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Bolševikų Priešai Paėmė
Vladivostoką
Berlynas Bara Lenkus; Rezig
navo Sapieha
LENKAI NETURI TEISĖS
SAVINTIES SILEZIJĄ.

Taip sako Vokietijos kanclieris.

Freiburg. Badenas, Beg. 28.
— Vokietijos knnelieris Dr.
AVirtli čia kalbėdamas pareiš
kė, jog Lenkai savo pastaruo
ju sukilimu suklastavo savo
moralę teisę, kokią pirmiau
gal turėjo prie plebiscito plo
tą Augštojoj Silezijoj.
Pranęijos premjeras Bliauti
kituomet pasakė, jog Vokieti
ja Silezijos provinciją su prie
varta pasisavinusi pirm šešių
šimtmečių.
Dr. Wirth užgynė tą Briando pasakymą.

“Lenkai neturi jokių isto
rinių teisių kabinties Augšto
sios Silezijos,” kalbėjo kanelieris. “Taippat jie neturi tei
sės paniekinti
arba atmesti
plebiscitinės Vokiečių
balsų
daugumos.
“Ekonominiu
žvilgsniu
prie kaikurių apskričių Len
kų reikalavimai yra be pag
rindų. Nes visa provincija yra vokiška ir ji Vokietijai pri
guli.”

LENKAI PRAKIŠO 120
“ MAIŠTININKŲ. ”
Bavarai gryžta namo iš Sile
zijos.

Berlynas, Beg. 28. — Ang
lų karuomenė, kuri per Vokie
tiją keliauja, manoma, vyks
tiesiog j indiistrijinius centrus
Augštojoj Silezijoj. Tenai, ma
tyt, pildys policijos pareigas.
Pranešta apie naujas smar
kias kovas Vokiečių savano
rių su Lenkais Augštojoj Si
lezijoj.
Anot žinių šalimais Brosstein ir Nei derell ergu tli Vokie
čiai paėmė nelaisvėn 120 “mai
štininkų.”
Vokiečių nuostoliai kasdien
siekių ligi 20 žmonių nukau
tais ir sužeistais.
Dejiešoej iš Muniebo sako
ma, jog Bavarai
savanoriai
gryžtą nuo Augštosios Silezi
jos pasienių.
Pietrytinės Silezijos mies
tas Myslouitz papuolė Lenkų
rnnkosna. Tą miestą D'nkams
atidavė Prancūzai.
ATSISTATYDINO SAPIEHA
Jo vietą užėmė Dąbski

Varšava, Beg. 28. — Len
kijos viršininkas Pilsudskį putvirtino užsienių reikalų ministerio Kapielios atsistatydini
mų.
Jo vieton pašauktns užsienių
reiknlų pasekretorius Jan Dųbski.
r

ORAS.
Chicago. — šiandie ir rytoj
gražus orus; rytoj vėsiau.

VOKIEČIŲ PLENAS —KON
FISKUOTI BRANGU
MYNUS.

Socialistai stovi už tą suma
nymą.

Berlynas, Beg, 28. — Gali
mas daiktas, kad trumpoj ateity Vokietijos
vyriausybė
nuo visų gyventojų atims vi
sus brangumynus, kokius kas
turi. Tuo keliu norima palen
gvinti vyriausybei
atmokėti
Sąjungininkams reikalaujamų
karo kontribuciją.
Vokietijos gyventojai, kiek
žinoma, turi daugybę deimentų, žemčiūgų ir visokių auk
sinių daiktų. Jų vertė gali
siekti milijardus. Tad visa no
rima konfiskuoti.
Šitame. klausime
gamina
mas sumanymas. Jis bus pa
duotas Reiebstagan.

PUOLUS BOLŠEVIKAMS
RUSIJOJE BUS NAUJA
ANARCHIJA.
Ryga, Beg. 28, — 'Turėju

KITI KITUS ŽUDĄ SILEZI
JOJE?

Dezertuoja savanoriai Vokie
čiai.

Berlynas, Beg. 28. — Aną
dieną jH>r čia namo nuvyko
būrys Vokiečių savanorių iš
Augštosios Silezijos pasienių.
Savanoriai dezertavo, kuo
met įsitikino,
kad jie tenai
negavo to, kas jiems buvp žadama. Jie įsitikino jog savanorių organizacijos esamuos
tik muilo burbulas, daugiau
nieko.
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ŽINIOS IS LIETUVOS
APIE LIETUVĄ.
-----------Briukselis.

LENKAI PERSEKIOJA GUDUS.
*

IV—27. (Elta).

Lietuvos korespondentas
iš
Briukselio praneša, kad Belgų
ir Prancūzų supratimas kas
link Lietuvos ir jos santikiųsu
Lenkais ima keistis diena die
non nuo to, kaip konferenci
jos nariai ir spaudos atstovai
gauna informacijų ir klausimo
nušvietimą iš Lietuvių pusės.
Ypač žymiai tai matoma iš
“Etoile Belge” straipsnių, ku
rie atvaizduoja liberalų (My
Žadėta 50 mark. dienoje.
limus taippat liberalas) nuo
Dezerteriai tvirtina, kad jie
į savanorius įstojo
Silezijos monę.
Taip “Etoile Belge” No. 109
propagandos viename ofese.Jų
“Lietuvių-Lenkų
kiekivenani buvo žadama mo straipsny
konfliktas” rodo dar tikrų ži
kėti po 50 markių dienoje.
nių
trukumas, o jau No. 110
Jie neskaitlingomis grupėmis
buvo išsiųsti į Breslau. Tenai musų klausimas nušviečiamas
patyrė, kati savanoriams va visai objektingai, kas yra ydovauja studentai ir buvusios pač indonni, nes paperkama
Vokiečių armijos karininkai. gų spauda iki šiol laikydavo
Jiems duota menkai valgy-( Dmkų pusę.

sieji Maskvoje diplomatines
misijas Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos diplomatai ir veikėjai
sako, jog Rusija ilgus lai
GEN. KAPPELL VLADIVO
kus negalės atsigaivinti.
ŠTOKE.
.Jie tvirtina,
kad kuomet
grius dabartinė bolševikų val
Priešbolševistinė karuomenė
džia, Rusijoje pakils nauja ir
nesutiko pasipriešinimo.
kur-kas
baisesnė anarchija.
Ta
anarchija
tęsis kuoilgiauTokyo, Beg. 28. — Ben. Ka
sius metus. Ir Rusų tautai ne
ppello, priešbolševistinio vado
bus lemta per šimtą metų pa
Siberijoje, karuomenė visai ne
tvarkyti savo buvusios impe
tikėtai Beg. 20 d. inėjo Vladirijos.
vostokan- ir užėmė didesnę da
Vieni tų diplomatą tvirtina,
lį miesto. Antrytojaus kappekad Rusija nepaąitvarkys per
llistų rankosna atsidūrė visus
pusantro Rinito metų. Kiti sa
miestas. Karuomenė užėmė vi
ko, per 50 metu Rusijoje nie
sus valdiškuosius namus
ir
Bus sunkenybių.
ko gera nebusią griuvus bolofisus.
Nors Vokiečiai yra žinomi ševikĄ valdžiai.
Buvo pramatomas puolimas.. dideli patriotai, bet, manoma,
Kas-:kita buvo imperiją su
retas
kuris
iš
jų
sutiks
be
griauti. Gi kas-kita jų paskui
Ben. Kappello
karuomenė
^‘**<ia,l,e ’štrąukas
iš
ti. Tad dažniausia įie maistoJ
.....
niekur-nieko
vyriausybei
ati

I
tvnrkvti. i
Vladivostoke kas valanda bu
. . .
l‘‘l ’Ptoib Belge” atstovo su
gavę pa? aplinkinius ukinin-J J J
-T—vo laukiama, kuomet ta ka duoti savo brangius daiktus, 1
bis. Savanoriams trūksta inasWnK°s
skyruomenė Beg. 21 d. buvo paė kuriuos arba brangiai įsigiję TAIKOS SUTARTIS TURI žyjij ginklų. Bet amunicijos
v.mI,-..,,, p. MontoUx pusiBUt PILDOMA.
paveldėję nuo savo bomusi miestą Nikolskų ir iš ten arba
kalbėjimo,
dėl kurio straipsnio
v•
užtektinai.
eių.
pasileido pirmyn.
manoma Lenkus darysiant di
r;
Įsakyta šaudyti nelaisvius.
'Pečiau kadir patsai Berly Taip sake gen. Ludendorff.
delio trukšmo.
Karuonienės štabo viršinin
nas tais visokiais brangumyBriukselis,
Beg.
28.
—
“
Vo

Savanoriams
esą
įsakyta
šaurasti
' Vilnim
Etoile
kas paskelbė, kad ji Vladivonais yra turtingas. Jubilieri- kietija reikalinga evoliucijos, dvti paimtus nelaisvėn Len- j Belge” yra Lietuvos sostinė ir,
stokan buvus pakviesta nesocinių krautuvių langai apkrau bet ne revoliucijos,” sako ži kus. Nes jiems sakyta, jog ir anot i Lėtin ių, jie negalį nei
alistų organizacijų tarybų.
ti visokiais brangiais blizga- nomas geų. ’l/Uilendorff, buvęs patys Lenkai taip darą su Vo valandai manyti, kad ji bu
Dalis Vladivostoko milicijos
laisjir žibučiais.
Vokiečių irtnijos k varto nueis- kiečiais nelaisviais.
sianti atimta Lietuvai:. Len
tuojau? pasidavė. Kita dalis
Puošnios Vokietės vaikščio trnp ir -dttfoėji fieldmaršalo
Čia SajiHhrininl ų
sferose kai iŠ savo .piuės negina, epm-prmlo tfr 'trrfesto.
ja apsitaisiusios deimantais ir von Hindeūbnrgo ranka.
manoma, kad Vokiečių savano sant Vilnių Lietuvos istorine
Buvo areštuoti steigiamojo žemčiūgais. Kaipir nebūta pra
rių
organizaciojs išnyks kaip sostine, Isd jie jiertenduoja,
“Tai pagedęs daiktas butų
seimo atstovai. Bet paskui pa gaištingo karo.
kad tai esąs Lenkų miestas—
šiandie mintyti apie karų prieš nebuvusios.
ti uosuoti.
Bet jei vyriausybės suma Pranei jų,” sakė generolas ko
Dulkų ir Žydų. (Del to Len
nymas
butų
padarytas
įstaty

Krautuvės uždarytos.
respondentams. ‘‘Mes turime 1 LENINAS VISGI YRA CA- kai ir kelia tmkšmų). (Elta).
mu, vargiai vyriausybė gulė sutikti inpildyti taikos sutar
Ilga unija, kuri buvo tarp
RAS.
Japonų laikraščio Nieki Shi- tų daug pelnyti. Nes jau ir
Lenkų
ir Lietuvos, sudarė pa
ties
sąlygas.
Po
buvusių
savo
mbun korespondentas iš Vladi šiandie Vokiečiai daugybe tu
vostoko praneša, jog Kappello brangių daiktų siunčia į už gerųjų žydinčių laikų, Vokie Ryga. Beg. 28. — Gegužės dėtį, kad daug Lietuvių laiko
kareiviai nuginklavo milici- sienius savo pažįstamiems. Ki tija turi susipažinti ir su savo 24 d. Maskvoje pasibaigė e- save Lenkais; Maršalas- Pilsu
vargu. Tai geriausias vais konominis bolševikų kongre dskis vadina save Lietuviu,
jantus. Kai-kurie priešinosi.
ti tuos daiktus paslėptų taip, tas pačiai prisipažinti prie nes- sas.
kunig. Sapieha taippat. Bet
Kappello kareiviai miestan kad paskui nei jiems patiems
tiprybės.
Darbas
—
tai
svar
Anot žinių, tas kongresas kas iš to.' Yra žmonių taria
įvažiavo automobiliais ir pir-| nebūtų lengva surasti.
biausioji musų užduotis. Dar pripažino visus Lenino parė mų Ispanais, bet jie nėra Is
minusia užėmė
geležinkelio
buotė namie pirmiausia mums dymus ir visus pienus, suriš panai...
Socialistai už sumanymą.
stotį ir kitus namus.
turi rnpėti. Darbuotė užsie tus su Rusijos vablynui.
Žodžiu, tarp Lenkų yra kraš
Socialistų laikraščiai tų su
Visos mieste krautuvės už
niuose — tai antraeilės svar
tutinių, tautininkų — užsidemanymų karštai paremia. Ra bos daiktas.
darytos.
PASIUNTINYS ITALIJAI. gėlių, kurie vien norėtų pri
Šalimais Vladivostoko Ka šo, kad sumanymų Reichsta “Vokiečių doma turi būt nuo
jungti visa Vidurinę Lietuvą
ppello kareiviai užėmė ini'stu gas priimtų be jokių atidė lat atkreipta į bolševistinį pa Washington,
Beg. 28. — Lenkams, net daugiau, jei tik
liojimų ir diskusijų. Ir tuo vojų. Kai-kuriam laikui bolše
Razdolnoje ir Pokrovka.
Pasiuntiniui Italijai preziden pajėgtų. Lietuva turi būt man!
Japonai neapleido Vladivo jaus paskelbtų gyventoja rus, vikai su savo propaganda nu tas llardingas paskyrė Ridi Laimei, greta tų su ilgom ran
stoko. Japonų vadas paskelbė, kad jie atiduotų savo brangu sisuko į Aziją. Bet jie veikiai ard Wasliburn Cliild. Stumtas kom patriotų yra nuosaikes
anrt tėvynės “auku ir vėl atsisuks į mus.”
jog jis neturįs reikalo maišy- mynus
patvirtino.
nių Lenkų, kurie gerai sup
ro.
”
ti«*s į politinius Rusų ginčus.
ranta, Vilnių turint priklau
Socialistuose įžiūrima kiek
Ir neifiano nuginkluoti gen.
syti Lietuvai, b<>t geidžia, kad
gudrybės. Jie stovi prie val
NAUJAUSIOS ŽINIOS
Kapjiello kareivių.
Lietuva kuriuo nors būdu, pa
džios aruodo. Jie nori, kad tas
vyzdžiu, federacijos pag<*lba
S. V. PASIUNTINYS MEK aruodas visuomet jiems butų
M ASII INGT( )N. — S. V. senatas 42 balsais prieš 22 patektų į Lenkų takų.”
pilnas.
SIKAI.
sako toliau
nusprendė neturėti nieko liendra su europine Tautų Sąjun “Lietuva, —
Mexico City, Beg. 28. —Čia CHICAGOS UNIJOS GINS ga. Tas klausimas stumte buvo pakeltas, kuomet senatas “L’Etoile Belge”, yra stam
bios nuosavybės kraštas. Ket
SAVO VADUS.,
atvyko S. V. pasiuntinys Mok
autorizavo prezidentą sušaukti konferenciją reikale susiau
virta žemės dalis priklauso sa
šikai, Beorge T. Sumerlin.
rinimo ginklavimosi jurose. Vienas senatorius sumanė ton vininkams, Įmintiems daugiau,
Daugybė Cbicagos darbinin
Apie. jMilitikų jis klausiamas
konferencijon be Anglijos ir Japonijos pakviesti Tautų Są kaip po IJMHI ektorių, ir tie
nieko nesako. Tik pareiškė pa kų unijų t. v. “business” af
savininkai
Lenkai^ Aišku,
simatysiąs su prezidentu Ob- gentų už imamus papirkimus jungą. Senatas atmetė Sąjungų.
smulkus ūkininkas Lietuvis
statant namus papuolė krimiregonu.
LONDONAS. — Premjeras Lloyd George vakar konfetegali būti aiitilenkas,
nalin teisman.
ravo atskiriai su streikuojančių anglekasių atstovais ir ka
Tad amatninkų unijos pa syklų savininkais, .lis perspėjo kasyklų savininkus, idant
NUO ŽAIBO ŽUVO UKININ
'Poliaus, .paliesdamas tautų
kyla ginti tuos savo vadus, jie taikintus! su tlavbininkais.
KAS.
mažumas Lietuvoj, autorius
kad jie nebūtų nubausti kalė
sako:
PARYŽIUS.
—
Augštojoj
Silezijoj
Vokiečiui
su
Lenkais
jimu.
Pirmutinė
knrpentorių
Parkersburg. Iowa, Beg. 28.
“Be Lietuvių ir Lenkų e— Netoli nuo čia žaibas už unija nutarė savo narius ap paskelbė paliaubas. Pert raukti mūšiai. Abiem pusėm Pran siinin Lietuvoj daug Žydų, ymušė ant vietos ūkininkų Be dėti sjM'eialėmis tam tikslui cūzai tarpinius mjn.
pač Vilniuje. Ir jei plebiscito
inokestimis.
orge Cramer.
LONDONAS. — Anglijos su Airija nėra taikos. Anglija metu jie turėtų balsą, galima
Sakoma, ir kitos unijos taip trumjMij ateity Airijon žada pasiųsti dar daugiau 5D.IHM) ka- spėlioti, kad jii balsas butų
Cbieagoje konferuojn geležin da rysiančios.
ne Lenkų naudai. Dulkai per
ruomenės. Šiandie Airijoje Anglija turi 56.DDD kareiviu.
Tuo
tarpu
legislativė
Dailekelių kompanijų atstovai su
daug persekioja Žydus, jie ta
LONDONAS. — Inijs-rialė Britanijos konferencijn čia
geležinkelių darbininkų unija yo komisija toliau tyrinėja ir •
tai linktų prie Lietuvos.”
atstovais. Čia tant geležinke išvelka aikštėn naujus grafte prasidės Birželių 15 dieną. Sakoma, ta konferencija be kit “Ar Duikams pakaks išmin
lių norima darbininkams grą rius. (Ii “grand jurv” tuos ko aptars Anglijos-JnfMinijos sąjungos, klausinių.
ties paveikti į savo klajojan
grnfterius
paduoda
krirninažinti 10 valandų darbų dieno
WSAIIINBT()N. — Prezidentas llardingas čia sušauks čius patriotus, kurie tesvajoja
liu
teisman.
ja
konferencijon Chicagog ir vakarinių valstijų bankininkus. apie k i virčius?

------------

Kaunas. IV—26. (Elta). Budų spaudos biuro pranešimu,
Lenkų valdžia Gardim1 uždariu
vartotojų (kooperntyvas) drjas Gaidukų ir Duonos mies
teliuose už lai, kad koopera
tyvų atskaita buvo vedama
Bildu kalba.
(Elta).
Budų spaudos biuro praneši
mu. Lenkų valdžia
uždarė
Varšavos Budų komiteto Gar
dino skyrių. Butą uždarė po
licija. Drauge uždaryta Budi/
biblioteka ir skaitykla.
Kaunas.

IV—27.

Kaunas.

IV—27.

(Elta).

Lietuvos tremtinių ir belais
vių atvyko į Obelius iš Pet
rapilio ešelonas iš 930 asmenų.
IŠ NORTH SIDĖS.

Beg. 2 d. 8v. Kazimiero
brolių ir seserų dr-ja laikė mė
nesinį susirinkimą Šv. Myko
lo par. svet. Susirinkimą ati
darė pirm. M. Andriuškevičia,
su malda. Iš priežasties iškil
mių bažnyčioje, sus-mns nebu
vo skaitlingas. Naujų narių
negauta.
Praeito sus. protokolų vien
balsiai priėmė. Taippat ligo
nių komitetų raportai vien
balsiai priimta. Vienam ligo
niui išmokėta $15.00 pašelpdU.
Atstovai į Labd. Sų-gų pa*,
aiškino, kad visos dr-jos pri
sidėjo prie nupirkimo užkan
džio Beg. 30 d. Šv. Kazimie
ro kailinėse dėl labdarių nau
dos. Ir ši draugija paaukavo
$5.00 tam tikslui. Į susirinki*
įną atsilankė kleb. kun. .\į
Baltutis. Išreiškė dr-jai savo
linkėjimus. Paragino prisiilėti
prie vietinio A. L. R. K. Fe£
deraci.jos skyriaus steigianao
knygyno. Draugija iš savo Iž
do tam reikalui paaukavo $10.tM). Berb. klebonas paočiavo
ir pagyrė draugijų.
Komitetas rengiamo parapi
jos bazaro pranešė, kad serijų
tikietai jau pagaminti ir da
bar visiems reikia po viimą
serija pasiimti. Tada atsirado
du nariu, kurie tam neprita
rė. Savo neramumu susirinkime nemalonumo pridarė. Ar
gi jau jie matytų, kad drau
gija gali bujoti, kuomet tik
po 25 centus kas mėnesį su
moka į jų, prie jokios darbuo
tės neprisidedant?
Tuomet
draugija turėtų nukentėti.
ši draugija rengia piknikų
Beg. 29 <1. National grove Riverside, UI.

Beg. 29 d. bus iškilmingos
pamaldos su procesija Šv. My
kolo bažnyčioje.
U. S. Rep.
---------------------------------- !_!_■ -2L

.J

PINIGU KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė; mai
nam nemažiau 25,000. Gegužėa27
laive tekia pagal Mcrchnntu Lo
mi and Trust Co.:
AnglijeM Mtcrlmgų svarui
3.93
Prancūzijos limtui frankų
8.46
Italijos šimtui lirų
5.40
Vokietijos šimtui markių
1.03
Lietuves šimtui auksinų
1.03
Lenkijos šimtui markių
.13
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VAINIKU DIENA - DECORATION DAY
Vainikų Diena yra švenčiama daugelyje Amerikos valstijų. Tai šventei pradžią davė naminis Amerikos Karas (Civil War
1861-1865). Tais metais žuvo daug Amerikos jaunuomenės. Po karo buvo paskirta “Memorial Day” (Atminimo DienaJ, kurioje buvo puošiama kare žuvusių kareivių kapai. Nuo puošimo ta diena gavo vardą
‘ “Decoration
‘
“
Day A.merikos armijos vyriausias vadas J. A. Logan 1868 m. tai šventei paskyrė gegužio 30 dieną.
AMŽINĄ
t Šios dienos Draugo numeris skiriamas įnirusiems paminėti. Kas
suras šeimyną, kuri nelankys savo mylimųjų kapo? Visi liūdnai,
gedulingais rūbais žengs j kapinyną. Kiek čia supiltų kapų!
savo vaikelių ašaros, vyras savo moters, moteris savo vyro gailiai
verks. Jaunas bernelis savo sužiedotinės, sužiedotinė savo bernelio
gailiai aimanuos. Ką ir suskaitysi šios dienos dūsavimus, sielvartus,
kuo ir susaikuosi išlietas skausmo ašaras! Visi liūdi, visi mini savo

Draugas nuolat savę skaitytojų rupesnius, reikalus sekdamas,

besidalindamas pasirjžo

pastovią tiesą — musų dūšios nemirtingumą.

gumą.
. .
y
Švęskime Vainikų dieną gyvu įsitikinimu į mirusiųjų asmenų
dūšios nemirtingumą, kaišinkime ją kapus, karštas maldas Viešpa
čiui siųskime, raminkimės ir guoskimės amžino gyvenimo, pasima
tymo viltimi.
Netik minėkime išeivijoje — Amerikoje mirusiųjų asmenis, bet
nuskriskime savo malda tėvynėn — Lietuv.on. Malda neturi erd
vės, ji siekia visus. Gyvo tikėjimo, karštą širdies amžiną atsilsį tar
kime savo karžygiams — broliams už tėvynės nepriklausomybę ir
laisvę galvą paguldžiusiems.

Mes tikime, savo protu pažįstame, kad žmogaus dūšia yra ne

netal-

mirtinga. Dėlto mes gerbiame mirusius laikinai, bet amžinai gyve

pinti politikos straipsnių.
•

visuotinu žmonių įsitikinimu į mirusiojo asmens dūšios nemirtin

na! Musų laikinas nesimatymas, ašaros, savo metu pavirs dideliausiu džiaugsmu, kuomet mes draug sti jais amžinai Dievuje lai
mingi busime. Kokias kilnias tiesas skelbia musų Mokytoj as-Kristus! Kaip laimingi jas priėmę! Net ir artimiausio, mylimiausio as
mens mirtis negali musų nusiminiman vesti. Ne, niekados.

mirusius...

giliausiais jausmais

ties dieną, nuo kurios pareina velionies amžinybė, svarstykime

Kiek džiaugsmo ir vilties, kad mes suprantame tą tiesą!
Musų mylimi asmens, kuriuos beširdė mirtis pakirto amžinai gyve

Vaikai raudos prie savo tėvelio, mamytės kapo, tėvas, motina

visuomet jų

ATSILSĮ MIRUSIEMS.

Amžiną ramybę duok dūšioms Viešpatie,

nančius, dėlto už jų dūšias mes meldžiamės, jeigu jos dar nėra ga

o amžina šviesybė tešviečia joms per amžius.

lutinos laimės atsiekusios. Dėlto šią dieną galime tiksliai pavadinti

Bent vieną, svarbiausią laikino žmogaus gyvenimo dieną, mir

Draugo Redakcija.

pi jo tėvo palaikos, arba ge Alano brangus drauge, tavo mis pridengtų, kurio kūnas
Alirtis, tai atsiskyrimas dū šaulį. Ir jį matė verkiant.
šios nuo kūno; nebesant dū Ta laimė yra kitame gyve rinus, ar jis pažįsta savo tėvų, motina buvo dievobaiminga gabalais krinta! Kunigaikštis
šios, žmogaus kūno dalys dali nime, gyvenime kur įnirtis ne jo kūdikystės reikalams pra krikščionė, ji daug kentėjo. šaukia:
Alano draugo skausmas. — ba, baltais rūbais dėvinti 1110 nasi. Dūšia, siela, turi nuosa viešpatauja.
nykus? Tarp visų tvarinių, Ar-gi tu nesupranti, kad ten — E! ar tai tamistos balsas
Dvasia nemiršta. — Vidujis teris. Ji galvų aukštyn pakė vų gyvenimų. Ji negali dalin Jeigu taip galingas musų vienas žmogus renka savo gi danguje ji turi gražių užmo stebėtinai skamba šiame miš
žmogaus įsitikinimas. — Lai lus, rankoje alyvų šakelę ture tis kaip medžiaga.
dūšioje laimės troškimas reiš minės palaikus ir duoda jam kestį ?
ke!... Ir kaip gali dainuoti
mės reikalas. — Žmonijos liu- dama siūlo jų kaimynam! Kūno elementai (dalelės) ne kiasi, kam Dievas jį mums į- religinę pagarbų. Iš kur kįla — Taip, aš turiu vilties. Ji taip nelaimingas būdamas 1
dymas. — Nemirtingumas, tai kraujuose paplukusiems.
galinga idėja (mintis), kurių buvo taip gera, mano mamy — E! ir kaip aš nedainuo
nyksta. Tai taisyklė visų mok- diegė?
teisybės šauksmas. — Sąžinės Argi nesimpatinga Šveicari slavyrių pripažintamiekas gan,
mes turime pakasynų metu?... tė.
siu? ir kaip aš nesidžiaugsiu,
Žmonijos liudymas.
ramybė. — Piktadarių baus ja — ramybės sala!
toje nenyksta. Malkos ugnies Tai yra visos žmonijos liu- Visi lygiai esame įsitikinę, Bet gal pasakysi, kad sųži-atsako raupuotasis, regėdamas
mė. — Raupuotojo liosanna. — Karui pasibaigus grįžau tė sunaikintos pavirsta pelenais,
kad mirtis yra vien garbingas nės ramybės užtenka žmogaus kaip kas valandų griuvu mano
Išvada.
vynėn. O kiek čia naujai su pelenai susimaišę su/žeme pa dymas. Visur ir visuomet žmo persi keitimas.”
laimei ?
purvo kalėjimas, kurs laiko
piltų kapų! Kiek ašarų išlie lieka augalų maistu. Malkos nės tikėjo į dužios nemirtin
mano dūšių nelaisvėje! O; aš
Mano draugo skausmas.
Nemirtingumas yra teisybės
Sąžinės ramybė.
ta, vargo, skurdo regėta! Daug pasikeitusi dalelė įėjo į auga gumų.
jaučiu, greit ji bus laisva; ji
balsas.
. Labai įdomus Aigiptiečių
Nelemtas karas ilgiems me savo pažįstamų jaunų ir senes
— Ne, gerasai Petrai, beabe- kaip girios paukštelė pakils,
lo gyvybę. Taip yra sti kūno
tams buvo mudu atskyręs. AŠ nių neradau. Lankiau ju ka elementais. Kaip-gi dūšia ga mokslas. Po mirties dūšia nu Reikia, kad tame butų tei jo ji būtina musų laimei, bet
suplasnos ir nuskris tėvynėn
žengia į žemybes (pragarus), sybė, nes Dievas yra.
išvažiavau užsienin, gi mano pus, meldžiaus gailių ašarų lie
ji
neužtektina.
Kuomet,
tu
lėtų pranykti, jeigu net me
gi vėliaus grįžtu, uiišiai gyvy Dievas negali lygiai žvelgti jaunas, kentei ligo>s prispaus- pus Kristaus laimingos armi
mylimas draugas Petras su sa damas.
džiaga konšervuojasi.
bę grąžina. Dėlto aigiptiečiai į gerų ir blogų, į ištvirkėlį ii tas, tavo motina nebuvo lai jos kentėtojus, amžinų liosanna
Vo tėvais apleidęs tėvynę iš Vienų dienų beeidamas ša— Taip, aš tų suprantu.
su tokiu rupesniu ir jiagarba nekaltos širdies, į sąžiningų minga, nors ji turėjo gerų są begiedodama!
bėgo Rusijon. Per kelis metus lygatviu pamačiau savo drau
Ji negali pasidalinti, nes ji
Išvada.
aš nieko nežinojau apie jo li gų Petrų. Stipriai spaudeva neturi skirtinų dalių, kurias laidojo numirėlius, balsaiuuo- darbininką, ir jo išnaudotojų, žinę.
skriaudikų.
:,
h
davo
lavonus,
saugodavo
mu

kimų, jo tolimesnį mokslų.
viens kitam delnus. Tiek me turi medžiaga, o Dievas jos
Musų laimei reikalinga pa- O! jus kurie verkiate savo
kų
„dgž>utti ...ragiua.1
mijas. Imliai nepriprastas du
. žiaurusis karas vis siuto, tų kaip n imi u nesi mat ė va! Kas
salinti kiekvienas sielvartas. mirusiųjų, mąstykite kad juos
nenaikina. Aišku.
sios teismas arba svėrimas. Mes matome pagedusi besiT
jaunus bernelius — kareivius gera? kur gyveni? ar sveiki
Ir dar Kaitą, kame tu tų rasi atrasite laimės gyvenime. Ne;
rijo. Ir kas gal pasotinti kerš tėveliai? — šie ir kiti klausi Vidujis žmogaus įsitikinimas. Velionies širdis padėta ant džiaugiant ir teisingąjį beken- žemėje?
ne visa žlugo grabų žemėn
to pagautų žmoniją! Visa Eu mai bėgo iš vienų lupų į kitas. Alės visi trokštume save per svarstyklių, kurias laiko llo čiant. Dorybė paniekinta, yda Yra tad anapus grabo gy įleidus.
ropa pavirto dideliausiu gaiš
Deja, musų susitikimas buvo gyventi, neini rybės misi many rus ir Anubis, vyriausi teisė garbinama.
tarė
venimas. Dvasinė dūšia n,‘ga Kristus Išganytojas
asistuojant keturiasde Dažnai girdime nusiskundi
ru, vienų šalį išėmus. Joje aš liūdnas. Aš ir jisai karo metu mas yra vidujis.žmogaus pri jai
li mirti.
šiuos paguodos žodžius: Pa
gyvenau.
netekova savo mylimų motinė gimties reikalas. Karžygis sva šimta dviems asesYh’iams. Jei mų: Kokiems galams rūpintis
laiminti kurie verkia, nes jie
Piktadarių bausmė.
dora, jeigu Dievas mums tiek
gu
žmogus
buvo
teisus,
jis
po
Toli nuo tėvynės, savųjų, aš lįų. Apsiašarojova.
joja apie garbę, mokslo vyras
bus paguosti. Palaiminti gry
nežinau kodėl apsaugojomane — Petreli, kų-gi padarysi, nori pasižymėjimu savo ai ilgų bandymų įeidavo į Plero- kentėjimų siunčia?
- Ar tiki į pragarų? klausė nos širdies, nes jie Dievų re
Apvaizda nuo bado, vargo al savo mainytes mudu regėsiva, niams žibėti. Kaimietis nori mų arba į begalinės laimės (| Dievas prileidžia kentėji kunigo revoliucijonierių teisė gės.
mus, nes yra kitas gyvenimas,
mirties. Visi mano broliai ken-jos laimingos, dievobaimingos save pergyventi savo vaikų vietų.
jai. — Gi kaip, atsakė, aš ga Mes turime amžinojo gyve
čia, tik aš galiu mokslus tęsti, žmonos, vien pasimelsti už jų 5 irdyje. Jis norėtų prikergti Pas draikus ir Rymiečius kuriame kiekvienas atsiims sa lėčiau abejoti jumis matyda nimo pažadėjimus. Mes žinome,
Aš laimingas ir nelaimingas. dūšias galime.
[savo vardų triobai, kurių pas- teisingieji eina į Elizėjaus lau vo užmokestį sulyg darbų.Lyg mas ir viską svarstydamas f kad geresnis pasaulis musų
Laimingas nes nuo karo žian- — O, drauge, matau kad tu.fatė, medžiui kurį pasodino, kus, pasmerktieji į tamsųjį svara atitaisyta.
Bučiau netikintis, kad galėčiau laukia, va delko mes esame*
rūmų paslėptas, aš nelaimin tiki į amžinų gyveninių. Aš de-■žemei, kurių jis kruvinu pra- Tartarų. Žiaurios dalų tautos Šis gyveninio kančios yra palikti tikįs. Apie kito gyveni
drąsus ir pastovus skausmui
svajojo apie laimėjimo Rojų, bandymai kuri pašvenčia, to mo esamybę geriausiai įsitiki
gas, nes negaliu savo tautiečių įa, Rusijoj,* begyveni lamas vi kaitų laistė.
užėjus, suraminti ir laimingi
paguosti, suraminti, jų sielvar sa ko nustojau. Mafio mamy
Delko-gi žmogus nustotų tu- kur nugalėtojui geria kraujų balina sielų, jos yra kovos nu matydamas piktadarių ne- sielvartams suspaudus.
garbėn keliančios, amžinybės baudimų šiame gyvenime.
tų kilnoti. A-š gyvenu ramybė.-- tes tikėjimus man svetimas. As rėjęs reikalo, būtinybės gy-. iš kaušų savo priešų.
Kokis prasikaltimas tų, ku
Gedulingos upei gos visuomet pastabos pareigos ištikimybės
dabar netikiu į dusios neiuir-venti amžinai?
rie savo ištvirkusiu mokslu at
Raupuotojo hosanna.
f,l imena apie dūšios neinirtin- reikalaujančios. Dievas nori,
Taip praminė Šveicariją, nes tingumų, man regis, kad tai
Laimės reikalas.
gumų. Pas Rymiečius mirštan kad tie kurie kenčia butų drą Ispanų kunigaikštis medžio ima džiaugsmų, vilti nelaimin
ji iš visų pusių karo liepsnos sena dainelė žmonijai sura
giems skausmo sugeltiems!
laižoma neįsikūrė. Argi ne minti.—
Žmogus trokšta laimė: g> čiam dėdavo bumon pinigų, sus; blanksta visi bandymai klės metu paklydo tamsiame
miške. Staiga jo ausį palietė Taip, mano brangusai, tu iš
nuostabu! Pranei ja, Belgija. Nustebau išgirdęs nuo Pet niekas jo šiame pasauly negu kad dūšia galėtų savo kelio palyginus su amžina laimei
vysi savo dievobaimingų moti
Vokietija, Austro-Vengrija, Ita ro panašins žodžius. Pažinau jį Ii pilnai patenkinti; Jeigu ,jb nėje į kitų pisaulį užsimokė Bet tai visa nebūtų tiesa, maloni žmogaus balso melodi
nų kurios verki. Iš dangaus
lija ginklais žvangėtai, anuotų tikintį, gerų tėvų sūnų, gi pokįla garbėje, jis dar aukš- ti. Kai-kuriose apielinkėse dė nebūtų teisybės, jeigu dūšia ja. Jis žengia įstabaus balso
aukštybių
ji budi ant tavęs.
šūviais dumia, griuvėsiais vi nun jis nustojo tikėjimo.
cinus nori kopti; jeigu jis pru- davo ant grabo 'maisto, kad mirtų kartu su kunu. Kame pusėn ir juo jis artyn eina, me
sa verčia, ramius gyventojus — Petrai, ar turi valandė turtėjo, jis dar turtingesnis no siela galėtų save maitinti. De Dievo teisingumas, jeigu bu lodija vis skambesnė ir liar- Gyvenk kaipo geras krikščio
||noningiau raliuoja. Galop jis nis ir pasimatysi su ja. »
gindavo velionies arklius, ver tų visų lygi dalis?
kankina, jaunuolius tūkstan lę Įniko? Ei va pas mane. Pn- ri būti.
čiais, milijonais žudo, o mažu sivaikščiosivn sodne, senus lai Petrai, ar tu sutikai visiškai gus, žmonų, kad jis galėtų šventraščio mokslas reikia pamato pro medžių šakas žmo Petro akys ašaromis paplu
juos atrasti kitame gyvenime. apmąstyti: “Po saule (žemė gaus išvaizdų pusiau atsigulu ko. Aš jį apkabinau. Jis atsi
tė jų viiluje sala ramybe kus atminsiva.
laimingų žmogų?
džiaugias! Ar ne teisingai Švei Petras sutiko.
Tu matei ašaras, gedulą, net, “Štai kame, sako Cliatenu- je) aš mačiau, ištvirkimų už sį prie medžio kamieno. Ku sveikino su manimi dėkoda
earija pavadinta ramybės sa
regis, laimingiausių žmonių briand, žmogaus prigimtis ro uot teismo ir pagedimą užuot nigaikštis dar skubiaus artina mas.
Dvasia nemiršta.
do savo viršenybę palyginus teisybės ir aš tariau savo šir si prie to žmogaus kurs jo ne Nuo to laiko jis tapo geres
la!
* tarpe, kame gi ta laimė?
girdi ir vis dainuoja; bet kokis nis. Nelaimė jį išgydė. Jis su
Vienus dailininkas taip nu — Drauge, dvasia nemiršta, Salamonas turtais ir garbi su kitais tvariniais ir pareis dy:
piešė ramybės sala. Žemės ru — tęsiau.
pertekęs, pareiškiu kad visa kia savo unkštą paskyrimų. Ar Dievas teis teisingų ir netei nusistebėjimas ir nusigandi pranta, kad jis turi dūšių ir
tulys. Ant jo, kur Šveicarijos di tavo dūšia yra dvasia, aš yra tuštybė.
gyvulys pažįsta grabų ir rūpi singą, ir tuomet, įvyks visų mas, kuomet jis pamato ne kad dvasia negali mirti. Jis
laimingąjį raupais ir žnizdo Ims tikras krikščionis.
geografinė padėtis stovi lai tau isrodysiu.
Aleksandras nugalėjo pa- nasi savo jK*lenais? Ar jam ru- daiktų atstatymas.”

Žmogui mirus, ne viskas mirė.

TISE DRESMj
rd
COLLEGEH
A H. Halsl.-il. 2407 W. Madlaon.J
IK1M) N. Wcll» St.
117 Mokyklos Jungi. Valstijose.
Moko Siuvimo, Petternų Klrpl-1
10, DMignlng blsnlul Ir narnama.J
Vietos duodamos dykai, Diplomai t
okalas
lengvais
atmokė], mala]
Kleaoa dienomis Ir vakarais. Pe-J
reikalaukit kaygėlėe.
Tai. fleeley 1141
RARA PATEK, pirmininkėj

tlefonas Armltage 1770

MARYAN S. ROZYCKI

MIJZVKOS DIREKTORIUS
Mokytojas Plano. Teorijos Ir
Kompozicijos
MSI M. W.»trrn Ava.
(Skiesto. OI.
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Dr. P. P. ZALLYS

Dr. I. E. MAKARAS

Lietuvis Dentistas

Lietuvy* Gydytojas Ir Chirargea
Ofisas 10900 So. Mh-liigan Avė.,
Vai. 10 iki 1S ryte; S Iki
ė po
plet, 4:10 iki 1:10 vakare
RealdencIJa: 105SK Perry Ava.
Tel. Pnllman SOS

10ko t 80. Mleblgnn A venos

KsselaaC UI.
TAIANDOKi S ryte Iki • vakare.

Tel. Pnllmnn »41 Iv SI M.

Tel. Canal

267

Tel.

Drover

Tel. Randolph SIS!

7S4I

A. A. SUKIS

Dr. C. Z. Vežei is
riKTirvid

dkmtutas

47 ts SO. AHHLAVD
IKHI AID AVIUI
AVVVUM
k
arti 4T-toe Gatvės
tuo I ryto Iki S vak.
Valandos: nuo
Heredomle nuo 4 lig • vakare |

I

MHHHM

ADVOKATAS
Ofisas vldomlestyj
AKSCMUATION BUDO.
1S So. La Salio St.
Valandos: S ryto Iki I po pietų
Panedėltale Iki S vakare
NedėUomia ofisas uldarytas

Vak. Canal SUS

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojos Ir

Chirurgas
1SS1 So. Halsted Street
Valandos: lt ik, 1S ryto; 1 Iki ė
po pi et. S Iki S vakare,
a--------------------------------------- ’■■■.................

*ata»ava*«A«*ara#aAaaa».a< j
STelefonaa Boulevard SI SS

DR. C. KASPUTIS

Tel. YardH 6666

Blvd. 8448

Dr. V. Ą. IIMK^S
Lietuvio Gydyto?

DKMTINTAS *
RISI South Halsted St*.
falandoa: S—1S A. M.
1—»; 7—S P. M.

■ aJLa«axa<

J. P. WAITCHES
Lawyer

[ uropean įmirican Runau

DR. A. K. RUTKAUSKAS

Fabionas ir Mickievicz ved.

Gydytojas Ir (Tiiruresa

būvy A. Petraitis ,r 8. L. Kantonus

4412 So. We»tcrn Avp.

Siuntimas pinigą, laivakor
tės, paiportai ir U.

Telefonas Lafayette 4146

NOTARUI AAS
Kcal Estete, Paskolos, Insulinai
Ir tt.
HOB W. 35tli St., Kamp. Hahrtod St.
Tel. lioiilevanl «I1
Vai.: 0 Iki 6 kasdieną
Vak.: lltar. Ket. Ir Hub. Iki 0 vak.
Ned.: Iki S po pietų.

LIETUVIS ADVOKATAM

SOS S. Halsted Sa
doe:'10—11 || rjdto 1—S Ir
I—S vakare Med. lė—II 11 ryte.

t..,. . . . . . . . . . . .

4601 South Hermitage Avė.
Tel.

Boulevard

•<*<>

BIZNIERIAI GARS1NK1TĖS
“DRAUGE.”

Valandos; 9-11 rytate 1-2 po
plotų ,r 7-8 vakarais. Ncdėldieniais tiktai po plotų 2 Iki 6.

Vhona Seeley 7419

DR. I. M. FEINBERG
Gydo sp.-cljallai visokias vyrų
moterų lytlSkas Ilgas
S4OI Madlson Ktr., kampas Wees
tem Avė., Chlcago
Valandos: 2— 4 po plot 7—S vak.

„-'m

draugas

šeštadienis, Gegužės 28, 1921

Iš CHICAGOS TARYBOS
“DARBELIŲ”.

Šią

rezoliuciją

paskelbus lą rankon duoti. Jų nusimany

lib.-taut. buvo aprimę su tuo mu, už kulisų kirškim viens
melu. Dabar p. Krukonis vėl kitam ausin, nes yra už ką,
atnaujina
nežinodamas
nei bet ne spaudoje, viešai savo

MES GARSINAME TIKTAI Įiiimiiiiimiiiimimiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimimmiiiiiiiiimiitiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiuuiiiui
Atydai Važiuojančių į Lietuvą
BARGENUS
Pirmu negu pradėsit renktis į kelionė kreipkitės pas mus ir viską ištirkit. Tas =
jums nieko nekaštuos.

Puikus mūrinis namas Storas ir |
kiek tikietų kun. Serafinas bu “darbelius” rodykime. Taip,
Chicagos Lietuvių Taryba vo paėmęs. Bepig tokios rų- nebent tokia politika galimu 3 flatai 2 po G kambarius ir 1
=
sušaukė Geg. G dienai susirin šie.s šmeižikams juodinti mi savo narius už nosies vadžio 5 kambariui ant plataus kampipio S

Jau tuk; tankini Išvažiavo per musų Biurą J Lietuva Ir šimtai Išvažiuoja dabar kas mėneals. VIšiom parūpinant paSportus, autvarkom takaus ir pagclbstam Uaiunsti bagažini. Pašportu padariine už
buvo darbų kainuojant tik $1.00. Vi bagažu* ir taksu
sutvarkymu mes nieko nekainuojant. KIEKVIENAS ŽMOGUS VAŽIUOJANTIS pfclt MUMIS YRA
APRŪPINTAS
NUO LAIKO SĖDIMO
J
TRAUKINI CHICAGOJE IKI JIS PASISEKĖ KAUNA.

Loto, cimentuotas bascincntas, e- =
kimą j Mildos svet. Jau 8:41 rusį darbuotoją, nes žino, kad ti!
=
lectrikai, vanos, visi parankumai.
vai., o nei pirmininko, nei jo jis nesikeis iš grabo savęs gin
. Svetimi pinigai parupo.
BrightonPark. parsiduoda už $13,pagelbininko nėra. Sus-mas ne ti. Ko vertės yra Cbicagos
Pradėjo rupinties
Tautos 000.00.
kantrauja. Raštininkas d r. A. Liet. Tarybos iždininkas už
Fondo pinigais. Įsikando Tau Puikus mūrinis namelis; 2 pa
Graičiunas atidaro sus-mų siū tokį darbą?
tos
Fondo atskaitą. Tada gy- gyvenimu, 4 ir 5 kambariai, baselydamas J. Diinšą ir Janulį į
Parandavojame
Padarome visokius
Kito kun. A. Briškos išskivesniejj tarybiečiai pasakė po mentas arti puikiaus McKinley
sus-mo vedėjus. Besiginčijant
rus Nekalto Pras. Pan. Švenč.
Safety Boksus
notarijališkus
spyčių, po kitą. Kam esą Tau Parku, parsiduoda laiai pigiai už
apie vedėjus įeina pirmininko
=
par. kleboną nežinau. Šis kle
tos Fondas ne visus, o tik $4,800.00.
pagelb. Loeaitis ir užima vie
$2.50 metams
raštus.
bonas sako netik, kad tikietų
200,000 auksinų
tenusiuntė Medinis namelis 5 kambariu,
tą. Dviems besipešant trečias
nebuvo paėmęs, bet nieko ben
beismentas apšildomas,
Liet. Gynimo Komitetui, kuo augštas
naudojasi.
dra su iškilme neturėjęs.
met beveik du milijonu auksi Brighton Park. už $2,800.00.
Raš-kas skaito protokolą.
L. Vyčių Cbicagos Apskri nų nusiuntė Lietuvos preziden Puikus mūrinis namas 3 flatai
Priimtas. Be niekam neįdomių
čio choro vedėjas, p. A. Po to palaikymui. Nors tie pinigai viskas pagal naujausios mados,
ginčų
pažymėsime
svarbes
cius sakoj kad išskyrus tuos ne tarybos surinkti, svetimi, Brighton Park už $8,500.00
nius, ypač kur “Senatas” nori
tikietus, kuriuos paėmė nuo a. bet jie esą visuomenės, užtai Kampinis Lotas 40 pėdu platus
vaidinti Steigiamojo Seimo ro
a. kun. Serafino paskirtus cho taryba galinti jų padėjimu rū arti Lietuviškos Bažnyčios tiktai
FABIONAS ir MICKIEVIČE, Vedėjai
lę. Graži karikatūra, nors į
ro įžangai į svetainę veltui, jo pintis. Ugi ir St. Valančius už $1,350.00
“Perkūną” dėkj
kių kitų tikietų neėmę.
Už prisipažino du dolieriu davęs. 2 Lotai priešais Lietuviška Baž
1 Atskaitos. “Lietuvos Ūki
Kainos laivakorčių iš New Yorko iki Kauna $117.00
juos pačius kun. Serafinui pa Tai gi dar drąsiau taryba ga nyčia parsiduoda pigiai
ninkai”, Liet. Piliečių D-kų
Kainos laivakorčių iš N. Y. iki Eydtkuhnen $104.60
Taip gi turime daugel kitų na
rašęs gavimo kvitą. „
li tais pinigais rūpintis.
Kliubas”per laikraščius reika
Kainos laivakorčių iš New York j Tilže $106.95
mų ir Lotu po visa Cbicagos ypa
P-nas A. Pocius
nusamdė
Hertmanowicz. Tie pinigai
lavo iš “Senato” atskaitų už
Idant
žmonės
vnžuodaml
per
kelius
rubežus
ne
butu
nutaksojaml
už
vežiamus
pinigus,
yra
patarS
tingai Brighton Parke.
Steinway pijaną tai dienai 8“
tina kad jie kiekvienas nusipirktu draftua. Apie ta jau buvo pranešta net Lietuvos valdžios. MES
—
buvo
renkami besiskelbiant Kreipkities pas:
įrengtą Tarybos vakarą 15
=
PARDUODAME TOKIUS DRAFTUS PACAI. DIENOS KURSĄ UŽ KURIUOS PINIGUS IŠMOKA
j
to RegimentoArmory svet. Pa vienu tikslu, o sunaudoti ki
=
BE JOKIO ATITRAUKIMO LIETUVOS PASTOSE ARBA BANKOSE.
3
Rugp. 1920 m., į kurį suktybe
VALANDOS: Kasdiena 9 ryto iki C vakare. Vakarais: Utar. Ketv. ir Subatomis iki 9 vai. NedėlE
prastai mokama $25 00 už tos tam tikslui. Pinigai buvo ren
Frank Stasulis
publiką priviliojo.
E
dienals: 9 ryta iki 3 po pietų.
kompanijos pijaną; p. Pocius kami Liet. Gynimo Komitetui,
4438 So. Fairfield Avė.
'iiiiiimimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiimhKttrtiiiuiiiiiiiiimiiiiiimmiiiimi
Andriulis skaito atskaitą. Iš
gavo jį už $10.00. Bet jam nė pasiųsti Lietuvos prezidentui, Telefonas Lafayette 5948
vakaro pinigų beliko vos $339.$10.00 negrąžino.
glllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir
o jis gali juos sunauduoti kam
34.
Čia Krukonio
kriminalis nori (reiškia nepasitiki Lietu
Liet. Misijos priėmimas Vas.
Dr. O. VAITUSH, 0. D.
prasižengimas, ir ne tiek pai vos valstybės garbingiausiam
15 d. 1920 už Įžangos tikietus
LIETUVIS AKIŲ KITECIA LIKTAS
kas kaip kito tarybiečio, p. A. asmenui). Kadangi pinigai su
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Palengvina vlaų aklų
neapsimokėjo. Yra deficito. Atempimą
kaa
yra
Kareivos pro skylę matymas rinkti Liet. Gynimo Komitetui,
3130
S. Halsted St., Chicago, UI.
prleiaatimt akaudėpie deficitą komisija nutyli.
Jimo Kalvos. svaigu
Kurie
gaunate paveikslus 1S Lietuvos
kunigus mitinguojant ir Lie o buvo sunaudoti nemorališlio, aptemimo, nerReikėjo padengti išlaidos iš vi
voturną, skaudančius
neatldeliodami pasidarykite dauglaus arba
užsidegusius karščiu aklų kreivos akys,
tuvą parduodant.
didelius. Mes perimame senus padarome
kiems tikslams, mes, kaipoLie irkaterakto,
nenileglo; netikras akla tndedam,
suomenės suaukotų pinigų. Sa
didelius. Sudedam ant vieno lt kelių skir
Daroma egzaminas lėkt ra parodantis ma
Tarybiečių rietenos. — Iš tuviai, turime pilną teisę pro žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
tingų.
vęs ji neskriaudžia, jo gailes
gai, toli Ir eiti matantiems pagelbėta. Ser
leidžiame jų rietenas, kurios testuoti. Lietuvos prezidentas gėkite savo regėjimo Ir vaikus einančius
Traukiame paveikslus namuose,
prie
tingumas
aukščiaus
savęs
mokyklon. Valandos: nuo 12 Iki 8 vakaro.
Bažnyčios,
sueigose,
veselljose,
grupes,
Nedaliomis
nuo
10
Iki
1
vai.
po
pietų.
pakįla už $100.00 Rami. Kry ne iždininkas. (Pinigai buvo
ir jos sėbrų nesiekia. Pa
pavienius Ir tt. Darba atliekame kuogeriausia.
Pbone Drover (1(9
žiui. Dimša net katastrofa grą- renkami Lietuvos gynimui, bet 1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
sipelnė kurie turbūt už aukso
Telefatm. Drover UOGO.
sina tarybai, o Valančius kro- neįvardinta kuriam komitetui.
?iiiiiiiiiiiiiimiimimimiiiiiiiiimiiiiiiii!mtJMuiuKmmiimiiiiimiiiiiiniiiiiiiiK3
kalbą “pašenavoti svečiai”,
kodiliaus
ašaras lieja,
kad Tautos Fondas ne vien Lietu
“seną krajų” ir tt. liko ap
tarpusaviniais ginčais duoda vos gynimui rinko aukų. Kas
mokėti, nes išleistos sumos
ma priešams ginklas. — Pas buvo aukotojų skirta Lietu
tiksliai
nebuvo
pažymėtos.
tarybiečius mat, išvirkšti dora: vos gynimui, tai savo tikslą pa
Tas tai niekis. Juk laisva
teisybei
tarnauti
atskaitas siekė be Chi. Liet. Tarybos
manių šulams pinigai reika
614 W. 18 Street
s tuvon, prisiuntimas užtik- =
skelbti reiškia, priešams gink sielvartų.
(Bus pabaiga.)
lingesni negu Rami. Kryžiui.
5 rintas.
=
Chicago, III.
Apie jį katalikai tesirūpina.

-

EUROPEAN AMERICAN BUREAII

I

809 W. 35th St., (Halsted & 35th Sts.) Chicago, III.

~

•* ' v,
•»

x

P. CONRAD

*

2

L. YAKUBOWSK1 -----

P. KVORKA & SONS
1549-51-53 W. Chicago Avenue

Kad pateisinus save visuome
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Radandai, Pečiai, Kar-

nės akyse, visa lx'*da reikia
ant kitų suversti. Taip ir
padaryta.

petai, Pianai,

Evaldas & Pupauskas
Yards 2790

ne

Taip pratarė Krukonis apie
tikietus Liet. Fin. Misijai pa

dalyko

išmanąs,

rint savo negryną sąžinę pa
teisinti, kitus apšmeižti.
A. a. kun. Serafinas, kuris
mylėjo visuomeninį darbą ir

jam visa širdim pasišventė, m
cento už jį nereikalaudamas.
Kadangi
liberalai-tautininkai nesiliovė

tuos

šmeižtus

skleisti, A. L. R. K. Federa
cijos Cbicagos Apskritys išty
ręs dalyką, sus-me Birž. 8 <1.
1920 m. Dievo Apveizdos par.

svetainėje išnešė šią rezoliu
ciją,
kuri
buvo
paskelbta

Draugo 160 num. Liepos 8 <1.
1920 m.

A. Liet. R. Kat. Federacijos
Cbicagos Apskritis, išklausęs
p. St. Jucevičiaus ir kun. Pr.
Serafino kalbų ramia, kad

kun. Serafinas įžangos ženklų

pasitikimai Lietuvos Finansi
nės Misijos Cliicagoje, parda
vinėti nepaėmė. Atrado, kad
bendras Liet. Fin. Misijos pa-

sitikiniui komisijos

Teisingą, Greitą ir Mandagų

nepatyręs.

Kam reikia tiesa pažinti no

susirinki

mas įgaliojo kun. Serafiną pa
kviesti L. Vyčių Cbicagos aj>skličio chorą ir už patarna
vimą chorui duoti 250 tikie-

tų. Jis ir įteikė tuos tikietus
choro vedėjui, p. A. Pociui.
Federacijos
Apskritis išreiš

kia nusistebėjimą ir pasitipiktinimą išgirdęs užmetimus, da
romus kun. I*r. Serafinui są
ryšyje su įžangos (ženkleliais.

k?

Ar esi norvuotas, kenti galvos
skaudėjimų, ar tnmistos akjs
ašarojo, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, Jei taip, tuoj.aua tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo,
kuris
sutelks tamistai geriausių pa
tarnavimų,

PIRMO MORGEČIO
AUKSO BONDSUS
Procentai Išmokami du kartu J metus
blle vienoj bankoj.

1801 So. Ashland Avė., Chicago

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ siunčia pinigus per
laidoms, čekiais ir telegramų. Kas mėnesis per savo skyrius pa
siunčia suvirš (5,000,000) penkis milijonus auksinu. Tas Liudija
kad Lietuvių Prekybos Bendrovė teisingai ir greitai patar
nauja.

Perkame, parduodame, mainome ir
duodame Informacijas apie jvalrių
komp. šėrus.

kertė 18-tos gatvės; 3 lubos
Kambarys- 14-i 5-1 <1-17
Viršui PI.ATT'S Aptlckos
Tėmykite mano paraSų.

MUSU PERLAIDAS išmaino ant pinigu visoje Lietuvoje.
Taip kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipirkite musų Ben
drovės drafta ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon par
važiavę pinigus gausite paėtose ir bankoee.

220 8. States Street
Tel. Harrison 2024

DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuvių Pre
kybos Bendrovės šėrų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FA
BRIKO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darba daugiau
3,000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo
pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrp kurie da
bar parsiduoda po $7.00 vienas, nes kaina pakils, nuo Liepos
1 d. iki $8.00.

Kreipkities I

Lietuvių

PEOPLES INVESTMENT CO

Trustlsni: Chicagos Tltle & Trust Co.
šie pirmo mortgcėinus aukso bondsal absolučial saugus, ne
spekuliacijai.
Leiskit mums paaiškint musų dalinius išmokėjimo planus Ir
kitus dalykus.

EVALDAS & PUPAUSKAS
840 West 33-rd Street
Tel. Off. Humboldt 4830
Rcs. Humboldt 3393

C. K. KLIAUGA

Tel.: Yards 2790

M. E. ZALDOK AS

lilllllllllllllllllliliiiiiiiiiiiliiiiiiiiimiiiir
ŠTel. Canal 257

DR.

HOOL REALTY COMPANY

Room 1422
Chicago, III.

Kasdien Ir nedeuomts nuo 12 iki 3
po pi et.

!

Nuošimti mokame kas pusmetis.
.šie bondsal užtikrinti pirmu mortgačtum, Chlcagoa Real Katate.
Visos savastys tvarkomos.

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9
va, Nedėliomls nuo 9 ryto iki
12 dien

jstatgų

ARKITEKTAS

1

1263

LIETUVIS DENTISTAR
= 1821 So. Halsted St., Chicago, II).=
Kampos 1 8th flt.
S Vai and.: 9—12 rytų, ir $—9 vak 5
diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuii)

Jeigu Nusidegi

N. Paulina St.

"TO*

Kantp. Miluaiikec Avė.
< 'Ilil'ilgO.

/.►r UUU IUtT

Tuentholatum

l’hone

Clccho

5963

DR. A. P. GURSKIS
‘ “Vaikai nustokite
bereikalingai pefitis —
yra užtektinai BAMBINO
jum abiem!’’

I.IETĮ VIS DENTISTAS
4817 W. lltli Str. Cor. 49lli Avė.
Cicero. III.
Vai. 9 ISryto Iki 9 vak Išimant
Nodėliaa ir Seredaa

Lithuanian Sales Corporation
AMERIKOS LIETUVIŲ

414 Broadway, Boston 27, Mass.

Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9.*00 ryte iki 6:00 vaka
re. Vakarais: Utaminke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai.
vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3 XX) po pietų.
jsiimsiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiii

,

Mokykla

Jei patogiau tai kreipkities į musų skyrius

Lithuanian Sales Oorp.
300 Savoj Theatre Bldg.
Wilkes Barre. Pa.

Tai aprišk žaizda ir iihlėk

Nušaldo Ir greitai užgydo.

K-

Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau ži
nių apie laivakortės kreipkitės ypatiškai arba per laiškus šiuo
adresu:
.
,

Lithuanian Sales Oorp.
3249 So. Halsted St.
Chicago Tel. Yards 6062

z

PIRMO MORGEČIAUS AUKSO
BONOS AI NEŠANTI 7%

JOHN J. SMETANA

Bondsal po $100 ir $500. Gali pirkti
Ir lengvais išmokėjimais.

LAIVAKORTES parduodame Lietuvon ir iš Lietuvos ant
visų linijų. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir
kitus reikalingus dokumentus ir sutvarkome Income Taksus.

«« - ;
—
t
-

Telefonas Monroe 3683

už padėtus pinigus, Jeigu pirksi mu
sų
rekomenduojamus,
užtikrintus

Patarnavimą
PATIRSITE pirkdami laivakortes ir siųsdami pinigus Lietu
von per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ (Lithuanian
Sales Corporation).

■
■
■
■
■
■

Gausi 7%,8% MMIS

Mokinama: angliškos ir lietuviškos
kaltui, aritmetikos, knygvedystės. ste
nografijos. typewritlng, plrklyboa tei
stų. Puv. Vatst. istorijon, abelnos Isto
S. D. LACHAWICZ
rijos. gcognfljos, polltlklnės eoknoLIETUVYH GRAHGKII 8
mljoa, pllletystės, dalltarašystės.
Patarnauju laidotuvėse kopigtausta.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
Reikale meldžiu ataiAauktl, o mano 4 valandos po pietų: vaknrahi nuo C
darbu busite užganėdinti.
iki 10 vai.
$314 W. 2Srd I’lace
Chicago, III.
3106 S. Halsted St., Chicago.
Tel. Canal 2199

■ 1—4

,

Cash arba ant lengvų išmokesčių.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihT I

grąžino.

rengtas 15 Vaa. 1920 m. vai
šes. Čia jis pasirodė nieko ne

namos Mašinos etc.

=

840 W. 33rd St.

Pocius juos surijo po 1(X) ti

kietų paėmę, bet pinigų

Siuvamos Mašinos, Plau

= = liname piningus.

Krukonis, sako,
kad kun.
Serafinas, kun. Briška ir p

Victrolos,

j

Kūdikiai mėgsta jį t
Jie prašo dauginus!
Net ir maž.yėiai žino, kad

••

B/YMBINO
rn goriausia gyduolė visamei Į_pasaulyje, kari duoda galimybės būti
jimo. Ji paveikia per vieną naktį;
iuoau nuo vidurių užkietėjimo,
lengvai, taėiaus tikrai I Aptiekose parsiduoda po 50o. arba už 60c.
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog iš laboratorijos.
F.

AD, RICHTER ft CO.

3rd Avenue fc 3Sth Street,

Borougfa of BrooMyn, New York City

«

' ŪRKUGMS

LINCOLN PARKAS.

u

iiiitiu

Šiaurinėje Chieagos miesto
dalyje, prie pat Miebigan eže
ro, yra didelis ir puikus Lin
coln {tarkas.
Kiekviena tauta gerbia savo
didvyrius. Tos pagarbos iš
reiškimui įtaiso jų vardu dideliausius sodus — parkus,
miestus, tiltus, gatves.
Kolumbui {uigerbti įkurta
tuo vardu valstija, Lincolnui
pagarbos ir dėkingumo jaus
mams išreikšti, Chieagos gy
ventojai praminė didžiausių
savo parkų Lineoluo vardu, jo
stovylų jame pastatė.
Parko gražybės.

itiiin ittiiiitti

Žiūrint iš tolinus Lineoluo
parkas išrodo, tarsi, didelis,
tamsus miškas; kiek arčiaus
privažiavus kitas vaizdas tave
pagauna. Kiek čia žmogaus
rankos darbo, prasimanymo,
prakaito taisytai
Jame įvairių-įvairiausi me
džiai auga ir kerai {liečiąs.
Vieni iš jų didesni, kiti mažes
ni; va musų ųžuolas išsitiesęs,
eglelė aukštai-aukštaL viršun
išbėgusi, pušelė įsirėmusi, an
tai baltas lierželis svyruonėlis
lieknomis šakelėmis siūbuoja,
prie savęs vilioja.
Visi medžiai — dideli ir ma
ži — lygiai rūpestingai prižiū
rimi, tvarkomi. Sausos šakos
genėjamos ir deginamos. Kerai
kur reikia nauji įsodinti, gi
nudžiūvę iškajioti.
Per sodo vidurį ir šalimis
eina automobilių keliai, rai
tiems pajodinėti ir pėstiems
'eiti keliai. Užtad čia žmonių,
kaip bičių avily. Vieni auto
mobiliais vėžinasi, kiti jodinė
ja, treti žygiuoja. O svietelio,
o gražiausio! Jaunas ir senas,
vyrai ir moterys visi sugužėjo.
Kadangi Lincoln park guli
greta ežero, jo gražybė, didenybė kįla. Ežero pakrantėmis
svečių prisikimšę. Vieni dairos
į plūduriuojančius laiveliuose,
kiti šūkauja, ižaidžia, vaikšti
nėja gaivindami save tyru oru.

šeštadienis, Gognžos 28, 1921

Sebillcr’is laiko plunksnų
rankoje ? v L", i Į puikias gėli r
lyses, pražydusii(s jų žiedus iš
kur jis tiek įkvėpimo savo
poezijoms sėmė.
Kaip čia jauku ir malonu!
Draugystes Leib-Gvardijos
Siaurinėje {turko daly dar
keletu stovylų randi. Kaip,
D. L. K. Algirdo
Goetlie’s — Vokiečių {Kieto,
Liūne—įžymausFransų rašyto
jo, Oglesby — pasižymėjusio Nedėlioj, 29 d. Gegužio-May, 1921 m.
Amerikos gubernatoriaus.
G. M. CHEENAUSKO DARŽE Lyolis. III.
Tos visos stovylos pažymė
Pradžia U vai. ryte
l'ru! Ura! kas gyvus! Vyrui, moterys, merginos ir vulkinui ant netos ir nepažymėtos dabina {tar papraslai puikaus Gegužinio Pikniko
Kviečia visus
KOMITETAS.
kų, istorine spalva jį tepa.
PASARGA: Ift visų dalių miesto važiuokite 22-ros gat. kur. iki OgĮ tų didvyrių paminklus den, o ift ten paimkite I.yona karų, kuris nuvežž iki daržo.
žiūrėdamas stebies jų darbais,
kuriuos jie nuveikė tautai ir
visam pasauliui.
Garbė didvyriams!

2-ras Gegužinis Piknikas

$245,000.00
Turtas Jau Siekia

Tretį Milijoną Oolierių
Pirmutinė Lietuviška Valstijinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd ir Leavitt St.

Lietuvos didvyriai.

Kaip kitos tautos turi ir
gerbia savo didvyrius. Lietu
vai jų taiįiat netrūksta.
Imkime, pavyzdžiui musų
didįjį kunigaikštį Vytautų. Jis
tuomi yra Lietuvai, kuomi
Lincoln’as Amerikai. .Jeigu amerikiečiai, Vokiečiai, Frausai
stato paminklus savo didvy
riams, kuo mes prastesni turė
dami savo didvyrių/ Ar mes
negalime jų paminklais pagerb
ti, jų darbų pasekti?
Metas butų savo didvyriams
paminklų statyti. Neužtenka
jiems vien istorijos lapuos
džiūti, kelkime juos aikštėn,
rodykim pasaidiui musų už
mirštus didvyrius.
Tokiame Lincoln parke jiems
tiktu pasirodyti. Ar neverta
rimčiaus tuo mums Amerikos
Ilietuviams susirupiliti /

SIŲSKITE PINIGUS DABAR

KURIEMS RUPI SAUGI KELIONĖ I LIETUVA,
Kreipkitės j šią Banką
I

Tavo draugai ir gimiiivH turi nukirsti javus
ir nuvalyti laukjis nes kitaip jiems bus nuos

Mes parupinsim pasų, vizų ir kvitą nuo uždarbio valdiškiu mokesčius, visiems ku
rie pirks pas mus Laivakortę vežant pinigus į Lietuva patarame iškeisti, perkant musų
Lankos Drafta, Čeki, .Markes, U. S. dolierinis arba Anglijos svarais. Pagal dienos kursą
kuriuos galėsite išmainyti. Visose Lietuvos bankose Kaune, Vilniuje, Virbalyje, Mari
jampolėj, šiauluose, llasviniuose, Panevėžį, Telšiuose, Klaipėdoj arba visuose Paštuose

tolis — tas reiškia daugiau samdininku ir
daugiau išlaidų.
Siųsk piningus į Lietuvą dabar, per šį stiprų
Valtsijinį Banka. Greičiausius patarnavimas,
žemiausios kainos.

Bankus Valund: kas dienų nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų Utarninkais ir Subatoins iki 8:30 v. vak.

Pinigui siunčiami Lietuvon ir
visas dalis 'pasaulio Šifkartes ant visų linijų.
J. S Czaikauskas, Manager Foreign Skr.

Mes turim ant pardavimo gražiose vietose puikių ir gerai išdirbtų gatavų
farmų ir puikiose vietose ukėms ženiių beveik visose valstijose ir Kanadoj

Central Manufacturing
District Bank

Geras farmas mes visada perkam ir parduodam. Mes perkam, parduodam
ir paimam ant pardavimo visokių rųšių namus Chicagoj ir aplinkinėj.
Perkam visokius valdžios (goverament) bondsus ir geležinkelių akcijas,
Apsaugojam nuo ugnies, vagių ir kitokių nuostolių. Skolinam pinigus
ant namų ir ūkių. Siunčiam pinigus į Lietuvą paštu, telegramais ir bankčekiais, nes turime savas sąskaitas Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos ban
kose. Parduodam laivakortes į Lietuvą ir j Ameriką. Mes atstovauja
me ypatas ir korporacijas visokiuose reikaluose. Patarnaujam teisingai,

Po Valdžios Priežiuro
1112 West 35-th Street

Turtas suvirs $6.000.000.00
Atdara

Gėlių daržas.

Negalima praeiti tylomis ne
pastebėjus Lincoln parke di
deliu usio Cbicagoje gėlių dar
žo. Visos gėlės, o net ir karš
tų kraštų medžiai sutalpinti
stiklo namuose. Dešinėję namų
pusėje yra takas per visų dar
žų vedus, gi kairėje grįžtan
tiems takas. Viduriu teka ma
žytis ujielis kuriame plaukio
ja auksinės žuvikės, smalsiai
žiurėdumos į daržo lankytojus.
Gėlių durže įvairiausios gė
lės žydi žiemų ir vasarų; vie
Paminklai.
t
nų žiedai nubiro, kitos pražy
Lincoln parke gali pustebėti do. Gi jų gražumėlis, margunemaža gražių stovylų. Jos mėlis! Kokių čia gėlių nerasi?
dažniausiai nulietos iš kieto Iš viso pasaulio jos surinktos:
metalo arba iš akmens iškal Brazilijos, Australijos, Euro
tos. Įžymiausioji parko stovy- pos, Indijos, Azijos, Meksikos,
la — buvusio Suv. Vasltijų JajKinijos, Kinijos.
prezidento Lincoln.
Kaip gėlių, žiedai skirtingi,
Kiekvienas įžengęs sotinau taip ir jų kvapsniai įvairus.
beregint jų pamato. Ji stovi Žiuri ir stebieg Dievo Visaga
aikštėje, pryšakiuėje pai ko da lybės stebuklu.
lyje, 10 pėdų aukščio. Svetys
(Dar ne galas)
užtrunka valandėlę ir stebisi
Kun. A. Briška.
ne tiek stovvla, kiek Lincoln’o
TĖMYKITE
protu ir gera širdimi.
Kensingtono Lietuviai ga
Parko viiluje, jo vakarinėje
daly, matai garsaus muziko lite gauti nusipirkti “Drau
Bethoveno biustų ir garsaus gą,” dienraštį pas p.
Vokiečių rašytojo Seliiller’io
IG. TYSKEVIČIĄ
314 E. Kensington Avė.
stovylų.

Seredos

ir

Subatos

vakarais.

■ ■UHHailII
Pilone l‘iilliiian 3191)

Roselando ir Apielinkes Lietuviams
tiL
Žinotina!
b

Taip-gl užlaikome visokių reikmenų vyrams: Marškinių, kulnierių, kaklu raikščių, diržų, panėiakų ir t. t. ko tik vyriškiams reikia
pas mumis rasite, ir lai pigiaus negu kitur
,*J

■
■

Malonėkite atsilankyti, o patįs persitikrinsit
nomia ir patarnavimu.

I|

musų

darbu,

kai-

Roseland, III.

10715 Michigan Avenue

U.S.MAIL STEAMSHIP
COMPANY.I"

!

g

;

I

ŠTAI

Generalini Agentui <en(ralės ir Rytine* Ktįropos

Yorko tiesini

SVEIKATOS

vaistai PASEKMINGAI GYDO.
Visuose gerose APTIEKOSE visoj Amerikoj galima gauti šias musų
liekarstas:

BREMEN - DANZIG — LIEPOJŲ
| Idepojų via 1‘unzlg.
trunuport arija in laivo j laivu

Veža. tiesiui
Tieui

SF.KRFTAS

Moh paskelbiamo visuomenei kart esamo PIRMA DIDŽIAUSIA LIE
TUVIŠKA VAISTINYf’IA visoj Amerikoj, kuri ISdlrba vaistus, pagal
Europos mctodi> nuo visokių Ilgų.
Mes turime ių sekretų, kurluoin PERGALIME visokias ligas. Tų sek
retų sužinosite kaip vartosite MUSU VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI

NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN
........

CHICAGO, ILL.

Kgzekutyvis ofisas randasi pačiame vidurmiestyje
602-604 Y. M. C. A. Bldg., 19 So. LaSalle St., CHICAGO
Turim savo atstovus: Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Anglijoje, Kanadoje, Floridoje, ir New Yorko mieste

j

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Salutara Riteri dėl vidurinių ligų.
ItcKiilaturius dėl moterių.
Kruujo Valyt4ija.s kurie pats užvardljimas Išaiškina reikalingumų.
Kalmaro I.IiiinK-ntas dėl visokių kautų skaudėjimo Ir kitokių skausmų
Trajanka Kas-gl dar jos nežino? Tos garsingos namų gyduolės.
Reikalaukite musų surašo vulstų ir žolių—siunčiame už dykų.

S. M. III'|WOX tiegužėM 28. liepos 13, Itiigpjucio 30.
S. H. SlMHKHANNA Kirvelio M, Ue|M>s 23, Kuffftėjo 7
S. S. rOTOUAI
Ant Ijronr) Birželio 15, liepos 28, Kim-ejo II
K .\ew Yorko į l’lymotit Ii — (lierhourg — Beetneu.
A MEKU A — Birželio X«. Liepos 23, Kugpjiulo ?•
GBOKGK UAMHINGTON — l iepos 30. Kugp. 27. Kuicsėjo 21
K. W. KKMPT. Geli. Uestern l’g'srnąt r Agentus 120
I41 Šalie Mr. < lileugn.

SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY
1707 So. Halsted St.,
Tel. Canal 6417
Chicago.

_ V

Į LIETUVĄ

rttibsf

DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKĄ KHAUTŪVE pHICAGOJE

Siunčiame pinigus, parduodame laivakortes, parū

KONCERTAS

pinant pasportus ir pagelbstam atsiteisti su teksais.

Padarome visus legališkus dokumentus. Musu offi-

RENGIAMAS

se yra praktiškas ir labai gabus Lietuvis Advokatas

Aušros Vartą Parapijos Choro

J. P. Waitchcs. Praktikuoja visuose Amerikos Feis-

Po vadovyste p. A. POCIAUS

Nedelioj, Blrž. 5d. 1921 į

3

niuose. Perkam ir parduodame namus, lotus ir farmas.

A. M. Barčus

E. D. Witkowskas

J. P. Waitches

Atlas Realty Company

M. MELDAŽIO SVET.
Pradžia 7:30 vai. vak.

4601 South Hermitage Avenue,

Buk Holų, duetų, kvartetų ir choras.

666 WEST I8th STREET,

Kad siuvame visokių stylių SIETUS OVEKKOTUS ir KEPURES
ift geriausių ir stylišklatmių, sezonui prilaikytų materijų. Darbų pilnai gvarantuujame. Kainos žymiai nupigintos.
'

TONY F. WILLIS

PUIKUS

kviečia alHilankyli

Kapitalas ir Perviršis

Nuoširdžiai

KENGKJAI.

Chicago, Illinois.

Telefonas Boulovard 608d

(Ant kampo prieš pat Sv. Kryžiaus Bažnyčia)

OUBBN KONCIHTINA

nemokėsi pinigus bereikalo
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Cbicagoje
Parduodame oi iemiaaeią kaine, kur kitur taip negausi.
Mašinėlių laiškams druknoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Uilaikom visokius laikrodžius, žiedus, ilinbinius ir deimantinius; gramafonus lietuviikais rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rusižkų ir prūsiškų iždirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bamo visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
muzikai ifikus instrumentus atsakančiai '

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVĖ.,

0HI0AG0, ILL.

Telefonu: DBOVE1 7804

ŪRIUBIS

šeOtuilienis, Gegužis 28, 1921

=—

e

“Draugas” Siunčia
Pinigus į Lietuvą
Naudokitės Visi!
ŽYMIAI PADI
LIETUVOS INFORMACI LIETUVIAI AMERIKOJE. SVėDIJOJE
DĖJO MOKESTYS
NASHUA, N. H.
JOS BIURO PRANE
Municipalitetai turi milžiniš
Senai
mes
šios
kolonijos
Lie
kas išlaidas.
ŠIMAI.
tuviai katalikai turėjome to

Reikalinga stenografe mo
kanti Lietuvių rašyba. Atsi
liepkite ypatiškai:
Fabionas ir Mickevičia
809 W. 35 Street

! V. W. RUTKAUSKAS •

j-

advokatas

g
■
■
■
g

Ofisas Dlduleetyji

*

-

n-i

-i

Didžiausis Gegužio. Piknikas i
n-

n

S

*“■*
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|

29 South La Šalie Street J 1
---------------n
Stockholmas, Geg. 23. Kambario 224
Švento Kazimiero Dr-ja Brolių ir Seserų
kias iškilmes, kaip dabar.
Telefonas Centrui 6300
Pastaraisiais metais kiekvie
Zeligowskio Nota.
Nuo Gegužės 16 d. vakaro
nas Svedijon atkeleivis nega VARGONININKAS, suprantąs baž
Nedčlioj, Gegužes-May 29, 1921 m.
j Vakarais, 812 W. 33rd St !
Marcinkonių Kaimiečių Pa prasidėjo misijos. Jas vedė Tė
li atsistebėti čia gyvenimo pa nytinę muziką, tuojaus Rali užimti
vas Kulikauskas, Marijonas iš
Telefonas: Yards 4681
reiškimas.
National Darže, Riverside, 111.
brangimu Gi patsai miestas vietą prie Lietuvių Šventųjų Petro
Chicagos. Nuo 20 d. ryto prie
ir Pauliaus Bažnyčios Homestuad, Pa.
| Pradžia 10 vai. ryte
(žangu 25c. Y pa tol
Stockholmas šiandie pagarsė
Varšuvos radi o pranešimu, Į
Kini. S. .1. čcpunania,
misijinių iškilmių prisidėjo
Kovo 25 d. Lenkų Užsienių
jęs savo milžiniškomis išlai 318 Fourtli Avc. Homustead, Pa.
da 40 valandų pamaldos. Žmo
Tai bus pirmas piknikas gražiausias nes dėlto, kad bus labai
Reikalų Ministerio Sapiehos
domis.
įvairių pauiMTginlmų ir bjus visokių lenktiniu su dovonomis, todėl
Dr.
M.
T.
STRIKOL
’
IS
i
nių rinkosi daug, nes pajuto,
kviečiame visus jaunus ir senus kuoskaitiingiuusia atsilankyti, ir
notų dėl Tautų Sąjungos nuNežiūrint nepaprasto gyve Reikalingas klaliorls Darbas užtik ■ Lietuvis Gydytojas h* Chirurgą* |
paklausyti, nes musų orkestras gros da pirmų kart Chiuagoj.
kokia didelė nauda jų sieloms
rintas
visai Vasarai.' Lietuvis
turi
Pcoplifl Teatro Namu
tatrimų Lietuvių Lenkų gin
nimo
brangumo,
Stockholmo
Kviečia Komitetas.
pirmenibe. tiktai patyręs savo ama
iš tų pamaldų ir tų visų ju
1616 W. 471h Str. Tcl. Boul. 160
te.
Atsišaukia.
čo klausimu Zeligowskis pa
Valandos: 6 iki S vak. Nodėl 16
dinančių dvasių pamokslų. Vie gyventojai dar apkrauti mil
Petras Cibulskis
likt 12 ryte.
siuntė notą, kurioj konstatuo
žiniškomis
niokestimis.
Miesto
2343
Wcst
23
Plauc
nok atsirado ir tokių, kurie
■
Res. 2914 W. 43rd Street |
Tel.' Canal 7233
ja buk Vilniaus paėmimas
administracija
nepaprastai
Nuo ryto Iki plet.
šalinosi nuo misijų, kiek galė
|Tel. McKlnley 263
buvęs Vilniaus gyventojų gy
<!iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiimiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiii
brangi.
Reikalauju
auaugualoB
merginos
dami. Jie
mato sau bai
nimosi aktas prieš 1920 m. Lie
namų darbo kuri galėtu pamelž
Pirm dešimties metų miesto prie
siausi pavojų, kad nereiktų
ti karve.
pos 12 d. Lietuvių bolševikų
Gco. M. <'lieniaurka,s
stoti į kovų su atgijusia sįžinv, metinis biudžetas buvo apie 16
sutartį, tai buvę gyventojų
Lynus III,
milijonų
amerikoniškų
dol.
nes mainyti savo išgverusio
Tel. 3011 or Caluiiict 3012
neužginčijamos teisės apfcispręŠiais metais biudžetai! ineina
gyvenimo nenori.
sti.
Aplamai imant, labai gerai jau arti 69 milijonai dol.
Ant pArdavino 115 akerų žemėn
1900 S. Halsled Slr.
Seimo sušaukimas butų pa pasinaudojome misijomis.Daug
Padidinimas mokesčių sudri Jr biznis buvusia sdliunas ir krau
Tcl. Canal 3118
tuvė; vienintelis biznis Šitoj vietoj
dėjęs išrišti tų klausinių.
svyruojančių sustiprėjo ir pra- bo aut miesto gyventojų. Mies- — kito tokio nesiranda. Biznis iš Valandos: 10 ryto iki 8 vakare
Dolierių.
Žinių, kad Tautų Sąjunga deda gražiai, katalikiškui gy- tas skaito apie 420,600 gvven- dirbtas nuo senai, tarpe daugelio Lic Gyvenimas:
tuvių. Reikia įnešti $4,000 cash, Ii
padėsianti išrišti Lietuvių-Len venti. Mes netiktai tikybiniai ojų. Taigi kiekvienam žmo kusiejl $2.000 ant mortgičiaus arba
2811 VV. «3rd Str.
kų,ginčus, Vilniaus gyventojai čia imame atgyti, bet ir‘tauti gui per metus išpuola 64 dol. lengvų iftiiinkesčių, kas mėnesi s. že Tel. Prospect 8448.
mė visa lygi, tinkanti dėl visokių
sutikę pasitikėjimu, kad tas niai.
mokesčių. Pasirodo, jog muni javų, o labiausiai daržovėms. 6 kam
bariai pragyvenimui; 2 tvartai, leginčus bus tarptautinio vy Atėjus į musų parapijų kle cipalinės mokestys |x'r 26 pra daunė
=
Didžiausias Lietuvių Valstijinis Bankas Amerikoje'.
Ir garadžius. Priežastį par
riausio teisės tribunalo beša bonauti kun. P. Daniunui, pra eitų metų padidėjo septynioli- davimo ir daugiau informacijų, klau |Tel. Canal <228
skite per laišką
Bedarbė Praeina,
liai išrištus. Ginčai tie esu ne sidėjo nauja gadynė. Ir misi kų kartų.
*- DR. C. X. CHERRYS 1 s
>1. A. SMARKA
LIET P VIS DENTISTAS
2 g
Dabar, kada šimtui Fabriku vėl atsidaro ir darbai vėl praalRliiiiilumlcr, Wls.
tik tarp Varšuvos ir Kauno, jos ir 40-ties vai. iškilmės jo
Už tokias išlaidas kaltinami Box 571
*2201 Wwt 22-nd & So. Leavitt St.g S deda, kaip tik yra luikas
pradėti taupyti pinigus apsisaugojimui
bet ir tarp Kauno ir Vilniaus. rupesniu padaryta. Jau ir pra socialistai, kurie inėjo mies
Cbluago
4 = nuo bedarbes ir nelaimių ateityje.
Valandos: 9:80 A. M. to 12 N.“
S
Manyta, Vilnius turėsiant ma kalbų nemažai turėjome. Žo to vablybon ir savo veikimui
ANT PARDAVIMO.
1:00 P. M. to 8:00 P. M. o
= Kas Čedija Pinigus Universal State Banke Tas Nemato
žiausiai bent tokios teisės, džiu, pradedame gyventi, kaip praplėtė laukų, nesutinkantį su
. Ice Cream Parlor
kaip Kaunas. Kontrolės Komi kitur Lietuviai katalikai gy ribomis.
Bedarbės Ir Blogu Laiku.
sija vietoj to^ 4<ad’sutaikinus vena.
Su
pragyvenimo
kambariais,
Sunkos gyvenimas. Žmonėms
Todėl, Tautiečiai, visi j savo tikra Vulst. liauka!
abi puses, pasielgė taip, kad
tyroje
miesto
dalyje.
lšslimkite Vnivcmal State Rauko Knygutė šiandie.'
Tuo
Dar turime vargo su skait uždarbiai eina mažyn.
Musų Įlankas išmoka pinigus ant pirmo pareikalavimo su nuo
Vilniaus gyventojai ne tik ja lingiausiomis musų kolonijos tarpu miesto
Kreipkitės
administracija
šimčiais.
g
Perkėlė
seavo
ofisą
po
nnm
g
negalėję pasitikėti, bet ir Tau pašelpinėmis draugijomis. Jo brangsta.
Kuv. Vai. ir Chicagos miesto i alilžia laiko savo pinigus šiame
“DRAUGAS”
J4729 So. Ashland AvcnueJ = Banke,
tų Sąjunga, jos vyriausia ins-į
(ieresnės garantijos musų įkinko tvirtumo nereikalaujamą.
se yra keletas bolševikėlių ir
2334
South
Oakley
Avenue.
SpeciJallstM
giE
tancija. Kontrolės Komisijos'
jie savo suktybėmis ir savo ROSELANDIEČIŲ DOMEI.
gDŽlOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGI | Į =
Pinigai Eina Brangyn!
Tel.
Roosevelt
7791
Intervencijos: 1) Nebuvę atva-'
BValandosnuo
10
Iki
12
Išryto;
nooB
i
Įveidmainingu
prielankumu
Jeigu kas negaunat regulia
Dabar yra-paskutine proga patinau,loti pinigu — markiu kursu
duotos
teritorijos, užimtos ;
■2 Iki S po pietų; nuo 7 Iki 8:1*1
draugijoms, sulaiko jas nuo riškai dienraščio “Draugo”
S manantiems važiuoti arba norintiems siųsti pinigus Lietuvon.
■vakaie Nedėliomla 10 kll 1
“Kauno” karuomvnės, neat
Mes prlstatom pinigus 'Lietuvon į 4 savaitės su pilna garantija.
. Telefonas Urexcl 2880
Į =
naudingo pasidarbavimo Baž malonėkite pranešti
Parsiduoda biznis geroj vietoj prie ■ .
sižvelgiant j tai, kad buvę ža
didelio kelio skersai mokyklos biznis
B
Banko Valandos: Kasdiena nuo y v. IS ryto iki 4 v. po pietų ir
nyčiai ir tautai. Galima tikė
labai eina gerai priežastis pardavi
S vakarais Utarntnkais nuo 6 Iki C:SO. Subatomls visa d. iki 8:30 vak.
dėję atsitraukti antrapus de
ANT.
LEVGAUDA
mo savininkas serga turi parduoti
tis, kad ir draugijose fvyk:
markacinės linijos; 2) Buvęs
su trota Pasinaudokite proga ir nu
10624 So. MichiganAve.
gerosios dvasios atgijimas.Kasipirkite prieš kupinų švente, labai
sulaikytas gyventojų mobiliza
didelis pinigus uždirba, vertės $1,000
talikai turime gražių bažny
parsiduoda už $600.00. Atsišaukite:
vimas,kurio tikslas buvęs ap
Ant purduvlmo fnrina 120 akorų,
čių, puikią klebonijų ir daug budinkai
Slr. J. Gu.sk y,
ir
žemė
gerą
visokios
iriuLIETUVIS
ginti gyventojus. “Kauno”
I 3252 SOUTH HALSTEO STREET
GHICAGO, ILL.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
vietos, ant kurios galima bus Sinos, visi gyvuliai, X blokai nuo P. O. Box 8 Mt. Grecuwootl, III.
Ofl«u ir OyvaDlmo vieta
valdžia tuo laiku koncentra
didelio miesto* yra Lietuvių ir įjun N W. Comur Homan Av. and 111 St.
ir mokyklai mimas pasistatyti. ku apgyventa 5 bažnyčios. Katalikiš
Tiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiliiiliiliiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
3252 South Halstnd Street
vusi pajėgas į karo paliaubų
A«» vlr«Mv t’Blvvnal HtaU HMk
ką
High
Scliool.
Kainu
$U&00
įinor ..
XT
.» , .
Musų vargonininkas p. Vi
Ant pardavimo 5 kambarių mū
Valandos nuo 10 Iki 12 rytą; nno
lnom;. 3)’ Neatsižvelgiant
gy-t», . mažųjų
- • ir
• suaugu- kėt reikia $3000.
rinis naųius. Atsišaukite
2 iki 4 po pietų; nuo 7 Iki 9 vak.
a
ii oj
dus sudarė
Sliliižis
4056 Moutgomcry Str.
Nadėllomls nno 19 Iki K
ventojų norus, po nutarimo I • •
.
.
2137 N. IVcslcm Avi*.
TelataoM Tardą 0M4
1 blokas į rytus nuo California
.
'. ... .’ L
, . Isių.pj chorus ir juos gražiai
Tel. liiimholdt 6277
dalyti plebiscitą buvę sulai-' ,
-• .... . » .
Avė. arti Archer Avė.
...
..
Įveda. Gegužes 29 d. žada at
kvti rinkimai į seimų; 4) Bu-J
likti gražų koncertą. Koncer- Ant pardavimo groccrnc su namų Ant rundos kambaris dėl pavienio UlllIlIlIlIlIlIlIltlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIINIII
vusi atmesta apsisprendimo
tai pas mus retenyliė. Jie pas arba be 1S priežasties ligos. Atsi vyro kus mylit šviežia orą Ir kits no
Re*. 113# Indcpundenoe Rlvd.
rite gyventi prie vyrų o no prie gasforma.
Telefonas Voo Bar,-n 294
TIEKI Kelionė Be Pcr.«ėtUin<> Iš M W YDItKO Per LIBAVA Arba
mus gana daug naudos daro. šaukite.
padinės.
Atsišaukite
pas:
4616 So. Ilcrniltngc Avė.
HAMBURGĄ — EITKFNU8
K.
Virkutls
Zeligo\vskis sutikęs, kol į- Jaunimas npsipažįsta daugiau
Tel. Vardu 5624
210 W. 67 Str.
(lil.ago, 111
I LIETUVA
vyks derybos Bruksely, pri su tautiška daile ir dvasiu, o
Laivai Išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų (mėto laivai išplauktai
Romos Gydytojas rl Chirurgas
taikyti savo civilinę ir karo pas senesnius kįla ir augsi pa- Ant pardavimo mūrinis namas su
“LITUANIA" Birželis 1
ą “POLONIA” Liepos, 6.
KpeelJaliHtas
Moteriškų, Vyriškų
“ESTONIA” Birželio 22
♦
“LITIANIA” Liepos 20
visais įtaisymais. Kaina tik $14,000.
administraciją prie Lenkų val trijotizmas. Jei klosis taip ge Namas ant 4 pagyMenlmu. Atsišaukite
Valkų Ir visų chroniškų Ilgų
Visi laivai tnrl puikus kambarius trečios kIliesos keleiviams
VALANOOK: 10—H ryto 1—9 p.
džios direktyvų. Teeinu Zeli- ni ir /oliaus, kaip dabar, tai pas savininką.
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
pietų, 7—8 vok. Nedėllomls 19—11d
5600 Ko. Ada SI.
Cliieiigo, III.
R. KEMPE, General Hesteni Passi-nger Ageut
govvskis reiškia vilties: 1) Kad musų kolonijos Lietuviui ne
OfiMOs 2864 Ro. Halsted Kt., Chl«ag»
120 North La Kallc Kt., Chieago, Illinois.
Telefonas Dravev 9692
Lenkų valdžia nekuomet nesu tik susilygins su kitų kolonijų
Mes esame didžiausia Lietu IIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIHIIIIIHINISII#
Parsiduoda grocerne ir bučerne
tiksianti Lietuvių-Lenkų kon Lietuviais, bet gal ir pralenks geroj
vietoj
Lietuviu
upgyventoj vių Iteal Estate Agentūra ant
1 blokas nuo Lietuviškos Bažny
flikto arbitražo keliu rišti; 2)
Viltis.
HiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiimiiiiMtitiiiiHiiiiimiiimiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiimiiiimmiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiimiiiiiiiiimiimmiiNmiiiiiiiii
Northsidės.
čios, West Kide. Atsišaukite pas
kad Vilniaus gyventojų noras
Jusliu .Miuklcaez
čionais nekurie bargenai:
2342 K. la-ailtt St.
jų krašto klausimu nebusiąs
3-4 kambarius su basenientų
pamirštas, net ir tuomet, jei
Purslduoda
(ubai pigiai marinis geroj vietoj aut Eullerton Avė
Brukselio derybos tarp Lietu
namas ant 2 pagyvenimu po 4 kam
Jau Išmokami į 26 dienas
Elektra, vanos ir tt., namas 4
vių ii- Lenkų imsibaigtų drau
barius. Bandos neša. į, mėnesį $60.00
Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH)
viskas geriuusia įtaisytu 3 metui kaip metai kaip statytas parsiduos
gingai. Vilniaus teritorija ne
Plymouth, Pa.
statytus.
už $8,!MM).OO Mortg. $4,500.00.
galinti būti dalinama, nes su
Štai pavysdis kaip apie mus ir musų iš Lietuvos giminiems rašo:
J, A. l*oška 'aviniukas
Drauge paskelbta $289.40;
"Gavome
tua*> pinigus 1300 markių 8 dienoj Vasario tai yra lygiai už mėnesio po Išsiuntimo.
4133
Ko.
Campbell
AvcntM*
Pranešame visiems kad mes
dalanti nedalinimų vienatą;
Mikalojus Baltutis visus mums pinigus išmokėjo Iki skatikui. Ir turime pranešti Štai kų. Nueikite pus
Tel. Iatfayette 3608
turėjo būti $531.00.
insuriiiaiiit“ viską ir parduoda
p. Povilo Baltučio Ir padėkuoklte jam, nes per jo banką greičiausiai Ir sąŽInlškiauHlal pareina pini
3) kad Brukselio deryboms ne
gai. Daug musų kaimynu per Baltuti siųstus pinigus gavo. Kiti kuriu siuntu per kitas bankus laukia
me
laivakortės.
fiv.
Kryžiaus
Parapijoj.
davus pozitingų
išdavinių,
po 3—4 mėnesius. Vieno žmogaus suvaikščiojo nat trii kurtus laiškui šen Ir ten kol gavo pinigus. Po
Pardavimui bučerne ir groserne.
Baltuti siųsti kartu pareina su laišku, o kartais Ir grelčlnus.
Visus
legališkus
darbas
yra
at

Lenkų valdžia negaišuosianti
lietuviais apgyventoj vietoje. Priešai
$10.00 aukojo Jonus Prato- šv.
Naumiestis, Gruodžio 9, 1920
Mokytojas D. Jurjonas
Jurgio bažnyčių, biznis gerui ei liekamus musų advokato Juosušaukti tuoj seimų, be to dar, pas.
na, pardavimo priežastis 2 partne
Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome lega
zu|hj W. Grigui.
kad ji išsistengsianti iš Tautų
$5.00: Kleopus ir Ona Mišei riui.Kreipkitės po šiuo adresu:
liškus
dokumentus, davernystės, įgdliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atsto
Reikale kreipkitės šiuo ad
Sąjungos leidimą rinkti atsto kiui, Petronėlė Zičkaitė, Ona 838 W. 33 Kt.
Chtcngo, III.
vybės Washingtone.
Parduodame lotus, namus, farmas. Pada
resų :
vus ir tose teritorijose, kurios Dimskienė, P. Rumšus.
rome paskolos ir apdraudžiam nuo ugnies ir kitų nelaimių.
“Kauno” valdžios žinioj. Kito $2.00: J. Bačys, 0. Dapku
RĖKUS REALTY CO.
Visus reikalus a tliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas
kia Vilniaus klausimo išrišimas vienė.
1656 Wabansia Avė. Chicago.
sukelsiąs gyventojų nepasiten $1.00: B. Gudienė.
Joseph W. Grigai
kinimų ir jie pajusiu, jmtys
Viso $35.00, Buvo $17.71.
Advokatas
turį nuspręsti savo likimą.
901 W. 33rd Street
Tel. Yards 4669
Chieago, III.
Smulkių aukų $103.25. Išviso ■Rus. 2114 W. 42nd M9m<
Joseph S., Rėkus.
Tjl.*
McKInisV
4»8»"
<$1,909.25.
(Pabaiga bus).
Telefonas Alonęoe 2871
IIIIMIIIlUlIHIlIlIlItlIlIlIltlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiini
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DR. A. L. YUŠKA

Musų Turtas Apie

3,000,000

UN1VERSAL STATE BANK

5 DR, CHARLES SEGAL •

DR. S. NAIKELIS

1 UNIVERSAL STATE BANK

DR. A. A. ROTH,

PRANEŠIMAS LIETU
VIAMS!!

j Pinigai, Laivakortes Lietuvon

AUKOS ŠV. KAZIMIERO
VIENUOLYNUI.

PAUL P. BALTUTIS <& CO.

1

ORIUGIS

6

šeštadienis, Gegužės 28, 1921
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DIDELIS KERMOŠIUS

| Bergmann’s Grove,

Riverside, III. =Į
Įžanga 35c. Ypatai.

Pradžia 11 vai. išryto.

■a

E Š5r. Antano Parapijos,
iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimmiimim; ’ii

Cicero, 111. |

J*
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S

NED., BIRŽELIO-JUNE 5 d., 1921

į

CHICAGOJE.

Bus puiki muzika, visokiausių žaislų. Įvairiausių pramonių, net Bobules su šimtais kišenių. Imty
nių, ristynių. Visokių trunku, Vilniaus viešbutis pietaut Kauno šaltakoše, gaspadines Ciceros. Do
vanos bus duodamos.

=

innititiiiituitiiciiiiiiiininiiiaiiiiHiiinnuiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SEIMAS.

Za

PASARGA: Privažiuoti galima 22 karnis iki kol sustos, paskui imti La Grange karus iki daržiu
Pietų nesiveškite gausite darže.

E

Kviečiam visus Chicagiškius ir Cicericčius, Klebonas ir Komitetai.

PRANEŠIMAI.
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METINIS KONCERTAS I

Šv. Kazimiero Akademijos
IŠ BRIGHTON PARK.
Rėmėjų Dr-jos antrasai SeiRinkėjoms ženkleliai.
Panedėlyj, Gegužio 30 d yra Decoration Day. Laikraštis mas įvyks sekmadieny, Bir
tų dienų neišeis. “Draugo” ofisas bus uždarytas.
Iželio 12 d., 1921 m., šv. Kaži
Rengiamas
Ženklelių Labdaringos Są
“Dr.” Administracija.
miero Vienuolyne, 2601 W. jungos aukų rinkėjoms
Šv.
Pianistes P-les E. I. Makariutes Mokinių
___________________________________ T______________ Marąuette Rd., Chicago, III.
Kazimiero kapinėse Geg. 30 d.
į Tarybos atstovai važiuos saSeimas prasidės su šv. Mi- galima gauti pas J. SteponNEDELIOJ, BIRŽELIO-JUNE 5 d., 1921 m.
vo lėšomis.
šiomis ryto 10 vai. Sesijos pra- kaitį, 4545 So. Fairfield avė.,
Raštininkas išaukė, kokios sidės lygiai 2 vai. po pietų, Brigbton Parke.
School Hali Svetainėje,
48ta ir Honore gatvės
dr-jos ir kiek atstovų siunčia; Visi skyriai šv. Kazimiero
Daugiau ženklelių bus gali
.
į Wasbingtoną. Pasirodė, kad Akademijos Rėmėjų Dr-jos ma gauti Šv. Kazimiero kapi
Pradžia 7:30 vai. vakare.
Laisvamanių aiba Cbieagos rpary|ia sįun(v.,n 5 atstovus: L. teiksis prisiųsti delegates su- nėse.
Komisija.
konuteto susirinkimas .įvyko į ajSV(-,s paskolOs apskr. si-uu- lyg konstitucijos reikalavimų.
Bus solų, duetų, kvartetu ir choras. Visa programa išpildys visiems gerai =
Geg. o d. s. m., Sv. Jurgio pnr.
g išviso g. šiame sus nie Delegatės prįvalo turėti manIŠ BRIGHTON PARKO.
SVet
žinomos pianistės ir mokytojos p-lės E. I. Makariutes mokiniai. Po programui |
I išrinkta vienas.
datus su skyriaus valdybos ir
Liet.
Vyčių
36
kp.
domei.
• Visųpirma pasirodė scenoje. Tarybos nariai atsiminė, kad kapeliono parašais. Skyriai,
šokiai. Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio puikaus koncerto. Tikie- =
S. Valančauskas, benešąs sta- reikia papliovoti ir ant katuli-‘ ^rie negalės prisiųsti delega- Sekmadieny, Gegužės 29 d.,
lūs galima gauti prieš ir dienoje koncerto.
lų ir dvi kedi.
kų ir sykiu ant L. R. K. Fc-^ių, teiksis savo pageidavimus 9:30 vai. ryto visi Lietuvos
Apie 9 vai. p as Klias ati- Aeracijos,
bei sumanymus prisiųsti Sei Vyčių 36 kuopos nariai—ės HllllBlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHI! IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU
dnrė susirinkimų ir paaiškino,. rpuo Įj|isiu
prašomi susirinkti bažnytinėn
atsistojo p-as mui rastu.
kad šitas susirinkimas esąs ,Viskont, ir atidarė savo pur- Visi skyriai malonės taip gi svetainėn. Iš ten “in corpore” <?S5££ėSS5
bepartyvis, ir tik keli asineprie, ,.ata|ikus ir Kwk„.a. prisiųsti Seiman smulkius ra-^dalyvausime pasitikime misijo»ys norėdami važiuot. į Wa-1
ka|n jje nesiun,,ia
portus raštu iš savo skyriaus?10’*0, tėvo Alfonso^ Pasionisah.ngto..,, 1). C., sušaukė ši-;j w#>llingto (
to, kuris musų bažnyčioje pra
3107 So. Morgan Street
dabuotės pereitais metais.
tų susirinkimą tų, kurie ne-.
. ,, ,
....
CHICAGO, iri.INOIH
Su Dovanomis
...
.
. ,, I P-as Zaldokas
paaiškino, Moterų pašalpinės draugijos dės laikyti misijas. Valdyba.
Tel«‘fonas Y&nlj 5083
priklauso nei prie Federacijos,', , ,
bei
kuopos,
kurios
šv.
Kazi

m
.
. .
kad L. R. K. Federacija šuni
L. VYČIŲ PASKOLOS TAU Valandos: — 8 llcl 11 18 ryto:
--------------------- Rengiamas-----------------------nei prie Tarybos. Bet susirin„
5 po pietų Iki 8 rak. Nedėllo..
,
. . m
_ ,cia 1 vVashingtoną 3 atstovus, miero Vienuolynui aukojo pe
PYMO B-VĖS SUS.
mla nuo 5 Iki 8 ral. vakare.
kūne buvo visi Tarybos au-i
. .... reitais metais nemažiau $25.00
Simano Daukanto* Teatrališko Jaun. Kliubo
-5mi. Kiek daugiau
.
v.
•
'
Hertmonowicz
prade
10
kilti

paaiškinus,J, "•
, turi teisę pasiųsti savo (2) at L. Vyčių Paskalos ir Tau
,,,.
. ..
. . ..
. kuoti Federaciją. Jis sake, kad
p. Klias pasupę susirinkimui r, ,
..
, , .
pymo bendrovė laikys susirin
Nedėlioj, Gegužio-May 29, 1921 m.
.v . ,
. •
».• •
federaciją valdo visus, kaip stoves Seiman.
išrinkti pirmininką ir rastinin‘
1
koks vienas generolas. Žadėjo Šv. Kazimiero Akademijos kimą antradienyj, Geg. 31 d.,
Bergmann’s Darže, Riverside, III.
ką. Tik stebėtina, kam p-as
/
ką daugiau tarti, bet nedrįso Rėmėjų Dr-jos skyriai priva 7 vai. vak., Šv. Jurgio par.
Klias pradėjo pliovoti ant p-o
svet.
Fusirinkimnjk
atkeltas
iš
Praktikuoja
30
motai.
Pradžia 9 valandą iš ryto
Jžanga 35c. Ypatai
lo stropiai prisirengti prie šio
ar užmiršo. Atsisėdo.
Ofisas 8148 So. Morgui 8t.
,
•
B. Sekleckio, kad net reikėjo
Seimo, nes yra labai svarbių!P’rn,at’*en’° tIegt'JM) d. dėl tą KeruS 83-ro Bt.,
Oblcago, m.
Žmogelis,
sėdintis
šalip
Ilerpašaukti policmonas. Kuomet
dieną
pripuolančios Vainikų
'.................
BPECIJALIBTAfl
Nuoširdžiai užkviečiame Gerbiamą Visuomenę kuo} tmanouicz, atsistojo ir “dui” reikalų Seimui aptarti, taip gi dienos.
Moteriškų.
VyrlSkų, talpai etarepradėta šaukti, kad policmo-,
Valdyba.
savo
darbuotei
turime
užsibrėnlftkų lirų.
skaitlingiausiai atsilankyti ant rpusų iškilmingo pik
„„i;
oo T?r. '«iit Federacijos. Jis sakė kaip Bd’’
Mk gali pa.iroiljti, p-a. kha„,m.„ys n(J_ «i platesnį veikimo planą.
OFISO VALANDO8: Nuo 1» ryto
niko.
iki 8 po pietų, nuo < Iki 8 valan
as greit nubėgo nuo scenos.
IB BRIGHTON PARKO.
dų
vakare.
Su
augšta
pagarba,
vauti Federacijos saujalę žmo
Kviečia
KOMITETAS.
NedAllomle nuo I Iltį 1 po plet.
- Kiek nusiraminus, pradėta nių kada tokios didelės orga
Šiuomi
pranešame
Saldžiau

Antanina E. Nausėdienė,
Telefoną* Varde M7
rinkti pirmininkas, Perstatyti: nizacijos, kaip Susivien. Li<*t.
sios
Širdies
V.
Jėzaus
dr-jos
Šv. Kazimiero A. R. D
)-as zaldokas,
Žaldokas, ir
Bračiu- A,„ vi.„ai
p-as
.r p-as »rn,x>saV(1 ,|(s1o.
Centro pirmininkė. nariams, kad musų draugija
Žablokui atsisakius,
*• 2ol«lokui
atsisakius. p-as
P-o» Vo į Wasl,ingt,>.ią. Kas kaltas,
dalyvaus “in corpore’’ pasiti
Bračiulis užlipo ant scenos.
kime
gerb. Misijonieriaus į mu
Susivienijimas Lietuvių (Lais ŽODIS CHICAGOS LIETU
7 Prasidėjo rinkimas raštinin vo atstovo, jei ne Lietuvos
sų Bažnyčią nedalioj, 29-d. GeVIŲ VISUOMENEI.
ko. Perstatyta p-as Z< lankus ir Atstoybė? Juk pats atstoas
guržės.
S. Valančauskas. Zdankus ne šaukia.
Kaip kasmet, taip ir šiuos- Tai-gi kviečiame visus drau
apsiėmė.
P. Klias. matydamas, kad tnet gražiuoju šios šalies pa gus būtinai susirinkti į bažny
» P-»as J. Šliogeris prašo pir- netvarka • kjla, prašo susi- pročiu Vainikų dienoje (Geg. tinę svetainę 9:30 ryto.
Traukia širdis daugelio Lietuvių, čia gyvenančių, aplankyti savo gimimo vietą —
• • 1
I V • v i • <•
•• I *
Valdyba.
niininko
išaiškinti susirinkimo
rinkimo užtvirtinti Tarybos iš 30 d.). Cbieagos ir apylinkės
tėvyškę. Vieni važiuoja kad apsigyvenu-, kiti kad apsilankius.
tikslą ir komiteto vardą, l.u- rinktuosius delegatus.
Lietuviai suvažiuos į Šv. KaŽinoma, kiekvienam norėtųsi turėti kuopuikiausią kelionę. VISAI DYKAI.
IŠ BRIGHTON PARKO.
Tis sukvietė susirinkimą. P.
Dar vienas asmuo pradėjo Zlinier° kapines atlankyti mi
Galima gauti visus patarimus ir nurodymus reikale kelionės pas
Bračiulis bandė aiškinti, liet
vadinti visus šunimis. Tas ne rusius ir ten palaidotus savo Šiuomi pranešame visiems
ftekretorius matydamas, kad ’
patiko, nei Tarybos šulams. tėvus, brolius, seseris gimines, Gvardijos Pirmos Divizijos šv
ponas advokatas išaiškinti neį
Visi, stojo nuo kėdžių. Ne.šva- draugus bei pažįstamus ir pa Kazimiero Karalaičio dr-jos
gsl
stengs, pats griebėsi to sun
simelsti
už
jų
vėlės
(dusias).
nariams,
kad
praeito
susirinki

raburnis užsičiaupi*.
kaus darbo.
Ant pat kampo 47-tos ir Ashland Avė.
P. Vitkus. Visiems jau žinoma, kad tą mo nuarimu visi susirinktumėt
7 Išreiškė nuomonę, kad reikia
dieną ant Šv. Kazimiero ka- sekmadienio, Geg, 29 d. ryte,
Mes parūpiname pasportus. pagelbstame atsilyginti su mokesčiais nuo uždar
f^ųsti į VVnsbingtoną keliolika PALIUOSUOTI INTARIAMI P'”"J
Sąjunga 9:3(1 valandą į Bažnytinę sve
bių, (Income Tnx), parūpiname laivakortes nuvežamo ant stoties bagažą ir atlie
šimtų žmonių, bet kam — ne
renka aukas našlaičių prie tainę. Ten susitvarkę su kito
kame viską reikalingą kelionei.
PLĖŠIKAI.
pasakė. P-as Kekleckns prašo
glaudai. Šiuosinet Sąjunga v- mis draugijomis pasitiksimi
Kas čia stebėtina kad šimtai Lietuvių išvažiavo ir važiuoja per šitą banką į
balso ir atkerta, kad patsai
Kriminaliame teisme prisie patingai deda pnstnngij, kad geri). MisijoHorių, kuris atsi
Lietuvą?
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