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Turkai Nacionalistai Nusilei
džia Sąjungininkams

NAUJAS VYSKUPAS.
Kale Terre Ilaute, Ind., Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje
aną dienų konsekruotas Vys
kupu Jo Malonybė kun. Kmmanuel B. Ledvina, I). 1).,
kurs Šventojo Tėvo paskirtas
vyskupauti
Perpus ('bristi,
Tex., vyskupijom
Iškilmybėje dalyvavo trys
Arkivyskupai, aštuoni Vysku
pai, keliolika pralotų ir dau
gybė šiaip kunigų.
“Vyskupystė yra vienas iš
didžiausių Dievo paradoksų,”
pažymėjo pralotas Francis U.
Kelley, Vyskupo Ledvina <lrau
gas ir sądarbiįlinkas' per ke
turiolika metų Katalikų Baž
nyčios Platinimo draugijoje,
kurs sakė pamokslą.
“Tai
kunigaikščio vieta,
kurion
kunigaikščiai retai pašaukia
mi; vienu žygiu palaiminimas
ir našta; džiaugsmas ir liūd
numas; brangi ir puošni ka
rūna ir karūna iš erškėčių;
augščiausioji ypatybė ir augš
čiausioji atsakomybė.”
Jo Augštoji Malonybė Chicagos Arkivyskupas
Jurgis
Mumlelein naujam Vyskupui
inteikė $20,000 dovanų. Tas
padaryta vardu Vyskupo Le
dvina draugų Cbicagoje ir K.
B. Platinimo draugijos. Tai
dovana jo darbų pradžiai Texase.
Indianapolio diecezija nau
jam Vyskupui inteikė $5,000;
Philatlel pili jos kardinolas Dauglierty prisiuntė $1,000. Vi
šnu VyskujK) simbolus parūpi
no K. B. Platinimo draugijos
sądarbininkai.

MIRĖ ŽYMUS KONGRESO SULUŽO TILTAS PO TRAU
ATSTOVAS.
KINIU.
i

CITY EDITION

METAI-VOL. VI.

No. 142

Anglija už Konstantinopolį

Žuvo keturi; daug sužeista. ANGLAI PERSPĖJA KEMA- Maltos partraukė visą briga

Jis priešinosi priverstinam ka
reiviavimui.

Hot Spring. S. D., birž. 17.

LISTUS.

dą karuomenės.

— Northuestern geležinkelio Prancūzai briaujasi ant AleToji anglų brigada pantai-,
traukinis
No.
006
susmuko
nė graikų karuomenę Ismide.
PPo.
SĄJUNGININKŲ K0NSUTas padaryta tuo tikslu,
kar čia mirė kongreso atsto
daubon,
kuomet
po
juo
sulužo
Draikai pasiųsti karo frontan.
kad pasigerinti Sąjunginin
LIAI NEPASITIKO KA
vas iš PliicagO AVilliam E. Mū
Konstantinopolis, birž. 17.—
tiltas
per
Big
Cottonvvood
uPranešta, prancūzų karuo:
kams, kad reikšti jiems prie
som
RALIAUS.
Anglijos
vyriausybė
pasiuntė
pelį už poros mylių rytuose
menė ėmė atakuoti turkus na
lankumo. Nes Izzet paša kiJis smarkiai sirgo
keletą
perspėjimą turkams naciona
nuo
Wliitney,
Neb.
cionalistus Sirijoje.
dienų. Užvakar jam buvo pa
listams.
Angoros valdžia atmaino nu tuoinet yra dalyvavęs Londo
no konferencijoje.
gerėję. Bet vakar mirė. Turė- Pasekmėje 4 žmonės žuvo ir .ličius pasakyta aiškiai, kad
Iš Smirnos depešoje sako
sistatymą.
jo širdies ligą.
34 sužeista.
jei jie kokiu nors laidu kė ma, prancūzai tenai progre
Izzet paša kuoveikiaus pas
Konstantinopolis, birž. 17.—
Spėjama,
jog
tiltų
turėjo
sinsis pulti ir imti Konstan suoja.
kelbė, jog kemalistai nuspren
Miręs buvo gimęs 1850 me
Čia labai indoniaujama įvyku
paplauti
nesenai
buvęs
smar

tinopolį, toks jų pasielgimai
(len. (iouraud su savo armi
dę paliuosuoti visus anglų netais New Yorko valstijoje.
siu faktu, kad Smirnoje atvy
kus
lietus.
reikš karą su Anglija.
jos dalimi maršuoja ant Alelaisvius, ir jog pastarajame
\Vill. Mason žymių rolę lo
kus graikų karaliui KonstanApsaugoti nuo nacionalistų ppo ir su artilerija truškina
nadionalistų seimo susirinkime
šė kaip valstijos Illinois, taip
nui tenai jo nepasitiko nei vie
VARGAS
SU
PIENO
K0M
Konstantinopolį.
Anglija čia iš priešininko spėkas.
išreikšta nepūs i tenki n imas va 1 šalies politikoje.
nas Sąjungininkų konsulis. Iš
PANIJ0MIS.
džia dėl jos prieš Sąjunginin
Ypač karo metu jis pagar
to tatai išvedama, jog Sąjun
kus nusistatvmo. Pagaliau nusėjo pakeldamas
kongrese
gininkai nebus dar galutinai
Pirm šešerių metų CliicagoŽINIOS IS LIETUVOS
tartu atnaujinti su Sąjungi
smarkią
opoziciją
pirmiau
nusprendę paremti
graikus
je
pieno kompanijos farmeninkais tarybas, pasiremiant
prieš priverstiną kareiviavimą,
prieš turkus nacionalistus.
riams šimtui svarų pieno mo D R0 ERETO PASKAITA juokėsi išgirdę, kad lietuviai
Londono konferencijos pasiųpaskiau prieš siuntimą Ramo
kėdavo $1.66. Ir kompanijos APIE LIETUVĄ BRIUK- beveik nemoka koliotis,
Pasklydusios žinios, kad an lvmais.
ir
nienės Europon. Tečiau turėjo
nuo
žmonių
imdavo
po
8
cen

glai duos pagelbos graikams,
SELY.
kad “rupužė,” vienas jų bjau
mažai šalininkų.
Jų nutarimai abejo
tus
kvortai.
turkų nacionalistų sostinėje
riausių koliojiinų, (nes pran
jami.
Už tai jis vieno kongreso at
Angoroje padarė didelį įspūdį.
Gegužės
10
d.,
5
vai.
po
pie

cūzų
kalba, tai visai nekaltas
Šiandie tos pačios kompa
stovo
buvo
pavadintas
pro
vo

atmaina
Pranešta, kad nacionalistų vai Staigi kemalistų
nijos farmeriams
tiek pat, tų D-ras Eretas, Šveicarijos gyvulys) ir kad “žmoniškai
kiškuoju.
Paskiau
tas
atsto

džia po vienuolikos valandų nusistatyme, čia manoma, nė
$1.66, moka už pieną. Bet nuo jilietis, kuris gerai Lietuvą koliotis galima tik vartojant
vas atšaukė savo žodžius.
ra
tikra.
Spėjama,kad
jie
to

aštrių diskusijų nusprendė at
lažino, turėjo paskaitą Bel lenkų, rusų kalbas.”
žmonių ima po 14c. kvortai.
Smarkiai jis kritikavo Wilmainyti savo atsinešimą į Są kiu svo pasielgimu mėgina
gijos
sostinėje, Briukselv, aPo paskaitai daug žmonių
Niekas negali išaiškinti to
sono
vedamą
administraciją,
sutrukdyti
jungininkus, kaipo į savo prie Sąjungininkams
indomaus daikto. Negali to )ie Lietuvą. Klausytojų su atėjo, prašydami D-rą Eretą
ypač atsistatydinus Valstybės
šus. Priimtas kitoks nusistaty galutiną sprendimą apie pagal
sirinko apie 2(K) asmenų iš au- smulkesnių žinių, literatūros,pasakyti nei kompanijos.
sekretoriui Lansingui.
bą
graikams.
mas.
gštesniųjų Belgijos sluogsnių. patarimų ir ttTiesa, kompanijos
moka
Nežiūrint tų visų spėjimų
Nabašninkas buvo Airijos
lekomen lavo D-rą Eretą ge
Izzet užsienių ministeris.
daugiau pieno išvežiotojams.
Lenkams ta paskaita, kaip
apie kemalistų neširdingumą.
nepriklausomybės šalininkas.
nerolas
Gillain,'
buvęs
karo
žaibas iš giedro dangaus nuk
Bet tam didesniam užmokesPo to nusprendimo tuojaus Sąjungininkai visgi palankus
Buvo republikonas.
metu
Belgijos
generalinio šta rito. Jie nelaukė, kad tuo me
niui užtektų ro.l.os daugiau
įvyko atmainų pačioje nacio duoti dar vieną progą turkams
Jo lavonas parvežamas Cliito viršininkas, simpatingas se tu, kaip jie sėdi Rytų Galici
sia poros centų, bet ne šešių.
nalistų ministerijoje — Izzet be jokių ypatingų sąlygų pa
eagon.
nelis, kuris palydėjo kalbėto- joj, Vilniuj, Augt. Silezijoj, tu
paša paskirtas užsienių reika siduoti Londono konferencijos
LENKŲ KUNIGAS LIUDI ą ant scenos ir perstatė pub- rėdami pasikėsinimų,
rasis
lų ministerių.
nutarimams.
SĄJUNGINI1
LAUKIA
ikai.
JA TEISME.
koks-nors balselis, kurs aiš
VOKI!
D-ras Eretus, prancūzų kal kintų publikai tikrą Lietuvos
Toledo, 0. , birž. 17. — New ia, ėmė kalbėti ir įžangoj pa padėtį.
S. Valstijos Veda Knoferenciją
Berlynas, birž. 17. — Sąjun
Ubicngo, Ind., lenkų parapi lakė, kad lygiai kaip Belgija, Stambiomis raidėmis iška
gininkų komisija
Augštojoj
jos kun. (b,rėk, kaltinamas r Lietuva buvo kovų lauku, bos po visą miestą kėlė Lietu
su Japonija
Silezijoj nusprendė pertraukti
už pavartojimą pavogtų čia <ad ten įvairios svetimos ka- vos vardą viešumon, kvietė vivisus savo militarius veikimus
skersai ir išilgai sus paskaiton, apie tą nebu-j
vyriausybės laisvės bondsų, uomenės
TARIAMASI ĮVAIRIAIS
irieš Lenkus “maištininkus”,
jietuvos
ėjo
po kelis kartus, vėlę ligi šiol Lietuvą.
KONFISKUOTA
DAUGYBĖ
f
Ifederaliame teisme vakar liųKLAUSIMAIS.
l<aip
ilgai
ten
vokiečių
apsau

naikindamos
kraštą
ir
kad
KULKASVAIDŽIŲ
bjijo, kad jis su vogimu nie
gos organizacijos . neatsimes
ko bendra neturįs. Tik jis tarp Belgijos ir Lietuvos yra LIETUVIŲ LATVIŲ DRAU
Svarbiausioji: sala Yap, Shan
Matyt norėta siųsti Airijon. itgal iš- užimtų pozicijų.
-Sutrauktas suokalbiu pavogtus laug panašumo. Kad lietuviai,
GIJA.
Vokiečiai savanoriai daugel
tung ir ateivija.
<aip
ir
belgiečiai
esą
indo

New York, birž. 17. — Ho- vietose yra perėję upę Oder. bondsus pavartoti savo netur
germanai, reiškia, vienos
ir
Washington. birž. 17. — S.
Rygfa V—23. (Elta). Čia
lokeno uoste
amerikoniškas Sąjungininkai nori, kad jie at tingos parapijos naudai.
New
York,
birž.
17.
—
Pra

;os
pačios
kilmės,
bet
kuo

Valstijos pratlėjo tiesiogines
susitvėrė
Latvių-Lietuvių drgarlaivis East Side buvo ruo sitrauktų atgal ir nesimaišyBuvusioji jo tarnaitė jam met visos indo-germ. tautos
eitą
pirmadienį
čia
mirė
bu
tarybas su Japonija galuti
šiamas pasiųsti Airijon.
Jis tų į provincijos reikalus.
buvo indavusi $85,(MM) laisvės nuo savos prigimtos kalbos ja, pasivadinusi “Latvių-Lie
vęs
Kubos
salos
respublikos
nai išrišti keletu klausimų,
turėjo vežti ten anglis.
bondsų. IŠ tų jis kelis tūks nutolsta, kaip ir belgai, tik tuvių Vienybė.”
paliečiančių abidvi viešpatiji. pre/identas gen. .Jose M. (Jo
Kaž-kas tečiau painformavo
Praeitą parą Cbicagoje pa tančius išleidęs šelpti badau vieni lietuviai dar turi tos se Nesenai įykusiaine visuoti
Svarbiausieji iš tų klausimų niez‘
policiją, kad garlaivin suk-, vogta septyni automobiliai.
jančius parapijomis.
nos kultūros pažymių ir var name susirinkime išrinkta val
yra sala Yap, Sliantung pu- Vietos Šv. Patriko katedro rauta daugybė gatavų kulkasdyba, kurion pateko iš Lat
toja tą senovinę kalbą.
siausalis ir japonų ateivija į je vakar už mirusį įvyko ge vaidžių ir jų dalių.
vių: Riters, Vilsons, Sanders
Suv. Valstijas.
dulingosios pamaldos.
Kaž-koks Frank Williams
Tolinus kalbėtojas aiškino, ir Dzenis, ir Lietuvių: Vizba
C«w>th. Inter-nat’l Cartoon Co., N. T.
Po pamaldų į geležinkelio išrūpino teismo “warantą”
kuriame pasaulio
kampely ras, kun. Jodavalskis, VroS. Valstijų reikalavimai.
stotį karstų nulydėjo
Suv. atimti kulkasvaidžius. Nes eLietuva randasi, kokią 'įstori- nevskis ir Garnys. Draugijos
Suv. Valstijų
vyriausybė Valstijų karuomenės vienas są jie nuo jo pavogti.
įą Lietuva pergyveno, kaip at- narių yra arti šimto.
reikalauja, kad sala Yap bu batalionas.
Policija padarė kratą gar
irado nauja Lietuvos valsty
niL
tų internacionalizuota, kad
bė, kas tai buvo ‘Taryba” ir
Kaunas. V—21. (Elta). U.
Lavonas bus nuvežtas į Kev laivy. Atrasta 500 kulkasvaiSliantungo pusiausalis butų
l.žių
ir
jų
dalių.
kas šiandieną yra “Seimas”. R. ministeris I)r. Purickis,
«•
sugrąžintas Kinijai ir kad ga Wjest. Iš ten Kubos karo laivu
Muitinės
valdžia
atrastus
Paskui aiškino ekonominę Lie larė ministerių kabinete pra
lutinai butą pabaigti reikalai llavanon, kur nab,‘išninku la ginklus konfiskavo. Pranešta
tnvos j«v.Ieties pusę, kaip bus nešimų apie savo kelionės re
su japonų ateivija šion šalin. vonas bus palaidotas,
galima tarp Belgijos ir Lietu zultatus Latvijon ir Estijon ir
(iedulingose pamaldose daly vyriausybei. Šita įsakė praver
vos daryti prekybinius san- apie Pnbaltijos Valstybių Są
Sala Yap.
vavo svetinių šalių djplomati- ti tardymus, kad patirti, kie
«»
no
tie
kulkasvaidžiai,
kaip
jie
tikius ir tt.
jungų. Kabinetas išklausęs
Sala Yap pirm karo prigu niai atstovai.
pateko garlaivin ir kur juos
D-ras Eretas kiek ilginus pranešimo, pritarė ministerio
Prezidentą llardingą atsto norėta siųsti.
lėjo vokiečiams. Ji svarbi kafot a veav
kalbėjo apie lietuvių kalbą, žygiams. Nutarta rengties prie
vavo
gen.
Bullard,
S.
V.
armi

ble^ramų stotimi.
«
M
**•«.
POCKET
Tyrinėtojai atkreipia svar
nurodydamas jos kilimą, gra ruošimosi trijų ministerių kon
AMO OlOMf Fo«6«r
Po karo taikos konfbrenei jos rytinio korpuso vadas.
▼ O MA tu
»T
biausią dornę į tai, kur gavo
žumą, atmainas ir t..
fereneijos Birželio pradžioje.
ja tą salą pavedė valdyti Ja
tuos kulkasvaidžius tasai \ViPaskiaus parodė apie 41) pa
ponijai. Tautų Sąjunga per- DU ŽUVO UŽPUOLUS
llinins.
veikslų iš Lietuvos su prožek ORAS. — Šiandie gražus oTRAUKINĮ.
niai jai pripažino tos salos
torium. Buvo tų paveikslų iš ras; šilta.
mandatą.
LONDONAS KALTINA PA
ūkininkų gyveninio, lietuvių
t, .
i- i
o
ir i
Dublinas.
Airija, birž. 17
'
RYŽIŲ.
Su tuo nesutinka Suv. Vai- Tv , .
. ,
.
tipų, lietuvaičių, kaimų • ir
T
..
i , .. . Js Limerick j Enms vazmostijos. Jos norėtų valdyti tą .
,
. . *.
,
miestelių vaizdai. Kauno regi
.
*
ją
su
kareiviais traukinis buJQ
Paryžius, birž. 17. — Sąjun
salą. Bet jei tas negalima, no
niai, nelaimingo Vilniaus vai
vo apšaudomas. Kareiviai at gininkų veikimai Augšt. Si
ri, kad sala netektų nei japo
zdai, Klni|s’’<los uosto keletas Svetimų Salių pinigų vertė, maisakė šaudymais. Nukauta du lezijoj staiga sustojo. Anglų
nams. Turi būt internaciona
paveikslų ir prie visų tų pa naut, nemažiau $25.000, Birželio 16
užpuoliku. Vienas kareivis su vyriausybė
dėl to kaltina
lizuota.
veikslų kalbėtojas aiškino. J buvo tokia pagal Merehanli Ložeistas.
prancūzus, kurie ne tik nieko
paskaitą publika labai širdin an and Truat Co.:
Japonų ateivija.
negelbsti anglams raminti Si
gai atsiliepė, rimtai išklausė Anglijos sterlingų avarui
3.74
Japonų ateivijos klausime įgytas nuosavybes.
leziją, bet retkarčiais dar pa
Lietuvos tragingą įstoriją, pri Prancūzijos šimtui frankų 7.95
Suv. Valstijos stovi už tai,
Tarybas veda čia Valstybės kenkia palankiaudami
len
4.85
jautė naujos valstybės daro Italijos šimtui lirų
kad šion šalin neįleisti japo sekretorius Ihigbcs su Japo kams.
1.44
moms pastangoms. Ypač ste Vokietijos šimtui markių
Eidamas iš namų jis kišeniun įsidėjo labai svarbų laiš bėjosi dėl senos lietuvių kul Lietuvos šimtui auksinų
baronu
nų darbininkų, liet visuomet nijos ambasadorium
1.44
apdrausti seniau japonų čia Shideliara.
GARSINKITĖS “DRAUGE.' ką ir išėjęs nepamiršo to laiško įmesti paštos skrynutėm
.09
tūros ir kalbos; nuošir^ižiai Lenkijos šimtui markių

PAMALDOS KATEDROJE
UŽ BUVUSI KUBOS
PREZIDENTĄ.

Washingtou, birž. 17. — Va

j

THINGS THAT NEVER HAPPEN

PINIGŲ KURSAS.

r
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• ■
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DRAUGAS
ne jos turi savo ambasadorius

Žymi policmonų dalis su pa

pasiuntinius. Tuo tarpu sišventimu pildo savo parei
LIKT LYTŲ KATALIKĄ' DIKNRA6TIS ir
Suv. Valstijų
reikalai tenai gas, tarnauja visuomenei visas

Kmitas ir Kūryba.

“DRAUGAS”

Apie netikinčius Rinitas ra

Istorinės Eilės.

NEREIKS VALKIOTIS.

į civilį teismų ir bus pavaly

Tų pačių mintį atkartojo ir ti iš tarnybos.
gerbiamas Prezidentas.

Prieš

Policijos viršininkas sako,
sušauksiant kongresų specia- jog tokių tinginių yra dar ke
lėn sesijon sakyta, kad sena li šimtai. Ir jei per mėnesį lai
tas knogreičiausiai priims tai ko nepasitaisvs, bus visi paša

Sąjunga

rašo siauraprotį krikščionijos
priešų. Čia pasirodo stambus

satyriškas Kmito talentas. Šia
kam jis išdeda krikščionijos

bus visų tautų atstovė, pato’
linti ir tesižino.
Ilgus metus Cbicagos polici ji. rietuves’reikiamų, visoms
Kongreso sesija prasidėjo
Balandžio pradžioje. Ir štai jos departamente siautė ne taupoms', aųtorito. Vokietijai
ligšiol nepadaryta taika su tvarka. Dalis policmonų Ta- įstojus į Tautų Sųjunga lau
Vokietija. Taikos rezoliucijos biaus buvo susipažinę su sa- kiame šaukiant į jų ir Lietu
kongrese daromos ir priima liunais, kaip su savo pareigo vos atstovų.
mos, liet nieko galutinai ne- mis.
Tuo
laikotarpiu
keli
• nusprendžia.
policijos viršininkai pasikeitė.
Gi kas nežino, kaip svarbu
Visi jie matė baisų departa
išnešti
taikos
rezoliucija.
mento suirimų. Bet nė vienas
Nors karas senai
pasibaigė,
iš jų nedrįso įvesti reikalingos
bet technikinių atžvilgiu Suv.
tvarkos.
Valstijos su Vokietija yra ka
Dar neseni tie laikai, kuo
ro stovyje.
met poliemonai
tarsi kokie
Sųjungininkų viešpatijos se- piktadariai
vi-l.umiesčio gat

'*nces
>• Siuoirti ženklu
pergalėsi). Tos eilės aprašo
kaip Kastantinas Didvsis supbuvęs, jėg savo priešų paga

lės kryžiaus ženklu. Tas daly
kas labai patinka poetams ir
dailininkams. Ir Raphael jį

atnaujino

Lietuvos Vaizdai.
KAIMO MOKYKLA.

kėlės
Kas Jam tikės- su juom gy-

Bematant grįžta prie didžių

L Aruode supilta 20 sykelių jų, paaiškina kai-kuriuos isto
Kas jos nepažįsta! Kam ji ginkite jų nuo priešų, gyven
rugių, 4 dalį visų rugių nuvežė į rijos žodžius “valdytojas, vieš
nemiela. Bernaičiai ir mergai kite vienybėje! Taip kaip ma
malūnų, 3 dalį likusiųjų pardavė. pats, žinynas, kryžeivis, šal
tės tik šneka, klegena. Mat tot ant šitos lentos išrašyta.
mas” ir kitus, čia pirmoji va

Kuomet žiūriu aut jo dan

Kiek rugių liko aruode? (Syke

Vilnius. Kas jį įkūrė. įkūri rašto neskęsti ir tt.
Dar pakartokite tų patį sa
mo aplinkybės. Kunigaikščio
sapnas. Kryvų — Krivaitis.— kinį tris kartus. Tik stropiai,

neskubėkit, raidės kad butų
Vakar dienos pamoka.
Vaikai bematant imas dar kaip išlietos.
Mokytojas grįžta prie vidu
bo, be jokio triukšmo rašo at

Tamsuolis,

kurs dorų pasam

Tet Canal >118

ryto

Valandos: 18
Gyvenimas:

Tel.

Iki

8

vakar*

2811 W. S3rd 8tr.
Prospect 8466.

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvys Gydytoja* Ir Chirurgas
Ofisas 10900 So. Mlchlgan Avė.
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 iki
4 po'
plet, 6:30 iki 8:10 vakare
Reeldencija: 10633 Puiry Avė.
Tel. Pullman ><>
a—-------------- ----------------------------------—K

DR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytojas Ir Chirurgas

liję skelbia!

4442 So. U'esstem Avc.

Doru tik vaidiname tų
Kurs slpnų menkesnį
ve nustelbia,

už sa

Kuro yr lengvesnė našta.

Telefonas Lafayette 4146
Valandos; 9-11 rytais 1-2 po
pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldieniais tiktai po pietų 2 iki S.

Ten laimė kur rankos ko
vojančios kinta
Ir dreba gašlioji širdis.
Tas yr danguje, kuris duo

nos tur plutų
Ir alkanam rodo dantis.
Nedoras kas silpnas, o doras
kam, seka«
Juk žino tų ir gyyuoliai!,i"
Žvėrių toks pramintui' prie

(Bus pabaiga).

DR. S. N A1KELIS
r.ICTI'VlH
GYDYTOJAS IR CHIRI RGA1
Ofisas Ir Gyvenimo vieta

3362 Sou^h Halsted Street
ant vtrftans Onlversal Stata Uaak

Valandos nuo lt Iki 13 ryte; nuo
1 Iki 4 po pietų; nuo 7 iki 8 vak.
Nedėllomls nuo 16 iki S.

-u

xsas

J. P. WA1TCHES
Lawyer
LIETUVIS ADVOKATAS

4601 South Hermitage Avė.
Tel.

■ Dr. M. T. STRIKOL’IS

j

l«ol

Res.
Nuo

I

2814 W. 43rd
ryto iki plot.

gl’il, McKiuley 263

Street

Boulcvard

6080

i
I

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Peoples Teatre Name
■ lOI« W. 471h Str. Td. Bonl.
■valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl 18®
■iki 12 ryte.

I

t

gaus. (p. 136).

Canal

*

6221

nDR. C. X CHERRYS S

LIETUVIS DENTISTAS
3
[‘2201 W«tt 22-nJ A So. Leavitt St.#
Chicago
oi
{valandos: 8:30 A. M. to 11 N*
Į
1:00 P. M. to 8:00 P. M. į
<
va#

du kad pažymėjau.

jaučias neturį teisės užgauti
Tuomet
mokytojas gręžias pasišventimo taip uolaus tėvy
— Vincui, kas tai yra mar vidutinių linkon, renka lente nei darbininko ir klausia: Iš
les su atsakais į geografijos kur Tamsta
muro lentelė?
tiek kantrumo,
— Marmuro lentelė yra tai paklausimus, paskui telkia mo tvirtumo turi, dienų dienomis,
kurį kinius prie Lietuvos žemėla per metų metus tuos klykianpio, jiems pasakoja apie mu čius garniukus suvaldyti iš
— Taip. Pakartok Petrai.
sų krašto ežerus, rodo juos. Va mokinti.
— Kokia jos išvaizda? Ar Lukštą va Biržulė, Plotelių eJis šypsos ir nori pasiaiškin
ji keturkampė?
žeras, Liepojaus ežeras — šie ti gi čia ūmai visas jų būrys
mokyklos įrankis,
vartojame rašymui.

jie žino, kad šiandien jų my Penkis kartus tų patį sakinį, lis 6 gorčiai).
landa užsibaigia.
limas mokytojas atsives mo tik gražiai, raidė prie railės,
2. Jonukas turėjo 5 kriaušes,
Vaikai eilėmis, tvarkiai išei
kyklon svečių, ankščiaus na nė aukščiau# nė žeminus dvie Stepukas dviem dauginus, o Pe
nu iš suolų oran, prasivėdina,
triukas keturiomis mažinu už Ste gi mokytojas taiso uždavinius,
mon juos paleis. O kas jiems jų linijų.
— Ne. Dclko ir tt.
puku.
Visas
tas
kriaušes
jie
sudėVidutiniai, — atydžia. Kal
ir berūpi? Šauksmas ir riks
— Pakartokit visi. Marmu
braukia ir žymi klaidas. Sta
insime
apie liektolitrų. Kų'jo į krūvų ir paskui pasidalijo ly
mas — net spengia ausyse.
ro lentelė turi tiesiakanisys, Izidorius nesimokė; po
giai. Po kebas kriaušes gavo kiek
Veriasi mokyklos durys — reiškia žodis Tiekto?
pę
išvaizdų.
pamokų liks istorijos išmokti.
vienas?
šventa tyla.
Vaikučiai stoja
— įlėkto — reiškia šimtų.
Adomas taipnl, jo atsakymas
Kad pamoka apie marmuro
— Gerai—kų reiškia Įlėkto
tiesus kaip žvakės. Mokytojas
Vienas kitas vaikų atkarto kaip skruzdėlynas tik mirga lentelę užsibaigia, mokytojas
ji t ras?
nusirengia ir kreipias į vaikus:
ja uždavinius, mokytojas trina marguoja klaidomis. Vaikai .suko mažiems.
— Uektolitras reiškia šim pai paženklinu aut lentos vie
kalbėsime maldų. Pradeda pir
tuotarpu ūžia užu lango, kaip
Gerai galvokit ir suraskit
tų litrų
mais maldos žodžiais:
“Ge
no ir kito uždavinio skaičius. bitės. Jau metas
mokyklon man vardus šešių mokyklos
— Taip. Uektolitras yra Liepia gerai įsimąstyti ir #u-|
riausias
Dieve,”
gi
to
rinktis. Vniųsdis suskambėjo;įrankių, nurodydami šešis įsaikas, kurs talpina savy kas prię didžiųjų.
linus visi vienu balsu “ap
Mokytojas eina laukan, sta- raukius kurie turi tiėsiakamje 100 litrų. Ko verti du
šviesk musų protus, stiprink
Didieji jau atsakė į Vilniaus to vaiįu; glito,, ir veda 11.0pę išvaizdų.
liek...?
musų valių ir tt.” Užbaigus
įkurimų.
Mokytojas, renka kykk)n, kjekv5(,nns
snvo
Tuotarpu kad šie teiraujas,
2 liek. verti 200 litrų.
maldų liepia sėstis, pristumia
iiuiniiuro lenteles ir aiškina se- v‘Ielon< patnokų tvarka |u.įėias.
jis patikrina uždavinius di
3 bl.’ 4 hl’. 5 hl?.. ir tt.
mums kėdes ir pats pradeda
kančią lekcijų “Gražina, nartižiųjų ir aiškina rytdienai iš
’
Po P^^ukofi
Atsakymai _ bėga iš lupų per isioji kunigaikštienė”.
pamokas.
dabar kiek
Kad užbaigia liepia atideng-1 — Didieji. — Skaičiuliavi- eilės kitus, liepia juos įsira
Vaikai nuo 7 ligi 15 metų lupas. Suraskite
šyti susiuvau.
— berniukai ir mergaitės — yra litrų y2 14 (vienas ketvir- ti istorijos rankvedėlį
130 mas.'Imkit susiuvus ir duryGi mažieji jau rado atsuku.
mišroji trijų skyrių mokykla. dalis) hl? 1-5 hl?
pusi. tyliai atpasakotų istori- kil uždavinius X. 459, 4<><», ku
Jie kartoja juos lupomis.
Tuotarpu kad mokiniai ieško jų perskaityti ir surasti že riuos vakar išaiškinau.
Pamokų pradžia.
Plunksna yra mokyklos įatsako į pastatytos klausimus, nu'dapelyje
Lydos
apskritį,
— Vidutiniai.— Geografija.
rankis, knyga etc...
Didieji imkit marmuro len mokytojas artinas prie mažų Naujapilį ir kitas to apskrities
Atsakykit į klausimus kurie
Dėžutė yra tiesiakampė, su
teles ir atsakykit į klausimus jų. Vienam sėdėjimo pozicijų pilis, upes, kalnus. Grįžta prie
surašyti ant lentos.
siuvąs etc..
surašytus ant juodos lentos. taiso, kitam rodo kaip plunks mažųjų, sužiūri raštus, įsako

Vilniaus įkūrimas. Kas yra na dera laikyti, trečiam liepia

ras:

vuos !
j-ž tai ir linksmos mums
Už
laimės y r takas
Velykos
Jį
žmonės užmiršo seniai, (p.
Nors jas ir švenčiame Rus
181).
met;

daro uždavinius kuriuos mo padaryt, dabar visus tris jia-ĮKaip jis vadinas?
kytojas skaito ir trumpai* pa darykit.
— Marmuro lentelė!
aiškina.

1900 S. Halsted Str.

bet parodomas darbais pažiū

Prancūzų mokslininkė po išreiškė nepaprastai gražiu pa
Ir džiaugias doras katalikas,
veikslu.
Mus
poetus
mokėjo
nia Curie besilankydama Suv.
Nenori mirt, tiktai gyvent,
Valstijose, be savo mokslinių sunaudoti poetinį nuotikio tu
(p. 116).
tikslų, stengiasi surasti skir rinį ir jo gražumų.
Kitoje vietoje poetas dar
Tik ir Rinitai matyt, vengė gražiau rašo:
tumų tarp respublikonų ir de
Žinau, kad Dievas y f Tvė
antgamtinio
elemento. Minėtųmokratų partijos. Ji turės
daugiaus vargo negu ji mano. jį nuotikį istorija žino iš Kerėju
Išgirdusi įvairių aiškinimų Ji sarejos Euzebijaus veikalo.EuSpėkų pasaulio įstabaus
neturės didesnės suvokus po zibijus rašo, kad jam pasakojęs
Ir aš tikėjime stiprėja,

šaudėsi, kad paslėpus litinių partijų skirtumo, negu pats Kastantinas. Imperato
diplomatinius vėse
rius istorikui sakė, kad tai ba
kad ji šiandien turi.
ntikius su Vokietija. Berly- galvažudžių piktus darbus.

ai

DR. A. L. YUŠKA

priešo neišreiškiamas žodžiais,

Ženevoje

kos rezoliucijų.

(p.

Kmitas poetiškai moka iš
reikšti pupruščiuusius ir, ro

žo. Trakų pilis taip-gi riogso mis progomis jis išreiškia sa
sugriuvus ir joje nėra nei indo vo krikščioniškus
jausmus.
priėmė rezoliucijų sulyg ku
su Keistučio pelenais.
Taip eilėse aprašančiose Kris
rios priima Vokietijų į savo
Kitos istorinės Kmito eilės taus atsikėlimų, jo sargų parnarių tarpų. Akla imperialis
yra iš krikščionijos praeities, virtimų Kmitas rašo:
tinė Prancūzų politika prare
.los pavadintos “ln lioc signo
Žmogus sukniubo, Kristus
gėjo. Pakol Tautų Sųjunga ne-

Tautų

Chirurgu
1811 So. Halsted Mreet
Valandos: 14 Iki 11 ryto; 1 Iki 4
po plsL 8 Iki 8 vakar*.

136).

TAIKOS KLAUSIMAS.

Vokietija ir Austrija.

Lietuvis Gydytoju Ir

Kurs Dievų žemišku saiku
Sekėja. Protas jo kaip pjū
tys
Džius abejojimo vargu.

Vak. Canal >118

DR. P. Z. ZALATORIS

tys

giu, mum s pančius
dos, sausas tikėjimo tiesas.
Ir Romos miestų paimti gruGražios jo eilės apie Vilties
moj!
dorybę (p. 177).Gilus krikščio
Taip rašo poetas, tarsi, iš
niškas jausmas apima visų po
reikšdamas Kr.stanlino minti.
eto pasveikinimų “Draugui”
Tečiau ne Konstantinas, bet jo
1909 metais. Eilėse “Saulius”
priešas Maksentijus jau valdė
Kmitas parodo geriausių krik
Komos miestų ir Konstantinas,
ščionijos veikėjų, (p. 175 u
atėjęs iš šiaurės, norėjo Romų
176).
paimti. Ta smulkmena beabe
Eilėse “E pluribus unus”
jonės kenktų istorijos egzami
(iš
daugelio vienas) poetas ap
ne, bet ji nei kiek nemažina

Naujausiame Kmito eilių rinTai-gi ir prasidėjo juos si
kinije yra du istoriniu veikalu.
joti.
“DRAUGAS” PUBL. CO.
nesuprantama.
Iš Lietuvos praeities yra imtas
Policijos viršininkas sako,
2334 S. Oakley Avė., Chicago.
Keistutis. Tų prieškrikščioniš
jog geruosius policmonus jis
Tet Roosevelt 7791
kų Lietuvos kunigaikštį atgi
apdovanoja ir paaugština, gi
musi jo tėvynė mėgsta labiau
tinginiai ir apsileidėliai turi
už kitus, nes Keistutį nužudė
Cbicagos policijos viršinin eiti šalin.
jo brolio sūnūs iš pavydo.
kas pašalino 8 policijos ser
Kuomet anų dienų jis paša
Poetas Keistutį
atsimena
žantus ir 47 paprastuosius po lino 55 policmonus, tuo pačiu
žvilgterėjęs į jo portretų ir at
licmonus.
žygiu už uolumų tarnyboje ke
simena didžiuosius kunigaikš-, eilių poetiškumo.
Policijos departamento tyri letu kitų paaugštino.
čio darbus. Drauge su buvu
nėtojai susekė, kad tie policKrikščionis.
Seinfeinieriai ir nacionalis- sia anais laikais įiepriguliiiinmonai nepildo savo tarnybos
Jei Kmitas ir atsitraukė šiek
Tarnybos metu jie'tai atsisakė siųsti savo atsto gos Lietuvos galybe.
pareigų
tiek nuo istorijos šaltinių, tai
į
Ulsterio
(Irlamlijos)
Eilės baigiasi žodžiais:
valkiojosi po saliunus, po te- vų
ne dėlto, kad butų norėjęs ma
Trakų pi liję dabar ilsis jo žinti krikščionijos garbę ir švie
atrėlius ir po kitas nereika parlamentų. Jie net nutarė ne
lingas vietas. Su tokiais apsi siskaityti su parlamentu. Tie kūnas.
sų. Rinitas nesvyruoja tarpe
Toks buvo Keistutis, mus dviejų dabar kovojančių Lie
leidėliais
policijos
departa kurie tikėjosi gerų vaisių iš
Kuomet šįmet Suv. Valsti mentas negali pasekmingai ko parlamentarės opozicijos tarp djdis galiūnas.
tuvoje pasaulėžvalgų: jis yra
jas pradėjo valdyti Respubli voti prieš visokios rųšies pik sir James Craig ir Eamon de
Čia poetui pasipynė klaida, aiškus ir drąsus krikščionis.
konų partija, buvo pasakyta, tadarius, kurių pilnas miestas. Vai e ra ir Devlin, Irlamlijos arba nors neaiškus sakinys. Negana kų daug savo eilių jis
kad vyriausias tos partijos už
Pašalinimas reiškia, kad tie santaikiams ir tvarkai, nustojo Kęstučio kūnas nelabai Įjesilsi, pašvenčia Kalėdoms ir Vely
davinys — paskelbti taikų su visi poliemonai bus pašaukti vilties.
nes taj>o sudegintas ant lau koms garbinti. Tomis ir kito

daryti taikos, daugeliui visai

Tel. Canal >87

šo:
Negilios to žmogaus yr min

Jau du straipsniu patalpino-Ivo tikras regėjimas nakties
atstovaujami Ispanijos arnba- laikas uoliai kovoja su pikta
lai ku, o mus poetas rašo, kad
sodoriaus. Suv. Valstijose nėra dariais, guldo
savo galvas. me apie Kmito eiles. Dabar
dedame
dar
trečių.
Ir
to
nebus
tai
buvęs sapnas.
Tuo tarpu kita dalis tik val
kas Vokietijų atstovauja.
Keistus butų sapnas, bet gal
perdaug, nes Kmito eilėse yra
Komercijos žvilgsniu tokia kiojasi.
Pu-sel Mėty • • _« • •«^.9 • • • 4.00
ir pabandžius
SUV. VALST.
Šitiems visiems tinginiams daug įvairių ir gilių minčių.
padėtis nepakenčiama. Ameri
Metanu ........................................
*4.00
Visko reik griebtis tokioj
kos pirkliai turi nuostolių, o pasibaigė gražios dienos. Vir Jis yra ne vien lyrikos poetas,
Pusei Metų
........................3.09
bet
taip-gi
siekia
į
praeitį,
valandoj
Prenumerata mokant ĮSkaJno. Lai darbininkai milijonais be dar šininko vieton pakliuvo nepap
kas skaitosi nuo užstrafiymo dienos
kad
aprašytų
jos
nuotikius.
Kuomet
stiprus priešas ren
bo skursta.
rastai drąsus ir energingas

Tai visa kongresui žinomu. žmogus, visapusiai susipažinęs
Bet kodėl jis nepaskubina pa su tuo departamentu.

T

Penktadienis, Birželis 17, 1921

Kilia ka&diciut išskyrus aeUAldlenlua.
PRENUMERATOS KAINAI
OiUCAGOJ IR UŽSIENYJE:
Metama ............. .....--...j *8.00

ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti Upsrkant krasoje ar ezprese "Money Order” arba Įdedant pinigus 1
registruotų laiškų.

-

pajūriu tęsias, jų keli šimtai; kaip pupos apibįra apie my
dauginus jų matom Didžiosios limų mokytojų — auklėtojį.
Lietuvos aukštumoj, čia skai
Spaudžias ir glaudžias kiek
toma apie pusantro tūkstan vienas arčiaus su savo naujie
čio ežerų. J11 tarpe didžiausi nomis, o mokytojas, vienų kaip
šie: Vigrių, Augustavo, Mete geras tėvas įdrąsina, pabara,
lių

ežeras,

Vyštitis,

Trakų ir kiti.

Dusia, kitų kaili gera inotyna užta
ria paglamonėja. Kiekvienas

Užbaigęs siunčia juos į suo iš jų gauna ko jų jauna širlus ir liepia jiems surast di džiukė reikalinga ir visi links
džiuosius ežerus savo mažuo mi, klegėdami vėl pasileidžia

po platųjį kiemų, tuotarpu ki
Jau metas didžiais užsiimti. ti atbėga savo duoklės atsiimti.
Patikrina uždavinių išrišimų, Ir taip butų begalo, jeigu var
tęsia lupų klausimais ir atsa pelis vėl jų nesušauktų, nenutildytų.
kymais.

se ž(‘inėl:ų>iiios.

Svečiai

neklausia danginus

Metinio nuošimčio nuo 0000 kame jo uolumo puslaptis, tik
rtib. po 4% ? nuo 750 po 5% per
pašnabždomis viens kitam kal
šešis mėnesius ir tt..

ba: tai Dievo siųstas angelas,
Ir taip eina jis nuo vienų ne žiųogus. Taip, įspėjo; tikro
prie kitų, nurodymų teikda pašaukimo darbininkas.

mas, akį įbedęs, ausį atstatęs,
O Vi(‘špatii‘, siųsk musų tė
nieko veltui nepraleidžia pro vynei tokių Mokytojų — Auk
Lietuvos vandenis. Dclko Lie
Mokytojas rašo ant lentos šalį. vienos minutėj niekais ne lėtojų, o įvyks poeto Maironio
puslnpį užbaigti.
tuva yra turtinga vandenimis pirnitilinį sakinį kiekvienos leidžia. Koks lK'galinis darbas, pranašauti laikai:
Vėl
kreipias į vidutinius,
Kodėl dabar Lietuvoje senku 11- serijos:
kiek pajėgų, energijos aikvoŽiūrėk iš rylų aušra jau te
ima jų atsakus, patikrina už
pės? Kaip gili yra Baltijos jure
Plunksna yra mokyklos i jimo!
ka!
davinius, taiso ir duoda dar
Kokių vertę turi Baltijos juru runkis.Dėžutė yra tiesiakuniĮK-,
Bet
va
ir
liuoslaikis
pribėga.
Pabudę
paukščiai imgiriais
vieną naujų:
Lietuvai?
o apačioje rašo vardus kitų Leidžia vaikus vėl oran, pats
.šneka;
Ona išaudė 7 uolektis drobulės.
Šiai
dienai
parengta
lekcija.
jau minėtų mokyklos įrankių: šiuokart svečius kieman veda,
Laikai jau mainos: matom
Mhrė 2 uolektim mažiaus už Onų.
« •
—
Mažieji.
—
Kalbnine
apie
knyga,
susiuvąs,
linija
ir
11.
Liliui
atsiprašo
juos
nuvargi

Vlhi
o Petrė 1 uolektim mažiau už Mo

sakus, tik marmuriniai paiše tinių. Šie jau surado kad V2
hl.— 50 1; 14 hl. — 25 1. 1-5 hl. niką. Kiek uolekčių drobules išau vienų mokyklos įrankį, kurs
liai dūzgia, girgžda.
Imkit marmuro lenteles, r«i- nęs. Svečiai levfrjsui gal sta
I.
jums yra gemi žinomas. Va sykit domiai ištisos sakinius liai pasakyti Į,kylėjo mums
Mažieji. ĮraSykit į gražiaraŠ- — 20 1. Lupų atsakai dar ke dė visos t lįs?
£10 susiuvus: Mylėkite tėvynę, lias minutei; tęsias, paskui
Kuri a s nų dviejų ne^iRpėjot j?s (rodo įn^irmuine Dnte,e> tokiu pat bodu kejp a pvnau Tsnv-to,-. pamoko^ — nes jie

Uzsvint kiti
Lietuvai musų tėvynei.

Bevardis,

Peiiktadienis, Birželis 1?, 1921

LIETUVOS ATSTOVYBĖS LIETUVIAI AMERIKOJE.
AM. PRANEŠIMAS.
WAUKEGAN, ILL.
DELEI NUOŠIMČIŲ IŠMO
Birželio 5 d. Liet. Vyčių 47
KĖJIMO.
Ikp. buvo įrengus paniinėjinnj

FEDERACIJOS ATSTOVO
RAPORTAS IŠ LIETU
VIŲ SUVAŽIAVI
MO WASHINGTON, D. C.

gos Liet. Tarybai už pasiunti
mų paprasto darbininko į taip

svarbių vietų. Neuartonis taip

FOTOGRAl-'M'V

Buvo juoko

nezidentu. Paišo ant to laiko
juliuosuoti iš darbo. Ar-gi, sa
ro, jus, Lietuviai, neturite tiu-

ramesnių žinomų P

VYDŪNO VAKARAS
TELŠIUOSE. •

‘Slovo AYil<nskie” analizuo

ja

Aukštosios Silezijos suki

limų ir 1919 m. Spalių mėn
Vilniuj Zeligiovskio pasirody
ma. šaukia Vilniaus gyvento
jus organizuotis Auk.št. Sile
zijai pagalbą nešti ir aukas
rinkti. Straipsnis baigiasi žo

džiaus:
“Sileziečiai, kovodami už
laisvę, kovoja kartu ir už Vil
niaus postulatus. Vienokis jų
ir Vilniaus likimas. Tai-gi rin

Telšiai. Atvažiavęs į Telšius
Vydūnas netik mokina gimna-ĮJ

Žodžiu, p. Vileišiui nerūpėjo

Ilaila ir O.
Kulevičiutė.
zijos mokinius, bet ir stengia- Gražiai užsirekordavo progra- milionas parašų katalikų su
si telšiečiams įkvėpti dailės, moję L. Vyčių 38-ta kp. iš Ke- rinktų įteikti Amer. valdžiai
doros, žmoniškumo jausmus, noslia, Vis. Jos choras veda- ir reikalauti pripažinimo Liet

tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių

Katalikų

GAI.KRIJA.

Metraštį

Slovakų parapijos. Atsišaukite su
žinosit pardavimo priežastj. Kreipki
tės.
Draugas Bubi. Co.
2334 S. Oukley Avė.
\. S.)

1916 m.
—

Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos '

PARDAVIMUI 3 augštų bizniavas
muro namas, šiaur-rytinis kampas
Cun-ilport Ir Union, toliau 3 šeimynų
gyvūniniu! namas, Didžiajam name
randasi 3 krautuvės ir 12 šeimynų
gyvena. Didelis Bergenas, kadangi
turi būt parduota pirm Birželio 30
Tai yra draugijų namas, atsi
šaukite M. Martinek, 82 2 VA 19-th
St, arba 1». Vargu, 1908 Canalport
Avė. Namo trustisai Tcl. Canal 7103

JAME yra 150 su viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų
b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun.
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) kitų.

JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių parapijų,
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir šiaip daugybė įvairių įvairiausių aprašynrų.
JAME vienu žodžių, šalę visapasaulinių žinių telpia visas Amerikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą
knygų jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos
Lietuvų, kaip mes matome

DIDELIS B.VRGENAS.
Turu keletą gerų lotų prieš MaJąuette l’urk arti švento Kazimiero
Vienuolyno, Turiu parduoti trumpa
kuku ir parduodu labai pigiai Ne
praleiskite šitos progos. Del didesnės
informacijos ateik arba rašyk
l'aul P. Pilkis,
1822 So. HaLstcd St. t'hiciigo, III

Kaina: Neapdarytos ................................... 50c.
Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtoa
kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerų adresų, kam no
rite siųsti į Lietuvų.

kim Silezijos sukilėliams au
kas ir mitinguos pareiškiu! mu
sų solidarumą Silezijos didvy
riams. n

Trečdalis Suv. Valstijų dra
bužių siuvai.m New Yorko

mieste.

Suv. Valstijose išleidžiami
miejaus parap. choras, veja tuvių Amerikoje neduota pro- $2,000,000,000 daugiau tabomas vargonininko Bujauausko porcijonalės teisės. Bet ūžta kai-dumams negu mokytojų
ir sudainuoja “Pasveikinimo duota pilnas balsas tautininku algoms.
| dainų”. Publika ploja. Po cho atstovui, atstovaujančiam vie
ro selfp, duetas. , Jį. atlieka O. nų save. Pav. buvo vyras, su
savo niotefiyd ir abudu .turėjo
Bprlfeakė
S. ‘ Pociūtę.
y
' ’
Seka dialogas, kurį' atlieka sprehdžiamųjį balsų.

Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą

J. Šliogeris.

ir nusistebėji

Kurie yra pirkę Lietuvos ig kalbų ir j-diių.
mo iš laisvamanių (tautinin
Laisvės Paskolos Bonus, šiuoAiiJ}irps nrft„r>1
Laisvė:
Atidaręs programų kp. pirm. kų) ir socijalistų-liaudininkų
...i yra raginami, laikui l»i-|
neprotingo pasirodymo šios ša
ėjus nukirpti žiu metu kapo- kiu f|ks|u SHrellgU ta iSkllIaė,
lies valdžios akivaizdoje ir tai
nu nuo savo bono ir praust,
kvietė Kenoshog u Vy2bj
šalies sostinėje, kurie užtrau
Atstovybės rastinė,, virs pa- ;Įg
k gv
Baltru,niojaus
kęs gėdos Lietuvių tautai.
duotu antrašu. Uz $.,(! b«no K
kuri
a(Jainav0 Ame.
Iš aprašymo tilpusio “Drau
ku,x„u, $2.50, uz $100 bono likos jr Lietuvog himnus, Po
ge” ir iš gerb. prof. kun. P.
kuponu U00, o uz $o00 bono L
kalbo k(m j R KUo
Bučio pranešimo
paaiškėjo,
rio, vietos Lietuvių klebono. kad katalikai negali turėti nie
Kerpant kuponų, prašome jįg kaĮbėjo apie jaunimų, kurs
ko bendra su to suvažiavimo
tėmyti, kad butų šių, 1921 me-| daugiausia
pasišvenčia
ge
nutarimais. Nes tau suvažiavi
tų, nes tik už šiuos metus da-|riems darbams ir užtai dau
man užtekę butų 9 ar 10 pa
giausia turi priešų. Bet Vy- rinktų asmenų iš visos Ame
Kurie yra išvažinię Lietu-Į^,laį nepa;so kas kų apie juos
rikos, bet suvažiavo 130 as
von, tie privalo kreiptis Lietu- ka]ba> jįe neturi laiko tuštiems
menų ir tai liberalų (tautiniu
vos Valstybes Iždinei), ten j,]t.paiams> nes dirba tautai ir
kų) ir socijal-liaudininkų, po
jiems nuošimčiai bus išmokami Bažnyčiai
no Vileišio planams įvykdintL
sulig dienos kurso.
Klebono kalba padarė klau- Federacijos atstovai buvo ig
Liet. Atstovybė Amerikoje]Įsytojams įspūdžio. Jį sekė gau- noruojami ir neduota jiems
.
Paskolos Skyrius.
Įsųs aplodismentai.
balso; katalikų atstovams at
Po kalbos išeina Šv. Baltra stovaujantiems didžiumų Lie

S AMERIKOS LIETUVIAI!

as darbininkas, gilėsi išrink
Greitai turi būt parduota Thoto
tas atstovu į WasliingtoDų ir Studlo, kuri randasi Chicagos priomlestyj. Biznis geros Ir senai iš
Geg. 30 d. žada matytis su dirbta vieta. Lietuvių, Lenkų Ir

Skyrius, 370 Seventh Avenue, je> kitos atnežė kuwpai aukų. žiavimo įspūdžius.
New York City.
Iškilmės programa susidėjo

(Nuo musų korespondento).

TaleSkau
Motiejaus
Kupčiūno.
Girdėjau, kad gyvena Midland mie
ste, Pennsylvanljos Valstijoje, l’ost
Office Tutseyvllle. Busiu labai dė
kingas jeigu jis pats arba kas ži
notu apie jj, praneStė Sitų adresu:

gi pasakė, kų sakė dirbtuvės
užveizda, kuriame dirba p. NeJoeeph Butkevičius
Cldeago.
nartonis ir Cli. Liet. tarybos 2043 W. Arini Uigc Avė.
Birželio S d., 1921 m., Dievo atstovas. “Štai anas, papras-

penkių metų kuopos gyvavi- Apv. parap. svet. gerb. prof.
Nuo ateinančio Liepos mė- ,no. Toje iškilmėje dalyvavo cun. Pr. Bučys darė pranešima
nėšio pirmos dienos, š. nu, bus vis08 AVaukegano katalikiškos žodžiu, kad smulkus aprašy
išmokami nuošimčiai už Lietu- draugijos. Tuoiui jos parodė mas Liet. suvažiavimo Waslivos Laisvės Paskolos Bonus, 1 pilną, pritarimų AVaukegano
ington, 1). C. Geg. 30 ir 31 die
už šituos 1921 m. Nųoš. mokės jaunįmo veikimui. Kai-kurios nose, 1921 m., tilpo “Drauge”.
Lietuvos Atstovybė, Paskolos L}raugijos dalyvavo programo- Todėl papasakojo tik suva

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

9

DRAUGI*

EXTRAI!

FARMŲ BARGENAI.
Kurie norite pirkti farmas tai
nepraleiskit šios progos.

PARSIDUODA labai pigiai didelis
2-jų augštų mūrinis biznio namas
ant Halstcd Street tarpo 32-ros ir
33-ėlos gatvių. Viršui C-kių kamba
rių l'latas žemai didelis 25x135 pd.
Storas tinkamas dideliam Hardivare
Storui, VVholesalo bizniui, Duonke
pei, Kriaučių šapai ir kitiems di
deles vietos ieškantiems.
Yra tai didžiausias Storas ir ge
riausioje Bridgeporto vietoje o kai
na tiktai 212,000
Įmokėk >2,000,
o roštų lengvomis mėnesinėmis mokestimls.

Užsisakydami adresuokite:

“DRAUGAS” PUBLISHING C0.
2334 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois.

A. OI.SZEVVSKI
3251 S. Halstcd St.

•nu

Jeigu Nusidegi

Liltl* Nitrto
for hitlU 11U"

Pardavimui 60 akerių farmų, ja
vai — įvairus, ir 10 akrų pievos, 3
arkliai, 10 karvių ir apie 200 įvai
rių paukščių, k: ip tai: žųs-lų, ančių
ir vi.: :ų. Visos čurinos mašinerijos,
pakinkiai ir kiti fanuos
įrankiai.
Taip Jau Klubų lakančiu’,. Karina yra
išrendvota kCa>n ir užims tik se
kantį metu. Turi būt parduota grei
tai ir pigiai. Važiuojanti apžiūrėt
patellfonuoklto iš N. Chicagos sto
ties o nies atvažiuosime pasitikti.

Tai aprišk žaizda ir uždėk

uleiuholaTūm

Nušaldo ir

į V. W. RUTKAUSKAS į

greitai

užgydo.

DR. S. BIEŽIS
LIETUVIS GYDYTOJAB
IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street
Canal 8222

100 akerių fauna gera žemė vis.
ADVOKATAS
, J
■
Ofisas DidmlestyJ:
dirbama 40 akelių užsėta kviečiu
Alcx Gedminas,
3114 W. 42nd Street
■
Tc l. 933 Y. 1 I 29 South La Šalie Street
Šit mokino jis gimnazijos mo- mas varg. J. Kailiukaičio, pa nepriklausomybės, bet riųmjo 30 akerių dobilų likęs vasarojus K»ud 22, Box 283
Tel. McKinley 498>■
North Chicago, III,
Kambaris 824
kinius dainų ir lošti jo paties dainavo negirdėtų Waukega- partijos reikalai sutveriant dar Triobos geros stuba, barne vištini
Telefonas
Central 6390
M m inis namas ant 6 priigyvenimų
rašytų veikalų “Žvaigždžių ne dainų, kaip “Pasveikini- vienų lomų (centraiį komite kai, kiaulininkai, kietis, garage is
po 4 kumliarys. Randus atneša |79 I ------------------------------------ ■
takai.” Ši triveiksmė pasakos mas 5-ių metų gyvavimo” ir tų).
tt. kartu visi gyvuliai mašinos vi J menesį
Tel. Randolph 28 98
j
Vakarais,
812
W.
33rd
St
Tvirtas
jtalsimas,
vidury
miesto.
Kadangi suvažiavime daly sos kokiu tik reikia prie ukes 2
drama taj>o sulošta Telšiuose k.
A. A. SLAKIS
Platesnių informacijų kreipkitės laiš
Telefonas: Yards 4681
ADVOKATAS
mylias
nuo
miesto
kaina
$1,100.
vavo
vos
dviejų
liberalų
(tau
ku:
Gegužės 26 d. “Džugo” salėje.
Apart choro porų sykių daiOfisas vldumlcsty]
V. Gaižauskas
80 akerių 50 dirbamos 30 miško
ASSOCIATION BLOG.
Prieš vaidinimų Vydūnas pa- navo kvartetas. J. Klenickaitei ininkų) ir socijal-liaudininkų
3219 Auljcim Avc.
19 So. La Šalie St.
gera
ganikla
10
akerių
užsėta
kvic
aiškino apie veikalo turinį ir ir S. Vaičiūnaitei dainuojant, neskaitlingos organizacijos iš
Valandos: 9 ryto iki B po pietų
duiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimnr4
čių 12 dobilų geros triobos 7 kam
Panedėllais iki 8 vakare
1 KĖS PARSIDUODA MICII.
scenos reikšmę. Žymesnieji as- pp. J. Kailiukaitis ir V. Stra- So. Bostono ir Brooklyn, N.
Nedėllomls ofisas uždarytas
'
Res. 1139 Independence Blvd.
80
akerių
33
dirbamos
15
pievos
bariu
stuba
gera
barne
3
arkliai
Telefonas Von Boren 264
upė teka per vidurį lauko.
menys šiame veikale yra kara- saitis pritarė mandolinomis, Y. su visais savo nariais ir su
8 melžiamos karves 7 priauganti
Triobos, geros sodnas, daugel viso
sėliais
iš
Chicagos,
ir
kad
sulaitis, karalaitė ir čigonė. Ka- Gražiai išėjo.
veršiai 3 dideles veislines kiaulės kių gyvulių Ir paukščių, mašinos;
tik už $5.500, galite matyti Ir kito
ralaitis ir karalaitė iš jaunų
nuetų dainavo A. Pūras ir ig kliu. P. Bučio raporto mes,
50 vištų 1 šuva 3 kates visos ma kiu geru ūkio. Krelpkitcs laišku
Tel. Yards 6666
Blvd. 8448
Rasas Gydytojas rl Chirurgas
satalikai, žinome,
kad
ne
dienų tapę iš savo tėvų pa- Lauraitis,
V. Gaižauskas
šinerijos kaina $5,700.
Dr.
V.
A.
ŠIMKUS
Spec'i Ja Ilsias Moteriškų, Vyriškų
vogti ir vienas artoju, o antra Į žodžiu,
programa kuoge- mums reikalingas tame suva
3216 Aubnrn Avė.
Lletnvls Gydytojas, Chirurgas ir
Valkų Ir visų chroniškų ligų
40 akerių 4 mylios nuo miesto
programa
Aknšeras,
VALANDOS:
10
—
11
ryto
2
—
l
(K
žiavime
p.
Vileišio
sutvertas
piemenaite likę. Jie pasižįsta Iriausia išpildyta.
gera žemė geros triobos 5 kamba I’ursiduoda Studlo labai gerai vie pietų, 7—8 vale. Nedčltomts 10—12 A
3208 8. HaLsted St. Chlongo.
tunas, tojel gerb. prof. kun. rių stuba pusėtina barne puikus toj ir gerai įrengta labai gera pro Ofisas 3354 So. Halstcd St., (Jhlaagr
viens kitų ir paskui suranda
Valandos: 10—12 18 ryto 1—3 Ir
ga dėl gero fotografo. Savininkas
,.
.
v.
,.
. i Po gražių dainų kalba CenTelefonas Drover 6693
4—8 vakare Nsd. 16—12 Ii ryto.
savo tėvus ir čia karaliauja.L
v,. . ,
,, „ , „. .. P; Bučys patarė katalikams sodas 100 medžią oboliu 50 pičių Išeina iš biznio.
.
.
d
tro rastimnkas Y. Rukstelis
ilIlIlIlIUIIIIIIIUUIIUUIIUlUIIIIUIIIimilK
(.1,
R.)
DRAUGAS
aikyties seno savo nusistaty 2y2 akerių žemvuogių kaina $3,000
Jad gyviausia žmogaus gy• w............................... ..
2331 So, Oakley Avė.
Cldeago.
.
..Y1
? .
. apie Vyčius ir jų veikimų,
80 akerių 60 dirbamos 20 ganyk
mo sekant F’ederaeijos nuro
veninio mystiskas atvaizdini-f
Ant galo kalbėjo kų tik su dymus ir visas Lietuvai aukas los 2 mylios nuo miesto, puikus so
mas.
Ant rnndoR ruimas su visais pa
grįžęs iš Lietuvos S. Gadeikis siųsti per Tautos Fondų; Lie das uŽRėta kviečių ir dobilu po visa
rinkamais tik b© valgio gaminimo,
Veikalas nepaprastai gerai
Skubinkite užsisakyti 1921 metams
pirmiausia apie savo kelionę,
stuba skiepas gera barne su gyvu arti depot Ir Lako Str. karų Atsi
tuvos
paskolos
reikalus
tvar

pasisekė. Scena papuošta ža
liais ir su mašinoms kaina $G,COO šaukite
o paskui apie Lietuvų.
kyti taip, kaip lig šiol sulig
514 W. 6-tli Avė.
Majrvood, III.
lios spalvos poperos juostomis
120 akerių tik 14 mylių nuo
Po
programos
L.
Vyčių
38
Federacijos
nurodymų.
Pa

(sulyg Vydūno tad reikšmių
miesto 60 dirbamos kita gero miško
ga). Publika nepaprastai pa-|kP* buvo jungta vakarienė, minklo pastatymui žuvusiam
Tel. Drover, 7»4J
5r gera ganikla upelis teka per lau
•«
tenkinta ir pasibaigus loši- laikc kurios dar kalbėjo Cent už Lietuvos laisvę Amer. ka
ka 4 geri arkliai visos mašinos ge
Jis nušviečia musų armijos gyvenimą ir darbuotę.
mama sveikino Vydūnų, kaipo ,ažtinillka»RukSt«Kjs aPic Liet reiviui llarrisui aukas siųsti
ros triobos sodas kaina $7,000.
LIETUVIS DENTINTAS
Jis duoda daug naudingų patarimu kariuomenės reikaluose
autorių ir režisierių, ir teikė .iaun''“ų Pavasarininkus ir jų į T. Fondų, o ne į Vileišio kū
4712 SO. AKHIJUTD AVKMUB
G0 akerių 50 dirbamos, kita ga
Jis suteikia žinių apie kilų valstybių armijas.
47-toa Oatvėo
gėlių. Beto choras padainavo l,a<,čtį- Kalbėjo ir apie spaus- nų (centr. komitetų).
nikla ant pat miesto linijos žemė Valandos:artinuo
9 ryto iki 9 vak
Jis parodo musų priešų karines pajėgas ir ieško kelių joms
keletų Vydūno mokintų dai- tuv<<$ kuri būtinai Vyčiams
Seredomls niro 4 lig t vakare
Reikia tikėties, kad katali geras molis su juodžemių maišytas
nugalėti.
nų “Kanklės mano rankose”, re’kalinga.
kai nesiduos savo priešams va 10 akerių užsėta kviečių 6 naujų
Jis nėša kareiviams mokslų, duoda jiems dailės raštų.
“Vai žydėk” ir kit. Vakaras
Po vakarienės visi skiriesi džioti už nosies, o seks spaudo dobilu 6 alfa — alfa 10 kornų
Todėl kiekvienas pilietis, kovojąs dcl Lietuvos n«prikl»u10 avižų, bulvių ir tt. puikus so
je Federacijos nurodymus.
žymėtinas savo punktualumu namo kupini gerų įspūdžių,
Telefonas Armitage 9770
somybės, privalo skaityti
das apie 100 vaisių medžių, upe
ir kad buvo be šokių. To iki
L. Vyčių 47 kp. širdingai
MARYAN S. ROZYCKI
Ant galo išnešta ir priimta
lis teka per fanna, gera 111'urine
“KARĮ”
MI ZVKOS DIREKTORIUS
šiol Telšiuose dar nebuvo bu- dėkoja L. V. 38 kp., visoms rezoliucija, prašanti Amerikos
Mokytojas Plano, Teorljoe Ir
stuba 10 kambarių ir geras skiepas
Kompozicijos
Kaina Amerikoje metams 2 dolierial
vę.
Waukegano dalyvavusioms dr- valdžios, kad ji pasiųstų Lie
“fumaee” šildoma vanduo ir
2021 N. Wcstem Avėk
Vakaro rengėjai Telšių gim- j°rns
kalbėtojams,
Chicago, III.
tuvon savo konsulį.
maudynės stuboj taip kaip miesto
nazijos mokiniai, kurie buvo
Birželio 8 d. kuopa laikė ne
Susirinkimas rankų plojimu geros barnes kiaulininkas, vištininlaip lošėjais, kaip ir daininin paprastų susirinkimų dėl išrin- išreiškė džiaugsmų ir pasiten kas, kietis mašinoms pašiure-garaiimiiiiiimiitiiimiiiimiiimitimiimmiiiimmmimimmiiiiiiiiHiitiiiHimittHnM
Pnlln
Teiafa
kais.
kimo atstovų į IX Seimų ir kinimų kun. Bučio raportu.
ge. Laukai aptverti dratinėms tvo
2
— —
. ■■■■
Dr
ZALLYS
Telšiai. Geležinkelio Šauliai pasitarimo kaslink išvažiavimo
Susirinkime buvo keli (,'bi- roms. Kaina $7(Kl0.
Visur reikalaukit arba patys išsirašykit
Lietuvis Dentistas
Turime ir mažesnių fermų kaip
Telšių Kretinga,-Palanga tiesi Nutarta išvažiavimų įrengti cagoK Liet. Tarybos nariai.
PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ
1OHO1
Miphlgan Avon na
iii.
mas. Sumanymas krypsta į Liepos 3 d. J atstovus pateko Gird^lami jiems skaudų ra ntvažiusite pas mus. niek apvešime
•
Iki •
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tikrenybę. Telšių srities (ap8. Bujenauskas ir Bajunaitė
portų nedrįso daryti užmetimų.
ros. Ūkės geriausia pirkti nuo pa
kriti(>s) Taryba, o taip pat iri
Koresp
Po susirinkimo vienus jų iš
čių savininkų nes agentai nusuka,
Kretingos jau pasiėmė atlikti
ėjęs ant gatvės ramino savo nusipirkus čia ūke džiaugsimi nes
Juose paveikslais nušviečiama:
visų žemes darbų: suvežti me- sėdžių tas bus svurstoma.
draugu?,
kad
nenusigųstų, čionais visi Lietuviai gražiai gy
1) armijos gyvenimas ir veikimas,
džiagų, sukasti pylimų, duoti
Telšiai. Žydų universitetui nes, girdi, ten ( U asbingtonan) vena. Reikalaujant daugiau infor
2) svarbesni Valstybės gyvenimo atsitikimai,
ir kitiem darbam darbininkų. Palestinoj rinkliava. Gegužės buvo susi važiavę atstovai ne macijų rašykito pažymėdami kiek
Perkėlė Ncavo Ofisų po num
|
3) Lietuvos ir kitų kraštų gamta.
Bo to, ten rasit ir geresnių dailės raštų.
Manoma kad jau ateinantį ru- 26 <1. Telšiuose Žydai padarė su cilinderiais, b« t paprasti turite piningų pradžiai, tuomet J4729 So. Ashland AvenueJ
Kaina:
metams (12 Nr.) 35 auka., vienam num. 4 uuks.
denį imsis darbo, o kitų metų rinkliavų Žydų universito Pa darbininkai, dirbu dirbtuvėse. mes galėsime Jums nurodyt kokia
Hpccljkll'daa
Amerikoje metams 2 dolieriai
|I)«IOVŲ, MOTERŲ ir VYKŲ LIGI
gal ir visai jį baigs.
lestinoje atidengimui. Rinko Todėl nėra iŠ jų daug ko ir farma galima nupirkti su tiek
Adresas: Kaunas, Generalis štabas,
|Valando»nuo 10 Iki 12 Išryto; nnc|
kapitalo.
Dar Mėgautis pritaiimas iš aukų vaiki lodami gatvėmis ir norėti.
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narys) i.akė, k*d ged’ Chr- a- Box 7
Custer. Mich.
vienam* iš s*kan<'nnjn 5*"® n°-

■2 Iki B po pietų: nno 7 Iki 8:l#(
Sv&kaie Nedi'llomla 16 kli 1
■
w
Telefonaa Drezel 2888

‘ ‘ ATSPINDŽIŲ ’ ’ Administracijai.

nillllllllIMNtlIHHNMIlINIlHimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlIlIlIlIlIlHlllinU

t

PvnJrc*di«uis, £irčelis 17, 1921

VIEŠAS A6IU

CHICAGOJE

Kapinių dienos rinkleva naš

RASTA TIKIETAI

laičių prieglaudos naudai ant
Šv. Kazimiero kapinių pavyko.

Kas yTa pametęs didelį
pluokštų Labdaringos Sųjun
gos Centro bilietų (tikietų) į
rengiamų Birž. 19 dienų, gegužynę (piknikų), prašau kreip
tis į Draugo Redakcijų.

Dabar tik lieka tarti širdingas
ačiū:

Praeitų sekmadienį. Birželio
12 d. L. Vyčių Ch. Apsk. pik
nike pamečiau bilietus (tikietus) vakaro “Komevilio Var
pai”, kuris bus Liepos 6 d.
Aryan Groto Temple teatre.
Taipgi, abejodamas, manau,
gal važiuojant gatvekariu kas
ištraukė iš kišenės.
Jeigu kas radote, teiksitės
sugrąžinti, o už tai suteiksiu
vienų tikietų veltui.
Radusiam tie bilietai bus be
vertės, nes asmenys su jais ne
bus įleidžiami svetainėn.
Pamestieji bilietai yra sunu
meruoti sekančiai: Left H. H.
3, 4; Mezzanine box J; P. Cen
te?- 5, 6, 7, 8, 9, 10; Balcony
center A. 4; Balcony left D. 2,
3, 4.
Jei nebus sugrųžinti pametu
siam tie bilietai, tai perkantieji
iš kalno prašomi apsižiūrėti ir
nepirkti su pažymėtais numerais.

žiavimų Wasbingtone, D. C., j

gegužės 30 ir 31 dd.
j
Gerb. kun. F. Kudirka ati- i

darė prakalbas su trumpa į- j
žangine kalba.
j

kalbėtoju

buvo j

advokatas Jonas Brenza, Met- i

ropolitan State bankos prezi- 1
dentas. Kalbėjo apie pusva
landį, vaizdžiai nupiepdamas |
to suvažiavimo bėgį. Aštriai .
jis nupeikė krikščionių-demo- .

kratų priešus už kimšimą vi- (
so suvažiavimo į savo par- .
tijos kišenių, Lietuvos reika
lus paliekant antroj eilėj.
j

Adv. Brenza

kit-ko

tarp

pasakė: Gerb. kun. Prof. Pr. I
Bučys, matydamas suvažiavu- s
šių partijinį darbų, statė klau- i

simus, bet retai buvo klauso
,

mas jo balsas.

Suvažiavusieji
p. Bielskio į
vedami išklaijžiojo visas Ar- %
lingtono kapines
iki atrado ]

NEPASKELBTAS NUOS
’ PRENDIS.

atidaryti
suvažiavimo iki Pliiladetpbi-

Vienų sykį

Elias pa-

sigyrė, kaip jis buvo nuvykęs

į Marion, O., pas Prez. ITardingų (tuokart dar kandida

tų) ir jam p. Dantingas pa
sakęs: “Joe, jeigu mane

iš

rinks prezidentu, tai aš neuž
miršiu nei tavęs, nei Lietu

Rašant šituos žodžius, teisė
jas Landis dar nepaskelbė sa
vo nuosprendžio klausime už,mokesnio darbininkams prie
namų statymo.
Pasirodė, kad tuo klausimu
yra daug darbo ir tai sun
kaus darbo.
Rasi, šiandie tas bus padarvta.

vos.”

APIPLĖŠTAS OFISAS

Nors p. Vileišis

paskelbė,

kad nekalbėsiųs suvažiavime,

to, ji žadėjo dar keturiems me

Skyriuje ir siųskite saviesiems j

tams padirbti tokių pat ženk
lelių. Kaip linksma Lab. Sąj.

LIETUVĄ.

savo tarpe turėti tokių pasi
žymėjusių labdarę. Lai Visaga
lis Dievas šimteriopai atlygi
na jai už taip gausių našlai
čiams aukų.

Ačiū

pat turėjo savo leitenantus,
kurie paruošė rezoliucijų iš

Nežinomi plėšikai nakčia
įsikraustė Gitbens Bros, ofisan, 2134 So. Micliigan boulv.
Suskaldyta geležinė spinta
ir paimta $1,500.

lai suvažiavo pasigirti. Nebu

buvo

gerb. kun. Prof. Pr. Bučys.
Jis paminėjo, kad suvažiavi

me užsiregistravimo laiku bu
vo va-Jinainas tokiais vardais,
kurių negalima atkartoti mo

terų akyvaizdoje.

Per visų suvažiavimų buvo
rodoma didelė neapykanta ku
nigams.
Taipat nesilaikyta
atstovavimo proporcijos.
Li

Sberidan tvirtumoje šiandie
atidaroma stovykla lavinti ar
mijai atsargos karininkus. Militaris kursas tęsis 6 savaites.
J kursus priimami augštesnių skyrių kolegijų ir univer
sitetų studentai.
Paroje, pasibaigusioje vakar
pusiaudieniu, nelaimėse su au
tomobiliais Cbieagos gatvėse
žuvo (» žmonės.

prisidėjo
pirmyn
reikalo.

prie

tautai

svarbaus mus

Bet su tuo ačiū nepasibaigia

musų darbuotė. Visi žinome,
kad prieglaudos da neturime.
Neturime, nes neturime užtek
tinai pinigų, kad galėtume pra

nematysime, nūnai dar musų
vaidentuvėje,

našlaičių

prie

glaudos.
Tat nepamirškime to reika

lo. Dėkimės prie jo darbu ir
auka, kad kuogreičiausia pa
statytume namų. kuriame ras
ramių prieglauda išblaškyti
musų našlaičiai ir negalintie

Vietiniai Lietuviai rengiasi
prie ko tai nepaprasto. Visur
girdžiusi kalbų apie parapijos

milžiniškų išvažiavimų—pikni

kų, kuris ketina įvykti Sekina
dienyje Birž. 19 d. š. m. Nat
ional Grove, Riverside, III. Pa

rapijos komitetai bei išrinkti

ji dirbti seneliai.
Dar kartų visiems širdingas
ačiū.
A. Nausėda.

Lab. Sųj. Centro pirm.

Yra įsisteigusi draugovė, kuri
daugeliui musu viengenčių jau
patarnavo įsigijime įvairių nuosa
vybių ir kituose inforniaeijiniuose
reikaluose. Hiuomi nusprendė pra
nešti visuomenei, kad parauk,lino
delei, pasinaudotų tarpininkvstė
bei patarnavimu šios draugovės.
Daugelis dėkoja už teisingų pa
tarnavimų, įsigijime ūkių, namų,
žemės ir kituose reikaluose. Tuom
kart turime daug ant listo, norin
čių pirkti ir parduoti, todėl, turin
ti pardavimui namų, farmų arba
kitką, ar ir šiaip kokiam reikalui
prisiėjus kreipkitės prie musų, o
nplaikvsite sjjžininga patarnavimų.

pikniko darbininkai

stengiasi

pavartoti visų savo

sumanu LITHUANIAN REALTY C0.

mų, kad atsilankę svečiai bu
tų pilnai patenkinti. Todėl į-

3220 So. Wallace St.
Tel. Yards 6751

vairių žaislų komisijos iš ank

sto ruošiasi su visokiais dar ne
matytais žaislais, fteimyninkės,

Rep.

mi 100,000 žmonių, turėjo vie

nų balsų.

Gerb. knn. Pr. Bučys padavė
trejetų gražių sumanymų. Vie

nas yra, kad pastatyti ant
Ilarris’o kapo paminklų šito
kiu

būda:

Žmonės

suaukotų

pinigus ir pasiųstų Lietuvos

valstybei

(gal

galėtų

ir kn-

buvę A. Petraitis Ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt.

Rengia

NOTARUI AAS
Estate, l*askolos, Insurinal
Ir tt.
809 W. snth St., Karap. IlaUnl St.
Tek Boulevard 611
Vai.: 9 Iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. Ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: Iki 3 po pietų.

Kcal

Nedelioj, 19 d. Birželio-June, 1921
CEO. M. CHERNAUCKO DARŽE, Lyons, III

Pradžia 9 valandą iš ryto
įžanga 35c. Ypatai

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street
CHICAGO, ILI.INOIH
Telefonas Yartis 5032

John Ruski n 6

Valandos: — 8 iki 11 1.4 ryto:
B po pietų iki 8 vak. Nedėllnmis nuo 6 Iki 8 ral. vakare.

BEST

VALENTINE DRESMAKINO
COLI.EGES
02,15 8. Halsted, 2407 W. Modlson. i
1850 N. Wells St.
1 187 Mokyklos Juugt. Valstijose. '
’ Moko Siuvimo, Patternų Klrpt-J
.no, Designing bizniui Ir narnama*
’/lėtos duodamos dykai, Diplomai?
I Mokslas
lengvais
atinokėjlmaie,
iKiesos dienomis Ir vakarais. Pa-1
I eikalaukit knygėlės.
. '
> Tel. Seeley 1648
►
SARA PATEK, pirmininkė.

BIGGEST

AND

CIGAR
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KĄ TIK GAVOME IŠ LIETUVOS.

| Maldaknygių, Šaltinių ir Kantičkų
=

Sultinis 994 puslapiu.

Skuriniais apdarais ............................................ $3.00
Su misinginiais apkausimais ........................... $2.25
Kantičkos po ............................................................ 75c. _
Kas norite nusipirkti, taipasiskubinkite, nes nedaug

5
Praktikuoja 30 metai.
Ofisas 8149 So. Morgan 84.
Kertė 83-ro Bt.,
Dhlcngo. 1IL
8PECIJALI8TAH
Moteriškų. Vyriėkų, taipgi akru
nlftkų lirų.
OFISO TADANDO8: Nuo 1» ryto
iki S po plotų, nuo • Iki S ralaadą vakar*.
Nekėliomis nno k Iki 8 po pi et.
Telefonas Varta *87

=

=

jų teturime.
Užsakinius rašykite

“DRAUGAS” PUBL. CO..
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, Illinois =

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiM

Gencmllul

Agentai

Centralėn Ir

Itytlne*

Kuropo*

Moterų Sąjungos

ls New

3 kp. narės, pasižymėjusios sa
t'hone Seeley

DR. I.

7 439

M.

1 OTKO tlrNluI I

BREMEN — DANZIG — LIEPOJŲ

FEINBERG

Gydo epcrljnllal visokias vyrų Ir
moterų lytiška* liras
2401 Madlsoo Ktr., kampas Weetern Are., Chicago
Valandos: 2—4 po plot 7—8 vak.

Vata tlenhil | I.lcpoJų via Tranzlg.
Tirui transportui-1Ja IA laivo | laivą
U New Vorko tleuirl 1 < IIKKIMH l«t — BKKMKN
III BSON I.IrpoK 1.1. ItuvpJiiMn 30. S|m*II« 10
PKINtKSS MATOIKA liepos 88. KiivaAjo 7.
IHTIIMAC l.lv|M». 8M ItiiRuljo 11. Spalio 80
AMKKK'A Birželio SB, l.le|Mm 83, KuKPJoėlo 81
OKOIM.K IVAsHINtiTON — l lrpm 30. Utim. 87, HnrsėJo 84
W. KKMPF. dm. M'eotern Pouumsrr Acrntaa I8O N. la Muile Str. t'lileago.

Abra-

A. Rubliauskaitė,
atstovavo, ir tas pačias
be činskaitė,
vaikų, kuomet A. L. R. K. Fe Juoz. Kudirka, AL Račkus ir

deracijos atstovai, atstovauda kun. Pr. Vaitukaitis.

Fabionas ir Mickievicz ved.

NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN

L. Vyčių 14 k p. susirinkime, kų gėrimų. Atsiminus kitų. me
beralai — tautininkai
ir jų laikytame birž. 15 <1., išrink tų pramogas, tikimasi, kad šių
plauko žmonės atvažiavę su ta net septyni atstovai į Liet. metų piknikas bus labai pa
A.
žmonomis turėjo
dit balsu, Vyčių IX Seimų: V. Abračins- sekmingas.

nors jie tik savo šeimynas te- kas, Juoz. Mockus, J.

Chicago, III

pastumėjimo

vo gabumais, taiso gardžiausių
užkandžių bei sveikų lietuviš

IŠ CICERO, ILL

2334 So. Oakley Avė

Ant galo širdingas ačiū vi
siems, kurie tą dienų auka

IŠ DIEVO APVEIZDOS
PARAPIJOS.

didžiumoje

“Draugas”

paaukoti našlaičių prieglaudai
kas kiek gali.

Broliau Sesuo! Ar turi jau
tikietų? Tamstos tikietas ir pa
rėmimas pikniko pragreitins
pastatyti našlaičiams prieglau
dų, Brangus mums parapijų ir
tėvynės reikalai. Nemažiaus
mums brangi ir našlaičių prie
glauda. Todėl visi ruoškimės
l šį piknikų. J ame pasimatysi
me su savo gentimis, pažįsta
mais, draugais; pasinaudo
sime šviežiu oru ir visomis
linksmybėmis, o sykiu paremsime ir našlaičius.
J. Šliogeris.

KARININKAMS LAVINTI
Visokie medikai profesiona
STOVYKLA.

tuvos reikalų.

kuni

gerb.

gams, kurie iš sakyklų para
gino savo parapijomis parem
ti Lab. Sąjungos veikimų ir

M. , BERGMANS DARŽE,

rinkti' jam padėkų už pasi
darbavimų savo partijai.

vo galima suprasti, kaip tų
žmonių širdys
leido statyti
partijos reikalus angščiau Lie

visiems

Norėdami žinoti pinigų kursą kreipkitės
šiuo adresu:

llllllllllllllllllllllllllllll

bet, turbut, neturėjo kantry
bės, nes vis kalbėjo. Jis taip-

Antruoju kalbėtoju

101 šia Draugo Pinigų Siuntimo

RIVERSIDE, ILL.

p. Vileišis nedrįso

girti.

ženkleliams ir pati juos pa
dirbo. Tie ženkleliai Lab. Są
jungai butų atsėję 95 dol. Dė

US BIRŽELIO 19 D., 1921

Žmonių buvo susirinkę virš
,
dviejų šimtų.
Rep.

Toliau p. Brenza sakė, kad

vo atvykę. Suvažiavime
p.
Elias virpėjo iki gavo pasi

P IRKITE jų dabar kodaugiau-

AB. SĄJUNGOS PIKNIKAS įnės ir šauksimės prie gerb.
Lietuvių visuomenės tol, kol

P-nas Brenza perskaitė an- i
gliškų tekstų kun. J. Jonaičio

jos “profesionalai” dar nebu

ponkaitei, narei 8-tos kuopos,
kuri aukojo visų medžiagų

dėti jų statyti. Del to šaukė-

,

pasakytos kalbos kapinėse laidojant Įeit. Harrisų.

visoms

kuopoms, ypač toms, kurios
laikė užkandžių.

A. B. Benaitis,
1906 So. Union Avė.
Chicago, IU.

a. a. leitenanto S. Ilarris’o ka
pų. Ir tai ne Bielskis kapa pa- |

rodė.

saulės -darbavos,

Ypatingas ačiū panelei Ste-

deraeijos 3-čias skyrius Auš- i
ros Vartų svet. įrengė pra- 1
kalbas apie Lietuvių
Suva

Pirmutiniu

ant

KAS RADOTE?

Birž. 15 d. A. L. R. K. Fe- f

Auksinai Eis Brangyn

Visoms rinkėjoms, kurios ne
nuilstančiai per ištisų dienų

T’A KPAVTMt’I
payr. po fi kamh.
narna*, labai puikioj vietoj, lietuviais
apiryventoj, Brlrbton Parke, arti lie
tuviuos bažnyčios, blokas nno mo
kyklos.
Pardavimo prieina,la, va
žiuoju ant farmos.
4034 So. Ko<-kwcll Str.
ANT PARDAVIMO
r> kambarių
medinis namas, 2 metai kaip sta
tytam 4 Įlotai Anie, 1 karvė. 60 vlAtų,
30 afiėių.
Kaina >3,300.00 randas,
nnt 40tos Oak I’ark Avo. AtslAaukitę ftluo adresu:
M1B W. 33 rd 8,r,

IŠ BRIGHTON PARKO

S. D. LACHAWICZ
LIKT C VYS G RA I1ORIUS
Patarnauju taldotnvAaa koplylaaula. Ral
Irklu maldila atullaukti. • ataao darbui
buatta uftsanAdtatl.

S. L. R. K, A. 1fi0 kuopos mifė rinkimas bus Birželio 19 d., Ival.
po pietų, N. P. P. Šv. parapijos
gvotninėj, 44 ir So. Fairfield Avė.
nnnni prašomi atsilanky
ti, ypatingai katrie pasilikę su
mokesčiais.
V. Paukštis, rait,
P. S. Daug narių gal da nežino,
kad S. L. R. K. A. jau turi savo
skyrius Lietuvoje.

8314 W. 88rt PI.
Uhkmgo. OI.
Tel. Danai S1M

JcKų tavo kraiitnvnlnknn Jų
neturi, nrishisk mums m,era
Ir pininguM o mes pasiųsime
Jums viena <lcl Išmėginimo.
Paštą apmokanti.
kimo HYeiKnr.PAnnoN instttotk

P^t. N

21 Inta* Ptacs

W«» Trt

Telefonas

Boulevard

s Little Liver
Negali Būti Linki
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba

819*

Vaistas Kuris
Reikalingas Visiems
Tikra., turi paalraAyma.

Mala Plinilka
Mnžiu,

Domu

Mala Kaina

DENTISTAH
8331 Sontlt Halsted Str.
balandos: 8—18 A. M

1—-I* 7—t P. M.

£
*

ARTER’S IRON PILLS
»’

Jums pagelbės, pamėginkite

v

