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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ir nelaimių pridaro vartoji
mas degtinės, alaus, tabokos
Svarbiausias klausimas, tai
Roma, birž. 21. — Švento
ir kitų svaigalų. Nurodė ir bųr
i
apsauga.
Ne vienam lietuviui rupi ži dus, kuriais reikia nuo ši^
jo Tėvo Benedikto PenkiolikNežinomi trys galvažudžiai
ties noti, ar vaidelis yra tas Klai- svaigalų vartojimo gelbėtis.Londonas, birz. 21. — An- ;ojo įsakymu paaugs tintas JO automobiliu atvažiavę
Malonybė Rockfordo, 111., vy num. 2719 West 38 gat. ap-'pėdos kraštas ir ar daug disalose
dauguma
gyventojų
yraJ^^^Premjeras
Lloyd,
GeorDEBATUOJA ALAND SA
skupijos vyskupas Muldoon. mušė tų namų savininką, 74 desnė taps Lietuva, kuomet Užpaliai,
(Utenos apskr.)..
ge
vakar
savo
oficialėje
rezi
švedai.
I
LŲ KLAUSIME.
Vyskupas paskirtas Šv. Tėvo metų,
YVilliam Yoadiutshis Į jis prie jos prisidės,
Čia Švietimo komisijos rupes^
dencijoje atidarė Britanijos
Švedijos vardu
debatavo
Sostui asistentu.
(matyt, iškreipta lietuvio pa Pagal padarytą 1910 metais' n į u buvo surengtas vakaras:
imperijos premjerų konferen
Geneva, Šveicarija, birž. 21. Hjalmar Branting, buvęs Šve
Keli kiti Amerikos kunigai vardė).
visuotiną gyventojų sąrašą da-- Vaidino "Naujas kelias" ir
ciją.
Suvažiavo
premjerai
iš
— Tautų Sąjungos taryba čia dijos finansų ministeris. Suo-Į
paaugštinti nralotais.
Tai bus kokios darbininku bartinis Klaipėdos kraštas tu- "Dėdė atvažiavo." Vaidinimo
visų
Britanijos
dominijų.
Apsuvažiavime aptaria daugybę mijos teises gynė C. J. Enunijos agentai. Nes Yoadiur- ri 244,742,9 ha su 140,675 gy-.metu publika labai ramiai laj|
tariama
visa
vedamoji
impe
įvairių komplikuotų tarptau ekell,
Suomijos pasiuntinys
GAUDYS IŠSISUKINĖTO shio namus taisė karpenteris. ventojais.
kėši, viskas atlikta be trukšrijos
politika.
tinių klausimų. Vakar įvyko Praneijai.
JUS NUO MOKESČIŲ.
Tie atvažiavę karpenterio pa Tikybos ir gimtosios kalbos mo, nebuvo matyti nei vieno
Iš svarbesniųjų
klausimų
pirmoji tarybos viešoji publi
reikalavo parodyti unijos žen- žvilgsniu dabartinio Klaipėdos g*™.
Debatai buvo surengti del konferencija aptars anglų-ja
kai prieinamoji sesija. Viešo
VVashington.
birž. 21. —\k\ą. Įsimaišė namų savininkas krašto gyventojai, tos pačios Į Pastębiamas žmonių noras,
to, nes Tautų Sąjungos tary ponų sąjunga, gal palies Airi
sios sesijos daromos tik tuo
bos komisija seniau nuspren jos klausimą ir kitus. Bet už- Vidujinių mokesčių komisio- }.r g a v o pliekti. .
Prūsų statistikos imtomis bu-/kad vakarai dažniau
butų
met, kuomet vykinamasis ko
nierius
Blair
parėdė
^
liepos
j
i
k
ų
.
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dė, kad Aland salos turi pri- visus kitus svarbiausias klauvo skirstomi taip:
*
Įrengiami. Mūsų kampelyje ymitetas paskelbia kokius nors
mėnesiu
visose
Su
v.
Valstijo
Protestantų viso 132,906, ka- ra daug darbštaus jaunimo ir
karpenteris juos žino.
gulėti ne Švedijai, bet S u o i m - Į s j m a s t a i i m p e r i j o s apsauga
savo nuosprendžius.
se
pakelti
kovą
prieš
visus
talikų 5,383, izraelitų (žydų) j visi dega noru darbuoties vtjai.
1 *>! W. kai}) nuo vidujinių, taip išo
Vakar taigi viešoje sesijoje
tuos, kurie Išsisukinėja nuo p E N K I ŽMONĖS SUŽEISTA. 1,350, kitų tikėjimų 1,107. Is suominės labui, bet gaila,
Sąjungos taryba, turbūt, pas rinių priešų.
įvyko debatai Aland salų klau
mokesčių.
jų visų yra lietuvių 67,259.
J kad nėra tinkamos organizakiau paskelbs galutiną savo
sime. Tos salos iš senų-senoĮ didesniuosius miestus bus
1 cijos,\ kuri galėtų visus jauniVakar anksti rytą ant kam
nuosprendį.
AUGŠTOSIOS SILEZIJOS
vės prigulėjo Suomijai.
Bet
pasiųsti skrajojantieji būriai. po 16 gatvės ir Crawford aVilnius. Čia išeina dienraš- mo norus patenkinti.
KLAUSIMU.
Šia savaitę Sąjungos taryba
kuomet Suomija
pasiskelbė
Norima visus sugaudyti ir su ve. susidaužė du automobiliu.
tis pavadintas "Nadzwyczaj- j
nepriklaus. prie salų prisikalbi išklausys raportų apie Lietu
rinkti milionus dol.,
kokie Vieną automobilių valdė lietu
ne Wiadomosci'', kuris visas
Pagerviai, (Kruopių valse.,
Paryžius, birž. 21. — Są- šiandie vyriausybei netenka.
ginčus Vilniaus
no Švedija. Švedija salų sa- vių Lenkų
vis iš Cicero.
yra skiriamas lenkų-lietuvių Šiaulių apskr.). Kruopių sauI jungi ninku atstovų konferenvinimąsi pamatuoja tuo, kad klausime.
Ypač norima domą atkreipAbidvi mašinos sudaužytos reikalams. Štai tas dienraš-j lių būrio vado P. Eivos sudė
___ jeija pasiuntė notą Augštosios
ti į smulkias taksas, paeinan- i r venki
keista.
žmones
tis paskelbė, buk vokiečiai da- gė visi trobesiai su gyvuliais
Silezijos plebiscito komisijai. čias nuo pardavinėjimo smulvė lietuviams 60 milionų mar- ir šiaip daug turto. Gaisras
Pareikalauta kuoveikiaus sus
kių daiktų. Nes šiandie retai; PADARĖ NAMŲ STATYMO kių Lietuvai, to del turėjo pa- kilęs nuo pypkės. Pedegėlis
tatyti raportą apie provincijos
kas moka tas taksas.
I
SUTARTI.
sirašyti konvenciją, kurios ti- liko be nieko. Vienas pilietis
padalinimą pasiremiant buvu
tikslas laikomas paslapty, bet valsčiuje užsiminė, kad padeisiuoju plebiscitu.
DIRBAMI SIDABRINIAI
Teisėjas Landis, kurs svar anot gandų, ta konvencija nu- gelį kiti valsčiaus piliečiai su*
Jei komisija paskirtu laiku
DOLIERIAI.
sto klausimą užmokesnio dar kreipta grynai prieš lenkus." šelptų, suveždami kas ką ganepristatys raporto,
tuomet
bininkams prie namų staty
Antra telegrama, panaši į. Ii. Bet nuo to atsisakė,
ĮSAKOMA GRAIKAMS NE nės Trakijos klausimas bus ten bus siunčiama ekspertų
Waahington, birž. 21. — Po
mo, pareikalavo abiejų pusių pirmąją, skelbia:
"Lietuvos
paliktas aptarti vyriausiajai komisija. Tai komisijai bus septynerių
PULTI TURKŲ.
metų pertraukos
pristatyti padarytą
sutartį, ministeris dabar vieši Rygoj.
Krokelaukis, (Alytaus aps.).
Karybai
'pavesta surasti sienas v tarpe Suv. Valstija vyriausybė iš
ant kurios turės tfentfies užino- Jo kelionės tikslas yra pa Pas mus apskrities valdy
-1 Į
'lenkų ir vokiečių.
naujo
pradėjo
dirbdinti
sida
Sąjungininkų
siūlymai.
Kitaip, Konstantinas bus pra
kesnis.
leisti padaryti lenkų-lietuvių' bos pirmininkas, girtas budabrinius
dolierius.
šalintas.
Bet jei Graikija priims ul 3 ŽMONĖS ŽUVO GOMEZO
Taigi vakar darbininkų u- sutartį.ir iškelti lietuvių, lat jmas, nušovė milicininką. VIvių, estų bloko siųlymą.
si djdžiai pasipiktinę.
Paryžius, birž. 21. — Angli timatumą ir taika su turkais
LAIDOTUVĖSE.
VZ VIENA ŽUVO KETURI.' n i j , J f ir * M * £ * r *
* T ?
ja, Pranei ja ir Italija pasiun bus padaryta, Anglija, Pran•sustatė tą sutartį ir indave
Ryga. Latvių laikr. "Leta <>»
Gaščiunai, (Šiaulių apskr.).
tė Graikijai ultimatumą. Rei cija ir Italija žada paliuosuoteisėjui.
Havana, Kubos sala, birž.
BeUefonte, Pa., birž. 21. —
kalaujama, kad graikai nepa ti Graikiją nuo finansinės blo
Šios savaitės gale bus pas Vietos valsčiaus rupesniu bu- [praneša, kad Latvių ir Estų
21. — Pereitą sekmadienį čia Valstijos vakariniame kalėji
vo surengta paskaita. Moky- užsienių reikalų
ministerių
keltų puolimo
(ofensyvos) kados ir leisti Atėnų vyriau
palaidota buvęs salos prezi me su elektra
sulig teismo kelbta užmokesnis.
prieš turkus nacionalistus Ma sybei patvarkyti savo bėgan
tojas I. I—tis, vaizdžiai ir konferencija prasidės birželio
dentas, gen. Gomez, kurs ne nuosprendžio nugalabinta ke
mėn. pirmą savaitę Rygoj.
žojoj Azijoj.
Graikija kaip čius finansinius reikalus.
turi žmonės už nužudymą vie SUBADYTAS ŽMOGUS; A gyvai išrodinėjo, kiek žalos
senai mirė New Yorke.
Smirnos, taip kitus klau
REŠTUOTA 11.
no Szima Florian, Erie, Pa.
Iš Londono čia slapta at
Laidotuvės
buvo
didžiai
iš
simus turi paduoti aptarti di
jlaitienę ir Oną Gasparaitienę
IŠ BRIDGEPORTO.
vyko buvęs Graikijos premje kilmingos. Dalyvavo ir šian Trys iš nugalabintų buvo juo
džiosioms valstybėms, kurios
Užpraeitą naktį po num. 28(Rygoj) ir pusbrolius — Stj
ras Venizelos, kuris darbuo dieninis prezidentas Zayas ir dukai.
ves tarybas su turkų nacio
19 West 25 pi. namuose buvo
Birž. 4 d. Šv. Jurgio parap. Labunskį (Lietuvoje) ir Kazį
jasi prašalinti nuo sosto ka visas diplomatų korpusas.
nalistų vadu Mustapha Kernai]
Matyt, klebonijoj pas kleboną kum Babiškį (Eynon, Pa.).
Rep,
PERMAŽAI GYDYTOJŲ S. koks susirinkimėlis.
ralių Konstantiną. Jis daly
Kapinėse
pakilo
riaušės.
Įpaša.
gerai įsikaušta, kad pasekmė M. Knisą pradėjo tarnauti
VALSTIJOSE.
vavo Sąjungininkų konferen shnaišė policija. 3 žmonės nu
je peiliais suraižytas ir nužu žmogus, kokį sunku kitą pa ANGLIJOS AGENTAI DAR,
Ir jei Graikija atmes tą Są eijoje. , Išreiškė jis nuomonę,
žudyta ir 29 sužeista.
jungininkų ultimatumą, kara kad ar šiaip ar kitaip, Kons
VVashington,
birž. 21. — dytas J. Hojda, 34 m. am našų rasti tarp lietuvių. Jis
BUOJASI
žiaus.
liaus Konstantino valdžia tu tantino valdžia turės griūti.
yra Jonas Lukošius, tik 3 pė
KARALIUS STIPRIAI BUS " American Institute of Horės griūti. Graikijos
valdy Grius ji, jei nepriims ultima
Ant rytojaus policija areš dų ir 11 colių augščio (su a-1 Londonas, birž. 20. — Anmeopathy" turi čia 77-tą me
SAUGOJAMAS.
mas tuomet išnaujo turės tek tumo. Taipat turės griūti, jei
agentai
tavo 9 vyrus ir dvi moteriški. valais), 43-jų m. amžiaus. Pa- giįjos vyriausybės
tinį suvažiavimą.
ti buvusiam premjerui Veni- ultimatumas bus pripažintas.
eina iš Kuršėnų miesto, Šiau- k a i p Airijoį, taip Amerikoj
Dr. Upham iš Cumberland
Belfast, Airija, birž: 21. —
zelosui.
lių apskr., Lietuvoj, is netur- ėmė smarkiai darbuoties su*:
Brooklyn, N. Y., NORVEGIJA YRA "SAUAtmetus ultimatumą, Grai- ] R y t o 0 & a atkeliauja Anglijos ligoninės,
Lordas Curzon,
premjeras
tingų tėvų. Abu tėvai ir jo s e kti kuoaiškiausių prirodymų
>
SA."
kija negaus jokios finansinės karalius su karaliene atid.a- pranešė, jog Suv. Valstijoms
Briand ir Italijos atstovai rei
broliai ir seserys buvo norma-1 kad Amerika duoda pagelbą
šiandie trųksta 55,000 gydy
pagelbos
nuo Sąjungininkų. ryti Ulsterio parlamentą.
kalauja Atėnų, idant kova s a
eiti
Christiania,
biri 21. — lio ūgio. Jis iš pat mažens sil Airijai, pristatydama jai gin
Neturės pinigų, amunicijos ir
Išanksto čia sugabenta dau tojų. Jaunimas nenori
turkais M. Azijoj nebūtų pa
pnai teaugo.
klų.
visokios karo medžiagos. Ir gybė karuomenės, artilerijos. medicinos mokslų. Nes tas ė- Norvegija skaitoma "apsaukelta, kaip ilgai tos trys did
Tėvai jį pramokino ant mal
Tomis dienomis HobokenO
sinta" šalis. Bet praeitais me
kuomet turkams nacionalis Miesto komendantas uždrau jimas apsunkintas.
žiulės viešpatijos bus užimtos
Kvietė jis suvažiavimą su tais visoj Šaly buvo areštuo daknygės ir nekurį laiką ėjo uoste, šalę Nejv Yorko, vieųatams bus leista iš kitur gau dė gyventojams rytoj pasiro
ieškojimu priemonių ir būdų
į vietinę rusų viešąją mokyk- j m e laive, kuris turėjo išplau
ti ginklų ir amunicijos, grai dyti kam' nors ant namų sto rasti priemonių palengvinti ei ta 23,795 girti žmonės.
gražiuoju sutaikinti graikus
lą. Tarnavo pas vietinį kle kti į Airiją, susekta sukrautu
ti mokslus.
kų armija galės but suginta gu.
su turkais.
Praeitą parą Chicagoje pa boną. 21 metus eidamas įs apie 500 kulkasvaidžių.
į juras.
tojo į rusij karuomenę. Ten
Šičia tokiu radiniu perdaug
GARSINKITĖS "DRAUGE. »» vogta 24 automobiliai.
Konstantino padėjimas.
GRAIKAI
APŠAUDO
TUR
Gal ultimatumas bus priimtas.
tarnavo du metu. Liko unter- nesistebiama, Nes ir be to ži
KŲ TVIRTUMA.
Jei graikų karalius Kons
noma, kad sinn-feineriai gink
oficieru.
Kai-kas čia reiškia nuomo
ŠAUKIA
LEGISLATURĄ
dugniai
aptarti.
tantinas nepaklausys ir pakels Į
Paskui tarnavo pas rusus lus apturi iš Amerikos.
nę,
jog
karaliaus
Konstantino
SESIJON.
Specialiai
sesijai
laikas
dar
Londonas,
birž.
21.
—
Va
ofensyvą prieš turkus, Sąjun
valdininkus ir grafus kaipo
valdžia,
matyt,
priims
ultima
nepaskirtas.
kar
graikų
karo
laivai
bom
gininkai ir toliau tęs Graiki
pasiuntėjas. 1910 m. atvažia ORAS. — Šiandie gražus oi
tumą.
Tik
su
tąja
sąlyga,
kad
Diena
dar
nepaskirta.
bardavo turkų miestą Inebojai finansinę blokadą. Be to
Gubernatoriui, kaip jis sa vo Amerikon ir tarnavo pas ras; maža atmaina temperatū
Sąjungininkai
sugrąžins
Grai
li, Juodosios juros pakraš
paskelbs griežtą neutralumą
tas, kun. Pankauską, a, a. dekaną roje.
Springfield, UI., birž. 21. — ko, svarbiausia apeina
kijai
lėšas,
kiek
išleista
grai
Dardanelių ir Juodosios juros.
čiuose. Del to paties sultano Įstatymų leidimo susirinkimas kad nepripažintas mokesčių į- kun. M. Kraučuną ir kun.
Tuomet graikams nebus gali kų armijai, veikiant jai Ma valdžia pakėlė protestą.
pabaigė sesiją sekmadienį an statymas. Tuo įstatymu gu Steponavičių.
žojoj
Azijoj.
ma blokuoti Anatolijos pak
ksti rytą. Tečiau jo darbais bernatorius nori susekti visus 1914 m. išvažiavo Rygon
•
^
raščių ir turkai nacionalistai
PREZIDENTAS NAMIE. nepatenkintas gubernatorius
Kalbama, kad Sąjunginin
tuos turtinguosius, kurie šian-jpas seserį. Karo vėsula jį" iš- Svetimų šalių pinigų vertė, mai
liuosai galėtų gauti ginklus ir kai su tuo sutinka. Jie už tai
die prasilenkia su mokesčių vijo iš Europos ir mėtė po į nant nemažiau $25,000, Birželio 20
Small.
amunieiją.
Washington, birž, 21. — Va
Graikijai dovanos dalį jos sko
Gubernatorius paskelbė pa mokėjimu. Juos susekus pa vairias Azijos vietas. Paskiau buvo tokia pagal Merenanta LoUltimatume dar pasakyta, lų. Nes kitaip šalį gali palies kar prezidentas Hardingas su- reiškimą, jog jis sušauksiąs lengvins mokesčius neturtin siai atsidūrė į Seat tie, Wash. an and Truat Co.:
gryžo iš pasivažinėjimo.
kad Graikija turi sutikti su ti krizis ir, bankrutas.
Šv. Jurgio par. klebonas, kun. Anglijos sterlingų svarui
legislaturą specialėn sesijon. giems žmonėms.
3.74
Sevres taikos sutarties revi
Pareiškime sako, kad susirin
Galimas daiktas, Graikija
8.13
Kitas svarbus klausimas, tai M. Krušas, pagelbėjo jam at Prancūzijos šimtui frankų
zija. Smirna laikinai bus pa už rytinę Trakiją
reikalaus tas, tuomet Prancija pirmuti- kimas neišpildė to visa, ką jis pigesnis važinėjimas gatveka- vykti Chicagon ir pasiėmė pas Italijos šimtui lirų
5.01
vesta Sąjungininkų kontrolei, Cyprus salos. Anglija tokiam [nė ims darbuoties perkalbėti yra žadėjęs jį rinkusiems žmo riais Chicagoje. Tuo klausi save patarnauti.
Vokietijos šimtui markių
1.46
su kuo, kaip spėjama, sutiks reikalavimui nepriešginiauja. turkus nacionalistus su tais nėms. Taigi susirinkimas tuos mu legislaturą tečiau nieko • Jis norėtų sužinoti apie sa Lietuvos šimtui auksinų
1.45
turkai nacionalistai. Gi rytiJei ultimatumas DUS priim- naujais pasiųlymais.
vo gimines: seserį Elz. Poni* Lenkijos šimtui markių
J klausimus turi dar kartą nuo-Įneatlikusi.
.07
SENYVAS ŽMOGUS AP- .SKAIČIAI APIE KLAIPĖ
DOS KRAŠTĄ.
MUŠTAS.

Sąjungininkų Ultimatumas
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SIŲSKITE PINIGUS
I LIETUVA
PER "DRAUGĄ"

I

$4.00
AT NEWS-STA2CDS Sc. A COPY
DRAUGAS PUBLISHTNG CO., D»c,
SSS4 8. Oakley A ve.
Chlcaffo, DL
Tel. Roosevelt 7701
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Trecm&ems, Birželis 22, 1921
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GAISRU NUOSTOLIAI,

LIKT l VIŲ KATALIKŲ DIEIi RASTIS

m

"DRAUGAS"

m
Nė vienoj šaly nėra tiek
Ema kasdieną išskyrus ncdėldienius.
P R E N L M E R A T 0 8 KAINA:
daug gaisrų, kaip Suv. Vals
CHICAGOJ I R ržSLENYJE:
tijose. Čia kasmet gaisrai pa
Metams
. « . . . • * < . . . ] $8.00
Pusei Metų
.•-•v-/.*. • • • *•*** daro didelių nuostolių. Nuos
SCV. VALST.
toliai siekia daugiau pustre
Metams
Sfc.00
Pusei Metų
.} 3.00 čio šimto milionų dolierių.
Prenumerata mokast iškalno. l a i 
Šįmet per pirmutinius ke
kas skaitos* nuo užsiraSymo dienos
ne nuo Nauju Metu. Norint permai- turis mėnesius gaisrai jau pra
jayti adresą visada reikia prisiųsti ir
: senas adresasi Pinigai geriausia sių rijo namų vertės 112 milionų
sti isperkant terasoje ar eiprese "MoP e r sekančius aštuonis
jaey Order" arba Jdedant pinigus 1 dol.
registruotą laišką.
mėnesius vargiai užteks 150
milionų dol.
j «'DRAUGAS'' PTOL. C 0 .
"National Association of
J2334 S. Oakley Ave., Chicago.
Credit M e n " turi metinį suva
TeL Roosevelt 7791
žiavimą mieste San Francisco.
-****-..
.-^PC
Suvažiavime dalyvauja ir*'Na
tional Fire Protection" sąjun
gos sekretorius Wentworth.
J i s sako, kad butų jau lai
kas Suv. Valstijose padaryti
galas apsileidimui, tai-gi bu
tų laikas rimčiau atsižvelgti
į tuos milžiniškus nuostolius,
kokius padaro gaisrai.

IR VĖL VARŽYMAS,
New Yorko laikraščiai reiš
kia nepasitenkinimo
nauju
ateivija varžančiu įstatymu.
Laikraščiai šaukia kongresą,
kad ateivija šion šalin visai
butų sustabdyta tam tikram
laikui.
Sulyg vykinamojo įstatymo,
Į per sekančius vienerius me
tus į Suv. Valstijas turi but
įleista kiekvienos tautos žmo
nių tik trečias nuošimtis to,
kiek kiekvienos tautos žmo|nių Suv. Valstijose gyventa
1910 metais.
Kai-kas atranda, jog ir ši
tas skaičius perdidelis. Per
metus, tie kiekvienos tautos
trys nuošimčiai, sudarys kelis
šimtus darbininkų.
Tie žmonės čia atvyks tokiu
nedarbo laiku, kurs šiandie
spaudžia pačių Europą, ypa
tingai Ameriką.
Milionierius Schwab skel
bia, kad šiandie Suv. Valsti
jose nedarbas palietė 5 milionns žmonių. Tai-gi tiek žmo
nių neturi darbo. Dauguma
jų jau skursta. I r nežinia-kuo
met turėsime geresnius lai
kus.
Tai kokiais-gi tikslais ga
lima įsileisti ateivius darbi
ninkus, jei esamiems vargas su
darbut
Tas klausimas
amerikie
čiams labai svarbus. Tai stip
rios metmenvs visuomenės opini jai. Gi visuomenės opinija
čia visuomet statoma pirmon
vieton.
Varžyti ateivija nuolat rei
kalavo Amerikos Darbo Fede
racijos šulai. Ta Federacija
šiandie turi metini suvažiavimą mieste Denver, Colo. Be
abejonės, ji neiškęs neatsilie
pusi į tą klausimą.

Kitose Šalyse jau senai pri
pažinta ir įvykinta kitokia
tvarka apsisaugoti nuo gaisrų.
Europoje 4 turėjnsį savo na
muose gaisrą žmogų žiūrima
kaipo į visuomenės skriaudi
ką. Amerikoje toks žmogus
skaitomas nelaimingu.

Lietuvoje Nėra Laisves.
Kuriems permaža laisvės?
Visiems, neišskyrus nė vienų.
Pirmiausia permaža "liuosybės" Bolševikam!. J i e darbuo
jasi už Rusų bolševikų pini
gus visokiose profesinėse są
jungose, rengia visokių juo
dašimčių, juodrankių kuopas,
ginkluoja jąs ginklais, bom
bomis, piroksilinu ir kitokiais
pabūklais, k a d progai atsiti
kus pavartojus juos bolševi
zmo naudai Lietuvos valsty
bę sutriuškinus. Bet štai val
džia tokias organizacijas su
seka. Vienus narius baudžia
net mirtimi, kitus išsklaido,
ginklus atima.į kalėjimus su
kemša'. Neduoda laisvės liuosybės varginti nekaltus, ra
mius Lietuvos piliečius.
Permaža
laisvės Socijal
demokratams. J i e mažai kuo
skiriasi nuo bolševikų. Kiti jų
tikri bolševikai. J i e mielai tie
sia rankas Rusų bolševikų
agentams ir jų pinigams. Bet
parduoti Lietuvos jiems ne
duoda laisvės — ypač krikščionys-demokratai. Suardo, iš
velka pirm laiko aikštėn jų
judošiškus, slaptus planus ir
darbus.

žmonių, norinčių jį sudaryti.
Jiems reikia stiprinti ir maitint Lietuvos kūną, o kartu
jį gydyti ir nekartą turi at
likti ne vįeną sunkią ir skau
džią operaciją, kad apgynus
visų kūną nuo gangrenos. Tai
gi permaža jiems laisvės dirb
ti nuolatos ir pastoviai tikrą
jį/ pozityvu. darbą>
Permaža* laisvės Lietuviš
kam apsileidimui. Mat Lietu
vos valdžia stengiasi neleisti
sodiečiams laužyti vežimus,
kankyti arklius
neišbredamais, neišvažiuojamais keliais.
Verčia juos pasitaisyti. Tai
kokia Čia laisvė, kad nevalia
paskęsti ant kelio ir tupinėti
apie nugrįmzdusį dumblyne
vežimą per ištisą dieną.
Na, žinoma, trūksta d,a ir
kitokių laisvių. T a i g i kokia
ta Hetuva. Mylėk tu ją. Var
gas, kad- žmonės vadina lais
ve t a i ; k u r gali kodaugiausia
pridirbti visokių niekų, į nie
ką neatsižvelgiant, o nenori
suprasti laisvės progą daryti
kodaugiausia gero.
Spragilas.
—

LIETUVOJE.

Lai žmonės tik pagalvoja,
Jie užstoja visus bolševikiš
kad nuo ugnies apdraudos kus sukčius, nori, kad tie bu
kompanijos
kasmet išmoka tų paliuosuoti kogreičiausia
šimtus milionų dolierių. Te- iš kalėjimų, net grasina bet
čiau tie pinigai eina nė iš negauna laisvės.
kompanijų kišenių. Tuos vi
Jie nori tapti dvarų vabsus nuostolius išmokėti turi dytojais, padarius darbininkus
prisidėti kiekvienas vyras, mo savo vergais. J i e gauna atsa
teris ir vaikas. Minimą sumą kymą. Ne. Darbininkai, kurie
sumoka netiesioginiais keliais nori turi būti žemės savinin
pirkdami krautuvėse visokius kais. J i e ir tesinaudoja savo
reikalingus daiktus.
darbo vaisiais.
" National Fire Protection" Permaža laisvės
Socijal
sekretorius pasiųlo sumanymą liaudininkams, laisvamaniams.
kiekvienam mieste ir miestely Jie nori kogreičiausia visa Lie
suorganizuoti iš pačių piliečių t u va. subedievinti.Mokyk. trok
būrius su tikslu apsaugoti šta paliuosuoti nuo tikyl>os.
nuo gaisrų miestus ir valsčius. Rūpinasi išmesti iš mokyklos
Į gaisrų kaltininkus reikia ki Kristaus paveikslą, užgniaužitaip žiūrėti. J i e turi but aš ti bumų vaikeliams, kad jie
triai baudžiami, nes jie yra vi nedrįstų "Tėve m ū s ų " kalbė
suomenės skriaudikai.
ti. Lietuvos Katalikų Bažny
Ypač šiais laikais gaisrai y- čioje pravesti tikrą revoliuci
ra tikroji šalies pragaištis. ją. J i e pilni ir kitokių ".vi
Kaip tik trūksta gyvenamųjų sokių geru norų", kokiais pa
namų. Namams sudegus šei sižymi masonai ir įvairios rųmyna neturi pastogės. J i pri šies bedieviai ir laisvamaniai.
versta persikelti gyventi ki Bet tai įvykdinti jie Lietuvo
tur. Valsčius turi didelių nuo je negali, nes nėra laisvės. Sto
stolių.
vi jiems ant kelio krikščionys
demokratai su visa plačia LieAmerikos Darbo Federacijos tuvos liaudimi.
pirmininkas Gomperis, pasau
Permaža laisvės krikščio
linio karo atsakomybę sukro nims demokratams. Daug gravė ant darbininkų pečių. J i s žiu projektų ir sumanymų
nėra savo luomo pataikūnas.'norėjo įvykdinti
Lietuvoje,
Aplamai tečians sprendžiama, bet neturi d a r tiek pajėgta
kad Vokiečių aristokratija ku kiek norų. Valdiškas vietas
ri buvo ištroškusi savo puiky aprūpintų tinkamiausiais žmo
bėje visuotino valdymo, yra nėmis, bet jų da neištenka. Ap
karo
kaltininkė.
Vokiečių rūpintų daug žmonių, reikalų,
darbininkus kaltinti už tai kad bet trukdo iš oriniai ir išvidi
jie nesugebėjo sulaikyti karo, niai priešai. Jiems tenka dirb
ti statymo darbą ir ginti nuo
perdaug nuožmi nuomonė.
•i

t

Prieš tuos įvairios rųšies be-'
dievius kilo ne tik katalikai
mokytojai, dvasiški ja ir kiti
pasauliečiai inteligentai kata
likai, bet ir visa plačioji ka
talikiškoji Lietuvos liaudis.
Pasipylė iš visų Lietuvos kam
pų rezoliucijos ir protestai
prieš kokius nors • pasistengi
mus prašalinti iš mokyklų ti
kėjimo dėstymą. Liaudis gru
moja neleisti savo vaikų į be
dieviškas mokyklas arba žada
išmesti iš jų bedievius moky
tojus.
I

I

Tas Lietuvos liaudies
sas skamba plačiai po Lietu
vą. J i s pasiekė Lietuvos 8t
Seimą ir Lietuvos Valdžią.
Laisvamaniai ir soeijalistai iš
kilmingai skelbia, kad. jiems
rupi liuosybė, žmonių gerovė,
kad jie seka liaudies, baisą.
Žiūrėsime, a r jie seks Lietuvos
liaudies balsų, a r jie skubinsis
duoti jai liuosybę turėti tokių
mokyklų kokių ji pageidauja,
t. y. mokyklų su tikybos pa
mokomis? Stebuklas butų, jei
tie savotiškos laisvės skelbėjai
pritartų Lietuvos liaudies reikalavimams.Jei bedieviai spirsis, atsimuš į kietą Lietuvos
liaudį. A r neteks jiems visiš
kai subyrėti. Galima spėti,
kad socijalistiški
Lietuvos
gaivalai, pajutę, kad,neatsilai
kys patys vieni, netekę liau
dies paramos, šauksis pagelbos
Lietuvos priešų. J a u ir dabar
taip daro subolševikėjusieji
Lietuvos išgamos.

S

Laivakortes Į L i e t u v ą f
i
per Klaipėdą
Į
I
(

Iš Montreal iki Klaipėdos arba I
Karaliaučiaus $107.10
|

I Laivakortės iki Liepojuį $114.00 iki Kauno $117.00. į
=
{ LIETUVĄ nevažiuokite per Lenkiją, nes kelionėje per j
1 Aiitwcrpą ir Klaipėdą LENKŲ VIZOS* NEREIKIA. Didžiausi
= ir greičiausi laivai išplaukia iš Canadof kas antra diena. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reika=
E lingus dokumentus ir sutvarkome Inoome Taksus veltui.
s

g
=
17
V. JT
Ik.
2
P. S. Štai protestų ištrauka E
iš Kauno dienraščio "Lais 7 E
vės".
Tokiems protestams nė
ra galo. I r mes Amerikos Lie
tuviai turėtume pakelti savo =
balsą prieš skandinimą mūsų =
tėvynės į bedievybės bangas. =
Ę
5
Protestai.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE siunčia pinigus
perlaidomis, čekiais ir telegramų. Mūsų perlaidas išmaino ant
pinigu visoje Lietuvoje. Taip kad važiuodami Lietuvon geriau- 5
sia išsipirkite mūsų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik no- E
rite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačtose arba bankose =
DABAR EINA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos E
Bendrovės šėru del pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRI- |
KO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darbą daugiau E
1000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo
pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės seru kurie dabar parsiduoda1 po $7.00 vienas, nes kainapakils iki $8.00 nuo
Liepos 1-mos dienos.

i

.

.

Siųsdami pinigus, pirkdami serus arba norėdami daugiau E
Stakliškių valsčius ir para
žinių apie laivakortės kreipkitės ypatiškai arba per laiškus =
pija per savo žemiau pasira
šiuo adresu:
•
S
šiusius įgaliotinius 15 d. Ge
gužio š. m. viešai išreiškę pro
testą:
414 Broadway, Boston 27, Mass.
S
1. Prieš pastangas įvedimo i
I
mūsų Katalikiškoj visuomenėj =
Jeigu patogiau tai kreipkitės į skyrius:
E
bedieviškų mokyklų.
E Lithuanian Sales Corp.
Lithuanian Sales Corp. =
2.
Prieš kaž-kokias ten E 3249 So. Halsted St.
300 Savoy Theatre Bldg. E
Kaune po nosiai mūsų Seimo | Chicago Tel. Yards 6062
YVilkes-Barre, F a . E
bolševikais suorganizuotas mo s
s
kytojų sąjungas.
E
Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6;00 vaka- E
3. Prieš jų nutarimus neįsi E re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9.-00 vai.. E vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.
leisti tikybos į mokyklas ir į
7iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiil
mūsų vaikų širdis.
4. Prieš visokio plauko so
8. Sedos valsčiaus ir para
cialistus tebesidarbuo jaučius je pasipiktinimo ir protestų.
išraut tikėjimą iš mūsų kata Jų Iieda^cijon prisiųsta taip pijos.
9. Protestas
krikščionių
daug, kad mes, stigdami vie
likiškos visuomenės.
'
Mes tvirtai pabrėžiame: kad tos, galėsime juos tik trumpai organizacijų i r atskirų vi
suomenės veikėjų Vilkaviškio
bedieviškoms mokykloms savo pažymėti.
1. Taip yra prisiųsta pro apskr. ("Žiburio", "Pavasa
valsčiuje neleisime kurtis.
Darbininkų
Mokytojus
priklausančius testas iš Pasvalio apskr. (12. rio '', " Krikšč.
prie kairiųjų Mokytojų profe V.) mokytojų konferencijos, Sąjungos", "Ūkininkų Sąjun
sinės sąjingos iš savo valsčiaus kur dalyvavo Virš 60 mokyto gos", "Ateitininkų", " L . Kat.
ir iš katalikiškos Lietuvos su jų taip pat instruktorius p. Moterų D r . " , Krikšč. Demo
kratų Partijos skyrius ir ki
šluota vysim į bolševikišką Vasiliauskas.
2. Antašavos mokyklų tiky tų).
rojų Rusijon.
. .
10. Keturvalakių parapijos,
.^
Vaikų, mūsų paramos ir Tė bos mokytoji].
3. Pasvalio tikybos mokyto- Vilkaviškio apskr. darbininkų
vynės į bedieviškas mokyklas
ūkininkų.
jai.
neleisime.
11. Siesikių dvarų darbinin
4. Liet. Kat. Jaunimo Są
Stosim visi į kovą už min
džiojimą ir su purvu maišymą jungos " P a v a s a r i s " Radviliš kai Darbo Federacijos nariai
Švenčiausių mūsų teisių. Pasi kio skyriaus visuotino susi (Ukmergės apskr.).
12. Saločių " P a v a s a r i o " L.
rašė Pirmininkas Jonas Cer- rinkimo.
Jaunimo kuopos Valdybos.
vickas ir seka 11 parašų.
5.Gegužino parapijiečių Ge K.
į j » 0 I B « » — — m * ~ + * i • ii,
Stakliškis, Gegužio 15 d. gužio 15 d. susirinkimo, tėvų
1921 m.
komiteto pasirašytas.
Dr. I. E. MAKARAS
Labai malonu mums pažy
6. Truskavos "Blaivybės'•
LletuT jg Gydytojas Ir Chirurgą*
mėti, kad paskutinis begėdis skyriaus ir L. Kat. Moterų O f i s u 10900 So. Mlchigan A r e .
Vai. 10 iki I I ryte: 2 Iki 4 po
profesinės mokytojų sąjungos Draugijos 8. V. susirinkimo.
pi et, « : ! • Iki S: 80 rak*r«
Į
Reeidencija:
10519 Perry A m
nutarimas — išmesti iš moky
7. Stakliškių valse, ir para
| l « « « » » » » » . » • • > •
• • ! • • • • • - .
klų tikybą sukėlė visuomenė- pijos.

LITHŪANIAN SALES CORPORATION ;

—m.
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Lygus ir ramus gyvenimas
klausimus palieeia eilės " K u  reikia skirti Kmitui tarp Lie
n i g a s " (p. 98-100y. Dar ir ki tuvos poetų, tai pirma jo sta neduoda smarkių akstinų su
tų stambių dalykų esaneių tytume Duonelaitį, Baranauš- keliančių didžiuosius stambių
Kmito eilių knygoje eia liko ką ir Maironį. Adomas JakŠ jų talentų jausmus. Poezija,
tas yra už Kmitų senesnis. Bet kaip i r deimantai, sudaro pa
neišgvildenta.
Suimdami viskų
krūvon, Lietuvos poezijoje juodu, tur- čius brangiausius savo pavyzmatome, kad Kmitas rašo ne but, žibės kaip lygios žvaig- j džius tiktai labai dideliame
suspaudime. Dabar gyvenan
vien eiles, bet tikrąsias poe ždės
zijas, spindinčias jausmų stip
Lietuvos poezija
šiandien tieji mūsų poetai nejaučia to
fybe, minčių gilybe* ir pajudin jau yra taip augštai, kaip bu sunkaus spaudimo, todėl dar
Mickevičių, neturime genijaus, kuris m ų s
[keletą, eilučių, kurios m a n rovisos g a u s y b ė s K m i t p pajudytij tojo dalyko svarbumu. Mūsų vo Lenkų prieš
porų
šimtų
metų
po
to,
kaip
dos, nesutinka su istorijos šal
ir gražiai išdėtų svarbių da poetas savo išsilavinimu yra Vokiečių prieš Goethe ir Schil- vardų jneštų į tarptautinės po
tiniais. Kitur mano kritika iš- klasiškos Romos pasaulis jau lykų. Taip liko neminėtos jo pakilęs taip augštai, kaip kitų lerį, Italų prieš Dantę. Tai-gi ezijos didžiavyrių tarpa. Ag,
fėjo lyg pagyrimas. Aš truputį buvo sugriuvęs, o turkiškos pažiūros darbininkų klausimų tautų poetai, kurių keletu vei ir mes turime vilties, kad iš amžinų dienų, nekviesčiau ne-'
roabugau to, nes žinau, kad ir pirtys, turbūt, d a r vėliau įsi poetiškai, vaizdingai, gražiai kalų jis įvedė į Lietuvių kal Liet. netolimoje ateitije kils laimės ant Kmito, bet jeigu ji
[ant saulės yra taškų. Tai-gi gyveno. — Gyvus asmenis ir jausmingai išdėtos eilėse bų*
tarptautinės poezijos genijus netyčia ant jo . smarkiai už
Lietuviai
vadina
jaunais,
o
[ėmiau jų ieškoti Kmito eilių
"Darbininko Rūpesčiai" (ant
Bet Kmitas jau taip senai I lygus katram nors minėtajam, pultų, tai ir jis galėtų tapti to
daigtus
vadina
naujais.
Todėl
[knygoje.
66 i r 67 p.) ir kitur. Liko ne paliovė buvęs kitų pasekėju, Ar senas Maironis vėl pasi- kiu didžiu poetu, k a d LietuPirmiausiai pamaeiau, kad išeitų " J a u n a Lietuva", o po gvildentas rašymas "Vergi kad to nematyt jo veikale. J i s darys jaunas, ar jaunesniam tuvos vardų įneštų į tarptauti
it 85 p. eilių varde, berei- etas rašo " N a u j a L i e t u v a " . ^ r £ r i B y r T l y p s poezijos žiuri j savo šalies reikalus ir Vaitkui teks pranašo skraistė, nių didžiavyrių būrį. Nors mą
)#
talo paminėta " B l a i v y b ė ' ' nes I žemčiūgui visais žvilgsniais. darbus savo akimis, mintija ar jauniausias Putinas pra Lietuvos garbė malonu, bet del
rišos eilės kalba apie dorybę
Žodį " k r ū t i s " ir " k r ū t y s ' ! j į s išdeda poeto pažiūrų į Lie- savo protu, išreiškia savo kal lenks senesniuosius, to mes ne jos vis-gi butų nedora geisti
ipskritai, apie blaivybę ypa- jis vartoja vietoje - " k r a t i n ė " tuvių išeiviją (p. 117). Širdie? ba ir būdu.
žinome. Gal užtekės visai nau gabiam jos sūnui nelaimės.
»
tgai beveik nieko. Ant 87 p. (p. 142) Krūtinė y r a tai žmo- ir pasaulėžvalgos
Kun. P. Bučys.
stambius Jeigu klausturae, kokių eilę ja žvaigždė"/
gaus kūno dalis ant kurios
rnoterjms auga krūtys. Vyrai
turi krutinę, bet neturi kru(Pabaiga.)
j pasakyta, kad vyras "apsive- eių. Neminėsiu
spaustuvės
Silpnybės
d a " , o reikėtų sakyti " v e d a " . klaidų pasitaikiusių veikale ir
kai
Šitų tiesa bandžiau nepaleis- A
P 8 * " ^ reiškia
P apsipirkti,
daž poroje vietų suardžiusių ritmų.
niausiai
blogų pačių
ti iš minties rašydamas KmiI to kritikų. K u r pamačiau jo gauti. Rašydamas apie Masiš Amerikoje Turime Stambų
klaidas, ten jas pažymėjau. Pa- kų Romų Kmitas sako buk
Poetą.
"Torąuatus
turkiškų
maudynę
pnačiau tiktai istorijos srytije
Šitoje peržvalgoje neminėjau
įsteigė.'' T u r k a i atsirado į

Kmitas ir Kūryba.
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Kova u i mokyklas.
Subedievėjusi Lietuvių da
lis kelia smarkią kovą Lietu
voje .prieš tikėjimą. Bedie
viams labjau rupi prašalinimas tikėjimo iš mokyklų, negu
išmetimas Žulikauskinių iš
Vilniaus. Kovoje prieš tikėji
mą pasižymi ypač bedieviai
mokytojai,- susispietę į Profe
sinę Mokytojų Sąjungą. J i e
darbuojasi įvairiausiais bu
dais,* kad tik atsiekus savo
bjaurų ir nedorą tikslą. J i e
griebiasi
net
nešvariausių
priemonių, kad tik jiems pasi
sektų. Draugus mokytojus,
kurie del kokios nors priežas
ties prie tos bedieviškos Sųjungos nesideda, persekioja,
kaip tik įmano. Sąjungininkai
daugumoje persiėmę bolševi
kiška dvasia ir neapkenčia
Lietuvos
valdžios.
Sykiu
steftgiasi su pagalba valdžios
ir teismų kenkti visiems, ku
rie tik jiems nepatinka.
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Cel. Randolph 1898

A. A SUKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidumiestyj
ASSOCIATION BLDG.
10 So. La Salle St.
Valandos: • ryto Iki I po pi et g
PanedėUaiS iki 8 vakare
Nedėliomis ofisas uždarytas
|
mi—• Miiįiwi>iiai i
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Dr. P. rįAfiĖY3"T
Lietuvis Dantistas

10801

So. T t f l c i i i y o
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I I I I I M

į

*«•«•• a. m.
f
VALAMDOSt 0 ryte Iki • vskssa.
I
i. fStilma* S4S ir siao.
%
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DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 30 metai.
Ofisas S14S So,
8PECIJALI8TAL8

Motariakų. Vyriškų, taipgi *mroaiškų H*u.
O F I 8 0 VALANDOS: Nuo l t ryto
iki t po t>i*tų, ano t iki I f t t a * .
tfa vakavo.
Ifedeliomls nuo • Iki I po Stei.
M*«plM«|NMM»Mi

MM

\l

Trečiadieni,, Birželi, 22, 1921
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Ar jos raudo
nos,
vandenėtos
ar užsidegę T Ar į
kenčiat* nuo Tai- •»
kio, užaugu, nusil j
pnintų aklų vo- j
ku, žvairumo, ar i
kitų kokių akies j
i ligų? Jus nega- ]
I lite atidėti gydy- j
ma nes laikas yra brangus. N e - i
toli visos akių ligos galima iš- j
gydyti, jeigu pradėta laiku. Juo |
ilgiau j u s atidedate prideramą j
priežiūrą, tuo liga darosi aršes- j
nė ir tuo labiau jus esate pavo- i
jui liekant neregiu.

Pasiteiraukite pas
manę uždyką

I

Daleiskit man išegzaminuo- 3
S- U jūsų akis be užmokesčio. Jei- 5
•*•
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DRKOGRS

LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE
ŠIMAI.
LIETUVOS ATSTOVYBES
REIKALAI.
•

i
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Priseiria tarti
paskutinis
atsisveikinimo žodelis.
Lietuvos valdžios įsakymu
tapo paskirtas naujas Lietu
vos Atstovas Amerikoje gerb.
Valdemaras Čarneckis, kursai
yra atvežęs man ir įteikęs to
kio turinio įsakymą.
Kaunas, 1921m. Gegi 21 d.
Ministeris Pirmininkas
Lietuvos Eespublika
Užsienii) Reikalų Minist.
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Lietuvos naudai išriš susivažiavo
jaunimo.
Visi įHHiiiiiiiwmimHimimifflfflmHm»nHiiiiiuHmi
tas.
kvėpavo tyru. oru ir linksmi
Jonas Vileišis,
nosi. Buvo įvairių šoklį if
Liet. Atstovas Amerikoje žaidimų. Pardavinėta užkan
džiai ir minkštieji gėrffrtai.
DĖLEI PASKOLOS REI
Žodžiu, piknikas nusisekė. Šią
- (Nerokuojant Amerikos geležinkelio Ir taxų).
KALŲ.
vasarą kuopa dar įrengs kele
tą tokių išvažiavimų, o vieną
b Montreai'o išplaukia laivas 11-toj dienoj Birželio
Lietuvos paskolos reikalai trumpoje ateityje.
tapo atskirti nuo Lietuvos At
Garbė jaunimui priklausyti
stovybės reikalų, nors jie it prie Lietuvos Vyčių organi
Pinigus s i ų s t u per mūsų ofisą išmokame į 26 dienas
pasilieka bendroj
Lietuvos zacijos.
Klevas.
visuose Lietuvos paštuose, be jokio atitraukimo. •
Atstovo žinioj.
Parduodamelaivakortės ant visiį Unijų į Lietuvą ir i i Lietuvos. Padarome legališPAIEŠKOJIMAS.
Lietuvos valdžios įsakymu
kus doktunentufe, davernystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atstovybė
visi Lietuvos finansiniai ir pa Žemiau pasirašęs Lietuvos ka
VVashingtone. Parduodame lotus, namus, farmas. Padarome paskolos ir apdraudžiam nuo
skolos vykdymo reikalai yra reivis ieško savo tėvo, Jono Maugnies ir kitų nelaimių. Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais
pavedami paskolos skyriaus tuzevieiaus, kuris paeina išMohile*
kreipkitės pas
vedėjui dr. Juliui J. Biels vo gub., Oršansko apskr., Bobynavieio valse., Coekaroe kaimo.
kiui.
Prieš karą jis gyveno Chicagoje.
Tam tikslui mano vardu yJis pats prašomas atsiliepti ar
ra gautas toksai įsakymas:
ba kas apie jį žino prašomas pra

^

1 Laivakortes Tiesiog Į Lietuva i
$107.10 ii Montreai'o iki Klaipėdos(Memel)

I

NAUDOKITĖS PROGAI. ATSIŠAUKITE TUO JAUS,
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PAUL R BALTUTIS & CO.

1901 W. 33rd Street

Tel. Yards 4669

Chicago, III.

Kaunas 1921 m. Geg. m. 21 d. nešti sekančiu adresu:
TflfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiivtitfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiifiiiiiriiMfriiiiiiiviT
T-fft
Juozas Matusevičius,
Ministeris Pirmininkas.
Republiąue De Litiniame
EXTRA!!
6 pėst. D. L. Keistučio pulko,
N. 1113
Ministere Des Af faires
8-to8 kuopos, 3-čio bataliono
Gerbiamas Pirmininke:
Etrangeres
Veikiančioji karuomenė.
1921
m.
Gegužės
mėnesio
20
=====
=
No. 1114
Kurie norite pilieti farmas tai
— kaip tik okulistui augščiaušio S
dieną Ministerių Kabinetas,
nepraleiskit šios progos.
laipsnio, o tai aš jums galiu su- 5 J. M. Ponui Jonui Vileišiui
turėdamas
omeny
Tamstos
pa
! teikti. Nedaleiskite trukumui |
100 akerių farma gera žemė visą
S pinigų jums kenkti. Mano kaiLietuvos Atstovui ir
Mes
turime
visokių
mažų
ir
di
reikštą
norą
pasiliuosuoti
nuo
dirbama 40 akerių užsėta kviečių
5 nos yra prieinamos ir mes gale- S
Finansų
M.
Pirmininkui
delių
su
gyvuliais,
budinkais
ir
Lietuvos Vyriausybės Misijos
S sime susitaikyti ant išmokėjimų S
30 akerių dobilų likęs vasarojus.
mašinomis
ant
lcngvių
išmokėji
S. Amer. Suv. Valst.
Pirmininko pareigų ėjimo, nu
Triobos geros stuba, barne vistiniI Nelaukite—atsišau- Į Gerbiamas Tamsta,
mų
ir
mainom
ant
namų.
tarė atkusti Tamstą nuo kal
kai, kiaulininkai, kietis, garage is
Pareiškus
Tamstai
norą
bū
bamųjų pareigų ėjimo ir pa 80 akrų, 40 ariamos ir 40 akru tt. kartu visi gyvuliai mašinos vi
Į
kits šiandieną
i
ti liuosam nuo Tamstai uždė siūlyti pavestus Tamstai Lie ganyklos su mišku gera vieta par sos kokiu tik reikia prie ukes 2
T.'j. dalyką neatidėliokite. Juo 5
Ameri tuvos finansinius ir paskolos siduoda už $2,500.00.
S greičiau pradėsite gydymą, tuo B tų Lietuvos Atstovo
mylias nuo miesto kaina $1,100.
S greičiau pasveiksite. Jūsų akjs S
tas pa-vykdymo reikalus atiduoti pas
80 akerių 50 dirbamos 30 miško
S pačios ncpasveiks, bet jos daro- S koj pareigų, šiuomi
70
akrų
geros
žemės.
Prie
eže
5 Si vis blogesnės. Tam tikras gy- E liuosavimas
duodamas nuo kolos skyriaus vedėjui dr. Ju
gera ganikla 10 akerių užsėta kvie
S dymas, ir tam tikri akiniai išgy 5
ro
su
budinkais
gyvuliais
ir
ma
Jei jus negalite žindyti jūsų kūdikio, išrin
čių 12 dobilų geros triobos 7 kam
> dys jūsų akis jeigu tiktai padą- 3 dienos įteikimo šio rašto.
liui J. Bielskiui, kuriam Fi
: rysite] laiką. Ateikite šiandien
$7, bariu stuba gera barne 3 arkliai
kite maistą, kuris yra maistingas ir taip leng
Prie šios progos Vyriausy nansų Prekybos ir Pramonės šinoms ir apsietais laukais už
S pasimatyti su manim. Išcgza- E
.
vai virškinantis, kaip jūsų pačios pienas. Duo
8 melžiamos karves 7 priauganti
S minuosiu dykai.
E bė pareiškia Tamstai
gilios Ministeris duos atatinkamus 500.00.
kite jūsų kūdikiui
padėkos už visus naudingus Įgaliojimus ir instrukcijas.
80 akrų su pastovinčius budin veršiai 3 dideles veislines kiaulės
50 vištų 1 šuva 3 kates visos ma
Lietuvos Respublikai darbus,
Pranešdamas sj Ministerių kais 48 akrai ariamos 32 ganyklos šinerijos kaina $5,700.
kuriuos prie ypatingai sunkių Kabineto nutarimą turiu gar su mišku. Šitas farmas mainom
40 akerių 4 mylios nuo miesto
aplinkybių Tamsta per metus bės Vyriausybės vardu pa ant Cfticagos properčių.
I Specialistas Akių, Nosies |
su viršum
savo darbuotės reikšti Tamstai padėkos už C00K COUNTY REALTY C0 gera žemė geros triobos 5 kamba
ir Gerklės Ligų.
rių stuba pusėtina barne puikus
Šiaurės Amerikos Suvienyto didelį Tamstos padėtąjį dar
I. A. 01szewske offise
sodas 100 medžių oboliu 50 pičių
120 S. State St., 2 augštas į se Valstybėse atlikai.
bą paskolos platinimui ir Lie 3251 8. Halsted St. 1 Ohicago. 2y2 akerių žemvuogių kaina $3,000
Chicago, 111.
\{ CONDENSED MILK)
Su augšta pagarba
tuvos reikalų atstovavimui ir ~zr '-,• -v- ',,",1; ' I - J J .I ? , A , , r i " P 80 akerių 60 dirbamos 20 ganyk
Paieškau savo vyro Jono RadaE Vai.: 9 iki «: Nedėl. 10 Ik 12 \
Dr. K. Grinius,
prašau priimti mano aukštos v 10lauš, 38 mettt amžiaus, paėjo Iš los 2 mylios nuo miesto, puikus so
geriausias maistas kūdikiams— vartojamas per
Vienos duris J šiaure nuo
Kauno
Gubernijos,
Raseinių
pavie
das
užsėta
kviečių
ir
dobilu
po
visa
Ministeris Pirmininkas. pagarbos žodžius.
Falr Krautuvės
paskutinius šešiasdešimts du metu šimtų ir tūk
to, Raseinių mieste. Išėjo Panedėllo
stuba
skiepas
gera
barne
su
gyvu
vakare Birželio 6, 1921 ir dar nesustančių moterų.
Dr. K. Orinius,
TiiiitiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNtminiiiiim Dr. J. Pnryckis,
srryžp. Jeiru k a s žino kur jis ran liais ir su mašinoms kaina $6,600
Ministeris Pirmininkas dasi meldžiu pranešti:
Užsienių Reikalų Ministeris.
The Borden Company
120 akerių tik % mylių nuo
Onai Kariavlču-nH,
Borden Building
New York
1404 S. 48 Ave.
Cicero, UI. miesto 60 dirbamos kita gero miško
Lozoraitis,
(Antspaudos) Minis. Kabineto
Užsienio Reikalų Ministerijos L. e. Ministerių Kabineto Rei Ieškau partnerio J. bučerno Ir ir gera ganikla upelis teka per lau
Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIAN
grocerne turi būti teisingas ir turi ka 4 geri arkliai visos mašinos ge
kalų vedėjo par.
LIETUVIS
Sulig šio rašto turinio visas
.turėti $2,000. atmokėt pusė biznio
DIEN 10 ir gausi DYKAI mūsų knygų, KU
GYDYTOJAS I R GBIRURGAI
J. M. Ponui pris. adv. Jonui ai turiu gražia ir didele vieta no ros triobos sodas kaina $7,000.
Ofisą* ir Gyvenimo Yltta
savo pareigas aš pavedu nuo
DIKIŲ GEROVĖ, kuri paaiškins,
60 akerių 50 dirbamos, kita ga»
8152 South Halsted Street
Vileišiui, Lietuvos vyriausy rėčiau padidinti nemokanti išmo
kinsiu biznio. Atsišaukite J
a a t vtria— Vatreraal Blate Beak
kaip užlaikyti kūdikį sveiku. Taip
šio Birželio 15 dienos gerb.
nikla ant pat miesto linijos žemė
bės Misijos Amerikon pirm.
Valandos nuo l t Iki 12 ryte; nno
DRAUGĄ"
gi gausi maitinimo instrukcijas jū
Valdemarui Čarneekiui, kursai
geras molis su juodžemių maišytas
2 lkl 4 po pietų: nno T lkl t rak.
3334 S. Oaklcy Ave. Chicago.
—
——
(#. V.)
NedėĮlomis nno II lkl S,
sų kalboje. 0104
10 akerių užsėta kviečių 6 naujų
kaipo Lietuvos Atstovas tur
letefe—i
——
•
dobilu 6 alfa — alfa 10 komų
tam tikrus įgaliojimus.
EXTRA
Vardas — — . . . . '
Parsiduoda
rakandai ir pijanai 10 avižų, bulvių ir t t puikus so
Dėlei šio taip malonaus iš
šešių kambariu visi sykiu arba po
•
das apie 100 vaisių medžių, upe
Adresas .
vienų*
pusės Lietuvos valdžios mano
DETROIT, MICH.
aJSrvssrf?^
2016 \Vabansia Ave.
lis
teka
per
farma,
gera
murinę
_
J. P. WAITCHES
darbuotės apvertinimo, man
stuba 10 kambarių ir geras skiepas
•BSSI
Lavvyer
tepriseina tik padėkoti vi
Mūrinis
namas
ant
6
pragyvenimų
Birželio 9 d. Lietuvos Vy
šildoma vanduo ir
LIETUVIS ADVOKATAS
po 4 kambarys. Randos atneša $79 "furnace"
soms
Amerikos
Lietuvių
or
čių 102 kuopą atlankė su pra i monesj.
4601 South Hennitage Are.
maudynės stuboj taip kaip miesto
ganizacijoms, draugijoms, o kalbomis nepaprastas svečias, Tvirtas ftatsimas, vidury miesto. geros barnes kiaulininkas, vizitinin "'rei. Canal t i t l
Tel. Boulevard 6080
11005 S. Mk-higan Ave.
Platesnių informacijų kreipkitės lal9?
ypač Lietuvos Paskolos sto uolus Vyčių veikėjas M. Nor ku:
kas, kietis mašinoms pašiure-garaRoscland, 111.
DR. C. A . CHERRYS
V. Gaižauskas
tims, Lietuvių-Piliečių Sąjun kūnas, kuris pirmiausia kal
IiEETUVlS DKKTI8TAS
' Gydytojas Ir Chirurgas
ge. Laukai aptverti dratinėms tvo 3«201 West
S219 Aubura Ave.
SS-nJ A 80. LeavlM St.
gos skyriams ir atskiriems as bėjo apie Vyčius ir jų užduo
4449 So. Western Ave.
roms. Kaina $7000.
Chicago
ralandos:
9:10
A.
M.
t
o
11
N.
meninis, kurie širvUngai yra tis. Suteikė labai daug naudin
T u r i m e i r m a ž e s n i ų f a r m ų kaip
Telefonas Lafayette 4146
1:00 P . M. t o 8:0« P . M.
Telefonas A r m i t a s e 9770
prisidėję prie Lietuvos Vals gų pamokinimų. Kalbėjo apie
atvažiusite pas mus. mes apvešime
Valandos: 9-11 rytais 1-2 po
MARYAN S. R0ZYCK1
pietų
ir t - l vakarais. Nedėldietybės reikalų rėmimo. Ypatin Liet. ir Vilnių, papasakojo, ką
parodyti visas ukes kurios tik ge
MIZTROS DIREKTORIUS
sss
niais tiktai p o pietų S iki S.
Mokytojas P l a n o , Teorijos i r
Perkėlė įieavo oflsa p o num
ros. Ukes geriausia pirkti nuo pa |g^W » « ą * | i » •«• IMI • •
ga padėka pridera Amerikos matė Vilniuje, kuomet bolše
Kompozicijos
9691 N. Western Are.
729 So. Ashland Avenuej čių savininkų nes agentai nusuka, Tel. Canal 967 Vak. Canal 9118
Lietuvių spaudai, kuri visa vikai buvo išvyti. Papasakojo
ChJcago, DJL
nusipirkus čia uke džiaugsiesi nes
Specialistas
dos, su mažais išėmimais, yra taip-gi, kaip mes galim pa
[OVV, MOTERŲ Ir VYRŲ LIG
eionais visi Lietuviai gražiai gy
talpinusi Lietuvos Atstovybės gelbėt Lietuvai pakilti. Žo falandosnuo 10 lkl 13 išryte: n
vena. Reikalaujant daugiau infor
Lietuvis Gydytojas Ir
lkl I po pietų: nuo 7 lkl f:
* aua* .oje a* i<jtu*sAS# a*a«ui a* < arba jos organizuoto Lietuvos džiu sakant,aiškai išdėjo daug rakai
e Nedėliomis H U i 1
macijų rašykite pažymėdami kiek
Chirurgas
J Telefonas Boulerard 91 t t
Informacijų Biuro pranešimus svarbių dalykų. Ligšiol mūsų
turite piningų pradžiai, tuomet
1811 SO. H a l s t e d
3107 So. Morgan Street
ir nuoširdžiai rėmusi Lietuvos kuopa nebuvo gerai sustiprė
mes galėsime Jums nurodyt kokia Valandos: 19 lkl 11 ryto: 1 lkl 4
OHIOAGO, ILLTJIOIS
valstybės reikalus. Ačiū vi jus. Dabar gavus daugiau epo plat • lkl 9 vakarą.
farma
galima
nupirkti
su
tiek
Telefonas
Tardą 5081
DKNTISTAS
,
—
siems ir net mano politiniems nergijos žada uoliąus veikti
TeL Drova* YNI
Valandos: — 8 lkl 11 Iš ryto:)
kapitalo.
83*1 South Halsted Btr.
m
mtm M"»*^
i po platų lkl 1 vak. Nedėlio[Valandos: 9—12 A. M.
priešams, kurie savo skirtinu jaunimo dirvoje.
mis
nuo 5 iki 8 vaL vakara.{
1—B: 7—8 P . M.
K. DAUNORAS.
nusimanymu yra padėję vie
LIETUVIS DEH TĮSTAS
Taip-gi kalbėjo ir vietinis
Box 7
Custer, Mich.
471S SO. ASHLAlfD A V U T U l
na ar kita klausimų reiškiau klebonas kun. Ig. Boreišis, ku
Dr. M. T. STRIKOL'IS
—===2Ss=:
arti 47 -tos GatvAa
Lietuvis Gydytojas 9f
prieš visuomenę perstatyti.
ralandos: nuo J ryto lkl 9 rak.]
ris ir-gi suteikė daug gražių
VALENTINE D R E S
Peoples Teatro Maaae
Beredomis nno 4 lig 9 vakarą
Phone Cicėno 5 96 S
COLLEGES
Beatsisveikindamas 'su Ame pamokinimų, pagyrė kp. vei
B1EŽIS
1618 W. 47tk Str. Tel. Bonl. 189j
[8205 S. Halsted, 2407 W. MadJson,
rikos Lietuviais galiu tik pakimą ir skatino vienybėje to
LIETUVIS GYDYTOJAS
DR. A. P. GURSKIS
1850 H . W e l l s S t .
alandos: 6 iki 8 vak. Kodėl 19
IR CHIRURGAS
LIETUVIS DENTISTAS
197 Mokyklos Jungt. Valstijose.
ki 11 ryta.
linkėti kad prie naujai paskir liau darbuotis.
iimmmimiiiiiiifiiiiiiiiiiiimmimimiii
1101
West tSHd
Moko Siuvimo, Patternų Klrpl4847 W. 14th Str. Cor. 4tth Ave.
Res. 2914 W. 48rd Stratt
Canal
9lll
tojo
Lietuvos
Atstovo
susi[mo, Designing bisniui Ir narnama
Cicero, 111.
Nuo ryto iki piet
I
Gerb.
kun.
Boreišis
ir
per
8114
W.
42nd M .
[Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Vai. 9 įsrytd iki 9 vak. ISimant
MclU&ley MS
f
lauktumėt
kiek
galima
grei
Tai.
McKlnley 4 9 9 t |
[okslas lengvais
at mokėjimais.,
kuopos susirinkimus duoda
Ifedėllas ir Seredaa
•
•aaa«s.BiHH»aiaBii
Klesos dienomis Ir vakarai* Pačiau
Lietuvos Respublikos
Pranešu visiems savo pažidaug naudingų patarimų. Dėl
jikalaukit knygelės.
pripažinimo iš pusės Suvie
stamems, ir apielinkėj gyven
Tel. Seeley 1649
to džiaugsmas mums, West Si0y
=
—»r
#±
SARA PATEK, pirmininkė.
=
^
nytų Amerikos Valstijų, tos
tojams,
kad
aš
atidariau
krau
des jaunimui, kad savo tarpe
didžiausios pasaulio demokra
tuve: valgomų daiktų, viso
furopean ĄmericanRu reau
turim uolų dvasios vadą, visa
tinės Respublikos, kuri visą
kių saldumu, ir visokiu kveširdimi atsidavusį Vyčių idė
Fabionas ir Mickievicz ved.
4* W Y O K K N
pančių lietuviškų cigarų.
laiką buvo ir tebėra Lietuvai
buvę A. Petraitis ir S. I*. Šablonas
joms. Prakalbos pavyko tik
TIESI Kelionė B e Persėdimo IS NEW YORKO P e r LIBAVĄ Arba
Meldžiu temti saviški, o ai
prielankį ir kurios Prezidentas
Siuntimas pinigų, laivakor
HAMBURGĄ — EITKŪNUS
gaila, kad mažai buvo publi
Už ta stengsiuos atsakančiai
prie
minėtino
Amerikos
Lietu
I LIETUVA
tės, pasportAi ir tt.
1900 S. Halsted Str.
kos, nes trumpas laikas neda
patarnauti,
ir
už
žemesne
kai1
5
NOTAimtTfiAS
Laivai išplaukia kak 14 d. Dideli dviejų sriuba pačto laivai išplaukia:
vių peticijos įteikimo yra pa
Tel. Canal 2118
vė išgarsinti.
Real Estate, Pa-kotoa, tmirMsil
na
negtt
kur
kitur.
. "POLONIA" Liepos, 6.
f "ESTOfflA" Rugpjūčio S
reiškęs, jog tasai klausimas
Valandos: 1* ryto iki 8 vaki
Ir
tt.
"LlTUAHtA" Liepos 30
*
"POLONIA" Rugpjūtis IT
Daugiau tokių prakalbų.
Gyvenimas:
809 W. 85«h St., Kamp. Halsted St.
Pasažieriams tiesus pataraviinas tarp LIBAU-DANZIG-Halifax, Gau.
dėlei pripažinimo jau paimtas
TeL BoatSvari #11
Birželio 12 d. kuopa jrengė
Visi laivai t o n paikus kambarius trečios kliasos kelelvUuns
2611 W. ISrd Str.
svarstyti.
Vai.: 9 iki I kasdiena *
Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas
pikniką Abišalos darže. Oras
1427 8o. 4d Av. Cicero, 111.
Tel. Prospect 8488.
Vak.: Utar. Ket. Ir Suk. lkl 9 vak.
K.
KEMPT;
Gen. Wesfem Pass. Agt. 129 N. LaJSaUe St. Cbioago
Pasitikėkime, jog jis bus lai
Ned.:
iki
S
po
pietų.
buvo labai gražus, todėl daug llllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllli
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IŠ TOWN OP LAKE.

CHICAGOJE.

pirmo langelio, ant lpirio viriais
parašyta ADVERTISED.
904—Ašmantas Juozapas
922—Braziui Vincui
925—Bubibai Liudvikai
926—ButkieviS Aleksandra
940—Dailydis Jos. G.
944r-Duda Dominik
948—Dvarionis Barbora
950—EitaHs Kaz.
951—Eidejus Jonas
952—Einikis Petras
968—Gaižumo Juozuf
971—Gilvidovich Bronisl.
974—Grigonis Klement
976—Grinis VI.
978—Grakauskas Juozapas
979—Griškevičias Vladislovas
980—Gudavice Juozapas
982—Gurskis J.
1002—Jaksis Kaz.
\
1005—Jocius Juozapas
1007-^Jovais William
1018—^Corsockis A.
1023—Krikcuna Jonas
1047—Maslauskas A.
1049—Metrius Kostantas
1050—Miką Leonas
1052—Mikolauskis B.
1053—Mikėnas Antanas
1060—Narsuli8 John
1067—Pabian&kas Juozapas
1069—Palionis Anelė
1071—Paulaitis Jeronim

Berželio 14 d. Šv. Kryžiaus
!
parapijinėje svetainėje įvyko
AlĘįj> • • • • < • • • !
prakalbos naudai Šv. Kazi
LIEPOS 4 DIENOS PAMI
miero SpaudosDraugijos, Kau
NĖJIMAS.
ne.
Dviem atvejais kalbėjo gerb.
Šįmet Chicagoje norima ne
kun. P . Kaščiukas, neseniai
paprastai iškilmingai paminė
ti Suv. Valstijų Nepriklauso IŠ DIEVO APVEIZDOS PA atvažiavęs iš Lietuvos tos
draugijos reikalais.
RAPIJOS.
mybės diena, liepos 4 d.
Pirmame atvejyje nurodė
Birželio 16 d. City Clnb bu
Birž. 19 d. Dievo Apveizdos spaudos reikalingumų į e i ga
te tuo tikslu ' turėjo susirin
parapija įrengė piknikų Na lybę ir kokių naudų žmogus
kimą Americanization Commitional
darže. Žmonių gana gali turėti remdamas katali
ttee. Daryti pienai tos nacidaug atsilankė. Visas pikni kiškų spaudų ne tiktai politi
onalės šventės
paminėjimui.
kas buvo ramus, tykus, sielų niam gyvenime, bet ir dvasios
Snsirinkiman buvo- pakviesti
gaivinantis. .
reikaluose.
CMcagos kolionijų (atskiriu i '
Antrame atvejyje
papasa
apylinkių) žymesnieji žmonės.
LABD. SĄJUNGOS PIKNI
kojo daugybę liūdnų ir skau
Buvo pakviestos ir laikraščių
KAS.
džių atsitikimų įvykusių per
redakcijos prisiųsti savo at
karų mūsų Tėvynėje Lietuvo
stovus. Susiėjo advokatų, lai
Birž. 19 d. Labdaringoji Sų- je, taip-gi ir džiaugsmų, t.
kraštininkų ir kitų. " Drau
junga įrengė piknikų Bergma y. kuomet Lietuvių neskaitlin
g o " redakcijų
atstovavo p.
no darže. Žmonių
vidutinis gų bet narsi karuomenė užėjo
Pr. Zdankus.
skaitlius atsilankė/ Bet jie
Susirinkime paaiškėjo, jog " b i z n į " darė. Galima tikėties ir kaip šluota iššlavė bolševi
kus iš Lietuvos.
daromos visos pastangos lie
daug pelnė.
pos 4 dienų paminėti kuoišŽmonės jo kalba buvo labai
kilmingiausiai. Ypač atkreip
patenkinti. Trumpoje ateityje
IŠ
WEST
SIDĖS.
ta daug domos į svetimšalius,
gerb. kun. P.Kašeiu|sas žadėjo
idant jie savo išvažiavimuose,
dar papasakoti svarbių ir įNesenai
iŠ
Detroito,
Mįch.,
susirinkimuose, ar kitose pra
domių žinių.
gryžo
pasižymėjęs
darbuoto
mogose pagerbtų Suv. Valsti
•Publikos buvo nedaug. (Prie JIS UŽAUGINO ŠIMTUS TŪKS
jas,
p.
St.
Cibulskis.
Dabar
jų vėliavų ir pasirodytų ger
TANČIU VAIKUČIU.
žastis gal buvo — šiltas oras).
West
Sidėje
veikimas
žymiai
biu šių šalį, kaipo reikia iš
Bordens Eagle Brand Condenpasistūmės
pirmyn.
Narių draugijon įsirašė į- sed Pienas yra užauginės daugiau
tikimiems žmonėms ir patrio
mokėdami m. po $2.00 — 37, sveikų vaikučių į vyrus ir moteris
tams.
ŽMONĖS RENGIASI PIKNI tarp jų ir viena amžina narė. negu kokis kitos maistas.
Bus duota dovanų vėliava
KAN.
Suvirs 60 metų Gail Borden pri
fyutent p-lė B. Vitartaitė įmo
tai grupei žmonių, kuri dai
rengė šį maistą mažiems vaiku
kėdama $35.00.
Tyla.
liausiai atvaidins
kokį-nors
Nors Šv. Kazimiero Aka
čiams. Motinos yra labai dėkingos
prakilnų vaizdų iš Suv. Vals
demijos Rėmėjų dr-jos pikni
už ta maistą nes jis vaikučiams
IŠ NORTH SIDES.
tijų istorijos.
daug pagelbsti.
kas įvyks tik rugpjūčio (AuAmerikonizavimo
komite?
•
gust) 14 d. Bergmano darže, Šv.
Ant 3-eio puslapio šio laikraščio
Mykolo
parapijonai
tas atsiliepė į visų tikėjimų ir vienok jau žmonės plačiai arasite pagarsinimą Bordens Eagle
sektų bažnyčias, kad liepos 3 pie jį kalba ir laukia, lyg ko džiaugiasi išpuoštu bažnyčios Brand Condessed Pieno, Iškirpk
vidum, ypatingai
altoriais.
arba 4 d. bažnyčiose įvyktų tokio nepaprasto.
ta kuponą ir pasiųsk į Borden
Taipat
tvoros
ir
kitos
parapi
kokios nors patriotinės iškil
Company, o jie prisius tau dykai
jos
nuosavybės
yra
taisomos,
mės.
kningutė su pilnomis informacijo
IŠ BRIDGEPORTO
maliavojamos.
Komitetas nusiskundė, kad
mis apie kūdikių auginimą.
jam nėra lengvas daiktas to
(Apgr.)
Birž. 19 d. po priėmimo Šv.
kiais tikslais susinešti su sve
A, L R K, Federacijos vie
Komunijos Seserys — moky
timšaliais. Žinomas belgas Fetinis skyrius įrengė gražų
tojos užsikvietė visus 8-to sky
kambarį po Šv. Mykolo klebo
lix Streyekmans pagaliau pa
riaus mokinius
(Šv. Jurgio
nija. L. Vyčių 5-ta kuopa at
skirtas susisiekti su svetimša
Labai pigiai naujas mūrinis
mok.) pas save pietautų. At
kels J jį savo knygynėlį. Fe namas ant 3 lubų, 3 flatai po
lių spauda.
silankė ir gerb. klebonas, kun.
deracijos skyrius pasirūpins 5 kambarius ant 34 gatvės ne
Teko pastebėti vieno komi
M. Krušas. J i s ragino moki
supirkti daugiau knygų, laik toli Halsted.
teto nario pašiepimų svetim
nius prisirašyti prie par. mo
raščių užprenumeruoti ir pa
šalių. Su jo netaktingu pasi
kyklos alumnų dr-jos. Seserys
Parsiduoda Brighton Parke
daryti jį viešu
knygynu.
elgimu tečiąu nesutinka kiti
pasižadėjo pagelbėti. Jos taiNortlisidiečiai moka parodyti naujas medinis namas, cemen
komiteto nariai.
pat pažadėjo daugiau tokių
to apačia, ant 3 lubų — 2 fla
kelių į apšvietų.
Kai-kurie komiteto
nariai pramogų surengti. tai po 4 kambarius ir beismonbuvo besiųlų " s k a u t u s " visur
tas, gazas ir vanos, arba ga
pasiųstį ir jiems pavesti palima išmainyti ant saliuno arBirž. 20 d. visi Šv. Jurgio
dabinimų ir patvarkymų pat
.ba grocernės. t
riotinių iškilmių. " Draugo' ? mokyklos mokiniai su Sese
VISŲ DOMEI.
redakcijos atstovas
tečiau rimis — mokytojomis turėjo
Parsiduoda mūrinis namas
išvažiavimų
Kiverview
parke.
perspėjo juos nedaryti tokio
ant Lowe Ave. 3 flatai po 6
netakto. Nes toks pasielgimas Buvo ir vietos kunigai.
Šiandie, t. y. Birželio 21 d... kambarius gazas, elektra ir
Šv. Jurgio parap. svet., 8 vai. vanos. Bandos neša į'mėnesį
atrodytų kaipir
pažeminus
IŠ WEST SIDĖS.
vakare L, Vyčių 16 kuopa rengiė $98.00. Kaina $8,300.00.
svetimšalius, tarytum, jie nie
vakarienę. Tikslas — atsisveikint
ko nežiną. Buvo nurodyta, kad
Parsiduoda pigiai automobi
kiekvienos tautos svetimšaliaiJ Aušros Vartų parapija smar su mūsų mylimu kun. Juozu
Svirsku
ir
sutikti
naują
kun.
J.
lius " B u i c k " 7 pasažieriu,
turi užtektinai nuosavų žmo kiai ruošiasi prie savo pikni
Skripkų.
nių tokiems tikslams. Turi jie ko, kuris visai netoli, nes atei
mašina geram stovy, arba ga
Į
vakarėlį
kviečiama
visos
L.
savo tarpe daugybę tarnavu nantį sekmadienį, birž. 26 d.,
lima mainyti ant loto.
Vyčių
kuopos,
ir
Bridgeporto
sių Suv. Valstijų karuomenė- National darže. Rengėjai sako,
Del platesnių žinių kreipki
je ir todėl jie galės apsieiti kad visas kitas parapijas tu draugijos, ypatingai tos, su ku tės į mano ofisą.
riomis jis darbavosi:
ri " s u b y t i n t i " ir gana.
be pašalinės pagelbos.
G. PETKUS
Per vakarienę bus turininga pro
Su tais sveikais
nurody
grama.
Liet. Vyčių 16 kp.
Real Estate
mais susirinkusieji sutiko. I r SVARBUS MASS-MITINGAS
Loans & Fire
nutarta " s k a u t u s " siųsti tik
CHICAGIEČIAI,
ATSIIMKIl Insurance
ten, kur jie bus reikalaujami. Įvyks McKinley Parko sve
TE
LAIŠKUS.
3402
Komitetas paskelbė, jog jis tainėj, 39 gatvė ir Western
ave.,
ketirtadienį,
birželio
23
duos kalbėtojus visiems, kas
Chicagos pašte (vidumiesty)
S. Halsted St
d.,
8
vai.
vakare.
tik tokių reikalaus. Tik rei
prie Adams ir Dearborn gatvių
Chicago, 111.
Bus
išduota
raportai
iš
Lie
kia kreipties tokiu adresu: 13randasi atėję ii Lietuvos laiškai
40 Otis Bldg., arba Tel. Fran- tuvių Suvažiavimo Washing- žemiau įvardytiems asmenims, ku
klrn 3356.
tone, D. C , ir inteikimo Pre rių dėlei adresatų persikėlimo TeL Yards 6666 Blvd. 8448
Dr. V. A. ŠIMKtTS
€hicago Board of Education zidentui Hardingui peticijos kiton vieton arba kitokių priežas Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir
Aknieras.
/
pažadėjo atspauzdinti lapelių su milionu parašų. Taipgi bus čių išnešiotojai negalėjo surasti.
S90S e. Halsted St. Chlcajto.
su nurodymais, kokios prog raportas iš pasikalbėjimo s a Laiškus galima atsiimti prie Ge Valandos:
10—11 tt ryto 1 — t Ir
Kongreso atstovu Masonu ir neral Delivery (iš Adams gatvės \ 4—8 vakare Kad. l t — I I Ii ryto.J
ramos laikyties.
įėjus po dešinėj pusėj), prie
Medill McCor-'
Gi kitas
amerikonizavimo sekretorium
komitetas pasiketino atspauz- mick. Taipgi raportas iš ap
vlinti ištikimybės prisiega, ku lankymo Įeit. J . & Harris'o iiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
• - •
NAUJAI LAIKRODŽIŲ KRAUTUVE :-:
ri visur liepos 4 d. turėtų but kapo ir padėjimo ant kapo
vainiko už jo pasišventimų
Brighton parkoje tapo dĮfiaryta su daugel
skaitoma.
naujų žiedų, laikrodžių ir visokių sidabriniu
Susirinkimas pasibaigė iš Lietuvai. Bus pranešta apie
ir auksinių daiktų. Dabar viskas esti parduo- E
klausius kaip kurios miesto L. L. paskolų ir nuošimčių atdama už pusė kainas.
E
dalys rengs tų dienų iškilmes. mokėjimų ir tt.
Taip-gi pataisuome visokius sugriuvusius =
Rep.
Kviečia L. L. Paskolos CM
ir negerus laikrodžius, revolverius etc.
==
cagos ir apylinkių apskritis.
L. ANDRELIUNAS
I
Mirė buvęs Cliicagos muniJ . A. Poška, pirm.
__
4436 So. Fairfield Ave.
Chicago. |
cipalis teisėjas Raffer+y.
Ui. btankienė, rast. 15 H l l f j l l l l l |||||| l | l | i J I | l | l || i l | l l | l l l |Į|||||| l |,| l | l l l l l l l l | l | l ||||||||, l |, u l l l , l l sj|||||||||||| M ||||
I »

MUŠU REPORTERIO UŽ
RAŠAI.
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Auksina i Dar Pigus

S

s
B

IRKITE }ų dabar kodaiigiausia Draugo Pinigų Siuntimo
Skyriuje ir siųskite saviesiems į
LIETUVĄ.

•
•
•

'.rvo

Norėdami žinoti pinigų kursą kreipkitės
šiuo adresu:

:

•
•
•

:

m

s

"Draugas" PubI Co.
2334 So. Oakley Ave.,

Chicago, 111.

a

i

:•:

=== ?

„Phone Seeley 7439

¥. W. HTIAUSUS |
i

ADVOKATAS
N

•

Ofisas Dldmiestj i j

29 South U Salle Street |
Kimbarto » 4
Telefonas Central 6890

g
g

^ lįj

DR. L M. FEINBERG

į

•

Telefonas:

Yards

4681

m

Bes.

Gydo epecljallal visokias vyrų ir
moterų lytiškas ligas
3401 Madison Str., kampas Wes- '
M
t e r n Ave., Chicago
((Valandos: 2—4 po piet 7—» vak.

S. D. LACHAWICZ
LIETUVYS G R A B o R I U S

Vakarais, 812 W. SSrd St •

.jiinmiiimmiimiimiiimiiimiiiiiiiHin

Patarnauju laidotuvėse koplgl&uala. Ral
kala meldžiu atsiiaulcti, e mano darini
buaiu uas-anedintU

|2314 W. SSrd FL

į

Tel. Ganai B l f t

1139 Independence BtvdL
Telefonas Von Borea itM

DU.U0TH,
Rusas Gydytojas rf Ghirnrgas
Hpecijalistas Moterišku, Vyriška
Vaikų ir visų chronišką ligų
VALANDOS: 10—11 ryto 1 — • pc
pietų, 7—8 vak. NedėUomls 1 0 — I i d
Ofisas 3354 80. Halsted St., C t i l — y
Telefonas Drover 9693
iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiifiiiiiiiiiiimuiiB

PARSIDUODA

PRANEŠIMAI,

t

Žiūrėkite Kad JŪSŲ Pinigas Atneštu Pelne
S^HBBBVSB^B^^BBBBIBBBHBSBMBMBMBBnB^BSB^BIB^aiB^aiBBBBSBSHBBSHBSSBB^BHBBBBBBBBSBBfBBBBBBBBlSBBBBBBHi^SMH^B^ai^ii^i^^ ^HiHMB^'^H^B^BBHBBBBBBSSSBBBBaMBBSiaSBBIBBBBBBBBBSSBSVBBMBB^aiHBSBSBV'^BBSBBBBBSBBBBBSBSVBS^BBBBBBBSBBBSSBSBBBBaHSBSBBn

ŽIUREK KAD PININGAS ATNEŠTŲ TAU PELNĄ
Įdėkite juos j aiugia ir pelningu vi«ta k u r diyidentai
K u r gali butl pelningiau kaip Jdėti \ New. < York
neSa nuolatini pelno, nes piningas, pininga daro.

išmokami

reguliariai.

Real E s t a t e kuri kas metą kila vertėję

Ir

THE AMERICAN GATEVVAY REALTY KORPORACIJA
sfulo j u m s jvestmenta formoje Dviieju Milijonų Dolierių vertės savo Preferred Cumulative P a r ticipating stoeko. K a i n a $100.00 už šėra $100.00 par value, m o k a m a s pilnai a r b a a n t išmokesčio.
6% cumulative dividentu per metus y r a išmokama mėnesiniais mokesčiais kurie bus pasiųsti
j u m s k a s p i r m a diena kiekvieno mėnesio.
A P A R T TO gausite sekančius dividentus:
Ant kiekvieno {mokėto Dolierio už šėra a n t Common Stoeko 50 centu už šėra bus m o k a m a
kiekviena savininkui preferred stoeko. Pavyzdin jeigu Common Stoeko bus m o k a m a po $4.00 už
šėra į metus-gi už Preferred Stock dividenttj bus m o k a m a $2.00 J metus. P r i d e d a n t regulari n u o 
šimti 6% i metus pasidarys $8.00 už šėra a r b a

8 PROCENTUS l METUS.
Mokama Preferred stockholderlams.
Pelnas d a b a r gvarantuoja kad b u s galima mo-kėti extra 2% dividentu. Pelnas gali kilti augštin.

PELNAS GALI BŪTI DIDESNIS.
BATTERY P A R K BUILD.-MARITIME BUILD.-CHESEBROTJGH BUILD. šie namai No. 19, 21
& 23 P e a r l Str. No. 22, 24 \Vhitehall Street ir kiti kurie randasi po num. 8 State Street Corporation;
Battery P a r k Land Corporation ir South F e r r y Building visi y r a savastimi T H E AMERICAN GA
TEVVAY REALTY CORPORATION k u r | yra kontroluojama

HENRY L DOHERTY COMPANY
Visiems žinomas Investment House po No. 60 Wall Street, kuri turi gera rekordą.
Šie namai y r a apkainuoti geriausių New Yorko Real Estate žinovų 5% milijonu dolierių ver
tės. Namai y r a paranduoti augštos rųšies žmonių su lease'ais nuo trijų iki dešimts nretų-gi apli
kacijos del r a n d u y r a nuolatai prisiunčiamos.

UŽSIENTERASAVUSIU YRA DAUG
Užsienteresavusių šiuo paslulijimų y r a daug. šimtai žmonių atsilanko ypatiškai. Tūkstančiai per
laiškus siųsdami k a r t u ir kuponus. Prityrę ekspertai visų tautu atsakys t a u ypatiškai a r b a per p a č ta išaiškinant viską.
<
.

MES NESIUNTINEJAMI AGENTU!
ATSIMINKITE: Kad skaičius šėru y r a aprubežiuotas. Jie labai greitai parsiduos. Gali nusipirkti
d a b a r jos paskui negausi! K a s pirmesnis t a s geresnis, tai r a š y k tuojaus.
J E I G U SUŽINOSI, T I K R A I ĮDĖSI PINIGUS.
N e s . tuomet tavo piningas atneš t a u didžiausi pelną.

FOREIGN LANGUAGEINVESTOR DEPT.
HENRY L. DOHEftTY & CO.
12 Pearl Street New York
PASIRAŠYK IR PRISIŲSK
l

ŠITĄ KUPONĄ

SL

Manadžeris.

Foreign Tjanguage Investor D e p a r t m e n t
Henry L. Dolierty & Company
12 P e a r l Street, New York.
Be jokio kašto malonėkite prisiųsti m a n pilnas*
Informacijas apie Jūsų "Golden Opportunity" I n vestmento propozicija.
Vardas,

ŠIANDIENA.

ūi

pavardė

..*••

•...

Gatvę
Miestas
Valstija
(Draugas).
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