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DIDELIS ŽEMĖS DREBĖ
JIMAS SERBIJOJ.

Ungarijos Sostas Gali Tekti
Karolio Sūnui

Kalbėdamas jis nusakė, val
džios masistatymą. I r parei
škė, kad parlamentas gali su
tuo nusistatymu sutikti arba
nesutikti. Kuomet sutiks, tuo
met jis vyks ekonominėn konfereneijon surasti priemonių
pagydyti sergančia Kuropą.
Kuomet parlamentas nesu
tiks — Galės pasiskirti sau
liauja valdžia, kuri galėtu pa
tenkinti parlamento* norams.
Kalbama, kad parlamentas
išreikš pasitikėjimą jo vald
žia.
v

Pokarinis atpildymas.

Anot premiero, šiandie visi
nesmagumai Kuropoje kila iš
pokarinio at pildymo
(karo
kontribucijos). Tų atpildymų
tečiaus nepakėlė taikos sutar
tys.
Tik faktas, kad atpildymas ar šiokis ar kitokis yra
reikalingas. Nes reikia atsta
tyti tai, ką karas sugriovęs.
J e i tokia Versailleso sutartis
butu atmainvta, tuomet skirtumas butą tik tas, kad at pil
dymo sunkenybės nuo vokie
čių persimestų ant prancūzų.
Lloyd George nemano, kad
Genoa konferencijoj atpildymo klausimas butą patenki
nančiai išspręstas.
Bet jis
mano, kad tas klausimas kon
ferencijoj
bus
svarstomas,
nežiūrint kaikurią griežto ne
noro. Nes atpildymo klausi
mas nepaliečia Versailleso su
tarties. Sutarty nepažymėta
atpildymo suma. Tas pada
ryta atskiriuos'e protokoluose,
kurie visuomet gali bųt pa
keisti.
Šiandieniniuose
protoko
luose padėta atpildymo suma,
nesutinkanti su vokiečių išga
le ir pačios Europos gerove.
Remia konferenciją.
Patį Genoa konferencijos
sumanymą premieras gyrė ir
aukštino. Nes tai vienatinė
priemonė pagydyti sergančią
Kuropą. J i s patarė neapleis
ti tos konferencijos net ir tuo
met, kuomet jam prisieitų pa
sitraukti šalin.
Rusijos klausime premieras
atkartojo savo senuosius žo

PARYŽIUS, baL4. — Francijus premieras Poincare šį
šeštadienį kalinėdamas parla
mente dar kartą pažymėjo,
kad Vokietija karo kontribu
ciją būtinai turi mokėti. Je>
ji nenorės, tai varu. ir spėko
mis bus priversta tai padary
ti. ' šitame klausime, sakė jis,
vokiečiai negali išsisukinėti.
Nes tuo klausimu ir ententė
pilnai sutinka.

MIRUSIO IMPERATO
RIAUS PASKUTINIAI
ŽODŽIAI.
FtJNCHAL, sala Madeira,
bal. 4. — Prieš pat minsiant
buvęs Austrijos imperatorius
Karolis ištarė tuos paskuti
nius žodžius:
"Dieve, tegu bus Tavo va
lia. Į Tavo rankas pavedu
savo dusią ir Tavo globai mano žmoną su vaikais. Pave
du Tau savo gyvastį kaipo
pasišventimą už savo žmo
nes/'
Po tų žodžių ištremtas 18
Europos imperatorius mirė.

Toksai premiero pareiški
mas parlamente, kaip papras
tai,
priimtas su didžiausiu
džiaugsmu ir raliavimu.
Premiero Poincare kalbi
buvo kaipir atsakymas Vokie
tijos kanclieriui AVirthui, kurs
pirm keletos dienų paskelbė,
kad Vokietija atsisako pripa
žinti ententės atpildymo ko HABSBURGŲ DINASTIJOS
KLAUSIMAS. v
misijos reikalavimus.
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paskui per dieną patroliavo
BOLŠEVIKAI SUĖMĖ
čia visomis gatvėmis. BijotaDAUG SVETIMŠALIŲ.
si, kad rojalistai nesukeltų ko
% —
kio nors trukšmo.
Tai įkaitai apdrausti savo
Sekmadienį valdžia paskel
delegaciją.
BELGRADAS, bal. 4. —
bė vienos dienos gedulybę. P a
Balandžio 2 d. visoj Serbijoj!
skiu
mirusio
imperatoriaus
\
BERLYNAS, bal. 4,- —Pa
atjaustas žemės drebėjimas.
žmonai Madeira sTdon pasiun
Vietomis jis -buvo taip smar siųsta Genoa konferencijon
tė kondolencij$:
kus,
kad sugriauta daugybė Rusijos bolševikų delegacija
.Mirusio imperatoriaus vy
stipriai, apdrausta.
namų.
riausias sunūs Otto turi 9 me
Įvairiose vietose sunaikinta
Vietos rusų laikrašt. " R u l "
tus.
Rojalistai čia projektuo
apie 100 namų. Nuostoliai ant pranešė, 'kad kuomet bolševi
ja tą vaiką paimti Ungarijon
greitiįjų apskaitomi apie 30 kų delegacija apleido Maskvą,
ir čia leisti į mokslus. Pas
milionų denarų, j
Petrograde tuojaus areštuota
kui jam pavesti Ungarijos soValdžia perspėjo gyvento daugybė svetimšalių ir .užda
stą. Nes mirus jo tėvui, kurs
jus but atsargiems. Nes dre ryta kalėjiman. Tie žmonės
džius. Sakė, bolševistinė val ireatsižadėjo Ungarijos sosto,
Dėjimas gali atsikartoti.
bus laikomi kaipo
įkaitai,
džia turi jrodyti, kad ji gali tasai jo sunūs yra teisotu so
idant nieko bloga neįvyktų
kainrinystėje sugyventi su ki sto įpėdiniu.
DUOS SKOLON MAISTO l>olševikų delegatams Italijoj.
tomis šalimis. Turi įrodyti, (Tiems žygiams priešinasi
EUROPAI.
. Sako, bolševilgą valdžia ėkad ji tinka ineiti pasaulio regentas admirolas Horthy,
draugijon, jei nori, kad jai kuriam pačiam norėtųsi but
BUENOS A I R E S , Argen mėsi tų priemonių, kuomet
butų atidarytos durys ton ei- Ungarijos
karaliumi,
arba tina, bal. 4. — Argentinos vy Berlyne susekta bekalbis ^nu
vilizuoton draugijom
nors kokiu autokratu valdovu. riausybė Europon pasiuntė žudžius^ laikraščio " R u l " vy
vienoje
JTorthy yra protestantas. I r komercijinius .delegatus ištirti riausiąjį redaktorių
net kaipo regentas jis netin ten savo prekėms turgavietes. susirinkimų salėje.
PRANCŪZAI SU SAVO
kamas katalikiškai valstybei.
GRŪMOJIMAIS.
Valdžią yra
nusprendusi
Bolševikų valdžia oficialiu

PRANCIJA NEKUOMET NEDOVANOSIANTI
VOKIETIJAI

LONDONAS* bal. 4. — An
glijos premieras Lloyd Geor• ge vakar buvo parlainente.
Kalbėdamas jis reikalavo par
lamento reikšti p a s i t i k į imą
jo valdžia. J i s sakė, kad tas
ĮMuritikėjimas būtinai reikalin
gas Genoa konferencijai.

®++$+%+<%>W*9<ZA***>*&V9m**%&*WV*to

CHICAGO, ILLINOIS, ANTRADIENIS, BAL. (APRIL) 4 D., 1922 M.

Anglijos Premjeras Stovi už

REIKALAUJA PASITIKĘ
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Price

DALIS AIRIU ARMIJOS EINA SU DE VALERĄ ~

DUBLINAS, bal. 4. — Lai- Viskas praėjo ramybėje. Bet
svosios Airių valstybės provi- paaiškėjo, kad Airija vargiai
zionalės valdžios viršininkas veikiai sulauks ramybės, kuoCollins paskelbė vietos airių met armija skaidosi į dalis.
republikoninei armijai įsaky
Rinkimų kompanija jau se
mą perėjusį sekmadienį pri- ka. Žinomas respubliktos gi
siegti ištikimybę provizionalei nėjas de Valerą važinėja su
valdžiai arba pereiti provizio- kalbomis. Kritikuoja jis pronalės valdžios priešų pusėn.
vizionalę valdžią ir anądien
Collins pažymėjo, kad tas Londone padarytą tail^os su
reikalinga pačios Airijos ge tartį su Ulsterio valdžia. De
rovei. Provizionalė valdžia Valeros nuomone, ta sutartis
turi žinoti, ką ji toliau turi pasiliks nei^ popergalis. Nes
vei k ti.
Ulsterįg provincija turi išTaigi, atėjus sekmadieniui naujo susilieti su Airija ir iš
apie 2,000 vietos armijos gar vien sudaryti nepriklausomą
nizono kareivių atsisakė klau respubliką.
^
syti provizionalės
valdžios
Kadangi
Ulsterio mieste
Ta kariuomenė išėjo paskir
• • i . stovėti
-x-' Belfaste teroras nepaliauja,
l
A
ton vieton ir prisiekė
* '
todėl tos provincijos valdžia
pusėje tų, kurie kovoja už Ai
rijos respubliką. Prisieki ka- netenka vilties su s i t a i k i n...
. ... • , u „ J » „ - ti su Airija, Belfaste posenoJ
l
reiviai
neturėti nieko
su
provizionalė
Collinsbendra
val j
vei žmonės išpasalų žudosi,
džia.
dažnai
net gatvėse
šaudosi.
Europon p a s i ų - s t i d a u g , keliu kreipėsi į vokiečių valdNežiūrint
nebvilties,
Ulste
Kita dalis pasiliko valdžios
šaldytos mėsos, jei Europa, žią apdrausti jos delegaciją
rio premieras Craig mėgina
pusėje.
,
jos reikalinga. Nori tą mė-j keliaujant per Vokietiją,
Nebuvo tečiaus jokių de prisitaikinti prie, padarytų
są duoti bargan. Sako, užmomonstracijų
nei
sumišimų. / taikos sutarties sąlygų.
kėsią valstybės kuomet' nors
VILKAVIŠKIS. Vasar. 22
paskiau.
d., Vilkaviškio apskričio val
SLAVIKAI, Šakių a. Pirm
Ypač Vokietijai norima pa dyba, remdamosi apskričio ta
karo Slavikuose buvo telefo
gelbėti su mėsa.
rybos nutarimais, išsiuntinėjo
nas ir telegrafas, bet vokie
visoms miestjų ir valsčių val ANTRAS PASIKĖSINIMAS čiai išdraskė ir perkėlė į savo
KITAS PASIDARĖ GALĄ dyboms raštą-į sakymą, kad
ŽEMAIČIŲ KATEDRĄ
pusę. Pernai -buvo sumanyta
KANALE.
BAZILIKĄ APVOGTI.
tiesti telefono liniją nue SlaapsĮtrit ribose esančios smu
4 » ^ ų iki Naumiesčio, tam reiklės šventadieniai^ gali būti
Pereitą penktadienį MicliiNaktį iš vasario 28 į kovo k a ] u į SU vežė stulpus, bet daratdaros tik nuo 12:30 iki 5
gan ežere pasidarė galą ban
d., prieš dvyliktą valandą j bas tuo ir pasibaigė, o stulpai
valandos, o visą kitą laiką
kininkas Fenton. Užvakar to
privalo būti visai uždarytos. vagių atrakyta dvejos durys lauke suversti tebepuna.
kiu pat būdu nusiskandino
Pasigėrusieji turi būti baud į zakristijos priemenę, išlauž Bažnytkiemis po karui pra
James Higgins, 28 m., 3606 So.
žiami kas kaną po 50 auks. tos durys iš zakristijos prie- deda atsigriebti, Šįmet ketina
Union a,ve.
Pastarasis
su
Girtam
pardavinėjantieji menėsx į baziliką. Plėšikų bėg ma pastatyti keletą naujų na
" t a x i " atvažiavo prie kana
svaiginamus gėrimus turi but ta žiūrėti į altorių tabernaku- mų.
lo, 39 ir Morgan gat. Tr te
baudžiami kas kartą po 100 liųm: Švenčiausios Panelės
Dedamos tai pat pastangos
nai šoko į vaiukmį'.
auksinų.
Kurie pardavinės Palinksmintojos ir į didįjį al iš mųs ir vokiečių pusės sta
Taxi šoferis tai matė ir pra
svaiginamus gėrimus uždrau-" torių. Prie Šv. Panelės ta- tyti tiltą per Šešupę, kas pa
nešė policijai. Tik už 3 va
stomis valandomis, turi būti bernakulium išplėštas, v prie keltų šio krašto ekonominę
landų ištraukta lavonas.
baudžiami kas kartą po 30£ didžiojo altoriaus tabernaku padėtį. Prašymai tuo reikalu
lius nuplėšta, kadangi dure- jau senaf~~pasiųsti valdžiai.
Lenkų konsulis Chicagoje auksinų.
Nei V p j d e f i a i n o r i j s t e i g t i m u i t i
per angliškus laikraščius už
Pinigai turi būti įnešami lių raktelis neišimama.
gina, kad lenkų valdžia turė apskrities savivaldybės iždan. viename nei antrame altoriu nę ir privesti siaurąjį geležin
tų persekioti rusinus rytinėj
Blaivieji žmonės labai pasi je nieko nebuvo, dėlto nieko kelį iš Šilėnų (5 kilometr. nuo
Galicijoj.
piktinę miesto savivaldybės ir nepaimta. Prie didžiojo al Slavikų).
Lenkai užsigina tų savo nutarimu ir .atidarymu dau toriaus plėšikai naudojosi žva
Slavikų valsčiaus
taryba
piktų darbų apie kuriuos vi giau smuklių, negu buvo leis ke nuo altoriaus paimta pasi
šviesti.
Žvakė atrasta nuo vasario 10 (i., posėdyje nutasas pasaulis plačiai žino.
ta apskričio savivaldybės.
liktoriaus paimta I r ' m t " alt"o"- frė d u o t i l e i d i m u s atidaryti 2
riaus padėta. Zakristijos ne- viešbučius su
svaiginamais
Ano^
prezidento
Lewiso,
suskubta apkraustyti,* dėlto, gėrimais. Praėjusiais metais
streikuoja apie 600,000 darbi
kad plėšikai ar tai* liko išbai buvo tik vienas.
ninkų. Tame skaičiuje yra adyti varpo suskambinimu pu
Slavikų ir Lųdorgo apylin
pie 100,000 neunistų angleka
siau dvyliktą valandą prieš kėj šią žiemą siautė rauplių
sių.
WASHINGTON, bal. 4. —
Gavėnei prasidedant, ar tai epidemija, nes nebuvo laiku
Žingeidu, ką gera duos to
Organizuoti anglekasiai, ku
panaktinio atėjimu. Jisai ra atsiųsta čiepų.
senato komiteto vedami \tar
rie balandžio .1 d. suspendavo
Dabar prasidėjo influenza
dęs atdaras duris užsklendęs
dymai.
visus darbus /kasykloje, trokš
jas iš lauko bėgo pranešti ki (gripe).
ta ir vėl kuoveikiau atnaujin
tiems bazilikos tarnautojams.
DAUG GELEŽINKELIEČIŲ
ORAS.
ti darbus. -Jie nori taikos. Bet
Buvo padaryta smulki krata
NETEKO DARBO.
taika ir darbų atnaujinimas
bazilikos vrduryj, ar nėra pa
CHICAGO. — Šiandie ne
priguli nuo kasyklų vedėjų.
sislėpusių plėšikų.
pastovus oras; maža atmaina
WILKES-BARRE, Pa., ba
Tuo tarpu pranešta milici temperatūroje.
Taip pareiškė fyongreso ko landžio 4. — Sustojus dar
:u. £.:
mitetui anglekasių organiza bams kasyklose, tik šiame vie jai. Kriminalinis milicijos sky
cijos prezidentas Lewis, kurs name v dištrikte, apie 2,000 ^ge rius atsiuntė 4 savo žmones PINIGU KURSAS.
dalykams ištirti. Dar kartą
pašauktas čia į to komiteto ležinkeliečių neteko darbo.
Svetimų šalių pinigų vertė,
padaryta griežta krata ir nie
tardymus
apie
anglekasių
ko nerasta, niekas nepavogta mainant nemažkru 2į000 dol.
streiką.
STREIKININKAI IEŠKO
3 d., buvę toks pagal
ir plėšikų pabėgta.
Plėšikų bal.
Lewis nupasakojo komite
DARBŲ.
palikta zakristijos prieangyje Merchants Loan & Trust Co.
tui visa tai, kas jau visuome
nei sehai žinoma. Būtent, kad
SCRANTON, Pa., bal. 4.— ketvirtainys aršino ilgio apy
Anglijos sterl. svarui 4.38
anglekasiai norėjo atnaujinti Tūkstančiai
9.02
sustreikavusių storis pagaikštis vapna sutep-( Prancijos 100 frankų
sutartį, bet kasyklų vedėjai' anglekasių ie|ko darbų kito- ta~s, matosi mūrininko rankose
Italijos 100 lirų
5.13
visas laikas apie sutarties at kių. Daugelis iš Jų rasi, dar buvęs.
Lietuvos 100 auksinių
.32

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.

Poincare perspėjo vokie
čius, idant jie liautųsi lukeria- Kas bus su mirusio imperato
riaus šeimyna?
vę, kad jiems Genoa konfe
rencija teiksianti kokių nors
VIENNA, bal. 4. — Čia ke
palengvinimų
kontribucijas liami labai rimti klausimai
mokėjime. Sako, Versailleso mirus buvusiam Aus^rjjos im
sutartis turi but "šventa ir peratoriui Karoliui..,
Buvusio imperatoriaus ša
Genoa konferencijoj nepalie
lininkai ir, abelnai imant, vi
čiama.
Tik vargas tame, kad sutar si rojalistai šiandie kelia
tis neturi nieko bendra su šiuos klausimus:
Kas bus su likusia jo šei
kontribucijos suma, kuri vi
sais laikais gali but keičiama, myna? K u r gyvens su vaikais
prisitaikant aplinkybių ir pa likusi našlė Zita?
Kas jai
čios Europos padėties. Ro ir jos „vaikams duos užlaiky
dos, tą faktą premieras turė mą?
tų žinoti. Bet ne nuolatos Tie klausimai turėtų rūpėti
grūmoti Vokietijai ir apglė ne vien rojalistams, bet ir enbus stipriai ^laikyties Versail tentei, kuri prisidėjo prie bu
leso sutarties.
vusio imperatoriaus šeimynoj
nelaimės.
PRAMATOMAS NAUJAS
Paskui seka klausimas, -ar
UNGARIJAI KARALIUS.
buvusio imperatoriaus lavoną
bus galima parvežti Viennon
BUDAPEŠTAS, Ungarija, ir palaidoti kapuose,-kur ilsi
bal. 4. — Čia labai atsargiai si visi jo pratėviai?
elgtasi su žinia apie mirusį
Į tuos visus klausimus gali
imperatorių Karolį Madeira atsakyti tik laikas. Savo ke
!
saloje.
»
H f. liu, tie visi klausimai čia il
rf
Apie jo mintį gauta žinia gai bus diskusuojami.
v
šeštadienio vakareTečiaus
s
~?
—:
neskelbta išvakaro. Tik ant
MONSOE, Mich., bal. 4. —
rytojaus laikraščiai pranešė
Čia gaisras sunaikino Weis
apie įvykusį faktą:
Fiber Container korporacijos
Nežiūrint tos cenzūros, rai
naujinimą nenorėjo nei klau bų gaus prie s namų statymo.
Jokių įtarimų,'kas taį bu
dirbtuvę.
Nuostoliai siekia
toji policija per visą naktį ir
syti.
Daugelis išvažiuos kitur.
tų plėšimą padaręs nėra.
vieną milioną dolerių.

ANGLEKASIAI NORI
TAIKOS.

y

m

Vokietijos 100 markių
Lenkų 100 markių

.32
.02
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LIETUVIŲ KATALDtŲ DIENRAŠTIS

•'DRAUGAS"
Eina kasdieną išskyros nedėldieuins
P R E N U M E R A T O S KAINA:
Metams
$••©•
Pusei Meto
••••
P r e n u m e r a t o s mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos
n e nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti
ir seinaa adresas. Pinigai geriausia
siųsti iSperk&nt krasoje a r exprese
"Meney Order" a r b a įdedant pini
gus į registruota laišką.

" D R A U G A S " PUBL. CO.

tenka skaitytis.
I r va liūdnas visuomenės
paveikslas. Liaudies estetinė
ir dorinė skonig genda, mažu
čiai piktinami, piktadarybių
skaičius dauginasi, geros va
lios pastangos slopinamos, ge
ri ir garbingi tėvų įpročiai
niekinami.
Neperdedame, bet laikrašti
ja yra viena iš įžymiausių
ž m o n i j o s auklėtojvj a r b a išsi-

gimusi jos motina.
2334 So. Oakley Ave., Chicago.
Tėvai knrie įsileidžia laik
Tel. Roosevelt 7791
raštį į savo namus, turėtų ge
tniimiiKiiifiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiimiit
rai apsimąsty^i ar jų lankyto
jas nepasės šeimynoje pagedi
mo ir melo, užuot skleidęs švie
są ir gražų auklėjimo pavyzSpausdintas žodis yra rimta
ir naudinga visuomenei šviesti
JT dorinti priemonė. Deja,
skaudu kad ta galybė serga
geltonlige. J i graužia laikraš
tiją, kuri pametusi savo kil
niausią, uždavinį, vien savo
ŠALIS SMUNKA.
medžiaginės naudos ieškoda
ma, alpsta geltonligės pakirs
Šitas tikslas (subedievinti
ta.
Lietuvą) yra pamatinis socia

LAIKRAŠČIU GELTONLIGĖ

Gi kokios tos priemonės ir
kame yra to laikraščio dorinė
liga, kiekvienas mato. Gatvės
skandalai: žmogžudystės, plė
šimai ir vagystės, divorsai ir
visokios rųšies prasikaltimai
tik knibžda jų laikrašty. Jie
mindžioja
privatinį šeiiuoil
gyvenimą kurį ištiko nelaimė,
jie drabsto jų vardus, viduji
nio gyvenimo smulkmenas tar
si jovalą liguistai minios vaiz
duotei, jie sotina išsigimusius
jos instinktus sensaciniais-pa
sakojimais.
Prasilenkimas su tiesa, įtari
nėjimai be pamato, garbės įžei
di mas, autoriteto žeminimas,
tai mažmožiai su kuriais ne
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lankyti jį kokia nors moteris- j
ka. Vyriausybė to nedraudžia;'
patys karininkai to nesisaugo- ( R e d i k c U a . neima atsakomybės)
ja. Visuomenė tuomi nesistebi.
"NAUJIEUTŲ" EX-KAREIGirtybė didėja, Savyvaldos
VIUI —
iir blaivininkų organizacijos ko
vojančios su girtybė nuolatai - "DRAUGO" ES-KAftEIVIS.
girtybės platintojų užpakalyje
pajunta galingą valdžios ran
Nenurimo pasaulis ir karui
ką. Geria civiliai, geria IT ka
užsibaigus. Kaujasi Graikai su
riškiai.
Turkais, Albanai su Serbais,
K a d l e n k a i i š t r ė r a ę iš Vil'ni-

Lietuviai su Lenkais.

Lietu

jos 33 jiems neparankius pat- voje eina kova bedievių su

rijotus lietuvius ir baltgu- katalikais.
džius atvedė juos pas lietuvių
Pasipešiva ir mudu EX- Ka
frontą, tai tuos savo tėvynės reiviu. Tik mudu pešdamos
kovotojus atėjo priimti trys pasibadysiva
plunksnomis,
karininkai, Jturių vyresnysis pasitaškysiva rašalu. Skriau
Kuhviec buvo visiškai girtas. dos niekam nebus, tiesa aišVienas tremtinių buvo apsirik ;kios. Taigi ir pradedu.
šes veidą skepeta del didelio
Septynias išvadas padariau
šalčio. Girtam karininkui' pa vieną "Naujienų'* numerį pa
sirodė kad tas tremtinys yra skaitęs. Ex-Kareivis iš "Nau
moteriškė ir jis jį siekė bu jienų" septynias išvadas per
čiuoti.
skaitęs prikibo tik prie vie
Lenkų raportas aprašys tą nos su trimig kebekliais.
girtuoklį ir nebus melagingas.
\ J o kinkos dreba.
Tas visa pranešta Lietuvos
Pirma, kodėl aš savo pavar
ministeriams, bet naudos iŠ to
dės neskelbiu norėdamas, kad
listų liaudininkų partijos tiks nebus.
'jis paskelbtų savo. J i s taip
las, svarbesnis jai už visa kita. Valdininkai žiauriai sauva
rašo:
Tuo tikslu soc. liaudininkai
liauja.
" J i s (t, yra aš " D r a u 
pasiuntė savo du atstovuYNatKapitonas Zaleskis buvo
go ' ' Ex-Kareivi s) išbara
kevičių ir Žygelį Amerikon.
Telšių komendantas. Girtas įmane, kad aš darydamas
ėjęs
į
vaistinę
sudaužė
vais
Šalis greitai smunka žemyn.
kaltinimų Lietuvos valdžiai,
Gydytojų laikraštis "Medici tų indus. Savininkas atvažia
nedrįstu savo pavardės pan a " rašo, kad lietuviai išsi- vo į Kauną ir pasiskundė. Kau
sirasyti.
no
komendantas
Mikuckis
te
gema greičiaus už kitaip kal
Taigi ir skirtumas tarp mu
lefonu
parkvietė
kapitoną
Zabančius Lietuvos mažumų tau
dviejų tame, kad aš myliu
leskį Kaunan ir areštuotą vai Lietuvą, o Tamsta per "Nau
tas: lenkus ir žydus.Mes galėtume pridurti, kad stinės savininką įteikė Zales j i e n a s " darai tik kaltinimų.
Kaune visoms žinomos nedo kiui parsigabenti Telšiuosna. Skundi teisingai, arba šmeiži
Tokiems tikslams vartojama Lietuvą. Vienas iš dviejų.
rėlės prasiradusioms moterims
išnuodija vaisius. Milicija ir karo padėties teisės. Mikuc Šmeižtas yra nedorybė. Skun
tardytoja^ p. Sokolovas tą ži kis, tiesa, atstatytas, bet Za dimas nepasirašant pavardės
no, bet netrukdo. Valdžia turi leskis yra Ežerėnų komendan- — parodo drebančio zuikio
jėgos stabdinti laikraščius, bet 1 1 1 J* •
kinkas.
Toje visais žvilgsniais pavo
nesijaučia galint sustabdinti
Aš gindamas Lietuvą dirbu
jingoje vietoje Zaleskis elgiasi garbingą darbą ir nedrąsu man
negimusių kūdikių žudymą.
Kareivinėse vakare peršau taip kad žmonėse ima atsiras viešai pasigirti. Tegu verčiau
kiami kareivių vardai, po to ti upo prieš Lietuvos valsty nežino. Bet jeigu bus Lietu
karininkai išeina sau, o dau bę. Lenkų frontas čia pat. Val
gelis kareivių liuosai išeina stybės ežerų prižiūrėtojui iš tui,
smulkiosios
Rukštelei.
paleistuvauti ir užsikrečia pik- važiavus, Zaleskis sutaria su Komendantas per kareivį Ur
tlige sifilisu. T a baisioji liga žveju Rukštele žvejoti iš pu vinį ir antru kart per kareivį
iš kareivinių plinta tautoje sės. Duoda Rukštelei pagelbon Jermolavičių
siunčia
žuvis
kareivių, žvejoja apie savaitę Kaunan visiems skelbdamas
pūdydama kaimo žmones.
Paprastas daigtas, kad vie laiko ir pagautomis žuvimis Ežerėnuose, kad siunčia tą vi
są savo brigado viršininkui.
nam kambaryje su karininku pasidalina.
(Ryt užbaiga)
Stambiosios eina komendannakvoja atėjusi iš vakaro at

LIETUVOS DABARTINĖ
PADĖTIS.

Visos laikrašti jos pastangos
siekia gero pelno. J i stengiasi
padauginti savo laikraščio lei
dinį, nes tai yra būtina sąlyga
skelbimams dauginti, nuosek
liai brangesnę jiems kainą nu
statyti ir gerą biznį padaryti.
Kadangi si mintis vadovauja
tokiems laikraštininkams, tai
nenuostabu kad jie panaudoja
visas doras ir nedoras prie
mones savo tikslui.
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vai naudos — su mielu norui Bet " D r a u g a s " nesakė kad
visi piktadariai iš bedievių.
pasisakysiu kas esąs.
Tai jau Tamista taip sakai.
Klumpius, o ne Ex-Kareivis.
Susimildamas, ar ne perdaug
u Naujienų"
eksas sakę, nori? Mes, katalikai, žinome,
kad aš pamelavęs. Sakiau ir kad pas mus užtektinai ir-gi
sakau, kad p. Čarneckis jokio yra tokių, kurie nusideda. Die
straipsnio i' Draugui''
apie vo įsakymams, lieka piktada
riais. Tik ne tiek daug, kiek
popiežių nerašė. •
Mano eksas persispauzdino bedievių tarpe. I r iš jų dau
tilpusį "Drauge*' p. Čarnec gelis pasitaiso. O jei nepasitai
kio diplomatinio laiško tekstą so — tuomet nebeina į bažny
rašytą popiežiaus atstovui A- čią ir pereina į jūsų pusę, j
merikoje. Tas laiškas buvo ra bedievių.
šytas ne " D r a u g u i " , bet po
Su mielu noru juos Tamispiežiaus pasiuntiniui. Tai yra tai atiduosime.
ne straipsnis, bet diplomatinis
O išvados dvi.
laiškas. Tai yra ne apie po
piežių, bet išreiškimas tik už
Ne visi piktadariai — iš be
uojautos, popiežiui mirus.
dievių, — tik visi piktadariai
Tai ko tu nori nuo manęs? — į bedievius eina.
Ar aš netiesą sakiau, kad dur
I r antra, netampyk netei
nai esi pamelavęs? Sakai aš siai svetimų žodžių pastoda
jėzuitų ex-kareivis esu? Jė mas sulyg savo kurpalio, kas
zuitai — oi, kaip gudrus yra patinka. Jei nesakė "Drau
žmonės! Ar netiesa? Taigi ne gas" kad visi — tai nemeluos!
tau, klumpi, su jais lygintis!
Nes pašiodamas neteisingai
Nei tiesos nepasako, nei me žodžių aš ir iš šv. Rašto galiu
nesąmonių pripasakoti Tamisluoti nesugeba.
Trečias kebeklis prikibo prie tai.
Vieną pavyzdį duodu čio
paties " D r a u g o " .
, ,
" D r a u g a s buk sakęs, kad nai.
Eik ir pasikark.
"visi piktadariai išeina iš
Vienoje šv. Rašto vietoje
svietiškų mokyklų".
Taip sako mano eksiukas. pasakyta, kad Judošius, par
Kad priparodžius — perspau davęs Jėzų, nuėjo, ir pasiko
sdina šituos " D r a u g o " žo rė.
Visai kitoje vietoje para
džius:
"Šiandieną Chicago pilna šyta, kad Jėzus tarė vieną
piktadarių... daugumoje jau kartą žmogui: " E i k ia* tu da
ni berniokai... Pasitaiko ir ryk t a i p " .
Jei sfcpašiojęs šitaip saki
vaikų. Tai apsileidusių bereliginių tėvų produktas, j nius iš visų kampų suglausiu
Tai pasaulinės mokyklos į krūvą ir parašysiu be per
traukos, tuomet išeitų, kad šv.
,,
vaisius
Raštas liepia Tamistai pasi
Taip rašė "Draugas,»>
tiesa. Aš — ne "Draugas'* ir karti. O tai butų netiesa. Gy
man čia ginti jo nerūpėtų. Bet venk, sveikas! Dar mudu pa
eksiuko iš "Naujienų" man sipešiva.
gaila. Nei tiesos nemoka pa
sakyti, nei pameluoti nesugeba
gudriai.
Iš " D r a u g o " Bašytų. žodžių
aišku:
1. Kad piktadarių Cliicagoje daug.
Gal netiesa?
2. Kad piktadarių veislė ky
la iš bedievių tėvų ir* bedie
viškų mokyklų.

LETUViy PREKYBOS
ŠĖRININKU SEIMAS,
Kovo 14 d., š. m., Šv. Petro par. svet.
prie 7-tos g-vės, South Boston, Mass., įvy
ko Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrininkų
metinis seimas. Dalyvavo virš 200 šėrinin
kų. Seimą atidarė ir vedė B-vės preziden
tas, Jonas J. Romanas, sekretoriavo B-vės
laikinai sekretoriaus pareigas einąs, Jonas
E. Karosas.
jKol seimo paskirta komisija tvarkė bal
sus asmeniškai į seimą atvykusių šėrinin
kų ir prisiųstas proxies, BĮ-vės prez. Roma
nas raštu išdavė raportą iš B-vės stovio
Amerikoje ir jos pinigais įkurtų įstaigų
Lietuvoje. Viso raporto, nors jisai yra la
bai įdomus, negalėsiu įtalpinti į šitą ap
rašymą, nes tas užimtų labai daug vietos
laikrašty. Pažymėsiu tik svarbosnias ra
porto dalis, kurios aiškiai parodys Ame
rikos lietuviams, kad Lietuvių Prekybos
B-vė visomis galėmis iriasi pirmyn ir
stengiasi uoliai pildyti tuos pienus, kurio
buvo patiesti, Bendrovei įsikuriant.
Bendrovės Stovis Lietuvoje.
LIETUVOS TARPTAUTINIS BAN
KAS, kurio pamatinis kapitalas yra penki
milionaj auksinų, padalintų į penkis tūk
stančius akcijų. Iš tų penkių tūkstančių ak
cijų keturi tūkstančiai šeši šimtai yra
nuosavybė Lithuanian Sales Corporaticm.
Banko n tinis susirinkimas buvo laiko

Lietuvos Tarptautinio Banko Turtas
1.

Grynais pinigais kasoje,
Valstybės ižde ir kitose
bankose
. . . . . . . . 9,619,559.50
2. Valstybės Bonai ir obliga- .
cijos
.898,787.40
3. Paskolos ir Vekseliai
0,902,182.90
4. Svetima Valiuta
5,266,766.10
5. Judomas turtas
*
687,607.19
6.- Procentai ir mums skolingi 654,759.05
Viso

27,039,662.35
Atsakomybė.

1. Kapitalas ..'.

5,000,000.00

2.
3.
4.
5.

Atsargos kapitalas
1,000,000.00
Nepaskirstytas pelnas
178,878.09
Dividendams
1,000,000.00
Atidėta nuošimčiams, Vals
tybės rinkliavoms ir t. t. 2,497,445.60
6. Neapmokėti čekiai
568,561.2S
7. Įdėliai
16,794,777.38
Viso
27,039,662.35
Be to metinis susirinkimas nutarė pa
didinti pamatinį kapitalą iki dešimties
milionų auksinų ir pastatyti savo banko
namus Kaune.
Amerikos Lietuvių Prekybos Bendmvė.

K. Martišius.

CHICAGO IR APIELINKIĮI
KOLONIJOMS.
Šiuo skelbiama, jog žemiaus
nurodytose kolonijose, lanku
sis Lietuvos Finansų Misijos
kalbėtojas. Nuoširdžiai pra
šoma kolonijų gerai prie pra
kalbų prisirengti.
Bal. 4 d., Westvilky 111.
Bal. 5 d., Indianapolis, Ind.
Bal. 6 d., Clinton, Ind.
Lietuvos Finansų Misija
Paskolos Skyrius, »
370 Seventh Avenue,
New York, City.

Kelias savaites aš tylėsiu,
nes laiko neturėsiu. Čiaudek,
sveikas, kiek tilps. I r apie
mane, ir apie
"Draugą",
ir apie jezuitu s susirietęs tau
zyk. Jsikąsk ir šv. Raštą.
—
Kai neturėsiu darbo, gal susi šiai nuobodu bedievukų tau
mylėjęs — vėl mėginsiu ves zas rankinėti. Mat, labai du
ti Taniistj iš klampynių. •
rnos.
s
Tuotarpu eisiu pamiegosiu—
Ex-Kareivis.
pasilsėsiu. Žiovauju, nes bai•

mas sausio 19, 1922. Tame susirinkime
buvo išrinkta nauja valdyba susidedanti
iš sekančių žmonių: J . J . Romanas, Ku
nigaikštis Jonas Gedeminas Beržanskis
Klausutis ir Jul. Kaupas direktoriai; Pr.
Virakas, kun. Tama s Žilinskas, Juozas W.
Čnnys direktoriams kandidatai; Prof. Dr.
Jonas Šimkus; Valstybės Kontroleris Just.
Zubrickas, ir Ad. Blekaitis revizijos komi
sijos nariai.
*
Metiniame susirinkime pasirodė, kad
per septynius mėnesius veikimo su pen
kiais milionais auksinų kpaitalo pelno bu
vo padaiyta suvirs du milionu septyni
šimtai tūkstančių auksinų. Dividendais
buvo nutarta išmokėti vieną milioną auk
sinų arba 20% ant įdėto kapitalo; vienas
milionas buvo paskirtas į atsargos kapi
talą ir 15% gryno pelno buvo paskirta lab
darybės ir kultūros reikalams. Sutrum
pintą balansą paduodu kiek žemiau.

Prienai. " A r t o j a s " . Prieš
karą tapo įsteigta Prienuose
kooperacijos bendrovė " A r t o 
jas."
Įsitaisė krautuvę. Sekė
si, neblogai Karo metu palio
vė veikusi. Po karo tapo at
gaivinta. Didžiausias . " A r t o j a u s " nuopelnas tai kainų nor
mavimai. Čia nustatytos aiš
kios kainos ir visi Prienų pir
kliai nelabai drįsta kelti di
desnes kainas parduodamoms
prekėms. Tik kartais netekus
ko "Artojtrje" urnai pakįla
visam, mieste tiems daiktams
kainos, bet, pargabenus tų
prekių į " A r t o j ų " , kainos
toms prekėms mieste sumažė
ja,
į
Per visuotinąjį " A r t o j a u s "
narių susirinkimą 1922 m. va
sario 26 d. paaiškėjo, kad
1921 m. " A r t o j u s " padarė apyvartos už 850 tūkstančių
auksinų. Vasarą 1921 m. nusi
pirko sau namą su daržu už
110 tūkstančių auksinų. Nu
tarta statyti sandelis prekėms
laikyti ir įtaisyti
geležinių
prekių krautuvė.
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Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės
Turtas.
1. Grynais pinigais kasoje ir
bankuose
488,336.35
2. Judomas turtas
208,421.68
3. Nejudomas turtas
5,466,649.31
4 Kitų bendrovių a k c i j o s . . . . . 750,000.00
5. Procentiniai popieriai
353,432.00
6. Mūsų skyriai
23,207,364.61
7. Fabrikai
1,090,299.41
8. Mums skolingi
576,571.50
9. Įvairios sumos
449,563.56

pradėjo dirbti, išdirbo penkis tūkstančius
keturis šimtus aštuoniasdešimts svarų sal
dainių, už kurius, parduodant, gauta su
virs septyniasdešimtis tūkstančių auksinų.
TABOKOS FABRIKAS nors turėjo
daug konkurencijos ir buvo trukdomas
iš priežasties neturėjimo tinkamų mašinų,
išdirgo arti dviejų milionų papirosų ir su
tūkstančių svarų rūkomos tabokos Lr pre
kių pardavė už pusę milioųo auksinų. Da
bar kada įtaisyta naujausios mados maši
nos, tai produkcija padidės penkis kartus.
BENDROVĖS KRAUTUVĖS LIETU
32,590,638.65 V O J E . Apie Bendrovės krautuvės Čia daug
Viso
nerašysiu, tiktai paduosiu atskaitas iš
Atsakomybė.
trauktas iš Bendrovės prezidento oficia1. Pagrindinis kapitalas . .
1,000,000.00 lo raporto. Tos atskaitos parodo štai ką:
2. Antros laidos kapitalas . . 10,662,367.00
Apyvarta 1921 m.
3. Valstybės Paskolos Bonai . . 63,752.25 Krautuvė.
965,612.33
4. Kreditoriai
2,981,562.81 Kauno Nr. 1
'
6,358,491.09
5. Bankai
'....• 4,323,781.85 Kauno Nr. 2
Mažeikių
5,131,784.26
6. LITHUANIAN SALES
4,094,050.77
CORPORATION . . . '
10,383,070.08 Skuodo
, 3,682,076.33
7. Atsargos kapitalas
426,453.70 Šiaulių
2,184,648.28
8. Valstybės mokesnis . . . . ' . . . . 88,651.33 Telšių
1,432,786.08
9. Grynas pelnas 1921 m
2,660,999.63 Ukmergės
Vilniaus
1
6,166,128.70

Yra Lietuvoje inkorporuota ant dvide
šimties milionų auksinų ir Lithuanian
Sales Corporation joje ( .turi 10,890 akcijų
arba 10 milionų 8 šimtus devyniasde
šimtis tūkstančių auksinų. Minėta ben
drovė pereitais metais veikė su vienu mi
lionu auksinų kapitalo ir padarė pelno du
milionu šešis šimtus šešiasdešimtis tūks
tančių devynis. šimtus devyniasdešimtis
devynis auksinus ir šešiasdešimtis skati
kų, kas reiškia, kad grynas pelnas ant įdėto ' kapitalo buvo suvirs 226%. Divi
Viso
32,590,638.65 Inventorius
dendų buvo paskirta išmokėti 50%, kas
Apie balansą daug ko nėra kalbėti, jis Likviduota
reiškia, kad už vieną tūkstantį įdėtą gau
ta penkis šimtus dividendais pirmais me pats už save kalba. Lietuvoje bendrovės ,25,639.26
tais. Be dividendų, 5% bovo paskirtas į at reikalus veda Gen. Silv. Žukauskas: Sei 11,421.66
sargos kapitalą ir vienas milionas buvo a- mo narys, adv. Tumėnas; inž. Narutavi 18,298.71
tidėtas del Lithuanian Sales Corporation čius, Pr. Viraks, Jonas J. Romanas, p. 16,566.06
už paskolintus pinigus. Likusi-gr suma Krukauskas ir p. Jurkūnas, kuris pirmiau 1,402.50
buvo palikta kaipo nepadalytas pelnąs.
gyveno Pensylvanijoje.
t
11,572.96
SALDAINIŲ FABRIKAS SKUODE,
Žemiau seka Amerikoj Lietuvių Prekykuris tiktai apie vasaros pabaigą 1921 m.
DOS Bendrovės metinė atskaita:

.

Sausio 1, 1922
Prekių
jį. 645,726.22
1,246,544.60
1,246,544.11
.V:
880,148.31
587,431.29
, . 519,556.21
2,133,972.64
(Bus daugiau)

Antradienis, Balandžio 4, 1922
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DR. 6. M. GLASER

• GYDYTOJAS l» CHIRURGAS
4442 South Westera Avenue
£
Telefonas Lafayette 414*
£ Valandos: 9-11 rytais, 1-2 p o S
Epietų Ir 7-8 fa karais. Nedėldie-S
Sniais tiktai po pietų t lkl 6 vai.S

Praktikuoja 80 metai
Ofisas 8142 So. Morgan 8 t ,
ertė 32-«d 8 a ,
C h i « * o , fiLf
11
SPECIJALISTAS
chronišku:
;
oteriskų, Vyriškų ir
litfu.
I i
ifiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimnifiiiiiiiiS # Ofiso Valandos: Nuo 10 rytoi t
#1*1 2 po pietų, nuo 5 iki 7 vak.; Į
!j|Nedėliomis nuo 10 iki 2 po pietų.; \
Telefonas Yards 687
•Office TeL Mvd. 781©

%

1»

•

§ D . H . T . STRIKOL'ISl
lietuvis
GYDYTOJAS m CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisą \
o 4601 SOUTH ASHIiAHD AVE.
jJvAL.: 10:J0 iki 12; 2:80 Iki K ir;
• 6:30 iki 8:30 Ned. 10:20 iki 12.
!Cam.: 2914 W. 43 8t.
£
Tel. Lafayette 268
g

1

M t I 1^

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4421 So. Ashland Ave,
Tel. Yards 224
OFISO VAL.:
8 iki 10 v. ryto. 1 iki 2 ir 7 iki
9 v.
TeL HaktlmL* ir nedėlioj po pietų
Oakland 1294

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTTSTAS
SO. ASHLAND AVENl
ARTI 4 7-tos Gatvės
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 1
4712

DR.

Res.

Telefonas Von Buren 294
1189 Indeocndence Blvd.

DR.A.A.R0TH,

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Telef. Pullman 3634^
VALANDOS: 10—11 ryto 2—S po
pietų,
7—8 vak. NedėUomls 10—12 d.
P. ŠIMAITIS
Ofisas 8354 So. Halsted Str., Chicago
Telefonas Drover 9693

NAPRAFATH
(Gydau Be Vaistu ir Be Operacijos^
10901 South Michfgan A ve.
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kovoja prieš 'katalikų tikėji
KIŠI PASIŠIENAUTI. — mą, kad ji esanti tik tautinio
LIETUVOS PRAŽŪČIAI.
pobūdžio organizacija. Su to
— APVILTI KATALIKAI kiu klastingu obalsiu pritrau
SANDAROJ.
kė nemažai katalikų, kurie
"dirbo liberalų labui, daugin
Neturim remt liberalų socia dami neskaitlingą, taip vadi
namą "tautininkų" armiją.
listų.
Dabar Sandara atidengė sa
Clevel&nd. Ohio. — Šiomis
vo užslėptą veidą, kurį pir
dienomis Žada atvykti iš Lie
miau dengė skraiste "bepartuvos atvažiavę du socialistų
tyve" — "tautiškumu" ir
kalbėtoju: kap. Natkevičius ir
"nieko nekenkiančia katali
Žigelis. Juodu yra L. St. S i
kystei ' \
Seimo nariu. Nemanykim, kad
Kadangi Sandara remia so
Liet. St. Šeimas juos čia siun
tė. Tai butų klaida taip mąs cialistus, tai sandariečiai, ku
tyti. Juodu čia atsiųsti yra rie jaučiasi turį šiek-tiek ka
nuo Lietuvos socialistų — lai- xtalikiškos — tautiškos idėjos,
svamanių^ kurie Lietuvoje at tufėtų rimtai pamąstyt: ar
sižymi vedimu kovos prieš ti remti Sandarą, kuri iškrypo iš
kėjimą, Bažnyčių, katalikiškas vėžių! Ar pridera duoti aukos
mokyklas ir prieš visą, tą kas socialistams, kurie jas apvers
yra
krikščioniui
katalikui Lietuvos pražūčiai?
Sandariečių draugas.
brangintina.
W A
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DR, R. G. CUPLER

DR. S. NAIKELIS

į Y. W. RUTKAUSKAS"]

DR. CHARLES SEGAL S

Iš ko jie tikisi gaut pinigų?

Dr. M. Stupnicki I
3107 So. Morgan Street
CHICAGO, ILLIHOIB
Telefonas Yards -6033
[Valandos: — 2 lkl 11 Ii ryto:
B po pietų iki 8 vak. Nadėlio-)
(mis nuo I lkl 8 vaL vakara.fr

DR. A. L. YUŠKA

J. P. WA1TCHES
Lawyer

RAITI JOS-AMERIKOC
U LINIJA 9Bfc*W, N į ^ r k . N ^ y J
KELIONE i LIETU W

LIETUVIAI AMERIKOJE

Iš tautiško atžvilgio žiūrint,
Lietuvos socialistas užsitarna
•s
_
vo niekšų — išdavikų vardą
už
išdraakymą
Liet.
*
Ministerių
Kabineto, tokiu
CHIRURGAS
Ramp. Oakley Ave. ir 24 Gatvės
pavojingu laiku, kuomet Lie
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 5 po
LIETUVIS
tuva dar neužbaigė ginčo —
pietų kasdien, PanedėllJ ir Ketver
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ge vakarais.
Ofisas ir vyvenimo vieta:
karo su lenkais. Tokį žingsnį
Ofiso Tel.: Canal 1713—241
8252 South HaLstctl Street
Res. Tel.: Mldway 5512
Ant virSatis Unlver. State Bank
galėjo daryti tik .trokštantieji
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo
•
Lietuvos pražūties! Jų pasi
1—4 po pietų; nuo 7—9 vak.
Nedėliomi3 nuo 10—I
teisinimas, Amerikos lietuvių
Telefonas Yards 2544
tarpe, neturi but priimtas. Žiū
rėkim į juos^kaipo į tautos iš*
*
ADVOKATAS
1 ganias, kaip į tėvynės parddOfisas Didmiesty j :
g vikus! Liet. socialistų " kalė
j S Perkėlė savo ofisą po numeriu^ I 29 South La SaUe Itrett 1 dotojai " į Am-eriką
atvažia
Kambaris 224
I
* 4 7 2 » SO. ASHLAND A V E N U E 1 %
vo ne Amerikos pamatyti, ne
Telefonas Central 0290
SPECIJALISTAS
I H
Lietuvos vargų apsakyt (jie
Džiovu, Moterų ir Vyrų Ligų
|
I Vakarais, 812 W. SSrd I i
patys Lietuvai vargą daugi
Vai.: ryte nuo 10—12; nuo 2—64
•
Telefonas:
Yards
4881
00 pietų; nuo 7—8:30 vakare, vj*
na), bet atvažiavo pinigų pritfedėHomis: 10 Iki 1.
Isirinkti, su kurių pagelba
Telefonas Drexel 2 8 8 0 ^
jiems norėtųsi užgrobti Lietu
:
ANTANAS A. OLIS
vos valdymą į savo rankas,
*
(OLSZEWSKI,
JR.)
DR. M. STAPUU0N1S
na, o tuomet, žinoma, butų
NAPRAPATH
ADVOKATAS
paranku dėtis į "kompaniją''
| GYDAU B E GYDUOLIŲ IR BE
Veda bilas visuose teismuose
OPERACIJŲ
Miesto Ofisas:
rtf Leninu, Trockiu... Mums
Ofisų Valandos:
4*7 S. Dearborn S t ,
Room 1040<
2347 Emerald Avenue
'*
Telefonas: Central 1774
yra žinoma, kad tuomet butų
9 lkl 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
"gminai" Lietuvos laisvti,
" Vakarais: 3251 S. Halsted Bt.
Telefonas Boulevard 9397
t
Telefonas:
Boulevard
553.
731 W. 18-th Gatvė
kuri taip brangiai kainuoja....
%€€€€€€€;«€€€€*:€€€<>€€€€€€€•
Nuo t lkl 8 vaKare.
ROSELAND-CB3CAGO,

m—

* » * » • • n n .i • > * • »ar 1 is»vai

|DR. A. K, RUTKAUSKAS!
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RAt)0 LAVONĄ. — PABAU
DA UŽ MUNŠAINĖS
DIRBIMĄ.

*."v

250 Auks. už vieną Dolerį
Pigesnis kursas siunčiant
dldBsnes Bamas.
Pristatymas Užtikrintas
Trumpame laike.

VAŽIUOKIT VISI PARANKIŲ IR
TIESIŲ KELTU
Lietuviai važiuojant Į Pillava aplenkia
Lenkų juosta (karidorių)
Visa Trečia Klesa Padalinta I Kambarius
Ant 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių LOTU
POLONIA ^niauks
Balandžio 6
ESTONIA išplauks
Balandžio 12
Trečios Klasos Kainos Į:
HAMBURGĄ $108.60 — PILIAVA $106.50
LIEPOJŲ $110.00.
Dėlei lalvakor. ir Žinių kreipk, prie savo afen.

j .j

,

State Bank—Clearing House
Bank.

1112 West 35-th Street
Turtas $6,000,000.00

' f Iii
"lt

VALENTINE DRESMAKINO
COLLEGES
2407 W. Madison, 1850 N. WeUs
•265 8. Haist«d SCreets
187 Mokyklos BOT. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų kir
pimo, Designing bizniui ir na[ [mams. Vietos duodama dykai.
,,Diplomai. Mokslas lenktinis tft(tmokėjimals. Klesoo dienomis ir
fvakarais.
Reikalaukit
knygelėa
JTeL Seeley 164S
SARA . PATEK, ptrm.S

cenos Mylėtojų
DOMEI.

,

Ką tik išėjo iš spaudos trijų veiksmų d r a m a
"Už T Ė V Y N E M A L O N U K E N t E T T
Kaina 10 centų. Tai šių dienų veikalas. Jį skaitant ne
vienam ašaros per skruostus ritasi.
Šame veikale parodo lietuvių ir lietu' vaičiy pasišventimą, ir lenkų žiaurumą.

S

DR. A. E. MiLLER

"AR ESI ČIA MANO J Ė Z A U " ?
Drama. Kaina 10 centų.
AKVILINOS

KANKINĖS

Vi

GVl)YTO*AB ir GHnRUR<SA8
Ofisas 4654 8o. Ashland Ate.
Vai. 2—4 po pietų 7—9 vakare
Res. Ofisas 1016 W. 47-th Str.
Vai. 11 iki 1 po piet. Ned. 12—£
Ofisas TeL Blvd. 2064
Res. Tel. Sutarimai ir Nafctttiiai
•f
šaukimai Lafayette 110«

MIRTIS.

Trijų veiksmų tragedija. Parašė kun.
J. Židanavičius.

^*fa

t Telefonas Yards 1138

MILDA MEILĖS DElVfc.

Mytologijos

Parašė Petras Vaičiūnas-* Lošime daly
vauja 4 moterys ir 7 vyfaiF A'jįmrt to,
dalyvauja*Deivės,. Jaunimas ir Zųionės.
^yi^kp (Jėdasi jSenų 6enovėje,/BaitiJoi»
pajūryje. Pusi.' 67
35c.

;\

STANLEY P j
MAŽEIKA

Pasaka.

.••j

ii" :Ą

GRABORIUS IR
Balsamnotojas
Tūrių automolius visokiems
ikalams. Kai na ^
prieinamos.

2 i-

rA
^

3319 Auburn i

MANO TAURĖ. Parašė Petras Vaičiūnas. Telpa
joje du teatrališki veikalai: ŽODŽIAI ir '
ATBALSIAI, 3-jų Veiksmų drama. Ir
SIELOS VIRPĖJIMAS, 3-jų atidengi
mų vaizdelis. Kaina
56e.
AVINĖLIS NEKAUTASm, 4 veiksmų komedija.
Sulietuvino Aišbė
'30C.
KOMEDIJOS Sof. iČurlionienė-Kymantaitė. Šioje
knygoje yra keturi veikalai: 1. "Pini
gėliai", 2. "Karalaitė", Tikroji Teisy
be, 3. "Gegužis" ir 4. "Kuprotas ože-

Ave. Chicago
Tidrti^ ;-iM*ff.FJLHI

BJSM.

TeL Cicero 3656
Ofiso TeL

Cicero

49

Un.>!-^i

DR. J. SHINGLMAN
\

1325 So. 40 Coart
n. B. Cor. 49 Court Ir 13 Str.
•ant viršaus vaistyničios.

TeL Lafayette 4223

Kaipo lietuvy*, lietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia.
M. YUŠKA
3228 W. S8-th Street

MARCELE, keturių veiksmų scenos vaizdelis. Pa
rašė A. Giedrius
15c.
SNIEGO KARALAITĖ. Keturių veiksmų, penkių
paveikslų drama vaikams su dainomis.
Vertė V. Plaušifiaitis
25i.

'f .V

North Side. — Per Kultū
Mūsų kolonijos laisvamaniai
LIETUVIS ADVOKATAS
daug ko laukia iš katalikų. Jįę ros vajaus prakalbas Lietuviu;
nien.: R. 611-127 N. Dearborn SL
VAIKŲ TEATRAS. Komedijelės: Cyp.. cyp..
mano, kad katalikai duosnųs, apšvietai aukojo arba pasiža
Tel. Dearborn 8090
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave.
cyp.. Miau.. miau.. miau.. Grybų
tai nesigailės dolerių duot, dėjo aukoti šitie asmenys:
Roseland
Tel. Pullman 6377
barnis. Barbutė piemenėlė. Parašė So
nors ir socialistams. Tokias Gerb. kun. A. Baltutis .., $100
fija Čiurlionėnė ..,,
25c.
100
išvadas darydami, apsiriks. Matas Žaldokas
Tel. Randolph 2898
" Teisybė, katalikai yra duos P-ia Žaldokienė
100
Užsakymus
duokite:
A A S L A KI S
Juozas Gterdžiunas
100
nųs,
bet
ne
socialistams,
ku
ADVOKATAS
DRAUGAS PUBLISHING C0MPAUT,
Ofisas vidumlestyje
100
\.
rie už tą katalikų duosnumą Kasp. Butkevičius
ASSOCIATION
BLDG
19 South La Salle Street
100
2334 So. Oakley Ave., Chicago, III.
"širdingai'• atsimokėtų perse Ant. Rugienis
Room 1308
100
Valandos: 9° ryto Iki S p o pietų
kiojimu katalikų. Katalikai' ne Judyta Kreminskaitė . . . .
——-'
Namų Tel. Hyde Park 8895
Po
$50.00:
Ant.
Nausėda,
Jo.
&. . . . . . . . . . . . . . . • , . . . . . , . . ą sigaili aukų: labdarybei, mok
slui ir tautos reikalams. Bet, ir Juoz. Kaniauskiai (52.50), J. Naujokas, Pr. Valaitis.
PRANEŠIMAS!
kas kita yra socialistiškai pro- Lukoševičius, VI. Kavaliauskas, K.
Viso labo kartu su pasižadė
Bičiūnas ir Kuzma Co. per
Telefonas Ganai 5395
pagandai... Žinoma, iš daugu Vaškunas, Juoz. Petraitis, Kon jusiais susidarė suma $1,556.- sikėlė naujon vieton, kurioje
mos katalikų gal but, kad at radas ir Agota Ittiatavičiai, Pr. 54. Jeigu butų kas iš pasiža galima gauti dianraštį "Drau
J. Paliulis, Mykolas ir Emilė dėjusių dar atlikęs, prašau į- įą" grocernėje,
Generalis Kontraktorius, rtaty- siras keletas "zuikinių" kata
tojas ir senų narni} taisytojas. likų, bet mažai. Butų gėda to Andruskevičiai.
duoti savo aukę, gerb. kun. 2859 W. 40 Str.
Chicago.
Po 2fe.00: Ona Labanauskaitė, klebonui Baltučiui.
2338 S. Oakley Ave., Chicago kiam katalikui, kuri s remtų
Tel. Lafayette 3223
socialistus, nors maža auka; Po 15.00: Elzb. Kreminskiutė,
Arti 23 čio Place.
Visiems už aukas ir širdin
tai butų ėjimas prieš civiliza Bern. Kizelevičius.
REIKALINGA MOTERIS
gą, neužmirštamų priėmimą —
cijos tvarką, prieš įstatymus...
Po 10.00: Ant. Bacevičius, didelį ačiū.
AR MERGINA prie nuolati
Kaip juodai varnai netinka bu Kasp. Butkevičius (iŠ viso—110),
nio namų darbo Kreipkitės
Kun. Br. Bumšas,
^Telefonas Boulevard 4122
ti tarp baltų balandžių, taip Fel. Davalga, Ant. Mureika, Vin
4254 Archer Avenue
X»iet. Kat. C. Atstovas,
"raudonam" socialistui netin cas Mačiukonis, Juoz. Berkelis, Jo.
Tel. Lafayette 6149
Amerikoje.
Graborius
ka maišytis tarp katalikų, nei Valašinas, Ad. Kuprys, Ign. Rė
•
•
•
Patarnauju lai
*%& i |
kus,
Dom.
Žutautas,
Vikt.
Dau
laukti nuo jų aukų.
dotuvėse,
ves
^ Tel. Canal 0109
^
tuvėse,
krikš
girdienė, Konst. Jasevičiutė, Nat.
V
tynose ir kituo
Žodis mūsų sandariečiams. Kregždienė, Ona Jaskulaitė, Ona
KRISTAUS KANČIA
se
reikaluose j
Kainos ptleina-]
mot.
Ir
Nuo senai yra žinoma, kad Kavaliauskienė, Jonas LebežinsGYVENIMAS.
\
.
[3307 Auburn Ave. Chicago.] čia esančioje "Sandaros" kuo kasį Ant. Sutkus.
Pagrabų Direktoriai
5 4i Sjį € įį. %fcS^ Sj> ^ % į
Krutamuose
paveiksluose,
J. Wyand, Balsamuotojas
poje priklauso tokių žmonių, Po 5.00: B. Radišauskienė, Pr.
a
C. Siravičia, Asistentas
kuris vadina save katalikais. Sutkus, Juoz. Sluoksnaitis, Pr. lietuvių kalboje.
fiuiiiitiiiiiif iiiiiiiiititiiiiitiiiiiiitnuiiiiijL
Turime automobilius viso- V
ifalandžio. 5, Gary Ind
Dažnai matyt juos lankant Šnekutienė, Em. Eielečiutė, Ver.
kiuose reikaluose. Patarnauja- ^
S. D. LACHAWia
me kogeriausia.
#
Balandžio 9, Kenosha, Wisc.
LIETUVIS GRABORIUS
bažnyčią, o kaip kada įnet ki Pocienė, Kaz. Kišionaitė, Prl MasPatarnauja laidotuvėse kuopi-1
2055 West 22-nd St. Chicago. C
Balandžio 10, Cicero, UI.
Sriauala. Reikale meldžiu ataidau-S tas kataliko priedermes atli kolaitis.
Sktl, o mano darbą busite uiga-ja
Rodys Lietuvių Teatro Ben
Snėdinti.
kinėja. Seniau sandariečiai Po 2.00: Rozalija Juškaitė, J.
=2214 W. S2rd FL
ChlcagO,
P L A U T I M ^OtAUČrĄ. f}
skelbė obalsį, kad Sandara ne- Valaitis, Roz. Razimienė, Juoz. drovė.

TeL Canal 2118
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare.
Gyvenimas: — 2811 W. 03rd Str.

JOHN G. MEZLAISKIS

Tel. Prospect 8480.

TeL Canal 257, Vale Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojai Ir
Chirurgas
1821 South Halsted Street
Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 ikl4
po pietų; » 0 iki 9 vakare
• » • - » • » • .

• • • • • » • • • •

Tel.

Boulevard

A. Nasalsl

8

2160į

DR. A. J. KARALIUS
LIET L'VIS GYDYTOJAS

3303 S. Morgan Str.
CHICAGO,

ILL.g

WYAND'S G R A M A I

i

.,

•.*

Dr. L E. M A K A R A S

*••

41

Lietuvis Gydytojas te Chirurgas
OflMS ĮOSOO S. Mtchigmn Ave.
VaL 1$—II ryU: 1—4 po plcitu,
«:It—8TM Tai. vakarą
Resldencija: 10628 Perry Ave.
TeL Pnllman 141 ir Poli. I4»
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REIKALINGI AGENTAI po
visas Lietuvių kolonijas: Penn.
Mieh., Ohio ir New York'o vals
tijose. Patyrimas nereikalingas,
kiekvienas teisingas žmogus gali
užimti vietą ir uždarbiauti liuosose . darbo valandose. Atsikreipkite
klausdami platesnių informacijų:
K. VARANITfS,
10715 Miclūgan Ave. Chicaįįo, UI.
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PARDAVIMUI.

m ^

1900 S. Halsted Str.,

••::.

Vg

PLUMBING

JŪRIŲ VARPAI, triveiksmė mysteria. Parašė Vi-

lm

KULTŪROS VAJAUS AU
KOS.

m

Central Manufacturing
District Bank

)

CHICAGOJE.

mt

.

=

Pittsburgh, Pa. — Kovo 27
d. ties 2127 rVatson g-ve ra
do negyvą žmogų. Jo pavar
dės niekas nežino. Jis vadino
si Maika ir Motiejumi Ven-

Kalvinas J.

Siunčiant Lietuvon per mtis:
40 centų ui 100 Auksinų

•STT

ŠVENTOS

graičiu. Prieš septynius metus
jis čion gyventi atsikraustė1 iš
Shenandoah, Pav Buvt) nlt'ed ę š i r nepriklausė pri<e jokių
draugijų, taip vadinosi socia
listu.
Kovo 24 d. 9 vai. vak. poli
cija užtiko B-nc beverdant
munšainę. Nuvežė į policijos
nuovadą. Teisme ją nubaudė
$200 ir 30 dienų sėdėti šalto
joj. Ta šeimyna yra nukrypu
si nuo tikėjimo, pasidavusi
girtavimui.

Šiandie Pmiai Kursas

A R 5 A JJEPOJtL
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GERA PROGA.
Parsiduoda pusė biznio, bučernės
grosernės. Tirštai lietuvių apgyventoj
vietoj, arti Visų šventų parap. baž
nyčios. Biznis išdirbtos nuo daugel
metų, pusė perkant patyrimas nerei
kalingas, mes išmokinsime. Parda
vimo priežastis savininkas pirko ki
ta biznj. Norintis galės pirkti visa
biznį Atsišaukite
M. MAŽURA
10742 So. MichJgan Ave. (Roseland)

mm.
s*1

m
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PAIEŠKOJIMAS.
Paieškome savo sūnaus Adomo
Norausko. nuo kurio jau per de
šimts metų jokios žinios negavo
me.
Pirmiau jis gyveno:
1722 Washburn Str.,
Scranton, Pa.
Praneškite mums žinią apie jį,
arba gal pats atsišauks. Mūsų ant
rašas:
Adomas Norauskas,
Turžėmj valseiaas ir kaimo,
Kauno apskričk),
LITHUANIA.
SAVIEJI REMKITE SAVAS
ĮSTAIGAS.

viamtt
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Antradieni*, Balandžio 4, 1922

DRAUGAS
^%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%^%%^%%^^%%^^%%%%%%%%%^%%^^ n i g a s

atspaude.

J u k ž i neik
o t e , į užkule juvlmoGeriaus
Veri jie yra dvM>£nfc""/0 am- Jiiu'i ' (Turbūt norėjo pasi
žians )><'pt^<-iai.
kyli į mokyVląj.
—Aš protestuoju !Kaip tu ga
Gera draugijai agita°.ja.
li taip katalikas niekinti. AŠ
Susitarusi su Didžiausių Laivų Kompanija "Cunard Lin/e"
Pirmininkas liepė imo užei
esu katalikas f
TRYS UŽPUOLIKAI JAU PRIE KUI/TUROS VAJAUS.
Parengė Patogiausią
^
—Prie tvarkos, uždaryk dis ti ra.V'mokyti, o jis pats mano,
SUIMTI.
kad Užtektinai esąs mokytas.
\
Chicago-West Sįde. — Prie kusijas. Pirmininkas,. netvarKad pirmininkas yra mokytas,
Aną pirmadienį vakare sale paskelbtų Kultūros Vajaus au kiai susirinkimą vedi.
Su Palydovu
(Gal dabar katalikai J>asi- tai' aišku ir iš to, ne s jis lie
Cliicagos, Do\vners C rove,~de- kų netyčiomis praleista graži
um,£~
tuviškai gražiai kalba
Gal
i
GEGUŽIO
2
D.
1922
M.
fd-žiaugs;
bepročiais
išvadinti!)
vyni kaukuoti užpu61ikai įsi $100 auka Klemenso VeithuDidžiuliu Laivu
—Gerbiamieji, kadangi į- tas žmogus butų šėrų pirkęs,
laužė į milionieriaus Cutten .no.
statai
dar
"negata- dabar išvarytas, tai kaip mes
namus. Visa šeimyną ir kele
vi'P, neturiu ant stalo,-tai "ne- išparduosime šėrns, jei mes
tą tarnų su revolveriais suva NEPAPRASTAS ŠEIMYNI
(Keturiais kaminais, kurio paveikslas čionai tilpsta)
možna" susirinkimo tvarkiai žmonių bijomėsf
NIS
V
A
K
A
R
A
I
rė rųsin i? namus apiplėšė.
—Mat gerbiamieji, mes sa
Laivokortės ii New Yorko iki Piliavai (Piliau) tiktai
vesti. (Jau trįs mėnesiai kaip
:**cf ••
Priede jie paėmė d a r daug se
kėm,
gal
tas,
gal
tas;
kitą
ir
sakė, kad įstatai buvo priimti
$106.50 iki Kaunui per Piliavą $f07.50.
novės degtinės.
! Dievo* Apveizdos Par. —
.^trečiuoju skaitymu; pasirodė nereikalingai apkalbę jom, bet
Mes užėmėm geriausias vietas; visi mūsų keleiviai iš laiko laivokortės užsisakę
Dabar policija areštavo jau |,Labdaringos Są-gos * vietinė
dabar
ir
pagavom
(tai
gera*
dar nei dabar netur).
gaus privačius kambarius su dviem, keturiom, ar šešiom lovom.
tris iš tų plėšikų, kurie pris-! kuopa rengiasi prie nepapra
kad pagavote).
Stasys A. Daunoras, plačiai žinomas muzikas iš Mahanoy City,_Pa., mūsų paly
to vakaro bal. 9 d. Dievo Ap Pagalį turi bet nėr ka mušti.
lėgti viską išpažino.
dovas važiuos kartu su keleiviais net iki KAUNUI,* ir prigelbės keleiviams ypatin
Pirmininkas sako: " J i s yra
veizdos
par.
svet.
Bus
tikrai
Areštuoti: Joseph Vormiguose reikaluose.
- ?
—Balsuokim, ka darysime su vytis, iš jų to ir .reikia tikėtis,
ttag, 2032 Bissell st., buvęs mi šeimyninis vakarėlis: gardi tuo delegatu?
Norintieji galės Amerikon sugrįsti nors ir nebūdami Amerikos piliečiais, o turės
tai jų darbas". Tajsmogų pra
mūsų .specijaliai išgautas SUGRĮŽIMO PO PERAS. SUGRĮŽIMO POPEROS geros
turininga
lionieriaus Cutten tarnas; Paul vakarienė, įvairi,
Nubalsuoja išmesti, bet ku šalinu^ rėksniai aprimo, manė
tiktai šešiems mėnesiams. Laivokortė Lie tuvon ir atgal $212.50.
nariai-ės
Grabowski, 1124 Lili ave., ir programa, garbės
rį dabar mesti? Visi dairosi clabar pasiekė tikslą.
Perkantiems pas mųs laivakortės mes išrūpiname Lietuviškus pasportus uždyOtto Tempera, 2121 No. St. gaus diplomus, viskas nepapvienas į kitą, kanininko "nė į Vakarienės rap. — Viskas
ka. Mūsų Atstovai New Yorke patinka keleivius ant stočių; perkeli bagažus ant lai
•
Louis ave. Kitų policija dar rasta. O įžanga bus visai mavo, ir aprūpina visais kelionės dokumentais.
ra.
:*• *!J gerai, svetainė paimta, tikieieško.
. '* *
Mainomo pinigus, išduodame draftus išmokamus auksinais, doleriais, markėmis
—Sakykit, katras žinot.-Visi tus pardavojame ir aš manau
za.
Vormittag policijai išpaži
ar kitų šalių pinigais. Lietuvon nusiunčia me, pinigus žemiausių dienos kursų į trum
(tyH'
sutrauksim publikos.
piausi laiką. Pristatimą gvarantuojame.
no, kad tas apiplėšimas, tai jo
Atėję persitikrinsite.
—Ar aš jkesakiau, kad taip
Rašykite tuojau s užsisakydami laivokortės, kad gavus patogesnę vietą laive, ii
Kalėdoja, konstituciją gener
%sugalvojimas. Tam tikslui jis
bus IDabar turim pagalį nefcuinfprmacijų
rmaciju kkusdami adresuokite:
Vakaro rengėjos.
rolas tvirtins.
surado sau sėbrų. Išpradžių
rime ką mušti. Reikėjo pirma
^
»
ALUMNŲ DARBUOTĖ.
piktadariai buvo manę pati
sužinoti, tada leisti per balsus. —Mes jau kalėdojom maisto
milionierių pagrobti ir paskui
Aš žinau, pirma Čia sėdėjo, da po bueernes; mums duoda gc112 NORTH GREENE STREET
BALTEMORE, MD.
Cicero. 111. — Kovo 28 d. šv. bar ten užpakaly.
reikalauti už jį aukšto išpir
ius daiktus; kaip kur net lie
kimo. Kuoin-et tas tikslas ne Antano parapijos mokyklos a- —Pirmininkas manai kad aš?
pė pasijjnkti. Dar pabaigsime
pavyko atsiekti, jie nutarė a- lumnai laikė savo susirinkii.,ą.
— Tai tu.
kalėdoti, paskui surinksime.
SUS. LIET. R. K. AM. CHI- Visos kuopos prisiųskite kuoSKAITYKITE IR PLATINKITE
Pasirinko veikalą " N e r v a i ' '
piplėšti rezidenciją.
i—Ar gali prirodyti ir kokiu
Išrinko darbininkus vaka- CAGOS Apskričio svarbus susirin daugiausia atstovų, nes turime LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENIN
vaidinti. Tik dar nepasiskyrė būdu, kad aš tą padariau!
kimas įvyks sekmadieny, bal. 9 daug nepabaigtų ir svarbių rei TELĮ AMERIKOJE DIENRAŠTĮ
rienei.
ĮŠOKO PER VAGONO
dienos.
—Tu pats sakei, " a r negerai
"DRAUGĄ"; KURIO KAINA, TIK
—O 'kustintucija' ar jau ga d. 4 vai. po piet, Šv. Jurgio par. kalų apsvarstyti.
LANGĄ.
Malomi matyti alumnu s bei "parašyta, ar negerai parašy tava y
$6,00 VISAM METUI, PO VISĄ
(mokyklos kambary, 33-eios ir AuKaz. Kudirka, pirm. pag.
alumnes taip. gražiai darbuo- t a " .
PASAULĮ.
" T a i p , štai turiu blanką an- burn Ave.
Vežamas traukiniu į Ponti- janties.
— Tai kas kad aš sakiau, gliškavir lietuviškai'. Apsvars
ae reformatorių jaunas juo
Rozalė.
aš
galiu
sakyti
juo
tykite, kaip priimsite, tada
dukas piktadarys išoko iš va
kais, bet tu užtai negali ant
padarysime knygutes , , .
gono per atvirą langą, kuo KOMEDIJOS BE PINIGŲ.
manos užsipulti.
V
Lietuviškai rašyta bile kas
met traukinis bėgo 30 mailių
—Xo, jis to nedarė, aš jį pa
gali apsvarstyti, bet kaip čia
valandoje.
Bridgeporto Draugijų Su žįstų, jis yra pirmeivis.
reikia apsvarstyti tekstą ang
Tai įvyko arti Jolieto. Trau sivienijimo susirinkimas Įvyko
. —Tai kurgi (dabar tas kalti lų kalboj? Pasirodė kad negakinis sustabdytas. Bet pikta- Mildos svet. kovo 28 d. 8 v. v.
:
ninkas?
Reikia
parašyti
įima.
daris nesurastas.
Vienas delegatas, nors h* ne Nors Butkus liepė anam žmo
KAS SIUNČIA PINIGUS
vardas, pavardė ir pilnas adresas
—Geibiam., " m i t i n g a s " aĮsakyta pravesti tardymus,
Amerikoje.
•
valdybos
narys,
atsistojęs gui eiti mokytis, bet kaip pri
tidarytas,
prašau
visų
užsilai
kaip jis galėjo pabėgti, kuo
KAM SIUNČIA PINIGUS — vardas, pavardė ir pilnas adresas •
priešaky klausia vieno 2mo- siėjo konstituciją
kyti
J'spakainiai".
Dabar
K
angli&kai
met jis buvo saugojamas ir
Lietuvoje.
_
gaus,
"
o
tu,
kokia
draugijjj
" parvarysime*' delegatus iš
rašytą apsvarstyti, tai sako:
Ypač aiškiai reikia rašyti pavardės ii> kaimų vardus. Laiške pa
turėjo surakintas rankas.
kuriu draugijų atsilankė".
atstovauji V (tas vyriukas at- f ' r e i k i a ant kumisijos atidėti
žymėkite, kad į Lietuvą norite siųsti DOLERIAIS. Tuomet mes išra
(suprask,
nunešti
pas
genero*
rodo
nesenai
iš
Lietuvos
atva
šysime čekį kurį J ų s patįs turite siųsti į Lietuvą.. Mes ^jų nesiunčiaPeršaukė draugijas. Proto
PASIDARĖ GALĄ
lą). Paskui nutarė pirkti " A u
žiavęs).
me, todėl ir mažą visai užmokestį imame urž tuos čekius: 5(Tc. už kiek
kolą 'perskaitė ir priėmė.'
KALĖJIME.
vieną čekį iki $50.00 (tai yra už čekius po $50į po $20, po $10 ir
Raportas ir buvusio vakaro. — Aš nežinau nei kokios drau ditorium" svet. šėrų iš iždo už
po $5.00; mažesnių čekių nėra), o nuo $50'ir aukščiau J m a m e vieną
£ij>\ aš čia atėjau taip sau, "r $400.
Begerdami
"moonshine" KSulyginus įplaukas su išlaido
procentą, t. y. už $100 imame 1 dol., už $500 5 dol. ir 1.1 Beto reikia
,
taip.it.
aš
galiu
i
š
e
i
t
i
\
Dar
SJ.Vėliaus,
užbaigus
svarstyti
v
viename saliune susimušė Jo mis, pasirodė, kad atliko dar
dar atsiųsti 10c pašto išlaidoms.
kė, kad kokį ten tikjetą turįs. mažesnius .reikalus, baigė su
seph Giza, 45 m., 853 W. 50 į kasą. Pirmininkas džiaugia
P P m i n i n k a s sako: tai kam sirinkimą.
gat., su Andrew Gazdziock, si, girdi, "laikraščiai mus taip
'
'
'
d
e
r
m
a
i
s
"
"česą'\
gaišini?
Delegatas.
daug išgarsino, " s v i e t o " daug
42 m., 1227 Dickson gat.
ui $10 reikia atsiųsti
$10.60
už $5 reikia atsiųsti
$5.60
atėjo,
mat
ir
pelno
liko".
Pa
Pastarasis buvo labai surai
už $20 reikia atsiųsti . . . . $20.60
už $15 reikia atsiųsti
$16.10
už $30 reikia atsiųsti
$31.10
žytas. Del to paimtas ligoni- kilo kelios rankos, " n o r i bal
už $25 reikia atsiųsti . . . . $26.10 ;
so"."
už $100 reikia atsiųsti . . $101.10
už $50 reikia atsiųsti
$50.60
neėn, kur mirė.
už $500 reikia atsiųsti . . $50510
už $200 reikia atsiųsti .. $202.10
Giza buvo uždarytas polici Katalikus bepročiais išvadina.
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą
jos nuovados kalėjime,
kur
PIGESNIO PATARNAVIMO NEGALIMA NEI NORĖTI.
—Gerbiamieji, mes turime iš
tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių
pasikorė.
Pirm siunčiant čekius į Lietuvą turi pasirašyti ant jų po du
mesti tuos, katrie apie mumis
Katalikų .
kartu tas kas išpirko čekį. Pasirašinėti reikia ten kur yra žo
neteisingai raportuoja, l u r i džiai: pirmas parašas išpirkUsio čekį ir vėl kitoje vietoje: ant
VIENAS NUOŠIMTIS
me reikalauti iš redakcijos,
ras parašas išpirkusio čekį. /
PIGIAU.
Beto užsirašykite sau čekių numerus; jeigu kardais žūtų ke
kad jį išduotų jų pavardes,
S. Valstijų Darbo departa tada patrauksime teisman, ar
lionėje, tai reikėtų pranešti Ūkio Bankai Kaune (Laisvės Alė
ja. No. 31) kurie numerai žuvo; Išėjus pusei metų Bankas grąmento statistikos biuras pas ba katros draugijos bus tas
-žina pinigus.
*
kelbė, kad pereitu mėnesiu f narys,
(
uždegime draugijai
Nors ir žūtų čekis ar kas pavogtų iį, — pinigai vistiek
Išleistą Liet. Katalikų. Spaudos Draugijos
maistas tChicagoje atpigęs vie bausmę.
nežūva. Ant čekių yra vardas to kam*priguli pinigai ir nie
nu-nuošimčiu.
—Nei mes trauksime teis
kas kitas negali jų išimti.
/
J
A
M
E
yra
"150
su
viršum
pavekislų
a)
pavienių
man, nei kaltinsime draugijas
DIDELIS BARGENAS
KUR GAlfS PINIGUS SU TAIS ČEKIAIS.
darbuotojų
b)
draugijų
c).bažnyčių
d)
žymiausio
Lie
tik
reikia
sužinoti,
kad
raši
už pusę prekės parsiduoda f a r m a
L,udington Mich. Labai gera žemė.
Lietuvos Ūkio Bankas turi' po visą Lietuvą miesteliuose sa
tuvio astronomo kun. A. Petraičio observatorijos jo
5 budinkai, 10 akerų sodnas geriau nėja.
vo įgaliotinių — atstovų; pas juos reikia kreiptis su piniginiais
prietaisų ir e) kitų.
siu f rūktų, 12 akerių gero miško ir
—Negalima
sužinoti,
aš
buvau
netoli 2-jų miestų ir geležinkelio
reikalais; dolerinius čekius geriausia, žinoma, išmainyti" ten kur
JAMĘ^yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių
stoties. 5 karvės, 4 arkliai, kiaulės redakcijoj ir tiek darbavaus,
yra" Ūkio Banko- Skyriai, tai yra: Kretingoj, Mažeikiuose,
ir daugybė vistų, taipgi
geriausia
parapijų,
draugijų,
jų
veikimas;
aprašytos
mokyklos;
Šiauliuose, Vilkavišky, Šakiuose, Ulonergėj, Panevėžy, Utenoj.
mašinerija, visos tulsis ir namų for- bet negalėjau surasti (Tai gry
ničiai augštos rūšies.
Mišką par
ir išaip daugybė įvairių įvairiausių aprašymų.
Seniau Bankas išmokėdavo šitusičekius tik auksiniais, bet da
Niekad su
duosiu už puse kainos a r b a maini- niausiąs melas.
' siu a n t namo, buč©rnės a r kitokio
bar išmoka ir doleriais, kaip.kas^ nori. Dolerių duoda tiek kiek
JAME vienu įžodžių, šalę visapasaulinių žinių teibiznio, ir jeigu kas pinigu neture, Draugo red. apie tai n/kalbė
ant čekių pažymėta ir nieko už tai neima. _
,
pia visas Amerikos Lietuvių gyvenimas. 'Jis 450 pus
tai palauksma. Atsišaukime:
\
jo. — Red.). Reikia žinoti,
5619 So. Lincoln St.
C h k a g o 111, kad tą parašė katalikas, o kulapių. Turėdami tą knygų jūsiškiai Lietuvoje netik
Doleriniai čekiai labai patogus tiems ką važiuoja į Lietuvą ir nori
su savim vežtis dolerius.. Jeigu kas nuvažiavęs į Lietuvų paskui vėl ^
žinos, bet ir matys Amerikos Lietuvą, kaip mes ma
grįstų į Amerikąsu tais čekiais, tų atgautų čia visus savo pinigus,
tome.
'
s
kiek pažymėta ant čekių.
\,
Kaina:
:
50c.
Dolerinius čekius mes apgiimam/2. patis siųsti tik tuomet jeigu kas
Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite
Plačiai pagarsėjęs Fotografistas, A.
nori pasidėti pinigus ant procentų į bankų Lietuvoje.
prieminėtos kainos da 18c. persiuntimui ir paduoVOITKEVIČIUS, Fundatorius Šv. Ka
kitę gerą*adresą, fcąm-norite siųsti į Lietuvą.
zimiero kapinių varpo, pagryžo iš Lietu
vos ir savo name 636 West 18 §tr. Chica
Užsisakydami adresuokįtet
go, UI. atidarė PIKČERNĘ su naujausio
ii m
"DRAUGAS PUBLISHING CO.
v
išradimo prietaisomis.
M^^'i
Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius, iki 8 vai. vakaro.
.South
Oakley
Ave.
Chicago,
IHim
B e i k a M atsitikus, eikite prie savo seno bičiulio.
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T o k i u Budų Norint Gauti Č e k i u s :
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Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius,
2334 S. Oakley Ave.,,

\

Chicago, III.
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