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TURKAI STOVI SU, BOL
|
ŠEVIKAIS.
(

Kilus nesutikimams, jie veiks
bendrai.

BOLŠEVIKAI RENGIA
NAUJĄ SIURPRIZĄ.

OIS UNJ>ER THE OF ACT OF MARCH 8, 1»79.

CHICAGOJE.
PAGROBĖ 10,000 DOL. VER
TĖS BRANGUMYNŲ.

Žinios iš Lietuvos

GENOA, bal. 26.—(HeraldVisos reikalaujamos maši
KAUNAS. Amerikos Lie
Eraminer
kablegrama). —
Du plėšikai vakar užpuolę
.Konstantinopolis,
bal. 26.—.
• . . .
A ,
.
tuvių Prekybos Bendrovė yra nos greit bus gautos/ Stei
~
i «
•• •
i i fBolsevistine diplomatija ga- apiplėšė juibilierinę krautuve, susikūrusi Amerikoje su 2 mi- giama įmonė durpėms gamin
Genoa konferencijoje pakilę .
„
. . .
1242 West Roosevelt road. Pa
lionais dolerių kapitalo. Esa ti Šiauliuose, kuri teiks elekt
. .
, .
., mina
Europai
naują
siurprin .
grobė
10,000
dol.
vertės
branI
LONDONAS, bal. 26. — I š to negalima atlikti. Gi nusi- atsiliepti ir j artįinuesilis Ry ti.
muoju laiku ji užima žymią ros stočiai kurą, o taipat ir
nesutikimai, be abejones, gali
Anot
pakilusių
gandų,
bolgumynų, krautuvės savininko
Genoa j Central News depešo-* ginklavimas Prancijai skaito- tus.
I r jei taip, tai turkaiį v
vietą Lietuvos prekybos ir kitoms privatinėms įmonėms.
moterį
uždarę
užpakaliniame
je sakoma, kad Prancijos de- gi tikra- saužudys^ė.
,r-. .
.
., fsevikai padarvsią ekonominę,
pramonės srityse ir daro mi-l B-vė turi įsigijusi daug ne
kambary.
*
,
.
legaeijos pirminink. Barthou
Taigi Prancijai verčiau iš- nacionalistai visuomet eitų;libnines i apyvartas. Dabar B- judinąmo turto, kuris įkainuo
£•
.
.
,
.;
>
sutarti
ir
su
Japonija.
Bet
1V
telegrafu
gavo ius'trukci jų eiti iš konferencijos, negu
vė yra gavusi iš atatinkamos jamas dešimtimis milionų au
ranka rankon su bolševikais. Į
.
.
. +
BUS
DAUG
TUŠČIŲ
PAGY
nuo premiero Pbincare, jdant klausyti bolševikų priekaištų. •j*.
.
. ., . '
, V i -veikiausia, ar tik Japonija neinstancijos leidimą padidinti ksinų.
Zmovai tvirtina, kad bol-i. .
, . v.
.
VENIMŲ.
'įeis rusų-vokiečiųl sąjungom
Kuomet tuo midų Prancija v ., . - ... v T .,
jis paskirtu laiku pareikalau
4
savo kapitafą 30 milioiųį aukBendrovėj veikimo sritis
sevikai \ r iki šio laiko A
ngo-p'
. , \ ™ .?
iy "tų nuo bolševiku delegatu pri mėgina ardyti ekonominę kon
,,v. .. ,., , .
Bolševikai su Japonija tuo
sinų iš tam pardavinėjamos kasdien plečiasi ir tikimasi,
Šiandie
apartamentų
na
imti sąlygas, kokias Poincare ferenciją, bolševike jai gelb ros-valdžiai,diktuoja savo no- .. g
, .
• ,
akcijos, po 1,000 auksinų. Tu kad ji bus vienintelė didžiau
muose
yra
jau
daugybė
tuš
. . . .
,.
., ,.
tikslu pradėjo dervbas kovo
aną dieną išdėjo savo kalboje. sti. Bolševikų tikslas suskal
rint omenije didelį dividentą sia Lietuvoje firma apimanti
.
.
čių pagyvenimų. Bet po ge
Prancijos delegacija jau tu dyti j dalis ne vien Europos rus ir teikia visokius reikalui(nuo 1,000 auks. — 500 auks.) 'visas Lietuvos kultūrines ša2
v
,
,
.
mėnesiu.
I
r
gal
tos
derybos
m
gužės 1 o*T jų busią daugiau.
rėjo pareikšti, kad ji bolševi valstybes, bet ir pačią santar
amerikiečiai norėjo užpirk- kas.
gus nurodymus, Turku naci-. . .
.
¥.
Kadangi
namų
savininkai
kams į^uosianti dviejų dienų vę. Nes jie visas laikas ne
ti visas akcijas, bet B-vė, no,.
.
v,...
. • BLOGI
baigsis LAIKAI
čia - konferenciįoje,
ŠVEDIJOJ.
J
J
posenovęi
J
reikalauja
aukštų
Prancijos ko.
ultimatumą.
Jei bolševikai duoda ramybės \
onalistų visa padėtis pngu- , .
. •.
;*
^ T l T l l f Z ™l\
PLUNGĖ. Plungėje Telšių
,. Kuomet
v i*turkai
-i
T,' ,» / v • kaip pabaigta dervbos su vo- s a L l ų , šeimynos ^ r z u ^ A nių
nepri imsią sąlygai, prancūzų delegatams.
nacionalis
kapitalą
apyvarton;
duoj
m Sku
u r ėdijos buvo per var
J darbais
Nesmagumai
su
ir
kitos
neima.
Vienos
iš
jų.
bih nuo
bolševikų.
Bolševikai
P
delegacija apleisianti konfeKkonominė konferencija it tai
turėjo
visokias derybas
su
dą amerikiečiams tik 10 mil. žytines parduodama miškų.
,
. . >
•< i*
ivieciais. darbininkais.
le kur gauna laikiną prieg
vėl vos laikosi. Santarvės ek santarve,
ministerių r%ikaKngų
kabineto
akcijų, gi 10 mil. bus pasklei- p i r k t į n o r inčių buvo labai
renciją.
turkams • pristato
laudą,
kitos
statydinasi
nuo
visuomet irdaly
stos dietos gyventojų tarpe. daug. Netruko nė perpirklių.
Sakoma, Poincare kalba vi spertai jau kelinta diena nic- posėdžiuose,
pinigų, karo medžiagos
kit-l STOCKHOLM, bal. 26. —
savus
namus.
Bendrovė susidaro iš 3-jų Miškas buvo paskirtas vietos
sus ekonominės konferencijos ko neveikia Rusijos problemo- vaudavo bolševikų ambasado Naujausi Švedijoje ekonomo Namų
savininkams
išnaudo
se.
Nes bolševikų ekspertų rius Angoroje ,OrloV.
skyrių: Prekybos, teknikos ir reikalams. Tik deja, pirku
delegatus * nustebinusi.
nės
padėties
ištyrimai
parodoj
tojams
baigiasi
aukso
laikai.
darbuose atrado vienas priešpramonės.
sieji "vietos gyventojai" ne
Ko Prancija nori.
Graikai santarvės pusėje.
kad
darbo
klausimu
čia
ar
Per
kelis
metus
jie
prisilupo
ginybes.
)
i
Prekybos skyrius turi san visi pirktąjį mišką suvartojo
šiausias ^ laikotarpis, tai šif- pijiigų, privargino žmones.
Ko Prancija nori, tai išrei
Turkai nacionalistai įsitiki
krovas Ukvergėje, Šiauliuose "vietos reikalams."
Daug
škė aną dieną premieras Poin SUSTOS? DARBAI KONFE nę, kad graikai yra santarvės, Išsibaigiąs i balandžio mėne*
(savi namai)
Mažeikiuose, plauks Minija ar šį ar kitą
4
INTARIAMI
SUIMTA.
care kalbėdamas mieste BarRENCIJOJE.
ypač Anglijos, šalininkia, I r sis. Pramonėje depresija auk
Telšiuose įsigyta savo namai, pavasarį į užsienį. Po varžy
Le-Duc.
kuomet "jie kovoja su grai- pščiausią
laipsnį buvo pasiekuir bus įkurta sankrova. Ben tinių, ne vienas pirklys rodė
i
Policija
fmėmė
keturis
įta
kais,
reiškia,
jie
kovoja
ir
su
balandžio
15
difną.
Šiandie
GENOA, bal. 25. — Ekono
Nori, kad ekonominėj kon
drovė, būdama stambi pramo saują kortelių iš "vietos gy
pradeda riamus mušeikas, kurie, kaip
konferencijoje1
visi Anglija, kurios tikslas turkus darbai laipsniškai
ferencijoj nebūtų keliami kon minėj*'
nės įstaiga, reguliuoja svyruo ventojų," kad gavęs miško su
spėjama,
buvo
besirengę
dar
gerintis.
Bet
sunkenybėms
išnaujo
sustabdysi, sutraškinti.
tribucijos * r nusiginklavimo darbai
pirkinėti. G i kas tikrai savo
dar nesimato reikalingų pa ban — užpuldinėti neunistus jančią prekių kainą ir neduo
klausimai, taipat, idant e^ono- kuomet šiandie bolševikų dereikalams norėjo pirkti, tokių
Kaip ilgai bolševikams Ge lengvinime.
da sttprėti spekuliacijai.
darbininkus
prie
namų
staty
minė konferencija nepaliestų legatai vyriausiojo komiteto
kainų įvaryti negalėjo, nes
v
noa konferencijoje vyksta su
mo.
Tas
skyrius
pereitais
me
Šalį labiausia smaugia dar
Versailleso taikos sutaTties. susirinkime padavė griežtą
buvo įvaroma 3 ir 5 kartus
santarve taikoje darbuotis,
bininkų nerimavimai ir strei Areštuoti automobiliuje ant tais yra padaręs 120 mHionų
Taipgi nori, kad Rusija sutiki reikalavimą pripažinti Sovie
tiek, kiek nustatyta taksos
taip ilgai turkams nacionalis
apyvartos.
Skyriuje
dirba
40
kampo
Sangamon
ir
Roose
kai.
Darbininlcų
I
nepasitenkitų atmokėti visas prieškari tų Rusijos ' valdžią ir tluoti
kaina.
tams liepta ramiai užsilaiky
nimai visais šonais. Nepasi velt gat. Vienas turėjo su sa žmonių. Be* to prekybos sky
nes skolas ir atlygintų už sve Rusijai paskolą.
ti, nuduodant palankumą.
Draugija *' Kultūra'' paė
rius yilniuje turi 3 didelius
tenkinę darbininkai- turėdami vimi revolverį.
timšalių savasčių nacionaliza
Kad taip, tai komitetas per
Turkų nacionalistų valdžia darbo. Kilus nedarbui — tas Keletas mušeikų areštuota prekių ir vaistų sandelius, ir mė iš Plungės savivaldybės
vimą arba sunaikinimą.
traukė diskusijas ir nežino,
koncesiją
įtaisyti
Plungėje
dešrų fabriką.
>
atsakė į antrąją santarvės no pat.
seniau. Tie laukia bylos.
, .
Tuotarpu
tiems
visiems kas toliau darvti.
Kaune įsteigta didelė tabo : elektros stočiai. Sutartis pa
Bet optimistinių
pažiūrų
Ir nors abi pusi vis dar tą taikos su graikais klausi
Prancijos norams ^priešinasi
daryta iki 1950 m., gruodžio
me.
jTurkai
reikalauja,
kad
kos
dirbtuvė
"
O
r
i
e
n
t
,
"
išdir
TRAGEDIJA
ŠEIMYNOJE.
žmonės
skelbia,
kad
už
mėne
tvirtina,
kad
konferencijai
kri
bolševikai. Ve kodėl Pranci
ba gana didelį tabokos dirbi 31 dienos. Ta pati draugija
ja pasirengusi paklausti bol zio nesama, tečiaus pripažįs graikai pirmiau apleistų Ma sio, kito Švedijoje viskas pa
Moteris su vyru poroje ne nių kiekį. jTie dirbiniai smar turi Stonaičiuose valsų maluševikų delegatų, ar jie nusi tama, kad prasidėjusi diplo žąja Aziję ir tik paslcui jie sitaisys. (Tuomet visiems bus
ną.
gerai.
Daug vilties dedama gali sugyventi ir keletą kar kiai konkuruoja su užsienių
leidžia Prancijai. Gi jei ne, matinė Anglijos su Sovietų stosią į taikos derybas.
Tečiau į tą savo reikalavi šiandieninėje Genoa konfe tų vyrą pameta. Nes vyras dirbiniais.
Prancija atsisako but su jais Rusija dvikova.
z VILKAVIŠKIS. Plytas ir
. . .
girtauja,
gi
su
girtuokliu
ne
mų
turkai
negauna
atsakymo.
rencijoje.
Pripažinimas, tai nesunkus
Palangoje turima viešbutis dokalkas pri'seina gabenti la
konferencijoje.
galimas sugyvenimas.
Kiek žinoma, nacionalistai
\
:_
daiktas. Bet paskola, tai kas
ir vasarnamis, įtaisytas su vi- bai ištoli, nes visoj apylinkėj
Bolševikų tikslai.
«
Pabaigoje moteriškė gryftta
PENKTADIENĮ BUS
-kita. Bolševikai
reikalauja visuomet pasirengę taikintis,
sais patogumais.
nebėra plytinės po to, kaip
Prancijai Genoa konferen- vieno biliono, dolerių. j>asko- jei tik santarvė reikštų jiems
namo prašoma vyro. Šis žada
ŽIN0MA>
Teknikos. skyrių
įsteigta karo metu dingo Kišeniškių
) pasitaisyti. Už poros
pija didžiai neparanki. Tos los. ' ^Anglija tvirtina, kad to saVo gerus norus.
dienų
nuosavas namas, kuriame įtai dvaro plytinė.
V.
konferencijos tikslas patvar kią sumą Rusijai galėtų pris
vėl
girtavimas.
Federaliai
teisėjai
paskelbė,
500,000 dol. karui.
sytas auto garažas, taisomos
kyti ekonominę Europos pa tatyti tik Amerika, liet ne EuMoteris vyro
akivaizdoje ūkio mašinos, . automobiliai.
kaci^ateinantį penktadienį jie
Savo keliu, graikai Mažojoj
PER VIENĄ NAKTĮ.
dėtį. Bolševikai spiriasi, kad ropa.
išduosią savo nupsprenejį rei-* prarįja nuodų ir miršta.
Dirba 160 žmonių, Įtaisytas
Azijoj pasirengę sutikti viso
kale 6č\ ųž važinėjimą gatTaip žuvo Mrs. Lang, 4430 sulig
paskutiniais teknikos
kias priešginybes. Jie neno
Chicagoje vienos nakties is
vekariais.
La Salle gat.
reikalavimais.
ri apleisti Mažosios Azijos,
torija tokia:
įGatvekąrių kompanija būti
Automobiliais bei autobu Vienas žmogus nužudytas,
kur jie daug kraujo išliejo.
nai reikalauja "mjunetion"
Chicagoje pavogta 9 auto
sais vežiojama keleiviai ir į du sužeistu, trys suraižyti,
Vesti toliaus karą užsieniuoprieš komisijos paskirtus 6c. mobiliai paroje bal. 24—25 d.
prekės visais didesniais Lie vienas pažeistas galvon.
se gyveną graikai, suaukojo
tuvos plentais ir keliais.
daugiau 500,000 dol. Graikų
Tai kasdieninė
Chicagos
PARYŽIUS, bal. 26. — mo ir paskolos klausimais. P a pinigais išeina didelės sumos.
Skyrius atstovauja žymes- j kronika, kur išleidžiama mili
Prancija su Japonija paga galiau tie klausimai jau iš Pinigus karą Vestis duoda
'valstijos anglekasiai padarys nėmis ūkio masinu, firmoms, 0 nai policijos užlaikymui.
liau pilnai sutiko nepripažin spręsti, nepaisant to, ką da graikai patriotai.
PREZIDENTAS DARBUO atskiria sutartį su kasyklų sa Goner, Atst. " F o r d s o n " Tra
ti bolševikų valdžios ir neduo rys Angliįa'su neutralėmis ir
ktorių.
ORAS
>
JASI UŽ STREIKO
Čia gyveną graikai pamirš
vininkais.
ti tai valdžiai jokios paskolos, Pabalti jos valstybėmis.
Be to, daromi didžiuliai ži CHICAGO. — Šiandie ne
ta savo politinius skirtumus
BAIGIMĄ.
x
Atskirios sutartys, sako, da
kaip patirta prancūzų užsie
balo ir benzino sandeliai prie pastovus oras; gali 'but lie
Japonija su Prancija te if nori keliauti karo frontam
romos valstijose Kentucky ir
nių reikalu ofise.
WASHINGTpK, bal. 26.—
čiaus ne visame kame sutra*
stoties, kur skyrius įsigijo taus; vėsiau.
čia daugelis
gyvenančių
Tennessee. Gi Alabamos disBe to, Prancijos valdžia tuo |ka Rusijos klausimais. Pran graikų yra turtingų. Graiki Pranešta, kad
prezidentas
trikte viršaičiai įsakė angleka- nuosavą žemės plotą ir san
pačiu reikalu gavo užtikrini cijos noras bolševikų valdžią jos valdžia turi su jais skai- Hardingas su kabinėtu gami
delius prekėms laikyti. Apy
siams dirbti kasyklose.
T
mų nuo Belgijos, L ngarijos, visai išnaikinti. Japonija ne- tytis kadir finansiniu atžvil- na pienus visuomet panaikin
vartos už pereitus metus tek P I N I G U K U R S A S .
Lenkijos, Rumunijos, Serbi- nori to daryti. J i nori tik giu.
ti streikus'anglių kasyklose.
NAUJA KONFERENCIJA. nikos skyrius padarė 200 mil. j Svetimų žalių pinigų vertė,
jos ir Čekoslovakijos. I r tos Ibolševikų valdžią susilpninti,
Tie pienai, pasitaikius pir
sumai.
mainant nemažiau 25,000 doL
N E W YORK, bal. 26.
visos
valstybės pasižadėjo
Anot užtikrinimų, Japonija AMERIKOS AMBASADĄ
majai progai bus įduoti ka
Pramonės skyrius, nesenai
bal. 25 d., buvo tokia pagal
Prancija remti.
I pirmu kartu atsiskiria nuo
PIRKO VATIKANAS.
syklų savininkams ir darbi Čionai atnaujino taikos' dery įsikūręs atlieka įvairius pla
bas kietųjų anglių kasyklų o : nus bei projektus, užpirkinė- Merchants Loan & Trust Co.
Prancijos vyriausybė, sako- Anglijos ir pradeda bendrauninkams.
ma, šiandie kiek lengviau at ti su Prancija.
peratoriai su anglekasių at ja įvairias mašinas.
PARYŽIUS," bal. 26. —
Anglijos sterl. svarui 4.38
sikvėpusi, kuomet surankioju
t
"
Ungarija
Prancijai
yra Vatikanas čia nupirko buvu ARTI ANGLEKAŠIŲ SU stovais,
Paėmęs koncesiją 25 me
Prancijos 100 frankų
9.10
si visą £lėbį šalininkų.
Kietųjų anglie kasyklose tams, pramonės skyrįus stato
svarbi pagelbininkė. J i svar sią Suv. V a l s t i j a ambasadą, KOMPANIJOMIS TAIKA.
Italijos 100 Urų
5.20
Su Genoa konferencijos pra bi savo kariuomene, kokios kuri bus pavesta Šventojo Tėstreikuoja 152,000 darbininkų. Šiauliuose didžiulę elektros
Lietuvos 100 auksinų -38
džia prancūzai buvo labai su neturi nei viena vidurinės Eu vo nuncijui. Užmokėta 350,
S P R I N G F I E L D , Jll., b. 26. Anot žinių, visi norį kuovei- stotį, kuri teiks šviesą ne tik
Vokietijos 100 markių .38
sirūpinę bolševikų pripažini- ropos valstybė.
miestui,, bet ir apylinkėms.
— Illinois anglekasių unijų Į kiaušio susitaikymo.
000 dolerių.
Lenkų 100 markiu
.02

BOLŠEVIKAI MĖGINA SUSKALDYTI SANTARVĘ
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JAPONIJA SU PRANCIJA PRIEŠ RUSIJĄ

Nenori Pripažinti ir Paskola Duoti
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čiai apgaili, kad tas žmogus
serga proto liga. Kiti paduo
da jam juokingų klausimų.
Nes žino, kad jo galvoje gai
džiai gieda.
Šiomis dienomis taipat ia
Anglijos atvyko kita doros
"mokytoja", buvusi amerikie
tė, šiandie "leidę" Astor. Ji
čia daugiausia vėjo duoda ai
riams katalikams, kurie prisi
deda prie kovos prieš Angliją
už airių tautos teises. Ta pomia beplepėdama taip toli nu
žygiavo, kad pradėjo užgaui lioti ^katalikus. Girdi, Suv. Vai
stijas įsteigę protestantai protentantizmo pagrindais, ffaigi,
katalikams ateiviams čia turė\tų bu£ ir žodžio laisvė atimta.
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Trečiadienis, Balandžio 26, 1022

DRJtUGAS
ii.

i

'ii

,,

g

i'

r

=

y i

Neprasilenkė su stalų rezer
Pristatė Ladą Natkevičių rinkta aukos.
f
vacija. Kai-kurie žmonės pik įkalbėti. Dantistas Žymantas
Tuotarpu porą HolstrytiHin»t
tinosi tokiu nedemokratingu- sušuko: Už Natkevičių, valio; kų vedžiojo Natkevičių ir Žy(Nuo mųsų korespondento)
kAsdlen* tiakjrua nedėldlenius
mu. Juk socialistai nepripa už geležinį vilką, valio! į£ai- ;gulį po publika sveikindaPRENUMERATOS KAINA:
(Tąs%)
Jį sąv, po 15 £11. Mirus nariui, žįsta "buržujų", o čia juos kurie (kiti ir sušuko, vajip!
inies. Žmonės pakriko.
Metama
.....
•••••
Dailiai papuošta — pagrą įšduodama palaidojimui L 10. iškiša,
Bet dentistui visgi nepasisekė
Rakauskaitė užlipo ant es
rusei Metų . . .
$**00
įSiam
reikalui
nariai
moka
po
žinta bažnytėlė daro malonų
sukelti karšto, galingo upo. trados dainuoti. Žmonės ne
Prwumwatos mokaai iSkalno. Lai
ĮConplifllraji s t a l a s .
•«
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos
įspūdį. Ji yra trijų navų — da- į šil, extra; jei nepritenka,
nurimsta, kalba, vaikščioja,
Pinigų, pinigų....
M nuo Nauju Matų. Norint permai
6:40
v.
v.
susėdome
prie
lių,
su
puikiu
artistišku
altodaiuldoma
iš
kasos.
Pabaigoj
nyti adresą visada reikia prisiųsti
fimė valandą laiko iki ant tiek
Ir selnas adresas. Pinigai geriausia
riumi. Dvi zakristijos, vargo-1 metų, palikę L 10, likusius pi stalų. Prie vas. 19 d. praminto
Natkevičius prisipažino kad nusiramino kad galėtų dai
siųsti laperkant krasoje ar ezprese
M
Mouey Order" arba Įdedant pini
nėliai — korai. Dešinėj navoje nigus išsidalina nariai. Taip šone stovinčio "karališko" esąs pirmą
kartą tokiame
nuoti. Padainavo perą daine
gas } registruota laišką.
yra V. Jėzaus' širdies stovyla, 11921 metais gavo atgal sudėtų stalo dar niekas nesėdėjo. Tik skaitlingame būry. Branginąs
lių
"DRAUGAS" PTOL. 0 0 .
(pinigų
kiekvienas
L
—
17
šil.
štai
vienas
Holstričio
dentisišalį,
kur
bakūžė
samanota.
—
kairėj — ftv. M. panos Sopu
Velnių kupčius tauzina.
2334 So. Oakley A ve , Chicago.
lingosios stovyla. Visa bažny »6 penus, iš sumokėtų draugijos tas liepė atsistoti, nes dabar, Tarp jūsų ir Lietuvos dau^
Ex-dentistas pristatė Bol.
Tel. Roosevelt 7791
tėlė vidui nudažyta. Leinios ikason apie 24 šil. 6 p. t. y. jis 'esą, sulauksime svečių. Atsis-' emisarų yra.važiavę ir* daug
•nmiHiiiiuiiiiiiiiiniiuuiuiiiiHiiiiiiiNi
Žygelį kalbėti. Atrado ikaip
rūtų šakutės pasieniais dailia įbuvo ištisą metą apdraustas u£ tojom ir laukiame. V i s . dar inaišų pinigų išsivežė. — Pa
tikrais Jurgis savo: eisena,
vainiku bažnyčią supa. Ir ne- (7 šilingus. Pernai narių dr-ja laukiame. Už durų užlaidos sigyrė, kad ir jis su "draunudavimais ir kalba.
dyvai, kad Londono bažnytė skaitė 160, o šįmet jau turi 230. matomai kas nors maišosi. igu Žygeliu" pinigų, pinigų noTurbūt pasiskaitę "Kardą"
užlaidą
praskleidė. \rį, nes be pinigo negalima nie
lė daili: 'jos pagrąžinimui iš Bendros iš Londono lietuvių Galop
7
•arba
senąją
'
Šakę" pasirink
f
Priešakyje
Naikelis
nešė'
Ako
padaryti,
Seime
algos
maleista L 196'2, kaip tai matyti
Nesenai Amerikon atvyko
jrvvenimo žinios.
merikos vėliavą, Draugelis — ižos. Jie čion atvažiavę "be damas medžiagos savo kalbai.
iš
"Aukotojų
Sąrašo"
iškabin
anglas rašytojas Conan DoyĮ tuos jos plepalus tečiaus
Viso Londone lietuvių (ka Lietuvos. Paskui sekė Žygelis įaliai skleisti dalykus kas O gal pasiklausė ar gavo me
le. Pasisakė atvykęs su "svar tuojaus atsiliepė Kolumbo Vy to ant žalios .gelumbės "botalikų ir nekata lik u) skaitoma su Natkevičiumi su tuzinu pa- darosi Lietuvoj." Lietuva ga- džiagos iš "velnių kupciaus"
bia" misija. Kaipgi, žmonių čių (Knights of Columbus) binčiuje" po vargonais.
apie 1895 asmens. Mot 1004 Įlydovų poromis. TBėmė "ka- Įėjo sudaryti savo Steig. Sei- Mockus, kurį Žygelio ir Nat
tarpe platinti naują tikėjimą. organizacijos laikraštis "CoVerta pažymėti, kad tai ir vyrų 891.. Šeimynų , 388;
kevičiaus 4r&ugas, jų partijos
fališkąjį"
stalą
(ugi
Cičeri-.mą,
liaudies
valdžią.
Bet
LieTa* jo išgalvotas tikėjimas, lumbia". "Leidę" Astor pas daugiausiai prasti darbininkai
grynai lietuviškų 336 šeimy- nas net su Italijos karaliumi tuva tikrosios laisvės dar ne narys, Dr. Alseika, pasmerki.
tai spiritizmas — susisiekimas tatė ant vienos papėdės su padailinimo bažnytėlės reika^
'nes. Lietuvių, protestonų šei valgė, kodėl paprastam cici- pažinusi, nei ten šeimininkau * Jo vaidentuvėje viskas juo
su mirusių žmonių dvasiomis. Conan Doyle.
llą suprato ir apsčiai aukojo.
mynų 7. Maišyto tikėjimo ir likui prie "karališko" stalo ja tokie gaivalai, kurie carui da: juodas rūbas, juodasis
Girdi, jis pats su dvasiomis
Iš aukotojų ilgo sąrašo pami
internacionalas, tamsumas ir
taupos šeimynų yra 23, šie ėmė
"Columbia" rašo, fkad As
pataikavę ir t. t. Jie Lietuvai
nevalgytai — Zeceris).
• susmeštį esąs ekspertas. Del
niu čia tik kelis, k.' a. SĮhadt. t Jam painiojosi ispaniško
išliubą katalikų 'bažnyčioje.
tor pati atsižadėjusi savo gim
^aprinkę
Urachą
ir
t.
t.
to ir kitiems tai visa norįs
M arė Rakauskaitė padaina
,well moterys sudėjo L 5.16,
ji inkvizicija, jėzuitai, jėzuitų
Susibėgusių porų tik per "retinės šalies ir dar norinti mo
Vidurinės
srovės
esančios
vo Suv. Vals. ir Lįetuvos himišrodyti ir įtikinti.
Pranckevičius Kazimieras L
generolas Ledoohowskis, Apaš
gisterį" 15; maišytų — viso
kinti kitus. Bent jau turėtų
1
j
'sveikiausios
jėgos",
nepasiims.
Laukiau
MarseMetės
ir
5.1
^
Kasparaitienė
Agota,
Amerika posenovei vis dar tylėti, jei apsipažinusi su bu
tališkojo sosto atstovas Lietu
38 šeimynos ir gyvena daug
kluodančios
kairiųjų
ir
dešinių
mintijau,
kaip
čia
reikės
pa
Rudzevičius Aleks, ir Sungaila
skaitosi įvairių sensacijų šalis
vai Zecchini, davatkos, Vysk.
patystėje 8.
vusios savo šalies istorija.
j
ų
fanatizmui.
Jos
atstatys
daryti:
Btovėsi
—
reiškia
pra
Antanas
po
L
5
ZuYpač ji turtinga religinėmis
Bandurskio litanija, kun. An
Laikraštis "Columbia" sa
Londone gimusių ir baigu- sikalsi
įaisvę
("tautininkams"
—
savo.
įsitikinimams;
sektomis. Ir žmonės aplink vi
bavičiutė Ona L 3:10'6. $traš
dziulio keiksmai, katalikiška
ko, jog blogai daroma, kad to
teandarokams
kaip
su
medumi
sėdėsi
—
gali
su
"plyta"
per
,,
,
~
.
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v
TT'sių
mokyklą
bern.
180;
merg.
sokius "pryčerius" spiečiasi
sis universitetas, kunigų per
ki proto ligoniai įleidžiami ikauskas Panas ir Barulio Vui- 200.
Eina
mokyklon
bern.
255
gerglę
patepė,
nes
jie
sa*
^.
,
,
,
Y
°
pakaušį
gauti
nuo
pypkonei musės prie medaus. Taį ašion šalin. Tokiems vieta tik co dirbtuvė po L 3 svarus. ir meng. 302. Kūdikių yra: riaus. Marselietės nedainavo. •vė vadino vidurine srove). daug* turį Lietuvoį, jų ekspor
merikoniškas "business". Vi
tuoją po tris kas mėnesį, na
už trijų mailių nuo Amerikos 'Daug aukojo po du svaru, po bern. 86, mer. 110. Iš Lietuvos
Klaipėda
ir
Vilnius
busiančios
Lai
dabar
Žygelis
su
Natkevi
sos čia sektos ir visi "pinče
svarą ir mažiau.
pakraščių.
,
atkeliavusių viengugių vyrų čiumi dvasioje kenčia d # jų į- i Lietuvos dalys. (Bet nedrįso ir panašiai O čia, neva rimti
riai" daro "businessą \
Panašią bažnytėlę į Londo
'šiuo kartu sakyti, Ikad Lietuva daktarėliai, dentistėliai ir t. t.
Del to ir į Doyle prakalbas Laikraščio "Columbia" svei no lietuvių negėda butų ir bet 48; merginų Xt. Našlių mote sitikinimų paniekinimo.
ploja, raitydamies kėdėse.
'busianti Rusijos dalis).
apie spiritizmą žmonės skait kas pastabas cituoja ir kiti a- kur parodyti. O reikia atmin rų 40; n. vyrų 12.; persisky
Valgėme iki ,8:05 v. v.
rusių porų taip kad vienas yra
lingai renkasi ir klausosi jo merikoniški laikraščiais
Lietuva dar politiniai nesu Pypkoriams nušluostė nosį.
ti, kad kolektą — rinkliavą Lietuvoj, Amerikoj ir t. t. ySpyčių įžangą.
sipratusi. Tą parodą 59 "klepasakojimų apie aną pasau
Užbaigiant pa-ogTamą exmoka tik 305 parapi jonai. Ti ra 18. Merginų su šeimyna 4.
»r.
Naikelis
pradiįo
v
a
k
a
K
.
,
^
.
.
,
,
g
^
L
geime
ffi
Vienas Šveicarijos laikraštis
lį — pomirtinį (žmonių gyvedentistas Draugelis sakė, kad
krai jie verti garbės.
l
t
l
Augščiau paminėtosios 38 rą su <<spyživ*u". -m P^ ;įit 0 S e Pafoaltijos valstijose to
nimą.
f C \Ę paduoda šias Rusijos bado
butų gera pakalbėjus ir aukų
nis
vakaras....
Stengėsi
sukelti
Lietuvių
draugijos.
maišytosios
šeimynos
taip
pas
Mokytojų Profesi
Tuotarpu Doyle pasakoja, priežastis: laukų neįdirbimas,
nėsa. Rišo lenkų kalbą su parinkus
upą,
nepasisekė.
t
kirstomos:
1
su
žydę;
5
su
ru
Prieš;karą lietuviai Londo
"klerikalizmu".
nei Są-g-ai, bet del laiko vė
kad Šventasis Rastas, tai vienį nepaprasta 1921 m. sausuma,
pristatė ex-dentistą Drau - Pajuokė vienuoles makyto- lumo to nedarysią, kitose vie
perdėm spiritizmo slėpiniai. rusų "mužikų" silpna ūkio ne turėjo net kelias draugija*. sais, o 32 su protestonais arba
gelį vakarui vadovauti. Kalbė- ja*.
tose galėsią tą padaryti.
Girdi, aname pasauly žmonės organizacija, susisiekimo kelią >Buvo 2 dr-jos vyrų pašalpinės^ •protestoiiomis.
»
jo kaip yra susidariusi opozi
(Bus daugiąus)
jaučiasi laimingi. Čia gyven retenybė, civilis — namų ka 1 pašalpinė moterų; 1 blaivi
Reikią privesti Lietuvos NeDar Naikelis pranešė, kad
cija prieš juos, bet esą "ne- priklausomybę iki galui ir ją "čystfsią" grindis ir galėsią
dami persiskyrę, tenai ir vėl ras ir skaitlingos valdžios pa ninkų, 1 "Rutiečių" — apš———r~
siras jėgos šitą kuopelę su- palaikyti. (Nedrįso pareikšti liašokti iki dvylikai.
sueiną į poras. Ten žmonės at klaidos. Ypatingai tenka pa vietas ir 2 kooperatyvės ke
laikyti". Norėjo sulošti b e - j ^ į R u s i j a sustiprės ir jai pa
siekia visus troškimus, kokių brėžti paskutinoji priežastis pyklos. Karui užėjus, jų vei
Daug "tautininkų" nedaly
tuo
negaiėję atsiekti ant žemės
momentu, kada Rusijos kimas sustojo. Per karo aud
partyvio rolę, tot laisvama- v e s ą k a į p Petrapilyje kad vavo puotoje.
L.
gyvendami, sako Doyle. Gir- delegacija Genuoje taip di- rą išsilaikė tik viena draugija,
Chicago, I1L — Ohicagos nybė lindo kaip yla iš maišo. norėjo padaryti).
' Sandarą išreklamavo, bet
di, aname pasauly, kaip ir džiuojasi Sovietų Respublikos tai moterų šv. Onos pašalpinė lietuvių "tautininkai" pa
Dar pasvajojo apie "kleri apie Chicagos Lietuvių PypPagyrė dainininkę M. Ra
dr-ja.
čia, esą ir ūkių, ir galvijų, ir administracija.
gerbė socialistus — liaudinin- kauskaitę kuri dovanai «avo kalizmą". Oazdino ir su kito korių darybą nei žodžio, o jie
prie šios puotos renginio šoki
kiaulių, ir vištų.
1921 metais vėl susitvėrė vy kus Bol. Žygelį ir L. Nat energiją ir laiką mums aukoja kiais baubais.
RYTTOJ, BAL. 27 D v DI xų pašalpinė draugija. Ji t u r i f k e v i ^ Morrison
Jie neturį kuo atsiremti nėjo kaip akis išdegę.
viešbuty, (Bet ji negalėjo pasiaukoti
Ir tai esą "faktai". Tuos
Pypkorius.
TRIUKŠMAS kitokią, negu kitos pašaipi bal. 23 d.
paminėjimui Lietuvos Nepri prieš Tautos Fondą, Kultūros
"faktus" jam nušvietusios DŽIAUSIAS
Į
••'^
i "' nm
Sff
dvasios, su kuriomis jis dažnai WEST SIDĖJ, MELDAŽIO nės draugijos, tvarką. Kasos
Puota prasidėjo
valanda klausomybės vas. 16 d. š. m., Vajų ir t. L," u*tad ir jiems
JEI NORI IŠGIRSTI TIKkalbasi.
SVET. KALBĖS KUN. feAfc- [branduolį sudaro L 10, Narys vėliaus negu buvo paskelbta. nes Kvietimo Komitetas nesu reikią "pinigų, pinigų".
| JtĄ TEISYBC^APĮE U l i T U tiko
jai^
užmokėti
$65).
Pagyrė
Užbaigė
kalbą
pąkurstydamoka
6
penus
į
savaitę
ir
3
p.
?\ti girdėdami tamsus žmo MUS,
Žmonių atsilankė apie 150.
BAGDONAS, GROS
VĄ, ATEIK Į PRAKALBAS
itakauskaitės
akompanistą
J.
mas:
Jųs
amerikiečiai
galite
Žmonių
upąs
—
nekoks.
nės tik dūsauja. Susipratę gi MUZIKA, CHORAS DAI extm į mėnesį administracijos
6Į VAKARĄ, hAL. U D., ŠV.
užlaikymui. Ligoj išmoka per Į1 Stengtasi jį dirbtinai įtempti, Bianską, kaipo "mums daug daug kuomi, mums padėti. Natgardžiai pasijuokia.
ANTANO PAR. S V E T , CI
NUOS IK T. T.
padirbėjusį".
I kevičiui "spycių
užbaigus
6 sąv. po 30 šil. ir per kitas Į bet nesisekė.
Rimti amerikoniški laikrašCERO, ILL.
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visiškas jos apmirimas ir išnykimas i s dygti bepradėjus^ vystis savo jėgas tik tikslas, prie kurio turi kreiptis visomis Į tuokliavo, paleistuvavo, taigi žmonės patautų gyvenimo.
tos pačios augalo rųšies link* kurios yra savo jėgomis, visais darbais. Mylėsi, sako gedimo žvilgsniu ejo lenktyn su dievais.
*
įsakymas, Viešpatį Dievą Tavo visa šir Mat visuoJuet žmogus yra palinkęs tverti
Rimčiau mintijantieji žmonės, matydami
sėkla. Taip ir Ižmogus. Žmogus tik tuo dimi tavo, visa siela, visomis mintimis Dievą 'sulig saver pavidalo. Kaip Dievas
(
šį visuomenių liguistą stovį, dar prieš ka
met bus geras ir baimingas, kuomet Dievą tavo. Taip darydamas žmogus suras ne sutvėrė žmogų sulig savo pavidalo, žmogus
rą
bandė
surasti
prienionių,
kurios
pa
Tikėjimui sumažėjus, pradėjo smukti
ir Jo tobulystės pažinęs, pradės jas savo Dievo, bet savo naudą, pakils tobulystėje, gražus išdėjo, bet-kuomet žmogus pradėjo
žemyn ir žmonių dora, prasikaltimų skai keltų žmonėse dorą ir sustabdytų griu
gyvename įvykdinti. Dievas, pavyzdžiu, išplėtos savo galės, užviešpataus gamtą, Jy^yą tverti sulig savo pavidalo, Dievą?
čius didėja* sąžiningas pareigų pildimas vimo eigą. Doros reikalingumą visi pri
viską sutvėrė, viskas yra Jo įinyboj, net nors ne tokiame laipsny, kaip Dievas, bet baisią įgijo išvaizdą, nes į žmogų su viso
darosi retenybė, girtuoklystė, paleistuvys pažino, bet visuomet karščiausių ginčų su
plaukai ant žmogaus galvos yrą suskaity visgį plėtosis Dievo link Taigi žmogaus mis jo silpnybėmis tapo panašus. Bet tat
tė, vagystės, plėšimai plečiasi kaip koksai keldavo klausimas, kokiu būdu žmogui tą
ti, sulyg Kristaus pamokinimo, taigi ir pažangos ribos yra pats Dievas: "Estote ne buvo Dievas, kuris pasaulį valdo, tik
dorą
įdiegti
ir
ją
palaikyti,
žodžiu,
kaip
gaisras, apimdamas be išimties visus luožmogus, jeigu tyrinės visatą, skaitos perfecti, sicut Pater vester coeiestis per- tai 'žmogaus vaizduotės, ligoto proUf ir jo,
mus. Politika ir terptautiniai santykiai se žmogų dorą išauklėti.
geidulių padaras. Visa istorija yra prižvaigždes ant dangaus, žoles, lapus, gy
fectus est." Bukite tobuli, kaįp jųs dan
Katalikų Bažnyčia visados ir visiems
nai jau prašalino dorą iš savo gyvenimo.
pildinta kovomis tarp Dievo ir žmogaus.
vulius, tyrinės gamtą, vystys ir lavins sa
Tai jausdamos tautos visos skubiai gin skelbia, kad dora turi remtis tikėjimu,
gaus Tėvas tobulas yra.
Dievas nori, kad žmogus butų į Dievą pa
vo protą Dievo proto link. Deleį to Baž
kad
be
tikėjimo
pagelbos
žmogų
dorą
,ir
kluojasi, kad apsigynus nuo kaimynų plė
Šias išvadas patiltfrina istorija ir paties našus, kad pakiltų aukščiau, dėlei to Die
nyčia visuomet skelbia, kad tikras moks
visuomenei
naudingą
išauklėti
negalima
šikų, kurie tyko kaip Varnai silpnesnį
las turi žmogų prie Dievo privesti, moks žmogaus psikologija; Istorijoje galime pa vas davė apreiškimą, nurodė savo tobulys
praryti, nepaisindami jokių teisybės dės- ir nurodo kodėl.
las gi, kuris Dievui prieštarauja, negali stebėti, kad žmogus buvo doresnis tame tės, sav 0 valią. Žmogus atbulai nori, kad
1. Žmogus yra sutvertas sulig Dievo būti tikras mokslas,, kad tai žmogaus pro laikotarpy, kuriame apie Dievą turėjo ge- Dievas nusileistų ir į žmogų butų pana
mų. ,
(Mokslas be Dievo žadėjo ir dar vis ža- paveikslo ir pavidalo, kaip mus Šv. Raš to liga ir paklydimas, Bažnyčią tad ne resnį supratimą. Imkime kad ir senovės šus, kad pridengtų ir paslėptų, savo tobu
da žmonėms rojų sukurti šioje žemėje, tas mokina. Šita tiesa taip yra svarbi ir mokslo bijo, bet žmogaus silpno proto.
Graikų, ar Romėnų istoriją. Pačioj pra lystės, kad butų žmogui daugiau supran
bet vietoj rojaus sukūrė pragarą, sukėlė pilna pasekmių, kad reiktų parašyti dau
Žmogus toliaus privalo viską mylėti džioj randame jų tarpe didelį doros laips tamas, kad galėtų be baimės prie Jo pri
luomų kovą, kuri gali ^pasibaigti visos gelį knygų, kad ją supratus, yra tai rak
taip ir toj pačioj tvarkoj, kurioj ir Dievas nį, bent nerandame to baisaus pagedimo, siartinti. Dievas nepasmerkė žmogaus ųž
civilizacijom sugriuvimu. Tikras bedie tas į visą žmonijos istoriją. Žmogus yra
viską myli, taigi Dievo valia privalo bu- kuris vėliau atsirado, priežastis — dievų tą jo troškimą, nusileido, priėmė Anogaus
vystės kūdikis tai bolševizmas, kuris iš
Dievo paveikslas, tai reiškią, kad tarp l ti žmogui aukščiausia gyvenimo taisyklė. tobulesnis. įsivaiadinimas, dievai doros
prigimtį, tapo žmogum tuo tiksiu, kad p a - ,
siplėtojęs užduos mirtiną smūgį visai Eu Dievo ir žmogaus yra ryšįs, panašus į tą kiekvienas nuo tos valios atsitolinimas la pavyzdžiai, baudžia žmones už prasikalti
rodžius žmogui tobulą žmogaus paveikslą,
ropai.
kuris yra tarp augalo ir jo sėklos. Aiv bai skaudžiai atsiliepia jo gyvenime, ga mus, įmonės (valdosi. Bet vėliau, kuomet
be jokių silpnybių. Taigi šiandien mūsų
Artinasi rodos istorinio laikrodžio va galas išduoda sėklą, bet tiktai tos pačios dina kūno ir dvasios sveikatą, ardo vi poetai literatai pradėjo dievus tverti su
landa, kurioj su Europa neišvengiamai rųšies, kurios yra patsai augalas. Tarpu suomenės tvarką, žmogus netiktai nedaro lig žmogaus pavidalo, žmonija pradėjo pavyzdys ir paveikslas yra Dievus įsikuni- *
turi tas/pats atsitikti, kas atsitiko su Ai- sėklos ir augalo yra ir skirtumų, bet pažangos, bet gtrįžtą atįgal gyvulio link. skęsti purvuose, nes jau neturėjo doros jęs, Kristus Dievas žmogus.
giptu, Babilonija, Graikija, Roma: būtent sėkla, tinkamose sąlygose atsidūrus4 ir Dievas tad yra žmogaus idealas, žmogaus pavyzdžio, patys dievai vogė, pešėsi, gir(Bus daugiau)
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LIETUVIAI AMERIKOJE
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ŠIANDIE GARMUS CICE nors ir didžiulės, parapijos
ROJ, BAGDONAS CICEROJ, veiklume. Kur išvieno veikia/ma, ten ir pasekmės geros.
ROMANAS
CICEROJ,
CHO
į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PRAK.TIKUJA 30 METAI
Siunčiant Lietuvon per mm:
Rec.
4441 S m t h Weotarn A T O M O
RAS
CICEROJ,
BENAS
CI
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Ofisas 3149 Se. Morgan 89.,
48 centai už 100 Auksinę
Telefonas Lafayette 4144
ertė 32-nd 8t.,
Chleago, OI.
CEROJ,
VISKAS
CICEROJ,
ŽMONIŲ PAMALDUMAS. amerikiečiams yra gerai ži
•alau*©*: 0-11 rytais, 1-1
M
L HARRINGTON'O KRE 208 Auks. ui vieną Dolerį
STfiCiJALISTAi
nomas: apie kunigus ir davat PARAPIJOS »V1TAIN»J.
Epietų ir 7-8 vakarais. N e d ė l d i e - I
VAKARAS.
oteriskų, Vyriškų Ir chroniškų
Sniais Ūktai po plotų S iki 6 val.S
Pigesnis kursas siunčiant
Ilgų.
DITORIŲ SUSIRINKIMAS.
kas ir su ašaromis verkė, kam
didesnes sumas.
Ofiso Valandos: Nuo 19 ryto
mimmiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimmuiiiiuui
Pristatymas Užtikrintas
Wortville, UI — šiais me I*. Steig. Seimas paliko {klebo
#lkl 8 po pietų, nuo B iki 7 vak
— įvyko —
Trumpame laike.
': Nedėllomis nuo 10 iki 2 po p lėtų. &
nijoms
žemės.
Ir
jei
jų
par
tais,
užėjus
streikui,
gavėnios
Telefonas Yards 687
Pėfcryčioj, BaL 21 d. lS8f
J o f f i c e TeL Blvd. 7820
jo
metu labai mažai žmonių lan tija neturi geresnių kalbėtojų, PARAPIJOS NAUDAI DAR
•
Pranešimas
į
Columbia Svetainėj.
kėsi į pamaldas, ypatingai pa tai vadinasi, labaį nusmuku
8Ų0TĖ.
Į
48-ta ir Paulina Sts.
skutinėse dienose. Kur reikėjo si, ir jie savo prakalbomis biz
State Bank—Clearing House
a
Lietuvis
Bank.
visuomet būti pilna bažnyčia, nio nepadarys; žinoma, suauSulyg daugumos balsų bu
North Side. -* Parapijonai
•
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
o
1112 West 35-th Street
tai visai nlaJžas skaičius žma- kotais žmonių pinigais, tiktai metiniame susirinkime nutarė vo nutarta kad turtas butų
3
Perkėlė savo ofiso i
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
O 4401 SOUTH ASHLAHD AVK.
g
Turtas $6,000,000.00
4421 So. Ashland Arei
mų tesusirinkdavo atiduoti galės turėti čionai, Amerikoj, daug pasidarbuoti parapijos atimtas į kreditorių rankas.
•[VAJL: 10:30 iki 12: 8:30 iki 6 IrfO
TeL Yards 244
t 8:80 iki 8:30 Ned. 10:80 iki 18. K
igarbę Aukščiausiajam. 0 mū gerus laikus, bet tas neilgai, naudai, kad ir šįmet atmokė įKurie dar nepasirašėte ant
OFISO VAI*:
g
N u n . : 2*14 W. 4J 8 t
o
TeL Yards 6994
sų gerb. klebonas visados nes žmonės susipras. įr ma jus $5,000 skolos. Tuoj pava "petitum", tai galite pasira
•t^t^^9^«^»'8^*n-«#n^n^tj
oj
Tel. Lafayette 26S
8—10 v. ryto, 1—3 ir 7—9 v. v
R«ft> TeL Cicero S 4 i t
Nedėliomis: nuo 10 v ryto iki 'žmones prie to ragindavo.
nau išpirks jiems ^laivakortes sarį,'apie 15 gegužio, žadama šyti padedant vardą ir suma,
Oliso TeL Cicero 4»|
=
1 vai po pietų,
Velykų ryta, ant Prisikėli važiuoti atgal iš kur atvažia pakviesti karaselę su įvai piningų kiek ant notos šiose
TeL Blvd. 7042
Agentas.
riais daiktais. Jji 30 d. hepos kolonijose:
mo, prisirinko tiek daug žmo vo.
9/9>* 9>9>44>9>9>««4%e^4>t^S4 8y9>444#f>
1325 So. 49 Conrt
Į
bus
metinis
paraipijos
pikni
N.
E.
Cor. 49 Court ir I I Str.i
nių, pilna bažnyčia, kad senai
Telefonas Von Buren 294
LDETC¥IS DENTISTCAS
i ant viršaus valstyničlos.
T0WN
OF
LAKE.
KELIONE JUROMIS.
kas. Rudenį, apie 3 rugsėjo
Res. 1189 Indeoendence Blvd.
4711 SO. ASHLAND AVBNUK
tiek bebuvo. Net mįslis apima,
Kelionę Juromis bus,* maloni, pa^
F. Vaičkus •
ARTI 47-too Gatvės.
iš kur tiek žmonių atsirado, tenkinanti, ir n© bauginanti, jeigu prasidės parapijos bazaras.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
4637 So. Paulina Str.
Seredomts nuo 4 lkl 9 vakare.
keleivis prie tos keliones bus atsa Draugijoms laiškai jau išsiun
kur
jie
pirmiaus
buvo
sulindę.
kančiai prisirengęs, o kad prisireng
Rasas Gydytojas Ir Chirurgas
VAJLENTINE DRESMAKIUG
ti
reikia žinoti kas . yra tinėti. Kaip girdėti visos drOOLLEGES
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų,
Reikia padėkos žodį tarti ne atsukančiai,
CICERO
atbutinai ir reikalinga, ir kad tą
J2407 W. Madlson, 1850 H. WeUs,
Vaikų Ir visų chroniškų ligų.
•205 8. Halsted Streets
įgerb. klebonui už taip gražų žinoti, ne gana pasiklausti pas savo jos ims dalyvumą, minėtame
J. Janulis
Telef. Pullman 3634,
VALANDOS: 10—11 ryto 2—S po
1*7 Mokyklos Suv. TalstfJoM. i
draugą, bet reikia pasiklausti IŠTAI bazare. Kai-kurios jau nutarė
Moko Siuvimo, Patternų k ir-] \
pietų, 7—8 vak. Nedėllomis 10—12 d. išpuošimą Viešpaties grabo GOJE kurj turi tam tikrus patyri
14431 — 49 Ave.
•pimo, Designing bizniui ir naDR. P. ŠIMAITIS
mus, per kurios tarpinikavhną tar ks mano veikti per bazara.
Ofisas 3854 So. Halsted 6tr., Chlcago Jis buvo paskendęs vienose pe laivinių kompanijų ir keleivių,
i. Vietos duodama dykai.
1
IfAPRAPATH
{Diplomai.
Mokslas lengvais atTelefonas Drover 9693
BRIDGEPORT
važiuoja žmones visokių tautų, ir }
Valio,
northsidieciai!
Lai
PGydau B e Vaistu tr Re Opesactjos
gėlėse.
Kaip
žinoma,
seserų
•mokėjimals.
Klesos dienomis ir
4^«^9/^«^9>6>«>9>«'»^%a^a^^^-^»%0
visas šalis pasaulio.
^vakarais.
Reikalaukit
knygelės.ji
10901 South Mlcfalgan A ve.
B.
Gedaitis
neturime, tai vienas klebonas TOKIOJE JSTA1GOJB. kuri yra jūsų, nei šįmet neperveikia,
Seeley 1A4S
<
ROSfiLtAND-CHICAGO,
ILL.
išsidirbusi ryšius su laivinėmis kom
3302
So.
Halsted
St.
SARA PATEK, pirm. S
daugiausia trinso padėjo.
panijomis taip kaa viena po kitos,
W. Balchunas
ko geriausius parankumus ke
O kiek daug didįjį šeštadie duoda
leiviams tos įstaigos ant savo laivų,
827 W. 33rd St.
tikrai gali gauti
geriausius
nį išpažinties priėjo ir rytą kuri
2;; Telefonas Yards 11 $8
kambarius ant bile vienos laivines
ADVOKATAS
j priėmė Šv. Komunija, net šir kompanijos
laivų del savo keleivių,
WEST SIDE
STANLEY Pj
geriausj maistą, priežiūrą, gerą drau
Ofisas DklmiestyJ:
giją ant laivo, taip kad padaro ke
MAŽEIKA
J. Shaltz
j
29 South La faile gtrtt* dį džiugina.
LIETUVIS
lionę tikrai patenkinančia.
GRABORIUS rRi
Antrų dienų Velykų L. Vy TOKIOJE IŠTAIGOJE, kuri iš lai
Rambaris 324
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2139 W. 21st Str.
Balsamuotojas
Ofisas ir vyvenimo vieta:
Telefonas Central 4299
laiškais prirengia keleivius prie
čių vietinė kuopa surengė te ko
JJ*J South Halstcd Street
Turi g automo-S
keliones, patardama kas jiems rei
| *****##*^^
j
18-T0S GATVAS.
Ant viršaus Iniver. State Bank
kalinga
turėti
pagelbėdama
gauti
blllus
visoklemss
atrą
su
visokiais
pamarginiValandos: nuo 10—12 ryte: nuo
J T*iw»i9, 812 W. SSrd St J
jiems reikalingus dalykus, taipgi pa^
reikalams. Kainai
po pietų; nuo 7—9 vak.
K. Baldauskas
mais. Aš čia jų nekritikuosiu aiškindama ką keleivis gali vežtis su
Telefonas: Yards 4881
Nedėliomi3 nuo 10—tprieinam oš.
savim, kaip atsivežti bagažus i Ncw
1947
So.
Halsted
Str.
»
t
Telefonas Yards 2544
ir smulkmeniškai nesuminė- .Yorką, ir kiek sunkumo bagažas bū
3319 Auburn
==
na priimamas, aąt laivo be mokesties
siu. į w .>'•>/> . f*?b
Ave7 Chieago j
prie.Jąlv-įk,oH*»^r
W.nWo&?&»tt'g»W'
Perstatynias buvo' geras ;ir TOKIOJE IŠTAIGOJE, kuri ael. ap
skaudėjimą, ar tamlstos ak|e
Charles Kiserauskas
<
saugojimo savo keleivių nuo visokių
ašaroja, raides susibėga kuo
ANTANAS A. OLiS
;
juokingas, galima sakyti pub ne smagumų atvažiavus J New Yor
met skaitai, pailsta akis be10504 So. Michigan Ave.
(OLSZEWSKI, JR.)
siuvant, jei taip, tuojaus tu
ką, visados turi savo žmogų ant
lika buvo patenkinta. Kai- stoties keleivius pasitikti, kuris ap
ri pirmiausia pasiteirauti ma
TeL Ganai 0109
i Perkėlė savo ofisą po numeriu^
ADVOKATAS
no
1S
metų
patyrimo,
kuris
KENSINGTONE
jų bagažus, atveda j tos iš
472* SO. ASBLLAM© AVENDE
Veda bilas visuose teismuose
suteiks tamistal geriausią pa
kurie vaidintojai savo roles rūpinęs
taigos
biurą,
kur keleivis būna apru_
tarnavimą.
Miesto Ofisas:
Bruno and James
SPECIJALISTAS
pinatmas
visais
jo
keliones
reikalais.
labai
gerai
atliko.
Buvo
tokių,
S. Dearborn St.,
Room 1040'
Džiovų, Motery tr , Vyrų UffV
Telefonas: Central 1774
Ir
TOKIOJE IŠTAIGOJE, kuri turi
314 Kensington Ave.
JOHN J. SMETANA
kad pirmą kartą scenoj pasi savo
skiriu,
Kaune
tr
del
saugesnio
;?aL: ryte nuo 1 0 — 1 2 ; . n u o 2—5J
1801 So. AshJand Ave., Chlcago
Pagrabų Direktoriai
Vakarais: 2251 S. Halsted St.
pataivežimo
pinigų, gali keleiviui
rodė,
aie
gerai
atliko.
Į?O pietų: nuo 7—8:89 vakare A
WB8T
PULLMAIT
•
kertė
18-tos
gatvės;
8
lubos
Telefonas: Boulevard 888.
duoti savo čeki ant pinigų kuriuos
^edė'tomls: 19 lkl 1.
J. Wyand, Balsamuotojas
Kambarys 14-15-11-17
*€€€€«€S€€€€€€€€«*€€if
Garbė Vyčiams už surengi jis vežasi su savim, kur keleivis par
A.
Jonaitis
į
Viršui PLATT'S Aptiefcos
Telefonas DreseJ 2890^
C. Sirevičia, Asistentas
važiavęs j Lietuvą, neturės mažiausiu
Tėmykite mano parašą.
mą tokių vakarų.
, kliūčių gauti savo pinigus, ir jeigu
Southern Drug Co.
Turime automobilius viso
Valandos: Nuo l t ryto iki f
per
kokią
nelaimę
keleiviui
kas
tą
kiuose
reikaluose. Patarnauja-,
Pas mųs apsilankė viešnia, čeki pa/vogtu, arba jis pamestu, jam
11858 S. MĮohigan Ave.
va. Nedėliomls nuo • ryto lkl
J. P. WAITCHES
me kogeriausia ir pigiausia.
12 dien.
paaiškinama kad Jis ne reikalauja
D.
Gustaitė,
'plačiai
žinoma
2055 Wcst 22-nd St. Cliicago.
Lavvyer
net nei nusigąsti, tiktai atsitikus ne
Komitetas.
darbuotoja, iš Detroit, Mieli. laimei, duoti žinę tai ištaigai, o jam
LIETUVIS ADVOKATAS
Dten.: R. 811-127 N. Dearborn St.
1LII
H'u J M i r i m . ^
tuojaus bus pasiųstas antras čekis. Ir
;rar
Ji čia ir pramogose dalyvavo. jis
CHIRURGAS
TeL Dearborn 9996
gaus savo pinigus be jokių kliū
u i Ksakin* Pleiak»rvo# ?
Vakarais: 10736 S. Wabash Are. \Musų mergaitės galėtų iš jos čių, ir be jokio primokėjimo.
.
Aamp. Oakley Ave. ir 24 Gatves
NAUDOKITE RaffJes
Roseland
Tel. Pullman 637,7
TOKIOJE IŠTAIGOJE, kuri siun
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 5 po
Telefonas Ganai 5395
Ar
Jum* Galvos OdX*Ni*ltiP
:
,
»
•
,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
*
!
pasimokinti kaip savo plau čia pinigus ne tiktai i Lietuvą, bet
Dietų kasdien, PanedėUJ Ir Ketver
i visas šalis pasaulio, ir turi ryšius
ge vakarais.
NAUDOKITE: Ifafftea
kus susitaisyti.
su didžiausiais bankais Lietuvoje,
Ofiso TeL: Ganai 171S—241
A r Jif*4 Plaukai
>lsukai 5 l s a į t s ?
VokieUjoje,
ir
kitose
šalyse,
nusiun
Res. TeL: Mldway 5512
' Tel. Randolph 2898
NAUDOKITE
ITE AĄujfies
Mainėrio pati.
čia pinigus j visus bankus Lietuvos
GeneraUs Kontrsirtoriūi, itatyA r Jus Norite A
p s a u j f o ^ JJuos
u o « ??%4 /
Apsau/oTF
L«o ypatingai j VALSTYBINI LIETU
A. A. S L A K I S
tojas ir senų namų taisytojas.
NAUDOKITE
gtlfflej
VOS KREDITO BANKĄ, kuris turi
ADVOKATAS
DAUG
KALBĖTOJŲ.
—
NU
UHailęrinui ssvo plaukit *a*Uis ir tan
skirius visuose didesniuose miestuo
Ofisas vidumlestyje
2338 S. Oakley Ave., Chieago
ASSOCIATION
BLDG.
se
Lietuvos,
ir
gauna
knlgutės
no
NAUDOKITE
įLttffleS
SMUKUSIEJI SOCIA12 South La Salle Street
Arti 23 cio Plaoe.
padėtų tuose bankuose pinigų.
UiUokyau, ^krvos 4 U . ^ J L u l r kvui«i
Room 1308
I
USTAI.
TOKIOJE IŠTAIGOJE, kuri turi
NAUDOKITE
Ruffl€S
Valandos: 9 ryto lkl 8 po pUtų
•»_

]DR. A. K. RUTKAUSKAS!

DR. G. M. GLASER

J

«

«

i

Šiandie Piiiey Kursas

CH1CAG0JE.

Į» N. T. STRIKOnsI

Central Minufacturing
District Bank

DR. MAUME KAHN

Dr. C. Z. Vezelis

DR. J. SHINGLMAN

/

• •

.

!

DR. A. A. ROTH,

Y.W. RUTKAUSKAS 1

DR. S. N AIKELIS

8

" I P J I I S y AKIS

r

OR. CHARLES SEGAL

VVYAND'S GRAB0RIA1

DR. R. G. CUPLER

Tfl

JOHN G. MEZLAISKIS

•.

••'

-

Dr. M. Stupnickij
8107 So. Morgan Street
CHICAGO, HiLDIOU
Telefoną* Yards 5032
doe: — 8 lkl 11 Ii ryto:!
po pietų lkl 8 vak. Hedėllo-į
I lkl 8 vaL

: Namų

Tel. Hyde Pąrk

lllllllllllllililllllllllllillllllllilllllllllllll

I

S. D. LACHAWICZ

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvės* kuopiReikale meldžia atsišau
£~kgiausia.
t i , o mano darbą busite nžgaSnėdinti.
=2214 W. 28rd M.
Chieago.
Telefonas Canal 1271—2199
S
tTllIlIlIllinillllllllllllHlllllllllllUlUllllliU

[•• • » • » ! « • • » »

DR. A. L YUŠKA
1900 S. Halsted Str.,

TeU Canal 257

TeL Canal 2118
Valandos: 19 ryto lkl 8 vakare.

DR. C. K. KLIAUGA

Gyvenimas: — 2411 W. 9Srd Str.

LIETUVIS DENTISTAS
1821 S. Hateted St., Chlcago, DL
Kampas 18th St.
Valand.: 8—12 ryta Ir 2—8 rak

TeL Prospect 2498.

=

m**

mm*m~

Canal 251, Vak. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis aydytojtj Ir
Chirurgas
1821 South Halsted Street
Valandos: 19 lkl 18 ryte; 1 tkl4
po pietų; 8 lkl 9
=r

=

Tel.
ot

Bouleyard

3BE

2U0į>

I Greičiausi laivai pasauly. Puikus
patarnavimas keleiviams.
Netoli
tavo gyvenamos vietos yra mūsų
agentas.
m
\ Lietuvą, Rusiją, Latviją, Ukrainą
tr visas Baltijos valstybės
per Hamburgą

DR. A. J. KARALIUS

23303 8. Morgan Str.
CHICAGO. ILL.į

• < > » • • < • • » • *»č^

TeL Lafayette 422S

PLUMBIN6
Kaipo lietuvys, UatuTiaaaa Tlsados patarnauju kogerĮausta.
M. YUŠKA
222S W. 88-th Street

Grand ilapids, Mich. —
Lietuvių gyvenimas buvo la
bai tykus ir i-amus, retai kas
atsilankydavo mūsų kolonijoj
fcu prakalbomis ir retai tesudrumzdavo niusi] ramybę. Bet
paskutiniais laikais kad praįdėjo čionai lankytis, tai ir kal(bėtojai ir *ispykeriai'' ir vi
sokį bendrovių agentai, kad
netiktai mūsų ramybę sudrum
istė, bet ir žmonėms jau įsipy
ko.
Pavyzdžiui, 20 d. bal. kalbė
jo net keturi kalbėtojai, dvie
jose svetainėse ir vienu laiku,
taip kad negalima buvo žinoti
^urių klausytis.
fetrinėj salėj kalbėjo ben
drovių agentai: "Verpimo" ir
REIKALINGAS
"Rūbo". Žinoma, -čia nieko
taip įdomaus, kožnas gyrė sa pusininkas gerai išdirbtam bizniuj
gali įdėti .'11,00.0.00. Tūrių di
vo biznį. Jurgine j salėj, tame kuris
deli bizni, mano kostumeriai visose
miesto. Gera prega tokiam
pačiame laike, mūsų cieilikai >dalyse
u r i s nori dirbti su g?era firma. Pri

^-iios^iuepojųiioT.
a

l

Buffies galima gautj vitoje gptiekose po 85c. bonka, arba tiesiog
iŠ išdirbėju per pasta ui 78». bonka.'
F . A D . R I C H T E R <& C O .
'
3 r d A v e . & 3 S U i St.
Brookrs*A. N. T-

im i

n

i

p—-

••

AMERIKOS UETUV1U

MOKYKLA

G E R E S N E S FARIVVOS.

Mokinama: angliškos Ir lietuviška;
kalbų, aritmetikos, knygvedyatės, ste
nografijos, typewritlng, pirklybos tel*
Bių, Suv. Valst. istorijos, abelaos isto
rijos, geogvalijos, politiklnės eoknomljos, pilie^rstės, daiuarašystės.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
4 valandos po pietų: vakarais nuo I
lkl 10 vmj.

Vienatinis bodas darbininkui žmogui palengvinti savo
gyvenimą ateityj tik ant farmu, kur Tamistos laufcia sveikas
3106 S. Halsted St. Chieago.
gyvenimas, turtas ir ateitis.
j
• Gana jau nešti ta sunkų jungą po bosu, kuris ,!nnolatos ra
gina greičiau dirbti. Gana bijoti ir migdyti ar ilgąd darbą turė
si. Gana kęsti skurdą, mieste ir kvėpuoti bloga o^ra kas kenkia
Tamistai ir Tamistos šeimynai.
Naudokis proga pakol dar iš seniai sutaupinti oentai ne
išsibaigė, nes kylant aukštin pragyvenimui,, o mažėjant dar
bams o žmogui nedirbančiam pinigai gali greitai išsibaigti.
Neatidėliok diena iš dienos, bet pirk fairmą tuojaus, pakol
pigiai gali nupirkti ir gauti geras islyąas.'Nesibijok jeigu daug
pinigų neturi, nes lietuvių bendrovė tamistai pagelbės visakuom ir busi aprūpintas, taip lygiai kaip ir. turtingas,
i

as

REIKIA PARDAVĖJŲ.
Ateik pas mųs, mes parodysim*
kaip padaryti $50 ir daugiau j sa
vaite, parduodant aukštos rųšies investmentus ir Real Estate prapertes,
k. t. lotus, fannas ir namus. Paty^
rimas nereikalingas, mes pamokysim.
atsišaukit j 'ofisą..
LIBERTY L AND & DJVESTMEJTT
CO.
3301 So. Halsted S t.
i.'
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PARDAVIMUI.
DIDELIS BARGENAS.
Naujas mūrinis namas 2 lubų ant

Lietuvių bendrovė turi geriausias žemėja del farmoravimo, kampo bizniava gatvė. 4 storai 5
ir garage del 4 automo
kurios randasi labai gražiose vietose, prie miesto ant g&cų pagyvenimai
bilių rendos neša $3,300.00 J metus
kelių ir tarp daugelio gražių ežerų (Leikų)> prie kurių va ateitije neš didesnė vertas $35,000.
parsiduoda už $27,000 įi r " t a u t i n i n k a i " k l a u s ė s i p r a  tyrimas nereikalingas. Norint daugiau
saros laiku privažiuoja daug svečia o?el vakacijų. Vieta yra Specialiai
informacijų kreipkitės Šiuo adresų:
mokėti reikia 18,000.00 likusia ran^
kalbų,
pp. Natkevičiaus
ir
^ oakley Ave.
Chlcago. ne tik paranki bet ir linksma visiems patinka kurie tik da išmokės. Gera proga del biznie
x
N
riaus ba yra paranki vieta del viso
Žygelio; jų kalbų turinys jau < -***• *•>
nuvažiuoja. Žemė labai gera ant kurios viskas gerai auga. kių biznių platesnėms žinioms kreipi ? i II '.'•
•trr
ans
jsrrr
>kltės pas savininką:
IIIIIIIMtllIlIUIItfHIIlIlIlIlllIlIlItlIlIlflillitHUItlIlflUlHflilHlllllllllllllllllHHIMlIlUIHir Perkantiems žemė kelionės išlaidos yra apmokamos.
W. WAISHWELL
DIRBTUVE
i ; Del platesnių paaiškinimų, atsišaukite, ypatiškai arba 813 23-rd Ave. Melrose Park^ DJ.
Vėliavy, Karuny, Šarpy ženkle- | laiškų, o mes prisiusime knygelę su,paaiškinimais ir žemlapį ANT PARDAVIMO didelė grocernia,
veltui.
galima padaryti ir BuČernią pes visi
liy ir kitokių draugpstėrn reika

CARONIA
Geg. 13
SAXONIA
Gegui. 23
Kai u u 2134. Trečia klesa $103.50
Taksų $5.00
Per Cherbourgą, Sontnamptoną,
IJvcriiool ir Glasgow
SCYTHIA
: Bal. 35 |
CAMERONIA
Geguž. 9\\
Vpatiškai vedama ekskursija su
persimamymu Southamptone į Dan
slgą, Piliavą ir Liepojų.
MAURETANIA Bal. 25 ir Geg. 16
A9UITANIA Geguž. 2—Geguž. 23
P#r Angliją ar Hamburgą j Dan- Į'

LIETUVIS GYDYTOJAI
,oį

savo atstovą Kaune, Lietuvoje, Ir no
rintiems atvažiuoti i Ameriką, sutei
kia ką aiškiausius patarimus, pagel
bsti gauti Lietuvos užrubežinj pasportą, nuveda pas Amerikos Konsulą
ir kas galima tame reikale pagelbs^
ti, palydi keleivius iki laivo, ir pra"
neša savo ištaigai j New Yorką kad
jau tokis keleivis atvažiuoja.
TOKIA, ir TOJE IŠTAIGA YRA:
HENRY J.
SCHNITZER
STATE
BANKAS, 141 Washington Str., New
York City, N. Y., kuris turi visus
augščiaus pasakytus parankumus, ir
prirodymui to, butų galima paduoti
daugeli ne užginčinamų faktų
bet
del stokos vietos, bus gana pami
nėti šiuos du faktus: vien, kad per
tą banką važiuoja i Lietuvą ir iš
Lietuvos ne tiktai vieni Lietuviai, bet
žmones visokių tautų, per. tai pex
tą banką išvažiuoja kas savaitę šim
tai žmonių i visaA šails pasaulio, o
antrą, kad tas bankas tarnauja ke
leiviams jau per tris dešimtis metuT
ir dėlto yra pilnai prityręs kas ke
leiviams yra ne atbutinai reikalinga,
ir gali atsakančiai patarti keleiviui,
prirengti jj prie tos kelionės, o ka^
da keleivis yra aprūpintas visame,
tada jo kelion bus jam maloni, pa
tenkinanti, ir ne baugi. Ta banką ti
krai žinantis.
(Apgar.)

8398
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lingu dalyku.
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LIBERTY LANO & INVESTMENT GOMPANY
A. J. POŽĖLA
=
CHICAGO, ILLINOIS.
1968 W. Division Str. Cikago. i 3301 SODtTH HALSTED ST.
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įtaisai joje yra parsiduoda labai pi
giai tik ItK $1,2U0.G0. Priežastis, kad
nesuprantu ^jetųvių kalbos, neb vie
ta apgyventa* Lietuviais.
4537 So. Paulina Si. . '
;
,
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Trečiadienis, Balandžio 26, 1922
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JONAS

J.

ROMANAS JAU CHICAGOJE

v

-r

P. Jonas J. Romanas, prezidentas Lietuvių Prekybos Bendroves, kalbės Chicagoj
ir apylinkėj sekančiose vietose:

•

Cicero, 111.

Bažnytinėj Svetainėj

West Sideje
Roseland, 111.
Kenosha, Wisc.

«

26 d.

|

Virš minėtose vietose prakalbos prasidės 7:30 vai, vakare.

Balandžio 28 d. ^ Į V 2 QO vai po pietų
Gegužio 1 d. & g B . *
* Vėliau" pranešime apie kitas kolonijas
Gegužės 2 d. h7V**
Įžanga svetainėn dykai ir nebus nei jokių kolektų.

Bažnytinėj Svetainėj
Bažnytinėj Svetainėj

-•=»•

n
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CHICAGOJE

Kas Gyvas ir Sveikas į

VVest-Sidej Garmaus Prakalba s
RYT, KETVERGE, BAL. 27 D., MELDAŽIO SVET.
7:30 VAL. VAK. TRIUKŠMINGOS IR NEPAPRASTOS

a

-

Trečiadieny, Balandžio 26,1922,7:30 vai. vak.

PRAKALBOS. KALBĖS K U N. P R, G A R M U S
IR M. B A G D O N A S . GROS BENAS, CHORAS

<*
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CICERO, ILL.

DAINUOS. VISI (ŠIAS DAR NEGIRDĖTAS PRA

„

y

Beto, kalbės b. St. Seimo atstovas p. MIKAS BAG
.

DONAS, ir kiti įžymus kalbėtojai.

Šv. Antano Parap. Svet.,

KALBAS!

.

*

.

Protui reikia peno duoti;
Bedievybę pažaboti;
* \
•

ŽMOGUS PASIDARĖ
PINIGŲ.

KOMPANIJA MOKA
PAŠELPĄ.

^ 49 Court ir 15 Str.

S

Į

Beik širdyse dorą skiepint;
Valią tvirtint, o ne lepint.

KALBĖS SVEČIAS IŠ LIETUVOS, BUV. I-JO PĖS

\Vestern Electric kompanija
paskelbė, kad ji perniai savo
darbininkams išmokėjus' 600,flIlHIIIBIIIHIIIIIIiailHIIIIIIIIBIIIIIHIIIIiaillllllll
000 dol. paselpos ligoje, se
natvėje, nelaiminguose atsiti
kimuose ir pomirtinėmis.
Liet R. K. Labd. S ą j ^ e n - { g E
Ta kompanija labai "pigiai riamas parapijos naudai
Is renginio komisijos, kuri Avo susirinkimas bus trečiadieapmoka savo darbininkus, -Ir
tai todėl, kad darbininkai ne- susideda iš p-lių K. Zauraitės n% bal. 26 d., 1922 m., 7:30
ir B. Pėstininkaitės, teko nu- v a i . v a k a r e , Aušros Vartų pa w
susiorganizavo.
kirsti, kad minėtame vakarė- į j j j į į į s v e t a i n ė j ; West Side.

a

kq.

publika

, J . P. Maloney,
Douglas
P a r k virsutio. geležinkelio agentą^ užpuolė plėšikai. Kuo
met jis pasipriešino, jam pa
šautos rankos. Piktadariai pa
bėgo.
A/TĖMA 7,700 DOL.

Bridgeportas — Bal. 21 d.
du vaiku paėmė $80 pinįgų is
tėvų ir pabėgo. Vienas buvo
mėsininko vaikas nuo 36-tos
ir Emerald Ave., kitas gyveno
ties 33-čia ir Wallace g-vių.
Dabar tėvai jų ieško, davė ži
nią policijai, bet iki šiolei ne
surado.

PLĖ

Policmonas Jobnston pavo
jingai pašovė Williamą Boubaril, 15 metų, juoduką, kuo
met tasai mėgino įsilaužti At'lantic and Pacific Tea Co.
fcrautuvėn, 23 E. 31 g a t

Valdyba.
iki sočiai pasišokti prie geros lingiausiai.
——
muzikos. Bus duodama labai
daug įvairių dovanų tame va ; CICERO, ILL. — K prie
karėlyje. Publika bus paten žasties prakalbų šį vakarą; L. ••
Vyčių 14 kumpos susirinkimo
kinta.
Para. nebus: atidėtas ant .rytojaus,
/*
£*!.- 27 d.
'•

PRANEŠIMAS
'

<<

BUNCO PARTY".

West Side. — L. Vyčių 24
kuopa rengia taip vadinamą
"Bunco p a r t y " trečiadienyx
bal. 26 d., š. m., 8 vai. vak.,
Aušros Vartų parap. s v e i Visas to.vakaro pelnas yra ski

Valdyba.

• i

tuvon per J . Ramanauską agenta Lietuviu Prekybos Ben
drovės.
Iš čia pinigai y^a pasiunčia
mi greičiau ir pigiau negu kur
kitur ir pilnai atsakoma.
Parduodamos
laivakortės
ant visų linijų.
Visais reikalais kreipkitės
pas,:
J. Ramanauską
Agentą Lithuanian Sales
Corporation.
1080JJ Miehigan Avenue
Roseland 111.

MERGAICITJ

.

:.

VAKARĄ
Rengia

DRAUGIJA

N E K . P R A S . ŠV. M A R I J O S P A N O S .

SeredoJ, Balandžio 26, 1922
SV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJ.
32*nd "Place ir Auburn Avenue
,
* Įžanga 50 ypatai. Pradžia 8 vai. vak.
Kas nori smagiai pašokti ir gražiai laiką praleist lai atsilanko šln vakaran o
tikrai nesigailėsite.
"

Nuoširdžiai kviečia visus

/
RENGĖJOS.
;

flj

—

-

P-as J . A. Mickeliunas, L.
L. P. Chicagos ir Apielinkės
Apskričio pirmininkas persi
GARMUS IR BAGDONAS kėlė į naują vietą. Su visoCICEROJE.
kiais reikalais kreipkitės se~
kančiai: J . A. Mickeliunas,
Cicero, m . — š i vakarą, 10701 So. State S t , Cbicago,
bal. 26 d., Šv. Antano par. 111., phone PulLman 4699.
svet. įvyks nepaprastos pra
E. Statkienė, ap$. radi
kalbos. Kalbės b. Lietuvos ka
riuomenės kapelionas, gerb. PINIGAI IŠ ROSELANDO
kun. Pr. Garmus, b. Liet.
UETUVON.
Steig. Seimo atstovas, Mikas
Pinigus iš Eoselando i r . a Bagdonas ir kiti.
) pielinkės galima pasiųsti Lie

Louis Williamson,
1252
Tborndale ave., išsiėmė iš ban
Dainuos Šv. Grigaliaus cho
kos 7,700 dol. automobiliui
pirkti. Su pinigais ėjo namo. ras, gros šv. Antano par. be
Beeinantį užpuolė automobili nas ir viskas bus nepaprasta.
Nesivėluokite. kad gautu
niai plėšikai , ir atėmė pini
mėt vietą svetainėj.
gus.
Kat. Federacijos 12 sk. koresp.
PAŠAUTAS JAUNAS
ŠIKAS.

PUIKU

galės

V A I K A I P A B Ė G O SU PINI
K v i e č i a m e a t s t o v u s i š visų
linksmai
pažaisti
"
B
u
n
c
o
"
.
Tomis dienomis viena nejuGAIS.
kuopų atsilankyti kuoskait-fj
bet
taipgi
gidės
i
r
linksmai
domos nuosavybės firma nu-

PAŠAUTAS GELEŽINKELIO AGENTAS.

•

PASILINKSMINIMO

' Ty n e t i k

pirko nuo Mahoney visą farmą^ Užmokėjo jam 225^000 dol.
Žemė įbus padalinta i lotus ?r
bus statomi namai.
Mahoney pasiliko sau grą
žę žemės kampelį, kur p a s 
tatysiąs rezidencija.
Tai kaip žmonės praturtėja.

w

KUN. PRANAS GARMUS.
ĮŽANGA VELTUI.
iiniiiiiii^a^tiniiiiini^^nnnMii)i^^ tttniH<m^^tinninin^>E]iniiiiiiĮn^,
^^lĮpmmn^iEnminiiii^^rtiinHmĮi^^.itnuHMnfina
^
iiflgpilffl^^

II

-tingieji žmonės.

y

Prakalbos bus dar margintos įvairiomis pramogo
mis: benas, dainos ir t. t.
>
,

TININKŲ PULKO PIRMAS KASO K A P E L I O N E
Daniel Mahoney apie 18o0
^ m e t a i s šiaurinėj miesto daly,
sale Miehigan ežero, pirko o2
akrų farmą. Užmokėjo kiek
daugiau pusantro tūkstančio
dol.
Senis Daniel mirė. Farma
liko jo sūnui, William. Mahoney. Tuo laikotarpiu aplinkui
farmą apsistatė rezidencijos,
kur gyvena daugiausia tur-

*.

v
PINIGUS | LIETUVA
mes pristatom greitai ir pigiai į visas dalis Lietuvos per
musų korespondentą, didžiausią banką Lietuvoje.
Norėdami si.ųsti pinigus į Lietuvą, išpildykite žemiaus
padėtą blanką it* prisiimkite mums su jūsų bankos čekiu
arbajnoney order, v o mes atliksime visą darbą.
^
N

KIMBARK S T A T E BANK,
1 0 7 5 8 Miehigan Ave.
(PRIIMS įPINIGUS
Pilnas

LIETUVOJE)

V£wdas

A

Rėdyba

Valsčius

PaSta

,
.

Pilnas

/

Vardas

Kaimas
(SIUNTĖJO

......
\

ADRESAS)

...."..,

-•• ^. *

Adresas

^-.

Miestas

,

Valstija

$ ........'

Auksinais

.....
,

DRAUGIJŲ

LAIKAS BUDAVOTI
Pirkite nuo mus lotą, o mes tamistai pabudavosime namą
pagal Tam i. to.* norą. Taip-gi ir pienai nieko ne kaštuos. Ne
lauk ilgiau su budavojimų, nes jau daugiau ųeatpįgs ilgai.
Atpigo jau materijolas ir darbininkai, bet didesnis atpigimas
ilgki nebus, nes kontraktai, yra daromi del medžiagos į dar
bininkas ant ilgo laiko.
BudaA^ok dabar ir gausi geras randas. Kurie laukia at
pigimo, tai Tamista per t a ^ a i k a jau turėsi išmokėta namą.
Mes visi žinome, kad fcmones negauna namų randavoti, dėlto
kad namu yra per mažai. Chicagai ims ųemažiau penki metai
laiko prisivyti su budavojįmu, kiek \ yra pasilikus, nes per
paskutinius keletą metų, visai mažai buvo budavota, ^o gyven
tojų skaitlius šimtais /tūkstančių priaugo kas metai ir kas
dien auga.
Dabar yra geriausias laikas pirkti lotai, pakol pigiai gali
nupirkti. Lotils galimk gauti dideliame pasirinkime, visose
kolonijose: Ant Bridgeporto; Brighton Park, prie Marąuette
Park, Morgan I*ark ir kitose vietose. Prekės nuo $300 ir aiikš- '
čiau ant labai lengvų išmokėjimų. Pirmiau negu k u r kitur
pirksite lota gaukite musų prekes, nes mes galime Tamistoms
daug pinigų sutaupyti. Už tai, kad mes perkame šimtais lottj v
ant karto, tai gauname už daug pigesnę prekę " W h o l e s a l e " •
Tokių būdų ant prekes su mums kiti negal susiliginti. Atsišaukite del platesnių paaiškinimų pas:

T^l"r*lif*n\7A V ž , i a v Ų ' K u k a r d V» visokia Ženkleliu, GazikučiŲ, AntLJIL U I U V C spaudy ir kitokiy Draugystėms reikalingu dalyky.
Reikalaudami Katalogo ar Sampalu, pažymėkite ir juay dr-tes vardą.

STRUPAS CO., 9 0 - 9 2 Ferry S t . N e w a r k , N. J.
• "^
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LIBERTY LAND & INVESTMENT COMPANY
i 3301
MM

SOUTH HALSTED ST.

, CHICAGO, ILLINOIS.

