BRAUOAS

“DRAUGAS”
Fubll.-hiil Daily Except Siuidays

«>«>

One v«-ar ......................................
Kix

Moiuiis

............................

$1.00

AT NEUS.STANDS 3c. A COFY

DKAKiAS l'l BI.ISIHM, CO.. Ine.,
2334 S. Oakley Avė.
Chlciigo, III.

Tel. KooM-vcIt

7701

UTHUANIAN DAILY FR1END

PIRKITE

LIETUVOS PASKOLOS
BONUS
X-

_Pultll--lit‘d an<l dlstrtbiitcd under pennit (No. 408), aiitliorlzcl by (be Act of Octoltcr 6, 1917, on flle »t tho Post Office of Cltlcngn, III. By tlic order of thc Prcsideut, A. S. Burlcson, 1‘oslninster tieuernl.

KAINA O CENTAI
CENTS
PRICE

CHICAGO, ILLINOIS, KETVIRTADIENIS, BALANDIS (APRIL) 7 D., 1921 M.
ENTERED AS KECOND-CIjAKS MATTEK MAIU'H 31, 1W1«. AT CHICAGO, ILLINOIS I NDElt THE ACT OI' MAKCH 3, 187».

Dėdė Šamas Reikalauja Balso
Talkininkų Mandatuose
Graikai esą Patenkinti Padėjimu
Turkijoje
f

Anglijos Anglekasiai Tariasi su
Kasyklų Savininkais
HUGHES PASIUNTĖ NOTĄ
TALKININKAMS.

GRAIKAI LAIMĖSIĄ PA

S. Valstijos turi turėti balso
karo sprendime.

Jie pradėsią, naują ofensyvą
Turkijoje.

Washington, Bal. 7, — Suv.

Atėnai, Graikija, Bal. 7. —

BAIGOJE.

Valstijų vyriausybė talkinin Iš Paryžiaus čia sugryžo karo
kams pasiuntė visai naują no mifiisteris Gounaris. Jis išrei
škė pasitikėjimų (i raiką militų mandatų klausime.
Kaip žinoma, po padarytos tarine padėtimi Anatolijoje.
Versailleso taikos sutarties Iš Paryžiaus namo ministetalkininkai be pasiklausimo riui draugavo princas .Tingis,
Suv. Valstių pasidalino man karaliaus Konstantino brolis,
datais Vokietijos kolionijų. ir Maximos, nacijonalėsi Lan
Taip neturėtų būt. Jei Suv. kos Graikijoje direktorius.
Valstijos bendrai dalyvavo ka Nei‘vienas iš jų negali ar
re, tad turėtų būt bendrai ta nenori paaiškinti, kų jie yra
riamasi ir apie mandatus. Tal veikę Londone ir Paryžiuje.
kininkai savarankiai neturėtų Tik tiek pasakė, kad visokie
pasidalinti Vokietijos kolioni- nesutikimai, pakilusieji tarpe
jomis be aiškaus ir formalio Graikų ir talkininkų, pagaliau
sutikijno Suv. Valstijų.
prbšalinti.
Suv. Valstijos ypač atkrei Graikija nereikalinga pagelpia domų į buvusias Vokieti
bos.
jos salas Ramiajame vandeny
ne, kurių mandatai pavesti Niicijonalės bankos direkto
rius Maximos sako, kad šian
išimtinai Japonijai.
die
Graikų stovis finansiškai
Suv. Valstijoms labjausia
apeina sala Yap. kur yra ka yra užtektinai stiprus.belių stotis. AVasbingtonas bu Sako, kad Graikija per atei
vo pareikalavęs tos salos man nančius tris mėnesius be jo
dato. Bet Japonija mandagiai kios pašalinės finansų pagel
atsakė, kad jai priguli tos .dil bės gali kariauti su Turkais.
ios mandatas, nes ta sala su Karo
ministeris Gounaris
rišta su gyvaisiais Japonijos tvirtina, kad Graikai greitu
interesais.
laiku pradėsiu naujų ofensyvą
Gal šiandie ar rytoj tos no prieš Turkus Eskisliehr fron
tos turinys bus paskelbtas vie te. Tokių žinių jis yra gavęs
šai, "kaip tik nota bus prista iš Smirnos.
tyta talkininku vyriausybėms.
Sulaikyta šiaurinė ofensyvą.
Tš Paryžiaus pranešta, kad
armijos
tenai jau gauta Suv. Valstijų Siaurinės Graikų
ofensyvą
niekais
nuėjo.
Bet,
nota mandatu klausime.
anot ofieijalių pranešimų, Grai
UŽGINAMAS PRINCO MIRI kų armijos dvasia esanti paki
li ir dėl to turima ko pasid
MAS.
žiaugti.
Paryžius.
Bal. 7. — čia
Anot žinių, pietinė Graikų
Graikų pasiuntinybė užgynė pa
armija Turkijoje veikianti ir
skleista žinių apie mirimų
nuo žaizdų princo Andriejaus, užimanti vis naujas pozicijas.
Bet iš Konstantinopolio pa
karaliaus K mistini t i no brolio.
reina žinių, kad tenai paflems
Psiiintinybė sako, kad tas
talkininkams darosi nejauku ir
princas esąs sveikus ir net ne
karšta, kuomet Turkai nocijobuvo niekur iškelinvęs iš ,\nalistai artinasi arčiau Ismitėnu.
do ir Brusos.
Matyt, talkininkai prieš naNORĖTA SULAIKYTI BUeijonalistus mėgins pavartoli
VUSIS IMPERATORIUS.
savo karo laivus.
Vienna. I’.al. 7.
Per Aus
trija iš l’ngarijos traukiniu SUTVERTA SĄJUNGA KO
keliaujant buvusiam inųierntoVAI PRIEŠ “BLUE
rini Karoliui, vienoji* vietoje
SUNDAY.”
darbininkų minia, norėjo su
laikyti traukinį, liet darbinin Pittsburgh, Pa., Bal. 7. kai buvo perkalbėti (o nedary Čia sutverta sąjunga vardu
ti.
“Anti-Blue La\v Ix>ngue of AHERRICK SUTIKO BŪT
AMBASADORIUM.

Washington, Bal. 7.
Mic
ron T. Ilerrick sutiko Imt am

merien”, kurios tikslas visoj ša
ly pakeli i kova prieš reformnlorius, norinčius visur įvesti
“Idile sundav” jslalviliu,

Ėmė smarkiai
Susirinkus kongresui įvyks veržlios žinomas ugnekalnis
formnlis noininavilnas. Vasa Vcsuvilis.
ros pradžioje Ilerrick iškeliau
siąs I’rancuzijon.
PLATINKITE “DRAUGĄ.’

basadorium Prancūzijai.

Neapolis.

ANGLEKASIAI PRIĖMĖ
PREMJERO SUGESTIJĄ.
Stoja tarybosna su kasyklų/
savininkais.

Londonas. Bal. 7. — Angle-

kasių federacijos vykinamasis
komitetas sutiko sueiti tary
bosna su kasyklų savininkais.
Tai padarė, kuomet tarybas
pradėti pasiųlė ininisterių pir
mininkas Llovd George. Tarvhų t,l»l«g, žinoma,
įmoveikilius susitaikinti.
Su ministerio
pirmininko
pasiųlymu sutiko ir kasyklų
savininkai.
Tarybų pradžiai laikas dar
nepaskirtas. Bet tas bus pada
ryta kuoveikiausia. Nes tai
didžiai stropus reikalas.
Transportų darbininkų oiganizacija nusprendė remti anglekasių streikų aktiviai. Bet
kol bus vedamos
tarybos,
transportų darbininkai sakosi
nepakelsiu streiko.
Geležinkeliečiai
tuo pačiu
tikslu dm* tariasi.
Galimas
daiktas, kad ir jie sutiks pa
kelti kovų anglekasių reika
lais.
BRIAND SMARKAUJA
PRIEŠ VOKIETIJA.
Pavartosiąs militarinę prie
vartą.

BOLŠEVIKAI APTURI AMERIKOS PREKIŲ.

NAUJAUSIOS ŽINIOS.

Chicago. — Vakar dienos
Per Estiją nieko neiš vežama
metu penki plėšikai Polk ge
iš Rusijos.

ležinkelio stotyje pagrobė nuo
Bal. 7. — darbininkų pastoj maišų su re
Nežiūrint Sovietų Rusijos pa gistruotais laiškais ir nuvažia
darytos pirklvbinės sutarties i vo automobiliu. Su maišu plė
su Anglija, peą šį uostų labai šikams teko apie 50,000 dol.
mažai atvežama prekių, skiria
mų Rusijai. Bet ir atvežamos Buchs, Šveicarija. — Bnvusavo originalumu
daugiausia sis Austrijos-Ungarijos impe.
paon! iŠ Sęv. VabtiM. Matyt,Istorini. Karoli. rtgryio SveiAnglija ,1/ir negavusi progos lpnrijon p„ ,lppavvl<i,/,0
Revelis, Estija,

pagaminti Bosijai reikalingų (i Vn„,lrii„s soshJ
prekių.

Vienas garlaivis čia anų die Londonas. — Pasklvdę liau
na buvo ištuštintas. Buvo at nų žinių,, kad streikuojančių
vežta
ponj amerikoni5-|-„ng|ekasi,i vvkinamoji tarvba
kų avalinių ir nemaža kiekybė atsisakiusi tarties su kasyklų
skaros.
savininkais. Jei tiesa, Anglijai
Kitas amerikoniškas garini-, grllmoja W)ai rimta
vis vos tik įplaukė uostan su.
_______
prekėmis, skiriamomis Rusi
Londonas. —<Paskelbta, jog
jai.
Airijos respublikos preziden
tas de Valeru esąs liuosas ir
Labai menkas importas.
Anglų valdžios nepaliečiamas,
Revelis šiandie skaitonuis • q 1
, 3
. .
, .
,.
.
t,
•• •importui
, • i bakoma,
kad turi ivvkti kas
svarbiausias
Rusuos
,.
.
m v.
v. ,
. (ypatinga, jed de Valerą neauostas, lėčiau snnet per pir- ».
...
, .
.
.
v.'ręst uo lamas,
mutinius tris menesius per si
uostų atėjo Rusijai vos 15,569
Paryžius. — Buvęs Graiki
tonos prekių.
jos premjeras Venizelos aplei
Taip yra pažymėta ofieija- do Paryžių. Sakoma, jis iške
lėje Estijos vyriausybės pas- liavęs arčiau Graikijos. Lau
kelbtoj statistikoj.
kiąs nupuolimo karaliaus Kon
Iš to išpuola: .8,528 tonos stantino.
žemdirbystės mašinerijų, 2,826 tonos audeklų ir apavų,
PINIGŲ SIUNTIMAS Į KI
1,458 tonos įvairių mašineri
TAS ŠALIS GALIMAS.
jų,' 62ff torių skarų ir 492xtoni vaistų.
Valstijos įstatymų leidimo
Eksporto nebuvo.
butas kituoinet pravedė įsta
tymą,
kuriuo panaikinta pri
Per pirmuosius tris mėne
sius šįmet ]ier Estiją iš Rusi vatines bankos Illinois valsti
jos neišvežta jokių prekių. joje.
Tuo pačiu įstatymu buvo no
Taigi nebuvo jokio eksporto.
Rusijos bolševikų laikrašty rimą panaikinti visas privati
Ekonomičeskaja Žizn rašoma, nes pinigų siuntinio į sveti
jog praeitų Vasarį Rusijon im mas šalis agentūras.
portuota 1,401,250 pūdų viso Chieagoje pinigų siuntimo
kių prekių, iš kurių 1,261,000 agentūrų yra daugybė. Jos
putlų išpuola anglinis iš Suv. suskato kovoti prieš tų įsta
Valstijų, atvežtų per Archan tymų. Tas klausimas buvo pa
duotas augščiausiam valstijos
gelską ir Murmansku.
Tuo pačiu mėnesiu iš Rusi teismui.
Ir pastarasis nusprendė ajos buvo eksportuota vos 132,575 pildai, iiiėmus medžius į genturų naudai. Nusprendime
Angliją ir sėmenis į Latviją. pareiškė, kad uždraust) siun
tinėti pinigus priešinga konsti
Chieagoje gamtos istorijos tucijai.
Fieldo mažėjus Grant parke Tečiaus agentūros sutiko,
formaliai bus atidarytas Ge kad kokiuo-nors hadu jos bu
gužės 3 d.
tų valstijos kontroliuojamos.

Paryžius, Bal. 7. — Anų va
karų senate premjeras Briand
pareiškė, kad jei Vokietija su
Gegužės 1 diena atsisakysian
ti pildyti taikos sutarties są
lygas gražiuoju, ji utilitarinė
mis spėkomis bus priversta
tai padaryti.
Šiandie Prancūzija
svar
biausia stovi už išpildymų tri
jų 'sąlygų: karo atlyginimų,
nusiginklavimų ir nubaudimų
karo talkininkų.
«
Jei -tos sąlygos nebus pildo
mos, sakė Briand, Vokietija
bus pagrobta už sprando ir
suniužginta.
Senatas jo tokia kalba buvo
labai patenkintas, nes Briande
įžiūrėjo kokį tai nepaprastų
didvyrį.
Jis sakė, jog svarbiausioji
Vokietijos atsisakymo mokėti
karo atlyginimų priežastis, tai
jos ueprislpažinimas, kad ji
butų buvus nugalėta. Ji atsi
sako pripažinti karo pralošimo
faktų. Bej; militarinės spėkos
NEPAVYKO KOMUNIS
žrijus ir duoti progos pakilti
jų privers tai padaryti.
TAMS
ŽYGIS
BERLYNE,
komunistams šitame mieste.
Briand tvirtina, kad po Ge
1
---------■»
Reiškiama nuomonė, kad vie
gužės 1 d. Prancūzams kiti
Policija
surado
pundelius
su
talkininkai pagelbėsiu sutraš
tos komunistams sprogstan
plyštančia medžiaga.
čios medžiagos laivo parupikinti Vokietijų, taip kad ji jau
dauginu neatsigautų ilgus am
---------nęs iš vidurinės Vokietijos
Berlynas,
Bal.
7.
—
f
vairiu-,
kasyklų ne kas kitas, kaip tik
žius.
se miesto dalyse policija atra-(žinomas komunistu vadas Max
do padėtus pundelius su eks- I loelz.
CALIFORNIJĄ PALIETĖ
plioduojančia medžiaga. Prie
ŠALTIS.
Jis yra Berlyne.
kiekvieno buvo pataisyti kna
Policijai teko patirti, kad
Fresno, Cal., Bal. 7. — Pie tai tai|j>, kad reikėjo juos tijįtasai I loelz čia viešįs jau ke
tinės Galifornijos dalį palietė tai pažiebti.
smarkus ir čia negirdėtas šal- Tų pundelių atrasta priva linta savaitė. Jis gyvena pasistis. Sunaikinti sodnų vaisiai. tinių rezidencijų prieangiuose, lėpęs ir bijosi išeiti viešumon.
Padaryta milijonai dolierių ,ant šaligatvių, ant viršutinio I’aijtpat patirta, kad kuomet
komunistams hutų pavykę pa
nuostolių.
!geležinkelio bėgių ir kitur.
kelti čia terorą, tuomet vidu
Buvo pienuojamas teroras.
rinėj Vokietijoj išnaujo butų
JAPONIJOS PRINCAS BUS
ANGLIJOJE.
Policijos viršininkai iš lo pakilusi raudonoji revoliucija.
išveda, kad komunistai čia bu Nežiūrint to, kad policijai
Londonas, Bal. 7. — .f a poni vo pienavę sukelti terorų, kuo pavyko sukoneveikli komunis
jos princas sosto įpėdinis, sa met vidurinėj Vokietijoj bu tų pienus, vyriausybė visgi ėkoma, Anglijon atkeliausiąs vo baigiamos gesinti komunis- uiėsi tinkamų priemonių, kad
komunistai ateityje negalėtų
Gegužės 9 d. Jį Portsmouthe j tų sukilimo liepsnos,
sutiks Anglijos sosto įpėdi-j Komunistų norėta tomis ek- įvykinti kokių nors naujų te
nis.
spliozijomis pergązdinti bnr- roristinių pienų.

CITY EDITION
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ŽINIOS IS LIETUVOS
NAUJAS LAIKRAŠTIS

“DARBYMETIS.”

Lietuvių laikraštijoje išau
go nauja šakelė. V ra tai nau
jas “Rūtos” leidžianiąsis raš
tas “Darbymetis,” kurio re
daktoriumi yra gerb. Vidumis.
Bus išleidžiamas jiagal reika
lų. Dabar išėjo pirmasis nume
ris. .Jo turinys yra labai svar
bus ir įvairus. Minėtini yra
šie rašiniai: Darbo pavvkimas.
Čia ttvrp kitko rašoma: “/l.ietuvių tautai
priėjo tikroji
darbymetis. NepriRausoma ji
pradeda statyti ir tvarkyti
savo gyvenimų, pradeda kur
ti savo valdžių. Visur Vnatyt
pradžia. Todėl neapsakomai
svarbus yra ir menkinusieji
darbai, dusų kiekvienas am
žiams deda pagrindų tautos
namui. Kiekvienas gali būti
tautos gyvybei labai naudin
gas, bet ir pražūtingas... Lai
kams praėjus, tiktai pasiro
dys, kų kiekvienas darbas rei
škia.”

šė 5,000 markių ir po ilgų de
rybų sutiko kunigų paleisti.
(Ištrauka iš kun. J. Min
cevičiaus laiško, patalpinto
laikr. “Lietuva”, No. 53, po
kuria jis pats yra pasira
šęs ).
Kaunas. Apie Kovo 10 d. ža
dėjo pradėti Kokero orlaiviai
skraidyti iš Kauno į Karaliau
čių ir atgal su uždarytomis
kairinėmis. Prie to galės pa
imti drauge po 6 keleivius. Už
kelionę reikės mokėti 300 auk
sinų ir kelionė tesis 1 >/> vai. d.

Pašvitinis,. Kiaulių apskr.
Peludžių kaime naktį savo na
muose tapo nužudytas Vladas
Tamašauskas ir jo duktė Ma
rijona. Pašvitinio būrio šau
liai, sužinoję apie tai, atbėgo
į nužudymo vietų ir iš ten sek
dami gerai matomomis pėdo
mis, nuvyko į Gaurių kaimų,
pusi Karolį Urbiekį. Palyginus
ly. I rbiekio pėdas, pasirodė,
kad jo eita iš Tamašauskio
Toliau eina: Europos tautų namų. Tuomet K. Urbiekį įsantikiai. Mėgėjų, liaudies ir nielė Joniškio kalėjiman ir ei
tautos teatras.
— Pasaulis: I):-« na tardymas.
t
dvsis bangavimas. Senojo ir
naujojo gyvenimo žymės. Vo Vilnius. Žydai nori išvažiuo
kietijos sugriuvimo priežastis. ti iš Lenkijos, bet Varšuvos
Lietuva ir Tautų Sąjunga. Mu krašto apsaugos ministerija
sų laikų gydymo būdas. — Mu taip atsakius į klausimų, ku
suose: Lietuvių tautos neprik rie Žydai gali išvažiuoti iš
lausomybė. Musų kalbininkas. Lenkų žemės:
Tilžės Giedotojų Draugijos su Visi nuo 1825—1902 m., ku
kaktuvės. Prūsų ir Didžiosios rie nori išvažiuoti į Ameriką,
Lietuvos Lietuvių
kult ura. Sirijų, anba Palestinų, prineiMusų rašyba. Senovės kalbų paliai leidimų negauna, o visi
žodžiai musų kalboje. Vardų kiti gali išvažiuoti į paminė
rašybos sukraipymas. Žodžių tas žemes, tik ta sąlyga, kini
dalinimas. Musų Barbarišku jie pasirašytų, nekuomet į ben
mas. Musu vakarai. Musų ver k i jų nebesugrvžti. Nes jaunuo
timai iš kitų tautų raštų. Val liai, tinkami karuoinenei, ne
džios teatras. Šventa pareiga. išleidžiami.
Santaika ir bendfas veikimas.
Lietuvių tautos skaldymas. Pa Kaunas. Laikrodėlių patik
sišnekėjimas: Vaikams laik rinimui ir geresniam valanti
Kovo mėnesyj
raštis. Dainavimas. Skaistybė. nustatymui,
pradėjo
šaudyti
iš arniotof
Musų raštija. Rinkinys.—Ver
timai. Pirmasis leidinys yra dvyliktai valandai pasibaigu.48 pusi. storas ir gražiai ats— TU—13 d. Kauno ateiti
pauzdintas. Kaina 3 mk.
ninkams sekmadieny Bistrą
laikė paskaita: “Kas tai vr
Dievas.”
ŠIRVINTAI.
Lenkai kankino kun. Juozą
Mincevičių.

Kovo 1 d. Širvintų bažny
čios vikaras, J. Mincevičius,
nuvažiavo į Avižonių kaimų,
kurs yra lieji tralinėj zonoj ir
nuo pirmos Lenkų sargybos
atstu 5 kilometrai. .Jam beva
žiuojant užpuolė (i ginkluoti
L<*nkai, sumušė šautuvu veži
kų ir jį išmetė iš vežimo; pas
kui pagrobė kunigų ir nusive
žė į miškų, kur yra už vars
to nuo minėto sodžiaus. Nors
kunigas buvo apsirėdęs kamža ir stula, visaip jį koliojo
ir plūdo. Miške sustojo, iš
kratė kišenes, paėmė pinigus,
laikrodėlį. Pinigų pasirodė ii'>dnug, todėl pareikalavo, kad
žmonės, jei nori kunigų utgniiti, turi sudėti 3UJMH) rublių.
'I'ą žinių
pasiuntė žmonėms.
Iki žmonės surinko pinigus,
Lenkai visaip koliojo kunigų,
kaišiojo revolverį į kaktų, sa
kydami: “nnšaukim tai vis
mužinii bus Vienu Lietuviu. Po
valandos iš sodžiaus atėjo trys
vyrai ir viena moteris ir atne

— III—11 d. Žemės Ūkio i
Valstybės Turtų Ministerijų;
Veterinarijom Inspekcija kre
|M‘si į Vilniaus Lenkų okupr
cijinę valdžių, prašydama leb
t i supirkti iš okupuotos Lii
tuvos dalies galvijų, persirgi
šių maru, kad juos galima hi
tų panaudoti priešiunriniaim
ciepams gaminti. Vienok Vi
niaus Lenkų valdžia neįeiti
galvijų supilki i.

ORAS. — Nepastovus oras
šiandie ir rytoj; guli Imt šian
die griausmų; vėsiau vakare,
ir rytoj.

PINI6Ų KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, malmmt neiiiiižinu $25.000, Bahmd. 6
laivo tokia pagal Mereliams Lo
mi and Trust Co.:
ų svarui $3.92
ii frankų
6.94
rų
4.0<i
markių
1.65
1.65
auksinų
.14
markių

z
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kurta Airiams šelpti fondas.
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Fondo reikalais darbuojasi čia Dar apie Kardinolą Gibbonsą.
ii
44
DRAUGO” KNYGYNE
ne
vieni
Airiai,
bet
įvairių
tau

DRAUGAS”
Eina kasdiena išskyrus ncdėldieuius. tų, tikėjimų ir pažiūrų žmonės. Tikėjimų Kongresas Chicagoje Amerikoje, daugiausiai veikė
Galima gauti šios
PRENUMERATOS KAINA:
Daugiau kaip kiti darbudjusi Amerika iškilmingai šventė ir davė progos stambiems da
CHICAGOJ IK UŽSIENYJE:
katalikai.
Metams .................................. $8.00
4D0 metų sukaktuves nuo to, lykams. Galima butų prirašyti
Ateinantį
sekmadienį
visose
Pusei Metų .............. a...• • • • 400
kaip Kolumbas atrado kelią į visą knygą apie tai, kaip GibSUV. VALST.
Chieagos arkivyskupijos baž jų iš Europos. Tas jubilųjus bons’as žiurėjo į juos. Mes tu
| Ramybė Jums (brangios odospaauks.) .......... $3.50 S
Metams ................................... $6.00
Pusei Metų
....................... 3.00 nyčiose bus renkamos tan Ai
rime
tenkintis
tik
lėkštu
čiuo

E Ramybė Jums (kailio apdur.) ............................ 2.50 g
turėjo būti 1892 metais, bet
Prenumerata mokasi iškalno. Lai riams šelpti fondan uukos.Talp
| Ramybė Jums (audeklo apd.) ........................
2.00 |
žimu
]M*r
dalykų
viršūnes,
nes
įvyko 1893 metais. Tada la
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos
~
šioa
maldaknygės
formatas
yra
Puslapių
turi
96K,
bot
ne S
ne nuo Naujų Metų. Norint permai parėdė Jo Augšt. Malonybė m u
dienraščiui netinka gilus daly
S
stora, nes spausdinta ant plonos popicros. Joje yra įvairiuįvairiaubiausiai
pasižymėjo
Chicaga,
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir sų Arkivyskupas.
S šių maldų.
™
senas adresas. Pinigai geriausia sių
nes joje tajio surengta viso kui.
E
•
• • •
™
sti iSperkant krasoje ar exprese "MoPaskelbtame atsiliepime į pasaulio paroda. Tarp parodos
ney Order” arba {dedant pinigus {
Aniolas Sargas — juodas apd.......................... $1.25 |
Laisvė.
arkivyskupijos katalikus Arki įpatybių buvo Tikėjimų Kon
registruotą laišką.
Aniolas
Sargas — juodais minkšt. apd.................. 1.75 s
vyskupas sako:
“DRAUGAS” PUBL. CO.
gresas. Buvo žmonių, kuriems Gibbonso vadovavimo laikais
Ę Aniolas Sargas — juodais apd........................... 1.50 =
“Pastaraisiais keleliais me rodėsi, kad naudinga yra su
2334 S. Oakley Avė., Chicago.
| Dangaus žvaigždutė — juod. minkš.apd............. 1.75 |
katalikystė turėjo išsiaiškinti
tais į musų miesto katalikus kviesti bendrų visų tikėjimų
Tel. Roosevelt 7791
pati sau, kaip ji žiūrės į lais
| Dangaus žvaigždudė — baltas celluloid apd. su
1
gyventojus buvo daugybė atsi- suvažiavimų, kadangi visuose
Š
paveikslėliu ant apd........................................ 1.75 g
vės obalsius plačiai skleidžia
šauikimų dėl pakilusio kur ba juose-bendras yra nors pripa
|
Dangaus
žvaigždutė — balto kailelio apd............. 1.50 I
mus kartais neabejotinų veid
do, nukentėjimo ir nelaimingų žinimas, jog yra Asmuo augš=
Dangaus
Žvaigždutė — juodo audek. apd.............. 1.00 |
mainių, kartais tokių, kurie
jų įvykių.
| Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su uždegimu 1.50 !
tesnis už žmogų ir jog žmo betvarkę įr -suirutę vadina
“Kiekviename tokiame atsi gus turi ne vien kūnų.
E Aniolėlis — juodais apdarais ........... ................ 1:50 E
gražiu laisvės vardu. Vieniems
tikime katalikų duosnumas pa
= Aniolėlis — juodais apdarais ............................... 0.75 a
katalikams besirūpinant apsi
Kongreso
rengiamasis
komi

šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių. S
Gibbonso nuopelnas buvo tik a
sirodė taip garbingas, kad ta
S Spauda aiški.
g
ginti
nuo
veidmainių
melo,
rytum čia neturima nei -ribų tetas nusiuntė pakvietimų ir kitiems benorint apsaugoti vi tas, kad tą seną tiesą pasakė E Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 a
tai krikščioniškai labdarybei. katalikams. Arkivyskupų tary suomenę nuo ardytojų anarchi taip, kaip reikėjo naujiems lai = Pulkim ant kelių............................................. J......... 2.50 |
Bet štai ir vėl pasiekia mus ba susivažiuojanti keletą kartų jos Gibbonsas sugebėjo pa kams.
= Pulkim ant kelių ...................................................... 2.00 1
šauksmas, į kų neturime už kas metai svarstė klausimą ar duoti teisingą sveikos laisvės Kas kita yra strategas ve a Pulkim ant kelių .....................
1.85 a
katalikams dalyvauti kongrese
| Puikini ant kelių ........................................................ 1.50 1
kimšti savo ausų”.
dantis
karnomenę
kovon;
kas
išraišką nepakenkiančią tie
Airiams Šelpti
Ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė, už pirmesnes. Jos kainų a
Garbingas
arkivyskupijos ar ne. A. a. arkivyskupas lre- sai nei dorai, nevaržančią vei kita yra asmuo išrandantis ko S— {vairumas
priguli nuo apdarų.
S
land
iš
St.
Paul
persvėrė
kata

reikalingų
priemonių.
Gib
vai
Ganytojas
toliaus
savo
atsilie

f
Maldų
Knygelė
........................................................
75c.
E
Fondas.
klių asmenų beliksliomis for
pime parodo didelius Airių likų arkivyskupų mintis į tą momis. Gibbonso formules, pe bonsas nebuvo išradėjas, bet | Maldų Knygelė ............................................................ 50c. I
pusę, kad dalyvauti. Kardino
jis buvo vadas mokąs sunau
Mes aiškiai žinome, kad nuopelnus katalikų tikėjimo las
Užsisakydami adresuokite:
E
Gibbonsas nuoširdžiai rėjusios per keletą Europos doti senus ir naujus išradimus, =
platinime
ir
palaikyme
šioj
ša

1
“
DRAUGO
”
KNYGYNAS
!
šiandie Lietuvos padėtis yra
parėmė. Gibbons’ui teko gar tautų, pasiekė ir Lietuvos se kitų pagamintus. Jis buvo va
ly.
Ir
todėl
kviečia
visus
pri

daug geresnė, kaip Airijos.
Chicago, HL s
bė tą kongresą atidaryti mal minarijas, kurių klierikai visai das ne vien Amerikos kata | 2334 So. Oakley Avė.
sidėti
prie
to
fondo
padidini

Lietuva jau senui apsisprendu
da. Jis taip-gi buvo katalikų nemokėjo angliškai. Ir Tumas likų. JisA kaip matome, neži Hl>lllllllllllll<lltllllllllllllllllllllllllllllllllillll!lillllllll|||||imilllllllllllll|||||||||||||flj
si. Ji yra laisva ir nepriklau mo.
Kaune, ir Milukas Seinuose ir
vadas Kongrese.
soma respublika. Lietuvai ne Kiekvienas žmogus gali auMatulaitis-Matulevičia
Kel- nodamas vedė netLietuvos jau
Kongreso Įspūdis.
priklausomybė pilnai pripa koti pagal savo išsigalėjimo
eiuose ir Demikis Petrograde nąją dvasiški ją, kuri taip-gi
nelabai žinojo keno yra veda
žinta Italijos, Argentinos, Lat Prie to fondo ir mes, Lietuviai
Rašantis šiuos žodžius tuo persėmė Gibbonso-1' mintimis, ma.
vijos, Estijos ir Sovietų Rusi turėtumėm prisidėti. Čia ne po met buvo tik 21 metų vaiki nors ne visi tą nei žinojo. Vie
jos. Lietuva turi vilties, kad litikos, bet pašelpos reikalas. nas, bet jau tuomet domėjosi nas gal Al. Dambrauskas teži Daug didesnė buvo Gibbon
jų veikiai pripažins ir Su v. Amerikos žmonės, tai-gi ir tie Amerikos religiniu gyvenimu nojo keno mintimis gyvena. so įtaka aut jaunos dvasiški
Airiai, ir musų Tėvynę
jos tose tautose, kurios arčiau s
Valstijos ir pagaliau Anglija patys
•>
v , . . .
v v ir, negalėdamas kongrese da Bet ir jis jas ėmė tik iš pran
su Prancūzija. Pripažins visas šelpia ir ją varguose užjaučia. lyvauti pats, uoliai skaitė pra cūziškai verstų Gibbonso pa ir daugiau susidurdavo su A- o)
ir jo skyriai
Amerikos Raudonasis Kryžius
merikos kultūra, ir lengviau s
pasaulis.
sakymų.
nešimus iš jo. Tų pranešimų
s Vilniuj
Panevėžį
Šiauliuos
Raseinius
galėjo naudotis angliškais s
Kas kita yra su Airija. Ne neša pagelbą Lietuvai. O juk įspūdis buvo tokis, kad Tikė
Liepojuj
Klaipėdoj
Marijampolėj
Virbalyje
Bažnyčia ir Tėvynė.
raštais.
kartų čia buvome rašę apie toje organizacijoje darbuojasi jimai Uhicagos Kongrese pa
kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGENTŪRĄ
o)
Airijos vargus. Tuos vargus ir daugybė Airių.
sirodė maždaug toki, koki jie Sunki buvo kova jaunosios d va
NEVVARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pinigus L. P. P.
•)
Oi
žino visi Lietuviai, kurie tik Tai kiekvieno žmogaus Kuo buvo pasaulije. Kongreso įs siškių gentkartės su senesneja,
Bankan.
Ten gausi
s
sos
valios
darbas.
Bet
jei
mes
laikraščius skaito ir seka visa
pūdis susidarė tokis, kad ro kuri Lenkų idealais gyveno.
7% padėjus 2 metams
kitus šelpsime, tai tie kiti vi
tai, kas dedasi pasauly.
dėsi, jog pasaulije yra krikš Pasauliečių tėvynainių inteli
5% padėjus 1 metams
suomet
ir
mus
sušelps
musų
Turime prisiminti tik tai,
čionija ir kitų tikėjimų. Jeigu gentija neturėjo nei kokių
3% padėjus neapribuotani laikui.
kad kaip Lietuva, taip Airija
i
kas klaustų, kokis yra pasau bendrumų su tekusią Lenkams
Apie Lietuvą.
ilgus šimtmečius praleido
pasauliečių
inteligentija,
tai

lio tikėjimas, tai daugiau nie
Klausimus duoda p. Atey S Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidėjimą
‘
ELTOS” BIULETENIS.
banke duoda Banko agentūros vedėjas
varguose ir priespaudose. Ako nežinant tik kongresą ma gi nebuvo su kuo nei kovoti.
Golbinas.
bidvi jos baisiai kentėjo. Abie
tant, reikėtų pasakyti, jog pa Dvasiškoji tėvynainių inteli
M. NARJAUSKAS
Kl. 1. Aš ištikrųjų yra, kad
jų šalių žmonės bėgo nuo žiau (Prisiųstas L. Inf. Biuro)
saulio tikėjimas yra krikščio gentija buvo sugijusi į vieny
747 Broad Street,
Newark, N. J.
rių persekiojimų. Kaip tie, Kovo 31 dieną gautas yra iš nija, nors ne visi žmonės ją bę su senąja dvasiškijos gent- niekam netikus dabartinė Lie
taip kiti savo didžiumoje at Kauno to-ksai trečias iš eilės pripažįsta.
karte ir buvo po jos valdžia. tuvos valdžia?
Ats. Ji yra netikus šių ru
vyko šion laisvėj šalin laimės biuletinis.
a «■■■!
Žiūrint į krikščioniją ir Tai-gi kova buvo sunki. Be
si
ų
žmonėms: žmogžudžiams
ieškotų. Ir kaip mes šiandie 1. Argentina pripažino Lie
šališkas žiūrėtojas butų turė
klausimą statant, kur yra krik
šelpiame savo brangių Tėvynę, tu vų de jure.
jęs spėti, kad senesnėji, gu- nes juos karia, vagius nes Dr. M. Stupnicki
ščionijos
vidurys
ir
jiega,
at

taip Airiai rūpinasi Airijos 2. Išėjo Biržiškos naujos
lingesnėji ir skaitlingesnėji juos baudžia. Ji yra taip-gi
g Perkėlė seavo ofisą po nam ®
3107 So. Morgan Street
reikalais.
brošiūros: Lietuvių Rusų eva sakymas išėjo, kad krikščioni pusė turės laimėti. Bet netikus bolševikams ir Len
*4729 So. Ashland Avenuel
CHICAGO, IULINOIH
Nepamirškime vieno ir tai kuacinės komisijos veikimas joje yra katalikystė ir yra ki laimėjo jaunesnėj i ir silp kams. Abeji ją šmeižia savo
Telefonas YarUs 5082
g
Spccijalistas
■
tokių bažnyčių. Kitaip sakant, nesnėj!. Ji turėjo tiesą. raštais ir kalbomis. Padoriems Valandos: — 8 iki 11 Iš ryto: į |I)Z,IOV ę, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGul
svarbiausiojo daikto. Lietuva ir Sargyboje Vilniuje.
5 po pietų iki 8 vak. Nedėllo10 iki 12 Išryto; nuo
su Airija yra krikščioniškos, 3. Lenkų spauda reikalauja kokią vietą krikščionija turi Bet mus jaunuomenė pati tu Lietuviams tu valdžia yra ge mls nuo B iki 8 vai. vakare. jValamlosnuo
|2 Iki B po pietų; nuo 7 Iki 8:30
gvukato Nedėliomis 10 kii 1 '
katalikiškos šalys. Tik Airi ii kuoveikiausiai rinkimų Vilniu tarp pasaulio religijų, tokią rėjo permažai mokslo ir per ra. Visi Lietuviai pernai 14 ir
Telefonas Drcrel 2880
15
Balandžio
balsavo
ir
išrirlįko
krikščionybė yra senesnė už je, nes Augs. Santarvės Tary vietą turi katulikija tarp krik mažai prityrimo, kad galėtų tą
tiesą suimti ir išreikšti. Ta Steigiamąjį Seimą, o tas pas
musų. Ir todėl Airija yra kur ba galėtų Vilniaus klausimą
Tel. Itandolph 2898
ščioniškų
bažnyčių.
tiesa atėjo į Lietuvą iš Ame tatė dabartinę valdžią. Jei
kus daugiau pasitarnavusi Lenkų nenaudai išspręsti.
A. A. SLAK1S
Bažnyčiai. Airių tauta yra iš 4. Prieš kelias dienas atvy Tokis pasirodymas buvo be- rikos. Sunku buvo jauniems seimas ta valdžia nepasitikė
ADVOKATAS
Tel. Canal 257 Vak. Canal $11$
Ofisas vidumiestyj
auklėjusi daug garbingų žmo ko Klaipėdon Lenkų Prekybos abejonės naudingas kutaliki- klerikams rasti aiškų ir teisin- tų, tai ji nebūtų.
ASSOCIATION HUDO.
I« Salio St.
nių. Bet nuo politikos sukty ir Pramonės Ministerijos at jai. Išmanantieji katalikų laik gą patnjotizmo suformulavi Kl. 2. Ar ištie+:ų yra pri Valandos:18 9So.ryto
iki 6 po pietų
stovai ir nepasitarę su vietine raščiai Europoje tokio pasiro mą. Tą davė Gibbonso saki brendę, kurie ją keikia net
bių abi lygiai kentėjusios.
Panedė.ltala iki 8 vakare
Lietuvis Gydytojas Ir
Nedėliotais ofisas uždarytas
Po karo su Vokietija Airijos valdžia išvažiavo. Pasirodo, dymo pasekmę ir nuopelną nys: Buk uolus katalikas ir prie žemės prisilenkdami?
Chirurgas
—.K
1831 So. Halsted Street
geresnis už kitus savo tėvynės Ats. N ereikia klausti apie
gyventojai apsisprendė. Buvo jie buvo atvykę uosto padėtį
priskyrė Gibbonso taktui ir pilietis. Pati Bažnyčia iš mus
Valandos: lt Iki 11 ryto; 1 Iki 4
paskelbta laisvoji respublika. ištirti.
pribrendimą tų, kurie daugiau
po plet t Iki 9 vakare.
Ir už tų apsisprendimų šiandie 5. Netrukus bus paskelbtas organizatoriškiems gabumams. reikalauja tarnybos savo tau nieko neveikia tik keikia.
R Dr. M. T. STRIKOL’IS ■
tos šalies žmonės turi kentėti. Zeligovvskio 1920 ir 1921 že Gibbons’as ir Katalikijos tai. Gal ne tais žodžiais, bet
I Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas J
Kl. 3. Ar ištikrųjų yra, kad R
Peofdes Teatro Name
■
tą
mintį
išreiškė
Gibbonsas
Už tai šiandie ta šalis naiki mės mokesnio įstatymas. Už aDvasia.
li«I« W. 47th Str. Tel. Boul. lfioj
Lietuvos
valdžia
ką
pakorė,
ar
savo straipsnije “The Choreli
namu, liejamas kraujas, pa riamos žemės daržo dirvoną
■ Valandos: 6 Iki 8 vak. Nedėl ĮOZ
Katalikystė
yra
didžiausia
■
1920
metais
nuo
dešimtinės
mo
and
tlie Hepublic”, atspausta šiurkšti, ar peržengia savo tei Ilki 12 ryte.
kelti nežmoniški persekiojimai
ses
?
R
Rcs. 2014 W. 43rd Stroet ■
1900 S. Halsted Str.
pasaulije
žmonių
organizacija.
me laikraštije ‘‘The Nortli Air žudymai. Toj kituomet bu kaina 25 markės,nuo pirmos rų
R
Nuo ryto iki piet.
■
Tel. Canal 2118
|
vusioj turtingoj žemdirbių ir sies žemės 1921 metais nuo Suprantama, kad joje negali meriean Review”. Rimti pre Ats. Lietuvos teismų ištar |Tel. McKinley 203
Valandos:
10 ryto iki 8 vakare
me
kai-kurie
žmogžudžiai
ta

pramonės šaly siaučia jau n<* dešimtinės 50 markių, kitus būti visų nuomonės be skirtu latai galėjo paniekinti jaunų
Gyvenimas:
mo. Kiekviename stambiame klierikų ar vikarų nuomones, po nubausti mirtim už plėši
“Elta.”
tik paprastas vargas, bet di kaip 1920.
2811 W. esrd Str.
bėgančio gyvenimo klausime bet tie nesibijojo paniekos mą žmonių, už ginkluotus už
dis skurdas ir badas. Dešim Bal. 1, 1921 m.
Tel. Prospect 3466.
vis pasidaro vienokių ir kito žinodami, kad Amerikoje yra puldinėjimus ant neginkluotų Telefonas Arncltage 9770
tys tūkstančių stiprių ir svei
MARYAN S. R0ZYCK1
žmonių. Pakartiesiems ir jų
kių
nuomonių.
Joms
bekovo

MUZYKOS DIREKTORIUS
kardinolas
tokių
jau
minčių,
kų darbininkų neturi darbo.
Ak, laisve! laisvi*! kiek ne
Mokytojas Piano, Teorijos Ir
giminėms
Lietuvos
valdžia
iš
jant
tarp
savęs
paaiškėja
tie

kaip Lietuvos jaunuoliai.
Moterys su vaikais neturi duo dorybių yra papildoma tavo
Kompozicijos
rodo šiurkšti. Tiems, kuriuos
3031 N. Westeru Avė.
J. P. WAITCHEES
sa.
Tadu
jau
ją
priima
visi.
Ji
nos ir pastogės. Visa Airių vardu.
Mme. Roland.
Chicago, III.
Ne Išradėjas bet Strategas. ji apgynė nuo plėšikų, ji iš
Lawyer
įeina
į
katalikijos
dvasią
patauta šiandie* šaukiasi pašelI.IETUVIN
ADVOKATAM
Ak,
dangauj
Jisai
rėkė,
iš

daugindania tos Bažnyčios kul Skaitytojui gal pasirodyti, rodo gera ir yra tokia. Savo
pos. Saukiasi duonos ir dra
Vakarute: 1300 M. Ashland Avė.
gelbėk muilo kraujais tekantį turinį turtą ir jiegą.
1053
bužių.
buk Gibbonsas tuos senus da teisių ji neperžengė, nes nie MlAIIIAMMIlHItlIlIMIIlllllllilIlIlIlimilllli: lnon ItoomTel.518Yarda
—150 N. Calrfc St.
kraštą.
Campbell.
kas
neturi
galybės
susiaurinti
Rcs. 1180 Imlcpcudciicc lllvd.
Amerika visoms persekioja
Tol Itandolph 8507
Būdamas Amerikos katalikų lykus pirmutini. atrado. A
Telefonas Vou Iturcn 201
iiLietuvos
žmonių
paskirtosios
moms tautoms parodo savo Tėvynės meilė via paskutinė vadu per 47 metus Gibbons’as naiptol ne. Peterburgo katali
gailestingumų. J vairiuose ne niekšo prieglauda. Johnson. turėjo progos visai Amerikos kų Akademijos stmleiitai jau valdžios galybę. Nenaudų par
laiminguose pasauly įvykiuose
katalikijni parodyti savo nuo sugebėjo sudaryti net istoriją sidavėlių riksmas norėtų su Rusus Gydytojas rl Chirurgas
Dr. I. E. MAKARAS
Amerika pirmutinė ištiesiu sa Ja|M)tii ja turi
dirbtu mones taif) svarbiuose klausi tų GibbonM) pažiūrų ir prįro siaurinti Lietuvos Seimo tei
Sp.M-ijn Ilsius Moteriškų, Vyriškų
Llctuvyi
Gydytojas ir Chirurgas
Vaikų ir visų . hroui.škų ligų
vo duosnią ranka. Tad Ameri vių ir ],500,000 darbininkų. muose, kaip tie, kurie Kilo de dvi i, jog jų butu ir tryliktame sės. UŽ tą riksmą Lietuvos
Į
Ofisus
10900
So. Mlelilgan Avo.,
.VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 p.
kos žmonės pakyla sušelpti ir Vienas Prancūzui moksliniu vynioliktojo šimtmečio pabai ir penktame niiižiįe, jog jos iš priešai parsidavėliams užino- pietų, 7—M vak. Nevg-homis III—12 d Vai. 10 iki 12 ryte: 2 iki 4 po
piet, 0:30 Iki 8:30 valtgre
• 1 ».
»
,,I’ovvlo
1 . 1kųs•« : Ka "grvnaiš
Ofisas 8X54 SO. llal.OsI SI.. Chieagv
vargstančius Airijos žmones. kas sako, kad musės dideliai [goję ir dvidešimtojo pradžioje. reikštos
net. Hv.
•
i pimga-i.<-*
Į Iteaidcncija: 10588 Pcrry Avė.
Telefonas Drovey 01103
T«I. Pulluien 342
Tuo tikslu Suv. Valstijoje į- ii* kenčia nu lynos spalvos.
Tais laikais didžiausioji tauta ktiosc ir Kristaus apsėjime.
(Pabaiga aut 3 puM.).
imiiiiiuiiiimiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiitiiiiiiiHi a-

LIETUVIŲ' KATALIKŲ DIENRAŠTIS

Its
toasted

MALDAKNYGES

LUCKY
STRIKE
CIGARETTE

|

LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONĖS

BANKAS

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI.

į DR. CHARLES SE6AL Š

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. L. YDŠKA

DR. A. A. ROTH,

Ketvirtadionis, Baltinti. 7, 1971

DRAUGES
susirinkimo, p. Nausėdos pri
siųstas, jau tilpo “Drauge”.
Del to tamstos rašto jau nedė
sime.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.

(Pradžia ant 2 pusi.).

JUOZAPAS A. PEPPETS
Lietuvis Advokatas.
Siutinti praneša, kad atidarė
ofisų Brighton Parke, viršuje
Ventos Aptiekos, po No. 4101 S.
Franeiseo Avenue, kumpas Archer
Avenue, kuriame bus vakarais nuo
7:00 lig 9:00 vai. Telephonas Lafayette 621. Advokatas l’eppets
yru išėjęs mokslų Pennsylvanios
Valstijoj 1913 nu, ir pirma atva
žiavimo į Cbieagų praktikavo Conneetieut ir Pennsylvanios Valstijo
se; pereitais 2 metais praktikuoja
Chieugoje. Aliesto ofisas: 155 N.
Clark Street; telephonas State
8326.

Kl. 4. Ar ištikiu tenai nėra NEW YORKO L. R. K. FEDE
CICERO, ILL.
CHICAGIECIAI. ATSIIMKI
mokslo nei niokvklu
RACIJOS DARBUOTOJŲ
v *?
TE LAIŠKUS.
Federacijos Skyriaus Susirin
24-ta KONFERENCIJA.
Ats. Ten yra 3,000 žemu mo
kimas.
Cbieagos 'pašte (viduiniesty)
kyklų, 3dgimnazijų, trys semi
narijos ir vieni Augšlieji Kur I Lietuvių katalikų Federa Buk 3 d. Šv. Antano par. mo prie Aibinis ir Dearborn gatvių
Money and Time
sai, kuriuose mokslas stovi cijos darbuotojų 24-ta konfe kyklos kambary A. L. R. K. Fe randasi atėję iš Lietuvos laiškai
augšėiau negu kai-kuriuose rencijų, laikytų Kovo 22 d., S deraeijos 12 sk. laikė mėnesi žemiau įvardytiems asmenims, ku
Saved
valandų vakare, 1921 m., Fe nį susirinkimų. Dalyvavo vi rių delei adresatų persikėlimo
šios šalies universitetuose.
kilnu vieton arba kitokių priežas
Kl. 5. Ar iš tiesų tenai varo deracijos raštinėje, 222 South dutinis skaitlius atstovų.
čių išnešiotojai negalėjo surasti.
Naudojanties "station to station” long dissu nagaikomis žmones j baž Nintli Street, Brooklyn, N. Y., Šv. Antano parapijos Benas
Laiškus galima atsiimti prie Ge
tance telefono kaina šaukiant j kilus mies
atsilankė: L. Šimutis, B. Pet
nyčia /
laišku atsišaukė į Federacijos neral Delivery (iš Adams gatvės
raitis,
P.
Lukas,
K.
KrušinsAts. Taip gal sapnavo mooiitus atsieina daug pigiau ir greičiau.
skyrių, kad išneštų pageidavi- įėjus po dešiyj pusėj), prie
kas,
A.
Staknys,
V.
Bendoraisliinės prisilakęs išgama, liet .. . r>
,,
,, mų, jog draugijos užjaustų pirmo langelio, ant kurio viršaus
d
Paicškau Izdioriaua Kutkaus, tu
išsipagiriojęs ir jis pripažis, tis, J. Zerolis, AL Kuliavas, P. jį ir samdytų savo pramogose.
parašyta ADVERTISED. Prašy
Pavyzdin šaukiant dienos laike “station to
ru; svarbių žinių iš Lietuvos nuo jo
Lenkauskas,
V.
Pilkas,
V.
Barz
damas laiško adresatas apart savo motinos ir sesers Eugenijos kurios
kad nieko panašaus nėra.
Skyrius
išnešė
pageidavimų,
station” už tris minulas kaina už telefoną
kad surasčiau Izidorių. Jis pir
Skaitykite Lietuvos Žydų Mi daitis, P. Kylius, J. Tumaso- kad visos draugijos kaip ir pa pavardės turi pasakyti ir padėtą prašo
miau gyveno Pennsylvanijos Valsti
tarpe Chicagos ir Clevelando yra $2.05.
nisterijos pranešimus apie pil nis, AL Varneekis ir A. Va- reigų jaixstų remti tų benų, prieš pavardę numerį. Tuomet joj. Kas apie ji žinote praneškite
šiuo adresų:
antiejus.
valdininkui
lengviau
bus
surasti.
ni} laisvę Lietuvoje.
Šaukiant vakare tarpe 8:30 iki vidur
Konst. Gclviuauskis
kuris tautos ir bažnyčios rei Tas langas pašte yra adaras nuo
Konferencijos
pirmininku
10835
So.
Mlchlgan
Avė.
Chicago,
111.
Kl. 6. Ar ištikrųjų negalima
kaluose beveik dykai patar 7 vai. ryte ligi 9 vakare.
nakčiui bus $105. Nuo vidurnakčio iki 4:Lietuvoje gyventi tiems, kurie išrinkta P. Kylius, raštininku nauja.
AM PARDAVIMO.
30 išryto kainuoja tiktai 55 centai.
A. Valantiejųs. Valdybai už
503—Abraeauskis Juozas,
neina Į bažnyčių?
Grocernc Ir bučerne, labai geroj
Skyriaus
atstovas
p.
J.
Moc

vietoj,
erų
vienas
ir
negalių
apsi

ėmus
vietas,
raštininkas
per
507—Aukštuolis Ignas,
Ats. Daugiau negu trečdalis
dirbti dėlto parduodu. Galima ir na
kus išdavė rajiortų iš Federa 511— Bakutis Stanislav,
skaitė
pereitos
konferencijos
mų karti; pirkti ant lengvų išmokesLietuvos Steigiamojo Seimo
Gct acąuainted with the money and tlme savlng
cijos karybos suvažiavimo, Ko 512— Baniulis Jonas,
ėių. Atsišaukite tuojaua.
protokolų,
kurį
priėmus,
buvo
“station to station ” Service, explained onPage X
4202 S. Campbell Avė.
narių nevaikščioja Į bažnyčia.
of the eurrent issue of the Telephone Dlrectory
vo 9 ir K) d., Aiorrison vieš 514—Barkauekas John,
paduota
sekanti
dienotvarkė:
.Jos nepripažįsta nei pats mi
516— Baubinui Juozapui 2.
L Pranešimas paskiausių iš butyje, Cbicago.
nistrų pirmininkas nei pora jo
FARMOS.
ILLINOIS] BELL TELEPHONE COMPANY,
517— Beitas Petras,
Raportų
iš
A.
L.
R.
K.
Fe

draugų. Pats karo ministras Lietuvos žinių.
Kas norite nusipirkti geras farnius
deracijos Cbieagos Apskričio 518— Bitė Motiejus,
nuo pačių savininkų ar per Bankas
nevaikščioja į bažnyčių. Pro 2. Federacijos Tarybos su
sučedysite sau daug piningų nes sąži
519
—
Bielski
Feleks
2.
usirinkimo
išdavė
p.
J
ui.
ningas ūkininkas kuris supranta ge
to turėjo netekti, kas sakė, važiavimas Cbicagoje.
521—Benaitis Anton,
rai žeme jums nurodys teisingai. Aš
Šliogeris.
3.
Lietuvos
Naujos
Alisijos
kad Lietuvos ministrai su sa
žinau tokius ūkininkus nes pats va527—Bitautas Kazimer,
žinėjių kožna metų po įvairias ūkės
vo pirmininku ir Steigiamojo Amerikon priėmimo klausimas. Ilgai svarstyta apie rengia 531— Bražinskui Justinui,
ir Valstijos.
Seimo nariai su jo viee-pirmi- 4. Federacijos organizuotės mąjį piknikų, Rugpj. 28 d., 532— Bručas Juozapa^ 2.
V. Gaižauskus
National
darže,
lliverside.
Nu

3212 Aiibiirn Avė.
Cliieago, III.
reikalai.
ninku ir sekretorium negali
538—Chakatauskas A.
5. Federacijos sekančio sei arė daryti serijas. Dovanoms 542— Cibulskis Petras,
Tiesoginįs Fatumaiima
gyventi Lietuvoje.
PARDAVIMUI pigiai puiki farskyrius paskyrė $20.01) vertės 543— i 'icenar Juozapas 2.
mo klausimas.
nia, G0 akrų, VVisconsino Valstijoj.
Klausimu užbaiga. Alės esa
30 akrų išdirbtos, 30 akrų gražaus
L. Šimutis patiekė keletą į- laikrodėlį, o kun. Pr. Vaitu 545— fužauskienė Uršulė,
miško. Tik viena mylia nuo miesto
me dar perjauni skaityti da
Geriausios kelias Lietuviams Ir Rusams.
tloinių iš Lietuvos žinių. Fede kaitis auikojo $5.1)0. Pikniko 546— Cycenas Juozapas 2.
ir 12 mylių
nuo didelio
miesto,
bartinės Lietuvos valdžios
Didžiausi Modemiški Laivai
Grand ttupids, Wis. Nauji budinkai
racijos sekretorius nusiskundė pusė pelno eis skyriui, o kita 551—Dragūnas Joe,
ir . visos žemdirbystės mašinos. Tarpe
mokslų. Čia Amerikoje gyve
MANCHURIA MONGOLIA MINNEKAHDA (Naujas)
dviejų vieškeliu, prie gelžkclio ir u557—Dyčmon George,
negavęs jokių iš Cbieagos Fe- pusė parapijai. ■
nantiems darbininkams tiek
pelio. Keturios
melžiamos karves,
Balandžio 14
Balandžio 28
Gegužio 12
Ieracijos Tarybos suvažiavi Nariai vakaro rengimo ko 56!)—Galdekas Pawil, N
viena telyčia, 17 vištų ir apie 500
(3rd
Kliasas
Tiktai)
mirga mokslo, kaip ant dan
vištuku. Visos sekios jau gatavos
mo pranešimų. Darbuotojai to misijos, Gegužio 3 d., neatsi- 579- -Gedraitis Maikis,
vien tik eik ir gyvenk. Visa ūke
gaus žvaigždžių.
Trečia Kliasa Iš New Yorko Į Eitkūnus $130.00
aptverta
naujomis
tvoromis. Par
<į atsitikimų apgailestavo. ankė, Dabar nežinia, ar via 573—Gerela Kazimieras,
Trečia Kliasa i.š New Yorko 1 Liepojų $132.00
duosiu pigiai arba mainysiu ant stuAtsakytojo paaiškinimas. Ne
575
—
Glemža
Kazimieras,
Trečios
kliasos pasažieriai valgo didžiam dining kambaryj, kur
Prečiame klausime prieita prie kas ruošiama tai dienai. Pel
bos Cbieagos apielinkyj. Atsišaukit
tarnai jiems patarnauja. Uždaryti kambariai reservuojaml mo
576— Globis Jonas,
jaunumas nei senumas trukdo bendros nuomonės, kad Drau
greitai.
terims ir vaikams. Atsišaukite ; Kompanijos Ofisą, 14 No. Dearnas to vakaro skiriamas Šv. 577—Globia,
I>K. A. P. GI RSKIS.
suprasti Lietuvos
valdžios gijų Sųryšys privalo rūpintis
bom Str. Chicago, arba j Lokali Agentų.
1817
\V.
14
St.
Cleero,
III.
Kazimiero vienuolyno naudai. 585— Gribas Vincas,
darbus. Reikia tik skaityti Lietuvos Naujos Alisijos pri
ANT PARDAVIMO.
žmogiškus lietuviškus laikraš ėmimu. Pranešta, kad visų Šis susirinkimas buvo gyvas. 586— Grigaldonis Antanas,
Parsiduoda, apinaujis mūrinis na
Atstovai
bei
atstovės
pilnai
588
—
G
riškevičius
Antanas,
čius.
. pranesaneius kas yra ir vietos draugijų, organizacijų
-M
mus 5 pagyvenimai, iš fronto štoras.
iPhone Seeley 1433
Namas geras ir apsimokanti;. Mau r
kas daroma Lietuvoje. Reikia kuojai atstovų konferencija, suprato Federacijos svarbų. 590—Gudaičiutė Alena,
dynes,
gasas
irvisi
parankumai.
Savi

DR. 1. M. FEiNBERG
neklausyti keikūnų parsisaan- kuri įvyks Balandžio 15 d., Tas malonų darė įspūdį. Dėt 591— Gulbinienė Zuzana,
ninkas gyvena ant 3 floro nuo už1 Gydo spceijullai visokias vyrg
pakelio. Namas bus parduotas už bi
dar maloniau butų, jei susirin 602— Jakubonis Jurgis,
moterų lytiška* ligas
Praktikuoja 29 metai
dančių Lietuvos priešinus, nei 1921 m.
le teisingiausia pasiūlymų. Priežastį
2401 Madisou Str., kampas We
tuomi reikalu kimai butų skaitlingesni.
603— .Jonaitis A.
Ofisas
8149
So.
Morgan
St.
patirsite ant vietos. Atsišaukite
tem Ate., Chicago
neimti apiakusių šlamštų. Lie rūpinsis.
Kertė 82-ro St..
Chicago, III.
604— Jandcekas John,
Valandos: 2—4 po piet 7—9
2841 W. 38 Street
Rep.
SPECIJALISTA8
tuvos valdžia yra iš žmonių
605— Jankauskis Stanley,
Toliau buvo nutarta, kad
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
ir žmonėms. Kartais iš grei
606—Jasaitis Adam,
niškų ligų.
Federacijos sekretorijatas su
Iš Lietuvių veikimo.
AR NORI GEROS ŪKĖS.
OFISO VALANDOS: Nuo lt ryto
tumo, kartais dėl uždavinio
608
—
J
asui
ienė
EI
izabetha
,
VALENTINE DRESMAKING
S po pietų, nuo t Iki 8 valan
kviestų Balandžio 17, 3 valan
Turėsi kaimynus su kuriais Iki
sunkumo pasitaiko ir klaidų.
COLLEGES
dą. vakare.
612—J ue i u ra Po v i las,
Čia
yra
daug
Lietuvių,
jų
dų po pietų, 1921 m., New
6205 S. Halsted, 2407 W.
Nedėliotais nuo t iki 1 po ptet.
galėsi
susikalbėti
kolonijoj
ku

Tas klaidas apsvarsto Seimą.-,
614— .Tureis Stanislovas,
1850 N. Wells St.
Telefonas Yards 987
Yorko apielinkių draugijų. Fe tarpe nemažai ir pramoninkų. 615— Kalaina Jurgis,
lių mes organizuojame Wis137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
pakritikuoja ir spauda, ir
Daugelis
Lietuvių
turi
namus.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
deracijos skyrių ir didžiųjų
(521—Ka vai i a uskis VI n d i si o va s. consine. Žemė gera, 250 pieniklaidos atsitaiso. Tik apjakę
mo, Designing bizniui Ir narna
Tarjie
kokių
trisdešimts
lietu

organizacijų kuopų atstovu
Vietos duodamos dykai, Diplon
nvčių, geri marketai, keliai, ti
623—Kibąrtas Stanislavas,
niekšai gali pramanyti ant
Mokslas
lengvais
atmokėjln
steigimui Federacijos Ne\v viškų organizacijų yra ir Lie 626— K i rb i 1 a s A pol i on i ja,
Telefanns Fui Imtut SOS
ras
ir
gelžkeliai.
Jūsų
pasise

Klesos
dienomis
ir
vakarais.
Pa
Lietuvos valdžios lokių nesą
Dr. P. P. ZALLYS
eikalaukit knygelės.
Yorko ir New Jerseys apskri tuvių Namų Savininkų Sąjun 627— Kisielis Ignacas,
kimas
yra
musų
pasisekimų.
monių, kokių kartais drįsta
Tel. Seeley 1643
Lietuvis Dentistas
čio. Nutarta kviesti ir pavie ga. Jos tikslas, kad visi Lie 628— Kišis T pol i s,
SARA PATEK, pirmininkė
Ištaisytos
ūkės
Santl
Pavietė
pliurpti išgamų surinkimuose
10801 So. Mlchlgan Avenue
nius veikėjus iš tų parapijų tuviai namų savininkai sueitų 629— Klunbys Walter,
KoMlaod, IU.
kainuoja nuo $100 iki 250 už
puspročiai kalbėtojai net ir
VAIANDO8: » ryto Iki » vakaue.
ar kolonijų, kuriose dar nėra krūvon ir išvien dirbtų ne tik 640— Kreneius Jonas,
akių. dali nusipirkti už $25 o 'ei. Pnllman 842 Ir 8180.
Cliicagoje.
įsisteigę Federacijos skyriai. gražindami miestelį, bet ir iš 641— Kreneius Jonas,
kitus dnsiilirbti. Platesnis pa
Federacijos sekančio seimo miesto administracijos išrei 645— Kueinas Juozapas,
aiškinimas Dus Jums pasiųstos
COMMONWEALTH CENTRE
658—Laskuskis Antanas,
klausimas atidėta tolimesniam kalautų visokių pataisymų.
LIETUVIS
jusų kalboj. Reikalingi agen
Praeitais metais sąjunga bu 662—Lizdenas Antanas,
GYDYTOJAS IR OHIRUROA*
DR. S. BIEŽIS
i
laikui
iki
minėtas
apskritis
įtai.
(Prisiųsta iš Ain. Kaud. Kryžiaus)
'■'■•i ■ i- c
vieta
I i;--: ’ ’ >c ' ’ ’ •- •■o.ias V
vo išjudinus visus žmones 665—Liukas Ignacas,
hvuUi Halstcd Street
sisteigs.
iLa*.
Homemaker Land Company
Aut virimu Vnlverml Statu Rauk
Coinnioinveallh Cent ras Ne\v
667—Machulis Juozapas,
2201 West 22nd Street
f
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo
Kadangi Federacijos apskri puošti savo apielinkes: sodinti
Lithuanian
Department
_Tel. Canal 6222
*
Yorke sudarė naujų anierika2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vok.
čio steigimas privalo visųpir- medelius, sėli žolę ir L t. Ku
■Ites. 3114 W. 42ud Street
J
Nodėllomls nuo II Iki A
127
N.
Dearborn
St.
Chicago.
nizaviino programų Lexington
LIETUVOS
ATSTOVYBĖS
Tel. McKlnley 4988"
Talatanm Tardą M44
mų būti atliktas, sekanti Fe rie buvo atsilikę su tuo dar
teatre. rPen bus eilė dramatiškų
AMERIKOJE
PAIEŠ
deracijos darbuotojų konferen bu, užsitraukė gėdos. Gaila tik
Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
veikalų įvairių tautiškų gru
KOJIMAI.
cija palikta sukviesti F. sek tai, kad nevisi tų darbų ap
I4KTLVIH AKIŲ SPKK’IA TĮSTAS
pių. Kiekviena parodys savo
Palengvina visų akly
kainavo,
nes
jei
ne
palys
min

retoriui kada apie pabaigų Ba
Ieškomi: Kazimieras Urbonas
tempimu
kn«
yra
tautiškus veikalus, dailius, šo
priežaattmt skaudė
džiojo jiasėtų žolę, lai vaikus i.š Kražių, Raseinių apskrities, gy
landžio mėnesio.
jimo Kalvos, svaigu
kius, drapanas, ir t. t..
lio, aptemimo, nerGcncraliui Agentai dėl Vidutines ir Rytinės Europos
leido tai daryti.
skaudančius
venęs 142 Slocum St., EtDvardsvil- Ir uŽHlrtetfustus karščiu votumą,,
P. Kyrius, Pirm.,
aklų kreivos akys,
NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN
“Russian lzba” buvo laiky
Hiuosmet sueina 1(i-ka me le, Pa.
katorakto, nemieglo; netikras akis lndedam,
A. Valantiejųs, rašt.
įdaroma oRzaminttH lok t ra parodantis ma
Is
Vorko Tiesiai i
---tas savaitėje, pradedant Sau -* *..........į rnii iįi'i n
klaidas. Akiniai pritaikomi telnintų, kaip gyvuoja tų organi Vincas Grakauskas, Judrėnų žiausia*
prai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
BREMENĄ,
DANZIGĄ
ir
LIEPOJU
savo regėjimo ir vaikus einančius
sio 31 <1. ir baigiant Vasario išreiškimu įvairių tautiškų gru zacija. Paminėjimui tų sukak kaimo, Telšių apskrities, gyvenęs gėkite
mokyklon. Valandos: nuo 12 Iki 8 vakaro.
S. K. MAV IltM IIEI.IJ-j lUIandžio Ii
Nedėlioinls nuo 10 iki 1 vai. po pietų.
•5 <1. Rusiška “lzba” inima ti pių. Rodyti galima veikalai, tuvių Sąjunga rengia balių 80 Vok Sl„ Montello, Mass,
S. S. ANTIGONE Gegužio 3 ir Birželio 15.
S. S. SI «QI EMA Bal. tl ir Gegužio 21
47 St. ir Ashland Av.
kras liaudies dainas ir šokius. šokiai, kontestai, s|»ektakliai Bal. K) d., J. Šalčio svetainė Juozas Vaieiukynus, iš Jezno, 1553 W.Telefonas
Tiesiai per Liepojų via Danzig. Persėdant iš laivo J laivą.
Drever 9600.
Atsišaukit pas H. Ulaussenitis & Co. General. Pasažlcrtnlni Agentai I
Žodis “lzba” reiškia grinte- ir panašiai.
je, 483(5 . 14-tli St. Pelnas Alytaus upskrilipH, gyvenęs 218
!<»«> N. La Šalie St., Chicago. III.
Tel. Eranklln 4130
I
lę, ir veikalėlis rodo dirban Conimonvvealtli Centras no eis gėrimus ir naudingiems tik \Val nul Si., Yirginia, Minn.
čiųjų žmonių pailsėjimo laika riai dirbs išvien ir pagelbės slams,
Antanas Urbulis, iš Radviliškio,
. J
Paprastai amerikiečiai ma bile grupei parodyti publikai
Šianliij apskrities, gyvenęs l’itts- į"v. w.
A. Balčiūnas.
burgb. Pa.
žai yra apsipnžinę su papro savo Liūtiškų gyvenimų.
■
ADVOKATAS
■
Ofisas Didmiesty
Povilas
Daraška,
gyvenęs
Chica

čiais, rūbais, amatais, litera
Bal.
10
d.
,šv.
Antano
par.
Adresuokite: Conimontvenlt Ii
į 29 Soath La Baile Street
tina ir muzika Senojo Pasau Centre. 571 Lexington Avenue, svetainėj Visų Šventų vyrų ir go, UI.
KjunbartA S94
Vincas
ir
Bronislavas
Jasitnai,
lio; mažai atyilos atkreipia į New York City.
moterų <lr ja rengia puikų bu
Telefonas:
Oentral 98*a
Negali Būti Links
iš Pentiškilj, Šakių apskrities.
Vaistas Kuris
dailę, kinių atskiros tautos at
lių labdarybės naudai.
mas
Kuomet
Vi

Tikslas Commonwealth
neša čionai, 'l ikras ryšys tarp
Reikalingas Visiems
Nuoširdžiai kviečituni cice- Jonas Poeeviėius, gyvenęs New J Vakarais, 812 W. 83rd Bt ■
duriai Nedirba
Centre.
York,
N.
Y.
-votim t antiškų grupių ir aiu<
riečiai atsilankyti į šį vakarų Juozas, Jonas ir Augustinas Pe- g
Telefonas: Yards MM*
g
Tikras turi pasirašymo*
Maža l’igulka
rikiečių Imtų didelė duoklė a1. /steigti Dailės Sidautini ir paremi i Labdarybės orga
Mažas
Dosas
Maža Kaina
merikoniško gyvenimo idea ino Centrų, kur svetimtaučiai nizacijų. Pradžia 7 vai. vak. l rauskai.
Kas žinote apie šias ypatus, su
linus ir pamatams. Coinmon ras išreiškimų savo dailės.
L. Krekščiunas, rašt.
?S IRON PILI
KranJiM neturint l« (irlrtlcs
teikite pilnai visas informacijas ir *Tsl. Canal 6222
yra prletautlnl UliiHhioli,
\veallli Centro lik.-las yra su
2. Duoti jauniems studeii
vntdų.
žinias šiuo tint rusu :
Jums pagelbės, pamėginkite
3 DR. C. K. CHERRYS
daryt i tų ry Š į. Cent ro Šutant i lams progų gauti savo gabu
RED. ATSAKYMAI.
LIETUVIS DENTISTAS
_
Repn si ntative of Lithuaniu in *
*2201 Weat 22-n.I A So. Ueavltt gt.2
ainio Skyrius ap.-iėmė įvesti ei mų pripažinimų.
America
Chicago
<
lę tani i - lai parodų, kurie ilgai
3. J steigt i “Vaikų Teatrų” J. Daugirdai (Nortli Sįdėj).
^Valandos: 9:80 A. M. to 12 N. 2
703 — 15-th St„ N.
e. W.. • ; it
1 00 P M. to 8:00 P. M.
nt
imi tcip-niinlatiniu ir regulami n nuolatini “Liaudi^Teatrą”. Aprašymas Lab. Sųj. kuopo>
Waslungton, D. C.
i

AMERIKONIŠKA LINIJA

NEW YORK-HAMBURG

DR. G. M. GLASER

DR. S. NAIKEUS

ji

rutuuSČas’I

Carter’s Little Liver Pilis

i.-

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGĄ"

Ketvirtgdieys, Baland. 7, 1921

DRAUGAS

CHICAGOJE.
PALAIDOTAS ŽYMUS DE
MOKRATAS.

MARŠRUTAS.

Reikale L. R. K. ir Šv. Vin
cento a Paulo dr-jos kalbės dr.
A. K. Rutkauskas sekančiu
laiku nurodytose vietose:
Ketvirtadienyje, Bal. 7 d.,
Dievo Apveizdos par. svetai
nėje;
Penktadienyje, Bal. S d.,
Town of Imke, šv. Kryžiaus
par. svetainėje;
Šeštadienyje, Bal. 9 d., Brigliton Parke, Nekalto Prasi
dėjimo Panelės švenč. parap.
svetainėje.
(leistina, kad žiribnės skait
lingai lankytųsi į tas prakal
bas, nes dr. Rutkauskas daug
naujo apie naujus dalykus pa
sakys.
Prakalbti Rengėjai.

Dar p-nia Janušauskienė pa
dainavo “Graži čia giružė” —
Aleksio, “Gale sodo rymavo”
Pociaus, “Visuomet širdis
surakinta” — Aleksio ir “Ak
myliu tave”— Aleksio.
Dar-kartą išėjo p-nia Sabonienė ir smuiką pagrojo “Le
gendų” — \\’icninwsrfi ’o.
Ant galo abi artisti — dai
nininkė Janušauskienė su smili
kilbuke Saboniene ir pijanisteį A. Petkiutei akompanuo
jant pijami atliko “AngePs
Serenade
Braga, “Klegie” — Massenet’o ir “Kur
bakužė samanota” — Šim
kaus. Ta daina kaip tik ir bu
vo pritaikinta užbaigai.
Visoms dainoms akompa
navo p-lė Apolonija Petkiutė
Ji yra talentuota pijanistė.
Šis p-nios Janušauskienės
koncertas buvo išmėginimas
musų žmonių, ant kiek jie apvertina dailę, atjaučia musų
žymiąsias artistes bei artistus.
Žmonės kvotimus išlaikė. Jie
dailę brangina. Tai didis pa
drąsinimas musų dailininkėms
bei dailininkams tobulinties
kuoangščiausiai, nes jų pas
tangos yra apvertinamos.

tų tarybos rėmėjų. Vienok at
silankė J. Dimša. Jis su ieško
jimu teisybės, kuri kai kam ir
labai buvo karti, daug prida
vė susirinkimui gyvumo.

Žiūrėk kad buty RAUDONA EILE ant viršaus

Rep.

MITCHELL

Tavo—čeverykas o

ne kieno kito

Goodrich “White Lehigh” tai tavo čeverykas — kaip
tik padirbtas dėl kasyklų darbo. Nepirk čeveryko kuris
yra padirbtas, ūkininkui, žvejuj arba kitam amatninkui.
Goodrich “White Lehigh” nešiosis daug ilgiau negu
kokis kitas čeverykas. Jis net pernešioja plienines vinis
kurios randasi kitokios rūšies batuose. Tai geriausi batai
kokius gali pirkti — padirbti dėl jūsų mainieriai — ir
vien tik Jums!
Juos galima pažinti nes turi raudona eile ant vir
šaus. 60,000 krautuvininkų .juos pardavinėja.
x

THE B. F. GOODRICH RUBBER COMPANY
Akron, Ohio.

Hl-PRESS

RUBBER FOOTWEAR
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^Telefonas

9199

Boulevard

! DR. C. KASPUTIS
«j

GERIAUSIAS
UŽ

DF.NTISTAS

3331 South Ilalstcd Str.

^Valandos: 9—12 A. M.
1—5; 7—8 P. M.

1

4fr

JUSU PINIGĄ

Ė

Dir. C. Z. Vezelis

Užtat kad mes visuomet geriausia patarnaujame savo
= kostumicriams. Gali būti užtikrintas kuomet atsilankysi pas
= mus. Musų gryno aukso graznos, laikrodžiai ir deimontai ran=• dasi dideliame pasirinkime ir už labai prieinamas kainas.

LIETUVIS DENTI8TAS
4713 SO. ASHLAND AVKMI B

E

arti 47-toa Gatvės
Tel.

Drover 7#4J

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak
Seredomls nuo 4 lig 9 vakar*

I

JI J

\79 O

= •JvIrrlLl

4525 S. Ashland Avenue
Chicago, Illinois.

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiuiitiiiimiiiiiiiMmimiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiufiiiii

Dr.F.O.Carter

RIDGE AUTO STATION

TAISOME AUTOMOBILIUS
/

■

*

1

Dirbame ir taisome naujas ir senas “bateries”. Turime geriausias mašinas ir ge
riausias įtaisas. Darba atliekame greitai.
Tel. Beverly 2400
P. A. MAŽEIKA

1714-16 W. 95

Street, Chicago

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVĘ fiBICASOJE

GIPSAM. OGBBN KONCERTINA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Cbicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, AliubiniuH ir deimantinius; gramafonns lietuviškais rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iidirbyačių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
muzikališkus instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlavvski
4632 So. ASHLAND AVĖ.,

OHICAOO, ILL.

Telefonas: DBOVEB 7309

P. J. MAŽEIKA

lU il ii ii ii ii ii ii ii ii il u ii ii u H ii im ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii u u

Pirkite Dabar
Cbicagoje mirė žymus 21sios wurdos politikus demok
Atdara
ratų partijos, .Jotui 'l\ G’Mnlley.
Dienomis
Vakar Įvyko iš kiliui ilgos lai
Vakarais
dotuvės. Gedulingosios pamal
dos laivo Šventojo Vardo ka
Nedeliomis
tedroje. Buvo susirinkę dau
Pirk Dabar!
gybė miesto'politikų.
Kuone kiekviena Cook ap
Specialis Išpardavimas!
skrities demokratų organizuoVartotų Karų
tė ar grupė turėjo savo atsto
PARDUODAMI ANT
vus.
ĮŠMOKESČIO PLANO
Iš 100 Karų Galima pasirinkti
Buvo apie 150 uniformuotų
ROADSTERS
polienionų, 1(M) gaisrininkų.
5 Pasažierių Touring
Lincoln parko taryba išda
7 Pasažierių Touring
vė specijalj leidinių nabašninCOUPES
ko lavonų palydėti tiesiog par
SEDANS
ku važiuojant j kapines.
Policija areštavo Krank \YvKarai
su
žieminiais šailimis.
Gedulingąsias Mišias kated socki alias Novvak. Vežant paDideli anie Pasi ri nki me.
roje celebravo nabašninko gi t foliniu vežimu policijos nuo1920 Hudson
I>ixie Flyer
minaitis, kun. Martinas O’Ma- vadon staiga areštantas išsit
Templar (Callfornla Top)
Oole
Hcripps-Booth
Oldsnjobile
llev iš St. Louis.
Wescott
(’hevrolet
raukė iš rankovės revolverį ir
Franklin
Fordą
ėmė šutyti i keturis su juo
Studebakcr
Dodges
NENORI ADRESŲ KNYGOS.
Overland
Apperson
sėdinčius policmonus. Porą jų
National
Willys-Knight
Bilick
lengvai sužeidė.
Marmon
Reporteris.
Cbicago neturi adresų knv
Velie
Briscoe
Jam pavyko išsiveržti iš ve
Chalmera
Reo
gos (direetorv). Pastaruoju
Maxwell
Stephens
žimo. Kuomet leidosi bėgti, CHICAGOS TAUT. TARY Dręxel
King 8
kartu adresų knyga buvo atPaige
vienas poliemonas paleido šū
Klasei
BOS SUSIRINKIMAS.
spauzdinta 1917 metais. Pas vį tiesiog galvon. Paimtas li
Mėnesinio Jšmokesčio Pliano
kui tas klausimas padėtas ant goninėn.
Karo kaina
Iftkalno
mėli. Mok
(Pabaiga iš praeito num.)
$200.00
$75.00
$25.00
lalies dėl darbo ir medžiagos
300.00
100.00
30.00
Nubalsuoja
linkti
komisijon
400.00
175.00
35.00
pabrangimo.
DAR APIE M. JANUŠAUS t l is narius.
500.00
200.00
40.00
Pirm karo čia adresų kny
45.00
200.00
KIENĖS KONCERTĄ.
Perstato komisijon Dimša. 600.00
250.00
/
, 50.00
700.00
ga kas metai arba kas antrieji
800.00
55.00
300.00
Tas sakosi esąs šios šalies pi 900.00
60.00
350.00
buvo spauzdinania. Nes pigiau Bal. 1 d. Kimball svet. p1,000.00 •
lietis, negalįs.
400.00
\ 65.00
tas atsieidavo.
nios M. Janušauskienės kon Pirmininkas:— Gali, apsi
Nereikta mortgage mokėti
Nereikia brokerage. i
1917 metais vienai knygai certas sutraukė daug žmonių
Nereikia notarių mokėti
imk.
Nereikia taxų mokėti
—
buvo 15 dol. kaina. Šiandie, iš visų luomų. Buvo-ir pūslė
Nereikia fi-eįglito mokėti
Dimša:
—
No
si
r.
pagal kompanijos apskaitymo, tom rankom darbininkų ir in
Fotografijos dykai.
ntsieitų 30 dol. Kad atspauz- teligentų ir profesorių. Reta Galop apsiima S. Valančius, APMAINYK SAVO SENA KARA.
Tavo senas karas apmainomas ant
dinti naują adresų knygą, rei sėdynė buvo dyka. Jie atėjo S. Grišius ir Kaz. Šlepetys.
naujo atrokuojant jo vertė.
kia turėti kelis šimtus tūks netik išreikšti p-niai Janušaus J)r. Graieiunas visas gautas Visi pertaisyti Mitehells turi pilna
gvarantija kaip nauji.
tančių dol.
kienei pagarbų, liet sykiu tikė informacijas atiduoda Valan
į Cbicago Direetorv kompani josi daile pasotinti savo sielą. čiui. Raštininkas paskelbia, Parduodami ant Išmok.
ja keliolikai tūkstančių vertei- Ir nei kiek neapsivylė. Dar dau kiek kas Hertmanowicziaus ir
vių pasiuntė laiškais paklau- giau gavo negu tikėjosi. Tą P. Žadeikio knygų pardavė.
simų, ar sutinka, kad nauja j liudija gausus delnų plojimai, Raštininkas skelbia L. G.
DVI KRAUTI-VES
Dr-jos
rengiamų
koncertų
2328
23:(4
adresų knyga butų spauzdina- apdovanojimas artistės gėlėmis
Mielilgan Avė.
Miebigan Avė.
ma. Iš t ir visų vos 1,300 sutiko. Dar ir šiandie kalbama apie (Bal. 3 d.) Raymondo čapelėj. Pertaisyti karai parduodami abejose
krautuvėse.
Pasirodė, kad žmonės neno malonius įspūdžius, kurie nie- Pirmininkas paaiškina, kad
savininkasMildos svetainės ne
ri adresų knygos.
kad neišdils. .
O juk Chicago turi apie 3 Pasirodžius p-niai Janušaus nori jau duoti už 3 dol. susi
milijonus gyventoji! ir neturi kienei ant estrados, pasipylė rink. svetainės. Reikalaująs
to, kas yra reikalingiausia.
delnų plojimai. Užtraukia d, ilgiau.
“Nemargi sakalėliai” — Ta- Vienas atstovas pataria grįž
APSAUGAI VAIKŲ.
laat-Kclpšos,
p-lei
Apol. ti t -n, kur pirmiau laikyda Duokit Okulistui Pritai
Petkiutei pritariant pijanti. vo, aiba kitur tokioje vietoje.
Dimša:— Juk žinote kas pir kinti Akinius Jūsų Akims
Cbicagos gatvėse mio auto Vos spėjo užbaigti — galingas
mobilių žųva daug vaikų. Po plojimas. ( Dar padainavo miau Imdavo, viV salimui ta
licija negiili aprėpti tų visų “Nuožmi Mergelė” — Petraus ryba. Jau nereikia eiti į saliunuotikių, negali apdrausti vai ko. Vėl plojimas. Iš publikos iia, kad nevadintų karčiamine taryba; Pataria kreiptis į
kų nuo tų nelaimių.
atnešta trys gėlių bukietai.
Miesto majoras policijos
Po jos išėjo p. J. Ramanau paikutės. Ten gera svetainė li
viršininkui paduoda sumany skas, tenoras, ir padainavo tai dykai.
mų, kad iš aiigštesniųjų sky “Era mano brangi”
Šim Išrinko komisijų kreiptis į
rių mokyklų vaikų parinkti kaus ir Until
Siander-' užvaizdų Mark Wliite Square
budresniuosius, kurie su poli- seno. Publika plojo lig kol parko gauti svetainę. Komisicijos leidimu galėtų prižiurę- ^įepadainavo “Kam serei ži r- jon įnėjo: George Čepulis, Mi
Jūsų akjs gal reikalauja gy
kalauskas ir J. Dimša.
ti mažesniųjų vaikų gatvėse gelį” — Pociaus. '
dymo, arba pritaikymo akinių.
Raštininkas reikalavo apmo Kaipo Okulistas galiu duoti
aplink mokyklas.
Pasirodo p-nia L. Saboniejums patarimų.
Tokiems vaikams policija nė su smuiką ir išpildo “Bal- kėti jam $3.57 už telegramų ir
Aukso Filled $4, $5, $6, 7,
turėtų duoti kokius-nors žen lade et Polonaise” — Vienx- $3.(M) už laiškus. Nutarė apmo $8, $9, $10.
Čysto aukso $6, $7, $8, $9,
klūs.
tenipso. Publika nepaliaujan kėti.
$10, $11, $12.
Locaitis reikalauja, kad su
Kitaip čia negalima surasti čiu plojimu gražino jų. Antru
Apsibuvęs ant State St. per
23 metus.
geresnės priemonės a|xlrausti sykiu išpildė “Souvenir” — sirinkimai nebūtų skelbiami
Ifttaisnu žvairumų. Oylnu vi
vaikus gatvėse arti mokyklų, Drdla. Ir jai atnešta gėlių bu trimis savaitėmis pirm laiko,
sokias aklų ilgas, išpjaunu tonbet tik kokiomis trimis dieno silus.
kur dnugiansia pasilaiko tų kietas. ,
FRANKLIN O. CARTER
i
nelaimių su vaikais.
Vėl išeina p-nia Janušaus mis.
M. D.
kienės ir padainuoja tris (lui Dimša:— Juk buvo sutarta
KARO LAIVYNO SEKRETO nas: “Tlie euckoo song” K su svet. savininku, kad susi
120 So. State St.
rinkimai
bus
laikomi
pirmų
RIUS RUS CHICAGOJE.
Lebniann’o, ‘Mermnid’s song’
Valandos nuo 9 Iki 0.
— Ilavdn’o ir “Caro Nome” pelnyčių kiekvieno mėnesio. D
Nedėllomls nuo 10 iki 12.
Balandžio 27 <1„ anot žinių — Verdi’o. Daina “Caro No dabar savininkas nežinąs, ka
iš \Yas1iingtono, Cbicagon at me” buvo ypatingai sunki. »la Imva musų susirinkimai.
vyks karo laivyno sekretorius Vienok kaip kitas, taip ir šitų
Dar dr. Graieiunas paaiški
S. D. LACHAW1CZ
Denbv. .lis atliks oficijalį ap lengvai išpildė.
na apie "prakilnesniųjų Lietu
LIETUVYH GRARORIUfl
žiūrėjimų Greiti I .akės jūriniu
Pasirodė ant scenos p. K. vių” susirinkimų Mildos svet. ■Patarnauju lal(lotuv«aa koplgtauata. RalIkalfl melriflu atalJhauktt, o mano darbui
kų stoties.
Sabonis, baritonas. Jis dainuo Bal. (» d. ir pirmininkas užda |buatta utranadlntt.
114 W. »Xrd pi.
(ibtoago. II!.|
ja “Vakaras” -— Monfnszko’r ro susirinkimų 9:47 vakare.
Tel. f anai ai»»
IŠ BRIDGEPORTO.
ir “Kalvis” - Petrausko. Pu Nors ant sienos priešakyje
blika ploja ligi kol nepadaina- buvo stambiom raidėm išra
’ L. D. S. 29 kp, mėnesinis ste i- ,v<> dar “Laivinę” — Petraus šyta: Absolutely No Smoking,
|Tcl. Yards 6666
Blvd 3448
jrinkimns įvyks šiandie Baland. 7 ko.
vienok kai-kurimns atstovams
Dr. V. A. ŠIMKUS
d. šv. Jurgio parap. svetainėje.
Po to Janušauskienė sui p. tas nieko nereiškė. Buvo tokių, Llrtuvta Gydytoja*, (Ihirurgaa Ir
AkuArraa.
Kviečiu narius skaitlingai siisi- Ramanausku padainavo duetų. kurie ir spjaudė ant grindų.
3303 8. llalMtr-d ML Chicago.
rinkli ir atsivesti naujų narių. |“Oli, tlmt \te t\vo were MayAtstovų atsilankė apie 39. ĮValandon: 10—12 IA ryto 1—3 Ir
•/. M. Aiitlrišhuuis, rnšt. ing” — Smitli’o.
Nebuvo nei p. Butkaus nei ki- Į« -8 vakar* Ned. 13 U H ryto

