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ŽINIOS IS LIETUVOS

NAUJAS LAIKRAŠTIS
Šė 5,000 markių ir po ilgų de
Chicago. — Vakar dienos
Stoja tarybosna su kasyklų, Per Estiją nieko neišvežama
' 'DARBYMETIS.''
rybų sutiko kunigą paleisti.
metu penki plėšikai Polk ge
iš Rusijos.
^
savininkais.
(Ištrauka iš kun. J. Min
ležinkelio stotyje pagrobė nuo
Revelis, Estija,
Bal. 7. —
Londonas, Bal. 7. — AngleLietuvių laikraštijoje išau
cevičiaus laiško, patalpinto
darbininkų pastos maišą su re
kasių federacijos vykinamasis Nežiūrint Sovietų Rusijos pa
laikf. " L i e t u v a " , No. 53, no
gistruotais laiškais ir nuvažia go nauja šakelė. Yra tai nau
komitetas sutiko sueiti tary darytos pirklybinės sutarties vo automobiliu. Su maišu plė jas " J t o t o s " leidžiamasis raš
kuria jis pats yra pasira
bosna su kasyklų savininkais. su Anglija, per šį uostą labai šikams teko apie 50,000 dol. tas "Darbymetis," kurio re
šęs).
Tai padarė, kuomet tarybas mažai atvežama prekių, skiria^
daktoriumi yra gerb. Vidunas.
pradėti pasiųlė ministerių pir mų Rusijai; Bet ir atvežamos
Kaunas. Apie Kovo 10 d. ža
Buchs, Šveicarija. — Buvu- Bus išleidžiamas pagal reika
mininkas Lloyd George. Tary savo originalumu daugiausia sis Austrijos-Ungarijos impe lą. Dabar išėjo pirmasis nume dėjo pradėti Fokero orlaiviai
bų tikslas, žinoma,
kuo vei paeina iš Suv. Valstijų. Matyt, ratorius Karolis sugryžo Švei- ris..*J o turinys yra labai svar skraidyti iš Kauno i Karaliau
klaus susitaikinti.
Anglija d a r negavusi progos ^ ^
^ 1 1 ^ Y y k i m d a t g a ū _ bus ir įvairus. Minėtini yra čių ir atgal su uždarytomis
Su ministerio
pirmininko pagaminti Rusijai reikalingų ti Ungarijos sOstą.
šie rašiniai: Darbo pavykimas. kabinėmis. Prie to galės*pa
pasiūlymu sutiko ir kasyklų prekių,
Čia tarp kitko rašoma: "Lie imti drauge po 6 keleivius. Už
GRAIKAI
LAIMĖSIĄ
PA
HUGHES PASIUNTĖ NOTĄ
savininkai.
Vienas garlaivis čia aną die
priėjo tikroji kelionę* reikės mokėti 300 auk
Londonas. — Pasklydę nau tuvių tautai
BAIGOJE.
TALKININKAMS.
Tarybų pradžiai laikas dar ną buvo ištuštintas. Buvo at jų žinių,, kad streikuojančių darbymetis. Nepriklausoma ji sinų ir kelionė tęsis V/2 vai. d.
nepaskirtas. Bet tas bus pada vežta 100,000 porų amerikoniš anglekasių vykinamoji taryba pradeda statyti ir tvarkyti
Jie pradėsią naują ofensyvą ryta kuo veikiausi a. Nes tai kų avalinių ir nemaža kiekybė
-S. Valstijos turi turėti balso
Pašvitinis,. Šiaulių apskr.
atsisakiusi tarties'su kasyklų savo gyvenimą, pradeda kur
Turkijoje.
karo sprendime.
didžiai stropus reikalas.
skuros.
savininkais. Jei tiesa, Anglijai ti savo valdžią. Visur matyt Peludžių kaime naktį savo na
Transportų darbininkų or
Kitas amerikoniškas garlai grūmoja labai rimta padėtis. pradžia. Todėl f neapsakomai muose tapo" nužudytas Vladas
Atėnai, Graikija, Bal. 7. —
Washington, Bal. 7. — Suv.
svarbus jpra ir menkiausieji Tamašauskas ir jo duktė Ma
Valstijų vyriausybė talkinin Iš ParVžiaus čia sugrvžo karo ganizacija nusprendė remti an vis vos tik įplahkė uostan su
) '
kams pasiuntė visai naują no ministerrs Gounaris. Jis išrei glekasių streiką aktiviai. Bet prekėmis, skiriamomis RusiLondonas. — Paskelbta, jog darbai. Jūsų kiekvienas am rijona. Pašvitinio būrio šau
tarybos,
škė pasitikėjimą Graikų mili- kol bus vedamos
tą mandatų klausime.
Airijos respublikos preziden žiams deda pagrindą. tautos liai, sužinoję apie tai, atbėgo
transportų darbininkai sakosi
Kaip žinoma, po padarytos tarine padėtimi Anatolijoje.
tas de Valerą esąs liuosas ir namui. Kiekvienas gali būti į nužudymo vietą ir iš ten sek
Labai menkas importas.
Iš Parvžiaus namo ministe- nepakelsią streiko.
Versailleso taikos
sutarties
Anglų valdžios nepaliečiamas. tautos gyvybei labai naudin dami gerai matomomis pėdo
Revelis šiandie skaitoma*
Geležinkeliečiai
tuo pačiu
talkininkai
1K> pasiklausimo r i u i d r a u g a v o p r i n c a s J u r g i s ,
?;Sakomą, kad turi įvykti kas gas, bet ir pražūtingas.... Lai mis, nuvyko į Gaurių kaimą,
Galimas svarbiausias Rusijos importui
Suv. Valstių pasidalino man karaliaus Konstantino brolis, tikslu dar tariasi.
ypatinga, jei de Valerą nea- kams praėjus, tiktai pasiro pas Karolį Urbickį. Palyginus
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i r M a x i m o s , n a c i j o n a l ė s bcin- daiktas, kad ir jie sutiks pa
datais Vokietijos kolionijų.
dys, ką kiekvienas darbas rei^ K . U r b i e k i o p ė d a s , p a s i r o d ė ,
...
.
.
Į_Z
restno.iamaT?.
vkelti kovą anglekasių reika mutinius tris mėnesius per sį i
kad jo eita iš Tamašauskio
Taip neturėtų but. Jei Suv. kosi Graikijoje direktorius.
skia.'
\
uostą atėjo Ėusijai vos 15,569
porvžT
Nei vienas iš jų negali ar lais.
Valstijos bendrai dalyvavo ka
us. — Buvęs Graiki Toliau eina: Europos tautų namų. .Tuomet K. Urbickį įtonos
prekių.
re, tad turėtų but bendrai ta nenori paaiškinti, ką jie yra
jos, premjeras Venipelos aplei santikiai. Mėgėjų, liaudies ir metė Joniškio kalėjiman ir ei
BRIAND SMARKAUJA .
Taip yra pažymėta oficija do Paryžių. Sakoma, jis iške tautos teatras. — Pasaulis: Di na tardvmas.
riamasi ir apie mandatus. Tal veikę Londone ir Paryžiuje.
PRIEŠ VOKIETIJA.
lėje Estijos vyriausybės pas liavęs arčiau Graikijos. Lau dysis bangavimas. Senojo ir
kininkai savarankiai* neturėtų Tik tiek pasakė, kad visokie
kelbtoj statistikoj.
pasidalintT Vokietijos kolioni- nesutikimai, pakilusieji tarpe
Vilnius4. Žydai nori išvažiuo
kiąs nupuolimo karaliaus Kon naujojo gyvenimo ržymės. Vo
jomis be aiškaus ir formalio Graikų ir talkininkų, pagaliau Pavartosiąs militarinę prie
Iš to išmiola: 3,528 tonos stantino.
kietijos sugriuvimo priežastis. ti iš Lenkijos, bet Varšavos
vartą.
sutikimo Suv. Valstijų.
prašalinti.
žemdirbystės mašinerijų, 2,ministerija
Lietuva ir.Tautų Sąjunga. Mū krašto apsaugos
Suv. Valstijos ypač atkrei Graikija nereikalinga pagelParyžius, Bal. 7. — Aną va 826 tonos audeklų ir apavų, PINIGŲ SIUNTIMAS Į KI sų laikų gydymo būdas. — Mū taip atsakius į klausimą, ku
pia domą j buvusias Vokieti
karą senate premjeras Briand 1,458 tonos įvairių mašineri
suose: Lietuvių tautos neprik rie Žydai gali išyažjuoti iš
bos.
TAS ŠALIS GALIMAS.
jos salas Rarmąjanv vandeny
pareiškę-kad jei Vokietija su jų, 620 toniį sknru ir 492 tolausomybė. Mūsų kalbininkas. Lenkų žemės:
Nacijonalės bankos direkto Gegužės 1 diena atsisakysian
Visi nuo 1825—1902 m., ku
ne, kurių mandatai
pavesti
ni va i s
Tilžės Giedotojų Draugijos su
Valstijos
įstatymų
leidimo
rius Maximos sako, kad šian ti pildyti taikos sutarties są
išimtinai Japonijai.
kaktuvės, Prusif ir Didžiosios rie nori išvažiuoti į Amerika,
Eksporto nebuvo.
butas
kituomet
pravedė
įsta
die Graikų stovis finansiškai lygas gražiuoju, ji militarinėSuv. Valstijoms
labjausia
Lietuvos Lietuvių
kultūra. Siriją, arba Palestiną, princitymą,
kuriuo
panaikinta
pri
yra užtektinai stiprus.
Per pirmuosius tris mėne
paliai leidimų negauna, o visi
m i s spėkomis bus priversta
apeina sala Yap, kur yra ka
vatinės bankos Illinois valsti Mūsų rašyba. Senovės kalbų
v sius šįmet pęr Estiją iš Rusi joje.
belių stotis. Washingtonas lmSako, kad Graikija per atei tai pridaryti.
žodžiai mūsų kalboje. Vardų kiti gali išvažiuoti į paminė
jos neišvežta jokių prekių.
vo pareikalavęs tos salos man nančius tris mėnesius be jo
Šiandie Prancūzija
svar
rašybos slikraipymas. Žodžių tas žemes, tik ta sąlyga, kad
Tuo
pačiu
įstatymu
buvo
no
dato. Bet Japonija mandagiai kios pašalinės finansų pagel- biausia stovi už išpildymą tri Taigi nebuvo jokio eksporto. rimą panaikinti visas privati dalinimas. Mūsų Barbarišku jie pasirašytų, nekupmet į Len
Rusijos bolševikų laikrašty
kijų nebesugryžti. Nes jaunuo
atsakė, kad jai priguli tos sa bos gali kariauti su Turkais. jų sąlygų: karo atlyginimą,
mas. Mūsų vakarai. Mūsų ver
nes
pinigų
siuntimo
į
sveti
liai, tinkami karnomenei, ne
los mandatas, nes ta sala su
Karo
ministeris Gounaris nusiginklavimą ir nubaudimą Ekonomičeskaja Žizn rašoma, mas šalis agentūras.
timai iš kitų tautų raštų. Val
jog praeitą Vasarį Rusijon im
išleidžiami.
rišta su gyvaisiais Japonijos tvirtina, kad Graikai greitu karo talkininkų.
džios
teatrą^.
Šventa
pareiga.
portuota 1,401,250 pūdų viso . Cbicagoje pinigų siuntimo
interesais.
laiku pradėsią naują ofensyvą
J e i tos sąlygos nebus pildo
agentūrų yra daugybė. Jos Santaika ir bendras veikimas.
kių
prekių,
iš
kurių
1,261,000
Kaunas. Laikrodėlių patik
C ai šiandie ar rytoj tos no prieš Turkus Eskisbebr fron mos, sakė Briand, Vokietija
Lietuvių tautos skaldymas. Pa
suskato
'kovoti
prieš
tą
įsta
tos turinys bus paskelbtas vie te. Tokių žinių jis yra gavęs bus pagrobta už sprando ir pūdų išpuola anglims iš Suv.
sišnekėjimas: Vaikams laik rinimui ir geresniam' valandų
tymą.
Tas
klausimas
buvo
pa
Valstijų, atvežtų per Archan
Kovo mėnesyje
šai, kaip tik nota bus prista-. iš Smirnos.
raštis. Dainavimas. Skaistybe. nustatymui,
suniužginta.
duotas
augščiausiam
valstijos
gelską ir Murmanską.
tyta talkininkų vyriausybėms.
Mūsų raštija. Rinkinys, —Ver pradėjo šaudyti iš armotos,
Senatas
jo
tokia
kalba
buvo
Sulaikyta šiaurinė ofensyvą.
teismui.
Tuo pačiu mėnesiu iš Rusi
Iš Paryžiaus pranešta, kad
timai. Pirmasis leidinys yra dvyliktai valandai pasibaigus.
labai patenkintas, nes Briande
Ir pastarasis nusprendė ajos buvo eksportuota vos 132,Šiaurinės Graikų
armijos
tenai jau gauta Suv. Valstijų
48 pusi. storas ir gražiai atsįžiūrėjo kokį tai nepaprastą
— III—13 d. Kauno ateiti
genturų
naudai.
Nusprendime
575 pūdai, inėmus medžius į
ofensyvą niekais nuėjo. Bet,
nota mandatu klausime.
pauzdintas. Kaina 3 m k . ^
didvyrį.
ninkams sekmadieny Bistras
pareiškė,
kad
uždrausti
siun
Angliją ir sėmenis į Latviją.
anot oficijalių pranešimų, Grai
J i s sakė, jog svarbiausioji
laikė paskaitą: " K a s tai yra
tinėti pinigus priešinga konstp
UŽGINAMAS PRINCO MIRI kų armijos dvasia esanti paki Vokietijos atsisakymo mokėti
Dievas.''
ŠIRVINTAI.
Cbicagoje gamtos istorijos tucijai.
li ir del to turima ko pasid karo atlyginimą priežastis, tai
MAS.
— III—11 d. Žemės Ūkui ir
žiaugti.
Tečiaus agentūros sutiko,
jos neprisipažinimas, kad j i Fieldo muzėjus Grant parke
Lenkai kankino kun. Juozą Valstybės Turtų Ministerijos
Paryžius,
Bal. 7. — Čia
Anot žinių, pietinė. Graikų butų buvus nugalėta. J i atsi formaliai bus atidarytas Ge kad ko&uo-nors būdu jos bu
Mincevičių.
Graikų pasiuntinybė užgynė pa
Veterinarijos Inspekcija krei
tų valstijoj kontroliuojamos.
armija Turkijoje veikianti ir sako pripažinti karo pralošimo gužės 3 d.
skleistą žinią apie
mirimą
Kovo 1 d. Širvintų bažny pėsi į Vilniaus Lenkų okupaužimanti vis naujas pozicijas faktą. Bet militarinės spėkos
nuo žaizdų princo Andrieians,
^
. v T^
\v
cijinę valdžią, prašydama leis
NEPAVYKO KOMUNIS
žujus ir duoti progos pakilti čios vikaras, J. Mincevičius,
,
,.
, T,T
-"
Bet is Konstantinopolio pa ją privers tai padaryti. ,
nuvažiavo į Avižonių kaimą, ti supirkti iš okupuotos Lie
reina
žinių,
kad tenai. patiems
komunistams
šitame
mieste.
TAMS
ŽYGIS
BERLYNE.
Briand
tvirtina,
kad
po
Ge
karai
įaus
Konstantino
brolio.
.
.
.
,.
v
Psiuntinybė sako, kad tas
kurs yra neutralinėj zonoj ir tuvos dalies galvijų, persirgu
talkininkams darosi nejauku ir gužės 1 d. Prancūzams kiti
Reiškiama
nuomonė,
kad
vie
princas esąs sveikas ir^net-nekaršta, kuomet Turkai nacijo- talkininkai pagelbėsią sutraš Policija surado pundelius su tos komunistams sprogstan nuo pirmos Lenkų sargybos sių maru, kad juos galima bu
ibnvo niekur iškeliavęs iš Analistai artinasi arčiau Ismi- kinti Vokietiją, taip*kad ji jau
čios medžiagos buvo parūpi atstu 5 kilometrai. J a m beva tų panaudoti priešmariniams
plyštančia medžiaga.
tėnų.
do ir Brusos.
nęs iš vidurinės Vokietijos žiuojant užpuolė 6 ginkluoti čiepams gaminti. Vienok Vil
daugiau neatsigautų ilgus am
•
Lenkai, sumušė šautuvu veži niaus Lenkų valdžia neleido
Berlynas,
Bal.
7
.
Įvairiokasyklų
ne
kas
kitas,
kaip
tik
Matyt,
talkininkai
prieš
na
žius.
NORĖTA SULAIKYTI BU
ką ir jį'išmetė iš vežimo; pas galvijų supirkti.
cionalistus
mėgins
pavartoti
se
miesto
dalyse
policija
atražinomas
komunistų
vadas
Max
VUSIS IMPERATORIUS.
kui pagrobė kunigą ir nusive
savo karo laivus.
CALIFORNIJĄ PALIETĖ do padėtus pundelius su eks- Moelz.
^K—
žė^ į ,mišką, kur yra už vars
Vienna, Bal. 7. — Per Aus
plioduojančia medžiaga. Prie
ORAS. — Nepastovus oras
ŠALTIS.
J
i
s
y
r
a
Berlyne.
to
nuo
minėto
sodžiaus.
Nors
triją iš Ungarijos traukiniu SUTVERTA SĄJUNGA KO
šiandie ir rytoj; gali but šian
kiekvieno buvo pataisyti kna
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Policijai
teko
patirti*
kad
keliaujant buvusiam imperato
Presno, CaL, Bal. 7. — Pie tai taip, kad reikėjo juos tik
die griausmų; vėsiau vakare
VAI PRIEŠ " B L U E
tasai Hoelz čia vįęfsįs jau ke ža ir stula, visaip jį kojiojo ir rytoj.
riui Karoliui, vienoje vietoje
SUNDAY."
tinės Californijos dalį palietė tai pažiebti.
ir plūdo. Miške sustojo, iš
darbininkų minia norėjo su
smarkus ir čia negirdėtas šal
Tų pundelių atrasta priva linta savaitė. Jis gyvena pasis
laikyti traukinį. Bet darbinin
Pittsburgh, Pa,, Bal. 7. — tis. Sunaikinti sodnų vaisiai. tinių rezidencijų prieangiuose, lėpęs ir bijosi išeiti viešumon. kratė kišenes, paėmė pinigus,
kai buvo perkalbėti to nedary Čia sutverta sąjunga
Taippat patirta, kad kuomet laikrodėlj. Pinigų pasirodė ne
vardu Padaryta milijonai dolierių ant šaligatvių, ant viršutinio
ti.
komunistams butų pavykę pa daug, todėl pareikalavo,' kad
"Anti-Blne Law League of A- nuostolių.
geležinkelio bėgių ir kitur.
kelti čia terorą, tuomet vidu žmonės, jei nori kunigą atgau Svetimų šalių pinigų verte, mai
HERRICK SUTIKO BUT mėrica", kurios tikslas visoj ša
Buvo pienuojamas teroras. I rinėj' Vokietijoj išnaujo butų ti, turi sudėti 30,000 rublių. nant nemažiau $25,000, BalancL 6
ly
pakelti
kovą
prieš
reforma
JAPONIJOS
PRINCAS
BUS
AMBASADORIUM.
Policijos viršininkai iš to pakilusi raudonoji revoliucija. Tą žinią ^pasiuntė žmonėms. buvo tokia pagafc^Merchanui Lotorius, norinčius visur įvesti
ANGLIJOJE.
Nežiūrint to,J*ad policijai Iki žmonės surinko pinigus, an and.Trust Co.:
išveda, kad komunistai čia bu
VVashington, Bal. 7. — Mir- "blue simday , ? įstatymą.
ron T. Herrick sutiko but am
Londonas, Bal. 7. — Japoni vo pienavę sukelti terorą, kuo pavyko sukonėveikti komunis Lenkai visaip koliojo kunigą, Anglijos sterlingų svarui $3.92
Neapolis. — Ėmė smarkiai jos princas sosto įpėdinis, sa met vidurinėj Vokietijoj bu tų pienus, vyriausybė visgi ė- kaišiojo revolverį į kaktą, sa Prancūzijos šimtui frankų 6.94
basadorium Prancūzijai.
4.06
Susirinkus kongresui įvyks veržties žinomas ugnekalnis koma, Anglijon
atkeliausiąs vo baigiamos gesinti komunis įnėsi tinkamų priemonių, kad kydami: "nušaukim tai vis Italijos šimtui lirų
1.65
komunistai ateityje negalėtų mažiaii bus vienu'lL.ietuviu. Po Vokietijos šimtui markių
formalis nomįnavimas. Vasa Vesuvius.
Gegužės 9 d. Jį Portsmouthe tų sukilimo liepsnos.
1.65
ros pradžioje Herrick iškeliau
Komunistų norėta tomis ek- įvykinti kokių nors naujų te valandos iš sodžiaus atėjo tryt Lietuvos šimtui auksinų
sutiks Anglijos sosto įpėdi.14
vyrai ir viena moteris ir atne- Lenkijos šimtui markių
siąs \ prancuzijon.
jspliozijomis pergązdinti bur roristinių pienų.
PLATINKITE "DRAUGĄ." nis.
_

v

Graikai esą Patenkinti Padėjimu
Turkijoje
Anglijos Anglekasiai Tariasi su
Kasyklų Savininkais

PINIGU KURSAS.

i

I

PenHaflienis, Balana. 8, 1021

D R A U GAS
kurta Airiams šelpti fondas.
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS Fondo reikalais darbuojasi čia
ne vieni Airiai, bet įvairių tau
Tikėjimų Kongresas Chicagoje
Eina kasdieną Išskyrus nedėldienius. tų, tikėjimų ir pažiūrų žmones.
Daugiau kaip kiti darbuojasi
PRENUMERATOS KAINA:
Amerika iškilmingai šventė
CH1CAGOJ IR UŽSIENYJE:
katalikai.
400 metų sukaktuves nuo to,
Metams
• . . . • - . . . $8.00
Ateinantį sekmadienį visose kaip Kolumbas atrado kelių į
Pusei Metų
<_> • • • • 4.00
8UV. VALST.
Chicagos arkivyskupijos baž jų iš Europos. Tas jubilėjus
Metams
$6'°°
Pusei Metų
S.00 nyčiose bus renkamos 'tan Ai turėjo būti 1892 metais, bet
Prenumerata mokasi iškalno. Lai riams šelpti fondan aukos.Talp įvyko 1893 metais. Tada la
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos
ne nuo Naujų Metų. Norint permai parėdė J o A u g s i Malonybė mu biausiai pasižymėjo
Chicaga,
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir sų Arkivyskupas.
nes joje tapo surengta viso
senas adresas; Pinigai geriausia sių
Paskelbtame atsiliepime į pasaulio paroda. Tarp parodos
sti išperkant krasoje ar exprese "Money Order" arba Įdedant pinigus i
arkivyskupijos katalikus Arki įpatybių buvo Tikėjimų Kon
registruotą laišką.
vyskupas sako:
gresas. Buvo žmonių, kuriems
"DRAUGAS" PUBL. CO.
"Pastaraisiais keleriais me rodėsi, kad naudinga yra su
2334 S. Oakley Ave., Chicago.
tais į musų miesto katalikus kviesti bendrų visų tikėjimų
Tel. Roosevelt 7791
gyventojus buvo daugybė atsi suvažiavimų, kadangi visuose
šaukimų del pakilusio kur ba juose bendras yra nors pripa
do, nukentėjinio ir nelaimingų žinimas, jog y r a Asmuo augšjų įvykių.
tesnis už žmogų ir jog žmo
" Kiekviename tokiame atsi gus turi ne vien kūnų.
tikime katalikų duosnumas pa
sirodė taip garbingas, kad ta Kongreso rengiamasis komi
rytum čia neturima nei ~ribų tetas nusiuntė pakvietimų ir
katalikams. Arkivyskupų tary
tai krikščioniškai labdarybei.
ba susivažiuojanti keletą kartų
Bet štai ir vėl pasiekia mus
kas metai svarstė klausimų ar
šauksmas, į kų neturime už
katalikams dalyvauti kongrese
kimšti savo ausų".
ar ne. A. a. arkivyskupas IreGarbingas
arkivyskupijos
land iš St. Paul persvėrė kata
Ganytojas toliaus savo atsilie
likų arkivyskupų mintis į tų
pime parodo didelius Airių
pusę, kad dalyvauti. Kardino
nuopelnus
katalikų
tikėjimo
Mes aiškiai žinome, kad
las
Gibbonsas
nuoširdžiai
platinime
ir
palaikyme
šioj
ša
šiandie Lietuvos padėtis yra
parėmė. Gibbons'ui teko gar
ly.
I
r
todėl
kviečia
visus
pri-,
daug geresnė, kaip Airijos.
bė tų kongresų atidaryti mal
sidėti
prie
to
fondo
padidini
Lietuva jau senai apsisprendu
da. Jis taip-gi buvo katalikų
mo.
si. J i yra laisva ir nepriklau
vadas Kongrese.
Kiekvienas
žmogus
gali
au
soma respublika. Lietuvai ne
Kongreso Įspūdis.
priklausomybė pilnai pripa koti pagal savo išsigalejimo.
žinta Italijos, Argentinos, Lat Prie to fondo ir mes, Lietuviai,
Rašantis šiuos žodžius tuo
turėtumėm
prisidėti.
Čia
ne
po
vijos, Estijos ir Sovietų Rusi
met buvo tik 21 metų vaiki
litikos,
bet
pašelpos
reikalas.
jos. Lietuva turi vilties, kad
nas, bet jau tuo ule t domėjosi
Amerikos
žmonės,
tai-gi
ir
tie
ja. veikiai pripažins ir Suv.
Amerikos religiniu gyveniniu
Valstijos ir pagaliau Anglija patys Airiai, ir musų Tėvyne ir, negalėdamas kongrese da
su Prancūzija. Pripažins visas šelpia ir jų varguose užjaučia. lyvauti pats, uoliai skaitė pra
Amerikos Raudonasis Kryžius
pasaulis.
neša pagelbų Lietuvai. O juk nešimus iš jo. Tų pranešimų
Kas kita yra su Airija. Ne
toje organizacijoje darbuojasi įspūdis buvo tokis, kad Tikė
karta, čia buvome rašę apie
jimai Chicagos Kongrese pa
ir daugybė Airių.
Airijos vargus. Tuos vargus
sirodė maždaug toki, koki jie
Tai kiekvieno žmogaus liuožino visi Lietuviai, kurie tik
buvo pasaulije. Kongreso įs
sos valios darbas. Bet jei mes
laikraščius skaito ir seka visa
kitus šelpsime, tai tie kiti vi pūdis susidarė^ tokis, *kad ro
tai, kas dedasi pasauly.
suomet ir mus sušelps musų dėsi, jog pasaulije yra krikš
Turime prisiminti tik tai,
čionija ir kitų tikėjimų. Jeigu
varguose.
kad kaip Lietuva, taip Airija
kas klaustų, kokis yra pasau
lio tikėjimas, tai daugiau nie
ilgus
šimtmečius
praleido t i
ELTOS" BIULETENIS.
ko nežinant tik kongresų ma
varguose ir priespaudoje. Atant, reikėtų pasakyti, jog pa
bidvi jos baisiai kentėjo. Abie
(Prisiųstas L. Inf. Biuro)
saulio tikėjimas yra krikščio
jų šalių žmonės bėgo nuo žiau
rių persekiojimų. Kaip tie, Kovo 31 dienų gautas yra iš nija, nors ne visi žmomls jų
taip k i t i l savo didžiumoje at Kauno toksai trečias iš eilės pripažįsta.
vyko šion laisvės šalin laimės biuletinis.
Žiūrint į krikščioni jų ir
ieškotų. Ir kaip mes šiandie
1. Argentina pripažino Lieklausinių statant, kur yra krik
šelpiame savo brangių Tėvynę, tuvų de jure.
ščionijos vidurys ir jiega, at
taip Airiai rūpinasi Airijos
2. Išėjo Biržiškos naujos
reikalais.
brošiūros: Lietuvių Bušų eva sakymas išėjo, kad krikščioniNepamirškime vieno ir tai kuacinės komisijos veikimas joje yra katalikystė ir yra ki
tokių bažnyčių. Kitaip sakant,
svarbiausiojo daikto. Lietuva ir Sargyboje Vilniuje.
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Dar apie Kardinolą Gibbonsą.

"DRAUGAS"
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Airiams Šelpti
Fondas.

I

su Airija y r a

krikščioniškos,

3. Lenkų spauda reikalauja kokių vietų krikščionija

katalikiškos šalys.

m

•

**?-•

Tik Airių kuoveikiaiišiai rinkimų Vilniu
krikščionybė y r a senesnė už je, nes Augs. Santarvės Tary
musų. I r todėl Airija yra kin ba galėtų Vilniaus klausimų
kas daugiau
pasitarnavusi Lenkų nenaudai išspręsti.
4. Prieš kelias dienas atvy
Bažnyčiai. Airių tauta yra iš
auklėjusi daug garbingų žmo ko Klaipėdon Lenkų Prekybos
nių. Bet nuo politikos sukty ir Pramonės Ministerijos at
bių abi lygiai kentėjusios.
stovai ir nepasitarę su vietine
Po karo su Vokietija Airijos valdžia išvažiavo. Pasirodo,
gyventojai apsisprendė. Buvo jie bilvo atvykę uosto padėtį
paskelbta laisvoji respublika. ištirti.
I r už tų apsisprendimų šiandie
5. Netrukus bus paskelbtas
tos šalies žmonės turi kentėti. Želigovskio 1920 ir 1921 že
Už tai šiandie ta šalis naiki mės mokesnio įstatymas. Už anama, liejamas kraujas, pa riamos žemės daržo dirvonų
kelti nežmoniški persekiojimai 1920 metais nuo dešimtinės mo
ir žudymai. Toj kituomet bu kairia 25 markės,nuo pirmos rų
vusioj turtingoj žemdirbių ir sies žemės 1921 metais nuo
pramonės šaly siaučia jau ne dešimtinės 50 markių, kitus
tik paprastas vargas, bet di kaip 1920.
"Elta,"
dis skurdas ir badas. Dešim Bal. 1, 1921 m.
tys tūkstančių stiprių ir svei
kų darbininkų neturi darbo.
Ak, laisvė! laisvė! kiek ne
Moterys su vaikais neturi duo
dorybių yra papildoma tavo
nos ir pastogės. Visa Airių
vardu.
Mme. Roland.
tauta šiandie šaukiasi pašelAk, dangaut Jisai rėkė, iš
pos. Šaukiasi duonos ir dra
gelbėk mano kraujais tekantį
bužių.
kraštų.
Campbell.
Amerika visoms persekioja
Tėvynės meilė yra paskutinė
moms tautoms parodo savo
Johnson.
gailestingumų. Įvairiuose ne niekšo prieglauda.
laiminguose pasauly įvykiuose
Japonija turi 21,000 dirbtu
Amerika pirmutinė ištiesia sa
vo duosnių ranką. Tad Ameri vių ir 1,500,000 darbininkų.
Vienas Prancūzų mokslinin
kos žmonės pakyla sušelpti ii
vargstančius Airijos žmones. kas sako, kad musės dideliai
Tuo tikslu Suv. Valstijose į- nekenčia mėlynos spalvos.
f

turi

tarp pasaulio rfeligijų, tokių
vietų turi katalikija tarp krikV v •

•VI

"I

V

V#

scioniskų bažnyčių.
Tokis pasirodymas buvo beabejonės naudingas katalikijai. Išmanantieji kataĮikų laik
raščiai Europoje tokio pasiro
dymo pasekmę ir nuopelnų
priskyrė Gibbonso taktui ir
organizatoriškiems gabumams.
Gibbons'as ir Katalikijos
Dvasia.
Katalikystė yra didžiausia
pasaulije žmonių organizacija.
Suprantama, kad joje negali
būti visų nuomonės be skirtu
mo. Kiekviename stambiame
bėgančio gyveninio klausime
vis pasidaro vienokių ir kito
kių nuomonių. Joms bekovo
jant tarp savęs paaiškėja tie
sa. Tada jau jų priima visi. Ji
įeina į katalikijos dvasių pa
daugindama tos Bažnyčios kul
turinį turj;ų ir jiegų.

Amerikoje daugiausiai veikė
ir davė progos stambiems da
lykams. Galima butų prirašyti
visų knygų apie tai, kaip Gib
bons'as žiurėjo į juos. Mes tu
rime tenkintis tik lėkštu čiuo
žimu per dalykų viršūnes^ nes
dienraščiui netinka gilus dalyKai,

Laisvė.

•

Gibbonso vadovavimo laikais
katalikystė turėjo išsiaiškinti
pati sau, kaip ji žiūrės į lais
vės obalsius plačiai skleidžia
mus kartais neabejotinų veid
mainių, kartais tokių, kurie
betvarkę ir suirutę vadina
gražiu laisvės vardu. Vieniems
katalikams besirūpinant apsi
ginti nuo veidmainių melo,
kitiems benorint apsaugoti vi
suomenę nuo ardytojų anarchi
jos Gibbonsas sugebėjo pa
duoti teisingų sveikos laisvės
išraiškų nepakenkiančių tie
sai nei dorai, nevaržančių vei
klių asmenų netiksliomis for
momis. Gibbonso formulos, pe
rėjusios per keletu Europos
tautų, pasiekė ir Lietuvos se
minarijas, kurių klierikai visai
nemokėjo angliškai. I r Tumas
Kaune, i r Milukas Seinuose ir
Matulaitis-Matulevičia
Kelciuose ir Demikis Petrograde
persėmė Gibbonso mintimis,
nors ne visi tų nei žinojo. Vie
nas gal Al. Dambrauskas teži
nojo keno mintimis gyvena.
Bet ir jis jas ėmė tik iš pran
cūziškai verstų Gibbonso pa
sakymų.
Bažnyčia ir Tėvynė.

*
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Galima gauti šios

toasted
LUCKY
STRIKE
CIGARETTE

9.

KAS Jnv* ^*q?;..<įf3Jpc^59

Gibbonso nuopelnas buvo tik
tas, kad tų senų tiesų pasakė
taip, kaip reikėjo naujiems lai
kam^
Kas kita yra strategas ve
dantis karuomenę kovon; kas
kita yra asmuo išrandantis ko
vai reikalingų priemonių. Gib
bonsas nebuvo išradėjas, bet
jis buvo vadas mokus sunau
doti senus ir naujus išradimus,
kitų pagamintus. Jis buvo va
das ne vien Amerikos kata
likų. Jis, kaip matome, neži
nodamas vedė netLietuvos jau
nųjų dvasiškijų, kuri taip-gi
nelabai žinojo keno yra vedama.
Daug didesnė buvo Gibbon
so įtaka ant jaunos dvasiški
jos tose tautose, kurios arčiau
ir daugiau susidurdavo su Amerikos kultūra, ir lengviau
galėjo naudotis
angliškais
raštais.

MALDAKNYGES
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| Ramybė Jums (brangios odos paauks.)
i Eamybė Jums (kailio apdar.)
I Ramybė Jums (audeklo apd.) ..'.
E
=
S
=

-$3.50 |
2.50 |
2.00 |

šios maldaknygės formatas yra 1 * * 1 ) 4 . Puslapiu turi 958. bet ne
stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra Jvainu. jvainausiu maldų.
•
•
•
•

Aniolas Sargas — juodas apd
=
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E
E
E
E
I
E
E
E
S

gios maldaknygės yra nedidelės. Turi
Spauda aiški.

I
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|
=
=

Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais
Pulkim ant kelių
Pulkim ant kelių
Pulkim ant kelių
,.. 7
Pulkim ant kelių
,.
>

s

beveik po

300

Ats
sliinės
įss
kad
Skaityki
nisterij<
ną
KL
Lietui
neina
Ats
Lįetuv
nar
Jos
nis
dr
ne\
to
kad
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Seimo
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puslapių.
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$2.00
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2.00
1.85
150

|
|
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\
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kainų

75c.

S

50a i

J

Užsisakydami

augšč
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Kl
su
nyčią

1.75
1.50
1.00
1.50
1:50 E
0.75 |

.. %
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fc-ai,

1.75
1.50
1.75

E
ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos
— Įvairumas priguli nuo apdarų.
*^

=

=

$1-25

Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd.
.....
Aniolas Sargas — juodais apd
V<
Dangaus Žvaigždutė — juod. minkž. apd. . . .
Dangaus Žvaigždudė — baltas eelluloid apd. su
paveikslėliu ant apd
•»%
Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio a p d . • • • • •
Dangaus Žvaigždutė — j u o d o audek. a p d . . .
Dangaus Žvaigždutė — j u o d a i s a p d . su uždegimu
Aniolėlis — j u o d a i s a p d a r a i s
..
Aniolėlis — juodais apdarais

| Maldų Knygelė
E Maldų Knygelė

'

mok.slo
'
Ats.
kyklų
nacijos

adresuokite:

I

=
"DRAUGO" KNYGYNAS
| 2334 So. Oakley Ave.
Chicago, 111. I
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LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES

me
bart
mok
nant
mirga
gaus

BANKAS
!—m

ir jo skyriai
Panevėžj
Šiauliuos
Klaipėdoj
Marijampolėj

Vilniuj
Liepojuj

Raseinius
Virbalyje

ja
suA
darbu
žmog
čius
kl
ne„
dane
neu
tuv
ir
tun

kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGENTŪRĄ

Sunki buvo kova jaunosios dva
NBWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pinigus L. P. P.
siškių gentkartės su senesneja,
Bankan. Ten gausi
kuri Lenkų idealais gyveno.
7% padėjus 2 metams
Pasauliečių tėvynainių inteli
5% padėjus 1 metams
gentija neturėjo nei kokių
3% padėjus neapribuotam laikui.
bendrumų su tepusia Lenkams
Apie Lietuvą.
. ;
,
..
.
.,...
p . .
pasauliečių inteligentija, tai
Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidejimą
Klausimus duoda p. Atey
gi nebuvo su kuo nei" kovoti.
hanke duoda Banko agentūros vedėjas
Golbinas.
Dvasiškoji tėvynainių inteli
M. NARJAUSKAS
Kl.
1.
Aš
ištikrųjų
yra,
kad
gentija buvo sugijusi į vieny
747 Broad Street,
Newark, N. J.
niekam
netikus
dabartinė
Lie
.
bę su senąja dvasiškijos gentkarte ir buvo po jos valdžia. tuvos valdžia!
Tai-gi kova buvo sunki. Be
Ats. J i yra netikus šių ru
šališkas žiūrėtojas butų turė sių žmonėms: žmogžudžiams
jęs spėti, -kad senesnėji, ga nes juos karia, vagius nes
lingesnėj! ir skaitlingesnėji juos baudžia. J i yra* taip-gi
Perkėlė seavo ofisą po nam
'
pusė
turės
laimėti.
Bet netikus . bolševikams ir Len i 3107 So. Morgan Street
4729 So. Ashland Avenuel
CHIOAGO, ILLINOIS
laimėjo
jaunesnėji ir silp kams. Abeji jų šmeižia savo
Telefonas Yards 5032
Speeijalistas
*
nesnėji.
J i turėjo
tiesų. - raštais ir kalbomis. Padoriems
EDŽIOVŲ,
MOTERŲ
ir
VYRŲ
LIG UI
Valandos: — 8 iki 11 Ii ryto:
Bet mųs jaunuomenė pati tu Lietuviams ta valdžia yra ge 5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
Valandosnuo 10 iki 12 išryto; nuoj
mis nuo E iki 8 vai. vakare
2 iki 5 po pietų; nuo 7 Iki 8:*0l
rėjo permažai mokslo ir per- ra. Visi Lietuviai pernai 14 ir
vakaie Nedėliomis 10 kU 1
Telefonas Dreiel 2880mažai prityrimo, kad galėtų tų 15 Balandžio balsavo ir išrinko
tiesų suimti ir išreikšti. Ta Steigiamųjį Seimų, o ta*s pas
tiesa atėjo į Lietuvų iš Ame tatė dabartinę valdžių. Jei Tei. Randolph 2898
A. A. SLAKIS
-p
rikos. Sunku buvo jauniems seimas ta valdžia nepasitikė
ADVOKATAS
Tel. Canal 257 Vak. Ganai f l i f
kleri-kams rasti aiškų ir teisin tų, tai ji nebūtų.
Ofisas viduniiostyj
ASSOCIATION BLDG.
gų patrijotizmo suformulavi
lf So. La SaUe St.
Kl. 2. Ar ištiesų yra pri
Valandos:
9 ryto iki 6 po pietų
mų. Tų davė Gibbonso saki brendę, kurie jų keikia net
Lietuvis Gydytojas Ir
Panedėliais iki 8 vakare
Nedėliomis ofisas uždarytas
nys: Buk uolus katalikas ir prie žemės prisilenkdami f
Chirurgas
geresnis už kitus savo tėvynės
1821 So. Halsted Street
Ats. Nereikia klausti apie
Valandos: l t iki 12 ryto; 1 iki 4
pilietis. Pati Bažnyčia iš mųs
pribrendimų tų, kurie daugiau
po piet. • iki | vakare.
reikalauja tarnybos savo tau
nieko neveikia tik keikia.
1 Dr. M. T. STRIKOL'IS g
tai. Gal ne tais žodžiais, bet
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas"
Kl. 3. Ar ištikrųjų yra, kad
tų mintį išreiškė Gibbonsas
Peoples Teatro Name
*
Lietuvos
valdžia
kų
pakorė,
ar
605
1616
W.
47tu
Str.
Tel.
Boul.
1
savo straipsnije " T h e Chureli
(< iki 8 vak. Nedėl l # "
and the Bepublic", atspausta šiurkšti, ar peržengia- savo tei • i Valandos:
k i 12 ryte.
•
v
1
Rcs. 2014 \V. 43rd Street
me laikrašti je " T h e North A- ses!
1900 S. Halsted Str.
|
Nuo ryto iki p i e t
i
Ats. Lietuvos teismų ištar J Tel. MeHinley 268
merican Review". Rimti pre
Tel. Ganai 2118
!
Valandos: 16 ryto iki 8 vakarą
latai galėjo paniekinti jaunų me kai-kurie žmogžudžiai ta
Gyvenimas:
klierikų ar vikarų nuomones, po nubausti mirtim už plėši
2811 W. 6Srd Str.
bet tie nesibijojo paniekos mų žmonių, už ginkluotus už
Tel. Prospect 8486.
žinodami, kad Amerikoje yra puldinėjimus ant neginkluotų Telefonas Armitage 9770
MARYAN S. R0ZYCK1
kardinolas tokių jau minčių, žmonių. Pakartiesiems ir jų
Ml'ZYROS DIREKTORIUS
Mokytojas
Piano, Teorijos ir
giminėms
Lietuvos
valdžia
iš
kaip Lietuvos jaunuoliai.
••i
Kompozicijos
rodo šiunkšti. Tiems, kuriuos
2021 N. Westcrn Ave.
J. P. WAITCHEES
Chieago, III.
Ne Išradėjas bet Strategas. ji apgynė nuo plėšikų, ji iš
Lawyer
w^
= y
rodo gera ir yra tokia. S a v a
LIETUVIS ADVOKATAS
Vakarais: 4500 S. A<ŽM«ĮHĮ Ava.
Skaitytojui gal pasirodyti, teisių ji neperžengė, nes nie
Yards 1058
buk Gibbonsas tuos senus dar kas neturi galybės susiaurinti Miuiiiiimuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiii: Dien. RoomTel.518—158
N. Galrk 8L
Ros. 1130 ludependenee Blvd.
Tol- Randolph 3507
lykus pirmutinis atrado. A- Lietuvos žmonių paskirtosios
Telefonas Von Burtu 291
naiptol ne. Peterburgo katali valdžios galybę. NenaucLų par
kų Akademijos studentai jau sidavėlių riksmas norėtų su
; . ; - - . . - .
• • • ,
, .
, .
sugebėjo sudaryti net istorijų siaurinti Lietuvos Seimo tei Rusas Gydytojas ri Ghirurgms
Dr. I. E. MAKARAS
tų Gibbonso pažiūrų ir priro ses. Už tų riksmų Lietuvos Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
. Vaikų ir visų chroniškų ligų #
dyti, jog jų butą ir tryliktame priešai parsidavėliams užmo VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 pt Ofisas 10000 So. Michigan Ave.,
7
Vai. 10 iki. 12, ryte; 2 iki 4 po
ir penktame amžije, jog jos iš
pietų, 7—8 „Vak. Nodėliomts 10—12 d

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI,
•

i

•

f p*1'.

Būdamas Amerikos katalikų
vadu per 47 metus Gibbons'as
turėjo progos visai Amerikos
kataVfkijai parodyti savo nuo
mones taip svarbiuose klausi
muose, kaip tie, kurie kilo de
vynioliktojo šimtmečio pabai
goje ir dvidešimtojo pradžioje. reikštos ,Bet, Sv. .Povylo toitf> mWmf*,
\
Tais laikais didžiausioji tauta kuose ir Kristaus apšėjįnie.
(Pabaiga ant 3 pu"s{.).
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Penktadienis, BaTand. 5, 1921

KLAUSIMAI IR AT
SAKYMAI.

MIOS

^raugeM.
jau nedė-

KTIVIAI AMEKIK

( P r a d ž i a a n t 2 pusi.).

pri-

— 8

JUOZAPAS A. PEPPE
Lietuvis Advokatas.
Šduomi praneša, kad at
ofisą Brighton Parke, vi
Ventos Aptiekos, po No. 41(
Francisco Avenue, kampas A:
Avenue, kuriame bus vakarai*
7:00 lig 9:00 vai. Telephonai
fayette 6Ž1, Advokatas Pe]
yra išėjęs mokslą Pennsylv
Valstijoj 1913 m., ir pirma
žiavimo į Chicagą praktikavo
necticut ir Pennsylvanios Vai
se; pereitais 2 metais praktil
Chicagoje. Miesto ofisas; 15
Clark Street; telephonas
8326.

sime.

Kl. 4. A r ištikro tenai nėra N E W YOIRKO L. R. K. FEDE
CICElfo, ELL.
CHICAGIEČIAI, A^{3IIMKI
mokslo nei mokyklų?
RACIJO)S DARBUOTOJŲ
T E LAIŠKUS
Federacijos Sky: iaus Susirin24-ta KKONFERENCIJA.
Ats. Ten y r a 3,000 žemų mo
kima
Chicagos
pašte (vi dumiesty)
kyklų, 30 gimnazijų, trys semi
J Lietuvvių katalikų Federa- Bal. 3 d. &v/ An ;ano pa r. mo- prie Adams ir Dearboirn gatvių
narijos ir vieni Augštieji Kur
sai, kuriuose mokslas
stovi ei jos d a i bbuotojų 24-tų konfe- kyklqs k a m b a r y . L. L. K, K. F e randasi atėję iš Lietuv os laiškiii
augšeiau negu
kai-kuriuose reneijų, lalikytų Kovo 22 d., 3 deracijos 12 sk. laikė mėnesi- žemiau įvardytiems asm(minis, kuvalandų vvakare, 1921 m.% Fe- nį susirinkimų, Dalyvavo vi- rių dėlei adresatų pcrsikėlimo
šios šalies universitetuose.
kiton vieton arba kitoki ų priežasKl. 5. Ar iš tiesu tenai v a r o de racijos raštinėje, 222 South d u t i n i s skaitlius atstovų.
eiij išnešiotojai negalėjo surasti,
su nagaikomis žmones j baž N i n t h Str<eet, Brooklyn, N. Y.,
*apijos
benas
Šv. A n t a n o pa
Laiškus galima atsiimti prie Gea t s i l a n k ė :: L. Šimutis, B . Pet- laišku atsišaukė į Federacijos
nyčią .•
neral DeliVfery (iš Ada]ms gatvės
L
u
k
a
s
,
K.
Krušinsraitis,
P
.
Ats. T a i p gal sapnavo inoonskyrių, kad išneš tų pageidavi- įėjus po dešinj pusė,j),
prie
taknys,
V.
Bendorai=
shinės prisilakęs išgama, bet kas, A. St
mų, j o g draugi os užjaustų pirmo langelio, ant kur io viršaus
Izdioriaus Rutkaus
išsipagiriojęs ir jis pripužįs, tis, J . Ženrolis, M. Kuliavas, P . jį i r samdytų sa 1 0 pramogose, parašyta ADVBRTISE]D. Prašy- rlųPalešltau
svarbiij žinių iš Lietuvoa n
kad nieko panašaus
nėra. Lenkąuskias, V. P ū k a s , V. Barz Skyrius įsnese pageidavimų, dailias laiško adresatas t tpart savo motinos ir sesers Eugenijos 1
prašo kad surasčiau Izidorių. Ji
S k a i t y k i t e Lietuvos Žydų Mi daitis, P . fcyrius, J . Tumaso- k a d visos draugi, os k a i p ir pa pavardės turi pasakyti ir padėtą miau gyveno Penųsylvanijos \
T
prieš pavardę numerį, Tuomet joj. Kas apie ji žinote pran
\ arneekis ir A . Va- reigų jaustų re
nisterijos pranešimus apie pil uis, M.- V
nti tų benų,
valdininkui lengviau bu is surasti, šiuo adresų:
lantiejus.
ną laisve Lietuvoje.
konst. GclvinauHkis
k u r i s tautos i r lažnyčios reiTas langas pašte yra a<iaras nuo 10885 So. Michigan Ave. Chicag
uicijos
pirmininku
Kontere
Kl. 6. Ar ištikrųjų negalima
kaluose neveik dykai patarD
7 vai. ryte ligi 9 vakar<
.
K
y
r
i
u
s
,
raštininku
išrinkta
P
Lietuvoje gyventi tiems, kurie
nauja.
ANT PARDAVIMO.
A. Valantitiejus. Valdybai ūž
503—Abracauskis Jucižas
Grocerne ir bučerne, labai
neina į bažnyčių ?
7.4
S k y r i a u s atsto as p. J . Mocvietoj, eeų vienas ir negalių
ėmus viettas, r a š t i n i n k a s per507—Aukštuolis
Ignas
Ats. Daugiau negu trečdalis
dirbti
dėlto parduodu. Galima i
konferencijos kus išdavė rapo] tą iš Federamą kartų pirkti ant lengvų išm
skaitė peireitos
511—Bakutis
Stanisla^
'y
Lietuvos Steigiamojo Seimo
čių.Atsišaukite tuojaus.
512—Baniulis Jpnas,
protokolų,, kurį priėmus, buvo c i jos Tarybos su ažiavimo, Ko
4202 S. Campbell Ave.
narių nevaikščioja į bažnyčia.
orrisou
viešvo
9
ir
10
d
,
I
514—Barkauekas
John
sekanti
d
i
e
n
o
t
v
a
r
k
ė
:
paduota s<
J o s nepripažįsta nei p a t s mi
i
būtyje, Cbicago.
516—Baubinui Juozap ui 2.
L Pran<Lešimas p a s k i a u s i iš
nistrų pirmininkas nei pora jo
FARMOS.
517—Beitas
Petras,
Haportų
iš
A.
L.
B.
K.
Fežinių.
Kas norite nusipirkti geras fs
draugų. Pats karo ministras Lietuvos 2
518—Bitė
Motiejus,
deracijos
Chica^
os
Apskriėio
nuo
pačių savininkų ar per B
inacijos
Tarybos
su2. F e d e
nevaikščioja į bažnyčią. Pro
sučedysite
sau daug piningų nes
519—Bielski Feleks 2.
susirinkimo išd įvė p . J u l .
is
Cbieagoje.
važiavimą
ningas
ūkininkas
kuris suprant
to turėjo netekti, k a s sakė,
521—Benaitis Anton,
rai
žeme
jums
nurodys
teisingi
Šliogeris.
3. Lietiuvos Naujos Misijos
kad Lietuvos ministrai su sa
žinau
tokius
ūkininkus
nes
pat
P,
527—Biiautas Kazime
Ilgai
svarstyti
apie
rengiažinojių
^ožna
metą
po
įvairias
L
priėmimo
klausimas,
vo pirmininku ir Steigiamojo Amerikon
531—Bražinskui Justi nui,
i'r Valstijos.
niųjį piknikų, ] ugpj. 28 d.,
eracijos
organizuotės
4.
Fede
V. Gaižauskas
Seimo nariai su jo viee-pirmi532—Brueas Juozapas 2.
3212 Auburu Ave.
Cliitujr
National darže, ] ^iverside. Nureikalai.
538—Chakatauskas A.
ninku ir sekretorium negali
5. FedeM-acijos sekančio sei- t a r ė d a r y t i serij LS. Dovanoms
542—Cibulskis Petras
gyventi Lietuvoje.
PARDAVIMUI pigiai puiki
skyrius p a s k y r ė $20.00 vertės
n 10 klausiimas.
543—Cicenar Juozapa 3 2 .
ma, 60 akrų, Wisconsino Vai
Klausimų užbaiga. Mes esa
30 akrų išdirbtos, 30 akrų gr
L. Šimuutis patiekė keletu į- laikrodėlį, o ku i. P r . Vaitu545—Cužauskienė Ursulė,
miško.
Tik viena mylia nuo r
me d a r per jauni skaityti da
r
Pikniko
546—Cycenas Juozapt18 2.
ir 12 mylių
nuo didelio
n
domių iš JLietuvos žinių. Fede- kaitis aukojo $. ,00.
bartinės
Lietuvos
valdžios
Grand Rapids, Wis. Nauji bu(
551—Dragūnas Joe,
racijos sel(kretorius nusiskundė pusė pelno eis s tyrini, o kita
įr visos žemdirbystės mašinos,
mokslų. Čia Amerikoje gyve
dviejų
vieškeliu, prie gelžkelio
557—Dyčmon
George,
negavęs j<jokių iš Cliicagos Fe- pusė parapijai.
pelio.
Keturios
melžiamos k
nantiems darbininkams tiek
569—Galdekas
Pawil,
Tarybos
suvažiaviviena
telyčia,
ii
vištų ir api<
deracijos
N a r i a i v a k a r o rengimo kom i r g a mokslo, kaip ant dan
vištuku.
Visos
sekios
jau %'<.
572—Gedrąiti8 Maikis J
nio praneššimų. Darbuotojai to misijos, Gegužio 3 d., neatsivien 'tik eik ir gyvenk. Visa
573—Gerela KazimierjBIS,
g a u s žvaigždžių.
aptverta naujomis tvoromis,
ki
mų
apgailestavo,
k i atsitil
lankė. D a b a r n( žinia, a r y r a
duosiu pigiai arba mainysiu an
575—Glemža
Kazimici
ras,
Atsakytojo paaiškinimas. Xe
klausime prieita prie kas ruošiama ta 1 dienai. Pelbos Chicagos apielinkyj. Atsil
Trečiame
576—Globis Jonas,
greitai.
\
j a u n u m a s nei senumas t r u k u o
nuomonės, k a d Drau- nas to v a k a r o s ciriamas /Šv.
bendros n
DR. A. P. GUKSKIS,
577—Globis,
suprasti Lietuvos
valdžios
yšys privalo rūpintis
4847 W. 14 St,
Cieer
Kazimiero vienn )lyno naildai.
gijų Sųry
585—Gribas Vincas,
darbus. Keikia tik skaityti
Naujos Misijos pri586—GrigaMonis Ant«IUJ1S.
Lietuvos
Šis susirinkiim s buvo gyvas,
ANT. PARDAVIMO.
žmogiškus lietuviškus laikrasP r a n e š t a , k a d visų
588—Griškevičius
An
Parsiduoda
apinaujis murini;
ėmimu. J
Atstovai bei a i to vės pilnai
tanas,
čius ? pranešančius kas y r a ir
mas
5
pagyvenimai,
iš fronto i
augijų,
organizacijų
590—Gudaieiutė Alenj
;ijos svarbų.
vietos dr«
suprato
Federa
.Namas
geras
ir
apsimokantų.
kas d a r o m a Lietuvoje. Roikia
tstovų
konferencija,
<i> nes, Kasas irvisi parankumai.
5 9 1 — G u l b i n i e n ė Zuza na,
T a s malonų <lai 3 į s p ū d į . B e t
kuopų a1
ninfcas gyveųa ant 3 floro nu
neklausvti keikūnu parsisain602—Jakubani8 Jurgi 8,
pakelio. Namas bus parduotas i
kuri įvykcs Balandžio 15 d., d a r maloniau bu ų, jei susirindančių Lietuvos priešams, nei
le teisingiausia pasiūlymą. Pri
603—Jonaitis A.
1921 m., ir-gi tuomi reikalu kiniai butų skait ingesni.
patirsite ant vietos. Atslšaukit
neimti apjakusių šlamštų. Lie
604—Jancfeckas
John,
2844 W. 38 Street
rūpinsis.
Rep.
tuvos valdžia y r a iš žmonių
,
605—Jankauskis Star ley,
Toliau buvo n u t a r t a , kad
ir žmonėms. K a r t a i s iš grei
606—Jasaitis Adam,
Federacijcjos sekretorijatas suIš Lietuvių veikimo.
AR NORI GEROS UK:
tumo, k a r t a i s del uždavinio
608—Jasulicnė Elizabetha,
kviestų B5alandžio 17, 3 valanT u r ė s i kaimynus su ku
sunkumo pasitaiko ir klaidų.
612—Jueiura Povilas,
Čia y r a daAig Lietuvių, jų
dų po p)ietų, 1921 m., New
galėsi susikalbėti kolonijo
614—Jurcis Stanislov as,
T a s klaidas apsvarsto Seimas,
t a r p e nemažai i: pramoninkų.
Vorko api(ielinkių draugijų, Ferią. mes organizuojame
615—Kalaina Jurgis,
pakritikuoja
ir spauda, ir
^
t
u
r
i
namus,
Daugelis
Lietuvi
deracijos skyrių ir didžiųjų
621—Kavaliauskis VU idislovas, consine. Žemė 'gera, 250 j
klaidos atsitaiso. Tik apjakę
dešimts
lietuT
a
r
p
e
kokių
trii
organizaci•ijų kiio^ų atstovus
nyeių, geri m a r k e t a i , kelii
623—Kibartas Stanislavas,
nieikšai gali p r a m a n y t i
ant
ų
y
r
a
ir
Lievįškų
organizaci
Federacijos New
steigimui
ras ir gelžkeliai. J ū s ų p£
"t>26—Kirbilas Apolioruja >
Lietuvos valdžios tokių nesą
ininkų
•Sųjuntuvių
Namų
S&\
Yorko ir New J e r s e y s apskrikimas y r a mūsų pasisel
627—Kisiclis Ignacas,
monių, kokiu kartais drįsta
kad
visi
Liega.
J
o
s
tikslas,
čio. N u t airta kviesti ir pavie628—Kižis Ipolis,
Ištaisytos ūkės Sand P a
pliurpti išgamų surinkimuose
ninkai
.sueitų
tuviai
namų
sav
nius veikkėjus iš tų parapijų
629—Klunbys Waltcr
kainuoja nuo $100 iki 21
puspročiai kalbėtojai net ir
dirbtų
ne
tik
krūvon
ir
išvien
640—^Krencius Jonas,
ar koloni,ijų, kuriose d a r nėra
akra> Gali nusipirkti už į
Cbieagoje.
telį,
bet
ir
iš
gražindami
mie
641—Krcncius Jonas,
įsisteigę ]Federacijos
skyriai,
kitus dasidirbti. Platesnis
•acijos
išreimiesto
administ
;is
645—Kūrinas Juozap; >
Federacij(jos sekančio
seimo
aiškinimas bus J u m s pasi
C 0 M M 0 N W E A L T H CENTRE klausimas
kalautų visokių pataisymų.
658—Laskuskis
Antan
s a t i d ė t a tolimesniam
jūsų kalboj. Keikalingi \
662—Lizdenas
Antam
as,
P
r
a
e
i
t
a
i
s
meta
s
sąjunga
ba
laikui ikii minėtas a p s k r itis j tai.
(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus)
665—^liukas Ignacas,
vo
išjudinus
isus
žmones
sisteigs.,
Homemaker L a n d Compj
667—Machulis Juozaiįas,
Cominomvealth Centras New
puošti
savo
apie
inkes:
sodinti
K a d a n ggi Federacijos apskriLithuanian Departmen
Yorke sudarė naujų amerikamedelius,
sėti
žc
ę
ir
t.
t.
Kučio steigiimas privalo visųpirN. Dearborn St. Chi
LIETUVOS ATSTO(VYBĖS 1277TZ&ZET5T?
nizavimo programų Lexington
rie
buvo
atsilik<
• !LLĮ.—
su
tuo
d
a
r

mų būti atliktas, sekanti FeAMERIKOJE PiVIEŠ
teatre. Ten bus eilė dramatiškų
deracijos darbuotojų konferen- bu, užsitraukė gi ios. Gaila tik
Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D.
KOJIMAI
veikalų įvairių tautiškų gru
tai,
kad
nevisi
tą
darbų
a
p
cija palilsk t a sukviesti F . sekIJKTt VIS AKIŲ SPBC1ALI8I'A8
pių. Kiekviena p a r o d y s savo
kainavo,
nes
jei
Palengvina vUn) aklų
ne
p
a
t
y
s
minretoriui kcada apie pabaigų BaIeškomi: Kazimieras Urbonas
tempimą
ka a yra
tautiškus veikalus, dainas, šo
riežastiml i ikaudėdžiojo
pasėtų
ž(
lę,
tai
vaikus
landžio mnėnesio.
iš Kražių, Raseinių apslsrities, gygalvoa, svaiKUJlio,inio aptemlm
o, nerkius, d r a p a n a s , ir t. t.
leido t a i daryti.
dančiua
votumą,
skau
venęs
142
Slocum
St.,
E
dwardsvilK
y
r
i
u
s
,
Pirm.,
P.
ir užsidegusius karščiu akių kreivoi 3 akys,
" R u s s i a n I z b a " buvo laikv
katerakto, nomiegio; netikras akis in dedam,
Šiuosiiiet suei įa 16-ka me- le, Pa. *
A. Valantiejus, rast.
Daroma egzaminas lektra parodant i s ma•
žlausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisintų,
kaip
gyvuo
a
tą
organiVincas Grakauskas, Judremj gai, toli ir eiti matantiems pagelbst a. Sertas savaitėje, p r a d e d a n t Sau
gėkite savo regėjimo ir vaikus ei nančlup
zacija.
Paminėji
aui
tų
sukakkaimo,
Telšių
apskritie!
s,
gyvenęs
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro.
išreiškimi
u
įvairių
tautiškų
gru
sio 31 d. ir baigiant Vasario
Nedėllomts nuo 10 iki 1 vai. po ;pietų.
80
Vine
St.,
Montello,
]
tuvių
Sąjunga
r^ngia
balių
Mass.
5 d. Rusiška " I z b a " inima ti pių. Rod;lyti galiina veikalai,
1553 W. 47 St. ir AshlancI Av.
Ičio
svetainėBal.
10
d.,
J
.
&
iš
Jezno,
Juozas
Vaiciukynafi,
Telefonas Draver 9660.
k r a s liaudies dainas ir šokius. šokiai, kkontestai, spektakliai
je, 4836 W. 14-1 b St. Pelnas Alytaus apskrities, gyv encs 218
Žodis " I z b a " reiškia grinte- ir panašiiai.
Commo:mwealth Centras no- eis geriems i r na idingiems tik- Walnut St,, Virginia, M !inn..
lę, ir veikalėlis rodo dirban
Antanas Urbutis, iš Iladviliškio,
\
čiųjų žmonių pailsėjimo laikų. riai dirbss išvien ir pagelbės slams.
Balčiūnas. Šiaulių ^apskrities, gyv(męs PįttsP a p r a s t a i amerikiečiai ma bile g r u p^ei p a r o d y t i publikai
burgh, Pa.
žai y r a apsipažinę su papro savo tautitiškų gyvenimą.
Povilas Daraška, gyve;nęs ChicaOfliM DldmlestyJ:
Adresu<okite: Commonwealth t Bal. 10 d. &v Antano pa r.
čiais, rūbais, a m a t a i s , litera
go, 111.
" 29 Sonth U SaUe StarBet
t ū r a ir muzika Senojo Pasau Centre, 5771 Lexington Avenue, svetainėj Visų i ventų vyrų ir
Rambaris 994
Vincas ir Bronislava s Jasunai,
moterų: dr-ja rei cia puikų balio; mažai atydos a t k r e i p i a į New Yorlk City.
Telefonas: Central I 3 H
iš Pentiškių, Šakių apg krities.
lių
lal>darybės
laudai.
dail^, kurių atskiros tautos at
Tiksląas Commonvvealth
Jonas Pocevičius, gyit^enęs New
Nuoširdžiai k dečiami ciceneša čionai. T i k r a s ryšys t a r p
Vakarais, 812 W. 83rd i t
York, N. Y.
Centre.
Telefoną*: Yards 4MI
riečiai atsilanky i į šį vakarų
svetimtautiškų grupių ir ame
Jupzas, Jonas ir Augiištinąs Pe1. Įsteijigti Dailės Sutautini- ir p a r e m t i L a b larybės orgamml
rikiečių butų didelė duoklė atrauskai.
i
y„r,., i
rfl l ' J M J . g
"i.. .-.r;,. rrr
merikoniško gyvenimo idea mo Centrrų, k u r svetimtaučiai nizacijų. Pradžii 7 vai. vak.
Kas žinote apie šias :špatas, suL. Krekši iunas, rast.
lams ir p a m a t a m s . Common- ras išreišlikimą savo 4&ilės.
teikite pilnai visas infoi•niacijas ir iTel. C anai 6222
r
2.
Duot
>ti jauniems studen
wealtb Centro tikslas y r a su
žinias šiuo antrašu:
DR. C. K. CHERR\
RED. A T & .KYMAI.
d a r y t i tų ryšį. Centro Sutauti- t a m s proj>gą g a u t i savo gabuRepresentative of Litituania m
LIETUVIS DEBTTISTA1
mų
pripa:
tžinimą.
2201
We»t
22-na & So. Leavii
nimo S k y r i u s apsiėmė įvesti ei
Ąmerįca
14 Stot
Chicago
7
19
J. DauginįuĮ North Sįdėj).
j03 — : ^ t h ; ą M jį
lę tautiškų parodų, kurie ilgai- -3, Įsteiigti " Vaikų Teatrą
Vl3«ų»doą:- §:H%S]įt^ik
-t
. L?00. J». M. to 8:00 P.
* r \ i ^ r i cnr-vv* ^. r.
r « L Sa.i. kuorjos
Washineton, D. c.
niu tap-nuolatiniu ir regulariu : ir nuolati]
M. oj

BELl
IIPHO*

Money and Time
Saįved
Naudojanties "statiion to station" long distance telefono kainįa šaukiant į kitus miestus atsieina daug pi>igiau ir greičiau.
i

Pavyzdin Šaukiant idienos laike **station to
station'* už tris miiinutas kaina už telefoną
tarpe Chicagos ir Clevelando yra $2.05.
šaukiant vakare Itarpe 8:30 iki vidurnakčiui bus $105. Nuo
1
vidurnakčio iki 4:~
30 išryto kainuoja \tiktai 55 centai.

V

•

mm — — —

Get acąuajnted w i t h the m o n e y and time eaving
" station t o station " service,
»
explained o n Page X
of the current issue oof the T e t e p h o n e Directory
*
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Tiesoginįjįs Patarnavimą

NEWYOR3K-HAMBURG
Geriausias keliasi Lietuviams ir Rusams.

*
Didžiausi MModerniški Laivai
MANCHURIA MONGOLAA MINNEKAHDA (Naujas)
Gegužio 12
Balandžio 14
Balandžiio 28
(3rd Kliasas Tiktai)
•

w Yorko i Eitkūnus $120.00
Trečia Kliasa iš Nei*
Trečia Kliasa iš Ncww Yorko 1 Licpoiu $132.00
didžiam dining kambaryj, kur
Trečios kliasos paąažieriai valgo
\
tarnai jiems patarnauja. Užcįdaryti kambariai reservuojami moterims ir vaikams. Atsišaukitee i Kompanijos Ofisą, 14 Mo. Dcarboru Str. Chicago, arba į LokiLalį Agentą.

X~
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DR. G. M. GLASER

I DR. I. M. FEINBERG 1

Prakukuoja 20 metai
Ofisas S14t So. Morgan St.
Kerte 12-ro St.,
Chlcaso, DlI.
SPECIJALISTAfl
Moteriškų, Vyriško, taipgi enroK
Diskų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryte
iki S po pietų, nuo f iki 8 valanI da vakare.
Nedėllomis ano B iki 2 po piet.
.*
Telefonas Tards tS7

moU'rų lytiškas ligas
2401 Madison Str., kampas West e m Ave., Chicago

Gydo

Lietuvis Dentistas

TOJ.«

pTel.

C

Ir

7—9 vak.(i

too^^c^oc^o^oco^^
VALENTINE
DRESMAKING
COLLEGES
v^
6205. S. Halsted, 2407 W. Madtaoni
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose, j
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi-!
mo, Designing bizniui ir namams.]
Vietos duodamos dykai, Diplomai.]
Mokslas lengvais atmokėjimalai
Klesos dienomis ir vakarais. Pa-j
reikalaukit knygelės.
Tel. Seeley 164S
SARA PATEK, pirmininkės

•a
l

2201 West 22nd Street
Canal 6222
8114 W. 42nd Street
Tel. McKlnley 4 t l

vynj

MM

X
10801 So. Michigan Avenne
&
W»Mlan<l, m.
O VALANDOS: 0 ryto Iki t rakar*.
^Tel. Pullman S4i ir 8180.

DR. S. BIEŽIS

visokias

r

Dr. P. P. ZALLYS

•

specijaual

Valandos; 2—4 po piet

Telefaoa* P u l l o a n 811

1

*5

i

Phone Seeley 7439

2<

•
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AMERIKONIIŠKA LINIJA

V. W. RUTKAUSKU
ADVOKATAS

•

ILLINOISlBELL T]ELEPHONE COMPANY/

4.

>

.

r
n
•
i

1

DR. S. NAIKELIS
LUOTU VIS
GYDYTOJAS IR GHTBURGAS
o«i r .„ ir <:-vaiiimo vieta

kz*A buutn Ualsted Street
Aat T M M U I7alT«nal Stata Back

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo
2 iki 4 po* pietų: nuo 7 iki t vak.
Nedėllomis nuo l t iki 3.
TaWh

M*

STEAMSHIP
COMIV^NY.IS

Generaliai Agentai del Vidurines
\
ir Rytinės Europos v

NORTH GERM^H LL0YD, BREMEN

^~*~*~^mmmmmiĘmsmmmm**mmr
Iš N c w

Ytorko

Tiesiai

|

— —

BREMENĄ, DAiLNZIGĄ ir L1EP0JŲ
6. S. NEVY ROC]

7HELLE Balandžio f
S. S. ANTIGONE Giegužio 3 ir Birželio 15.
S. ST SUSQL-EM.\NNSfA Bal. 6 ir Gegužio 21
Tiesiai per Liepojų via Daiinzig. Persėdant iš laivo į laivą.
Atslšaukit pas H. Claussenius && Co. General. Pasažloriniai Agentai
100 N. La Salle St.. Chicaago, m .
Tel. Franklin 4180

"ff

•• •',
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Carter's U\ttle Uver PiUs
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba

Vaistas Kuris
Reikalingas Visiems
Tikras turi pasirašymą*

Maža Pigulka
Maląs Dosas
Maža Įt^V1*
KramjaK nstnrtnftls OeležiM
prietBstiml Ubulkastu

l 1 . . . . i1

C 'ARTER'SIRONPILLSI
^

/ūma pagelbės, pamėginkite

5£

"DRAUGį"
SKAITYKITE IR PUTINKITE
P

C*

D R A U GXS

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. svetaineje;
Penktadienyje, BaL 8 d.,
To\vn of Lake, Šv. Kryžiaus
par. svetainėje;
Šeštadienyje, Bal. 9 d., Brigbton Parke, Xekalto Prasi
dėjimo Panelės švenč. parap.
svetainėje.
Geistina, kad žmonės skait
lingai lankytųsi į tas prakal
bas, nes dr. Rutkauskas daug
naujo apie naujus dalykus pa
sakys.
Prakalbų Rengėjai.

'•••

'•
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Žiūrėk kad butu RAUDONA EILĖ ant viršaus

Dar p-nia Janušauskienė pa tų tarybos rėmėjų. Vienok at
dainavo " Graži cia giružė — silankė J*. Dimša. J i s su ieško
Aleksio, "Gale sodo rymavo'/ jimu teisybės, kuri kai-kam ir
— Pociaus, "Visuomet širdis labai buvo karti, daug prida
surakinta'' — Aleksio ir " A k vė susirinkimui gyvumo.
myliu t a v e " — Aleksio.:
Rep.
Dar kartą išėjo p-nia Sabonienė- ir smuiką pagrojo " L e g e n d e " —- Wieniawski'o.
Ant galo abi artisti — dai
nininkė Janušauskienė su amui
kininke Saboniene ir pijanistei A. Petkiutei akompanuo
jant pijanu atliko "Angel's
Serenade" — Braga, " E l e gie" — Massenet'o ir " K u r
bakūžė samanota'' — Šim
kaus. Ta daina kaip tik ir bu
vo pritaikinta užbaigai.
TARDUODAMI ANT
Visoms dainoms
akompa
IŠMOKESČIO PLANO
navo p-lė Apolonija Petkiutė Iš 100 Karų Galima pasirinkti
J i yra talentuota pijanistė.
ROADSTRĖS
Šis p-nios Janušauskienės
5 Pasažierių Touring
koncertas buvo išmėginimas
7 Pasažierių Tourjng
mūsų žmonių, ant kiek jie apCOUPES
vertina dailę, atjaučia mūsų
SEDANS
žymiąsias artistes bei artistus. Karai sm žieminiais šailimis.
Žmonės kvotimus išlaikė. Jie
Dideliame Pasirinkime.
Dixie Flyer
dailę brangina. Tai didis pa 1920 Hudson
Templar (Oalifornia Top)
Cole
drąsinimas mūsų dailininkėms Scrippa-Booth
Oldsmoblle
Chevrolet
bc*l dailininkams tobulinties Wescott
/
Fords
F^anklin
kuoaugščiausiai, nes jų pas £tudebaker *
Dodges
Apperson
Overland
tangos yra apvertinamos.
Willys-Knight
National
Marmon
Buick
Reporteris.

CHICAGOJE.

Penktadienis Baland. 8, 1921

)

Pirkite Dabar

Chicagoje mirė žymus 21sios wardos politikas demok
ratu partijos, John T.* O'Malley.
Vakar įvyko iškilmingos lai
dotuvės. Gedulingosios pamal
dos buvo Šventojo Vardo ka
tedroje. Buvo susirinkę dau
gybė miesto politiku.
Kuone kiekviena Cook ap
skrities demokratu oricanizuotė ar grupė turėjo savo atsto
vus.
Buvo apie 150 uniformuotu
polieinonų, 100 gaisrininku.
Lincoln parko taryba išda
vė specijali leidimą nabašninko lavoną palydėti tiesiog par
ku važiuojant į kapines.
Policija areštavo Frank Wy
Gedulingąsias Mišias kated
socki alias Novvak. Vežant paroje eelebravo nabašninko gi
troliniu vežimu policijos nuominaitis, kun. Martinas O'Mavailoiystaiga areštantas išsit
lley iš St. Louis.
raukė iš rankovės revolveri ir
\
ėmė šutyti į keturis su juo
NENORI ADRESŲ KNYGOS. sėdinčius poliemonus. Porą jų
lengvai sužeidė.
Clncago neturi adresu knvJ a m pavyko išsiveržti iš ve
gos (direotory). Pastaruoju
žimo. Kuomet leidosi bėgti,
kartu* adresu knvga buvo atvienas poliemonas paleido šū
spauzdinta 1917 motais. Pas
vį tiesiog galvon. Paimtas li
kui tas klausimas padėtas ant
goninėn.

Atdara
. Dienomis
Vakarais
Nedeliomis
Pirk Dabar!
Specialis Išpardavimas!
Vartotų Karų

Velie

\

CHICAGOS TAUT. TARY
BOS SUSIRINKIMAS.

Chalmers
Maxwell
Drexel %
Paige

Tavo—čeverykas o ne kieno
Goodrich "White Lehigh" tai tavo čeverykas — kaip
tik padirbtas del 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 del jūsų mainieriai — ir
vien tik Jums! /
Juos galima pažinti nes turi raudona eile ant vir
šaus. 60,000 krautuvininkų juos pardavinėja.

Brisooe
Reo
Stephens
Kingr 8
Kissel

Mėnesinio Jšmokeseio Pliano
Knro kaina
Jškalno
(Pabaiga iš praeito num.)
m«'n.
Mok
* 75.00
$200.00
$25.00
H a l i e s <lel <1arl>o i r i n e t l ž i a s r o s
100.00
30.00
Nubalsuoja rinkti komisijon 3 0 0 ' . 0 0
175.00
400.00
35.t)0
pabrangimo.
200.00
DAR APIE M, JANUŠAUS tris narius.
500.00
40.00
Pirm karo ėia a<lrosu kny
200.00
45.00
600.00
K I E N Ė S KONCERTĄ.
1 Vrstato komisijon Dimša. 700.00 \
250.00
50.00
ga kas metai arba kas antrieji
>t>.00
300.00
Tas sakosi esąs šios šalies pi 800.00
60.00
buvo spanzdinama. Xes pigiau
900.00
350.00
d. Kimball svet. p- lietis, negalįs.
Bal.
65.00
400.00
L.o*o.oo
tas atsieidavo.
nios M Janušauskienės konNereikia mortjtage mokėti
Pirmininkas:— Gali, apsi
Nereikia brokerage. t
1917 metais vienai knygai certas sutraukė daug žmonių
Nereikia notarių mokėti
imk.
buvo 15 dol. kaina. Šiandie, i š vi*n luomų. Buvo ir pūslė
Nereikia taxų mokėti
Dimša:— No sir.
Nereikia frei^hto mokėti
pagal kompanijos apskaitymo, tom rankom darbininkų ir in
Fotografijos dykai.
(Jalop apsiima S. Valančius, APMAINYK SAVO SENA KARĄ.
atsieitu 30 dol. Kad atsf>auz- teligentų ir profesorių. Reta
Tavo senas karas apmainomas ant
dinti naują adresų knygą, rei sėdynė buvo dyka. J i e atėjo S. (jrišius ir Kaz. Šlepetys.
naujo atrokuojant jo vertė.
Dr. Oraieiunas visas gautas Visi pertaisyti Mitchells turi pilna
kia turėti kelis šimtus tūks netik išreikšti p-niai"Janušaus
g^arantlja kaip nauji.
tančių dol.
kienei pagarbą, bet sykiu tikė informacijas atiduoda Valan
Chicago Directory kompani josi daile pasotinti savo sielą. čiui. Raštininkas paskelbia,
ja keliolikai tūkstančių vortei- Ir nei kiek neapsivylė. Dar dau kiek kas Hertmanowicziaus ir
vių pasiuntė laiškais paklau giau gavo negu tikėjosi. Tą P. Žadeikio knygų pardavė.
Raštininkas skelbia ĮJ. 6 .
simą, ar sutinka, kad nauja liudija gausus delnų plojimai,
DVI KRAUfUVES
Dr-jos
rengiama
koncerto
2328
2331
adresų knyga butų spanzdina ;apdovanojimas artistės gėlėmis
\1
i
t
hiyan
Ave.
Mlchigan
Ave.
ma. Iš tų visų vos 1,300 sutiko. Dar ir šiandie kalbama apie (Bal. 3 <L) Raymondo eapelėj. Pertaisyti karai parduodami abejose
krautuvėse.
Pirmininkas paaiškina, kad
Pasirodė, kad žmonės neno malonius įspūdžius, kurie nie
savininkasMildos svetainės ne
kad neišdils.
ri adresu knvgos.
O juk Cbicago turi apie 3
1 'a s i ro< 1 ž i u s p- n i a i Jan u sau s-nori jau duoti už 3 dol. susi
milijonus gyventojų ir neturi kienei ant estrados, pasipylė rink, svetainės. Reikalaująs
to, kas yra reikalingiausia.
delnų
plojimas.
Užtraukia d;, ugiau.
Vienas atstovas pataria grįž
"Nemargi sakalėliai" — Tav
APSAUGAI VAIKŲ.
laat-Kelpšos,
p-lei
Apol. ti i. n» k u r pirmiau laikyda
Duokit Okulistui Pritai
vo,
arba
kitur
tokioje
vietoje.
Petkiutei^ pritariant pijanti.
kinti Akinius Jūsų Akims
Dimša:— J u k žinote kas pir
Cbicagos gatvėse nuo auto Vos spėjo užbaigti — galingas
mobilių žųva daug vaikų. Po plojimas.
Dar
padainavo miau būdavo, vis saliunų ta
'^C^
licija negali aprėpti tų visų "Xuožmi Mergei ė ' ' — Petraus ryba. J a u nereikia eiti į saliunųotikiu, negali apdrausti vai ko. Vėl plojimas. Iš publikos ną, kad nevadintų kareiamine taryba. Pataria kreiptis į
kų nuo tų nelaimių.
atnešta trys gėlių bukietai.
;f\ /?
Miesto majoras
policijos
Po jos išėjo p. J. Ramanau- parkutės. Ten gera svetainė ir
viršininkui paduoda sumany skas, tenoras, ir padainavo tai dykai.
mą, kad iš augštesniųjų sky " E f h mano b r a u s i " — Šim-j į k i n k o komisiją kreiptis j
rių mokyklų vaikų parinkti kaus ir " U n t i l " — Siander
innrlpv- užvaizdą Mark "VVhite Sąuare
Gerkle
budresniuosius, kurie su poli seno. Publika plojo lig kol parko gauti svetainę. Komisicijos leidimu galėtų prižiūrė nepadainavo " K a m šėrei žir^ jon įnėjo: George Čepalis, Mi
Jusų akįs gal reikalauja gy
kalauskas ir J. Dimša.
ti mažesniųjų vaikų gatvėse gelį" — Pociaus. '
s
dymo, arba pritaikymo akinių.
Raštininkas reikalavo apmo
aplink mokyklas.
Kaipo
Okulistas galiu duoti
•Pasirodo p-nia L. Saboniejums
patarimą.
Tokiems vaikams
policija nė su smuiką ir išpildo " B a l - kėti jam $3.57 už telegramą ir
Aukso Filled $4, $5, $6, 7,
turėtų duoti kokius-nors žen lade et Polonaise , , — Vienx- $3.00 už laiškus. Nutarė apmo
$8, $9, $10.
Čysto aukso $6, $7, $8, $9,
klus.
tempso. Publika nepaliaujan- kėti.
$10N
$11. $12.
%
Locaitiš reikalauja, kad su
Kitaip čia negalima surasti (vui plojimu graiino ją. Antru
Apsibuvęs ant State St. per
2
3
metus.
geresnės priemonės apdrausti sykiu išpildė " S o u v e n i r " — sirinkimai nebūtų skelbiami
ištaisau žvairumą. Gylnu vi
vaikus gatvėse arti-mokyklų, Drdla. I r jai atnešta gėlių bu trimis savaitėmis pirm laiko,
sokias akių ligas. ISpjaunu tonsilus.
k u r daugiausia pasitaiko tų kietas.
bet tik kokiomis trimis dieno
«FRANKLIN O. CARTER
nelaimių su vaikais.
-r
Vėl išeina p-nia Janušaus mis,
Dimša:— J u k buvo sutarta
M. D.
,
kienės ir padainuoja tris dai
yy
KARO LAIVYNO SEKRETO nas: " T h e euckoo
120 So. State St.
K su svet. savininku, kad susi 1 :
song
\
,
1
RIUS BUS CHICAGOJE.
Lehmann'o, *Mermaid s song rinkimai bus laikomi pirmą
9.
Valandos nuo 9 i
— Haydn'o ir " C a r o N a m e " pėtnyčią kiekvieno /mėnesio.. O
Nedeliomis nuo 10 iki 12.
<4
Balandžio 27 d., anot žinių — Verdi'o. Daina Caro No- dabar savininkas nežinąs, ka
iš Wa^hingtono, Chicagon at me' yy buvo ypatingai sunki. da būva mūsų susirinkimai.
vyks karo laivyno sekretorius Vienok kaip kitas, taip ir šitjj Dar df. Graičiunas paaiški
Denby. Ji** atliks oficijalį" ap- lengvai išpildė.
S. D. LACHAWICZ
na apie "prakilnesniųjų Lietu
UOSTUVYS G R A B O R I U 8
žiurėjimą\(jreat Lakęs jurinin
Pasirodė ant scenos p . K. vių' ' susirinkimą Mildos svet. Patarnauju laidotuvės* koplfflauala. Rei
kale melditu atsltouktl. o mano darbu
kų stoties.
Sabonis, baritonas. J i s dainuo Bal. 6 d. ir pirmininkas užda buatt* ntganadtnti.
asi4 w. aswj pi.
\ cnic*so. m.
ja " Vakaras*' — Moniuszko's ro susirinkimą 9:47 vakare.
Tel. Oanal U f t
IŠ BRIDGEPOR^O.
ir " K a l v i s " — Petrausko. Pu
Nors ant sienos priešakyje
blika ploja ligi kol nepadaina- buvo stambiom raidėm išra
L. D. S. 29 kp. mėnesinis susi-' v o ^ar l'Laivinę" — Petraus- šyta :N Absolųtely No Smoking, K — ~
Tel. Yarda 6666
Blvd. 3448
rinkimas įvyks šiandie Baland. 7 ko.
vienok kai-kuriems atstovams
Dr. V. A. ŠIMKUS
d. šv. Jurgio parap. svetainėje; j p 0 to Janušauskienė su p. tas nieko nereiškė. Buvo tokių, LJetuvU Gydytojas, €mkmrgm* Ir
Akuderas.
Kvieeiu narius skaitlingai susi- Ramanausku padainavo duetą, kurie ir spjaudė ant grindų.
SSOS 8. Halsted St. Chicago.
rinkti ir atsivesti naujij narių.. | " O h , that w e t w o were MayAtstovų atsilankė apie 30. Valandos: 10—12 18 ryto 1—S Ir
/. M. AndriHuna.% rast. ing" — Smith'o.Nebuvo nei p. Btftkaus nei ki- ;<—S vakar" Ned. l f — 1 1 16 ryto.

Parduodami ant Išmok,

THE B. F. GOODRICH RUBBER COMPANY

/r

Akron, Ohio.

HI-PRESS

RUBBER FOOTWEAR
•—.

niiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiitiiiiiiiiiiiuHiiiiiiiiiiiiĮĮ
^Telefonas

Boulevard 9199

DR. C. KASPUTIS
DENTTSTAS
3S31 South Halsted 8tr.
jįtValandoa: 9—12 A. M.
1—5; 7—8 p . M

I EIJ^RIN

S
3

GERIAUSIAS f

o*
!

u

%

MJUHL»» /7\

•*MM H

JUSU PINIGĄ 1

1 WATCHES

MITCHELL

S
1

Užtat kad mes visuomet geriausia patarnaujame savo s
kostumieriams. Gali būti užtikrintas kuomet atsilankysi pas
mus. Mūsų gryno aukso graznos, laikrodžiai ir deimontai randasi dideliame pasirinkime ir už. labai prieinamas kainas.
JVJr r1 Iii Y

Dr.F.O.Carter

J)

Chicago, Illinois.
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RIDGE AUTO S T A T I O N
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TAISOME AUTOMOBILIUS
Dirbamo ir taisome naujas ir senas " b a t e r i e s " . Turime geriausias mašinas ir geriausias įtaisas. Darba atliekame greitai.

P. A. MAŽEIKA

Tėl. Beverly 2 4 0 0

1714-16 W. 95 Street, Chicago

.

DIDŽIAUSIĄ | ĮETUVISKA KRAUTUVE CHICAGOJE

'

C!;PIARL QUBBN KONCBRTINA

NLM0KES1 PINIGUS BEREIKAL0
Mnsų krautuvė—viena i i didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi
M a š i n ė l i ų laiškams d m k u o t i i r ofiso d a r b a m s y r a n a a j a o -

aios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šbubinius ir deimantinius; gramafonus Jfetuvifikais rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iždirbyseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
muzikališkus instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, ILL.
Telefonas: DBOVSB 7909
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P. J. MAŽEIKA

