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Lenkai Drumsčia
Ramybę Europoje

ŽINIOS IS LIETUVOS
MEKSIKOS SOCIJALISTAI Chicagos Arkivyskupijos baž NAUJAUSIOS ŽINIOS.
rytai; bus renkamos
RADIKALAI ŽUDO KA nyčiose
KAUNAS.
LONDONAS. —
Anglijos STEIGIAMOJO SEIMO DARaukos Arkivyskupijos Suvie
ministeris pirmininkas Lloyd
BUOTĖ.
nytai Katalikų Labdarybei.
TALIKUS.
Protestas.
už
----------iiiiiiiiiiiiiiiNiiiiu!"!!iiiiiiiimi>?**miiiiii George kaltina Varšavą
RADIKALAMS GELBSTI
POLICIJA.

Steigiamojo Seimo 79-tas po-

nuotikius Augt. Silezijoj. Nors

Mes visų Šančių fabrikų
PRANCŪZAI NEAPLEISIĄ
Lenkai ginasi, bet tai tuščias sėdis 1921 m. Balandžio 12 <1. katalikai proletarai be tautų
DUESSELDORFFO.

prašalėjo 10, vai. rytą, pirmi skirtumo susirinkę Bal. 17 d.
ninkaujant Steigiamojo Seimo ir turėdami omenyje, kad mo
Pramatomi nauji sumišimai.
Pirmininkui A. Stulginskiui, kytojai yra visuomenei, o ne
Mexico City, Meksika, Geg.
Prie darbų tvarkos atst. Jur- visuomenė mokytojams, griež
gutis Finansų ir Biudžeto Ko- tai protestuojame prieš sauva14. — Valstijos Michoacon sos
misijos vardu siųlo No. 2 pri- lingą mokytojų suvažiavimą
tinėje Morelia ketvirtadienio
imti Algų nustatymo Vals- Kaune, nutarimą prašalinti ti
vakare radikalai su policija n-.?
tybės apdraudimo įstaigos vai- kybos dėstymą mokyklose. Jei
žudė apie 50 Meksikonų kata
VOKIEČIAI GRŪMOJA
ANGLIJOS PREMJERAS Adininkams įstatymą’’ ir No. 3 mokytojų nusistatymas neatalikų už tai, kad tie pakėlė d’eLENKAMS MAIŠTININ
PIE LENKŲ MAIŠTUS.
priimti “Žemės Ūkio ir Vais tinka tėvų nusistatymui, tokie
monstrativį protestą prieš nie
KAMS.
tybės Turtų Ministerijos eta- vaikų auklėtojai patys tuojau
kinimą katalikų bažnyčių.
Turi būt surastos priemonės
tų sumanymą’’ (1 skaitymu), privalo pasišalinti iš mokyk
Lenkai stiprina savo pozicijas.
prieš maištininkus.
Praeitą sekmadienį įsiutusių
Atst. Krikščiūnas siųlo No. lų. Priešingame atvėjuje mes,
Oppeln, Aug. Silezija, Geg. radikalų bariai tenai, mieste
Londonas, Geg. 14. — Ang
4 priimti “Žemės Reformos — proletarai visomis
išga
lijos ministeris pirmininkas 14. — Kairiajame upės Oder Morelia, įsilaužė į kelias kata
įstatymo
sumanymą.
’
’
Pasiū

OPPELN.
Silezija.
Iš
lėmis
stosime
į
kovą
prieš
mo
Lloyd George vakar parlamen (Odros) šone Vokiečių spėkos likių bažnyčias. Sunaikino dau VOKIETIJA PILDYS SĄLY- . Varšuvos čia skelbiamos viso- lymai priimti.
kytojų
kėsinimosi užmesti
te kalbėjo apie padėtį Augš- kasdien didinasi. Tenai atke gybe stovvlų ir visokių kitų
GAS.
* kios melagingos žinios su tiks
Vyriausis sekretorius Natke savo diktatūrą ir nei jokių bu
liauja vis dangau ginkluotų šventų daiktų. Pagaliau iš ka
tojoj Silezijoj.
lu
dar
labjaus
sukurstyti
Lentedros bokšto išskleidė savo Berlynas, Geg. 14. — Naujas ,
vičius perskaitė gautus raštus, do neleisime mindžioti šven,
Kuoaštriausiais žodžiais jis Vokiečių jaunimo iš Breslau.
Vokietijos
kanclieris
l)r.
Wi.
kus
Sa.ungininraudoną palą, neva vėliavą.
[kurie paskirstyti Komisijoms čiausiųjų musų teisių. Centr.
iuhieujus įKuncneris i/r. vv i- •
atsiliepė apie Lenkus, kurie Spėjama, jog siunčiami ten sa
Intendantūros Dirbtuvių įga
vvriausvbė'*"*
tb pareištė,
pareiškė, joe
jog vyriausybė
i . komisi'a atšaukia kai-ku- svarstyti.
vanoriai ir iš Vo-kietijos gilu Buvo priežasties katalikams rtl,
ten kelia maištus.
iš Varšavos skleidžia
liotiniai: — M. Valodka, Kai
)ilnai pildys taikos sutarties,riuos
1*1
ne tik kelti protestus, bet im pilnai
Perskaityta at. Galdikienės ro, Br, Papečkis. Šmidto fab.
Ar kam patinka, ar nepatin mos.
mus
melus.
ąlygas. *Tfes taip nori pats m
Keli šimtai policijos iš Ham ties ir kitokių griežtų priemo sąlygas
paklausimas Ministerių Kabi Ig.: Izbianskis, V. Šulas. Visų
ka, sekė premjeras, bet reikia
Reichstagai,
kurs
pripažino
nių.
Tuo
labjau,
kad
su
radi

pasakyti tikrą teisybę,
jog burgo, Kiel ir iš kitų miestų
OPPELN. — Kas valanda netui, kodėl Jnivo daryta kra dank. Arsenalo įg. A. DabuSąjungininkų
ultimatumą.
kalais
bendravosi
vietos
poli

Lenkų pasielgimas
grūmoja prisiųsta į Brieg, nuo čia už
laukiamas Vokiečių spėkų puo ta pas Lazdžnų Pelėdą, ieškant šinskas, J. Višnevski. GelžkeTaigi
visokios
priešingos
cija.
20
mailių.
lenkiškų prokliamaci jų.
Europai naujomis suirutėmis.
lių dirb. įg.: S. Karauskas, T.
kalbos apie Vokietiją, sako, limas prieš Lenkus. Vokiečių
Teeiau
katalikai
keletą
die

Lenkai savo pasielgimu pa
Tai visa ruošiama prieš Len
spėkos
sutrauktos
kairiąjame
Toliau eina “Pradedamosios Golubas. Batų skyriaus dirb.
yra tik pr<simanvmas.
niekina ir peržengia Versallle- kus, kurie neteisotai užėmė nų ramiai užsilaikė. Ir tik ket
upės Oder šone. Sąjungininkai Mokyklos įstatų sumanymas įg.: Izbiamskis, V. Šulas. Visų
so taikos sutartį. Ir jei sutar didesnę dalį Augštosios Sile virtadienio pavakarėje jų ba
neturi reikalingų pajėgų sulai
kitų darb. vardu: Z. Mackevi
riai pradėjo kelti protesto de NUŽUDYTA 3 DARBININ kyti Vokiečius. Kuomet Vokie (I skaitymo tąsa).
tis bus taip niekinama, kai zijos.
čius, J. Laščinskas ir P. GliziKAI.
d-aro Lenkai, tuomet nieko ge
Čia nuomoniaujama,
kad monstracijas už tokius švent
čiai pakils, Silezijoje prasidės Plateliai. (Kretingos apskr.). ckis.
Williamson, W. Va., Geg. 14. civilis karas.
ra negalima laukti Europoje. kuomet Vokiečiai tinkamai pa vagiškus nedorėlių darbus.
Nesenai čia pagrvžo Platelių
Demonstruojančius
kataliKeitarbituj
—
Bedarbięujantieji
anglekasitvarkys
ir
jausis
turį
užtek

dvaro savininkas, Suazel de LENKAI UŽPULDINĖJA
Europai reikalinga taika ir
kus tuojaus Užpuolė, radikalai.
artą-natti
kasyklų
apylin

tinai
spėkų,
tuomet
pakils
oLIETUVIUS.
CHICAGO “ŠLAPIAS“
Guffe, kuris per didįjį karą,
fndustrijinis
patvarkymas.
Katalikams prisiėjo ginties. kėse pakėlė kovą su valstijine
fensvvon
prieš
Lenkus,
nežiū

MIESTAS.
kasžin kur buvo. Pagrvžęs
Prie tokių aplinkybių nei tas,
rint to, kad tam griežtai bus Bet tuč-tuojaus radikalų pu policija, kuri tarnauja kasyk
pradėjo varinėti senus darbi Kaunas. Iš ueutralinės zo
nei kitas negalimas.
sėje* stojo policija ir paleido lų kompanijoms ir žiauriai ap
priešingi Prancūzai.
Probibicijonistai
atranda, ninkus, kurie.dvarui bedirb nos pareina žinių, kad Lenkai
Premjeras išreiškė
baimę,
darban savo ginklus.
sieina
su
streikininkais.
Kom

Del to kitame upės šone ir
jog Cbieagoje nesama nei kiek dami ir sveikatos neteko. Šio užpuldinėja ant Lietuvių kai
jog bloga bus visiems, jei ne
Pasiliejo nekaltų
žmonių panijos yra paskelbusios “lo
sausumo.
Miestas “šlaputė- dvaro kumečiai ir kiti darbi mų su plėšinio tikslu. Nuo šių
bus atsižvelgiama į teisybę, kitose vietose Lenkai stiprina kraujas. Katalikai gindamiesi kautą“ darbininkams.
lis.” Nes svaigalų probibici- ninkai yra dideliame varge: metų pradžios užpuolimus da
jei nebus surastos tinkamos savo pozicijas, kai-kur staty visgi daugybę nukovė ir pa
Kovoje žuvo trys darbinin jos įstatymas čia su reikiamu butai be stogų, be langų, dir ro dideli kareivių būriai, ap
priemonės patvarkyti Lenkus, dina savo sunkiųjų artileriją. čių nedorėlių. Žuvo ir vienas
kai.
atsidėjimu nevykinamas.
Lengva suprasti, iš kur jie gau
ba nuo tamsos iki tamsai, or- siginklavę kulkosvaidžiais.
jei jie patys nesusipranta.
Morelia soči jai istų vadas kaž
•Laukiami
nauji
susirėmimai.
Gal probibicijonistai ir turi dinarija menka. Grvždamas
Gyventojai suimami, muša-"
Taikos sutartis, kurių mes na tų ginklų ir reikalingos ka koks Ariaga.
Gal bus pasiųsta karuomenė. tiesą.
ro
medžiagos.
mi,
neatsižvelgiant į moteris,
Suagel de Guffe parsivežė ko
parašais patvirtinome,
turi
Valstijos valdžia už tą krau
Prancūzai perspėja Vokie jo praliejimą kaltina policijos
kį tai globėją Prancūzą; ma- vaikus ir senius. Daug vaikų
būt pildomi, sakė premjeras.
goję
susekta,
jog
daugelis
ge

čius, idant jie nesiniaišytų į inspektorių Coyt, artimą socitvties, kad daug pasitikėda ir moterų sužeista, kiti už
ro
pieno
kasdien
išliejama
į
Silezijos reikalus. Nes tai, gir jalistų radikalų sėbrą.
mas Prancūzų galybe, atsisa mušti.
PRANCŪZŲ KAREIVIAI
vandens
nuovadas.
Tai
daro
di, butų peržengimas sutarties.
NIEKO YPATINGA.
ko pripažinti Lietuvos val Gyventojai maldaute mal
KELIA MAIŠTUS.
Kad neįvyktų (langiau kru
Milk
Producers
kompanija,
iTie patys Prancūzai
tyli, vinų riaušių, į Morelia pasiųs
džią ir neduoda reikalaujamų dauja Lietuvos valdžios ir St.
dant
pienas
negalėtų
atpigti
Chicagos
policija
vis
dar
Seimą gelbėti
ir apdrausti
rekvizicijų.
Atsidarė patogi dirva komu kuomet Lenkai traškina taikos ta karuomenė.
suvartotojams.
nesuranda
žmogžudžių,
kurie
juos nuo žiaurių sauvalingų
sutartį. Tad kas vieniems yra
nistams.
nužudė
19-os
wardos
politinį
galima, tai kitiems — ne.
LENINAS IŠBARĖ KAPSU Izuikų kankinimų.
Paryžius, Geg. 14. — Kuo i Vokiečių vadai tvirtina ki ANGLŲ MILITARĖ MISIJA veikėją D’Andrea, ir kurs už
CHICAGOS SKAUTAI.
KĄ.
SIBERIJOJE.
met paskelbta, kad Vokietija" taip. Jie sako, jei Lenkams yvakar mirė ligoninėje,.
Kaunas. Susisiekimo Minis
pripažino Sąjungininkų ulti ra galima savarankiauti po aNelengvas daiktas policijai
Chicagos skautų organiza
terija nupirko
iš Klaipėdos
Žinomas musų tautos išsigi
Rvga, Geg. 14. r— Is Mask- surasti reikiamus liudininkus. cija šiandie per vieną valandą
matumą, tarpe sumobilizuotų kių Sąjungininkų, tai ir jiems
krašto direktorijos garlaivi
vos pranešta, jog Čitoje lan kiekvienas bijosi keršto. Nes (nuo 11:00 ligi 12:00 dieną) mėlis Mickevičius, kursai karPrancūzų atsarginių, su ku yra galima.
“Nemunų“, kuris šicftnis die
kosi Anglų militarė misija.
paskutiniu
laiku,
kaip
prane

su Italais nėra juokų.
riais buvo norėta užimti Rubr
turėjo progos susipažinti su
nomis atvyko į Kauną ir pra
ša iš Maskvos, bolševikų caro
Oldenburgo princas Siberi- Areštuotas Paul Labriola. valdymu miesto.
apskritį, pakilo dideli nepasi KAS YRA MAIŠTININKŲ
dėjo plaukioti tarp Kauno ir
joje prieš bolševikus organi Tečiau tasai ginasi.
Lenino išbartas už tai, kad rnn
tenkinimai.
Skautai buvo paėmę savo
VADAS.
sa\o jnj piatjno bolševizmą
Lie Jurbarko.
zuojąs naujas spėkas, sakoma Policija visgi turi aiškių
Kai-kurie laikraščiai padėjo
rankosna miesto majoro ofisą tuvoje. Jam tai Leninas įsakė
Revely gautoje depešoje.
žinių ape sukilimus 112-ame
prirodymų.
Turi
nufotografa

Kaunas. Estų prekybos ir
ir kitas valdvietes. Micbigan steigti “profesines“ sąjungas,
Tai buvęs Reichstago narys.
pulke Toulone, kur atsarginiai
vusi
žmogžudžių
pirštų
at

pramonės delegacija išvažiuo
ANGLIJOS GELEŽINKELIE
gatvėje skautai per vieną va per kurias galėtų
Lietuvos
Baignow,
Augšt. Silezija,
iš 1919 metų užpuolė su ak
spaudas,
turi
pamestas
skry

ČIAI SU ANGLEKAlandą buvo užėmę ir policrno- valdžią paimti į savo rankos. dama iš ldetuvos, atsiuntė mu
menimis vieną karininką ir Geg. 14. — Lenkų maištininkų
bėles.
sų Užsienių Reikalų minisloSIAIS.
nų vietas.
Tom tikslui Kapsukas gauda
vyriausias vadas, kaip paaiš
smarkiai sužeidė.
19-oje wardoje kaipir karo
Tikrieji miesto valdininkai vo milijonus pinigų, kad dau riui telegramų: “Išvažiuodami
Laikraštis Ilumanite rašo, kėjo, yra grafas Mutbias Mie- Londonas, Geg. 14. — Gele padėtis. Bijomasi naujų žmo
iš Lietuvos, reiškiame Tams
skautams aiškino ir nurodė, giau agitatorių samdytų
ir
kad atsarginių būriai kniku- lczynski, kituomet buvęs kai žinkeliečiai, kad paremti strei gžudysčių. Betektivų ir polici
tai ir Lietuvos visuomenei tik
kaip miestas valdomas.
greičiau plotintų bolševizmą.
ir Vokietijos
riose vietose dainavę
Rusų zerio valdinis
jos
uniformose
kiekviename
rų padėką už širdingą priė
kuojančius anglekasius, nus
Be( Lietuvoje jau darbininkai mimą.“
Reichstago narys. Maištų me
bolševikų internacijonalą.
žingsny
galima
sutikti.
prendė neišvežioti po šalį iš ki
TRUKŠMAS ORO PASTOJE susiprato, pažino prie ko ve
Komunistai agitatoriai lo tu jis pasivadino Do1iwa.
tų šalių atsiųstų anglių.
da profesinės sąjungos ir bol ORAS. — Gražus oras šian
fttai ką jis pats sako apie
bai užimti su savo propaganda
PENKI PATRAUKTI TEIS ,
......................
jgjLir
Pastaraisiais
laikais
pradė

ševizmas, todėl
ir nerašosi, die ir rytoj; vėsu.
sumobilizuotų atsarginių tar save:
jo
žūti
daug
lakūnų,
kurie
D jeigu dar valdžia padėtų la
“Aš penkiolikę metų buvan kui frontą pratęsti ligi Če
pe. Tr kuomet paaiškėjo, jog
koslovakijos
'rubežių.
flrand jnry apkaltino ir pa- onl
lw5t*binus persekioti visokius ne
okupavimas Rulir atidedamas, Vokietijos Reichstago nariu,
kad
oro
paštos
viršininkai
ne

“
Pirmoji
kampanijos
dalis
teisingus
valdininkus, smar
komunistai savo propagandą paskui tarnavau Vokiečių ar
traukė teisman 5 žmones
iš
pavyko. Musų sekantis veiki darbininkų unijų, surištų su pildo kaip reikiant savo parei kinu bausti plėšikus, vagis ir
mijoje.
dar labjaus padidino.
Vyriausybė imasi visų ga “Hitas I^ęnkų sukilimas Si mas tai bus jau diplomatinės statydinimu namų, už ėmimą gų. Dažniausia jie girti ir to kitokius bolševizmo platinto Svetimų Salių pinigų vertė, mai
kie Imdami lakūnams duoda jus, tai tokie Kapsuko agen nant nemažinu $25,000, Gegužės 13
limų priemonių prieš tą pro lezijoje, tai prigimties reakci ir politinės rųšių.
papirkimų.
tai visai neišdrįstų pasirodyti buvo tokia pagal Merehants Lo
ja priėji Vokiečių brutalybę. “Mph bendrai veikiame su Tardymai vedami tolinu. Ke įsakymus.
pagandą.
Sąjungininkais.
Su
Prancūzais
mi and Truat Co.:
Pakilus maištams, Korfnnty
.Jei gerai “traukia“ virši musų šalyje.
lios
dešimtys
darbininkų
nėra
jokių
nesutikimų
(sup

Anglijos sterlingi) svarui
$4.00
mane
pakvietė
vadovauti
mai

PASILIUOSAVO REICHS
“prietelių“ turės papulti tei ninkai, tad Jr mechanikai se
Kaunas. Balandžio 19 d. at Prancūzijos šimtui frankų 8.59
štininkams. Tam tikslui viską rantama!). Bet mes smarkiai sman.
ku jų pavyzdžiu. Taigi dėl to
TAGAS.
(
susikirtome su Italais, kurie
suorganizavau.
5.65
dažnai nei lėktuvai neperžiū vyko Kaunan Didžiųjų Britų Italijos šimtui lirų
“Mano pienas buvo užimti murŠHvo su Vokiečių būriais.
1.80
Berlynas, Geg. 14. — Porai
rimi prieš išleisiant juos ke komisaras, įgaliotas ministe Vokietijos šimtui markią
TAI KAS DAROMA.
Didžiai
apgailime,
kad
turėjo
kasyklų
apskričius
Beuten,
ris P. VVilton iš Briuselio, o Lietuvos šimtui auksinų
1.80
savaičių Reichstagas pertrau
lionėn.
Žūti
Italų.
“
Kattowitz
ir
Gleiwitz
ir
pasBal.
20
d.
išvažiavo
į
RygąPrasidėjo
griežti
tardymai.
kė sesiją.
Lenkijon šimtui markių
.13
Mieste Gary ir East Cliica-

Vokiečiai Rengiasi Pulti Len
kus Silezijoje

daiktas. Premjeras sako: “Viinių užėmė reguliarė
Lenkų
Lauksią, ar Vokiečiai pildysią
karuomenė. Varšavos valdžia
sąlygas.
buvo liepiama atšaukti iš ten
Paryžius, Geg. 14. — Vokie karuomenę.
Valdžia atsakė:
tija reikalavo, idant Prancū “Mes neturime už tai atsazai apleistų nesenai okupuotą komybės.“ Taip dabar įvyko
miestą Duesseldorffą. Prancu-(ir "u Silezija. Tokie pat Lenzai atsisako. Sako, jie to mies- kų valdžios
išsisukinėjimai,
to neupleisią taip ilgai’ kaip Ginklai siunčiami iš Lenkijos,
inai Vokietija nepradėsianti karininkai pareina sieną
ir
tikrai pildyti taikos sutarties. Varšavos valdžia dar teisinasąlygų ir visų savo pasiketi- si.“
nimų Sąjungininkams.

CHICAGOJE.

PINIGŲ KURSAS.

Mauti

į*

■ ii

,-Jj

____
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DRAUGAS
gins elgtis taip, kaip jie pasi

UKTI V1V KATAL1KV DIK N RASTIS

elgė Augštojoj

“DRAUGAS”

Silezijoj.

Jie

Šeštadienis, Gegužės 14, 1921
įeiti į savo koplyčių. Visiems

Keliones Nuotrupos.

privulo būti atviri maldos na
mai.

taip darys neatsižvelgdami Į

B3aa kasdien* ISakyrus nrdėklleniua.

pasekmes.

PROVMEKAIDS KAINAI
CHICAGOJ IK UŽSIENYJE:

Napoleono Bonapartės
sostinėje.

kįla taip aukštai

Šių savaitę Europoje įvyko

du svarbiu įvykiu. Tai Vokie
tijos pasidavimas Sųjunginin-

kams ir Sąjungininkų nusilei
dimas Lenkams Augštojoj Si

lezijoj.
Kaip tas, taip kitas yra svar

bus. Bet pastarasis mums svar
besnis. Nes jis gali paliesti ir

Lietuvą.
Vokietija sutiko Sąjunginin
kams mokėti milžiniškų karo

svetimiems

dirbs,

vis-gi

ir savęs nenuskriaus.

Tie žmonės sako, kari Vokie

čių

išmokamos

kontribucijos

žymiausioji dalis teks Prancū

zijai. Prancūzai tečiaus mažai

naudos iš to turės.
Trurnpu
laiku Vokietijos pinigų vertė
(kursas) pakils. Gi Prancūzi

jos pinigai ims pulti.

rinės mašinos palaikymui. Ta

armija saugos Vokietijų.
Tuo tarpu Vokietijos gyven

tojai bus liuosi nuo kareivia

— Net kuomet jo veidas
“audra” pakildavo, jis val
dydavo save. Kuomet jis bū
davo smalkiai suerzintas, jo

Jis nerūkė, bet smarkiai tubokų uostė. Šv. Elenos inven
torius

1785; generolas 1794; konsulas tam jie yra pažangos proga.
1889; imperatorius 1804.
Gi Kadangi visas gyvenimas yra
vėliaus kastastrofa ir įnirtis. aplinkybių, sąlygų rinkinys,
Bet norint sužadinti skaity- kiekvienas jų mažmožis pinasi
tojaus vaizduotėje jo žaibu į žmogaus gyvenimų ir jį au
blykstelėjusį pavidalą dera ki džia.
taip jo apsireiškimų žymėti.
Napoleonas neišvengė “maž
’ Mažas 10 metų basakojis možių”, bet iš jų pasaulinės
korsikietis; Paryžiaus armijos didybės vainikų sau nupynė.
24 m. vailas, mažasis pasakos Pažymėsiu juos be plano, kaip
27 m. kaporalas, genijalus 31 teko vienur, kitur Juos surink
m. konsulas, Papos konsekruo ti. Va jo privatinio gyvenimo
tas 31 m. imperatorius.
smulkmenos.

Ramybė

Jums (kailio apdar.)

Ramybė

Jums (audeklo npd.)

•

Jis neturėjo

Napoleonas mirė Šv. Elenos

saloje, 8 Geg. d. 1821. Aš ne

mačiau jo mirštant, bet ma
čiau Versaille rūmuose, kuriuo

se jis gyveno didelę iš balto
marmuro iškaltą jo mirties va

2.50
2.00

•

•

3
1

f

a■ ============== S■
■■
m
■■
i
Visais pinigų siuntimo reikalais, jų perkėlimu j Lietuva
ant nuošimčių, išrupinimu pasportų ir kitų, dokumentų, prašom e kreiptis:

dybe traukia lankytojaus akį,
jo mirties stovyla mane prika

^Telefonas

Boulevard

9199

Dr. M. Stapnicki
3107 So. Morgan Street

DENTISTAS
8331 South Hulstcd Str.
JfValandos: 9—12 A. M.
5
1—t; 7—« P. M.

(Kun. Antanas Vienožinskis)

Airgstąjų
Sileziją.
Sąjungi ne tik nebaudžiami, bet dar
ninkų komisija, kuriai vado daugiau, kaip globojami.

Ir niekas manęs neminės!

blaškomas vėjo.

Maironis.

Toks Sąjungininkų elgimasis

Bet ar

buvo kur nors paminėta los
sukaktuvės, ar buvo pagerbtas

Vienas iš tokių, kurio nė gy
tuvą. Ar ji laimės, ar prakiš, kuri protui šviečia ir širdį šil
bet jos žiaurumas bandys atsi do; ją apmąstinėjunt jaučia vo nė mirusio nebent n ienai n —
lyginti “cblopams”. Ijenkni ma tų pat kų įsižiūrėjus dan tai musų lininius, kun. Anta
ilgas laikas šeimininkauja Lie gun.
nas Vienožinskis.
Ten toli už plataus utlaati
tuvos žemėse. Jie turėjo gra
Napoleonas I.
žios progos savaip nustatyti
ko, Laižuvos kapinėse, Katino
Vien Evangelijos mokslas, a- rėdyboj, ilsisi musų tautos
tamsių žmonių jausmus. Jie

gerai prisiruošė kovon su Lie nuomet prie Jėzaus Kristaus
pasikeitusio pasaulio liudinin
tuva.
Nepamirškime vieno daikto. kas, sugebės įr šiandien atgim
Kaip tik Briuselio konferenci dyti skaudžiai karo sukrėstų

pripažins Vilnių Lietuvai, visuomenę.

Ir taip visa eilė. Skaitant jo
Biografiją uei atsiminimą
iš pačių laižuviceią teatmenu, dainas, kurias išleido “Vienv- bei žinią apie Vienožinskį ne
tečiaus kurio dainos ir iki bė Lietuvninkų”, rasi
ten turime, taip kaip neturime ir
šiai dienai tebeskambu plačioj meilės ir skausmo ir sunkių apie kitus musų dainius, rašy
Lietuvoj, ir retkarčiais tolimoj i vargų kryželių atbalsį.
tojus paišytojus ir skulpto
liet kurių

autorių

MARYAN S. ROZYCKI
MUZYKO8 DIREKTORIUS
Mokytojas Plano, Teorijos tr
3021

Tel. Canal

Kompozicijos
N. Western Are.
Chicago, III.

257

Vak.

Cana.1

2118

DR. P. L ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
1891 So. Halsted Street
Valandos: t* Iki 1> ryto; 1 IM 4
po plet. • Iki 9 vakaro,

BHMI
s DR. CHARLES SEGA! į

jo dainų išleidėjas užsimena,
|

Perkėlė acavo ofisą po nnm

■

J4729 So. Ashland Avenueį
■
spccIJallstOM
|
|DZIOV1. , MCTERŲ Ir VYRŲ LlOllfi
gValandosnuo 10 Iki 12 ISryto; nnoB
■ 2 Iki 6 po plotų; imio 7 Iki 8:84fl
Svakaio Nedėllomla 10 kll 1
■

TclefonM

Dreael *880

g

Nereiktų musų laikraščiams,

nė tiems, kurie turi artimes
nes žinias

apie

Vienožinskį

laukti, kol vėl praeis 25 me

J. P. WAITCHES
Lawyer
I.IETĮ VIS ADVOKATAS
Vakarai*: 400* S. AaMand Are.
Tel. Yards 1058
Dlcn. Iloom 518—159 N. Clark St.
Tol. Ilnndolph 8507

tai, kad paminėjus ir apibu
kaip lietuvaitės myli savo dar tarpi* yra, kuris pažino patį dinus gyvenimų to dainiaus,
riuinių? Kur-gi musų laikraš kuris bene arčiausiai yra pri
želį, kaip jos jame jaučiasi.
Kas-gi nėra niūniavęs eida čiai, kurių pareigu prižiūrėti, ėjęs prie Lietuvio širdies.
mas Lietuvos keliais “Ar ne kad musų riuiliniukai nebūtų
Norime sutverti savo litera MMniMlimiiilIlIlHIllllNnNMNMmiNIlU
užmiršti,
kad
žmonės
bent
kiek
gaila seserėlė rutelių-rutelių?”
tūrų, bet kaip greitai tą atsiekKca 1180 tn.lcpcndenoe Btvd.
žinotų,
kas
kėlė
mus
iš
miego,
arba “Sudiev kvietkeli
fcu
TcIcfonoM Von Hurea 2M
sim« jei iki šiol nieko nežino
kas palaikė musų dvasią.
brangiausias”.
me apie savosios literatūros ir

žvaigždutė, apie kurį reta net

Iv. Tėvas Benediktas XV. Amerikoj,

L

Įsigilinus į jų prasmę, su kad laidotuvės įvyko Rugsėjo
pratus jų gyvą virpančią gro 18 d., 1892 m., o ką bekalbėti
žę, stebiesi, kaip iki šiol mu
apie jo gimimo dieną.
sų kompozitoriai
nepritaikė
Kur ir kada jis gimė, kas
.joms tinkamų gaidų.
jo tėvai, koks jo gyvenimas Ir
Bet už vis skaudžiausiai tai
tas,kad taip neturtingi buriami būdas, šiandien-paslajitis.

Sakytumei rūstybės likimo autorius tą už širdies tverian
tinka su Lenkų paduodamomis pakursto Lenkus visais šonais
sąlygomis. Tos sąlygos, tai Var didinti ir stiprinti maištų. Var ranka globia Lietuvą ir jos čią dainelių, kaip tai “Ilgu, il
dailės žvilgsniu, užmiršę savo
šuvos
imperijalistai
trina išrinktuosius.
šavoR sąlygos.
gu man ant svieto”, kuri
Tik mirštantį pas mus atsi skaudžios tyros meilės ir ilge lininių, baigiame užmiršti ir jo
Atrodo, jog didesnėji AugS- delnus ir džiaugias.
mena, o palaidotų lig dausų sio kupina arba “Kaip-gi gra dainas —- tautos papuošalų.
tosios Silezijos dalis teks Var
Kodėl neatsiliepė nė vienas
Evangelija turi slaptų jėgų, iškelia, gvvo-gi nieks nemato, žus, gražus rūtelių darželis”,
iavai. Kuomet tas įvyks, tuo
met Vflršava galės pulti Lie nežinau kokių galybę, ugnį negirdi, neatjaučia.
kurioj taip gražiai nupiešta, iš musų veikėjų, ypač jei jų

Telefonas Armltage 9770

g

Net tikroji
mirimo diena
musų
dainiaus
nežinoma, tik
mes po slegiančia meškino —

25 metai nuo to meilės ir .įgud

Valandos: — 8 iki 11 M ryto:
6 po pietų iki 8 rak. NedėUomis nuo 5 Iki 8 vai. vakare.
ra

• Vakarais, 812 W. 33rd St J

artojėlį, apie jo vargus nelai

vargiai kas beatmena.
Rugsėjo 18 d., 1917 m., suėjo

ino dainiaus mirties.

t
S
Si

CHICAGO, ILLINOIS
Telefonas Vania 5083

J

Telefonas: Vardu 4***

Jį

į

DR. C. KASPUTIS

W. RUTKAUSKAS

gp

Jį

M. NARJAUSKAS
175 Adams Street,
Newark, N. J.

I

lė prie savęs.
Jis žemės dievaitis, did
vyris, galiūnas. Trūksta žo

■

175 ADAMS ST., NEWAKK, N. J.

adreso

landą. Nors skaitlingos jo žy
gių galerijos savo galybe, di

ruso letenų.

Išnyksiu kaip durnas iš

mė

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

= Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd........................ 1.75
apreiškė. Jis vien tas tevarto- E Aniolas Sargas — juodais apd........................................ 1.50
jo, kurias viena ranka be jo = Dangaus žvaigždutė — juod. minki, apd.............. 1.75
kių darbui kliūčių sugebėjo 5
Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. su paveikslėliu ant apd.................................................. 1.75
atsivožti.

darbui

Užmirštas Dainius.

Del kito įvykio reikia pasa tvarką, žudo žmones, grobia
kyti, jog rankai beveik laimėjo svetimas žemes ir už tai jie

vauja Prancūzai palengva su

$3.50

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

Aniolas Sargas — juodas apd....................................... $1.25

net 38 “tabakierkas”

■
sg

kais. lyenkni kelia baisią ne

jai ir Vokietijai.

•

ribų; džių jo įstabų asmenį apta
Kokia magijos jėga iškelia ma 18 vai. kasdien darbavosi, kaip riant,jis kurs liepė išmesti iš vi
kui buvo apsiginklavę šautu
žodį “negaliu”,
žąjį korsikietį ligi dausų ir sako Roerierer. Jam prisegė šį sų žodynų
vais, nešini lenkiškomis vėlia
daro jį savo rųšies nemirtingu sakinį: — Žmogus kurs yra jis kurs vienas per 30 mn jeigu
vomis.
ToIoTsm* Pallmna
TeiefoM*
PnJIn
dievaičiu, prieš kurį visa be mano pagelbininkas, po kiek neskaitysime jo jaunystės ir
Dr.
P.
P.
ZALLYS
Kaip tik jie išėjo aikštėn,
veik Europa nužemintai savo laiko privalo liautis taboką nelaisvės metų, visų akis ir
Lietuvis Dentistas
staiga sutratėjo Prancūzų kulpagarbą į save kreipi'*, nūn
10801 So. Mlchlgau Arenu*
galvų lenkia, klaupia! Tuomet uostęs.
kusvaiilžiui. Pasirodė liepsnos
— Konsulato laikais, 7 ar S miršta...
kitokį jo vaidmens balansą rei
VAIANDOSi 9 ryta Iki 8 .skara,
ir dūmai čia-pat prieš Lenkui
ei. Pūliniai) 842 tr 81M.
Jis sėdi gilioje kedėje. Jo
kia paskelbti, kitaip kalendo minutes pašvęsdavo valgiui,
akis. Vadų arkliai šoko pies
rių apversti. Va jis: Arkola retai ilginus negu 15 minučių nusilpusios rankos sunkiai nu
tu, raitelius nutrenkė. lxmkai
paskui Montenota, Marengo užtrukdavo prie stalo karalia dribusios ant kėdės šonų, jo
metę šautuvus spruko atgal ki
paskui
Rivoli, pridėk Jenų, vimo metais. Juo užkviestieji anglies kaitra žibėjusios akys
V.
ti kitus trypdami. Už kelių
\Yagram, atsimink Elau var-■ puoton svečiai paprastai namie blanksta, gęsta.
minutų gatvė pasirodė tuštu
Visa .jo didenybė, galybė,
pus, Austerlico saulę, užkrauk atsargos delei pavalgydavo.
ADVOKATAS
tėlė. Nebuvo nei vieno maišti
Ort«M DidmiestyI:
kaip
nakties šmėkla nyksta.
— Jis beabejo buvo žmogus,
vėliavas ir trimitų garsus,
ninko. Ir, rodos, nei vienam iš
29 South La Baile Street
įniivšk į tų sukurį laimėjimo kurs mažiausiai kunui davė, Jis visų apleistas, belaisvis
|
Kambarį* 8*4
,
jų neteko sušukti “I’anowie,
geismų ir užgims Garbė... kar bet daugiausiai dvasių stipri tremtinys.Jos merdųjis miršta.,
Mefoaoa: Central *S»a
f
do lasu!”
naujas, amžinas pasaulis veria
vei Ižio Garbė.
no.
Prancūzai ir Anglai karei
— Mišių laike jis stovėjo si.
Ta i j), vien karinė garbė turi

Gi dabar gal kas paklaus.

Tad galima pramatyti, ko Sąjungininkai, ypač Prancū
kia nauda iš to bus Prancūzi zai, broliškai apsieina su Len

Lenkai

Jums (brangios odospaauks.)

Lenkų Globėjai.

bet jis vaizdžiai parodo, kaip

augančią jaunuomenę.

žemėse

Ramybė

flloa maldaknygės formatas yra 3Hx3%.Puslapių turi 953, bet ne
stora, nes spausdinta ant plonos popicros. Joje yra įvairiu įvairiau
sių maldų.

kairysis smilkinys virpėdavo.

vimo. Jie nuolat dirbs, produ viai gatvėje surinko apie 500 tokių magijos galybę, stipresnę kareivio pozicijoje, rankas su
Tuštybė tuštybių ir visa tušpamestų
šautuvų.
kuos, tobulins savo industrijų.
VII.
už Auksų ir Genijų! Nieks ne- nėręs, rimtas. Jis leido visiems Įtybė.
Nors juokingas tas nuotikis,
Be to jie auklės
skaitlingai

Lietuvos

MALDAKNYGES

s

Gautą iš Vokietijos auksų
Prancūzija pavartos savo skait
lingos armijos ir visos mi Ii ta

ja

Galima gauti žios

— Jis tikėjo garbės žodžiui
nieks nesukelia tiefc baimingos ir žodžio ištikimybę pati gar
pagarbos, kaip Marso meteo bė atstovavo.

|
Bet visa Napoleono istorija
Varšava turės pasitenkinti tuo, kuriems jis rupi! Visi kas gali
— Nesilaikydamas įpročio, j s
Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd............... 1.50
S
ką Sąjungininkai jai paskirs. jį lanko, visi jame ramia sa- kiekvienam mokyklų lankiu
|
Dangaus žvaigždutė — juodo audek. apd............... 1.00
|
patsai skutosi.
siam gerai žinoma. Kam aš
Tokios nuomonės yra ir mi- vųjį ieškinį.
Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 3
— Jis maža laiko moterims, =
Iš įvairių Paryžiaus nuotru- gaištu? Bersiu verčiau jo gynisteris pirmininkas
Lloyd
«
Amolėlis
— juodais apdarais ....................................... 1:50 =
pų, šiuokart imkime didžiau-' veninio mažmožių, kurie musų teatrui, kortoms aikvodavo,
George.
S Aniolėlis — juodais apdarais ............................................ 0.75 =
priešingai begalo mėgo salius
niekinami
tveria
galiūnus.
sių
Napoleono
Bonapartės
as

Šios maldaknygės yra nedidelės. Turi bevelk po 300 puslapiu.
3
Ir jei Lenkai bus apmalšin
S Spauda aiški.
ir puikiai lošė.
1
O, kaip dažnai mes nusiskun
ti Silezijoje, jie neteks drąsos menybę.
— Jis dažnai rašinėliuvo 3 Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 E
Šįmet 5 Gegužės d. lygiai džiame nepalankiomis gyveni
ir Lietuvoje panašių komedi
Pulkim ant kelių........................................................................... 2.50 3
straipsnių į “Moniteur”. Jau |
šimtas metų nuo jo mirties su nio sąlygomis! Kų mes nuveik
jų lošti.
Pulkim ant kelių .................................................................. 2.00 1
nas būdamas jis pasisotinda =
Pulkim ant kelių .................................................................. 1.85 |
Vilniaus likimas nūnai yra kaktuvių. Apsilankyti Louvro tume, sapnuojame sau, jeigu vo J. J. Rousseau. Jo savitai S
pašalinus
visus
trukumus
mumuzėjuje,
Versaillo,
Eontaine| Pulkim ant kelių ....’................................................... 1.50 |
sujungtas
su
nuotikiaiš
nepriklausomas stilius, kiek
bleau rūmuose pasižvalgyti, po sų energijų tramdančius! Mes
81 maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų
S
Augšt. Silezijoje.
vienam žodžiui davė idėjų. Jo 5 Įvairumas priguli nuo apdarų.
patį
Napoleonų
pralenktume!
Konkordijos aikštę pasišvais
rankraštis būdavo neišskaito 3 Maldų Knygelė .......................................................................... 75c. |
tyti, prie jo kapo giliai atsi
Tuotarpu gyvenimas neklau
| Maldų Knygelė ............................................................................... 50c. |
mas.
dusti, tai visvien ką jo gy so musų bergždžių vaitojimų,
Užsisakydami adresuokite:
— Vos atsikėlęs kambariniais
ventus žygius pasirįžimus, at negirdi piktų keiksmų ir mes
“DRAUGO” KNYGYNAS
rūbais apsisiautęs skaitydavo 1
Kaip Sąjungininkai broliš
spėti, jo sielon pažvelgti. O skurdžiai šliaužiame žeme, ku
prie ugnies korespondenciją ir = 2334 So. Oakley Avė.
kai elgiasi su Lenkais maišti
Chicago, lū. 5
kam jis neįdomus!
ri tiėk dvasios didvyrių pa
dienraščius.
ninkais Augštojoj Silezijoj, ro
niiiiiuuiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiijim
Kaip
nustingąs,
įstabus, gimdė!
— Jo žingsnis buvo skubus,
do “Associated Press” depeskaidrus ir staigus meteoras jis
Kame jų garbės, galybės, di
net iškilmių metu, tas labai
ša iš Gegužio 12 d.
sušvito pasaulinės
istorijos dybės slėpiniai! Visi griausti
nepatikdavo moterims, kurios
Katovvicuose, Augšt. Silezi skliautuose ir pranyko.
niu sudundėję įvykiai, dideli
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko Agentūra.
į lydėdavo.
joj, yra Prancūzų ir Anglų ka
Gimęs Ajaccio (Korsikoje) žygiai
tėra mažmožių tąsa.
•
#
•
reivių. Jie saugoja miestą nuo 1796 m.; artilerijos lietęnantas Kas vienam yra mažmožis, ki
praneša visuomenės žiniai, kad nauja ofiso vieta randasi ant
®

Lenkų maištininkų puolimo.
kontribucijų. Sutiko ir daugy
Prancūzai turi šarvuotą auto
bę kitų sąlygų pildyti.
mobilių.
Daugelis mano, kad tokiu
Gegužio 11 d. miesto apiebudu Vokietija pateko ilgon
linkėse pasirodė skaitlingas
Sąjungininkų "vergijon. Vokie
Lenkų būrys. Tai buvo pryšačių tauta vargs ir niekuomet
kinė
maištininkų
sargyba.
negalės nusimesti tų vargų. Il
Prancūzai miesto aikštėje pas
giausius metus ji dirbs duonų
tatė savo šarvuotąjį automo
svetimiems.
bilių. Kulkasvaidžiams paruo
Tokiu budu Vokietijos liki
šė tuščių patronų.
mas nudažomas
juodžiausio
Lenkų būrys keleto raitą
mis spalvomis. Bet daugelis vi
sai kitaip protauja apie Vo vadų vedamas, patraukė gat
kietijos ateitį. Nes nors Vokie ve tiesiog į aikštę. Maištinin
tija

“DRAUGO”KNYGYNE

ir greitai,

Todėl musų budrumas nuo
lat turi būt įtemptas. Lietuvos
Kas viešėjęs Europoje neap
Metams ................ ..
>8.00
jo vaikštynės
Puaci Mctiy ••••»« . a. .. • • • 4.00 armija turi būti pasirengusi lankė Paryžiaus, tas visvien, ras! Panašios
8UV. VALST.
pralietos Aleksandro, Cezario
Metanu ................... ..
>6 00 pakelti dideliausias sunkeny sakomu, kų buvęs Ryme ir Pu
tęstos, Karoliaus pasektos, bet
Pirsel Metų ................................ 8.00 bes.
pos nematė.
Prenumerata mokosi lSkalno. Lai
Napoleonas joms prisegė galu
Nepaisant pramatomos gali
Paryžiau, Paryžiau, kas ta
kau skaitosi nuo užairafiyino dienos
tinų antspaudų, kurio pasaulis
ne nuo Naujų Metų. Norint permai mybės mes nenusimename.
vęs nesvajoja! Ir jaunavedžiui
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir
nesapnavo.
senas adresas. Pinigai geriausia sių
Nes
Vokietijai nusilenkus pirmon kelionėn išsirengę ir
Ir nepaisant Waterloo ir
sti lAperkant krasoje ar exprese "Money Order" arba Įdedant pinigus } Sąjungininkams,Anglijoje stai beūsis diplomatas portfeliu ne
Šv.
Elenos, toks regėjimas vi
registruotų laiškų.
ga pakilo palankumo jausmas šinas ir kompozitorius — dai sos žmonijos atminty palieka
“DRAUGAS” PUBL. CO.
Vokiečiams. Pačiame parla nius pirmų kart scenoje nukai
2334 S.* Oakley Avė., Chicago. mente reikalaujama išmušti tęs ir dailininkas kurti pradė negęstančio atsiminimo.
Garbės slėpiniai.
Tel. Roosevelt 7791
Lenkus iš Augšt. Silezijos. Ir jęs. Kas ir besuskaitys visus

Du Svarbiu Įvykiu.
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Kasi apie tėvynę

ir brolį rius.

DR. A. A. ROTH,

poezijos pirmbikunus, užmirš
tame jų durim žiedus, dar-,'ii
neišmokome

jąją

apvertinti?

Kūmom l.jlflujM rt Chirnnraa
KpccIJalHtaa Moteriškų, Vyrliku

Vaikų Ir »lMy ohroalAku Ukij
VALANDOife 10—11 ryte 2__ « p*

Pagerbkime ir neužmirškime
ph-ti), 7—8 rak. Mcdėltouriii 10—12 d.
savo tatitos Žadiiitojų.
Oflme 8864 So. Hnlatod Su.

Fabija Určiniskė.

Telefono*

Drorer *<**

CMm**
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DRAUGAS
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į teteisėtus šmeižimus apie Lie metais buvo maža saujelė Lie-'
tuvą tautinės dvasios laikrnŠ tuvos karžygių ir tai tapo
ciais ir knygomis, jtekmę di- išvyta Rusų-bolševikų galinga
strumentų
ir
vaistų
pirkimui
dėlę Amerikos Lietuvių lai-|urmija, o dabar ačiū Dievui kaMusų koresp. iš Lietuvos.
11,520 auks.; personalo atlygi kraščiai turi kareivių tarpi*, riuomenė kai ii reikiant ir kiek
Telšių apskrities savivaldybės nimas 34,320 auks.; Telšių li nes kiekvienas kareivis įdo vienas Lietuvos pilietis pasiSu dovanomis
goninės vidutiniai 25 ligonių mauja, kų veikia Lietuviai rįžęs pavojui gresiant stoti
1921 m. sąmata.
----------------------------------Rengia ---------------------------------ir 7 personalo mhitininins 71,- svetur.
Šv.
Onos
Draugija
į
kovų
prieš
nevidonusLenkus!
Pajamos. Mokesnio nuo ne
280 auks.; kuras ir šviesa 16,NEDELIOJ GEGUŽĖS (MAY) 22, 1921 M.
“Draugo” Nr. 55 iŠ 1921 Tik paremkite mus aukomis,
kilnojamo turto: nuo žemės
šv. Jurgio PiimpijoM Svetainėj 32-ml Plaec Ir Aiibiirn Avenue
556 nuks.; raštinės dalykai metų kovo įnėn. 7 d. atradau o musų krutinės kupinos tė
Pradžia 0 vai. rakant*
įžanga SSc.
ir valdiškų miškų 382,733 auk.
660 auks. Viso 150,536 auks. atsišaukimų į Amerikos Lietu vynės meilės įstengs atlaikyti
Atsilankė ne tik prisišoksite Ir linksmai laika praleisite, bet dar
36 sk.; nuo patentų pramonės
ir dovanų gausite.
Beturčių globa; įrengimas vius,kurie paeina iš Vilniaus ir net sutriuškinti kiekvienų
šv. Onos Draugija kaip visados taip ir šiuo kartų norėdama sve
ir prekybos įstaigų 19,750
S. D. LACHAWICZ
čius užgunėdlnti pakvietė geriausius muzikantus. Griež J.
Rakausko
2 rajoninių vaikų prieglaudų rėdybos ir visų okupuotų vie priešų puolimų. Drąsa, pasi
Orkestrą
Kviečiame visus atsilankyti.
v
LIETUVYS GRABORIU8
auks.; nuo nekilnojamo turto
RENGIMO KOMISIJA.
(Rietave ir Telšiuose), buto tų lenkais, kad kovo 6 d. sek šventimas ir tėvynės meilė Patarnauju laidotuvėse kopigiausta.
Telšių m. 9,060 auks.; Plungės
Reikale
meldžiu
atsisaukt!,
o
mano
nuoma, kuras, šviesa kaminų madieny McKinley parko sve kiekviename Lietuvos karyje darbu busite užganėdinti.
m. 7,030 auks. Neišieškoto sa
ir išeinamų vietų valymas tainėje įvyks minėtų vietų Lie liepsnoja! Ištikro ant kiek 2314 \V. 23rd Placo
Chicago, III.
.. ........................................................................................................... 1
vivaldybės mokesnio už 1920 116,606 auks.; algos tų priegl. tuvių didelis susirinkimas, kas
Tel. t anai 211)11
teko patėmyti, tai daug kų
442,648 auks.; iš Telšių ir
personalui (12 asmenų) 18,800 nepaprastai pridavė man ūpo, reiškia brolių Amerikos Lietu
Plungės m. už nekilnojamų tur
auksė; 89 vaikų ir 12 persona nes ir aš paeinu iš okupuo vių aukos, nes kiekvienas ka
tų 16,090 auks. ir M. Gorskielo maitinimas 145,335 auks.; to lenkais krašto. Esu iš Kau reivis apturėjęs dovanų iš
nės 6(M) auks. už žemės 600 de
medicinos pagelbai 3,080 auks.; no rėd., Ežerėlių apskr., Rim Amerikos Lietuvių džiaugia
šimtinių.
inventoriaus pirkimui 25,020 šės valsčiaus, Antalgės so si ir turi ūpo....
Rekvizicijos mokesnio liku auks. Senelių prieglaudos į- džiaus ir visa širdimi prijaučiu
Linkiu Amerikos Lietuviams
siai už 1919 m.: Plungės dva rengimas, kuras, šviesa ir va ir sveikinu garbingų okupuo- laimingai darbuotis tėvynės
ras 19,533 auks.; Telšių mies lymas kaminų ir išeinamų tų vietų Lietuvių susirinkimą |a|,uį jr pO visų audru, verpė
tas 30,940 auks.; M. Gorskie- vietų 17,160 auks.; dviejų tar ją linkiu geros pasekmės be- tų lQįmingaį grįžti j tėvynę
įės dvaro iš Nerimdaiėių 2,- nautojų alga 2,4(M) auks.; 48 sidarbuojant už gimtinės at Lietuva.
UM) auks.; pabaudos už laiku senelių ir 2 personalo maitini vadavimų. Nežinodamas atalin
Su tikra pagarba.
Teisingą, Greitą ir Mandagų
įesumokėjimų 5,633 auks.; nuo mas 44,410 auks.; medicinos kaino antrašo, tai nors per
kareivis
nekilnojamo turto Telšių mies pagelba ir mirus laidoj 2,300 Gerbiamų laikraštį “Draugų”
J. Zagorskis.
Patarnavimą
to už 1919 m. 9,060 auks.
auks.; inventorius, remontas prašau minėto susirinkimo ko Veikiančioji armija 1921 m.
YAKUBOWSKI i
Savivaldybės kasos paja- vaikų ir senelių priegl. 16,- misijos pareikšti drąsiai pa Balandžio m. 9 d.
PATIRSITE pirkdami laivakortes ir siųsdami pinigus Lietu
nos: už malūno knygutes ir 500 auks.; pašelpa beturčiams sauliui, kad netik Amerikoje
esantieji
okupuotų
vietų
Lie

von per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ (Lithuanian
trklių pirkimui lindynių kny- netilpusiems prieglaudon 60,tuviai protestuoja prieš paver
Sales Corporation).
(M)0
auks.;
prieglaudų
rašti

bas, pabaudų ir įvairių smul
614
W.
18
Street
gimų
Sostinės
Vilniaus
ir
kitų
kiui pajamų 34,099 auks. 95 sk. nėms 6,(MM) auks. Viso 460,611
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ siunčia pinigus per
Lietuvos teritorijos kraštų Len už padėtus pinigus, jeigu pirksi mu
Chicago, 1U.
auks.
laidoms,
čekiais ir telegramų. Kas mėnesis per savo skyrius pa
sų
rekomenduojamus,
užtikrintus
Subsidija apskričiui iš vals
kais,...betv. ir. mes,1 Lietuvos
RvI
*
siunčia suvirs (5,000,000) penkis milijonus auksinu. Tas liudija
Pašelpa statomai Dirvonėnų
čių: milicijos išlaikymui 210,PIRMO MORGEČIO
tų piliečiai, pabėgę iš žiaurios
kad Lietuvių Prekybos Bendrovė teisingai ir greitai patar
285 auks. 28 sk.; kalėjimų 11,- dvare ūkio mokyklai 70,000 lenkų okupacijos jungo į Tė
AKIU
AUKSO BONDSUS
nauja.
Procentai Išmokami du kartu J metus
135 auks.; pašto važiojiniui auks.
vynės gynėjų eiles, protestuo bllc
vienoj bankoj.
ŽINOVAS
MUSU PERLAIDAS išmaino ant pinigu visoje Lietuvoje.
Kalėjimo laikymas: 3 kalėji jame prieš neteisėtų pagrobi
r,942 auks.; smulkiems mokyk
Bondsai po $100 ir $500. Gali pirkti
Atitaiso žvairas akis
Taip
kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipirkite musų Ben
lų ūkių bei remonto reikalams mų luitų laikymas 600 auks.; mų musų Gedimino Pilies Vil ir lengvais išmokėjimais.
vienu atsilankymu, be
drovės drafta ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon par
jokios
eliloroformos.
kuras 1,500 auks. šviesa 150 niaus ir Amerikos Lietuvių
150,347 auks.
§& Suvirš 800 Išgydymų
Perkame, parduodame, mainome Ir
važiavę
pinigus gausite pačtose ir Lankose.
užrašuose.
Valdžios pašelpos Telšių sa auks.; valymas 300 auks., protestui tikrai pri jaučiame! duodame informacijas apie jvairių
kotnp. šėrus.
Ateik ir leisk apžiūrėti diplomoLAIVAKORTES parduodame Lietuvon ir iš Lietuvos ant
vivaldybei: iš Švietimo Mini<- šiaudams pirkti 101 auks.; Ir be to dar lai žino pasklydo
tam ir registruotam gydytojui ir
visų
linijų. Valiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir
chirurgui, kuris specijalia išstudijavo
Kreipkities J Lietuvių Įstaigą
Įerijos namų remontui 50,000 maitinimas 4 kalinius 8,784 po visą Ameriką Lietuviai,
galvų. Ypatingai gydo
kitus reikalingus dokumentus ir sutvarkome Ineomc Taksus.
kad Rytų Lietuvos gyventojai PEOPLES INVESTMENT CO AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR GERKLES
inkš.; statymui 90,(MM) auks. auks. Viso 11,435 auks.
LIGAS.
DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuvių Pre
llrrnm 1422
Milicijos laikymas: buto ku nepakenčia Lenkų jungo, liet 220 S. Stat<*s Street
|viso 140,000 auks.
PATARIMAS
DYKAI
kybos
Bendrovės šėrų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FA
Tol. Hnrrison 2024
Clilcago. III.
AusJ s
Silpnos
Ak|s i Kurčios
Pajamos iš valdymo turto: ras ir nuoma 75,600 auks.; prašo Lietuvos karuomenės
BRIKO.
Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darba daugiau
Akjs i Tekančios
Ausis
Rknutlamos
arklių
pašaras
130,500
auks.
atvaduoti
juos
iš
besočių
Len
Ak|s Ūžiančios
Ausis
Raudonos
Kasdien
Ir
nedciionns
nuo
12
Iki
3
1,000
darbininku.
T<xlel jeigu nori gauti gera pelną už savo
)irvonėnų dvaro nuoma 9,(MM)
Ausis
Akis I Užkimštos
Žvairios
po piet.
pinigus,
tai
pirk
Lietuvių
Prekybos Bendrovės šėrų kurie da
Viso
206,100
auks.
kų,
kurie
paskutinį
duonos
ką

Įniks.; už nuomojamų Telšių
Nosis Skaudama
Gerklė
Skaudama
Silpna
Gerklė
Rėgantl
bar
parsiduoda
po
$7.00
vienas,
neą kaina pakils, nuo Liepos
Nosis
Pašto laikymas: butas, ku snį atima, o gyventojams tik
Gerklė
Nosis Kataruota
’-v •
Kreiva
irieglamlai 4 deš. manoma tu1
d.
iki
$8.00.
’ "
Gerklė
Papūtus
Nosis
Už.klmSta
4 ti
ras 2,250 auks.; pašto vežio belieka bado šmėklos nasrai.
•ėt ekonomijos 25,(MM) auks.
Franklin O. Carter, M. D.
Siųsdami pinigus, pirkdami serus arba norėdami daugiau ži
jimas 7,800 auks. Viso 10,050 Ir šiandien perskaitęs savo | Tel. Off. Humboldt 4830
t
23 metai prie State gatvės
Pajamos iš'labdaringos rin
nių
apie laivakortės kreipkitės ypatiškai arba per laiškus šiuo
Ros.
Humboldt
3393
dalies kareiviams minėtą Ame
auks.
I2O State St.,
Chicago, III.
adresu:
■
kliavos: iš pasilinksminimų ir
Padengimui įvairių smulkių rikos Lietuvių atsišaukimą, pa
Valandos: nuo 9 iki 7. NcdėldieYdšių šv. Vincento n Paulo
niais nuo 10 iki 12.
stebėjau kareivių tarpe dide
išlaidų 950 auks.
Ir-jos nario mokesčio 12,000
ARKITEKTAS
Lithuanian Sales Corporation
Išviso 1921 metais numato lį pasirįžimą kariauti už at
1263 N. Paulina St.
luks.
iiiKiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiii;
nie išlaidų—1,673,433 auks. 6 vadavimą pagrobtų Lenkais
Kantp. Milwaukec
Milivatikoo A ve.
414 Broadway, Boston 27, Mass.
sTel. Ganai 257
£
Likučiai iš 1920 m. pirmai sk.
Clilcago.
kraštų.
I DR. C. K. KLIAUGA !
liūnai Sausio 1921 m. 42,746
E———Jei patogiau tai kreipkities į musų skyrius
Be to Vasario 12 <1. susiva Labai malonu, kad Ameri
LIETUVIS D EN TĮSTAS
|uks. 47 sk.
Lithuanian Sales Corp.
Lithuanian Sales Corp. |
žiavimus valsčių atstovų (sei kos Lietuviai suteikia mums
j E1821 So. Halstcd St., Clilcago, III.E
Nuo pasų prieglaudų naudai melis) nusprendė duoti iš to savo laikraščių, iš ko galima
3249 So. Halsted St.
300 Savoy Theatre Bldg. =
—
Kampas 18th St.
AMERIKOS LIETUVIŲ
sValand.: 9—12 rytų, Ir 2—9 vak.~
Chicago Tel. Yards 6062
),000 auks.Leidimai ginklams sąmatos pašelpos Plungės gim sužinoti apie veikimą brolių
Wilkes-Barre, Pa. =
immiuiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii
dviračiams 6,500 auks. Iš li- nazijai — 12,(MM) auks. ir yra svetimose šalyse. Dar Lenkai
Chieagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki 6:00 vaka- s
|oninės 48,600 auks.
=
re.
Vakarais: Utaminke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai. S
neatsitraukė
iš
Vilniaus
ir
iš
Mokinama:
angliškos
ir
lietuviškos
duodama vienam Dotnuvos ukalbi;, aritmetikos, knygvedystės, ste
S
vak.
Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.
Blvd.
8448*
Išviso pajamų 1921 metais kio mokyklos mokiniui stipen kitų kraštų, bet dar rengiasi nografijos, typewriting, plrklyboe tei lTel, Yards 6GG6
užpulti mus, — kaip esu paty sių. Muv. Valst. istorijos, nbelnos Isto
Dr. V. A. ŠIMKUS
lanoma turėt — 1,673,433 dijos 2,700 auksinų.
Tmiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiimiimimn
rijos, geografiJoB, politikinės eoknoLietuvis
Gydytojas, Chirurges Ir
ręs
iš
pranešimų
gyventojų
inljos, piiietystės, dalliarašystės.
uksinus 16 sk.
Akušeres.
iš lenkais okupuoto krašto. Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
Išlaidos. Naujokų mobilizaĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllĮlllllllllllllllllllllllllllllllllllllimillNĮĮ,
>303
H.
Halstcd
St. Chicago.
KAREIVIO LAIŠKAS
4 valandos po pietų: vakarais nuo 6
Valandos: 10—12 iš ryto 1—1 Ir
Nieko!....
Nesibijokite,
bro

iki
10
vai.
23,142 auks. 06 sk.; vai
“DRAUGO” RE
liai Amerikos Lietuviai, 1919 3106 S. Halstcd St., Chicago. 8—8 vakar* Ned. 18—11 18 ryto
zbos išlaikymas 37,200 auks.;
DAKCIJAI.
ildybos tarnautojų (rastve
rs, mašinistė, sargas sųskai- Gerbiamoji “Draugo” Redak iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniirtniiiiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiuiiiiiiu
rbn) 28,800 auks.; valdybos cija:—
ištinęs išlaikymas 5,720 auks.
Gavęs nuo gerb. tėvynės gy
Pirmu negu pradėsit renktis į kelionė kreipkitės pas mus ir viską ištirkit. Tas 5
buto išlaikymas 4,952 auks.;
Dolierių.
|
nėjų rėmėjo, Antano Jaku
jums nieko nekasiuos.
jvizijos komisijai atlyginimo
čio (A. Jakutis P. O. Box 19
Jau tūkstančiai Išvažiavo per musų Biurą J Lietuva Ir Stintai Išvažiuoja dabar k:is mėnesls. VIS
0 auks.
pnruplnnm pnšportus, au tvarkom taksus ir pagclbatam išnlunstl bagažus. Pnftportu padarlme už
E
Leuiston, M e.) pundų laikraš 3 šiem
savo darbų kalnuojam tik $1.00. Už bagažu ir taksu sutvarkymu mes nieko nekainuojant. KIEKŠvietimo reikalam: remontui čių, daug naujienų sužinojau
VIENAM ŽMOGUM VAŽIUOJANTIS PER Ml’MIM YRA
APRŪPINTAM
NUO LAIKO SĖDIMO
J
unų ir butų — 186,160 auks.; iš plataus pasaulio. Ištikro
TRAUKINI CHK’AGOJE IKI JIH PASISEKĖ KAUNA.
ibiams įgyti ir taisyti 75,570 yra malonu, kad ypač šiais
Didžiausias Lietuvių Valntljinis Bankas Amerikoje.
=
iks.; mokslo priemonėm pirk- metais pradėjo plaukti į Lie
Bedarbė Praeina.
15,370 auks. Pašei pa betur tuvą Amerikos Lietuvių lai
int mokiniams 13,830 auks.; kraščiai. Jau nekartą esu pa
Dabar, knda šimtai Fabriku vėl ntsidaro ir darbai vėl . prasiS
dėda,
kaip
tik
yra
laikas
pradėti
taupyti
pinigus
apsisaugojimui
S
Parandavojame
Padarome visokius
4 pa Telšių gimnazijai 24,- stebėjęs kareivius skaitančius
nuo bedarbes ir neluimių ateityje.
=
0 auks.; mokyklų butų nuo- Amerikos laikraščius. Klau
Safety Boksus
notarijališkus
= Kas Čedija Pinigus Universal State Banke Tas Nemato i
li 31,600 auks.; šviesai 14,- siau kareivių — kas suteikia
$2.50
metams
raštus.
|0 auk-.: kurui 55,200 nuks ; jiems laikraščių iš tolimos
Bedarbės Ir Blogu Laiku.
dnanių vietų ir kaminų Vi Amdrikos!
“Nagi” -sako—
Todėl, Tautiečiai, vist ( savo tikra Vnlst. Banka!
liui 5,327 auks.; smulkus “pažįstami prisiunčia”; tai ir
Išsllmkitc Universal Kt^te linuko Knygutė Alandte.
Musų Bankas Išmoka pinigus ant pirmo pareikalavimo su nuo8
įkyklu butų remontas 4,710 aš šiandien ir visuomet džiau
šimčluls.
E
t;------jks.; smulkios ūkio ir rašli giuosi, kad mano artimas kai
Suv. Vai. Ir Uliiragos miesto valdžia lulko savo pinigus šiame
a
|s išlaidos 12,680 auks.. Al mynas A. Jakutis dažnai pri
llanke. Geresnės garantijos musų linuko tvirtumo ncrclknlntijnmą.
6
is mokyklų sargams 25,770 siunčia man naudingi) Ameri
Pinigai Eina Brangyn!
|ks.; švietimo skyriaus pe kos Lietuvių laikraščių ir kny
FABIONAS ir MICKIEVIČE, Vedėjai
Dabar yra paskutine proga pasinaudoti pinigu — mnrjtlu kursu
S
įalui alga 3,600 auks.; mo- gučių, kuriuos atydžiai pers
manantiems važiuoti arba norlntlema siųsti pinigus Lietuvon.
809 W. 35th St., (Halsted& 35th Sis.) Chicago, III.
fklų statybai 3 mokykloms: kaitęs dalinu fronte karžy
Mes prlstatom pinigus LiHuvoii | I savaitės su pilna gnrnntlja.
8
liškės, Medingėnų ir Liep- giams — kareiviams ir šiaip |
Kainos laivakorčių iš New Yorko iki Kauna $117.00
Banko Valandos: Kasdiena nuo 9 v. iš ryto iki 4 v. po pietų Ir
5
vakarais Utarnlnkala nuo 8 iki 8:10. Subatomis visa d. iki 8:30 vak.
įkės 180,(MM) auks.; nepra norintiems skaityti.
Kainos laivakorčių iš N. Y. iki Eydtkuhnen $104.60
šomų išlaidų 15,(MM) auks.
Kainos laivakorčių iš New York j Tilže $106.95
Tnip-gi nors sunkiomis ap
=
Idant
žmonės
važuodnmi per keltus ruhežus ne butu nulnksojaml už vožiamus pinigus, yra patar|so 663,037 auksinai.
linkybėmis platinimui okupuo 8 tina kad Jie kiekvienas nusipirktu draftus Apie ta Jau buvo pranešta net Lietuvos valdžios. MEH
PARDUODAME TOKIUS DRAFTUS PAGAL DIENOM KURSĄ UZ KURIUOS PJNIGUS IŠMOKA
Sveikatos reikalai: Telšių Ii- tose “proszę panai s” lenkais 3
8 BE JOKIO ATITRAUKIMO LIETUVOS PASTOSE ARBA BANKOKE.
ii nės butui remontui ir u vietose, liet stengsiuosi kaip =
VALANDOS: Kasdiena 9 ryto iki 8 vakare. Vakarais: Utar. Ketv. Ir Subatomis iki 9 vai. Nedšl3252 SOUTH HALSTED STREET
CHICA60, ILL.
8
d lenais: 9 ryta iki 3 po pietų.
reikalam 16,200 auks.; in- tik galėdamas slopinti lenkų
iiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

Reikalaujame 1000 Svečiu
Ant Rožinio Baliaus

Gausi 7%,8%

M. E. ZALDOKAS

Mokykla

Mūšy Tortas Apie !

Atydai Važiuojančių į Lietuvą

3,000,000 |

UNIVERSAL STATE BANK |

EUROPEAN AMERICAN BUREAU

■

8

UNIVERSAL STATE BANK'

■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiimiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimmiiiiiihiiiiiiiimihKrtrtmiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiimii

BOUGKS

Šeštadienis, Gegužės 14, 1921

Ponas vaitas, dešino ranka Į tiek, kiek patys galime nu-

BIČIULIŲ SODNELIS.

sveikinuc^:. . c ’ -ko — ; r.-

WWMWWWWWW«WWWHmwWWWWWWW<WWWW

O, vyras esi! Tikras pa
sirašiau prie tos prakilnios par triotas!... Kiek tu pats galėsi
tijos, kurios ohalsiu yra: “su žemės išdirbti?
skaldyti visas didesnes Lietu
— 10 dešimtinių, atsakiau.
vos ukes (dvarus-dvarelius) ir
— Gerai — tarė p. Vaitas;

nenorėdamas
siau:

$245,000.00

užklau

tikėti,

Turtas Jau Siekia

— Jeigu nieko negalite par

ittititlttlitllll!

liiuriogalos Lįu -gyvulius, padargus ir sėk- ne! Ačiū Dievui, kad tai buvo
sapnas...
vandens jėga padarė milži- b
T. Janusas.
nišką kapitalą, apipirko visą
Pavargau. Išnikau. Užbėgau
bendrovė, kuriai

lU^ttiKM ♦ U

nes jie jau nebereikalingi) ii bet ji tik tiek tegali dirbti,

Ii f f 1Ii

ne dvišake “aria lauką”, o jo tamstą nutrauktų...
pagalbininkė, ir-gi nebejauna
Ka-gi daryti I Einu — klumžemaitė, šluotražiu akėja. Pri-lpu per Kelmės dirvonus pėš-

pasakiau “Tegul čias.

ėjęs arčiau

bus

pag... ”

Senis

Kuomet

nemiego
negrumuliavimu
dispepsijos

galvos skaudėjimo ir kitų ligų,

atpuškavau į

atsakė: Kelmę, jau temo. Užėjau pas

randa pagelba vartojant

Dr. Milės’ Nervine
esi vartojęs Dr. Milės
AnU-Pain Filis?
PASIKLAUSK SAVO VAISTININKO

ne pons raštininks? Aš atsa- gal buvo švarus viešbutėlis, ir
kiau, kad rašyti nemoku. Že- apdusęs sakau:

— Tas nieką;

_ Poni Gulbinienė! Susimil-

juk ir musų .lama,

nešk čion ant

stalo

pašto raštininks negeriau rą- kumpį, dešrą, pustuzinį kiau
šo, kap šit muna. boba su šių... na ir... ir... ir alaus stikšlutražiu
•
lą!... P. Gufcbimenė, pažiurėjo,

— Tylėk, kun tu čia plepi; galvą
juk

musų

pakreipė

Ar

bints nesako, vo pamatįs šauk

ir ironiškai

VALENTINE DRESMAKING
COJLLEGES
[6205 S. HaJLeted. 2407 W.
1*50 N. WoUs St.
137 Mokyklos Jongt. ValsUJoee.
Moko Siuvimo, Patteraų Klrpl-J
lino, Designing bizniui ir narnamo.tVietoa duodamos dykai, Diplomai.^
(Mokslas
lengvais
atruokėjlmi
pClesos dlenomla Ir vakaj-aia. Parelkalaukit knygėlės.
Tol. 8eeley 1642
SARA PATEK, pirmininkė.

I

žemės

Turime

pasidėjo puikios Žemaičių u- sklypelį tokį, kokį patys galikėsf Kur gražios triobos? Kur me apdirbti, na, ir muisto tiek,
dailus galvijai.
Kur visame kiek patys galime suvalgyti,

pasaulyj garsus žemaitiški ar—Aš išsižiojau, kad net ma
teliai!
no amerikoniškas cigaras ant
— Iš kur-gi tamsta atvyka, grindų pleptelėjo. Kas-gi čia
kad nežiną, jog musų valdžia dabar darosi?!
tarė senis, ir

— Tai-gi

tamsta malonėsi

panaikinus ukes, mus visus pa- suteikti man nakvynę, o užvaldarė

lygias

bobeliukas:

ne- gytį aš nubėgsiu pas Maušie-

brek nė arklių nė triobų. Gy- nę.
venam unta urvi,o medine šake
— Atsiprašau tamsta, — tair šlutražiu žemį dirbam... lijrė p. Gulbinienė, — mes turi-

tos žemis turėm tyk, kyk patys nu. ]0Vų tik tiek, kiek mums
galiam nudirbti...
patiems reikalinga, o MaušieIšklausęs seno žemaičio Sne-Jnė, kaip ir kiti Jeruzolintos

I Phone

Ciceho

5963

DR. A. P. GURSKIS
LIETUVIS DENTISTAS
! 4*47 W. 14tli Str. Cor. liith Avė.
Cicero, III.
[Vai. 9 iSryto iki 9 ve k. Išimant
Nedėlias Ir Seredas

juk

■
■
■
I
■
■
■
I
■
■
■

namelį;

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS

Čių, ir sėklos, ir visko! Einu

■

—Gaila man tamstos,—at-

linksmas tiesiog pus valščiaus sakė

p. Grušaitis, — miško

beauginu tiek, kiek man pa-

valdybą ir sakau:

Noriu žemės. Pats ją dirb- eiuin reikalinga: nes mažą aksiu. Ponas vaitas užklausė:
lypelį žemės beturiu.
— Ar kariavai už tėvynės I Tolesnei, p. Grušaičio pralaisvę? ar būdamas Amerikoj (įėjau klausinėti, kur galėčiau
paskolos

bonų? nusipirkti

padariau,

arba

negu šaltis nusistebėjęs tarė —eik,
pirkęs sveikas, į Vokietiją ar Švedi-

honą, nes, sulyg Liet. atstovo ją ir nusipirkęs parsinešk. O
j». Kepaišio paturimų, į Ta Pi- čion Lietuvoj nieko panašaus į
liečiu Sąjungą įmokėjau 8 do-Į negausi, nes mes visi lygus*

lietius!

‘ūkininkai.

Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome legališkus dokumentus, davernystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atstovybės Washingtone.
Parduodame lotus, namus, farmas. Pada
rome paskolos ir apdraudžiam nuo ugnies ir kitų nelaimių.
Visus reikalus a tliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais

1

kreipkitės pas

PAUL P. BALTUTIS & CO.

| 901 W. 33rd Street

Tel. Yards 4669

Chicago, III.

Rimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit liiiiiiitiiiiiHiiiitiiiimtimiiuiiiiiimnililimiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiHiuiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii

vak I
Valandos: nuo 9 ryto iki 9
Seredomls nuo 4 lig 9 vakare

Mes turim ant pardavimo gražiose vietose puikių ir gerai Išdirbtų gatavų

i

farmų ir puikiose vietose ukėms žemių beveik visose valstijose ir Kanadoj.

|

Canal

Geras farmas mes visada perkam ir parduodam. Mes perkam, parduodam
ir paimam ant pardavimo visokių rųŠTų namus Chicagoj ir aplinkinčL

8222

Perkam visokius valdžios (goverament) bondsus ir geležinkelių akcijas.
Apsaugojam nuo ugnies, vagių ir kitokių nuostolių. Skolinam pinigus

oj
Chicago
^Valandos: 8:80 A. M. to 12 N-2
#
1:00 P. M. to 8:00 P. M.
*

Visiems viengenčiams, kad aš, kuris turėjau nptieka
po num. 3001 Ko. Halsted ir paskutiniam laike Cicero,
dabar tūrių aptieka ant Town of Ijrke po antrašų:

4559 So. Hermitage Avė. Cor. 46-th Street

F. A. JOZAPAITIS, R. PH.
Savininkas ir Aptiekorius.
Telefonas Boulevard 7078

ant namų ir ūkių. Siunčiam pinigus j Lietuvą paštu, telegramais ir
Lietuvos. Vokietijos
Vokietiios ir Latviio!
čekiais, nes turime savas sąskaitas Lietuvos,
Latvijos ban
koše. Parduodam laivakortes j Lietuvą ir j Ameriką. Mes atstovauja
me ypatas ir korporacijas visokiuose reikaluose. Patarnaujam teisingai.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

IILILIL RILltlh
666 WEST 18th STREET,

i crkaine ir parduodame namus, lotus ir farmas. Kiun, čianie pinigus į Lietuva ir visur. Parūpiname PaSportus
ir Laivakortes važiuojantiems j Lietuva ir kitur, Insu
rance, apdrauda nuo ugnies ir visose kitose šakose. Mu
sų ofise vienas iš savininku, J.P. U’aitelies, jaunas ir la
bai garsus Lietuvis advokatas yra pasirengęs visiems
Lietuviams teisingai patarnauti visuose teismo ir legališkuose reikaluose.

Todėl, nors ir su mažais reikalais kreipkitės j musų ofisn, o mes iš savo pusės užtikriname kad užganėdinsimo
jumis visuose viršminėtuose reikaluose.
E, D. Wilkowski

■
I■■
■
■
■
■
■
■
■

Atlas Realty Company į
4601 South Hermitage Avenue,
(Ant kampo prieš pat

tv.

Turime žemės tik

*

fT P»ABL QO«BN KONC89TINA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje
P&rduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
Marinėlių laičk&nui drukuoti ir ofiso darbam* yra naujau•io« mados. Užlaikom visokiui laikrodžiu*, žiedna, Silabi
nius ir deimantiniu!; gramafonua lietuviškais rekordais ir
koncertinių geriauaių, armoniką rusišką ir prūsišką išdirbyvčią. Balalaiką, gitarų ir amuiką, kokią tik reikia. Dir
bame viaokiua ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
mmikališkus instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlawski

Chicago, Illinois.

Kryžiaus Bažnyčia)

Telefonas Boulevard G080

DŽIAUSI* ĮlETUVlSh KRAUTUVE CM_CA60dE

!

J. P. Waitches

A. M. Barčus

VJH

B

■
■
■
■
■

CHICAGO, ILL.

Egzekutyvis ofisas randasi pačiame vidurmiestyje ——
602-001 Y. M. C. A. Bldg., 19 So. LaSalle St., CHICAGO.
Turim savo atstovus: Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Anglijoje, Kanadoje, Floridoje, ir New Yorko mieste

f<

karvę, kiaulę, Rii-

Aš atsakiau, kad tėvynės la- inelę, plūgą ir sėklos. P. Gra
buriavęs

=

Drover 7043

Naujas kantoras po vardų ATLAS REALTY COMPANY, 4601 So. Hermitage Avenue. Chicago. Illinois.

parduok

turėsiu ir gyvulių, ir paukš- skambučiais užmokėsiu.

bučiau

Štai pavyzdis kaip apie mus ir musų iš Lietuvos giminiems rašo:
"Gavome teta; pinigus 1300 markių 8 dienoj Vasario tai yra lygiai už mėnesio po išsiuntimo.
Mikalojus lialtutif, visus mums pinigus išmokėjo iki skatikui. Ir turime pranešti štai kų. Nueikite pas
p. Povilo Baltučio ir padėkuokite jam, nes per jo liaukų greičiausiai ir .sųžiniškiausiai pareina pini
gai. Daug musų kaimynu per Baltuti siųstus pinigus gavo. Kiti kurie siuntė per kitas, bankas laukia
po 3—4 mėnesius. Vieno žmogaus suvaikščiojo net tris kartus laiškai šen ir ten kol gavo pinigus. Po
Baltuti siųsti kartu pareina su laišku, o kartais ir greičiaus.
Naumiestis, Gruodžio 9, 1920
Mokytojas D. Jurjonas

Telefonas Drover KUČO.

PRANEŠIMAS

rnerikos parsivežiau 7(M) dolie- man kertelę girios nusikirsti
rių. Tai-gi, iškeitęs į auksinus, ir aš tuojau amerikoniškais

daugiau

Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH)

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.

I

męs, neturi iš ko nei trobelės! Ankstį rytą bėgu pa" šni
pas i statyt i, nei kumelės nusi- šnitį ir sakau: Tuojau noriu

bui

Jau Išmokami į 26 dienas

C. .C CHERRYS S
1 Sg DR.LIETUVIS
DENTISTAS
«
^2201 Wost 22-n.l A So. Leavitt St.*

tie jau grynai demokratiškai —

pirkti. O-gi aš? Juk aš iš A- pasistatyti

Kwwwwwwwwww«mw<i

Į Pinigai, Laivakortes Lietuvon

Br. C. Z. Vežei is
LIET UVIS DEMTISTAS
471S 80. ASHLAND AVENUN
1N

■Valandos: 6 Iki 8 vak. N©dėl 18
■Iki 12 ryte.
|
lies. 2914 W. 43rd Street ||
|
Nuo ryto Iki pieL
JTel. McKinley 263

vargšai, gavę po sklypelį že- prie Krazantos tilto grabėje.

Liet.

Baukos Valand: kas dieną nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų Utarninkais ir Subatoins iki 8:30 v. vak.

PalaugvtBH visų akių
tumpinių
kas
yra
piiežastimt skaudė
jimo kalvos, avalguilo. aptemimo, nervotumų, skaudančius
Ir užsidegusius karičlu aklų kreivos akys,
katerakto. nemiegio; netikras akis indeliam.
Daroma egsamiuas lėkt ra parodantis ma
žiausias klaiilua. Akiniai pritaikomi teisin
gai. toli ir siti malantiems nugeibsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančius
mokyklon. Valandos: nuo 12 Iki 1 vakaro.
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų.

Pvoplra Teatro Name
•jTel.
<1616 W. 47th Str. Tel. Bonl. ISol

mano širdis pasinėrė neapsa- sveikas toliau. Ar jus tikėsi*,
konnune džiaugsme. Ir, išties ų, ar ne, tą naktį nevalgęs nakvo-

pirkai

Greito Persiuntimo Pinigų Jūsų Giminėms į Lietuva užtikrinam

kwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww<

Išgirdęs, kad galiu gauti že- Ir jos pažvelgimas į mane aišmės, kiek aš pats išdirbsiu, kiai, tartum, sakė: keliauk sau

ko džiaugties:

Keliaujant į Lietuva ir norint vežtis su savim pinigus tai galite pirkti musų
bankbj dralta; markėmis U. S. dolieriais arba Anglijos svarais, kuri bus galima iš
mainyti visuose Lietuvos Bankose. Pranešam visuomenėj kad šis bankas yra pas
kirtas per Cook County valdžia užmokėjimui visokius taksus jūsų nuosavybės (property) sykių gausite ir pakvitavojima.

bajorai, Iškeliavo j Palestiną.

kos, traukiau toliau.

yra

SAUGUMAS JŪSŲ PINIGŲ UŽTIKRINTAS SAVAME VALDŽIOS BANKE

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9
va. Nedėliomis nuo 9 ryto iki
12 diea

»rtl 4?-toa Gatvės

— zdaroiviiška babuška! Mat do?j Mes jau treti metai, kaip
mokynts: Kaune zvozčiku bu- svetimiems šioj palaimintoj dė ■
Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgai,
vįs....
mokrutiškoj respublikoj nebe-

demokratiška,

2201 W. 22nei ir Leavitt St.

kertė Ik-tos gatvės; 2 IuIk»h
Kamburys 14-15-16-17
Viršui PLATT*S Aptleltos
Tėmykite mano parašų.

Tel.

— Iš kur-gi buržujus išlin-

Aš pradėjau klausinėti, kur tarnaujame.

JOHN J. SMETANA
1*01 So. Vsklund Avė., VlUcago

ADVOKATAS
Ofisas vidumiestyj
ASSOOIATION BLIML
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų
Panedėllais iki 8 vakare
Nedėliomis ofisas uždarytas

pagar- nusišypsojusi tarė:

raštininks

Metropolitan State Bank

Kodėl TU Nepamegini? JT

“Per amžių amžius.Amen.” Ar p. Gulbiną, kur keli metai at-

maitis nusišypsojęs tarė:

Pirmutinė Lietuviška Valstijinė Banka Amerikoje

12BTIVI8 AKI V KPBUIAI.I8TAS

Tukstančiaf kentėtojų nuo

kumelaitę,

matau kaip senis žemaitis me- kiek man -pačiam reikia, o lyg
diniais batais apsiavęs, medi- Kelinės vargiai ji per smiltyną

Ar oei nervuotua, kenti gulvoe
skaudėjimų, ar tauilstos ak Ja
aftaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akja be
siuvant. Jei taip. tuojau* tu
ri pirmiausia pasiteirauti niaao 16 metų patyrimo,
kuris
sutelks tamlstai geriausių, pa
tarnavimų.

Dr. 0. VA1TUSH, 0. D.

Nerviškas?

prakeiktus lotus (sklypus)! O sakau:
varge tu mano vargeli ir vėl
_ Turi žtai kun,elaitę; pa
tui ėsiu kapitalistams dirbti!.... vėžink mane lyg Kelmės. Aš

Tretį Milijoną Dolierių

KAIP JŪSŲ AKIS
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savo busiantį kaimyną ir

Einu nuliūdęs šuntakiu tolyn atlyginsiu.
(vieškelių Žemaitijoj nebėra:
— Taip, turiu

WWWI

Kapitalas ir Perviršis

apsaugoti, o apie pardavimą ir
kalbos būti negai. Aš vis-gi,

išdalinti visiems norintiems |>o ir toj pačioj dienoj Kelmės dir duoti, tai už ką perkate drus
tiek po kiek jie jaitys galės iš vonuose tapo man nurodytas ir ką, smalą, gelžį, šikšną ir tt...
dirbti.” laibai puiku!
veltui įteiktas žemės sklypas. P. Grušaitis rąščiai tarė:
Vieny, pavasario dieną su
Ši diena buvo linksmiausia
— Ką čion su buržuju kalbėti.
grįžtu savo tėvynėn Žemaiti mano gyvenime, nes ta parti
Gul dar jis ir arbatos su cuk
jon. Na-gi, žiuri u ir atsistebėti ja, kuri veltui prižadėjo su
rumi užsimanys? Nežino, mat
negaliu: nei dvarų, nei ūkią teikti visiems žemės tiek, kiek
kad buvo ląikai, kuomet žmo
jau nebėra, o tik rubežiai — jie patys išdirbs, neapvylė!
nės nežinojo nė druskos, nė
rubežiukai, ėžės—ežiukės, pa Mano svajonės tapo tikrenybe!
smalos, nė ugnies, o vis-gi jie
gali ai-pagaI i ūkai. Nei gerų gy Nebėra jau Lietuvoje buržujų
gyveno. Tai kam tie daiktai
vulių, nei ūkės padargų niekur — stambiųjų ūkininkų, kurie
reikalingi demokratiškoj resnesimato. Manę net šiurpulys išnaudoja bežemius, mažaže
{Hiblikoj, kur visi veltui gauna
pakratė. Manau sau: o aš ne mius ir kitus proletarus. Dabar
žemės tiek, kiek jie patys aplaimingas!
Nešiau savo dar esame visi lygus!
triusia!
kiek likusių jėgų tėvynėn,
Einu į Kelmę — pernakvo
Užpykau. Peralkęs, tiems de
idant būti savo darbo vaisiaus siu, o rytoj nupirksiu girios,
mokratams pradėjau, už veltui
savininku, o-gi čion
atrodo, Į nusaindysiu Tabelį trobai pa
man suteiktą žemę, latgalio
kuti Mr. Lord nupirko nuo p. statyti; parašysiu savo šeimyieškoti
Kinlio visą Šatrijos kalną, kur naj, tegul tuojau parvažiuoja
Bet staiga sušvilpė Millcrio
statys milžinišką dirbtuvę, o b tos kapitalistiškos Amerigarsioji Amerikos lietuviška kos, o jMits tuo tarpu supirk- dirbtuvė, ir atsibudau Akro-

šventą Žemaitiją ir suskaldė •

I<<<<<I<K

'.Likti; taigi ir jos produktų

ka per petį plodamas sušuko: tik tiek, kiek save nuo bado

Būdamas dur Amerikoj pri

I

■

4632 So. ASHLAND AVĖ.,
CHICAGO, ILL.
Telefonas: DBOVEB 7306

šeštadienis, Gegužes 14,

AUKOS ŠV. KAZIMIERO
VIENUOLYNUI.

ATSIŠAOKIT TUOJAUS, 1

PrancSam musų gerb. kostumicriajn, kad dabar turime keletą ne-' 5
paprastai Gerų Bargenų, kaip tai: 5
I namui pagyvenimui, biznio namai, 5
Eynor, Pa.
; storai, saliunai ir t. t. Viską par
(per prakalbas).
duosime ant tinkamiausių ir pas
1 Tankiausių sąlygą. Galima įmokėti
Davė po $1.00: V. Kašieta,1
s
tiulį o paskui randos visu išinoK. Buikas, B. Jasulevičia, A. kės. Suteikiam paskolas. Klauski- =
Kusiulinas, K. Milašauskas, J. te tuojau Kcal Estate Dcpt., vedė-13
Šiuokienė, O. Barašauskienė, jo, J. J. Krasovvski, Viee-prca.
S

ŽINOTINA

PRANEŠIMAS.
Siunčiame piningus Lietuvon, prisiuntimas užfiktintas.
Inšuruojame nuo ugnies,
namus, rakandus ir automobilius.
Parduodame namus, skob name piningus.
,

DRAPANOS VĖL ATPIGO
Į reage vakfi rą. Vaklino
“Degtinė” ir “Žilė galvon,
šį metų pigesnėmis nebebus.
Pavvku
velnias uodegon”.
Dabar tai geriauels laikus UžaiTuoj bus niekai, kaip Justi R« ikia pažymėti, kad abejuose
sakyt vasarinį siutų, kol dar
gražiausios materijos noišsbalnas Kudirka apleido Cliicag.j veikalukuose vyrų roles turėjo
gė. Vėliau bus sunku gauti to
ir išvažiavo j Italiją, kad iš moterys ir getai attiko. Tai
kių puikių ir belaukdami pra
ėjus aukštesnį dainavimo mok jau ne pumas syl^'s westvil':>:leisite puikiausi pavasario se
Evaldas
&
Pupauslcas
tėms
moterims.
zonų
nepasipuošę. Dabur yra
slą. Apleidus jam šią šalį, pra •
K. Burokienė, J. Barašauskie
laikas
ir mes esame paslrenr ■
UNIVERSAL STATE BANK 5
840 W. 33rd St.
nyko ir jo dainuojąs balsas,
Paskui dar moterys padaina nė, M. GąJgauskas.
padaryti greitai ir kone per pu
Yards 2790
kurs plačiai tarp Lietuvių vo porą dainelių._ Programa
3252 S. Halsted St., Chicago.
sę kainos pigiau, kaip praėjusį
Smulk. $21.87.
MM
uiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiinr
metų.
skambėjo. Jis buvo žinomas, baigta “Lietuva, tėvynė, mu Viso $31.87.
Tcl. Boulevard 701
i
kaipo jaunas gabus lyriško te sų”.
Mano patyrimas duugclio me
Plymouth, Pa.
ta; yra visiemu gvorantuojamas
noro dainininkas Jo aidai ir Publikos buvo nemaža. Tat i
VARGONININKAS, suprantąs baž
pasitenkinimas drapanoms, ku
nytinę
muzikų.,
tuojaus
gali
užimti
vėl Chicagoje. Štai trumpa ži ir pelno, be abejonės, liks.
Dr. i. E. MAKARAS j
Davė $100.00: Tamošius vietų prie Lietuvių šventųjų Petro
rias
padarysiu.
Llctuvys Gydytojas Ir Chirurgas <
nutė praneša, kad Justinas
Geistina, kati musų moterys ir Marcijona Marcinkevičiai. ir Pauliaus Bažnyčios Homestead, Pa. Ofisas ĮOOOO So. Mlchigan Avė.. ,
I1. S. Važiuojantiems Lietu
linu. S. J. Ocpaiuuiis.
Kudirka ir jo draugai daininin ♦an-kiau surengtų panašių pra Davė $20.00: M. Pilipavičie
Vai. 10 iki 12 rytas; 2 iki
4 po
von arba norintiems siųsti, par
318 Fourtli Avc.
Uomcstcad, Pa.
pi et, 6i80 Iki S 30 vak u e
kai važiuoja iš Romos į Lietu mogų.
duodu materijas už "vvholesale”
nė.
Residencija: 10538 Pvrry Avc. I
kainas.
vą. Vėl, Justinas rašo savo
342
Tel.
Pullman
Geg. 15 d. Šv. Petro ir Pau Davė $15.00: M. ir A. Saka
broliui Juozui, kad gavęB sp>liaus bažnyčioje prasidės mi lauskai.
eialį užkvietinią dainuoti ope
REIKALINGI.
Davė po $10.00: N. N., U. Prityrė audėjiai
sijos, kurias duos tėvas Alfon
unt gražių vilno
roje “Traviato” statomoje
2 2345 South Leavitt Street
Chicago, Illinois. S
Baranauskienė, A. Sinianavi- nių drabužių, darbas pastovus Ir
sas Maria Pasionistas.
DR. S. BIEŽIS
Kaune.
gera mokesti*. Prityrusioms audė
LIETUVIS GYDYTOJAM
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiitiHiiiiitiiiiifiiiuiuiiiiiiiiiimiiiiiiJiHiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiM
Tikimės, kati per misijas čienė, M. Kazlauskienė, H. Ke- jams kelius bus apmokėtas. Atsišau
IK CIUItUROAS
Gi va eina gandas, kad
kite
Subatoj
nuo
2
iki
4
po
pietų
blieninė,
J. Markevičia, J. Vr2201 VVest 22ud Street
daugelis Westvillės paklydėlių
kambaris 1854 208 S. La Šalie St.
šiaurinės ir vakarinės ChieaCanai 6222
bonas,
J
Šliuuskienė,
O.
GriuTelefonas \Vabash C540 arba tiesiai į
uezaležninkų paliaus tikėję vi
8114 W. 42nd Street
gos dalies chorai rengia mil
South Bcnd tVoolcn Co.
,
M.
Marcinkevičienė,
Tel. McKlnley 498S*
čkunient
sokiems bambizams ir sugrįž
So. Rcud Imi.
žinišką Rožinį Balių su dai
prie tikrosios motinos Rymo M. Bračiulienė , O. Karoskienė,
nomis, kuris turės įvykti SereR. Sfcruckienė, J. K veda ra viKatalikų Bažnyčios.
doje Gegužio 18 d. šv. Jurgio
čienė.
Mažiukas.
1549-51-53 W. Chicago Avenue
ANT PARDAVIMO.
parap. svet. Pelnas skiriama
Davė $5.00: Mare. OčgausNAMAS ANT PARDAVIMO.
Justino Kudirkos tolimesniems
kienė.
Ant šešių šeimynų mūrinis namas
Ice Cream Parlor
WEST
PULLMAN.
ILL.
B) Į»g
su lotu cxtra greitai namo po nume
mokslo metams.
Davė po $1.00: S. Šliauzienė, riu 920 W. 32-nd Place; priešais
Radandai, Pečiai, KarSu pragyvenimo kambariais,
Tik ką prisikėlusi musų tau
šv.
Jurgio
lupkykla.
Namas
su
lotu
K. Riglevičia, P. Šimoniulis, P.
Ipetai, Pianai, Victrolos,
ta, karštai reikalauja viso Nors musų parapija mažy Petrašauskas, L. Domanskaa, vertas $9000.00. Kadangi pinigai tyroje miesto dalyje.
urnai
reikalingi
parsidups
už
$8000.00
Kreipkitės
ISiuvamos Mašinos, Plau
kios rūšies amatninkų, bei tė, bet turi gerą bažnytinį cho P. Chmeliauskas, J. Razanskas. be jokio comųiission. Atsikreipkite
rą.
Choras
sustiprėjo,
pasidau

j
šv.
Jurgio
klobonijų
po
num.
3230
profesionalų. Taipat nemažiau
namos Mašinos etc.
“DRAUGAS”
Smulk. aukų $2.50.
Auburn Avė. Chicago. III.
ji reikalinga ir žymių muzikų. gino narių ypač kuomet čia
Viso $289.40.
2334 South Oakley Avcnue.
Pavyzdin Airių tauta, kuri pratlėjo vargonininkauti p. J.
BARGF.NAS.
Visiems
aukotojams
nuoCash arba ant lengvų išmokesčių.
Pigiai parsiduoda Grocernė, blokas
desperatiškai kovoja už nepri Ka rėčka.
Tel. Roosevelt 7791
/ širdingiausia ačiū.
nuo Lietuvių bažnyčios. Turi būti par
Choras
gražiai
gieda
bažny

klausomybę, Gegužio 10 d. diTelefonas Monroe 3683
duota į trumpų laikų. Priežastis va
žiuoju į Lletuvų. Atsišaukite.
čioje,
bet
visas
vargas,
kad
ne

deliausiame Auditorium teatre
A. G.
ANT PARDAVIMO.
laavni
pasikvietė Airių tautos genijų turi vargonų. Bet vis-gi mano Mūrinis namas 4-rių pagyvenimų, 1736 W. 47 Str.
Chicago, III.
Neužmirškite aplankyti Booelektra, vanos. 5-kių metų senar,
dainininką John McConnae'k, kaip nors juos įrengti. Del to ant
kampo 52-ros ir Marshfield Avė.
kuris koncertavo dėl nukentė suorganizavo “Vargonų Fon vertės $16,500.00 kas greitai pirko Ant pardavimo namas 5753 So. to No. 7 Used Car Show kuPeoria Str. 2
au gailaiti už $14,250.00 savininkas gy burių
™ Prasidėjo CoBseunų Gegujusios Airijos; pelno paliko dą” ir dabar renka
aržiiolo !X’X»
vena tame pat namo ant pirmo flopėdų plo- žio 7 ir tęsįs iki Gegužės 15.
dus
trimuotur.
Namus
29
kas,
rengia
koncertus,
vakarus
ro iš prišakio 5158 S. Marshfield
$78,000.00. Jeigu musų tauta
člo, tile vestibu.o ir vanos, lotas 37 %
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Av. Tel Boulevard 6080. Kluuskito
pėdų statytas
per pati Peterson.
turėtų tokį “M-eCormacką”, ir augina tą fondą.
Barčus.
Used
Car
Show
bus
atda

3130
S. Halsted St., Chicago, I1L
Kaina $14,000.
Bal. 29 d. buvo surengęs pir
tai vieno koncerto dolieriais
Kurie
gaunate paveikslus Ii Lietuvos
ras Nedaliomis.
Mūrinis natnas po 6 kamhariuo
neatideliodami pasidaryt'Ue daugiau* arba
ištaškytų vi?us Lenkus iš Lie mą vakarą vargonų naudai. kieto medžio trinti ngai. karštu van 5722 S. V.'inchcster, gražus 7 kam
didelius. Mes peripiauie senus padarome
barių mūrinis namas aržuolo ir rau
Pavyko. Pelno liko kelios de denių šildomas su sunparlofs. mo donmedžio
tuvos.
Mitchell
Auto
Co.
didelius. Sudedam ant vieno ii kelių skir
vidus, elektra, lotus dide
derniškas, visai naujas, gražioje ap
tingų.
lis iniegamicje porčiul, duris su veid
šimtys
dol.
ygardoj ant 65 place netoli Kedzie rodžiais, Kaviniuke našle turi būti
Muzikai sprendžia, kad Jus
paroda vartotų karų iš 100 ga
Traukiame paveikslus
namuoso, prie
Norintys gyventi gražiame na parduota trmnpų laiku. Kaina $8,500
Choras pasižymėjo ir tuo. Avė.
tinas Kudirka gali kada nors
Bažnyčios,
sueigose,
veselijose, grupes,
me ir gražioje apygardoj apžiūrėkite
Namai; 5719 \Vincheater, parsiduo lima pasirinkti.
pavienius ir tt. Darba atliekame kuogeprilygti Airių McConuackui, kad svetainėje palaikė pavyz šita narna, vienas pagyvenimiu tuš da už $1500.00 mažiau negu kainavo.
riausia.
l'hone Druver 6><B
tuojaus galite kraustais gyventi Atsišaukite,
Oldsmobile,
Scripps-Bootli
jeigu tik ištesės išeiti reikalin dingą tvarką. Pirmiar būdavo čias
tak $1 1.150.00. Telefonokitc o, af
^iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiittiiiiii>iiiniiiiiiiiiiiir.«ėn*:?;iiiMiiiiiiiHiiHiiiiim(i(iii
' Cahiil Bros.
Chevrolet,
gą mokslą. Arčiau pažįstą J us- šokiams prasidėjus tiek pri parodysiu šita narna. Tai Boulevard 5501 8. .Viliami A v. Tel. Frospeet 58(1 VVeseott
6080 A. M Barčus.
Ford s,
Chuniniy,
tiną tvirtina, kad vienatinis jo rūkydavo, kad atrodydavo lig
Mūrinis namas 6 flirtų kieto me
Dodges,
Franklįn,
tikslas ir idealas, nors ir erš kokioje smuklėje. Choro vaka džio
Parsiduoda murin-s. bangtUow 5
triiningai viskas pagal naujau
Apjierson,
I
PIRMO MORGEČIAUS AUKSO
kėčių keliu bežengiant, palikti re svetainėje buvo uždrausta sios mados 2 fintai po 6 ruimus ir kambariui furnace apšildoma, mu Studebaker,
ro
gnradžiuH
ir
vištininkas
parsiduo

4
po
4
ruimus
atigšt
is
baisom,
nta.i
Willys-Knight
i
Overland,
rūkyti. Kai-kurie buvo pradėję ,v»r visa narna viena;- fialas karštu da pigiai, priežastis ligos. Atsišau
savo tautos dainiumi.
BONDSAI NEŠANTI 7%
,
Marmon, |
National,
Ar verta remti Justiną-tes- degti papirosus, bet gražiai pa vandeniu šildomas, kiti visi pečiais kite.
72ita So. Ruėkuell St.
Cliicago.
ant kampo arti prie Garfield bulva
Cole,
Buick,
prašyti sustojo.
Nuošimtį mokame kas pusmetis.
prendžia visuomenė.
ro Shoriimn parko ir Rneine Avė.
»
šie bondsai užtikrinti pirmu niortgi ėium, Ciiieagos llcal Estate.
Rco,
Vclie,
Turiu
greitai
parduoti
navininkas
Ačiū choras taria p. Bajorū
Berželis.
Visos savastys tvarkomos,
dirbu Indiana Stato ir kita sivaitė
Chalmers,
I’aige,
nui, kuris veltui davė sve išsikraustts ten gyventi. Subiuskiti
King 8,
Maxwell,
burgenas. Tik $18,000.00.
HOOL REALTY COMPANY
tainę.
Wiaconsino Žemė.
CICF.RO, ILL.
Trustisui: Chlcirgoa Title & Trui.t Co.
Elgin,
Kisscl,
A. M. BARCTH
Gegužės 10 d. po repeticijos 1601 S. Marshfield Av. Chicago. Tu gali nedirbama žemė pa
Tempiat (Cnl.
šie pirmo rnortgečiauB uukso bondsai ubsolučiai saugus, no
Daige,
Naujas kliubas.
Tcl. Boulevard 6080
choras turėjo susirinkimą. Iš
versti į tikra rojų. Išdirbus Dixie P’lyer,
spekuliacijai.
top),
Leiskit mums paaiškint musų dalinius išmokėjimo plunus ir
žemė gali piningus padvigu Cole,
Geg. 9 d. vakare, po geguži rinkta korespondentas raši
Nash, 1920.
kitus dalykus.
binti Į keletą metų. Žemė gali
nių pamaldų, susėjo jaunimas nėti į laikraščius apie choro
f | v
n_
40
veikimą.
ma
dabar pirkti po $25.00 už Mėnesinio Išmokesčio Pliano
parapijos svetainėn. Susirinki
ėk-J f . k e./
O
Išrinkta ■darbininkai busi
akra į trumpa laika tą pati iš
me pakelta naujas sumany
840 West 33 r d Street
Kuro kuiną
Iškalno
ntėn. Mok.
mam
vakarui,
kuris
įvyks
Geg.
dirbta
žemė
bus
verta
po
$125
Tcl.: Yards 2790
mas — suorganizuoti naują
$75.00
$2 5.00
Mes esame didžiausia Lietu už akra. Kuomet atsibos tau $200.00
300.00
100.00
30.00
14
<1.,
Bajorūno
svetainėje,
kliubą — “Boosters club”.
175.00
35.00
vių Reni Fst.'ite Agentūra aut vergauti mieste, tuomet gali 400.00
500.00
200.00
40.00
Sumanyta — padaryta. Kliubo 12001 Halsted gatvė. Progra Northsidės.
GOO.OO
200.00
45.00
moj
tlalyvaus
choras
ir
broliai
kraustytis
ir
ramiai
sau
gy

tikslas: pastatyti svetainę, ku
700.00
250.00
50.00
Cionais uekurie bargenoi:
800.00
300.00
55.00
Kanoverskiai.
Jie
pirmą
kartą
venti
ana
ūkės
VVisconsine.
rios labai reikia Ciceroje. Nau
900.00
350.00
60.00
Gražus
2
pag.
—
6
kambarių
1,000.00
joji planuojama svetainė tal pasirodys VVest Pullmane. Pel
65.00
400.00
JONAS P. EVALDAS,
mūrinis namas su basementų
Nereikia tnortM.'igi' mokėti
nas
skiriamas
vargonų
namini.
•I broadvay
NEVY YGHh N V
pins nemažiau 1200 sėdynių.
840 West 33rd St.
Nereikia hrokcraftc.
gražioj vietoj, llumboldt I’ark
T ILS 4 Kelionė l*e Persėdimo Iš NEtt VOKIU) Per LLBAVĄ Arba
Nereikia notarių mokėti
Verta paremti choro naudin
Joje bus įrengta ir jauninu,i
Chicago, UI.
HAMRntOĄ — F.ITKLNIK
Garage užpakalij, kaina tiktai
Nereikia tavų mokėti
pasilinksminimo vietos su vi gą darbą.
Lietuvių
Agentūra.
Nereikia freluhto mokėti
I LIETUVA
$6,500.
Laivai išplaukia linu 14 d. Dideli dviejų sriubų pačio laivai išplaukia:
Koresp.
sokiais įtaisymais.
APMAINYK
SAVO
SENA
KABA
“VOI.DNI V’ Gegužio 18
#
“KKTONI.V’ Birželio 22
Pranešame visiems kad me>
Tavo senus karos apmainomus unt
Radęs visuomenėj pritarimų
“MTI ANIA” Birželis 1
* “POLONIA” I.iepot, 6.
naujo atrokuojant jo vertė.
NEW YORKO APYLINKĖS insuriname viską ir parduoda
Visi laivai turi puikus koinlinrius trečios k Basos kelvirtams
kliubas greitai imsis dnrbo.
me
laivakortės.
Kreipkitės prie musų agentų Jūsų miesto arba pas
LIETUVIŲ DOMEI.
Visi pertaisyti MltchcUs turi pilna j
P. Vitkus.
II. KKMPP, General VVestern Paasenger Agent
LUffriiVVN
gvaruntlja
kaip
nauji.
Visas legalis darbas yra at
i20 Nortli lai Šalie St.. Chicago, Illinois.
GYDYTOJ AR IR GinRIRGAS
Ofisas
Ir
Gyvenimo
vieta
Visi neparduoti kurui
15- ’
Susivienijimo Lietuvių R. liekamas musų advokato Juo
CICERO. ILL.
8352 Sonth Halsti-d Street
Ant
vlr«a«ie
t'nlverval
State
Beel
zapo
\V.
Grigai.
tos dienos Gegužes rasis pas
K. Amerikoje New Yorko
Valandos nuo 10 iki 12 ryta; nuo
Reikale kreipkitės šiuo ad 3 Iki 4 po pistų: nuo 7 Iki • enk
Gegužės 17) d. Chicagos K. Apskritys rengia prakalbas
MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ
Nedaliomis nuo lt iki e
resų
:
TvIefenM Vanta tM4
Moksleivių Apsk. rengiu va Susivienijimo reikalais sekan
“Cit neverki mano
karą, Po programos bus šo čiose vietose.
RĖKUS REALTY CO.
mažulėli — neraudok,
kiai. Ciceros publika pra Gegužio 14 dieną, 7:30 vai. 1656 Waba.ir'ia Avc. Chicago.
aš tau dunaiu
DVI KRAUTUVES
._
,
,
šoma paremti moksleivių va vakare, Elizabeth, N. J.
BAMBINO
23 2 H
Gegužio 22 dieną, 2:30 vai. Jo^Ph ,W- Ori«al
MM
Ęufopeari ^moricanHureau
čiūčialiūlia.”
karą.
Mlelitgan Avc,
Mieliigan Avc.
Advokatas
1'biTalsyti karui parduodami uliejose
po
pietų,
Linden,
N.
J.
Greičiau bėgki į aptieką ir
Vyčių k p. iš Chicagos ir
krautuvėse
Joseph S. Rėkus. Fabionas ir Mickievicz ved.
New
Yorke,
Brotixe,
C.
ir
nupilki 60c. bonką
šiaip moksleivių rėmėjai taip
| buvę A. Petraitis ir 8. L. Fabione*
Telefonas Monroe 2871
Siuntimas pinigų, laivakor
ATDAROS •
gi prašomi atvažiuoti moks So. Brooklync prakalbos bus
paskelbta
sekančiame
numery

tės, pašportai ir tt.
leivių vakaran.
DIENOMIS
KOTARIJI *AK
Arbatinis šaukštukas tuojaus pašalina kūdiki t vjrdrrią die
je.,
VAKARAIS
Koresp.
Reni Estale, Pnekolos, Insurlnal
gimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir Į.aVogtnai pašalina
S. D. LACHAWICZ
A. J. Valantiejus,
Ir tt.
NEDFJ JOMIS
I.IKTUVY8 GRABORIB8
užkietėjimą. “Kodildal mėgsta JĮ! Jie prašo darkiusi*
HO1» W. 35(li St.. Knmp. Halsted Mt.
Ieiuo»u»*ev kopiirMiieis. lt,
N.
Y.
Apsk
r.
orgnnizat.
Telefonos Vieiory 3805
Motinos I Jeigu jąsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite
W18TVILLE, ILL
Tel. lUtulctnrd 611
kete meldHu Matiauktl. e e,ea« derf, I
DAINININKO JUSTINO
KUDIRKOS AIDAI.

įm

P. P. MANKUS

1

P. KVORKA & SONS

s

P. CONRAh

ANT PARDAVIMO

JPt

PRANEŠIMAS LIETU
VIAMS!!

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

DR. S. NAIKEUS

MilchelIAutoGo

BAMBINO

sue’te <i»«aaedtstt.

1814 W. llrd PI.

Geg. 8 d. Lab. SjimgoK kuo- PLATINKITE “DRAUGĄ.”

Tel

Cm*!

CklotKo. I
ltw

Vak

Vai.: 9 iki 6 kasdlcnų
L'tar. KM. Ir Hiili. iki 9 rak.
Ned : Iki 3 po pietų.

VAŽINĖK IS KASDIENA.
MOKĖK SYKI Į MENĖSf.

60c. pašto markėmis tiesiog į
P. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue A 3Sih Street, Berough oi Rmoklyn,

New York City.

DRAUGAS

6

CHICAGOJE.

$300 PASKOLOS “VYČIO”
SPAUSTUVEI.

PRANEŠIMAI.

Šeštadienis, Gegužės 14, 1921

k»aiiidi*iiUKKteKaa;a^i itz.si*att*a*aQeiaBm*aaai

■

VAGIS

Geg. 12 d. McKinlev parko ŠV. KAZ. AKAD. RĖMĖJŲ
salėje buvo L. Vyčių 36 kuopos DR JOS NARIŲ DOMEI.
ATSIMETĖ NUO LIBERA knndžiuotu. Buvo programa.i
skaitlingas susirinkimas.
.Jos vedėju bu\o M. Svaidys.,
LŲ TARYBOS.
šv. Kazimiero Akademijos
St. Jablonskis padainavo; V.' Visų pirma sekė komisijų Rėmėjų Draugijos priešseina jį
bei atstovų raportai. Atstovo
’ Gegužės 7 d. A. Valančiaus Jablonskiutė pijanu pritarė.1 Ig. Sakalausko patiekta Aps-,11*8 susirinkimas bus sekma
Keturių Veiksme Komedija
Svet. (1732 So. Union avė.) Br. Laudanskiutė pasakė modieny, Gegužė* 22, Šv. Kazi
Stato Scenoj
dr-ja Sūnų Lietuvos Vakaruo- ;nologų. E. Overlingaitė pas- kričio rezoliucija, kad Cliicn- miero Vienuolyne, 2 vai. po
gos
Apskritys
įsteigimui
“
Vy

Pe laikė mėnesinį susirinkimų, kambino ant pijano. Svečias,
A. L. R. K. M. SĄ GOS 4 TA KUOPA
čio” spaustuvės ligi Birželio pietų.
kun.
N.
Pakalnis
pasakė
prakuris buvo atvirutėmis suk
kaltelę. Taippat klebonas, I15..*1' sukella *3’550 P“1*“10*, Visi skyriai prašomi prisių
viestas.
kun. M. Krušas, kalbėjo. Po
su ,h,k'l,u >'"tuz.iazaui. sti atstoves, nes reikės aptar
Perbėgus kitus reikalus pri
Šv. Mykolo Parapijos Svetainėj.
1644 Wabansia Avenue.
~ ™“"' ti daug svarbių klausimų.
eita prie atstovo Cliieagos Lie- programos ve žaidė ir links- K“°?°8 kvot" T
balsiai
uzgirta
ir
čia
pat
susValdyba.
Grojo
Lazutka,
Pradžia 7:30 vai. vakare.
tuvių Taryboje išdavinio ra nunosi.
kolinta.
St.
Jablonskis
ir
V.
Jablons

porto. Atstovas arba komite
IŠ BRIGHTON PARKO.
Paskolos davė:
tas neišdavė raporto, nes at kiutė.
Visi Lietuviai ir Lietuvaitės nepraleiskite šios progos galėdami pamatyt veikalų
šrupša........... ........... $50.00
sisakė daugiau dalyvauti ta Buvo atsilankę svečių aluinTautos
Fondo
60
sk.
ir
L.
R.
lz.
Paškauskas
................
50.0(1
“Vagįs” kuria rengia Mot. Sų-gos 4-ta kp. o tikrai žinome kati Imsite užganėdinti nes
rybos susirinkimuose arba su nu iš Town of Lake.
į R. Andreliunafl................ 25.00 K. Rem, Dr-jos skyriaus mėnejuoko bus užtektinai.
Kviečia
A. L. R. K. M. Sų-gos 4-ta kp.
ja turėti kokį reikalų. Tada
J.
Stankus
.....................
25.00
sinis
susirinkimas
bus
sekmaIŠ BRIDGEPORTO.
Jonas Dimša patarė pirminin
ik
A. Banis......................... 25.001 dieny, Gegužės 15 d., 1:30 vai.
kui paprašyti kų paaiškinti
po pietų parapijos salėje.
A. L. R. K. Federacijos 15 K. Čemeris....................... 25.00
apie tarybų tų narių, kuriuos
miiiuiiiiiii......
Stonis ............................ 25.00 Šiame susirinkime bus var
skyrius
turės
mėnesinį
susirin

jis matė buvusius tarybos su
1. K. Sakalauskas..........25.60 gonų lioterija. Kurie pirkote
sirinkimuose kaipo atstovus kimų sekniadienyj, Gegužės 15
K. Žaromskas .............. 2O.iX) bilietus, prašomi atsilankyti.
kitų draugijų. Tuomet pradėta d., 2 vai. po pietų, Šv. Jurgio
Tuo pačiu laiku galima bus j E
T. Volkas ............. :... 15.00
išrod inėti kaip taryba per vi par. svet. Draugijų atstovai
O. Ivinskaitė ................. 5.00 įsirašyti Tautos Fondo ir L.
Parengtas
sų savo gyvavimų nieko gera prašomi skaitlingai susirinkti,
Šimkaitė ......................... 5.00 R. K. Rėmėjų Draugijų sky
nes
susirinkimas
bus
gana
4el
•t: Lietuvos nenuveikė, o užA. Banis, rast.
LIETUVIŲ VIEŠO KNYGYNO
Viso....... . .......... $300.00 riuosna.
mėmė tik partijiniais darbais svarbus.
(We«t Side).
Reiškia, L. V. 36 kuopa pir
Lietuvos visuomenės suvedžio
IŠ ŠV. JURGIO PARAP.
kurį
remia
12-ka
West Sides Draugijų
mutinė
išpildė
savo
kvotų.
Geg. 10 ir 11 d. Šv. Jurgio
jime. Ji surengė koncertų ir
ęa skelbė, kad jame busiu Lie par. svet. buvo rodomi pa Reikia pažymėti, kad šitame Federacijos skyriaus prie
Nedėlioję, Gegužio-May 15, 1921 m.
kuopos susirinkime nebuvo
tuvos prezidentas. Bet parodė veikslai apie Lietuva. Žmonių
dar kelių įžymių darbuotojų, Šv. Jurgio parap. (BridgeporNATIONAL DARŽE
R1VERSIDE, ILL.
tarybos prezidentų. Sakė, kad nedaugiausia buvo.
te)
mėnesinis
susirinkimas
bus
k. a. Zop. Mastauskaitė, kp.
centro pelnas skinamas Lie
Prasidės 10-ta Valandų Iš ryto.
Geg. 15 d. 2 vai. po pietų Šv.
pirm.,
J.
Vilimas
ir
kiti.
IŠ DIEVO APVEIZDOS
tu vos reikalams. Bet pinigus
’o par. svet. ant trečių
Tikimasi, kad L. Vyčių 36
PARAPIJOS.
panaudojo kitokiems tikslams
lubų.
kuopa mažiausia dviem šimtais
ir neišduoda atskaitų.
Atvažiavę ant šio pikniko netik gražiai laikų praleisite bet ir savo laimė atrasite. =
dol. dar persiris per savo kvo Dr-jų atstovai prašomi su 5
Geg.
18
ir
19
dd.
Dievo
Ap

Serijų Tikietas geras ineimųit į daržų, o perkant prie vartų 35c. ypatai.
• Po šių kalbų pirmininkas
sirinkti. Bus svarstomi svar
tų. Valio!
veizdos
par.
svet.
bus
rodo

Gerbiama publika! Nepraleiskite šios progos — atsilankykit ant šio pikniko, nes =
klausė susirinkimo, ar drau
bus klausimai.
Ig.
Sakalausko
pranešimu
,
mi
kratomieji
paveikiai
apie
= bus visokių skirtingų pasilinksminimų, ir bus puikiausi muzika, po vadov. J. Philips. E
gijai yra naudos prigulėti prie
Valdyba.
Lietuvę.
Vyčių
Centro
valdyba
darbuo

|
*
Kviečia visus, KOMITETAS |
C. -L. Tarybos. Pasipylė bal
jasi, kad įsteigimui nuosavos
*Himiii!!!miiiiiii!iiiiiiiiiiiiiii.iUiiiiiiiiiiiiiii!iiiiimmiiiiimiiNiiiiiiiiiiiiiimiii3Huiiiuii»ii:i:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiu
sų, kad atsimesti. Prirodinė
IŠ NORTH SIDES.
IŠ NORTH SIDĖS.
spaustuvės
ligi
Seimo
kuopos
jo, jog taryba yra tikrai parsukeltų $10,000 paskolos.
tyviška, laisvamaniška orga
Geg. 22 d. Šv. Mykolo para- f
Geg. 15 d. Šv. Mykolo baž Spaustuvės planas jau esą
nizacija, kuri rūpinasi vien sa
rengiamas
nyčioje bus rinkliava Labda išdirbtas ir bus patiektas Sei pijos svetainėje
vo partijos reikalais. Prieita
KUR
Labd. Sąjungos bazaras.
rybės reikalams. Šiai parapijai mui.
prie balsavimo. KeturiosdeTame pačiame vakare ir to
Koresp.
SEKRETAS
šimts šeši pakėlė rankas, kad paskirta kvota yra $300. Norje pat salėje bus ir prakalbos.
tb-sidieČių
duosiiuinas jau yatsimesti, -o tik penki, kad
Kalbės ką tik atvykęs iš Lie
Mes paskelbiame vtmiomcnel kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIE
ra išmėgintas. Jie visados pir IŠ DIEVO APVEIZDOS
prigulėti prie tarybos. Pasta
TUVIŠKA VA1STINYČIA viso] Amerikoj, kuri Išdirba vaistus, pagal
tuvos
kalbėtojas.
Tat
tikimės
Europos metodų nuo visokių ligų.
PARAP.
rieji aiškinosi, girdi, reikią tu moje vietoje pasirodo. Galima
Mes turime 'ą. sekretų kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tų sek
išgirsti
daug
įdomių
žinių.
Po
retų sužinosite kaip vartosite MUSU VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI
rėti atstovus taryboje prižiūrė spėti, kad ir šiuo kartu taip
prakalbų atsidarys bazaras.
valsUi PASEKMINGAI GYDO.
bus.
Savitas vakarėlis.
ti jos šulus, idant jie neišnau
Visuose gerose AI’TIEKOSE visoj Amerikoj galima gauti šias musų
Laukiame skaitlingos Nortli
Gegužės 7 d. Dievo Apveiz
llekarstas:
dotų visuomenės. Mat, ir jie Gegužės 15 d. Šv. Mykolo
Salutnrn Bltcrl dėl vidurinių ligų.
Sides publikos ir daug svečių
Kcgulntorius dėl moterių.
pripažino, jog ne viskas yra par. svet- Moterų Sų-gos 4 kp. dos parapijos svetainėj Mote
iš kitų Cliicagos kolonijų.
Kraujo Valytojas kurie pats užvardijimas išaiškina reikalingumų.
gera taryboje. Dabar ši drau rengia vakarų. Vaidins ketur- rų Sąjungos 3 kp. buvo įren
SnluUro LiniincnUs dėl visokių kaulų skaudėjimo ir kitokių skausmų
Pradžia 3 vai. po pietų.
Trajnnka Kas-gi dar jos nežino? Tos garsingos namų gyduolės.
gija neturės nieko bendra su veiksmę komedijų “Vagis”. gus savitą vakarėlį. IšpraReikalaukite musų surašo vaistų ir žolių—siunčiame už dykų.
Reng. Komisija.
džių jaunimas linksmai žai
liberalų taryba.
dė.
SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY
SUSIRINKIMAI.
Draugija Simų Lietuvos Va
IŠ
BRIDGEPORTO.
Apie dešimtą vai. gerb. kun.
1707 So. HaJsted St.,
Tel. Canal 6417
Chicago.
karuose yra visai pepartijinė
Ig.
Albavičius
pakvietė
visus
Am. Liet. R. K. Federacijos
organizacija. Ji remia
vien
Geg. 15 d.., 8 vai. vakare vi
19-tas skyrius turės susirinki prie vakarienės. Tuo pačiu lai
tautinius Lietuvos reikalus.
mų pirmadieny, Gegužės 16 d., ku prasidėjo programa, kurią sos Šv. Onos draugijos narės
Duosniai aukojo Lietuvos lai
8 vai. vak., Nekalto Parsid. vedė kuopos pirmininkė T. prašomos susirinkti Šv. Jur
svės ir pašelpos reikalams. Ji
gio parap. salėn ant trečių lu
Švenč. Marijos Panos parapi Nemaicaitė.
dabar rengia balių Gegužės 15
jos svetainėje. Kviečiami visi
Pirmiausia padėkliamavo ei bų. Iš ten “in corpore” eisimi'
d. Dievo Apveizdos ,par. svet.
Ražancavos draugijos vaka
(18-tos ir Union gatvių). Pel draugijų bei kuopų atstovai les maža M. Tverjoniutė. Solo ran.
Kol negausite visų patarimų ir nurodymu reikalingu Kelionėj.
ir katalikai veikėjai atsilanky dainavo V. Volteraitė. Duetą
nų skiria Lietuvos reikalams.
M. Vainauskienė, pirm.
ti susirinkiman, nes yra svar pianu skambino M. Grakaus
Lietuvių visuomenė privalėtų
bių reikalų. Skyriaus Valdyba. kaitė ir A. Butkiutė. Duetą
paremti šį draugijos balių ir
IŠ WEST SIDES.
padainavo F. Butneraitė ir V
Tokiais dalykais kaip mokesčiais nuo uždarbio, gavimu paso ir vizų, išpirkimu •
sušelpti Lietuvą.
Volteraitė.
Šventos
Pranciškos
Rymie

laivakortės
pristatymu bagažo ant stoties, 'kuomet
Draugijos narys.
Sekmadienyje, Geg. 15 d.
tės Draugijos moterų ir pane Po to B. Abromaitė gražiai
STOCK
lių turės susirinkimų Gegužėj- pakui bėjo apie Mot. Są-gą ir W.*st Sidės Lietuvių Viešasis
YARDS
15 d., 2 vai. po pietų, Šv. Kry jos siekius. Kvietė moteris Knygynas rengia pikniką Nat
STATE
i
žiaus bažnytinėje svet. Visos priklausyti prie vienintelės ka ional darže, Riversidėj, III.
'
Ant pat kampo 47-tos ir Ashland Avė. Chicago.
Kurie turi pirkę serijų bi
narės šios <1 raugi jos malonė talikų moterų sąjungos. Jai
kite susirinkti paskirtame lai pabaigus kalbėti solo padai lietus, prašomi juos grąžinti
PADARO IR PARŪPINA TAI TIEMS, KURIE PIRKS ČIA LAIVAKORTES.
rengimo komitetui.
IŠ BRIDGEPORTO.
ke, nes turime daug svarbių navo A. Benaitis.
Reng. Kom.
dalykų nuveikti. Taipgi pra
Kalba kun. I. Čužauskas. Jis
Jeigu norite Turėti patogią kelionę sau ir
Gegužės 12 d. Šv. Jurgio par. nešu šios draugijos narėms nurodo moterims ir merginoms
savo šeimynai
!*vet. parapijos mokyklos a •kreipties visokiais draugijos
naudą, kokią joms teikia Mo
himnai įrengė šeimininį voko- reikalais žemiau paduotu ad terų Sąjunga. Ragina priklau
Ateikite pasiteirauti į
resu: Rast. M. Mikšaitė. 4513 syti prie jos.
"Pradžioje žeista, paskui už-'So. Wiod st.
1900 S. Halsted Str.
Solo tris dainas padainavo
Tel. Canal 21 IR
BIM1
I'■«««! O. Sautulaitė, kp. narė. Ji tu Valandos: 10 ryto Iki i vakar*
ri gražų balsą. Lavindama jį Gyvenimas:
toliau galės būti mėgiama aft2R11 W. •Xrd Str.
Klauskite R. GE6IAUS prie 4 langelio.
Tel.
Prospect
I4<«.
tuoniolikiečių dainininkė. '
Aš AUGUSTAS M. BARČUS, nuo 15 dienos Balandžio
Ant galo kalbėjo kun, Ig.
Didelis Bankas
1921 atsiskiriau su .J. .1. Zolp ir nuo tos dienos neturiu jo
Albavičius. Tarp kitko baig
.<$4 į*.
ant kampo
kio bendro reikalo su p. J. J. Zolp prekyboje.
damas linkėjo Mot. Są-gai at
eity dar energingiau darbuotis
Mes A. M. Barčus, E. D. Witkowski ir advokatas J. P.
47tos ir Ashland Avė.
hAvo dirvoje.
VVaitchea atidarėme didelį ofisų po vardu ATLAS REPrakUkaoJa M metai
Ofisas 811» Ro. Morgan Ht.
Programa baigta tautos him
ALTV COMPANY ant kampo prieš Šv. Kryžiaus Bažny
Kert* SS-ro St..
Chloago. III.
Gerai žinomas lietuviams greitu,
nu. Po to vėl žaista, šokta.
čia.
SPECI J AUSTAR
Vakarėlis paliko gilaus įspū notariškų. Vyriškų, taipgi ebroi
ir mandagiu patarnavimu
nlškų ligų.
J 4601 S. Hermitage Avė.
Chicago.
džio.
OFISO VAIJLNDOH Nuo 1* ryto
lietuvių kalboj.
Iki > po plotų, nuo t iki « valan
Sąjungietės, tankiau įrengkit dų
vakar*
Telefonas Boulevard 6086
N*dA|lomla ano • ik] I po PMA.
panašių vakarėlių.
Čia jausitės kaip namie.

Ned. Geg.-May 15, 1921 m.

Didžiausis Gegužinis Piknikas Į

ŠTAI

SVEIKATOS

Jokiu Bildu Nevažiuokite j Lietuvą!!
KAM SUKTI GALVĄ?

BANKE

PEOPLES

MUSU REPORTERIO UŽ
RAŠAI.

DR. A. L. YUŠKA

PEOPLES

PRANEŠIMAS!

DR. G. M. GLASER

Telefonas Tardė 4MT

STOCK
YARDS
STATE

BANK

