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Lloyd George Smarkiai
Atkerta Prancūzams
Lenkai, tai Vaikai; Reikia Juos
Apraminti
LLOYD GEORGE NEAT
MAINO SAVO POZICIJOS.
Augštoji Silezija turi būt pa
dalinta teisingai.

Londonas. Geg. 19. — Ang
lijos niinisteris pirmininkas
Lloyd George vakar paskel
bė pareiškimų apie Anglijos
atsinešimų j Augštųjų Silezi
ją, kur Lenkai
kelia baisų
tinkamų.
Premjeras sako, jog jis at
sako už savo kalba, andai pa
sakytų parlamente
Silezijos
klausimu. Gi Paryžiaus laik
raščių visokie prikaišiojimai ir
užsipuldinėjimai, tai jų pačių
sugalvojimas.
Premjeras pareiškime sako:
“Silezijos likimų turės ap
spręsti vyriausioji taryba, bet
ne Korfantv.”
Kitoje vietoje:
“Taikos sutarties vaikams
neturi būt leista daužyti mo
linius puodus Europoje be tin
kamo pabaudimo.
Kas-nors
turi ant jų padėti savo stip
rių rankų, kitaip jie nepaliaus
kelti nesmagumus.’

“Silezijos likimų turės aps
pręsti vyriausioji taryba, bet
ne koks ten Korfantv. Taikos
sutarties vaikams neturi būt
leista daužyti molinius puodus
Europoje be tinkamojo pabau
dimo. Kas-nors ant jų turi padėti savo kietų rankų, kitaip
jie nepaliaus trukšmavę.

VOKIEČIAI BLOKUOJA SI BAISI BETVARKĖ MEKSI
LEZIJĄ.
KOJE.

NAUJAUSIOS ŽINIOS.

CITY EDITION

METAI-VOL. VI.

No. 118

ŽINIOS IS LIETUVOS

KAUNAS.
Vilnius. Iš čia gauta žinių,
PARYŽIUS. — Lenkai su
Neleidžia Įvežti maisto ir pi Prezidentas turi atmainyti sa
jog Lenkai rengia naujų špo
Prancūzais mato, jog Anglijos
nigu.
vo pozicijų.
Katedroje rengiamas šv. Zitos
»
sų Lietuvai. Jeigu jie Briuse
pasipriešinimas Lenkų trukšaltorius.
Londonas. Geg. 19. — KaMexico City, Geg. 19. — Čia

daugi Vokiečiai kol-kas negali
su ginklais ineiti
Silezijon
prieš Lenkus trukšmadarius,
tad nutarta tuos ‘“maištinin
kus” blokuoti ekonominiu
žvilgsniu.
Iš kitos dalies Silezijos ir iš
Vokietijos jiems
nepristato
mas joks maistas ir reikalingi
industrijoms pinigai. Pristato
mas tiktai pienas, kurs būti
nai reikalingas vaikams.
Vokiečiai pienuoja badu su
spausti pono Korfantv spėkgs.

mui Silezijoje nėra koks juo
ir kitai įsivyravo socialistų kas, tad apgalvojama iš Sile
radikalų gaujos ir terorizuo zijos padaryti nepriklausomų
ja gyventojus.
valstybę, kuri busianti “bufe
Už tai kaltinamas šalies pre rinė” šalis tarpe Lenkijos ir
zidentas Obregon, kurs be maž- Vokietijos. Jei tas sumanymas
ko sėbrauja su radikaliais gai butų įkūnytas, Lenkija leng
valais.
viau atsikvėptų. Bet tai “neUžvaldųr parlamento atsto jpriklausomai” Silezijai reikavai lib(*r. konstitucionalistai jlingas pritarimas Anglijos ir
turėjo koukusų (partijos su Italijos.
sirinkimų). Tarėsi, kokiuo bū
du patvarkyti išnaujo slenkan PARYŽIUS. — Sąjunginin
čių terorizman šalį.
kų atpildymo komisija nus
Susirinkusieji padarė memo- prendė, kad Vokietija tomis
rijalų ir pasiuntė prezidentui. dienomis Sąjungininkams ga
Pareiškėjam, idant jis kuovei- lės išmokėti 150 milijonų au
kiaus atmainytų savo politinį ksinių markių per amerikoniš
nusistatymų. Kitaip jis nei ne kų bankų,
turbūt, Morgano
pasijusius, kaip busiąs nušluo bankų.
tas nuo prezidentystės su visu
savo štabuROMA. — Italijos parla
Kuomet lib. konstituciona mente pagaliau sumažėjo soci
listai turėjo susirinkimų, juo< alistų atstovų skaitlius po
užpuolė radikalų gaujos. Pa pastarųjų rinkimų. Jie turės
šaukti laiku gaisrininkai su 121 atstovų. Katalikų partija
vandenim išvaikė.
turės 102 atstovu. Parlameni tau išrinkta ir 13 komunistų.

Šv. Zitos Tarnaičių draugi
ja leidus Jo Eksc. Žemaičių
Vyskupui, įtaisė katedros baž
nyčioje savo globėjos šv. Zi
tos altorių. Šventosios paveik
slų piešė dailininkas
p. P.
Kalpokas. Balandžio 27d., 7
vai. išryto, buvo šv. Zitos pa
veikslo pašventinimas.
sJo Malonybei Vyskupui daleidus įvedami katedros baž
nyčioje šv. Zitos atlaidai, ku
rie bus apvaikščiojami kas me
tai sekantį sekmadienį po 27
d. Balandžio mėn.

“ Artimaisiais metais pa
saulio bėgis negali būt akylus. LENKAI ŠAUKIASI S. VAL
STIJŲ.
NAUJI KANAUNINKAI.
Tas daugiausia prigulės nuo
Sąjungininkų minties bendru
Washington, Geg. 19. — Var
Jo Malonybė Žemaičių Vys
mo.
šuvos Lenkai čia per savo pa
kupas Karevičius, . paskyrė
Sutarties svarba.
siuntinį atsiliepia į Suv.. Vals
garbės kanauninkais: kun. I.
Tumų ir D-rų R. Genį.
“Pasiremiant augščiau pa tijų vyriausybę, kad ji parem
tų
Lenkiją,
kuomet
Sąjungi

— Balandžio 20 <1. Kaune
minėtomis aplinkybėmis Ver
ninkų
taryboje
bus
svarsto

išėjo naujo laikraščio pirmas
sailleso sutartis yra nepapras
mas
Augs.
Silezijos
klausi

numeris
“Lietuvos Balsas”,
tojo momento dokumentas —
mas.
p. A. Smetonos redaguojamas.
ypač Sąjungininkų tautoms.
Suv. Valstijų vyriausybės
Naujų laikraštį leidžia, kaip
.Jis riša mus bendran ryšiu,
pasakyta pirmame numeryje,
kuomet daug daiktų mus gali atsinešimas į tų atsiliepimų
AMERIKOS SUSISIEKIMAS
nežinomas.
Tik
žinoma,
kad
ne partija ir ne partijos rei
paskirstyti. Tie visi, kurie mė
SU VILNIUMI.
ROMA. — Rinkimai Italijos kalams. Lietuvos nepriklauso
Silezijos
klausimas
yra
grynai
gina paniekinti sutarties intalparlamentan praeita sekmadie
mybė sverbiausias jo užda
pų, pirmiau turi ataušinti in- Europos reikalas ir todėl Len Washmgton. Geg. 19. — S.
nį
pasirodo
buvo
baisiai
kruvi

kai negali tikėties jokios pavinys.
kaitusias galvas.
V. paštos laikraštis Postai Bu- ni. Pranešta, jog G.3 žmonės
gelbos.
“Britanijos gyventojai ne
lletin paskelbė, jog atnaujina nužudyta ir dauginu 200 sužei
BAŽNYTINĖS ŽINIOS.
atsižada savo
atsakomybės TELEGRAFU SUSISIEKI mas pastik* susisiekimas Suv. sta.
pareigų, kurios riša juos su
Valstijų su Vilniumi.
Varšava. Iš čia praneša, kasi
MAI RUSIJOS SU
sutartimi. Gyvuoja nežymus
Postai
Bulletin
Vilnių
pris

WASHINGTON,
—
FederaMogilevo
Arkivyskupas RoVOKIETIJA.
nuomonių
skirtumai
kas
link
lės
probibicijos
vykinimo
spė

kaito
prie
Lenkijos.
Kam
čia
ppas
išleido
atsišaukimų, kvie
Nurodo į S. Valstijas.
pavartojimo karuornenos. Bet
reiktų
už
tai
padėkoti.
kos
visoj
šaly
daugiau
kaip
sdamas aktingai padėti Lat
Geg. 19. — Čia
Lloyd George’o pareiškimas Britanija stato savo karo lai Berlynas,
dviem
trečdaliais
rytoj
bus
su

vių bažnyčiai. Šv. Tėvo nun
oficijaliai paskelbta, jog trum
sutrumpinime yra toksai:
vynų, jei kartais Vokietija at poj ateity Vokietija su Rusi 400 DARBININKŲ GRYŽO mažintos. Trųksta lėšų.
cijus Varšuvoje
Ark. Ratti,
“Aš stoviu už savo pareiš sisakytų pildyti sutarties są
DARBAN.
paskirtas
Milano
Arkivysku
ja galės Kuosai susisiekti te
kimų, kokį paskelbiau parla lygas.
WASIITNGT()N.
—
Atei

pu, greitu laiku išvažiuoja iš
legrafu.
mente Silezijos klausimu. Su “Britanijos vyriausybė turė
Ottawa,
Kanada,
Geg.
19.
—
nančių
vasarų
S.
V.
karo
ir
Varšavos. Tikimųsi, kad da
Tuo tikslu vedamos tarybos,
prantama, pripažįstu atsako jo noro buvusioj tarybos kon
oro
laivynai
turės
mam'brus.
liuli,
Quebec,
į.poperos
dirb

bar Lietuvos katalikams at
mybę tik už tuos žodžius, ko ferencijoj baigti visus reikalus kurios
vc •los. veikiai pnsibaigsian- tuvę sugrvžo darban 400 dar Bus sunaikinti keli Vokiečių sidarys pas šv. Tėvų tiesesnis
kius esu pasakęs, bet ne už Silezijos klausime. Visi ple
kelias, negu per Varšuva.
Be
to,
Vokietija
su Rusija bininkų po poros savaičių karo laivai.
tuos, kokius piktai išgalvoja biscito faktai buvo žinomi. Tė
streiko.
Darbininkai
grvžo
se

atnaujins ir kitokiais keliais
Prancūzų laikraščiai.
WASIITNGTON. — Vyriau
čiai! musų Sąjungininkai ne normalius susisiekimus.
Kaunas.
IV—25. (Elta).
Ir, nomis darbo sąlygomis.
“Kuone visa Amerikos ir buvo pasirengę diskusijosna.”
siojo
šalies
teismo
teisėjas
pir

Kardinolas Gasparri notoje
matyt, Vokietija tais savo žy
Italijos, taip gerai ir P,litani
mininkas
\Yliite
be
žado.
Nė

Praeitų
parų
Cbieagoje
pa
musų atstovui Vatikane kun.
giais daug ką laimės Rusijoje.
jos, spauda vienbalsiai parė
ra vilties jam pasveikti.
vogta 1.3 automobilių.
Narjauskui pranešė, kad šv.
VAEŠAVA DUODA PAGELmė minti, kokių buvau parei
3'ėvas padaręs tam tikrų žin
BĄ “MAIŠTININKAMS.”
WRANGELI0 KAREIVIAI
škęs. Visos didžiosios viešpa
THINGS THAT NEVER HAPPEN gsnių Lenkams su Lietuviais
APSAUGOS DARDANEtijos, kurios stovėjo Prancū Siunčiami kareiviai ir ginklai.
Briusely susilaikyti.
Inter-nat’l Cartoon Co., N. Y.
LIUS.
zijos pusėje karo metu vieno
Berlynas, Geg. 19. — Iš Andai teisingai aiškina VersaiVilnius. P.Mykolas Biržiška
gštosioH Silezijos gaunama ži Konstantinopolis. Geg. 19.—
lleso sutartį.
gavo 50 tukst. markių pabau
Sąjungininkų komisija galuti
“Nei viename
kitokiame nių, jog tenai Lenkų spėkos nai paskelbė, jog Konstantino
dos už įdėjimų jo redaguoja
klausime man neteko matyti to didinamos. Iš Lenkijos siun polis, Dardaneliai ir Bosforas
mai! Lietuvių lnikraštin “Vil
kio nuomonių vienodumo. Vi čiami kareiviai, ginklai ir n- yra neutraliai.
nius” straipsnių lx>nkų kalba.
sose šitose trijose šalyse yra municija.
Vidaus reikalų departamen
Vienur ir kitur uždrausta
vienodu pažiūra. Ir turėtų būt Atkeliauja daugybė Ijenkų maišyties Turkams naeijonatas šaukia atsakomybėn, rem
didžiai nemalonus daiktas, jei studentų iš Varšuvos, Krako- listams ir Graikams.
damos Zeligo\vskio dekreto 80
Vrancuzų spauda imtų reikšti vo ir Lvovo.
N r. 10.
Kadangi Sąjungininkai čia
priešingas nuomones. Teeinu
Miestely Gogolin Vokiečiai turi nedaug savo kareivių, tad,
— Bal. 17 d. Lenkų žanda
mes turime būt pnkentėjai anų dienų turėjo smarkių ko regis, apsaugoti Dardanelių ir
rai darė kratų Lietuvių Polik
reiškiamų svetimų nuomonių. vų su lankais. Krito apie 100 Bosforo neutralybę bus pašau
linikoj.
— Bal. 1G d. įvyko Lietu
kti gen. VVrangelio kareiviai.
“Reikia pasakyti, jog Pran “maistininkų”.
Vokiečiai tvirtina, kad Len Dalis tų kareivių taigi gaus
vių ir Gudų pokylis, kur daly
cūzų spauda visais laikais turi
kų
“
maištininkų
”
valdžioje
vavo
arti 100 abiejų tautų įs
užsiėmimo
ir
maisto.
paprotį atakuoti savo Sąjungi
taigų ir partijų atstovų, kurie
ninkus, jei pastarųjų pažiūros Silezija pakliuvus terorizman.
savo kalbomis pabrėžė Lietu
kartais nesutinka su jų pažiū Apsireiškia kaipir bolševisti- KOMISIJOS NARIAI GAU
vių ir Gudų vienybę ir pasiNA GRŪMOJIMUS.
romis. Toksai Tiesusi valdymas nis valdymas. Buržujų namai
plėšiami.
Viskas
rekvizuoja

rįžimų ginti šalių nepriklau
yra kenksmingas Sąjunginin
ma.
Moterys
su
vaikais
kaiSpringfield,
Geg.
19.
—
Lesomybę
nuo priešų pasikėsi
kų vienylH’i.
kur pristatomos valyti gat gislativės Dailey komisijos na
nimo.
Ne Korfanty’o darbas.
ves.
riai, kurie tyrinėja darbinin
Visų tipas buvo kilnus, kal
Anglų, Amerikonų ir Italų
kų unijų “business” agentų
bos nuoširdižios ir drąsios. Bu
visuomenės užimta
pozicija MIRĖ BUVUSIS VIDUJINIŲ kriminalius darbus — ėmi
vo jaučiamas tikrai broliškas,
Silezijos klausime nėra joks
REIKALŲ SEKRETO
mus papirkimų, gauna grūmo
vieni kitiems — Lietuvių ir
puolimas Prancijos. Tik stip
RIUS.
jančius laiškus nuo tų agen
Gudų — nusistatymas. Tas
riai stovima už Versailleso su
tų, idant komisija liautųsi su
pokylis dar labjnu sutvirtino
tartį. Tas reiškia, jog tos tau Rochester, Minn., Geg. 19.
tais tyrinėjimais, kitaip komi
tarp .19, ypač Vilniaus dirvoj
NEKUOMET TAIP NĖRA.
Čia
mirė
buvusis
vidujinių
rei

tos teisingai stovi už sutarties
sijos nariams busią blogai.
tuos ryšius, kurie yra jau pa
Mergina atsisako nusamdomu automobiliu važiuoti na daryti pamini rudenį Lietuvos
sąlygas, nežiūrint to, ar tas kalų sekretorius Lane. Jis sek Tai kas čia veikiasil
mo. Ji net orinti, kad jaunas vyras veltui barstytų pinigus. ir Gudų vyriausybėm susita
bus naudinga, ar nenaudinga retorium buvo septynerius me
tus Wilsono administracijoje. PLATINKITE “DRAUGĄ.”
Vokietijai.
Verčiau jai važiuoti gatvekariu. Tas yra pigiau ir smagiau. rus.
i

lyje pasižadės nuginkluoti Že
ligovskį, tai tuomet Lenkų
karuomtnė pulsianti Želigovs
kio armijų, o pastaroji neno
rėsianti Lenkams pasiduoti,
pasitrauksianti Kauno linkui.
Panašus “pasitraukimas” ma
noma išcenizuoti
tuo tikslu,
kad turėti geros progos visų
Lietuvos teritorijų okupuoti,
ar bent atskirti Kauną nuo
Liepojaus, Rygos ir Rytprū
sių. Visa tai turėtų įsidėti gal
von musų nuomonė, valdžia
ir jos atstovai Briuselv.

Kaunas. IV—25. (Elta,. Ly
dos apskr. Nočios kaime (j
pietus nuo Varėnos), Lenkai
šiais metais uždarė Lietuvių
mokyklą. Jos vietoje nutarė
atidaryti lenkinimo tikslams.
Lenkų mokyklų. Mokytojų par
sikvietė iš Poznaniaus. Pirm atidarymo mokytoja su žanda
rais vaikščioja po kaimus, surašinėdama vaikus. Reikalingi
mokyklai suolai paimti iš vie
tos Žydų sinagogos.
Karvė, (į šiaurės rytus nuo
Vilniaus).
Lenkų administracija parei
kalavo iš vietos kunigo,
jis iš sakyklos ragintų žr
nes rašyties į “Straž Bezpi<
czenstva.” (Taip dabar vadi-'
naši P. O. W-). Jam atsisa
kius naudoti bažnyčių politi
kos tikslams, agentas sukvietė)
žmonės Karvės dvaran, prašė
rašyties organizacijon ir imti
ginklus. Vienas iš susirinku
siųjų pareiškė, kad žmonėms
gana .jau karo ir kad jie nori
darbų dirbti ir išėjo iš susi
rinkimo. Paskui .jį išsiskirstė
ir kiti. Niekas ne įsirašė kalbanion organizacijon.
Punkiškiai. (Šimonių vaisė).
Čia yra pradinė mokykla, ku
rioje lankosi nemaža vaikų.
Prie mokyklos yra knygynas^
sodžiaus jaunimo įkurtas, pa
dedant ir rupinanties mokyto
jams, jaunimas rengia vaka
rus ir iš to pdno didina sa
vo knygynų. Dar girdėties,
kad jaunimas sutaręs degtinės
negerti ir nerūkyti. Labai pa
vyzdingas ir sektinas darbas
kitų sodžių jaunimui.

Bal. 19 d. Vilniaus miesto
taryba įteikė garbės piliečių
diplomus: J. Pilsudskiui, Že
ligovskiui ir Šeptiekiui. Žydų
Lietuvių ir Gudų atstovai ne
dalyvavo diplomų įteikimo iš
kilmėse.

ORAS. — šiandie apsiniau
kę; vakare gali Imt lietus;
rytoj taippnt pramatomas lie
tus, bet kiek šilčiau.

PINIGU MRSAS.

"

Svetimų šulių pinigų vertė,

mint nemažiau $25,000, Gegužė* IR
buvo tokiu pagal Merchanta Lo
mi and Truat Co.:

Anglijos sterlingi) svirnu
Prancūzijos šimtui frankų

Italijos šimtui lirų
Vokietijos šinitaa markių
Lietuvos šimtui auksinų
Lenkijon šimtui markių

$4,00
R.59
5.65
1.75
1.75
.13

DRAUGAS

2
0 kas tuomet, ypač jeigu
UUDTUVIU KATAIJKl DIENKAftTIS

“DRAUGAS”
BMn* kasdieną 1Amk yrus ncdėldlenloa.
PRENUMERATOS KAINA:
OUICAOOJ IK UŽSIENYJE:

Anglija pasakys: jūsų virtu
košė jus jų ir srėbkite?

Ketvirtadienis, Geg. 19, 1921

Kum žemės duoti ir kaip ĮiiiiimiiitiititninimmiiiiimiMiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiii
gavusieji išsimokės?
4.

Žemes Reforma Lietuvoje.

Ar ne gręsia Europai nau Ilgai, rimtai rengtasi prie išrodo, kad visiems šėmės už
svarbaus,
žemės
reformos teks norintiems jos gauti. Ma
ja katastrofa?

5. Kaip naujakuriams pa
dėti įsigyti triobėsius, inven
torių ?
6. Koki nusikaltėliai negalės
gauti žemės?
Kad tui tik šie sunkus klau
simai butų! Seimas tars galu
tinų žodį. Ne už dienos, kitos,
bet už kelių mėnesių turėsime
pagamintus ž. reformos įsta
tymus.
Kai-kuriuos minėtų klau
simų “Draugas” jau svarsti*
paduodamas valdžios ir ž. re
formos prie St. Seimo nusis
tatymų. Iš eilės gvildens kitus
klausimus, pagamintų projektų
šviesoje. Nes jeigu ir neturime
galutino sprendimo, tai vis, tik
dabartiniai svarstymai nuo pro
jektų nopertol i ausiai nušoks.
Jau tad dabar daug tikrų spė
jimų galime daryti apie žemės
reformą Lietuvoje.

klausinio Lietuvoje. Rankiota žažemių Lietuvoje yra apie 41
medžiaga, tyrinėta gyvenimas, tukst., o bežemių apie 53 tukst.
Pusei Metų
,
. 4.00
BU V. VAUST.
net važinėta j kitus kraštus-už- Išviso norinčių gauti žemės
Metams
....................... B8.00
Pusei Metų
....................... S.00
sienius prisižiūrėti, kaip ten busiu apie 180 tukst. žmonių.
Prenumerata mokast tfik&lno. Lai
Anglai apskaitė, kiek kuri žemės reikalai sutvarkyti.
Kiekvienam bežemiui ir maža
kas skaitosi nuo užalraAymo dienos
Europos
šalis
šiandie
turi
vei

žemiui teksiu apie 20 ar 22
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
Prieita liepto galas.
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir kiančios kuruomenės.
margu.
senas adresas. Pinigai geriausia sių
Vos 81 Seimo posėdy, 19
sti Ifiperkant kronoje ar eaprese "MoPasirodo, pirmoje vietoje
ney Order" arba įdedant pinigus 1
0 mes. ar negausime žemės?
registruotų laiškų.
stovi Prancija, paskui jų se Bal. d. p’radėta svarstyti Žemės
ka Lenkija. Prancija palaiko reformos pagrindinis įstaty Amerikon iškeliavę Lietuviai
“DRAUGAS” PUBL. CO.
2334 S. Oakley Avė., Chicago. 809,000 kareivių. Į šitų skai mas. Seiliaus buvo svarstoma darbininkai atstovo Ambročių neįeina nesenai sumobili tik daliniai žemės klausiniai. zaičio nebuvo užmiršti. Šian
Tel. Roosevelt 7791
zuoti kareiviai, kurių bus a- Jeigu ž. reformos komisijoje dien užmiršti musų visuomenę
ilgai darbuotasi, Seimo plenu visvien kų musų išsižadėti. Jei
pie 150,000.
Lenkija turi 600,000 karei mas turės užtrukti pakol mums gu kada nors — Caro laikais
patieks galutinų ž. reformos — mes buvom, tarsi, savos
vių.
išsprendimų.
tėvynės atstumti, dabar mes
Įdomu, kad visos vidurinės
Klausimų referuoja Darbo jaučiamės tikri Lietuvos pilie
(centralės) Europos viešpati
Federacijos narys K. Anibra- čiai. Tų labai gerai įvertina
jos palaiko skaitlingas armi
Izaitis. Kalba beveik dvi valau- Lietuvos valdžios, visuomenės
jas. Visos skursta, bet ginklui'j?
veikėjai ir rišdami klausimus,
nemeta.
Laukime.
VIII
Referentas pažymi žemės kurie gali paliesti musų reika
Vienos iš jų palaiko skait prasmę žmonijos gyvenime, nu lūs, užjūrio brolių neaplenkia.
lingų karuomenę norėdamos šviečia kokiu budu pas mus
Evangelija nėra vien kny
Tai-gi ir išeiviai turės galimy
apsidrausti nuo radikalių gai žemės pateko į dvarininkų
ga, tai gyvoji esybė turinti
bės įsigyti žemės.
valų. Kitos turi gintis nuo iš laikus, primena baisiuosius
protų, tai galybė kur visus pa
Žinios praneša, kad dėl Aug- orinių priešų.
Kita
netrumpesnė
kalba.
traukia... Va imt šio stalo aš
baudžiavos laikus. Yra žinių,
stosios Silezijos pakilę nesu Daugiau kaip trys milionai
kad XVIII amžiaus pabaigoje Žemės Ūkio ir Valstybės tur nepaliauju jos skaitęs kasdien
tikimai Anglijos su Pranci karuomenės šiandie slogina
ir XIX pradžioje baudžiaunin tų ministeris Aleksa smulkiai ir vis tokiu pat džiaugsmu.
ja. Bet ištikrųjų tie nesuti Europą. Tie milionai kareivių
(Napoleonas I.)
kas turėjo dvarui dirbti 320 piešia istorinį dvarų kilimo
kimai yra pakilę dėl pačios neleidžia Europai pakilti iŠ
dienų į metus. Pirmiausias vaizdų. Priminė žemės refor
Išėjo iš spaudos Socialia
Vokietijos.
griuvėsių ir sutvarkyti savo dvarininkas kurs liuosuoja sa mos vystimasi Lietuvoje, Liub Klausinio Katekizmas. Jis at
Prancija nusprendė pragai finansinius ir ekonominius rei vo baudžiauninkus buvo Kar lino unijų, baudžiavos laikus,
spausdintas angliškai. Jį su
šinti Vokietijų. Jei ji to nei>a- kalus. Tos armijos rįja gy pis. 1809 m. 7,000 jų paliuosa- valstiečių išsiskyrimą nuo dva
statė profesorius d-ras .T. A.
darys, pati turės žūti. Anglija ventojų turtus, bet prie šalies vo.
rininkų, Napoleono įstatymus. Ryan ir kum R. A. McGowan.
visa gerai žino. Ji daugiau pagerinimo jos nieku neprisi Kalbėtojas išsireiškia, ka 1 Nurodė faktų Lietuvos ūkinin
Darbininkams ir visuomenės
vaduojasi protu. Ji žino, jog deda.
Lietuvoje niekad nėra buvę kų skirstimosi į viensėdžius veikėjams žinotini dalykai su
pragaišinti Vokiečių
tautų
Prancija palaiko skaitlingų bendro žemės valdymo; net ga XIX šimtmečio pradžioje.
traukti ir išaiškinti trumpais
reiškia ir pačium pragaišti. karuomenę, nes, sakosi, bijosi nyklos ar durpynai, jei tik bu
1864 m. miestas prisidėjo klausimais ir atsakymais, kaip
Todėl ji ir mėgina atšaldyti Vokietijon keršto. Toks pasi vo galima, dalintasi. Taigi ir
prie valstiečių teisių siaurini- tat nuo 400 metų daroma išdeįkaitusius Prancūzų pagiežos teisinimas nepamatuotas. Vo dabar norima duoti žemės įsi
mo. Pastebėjo apie aukštų dant tikėjimo klausimus. Socijausmus, kurie juos pražutin kietija perdaug susilpninta. gyti tik į nuosavybę.
žemės kultūros laipsnį dvaruo jalį Katakizmų išleido Kata
veda.
Neturi skaitlingos organizuo
se, bet smulkus ūkis ir-gi turi likų Gerovės Taryba sulig vys
Ar mes neturtingi?
Didysis karas labai išnaiki tos karuomenės, neturi karo
kupų sutarimo. Knygutė api
daug gerų pusių.
no Prancijų. Jos atstatymui įrankių. Patys Anglai pareiš Ligi šiol valdžios žinioje yPriminė žemės valdymo is ma 47 puslapius. Ji labai nau
.neužtenka nė didžiausių atly- kia, jog Vokietija nuginkluota. ra 173,920 dešimtinių bendro
torijų, didžiojo karo vaisius dinga visiems veikėjams. Bu
rinimų.
žemės
ploto.
Iš
jų
majoratinių
Nors vieniems Prancūzams ir
tų gera jį išvertus ir lietu
TKų Prancija turės gauti iš Lenkam galėtų kaili išpliekti! žemių 24,222 deš., tikybinių socialiniai ekonominiame gy viškai.
venime.
Vokietijos karo atlyginimo for
Reiškia, Prancija turi kito 2,508 dęš.
moje ?
Kalboms užsibaigus.
nuomininkams
TĖMYKITE
kių tikslų. Ji pasirengusi pul Smulkiems
» Atlyginimai, kuriuos Vokie ti Vokietijų, jei toji nepildytu išduota 142,245 deš., stam Prasideda ginčai, kuriuose
Kensingtono Lietuviai ga
tija Prancijai išmokės, tai la taikos sutarties sąlygų.
biems išnuomota 25,400 deš., o visos partijos dalyvauja. Ne lite gauti nusipirkti “Drau
šas juroje. Dėlto Prancija vi
tik 6,275 deš. laikoma pačios greit Jiems bus galas.
gą” dienraštį pas p.
Lenkija su savo skaitlinga
sokiais budais mėgina spausti
valdžios.
Be
to yra paimta 51,- Kiekvienas įstatymas net
IG. TYŠKEVIČIĄ
karuomene veda imperialistinę
Vokiečius. Suskaldyti — nesu
430
deš.
kariškiams
žeme
ap

314 E. Kensington Avė.
per tris ugnis — tris skaity
]M)litikų. Plečia savo sienas vi
geba, okupuoti — draugai
rūpinti; iš tos žemės išdalinta mus pereina, pakol galutinai
sais šonais. Ji tai daro Prancikliudo. Iš kantrybės išėjusi,
į sklypus — išparceliuota 22,- iškepa.
jos patariama.
ausis užsikimšusi pradeda sa
288 deš.
Ir jei greitame laike Euro Iki šiol aprūpinti apie 500 Žemės klausimas painus,
vųjų politikų varinėti. Nori už
daug ginčų sukelia. Seimas ir
imti, o jei bus galima ir at pą paliestų nauja karo vėsula, kariškių ir jų šeimynų, ku
imti, turtingiausia Vokiečių tas įvyks dėl Prancūzų ir Len rioms išdalinta apie 8,000 deš. Vyriausybė susiduria su to
kiais klausiniais:
Ktihr’o apskritį, galutina Vo kų imperijalistinio agresivumo.
Miško valdžios žinion paim
L Už kokias žemes atlyginti
Prancija su Lenkija neturi ta 600,000 deš., l?ko dar paimti
kiečiams smūgį užduoti. Voir ar atlyginti’
ki'etys, mat, visuomet pavojin- nei pinigų, nei duonos. Bet ga per 200,01 K) deš.
li pasidžiaugti skaitlingomis
2. Jei atlyginti, tai kokiu bil
Į g*SIr visiems žemės užteks.
armijomis;
du?
Prie skaudžios ojMuacijos
Ve kame šiandie didžiausia
’ Prancūzai eina. Ar ligonis ne
Turint tokį reformojamos 3. Nusavinant, po kiek pa
.K?
kasi purtys?
Europos sloga.
į žemės plotų, bendrai imant likti dvarininkams!
Metalus ..................

>H.OO

EUROPOS SLOGA.

Teisingą, Greitą ir Mandagi)
Patarnavimą
PATIRSITE pirkdami laivakortes ir siųsdami pinigus Lietu
von per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ (Lithuanian
Sales Corporatien).

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ Umm •• pinigus per
laidoms, čekiais ir telegramų. Kas mėnesiu per savo skyrius pa- S
siunčia suvirs (5,000,000) penkis milijonus auksinu. Tas liudija j
kad Lietuvių Prekybos Bendrovė teisingai ir greitai patar- s
nauja.

g

MUSU PERLAIDAS išmaino ant pinigu visoje Lietuvoje.
Taip kad važiuodami Lietuvon geriausia išsipirkite musų Bendrovės drafta ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon parvažiavę pinigus gausite pačtose ir bankose.

RYTDIENOS MĮSLĖ.

DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FABRIKO. Pradėjus veikti cukraus fabrikui gaus darba daugiau
1,000 darbininku. Todėl jeigu nori gauti gera pelną už savo
pinigus, tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrjj kurie dabar parsiduoda po $7.00 vienas, nes kaina pakils, nuo Liepos
1 d. iki $8.00.

rei vijos sugrįžtų. Kaip butų mums visiems sykiu malonu
BARBORA. Neskųs, nes ir jiems malonu pieno lašelis ir gyventi.

kųstų.

Jriku nori
pumėMlntl muHU
niRHinelo
ižklrpk ždu iiamirRliilma tr prlRnpdt mum*
kurtu ru :lfn. kra«oR tenklelIalR arba plinukiiiu >4 užinokėRl kuomet niitnlkyMI mažlnėb1 kurtu wu muhiįipIIrI. Ni užruirėk užiHHytl ruvo ndieRM.

\Vestern Sales
Company

mėsos gabalėlis gauti. I’askundus —netektume mes, netektų1
JUOZAS. Ar tni tau gaila, kml išleidai sunų! Lietuvos 1330 N. WESTERN AVĖ.,
CHICAGO. ILL.
ir jie.
' ginti?
(Bus Daugiau)
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Lithuanian Sales Corporation

|

414 Broadway, Boston 27, Mass.

Jei patogiau tai kreipkities į musų skyrius

Lithuanian Sales Corp.
3249 So. Halsted St.
Chicago Tel. Yards 6062

=

Lithuanian Sales Corp.
300 Savoy Theatre Bldg.
Wilkes-Barre. Pa.
E

E
£

E

Chieagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki G :00 vaka- _
re. Vakarais: Utarninke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai. S
vak. Nedėliomis: 10:00 ryte iki 3:00 po pietų.
s

E

=
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Juo. daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi Juos
Pareikalauk musu Katnliogo No. 4.

I. I. LewiH Cigar Mfg. Co. Newark, N. J.
Didžiausias Ncprlgulinlngas Fabrikas Pasaullj.

( O

BEfi

IIIIHIII

Už Tėvynę Malonu Kentėti.

M.m tiuliui' lnl.nl i.HinnklH llituvlnėjlnin
u
«l tiivojlino nintlni'lv kui| ullltm illlUttofiloH iiin*iiin.- virtu lt nt liuku ui'ieunl
■ Inrl.i,. fl| ninulnrl.. yru Inlml piitogi Ir
IvtiKVH ni'jilotlR ru Hiiyltn. JI nli'ktuloit truli nillnu
Ir
lnlml
lenirvn
opmuotl.
Su
(m mnAlni Ir khII dirbti illvnnun. Su kiek
vienu
utrakyinu
nieu
nunOunie pilna*
Inforiniieijn*
Ir
kitur relkalliiKUH ilulykua. Mva tmp put priRių.iine Juiiir hmiiipelliiR ilurbu kurtR 5 ra ntbekaniiiR ru *la
in.i unrle. Klvkvlrno imUeilRke lun rih o
tlflIHUOMe turėti Rlu n.U*ble|e. tll'R JI RlltRU|,.I laike Ir iibilnkii. Krr tiktu! nuRlpeika
»ln iiiuAbu Ir tilt IIIIIIIIR dėkoju Ir tuojau*
užruko
ilnr
vena Ir milu tiraukėj
Aut
puvrtkRlo No. 1 parodo Jum* kaip galima
ru .Ja nrtavoti. No. - parodo Jau tėdlrbta
divotiu. Mir ptlRlt|Rline Juiiir viroklo di
džio udatHR. Nekurle IIIU U l.oMuiuiri IhI
l.luu-la kaip IIIOR Kailine punlRVinėtl Jiir
h>. tRlp maža kainu kaip >4.00? Atrakytonr yra letiKVRR. meR dėlto pardavinėja
me Jų* taip pikiui kad norime kauti iIhuk
koat umlerlt. kurio pirktu riuIu*. Su kiek
vieno iiz.euk.vmu nu m Hlunėlanie ir roiii*
pellufl Ridų, Ji l«u nori kuli turklį rltllua,
lu t 11100 užtiki maine Jei karta puui<'klii*i
tai vlauomrt pirkai.

=

Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau ži- =
nių apie laivakortės kreipkitės ypatiškai arba per laiškus šiuo E
adresu:
5

V. K as.

JUOZAS. Bet piktumas ir kerštas yra aklas. Karšinda
mi nemato, kad kitiems kenkdami ir sau kenkia. Nekurie lin
kę prie bolševikų. Jiems užėjus mėgdavo paskysti savo šeimyninkus. Išgamų nekuoniet netrūksta.
BARBORA. Nelaimių — nelaimės; patys savieji vienos
Lietuvos Karo Vaizdai.
tautos žmonės vieni kitiems pasidarė priešais.
AKTAS I.
JUOZAS. Tai blogiau kaip svetimi priešai. Bet reikia
turėti vilties, kad viskas pasitaisys. Ir gyvensime liuosi ir
Scena I.
linksmi. Tik negera, kad mes čia negauname žinių. B<* šven
Pasiturinčio Lietuvos ūkininko grinčia. Juozas stovi prie lango tadienio nesužinosi nieko.
ir žiuri į tolį. Barbora sėdi prie stalo.
BARBORA. Ar da nematyt žmonių grįžtant iš bažny
čios?
*• JUOZAS. Kaip liūdna žiūrėti aplinkui. Kur seniau stovė
ję puikios triobos ir žaliavo sodai, ten dabar riogso degėsių
JUOZAS. Kaip koks jau ima rodytis, bet’tai turbūt ti«*.
į kfuvos ir stypso pakirstų medžių kelmai. Km- seniau ganėsi į kurio mišparų nelaukia.
ghržių gyvulių bandos, ten dabar valkiojasi viena, kita susiBARBORA. Kad nors greičiau Elenutė sugrįžtų. Jis vis
j šikusi karvutė.
ar laikraštį, ar šiaip žinių parneša. Ištikrųjų, ir mane dabar
*• BARBORA. Ir tai gerai, kad nors tiek da liko žmonėms, paėmė kažin kokis smulsumas. Taip ir rupi nuolatos, kas
kad tuos pasisekė užslėpti nuo išbadėjusių, nekviestų svečių. čia su tii musų Lietuva bus. Kada ji liks liuosa? Kų čia tas
JUOZAS. Tai tiesa, labai rugoti da negalime. Po tokių musų S«*imns padarys? Kaip tai butų malonu gyventi, kad
ūsenybių
kaip Ru-iii, Vokiečiai, vėl Rusai, vėl Vokiečiai. jau gautume kada nors žinių, kad Lietuva liuosa ir priešai
Įiortininkni. bolševikai, Lenkai, vėl bolševikai, tai gei;n. prašalinti.
tiek turime.
JUOZAS. \'ienas Dievas tik težino, kada ta linksmoji ži
BARBORA. Tai vis-gi sumanus mus žmonės, net nuo to nelė atbėgs į visus Lietuvos kampelius ir nustums susirūpinimo
kių smilių Vokiečių stengė išslėpti ne tik javų, bet ir gyvulių. įlebesis nuo žmonių veidų. Gobšiems kaimynams visuomet
JUOZAS. Nelaimės išmokina gudrumo, jei kas galvoja. O seilė varvės, žiūrint į Lietuvių turtus. Jiems vis norėtųsi
kftd ir mano |>ožeminiai rūmai po pašiūri* prikrauti visokių lengvai pasinaudoti Lietuvių darbštumo vaisiais.
niekniekių — o kas juos sužinos. Nebent namiškių kas pa
BARBORA. Kad greičiau nurimtų ir musų Jonelis iš ka

E

LAIVAKORTES parduodame Lietuvon ir iš Lietuvos ant E
visų linijų. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir S
kitus reikalingus dokumentus ir sutvarkome Income Taksus. £

SVARBUS PRANEŠIMAS
MOTERIMS

Draugo dramatizuota apysaka

=
£

n

LTIG STAIES BANK
KAPITALAS $250.000.00

“h

IUNČIAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir
kublegrninuis piginusiu kursu, greitui ir teisingai.

S

PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS. ir mokamu
4%.
PERSAMDOME SAUGOS DĖŽUTES, $5 metams.

PARDUODAME LAIVAKORTES Į LIETUVĄ ir iŠ
Lietuvos. Keleiviams pnrduodnme Drnl’tiis, Keleivių
Čekius ir Kredito Laiškus.
VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS Patarnauja
me teisingai, greitai ir draugiškai.
KREIPKITĖS I MUS — NEPASIGAILĖSITE.
BANKO VALANDOS: Kasdien mm 9 iki 3 v. p. p. Užsienių
Skyrius utdaras kasdien nuo 9 v. ryte iki 5 vai. Subutoinia
iki 7 v. vakare.

BALTIC STATES BANK
294 Eight Avė., Kamp. 25 gatv.
Telefonas VVutkins 2142

New York.

t
Ketvirtadienis, fleg.

19.

1921

ŽINIOS Iš LIETUVOS. I LIETUVIAI AMERIKOJE.
(Nuo mus koresp. iš Lietuvos)
Telšiai. Telšių apskrity šau
liai ypatingų domę ima kreip
ti j sportų. Šit Balandžio 10 d.
š. m. savo susirinkime nutarė,
kad visos kuopos (Telšiuos,
Plungėj, Rietave, Tveruose,
žem.
Kalvarijoj) lavintus
sportu, darytų mėginimus ir
kad bent poros mėnesių laike
padarytų šios visos kuopos
Telšiuose sporto lenktynes.

CAMBRIDGE, MASS.

--------- x-------

Telšiai. Vasario 12 d. vėl at
vyko visų valsčių atstovai
(Seimelis) ir įvyko posėdis.
Svarbesniųjų [muktų pažymė
tina, kad šiame jiosėdy tapo
priimta Telšių apskrities savi
valdybės 1921 metų sąmatas.
Nutarta kiekvienam valsčiui
vykstant per jį mokyklų ins
truktoriui duoti pastotis, skai
tyta [įrašymų, kurių ypač daug
yra dėl rekvizicijos palengvi
nimo, sutarta prašyt Ministe
rijos, kad daleistų ūkininkam*
kiekvienam atskirai vežti į užrubežį per muitines linų, kas
pakels jų sunkoką dabartini
stovį. Susirinkimo dienotvar
kė buvo taip ilga, kad nors
posėdis tęsėsi iki 11 vai. nak
ties, tečiau dienotvarkė neišl semta. Daug klausimų svars
tyt paliko sekančiam kartui.
Pažymėtina, kad Telšių ap
skrities valdyba nori pradėti
kovų su girtuoklyste. Ji jau
buvo nusiuntusi į Ministerija
savo nutarimų, kad šventadie
niais ir turgaus dienomis vi
sos smuklės liktų uždarytos.
Tečiau tai netapo putvirtinta.
Sekančiame Seimelio posėdy
tas vėl taps svarstoma, nes ši
kart de| dienotvarkės ilgumo
tas is-varstyti nebesuspėta.

umiiiiiiiimiiiiMRiiimmiiiiiifiiimiiiiii
ROSELANDO LIETUVIAMS.
Nebūkite be “Draugo”.
“Draugo” dienrašty galima
guuti pas:

American Line

Dr. F.O.Carter

Tiesus Patarnavimas

Duokit Okulistui Pritai

NEW YORK - HAMBURG

kinti Akinius Jūsų Akinis

Katalikų Veikimas.

Lig šiol “Draugo” skaity
tojai apie šio miesto katalikų
veikimų nieko nežinojo. Nevie
nas gal manė, kad ar čionai
katalikų nėra, ar jie nieko ne
veikia.
Lietuvių, tiesa, Čia neperdaug. Bet ir mažame skaičiuje
yra daug judėjimo. Nėr tos
Žemaičių Teatrų Bumų Tel savaitės, kad ko nors nebūtų.
šiuose statymo dr-ja ruošia vi Pramogų yra ganėtinai.
sų eilę paskaitų. Pirmų pas Nepersenai Blaivininkai ap
kaitų paruošė ir skaitė Juozas vaikščiojo blaivybės savaitę.
(JedminasBalandžio 17 d. Kan Buvo surengta paskaitos, pra
klių skaitykloje (Telšiuose). kalbos vakaras ir nesvaiginan
Paskaitos turinys “Dailė ir čių gėrimų parodu. Blaivybės
dailininkai.” Įėjimas i paskai savaitė buvo labai pasekminga
tas nemokamas, tik renkamos iš medžiaginio ir dvasinio at
Teatro Rūmų statymui aukos. žvilgių.
Be to ruošiama visa eilė pas Pirmų savaitę po Velykų bu
kaitų: “Instinktas ir egojiz- vo Liet. Raudonojo Kryžiaus
mas”, “Dailininko privalu-, Reni. dr-jos savaitė. Įrengia
mai”, “Dailia ir muzika”, kelios pramogos. Savaitė pa
sibaigė gražia naminių lietu
‘ ‘ Tautiškurnas muzikoje ’ ’.
Paskutiniu laiku pastebėta, viškų išdirbinių paroda, kuri
kati Telšiuose platinama komu davė pelno apie $60.
Toliaus S. L. R. K- A. ir L.
nistų leidžiamų laikraščiųD.
S. rengė savo savaites. Tų
“Tiesa”,
“Komunistas”,
“ltunkpelnis”, “Raudonoji vė pasekmės buvo mažesnės, bet
liava”, “Kareivių tiesa”. Kas vis-gi atnešė daug naudos.
nuostabiausia, kad tuos laik Po tų buvo Moterų Sąjungos
raščius ima platinti liaudies savaitė. Geg. 8 buvo prakal
mokyklos vaikai; jie randų jų bos su pauiarginimais. Geg. 15,
(laikraščių) išeinamoje vietoje baigėsi su didžiausia iškilme.
Maldos Apaštalystės ir Šv.
ir nešu namon paskaityti. Kiti
šių laikraščių Lietuvoj, kiti Vardo draugijos ir-gi nesnau
Anglijoj, o kiti net Rusijoj lei džia, jau ir jos rengiasi prie
savo iškilmingų vakarų. Toks
džiami.
Liuosybė dabar yra ir tarpe tai šio miesto katalikų veiki
Sargas.
gimnazijos mokinių. Šiem lei mas.

džiama turėti savo atstovybė
ir daryti visuotinų susirinki
mų.
Šit Balandžio 17 d. jie tu
rėjo visuotinų susirinkimų ir
tarėsi savo reikalais. Bet taip
pat nutarė ir kad Telšių “Sau
lės” gimnazija taptų valdiška.
Už valdiškų gimnazijų buvo
75 balsai, prieš 4 halsai, o su
silaikė 57. Dabartiniu laiku
didžiausia agitacija vedama iš
socialistų pusės, kad Telšių
gimnazija taptų valdiška. Jie
griebiasi visų priemonių, kad
to pasiekti. Susilaikę 57 balsai
yra daugiausia iš ateitininkų,
kuriem nebebuvo duodama kai
bėti. Ar pasiseks jiems suvals
tybini, nežinia. Bet rodos, kad
negreit. Visa kas prigulės nuo
gimnazijos laikymo komiteto.

ŪRIŪGKS

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Gegužio 11 d. L. Vyčių 84
kp. laikė mėnesinį susirinki
mų, kuriame pasirodė didelis
Vyčių darbštumas.
Va, tuojaus po Velykų su
rengė vakarų bažnytinio cho
ro pandai. Savaitę praleidus,
surengė vakarų parapijos nau
dai. Tame vakare vaidino
“Kaniinakrėtvs ir malūninin
kas”. Buvo ir dainų. Viską*
pavyko. Vakaras davė pelno
virš $32.00.
Gegužio 8 d. surengė vakarų
Ilarvey, 111., Šv. Juozapo para
pijos naudai. Vaidino tų patį
veikalų, t. y. “Kam, ir mal.”
Dainavo
Vyčių
choras,
kurį veda varg. P. Atkočaitis.
Buvo monologų, deklemacijų ir
priede trys brolių Kanovarskų
komedijos.
Viskas pavyko.
Gegužio 22 d. Magnes salėj
(14 gatvės, Cbicago Ueigbts)
vaidins komedijų “Piršlybos”.
Dainuos Vyčių choras. Dus ir
kitokių pamarginimų.
Trumpame laike Vyčiai ža
da surengti programų dėl Altorinės draugijos.
Šiame susirinkime įsirašė
dvi nari: S. Guodeliutė ir A.
V i tu rintė.
Sekasi Cbicago Ueigbts Vy
čiams. Ir nenuostabu, nes
jiems vadovauja jaunas ir
darbštus klebonas, kun. N. Pa
kalnis.
A-. J. K

ANT. LEVGAUDA
10624 So. MichiganAve.

Akis
Ausis
Nosis
Gerkle

Dideli ir .Moderniški Ttviit-Seretv
Laivui

MINNEKAHDA (Naujas)
3-ėia

Nebūkite Be “Draugo”
“Draugų” dienraštį galima
gauti be kitų vietų ir šiose:
F. ŠIMKIENE,
4358 So. Fairfield Avė.
TUMšIS & CO.
3853 So. Rockwell St.
BUCIUNAS,
2900 W. 40th Str.
J. ŽOLYNAS,
4063 So. Maplewood Avė.
J. SYMONAS,
4140 So. Maplewood Avė.
J. SMITH,
3813 So. Kedzie Avė.
JUOZAS DEITŠKO,
4409 So. Fairfield Avė.

318

Tiktui

Gegužės 21-ma

Manchuria............... Birželio 2
Mongolia............... Birželio 16

Red Star Line
Poland................... Gegužės 26
Atsišaukite į Kompanijos Ofisu.

14 N. Dearborn St.
Arba

pas

Lokalius

Chicago.
Agentus.

Dr. M. Stupnicki

Va.landos: — 8 iki 11 Iš Tyto:
5 po pietų iki S vak. Nedėliomis nuo 5 Iki 8 vai. vakare.

'iI

sia moka savo turtą suvartoti.
The Bell long—distance telefonas biznie

riui sutaupo daug laiko bereikalingo kašto ir
užganėdina jo kostumierus.
Bell linijos pasiekia visus už labai mažų

atlyginimą,už jų palarnavima.

Got acąuaintcd vvith thc monoy and timo naving
“statlon to statlon ” servicc, exp!ained on Page X
of the eurrent issue oi tlie Telephone Directory

Valandos nuo 9 iki 6.
Nedėliomia nuo 10 iki 12.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

H

I0

ANT PARDAVIMO
Wisconsino Žemė.

JJ

Tel. Randolph 2898
ADVOKATAS
Ofisas vidumiestyj
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto Iki 5 po pietų
Pagedėliais iki 8 vakare
Nedėliomia ofisas uždarytas

VALENTĄ V F, dresmaking
CCL ’.EC.ES
8295 S. Habttnd, J 107 W. Modlson,|
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jungė Valstijose.
Moko Siuvimo. Patternų Klrpl-J
mo, Desigmng bizniui ir namams.!
Vietos duodamos dykai, Diplomai?
Mokslas
lengvais
atmokėjlmnis.,
Kleson dienomis ir vakaraia. Pureikalaukit knygėlės.
Te). Seeley 1048
SARA PATEK, pirmininkė.1

Rmas Gydytojas ri Cbirurgaa
Speeijallsias Moteriukę, VyrL'kų
Vaikų Ir visų elironiškų Ibrų
VALANIH>S: 10—11 ryto 2—8 j>
|>ietų, 7—H vak. Nedėliomia 10—Uiti
OfiMM 8284 So. Ilalated St., (iilc.igr
TeiefoMttn Drotrer 98*3

6<:80

I LIETUVA

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas

I^tivni išplaukia kns 14 d. Dideli dviejų sriubu pnėto laivai Išplaukia:
“LITUANIA" Birželis 1
* “POLONIA” Liepos, 8.
“ESTONIA” Birželio 22
*
“LITUANIA” Liepos 20

f 8*1 So. Halated Street
Valandos: 18 iki 12 ryto; 1 Ik) 4
po pieL • lkl # vakar*.

»

Visi

I.IKTI V1H

AKR!

z-

S

tempimą

vIru

kun

Canal

•jTel.

aklų

yra

nPS’fl VĮ’V/Ttu'
JJJLIRJ

prisiusimi sknudAjlmo Kalvon. nvalKUlto aptemimo. n«rvotumą, skaudančius
Ir utnldocunlUH karščių ukių kreivos akys,
katorakto, ncriih ulo, netikras akle tndedum.
Daroma cgzamtiiae leki ra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toil Ir <111 Mataru lems paRrelhrta. SorKėkite savo retėjimo Ir vniktis einančius
mokyklon. Valando.i: nuo 13 Iki 8 vakaro.
Nedėliomia nuo 10 Iki 1 vai. po plotų.

°

622$

S DR. C. X CHERRYS J
*
LIETL'VIS DKNT1STAR
*2201 Weat 22-nd & So. Loavltt 8L*

Chicago

NEW YORKO APYLINKĖS
LIETUVIŲ DOMEI.

MARYAN S. ROZYCKI
MUZYKO8 DIREKTORIUH
Mokytojas Plano, Teorijos Ir
Kompozicijos
2021 N. AVestem Avė.
Chicago, III.

^Valandos: 9:89 A. M. to 12 N."
$
1:00 P. M. to 8:00 P M.
*
#2 taeaa
ana# «

v su

Tel.

Drover

7842

Susivienijimo Lietuvių It.
Bir. C. Z. Vežei is
K. Amerikoje New Yorko
LIETUVIS OKtninTAB
Apskritys rengia prakalbas
4118 HO. ASHLAND AVKNl ■
arti 47-tos Gatvės
Susivienijimo reikalais sekanĮYalandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak
čiosę vietose.
Hsredomla nuo 4 lig 9 vakar*
Gegužio 22 dienų, 2:30 vai.
po pietų, Linden, N. J.
New Yorko, Bronxe, C. ir STelefonas Boulevard 91 >9
J
So. Brooklyne prakalbos bus l
paskelbta sekančiame numery
DI' MUKTAS
je.

■a

DR. S. N AIKELIS

ADVOKATAS
___
_

3

M.

•

j

LIETI VT8
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

■ Vakarais. 812
Telefonas:

W.

Y artis

g

Valandos nuo 10 Iki 12 ryte: nuo
8 Iki 4 po pistų; nuo 7 iki 9 vak.
Nedėliotais nno 14 iki X
Trlefenae Tardė SM4

£j

VENTOS Pharmacy

4881

tale me.dtlu e*«lftnuktl. e v,ano
husite uHrunAdlntl.

DR. A. L. YUŠKA

Telefonas Lafayette 621

1900 S. Halsted Str.

—t—e

Tel. Canal 2118

LIETUVYS GRAIUHUU8

Valandos: 10
Gyvenimas:

ryto

Iki

8

vakaro

darbai

8>rd PI.
Chicago. IH.|
TeV Canal 9198

•n.

Mula Nar„
lAttU IUt"

Mg

Jeigu Nusidegi
Tai iiprlAU totalu Ir aidėk

&

Ar

Tel.

W.

Valandos nuo 9 ryte iki 10 vakare.

Archer ir S. Francisco Avė.

S3rd St. g

•ao.rneulu leld ,iuvr» kopin e.Re'-|

2814

ir draftais. Tiesus susinėsimas su Lietuvos pankais.

8262 Hooth Halsted Ktrert

S. D. LACHAWICZ

I

atidaryta Pinigų Siuntimo Skyrius. Yra vartojamas
'
....
geriausia išdirbtas būdas greitam persiuntimui ir pil

Ant virSane Palvereal Mtate Perti

|-------------- --- h
Telefonas Central 8390

kad Ventos Aptiekoj tapo

onarn ir Gyvenimo vieta

£ 29 South La Šalie Street
Ig
Hnmbarts X*d

DR. C. KASPUTIS 1

*
8381 South Halahvl Str.
2Jvalandos: 9—11 A.
1—8; 7-8 P. M

l

OtlMM Dldmlestyl:

3

Šiuomi duodame žinoti

nam išmokėjimui pinigu. Siunčiama pačta, telegramais

« V. W. RUTKAUSKAS

Telefonu* Dr»ver fW1C0.

Pranešimas

Brighton Parko Lietuviams!

Telefonas Armitage 9770

NPK< IAĮ IMTAM

Palengvins

laivai turi puikus kambarius trečios kllasos keldvlama
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
K. KEMPE, General Wcstem Passenger Agent
120 North La Šalie St., Chicago. Illinois.

LIETUVIS GYDYTOJAS
|
IR CHIRURGAS
2201 We»t 22nd Street
B’lcl. Canal 6222
■Res. 3114 W. 42ntl Street
B
Tel. McKInley 4»88"

lIMilIlIiUlIlIttllIlIlIlIlIlIlIIIIIIIIIIIIIIKin

D.

KSfcHHKBHiaMBBKBBtaKKaBBaSiH!

O DHOADAVAV
N£W YORK N Y
TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per LIBAVĄ Arba
HAMBURGĄ — EITKŪNUS

i «■« ■ at DR.
a m uS.■BIEŽIS
aš n am ■ ■ na

DR. A. A. ROTH,

Telefonas Boulevand 6080

B ALI UOS AMERIKOS UNIJA

2118

Canal

Chicago, Illinois.

(Ant kampo prieš pat šv. Kryžiaus Bažnyčia)

DR. P. Z. ZALATŪRIS

illljlliililllllllllllliliiilllillillllllllllilliiu
Res. 1139 Indcpcudcooc Rlvd.
Telefonas Von Durtu 294

Vak.

J. P. Waitchea

ReaRy CoraPany

Valandos; 9-11 rytais 1-2 pc
[pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldic-Į
i niais tiktai po pietų 2 iki 5.

Tel. Canal 2B7

A. M. Barčus

lAt,as
4601 South Hermitage Avenue,

Telefonas Lafayette 4146 i

a

lietuvis advokatas

E. D. Witkowski

(lydytojas Ir Chirurgas
4412 So. Motera Avė.

g.’

4601 South Hermitage Avė.

Todcl, nors ir su mažais reikalais kreipkitės į musų ofisa, o mes iš savo pusės užtikriname kad užganėdinsime
jumis visuose viršrninėtuose reikaluose.

&UUTMK

j DR. CHARLES SEGAL j

J. P. WAITCHES
Lavvyer

i erkanie ir parduodame namus, lotus ir farmas. Siun
čiame pinigus į Lietuva ir visur. Parūpiname Pašportus
ir Laivakortes važiuojantiems į Lietuva ir kitur, Insu
rance, apdrauda nuo ugnies ir visose kitose šakose. Mu
sų ofise vienas iš savininku, J.P. AVaitches, jaunas ir la
bai gaisus Lietuvis advokatas yra pasirengęs visiems
Lieluv'ams teisingai patarnauti visuose teismo ir legališkuose reikaluose.

A. A. SLAKIS

Tu gali nedirbama žemė pa
versti į tikra rojų. Išdirbus
žemė gali piningus padvigu ? KIMI * M SS :tt Vi Ta n 8D *■ «a 3# M U»'
binti į keletą metų. Žemė gali
ma dabar pirkti po $25.00 už
akra į trumpa, laika tų pati iš < į Perkėlė seavo ofisą po uum į
dirbta žemė bus verta po $125 įį4729 So. Ashland Aveoue|
Spcdjalkttaa
jj|
už akra. Kuomet atsibos tau h
nDZlOFV, MOTERŲ Ir VYRŲ LlOVg
vergauti mieste, tuomet gali (jįValaudosnuo 10 Iki 12 Išryto: niio3
iki 6 po pietų; nuo 7 Iki 8:80J|
kraustytis ir ramiai sau gy
E v akai e Nedėliotnis 10 kli 1
venti ana ūkės Wisconsine.
Telefonas Dreiel 2HH0
5
JI
■
t M ■* M Ml Ht AB e. UI BB M M
■
JONAS P. EVALDAS,
840 West 33rd St.
Chicago, III.
Lietuvių Agentūra.

Naujas kantoras po vardų ATLAS RE ALT Y COMPA
NY, 4601 So. Hermitage Avenue, Chicago, Illinois.

ii

Street

tiUPIM WW BB JB M «S BK B M ■> 38 OT

ANT PARDAVIMO.
Iš priežasties važiavimo j Europą
parduosiu pigiai cigarų krautuvę ir
sykiu pirmos rųšies knygynų. Biznis
nuo seniai gerai išdirbtas. Atsišau
kite:
J. Makart ■vviez
.1049 W. 47 St. Chicago, III.

PRANEŠIMAS

Praktikuoja 30 metai.
Ofisas 314* Ho. Morgan St,
Kertė 32-rc St.,
Chicago, UI.
8 PECI JAUSTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nno 18 ryto
iki I po pietų, nno 8 iki 8 valan
dą vakare.
Nedėliotais nno 9 iki I po ptet.
Tolefoaae Vards 887

Dr. M. T. STRIKOL’iS *

Q

0. VAITUSH, 0.

viršinybės per

gale yra to žmogaus rankose kuris geriau

DR. 6. M. GLASER

"5;

CICERO KATRA
Parsiduoda mūrinis dviejų aukštų
namas. Apačioj, apart vietos krau
tuvei yra trys ruimai pagyvenimui.
Įtaisyta
elektra, gazus, maudynės, ■iki
12 ryte.
iftcementuotos
basementas.
Antras U
Res. 2914 W. 4«rd
nuo kampo, arti Lietuvių bažnyčios
Nuo ryto iki plot.
atsišaukite adresu
JTel. McKinlcy 283
1445 So. 50th Avė.
Cicero, III.

Dr.

..jj

FRANKLIN O. CARTER
M. D.
120 So. State St.

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.

A. J. Valantiejus,
N. Y. Apskr. orgunizat.

Karėje dcl

CHICAGO, ILLINOIS
Telefonas Yards 5032

l*a.

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgą*
Pcoplcs Teatro Name
2lOie W. 47lh Str. Tel. Boul. ICO®
^Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl 19®

Moulcvard

T elephone

3107 So. Morgan Street

Parsiduoda mūrinis bangalovv 5
kambariui furnace apšildoma, mu
ro garadžius ir vištininkas parsiduo
da pigiai, priežastis ligos. Atsišau
kite.
7210 So. Rocku’cll St.
Chicago.

Tel.

The Ever»Ready

Jūsų akĮs gal reikalauja gy
dymo. arba pritaikymo akinių.
Kaipo
Okulistas galiu duoti
jums patarimą.
Aukso Filled $4, $5. $6, 7,
$8, $9, $10.
Čysto aukso $6, $7, 18, $9,
$10, $11, $12.
Apsibuvęs ant State St. per
23 metus.
Ištaisau žvairumą. Gydau vi
sokias akių ligas. Išpjaunu tonsilus.

NEW YORK - HAMBURG
LIBAU - DANZIG

VARGONININKAS, suprantąs baž
nytinę muziką, tuojaus gali užimti
vietą prio Lietuvių Šventųjų Petro
ir l’auliaus Bažnyčios Homestcad, Pa.
Kun. S. J. čepohanis.
Pourtlt Avc.
Homcstcad.

Kliusa

FIRST

ir

Parankiausias Keltas Rusams
Lietuviams

BRIGHTON PARKO LIETU
VIAMS.

SERVICE

2811 W. 82rd Htr.
Prospect 8466.

ulenmoiatum

Nnšsldn

Ir greitai

uigydo.

DRAUGAS

4

—s

CHICAGOJE.
VIENAS VAIKAS MIRĖ. 5
SERGA.

Grėsliam policijos nuovados
apylinkėse, pietinėj Chicagos
daly, keliolika vaikų susirgo
užvalgę “licoric” juodų sal
dainių, kuriuos pirko krautu

PAŠAUTAS KRAUTUVI
NINKAS.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS
AM. PRANEŠIMAS.

ŠAUKIAMAS ANTRAS AME
RIKOS LIETUVIŲ SUVA
ŽIAVIMAS WASHINGTOMažmožių krnutuvėn, 74<M>
NAN.

Ketvirtadienis, Geg. 19, 1921

linga ir dar šiuo vasaros lai
ku, pradedant nuo Birž. mėli.,
kaip spėjama, galima butų iš
parduoti Lietuvos Laisvės Pa
skolos bonų nors apie kokią
ketvirtą dalį milijono dol. taip
kad visos pirmosios paskolos
Imtų parduota apie du milijo
nu dolierių. Kiekviena iš esa
mųjų stočių turėtų dar išparluoti apie dvidešimtą dalį tos
kvotos, kuri buvo iš pradžios
kiekvienai nuskirta. Spėjama,
jog taip maža suma lenktyniuo
jaut galima greitai sukelti. To
kiam Laisvės Paskolos bonų
pardavinėjimui norima išrink
ti nuo visų paskolos stočių
tam tikras iš kokių trijų as
menų Centralis Paskolos Sto
čių Komitetas, kursai duotais
suvažiavimo įgaliojimais turė
tų tą dalį paskolos sukelti, iki
galės prasidėti darbas prie
antrosios Lietuvos Gynimo
paskolos. Todėl šian suvažiaviman
Washingtonan yra
kviečiamos visos paskolos sto
tys prisiųsti savo atstovus mi
nėtam pasitarimui ir išrinki
mui centraiio paskolos stočių
komiteto.
Be to priseis aptarti klausi
mas ir apie būdą išmokėjimo
nuošimčių ant Liepos 1 dienos,
š. m., visiems pirkusiems bo
nus. Tam tikslui Lietuvos At
stovybėje yra laikomi pinigai,
bet jau daug kas yra atsišau
kęs, kad jis šių metų ir net ir
kitų metų kuponas arba kaikurie ir pačius bonus nor pa
aukoti Valstybės reikalams.
Tokiems sumanyta išdavinėti
nuo Lietuvos Atstovybės tam
tikri paliudijimai.

Žiūrėk kad buty RAUDONA EILE ant viršaus

Cottage Grove avė., inėjo du
plėšiku. Nuo krautuvininko Amerikos Suvienytų Valstijų
atėmė pinigus ir priede pašo Prezidentas Warren G. Harvė.
dingas yra sutikęs priimti
vėje 545 AVest 103 gat.
Gegužės 31 dieną Baltąjame
VISKAS APTILO.
Vienas vaikas mirė. 5 kiti
Name Amerikos Lietuvių de
pavojingai serga.
Policija nesuranda žmogžu legaciją, kuri pristatys jau se
Policija reiškia
nuomonę, džių, kurie nužudė de And- niau surengtą su milijonu pa
jog saldainiai turėjo Imt už- reų. Viskas aptilo. Taip ir pa rašų Amerikos piliečių peticiją
nuodinti. Išklausinėtas krau sibaigs be nieko.
delei Lietuvos Valstybės pri
tuvininkas ir saldainių dirbtu
pažinimo.
vės, American Licoric Co., vir ŽMONĖS NESIDŽIAUGIA
Toksai tat atsakymas buvo
šininkai.
gautas nuo Valstybės Sekreto
PIGIU VAŽINĖJIMU.
Kol-kas nieko ypatinga ne
riaus, ptr kurio ofisą Lietu
Šiandienis Illinois valstijos vos Atstovybė Amerikoje yra
patirta.
Kuomet nueini pirkti guminius batus, ar sakai: “Aš norių po
gubernatorius žadėjo pilie prašiusi tokios delegacijos pri
ra guminių batų — kiek kainuoja.”
čiams, jog kaip veik jis už ėmimo.
APSIDIRBO GELEŽINKE
Ar tu sakai tą ką tūkstančiai vyrų šioj šąli j sako: “Aš norių
imsiąs gybernatoriaus ofisų,
LIŲ DARBO TARYBA.
pora Goodrich White Lehighs.”
Prašydama nuskyrimo die
Chicagos gyventojai
turėsią
Tai tame ir skirtumas yra. Kuomet nepasakai vardo tai "ne
nos tokiai delegacijai, Lietu
Geležinkelių darbo taryba pigesnį važinėjimą gat vaka
gauni geros rųšies čebato. Kuomet pasakai kad nori GOOD
vos Atstovybė yra nurodžiu
sumažino geležinkelių darbinin riais.
RICH tuomet gauni geriausios rųšies batus. Apie tai negali
si, jog parinkimui šios dele
karus užmokesnį.
Mechani Veikiai praeis pusė
metų
ma nei abejoti.
gacijos ir aptarimui visokių
kams numušta 10 nuoš., pap nuo to pažadėjimo ir žmonės
Gauni gero gumo batus kurie nesilups, nesutruks ir neper
kitų Amerikos Lietuvių reika
rastiems darbininkams — 15 vis dar džiaugiasi brangiai
mirks — jie padaryti Goodrich būdų — VIENAM ŠMOTE.
lų bus sušauktas iš visų kolo
Jie daug ilgiau nešiojasi negu kitos rųšies batai. Tie stori bal
nuoš.
mokėdami už važinėjimą.
nijų Lietuvių suvažiavimas
ti padai stipresni už pati plieną.
Mažesnė užmokesnis bus mo
MATĖSI SU ŠVENTUOJU Washingtone, jog drauge su
60,000 krautuvninkų parduoda Goodrich. Pasiklausk jų.
kama pradėjus Liepos mėn.ld.
Lietuviais yra prašyti toj de
TĖVU.
Tarybos nuosprendis palies
THE B. F. GOODRICH RUBBER CO. AKRON, OHIO.
legacijoj dalyvauti ir Latviai
apie 2 milijonų darbininkų.
Iš Romos pranešta, jog pas ir Estai, kaipo Amerikos pi
Geležinkelių kompanijoms per Šventąjį Tėvą audiencijoje bu
liečiai, kad bendrai iškėlus
vienerius metus liks iš to apie vęs Chicagos Arkivyskupas
klausinių apie visų trijų Bal
375 milijonai dol.
pralotas kun. Rempe.
tijos valstybių pripažinimą.
Kol-kas dar nėra žinoma,
Delegacijon galės įeiti nuo
kų j tai pasakys darbininkai.
12 iki 20 žmonių išimtinai Amerikos piliečių. Spėjama, jog
GAISRAS FIELDO MUZĖ
tame skaičiuje sutiks daly
JUJE
vauti .kai-kurie įžymus Ame
rikos veikėjai ir congressmoIŠ BRIDGEPORTO.
Vakar Fieldo muzėjaus.
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nai.
Pati
priėmimo
valanda
Grant parke, rųsyse buvo paki
GRAŽIAUSIA MUZIKA! Dovanai!!
Jau šiandien numatoma, jog ! Dovanai!
lęs gaisras. Veikiai užgesin Gegužės 15 d, Šv. .Jurgio par. dar nėra nuskirta. Be to gali pirmasai posėdis įvyks 3 v. po
tas. Padaryta nuostolių apie svet. Tretininkų dr-ja laikė ma tikėtis, jog bus paskirta piet, antrasis vakare ant 8 v.,
Naujausias Išradimas.
kaitlingą, gyvą susirinkimą. delegacija ir prie Valstybės
200 dol.
LAIKRODIS KURIAME RANDASI
Ąfsilankė klebonas, kun. M. sekretoriaus ir gal kitų as o be to bus nuskirti du posė
IR MUZIKOS REKORDAI.
džiu 31 dieną specialiai pas
krušas. Jis susirinkusiuose pa menų.
PRAŠALINTI PROHIBICITiesiai nURixt**l>ėKl kuomet Itgirsl tą muzyką
lelė ūpą.
Norėdama tinkamai pagel kolos reikalams. Susirinkimas
kuri
šianie lalkroilij. Jeigu nori turėti
JOS AGENTAI.
šį
laikrodį savo name, tai nereikės tau mo
kėti didelius piningus už piana, phonograph ar
Kaip praeitais metais, taip bėti Amerikos Lietuviams at bus teisėtu, neveizdint kiek na
kitus Insti limentus nes šis laikrodis yra taip
rių atvyks. Dienotvarkė bus
padarytas kad Jis atstoja visus nugšėinusloa rųlles muzikos Instrumentus.
■ Iš prohibicijos vykinimo 11 šįmet nutarta iškilmingai likimui šio svarbaus darbo, o
paskelbta ir priduota ant vie
Jis groja gražiausias melodijas Ir dainas gar
siausių artistų, .juos galima Ifiglrstl užsukus laik
štabo Chicagos apskrity pra paminėti Dievo Kūno šventę. be to ir visų kitų, kurie gali tos atvykstantiems nariams.
rodi ir paspaudus tam tikra guzlkoll. Ala lai
krodis taip gražiai groja kad tavo draugai tik
visuomenei
šalinti 76 agentai ii- su pačiu niretininkai dalyvaus procesi būti Amerikos
rai stebėsis, laikrodis groja apie 20 miliutu vie
Jergu
kas
norėtų
pakelti
koki
nų kaitų.
joje. Paaukavo $25.00 gėlėms svarbu aptarti, Lietuvos At
viršininku Stone.
Ala laikrodis yra gerai Ir stipriai padirbtas iš
klausima
ir
įnešti
į
dienotvarbrunzo
gerai paauksuotas. Jo Išvaizda yra
stovybė Amerikoje šiuomi tu
Agentai nusiskundžia, .10i ir papuošimui altoriaus.
tikrai artistiška, jis yra tikru pagražinimų na
kę,
prašomas
pranešti
Lietu

mo. Jis užlaiko laika reguliariai ir giniau negu
Ši draugija yra parapijai ri garbės prašyti visų Ameri
kokis kitas laikrodis
tai politikos darbas.
Muzikalo dalys yra apačioje laikrodžio tnlp
vos
Atstovybei
iškalno
ir
aps

kad nieko nekenkia su paė’u judėjimu laikro
Gi “sausieji” šaukia, kad nupirkusi arnotą. Ne tik dva kos Lietuvių organizacijų kritai visais klausimais delei
džio, ir užtat jis išduoda taip gražus tonus.
Al » laikrodis yra didelės Vertės kiekvienam,
tuomi čia padaryta didelė bet siniu, bei ir medžiaginiu pa (kaip tat visų Paskolos Sto šio suvažiavimo kreiptis prie
jie yra mtik geras laiko užlaikytas bet .kaipo
au
. io,
rųšies muzikalia Instrumentas ir kaip»
dėjimu
savo
narių
rūpinasi.
čių, Lietuvių Piliečių Sąjun
varkė prohibicijos vykinime.
pa ažinim is namui, garantuojamas ant 20 metų.
Atstovybės
ofiso
VVashingtone.
Jis yia vertas suvirš $20.00, bet mes JI par
ibio Ome per šias 30 dienų tiktai už $8.00. AtIš to pasidžiaugsią svaigalų Gražų pavyzdį parodė laike li gos skyrių, abiejų Susi vieny
sbuinkite šį p įsiulijima, nes jo kaina vėliau bus
J. Vileišis,
$25.00. NEIKITE hABAK!
gos
ir
mirties
V.
Kulienės,
simų,
Chicagos
Lietuvių
Ta

mylėtojai.
Nesiųskite piningų Išknlno tiktai parašykite sa
Liet.
Atstovas
Amerikoje.
vo vaidu ir adresą AIŠKIAI. Ir pasiųskite mums
kiek laiko atgal.
rybos ir kitų, Amerikos L. Ii.
su 50e. I rasos ženkleliais kaipo persiuntimo lėšų
o mes pristatysime jums laikrodi, už kuri už
Katalikų Federacijos įstaigų,
ANGLIJOS AMBASADO
mok -site kuomet, gausite, H| laikrodi galite Iš
per dešimts dienu, jeigu jums nepatiks
IŠ WEST SIDĖS.
A. L. Tautinės Sandaros kuo LABDARYBĖS SĄ GOS CEN- j | mėginti
pr'.dųsti atgalios o mes sugrąžinsime tams
RIUS CHICAGOJE.
tai piningus atgalios. K Aš* V K ŠlIANltlENA.
pų, Tėvynės Mylėtojų Draugi
| UNION SALES C0. DEPT. 294
TRO SUSIRINKIMAS.
15 d. Gegužės Aušros Var jų, Lietuvos Vyčių, Liet. Mo
Vakar musų miestą aplankė
673 W. Madison Str.
Anglijos ambasadorius
Suv. tų par. svet. A. L. R. K. Fe terų Sąjungų, Lietuvai Gelbė
Labdaringos Sąjungos Cent
Chicago, Illinois.
Valstijoms, Sir. A įlekiami Ge- deracijos 3-čias skyrius įren ti Draugijos skyrių, Liet. S. ro narių nepaprastas susirin
gė prakalbas. Kalbėjo Dr. A. Sąjungos ir t. t.) ir šiaip įvai kimas yra šaukiamas penkta iiiiiiiiiiimiimmmimiiiiiiimiiiimmimimmimiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiimimiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimit
ddes.
Jis iš Kansas City per čia Rutkauskas. Lietuvos reika rių draugijų ar įstaigų, ku dienyje, Gegužės 20 d., vaka
-a i
»•
lams suaukota $50.00.
rios panorės išrinkti ir pri re, Aušros Vartų par. svet.
TelrfMiM Kūlimas U4
Phone Seeiey 7489
gryžo Washingtonan.
Dr. I. E. MAKARAS
Dr.
P.
P.
ZALLYS
siųsti Washingtonan savo at (VYest Side). Yra gautas lei
DR. I. M. FEINBERG
Lietuvy* Gydytojas ir Chirurgą*
Gydo ttpccljalial visokias vyrų lt
Lietuvis
Dentistas
IŠ
CICERO.
ILL.
Ofisas
100,10
So.
Mlchlgan
Are.,
stovus
ant
Gegužės
30
dienos,
5,000 DOL. DOVANŲ.
moterų lytiškas Ilgas
dimas iš Chicagos miesto da
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 Iki
4 po
10H0I So. Mlchlgan Avranr.
2401
Madlsnn
Str., kampo* Wesš. m. Atvykstantieji, kaip vy ryti
KOMlMld, m.
piet, 6:80 Iki 8:30 vakare
rinkliavą
(Tag day).
tem Avė., Chicago
VAUNDORi « ryta Ik, ■ rokara.
Residencija:
10538
Pcrry
Avė.
Valandos: 2—4 po plet 7—• vok.
Aną vakarą ties viena re “Darbininkų Užeigoje” (14 rai taip ir moterys, yra pra Mums leidžia pasirinkti dieną
'ei. Pullman 343 Ir SIMO.
Tel. Pullman 342
zidencija ant Sheridan road, 47 So. 50-th avė.) galima gau šomi įsiregistruoti, nuo kokios rinkliavai. Kviečiame skyrių
kur gyvena Chicagos 1 arti ugi ti “Draugą,” “Darbininką” kas orghnizacijos atvykęs ar ir draugijų atstovus kuoskaižmonės, vienas drąsus plėšikas ir kaikuriuos iš Lietuvos laik patsai be įgaliojimo, Lietuvos tlingai susirinkti.
■mib/.
Atstovybėje (1925 F. Street,
užpuolė kelis žmones, parva- raščius.
Valdyba ir Komisija.
Nortli VYest, ant kampo 20
važiuojančius automobiliu iš
Labdaringos Sąjungos 3-čia gatvės), kur bus suteiktos at
teatro.
Nuo vyrų ir moterų atimta kuopa rengia balių ketvirta važiavusiems visos jiems rei
apie 100 dol. pinigais ir 43,- dieny, Gegužės 19 d. Šv. Anta kalingos informacijos link po
sėdžių vietos, apsigyvenimo ir
000 dol. vertės brangumynais no par. svet.
Fabionas ir Mickievicz ved.
t.t.
Nukentėjusieji paskelbė 5,
buvę A. Petraitis Ir S. L. Fabionas
IŠ T0WN OF LAKE.
Tarp kitų darbų šiame su Siuntimas pinigų, laivakor
000 dol. dovanų už sugavimą
RZPBABL Ot'RliN KONCBRT1NA
važiavime bus paranku atlik
to galvažudžio. Detektivai nu
tės, pašportai ir tt.
Teatralio kliubo “Lietuva” ti ir tolvmesnis darbas delei
NOTARIJIlftAS
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
kaitą darbuojasi.
Reni Estntc, Paskolos, Insulinai
pamokos ir žaismės bus Šian Lietuvos paskolos. Sumanyto
Masu krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje
Ir tt.
35lli St., Knrnp. Ilnlsted St.
NUŠAUTAS JAUNAS PLĖ die, Geg. 19 d., S vai. vakare, ji antroji Lietuvos gynimo pa ROO W. Tel.
Parduodame
ui žemiausią kainą, kur kitur taip negauti.
Iloulcvard 011
Davis
Sųuare
Parke.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Mašinėlių laiAkama drukuoti ir ofiso darbami yra naujau-,
skola dar nėra Steigiamojo
ItIKAS.
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
tina
mados. Užlaikėm visokius laikrodžius, žiedus, limbi
Vedėjai.
Seimo patvirtinta ir pati Lie
Ned.: Iki S po pietų.
nius ir deimantinius; gramatonus lietuviškais rekordais ir
Chicago, Miluaukee & St
tuvos Misija tai paskolai vy
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirPaul geležinkelio
sjK'cialim
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
kinti
dar
nėra
nuskirta.
Spė

CICERIEČIŲ DOMAI.
-a
bame visokius ženklui, draugystėms, taisome laikrodžius ir
policmonai aną naktį užtiko
jama, jog ji tegalės atvažiuo Tel. Yards 6G66 Blvd. 8448
muzikališkus instrumentus atsakančiai
gaują plėšikų bekraustant pre . Su visokiais “Draugo” rei ti tik rudeniop, kuomet gal ir
Dr. V. A. ftIMKUS
Steponas P. Kazlaxvski
kes iš vagonų.
kalais kreipkitės pas agentą pačios sąlygos paskolos reali įdėtu vis Gydytojas, Chlrnrgo* Ir
Akuieros.
Nušautas Mielinei Brozons- ANAST. VALANČIŲ,
zavimui kiek pagerės. Tuo tar4632 So. ASHLAND AVĖ.,
OHIOAOO, ILL.
«»O1 8. Halntrd St. Chicago.
JtL, 16 m., iš North Sidės. Ki 1522 So. 49 th Avė.
pu-gi finansinė pagelba Lie Valandos: 10—12 11 ryto 1—• lt
Telefonas: DBOVBB 7809
0—> vakar* Nsd. 10—13 UI ryta.
ti vagiliai pasprūdo.
Oicero, Hl. tuvos Respublikai yra reika

MUSU REPORTERIO UŽRAŠAI.
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O'PJlMĮStA ĮIETUVIŠU KRAUTUVE CHICAGOJE

Ęuropaan American Runau
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