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Danijos Sostinėje Kelia
mos Demonstracijos
Saukiama prieš Monarchiją;
Norima Respublikos
KARALIUS PRIĖMĖ RŪ
MUOSE ATSTOVYBC.
2 *ėjo duoti greitą atsakymą.

' »

Copenhagen. kovo 30. y—
Skaitlingiausios žmonių minios
vakar čia buvo užkimšusios
svarbiąsias gatves, einančias
į karaliaus rūmus. Tečiaus po
licija stjpriai laikosi ir neleido
troonėms eiti arčiau rūmų.
Iš minių nesigirdėjo kokių
nors grūmojimų, Bet iš visu
krūtiniu veržėsi vienas šauk
smas, kad gana monarchijos,
kad Danija turi but respubli
ka.
Vakar vėlokai vakare kara
lius Christian rūmuose priėmė
soeijalistu atstovybe, su kuriąja kalbėjosi apie pusvalandį.
Atstovvbė indavė karaliui
reikalavimus. Karalius pažadejo kaip šiandie duoti atsakymą.
Nėra žinoma, kokie tie reikala
vimai.

C. T. Zahle, kuris premjeriauja nuo birželio 21, 1913 m.
Konferencijoje karalius pa
reikalavo premjero rezignuoti.
Bet šis atsisakė.
Tuomet karalius paskelbė,
kad kabinetas paliuosuojkmas
nuo priedermių ir pakvietė
Zahle nepasitraukti iš užima
mos vietos, kol nebus sudarvtas naujas kabinetas. Zahle
nesutiko.
Sudarytas naujas kabinetas.

Karaliui patariant tuojaus
naują kabinetą sudarė M. LieIH\ advokatas augštesniuose
teismuose.
M. Liebe vra čia žinomas
kouservatistas. J i s nėra parla
mento narvs.
Naujau kabinetan užrubežinių reikalų ministerių paskir
tas f f. I)e Grevenkop-Castenskiolrf, '-Danijos
pasiuntinys
Anglijoje.
^
Kiek palaukus karalių aplan
kė imatninkų unijų ir soeija
listu atstovybė ir pranešė jam,
KARALIUS PRAŠALINO kad jei jis neatšauksiąs praša
linto premjero Zahle, tai šitą
KABINETĄ.
trečiadienį busiąs paskelbtas
Matyt, Danija bus paskelbta generalis streikas visoj Dani
jojrespublika.
Nesutikimai del Schleswigo.
Copenhagen, kovo 30. —
Vyriausybėje ])akilo nesutiYra aišku, kad, turbūt, Danijoje bus paskelbta respublika. kimai del antrojo Schlesvvigo
Kalbama, kad ta padarys visos ruožo. Premjeras Zahle stovė
bendrai, tai]) vadinamos, pro- jo uŽ tai, kad tą ruožą, pasire
gresivės partijos. Tasai štai miant plebescito pasekmėmis,
gus prieš monarchiją pakili palikti prie Vokietijos.
Bet stipri opozicija, kurioje
mas vakar užsiliepsnojo, kuo
met karalius Christian ^Kris yra ir karalius, pareikalavo tą
tijonas) prašalino ministerių žemės miožą su Fleusburgu in
ternacionalizuoti. Šitą opozici
kabinetą.
ją paremia ir fleusburgeriai,
Atsisakė rezignuoti.
kurių 18,000 pasirašė po peti
Vakar karalius pakvietė pas cija jokiuo būdu negryžti po
save konfereneijon premjerą Prūsija.

VOKIEČIAI BOLŠEVIKAI
ŠAUKIASI TALKININ
KŲ.
Bijosi Eberto vyriausybės.
Essen, kovo 31. — Ruhr ap
skričio įsteigtai čia bolševikų
valdžiai Eberto vyriausybė iš
Berlyno pristatė ultimatumą
Ultimatume
pareikalauta
gana bolševikams .kelti bet
varke ir tuojaus absoliučiai
pasiduoti Berlyno vyriausybei.
Pareikalauta, kad raudonoji
armija ir civiliai žmonės butų
nuginkluoti ir pati armija
paleista ir pagaliaus, kad vi
si kalinamieji žmonės butų
paHuosuoti.
Pagaliaus ultimatume pasa
kyta, kad jei bolševikai mė
gins kalbėti apie kokias ten
pasidavimo sąlygas, vyriausy
bė tuojaus prieš juos-pasiųs
stiprią kariuomenę. I r tuo
met pasekmės bus aršesnės.
Bolševikus apėmė baimė.
*

Su vyriausybės ultimatumu
nėra juokų. Ir nors bolševi
kų vadai skelbia, kad jie tuo*
jaus dinamituosią
kasyklas,
kaip tik pajusią ateinant, vy
riausybės kariuomene, tečiaus
ieško priemonių, kaip išnešti
dabar sveikas galvas iš tos pa
keltos revoliucijos.
Nutarta šaujkties prie talki
ninkų. Pasiųsta t r y s darbininkų delegacijos į Cologhe pra
šyti talkininkų atstoVų, kad
talkininkai įsimaišytų Ruhr
apskrityj, kad jie pasiųstų/čia
save kariuomenę.
Bolševikų vadai turėjo ke
lis susirinkimus. Buvo taria
masi pasiųsti atstovus į Muensterį su tikslu pasiderėti su

Eberto vyriausybe. Bet tas
klausimas pagaliaus atmestas.
Vadai intikina darbininkus,
kad jei jiems prisieisią padė
ti ginklus ir pasiduoti vy
riausybei, bus po gyvenimo ir
po visų bolševikinių svajonių.
ŠĮMET PREZIDENTAS
TURĖS ATOSTOGŲ.
Persikels porai mėnesių į
Woods Hole, Mass.

Washington, kovo 31. —
Prezidentas Wilsonas šįmet
vasarą praleis Woods Hole,
DENIKINAS NETEKO PA Mass., puikiam vasarnamyj
milijonieriaus
Charles
R.
SKUTINIO ATSISPYRIMO.
Crane & Chicagos, kuris pas
taraisiais laikais
paskirtas
Bolševikai paėmė NovoSuv. Valstijų pasiuntiniu Kirossiiską.
nijon.
» '
Birželio pabaigoje prezi
Londonas, kovo 29.
Iš
Washington, kovo 30. — Vi- Maskvos kibirkštinėj depėšoj dentas apleisiąs Washingtoną
ir Woods Hole išbusiąs liepos
sa eilė amerikoniškų bankų, > sakoma, jog bolševikų karino-'
ir rugpjūčio mėnesiu.
kurios pasiuntė Lenkijon di menė paėmusi miestą NovoSu prezidentu iš Washingdeles pinigų sumas, induotas rossiiską, pietinėj Rusijoj.
tono išvažiuos visas štabas se
Tasai miestas buvo paskuti
joms šios šalies piliečių ir ski
kretorių, klerkų stenografų ir
riamas anų giminėms i r na nis stipresnis gen. Denikino slaptoji policija.
•
atsispyrimas.
miškiams Lenkijoje, pranešė
Woods Hole vra 150 akru
čia Komercijos departamen
Bolševikai, pažymi, kad jų žemės plotas ties Bazzard už
tui, jog jos ateityj nešinsian pusėn, perėjo du tūkstančiu laja. Netolias užlajos stovi
čios daugiau pinigų J^enkijon. Kubaniaus kazokų ir ulonų puikus vasarnamis, turintis
Nes Lenkijos bankos ilgas lai pulkas.
apie 20 įvairaus didumo kam
kas pasiųstų pinigų neišmoka
barių ir kitokių parankumų,
Londonas, kovo 30. — Iš reikalingų tokiems Amerikos
žmonėms.
Maskvos pranešama, kad per piniguočiams, kaip Crane.
Amerikoniškos bankos sako,
6 savaites veikimo prieš gen.
Personalis prezidento gydy
kad praėjo 6 ir 8 mėnesiai nuo Denikiną bolševikai paėmę ne
tojas Grayson praneša, kad
pinigų pasiuntimo ir pinigai laisvėn 12,000 oficierų ir 100,prezidentas žymiai sveikėja,
ligšiol neišmokėti.
000 kareivių.
atgaudamas vis naujas spėkas.

SULAIKOMAS PINIGU
SIUNTIMAS
. LENKIJON.

METAI-VOL V.

ENTERED AŠ SEOOND-CLASS MATTER MARCH 31,, 1616, AT OHIOĄGO, ILLINOIS L'NDER THE ACT OP MARCH 3. 1878.

PATYS SnfN-PEINERIAI
ŽUBĄ SAVIŠKIUS.

NENORI NAIKINTI ĮSTAI
GŲ IR KASYKLŲ.

Taip tvirtinama oficijaliam
tyrinėjimų raporte.

Nori armisticijos, bijosi
skerdynių.

Londonas, kovo 31. — Ang
lų valdžia po tyrinėjimų mies
te Cork, kntr andai nužudytas
to miesto lordas majoras, ra
portuoja, ka*i sinn-feinerių or
ganizacija pati žudanti neiš
tikimus saviškius narius.
Laikraštis Daily Ma*l ,apie
tai rašydamas pažymi turįs in
formacijų, kad sinnlfeineriai
nusprendę nugalabinti šešis
savo neištikimus narius. Sa
ko, pirmutinė auka buvęs lor
das majoras MeCurtain. Prof.
Stockley kelis kartus jau bu
vęs užpultas ir pašautas. Du
bline, be to,'atrastas nežinomo
nužudvto žmogaus lavonas. Ir
prieš kitus keturis busią pasi
kėsinta.

Essen, kovo 30.—Čia įsteig
ta bolševikų valdžia kas valan
da gali subįrėti del pakilusių
nesutikimų ir nepasitenkinimų
vadais. Bolševikiniai elementai
šaukia, kad lyderiai įsakytų su
dinamitu sugriauti visas Kruo
po įstaigas ir kasyklas.
Bėt vadai atsisako klausyti
tokio keisto patarimo. Jie sa
ko, jog nenori imti atsakomy
bės už nelaimes, kokios palies
tų Vokietiją sunaikinus tas
įstaigas arba kasyklas Ruhr
apskrityj.
,
Bolševikinė valdžia nepasiti
ki ilgai gyvuoti. Nes baigiasi
maistas, trųksta amunicijos.
Nėra iš ko gaminti amuniciją.
Kuomet pritruks maisto, pri
sieis priimti siųlomas Berlyno
vyriausybės sąlygas.
Bolševikų vadai čia bijosi
skerdynių tokių, kokios kituomet buvo įvykusios mieste Municlie, kuomet buvo įveikti bol
ševikai.
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Matyt, Rusijos Bolševikai
Padarys Taiką su Kinija
Bolševikai sakosi nevedą pro
pagandos S. Valstijose
RUSIJOS BOLŠEVKAI SIŲLO TAIKĄ KINIJAI.

UŽGINA PROPAGANDĄ S.
VALSTIJOSE.

Pasiūlo geras kinams sąlygas.

Už propagandą kaltina ko
munistų partiją.

Pekinas, Kinija, kovo 30.—
Rusijos sovietų valdžia čia
pranešė, kad ji pasiųlo Kinijai
taiką. Sutinka bolševikai ki
nams sugrąžinti rytinį geležin
kelį ir dovanoti nuo bokserų
sukilimo laikų prigulintį Rusi
jai atlyginimą.
Čia nėra jokia paslaptis, kad
Kinijos vyriausybė jau senai
susi neša su rusų bolševikų Val
džia ir turi jau neblogiausius
santikius. Tad spėjama, kad
Kinija mielai priims taikos pa
sini vmą ir stos tarvbosna.

Washington, kovo 30. — Se
nato .komitetas vakar atnaujino tardymus reikale bolševi
kinės propagandos Suv. Vals
tijose. Buvo išklausinėjamas
Rusijos bolševikų valdžios agentas Martens, kuris turi
savo ofisą Xew Yorke ir ku
ris skaitosi šioj šalyj bolše
vikų "ambasadorium.**
BALSUOS ANGLEKASIAI.
Senato komitetui buvo induoti dokumentai, paimti nuo
Londonas, kovo 31. — Vy
Louis Muller, kuomet tasai
riausybė anglekasiams pasiū
su tais raštais iš Maskvos
lė 20 nuoš. daugiau užmokeliavo į Suv. Valstijas. Nuo
kesties, tv. ne tiek, kiek buvo
Japqnai atsisako taikinties.
ANGLAI IMA VEIKTI
jo tie bolševikiniai raštai bu
reikalaujama.
. TURKIJOJE.
Kinijos vyriausybė painfor vo atimti Rygoje kovo 8 d.
Anglekasiai nutarė oalsuo
muota, jog japonai atmetę bol
Senato komiteto advokatas
ti, ar tą pasiūlymą priimti ar | M ė g i n s s u n a ikinti turkų naciševikų pasiųlymą taikinties.
Eli i s pažymėjo, jog Suv. Val
atmesti.
»
j
jonalistų armiją.
Čia nuomoniaujama, kad ta stijų valstybės departamentai
I
sai japonų atsisakymas taikin- pasirūpino įgyti tuos dokuNUBAUSTI STREIKININ
Konstantinopolis, kovo 28.
ties nesąs rimtas. Xes japonai j mentus, kokie turėjo but paKŲ "VADAI.
— TJ2 26 mylių rytuose nuo Siberijos žvilgsniais mėgina su ! vartoti revoliucijinei * propa
j šitos turku sostinės anglų kaWinnipeg, Man., Kanada, r i u o m e i u > UZ(->m6 I s m i d i r N o _ bolševikais apsieiti gražiuoju gandai Suv. Valstijose.
kovo 30. - Perniai čia buvo v e m r t > įį k u r > k a i p s a k o m a > ir turėti artimų ryšių, kas duo
Nepažįstąs Mullerio.
tų
naudos
japonams.
pakeltas generalis streikas. b u s p r a ( 1 ( H a s m iiįtarinis veiMartens sakė komitetui, kad
J porą sekančių savaičių ry jis nepažįstąs jokio Mullerio,
P n e darbininkų streiko prisi- k i m a s pr[^ t u r k ų n a c i j o n a i j s _
dėjo ir įmesto tarnautojai ir \ tų a r m i j ^ kuriai vacmvauja tinėj Siberijoj nebeliks nei vie ir kad toji propaganda paei
nanti ne nuo bolševikų val
darbininkai.
j Mustapha Kernai paša, ir prieš no Suv. Valstijų kareivio.
džios, bet nuo komunistų par
Streiko vadai buvo išgandy- Bagdado geležinkelį, kuriuomi
tijos,
i
ti ir suareštuoti. Dabar teis naudojasi ta armija.
Martens išpažino,. kad Le
mas iš jų kelis nubaudė.
Ta "apylinkė skaitosi stip
ninas su Trockiu prigulį ko
Teisėjui paskaičius ištarmę, riausioji vieta naci jonalistų
munistų partijoje,-bet ta par
teisme pakeltas riaušės. Voš- j armijai. Tenai ilgas laikas tutija neturinti nieko bendra su
ne-vos pakėlusį trukšmą pu- j rėjo stovyklą Mustapha KeGyvulių skerdyklose vakar bolševikine valdžia ir neagenblika buvo išmesta laukan.
i mal paša.
Į
sustreikavo 900 darbininku taujanti valdžiai.
•
Šiandie visoj Turkijoj visDokument o at sil i epi a m a - j
prigulinčių Liv e Stock HanRymas, kovo 30. — Italijos' kas Verda kaip kokiam katile,
dlers' 'unijoje. Jiems sustrei- i komunistus Amerikoje^ir v:
vyriausybė taikos metu nori j Anglai, be abejonės, susidurs
kavus įstaigos negali gauti n a m a j U 0 8 organizuoti į
turėti 420,000 nuolatinės ar-, su stipriais turkų pasipriešiniužtektino skaitHaus galvijų. mijas kuodidžiausias proletmijos. Tuo tikslu bilius pa-! mais. Ir nežinia kaip gali pa
Tad sumažėja darbai ir ki rijatų minias, įsteigti slaptas,
!
duotas parlamentan.
sibaigti tasai žygis.
tiems darbininkams.
spaustuves,
kuriose spaųzStreiki<ninkų vadai kreipė- j dinti darbininkiškus laikraš|V
Tllirr.is valstijoj žuvo 31
:
si į teisėją Alschulėr, klausda I Čius
ir pagaliaus dirbtuvėse
žmogių ; Indiana valstijoj 36;
mi, ar jis kartais neapsimsiąs steigti darbininku komitetus.
Ohio — 26; Michigan — 11?
patarpininkauti
sutaikyme Išvardinami industrijalistai.
Georgia 38 ir Alabama 11. Be
streikininkų tsu darbdaviais.
Atsiliepime keliose vietose
to po vieną žmogų žuvo val
NUOSTOLIŲ BUSIĄ DAU
Bet teisėjas atsisakė but išvardijami industrijalistai (I.
stijose Missouri ir Wisconsin.
GIAU ilO MILIJONŲ
arbitru streikuojantiems, ka W. W.).
Visose nukentėjusiose, vieDOL.
dangi j i e sustreikavo pirmiau
Buvęs'Suv. Valstijų senato
tuose griuvėsius saugoja ka
nepasiklausę jo nuomonės.
rius Hardvvick iš Georgia valriuomenė. Apgriautų miestelių
Apgriautuose miesteliuose paGyvulių skerdyklų darbini/n-1 gtijos yra Martensui advokagatvėse patroliuoja kareiviai.
troliuoja kariuomenė.
Antra diena -kasami namų kai negali streikuoti, jei turi i tas. Jis Martensą gina. Ji«
pasiskyvę arbitrą. Tuo tarpu tvirtina, jog Martens nepriguSulig naujausių žinių, nuo griuvėsiai ir ieškoma uaujų
augščiau paminėta unija su Ii rusų soeijalistu federacijo
awkų.
siautusios keliose valstijose
je Suv. Valstijose ir neturi
Mirusių žmonių Chicagoj ir laužė tas teises.
vėsulos (tornado) žuvo |61
Streikininkai nori didesnio nieko bendra su Amerikoj
žmogus. Sužeistų skaitlius ti ypjdinkėse yra: *
užmokesčio. Jei jie negiyž gyvuojančia komunistų parti
Chicago 7.
krai nežinomas. Bus keli Smi
darban, kompanijos turės nuo ja.
Melrose Park 10
tai. Netekusių pastogės į m o 
darbo paliuosuoti daugybę
Ęlgin 7. .
Tečiaus, sako advokatas,
nių bus daugiausia.
darbininkų.
Mayvvoo 1 4
Martens yra palinkęs prie
Materijaliai nuostoliai taip
Plainfield °komunizmo principų.
pat dide)i. Sakoma, busią dau
Sužeistų:
giau 10 milijonų dolierių.
GYVAS SUDEGINTAS
Chicago 84.
Chicagos majoras Thomrson
JUODUKAS, v
Elgin 19.
paskelbė praklemac'ja. p4Lexington, Ky., kovo 31. —
Melrose Park 49
lnieadamas žmones duoti p;riVakar Chicagoje sustreika Iš Maysville pranešta, kad te
AVilmette 18.
gn pašelpos fdndan, kurs bus
vo city hall 1,000 klerkų, ste nai gauja baltųjų iš kalėjimo
Bellvro'od^ 3.
pavartotas šelpti nukeinėjuRiver Forest 1.
nografų ir knygvędžių, kuo išvilko juoduką Grant Smith
sius Ohieagoje ir apylinkėse.
Edgebrook 1.
met miesto taryba atsisakė ir gyvą sudegino. Nelaimingas
Nukentėjusiems
pa^el'ion
Cicero 1.
jiems padidinti užmokestį tiek, buvo intariamas užpuolime
sloįo raip miestas, taip vals
vienos baltos mergaitės.
Edgecomb 1.
klek jų buvo reikalaujama.
tija.

STREIKAS GYVULIŲ
SKERDYKLOSE.

161 ŽMOGUS ŽUVO
VĖSULOJE.

f > .

STREIKUOJA CHICAGOS
CITY HALL KLERKAI.

i
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gu pasakojimu ir vaikų litera riuose butų mokinama tikybos,
kams, kad sumaningi buvo. Iš
Y5TB1
tūros tyrinėjimu.
LIETUVIU KATALIKU DIENRAŠTIS kilo pora garsių bylų del iždo
Lietuvos istorijos, kalbos ir ki3. Lietuvos istorija sąryšyje tti dalykų: dr-ja atidaro kny
ii
apvogimo, bet jos paskui nu
su kitų tautų istorija.
gynus, skaityklas, ligęnbučius, Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
(Tąsa).
,
ėjusios
kursų
mokslų
tiktų
į
ti
tilo.
Varnas
varnui
nemokėjo
Etna kasdiena išskyrus nedėldieniu*.
4. Lietuvos geografija sųry valgyklas, arbatnamius, kepyk
kirsti į akį. Ypač garsi buvo Be to, šiandie pereinamas kybos ir doros mokytojas ir į šyje su etnografija.
PRENUMERATOS KAINA:
las, biurus, kasas ir ^itas tam mo ir Designing Mokyklą.
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE:
prieglaudų
bei
vaikų
darželių
byla laikraščio " M a t i n " re laikotarpis; jame daug įvairių
Musųs istsma Ir mokymo būdų jųs
5. Aritmetika: keturi sveikų panašias labdaringas įstaigas.
Metams
$6.00
trumpu laiku lamoksito viso ama
vedėjas.
Baugina
mane
sunkios
Pusei Metą*
S.50 daktoriaus. Tas laikraštis ir netikusių
sųprotavimų tiky
jų
skaičių
veikimai.
to.
laiko ypatybės: ar Ims prakil
SUV. VALST.
II. Draugijos sąstatą.
Mes turime didžiausius Ir geriau
6. Pedagogika ypač psicho
Melams
...
$5.00 dabar yra pagirtas Prancūzi bos ir doros srityje; pavojus nios širdies lietuvaičių, kurios
sius kirpimo, designing ir siuvimo
Pusei Metu
3.00 joje antiklerikalų organas.
grūmoja Bažnyčiai ir tėvynei;
loginė.
6. Draugija susideda R. Ka skyrius, kur kiekvienas 'gauna geros
norėtų
pasišvęsti
tikybos
ir
do
Prenumerata mokasi iškalno. Lai
jam
prašalinti
reikia
gerų
ti
Išpradžių žmonės mintijo,
kas skaitosi nuo užsirašynio dienos
ros mokslui ir ginti. Bet pasiti 7. Vaikų darželių organizaci talikų tikybos sąnariais, kurių praktikos besimokindamas.
kybos
ir
doros
skelbėjų,
moky
Visuose siuvimo skyriuos© mašinos
ne nuo Naujų Metu. Norint permai kad nuostolio pasidarė tiktai
ja, vedimas ir istorija.
skaičius neapribuotas.
kiu
galinga
Dievo
apveizdos
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
varomos
elektros jiega.
toja ginėjų, tuo tarpu jų nėra,
8. Gigiena ypač vaiku maiti
malone
ir
gerbiamųjų
brolių
senas adresas. Pinigai geriausia sių kunigams arba Bažnyčiai, bet
7. Draugijos sųnarįai yra Kviečiame kiekvieną ateiti bilo ko~
sti isperkant krasoje ar exprese "Mo- jie nesiliovė vaikščioję j baž reikia todėl jirjų ieškoti,—juos kunigų ir savo tautiečių prie nimo žvilgsniu.
trejopi: labdariai, garbės ir kiuo laiku, dieną ir ar vakaraia, pa
ney Order" arba Įdedant pinigus j
gaminti, sutverti.
9.
Gamta
su
ekskursijomis.
sižiūrėti ir pasikalbėti del sąlygų.
nyčių. "Ne-gi, sako, šunes elankumu ; jįe man padės minė
registruotą laišką.
tikrieji.
Tikrieji
yra
tie,
kurie
Patterns daromos aulig miaros, vi
Reikalingos yra taip-gi mū
10. Socijologija.
tus
kursus
įvykdinti,
laikyti
ir
same,
kad
nežinotume
dienų
kasmet
moka
dr-jos
iždui
ne
sokio stiliaus ir dydžio iš bet kuriDJ
"Draugas" Publishing Co.
sų kraštui katechetai, katechie11. Darbeliai—Froeblio me mažiau 2 auks.-markių ir ku madų knygos.
gaminti
nflo
senai
pagedauja
1800 W. 46th S t Chicago, 111. skirtumo. Kuomi-gi pavirs tės, kurios gerai išmokintų
todą.
riuos priėmė dr-jos vaidyba įr
MASTER DESIGNING
mųs dukterys be tikėjimo? Pa vaikus tikybos ir doros; kurios mas darbininkes Šv. Kristaus 12. Paišymas ir lipdymas.
Telefonas McKJnley 6114
Bažnyčiai
ir
tėvynei—Lietuvai.
patvirtino visuotinas dr-jos su
čiam numirus gražiau, kad pa priruoštų juos prie &v. Sakra
SCHOOL.
13.
Dainavimas.
sirinkimas;
garbės-gi
sąnariais
Kadangi tai daroma visuo
laidoja šventoje vietoje." Tik mentų, mokyklos; kurios nu
. Kasntolra, Vedėjss
14. Gimnastika ir žaidimas. skaitosi tie tikrųjų dr-jos sų- 190 4.N.FSTĄTE
menės
labui,
manau,
kad
nei
STREET, C IUCAOO.
dabar nuėję į bažnyčių žmonės statytų Juos kūdikystėje tikrai
Kampas
Tako
St.. ant 4-tų lubų
narių,
kuriuos,
nurodant
Augviena parapija, nei vienas val
Pamokų sąstatą į savaitę.
išgirdo kunigų sakant: " J e i geram krikščioniškam gyveni
ščiausiai dr-jo% valdybai, pri
sčius neatsisakys pažvelgti į
norite, kad aš čia bučiau, tai mui, bet, nelaimė, nei kateche kursus, parūpinti jiems tinka 1. Senojo, Naujojo Įstaty
pažins garbės sąnariais visuo *i • • • • • »
se
tų,
nei
katechiečių
nėra
mūsų
mo
ir
Bažnyčios
istorija
turite sudėti man algų, kad
tinas
dr-jos
susirinkimas.
miausių kandidačių ir prisiųsti
Dr.A.BURJCE
krašte,—reikia
todėl
ir
jųjų
pamokų
2
turėčiau kų valgyti." Buvo to
Labdariais
dr-jos
sųnariais
va
(Lietuvis)
ieškotis, gamintis,—jei norime jas savo lėšomis ta sųlyga, kad
kių'vietų, kur algos nesudė apsiginti nuo ištvirkimo ir be jos išėjusios kursus grįžtų į sa 2.Katechizmas ir liturgika. 2 dinasi tie asmenys, kurie yra
418 W.
3.
Dogmatika,
etika
ir
apo
FottsviUe, Penna.
žymiai
patarnavę
dr-jai
savo
jo. Vieni kunigai įstojo rašti dievystės.
vo parapijų ar valsčių ir tenai
visomis
ligomis priima r.
8u
logetika
2 darbais, aukomis ir tt.
už pagelbų joms suteiktų pasi
ninkais į privatinių kompani
Nuo"
8
iki
l • Tai. ryto
Reikalingos yra taip-gi mū darbuotų tam tikrų pačios pa 4. Lietuvių kalba: gramati
Nuo 1 Iki 8 Tai, p o platų
jų raštines (ofisus), kiti ėmė sų kraštui prieglaudų—vaikų
Pastaba. Dr-jos sųnariais
Nuo f lkl 8 vai. vakar*.
ka,
sintaksė
ir
literatūra
4
varyti amatų. Po kiek laiko darželių vedėjos—specijalistės, rapijos ar valsčiaus nustatytų
•a
5. Lietuvos istorija
2 gali būti abiejų lyčių asmenys.
visos buvusios parapijos kvie- kurios auklėtų vaikelius, bu laikų.
2
Kursų programa paduoda *3. Lietuvos geografija
(Daugiau bus.).
4ė savo pasitraukusius kuni siančius mūsų krašto piliečius,
7.
Aritmetika
2
ma žėmiaus. Priėmimo sųlygos
Tel. Drorar 7042
gus,
bet
turėjo
jiems
duoti
—kad
jie
butų
sveiki,
dori,
su
8. Pedagogika
« ... 4
patijos.
yra šios:
(
algas nemažesnes, kaip tos, ku manus, apsukrus ir šviesus, tuoi
1. Reikia.prisiųsti prašymas 9. Vaikų darželių organiza
LIETUVIS DENTISTAS
cija ir v e d i m a s . . . . . . . . 2
Apie tą dalyke gana pla rias jie ėmė kompanijų įstai tarpu jųjų ir-gi neturime,—rei ir 50 auks. kursų įkūrėjo var
Valandos: auo 9 ryto iki 9 vak.
kia todėl ir šiuo žvilgsniu pasi du.
gose arba amate.
Nedėliomis pagal sutarimą
10. Gigiena
2
čiai buvo rašyta ''Drauge'
4712 SO. ASHLAND AVĖK l E
Prakiuro, sakysim, bažnyčios darbuoti, kad jos kuogreičiau11. Darbeliai
2
2v
Reikia
prisiųsti
gimimo
1917 metais. Dabar nesinori
arti 47-tos Gatvės
stogas, parapijiečiai gavo su siai atsirastų.
12.
Gamta
\
2
metrikų ir vietos klebono pa
22 i n w w Į x > ^ n » y « y ^ y i
visko atkartoti, bet štai pavyz
13. Socijalogija
dėti pinigų jį užlopinti. Pir Iki šiol visa kraunama ant liudijimų.
dėlis, parodantis ka laisva
ma to ' viso nereikėjo. Senos kunigų pečių: iš jųjų reikalau
3. Kandidatės išėjusios 4 14. Paišymas ir lipdymas..
maniai vadina Bažnyčios ati parapijos
II
turėjo
kapitalų; jama, kad jie gerai skelbtų V. klesių mokslus, bus priimtos be 15. Dainavimas
dalinami nuo viešpatijos.
Dr. L L MAKARAS
kiekviena vyskupija turėjo sa Dievo Žodį; klausytų išpažin kvotimų. Kandidatės-gi neiš 16. Gimnastika ir žaidimas.
Lietuvis
Gydytoja* Ir Chirurgas
Viso 33 pamokos.
Pradžioje dvidešimto šimt vo taip vadinamų Mense. Da ties, lankytų ligonis, darbuotųs ėjusios 4 klasių mokslų, laikys
Kotelande: 1S90S 8*. Mlchl«»a A v a .
Telef«na« Pulluum S4S Ir F a l l —
mečio Prancūzijos antiklen- biu* ir parapijų kapitalai ir labdarybėje, tvertų ir vestų kvotimus.
Smetonos gerai pritaikinti akiniai
Kauno
š.
Trejybes
Bažnyčios
ChicagoJ: 4618 So. Wood Btr.
draugijas, šviestų liaudį, rašy
bus palengvinimu del Jūsų akių.
kalai, pasinaudodami keista vyskupijų mensos buvo kon tų, tvarkoje laikytų bažnyčių ir
Tik Kecvcrgo vafcake noe 5:30 iki 7:0(1
4. Kuomet reikės atvažiuoti
"VAIKELIO JĖZAUS"
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
Varis T88.
rinkimų strategine geografi fiskuotos. {Suprato prancūzai kitas bažnyčios triobas; kacl ji? į kvotimus ir į mokslų, bus ]>ra Gailestingųjų asmenų Drau dėjimo, kuomet raidės liejasi j kru įtm»mm u mm»• TctafWm
• • • •
• * » » « » » « » » » j |
fH, kuomet skaitai ar siuv' ar l a 
ja, pasijuto turį dauguma kas įvyko ir tarė:
sai, tai tuomet yra ženklas, kad
gija.
skaitytų, butų šviesus ir tt. nešta tam tikru raštu.
reikia Jums akinių. Mano 15 metų
ęji m m m ^ » » m » m m m ^ c m m m m m m m m m m mįį
5. Kandidatė į kursus priva
savo
žmonių
parlamente
Tuo tarpu reikia atminti, kad
patyrimas
priduos
Jums
geriausią,
(Įstatai
sulyg
Šv.
Vincento
Tiens, c'est un nouvel im- kunigų yra permaža mūsų lo turėti nemažinus 18 metų.
ir senate. Tada jie pa
patarnavimą už prieinamą kaina
|
J.P.WAITCHES
net
taip
žemai
net
iki
$3.00.
Pauliečio
įstatų
sustatyti).
pot!
Lietuviškai
tat
išeitų
6. Kiekviena kandidatė moka
krašte; kas jųjų sųžiningai no
kėlė šitokį sumanyme. {Sa
ATTORNEY AT LAW
4
I.
Draugijos
tikslas.
už
mokslų
200
auks.
(100
rub:).
maždaug:
'Žiūrėk,
vaike,
tai
JOHN
SMETANA
LIETUVIS ADVOKATAS
ri atlikti visas savo pareigas,
ko, Kataliku Bažnyčia turį
4542 S. VVOOD S T R B E T
7.
V
i
s
o
s
kursiininkės,
atskirus
nauja.s m o k e s t i s . ' '
Akių Specijalistas
tas
tiek
turi
darbo,
kati
ir
s
u
S6 W . IKtH S T R E E T
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Prancūzijoje daugiau milijar
Clllt'AbO.
* Kunigai atsakydavo: ''Žino geriausiais norais negali visa miesto Kauno kuršininkes, gy gailestingus darbus: pavargė 1801 S. A s h l a n d A v . C h i c a g o
M c K i u l e j 4320
do frankų vertės turto. Ta
|{l T t t f T T 1 T T
Egzaminas suteikiamas dykai.
ma saujas mokestis. Jųs iš-kaip reikiant apimti ir padary vens kursų beiKkabutyje, ku liams, beturčiams, ligoniams ir
Kampus 18-tos g a t v e s .
turtų atimsime, tai bus gra
rinktieji ponai, norėdami gau ti; negali jis visur būti, visų riame turės išlaikymų ir lavi kitiems nelaimėje esantiems 3-čios lubos virš Platt'o apUckos.
K a m b a r i s 14, 1 5 , 18, 17 I r 18
žus kapitalas, fcmęs jį valdy
žmonėms.
ti viešų pinigų sau ant alaus, inokyklų lankyti visur tikybos nimų.
Tėmykite i mano parašą.
•
ti respublikos iždas gaus gra
8.
Už
bendrabutį
kiekviena
>
Valandos:
nuo
7
vai.
išryto
iki
9
ir
doros
mokinti.
Reikalingi
•
2.
Draugija
veikia
Kaune
ir
negalėjo jums stačiai to pasa
kuršininkė mokės į mėnesį 200 kitose Šv. Trejybės parapijos vai. vakare. Panedėliais, Heredožių nuošimčių, mažiausia oi)\
•
yra
todėl
mūsų
krašto
kuni
mis ir Petnyčiomis.
kyti paskelbdami naujų mo
auks.
milijonų frankų kas metai.
ADVOKATAS
vietose.
kestį.
J ų s būtumėt gal gams tam tikri pageibiniukai
9.
Kiekviena
kuršininkė
pri
Ofisas Didmiesty]:
Vienam senam 65 metų dar
3. Draugija gali steigti: sky
•
dar
ir
revoliucijų .su tikybos ir doros mokinimo valo atvažiuodama atsivežti
29
South
La
Salle
Street
bininkui užteks 1000 frankų
•
kėlę. Bet jie savo tiks- žvilgsniu. Be jųjų visuomet eis sekantį kraitelį: marškinių 6; rius—konferencijas ir rajonus
Kambaris 324
metams, kad galėtų gyventi •
nevykusiai darbas: ant greilosu tam tikromis valdybomis.
S. D. LACHAWICZ
TeL Central 8S90
nakties
nažutkų
3
;
nosinių
12;
Lietuvys
Or&borlua p a t a r n a u j u , laidonedirbdamas. Tokiu būdu 30,- lų priėjo užuolanka. Atimda *sios, by kaip, rutinoje.—Jei
Pastaba: Vyriausia Dr-jos tuvėse k o pigiausia.
Reikale meldžiu a t 
pančiakų 6 por.; liemenėlių 3 ;
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti.
svetur,
nors
dvasiškijos
yra
000 darbininkų galės turėti mi Bažnyčios turtus jie žino
Valdyba gyvena Kaune.
Vakarais, 812 W. 33 St.
rankšluosčių
4:
paklodžių
4;
2314 W. 23 PI. Chicago, UI.
daugiaus,
kaip
pas
mus,—nors
aprūpintų senatvę.
4.
Draugija—tikslui
pasiek
Tel. Tardą 4881
jo, kad jums Ba&nyčios reikia
TeL Oanal SIBt.
parapijos nėra tiek didelės, užvalkalų 3; kapų lovai užden ti—neša pašelpos visuose ne
lDOti metais p-nui Conibes ir kad jus atpildįsite jos tur kaip pas mus, nors šviesesni ir gti 1; batelių 2 por.; kapų ant
laiminguose atsitikimuose bei
esant ministrų pirmininku tą suėjusį valdininkams ir po keliai geresni,—dvasiškijai pa pagalvės 1; pagalvę 1; kaldrų aplinkybėse: a) drabužiais,
deda darbuotis tikybos ir do 1; sienikų 1; maišiukų juodiems maisto dalykais, vaistas, prie juiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuuiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiHiiuiiiiiiiiiiiiin
Prancūzijos parlamentas ir se litikams į kišenius."'
skalbiniams įdėti 1; šepetėlį
natas išleido įstabi.*'atidalin * Šiandien prancūzai jau yraros mokinimo srityje kiti—vie
PATYRIMAS GERIAUSIAS MOKYTOJAS.
rūbams valyti 1; šepetėlį bate glaudomis, mokyklomis ir pini Į
apsidžiaugę
savo
atidalinimu
nuoliai
ir
vienuolės,
įvairios
ti' Bažnyčių nuo viešpatijos.
liams 1; šepetėlį dantims 1; gais, bet ši pastaroji pašelpa
kongregacijos
ir
brolijos,
tai
Bažnyčios
nuo
viešpatijos.
To
Išbandyk šį naują išradimą.
Katalikų parapijoms ir šiaip
stiklinę ar puodelį su bliudeliu daroma yra tik labai svarbiuo S
kų-gi
sakyti
apie
mus
t
Kaip-gi
įstaigoms duota buvo išsirinkti atUlalinimo šalininkas <J. Cle(spotkeliu) ir su šaukšteliu ar se atsitikimuose; b) dr-ja tar
VYRAI IH MOTERYS, ar jums jau yra žinoma,
mes
galime
normali
škai
dar
kad tapo išrasta gyduolė prašalinimui pleiskanų ir
arba priimti nekatalikiškus menceau prakišo rinkimus į buotis be tam tikrų pagelbinin- batai gerti 1; peilį ir šakutes 1 pininkauja' vietų ir darbo su
sulaikymui plaukų slinkimo?
tvarkymosi įstatus, arba ne prezidentus. Prancūzų dien kų ar pagelbininkių f Tuo tar por.; šaukštų 1 ir bliudų prau ieškojime, pagamintų dalykų
IEŠJVOK.
PAGELBOS, K U R GALIMA RASTI.
pardavinėjime ir platinime; c)
raštis
"
L
a
Presse"
rašo,
kad
Sen-Rayto
Hair Tonjc (plaukų tonikas), tai yra
sti
1.
MTį
tekti turto. Bažnyčia išsirin
pu jų neturime... Kas-gi tada
vėliausis išradimas ir pasekmingiausia gyduolė nuo
padeda
įgyti
amatui
varyti
10. Prašymai galima siųsti
pleiskanų ir plaukų slinkimo. B e to dar, sustiprina
ko antrąjį dalykų: geriau tur Deschonel tapo prezidentu daryti l... Aimanuoti! Ne! Su
medegos
ir
reikalingu
į
mukių,
plonėjančius plaukus, padaro juos labai švelniais
to netekti nekaip duoti valdi del to, kad viešai kalbėjo jog: sidėjus rankas laukti f I r /tai tuojau*šiuo adresu: Kaunas, ligoniams vaistų; d j rūpinasi
ir briljantaval blizgančiais.
Šv.
Trejybės
Bažnyčia.
"Tikėjimas
užsipelno
daugiau
1S1TKMYKI Žemiau pasirašiusi kompanija abso
ne! Reikia stoti į darbų; reikia
ninkams tvarkyti Bažnyčios
ligonių priežiūra, jų patalpini
liutiškai g va rantuoja Scn-Rayto Plankų Toniką,
Pr.
P.
Januševičius.
negu tolerancijų, nes jis yra įkurti tam tikri kursai, kurie
jog jis greitai ir visiškai prašalina pleiskanas ir
reikalus.
mu ir laikymu ligoninėse,—mi
sulaiko plaukų slinkimą.
Atimant Bažnyčios turtų pa vertas pagarbos." Millerand mūsų kraštui pagamintų: apo- Pirmųjų Kauno Apologiečių- rusiųjų palaidojimu; e) pavar
VISUOMET reikalaukite Sen-Rayto Plaukų Toni
logiečių-katechiečių,
prieglau
jau
bando
atitaisyti
1906
me
-Katechiedių,
Prieglaudų
ką
pas barberius ir aptiekose arba pirkite iš agen
gėliams^
seneliams,
vaikams
sirodė, kad jo nėra už mili
tų. Graiaus formato, šauni 8 oz. (pusė svaro) bondų
ir
vaikų
darželių,
vedėjų,
ir vaikų Darželių Ve
ypač našlaičiams steigia prie
kutė parsiduoda už $1.00; 4 oz — už 60c.
jardų frankų vertės, o tik už ti) klaidas. Bet kai-kurie raukurios
padėtų
apšviesti
mūsų
Išbandymui jo gerumo, išpirkite šj kuponą, pažy
dėjų kursų Programa.
glaudas, ubagynus, tam tikrus
411 milijonų, t. y. nei pusę donosiai politikai Chicagoje ir tautų ir pakelti jos dorų. Tuo
mėdami savo vardą ir adresą ir įdėkite 10c. vertės
priežiūros namus/ darželius, E
štampų padengimui persiuntimo lėšų, o m e s pri
tiek kiek šnekėta. Atėmimas Bostone rengiasi lesinti savo tikslu kai-kurių savo brolių1. Tikvbos mokslas su meto- dirbtuves, bendrabučius, amatų
siusime sampalą.
to turto iš Bažnyčios į vieš vištyčių protus atlikusiais nuo kunigų ir pasaulinių verčiamas dika: Senojo ir Naujojo Įsta
ir šiaip jau mokyklas; f) užta
T U E SEN-RAYTO COMPANY
patijos iždų atsėjo 390 mili prancūzų politiškais pelais. gavau leidimų ir pasiruošiau tymo istorija, katechizmas, ria skriaudžiamuosius, padeda
6617 Wadc Park A ve., Clevcland, Ohio.
Ne visur būva tokis Bažny įkurti Kaune: Apologiečių-ka- dogmatika, etika, Bažnyčios is
jonų frankų. Tai-gi galutinai
neturtingiems grįžti tėviškėn
Gerbiami šiuomi aš prisiunčiu jum 10c. vertės štampų, už ku
;
grynos naudos respublikai te čios atidalinimas nuo viešpa techiečių, prieglaudų ir vaikų torija, liturgika ir apologetika. ir tt.
rias malonėkite prisiųsti man sampalą GVARANTUOTO S E N 2. Lietuvių kalba: gramati
ko 21 milijonas frankų. Nuo tijos kaip Prancūzijoje. Šiam darželių vedėjų kursus. Bis jie
RAYTO PLAUKU TONIKO.
5. Tuo tikslu dr-ja turi teis^:
per
vienus
metus.
Jųjų
progra
ka, sintaksės literatūra sųryšy- samdytis ir pirktis žemės, sta
šimčių nuo to kapitalo butų kartui užteks paminėjus jį
ma taip yra sustatyta, kad iš- je su aiškiu skaitymu, vaizdin- tyti butus, namus, ubagynus,
Vardas
galėję darytis kas metai 630,- vienų. . '
prieglaudas,
bendrabučius)
000 frankų, tai-gi butų ištekę
Adresas
630 senų darbininkų. Kadantumo ir nuo Tėvynės meilės. gyvenime. Tie visi lietuviai ne įkurti vaikų darželius, dirbtu
Miestas
Valstija
#
ves, įstaisyti profesijonales
Aštuntame posme pasaky- galės įstoti į Laisvės Saigų mokyklas, steigti kursus, kugi tat yra lašas juroje, todėl Laisvės Sarguose įvyko gana
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiinmiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
visas gražusis žadėjimas ap žymių permainų. Sulig naujai ta, kad v ta "Sąjunga neturi I Sąjungų, nes jie negalės atsirūpinti senus darbininkus nuė perdirbtos Konstitucijos 18 partiviniai politinių bei tiky-! žadėti savo pažiūrų
Jei aštuntame posme butų
jo vėjais. Kurie žadėjo, tie ži posmo į tų organizacijų prii binių tikslų, skaitydama sųSilpnybes, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir -raumenų
nojo, kad taip bus, bet Pran mami lietuviškos kilmė*' vy žinės bei politikos įsitikrini- buvę parašyta tik tiek, kad
sustingimo,
skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant
rai
ir
moterys.
ji
neturi
partyviniai
politinių
mus asmeniniu narių dalyku."
cūzijos piliečiai permanė kla
Septintasis posmas sako, kad &itas posmas mums išrodo ne ir tikybinių tikslų, tai į jų bustų tik tada, kada ji įvyko.
Turtai iŠ Bažnyčių tapo at Lietuvos Laisvės Sargų Sąjun vykusiai redaguotas, arba j tų galėję sutilpti visi lietu"Drangą Reikale"
Šeimynos, kurios Įkarta dažinojo jo veikiančią jiega, daugiaus be jo neapsieina.
!
viai.
Kadangi
dabar
į
konstiga
"
laikosi
žmoniškumo,
tei
apgaulingas.
imti, senieji darbininkai gavo
Yra tjk'viepaB Pmu-EipelleriB ir del jusu apsaugojimo,
jis yra pafeuklintai
!
w
mušu
vaizbaženkliu
'~
•"-*•"•
'
*
* * •*•• .
sėtumo,
laisvės
doros,
Tėvy
Yra
gana
daug
lietuvių,
ku-*
tucijų
yra
įtrauktą
vienoj.ar
»pyg9, o valdininkai žino, ko
*
dėl to turto atėmimas atsėjo nės ir artimo meilės princi rie tikybinius dalykus priskai-' dviejų partijų paž*yaigfa« ''^
&
w^r
v
i
E
b
į^^^P^^#» »
^ a k l i o ikaro,,tai jis nėra\ikfas^Tįos;tokio
390 milijonų. Tų pinigų teko pų.'* Konstitucija nepaaiškina, to ptie sąžinės dalykų i r , po- ;j kitos partijos 'nedali- tos kous- •.
neitoktte. Vuos-ąkotiękosa po g&c. ir ą&c.,, Taipgi galima fauti pas iiou%,
jua;f i
Iftttu ir katei, tai yra laikraš kokia yra ta laisvės dora ski draugei tiki, kad tait visa turi titucijos priimti, nei pačiai sų-.
9 . A P . RICHTĖR & C 0 „ 328-3JO Bro#dway, N e w York
rsneliais
atidalinta
nuo
teisė-'daug
reikšmės
viešame
taftos
i
jungai
pritarti.
čiams, kad tylėtų ir valdinin

*^i

Lietuvos Vaikučiams į Pagelbą.
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Trečiadienis, kovas 31- 1920

DRAUGAS
•S

LIETUVIAI AMERIKOJE.
SHEBOYGAN, WIS.

Tėvo Pranciškaus Serafino
misijos.

REIKALAUJA.

REIKALAUJA

IIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Mergaites dirbti ant mažų
coils. Geros darbo sąlygos.
ja iš sykio buvo išrinkusi atsto
Mes siūlome jums pastovių Darbas pastovus. Prityrimas
va, bet prieš atvyksiant Keno vieta gera alga, prityrimas ne
nereikalingas. Atsišaukite:
sbon Lietuvos Misijai, atšau reikalingas, dirbti kaipo
kė atstovų ir išniekino Lietu
Packieriai
O-CIOS lubos
vos valdžių. Gi kada atsišaukė
Truckeriai.
aukų " K a r d a s , " tai palaikyPrie Mašinų
Victor Electric Corporation
nrui to šlamšto ir aukojo ir iš Assembleriai
!
Jaokson & Robey Strs.
kasos ėmė. Buvo kviesta pa
Langų Plovėjiai
skolos darban i r S. L. kuopa,
Prie eleveitorių
bet ir ta atsisakė. Taigi'užten Šlavėjiai
REIKALINGI VYRAI.
ka tųdviejų pavyzdžių, kad
Loduoti į karus
Del Pakavimo,
Kalime.
kiekvienasgalėtų suprasti,kaip
Šitie ir kiti darbai ir gatavi
Pripildymo ir paprasto
fabriko
laisvamaniškos draugijos dirba vyrams kurie turi biskuti pri darbo.
Pastovius darbas.
tautos labui.
Pilvis. tyrimo arba ne.
Gera mokestis v y r a m s su prityri
Fabrikas arti Clyborn, Ash mų arba be. Atsišaukite:
CHICAGO HEIGHTS, ILL. land ir Belmont linijų.
3-6ios lubos.
Atsišaukite į
Victor Electric Corporation
Kovo 14 d., š. m. turėjo čia
Employment Ofise
Jackson & Robey Strs.
kalbėti majoras Žadeikis, bet, Darbo laike tarpe 8 iki 4:30
tūlų priežasčių dėlei, nepribu
Atsišaukit
ltUI KALINGI.
Vyrai del pakavimo daiktų warevo. Vietos lietuviai pasirengę
housej. Pastovus darbas. 50c. į valan
buvo sutikti jį su didelėmis iš Stevvart VVarner Speedometer da
išpradžios.
Oorp.
Chicago
Storage & Transfer Co.
kilmėmis. Bet kai}) reik, diena
5865
Westft5S t r .
1828 Diversey Parkway.
prieš tai, davė žinių, kad nega
lės Imti. Tas dikčiai sujudino
REIKALINGAS
žmones, ypač dėlto, kad tokia
Prityręs Markeris Starcheris ir P r e seris. Gera ulga.
me trumpame laike pranešė nei ako V i e w l.aiuulry
3018
N u r t h Clark Str.
pribusiųs.
(
Reikalingi Vyrai prie freighto mū
\Varehouse. Darbas p a s t o v u s 50c i
Kas nebūtų tame kaltas, vįe- sų
valanda išpradžios.
nok labai blogų įspūdį padarė į Chicago Storage & Transfer i'u.

Lietuvą

REIKALINGA PAGELBA.

Pinigų Persiuntimui Jau Atsidarė.
S1UNSK1TE PER D1DYJI VALSTUINI BANKĄ ANT BR1DCEP0RT0.

Kovo 19, 20 ir 21 dd. buvo
mūsų parapijoj misijos. J a s ve
dė marijonas vienuolis, Tėvas
PiningUs siunčiant į Lietuvą ar kur kitur reikia v i s u o s t -si;::isti per atsakan
Pranciškus Serafinas. Misijos
čias vietas tai yrą per V A L S T I J I N I U S BANKUS kur yra atsakomybe užtikrinta.
labai pavyko. Per tas tris die
Mušu Banke yra jtaisitas specijalis skyrius del siuntimo pinigu ir atlikimo vi
nas misijonorius pasakė 12 pa
sokiu užrubežiniu reikalu. Ta škyriu veda mušu atstovas JONAS CZAIKAUSKAS
mokslų. Pamokslų eilė buvo
kuris yra gerai susipažinęs su užrubežiniais reikalais ir pilnai rūpinsis atlikti Lie
nuosaikiai sustatyta. Pamokslų
tuviu reikalus kuo geriausei.
pienas taip buvo aiškus, kad
žmonės išėję galėjo atkartoti
PINIGU SIUNTIMO IR TAUPINIMO S K Y R I A I YRA ATDARY TRIS VAKA
pasakytąjį pamoksle. Pamok
RUS Į SAVAITE S E K A N Č I A I : PANEDELIA1S, SEREDOMIS IR SUBATOslininkas sugebėjo prabilti ir į
MIS Nuo G iki 8 Valandos. UŽRUBEŽINIS SKYRIUS NEDELIOMIS Nuo 9 iki 12
žmogaus protų ir į jo širdį, ap
pietų.
šviesdamas klausytojų protų ir
palenkdamas prie gero jų širdį.
Jei prie to dar pridėsime gra
žių pamokslininko dikcija,visai
suprasime, delko žmonėms taip
A STATE BANK
labai patiko misijos ir delko jie
1112 West 35th. Street. Netoli Morgan.
Chicago, Illinois.
taip skaitlingai i jas rinkosi.
Dėlto aš, vietinis klebonas, ir
mano parapijonai velijame,
kad jam Dievas padėtų kuoilgiausiai taip naudingai darDr. 0. VAITUSH, 0. D.
buoties.
5865 W. 05 Street.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Kun. A. Maliauskis. m ų s kolonijos l i e t u v i u s .
1919 OVKRLAND
Palonąvins visų aklų
Tečiau nenusiminta. Lietu
terr^pirųą k a s y r a
priežastimi skaudė
Dabar gera proga ją, įsigyti. Klauskite paaiškinimų.
jimo galvos, svaigu
vos
atstovai
ne
pati
Lietuva.
PKNKIŲ
PASAŽ1ERIŲ'
KENOSHA, VVIS.
lio, aptemimo, nerM E T U VOS P I N I G A I
voiuma, skaudapoius
Jeigu vaikas nusikalsta, nega
Ir užsidegusius karalių aklų'kreivos akys,
TOVBING
Kyla kasdien. Nelaukite kol pasieks seno kurso $25.00 už šimtą
REIKALINGOS MOTERIS.
katerakto, neniiegio; netikras akis Indedam,
siųskite savo giminėms a r b a pirkite d a b a r o pasiusite vėliau. P a r 
lima
už
tai
motinos
kaltinti.
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
Šių metų kovo 21 d. Birutės
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
duodame ėekiais a r b a gyvais pinigais PA-GAL DIENOS KURSĄ.
gai, toli ir eiti matantiems pagemsta. Sergė
Tat-gi
ir
mes,
suprazdami
tai,
Labai
geram
stovyj.
Turi
šiuos
kite savo regėjimo ir vaikus einančius mo
Vedę a r Nevedę.
Paspoittis ir Uaivakortos p a r ū p i n a m e važiuojantiems Lietuvon ir
draugija laikė pusmetini susi
kyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. NaAmerikos.
nupirkom
L.
L.
P.
bonų
už
$4,rinkimų. Apart kitko reikia pa
Del valymo. Mokėsime $-40 extra dalykus. Stiklines žiemai dėliomls nuo 10 iki 1 vai. po piety.
SIUNČIAME P R E K E S TA VORUS. Darome D o k u m e n t u s žemės
ir kituose reikaluose. >MI užklausimais laišku a r y pa tiška i reikia kreip
žymėti, kad draugija išnaftjo (MKUK). Tikimės, kad ta skaitli į mėnesį i r valgi. Atsišaukite užlaidas, spotlight, priešakiu j 1553 W. 47th St. ir Ashland Av.
buinper, steering rato spyną,
nė.keleriopai pasidaugins.
tis prie
Tt'lefouas Drover 1M60.
nutarė priklausyti prie A. L. R.
pas šeimyninke.
extra ratą. ir tt. Kaina gera.
35 S. Dearborn St.,
Girdėjau, kad š. m. 31 d.,
K. Federacijos. Pirmiau jau ji
Cash ar ismokeseio.
Chicago, SI.
COOPER OARLTON,
priklausė, bet pastangomis vie 7:.'i0 vai. bus rodomi krutamieTelefonas Majestic- 8347
no " b e p a r t y v i o " buvo atsisa ji paveikslai iš gyvenimo ir Hyde Park Blvd. ir 53čia Gat.
IILTDJSOX MOTOR CO.
Antros Lubos, Durys 206.
Pirkti " U k e " teisingai be
kiusi. Taip-gi išnaujo nutarta kanėios nnis Išganytojau*,
of
Ofiso Valandos: Kasdien nuo
apgaules. Mes duosime Jums
priklausyti
prie
Katalikų Viešpaties Kristaus, mokyklos
9 iki 6; Utarn. ir Subat. iki 8
ILLINOIS
geriausi
patarimą
negu
kas
Nedėlioniis
nuo 10 iki 4.
Draugijų Vienybės ir išrinko svetainėje. Tikimasi, kad visi
kitas. Mes turime daug ūkių
S/
tris atstovus. Tai-gi valio Bi mųs kolonijos lietuviai atsi
US10D CAR DKPT.
visokio didumo ir prekės, tu
rutės draugijai. Ištikriijų cėda lankys į tų vakarų.
—
—.
^
rime su gįvuolius, Mašinoms
Kilo Ko. Miebigan ave.
Papartis.
butų draugijai ardyti katali
Sodnais užsėtais Javais ir taip
Šėpų dirbėjiai ir šiaip prie
Calumet 6900.
kiškus pamatus, ant kurių j i
toliaus. Mes parduodam aut
medžio darbininkai Švariam
buvo suorganizuota.
NEVVARK. N. J .
labai lengvų išmokeščių, mes
sanitariškam šviesiam fabrike.
Atdara Nedėlioniis.
Pakelta klausimas kasbnk
patis esame ūkininkai ir ant
48 valandos savaitėj, doros
Keistas išsireiškimas.
sutaisymų dėžutėse dovanėlių
ūkiu gyvenam. Užtai mes
darbo sąlygos. Reikalingi keli
Lietuvos kareiviams. I r ėia
gvarantuojame žeme i r popo__._Kovo 20 d., š. ni., užeinu lie viduramžiaus žmones prityrę
Birutės draugija gražiai pasi
rias norintis gauti geresni
MIX;HANIKAI.
prie assembling mažų dalių.
tuviu
K
v.
Jurgio
svetainėn
ir
rodė, nes sumesta aukų 27 dol.
Keturi pirmos "kliasos vyrai kuri patarnavimą. Visados rašyk
randu
keletą
lietuvių,
buvusių
Kerui
supranta Mutor darbą turi A 1
P o to agituota, kad visi nariai,
Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto
mums pirma. Lietuviškai ad
atsakanti,
kitokį lai neatsišaukia.
kurių yra netoli 300, pirktu L. parapijinių. Vienas jų tuojau
2cnkiai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu
Hudsoii Motor C<* Of Illinois
resuojant.
klausia
manęs
ar
dar
nevažiuo
L. Pask. bonų. Pati draugija
sipirkę galėtų nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, bet ir dideanę su-'
Vf*4 Car DcĮ>t.
ju Lietuvon. Dar ne, sakau.
American
Farm
Land
Co.
1615
S.
Mitliigan
Ave.
mą, pinigų vietoje.
yra pirkusi bonų už 150 dol.
Eugene Dietzen Co.
Pirma reikia prisirengti, saviš
Scottville, Mich.
Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
Šiomis dienomis sugrįžo iš kius Lietuvoje sušelpti. Be ska Fullerton & Sheffield Avės.
TVIRTI VYRAI. sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su
Suv. Valstijų kariuomenės, iš tiko parvažiavus sunku bus
Del visokio darbo poperos fabri
Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba
tarnavęs 5 metus ir užsitarna gyvenimą pradėti. Priėjęs ki
ke.
Iždinės stotyse.
vcs korporalo laipsnį, p. Pra tas sako: " T a i , žiūrėkit, aš jį
Cronmell P a p e r Co.
Paštaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skati3625 J a s p c r P I .
nas Zakareviėia. Prieš įsto pažįstu per 6 metus. Pirmiau
2 blokai i rytus n u o Ashland Ave.
kij. taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną).
jis
niekur
nedalyvavo.
Dabar
siant kariuomenėn jis laivo Bi
Parsiduoda po 25 centus už.auksiną.
pradėjo
dalyvauti
draugijose,
DIDELES ALGOS DEL
rutės draugijos narys, tai-gi ir
Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 "d. Kovo, 1920 m. Mažiau
M
LEIBERIAI.
dar
gali
net
pirmininku
buti.
Kainos
kurios
pritinka
kiekvie
sugrįžęs atsilankė pusmetiniu
MERGINŲ IR MOTERŲ.
Del foundres, darbas pašto- nam kišeniui. Gvarantuojame kad kaip už vieną dolierį markių nesiunčiame.
Paskui
pasisakė
priklausęs
Plaukij Taisytojos, Manikuristes, ir
susirinkimam Kada p. Beisis
Reikalaukite vietiniuose Trintos Fnnfln ekyriunsr arbr ris 'eutro sek
sutaupinsime j u m s 10% iki 50%
prie vienos draugijos, bet išsto šiaip del visokio darbo Beauty Shops. vus Atsišaukite.
piadėjo narius kviesti pirkti L.
retorių,
ant kiekvieno pirkinio; nekuria
Greitas, Trumpos Kursas. Galima iš
jęs. Tai, girdi, didelį darbą at mokti
LINK
BELT
00.
J Tris Savaites. Gauk Diplomą
dalykai mažiau negu wholesale
L. Paskolos bonų, tai p. Zaka likęs. Gerbiamasis, sakau, tam
ir Gerai a p m o k a m a Darba. Geriau
39th & Stewart Ave.
kainos.
reviėia tuojau priėjo prie sta sta prie -tos draugijos nepri sia mokykla Chicagoj.
Madame Gertrutle Hale
Vyru ir j a u n u vaikynu gatavi
lelio ir už 200 dol. nupirko. klausai ir nieko bendra su j a
456 Grand Str.,
Brooklyn, N. Y.
Trečios Lubos 14 W. Washingtou St.
drabužiai padirbti a n t užsakymo
REIKALINGAS.
bet neatsišaukti siutai i r overkoUžsidirbk Mokinantės
tuojaus atsakantis Vargoninkas ži
Baigiant susirinkimų minė neturi. Kiek laiko atgal buvai
tai su dirželiais ir be, for fitt-ng
b
a
n
t
i
s
gerai
savo
amatą.
Kreipkitės
tas kareivis pasakė trumpų geras parapijonas, dar-gi i r
ir
kitokio styiiaus $32.50 iki $60
••—•
i
komitetas,
o
dabar
jau
prieš
P
a
m
a t y k i t e muau speeįjale eile
prakallndę apie Suv. Vai. ka
" D r a u g o " Administraeija
siutu ir overkotu p o $1?, 17.50,
parapiją
eini.
J
i
s
šiepia:
"
D
a

1800
W.
46 Street
Chicago, UI.
riuomenę, apie Filipinų salas
REIKALINGI: Agentai —
$20, $22.50, $25. ir $30. Juodi
E. V.
bartinė
tvarka
man
nepatin
Siutai po $45 iki $65. Melinos vil
ir jų gyventojus, kokie buvo
kurie nori užsidirbti į savaite
nos siutai p o $35 iki $30. Vaiku
k a . " Reiškia, ne sulig jo kurpa
pirmiau ir kokie dabar yra.
siutai ir overkotai $6.50 i r augšpo
$100
ar
daugiau
švari
pro
REIKALINGA
lio. Bet, sakau, patinka nepa
čiau. Vyru kelines $4. ir augšciau.
Papasakojo, kaip Suv. Vai. jas
Tuojaus mergina a r moteris prie ' Melinos pusvilnes kelines $5.50 iki
tinka, o velykinę reikia atlikti, pozicija kuri gali atlaikyti
lengvo Banių darbo. Pastovi vieta.
$17.50. Specijalis nuošimtis 5% ant
paliuosavo iš vergijos ir kaip
už kortelę užsimokėti. Jisai sa didžiausius tyrinėjimus.
Gera užmokestis, kambarys ir visai
kiekviena pirkinio siunčiamo į
demokratiški yra dabartiniai ko: " K u r i s moka dešimtukus
Europa.
užlaikymas. Atsišaukti:
gyventojai. Kalbėdamas apie ir už kortelę, tas yra Lietuvos Bond & Shares Syndicate.
Mrs. Stenn,
,
Atdara kiekviena diena iki 9
2643
West
69th
St.
demokratijų ir lietuvių draugi išgama. Žiūrėkit, pernai aš ne 309 Broadway New York N. t .
vai. v a k a r e S u b a t o m i s 10 vai. N e
Mes turime vietų jūsų dukterims gražioj
dėliomis
iki
6
v
a
C
vakare.
\
Kambarys: 50X
jas kareivis dikėiai klydo. Jis mokėjau, o bet-gi kortelę ga
sanitariškoj ir saugioj plantoj. Darbas
REIKALINGI T R r C K E R I A I I R
nežinojo, gal, kad katalikiškos vau. Pasakiau komitetams duo
S.
GORDON,
I^EIUERIAI.
yra beveik visas assembly kuris gali. būti
draugijos daugiausia darbuo kit ir davė." Gerai, sakau, da
Vyrai del vidujinio darbo, ware1415 So. Halsted Street
atliktas sėdint. Ji ir jos draugės gali už
housej. Pastovus darbas. 50c. į va
jasi tėvynės labui, gi laisvama vė, bet užrašė skolą. "Liepiau
landa.
dirbti gerus pinigus. Geroms darbinin
niškos kaip tik priešingai. Pav. nerašyti, nes nemokėsiu.'' Tai kių, kurie mokės ir kaip buvo
Gumbinsky
Bros.
Pompuuy.
parapija, taip ir bus.
mus katalikiškų ir tautiškų gerai, sakau, kam-gi dar eiti iš
Kani|». l'nicm ir L u m b c r Gatvės.
kėms duodama bonus kas savaitę.
Nedėlioję, kovo 21 d., 10:30
Ant
C.
U.
i
r
Q
T
r
a
e
k
s
draugijų Vienybė, kada buvo pažinties, ar kad labiau Dievą
Valandos nuo 8 išryto iki 4:30 vai. po
vai. buvo pašventinimas naujos
paskelbta Lietuvos
Laisvės užrūstinti! Nesuprantu, kokia Newarko lietuvių Šv. Trejybės
pietų. Jeigu manai, kad tavo dukterei
MERGINOS — MOTERIS.
Paskola, pirmutinė stojo dar gali būti žmogaus malda, jei bažnyčios. J a šventino J . M.
Dirbti mūsų sampelinių korteliu
patiktų šis darbas atsiųsk ]ą pas mus, o
3107 So. Morgan Street
ban, (ii Lietuvos gaiso draugi- širdis pilna keršto. Jjeigu ma- vyskupas J . J . O'Connor, D. D. skyRiuj, prie klijavimo ir l a n k s t y m o
CHICAGO, ILLIHOIH
mes užtikriname, kad ji bus užganėdintą.
to,kad kitas auką duodamai jis Žmonių prisirinko pilna bažny sampelinių kortelių — švarus dar
•
TetefonM
Vardą SOSf
bas — gerą. alga — j e i g u ' k a l b i Ang
gatavas atimti. Jeigu jau ne čia. Kai-kurie buvę karšti pa- liškai, klausk >fr. Keyser.
Valandos: — % iki 11 18 r y t o ;
Atsišaukite
SĖKITE
6
po
pietų
iki
S
vak.
Nedillonori, tai neduok, bet nepavy rapijonys atėjo pažiūrėti, te
H e a t h X Milligan, Mfg. Co.
mia nuo 5 iki 8 vai. vakare.
1834 S. t a n a i Street
dėk tam, kas duoda. Nesakyk, čiau nėjo bažnyčion. Rinklia
BARNARD'S
kad pragaištingą darbą darai. vos metu 5e metė. Visi kiti
KEIK ALINGI L E I B E R I A I .
Jeigu nustosime mokėti dešim žmonės nemažas aukas dėjo.
SĖKLAS.
tukus, neduosime kolek,tos, tai Mačiau net vieną rusę, nekata- ' Dirbti lumbcr jardoj. M o k a m a k a s BIZNIERIAI GARSINKITES
1828 Diversey Parkway
vakaras. Atsišaukite:
ne parapiją skriausime, bW liko, kuri ir-gi dolierį įmetė.
C. M. Seiz Lnniber Co.
"DRAUGE."
231 W. MADISON STREET, savo dvasios reikalus. Bus to64i)l So. l n v i n g Ave.
Šiaulėniškis.
«•—.

Central Marnifacturing District Bank

i

Central Manufacturing District Bank
nko Turtas Viršina $ 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0

ŽEME LIETUVOJE

JEIGU JUS MANOTE

•

Pagelbekite Lietuvai Pirkdami
Lietuvos Pašto Ženklus

i

v

TEISINGOS DRABUŽIU
KAINOS.

i

i

K. J. KRUŠINSKAS,

ATYDA
Moterims ir Mergaitėms
Tėvams!

Dr. M. Stupnicki

Stewart-Warner Speedometer Corp.

I

<

Trečiadieni?, kovas 31 1920

BRRUSAS
» » • —

m i

CHICAGOJE.
8-

KATAUKBKOS ŠVENTĖS

NORS KARTĄ

PRILIPO

LIEPTO GALĄ.

Trečiadienis, kovas 31 dv
6v. Balbina Benjaminas.
Trys piktadariai uždarytą kaKetvirtadienis, balandis 1 d.,
lėjiman.
dv. Hugonas.
'
ATIDĖTAS ''DIENOS
ŠVIESOS" KLAU
SIMAS.

Musų miesto tarybai neskubus
daiktas.
Miesto taryba pastarajam
susirinkime
tolians atidėjo
"dienos Šviesos" klausimų. 47
balsais prieš 16* nubalsuota bilhj sugrąžinti juridiniam tarvbos komitetui.
Didžiuma aldermanų tvirti
na, kad kai-kuriems biliaus
posmams priešingas darbas.
Tatl, sako, prisieina ši-ta, biliuje pataisyti ir išnaujo bus
!>alsuojama.
Biliaus autorius, aldermanas Hogan, tikisi, kad taryba
bilių pripažins balandžio pa
baigoje.
Xew Yorke ir daugel kituo
se miestuose 4 'dienos šviesos,"
taupymas jau įvestas praeitų
sekmadienį. Šiandie tarpe Xew
Yorko ir Cbioagos laikrodžių
yra dviem valandom skirtu
mas. Kuomet Cbieagoje 9:00
r>2to, NTow Yorke jau 11:00 ry
to.
Sakoma, tas daug kenkia fi
nansų reikalams.
TRYS GRAIKAI KALĖJI
x
MAN UŽ ŽMOGŽU
DYSTE.
Nubausti nuo 14 metų ligi gy
vos galvos.
Už nužudymą kituomet Dr.
Adrian Reginald Karreman
trys jauni graikai: James
Klioris, Oeorg e Pappas ir
Christ Paras, kriminaliam tei
sme nubausti kalėjimu nuo 14
merų ligi gyvos galvos kiek
vienas.
Mirties bausmės jie išven
gė prisipažinę prie kaltybės.
REIKALAUJA DAUGIAU
MOKĖTL
United (Jas and Eleetrie.Co.
pristato gazo Aurorai ir ki
tiems 63 aplinkiniams mieste
liams ir sodyboms. Už tūks
tantį kubinių gazo metrų ima
90 centų.
Tomis dienomis kompanijai
ta kaina pasirodė permaža.
Tad kreipėsi j Public Utilities
komisiją kainą padidinti ligi
$1.25, ty. antkart 35 centus
daugiau už tūkstanti
kubi
niu metru.
ŠOFERIS — PLĖŠIKAS.
Calnmet Steel Co. preziden
to Hook šoferis Josepb Larcey
pasirodė tikras plėšikas.
Jisai su kitais keliai s savo
sėbrais apiplėšė jubilierinę
krautuve po num. 6846 Nor
mai ave. Tam tikslui jis pa
vartojo sav 0 darbdavio auto*

mobilių.
Suimtas prisipažino. Suim
ti ir kiti.

f t TRATIS

FABIJONAS

A. PETRATIS & CO.
MORTGAGE
REAL ESTATE

BANK
INS'JRANCE

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
Siuncu Pinigus Parduoda Laivokortes
NOTAHIJLŠAS

3249_So Halsted Street, Chicago ll'-nois
BOULCVARD

61 1

kam? rašyti, 5 pakeliai geni cigaretų ir kihj mažų, bet nau
dingu ir reikalingi) dalykėlių.
Tai-gi, gerbiamieji ir ger
inamosios, snkruskime, nes tas
riartyas del įvairių, klinčių yra
jau užsitraukęs. Lietuvos ka
reiviai jau senai laukia tų do
vanėlių. J. K. Enčeris. rast.

Trys plėšikai inėjo jubilierinėn krautuvėn po num. 503
Wost 69 gat. Paėmė $100 pi
nigais i r daugel] brangių daik
tų. Ketvirta s piktadariu lan Tnis, kad strpažindiAti vietos kaip Chicagos Brighton P a r k o
kė automobiliuje.
lietuvius su Lietuvos ^Laisvės lietuviai, kurie sukirto kitas

Tvio metu pro sali važiavo Paskola, kad p a r d u o t i tos pa-^ kolonijas
gatvekaris. Ant užpakalinės skolos bomi ir parinkti aukų nų.

platformos stovėjo poliemo- Lietuvos "Šauliams.'• Vaka
ras, kaip girdėjau, pavyko.
nas Fleming. Jis 'nugirdo K
Nemažai parduota bonų ir su
šankiną ir tuojaus išoko iš rinkta aukų. Kurie neturėjo
galvok ar i o.
atsinešę pinigų, tie žadėjo pir
Tuo momentu trys pinikai kti bonų nuo vietinių jgaliotisprūdo laukan iš krautuvės nvų, r>p. A. Zopelio, buvusio
prie automobiliaus. Pamate'po Summito majoro, ir A. Petrai
liemoną pradėjo j ji šaudyti. čio, vietinio pramonininko.
Bet geriau gal butų viskas
Paskui juos pakilo poliemonas
pavyko", jeigu vakaro' rengėjai
šaudydamas.
butų geriairinformavę kalbėto
Du plėšiku suspėjo Įšokti
jus apie ka kalbėti arba butųhutomobiHim ir nudūmė. Tre užkvietė tokius kalbėtojus,
čią gi poliemonas pagavo.
kurie žino kada ir apie ką
Sugautas
pasisakė
esąs
kalbėti.
Charles Klein, 17 metų, poliePirmutinis kalbėtojas buvo
mono Klein sunūs. Jis išdavė tūlas p. Kareiva iš Chicagos.
ir savo sėbrus.
Pradėdamas kalbą labai pa juo
Tad suareštuota dar trys kė pats save, sakydamas, kad
nekuris laikas atgal, dar prieš
kiti piktadariai.
Laimė davė, kad tuo metu įvedimą prohibicijos, jis nuveš
važiavo drąsus poliemonas. pakviestas kur ten už kalbėta
Kitaip piktadariai butų nuva ją. Tai buvęs pirmas jo užkvietimas if to ųžkvietimo ne
žiavę ir kitas krautuves butų
norėjęs atmesti, bet-gi kalbėti
apiplėšę.
trukę drąsos. " T a i ką-gi dary

Iš CHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ

OKYKLA
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DEPOSITORS STATE BANK

I
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•
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•
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Vienintelis Bankas ant Town
of Lake kuris yra po priežura
Suvienytų Valstijų Valdžios taippat ir Illinojaus Valstijos. Saugus
bankas kiekvienam pasidėti savo
piningus.

J

'_

• — -

-

Į

Turtas Siekia $6,000,0Q0.oo

E X T R A RARC.ENAS .
Parsiduoda farmą Wlsconsin V a l s 
tijoje. ISO akru, 35 nkrai dirbamas,
rt-Stas giria, ž e m ė derlinga, aptverta
n a u j a s trobos, nekurie gyvuliai pa
darai ir sekios. Parduosiu pigini. N e 
praleiskite šios progos.
K. .Inrumba* ičia
2258 W. 22iul St.
Chicago. 111. K — ~

DR.A.A.R0TH,

•

•

I
I
I
Dr-ja 8v. Jono Krikštytojo I

1

•

Town of Lake Apielinkeje

IŠ T0WN OF LAKE.

•

I

»**

•

P. Birgiola, prot. rast.

'1

LIETUVIAMS

Tarpais deklemavo dvi jauni
mergaiti taip-gi iš Chicagos. •
Summit'e tokio amžiaus lietu •
I
vaitės nė kalbėti lietuviškai I
nenori.
Ten Gyvenęs. •

laikė mėnesinį susirinkimą nedėlioj, kovo 21 d., š. m. Ap
svarsčius savo reikalus, užsi
minta apie L. L. Paskolą. Nors
ši draugija dar jaunutė* tečiau
nutarė iš iždo nupirkti boną už
100 dol. Apart to, nutarta duo
ti 10 dol. dovanų tiems, kurie
pardavinėja Lietuvos L. Paskolos bonus. '

L»

«*

•
i•
pirkime L. L. P . bo

s i , " sako kalbėtojas, "nuėjau
smuklėn, išverčiau keletą ru
džių ir tuoj atsirado vdrąsos
Parsiduoda automobiliai $850. Žie
daugiau negu reikia. Nueinu minis, vasarinis $450. Abu geri karai
United Order of Plumbers svetainėn, pasilipu ant pagrin ir g e r o m stovij parsiduoda iš prie
žasties savininko važiavimo Lietu
organizacija pranešė, kad po dų, pradedu 'speeeh'ių' ir kad von.
P a r s i d u o s už žemas kainas.
Omano.
gegužės mėn. plumbuotojai drožiu, tai drožiu, kaip iš pyp 22SO W. 2 3 n l PInee* .
darbininkai už valandą dar kės. Visai, man rodos, neprail
ANT PARDAVIMO.
bo nori gauti $1.2.") vietoje go ir kalbos nepritruko, tik pa
P u i k u s groceris,
gera apgyventa
jutau, kad kaž kas iš užpakalio viota.
$1.00.
biznis labai jretai eina, par
duodu i§ priežasties mirties m a n o
Tr jie gaus. Nes šiandie vi- prieina ir padėjęs ant mano pe-, žmonos,
palikes vienas nėra kam
ties ranką sako: ' K a i p užbaig
sų darbininkų reikalavimai iš si kalbėt, tai užgesink šviesas, pagelbėti darbe. Taippat yra k a m b a 
riai gyvenimui.
pildomi. Xe s darbdaviams tas nes aš nori ii miego ir negaliu
•1332 So. H c r m i t a g c Ave.
nesvarbus daiktas. Nes tas at laukti užbaigos.' Aš tik pakeliu
Parsiduoda* maži rakandai su vi
akis ir žiūriu, kad pats vienas
liekama visuomenės lėšomis.
sais indais, a n g l i m i s ir m a l k o m s už
esu svetainėj: visi klausytojai labai ž e m a kaina, prie to dar maža
išėję namo. Tai-gi, pasakęs randa del 2 ar 3 ypatų .šiuo adre
MOTERYS GALĖS BAL
publikai ačiū už tokį pasielgi sų:
SUOTI.
mą, išėjau namon. Tai-gi ir šį 4601 So. P a uBukauskienė,
l i n a SU TeL Drover 4497.
*
vakarą bijau, kad panašiai ne
*' Primary''
balsavimuose atsitiktų."
P A R S I D U O D A NAMAS SU B I Z N I U .
Iš priežasties netikėtu ligų ir s u n 
balandžio 13 Tllinois valstijo
Toliau pradėjo kalbėli apie kiu operacijų — e s m u priverstas
je moierys galės dalyvauti su
L. L. P. bonus, bet jam nesise parduoti savo narna su "Iteal Eetate,
vyrais. Bet joms bus atskiras kė. Kai-kurie ėmė . šaipytis: Insurance ir Saftey B o x Vaults",
bizniu.
balotas.
" T n r but ir čia rudis kaltas." T a s n a m a s parsiduoda labai pigel
su l e n g v i o m i s išilgomis.
Mat. p. Kareiva pradėjo šauk ir Del
tolesniu informacijų kreipki
MIRĖ NUO APDEGIMO. ti tautininkų seimą. Žmonės tik tės pas,
A. J. LEMONT,
žiuri į kits kitą ir šaiposi. Kal
4847 W . 14 St.,
Cicero, BI.
Miss Cecilija Kruk, 29 me bėtojas to nemato. J i s pradeda
tu, 4356 \Vilcox ave., mirė mmėti daktarą, daktarus ir
!Ant p a r d a v i m o properte Southsidej geroj lietuvių apgyventoj apiedaktarų
draugijas.
Žmogus,
nuo apdegimo bevalant zom
parsiduoda iš priežasties li
kuris sėdėjo šalę manęs, sako: linkej
gos.
Ramios n e š a $86.00 mėnesių
šines pirštines.
" T u t but, kalbėtojui negerai kampinis. K a i n a $6,.")00.
226 W . 46 Street.
darosi, gal rudis viršų i m a . "
Savininkas
užpakaliniam n a m e .
STAIGA MIRĖ.
Kits prilaiko: "Tylėk, toliau
jam dar bus blogiau." I r įspė
VAIKAMS.
Mrs. Jobn K. Kennedy na jo. Ant galo vargšas pradėjo
Instrukcija
atskyrJas
muose, 800 West 44 gat., stai net šaukti jau ir varpą. Mano d e Individuale
p a r t m e n t a s del mažų vaikučių, v a 
ga mirė Afclas Taxicab Co. ^ f f c a į n y n M s a k o : u A § \ į gu pa žiuojant keturiasdešimta minutų iŠ
Chicagos. Adresuokite:
feris Robert
Butler,
3130 šaukti grabonių. Palauk, sa
D i r e c t o r VHla Ptirk, DJ., a r b a
Union ave. Policija veda tar- kau, nesiskubink, pradaryk du
Masonic Tcjpiple. K a m b a r y s
1325 — T e l e f o n a s Central
2830.
dvmus.
ris, duok žmogui oro ir atsipei
kės. Taip padarius kalbėtojas
pradėjo atsiminti ko jis čia at
ėjo, pradėjo kalbėti apie bonus. Resid. 933 So. A s h l a n d B l v . Chicago.
T e l e f o n a s H a y m a r k e t 8S44
Tuo ir užbaigė kalbą.
Po jo rimtai kalbėjo p. J. jY.
Mickeliunas, buvęs Suv. Vai.
R u s a s gydytojas tr c h i r u r g a s
IŠ BRIGHTON PARK.
kareivis. Jis pasakė vargus lie
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų
tuvių pabėgėlių, kuriuos buvo
V a l k ų Ir visų chroniškų ligų
.L. R. Kryžiaus rėmėjai jau susėjęs Archangelske ir kitur.
Ofisas: 3354 So. H a l s t e d St., Chicago
gavo iš Centro dėžutes (bak- Ragino pirkti bonus ir aukoti
T e l e f o n a s Drover 9693
siukus) siuntimui dovanėlių "Šauliams." Paskui kalbėjo p. V A L A N D A S : 10—11 r y t o 2—S po
Lietiivos kareiviams. Tai-gi no J . K. Enčeris, taip-gi iš Chica pietų 7—8 v a k . 9 « d ė l i o m l s 1 0 — 1 2 d.
#»4>*9/%f}**«%*/«'*eyaV»«*9/9/«^'f>'»«
rintieji siųsti dovanėles, galite gos. Jis trumpoje, bet aiškioje
kreiptis prie ponios Statkienės, ir karštoje kalboje prirodinėjo,
AMERIKOS LIETUVIŲ
4434 So. Fairfield ave., arba kad dabartinė Lietuvos valdžia
nėra ponų valdžia, kaip kai-ku
prie raštininko, 4403 So. Morie nori užmesti, bet yra ,tikra
zart St.
M o k i n a m a : angliSkoa ir UetuviSkos
visuomenės, o labiausia darbo
aritmetikos, knygvedyst^s, ste
Dovanėlės turėtų susidėti iš žmonių valdžia. Tą argumentą kalbų,
nografijos, typewriting.. pirklybos tei
sekančių dalykėlių" 1 pora vil parėmė perskaitydama Lietu sių, Suv. Valst. istorijos, a b e l n o s isto
rijos, geografijos, politikinės e k o n o 
nonių pirštinaičių, 2 pori vil vos
valdžios
atsišaukimą, mijos, pilietystės, dailiarasystės.
o k i n i m o v a l a n d o s : n u o 9 r y t a iki
nonių pančiakų, 2 nosini, 2 špu- kuriame
atsiliepiama
į 4 M
v a l a n d o s p o pietų; v a k a r a i s nuo 6
liuki juodų ir baltų siūlų, 1 pa darbininkus, kad neklausytų iki 10 vai.
kelio adatų, 12 poperių laiš- dvarponių paskalų apie kokias 3106 So. Halsted St., Chicago.
PLUMBUOTOJAI NORI
$1.25 VALANDOJE.

IHUMI

ten unijas su lenkais. Po to aiš
kino apie penkių šimtų metų I
•
vergiją ir lietuvius kareivius, •
žuvusius visame pasaulyj už I
gudų, vokiečių ir lenkų garbes •
ir godumus. Ragino remti lie •
•
tuvius kareivius, kariaujančius I
už Lietuvos nepriklausomybę •
ir bombarduoti Įnikus iš Vil •
niaus su ta pačia.auksine ka- •
•
nuole,kuria kaizerį išbombarda 1
SUMMIT, ILL.
vome iš Berlyno, t. y. perkant I
L. L. P. bonus kaip pirma pir I
Nedėlioj, kovo 14 d. p. A. Zo- kome Suv. Vai. Liberty ir Vic- I
pelio svetainėje buvo vakaras tory bondsus. Ant galo ragino I
su prakalbomis ir deklemaeijo- vietinius lietuvius išvien veikti 1.

•
•
•
•
•
•

s•
•

•

4633-4637 South Ashland Avenue i
•
•1

JOSEPH C. WOLON

~\

f"N-r

Jetuvis Advokatas
I ? KO. L A S A U L E S T R E E T
G y v e n i m o Tai. H u m b o l d t 97
• a k a r a l s 2911 W. 22-nd Street
Tel. R o c k w e l l « m
CHICAOO. VJL.

DR. S, MIKELIS
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisai Ir Gyvenimo vtoti
S252 So. H a l s t e d Str.
Valandos: nuo 9 iki 11 ryte: nuo S iki
4 po pietų: nuo 7:S0 Iki 9:30 vakare
Telefonas Yards 1544
Oflsaa: 4712 So. A s h l a n d Ave.
Vai. 4:30 Iki 7 v. vak.
Telefonas Drover 76it

Telefonas Pallnan 8 M $

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

j
^

10657 So. Michigan, A v e n u e
•Uoeiaad. IIL
VAJULNDOS: 9 Iki » vakam.
«€€€€€€fe€€€€€<CC€CCCCC«i€«i
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Mainierio
Negalima
Apgauti ant Čeverykų
f** A l i

pasitaikyti

nusipirkti

blogą

porą

^-*čeveryku vieną kartą, kitą kartą jau ap
sižiūrėsi.

Tavo darbas reikalauja gero ta-

voro.

PRANEŠIMAS.

Užtat kasdieną daugiau mainieriu pradeda

Dr. M. T. STRIKOL'IS

nešioti "Hi~Press." Jis pernešios bent kokj

LIKT t VU
Gydytojas tr Chirurgas
Parkele aavo gyvenimo vieta 1 .
Brighton Para.
SS14 W. 43rd Streea..
Tel. McKlnley 26S

Oflsaa: 1707 W. 47th 8 1 ,
i
(47 ir Woad gatd
Valandos: 10 ryto lkl S po pietų. 9:10 lkl
8:»0 vakare NedAliomJe t lkl U
Tel. Boulevard 140

rytala,

'• • • • • • • • < Į

čeveryką ir smagus nešioti.

Jis padirbtas iš

VIE1HP DIDELIO ŠMOTO gumos daug tvir
tesnis.

Mes taippat pardavinėjam daug **Hi-

Press" Balty Trumpa

Čebatų mainreriams.

Bent kokio styliaus—visi su raudona eile

DR. J. SHINGLMAN

ant viršaus.

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4930 W. 13 St.

THE B. F. GOODRICH RUBBER COMPANY

K a m p . 49 Court
Ra*. 1220 W . 4 2 A v e n u e
T e l e f o n a s Cicero S<56
Ofiso Cicero 49
MJOJŠMMM LIETUVIŠKAI

5 0 , 0 0 0 Krautuvninkų.

Akron, Ohio

Goodrich
Hi-Press

Telefonas P u l l m a n 69

DR. W. A. MAJ0R
GYDYTOJAS ER
CHIRURGAS
Ofisas 11712 Michigan Ave.
Adynos 8:19 iki 9 ISryto — 1 lkl
Z p o pietų — 6:99 iki 2:89 vakare.!
Nedėliomia n u o 19 lkl 11 Išryto
^C

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja 88 metai
Ofisas SI48 So. Morgan St.
Kerte »2 r« St..
Chicago, UI.
SPECIJALTSTAS
Moteriškų, Vyrlftkų, taipgi chro
niSku ligų.
OFISO V A L A N D O S : N u o 9 ry*o
Iki 10. nuo 12 .iki 2 po piet, nuo 8
iki 8 valandai vakare.
Nedėliomia nuo 8 iki 2 po p i e t
T e l e f o n a s Tardą 887

Rubber Footvvear
rouNoie • • • •

* *

