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RUSIJOS BOLŠEVIKAI
APNINKA GRUZIJA
S. V. Karuomenė Dalimis Bus
Atšaukta iš Vokietijos

ILLINOIS

VARŽOMI
CHARLES EVANS HUG [PRANCŪZIJOJE
' į SVETIMŠALIAI.
HES VALSTYBĖS SEKRE Daug vietų jiems bus uždary
tos.
TORIUS.

LNDER THE

AC®^OF MARCH

LLOYD GEORGE GAVO
VIRŠŲ.
Londonas, Vas. 21. — Ang

lijos parlamente buvo paduo
tas sumanymas padaryti pa
taisymą prie pasakytos kara
liaus kalbos.
Būtent, norėta
vyriausybę cenzūruoti (prižiū
rėti) vedamais Versailleso tai
kos sutarties reikalais.
Parlamentas tečiau diduma
balsų išreiškė pasitikėjimų vy
riausybė ir sugriovė sumany
mą.
Bet pirm to Lloytl George
turėjo karštai ginti sutarti ir
jos pildymą.

117*.

CITY EDITION

METAI-VOL VI.

Ne?

CCklATnDIAIIC M llnP -maitina 250,000 kuruonr
m. mUr Jei Aluerika p, įverstų e<

oCNAIUnlAUo

ORMIK’O KALBA.

nusiginkluoti, tai patam*
visiems jos gyventojams.
kia panaikinti militarizmo^
blemas, kuj žmonės galėtą
siiniti savo ūkio sutvurkya
IS Čekijos senatorius kę
vo į Lenkiją. Į ją ttaip-gilengva Įsigauti,
bet viei
Lenkas karininkas keliavo
senatorium ir tas padarė,
juodu prieš vidurnaktį
atvykti Varšuvon. Tenai
šia labai pakili. Lenkijo.je'
priešingai,
negu Austi
Tik dar nežinia kokia v*
forma bus Lenkijoje, kaiį
suderins
asmeninės
vės ir
tvarkos reik<
Senatorius
kalbėjo
Pilsudskiu
ir
minist
bet jiems neišreiškė jokios
monės nei apie vieną kl
mą. Ūkio sutvarkymas yi
džiausas Lenkijos uždai
Jos pinigo atpigimas
visas ribas. Trykšta žalios
džiagos; tūkstančiai tiltą
griauti. Susisiekimo niinU
juos taiso. Įlenki ja savo
įdėjo į armiją, kad ja
rius lygia kitų tautų stij
sionis armijoms, šitą
jus, esantieji salėje
nervingai plojo rankomis,
kaimynai disrtelėjo į juosi
romis.
Vokietijoje daugybė k<
dikcijų. Socijalistai ėir
rybos darbo, Imlševij
garavo; darbus ima eiti į į
vėžes, prasideda pramonės
pitaliazcijn. Didelė neteii
padaryta Vokiečiams,
tektinai branginome jų
•menės kantrybę didžiosios 1
lės laikais, klaidą padai
kad nekreipėme domos
kaip nuoširdžiai ir geraij
po karei rūpinosi pasaulio,
kos pastovumu.
Italijoje Amerikiečiai
didžiules pranionijas. Belj
<ib karei jau atgijo visa).
Baigdamas Europos L
valgą senatorius pasisakėm
tęs beveik visas pasaulio

SeKmadienije, 20 Vasario,
1921 m.. Poloniai teatre, 26 W.
Rundolpli Str., nuo 2:00 po pie
Paryžius, Vas. 21. -- Pagal
St. Augustine, Fla., Vas. 21.
tų,
ėmė groti geras muzikos
— Praeitų šeštadienį čia pas vyriausybės idėjų, specijalis
orkestras. 2:30 scenoje pasi
prezidentą-elektą atvyko bu parlamento komitetus paga
rodė du vyru: vienas žemesnis,
vęs Suv. Valstijų augščiausio- mino įstatymams projektą.
kitas daug augštesnis. Pirma
jo teismo teisėjas ir buvęs 19- Tuo projektu norima svetimsis buvo p. Felix J. Strevklitai, kaip
16'anetuis kandidatas į šalies žemius suvaržyti
nuins. Jis pasakė, kad šį po
prezidentus iš republikonų par dar nekuomet nebūta šitoj lai
pietį, pradėsime Amerikos
KAS MENUO BUSIĄ AT
tijos, Charles Evans Hughes, svoj respublikoj.
BOLŠEVIKAI BRIAUJASI
himnu. Visa pilnutėlio teatro
Jis turėjo ilgoką konferen Norima svetimžemiams už
ANT MAŽOSIOS AZIJOS.
SAUKIAMA 500 KA
publika
sustojo, o mužiką gro
ciją su prezidentu-elektu. Po drausti pildyti kai-kurias pro
REIVIŲ.
jo Star Spangled Banner. Po
konferencijos pas juodu pak fesijas, kaip tai būt muitų
Norima susijungti su Turkais
to p. Streykknians dar truninacijonalistais.
viesta laikraščių koresponden valdininkais, geležinkelių dar
8,000 gal pasiliksią ilgiau.
mai prakalbėjo ir davė žodi
tai. Šitiems pranešta, kad bu bininkais, darbo ar ateivijos
senatoriui Medill McCormick.
Paryžius, Vas. 21. — Bolše
Coblenz, Vokietija, Vas. 21. simuoju valstybės sekretoriu agentais, viešbučių, kavinių ar ŪKININKAI NORI ATLY
Šitas yra augštas, liesas vy
GINTI PRODUKTAIS.
kabaretų navininkais ar direk
vikai pagaliau pakėlė senai — Čia kalbamaf, kad ameriko mi apsiėmė būt Hughesč
ras apie 40 metų, plikas nuo
laukiamą ofensyvą Kaukaze. niška okupacijinė karuomenė Prezidentas-elektas pareiškė, toriais, reikalų vedėjais, laik
kaktos
iki viršugalviui. Jo
Madridas, Ispanija, Vas. 21.
Talkininkai Londone prade Vokietijoje kas mėnuo bus ma kad jam pavedamas valstybės raščių leidėjais ir kitais.
da konferenciją. Tad konfe žinama po 500 kareivių. Tas departamentas ir jis jį sava Taippat įvairiose industri — Daugelis Ispanijos ūkinin balsas stiprus ir aiškus. Visi
rencijos metu bolševikai nus bus daroma taip ilgai, kol ne- rankiai ves, tv. sulig savo noro jose svetimšaliai atšalinami. kų indavė vyriausybei petici žodžiai buvo girdėtis net pa
ją pareikšdami, kad mokes čiuose paskutiniuose suoluose,
prendę pasivaryti pirmyn ir pasiliksią 8,000 kareivių. &i- ir išminties.
Dirbtuves ir visokias įstaigas
čius mokėti jie neturi pinigų nors pradžioje kas-žinkas tru
susijungti su Turkais nacijo- tie-gį busią ilgiau Vokietijoje. Prezidentas-elektas sakė:
galės laikyti ir valdyti
tik
i* todėl atmokėsią produktais. kdė garsiomis pastabomis.
nalistais Mažoje Azijoje.
Tos kalbos teeinu neturi pa “Naujos administracijos nu Prancūzijos piliečiai.
Įžangoje senatorius pasakė,
Prancūzų užrubežinių reika mato.
Kaip karuomenė. bus sistatymas bus, kad už vals To negana. Kiekvienas sve DRAUDŽIAMA NEŠIOTI kad pasaulis tebėra pilnas ka
lų ofisas gavo informacijų, mažinama, tas prigulės nuo tybės departamentą tegu kal timšalis, turintis daugiau 14 I KAREIVIŲ UNIFORMAS. rinio keršto, ir kad tat puo
jog 6-oji ir 9-oji bolševikų ar naujos S. V. administracijos ba valstvbės sekretorius.”
la į akis keleiviui Amerikie
metų ir gyvenąs Prancūzijoje,
mijos su generolo Budenny nusistatymo. Rasi, karuomenė
čiui.
Paskui ėmė sakyti apie
turės turėti pasportą su savo
Tš Washingtono paskelbta,
raitarijoš korpusu maršuoja Į ne tik skaitlingesniais būriais
fotografija. Tokį pasportą ar kad buvusiems kareiviams ir įvairias žinias paeiliui.
anot Gruzijos.
[bus mažinama, bet gal ir visa
ba indentifikavimo' knygelę visiems civiliams
tolesniai Apie Prancūziją jis pasakė,
Gruzijos valdžia paskelbė, j trumpu laiku bus atšaukta.
gaut prisieis valdžios iždan draudžiama nešioti kareivių u- kad ten vargas gyvena šalę
kad ji evakuavusi sostinę, Tif-.
■mokėti 20 frankų. Svetimša ni formas.^
stebėtino prašmatnumo, nepa
500 iškeliaus.
lisą ir pasprudusi j Batnmą.
lis
savo
darbdaviui
turės
pa

Washington, Vas. 21. — Se
Uniformos turi būt nudažy keliami mokesčiai Sale did
Tenai tikisi1 gauti Anglų ap- j Šiandie čia yra apie 15,000
sisakyti,
kokios
jis
tautos.
Amerika
tos arba persiųtos; turi būt žios šunpelnybės.
natas nubalsavo, kad laiko
saugą.
i Suv. Valutijų kareivių. Jei po
tarpiu nuo Balandžio 1 d., 19- Kalhama, kad parlamentas išpjauti visi armijos guzikni ■negali nei suprasti kiek ken
J 500 butų mažinama, tai ligi
Bolševflcai Tiflise.
21 m., ligi Birželio 30, 1922, į tą projektą patvirtins be jo ir panaikinti visokie ant uni čia Prancūzija dėl savo pini
ateinančių metų pasiliktų viegų atpigimo. Amerikiečiai pei
Suv. Valstijas galės būt įleis kio dvejojimo.
formų ženklai.
Pranešta, kad bolševikų rai- toej kokie 8,000 kareivių.
kia savo valdžią už dideles iš
355,000 ateiviu.*
, turi ja inėjusi Tiflisan ir iš te 5000 kareivių iškeliaus į S. ta daugiausia
X
laidas,
bet Prancūzijos valdžia
I liau, juo geriau mini Lietunai einanti tolyn išilgai gele Valstjas šią savaitę iš Antver Tuo biliumi, jei jį priims ir
žemesnysis butas, kiekvienos
; vių buvimą Vilniuj, laukda- leidžia dusyk tiek. Ji laiko iki
žinkelio, kurs yra vienatinis peno.
šiol beveik milijoną kareivių.
• mi jų atėjimo. Zvdai ir Gususisiekimas su Armėnija ir Amerikoniški kareiviai, anot tautos ateivių bus įleista tik
itlai aiškiai mums savo palan- Trumpai paminėjęs Šveica
Turkija per Kursą ir
Į ofjcjęnĮ pasakojimo, nelabai 3 nuoš. to, kiek čia jau gy
riją kalbėtojas apsakė savo įs
vena tų tautų žmonių, imant
‘ kurną reiškia, o baisus plėšimą.
(Pabaiga iš pr. num.).
nori veikiai grvžti namo. Jie jų skaitlių iš 1910 metų cen
pūdžius
iš Austrijos, ypač jos
I mat ir netvarka laužo lenkuoBolševikai yra jau susijun čia apsiprato. Daugelis nepa
sostinės Viennos. Tai, sako.
Paprasti žmoneliai. namų i jaučius.
zo.
gę su I’ersija per Azerbadjaną tinka Suv. Valstijų “apsausimirštantis miestas. Jau ten nė
sargai, vežėjai, net davatkos
Visi labai bijo, kad neatei ra tu mandagių, linksmų vei
išilgai Kaspijos pakraščių. To ninias.
KAS METAI ŽŲVA 20,000 ii apylinkių “zagonowa šla- ti) bolševikai, bet ramina sa
se vietose nėra geležinkelių.
dų, tos puikios muzikos, kuri
clita” labai permainė nuomo
Įsigiję draugų.
VAIKŲ.
ve, kad “gal Lietuviai sus seninus
ttu.1 veikimas yra didžiai ap
žavėdavo Austrijos
nę. Nekartą sulenkėję žmone
pės greičiau ateiti.”
sunkintas.
Amerikonų okupuotoj teri
svečius. Gyventojų jielnas žuWashington.
Vas. 21. — liai, nemoką lietuviškai, pra Vilniaus valdžia, laikyda
torijoj
Vokiečiui
civiliai
jaučia
z
vo, įeigos išnyko. Gatvėmis
Kemaliatai tikisi pripažinimo.
šo vietos Lietuvių padėti jų
masi tiktai savo kareivių dur- vaikščioja išblyškę, Išalkę, besi laimingesni, kaip kitose o- Raudonojo Kryžiaus organiza
bėgti iš Zeligovvskio
Griuvus Gruzijai, pranyks kupacijose. Čia kareiviai ir cija paskelbė, kad Suv. Vals- sunan,H
,
, .
. .
tavais, stengiasi koncentmot jiegini žmonės. Amerikos Rau
karuomenes
į
Kauną,
visai
ne.... ...
. ,
tijose
kas
metai
nuo
įvairių
paskutinis užtvaras tarpe bol civiliui kiti j kitus draugingai
...
-ii*
••
i
•
Vilniuj
visus
esančius
Lenkuonnjas ir užvis geriausia,
nelaimingi) atsitikimų
žųva bijodami, kad ten jie bus pri se karininkus, gimusius Lietu donasis Kryžius maitina kas
ševikų ir Turkų nacijonalistų. atsineša.
dien 50,000 žmonių. Austrai Amerikos amiijaz Ji moka
Teks bolševikams Baku žiba Kareivių pasielgimas padarė 20,000 vaikų ligi 14 metų am versti tarnauti Lietuvių k ka voje. Pnv., kad karininkai va už tai gerbia Amerikiečius, riauti, bet ji turi ir šip
rounienėj. Ašmenos gyv.-Gu
lo laukai ir žibalo nuovada į jiems daugelį draugų. Gyven žiaus.
žiuotų į Vilnių, jiems duoda kad buvo stiprus kovoje
ir Kur ji yra svetimuose )
dai, sulenkėję Lietuviai aiš
Batumą.
1917
m.
statistika
parodo,
ma Varšuvoj “urlop beztermi- meilingi po pergalės. Austri tuose, tenai vietiniai Žiri
tojai su skausmu priimtų ži
Kuomet tuo keliu bolševikai nią apie Ame/ikonų pasišali kad daugiau vaikų žųsta nuo kiai nusistatę prieš Lenkus, nowy.” O kareiviai dauginu joje beveik
nėra nuomonių ją myli. Bet ta armija turi
nai girdėti nenori apie strnž. sia — Lenkai.
padnos stiprią pagalbą Tur nimą.
nelaimingų
atsitikimų,
kaip
Nes jų vieton ateitų
skirtumo. Pažiūri) įvairybės bar uždavinį padaryti, kad
kresovos agitaciją į rinkimus,
kams naci jonuli stams, tuomet Prancuzat; kurie skaitomi di nuo ligi).
Laikraščiai
veda
kuodidišdilo. Kuomet senatorius pa m i jų pasauliui nebereikėt
nes yra tikri, kad Lietuviai
atsiras daug pavojaus ir Grai džiausiais priešais.
ateis ir jų darbas bus berei- žinusią agitacijų prieš Lietu- minėjo reikalą būti geni su menkos politikos tikslas,
kams Smirnos fomte.
BRITANIJOS IMPERIJA —
kalingas. Lenkų koruomenėn, V,J*
nežiūrint to, “Dzwon Austrija, klausytojai atsakė taika viešpatautų ant žei
Turkai nacijonalistai, sako PRANCŲZUA TURI 3 NAU TAI PASAULIO SĄJUNGA.
Žmonės ilgai plojo n
jų niekas nėjo, nors ir buvoH'’^' * ^ur*
ifl'P rankų plojimu.
ma, nusprendę pakelti puoli
mobilizarija.
.
į-ii gatvėse išperka, kad kiek Iš Viennos McCormick’as va- mis senatoriui pabaigus
JUS MARŠALUS. "
mą prieš Graikus ir tilo keliu
Johannesburg, pietinė Aprii vėliau negalima jo gauti.
žinvo į Budapeštą, Vengrijos bėti, paskui sustoję gii
priversti Angliją pripažinti na
Lenkai neteko užuojautos,
ka,
Vas.
21.
—
Pietinės
Apri

sostinę. Naujai
atsiradusių antrą Amerikos himną,
Paryžius, Vas. 21. — Pra
, , . ,
, .
Grūmoja žydams.
cijonalistų valdžią.
kus
premjeras
Sniuts
čia
kal

laibai daug prie tokios orjenrespublikų valdžios pusėtinai tarpu fotografistas nuėi
eitą šeštadienį oficijaliai pas
bėdamas
Tuntų
Sąjungos
rei

taeijos prisidėjo patys Tankai, [ Taip dalykams susidėjus, krato keleivių nešulius ir ty sirinkimo paveikslą. Po to
kelbta, kad maršalais piuiugKALBANTIEJI KRUTA
kale
pareiškė,
kad
viena
Bri

labai blogai elgdamiesi su pa-1 Vilniaus gyventojai įpykę, ieš- rinėja jų poperas. Jau dabar salė riktelėjo trisvk kali
štinti dar trys Prancūzų ge
MIEJI PAVEIKSLAI.
tanijos
imperija
gali
pilnai
bėgėliais
nuo bolševikų Vii- 'ko visų savo nelaimių kulti- negalima iš Vennos j Buda jui ant garbės.
nerolai: Isiuis Francbet d’Esniaus
žemės
gyventojais,!niūkų ir randa juos Žyduose peštą nuvykti
skaitvties
maža
pasaulio
tau

taip greitai,
perey, Louis Hubert Gonzalve
Stockholmaa, Vas. 21. — Šve
tų
sąjunga.
skriaudė
juos,
keikdami,
kad
savo
valdžioj.
Dažnai
gntkaip tat būdavo prieš karą, šv. Trejybės parapijos (
Lyautey ir Mario Emile Fnvdų inžinierius Bergieue, sako
Išgyrė
jis
prezidentą
Wilsojie
Lietuviai,
kad
dėl
jų
prie-i'ėse
išgirsi
šauksmus:
“
šmienes yra du rebežiu viršaus ir kų) svetainėje vėl buvo T
olle.
ma, pagaliau išradęs kalban
ną ir išreiškė, viltį, kad Suv. žnsties dabar karas, brangu- įZydom“ — “Oni nns cli- artibesnis kelias ilgiau už susirinkimas ir prakalbųp
Šiandie tad Prancūzija tu
čius knitonmosius paveikslus.
Valstijos įstos Tautų Kąjun- mns ir tt. Toks Izmkų novai j<*ą oglodzic” ir Želigovskio trunka negu tolimesnis. Veng sujungimo Lietuvos su Li
ri jau (i maršalus. Kiti trys gon.
šingumas^kbai pamažino ten-' kareiviai, nesislepia prieš is- rai yra smarkiai
nusistatę ja. Žodį gavo ir p. Zald<
yra: Joffre, Focli ir Petnin.
knojančią šlėktą.
sikraustant iš Vilniaus norį prieš revoliuciją. Maisto jie Jis išdėjo, kiek Tankai
ATŠAUKTAS ATSTOVAS I*
turi neperdaug. Senatorius su-Irė skriaudos Lietuvai
Panašiai atsitiko ir su inte-' l»«<«»ryt Žydams pogromą,
Svetimų šalių pinigų vertė, mai NEMANO PARDUOTI VA
damas, kad negalima yrs
ATSTATYDINIMO KOMI ligentais. Lenkų valdžia labai j
faippat savo valdžios auto- sė.įo su jų ministrais.
KARINIŲ INDIJŲ.
nant nemažinu $25.000 Vasario 19
Iš
Budapešto
per
Vienną
jis
SUOS.
kijo? ir Lietuvos sutartis,
nemaloniai žiuri į tuos savo i •'■♦‘‘♦o nei kiek negerbia. \ iebuvo tokia pagal Merehanta Lonuvažiavo
į
Ceko-Slovakiją.
Ta
kai, žinoma, laikėsi savo,
valdininkus, kurie buvo prie sa*
r juokiasi iš Zeligovtan and Truat Co.:
Londonas. Vas. 21. — Dar
Paryžius, Vas. 21. — Talki bolševikų palikę Vilniuje, duo-: k>° valdžios jausdami, kad il- šalis tnri politiškų ir ekono didelė dalis klausytoją,
Anglijos sterlingų svarui
$.1.89 seniau buvo kalbama, buk An ninkų pokarinio
atstatydini da pirmenybės tiems, kurio 8a’ ji-*4 neguli tverti, "fo to minių sunkenybių, ypač dėl kęsdama lenkiško šo
Praniurijoa svarui frankų
7.27 glija pasiketinusi Vakarų In mo komisijoje buvo ir Suv. buvo pabėgę
ir
sugryžę, za rz,FJ» **ko, ktory nas na- kalbos nevienodumo, bet ša išėjo iš svetainės. Joje
Ilaltjoa šimtui lirų
3.67 dija? už sktilus pavesti Suv. Valstijų nepficijalis atstovas. skriaiisdaini pirmuosius. *
karmic nie niože
“Precz lis ekonomiškai kyla ir valdi gana daug trukšmo
Vokietijos šimtui markių
1.65 yalstijoms. čia paskelbta, kad Dabar ir tasai atšauktas.
m
z tukini rządeni — tai tik ap- ninkai greitai mokinasi būti rijoje nedalyvavo užim
Lauki* Lietnvią.
gavikai, plėšikų gauja, norinti naudingi žmonėms. Tik atebė- mių gyventojai, arba ų
Lietnvoa šimtui auksinų
1.65 Anglija neturinti tokio |>asikeLenkijos šimtui markių
.13 tininio.
PLATINKITE “DRAUGĄ’’
Ir dabar gyventojai juo to- pasipelnyt.
tina, kad
ir Čeko-Slovakija dauguma jų.

PER METUS BUS ĮLEISTA
TIK 355,000 ATEIVIŲ,

LENKŲ PADĖTIS VIL
NIUJE.

PINIGŲ KURSAS.

2

DRAUGAS
KATALIKŲ DIEKRAlTU

“DRAUGAS”

AMERIKOS MOKYKLA.

marijonai “naudingai dirba
laikrašti joje. ” Gal jis nežino,
kad dirbantieji parapijose už
dirba duonų dirbantiems laik
raštijoje. Autorius ant 137 p.
pažymėjo “nepaprastų Ameri
kos laikraščių pigumų.”

Pirmadienis, Vasaris $1, 7921

kintojoms užtektinai tų dalykų
išdėti mergaitėms net ir kata
likiškų mokyklų baigiant. Ne
gi kalbėsi apie tokius daigtus
prie vaikinų. Ypač vienuolė to
nemokėtų padaryti.

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiįį

“DRAUGO” KNYGYNE

(Pabaiga iš “Dr-go” 41 num.) WLeonaino valstijoje buvo įGalima gauti žios
Lietuviškosios Mokyklos,
sikurę grynai vokiškų mokyk
IR UlSEENYJHt )
Padaręs įžangų apie Lietu lų, bet jos negalėjo atlaikyti
MALDAKNYGES
vos
mokyklas
senovėje
prieš
priešingo
joms
visuomenės
Amerikoje gimusieji jauni
M Metų •
cicnfix«> Al
pateksiant po Rusais Gustaitis spaudimo ir turėjo arba užsi
VAIMT.
Ramybė Jums (brangios odospaauks.) ............. $3.50
kaičiai
bijo vesti Amerikoje
Koedukacija.
Katama ....vr....M.oo
pereina
prie
mus
mokyklų
ARamybė Jums (kailio apdar.) .......................... 2.50
daryti,
arba
dalykų
guldumųgimusių merginų, nes reti pa
hM*4 Metų
• >3b 8JI
Lazdijų gimnazijos direkto vyzdžiai laimingų šeimynų,
Ramybė Jums (audeklo apd.) ...............
2.00
aumsrata mokaal Ukalno. 1*1- merikoje. Mums rodosi, kad jis ja kalba imti angliškųjų.
a|»itoal nuo užalralymo dienos
štoti muldaknyKėe formatu* yru 5Ux3V...Puslapių turi U38, bet ne
rius
yra
rimtas
pedagogas.
apsiriko
dviejose
smulkmenose
tankus pavyzdžiai suirimų.
stora, nes spausdintu unt plonus popieroa. Joje yru įvairių {vairiau
■u* Naujų Metų. Norint parmalBroliai Marijonai.
sių maldų.
adrea* visada reiki* prisiųsti Ir kalbėdamas apie senovės Lie
Jis nėra priešininkas naujų idė Jaunuomenė neprotanja iš ko
e
e
e
e
adrssaa Pinigai geriausia alųKalbėdamas apie augštesnės jų, bet jis nėra nei aklas jų tat pasidarė, tiktai mato fak
, llperkant kraaoje ar ezpreee “Mo- tuvos mokyklas. Jis sakė, kad
Aniolas Sargas — juodas apd.......................... $1.25
Order" arba {dedant pinigus { Kražių mokyklų vedę karme mokyklos
reikalų Amerikos garbintojas. Tarp tų naujųjų tų. Mes iš šalies žiūrėdami spė
aot* laltk*.
Aniolas
Sargas — juodais minkšt. apd................ 1.75
litai (p. 84), o mums rodosi, Lietuviams autorius rašo: “Šį dalykų yra įprotis mokinti ber jame, kad tų padaro koeduka
Aniolas Sargas — juodais apd........................... 1.50
'DRAUGAS” PUBL. 00.
kad ten buvo jėzuitai. Jis sa reikalų sėkmingiausiai galėtų naičius krūvoje su mergaitė cija. Papratusi taip pulko vai
Dangaus žvaigždutė — juod. minkš. apd......... 1.75
8. Oakley Avė., Ohicago. kė, kad Raseiniuose mokinę vesti tėvai marijonai.
Tiesa mis. Gustaitis protingai sako, kinų sukinėtis mergina nemo
Dangaus Žvaigidudė — baltus celluloid apd. su
Tel. Roosevelt 7791
pijorai, (p. 85), o mums rodo kol kas nedaug jų tenai: tik kad iki 12 ar 13 metų tat ne ka vienam savo vyrui teikti
paveikslėliu ant apd............................................ 1.75
du jaunu namu Cliieagoje. kenkia, bet dar yra naudinga, tiek domės, kiek reikia kad
si, kad domininkonai.
Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd..............1.50
Aprašydamas Amerikos Lie Tuodu namu aptarnauja dvi tarp 13 ir 20 metų tat yra kenk šeimyna išliktų sveika. Todėl
Dangaus žvaigždutė — juodo audek. apd............. 1.00
tuvių mokyklas autorius ne parapijas. Bet pastoracija nė sminga.
Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 5
koedukacijos šalys vis būva
minėjo a. a. arkivyskupo J. E. ra pirmutinis marijonų tiks Norėdamas suimti abiejų moterysčių pairi mo šalys.
_ Aniolėlis — juodais apdarais ......................... 1:50 5
Quigley, Tiesa, Waterbury’o, las. Jie laiko parapijas tiktai pusių pažiūras kuopilniausiai Koedukaty vėje mokyk loję s Aniolėlis — juodais apdarais . . . ....................... 0.75 S
šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių. S
Brooklyn ’o, Pittsburglio ir dėlto, kad neturi dar užtekti autorius taip gerai išdeda sa merginos širdije išdyla jaus 5
S Spauda alftkl.
.
S
Pliiladelpliios mokyklos įsikū nai jiegų įkurti kolegijų. Be vo priešininkų pažiūras, jog mas rodantis skirtumų taip g Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 5
rė be jo, bet Chicagos mokyk to naudingai darbuojasi laik skaitytojui vietomis gali ro brolio ir svetimo vaikino. To = Pulkim ant kelių........................................................2.50 3
lų tikrasis tėvas yra tas gerb raštijoje. Ir niekas tos garbės dytis buk jis pats pritaria jausmo išdilimas yra kenks s Pulkim ant kelių ............... \................................. 2.00 Š
tinas Ai,rys. Kuomet mus žmo jiems negali pavydėti, nei lenk toms pažiūroms. Todėl Gustai mingas mergaičių sielai ir 5 Pulkim ant kelių .-................................................. 1.85 3
nės nemintijo apie mokyklas, tynių daiyti, nes mokykla sa čio knygų reikia skaityti aty- sveikatai.
5 Pulkim ant kelių ........................................................ 1.50 £
s
ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kalnų 5
kol savo kalbos ir tikėjimo vo vedybai vien nuostolių ir džiai ir ištisai.
Lietuvoje būtinai reikia pa 5 (vairumas
prigult nuo apdarų.
=
mokslų nestatė nei penkių do- triūso, quem dii oderunt... te Neabejotinai nuo savęs Gus likti tokį mokyklų laipsniavi- | Maldų Knygelė ....................................................... 75c. 3
kuomet visaip duoda, ale visuomenei auka taitis rašo, kad Amerikos mo inų, kokis yra, būtent: trys 3 Maldų Knygelė .......................... . .............................. 50c. =
į Negerai, kad mus ūpas lyg lierių vertės,
>6 banga: tai paJsyla, tai nusiskųsdavo turį kus .mėnesį neįkainuojama. Berods, tai gar terų “etika namie ir viešumoj metai pradinė, aštuoni viduji S
Užsisakydami adresuokite:
E
lunku- Vienu tarpu buvome 50 centų dėti parapijos reika bingiausia misija, kurių mari neturi tų varžančių laisvę sai nė, ir keturi-penki augštoji. 1
“DRAUGO” KNYGYNAS
1
smarkiai besirūpiną Ka lams, tuomet tas šviesusis ar jonai ten bažnyčios ir tėvynės tų, kokiais surakintos musų Pradinė gali būti koedukatyChicago, UI. 3
tu Lietuvių Federacijos kivyskupas verste privertė pa naudai nuveiks.” (p. 109 ir moters” (p. 111). Tų jis pris vė. Ji bus nuo 7 iki 10 metų. | 2334 So. Oakley Avė.
ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
lietuviškas 110). Po to eina pamokinimas kaito prie gerųjų koedukcijos Gimnazija būtinai turi skirti
talais; svajojome nei vieno rapijas įsikurti
įgaus nepalikt neįtraukto i mokyklas. Jis partraukęs Se eilėmis.
vaisių.
lytis. Universitete jos vėl ga
jei jis tik yra Lietuvis ir seris Kazimierietes į Cbicagų, Amerik. yra gražių uždavi Tame sakinije žodis “sai li suseiti be didelio pavojaus,
Tel. Drover 7041
lįkas. Dabar kas žin ko- suradęs žemės jų vienuolynui nių žmonėms norintiems dirbti, tai” beabejonės nereiškia gor- jei tiktai bus pildomos kai-kuDr. C. Z. Vezeflis
statyti, bevažiuodamas šven- tiktai marijonų kongregacija seto virvučių, nes tų Ameriko rios protingumo priemonės.
apsnudome.
LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo t ryto Iki • vak.
^Federacija yra naudinga tyti kertinį to vienuolyno ak visai nėra ponai, kad galėtų je gangreit nemažiau yra kaip
Seredomla nuo < lig 9 vakar*
Knygynai.
tugijoms, naudinga ir ats- menį 1909 m., rudenije apklini- pasirinkti sau uždavinius. Europoje. Saitais autorius pa
4713 SO. ASHLAND AVEMUH
arti 47-toa Gatvės
Autorius išgiria Amerikos
ttns žmonėms. Mokestis Į po purve ant Westem avė. ir Jiems tenka dirbti tų, kų kiti vadino apsėjimo taisykles. Ši
Triobų didumu,
labai mažas, o nauda labai 67-tos, kur dabar tokis puikus liepia. Liepta jiems' dirbti tos yra labai įvairios. Rink knygynus.
bulvaras!
laikraštijoje tai ir dirba. Būt toji Amerikiečių draugija ru knygų daugumu, lentynų pato
lėlė.
gera,
kad neateitų naujų palie pestingiau už kitus parenka gumu tie knygynai yra ištiesų
įbur yra pats geriausias Paduodamas lietuviškų mo
DR. S. B1EŽIS
■
I.IETUVIS GYDYTOJAS
■
is įsirašyti į Federacijų, kyklų sųrašų Amerikoje (p. pimų pirmąjį neišpildžius.
žmones, su kuriais palaiko pa stebėtini. Tik mes nesakytu
IR CHIRURGAS
gavėnioje žmonės liau 95), kurias veda seserys Kazi- Rašte apie marijonus, tur žintį. Lietuviai yra priskaitoini me su Gustaičiu, kad Kongre
2201 Wcst 22nd Street
■
rei. Canal 6322
S
siu atnaujina savo įrašus mierietės, Gustaitis ’ neminėjo būt, spaustuvėje iškrito eilu prie nepageidaujamų pažįsta so Knygynas Washingtone tu
■
gRcs 3114 W. 42nd Street
trapijas. Kunigui apsėmė trijų: Scranton, Pa., Chicago tė, kad pasakymus apie darbų mų. Dėlto mes gauname susei riningumu užima trečių vietų
Tel. McKlnley 4988M
laikraštijoje susidūrė su saki tį tik su ta Amerikos draugi tarp pasaulio bibliotekų, (p.
liauti kuopų iždininkais Heigbts, UI. ir Cicero, III.
imant parapijų narių įnio- Jis su pagarba kalba ir apie nių apie busiančias jų mokyk ja, kuri labai mažai taisyk 129). Geroji to knygyno ypa
2
lių težiūri apsėjime. Todėl tybė yra greitas patarnavimus.
Sius priiminėti taip-gi po 10 Seseris Nazaretietes, bet ir jų las.
“Tel. Canal 6222
itų nuo nario ištisiems me vedamų mokyklų sųrašas ne Gerai užvesta įstaiga gyve mums klaidingai rodosi, buk Tuomi žvilgsniu Kongreso biS DR. C. K. CHERRYS 3
LIETUVIS DENTISTAS
2
J
nuo įstojančio į Federa- pilnas, nes neminėtas Detroit, nu ir užsipelno pati sau duo visa Amerika yra tokiu, kaip lioteka yra pirmutinė pasau
$2201 West 22-ml & So. Lcavltt St-J
nų. Bet įstaigų įkuriant nega tu dalis, su kuria suseiname. lyje. Bet rankraščių ji turi la
Ne-gi žygiuos žmogus dėl Mieli.
2
Chicago
89
•{Valandos: 9:30 A. M. to 12 N.2
ities centų atskirai. Drau- Kalbėdamas apie lietuviškas lima pradėti imti pelnų, tik Rinktinė Amerikos moterų vi bai mažai ir jos rankraščiai
1:00 P. M. to 8:00 P. M. S
nariai savo dešimtukus mokyklas Amerikoje autorius reikia išlaidas padengti. Trio suomenė turi tiek jau tų pučių yra nauji, kitaip sakant ji
ta per draugijų iždininkus. išsitaria, kad jos galėtų bet bų statant, mokintojus sam taisyklių, kaip ir Europos mo maža teturi rankraščių iš tų
laikų, kada dar nebuvo spaus
|Vieni gerbiamieji klebonai nenori visus dalykus dėstyti dant reikia išdėti gana daug terų pasaulis.
tarimus ir patarnavimus vel
iena savo parapijiečiams Lietuvių kalba, nes praktikos pinigų. Marijonų Kongregaci Laisvumas, kuris svečiui tuvių. Pasaulio knygynai už
tui visiems ateiviams, kurie,
leracijos naudų ir pakalbi- žvilgsniu yra geriau jas vesti ja to neturi. Ta priežastis dau puola į akis, pirmu žvilgsniu vis brangina senuosius rank
žmones prisiraiyti. Tai yra
Ta klaida yra gana giausiai ir sustabdo kolegijos išrodo gerus, taip kaip pirma raščius. Šituomi žvilgsniu net kreipsis prie jo. vpatiškai ar
1900 S. Halsted Str.
vyno gurkšnis. Kaip tik tų Petrogrado viešasis knygynas laiškais, ir kuriems pageli,a
ii geras daigtas, nes ir vi- praplitusi Lietuvoje. Tiesa, įkūrimų.
Tel, Canal 2118
Gerbiamasis autorius pažy gurkšnių prisideda daugiau, yra pralenkęs Kongreso bib reikalinga.
leneį pasitarnauja ir pa- praktikos žvilgsniai yra labai
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare
Biuras jau parodė savo rei Gyvenimas:
>« dvasių sustiprina, ir galingi. I»«*t ne jie vieni verčia mi, kad marijonai dabar dirba taip ir pasirodo jų blogosio liotekų.
musų
mokyklas
tenkintis
vien
kalingumų,
pagelbėdamas šim
dviejose
parapijose,
Ir
kad
tas
2811 W. 68rd Str.
pasekmės. Lygiai taip jau
»nehis jų visuomeninį uždaTel.
Prospect
84G6.
palengvina. Kiti klebonai Lietuvių kalbos ir tikėjimo nėra pirmutinis jų tikslas. pasidaro su pagirtąja laisve, Tarp naujai išėjusių lietuviš tams Lietuvių Amerikoje, .lis
M(Albina parapijiečių prisira- kursams gimtąja kalba. Nors Kai-kas tokį pažymėjimų ga pal mosuojančia moteris nuo kų knygų Gustaičio veikalas suteikė informacijų ir pagelprie Federacijos, nes savo nėra įstato draudžiančio ne- lėtų pavadinti papeikimu. Ne protingų atsargumo ir susi via rimtus, svarbus ir naudin bos, kaip parsitraukti gimines
gas. Mes kalbėjome apie jį pla iš Lietuvos, kaip išgauti paš- h™iIiif5IŠiAS,s
pboniškas priedermes pildy- angliškas mokyklas Suvieny reikia matyti papeikimus kur valdymo taisyklių.
tose
Valstijose,
nors
vietomis
jų
nėra.
Autorius
pagiria,
kad
Gustaičiui rodosi, buk A- tokai, kartais ir pasiginčyda portus, kaip pervesti žemę Lie
nenori užsiiminėti paša
- menkos mergina “nesiskubįs mi, bet su pagarba. Mums ro tuvoje, kaip išpildyti legalius
us dalykais. Ir tas yra geADVOKATAS
1
tūkstančiai, tečiau maža kas reikalų visai nežiūri.
tekėti už vyro ir nedarys kon dosi, kad Lietuvos apšvietos dokumentus, kad nereikėtų ■
daigtas. Tautose, kur yra
teatmena, kada miesto valdy Šįmet ketvirtoji- wardoje, kurencijos savo draugei” (p. ministerija turėtų domėtis to pačiam važiuoti į Lietuvą. Vis
Ofisas Didmiesty
veikėjų, tai Į) ir reikėtų
boje buvo Lietuvis aldermonas. t. y. Bridgeporte stato savo 112). Bepig, kud taip butų. A- kiais raštais, kaip apsvarsty kas suteikiama veltui. Biuras g 29 South La Šalie Street
ti.Musų tarpe, kur veikėjų
Kambarį* 894
Bute yra buvę, bet ne ilgai ir kandidatūrų p. Walter J. Nor merikos politikoje ir pirklybos tasis ir tokiais žmonėmis, kaip vėl ves tų darbų savo naujuo
kur beveik niekas negag
Telefonas: Central 1IB
be naudos žmonėms.
kus. Mes nežinome ar jis yra lenktynės!' nėra suitif varžan Gustaitis.
se namuose.
mti nedirbęs dviejų —• trikatalikas
ar
laisvamanis,
nei
čių sąžinę arba kenkiančių pa Tiktai mums rodėsi, kad da Parašykite laškų Lietuvių
Vakarais, 812 W. 33rd St
irbų, anaiptol niekas netu- Veikiai vėl bus rinkiniai Cliinesiteiraujanie
to.
Gal
jis
ir
so

eagoje,
taip
vadinamoje
bar,
kuomet
Lietuvos
apšvie

g
Telefonas: Yards 4881
g
dorumui.
Amerikietės
į
tekėji

kalboje,
o
gausite
gteitų
ir
tei

sikti klebono, kad jis ir Fecijalistas.
Tiek
to.
Žinome,
kad
Bridgeporto
kolonijoje,
iv.
mų
žiuri
kaip
į
biznį
ir
viena
tos
taisyklės
dar
nenusistovė

singų
atsakymų.
jijai padeda.
Jurgio parapijoje. Ten Lietu-J’s yn Lietuvis, dėl to reniia- kitai padaro to paties, kų da jusios, ypatingai daug blogo Biuras kasdien siisineša su
Pik mes turime savo viešaviai labai tirštai gyvena, bet IlnP kandidatūrų. Neseniai soci- ro jmlitikos priešininkai vie pasidarytų, jei į tas taisykles Raudonojo Kryžiaus vyriauorganizacijas stiprinti ir
tenai jie, turbūt, dar’ niekad jalistai bemažko žegnojosi nas kitam, naudoja priemones, patektų klaidų. Amerikos au šia buveine, \Yasliingtone, ku
)lat tobulinu tvarkyti. Kad
tvirtindami, kad jie Lietuvos
udonojo Kryžiaus Rėmėjų neturėjo alderniono Lietuvio. icikalus stato augščiau už so- kulias išrado pirkliai, kad pa toritetas Lietuvoje yra didelis. ri turi geriausius santikius ne
Priežastys yra kelios. Di
kenktų savo konkurentams. Dėlto mes ir ginčijomės su tik su įvairiomis valdžios įstai
Praktikuoja it motai
lugija ir Tautos Fondas sū
Ofisas 8149 80. Morgan St.
cijalizmų. Pažiūrėsime ar jie Nesukau, kad yisos taip dary Gustaičiu, kad kai-kurios jo gomis, bet ir užlaiko atstovus
džiausioji
yra
mus
nepri
oran*
ri* laikyti po vienų sekretoAcrtė 82-ro St.,
Chicago, DL
parems p. Norkų, jei jis jiems tų, bet dauguma.
pažiuros, pasirėniusios Ameri visoje Europoje. (Lietuvoje,
8PECIJALISTA8
skyrium, tat labai pakcn- gumas. Antroji,—kad nepajieVyriškų, taipgi ohroe
neprirodys esąs socijalistas?
Nors tut nėra tiesioginis ko kos pavyzdžiu, nepereitų į Raudonojo Kryžiaus atstovai Motsrlikų, nlškų
’visoms. Ateitije būtinai rei- giaine sudaryti vieno kandida
Ilgų.
randasi Kaune).
to: laisvamaniai nekenčia ka Apie p. Norkų vienas didy edukcijos vaisius, bet tai yra Lietuvos mokyklų kraujų.
OFISO VALANDOS: Nuo 18 ryto
> .padaryti toms trims orgaI po pietų, nuo 8 Iki t valaaYpatingai Biuras gali su Iki
d* vakaro.
Hcijoms vienų sekretorijatų. taliko, kutalikai nekenčia lais sis Chicugos laikraštis rašo: viešosios mokyklos padaras.
NAUJAS ANTRAIA8 LIE teikti pagelbų VVar Risk lnNsdėllomle nno I Iki I po plot
Jis negalės apsidirbti, tai vamanio. Trečioji nepasiseki ‘‘man of good reputution and Duodama mergaitėms bendro
Telefonas Vardo 887
TUVIŲ BIURO PRIE AME surance klausimuose, karo neilsamdys pagelbininkų, bet mo priežastis yru, kad maža liabits” (.vyras turįs gerų var gyvenimo teisingų atspindį mo
nuojiegumo pensijose, ukėsysRIKOS RAUDONOJO
fbns bus labiau suvestas km Lietuvių tėra užsiyašę pilie dų kaimynuose ir gerui apsiei kykla parodo, kaip čionai run
KRYŽIAUS.
I
nųs).
tės ir iiatiiralizavimo klausi
čiais,
todėl
dauguma
neturi
giasi žmonės už politiškų vir
I ir išnašesnis. Tų dalykų
minu
niuose, valstijos tarnystės, Įs iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiinii
Prieš jį stoja toje vvardoje šenybę, už piniginį pelnų. Mer
ėtų aptarti Federacijos Ta- teisės balsuoti. Pagalinus ket
Ilea.
1139
linlepėiiilcneo
lllvd.
epeli'
(Prisiųsta iš Am. Ilaud. Kryžiau*)
tatymo dalykuose ir taip to
ta Vo
Telefonas
Von Huren 294
kuri veikiai susirinks virtoji yra pavydus. Tegu tik du kandidatu James O’Brien gaitės iš to išmoksta tas pa
v ienus pabandys kilnytis į al- ir Tiinotliv A. Ilogan. Tas an čias priemones pavartoti svar Lietuvių Biurus prie Ameri linus.
igoje.
dcntioniis, tai tuojuus kiti jau trasis dabar yra aldermanu ten biausiam jų gyvenimo sieki kos Raudonojo Kryžiaus, pir Rašant Raiidonųjain Kryžiui,
pakišu kojų, nors patys nei ga pat. Mums visui nesvarbu pa niui, būtent takai. Nesant vie miau buvęs po antrašu 1197 nereikia s’rųsti nei pinigų, nei Husas Gydytojas rl Chirurgas
li nei nori tapti aldermonuis. minėti anuodu kandidatu. Te šoji* mokykloje tikėjimo, nė Broaihvny, Neu York (’ity, krasos ženklelių.
SpecIJnIlsias ,Moteriškų, Vyriškų
Vaikų Ir visų chroniškų Ilgų
Adresuokite taip: Amerienn
Sustingęs protas, suskretusi gu juodu sau žinosi, bet nuims ra kam tų įtekinę sustabdin Sausio 1. d., 1921, persikėlė į
VALANDON: H>—11 ryto 2—8 po
Red t'ross, Lilhuaniun Sec- pietų, 7—H vak, Nclėllomls 10—II d.
širdis nei neatsimena, kad dėl butų gražu, jeį bridgeportie- ti, nes mergaičių mintis ir šir savo nuolatinę vietų. .
Biuras ves savo darbų kaip tibn, 15 \Y. T>7-tli St„ \Tew OflMO. 3354 8o. Halatod 8t., Chicago
les mėgstame pasigirti, kad tokio Įrnvydo svetimtaučiui čiai išrinktų savąjį kandidatų. dis nėra prie ko. augštesnio
Telefonas Drover 9992
kelti. Koedukacija trukdo mo pirmiau*, duos j vairius pa York t it s.
nu .m u Chieagoje apie 75 Luup.i aldeiinou.ib it mūsiškių Ta- jų nepaiiiekintų.
lllllllllllllllfllllllllllllllllllllltllllllllllllll
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Ūkiškus laikraščius ir naudin
gas knygas. Tada visokie nezaliežninkų vyskupai įr bambizai nesipelnys iš musų.

kad pas suvažiavusius finansierius dalykai nekaip sutvar
kyti, kadangi suvažiavimo tik
slas buvo sudaryti “tvarkų
Cirulis.
jiersiuntiitie pinigų Lietuvon ir
DBTROIT, MIOH.
padainavo “marsalietę” ponas
kitus patogumus finansiniuo
Lenkas, ir užbaigė Lietuvos
Kada kankinies
dėl
galvos
MILWAUKEB, WIS.
se susisiekimuose su Lietuva”
Sekmadieny, Vasario G d. L. himnu. Programai pasibaigus,
skaudėjimo, kada regėjimas sil
(A. Strimaičio žodžiai).
uetą skaitant, siuvant ar tolyn
Vyčių 79 kuopos choro mėgė žaista lietuviški žaidimai.
žiūrint — tai rslMtla, Jos pri
Sausio 30 <1. R. I\. Dailės
Išviso reikėtų pastebėti, kad
valote kreipties | mane klausti
jui, vadaujant A. Aleksiui, Šv. Aplamai imant, šis vakarus
patarimo dėl Jūsų aklų; mano
ratelis
buvo
suruošęs
vakarų,
darant
labai
rimtų
užmetimų
Jurgio pur. svet.. atvaizdino žiūrėtojams padarė įspūdžio.
20 metų patyrimas sutelks
Jumu goriausi patarnavime dsl
“Nastutę”, 2-jų veiksnių, 3-jų Jei kada L. V. 79-tos kuopos kuriame vaidilų gražų veikalų ant sietuvos bųitkų ir darant
Aklų. Ausų, Nosies tr Gerklės
Niekas nemanė, kad musų jau labai drąsius sprendinius su
paveikslų dramų.
Ligos gydoma spscljaltsto,
choro mėgėjai dar statytų kur nimas išmoks taip gerai atvai
važiavusieji Amerikos “banki
W. P. MONCRUPP, M. D.
Veikalėlis trumphs, bet gra nors šį veikaliukų, patartina
dinti. Tai pirmas Mihvaukee’j ninkai” — Lietuviai visai už
JOHN J. SMETANA,
žus.
visiems nueiti pasižiūrėti.
buvo toks vakaras. Publikos li miršta, kad Lietuvoje nieks ne
AKIU SPECIJALISTAH
Aprašant perstatymus pus Valio Vyčiai! nenustokite
1801 S. Ashland Avė., Chicago.
ko labui patenkinta.
gyvena
normalinėse
aplinkybė

mus įėjo “madon” indeferen- dirbę, •pažanga ryškiai vyksta.
kertė 18tos gatvės: S-člos lubos
Vaidinime dalyvavo: pirmu se ir kad čia Lietuvos bankams
Kambarls 14-16-18-17
Liškui pasakyti “ neblogai ”,
Vargo Bernelis.
me akte — Rozalija ir Ona tenka rūpintis ne vien tik apie
Viržut PLATTS aptlskos
Lietuvė ujotina iš Milwaukee Rašo:'
arba, dažniausia, “gerai”, ne
Tėmykite mano parai*.
Geneauskaitės ir Cee. Jonutė, “biznį”.
Per
daugelį savaičių mano kūdikis verkė be
Valandos: Nuo 10 ryto lkt 0
žiūrint kaip ištikrųjų butu. ši
SO. CHICAGO, ILL.
antrame akte — J. ir Ip. Stan Labai keista girdėti J. Vi
veik
be
perstojo dienomis ir naktimis. Aš tikrai
vak. Nedėllomls nuo • ryto Iki
tokia “mada”' gali būti gera,
13 d.
nujaučiau, kad tam kaltas jo maistas, ir visur
kevičiai, K. Virbickas ir J. leišio nuomonė apie musų Ban
nes priduoda drąsos bile kam Vasario G d. musų kolonijoj,
ieškojau pagalbos, bet be pasekmių. Paga.Iia.ng
Boreįšis, trečiame akte — P. ką. Toks nežinojimas - finansi
bile ką lošti. Bet iš kitos pusės du nezaležninkų bambizu lai
mano gydytojas patarė
Morkūnas, O. Ziziutė. Paskui nių Valstybės^ santikių su m.
tai labai nesveika musų jau kė prakalbas Švireokio svetai
Ona Nevuliutė ir Ona Virbic- Banku iš pusės Lietuvos At
nai dailei. Kartaus atsitinka nėje ant Houston avė. Tų pa
kaitė gražiai padainavo, o nia-r stovybės Amerikoje, kuri nu
aar
taip. Mūsiškiai mėgėjai, nežiū čių dienų, einant žmonėms iš
ža J. Morkunaitė padeklema- važiavusi yra ten svarbiausia Po valgiui ncužmlrfik, kad geriau
rėdami savo pajiegų bei scenos bažnyčios, buvo dalinami pla
sias vaistas tavo skilviui yra KATO>
vo eiles. Manau, kad Dailės finansiniais reikalais, yra ga NIC.
Praėallua visus
reikalavimų, griebiasi didžių katai, jog kalbės vyskupas Mic
ratelis nepatingės surengti ir na keistas ir tiesiog neleisti suvirškinimo, o tas reliktą, kad
jų, sunkiųjų veikalų ir juos kevičius ir kunigas Žvalionis.
pamėginti vien*,
daugiau tokių vakarų.
nas. (Teeinu ir tai, kų p. Vilei kla
( CONDENSED MILK')
pas visus aptlekotisa.
stato (aš čia kalbu į visus Musų gerb. klebonas kun. A.
ir
beveik
ant
sykio mano kūdikis paliovė verkęs,
L. Nemunas.
šis kalba apie Lietuvos ban
dramos mylėtojus.) Korespon Petraitis tų dienų bažnyčioje
miegojo
gerai,
ir dabar yra sveikiausias kūdikis
kus išviso, apie karakterį jų Tel. Randolph 2898
dentas parašo: puikiausiai at per pamokslų perspėjo žmo
visoje musų kaimynystėje”.
CICERO, ILL.
veikimo, keista yra girdėti iš
A. A. SLAKIS
lošta! Tie manydami, kari taip nes, kad ant tokių prakalbų
The Borden Company
ADVOKATAS
asmens, tyirs bankų padėtį ir
ir atliko, griebiasi kitų. Ir taip niekas nesilankytų, išrūdyda Antradienio vakare, Vasa
Ofisas vidumiestyj
Borden Building
K
New York
apskritai padėtį Lietuvoj tu
ASSOCIATION BUK*.
musų dailė skursta. Mes turi mas, kad toks Mickevičius ir rio 22 d. L. D. S. 49-ta kuopa
18 So. La Salio St.
rėtų žinoti.
Iškirpk šį kuponų DABAR—ir prisiųsk ŠIAN
Valandos: 9 ryto Iki 6 po pietų
me suprasti, kad ir geriausiai kiti panašus nėra katalikų ku rengia nejiaprastas prakalbas,
DIEN 10 ir gausi DYKAI musų
Panedėllais Iki 8 vakare
(Daugiau bus)
išpildytas dalykas gali būti nigai. Laikydami mišias jie kuriose pasižymėję kalbėtojai
Nedėllomls ofisas uždarytas
knygų Kūdikių Gerovė, kuri paaiš
išpildytas geriau. Todėl tegul baisiai išniekina Šv. Mišių au aiškins darbininkų reikalus.
kins, kaip užlaikyti kūdikį sveiku.
REIKALAUJA.
bus man leista vietoj “neblo kų ir dasileidžia didžiausios Prakalbos bus Šv. xVntano pa
Taip-gi gausi maitinimo instrukci
STielefonas Boulevard 9199
gai” ar “gerai” pažvelgti šventvagystės.
rapijos svetainėje. Pradžia
jas jūsų kalboje. 0104
Reikalingas tuojaus atsa
smulkmeniškiau į šio •veikalė Vakare apie 8 vai. pasirodė 7:30 vai. vak. Įžanga visiems kantis vargoninkas. Alga $75.
Vardas...............................................
lio išpildyinų.Žiurint j tai, kaip svetainėje ir nezaležninkai. veltui.
Adresas..............................................
Atsišaukite pas
DENTISTAS
#
3331 South Halsted 8tr.
5
musų dramos, komedijos daž Dar prieš prakalbas jų zakris Norinčius arčiau susipažinti
Kun. E. V. Grikis,
įvalandoa: 9—11 ▲.
S
niausiai atvaizdinama, tai 79 tijonas išdalino žmonėms rašt su darbininkų reikalais, kvie
1—6; 7—» P. M.
#
396 Church Street
tos kuopos choro mėgėjai savo us, kur ant viršelių bu čiame atsilankyti.
New Britam. Conn.
užduotis išpildė gerai, bet žiū vo parašyta: “Lietuvi atgimKomitetas.
rint iš dailės reikalavimų pu kie”! ir nupiešta nezaležninkų
Paieška u Anantazijos Itudjinskes, ij
pirmiau gyveno Pittsburgh, 1‘enn., da
sės, negalėtume sakyti, kad kukužė. Tuose pampletuose LIETUVOS PREKYBOS IR bar nežinau kur. Praneškite šiuo ad42 Broaduay New York City
reaų
:
geriau nereikėjo. Svarbesnės buvo plačiai aprašyta Ameri
PRAMONĖS BANKAS.
TIESI Kelionė Be Persėdimo IŠ NEW YORKO Per LIBAVĄ Arba
mCTLIVIS
Fl/li ta Dakuiteže
HAMBIRGy — EITKŪNUS
GYDYTOJAS IR OHIRORGAa
rolės — tai Nastutės ir Petro. kos Lietuvių “tautiška bažnylt* Fortliuid Si. Liverpool. Engiami
Ofisu Ir Oyvralmo vista
8353 South Halsted Street
l LIETUVA
D. Gustaitė—Kastutės rolėje— čia.”
(Tųsa.)
Aat virtau Calvenal State Beak
Laivai išplaukia kas 14 <1. Dideli dviejų sriubu paėto laivai išplaukia:
buvo gana liuosa scenoj ir Visųpirma pradėjo kalbėti ne- Teeinu musų nuomone, Ame FARMA ANT PARDAVIMO. Valandos nuo 10 Iki 12 ryte; nuo
8. 8. “LTTUANIA” Kovo I
* S. S. “POLONIA” Kovo 30
4 po pietų; nuo 7 iki 3 vak8. S. “ESTONIA” Kovo 10
* S. S. “I.ITUASIA” Aprll 13
matytis buvo, kad joje yra zaležninkas Žvalionis. Jis sa rikos bankininkai ir čia ne Aš norių surasti vyrų dėl savo 25,- 2 iki Nedėllomia
nuo 1* Iki k ,
akrų furinos. geras puikus juod
TetefMM Tl
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klla-sos keleiviams
daug talento, bet mimikoj ne kė, kati tikslas jų yra — po galėjo turėti jokio nuostolio, 000
žemis, 14,000 dirbamos; įrankiai ir
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
parodė tos meilės Petrui, kurių visų Ameriką organizuoti Lie nes, midumi pinigus iš žmo- visi reikalingi darbui daiktai randa
K.
KeSiPF, General Westem .Passengcr Agent
si, pirmą mokestis $1,000, balancae
120 North La Šalie St.. Cliieago. Illinois.
reikėjo parodyti,* kada jis su tuvių katalikų “tautiškų baž nių dolieriuis ir keisdami že- užmokėsi iš pelno nuo (amuos. Atsi uDr. I. E. MAKARAS
grįžo po ketverių metų. Šiaip nyčių” ir ragino visus atsi mu kursu į auksinus, kiek šaukite.
BENNETT 421 FIRST NATIONAL
Llctuvys Gydytojas ir Chirurgas
vaidino gerai. P. Jurevičiūtė— mesti nuo Rymo-Katalikų Baž mums žinoma prigyveno dide
B . VA K BLDG.
Ofisas 10900 So. MlchJgan Avė.,
Illllllllllllllllllllllllllliuillllliuilllllllllllllllliuillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllil
Onos Braukienės, jos motinos, nyčios, kuri, girdi, visus lai lius pinigus. Taip kad jeigu
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 iki 4 po
plot, 6:30 Iki 8:S0 vakare
— rolę vaidino gerai, bet jos kanti didžiausioj nelaisvėje.
jau Lietuva arba jos gyvento
ANT KANUOS.
Residencija: 10538 Perry Avė.
Tel. Pullman 342
gerai nemokėjo ir neturėjo to Pirmųjam pabaigus prakal jai ir turėjo didelius nuosto 2 kambariai dėl ofiso labai pato
=
rimtumo, kokio reikia motinai. bų, zakristijonas perstatė kal lius, tai tik ne m. Banko kaltė. gus daktarui ari,a kokiam kitam blz- aniuj. Atsišaukite:
F. Stankus — Petro, Nastutės bėti nezaležninkų vyskupų Mac
Daugelis Amerikos “banki
Šį Pavasarį
10737 S. Mieliigan Avė.
Telefonas Armitage 9770
numylėtinio, ridėję — savo ro kevičių. Tas pradėdamas kal ninkų”, kaip Bagočius, Atsta
MARYAN S. ROZYCKI
lę gana gerai mokėjo ir maty bų pasisakė, jog esąs čia <1 va tymo B-vė ir kt. nesitenkinda
KOVO 1 D. 1921 Išplauks cnt Laivo SAXONIA per Hamburgą
MUZYKOS DIREKTORIUS
pirma partija žmonių važiuojančiu Lietuvon kartu bu Jonu Roma
tis buvo, jog geras aktorius, šios šventos atsiųstas, bet iš mi dideliu uždarbiu, kurį jie
Mokytojas Plano. Teorijos Ir
nu, Lietuviu Prekybos Bendrovės prezidentu.
Kompozicijos
Jei nori su t* partija važiuoti tai tuojaus mums pranešk. Mes •
bet kadangi jo kalba stora ir jo blevyzgų galima buvo su gaudavo keičiant dolierius į
2021 N. Wostem Avė.
išgaustm pasportus ir visus kitus reikalingus dokumentus, fti partija
HAKGENAS.
Chicago,
UI.
stati, tai jokio nepadarė žiū prasti, kad Šventoji Dvasia auksinus, pasiuntė savo atsto
bus Lietuvoje į laika pradėti pavasario darba. Galėsite parvažiuoti
be jokiu keblumu nes p. Itomnnna važiuos kartu su jumis iki Kauno.
rėtojams įspūdžio. A. Sidaras jau senai nuo jo atstojusi, nes vus • Lietuvon, bei pradėjo 80 akrų farrnti, su budinkais, žeme
dirbutne 23 mylios nuo didmiesčio
Trečios klesos kaina iš Ncw York iki Eytkunų $130.70 Pirmos
buvo Jono, Onos tolimo gimi tokias blevyzgas ant pope- steigti čia savo skyrius visai ant VVubnsh K. R. puse bloklo nuo
kiesoB $185.70.
Dali eash, kitus ant išmokesRašyk tuojaus dėl platesniu informacijų.
naičio, rolėje. Jis, berods, tik žiaus, vyskupų ir kunigų gali ne dėl to, kad negali pasitikė depot.
čio. Kaina $200 už akrą. Atsišauki
Dr. P. P. ZALLYS
už savaitės prieš vaidinimų tų išlieti ne šventos, tik prakeik ti Lietuvos bankams, bet kad te arba rašykite
LITHUANIAN SALES CORPORATION,
Lietuvis Dentistas
rolę paėmė, (tas, kuris turėjo tos dvasios pasiuntinys.
PA L L BAUBLY
414
BropAvpv,
Postcn 27, Mass.
dar kartų uždirbti, dalinant
10801 So. Mlchlgan Avenne
1404 W. 18 Street
RoMtaad, IU.
seniau tų rolę paėmęs išvažia Kai-kurienis šiaudiniams ka žmonėms tuos pačius pinigus
iiiiiiimmiiiiiiiiMimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
VAUNDOSi e ryte Iki t takara
vo), bet vis-gi nežiūrint trum talikams ir laisvamaniams la arba supirkinėjnnt pigia kai
'ei. Pullman 843 Ir 8184.
po laiko savo rolę atliko ne bai patiko, kad Mickus atvi na ne per jų rankas atėjusius
F~ L? o
de
blogai. K. Krištopaitis — Stri- rai pasakė, jog nėra pragaro, Lietuvon dolierius.
STPAIGHT
DIDELIS
BARGENAS.
1O<
DRESMAKING Š
pavičio, raštininko, Nastutės nei velnių, nes tas viskas esą
Del p. Gade, buvusio Ameri Parsiduoda 77 tikrai žemės 30 ak į VALENTINE
COLLEGEN
10
STRAIGHT
jaunikio, rolėje — kaipo vie pramanyta katalikų kunigų kos atstovo Lietuvoje, išsireiš rų dirbamos o likusi ganykla Ir geras [6205 8. Halstcl. 2407 W. Madison,:
j~he Ct<įCt rmiškas. Vienas galas Jtemėn prieina
1850 N. WcKs St.
nas iš talentuotų ir turinčių bauginimui žmonių, kad dau kimo, kurį pakartojo .M. Vini- prie. upėj dideljs vanduo galima žtt
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
ueresius ir geriau užganėdinantis ne
užtektinai gabumų, kame tik ginus suneštų turto. Pabaigęs kas, kad Lietuvos finansinės vautt, o kitas upelis tai bėga pro pat
Moko Siuvimo, Pattorni) Kirpi
namus Išilga i visos žemės bet daug
mo, Deslgning bizniui Ir namajns.
koks Havana cigaras.
nepasirodo scenoje, ir vaidini kalbėti pasiuntė savo draugų įstaiga yra “illegitimate, in- mažesnis, labai gerai dėl auginimo (Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Paklausk savo krautuvninkn—Bet Jeigu
(Mokslas
lengvais
atmokėjlmais.
visokiu
naminiu
paukščių.
Uogų
pil
me savo užduotį gerai atliko. Žvalionį, kad lėšų padengimui effieienl, inennipetent and dis- na kaip tai, žemuogu ir aviečių ir
krantuvnlnkaa netari—rašyk mum.-.
»l<lesos dienomis Ir vakarais. PaNaruševičius — Drimbos, vir parinktu aukų. Žinoma, atsi lionest” jei jis ištikrųjų taip kitokiu uoga, žeme labai derlingu f etkalauklt knygėlės.
u juodžemis. Priežastis parda
Tel. Seeloy 1643
I.LEWISCK.MlMFG.CO.N™wu<KJ
šaičio, rolėje — vaidino pusėti rado kvailių tamsuolių, kurie butų pasakę', turime atsaky daugiu
vimo, tai vyro mirtis ir aš esti ma
SARA PATEK, pirmininkė
Largeat
Independent Cįgar Factory inlhe Worlol
žoh sveikatos o su vuikus sunku gy
nai. Ateity, matytis, bus geras sumetė nezaležninkams $15 ti, kad m. Bankas siv p. Gade venti
delet to patdiiosiiiH labili pigiai.
vaidintojas.
Buvo ir tokių, kurie metė neturėjo jokių reikalų ir kad Yra nauji lludlnkai stribu 5 rūmų
dideli btirne Ir didelis naujus viiti
Po vaidinimo buvo dainos. po 1 dol., ir dauginus.
p. Gude tokią nuomonę gulė- ninkiis labui gerui Ir mėsai rūkyti, Tel. Canal 257 Vak. Ganai 2113
palys viską budavojom.
Pirmiausiai padainavo solo’
Vra sakoma, kad kvailių su jti įsigyti tik iš Kilimo gut- mes
Parduosiu urba manysiu nnt namu
ponia Širvaitienė. Jos malonus žiburiu neveik ieškoti, .jie pa vės birževikų, jeigu jis turė- šalima Pine. Jeigu norėslto gulėsite
su gyvuliais ir visais padarais,
bulsas tuip publikai patiko, tys atsiranda. Taip ir nez., ži jo nelaimę su juis kokių nors pirkti
kaip sutiksim. Ibišyklte laišku urba
Lietuvis Gydytoju Ir
Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė
ypatiškat atsilankykite dėl platesniu
jog galo nebuvo delnų plojimui nodami, kad jie už save kvai reikalų (urėti.
virš
300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su “Vyčio”
Chirurgu
žinių. Mono adresas:
ir taip turėjo per du syk su lesnių visur atras, norėdumi
1881 So. Halsted
M. Vinikus suko, kad Žydų
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti
Mrs. A. ALEGA1TI8.
\Vlitte tloud Mieli.
Valandos: 14 Iki lt ryto; 1 Iki ė
grįžt ir vėl. dainuot.
kiek pasipelnyti, pliauškia vi firmos nenori su Lietuvos buri I(. F. D. 5
tusias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos
po plot • Iki • vakare.
iliustracijomis puošime kiekvienų “Vyties” numerį.
Tolinus choras, vedamus mu sokius šmeižtiis ir melagystes kilis nieko bnndro (urėti, teGERA PROGA.
=&
Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos.
ziko A. Aleksio, padainavo Vy ant katalikų Bažnyčios ir jos čiuuH Sehiff Siute Bank, kuris
Pasinaudokite.
Nė
gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia
čių himnų. Dainuojant Oželi — vadų. O tokiems šiaudiniams yra 2ydų įstaiga ir kt. siun
Paratdubstu savo visą biznį, krautuve r
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija.
Oželi buvo matyt, jog daug katalikams ir cicilikėliants to čia per musų Banką didelius Ir spaustuvę, talppogt atubos daiktus.
Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios
Gorus
biznis,
geroj
vietoj,
apgyventoj
vedėjo dvasios įdėta j daini kie musų šv. Tekėjimo išnie pinigus.
Lietuvių. Lejikų ir Anglų, su kuriais
žmones,
kariuomenę, kitos vaizduoju turiningų Lietuvos
Perkėlė seevo ofia* po ntua
ninkus. Oželis, turbūt, pirmų kinimai labai patinka.
M. Vinikns tvirtinu, kati Lie yru daromu*' biznis ir išdirbtas per 20
gamtų.
I’rležustis mano pardavimo, pa
syk j Detroitu buvo atvarytas,
Mums, .Lietuviams katali tuvos bankininkai nemoka taip timelų.
4729 So. Ashland Avenuc
mirė Ir aš turiu tšvatluott J Lietu
Mėgi Lietuvę, nori pasigrožėti jųjn — užsisakyk
kini publika taip jį pamylėjo, kams, laikas jau butų susipra- reikalų sutvarkyt i, kaip pride vą vų užimti tikę. Kum nori, turėti ge
SpeeiJallstM
“
Vytį.
” Prenumeratos kaina: Metams $2.50.
rų bizni tr dar prie to Išmokinsiu
nes pabaigus duinuoti publi sti ir apsisaugoti nuo visokių ru civilizuotos šalies finansis driikorlėko dsibo, koltai (Įvažiuosiu. DZIO V 1. MOTERŲ 1* VYRŲ LIGŲ
Kum noil ir žino, kas tai yra blsnis, Valandosnuo 10 iki .2 Išryto; nuo
“VYČIO” Administracija
kii reikalavo antrų kart atkar Imlios ir tikėjimo priešų. Tu tams. Mes nesigiriam, kini ateikite
iki R po pietų; nuo 7 Iki 1:19
arba atsmaukite
sekančiu
vakare.
Nedėllomls
10
kli
1
toti. Na, žinoma, ii’ buvo pa- rime buli gerais pavyzdingais mums nieko nebūtų galimu llė; i antrašu:
Telefonas Dteotel
3249 S. Halsted St.
Chicago, I1L
r
»• I
T. P- KKItANAFHKAH
l .iitot.i . Paskui dar chorą katalikui-., kuityli gerus kuta- im-.li; su nokI galima
niuii'ti,'
131 ho. Maut SI.
feheuaudoah. Pa.
!■■■■■« «

LIETUVIAI AMERIKOJE

SVEIKI IR LINKSMI KŪDIKIAI YRA
UŽSIGANEDINIMAS MOTINOMS

EAGLE

R AND

DR. 6. KASPUTIS

U.

DR. S. NARELIS

laltijos-AmerikosLinija

KeliaujantiRms Lietuvon

MELBA

DR. P. Z. ZALATORIS

! DR, CHARLES SE6AL

Užsiprenumeruok “Vytį”

08 101116

1

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.
RINKIMAI ALDERMANŲ. LEISTA STATYDINTI ME
DINIUS NAMUS.

Rytoj Cliicugoje įvyks rinLietuviai
kinuii aldermanu.
pamiršti,
piliečiai neturėtų
kad 4-joje uardojt kandidatuoju Lietuvis V. .1. Norkus.
Be to, rytoj bus “priinary”
balsavimai už miesto klerką
ir miesto iždininką, ty. pilie
čių balsais bus parinkti kan
didatai i tas valdvietes.

Kaikuriose Cliicago miesto
dalyse ligšiol buvo uždrausta
žmonėms statydinti medinius
namus.
Kadangi miestui trųksta
gyvenamąją namą, gi medžio
pirkliai šaukia, kad jie atpi
ginę medi statydinti mimus,
miesto taryba kai-kuriose vie
tose leido panaikinti uždrau
dimą statydinti med. namus.
WASHINGTONO DIENA.
Medžių pirkliai šaukia apie
Vasario 22 diena skaitosi savo parduodamos medžiagos
AVashingtono diena. Ta diena pigumą ir ragina žmones stayra nacijonalė šventė visose tydinties medinius
namus.
Suv. Valstijose.
Girdi, mediniai namai tokie
Jurgis Wasliii)gtonas buvo pat geri, kaip mūriniai. Ir jie
šios respublikos pirmas pre esą pigesni.
zidentas. Prezidentu jis buvo
Illinoiso Architektų draugi
išrinktas dviem atvejais ir iš ja tečiau priešinasi mediniams
tarnavo šaliai aštuonerius me namams.
Ta draugija sako,
tus. Šalies gyventojai buvo kad medis namams statydinti
norėję dar kartą jį parinkti nėra daug pigesnis už plytų
prezidentu. Bet jis nesutiko. namus.
Pasakė, gana dviejų tarnybų.
Viskas butų gerai. Gal dau
Wnsliingtonas buvo genero gelis žmonių ir pamėgintų stalas ir vyriausias šios šalies tvdinties medinius ar kitokius
gyventojų karuomenės vadas namus. Bet svarbiausia tas,
pakilusioje revoliucijoje prieš kad bankos neskolina pinigų.
tuometinę Anglijos karaliaus Darbininkai labai brangus.
valdžią.
Pastatydinti vidutinį namu
Tuometiniai šios šalies gy ką šiandie atsieina apie
ventojai labai buvo spaudžia dol. Bankos tokiam reikalui
mi Anglijos karaliaus valdžios neskolina nei 3,000 dol. Jos
Priespauda sužadino gyven- sako, kad už keletos metų to
tuojuose laisvės ir nepriklau kio namuko kaina nupuls ligi
somybės jausmus.
4,000 Jok arba ir mažiau. Tad
Pakelta kova su nepriklau menka apdrambi.
somybės obalsiu. Vyriausiuo
ju vadu parinktas Jurgis Wa- ALDERMANAI PASIDIDI
shingtonas.
įtis sumaningai
NO ALGAS.
išvedė savo karuomenės ko
vas. Ir galų-gale Įsteigta da Chicagos aldermanai pasi
bartinės Snv. Valstijos.
didino algas nito $3.500 ligi
laimėjus nepriklausomybę, $5,000 per metus. Padidintos
pirmuoju respublikos preziden algos bus lųokamos tik nau
tu taigi ir buvo išrinktas įįVa- jai išrinktiems aldennananis.
shingtonas.
Wasliingtono vardas Ameri NEBUS IŠNEŠIOJAMI LAI
koje didžiai gerbiamas.
Jis
ŠKAI.
vidinamas Suv. Valstijų tėvu.
AVashingtono dienoje užda AVashingtono dienoje, Vasa
romi visi valdiškieji ofisai. rio 22 <1., laiškai nebus iš
Nėra pamokų tą dieną nei mo nešiojami (’hieagoje.
kyklose.

IŠ T0WN OF LAKE.

Vas. 13 d. Šv. Kryžiaus pa
rapijos svetainėj Šv. Kazimie
ro Karalaičio draugija laikė
paprastą susirinkimą. Svars
tant tlr-jos reikalus, atsilankė
Labd. Sąj. atstovai ir prašė
draugijos prisidėti prie lab
darių įmokant metinę mokestį
$6.00. Nors Šv. Kazimiero K.
dr-ja skaitosi Lab. Sąj. Gar
bės narė ir turi jau įmokėjus
$100.00, bet neatmetė ir šio
prašymo. Taip-gi išrinko at
stovus (M. Paukštę ir J. J.
I’aleką) dalyvauti kuopos su
sirinkimuose.
Vėliaus atsilankė atstovai
nuo Lietuvai Gelbėti Draugi
jos ir prašė, kad Šv. Kazimie
ro K. dr-ja, kai]) ir kitos, bent
kiek paaukotų Lietuvos Raudonąjam Kryžiui. Nutarta iš
iždo paaukoti $25.00. Prie to
dar ir nariai aukojo:
Po $1.00: A. Kardelis, P.
Urbanavičius, A. Čepulis, K.
Elbrektas, P. Kromelis, A. Ba
kas, M. Bukentas, A. Beliauskas, S. Paukštė, B. Poškus, V.
Krauklis, A. Garla, J. Čeponis,
S. Petkelis, A. Garlavičius, A.
Abaravičius, L. Pakalka, A.
Rapnikas, Ed. Yatka, K. Val
kauskas, M. Damaška.
Smulkiais sumesta $2.20.
Be to dar į L. G. D. įsirašė 12
narių su metine mokestimi po
2 dol. kiekvienas.
Viso aukų pasidarė $60.20.
Pinigai įduoti Lietuvos Gel
bėti Draugijos 1-mo sk. rašt.
J. J. Paleliui, kuris pasiųs Lie
tuvon. Liet. Rami. Kryžiui.
Visiems aukotojams širdin
gai ačiū.
J. J. Palekas.

Iš T0WN OF LAKE.

Pjrmadienii, Vasaris 21, 1921
■rr:

Iš DIEVO APVEIZDOS
PARAPIJOS.

GERBIAMOS PILIETES IR PILIEČIAI!
Vasario 13 d. šv. Pranciš<nus Serafino dr-ja laikė mė
nesinį susirinkimą Dievo Apeizdos parapijos mokyklos
atiubary. Svarstant dr-jos reialus nutartu prisidėti prie
uuuinėjiiiio trijų metų sukak
tuvių rilio paskelbimo Lietu
os nepriklausomybės, kurį
engia aštuoniolikta kolonija,
'am tikslui buvo renkamos au
los. Surinkta $10.60. Pinigus
nutarta tuojau perduoti Tūn
os Fondo valdybai, kad butų
atsiusti Lietuvos reikalams.
Šita draugija yra pasiryžus
eroti visus katalikiškus ir
tautinius reikalus. Reikia pa
žymėti, kad _ši draugija yra
viena iš ramiausiu. Susirinkimuose neužkabina partijų, nes
,okios naudos sau iš to nemato.
Jonas Grisius.

Nepamirškite, kad

RYTOJ, VASARIO 22 D.
bus rinkimai Aldermanu, užtai balsuokite už savąjį

VfAlTER NORKUS
J.
Airi

ALOERMANO 4tos WAROOS
Visu kandidatu j Aldermanus vardai bus ant vieno
balot o — Lietuviai padėkite kryželį (X) prie Walter
J. Norkus
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i Pinigai, Laivakortes Lietuvon

SUSIRINKIMAI.

SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOĖ KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI
NIGUS J PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ.

IŠ brighton!»arko.

L. L. Paskolos Chicagos Ap
skričio stočių ir bonų pardavėų svarbus susirinkimas šauianias šiandie, t. y. Vasario
21 <1., 7:30 vai. vak., Šv. Jur
gio parapijos svet., 33-čia*ir
Auburn Avė. Yra svarbių pra
nešimu prisiųstų iš Misijos, ku
riuos -reikės aptarti.

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Washingtone.

Padarome legališku.? do
kumentus,
dovernastis,
įgaliojimo aktus.

Parduodame lotus, na
mus, farmas, padarome
paskolas ir apdraudiiame
nuo ugnies.

3

3

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas

J. Poška, pirm.,

PAUL P. BALTUTIS and CO.

E. Statkienė, rašt.
»

IŠ BRIGHTON PARKO.

Parduodame laivakortes
į Lietuvą ir iš Lietuvos.z

i 901 W. 33rd Street

Tel. Yards 4669

3

Chicago, III. ■
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Am. Liet. R. Kat. Federaci
jos' 19 skvrio svarbus susi
rinkimas bus šiandie, Vasario
21 d., 7:30 vai. vakare. Nekal
to Prasidėjimo Šv. Panos Ma Fabionas ir Mickievicz ved.
buvę A. Petratls Ir S. L. Fabionas
rijos.
Visi draugijų atstovai ir ka Siuntimas pinigą, laivakor
tės, pašportai ir tt.
talikai veikėjai kviečiami sitNOTARIJU ŠAS
irinkti, nes turime aptarti Reni Katate,
Paskolos. Insurlnai
daug svarbių reikalų.
'
Ir tt.

puropaan įmarican gurean

Valdyba.

SOO W. :l5th St.. Ksmp. Halsted St.
Tel.; Boulevard 011
Vai.: 9 iki 6 kofedieną
Vak.: Utor. Ket. Ir Sub. iki 9 vak.
Ned.; iki 3 po pietų.
,

Vas. 11 d. teatrališkas kliu
Namą Savininką Atydai!
bas “Lietuva’’ laikė mėnesinį
susirinkimą Šv. Kryžiaus pa Numažinkite savo Taxus.
J ii.h benbejo
rapijos svetainėj, kuris buvo
nėn gral žinote
kart Joneph H.
nors nelabai skaitlingas, bet
MeOonougb.
alderinano
5
pas i žymėjo gerais nutarimais.
Wardos termi
Apari kliubo reikalų prisi
nas pasibaigs
3107 So. Morgan Street
Š|— pavasar). Jis
mint;! ir apie tėvynę, Lietuvą.
bus
ir
ant
to

PATAISYMAS KLAIDOS.
CHICAGO. II.I.INGIS
Vienus narių trumpai pakalbė
liau kandidatu
APSIDRAUS NUO BOMBŲ.
Telefonas Yards 5032
jeigu
žmonės
jo apie Liet. Rami. Kryžių ir
Ji Ir vėl 'Iš
Valandos: — 8 Iki 11 Iš ryto:
(Jerb. Draugo
het lakei- prašė, kad ir kliubas nors kiek
rinks
kart ir
5 po pietų iki 8 vak. NedėlloAr šaltis ir gripas nuolatai kankina tave? Tikrai turi būti
Rytoj aldermanu rinkimuo jai:
jis toliau juos
mls nuo G iki 8 vai. vakare
tiltu
tikru priežustis. Jeigu tęvo strėnos skaudamos, (lai būti ta
paaukotų
tai
įstaigai,
kaip
au

atstovauti mie
se policija turės daug darbo.
“Draugo’’ No. 42 aprašyme koja kitos Town of Lake drau
8to
taryboj
vo inkstui. Tavo inkstai reikalauja pagelbos, kaip ir viduriai.
kaip Ir pir
Policijai prisieis padvigubinti įvykusių prakalbų 16 Vasario
Tai pavojingiusiits dalykas jas apleisti. Šaltis kaip kada juos
miau.
gijos. Kadangi kliubo iždus
suMilpnina.
Nuodai užima tavu sv.stenia tuomet pradeda gaisą
energiją aplink balsavimų vie p. M. Meldaž.io svet., įvyko ne
Jo oponentas kuris buvo pernai
nėra turtingas, tat iš iždo pa metą
*Tel. Yards «6««
Drover 8448
ir
strėnas
skaudėti.
Tuomet lu nenori dirbti ir jautiesi visuo
išrinktas
turt
dar
vienus
metus
tas. Nes bijomasi, kad kar maloni klaida. Būtent, pažy
tarnybos Ir sulyg teisiu jis ir vėl
met pavargęs. Priežastis tame, kad tavo inkstai nedirba regu
Dr. V. A. ŠIMKUS,
aukota $16.1X1, o nariai sudėjo ftjmet
kandidatus. Jeigu jis bus iš
tais kokie politikiniai nedo mėta? kad renkant aukas Dr.
liariai. Tas viskas priguli nuo jūsų pačių. Jeigu norite apleis
Chirurgas Ir
$20.20. Pinigai liko ten pat rinktas tai tuomet Jo terminas pasi Lietuvis Gydytojas,
Aktišeras.
rėliai neimtų laidyti bombų. Biežis nieko nedavęs. Priešin
ti tą dalyką ir neatkreipti į tai dinios gali tas išsivystyti į
tris metai veltoj dvieju tokiu
priduoti L. G. D. 1-mo skyriaus darytu
8208 8. Halsted Rt. Cbicago.
burtu Penkta VVurrta nustotu vieno
kokią neišgjdomą liga. Pagelbėk inkstams vartodamas Domis
gai, Dr. Biežis aukojo $5.00. raštininkui J. J. Palekui.
Valandos: 10—12 Iš ryto 1—3 ir
balso City CouncII. ši Warda turi
Kidney Pilis.
''' *
<—8 vakar* Ned. lt—lt 18 ryto.
SMARKUS POLICMONAS.
urėtų du balsus taip kaip 4r kitos
Vakaro Rengimo Koinit. Aukojo:
wardos. IŠRINKIMAS
M R. Met)O- fcSkaityk ką šitie žmonės sako:
TA UŽTIKRINS.
Po $1.00: J. J. Palekas, A. NOUOH
Ponas MrPbnough
yra teisinaus
Policmonas George Hespen
ftoans Išgydė Skaudėjimų
Strėnos labai Skaudamos.
63 METAI PRITYRIMO VAI Lukoševičių, A. .Jueevičia, V žmogus ir kaip linkamps j šią vie
1
Phone Seeley 7439
jau rengėsi gulti (2020 West
—
ta. Žemlaus paduotas jo rekordas ta
KŲ AUGINIME.
Kačinskas, N. Klimašauskas, prlparodo.
Ted
Manikoisske
tepliorius
M
ra.
Krank
\Vozntak.
110S
DR.
1.
M.
FEINBERG
21 gat.), kuomet nugirdo stik
balsavo už f> centu carfare tr
Gydo aprrljnliai visokias vyrų Ir
K. Stanikus. J. Vvlimas, S antJistoliau
tr kontraktorius, sako: "K įeit
Klliston Mlcltigun Ctiy. fnd. Ba
dirbs kad tas Imtu ne tik
lų subįrėjimą. Jis prišoko prie Suvirs 28.000 motinų yra rašę j
moterų lytiškas ligas
laiko atgalios aš turėjau dide
ko: “Aft kentėjau nuo labai
Bitinas, Pr. Vaišvilas, M. Biel balsuojama bet Ir vykdoma, kad ge 2101 MadLson
Ktr., kampas Wcslango ir pamatė skersai gat Borden (’ompany apie rezultatus
lius skanamus strenuose Ir ne
skaudamu atrenu; Joa vargino
resnis patarnavimas butu duodamas
tem
Avė..
Uliieago
skis, J, Vaišvilas, p-lė P. Kiu- žmonėms važiuojančiam* gatvekarials .„Valandos: 2—4 po piet T—9 vak.
galėjau dirbti nieko. Lumbago
mane
diena
Ir
naktį
taip
kad
vės, kaip keli plėšikai kraus gautus kuomet savo vaikučiams
mane kankino tnip kad aš ne
delaitė, Pr. Stasiu Ii s, T. Vaičis, Jis balsavo kad miestas paimtu j sa
negalėjau dirbti, kuomet paaito vaistinę. Tuojnns j juos ė- duodavo Bordenu Eagle Brand
vo globng ntve-karliis. kad gatvekarių
galėjau atlikti savo darbo. Oallenkdavau negalėjau atsitiesti.
St. Anučiauskas, K. Stankus. kompanijos luitų priverstos leisti
/ va man sukdavosi lyg girtam,
Mano inkstui nedirbo gerai ir
mė šaudyti. Plėšikai atsakė (‘ondensed Pieną. Jeigu tavo madaugiau karų. Jis visuomet norėjo,
viskas rodėsi kad virstu kamba
nuolat iiitin galva skaudėjo. Ant
Smulkių sumesta $4.20.
kart -kainos ant guzo, elektros ir gat ■
ryj. Sužinojus apie IJoana Kid
Pranešimu
šaudymais. Tuo metu gatvėje žukui netinka pienas kuri dabar
gali aš
nasipirklau
dėžutė
Turiu priminti, kad teatra vekarių važinėjimo butu mažesnes.
ney Pilis aš pamėginau Ir dabar
Kidney Pilis, jos man
duodi pamėgink Eagle Brand o pa
Dr. M. T. STRIKOL’IS ■ Doanai
pasisuko kitas policmonas.
Kad ugnegeslų Ir policijos stotis bu
jaučiuosi sveikaa ir patariu JI
pagelbėjo
ir
šiandiena
esu
svei

liškas kliubas “Lietuva” yra tu geram stovlj. Kad butu apmoka Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas®
visiems vartoti.
- .
ka.
Kuomet kelį plėšikai pabė matysi kokia bus atmaina.
mos algos klerkas, janilorlams, pollc- | Perkelia ofisų J People Teatrų ■
seniausia
dramos
draugija
go, abudu policmoTiii
inėjo Ant 3-čio puslapio šios dienos Town <>f Lake ir daug pasitar monams ugnegesiu m s kurie yra gerai 1610 W. 47th Htr. Tel. Boul. 160i
miesto Mamdaml. Jo pasidarbavimu
Valandos: 1 Iki 3 po pietų, 6 Iki 8|
vaistinėm Viduje atrado pasis laikraščio rasi jų pngarsinima. Iš navus visuomenės reikalams kad užpils taip vadinama "Rubly ■
Z
vak. Ncdėl. 10 iki 12 ryte.
|
Creek” kuris randasi ant .'tft-tos gat ■
Res. 21114 W. 4»rd Street a
lėpusį dar vieną plėšiką. Tas kirpk pi kuponą ir pasiųsk į Bor
■
Nuo ryto iki “*-*
den (.’ompany. o gausi dykai knin- keldama Lietuvių dailę. Jis ir ves.
Pono MeDonough pasižadėjimai yra |TcI. MeKililey 263
pakliuvo.
gnte apie maitiniiąą kudikio hiį aukomis daug yra prisidėjęs sekanti:
Oerenne transportneljn Ir penklu
Kitkviintj Viiitiirtiij 60c Mate, Tatfet NiUbara Ca., KI|. Ch«a., Ballila, N. Y.
PLATINKITE “DRAUGĄ.” Eagle Brand.
(Apgr.) prie išgavimo Lietuvai laisvės centu važinėjimas gatvekarials. Kad
prigelbėjęs Chicagos draugi Aviesos butu visose biznio Ir resldenvietose visoj \VardoJ. Pastaty
J. P. WAITCHEES
joms ir parapijoms jei ne pi ctjos
mas naujos Policijos tr ugnegeslų
ĮĮiiiiiiimmiiimiiiiiimiiiimiiimimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiimimimĮĮ
stoties
kad
apsaugojus
žmonės
nuo
Lawv<er
nigais, tai bent darbu už mažą nelnliniu. Daugiau vletn žaidimui vai
LIKTI tVIS
IN AbVGKATAS
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ
atlyginimą, arba ir visai vėl kams. Kad žmonėms butu visuose Vukaruis: 4506 Abi
N. Ashland Avė.
klausimuose kurie Juos paliečia bal
Tel. Yards 10GS
1
KRAUTUVE S0UTHS1DEJ
tui.
suoti.
blen. Itooni 518—159 N. Calrk NL
Rytoj pripuola Washingtono Gimimo Diena t. y. Va
Alderman M ei lonougb yra UhleaV’asario 27 d. kliubas ren
Tol. Randolph 3507
Vyru rudi ir juodi eeverykni vėliausios
gletls jis yra ginifs Spalio 10, 1889
sario 22, 1921.
ginsi lošti vieną iš gražiausią po nugn. 544 W. 37-th gatvės. Jis
mados $8.50 vertes už $6.00. Turime
MUSŲ BANKAS BUS UŽDARYTAS.
gyvena po numerių r,3S West
veikulų — 4 veiksmų, 6 paveik dabar
pilna eile moterų Čeverykų
37-th gatvė. Užbaigęs pradine moky
slų — “Graži Magdionu’’ C kla Jis lanke I)e Paul Universitetą ir
iki 114.00.
I ■ nuo $5.85
$5.85 iki
$14.00.
S.
D.
LACHAWICZ
Vilią Nova Kolegija, Apleldės mo
S. P. S. (School) svetainė, kykla Ikdavęa elvll service egzaminą
IJETPVYM GRABORIL8
lsl*1utuv«M koplgtauala.
4748 So. Donore gat. Kas myli ant Vaidilos Postai Klerko Jis dirbo t*atarnauju
kals meldžiu etaltauktl, e mano
ten penkis metus pabar turi Mvn
bualte ulgdBtdlntl.
dailę, atsilankykit tan vaka Reni Katate bizni po num. 2 407 W.
chM<o, m.|
4719 S. Ashland Av. Ohicago
.
*7 Street.
>814 W. Mrd PI.
ra
n.
J.
J. Palekas sr.-th Street Ir S3Ž W. (Apgarsinimas)
lliiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiii
■■■■■M «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
f onai S1M

Dr. M. Stupnicki
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DOAN’S KKY

S

PRANEŠIMAS!

Metropolitan State Bank
22ra ir Leavitt gatv.

Padek Savo Inkstams
Nugalėti Tą šaltį

=J: VICIOR SHOE STORE
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