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miestį Vnsilli Ostrov ir svar
1 bvsnięisias rezidencijines mies
to dalis.
I
*
Pietinėj Rusijoj goti. Dutov
su stipriomis kazokų sjmkomis
veikia prieš bolševikus DrennA/\ nnn
1 •
•
I
IZ’
•
burgo lygumose. Kad tuo tar300,000 Uarbininkų Kovoja su!pu g .. Anteovp, kurs va
dovauja
revoliucijonieriams
Bolševikais
; Pavolgiu, vidurinėje ir Įlieti-------i nėję Rusijoje, grūmoja bolšeTALKININKAI RENGIA Aš ninkains, neverta tarties gai- viknnis perkirsti jų susisiekiTRŲ ATSAKYMĄ V0
Šinti laikų, bet tnojaus veikti, mų su Kaukazu.
KIETIJAI.
Sako, reikia Vokiečius spėko
Užgina revoliucijų.
mis priversti. jiaklusnybėn.
Prieš Vokiečius pakilusi visa
Paryžiaus laikraščiai dar la- Londone viešintieji Sovietų
spauda.
bjaus akėja Vokiečius.
Nes Rusijos prekybos delegatai už
gina visokias žinias apie paki
Londonas. Kovo 3. — Talki Prancūzai visų savo ateitį at
lusių revoliucijų Rusijoje. Jie
ninkų premjerų arba augščiau- remia tik karo atlygnimu, ku
sako, kad kasdien susisiekiu
sios tarybos paskirtas komite ris turi būt didelis. Tuo tarpu
kelis su Maskva ir iš ten nieko to
tas vakar buvo susirinkęs pa Vokiečiai pasiuto vos
kio negirdį.
gaminti atsakymų Vokietijai milijardus.
Delegatai todėl sako, kad
į jos kontrpasiųlymus karo at
DARBININKAI GRŪMOJA tos visos skleidžiamos tžinios
lyginimo klausime.
NUVERSTI BOLŠEVIKŲ neteisingos. Sako, jos pakeltos
Iš rengiamojo atsakymo pa
kokiais nors politikiniais tiks
VALDŽIĄ.
niški, kad talkininkai gruinolais, arba biržų reikalais.
moja užimti visas- Vokietijos
Vakar \Vireless Press gavo
muitines okuputone talknin- Bolševkų delegatai Londone
užgina revoliucijų.
iš Maskvos net tris depe.šas.
kų teritorijose ir iš tų muitiNei
vienoje iš jų nepaminėta,
Londonas, Kovo 3. — Iš Ru
'nių imti •*au Įminą. Tai basius
pirmiausias talkininkų žings sijos gautose žiniose Gelsing- kad Maskvoje ar kur kitur
kokie
nis priversti Vokietijų pildyti forse (per Re vėl i) pranešama Rusijoje butų pakilę
Sovietų
savo pareigas, surištas su Ver- apie tokį padėjimų
sailleso taikos sutartimi, ir tal Rusijoje, jog galimas daiktas,
kad bolševikų valdžia neatsi NUŽUDYTA DAUG STREI
kininkų reikalavimus.
KININKŲ.
Tnlkjninkų premjerai pami laikys prieš sukilimus ir paga
nėtam komitetui davę instruk- liau Ims nuversta. kai> pra
_cijų. koks turi būt Vokietijai neša Central News korespon Ryga, Kovo 3. — Rusijos
Unijos agentūros koresponden
atsakymas, jog kol-kas talki dentas iš (lelsingforso. t
Kova darbininkų ir valstie tas pi-aneša, kad naktį j Vasa
ninkai neidano užimti naujų
sųjįolševikais seka įvairio rio 26 d. Petrograde darbinin
čių
Vokietijos teritorijų. Instrukei
se'Rusijos‘dalyse. Tų kovų vy kai paėmę arsenalų ir Kursko
jos<> pasakyta:
riausieji centrai yra Maskva ir geležinkelio stotį. Anuotų at
Instrukcijųs komitetui.
Petrogradas. Tuose centruos*; gabenta iš .provincijos ir nu
Kai talkininkų vyriausybės yra vyriausios revoliucijonie- statyta prieš bolševikus.
atsisako tolinus diskustioti at rių stovyklos.
Pirmas kraujo praliejimas
lyginimo klausimą su Vokieti
Anot /Žinių, IMrograde vpa< Petrograde įvyko Vasario 24
jos delegatai-. ims Vokietija Įtekanti milžiniška ir kruvina d., kuomet darbininkai atėjo
pasirodo su blogais norais.
i kova darbininkų su bolševi- prie kareivinės ir pakvietė ka
Kad Vokietija
paskutiniu | kais. Apie 300,000 Atreikinin- reivius prisidėti prie sukilimo.
kartii pmspėjama dėl jos ne-ikų statosi prieš bolševikų ka
Bolševikų kareiviai tuomet
norėjimo ir išsisukinėjimo pil ruonienę, kurios skaitlius ten atidarė ugnį' į darbininkų mi
dyti taikos sąlygas.
nežinomas.
nias ir daugvlK* jų nužudė.
Kad Vokietija tnojaus turi
Daug žmonių žuvę.
Imt painfornuiota apie laikiniu
TOKYO SPAUDA PRIEŠ
Vienoji* depešoje iš Rusijos
kų pasiketinimus imties kuoCENZŪRĄ.
pažymima,
kad
Petrogrado
aštriausių prienlbnių prieš Vo
kietijų dėl jos nepildymo pa gatvėse jau daugybė žmonių Tokyo. Kovo 3. — Vietos
reigų, surištų * su talkininkų Žuvę ir daugybė sužeista, le Japonų spauda padarė protes
deli nuostoliai padaryta mau to rezoliucijų ir pasiuntė vidu
rei kalavimais.
domose nuosavybėse. Kronšta- jinių reikalų ministeriui. Rei
Bonar Law konferencijoje.
dte karo laivyno garnizonas, kalauju panaikinti karo meto
Talkininkų atstovai vakar sakoma, perėjęs sukilusių dar cenzūrų žinioms ir duoti pilnų
vięni turėjo susirinkimų St. bininkų pusėn,
laisvę žodžiui.
James rūmuose. Per kelias va Apie Maskvą neturima tik Laikraščių atstovai ruošia
landas buvo
diskusuojaiųas rų žinių. Nes jų nepraleidžia si daryti masinius susirinki
Vokiečių pasiųlynias įr lutvo aštri bolševikų eenžura. Bet mus, jei pasiųstoji rezoliuci
išklausyti įvairioj rųšies eks pasakojama, kad ir tenai ko jų neduotų pageidaujamų pa
vojama gatvėse, kad revoliu- sekmių.
pertų raportai.
eijonierinins
prieš bolševiku*
Susirinkime pirmu kartu da
lyvavo ir Bonar La\V. Anglijos vadovauja buvusios caro ar AMERIKONAI NEPRISIvyriausybės lyderis parlamen mijos ofieierai.
DĖSIĄ PRIE PRANCU
te ir žinomas finansinis eks Petrograde labai nukentėję
ZŲ.
pertas.
*
mūšiuose militarinini kadetai,
Tenai paskirtas komitetas kurie yra ištikimi bolševiku Coblenz. Vokietija, Kovo 3.
sutaisyti Vokietijai atsakymų. valdžiai.
Jei kartas Prancūzai niėgin
Ir šiandie Vokiečių delegacija"'
Darbininkai su jurininkai* į tų briauties pirmyn į Vokieti
tas atsakymas bus induotas.
vienoji* gatvėje puolę pasiro jų., Amerikonai čia nusprendę
Vokiečių delegacija tuo tai džiusius kadetus, fr bemnžko 1/iikyties išimtinai savo oku
pu yra nuolatiniame susinėsi visus butų iškloję, jei tnojaus puotos teritorijos. Tokių jsaky
me su Berlyno vyriausybe.
neimtų atėjusi jiems ’pngelba. mų turima nuo vyriausybės.

Talkininkai Grūmoja Užimti
Vokietijos Muitines

Laikraščių trukšmas.

Garnizonas davė ginklų.
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NAUJAUSIOS ŽINIOS.

MARION, O. — l’rezidentns-elcktiiK Ibirding vakar čia iškeliavo
\\'ashingtoiian. Iškeliaudamas pa
Washington. Kovo 3. — Spė sakė į susirinkusius
piliečius:
ri ja lis senato komitetas, ku i" Keliauju savo naujau darban su
riam buvo pavesta, ištirti bu pasitikėjimu, kad viskas bus ge
vusios perniai prezideneijalės rai. Aš tikiu Į Amerikos respubli-1
kampanijos išlaidas, paskelbė kos apdraudų. Aš tikiu, kati A-■
raportų, kad tai kampanijai merikos piliečio širdis yra teisi.”'

Politikos kampanija prarijo
suvirs 10 milijonų.

republikonų ir demokratų partiji išleido $10,338,599. Iš tos
sumos demokratų partijai iš
puola nepilno pustrečio mili
jono.
Reiškia, republikonų parti
jai laimėjimas rinkimuose at
siėjo aštuoni milijonai dolierių.
Patsai komitetas nesislepia
su savo nuomone, kad tokios
išlaidos tikrai didelės ir laikas
butų kaip nors tas išlaidas
mažinti kitais metais.
Kad demokratų partija ne
daug išleido, tas reiškia, kad
ji turėjo mažai sau tinkamų
pritarėjų.
K
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

’draugijos susirinkimas. ValdyLONDONAS. — Talkininkų ar bon tapo išrinkti: pirm. I. Kumijos Vokietijoje paruoštuos tuo- i pšas, viee-pirm. P. Iriuiiis, ižd.
jaus pakelti militarinį
veikimų, |V. švarkus, rašt. K. Norvaišas
kaip tik Vokietija nesutiks su pa ir K. Kasėiukas, maršalka B.
skirtuoju karo atlyginimu.
Crbonas. J revizijos komisija:
WASITINGTON. — ria mirė i I. Molis, I. Adomaitis ir I.
(,’hanip Clark, buvęs žemesniojo * Jaraminas.
Draugija turi 10t) narių ir
kongreso pirmininkas (speaker),
ižde .‘5,619 auk.-.
demokratas.
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GRAIKAI STIPRIAI STOVI

NEKUOMET TAIP NĖRA.
Mokykloje.
— Jonuk Titnagaiti, turiu tave pasveikinti. Tu esi vie
natinis Visame skyriuje vaikas, gavęs 100 už aritmetiką.
Tad tu esi labai, labai pavyzdingas vaikas.
— Tas labai gerai, kad ai gavau šimtą, atsako vaikas.
Bet aš to 100 nepelniau teisingai. Turiu prisipažinti, kad aš
padariau nuorašus štai iš šitos knygos.

si.
— Rusų emigrantų spat
ir daug Varšuvos laikra&čl
skelbia provokacinių
žini
kaj žinomas avanturininl
generolas
Bulak-Bidaelioi
ėips. Gudų organizacijoms
sukilėliams prašant, likęs Gi
dų karuoinenės ir partizanę
vmlas. Gudų spuudps biui
k a t ego r i nga i pa re iik i tf,
nei Gudę karuomenė, nei
tizanai ir 4 J ūdų organizaeijofl
nieko bendra su gener. Balų3
clioviėiu neturėję ir neturį.'?
IŠ MAŽOSIOS LIETUVC

šiais metais, kuomet pirminin Klaipėda. Pagėgių apskriėi]
kas be savo pareigų turi dar reikalingas
vienas apskriį
apiu 3 kitas pareigas, -o ,kiti
<4 -•
gydytojas.
nariai išvažiavo į St egi amų ji
Seimą, dalykai eina daug blo K. Šilutė. Sausio 18 d. ta
giau. Todėl darbininkai ragi po Šilutės evangelikų jiarapT
nami nesnausti, bet dalyvauti jos tarybos valdyba nauja Į>ef
šiais metais rinkiniuose, kad rinkta. J valdybų inėjo šie os
išrinkus savo kandidatus
į meilys: ūkininkas Kristupai
miesto tarybų.
Labaiti- iš Šilutės pirmininki
ūkiu. Jurgis Kiošys iš TraiS
Utena. Ali". Mezdus iš Šven sėdžių, jo pugelbininku; ui
čionių, jMibėgęs nuo Lenkų Jurgis Rupknlvis, iš Šilutė
mobilizacijos, ir Jon. Graba- raštininku; uk. Tomas Bali
rauskas, pagryžęs iš Rusijos, žilis, iš Šilutės, jo pngcibinfi
iš keršto nužudė B. Bičių iš ku ir iždininku Pranus Marti]
Kryželio vienkiemio iš Sausio kus. iš Šilutės. Atstovais į up,
tapo išrinkti
7 d. į 8 d. Laukė jo ateinant kriėio tarybų
1.
Otto
Augustin,
iš Traki
anksti i klojimų ir jum atėjus,
vienas puolė su durtuvu ir an ližių darb. 2. ūkia. Trūnijai, i
tras su revolveriu ir, padarę Traksėdžių ir 3. piniguoėii
daug saizdų, pabėgo. Sugauti Jurgis Trumpokas ir iš ŠiT
Į'iisTpažino nužudo už tai, kad t ės.
išdirbę pas jį |>o keturias die
nas negavo už savo darbų nei Tilžė. Žmonės piriniaus
jokio atlyginimo. Piktadariai Įėjo bent kiaulienos parsinel
jauni, pirmas kokių 17—18 iš Tilžės, nes jautiena bm
uždrausta, dabnrgi Gumbini
metų. o antras 30 m.
valdžia uždraudė ir kiaulier
uuėsų iš atskiltojo krašto
Lietuvos Sveikatos Dep -to
Rytprūsius gabenti, buk ti
Aplinkraštis 10 N. įsako vi
dėl to, kad Lenkijoje ir Liet
siems apskričių viršininkams,
voj<* gyvulių liga platinasi.
gydytojams ir valdyboms, pa
sirodžius Lietuvoje kolerai ir
Šančinė.
Prapuolė vieni
; kitoms ejadeininėms ligoms,
darbininkas, Siporaitis, 26 Si
griebtai prisilaikyti įsakymų,
šio. Jis iš Tilžės turėjo pi
ypatingai kas |ink tremtinių ir
gabenti malūnininkui
ark
belaisvių gražinimo. Visi jie
6,000 markių vertės. Manom
turi prisilaikyti
nustatytos
kad ledu jodamas įlūžo ir m
tvarkos ir išimti karantine pa
skendo. Jo žmona ir kudik
skirtų laikų. Nes tankiai to
liko dideliame varge.
kie tremtiniai ir belaisviai,
(Balsi
gieždami Įmrveža įvairias li
gas.
(Lietuva).
18 GUDŲ KRAITO.

Kitoje depešoje sakoma, kad UŽ SEVRES SUTARTI.
Anglų spauda
vienlmlsini
pakėlė tnikšmų prieš Vokie Petrogrado garnizonas atsisa
čius už jų pašildymų 7 milijar- kęs dalyvauti kovos.* su paki-| .Atėnai, Kovo 2. — Graiki
dų ilolieriii. Tą pnsiųlynn/ lai-' lusiais darbininkais.
Ir tas jos parlamentas
nusprendė,
krašėiai pavadina
vaikišku,1 garnizonas darbininkams yra kaj < i įniki ja stiprini stovi už
fantastiniu, begėdingu ir ki- davęs reikalingų. ginklų ir a- Sevres sutartį (padarytų su
tokiais vardai*.
mtmieijos.
Turkijai ir nesutiks, kad joje
Sako, su tokiais žmonėmis,
Revoliimijonieriai savo kon- butų padarytos atmainos, kaip
kmie krečia tik juokus, talki-, trolėje turi Petrpgrado prie- to nori talkininkai.

J

STOCKIIOLMAS. >- Gauta iš
Rusijos of'ieijalių žinių apie paki
lusias ten neramylies, apie sukili
mus pačiame Petrograde. Bet pa
žymima. kpd sukilimai numalšin
ti. Tani tilfslui pavartota karuomeŽagarė.
(Šiaulių apskr.). Aleksiuko įkurtas Varšuvoj
nė iš karo fronto. Bolševikai už
Inos sukilimus kaltina soeijalistus Sausio pradžioje buvo visuoti turėjęs santikių su Balaelic
na.- .luozapieėių
darbininkų viėiu ir Savinkovu, likvidavę!
menševikus.

runuis, kuomet atvyko būrys Čia socijalfstai nužudė viena
S. V. kareivių. Vienas riau naejonalistų partijos narį, kuršininkas nukautas, keletas ki -buvo sugryžęs iš Pola initin
tų sužeista.
go. Tuo mitingu paminėta to
Minia norėjo prezidentų nu apskriėįo priskyrimas prie Ita
žudyti, kuomet,tasai pasisuk'"* lijos.
taikysiųsis su Costn Rica at
Po nužiulymo visame mieste
gavus žemės ruožų, kuri Costa pakeltos prieš soeijalistus de
Ricn savinosi.
monstracijos. Sudegintos
ir
Diduma iž'iuonių šaukia ka naikintos soeijalistų susirinki
ro prieš Costa-Rica, bet m* tai mų vietos.
kos.
Soeijalishii matydami, kad
neapsiginsių nuo nacijonalistų,
ORAS. — Gražus oras šiandie tnojaus paskelbė gen^rali dar
ir rytoj; šalčiau.
bininkų streiką.
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Mount Carmeliie mirė Kovo 2 d., 4.45 a. m. Ona
Berdinskiutė gimusį Kovo 15 d.. 1893 m. Lietuvoj.
Pagertuose. Duktė Jurgio ir Magdalenos Ruseckiuits gyvenančių Mahanoy City, Pa. Kunų parvež į
Chicagą. Palaidosimas bus iš Vienuolyno Pirmadienyj. Kovo 7 d.

tais, kuomet valdyboje buvo ir

/liF'

TI.

A. A. SESUO BERNADETA

Panama, Kovo 2. — Minia Sunaikintos socialistų susirin darbininkų atstovas,
miesto
kimų vietos.
inirtusių žmonių jau laužėsi
varguoliai gaudavo maisto
į Panamos prezidento Pairos
Trieste. Italija, Kovo 3. - daug pigesnėmis kainomis, bet

DOS

r UL..

A. f A.

S. V. KAREIVIAI IŠGELBĖ
JO PANAMOS PREZIDEN TRIESTE PASKELBTA GE 1 Marijompolė. Miesto valdy
NERALIS STREIKAS.
TĄ.
bos apsileidimas. Praeitais me

__
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Gudų spaudos biuro j»ranešiiuu. Gardino Gudų tautos ko
mitetas pib'inęs
rezoliuciją,
kad jis neturįs nieko bendra
su “Gudų ĮMilitiniu Komite
tu'', susikurusiu prie’Balaclioviėiaus.
To pat biuro
pranešimu,
“Gudu jMilitinis komitetas,“

PINIGŲ KURSAS.

Svetimų Salių pinigų vertė,
mml nelaužiau $25.000 Kovo
buvo tokia pagal Merehanta
an and Tnist Co.:
Anglijos sterlingi) svarui
$
Prancūzijos šimtui frankų
Italijos šimtui lirų *
Vokietijos šimtui markių
Lietuvos šimtui auksinų
Lenkijos šimtui markių

>• "vi

• ■
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Ketvirtadieni-

DRAUGAS

■tuvių katalikų Dnnnunu

“DRAUGAS”

Iš Atsiminimų Apie A. A. Kun.
Pranciškų Serafiną.

dirbtuvės viulime. Tada jie ži
notų iki kol galimu jų algas
kelti, tada jiems lengva butų
nesiduoti tas algas peržemai
numušti.
Žmonėms puola j akis stam
bus sumanymai, darantieji
daug smarkių permainų gyve
nime, bet tos stambiosios per
mainos retai būva sveikos,
rrioboms griūvant nesaugu
žmonėms būti jose. Apeikime
pataisymais, ne griovimais.

KELKIME LIETUVĄ
Kad tinkamai paminėjus
Sv. Kazimiero Dieną, tautos
šventę, reikia ne juokais pri
sirengti Daugelis kolonijų,
girdėti, ruošias tą šventę pa
minėti gana iškilmingai, bet yra ir tokių, kurios nieko ne
veikia.

Kova? 3,

1921
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DRAUGO” KNYGYNE
Galima gauti šios

|
|

Kartais dėl visai menkų daMALDAKNYGĖS
I
ykėlių kerštininkai darydavo
M ...............
S8.00
Visų šventų parapijos mo klebonui daug nesmagumų.
Kottl - • - »r*iPib'»'» • 8.00
kykla tajio uždėta su 20-30 nv., vienų sykį buvo laido
Ramybė Jums (brangios odospanuks.) ............. $3.50
itoMu*'
H«o
mokinu, o šiandien .jų esama tuvės tūlos draugijos nario. Su
Ramybė Jums (kailio .apd a r.) ............................ 2.50
He8tJ • • • • • •
8.00
jau 400. deras grūdas, mestas triukšmu atlydi nabašninkų į
Ramybė Jums (audeklo apd.) ............................ 2.00
įumarata mokaH llkalno. LaIfiioa inaldaknygėM formatą* yra 5 Į,\3'į.i’uslupiij turi »5s, bet no
sumanaus sėjiko į gerą dirvą, nįžnyčią, o čia niekas neskam
akaltoal nuo ulalraAymo dlenoa
stora, ne** spausdinta ant plonu* popiero*. Joje yra įvairių įvairiau
■uo Naujų Motų. Norint permalsių maldų.
jau išleido savo šaknis ir pra bini. varpais... Interesuotieji
adroaa visada reikia prisiųsti Ir
Kada tauta kėlusi iš grabo
• • o •
a Pinigai geriausia slųdeda įsi bujoti ir atneš gerą atbėga pas kleboną klausdami
žengia į naują, nepriklausomą i
Mperkant kronoje ar expreee “Ko*
Aniolas Sargas - juodas apd........................... $1.25 5
vaisių...
Order" arba {dedant pinigus J
delko neskambina. “Neskam gyvenimą ir kovoja už savo s Aniolas Sargas
juodais niinkšt. upd................... 1.75 =
iiotg lalikp.
Kun. Serafinas pradėjo mo- bina, turbūt, dėlto, kad nieko laisvę, kurios jai visi jos kai
g
Aniolas
Sargas
—
juodais apd....................
1.50 =
Netvari Politika. kyties paaugęs, f kunigus įsi- nedavėte zakristijonui. Lietu
•DRAUGAS” PUBL. 00.
mynai pavydi, negelbėti jai to š Dangaus žvaigždutė — juod. minkš. apd......... 1.75 |
8. Oakley Avė., Chicago.
šventė būdamas suaugusiu vy voj ir visur yru paprotys kiek je kovoje daugiau negu prasi 5 Dangaus žvaigždudė — baltas celluloid apd. su
=
Prūsų
Lietuvių
Balsas
pūke

TeL Roosevelt 7791
ru, jausdamas savyje tikrą pa nors duoti už patarnavimą”— kaltimas.
=
paveikslėliu unt apd.......................................... 1.75 =
liu svarbų ir opų klausimą, ką šaukimų. Visa širdimi tat bu aiškina klebonas. “Kaip tai,
5 Dangaus žvaigždutė — balto kailelio npd.............. 1.50
|
daryti su Latviais, kad jie pri- vo atsidavęs Bažnyčios ir Tau mes mokame jiems algas, turi šiandie, kada visos prispaus S Dangaus žvaigždutė — juodo audek. apd.............. 1.00 |
tosios tautos kovoja už savo 5 Dang&us žvaigždutė — juodais apd. su uL-, gimu 1.50 =
simynę lupa Lietuvius? Ame tos reikalams. Pamaldus at
skambinti” — buvo atsaky
rika neturi savo konsulio Lie likinėdavo visuomet pavyzdin mas. Klebonas paaiškino, kad šventąsias tieses, ir mes turi E Aniolėlis— juodais apdarais *.............................. 1:50 5
me sukrusti, nepasilikti užpa 5 Aniolėlis — juodais apdarais .............................. ? 0.75 =
tuvoje, todėl visus dalykus gai. Rubrikos ir kanoniškos
zakristijonas tegauna 40 dol. į
S
šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių. 5
kalyj kitų.
Lietuviams turintiems reika teisės jum buvo ulžtektinai ži
mėnesį ir Ik* pašalinių įeigų
S Spauda alfikl.
2
lų Suvieh ylose Valstijose at nomos, užtat savo kunigiškose
Visi,
kas
myli
savo
gimtinę
negali pragyventi. To, rodos,
lieka jų konsulis gyvenąs Ry pareigose mokėjo kaip orien geros \ Jios Ižmonėins turėjo ir jos kalbą, prisidėkime šia 2 Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 =
2 Pulkim ant kelių............................................................. 2.50 |
goje. Amerikos atstovai Kaune tuotis.
2.00 =
užtekti. Bet kur tau! Buvo me taip svarbiame musų gy E Pulkim ant kelių ..............................
žmones su reikalais siunčia Į
Apsėjime, ar su broliais
venimo
prietikyje,
padėkime
E
Pulkim
ant
kelių
.....................................................
1.85 3
kelta draugijų susirinkimuose
Rygą. Tie turi išsiimti užru- kunigais, ar su pasauliečiais dėl to mažmožio daug triukš savo jėgomis prikelti šimtme Ę Pulkim ant kelių ......................................................... 1.50 2
bežinius jiasportus ir juos vi — savo žmonėmis buvo atvi
S,
maldaknygė yra Siek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kalnų E
mo ir klebonui sveikatą nai čiais prispaustą, paniekintą 8
rbininkų Padėtis zuoti
įvairumas priguli nuo apdarų.
2
pas Latvių konsulį. Tas ms, širdingas, linksmas, gai kino ilgą laiką.
mus brangią gimtinę Lietuvą. 2 Maldų Knygelė .............
75c. |
už vizavimų ima “broliškai” lestingas.
50c. |
Kitą sykį vėl bažnyčioje per Skirkime bent mažą dalelę S Maldų Knygelė ..............................................
Kol darbininkų algos užpertiktai 500 auksinų. Vienas oVžslsitkjdunil adresuokite:
2
ir jiernai nuolat kildavo fiei.jalis Lietuvos asmuo, ku Dievo Apveizda skyrė man sumą sustoja giedoti parapijos savo uždarbio Tautos Fondan. 5
choras.
Del
kokių
ten
nesusi

“DRAUGO” KNYGYNAS
1
igštyn, tol būdavo gana daug riam privačiai reikėjo vizuoti Imti prakilnaus kun. Serafino
Šv. Kazimiero dienoje, Lietu 1
jgos kalbėti apie riarbinin- savo pasportų paklausė, bene įjMuliniu. Aš tapau paskirta pratimu, iškilusių tarp vargo- vos kultūros reikalams; kel E 2334 So. Oakley Avė.
Chicago, III. |
reikalus. Tada ėjo kova 500 latviškų rublių, nes tie Visų Šventų parapijos klebo ninko ir choro sustoti giedoti kime Lietuvos kultūrą!
Eiiiiiiimmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiitiiiiiiiim
darbininkų ir darbdavių, pigesni. “Ne, 500 lietuviškų nu 10 d. Sjmlių. 1915 m., teiš per pamaldas tai ištikro yra
Tautos Fondas,
kovų beveik visuomet dar- auksinų’', atsakė protingas buvęs vos vienus metus vika negražus darbas. Klebonas per
Tel. Kandolph 2898
222 So. 9-th Street.,
ru prie kun. A. Skripkos šv pamokslą paaiškino, .kad tokis
linkai laimėdavo, išskyrus Latvijos atstovas.
A. A. SLAKIS
Brooklyn, N. Y.
Dr. M. Stupnicki
Kryžiaus par., Chicago, III elgimasis, t. y. choristų streiirų didžiųjų streikų. Dabar
ADVOKATAS
.Jeigu tik tūkstančiui Lietu Kun. Serafinas rezignavo iš kavitnas bažnyčioje yra žemas
Ofisus vidumiestyj
rbininkų algos eina nialžyn
3107 So. Morgan Street
ASSOCIAT1ON BUDO.
•
vių
tereikėtų
išvažiuoti
į
Lat

18 So. l a Šalie St.
!
Suirutės parapijoje.
buvęs Roselando-Kensingtono dalykas, l’ž tokį teisingą pas
tat darosi dang tyliau negu
CHICAGO, UjLINOIS
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų i
viją kas metai, tai Lietuva Lietuvių klebonu apie 9 mt tebėjimą vėl kilo triukšmas —
vo joms kylant.
Telefonas Vards 5032
Panedėliai* iki S . vakaro
* t
Daug
neprietelių
kun.
I
’
r.
au turėtų išmokėti Latviam.Nedėliotais ofisas uždarytas
t
girdi., kokią teisę klebonas tu
8 Iki 11 iš ryto:
Ta tyla yra pavojinga, nes )Usę milijono auksinų bau tus.
Serafinas turėjo parapiją bc- Į----.------—.----.----...» IVulandoa:
p po pietų Iki 8 vak. Nedėliorėjęs
juos
“
streikieriais
”
iš

Savo klebonavimo pradžių
itnla nuo 5 lki 8 vai. vakare. u
lia, ar algų atpigimas su-' džiavos; bet išvažiuojančių
organizuojant, bet dar dau
vadinti
viešai!
—
Tai
tokis
bu

je,
turėdamas
maža
prityrimo
tada, kada reikėtų sus kaičius yra kur kas didesnis,
giau — baigiant savo klebo ^Telefoną* Boulevard 9199
o
vo
tūlą
choristų
atsimokėji

nemokėjau
apvertinti
mano
ti, kad nepadarius darbinin- odei ir baudžiava, kurią ei
navimą joje. Karčiaminė dva I DR. G. KASPUTIS *OI Ii
lis vargo ir neteisybės. Tie nami' Latviams yra skaudesnė. pirintakuno nuveiktų darbų.. mas kun. Serafinui už tą, kad sia, o paskui prisidėjęs Velnių
°t
I Dr. H. T. STRIKQL’1S J
Bet paskiau priėjau prie įsi- šimtais dolierių buvo išleidęs Kupeius Mockus su savo bur- 3
ms patys darbininkai apsiDENTISTAS
I /.lėtinis Gydytojas Ir Cliiruraas ■
Mus Seimas turėtų kuomi tikrinimo, kad kun. Serafinas iš savo vpatiškos kišenės. Iš
3331 Sonth Halsted Str.
i, kari algos taptų sumažinliejiniais
prieš
tikėjimą
silp*M
Pcoplcs Teatro Name
Į“
2Valandos: 9—12 A. M.
nors atsilyginti Latviams. Bet buvo pavyzdingu parapijos vai rengdamas kasmet jiems viso
™IOItl W. I7tl» Str. Tel. Boul. HU»!
Tenai sumažinimas vel
3
1—5; 7—8 P. M.
$ -m
napročius
pagavo
savo
tinklan.
! fl\...Uantlos: « iki 8 Vak. Nedėl
„atviams nėra reikalo taip tau dytoju. Knygos finansų, met kius piknikus ir priėmimus,
ijusiai nebūva labai kenks
........................ lik:
12 ryt*.
■
fiai važiuoti j Lietuvą. Ameri rikų ir t. t. vėsios tvarkiai nuo nors visiems vra žinoma, kati I’iirapija nuo to nenukentėjo, ............. .
mas, nes patys darbininkai,
B lies. 2914 W. 13r«l Street ®
bet
,M>r
kokius
nietus-kitils
ne

|
Nuo ryto
Iki piet.
B|
TelefMHM rullMMn «M'
dykus apsvarstę, pritaria, kos konsulį .jie turi pas save. pat parapijos įsikūrimo. Pini parapijos chorą.' tarnauja ne padarė tiek progreso, kiek tu
Tel. McKiiiiey 203
I’ai-gi mus valdžios uždavinys ginės skolos, tiesa, nentmokė klebonui, bet sau ir parapijai...
Dr. P. P. ZALLYS
mg daugiau pavojaus yra
rėjo padaryti.
aitu
pirmiausiai
pranešti
Su

Kun.
P.
Serafinus
turėjo
Lietuvis Dentistas
ta,
n(s
parapijai
augant,
augo
Ū, kur dirbtuvė nesitaria
Didelę klaidą klebonas |gi10A01 So. Mlchlgaa Avenae
vienytoms Valstijoms, kad jų visokios išlaido.', ypač mokyk jautrią širdį ir tokie dalykai
darbininkais, tik juos atKaoehUHl. III.
Tol. Drovar 7042
nelaikymą konsulio Lietuvoje lą įsteigus. Kasmet buvo tūk ji bogaltr erzindavo. Užtat daž įlarė pradėdamas statyti baž
VAlANDOSi S ryto Utį • vakar*,
;to nuo darbo, o paskui sual
ei. Pullnuyi 3« Ir 3180.
nyčią
ir
mokyklą
b,,
pinigų.
Latviai be gėdos eksploatilo- stančiais išleidžiama viso nai įsikarščiavęs pasakydavo
Dr. C. Z. Vezeflis
savo paskirtomis sąlygomis,
Arkivyskupas davė paskolą,
a. Jeigu jau Suvienytoms kioms
LIETUVIS DENTISTAS
atvirai
tiesos
žodį,
kas
žmo

i eikinenonis įtaisyti
ii nesiklausius darbininkų
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 ^ak.
kokią
prašė,
o
klebonas
manė,
Valstijoms
pei
sunku
turėti
-K
bažnyčioj, mokykloj, svotai nėms netikdavo. Kerštininkai
Seredorals nuo 4 l.g 9 vakare
įmonės, šitos antros rųšies
du konsiiliu: viena Latvijai nėj, seserų name, klebonijoj leido net tokių paskalų, kad kad žmonės bus tiek geri. jog
J.
P.
WAITCHEES
4718 SO. ASUI,AND AVKMUK
litikimų yra kur kas dail
arti 47-tne GatvAft
*Lawyer
kitą Lietuvai, tai Lietuva tu ir t. t. Per liek metų kum Se klebonas eikvojus bereikalo skolos atmokėjimui duos di
iu negu pirmosios. Dėlto
METLVIS ADVOKATAS
rėtų apmokėti to konsulio algą. rafino klebonavimo parapijos parapijos pinigus, esą neap desnes aukas, kuomet turės Vakarais:
4508 S. A'liland Avė.
rūpestis kyla, ar nepasiriaTel. Tarda 1053
Jug tat atseitų pigiau negu artas didėjo nejudinamąja simoka nei prideramųjų mo savo kultūros židinį t. y. baž
darbininkams bloga.
Itoom 518—158 N. Calrk St.
nyčią, mokyklą, svetainę ir t. Dicn.Tel.
VALENTINE DKES.MAKING
baudžiavą eiti Latviams.
Kandolph 3507
nuosavybe, nors skolos pini- kesčių parapijai bemokėti...
COl.i^iGES
Visi supranta, kad daug ge Lietuvos Misija Amerikoje
t.
Bet
apsiriko.
Didesnių
aukų
8203 S. Halsted. 2407 W. Madison,!
Tuo tarpu parapijos finansinės
jškai
ir
nebuvo
ai
mokama.
t<*<lavė tik keletas parapijie
tu butų, jei algos butų pas renka tokius veikalus kaip
1850 N. Wells St.
Šiandien parapijos turtas ma knygos rodo, kad klebonas el čių. Visi kitfc temokėjo tik
187 Mokyklos Junftt. Valstijose.
iūs. Tegu jos nekiltų taip Nauja
Moko .Siuvimo, Pattornų Kirpi
Sapnų
Knygelė’ žiausiai vertas yra 125,009 gėsi su svetimais pinigais la
Tel. Cunal 257 Vak. Canal 2118
mo, Dosignlng bizniui Ir namams.
tiek,
kiek
reikia
parapiją
išlai
jštai, kaip buvo 191!) ate “Portugalų ininyškų meiliški
Vielos duodamėe dykai, Diplomai.
lok, bet gi skolos tėra tik apie bai ekonomiškai. Jis neėmė iš kyti. bet ne skolą mažinti.
is, liet tegu ir nepultų. Algų laiškai,” kviesdama laikraš •10,000 (lok
Mokslas
lengvais
atmokėjlninie.
DR. P. Z. Z ALAT0R1S
^parapijos net tai, kas jam pri
Klesos dienomis Ir vakarais. I’aPradedant
parapijos
namus
rpastovmno priežastis yra ta. čius paskelbti viešai tas bran
relkalauktt knygelės.
Lietuvis Gydytojas Ir
Per 9 melus būdamas [delsi klausė. Sakysime, žinoma yra statyti reikėjo bent pusę pi
Tel. Scelcy 1643
d durbininkui nepriklauso genybes. Tuomtarpu mes ma
SAKA PATEK, pirmininkė.
Chirurgas
mi Visų Šv. ųampijos kun. Se kad klebonijos tarnystės iš nigų turėti surinktų. Tuomet
durim Įrankiai,/o ūkininkui lonėtame patirti, ar ta Lietu
1811 Se. Batoted Street
rafinas suteikė moterystės sn- laidos, salyg Arkivyskupijos
įė, kurių jis Įgyvena.
10 Iki 13 ryto: 1 Iki t
vos Misija jau pranešė Ame <ramentą 292 poroms. Ap įstatų, privalo būti padengtos visas darbas klebonui butų bu* Valandoe:
po
plot.
• Iki t vakare.
Daugelis peikia viduramžį, rikos Valstybė- Departamen krikštijo 1.225 kūdikius. Paini iš parapijos iždo. Jis imt 9 vęs lengvesnis ir mažiau prie
-»
y. laikų tarp 495 ir 1492 me- tui, kiek yra piniginio nuosto • lojo 34Š ypatus. Taip rodo pa melus už tai nepaėmė iš para šų turėjęs. Pamačius, kad jmirapija finansiniu 'žvilgsniu S*
Bet tada miestuose riarbi- lio Lietuvai iš nesuprantamo rapijos metrikų rekordai.
pijos nei vieno cento. Reiškia,
silpnai
stovi, visokie blogi aikai būdavo susiorganizavt Amerikos taupumo! Mes visai
Dr. I. E. MAKARAS
Duokit Okulistui PritaiDaugelis parapijiečiu mylė jis tuo Ižvilgsiiiu paaukojo pa gitatoriai pasijuto galingais.
Lietuvy*
/lydytoja* Ir Chirurgas
»kiromis kiekvieno amato neabejojame, kad Suvienytos jo kun. Serafiną už jo ntsida- rapijai mažų-mažiaiisia apie
Ofisas 10800 So. .Mhhlffini Avė..
kinti Akinius Jūsų Akims
[šiinis: kur kalviai
kalviai, Valstijos amžinų dieną nmiorė ' imą ją tikėjimo reikalams, 3,009 dol., ko nėra padaręs nei Jie ėmė net agituoti visiškai Vai. 10 Iki 12 ryte: 2 Iki 4 po
piet,
6:30
iki
8:30
vakaro
mikli
parapijai
nebeduot
i.
Ži

ur dail'ub »*i ___ dailidės, ir ki tų duotį sa\o skraistė* laip ne bet daugelis ir nenpkenttį jo. vienas net iluosniausis parapi
10538 l’eiry Avė.
nomu, dėl tokių priežasčių pa- Kvauli ncija:
taip pat. Darbininkai tariu gražiai išnaudojimo politikai, Mat parapijoj daug karčia.m jietis...
Tel. Pullman 342
Akis
tapija negalėjo tarpti. Tai gi
tildavo įrankių savininkai, o kaip minėta latviškoji, .jei tik ninku,
kori. Serafinas uolus Žmonėse bu\o kalbu, kad jo kun. Serafinas. n«*norė<laiiia'
liniukai žemės savininkai.
žinotų, kas larosi.
.(MM) dol
blaivininką'. Per pamokslus Jebonijoj esą už
Ausis
tokioj parapijoj ilgiau bebūti,
Tais laikais durim Įraukiau
Kol Aineri <a padarys ką ji dažnai pabardavo juos ir tuos. vi'okių rakandų ir. imi puošnių.
V, W. RUTKAUSKAS
turinvo pigus. Dabar tų irau ketina. Lietu.os valdžia v is kurie karčiama.' palaiko. Iš čia Tuo tarpu ten tų rakandų vo* ją apleido pabaigoj Rugsėjo
Nosis
mėli.
1915
iii
.,
išbuvęs
joje
Me

uų vietoje stojo mašinos, .los gi turėtų paieškoti priemonių kilo didžiausia' klebono neap už kokius 3 ar 4 'imtu.' dol.
ADVOKATAS
Ofisas Didmiesty |>
Išeina tūkstančiais ir dešini pasiliuosuoti ’iud latviškos kentima'. Parapijoj jam kle tebūta... Apleisdainns gi para lionu apie 9 llietii'.
Gerkle
29
South
Lft Šalie Street
mis tūkstančiu, o varančioji baudžiavos. P; ūsų Lietuviu bonaujant laivo apie 29 lietll- piją lieišsivežė nieko, išėlllll.' Mp.no paskutinės va k a ei jos pas
K s m bari* 894
is jiega dažniausiai gauti- Balsas mintija, kad geriausia \ iskų karėiatuų. lanisiis žuio- sa\o privačius kai kuriuos da
kun. Pr. Serafiną.
Telefonai: Central «88»
Just akį* g U reikalauja gy
amu. dar brangesniais Ital kilių panaikinti rubežių skir neliai sunešdavo į jas mažių- lykėliu'. Kuomet aš užėmiau
dymo, arba pritaikymo akinėj.
Birželio mėnesyje 191 I m. uš
iją. Dabartinę dirbtuvę nesu tumą. Mums tnt i'-rodo tie vi maziaiisiai per melus apie jo- \ ie|ą, tai reikėju viskaKaipo
Okulistą* galiu duoti
įmiginu penktąjį ir paskutinį J Vakarais, 812 W. S3rd St.
jum* paturimi,.
įkrausi j skrynelę ir ncnusi- sai gera. 'Pik su. geru kaimy 299,999 dol., Iiiotarpa klebo tilisyti ir biitiniaiisi rakandai
g
Telefonas: Vards 48H«
!
Auksu l'illeil SI, 43, |6, 7,
reši vežimėliu iš vienos sieto nu galimu gyvent; iicapty- nui reikėdavo. . iiipiiitis-dirbli nupirkti, kad negėda butą įs'i kursų š. š. Kildinus ir Meto
48. 4«, 4io.
dijau.' Seminarijoje. Oreliarri
l'jslu nul. u |l>, 47. 43, $9,
kitą, I<uip tilt Imdavo seno liant savo žemę mm jo jsikisi ligi nuovargio, kol surinkdavo >i"li i vidų svetimą žmogų.
410, 411, $12.
Lake, Mieli. Mano kurso drau iiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiifiiiiiHiitnn
*ėje.
Ap*il> lVęn ant Stata St. per
tuo. Jei jau Latvija nesigėdi į metus apie 19,090 dol. visos Kuri, Serafinus buvo idealis gai i'Viižitiėjo j >avii' diecezi
23 Mietu*.
Ite*. 1138 IndepeiMlcnce Itlvd.
tas.
Dėlto
gyvenimo
mažmo

Del neteikia naikinti, ka- imti nuo mus žinomų po 599 poliurijos ir jos mokyklos iiž
Ištaisau žvairam.(iyinn vi
Telefonas Vnn lluren 284
ja.' priimti
kunigiškiio.'iii
sokie* akly Ilgas, l’ipjaul'ii ta»nžiui jo neiiiteresavo. Jeigu šventimu.', aš gi eiti prie šven
livo senovėje gera. tik
e auksinu už vieną pasirašymų Inikvhiui.
*I|U*.
Imtų norėjęs jis butų pndsta (imu įiegalėjaii, nes nešuliui
DR. A. A. ROTH,
hitui
ĮM-rsinmiiiiiis
reikia ant pasporto, tai ką-gi liekni
FRANKLIN 0. CARTER
liiiyti budus geriiinants vy bėti apie jos kaimynišku prie 'ai grįžti.i penkšimtiuts nz tęs pirmiausia gražią, paran kimi reikalaujamųjų raštų mm llosa-i (lydytoja* rl Chirurgą'
M. D.
mokamos Latviams už viza' kią kleboniją. Ji' tu nedarė. 'ii'o \ V'kupo iš Lb'tuvo*. b|H*-ljfiii'fss M.rterlško, Vyriškų
lillti. Dabar darbininkai gal“ tankumą.*
Valkų Ir 'l'O «hruolškų Ilgų
'laip
pat
reikėtų
pakelji
aini
Jis
'lutė
piiiniaii.'ia
bažii'čią
120 So. State St.
Laivių pirkliai gana tan
tūpti dirbtuvių šėrininkais
Atvvkau
tatai
Ibs'elall4 VALANDOM: lo—.11 ryto 2—3 pe
ir
mokyklą,
pats
apsigyveiidat
u*
ant
latviškų
prekių,
į
ve
|tlf(<
(
7
—
8
vA8.
NodėUomk.
10
—
48
d:
kini
mėgsta
lankylis
Lietuva
pba dalininkais ir daugiau už
Vai,vinto* nuo 9 iki 8.
Seanfuią. OHSH8 8S.V4 So. IfahkMl St-, Chk-<*>
dari pi»s’ \ k'un.
i
'
Niujėl’omts nuo 10 iki 12.
lirbnnčius dalininkus (Š<’ je. 'Pi,de| aid jų velkei ų lizde žarnų į Lietuvą. Kaip tu man. mn mmšalioj vietoj, menkai * ' d ' ' ‘
;' Telefoną* Drof it 8883
•' tl’aiba.ufu' Ih(sj)
ireiigtoj.
liuku ) turčių . gauti biri o ti liek uiokc'eių, ka«l Lietu laip a.' tau.
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Dr.F.O.Carter
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Ketvirtadienis, Kovas

H,

1921

ūRAUGAS

rengė šokius su visokiais pa- lams. Taip yra pasakyta niaREIKALAUJA.
marginimais ir lietuviškai*, no įgliojime, taip yra Lietuvos
ltoikulliiKa
moterį, aptlurėjimul
LIETUVOS PREKYBOS U PRAMONES
žaidimais. Vakari* • dalyvavo Misijos pranešta bendroms Chi muito
Ir pridabojtmul, ? V4
metų
daug vietos jaunimo. Geisti eagos ir apielinkės Lietuvos incrguitča, valgi, kumburle Ir apmo
kėjimas. Atsl&uuklte.
3UIM W. Stt Street
1-nMM lubor
HARVEY, ILL.
kiek kas kainuoja Lietuvoje, na, kad Vyčių kuopa ir dau organizacijoms.
(4. U.)
giau
suruoštų
tokių
vakarė

Su
augšta
pagarba
jugino visus rimti savųjų val
D-ras D. Alseika.
Vakario 16 <1. aukų rinkinio džių ir auk. kiek kas gali. Jam lių, ypač po Velykų.
KEIKIA lietuvių pardavėjų. Yra
ir jo skyriai
Lietuvos
Rūtelė.
komisija buvo surengus pra pabaigus kalbėti p-lė M. Kuznuolatinė vieta tikram žmogui, kuris
AUKOS GYNIMO KOMITE Kali nusakyti tiesų pertikrinimo bu
Vilniuj
Panevėžyj
Šiauliuos
Raseinius
kalbas ir krutaiiiuosius paveik niitiskiutė gražiai padek Imitavo
CICERO, ILL.
de, Turi turėt pardavėjo sugabumus.
TUI.
Mano
ypatiftka
puKelbu,
privers
prie
Liepojoj
eiles
“
Lietuvos
Vėluvai
’
’
.
slus paminėjimui sukaktuvių
Klaipėdoj
Marijampolėj
Virbalyje
puttiseklmo ir užtikrinimo
tuojau.
trijų metų Lietuvos neprikluuPo to išėjo kalbėti vienas iš Svarbus prancPmas Vilniš
kogreičiausia
išmoka
pinigus
pasiųstus
per
savo
AGEN
Nereikės
laukti
koailfttno.
Bus
apmo

(Per L. Misijų)
kama
pilnai
kas
savaitė.
Tai
ne
yra
kiams
Lietuviams.
soniybė*. Kalbėjo Dr. S. Naike- įžymiausių Lietuvių veikėjų,
TŪRĄ NEAVARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi
Keiti Estate arba Insurance. Atsllis iš Cliicugos, kuris nupiešė medicinos studentas Al. Kar Penktadienyje, Kovo 4 d., Nuo Lapkr. 6 dienos iki Naujų Aaukite tarpe 9 ryto Iki 4 po piety.
nigus L. P. P, Bankan. T« n ginsi
1H—22 E. Vau Buren St.
Metų.
Lietuvos valstybės susitvėrimą kus (iš Chi eagos). Jisai kal vakare, p<> pamaldų, Šv. Anta
7% padėjus 2 metams
3-n* floras. Matyklt
.M
K.
Rouny.
ir dabartinį jos padėjimų, ra bėjo apie porų valandų, jiers- no parap. svetainėje, .prašomi
5% ”
1
’»
571.60
gindamas Lietuvius gelbėti ją tatydamas Lietuvos respubli susieiti visi Vilniaus, Gardino Manamie, Pa..................
3% ”
neapribuotam laikui.
\Vatervliet, N. Y..........
258.40
SALESMANAS.
kas gali labiausia doleriais. kos veikimų, jos nuopelnus, ir Suvalkų guli. Lietuviai su
Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidėAVarchoiiKi* Pouit, Cimn . 51.00
Kiekvienas Amerikos Lietuvio šiandieninį stovį ir palygino, darymui rezoliucijos mass-mi- AVoodhavcn, L. I........... . 98.00 Reikalingus pardavinėti augšton s jimų banke duoda Banko agentūros vedėjas
paaukotus centas jau niūria Lietuvos ir Lenkijos skolas. tiugui, kuris bus sekmadienj, Ziegler, III.......................... 33.00 rūšies propoziciją tarpe savų
M. NARJAUSKAS
Lenkui pašonėn, o dolieris pa Nepamiršo pakedenti ir lenk- Kovo 6 d. Kviečiami visi iš Yonkers, N. Y.................. 152.00 žmonių. Turi turėti dideli pažinti 1
ir
gabunia
prie
darbo.
Mes
pridaro jį nepavojingu Lietuvai. l.ernių-šniei'zikų, kurie purvi Cicero, Melrose Park,
NEWARK, N. J.
(>akT Viso labo nuo Lapkr. 6 dienos gelbėsime kiek galėsime, gi vėliaus | 747 BROAD STREET,
Vietos komunistėliai Vasa-4 na Lietuvos žmonių valdžia, Purk, Porest Park, Lyons, La- iki Naujų .Metų .... 38,864.52 gaus pilna užmokesti už savo dar DllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllinilllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIININIlIMIIIMII
rio 14 d. buvo surengę prakal skleisdami šmeižtų lapelius. grange ir iš tolimesniųjų mies Pirniiaus buvo pagarsinta
bą, nes šie dalykai bus plačiai gar
................................. 16.394.32
bas tikslu išpeikti Lietuvos vai Paskui priminė Vytauto lai tų. Susirinkimas Ims trumpas,
sinami Lietuviškuose* laikraščiuose
stybę ir sykiu aukotojus. Gir kus, jo sapnų apie geležinį vii todėl nebus vėlu namo sugryž- Viso labo .......... .... 55,258.84 Jūsų darbas su mumis užtikrins
Tame skailliuje randasi: $53,di, neduokit nei supuvusio cen ką, kvietė visus vienybėn ir ti.
Kviečia Vilniškiai. 653.84; Liet. Imu. 1250; Am. boa. Jums pustovų darba ir gera alga.
to. Prieš musą rengiamas pra kovon prieš nepasotinamus
Norint pilnesnių žinių kreipkites
350;Bendr. šėrų IK); W. S. S; 5 d.
Tle.*oglnįs Patarnavimu
kalbas dalino lapelius, atkal Lenkus, ragino protestuoti Tautos Fondo ir Liet. Rami.
pas
Jonas Žilius,
prieš
neteisingų
Vilniuje
bal

Kryž.
Reni.
Dr-jos
51)
skyrius,
Mr.
GEORGE
NELSON
binančius publikų nuo davinio
x
Liet. Mis. Iždiu.
South American Trust Co.
aukų. Bet publikos mus vaka savimų, skleidžiant tinkamų ir Federacijos 12-asis skyr.
Geriausias kelias Lietuviams ir Rusams.
Rooin 1136
literatūrų
tarpe
Amerikos
pi

bendrai
atsišaukia
į
visus
Cice

ran prisirinko pilna svetainė,
AUKOS “ŠAULIAMS’
Didžiausi Modemiški Laivai
10 S. La Šalie St.
Chicago.
rus ir apielinkės Lietuvius ir
kaip niekad, dar tiek nėra buvę liečių.
MONGOLIA MINNEKAHDA (Naujas) MANCHURIA
Pasirodo, kad tie vargšai pa Renkant aukas dekleinavo prašo pažymėti Šv. Kazimiero (Nuo Lapk. 6 iki Naujų Metų)
KOVO 17
KOVO 31
Ra.la.nd Ai n 14
Marijona Talušaitienė po antrų vy
tys sau kenkia.
p-lė O. Kasiliauskaitė, “Lau diena taip, kad musų sąžinė
(3-rd Kliasas Tiktai
Šimkienė pu ieškau Avogerių And
7
butų rami. kad ypatingai at- Anisterdam, N. Y................ $710.00 rų
riaip? Moceviėiaus ir Antano Benetos
Aukos buvo renkamos Lietu kiant Pagrįžtant.’’
Trečia Kliasa 15 New Yorko | Eitkūnus $130.00
iš Suvalkų red. Marijam
jaustumėm Lietuvos reikalus. Anaonia, Conn..................... 499.00 paeinančių
Trečia Kliasa 15 New Yorko 1 Liepojų $132.00
Aukojo:
vis Gynimo Komitetui.
pole. apskr. Garlevos parap. Alekso
Bl
idgeport,
Coliu
...................
100.00
Trečios kliasos pasažieriai valgo didžiam dining kambaryj, kur
Tam
tikslui
yra
rengiamo.*'
to
vals.
Marvonko.
kaimo.
Jie
gyve

J*. P. Bagdonas .... $10.06
Aukojo:
tarnai jiems patarnauja. Uždaryti kambariai reservuojaml mo
na apie PlttBburgh, Pu. Kas apie
terims ir vaikams. Atsišaukite j Kompanijos Ofisą, 14 No. DearV.
Cliapas .................... 5.00 prakalbus 6 Kovo baižnyt. sve Brandford, Conn................. 90.06 juos žinote praneškite:
Po $5.00: K. Augustinas, P.
Baltbvinsville, Masti............. 10.00
bom Str. C'likngu, arba j Lokalj Agentų.
Marijonu
Šimkienė
tainėje,
(kampas
40
Ct.
ir
15
Po $2.00: Kun. Kiuris, J. A.
Šlajus.
Oglesby, 111.
Brooklvn. N. Y................. 502.28 1,. Box 207
Miekelimias,
V. Kabintis, J. gatvės). Kalbės prof. kun. P. Bridgevillc, Pa..................... 35.00
I’o $2.50: K. l'rbotas, O. Ur
Petraitis, J. Daekevičius, A. Bučys.
bonienė.
Boston, Masti...................... 103.14
Puiešknu eavo trijų brolių Jokimo,
Jono ir Mykolo Turauskų paeinančių
Kviečia visus valdybos ir Braikloek ir No. Braddoek. Pa.
Po $2.0(1: .1. Kanitauskas, K. K i baidas. <
DR. S. BIEŽIS
Kauno Gub. Raseinių pav. Girdiškes
prakalbų reng. komisija.
DR. G. M. GLASER
Po $1.00: P. Kapturauskas,
................
5n nn parap. Ringaiiių kaimo. Meldžiu at
■
LIETUVIS GYDYTOJAS
■
Žilinskus, ,1. Bernotas, P. Voz■
IR CHIRURGAS
sišaukti
šiuo
adresų:
('tiiitoii tovvii
142 50
Praktikuoja 29 metai
nikaitis, ,L Zalpis, J. Beinoris. .1. Bakšys, J. Domikas, P. Ka
■
2201 West 22nd Street
■*
Mr. l-'rank Turauski
Ofisas 8149 8o. Morgan Bt.
Sutuoktuvės.
novm
skis,-A.
Salockas,
Taučie(
’
levelithd,
Ohio
..............
..
999.00
B’fel. Ganai
6222
a
824 So. V tie* 8t.
U’ankegan, III.
Po $1.25: .J. lzbiekas, E. .Šiau
Kertė 33-ro BL,
Ohlca«o. UI.
giles. 3114 W. 42nd Street
5
nė, P. Dabašinskas, S. Kelio- * Vas. 6 d. Šv. Antano bažny l'iiiioiitmi ff. Pa............... ... 20.00
Tel. McKlnley 4»88*
eiunienė, A. Skirmontas.
SPECIJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
Chicago, 111...................... 1,085.87
brolio Jono ir sesers Ago
Po $1.00: J. Katkus, Pilipie tis, E. Šalčiutė, K. Makuška. čioje susituokė p. Pet. šal k ils ('uitis Bay. Md............ .. 251.4(1 tosI'uieškau
niškų ligų.
Jeksčlų paginančių
iš Suvalkų
.1.
Montvila,
K.
Čepaitis,
J.
<(|
OFI8O
VALANDOS:
Nuo 19 ryto
red.
Naumiesčio
aps.
Griškabūdžio
p-le Aug. Jakaite. Jaunasis Cle Elcm, Yč:'sh............ ... 54.50
nė, L. Aleksandravičiui J. Nor
Iki S po pietų, nuo ( iki 8 valan
parap. Agurkiškių kaimo. Jau 16 me
Jančus,
J.
Ašimis,
J.
Bakšys.
Tel. Yards 6666
Drover 8448
priklauso prie kai-kurių idėji Chelsea. Mjiss.................. .... 2.00 tų kaip iš Lietuvos persiskyrein. dą vakare.
vaišas, S. Venckus, ,J. KaškeDr.
V.^A.
ŠIMKUS
Nedėliotais
nno
9
iki
S
po
piet.
P.
Alekna,
M.
Skitas, .T. P.
šiuo adresų:
nių organizacijų ir yra žino- ('antie Shniion, Pa. ... .. 15.00 PraneškiteOna
lis, K. Tilvikas, V. VaičiuLietuvis Gydytojas, Chirurgas M
Vekseluke
Telefonas Tania 837
Rūkantis,
J.
Lušas,
P.
Runuv
Akušeres.
.Mindė*. W. Va.
! nias kaipo rėmėjas visokių ('anibridgc, Muss............ . 143.93 Box 28
kauskas. A. Masikas. P. Zelnis,
S1O3
8. Halsted st. Chieagn*
.L šiauč-iunas, K. Venckienė,
| J Valandos: 10—12 iš ryto 1—t ir
6—8 vakar* Ned. II—18 18 ryto.
l’aieškau savo pusbrolio Vincento Kj Davton, Oliio................... ... 27.50
B. Milašienė, .1. Varonaitis, IL
Adomaičio jei kus žino apie Ji tai
(Daugiau bus.) •
Varonuilienė, E. Šlajienė, \ .
v , i ’ C
gmgiimu ir dar
meldžiu pranešti apba jis pats tegul
DR. A. L. YUŠKA
nu.-,
Z.
Labanoka.-,
V.
slazaa.
|
i
„
ll
,|
iui
;
k
„
>
vi>
„
atsišaukia ant šio adresų.
Buitkienė, S. Norvaišas. .L Jur
Uoilletle.* di rv o
Eva Mickevičiūtė
Telefonas Armitage 9770
Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 2 i W. 28-Ut
gaitis, J. Buitkus, P. Milašius, F. Turauskas, V. Ckapas. H. j(, v|,.,f
ų Sąjungoje.
1900 S. Halsted Str.
Slr.
Bayoiuie, N. J.
Ziekus,
P.
Račkus,
J.
Jttzikis,
I.IKTIMS
AKIU
Sl-KCIAl.IMTAS
Tel. Ganai 2118
MARYAN S. R0ZYCK1
J. Beinoris, A. Skirinontionė,
Tikimės, kad ir naujame gyve
Pivkngvlna visų aklų
MUZYKOK DIREKTORIUS
F.
Baronas, T. Milaška, P. Jo- nime nepaliaus darbuotis mu
Valandos:
10
ryto
Iki
8
vakare
tempimą
kas
yra
Paie&kuu sesers vaikų, Lioparlu
P. Beinorienė, P. ir I). VasilMokytojas Plano, Teorijos ir
priežastimi skaudė
Gyvenimas:
nuŠka, V. Stulginskas, A. Klei- sų visuomenėje.
Kompozicijos
jimo Kalvos, svaigu Mazgialio, Li o purias apie 16 ui. at
kotT, .J. K raučiunas.
lio, aptemimo, nor- gal gyveno Blisville N. Y. ir Jonieu
2021 N. VVostem Avė.
2811
W.
83rd
Str.
a, F. Jankus, M. Giinevičiu*.
votumų, skaudančius
Chicago, Iii.
Ir tižs. lygusius karščiu aklų kleivos akys, Balovičiutės, abu iš Kermušijos kai
Smulkių aukų $10.03.
.Tel. Prospect 8466.
nemlegto; netikras akis indedam, mo. Taip-gi paieškau tetos vaiku, Jo
J. Petkus, P. Nevardauskas, Sekmadienyje, Kovus P! d., katiTiiktn.
l' u ojna • -v/amlna«< lektr.a parodantis ma
Viso $66.78.
Akiniai pr.taikomi teisin no, Duiuininko ir Marcieles Linkevi
F. Stulginskas, F. Leitškis, P. vakari*, šv. Antano parap. sve iai, L.tohs klaidus.
ir eiti matam u nis pagelbsta. g*T- čių Nieravu kalino, Jonas apio 15 me
Vakaio lėšų
padengimu! Norkus, A. Bauža, K. Petkus.
gėkite stmi regėjimo Ir vaikus einančius
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. tu atgal gyveno Braddoek, Fa. ir nuo
tainėje, L. Vyčių 14-ta kuopa Nedaliomis
nuo 10 Iki 1 vai. po pietų.
$15.78.
S. D. LACHAWICZ
to laiko aš su jais nesusirašau ir ne
A. Čiapas, S. Flesiunas, F.
•jTel. Canal 6222
°j
LIETCVYB GRABORIUS
žinau
ur
Jei
yra
gyvi
ar
mirt,
jei
visi
1553
W.
47
St.
ir
Ashland
Av.
va
i
11
i
n
s
“
M
i
rga
”
,
ve
i
k
a
I
ų
,.
pe
r
*
Likusieji $51.00 pasiųsta Lie-j Fžerskis, A. Jankauskas, .J.
Patarnauju laidotuvėse koplgiausta.
yra Merkines vai. Traku pavieto, VII- 8 DR. C. K. CHERRYS
Telefonris I>rwver 0660.
kale
atstiauktl, e
* busitemeldžiu
tuvotg Gynimo Komitetui per Leškis. A. Saikus, F Dapkus, tatantį senovės garbingų Lie
uicsnėdlntl.
niuus gub. Talp-gl paieškau Ir kitu 3
LIETUVIS DENTISTAS
pažjstamu, Ir visu prašau atsišaukti,
tuvos laikų nuotikius.
2201 Wcst 22-ml A Ko. Lcavitt St,£}
Liet. Minija Amerikoj.
L. Kapturauskienė, J. tlrikša,
bet žinančiu man pranešti, jei visi |va
1814 W. 23rd PI.
Chicago
#
Visiems aukojusiems, kalbė K. A min usius, J. Žekas, 1).
TeL Ganai 2199
yra jau senui Ainerikc, ir aš labai no
alandoe: 1:30 A. M. to 12 N."
1:00 P. M. to 8:00 P. M.
"
rėčiau su Jais susirašyti. Aš paielnu #
tojui ir kilkim prisidėjusioms Norkus. A. Papas, P. Laronae, Valgių gaminimo kursai.
iš Kabelių kaimo Merkines Volasties
prie to vakaro tariam širdinga J. šukaitis, L, Zupkaitė, F. Va Moterų Sąjungos 2-tra kuo Fabionas ir. Mickievicz ved. Trukų pavieto Vilniaus Gub. (Musų
Lietuvoj pravardžuoja ša r kus.)
ačiū.
DR. S. MIKELIS
Jonus ValcntukevičluM
liulis, F. Randa, .L M. Loškis, pa yra įvedus valgių gamini buvę A. Petratls ir S. L. Fabionas
R.
M.
8.
P.
S. A. Venckus, fin. rast.
827
I
s
I
mm
I
A
vc
.
Roekford,
III.
Lurruvn
rw ki ropa
O. Mikolaitienė. Viso $106.00. mo kursus šv. Antano parap. Siuntimas pinigų, laivakor
l >vi tRv.dt int
r -i 'i
nvnrro r va m cnTRURGAB
tės,
pašportai
ir
tt.
n
;;
ir o/veaimo vieta
Vakaras užbaigtas tautos svetainėje, kas šeštadienio va
HKKIii .s - “ . , »
NOTARU VftAS
$288 South Halsted Streat
, WAUKEGAN, ILL.
ANT PARDAVIMO.
OKBITA ........... GcirMŽlo 21—I-lc|ww* J8
karų.
Pr.
(MOPBMA ........... BlrftelU 4— l.irpos U
Aat vlršMi Ualvernal Stata Bm*
himnu.
Namas 6 kambarių su trimis kam
Kcal Estate, Paskolos, Insurlnal
»«DINA
lUrtrlio IR—UepoM 30
▼olando* nuo 10 iki 12 ryteinuo
piniais
lotais.
Lietuvių
apgyventa
aIr
lt.
1-2
ir
3č
I
or
KL
Pttrtailei
hunu
Aukos pasiųstos Lietuvon.
2 Iki 4 po pietų; nuo 7 iki 8 vak.
pyllnkė. Graži vieta, šalimais MarTite Royal Mali Stcam Paeket C.
Liet. Nepriklausomybės pami
800 W. 35th St., finmp. Halstcd St.
Liet.
Vyčių
14-tes
kuopos
mėne

Nedėliotai* nuo 18 Iki 2.
■
liiette
parko.
Turi
Imt
parduota
tuo

Lėšoms padengti sumestą $7.117 W. VVnshlngton strwt
Tel.: Koulevaril 011
T d- learlstm I3S7 Arbn Tlkiotij Pnril.
nėjimo šventė.
jau*. Atsišaukti. pas pat) savininką,
sinis susirinkimas Ims k<*tviitaVai.: 9 iki A kasdieną,
47. Ačiū visiems kas kuo pri
Vak.: L'tar. Ket. Ir Sub, iki 9 vak.
ŠI r. KVDO1.F,
Vasario 20 d. Lietuvių sve sidėjo prie įrengimo Lietuvos dienyje, Kovo 3 d., vakare, šv. An
Ned.: Iki 3 po pietų.
2521 W. 89 St. Kamp. Maplcwood Av.
tainėje įvyko nepaprastus Lie nepriklausomybės sukaktuvių tano parap. svetainėje.
Kor< s/>.
l’KOl’KJičIU KAINA NUPUOLĖ.
tuvių susi rinkinius.
paminėjimo.
Parsiduoda bnrgenus 2 pagyvenimu
•I’.niiiciii m iii liiteti reikalingi, to po 5 ruimus vanos, su stogu, 50 pė
Rengimo komitetas.
2 vai. po pietų išėjęs p. J.
15 New Yorko be Jokių mainymu tiesiai |
LAIŠKAS REDAKCIJAI.
dėl aš turiu p.irdiKill oavo nauja plu- dų plutiis lotas naujas mūrinis gra
>ir kuiną. AtMišaukite.
A. Miekelimias paaiškino susi
žioj vietoj vienas blokas nuo gnt1121 XV. 72-ikI l'liicc
vekuriu šis namas parsiduoda pigiau
Gerb. “Draugo“ Redakcija!
rinkimo tikslų ir pakvietė vie GRAND RAPIDS. MICH.
I ( Icfonn* steum t N678
regu 8 metai atgal kad namai par
sidavė mūrinis vlštlnlkus dėl 800 vlš.
lini parap. chorą, kuris padai
Brašau palaipinti šį trumpą
S. S. ANTIGONE Kovo 19 ir Balandžio 30
arti Bažnyčios, Nepraleiskite šios
navo “Lietuviais esame gi Sausio 12 d. LieL Vyčių 4“ mano pranešimų. N. ,47 Jusli I .irsidiKida fai lini S0 akerių, 25 a- tų
S. S. SUSQUEHANNA Išplauks Bal. 6 ir Geguž. 21 i
progos nes kita tokia niekados ne
<lli haino (> kita ganikla žeme beateis. Atrašyk atvirutė arba laiškų
Atstšauktt pas II. Clansscntn* Al Co. General. Pusažlcrlnial Agentai I
mė“. Po lo tapo perstatyta* kuopa laikė mėnesinį susirin geibiam, laikraščio tilpo k<»- k'g<ilaii. yru
k.-ie-'ių dobilų, furmu ran greitai ir aš pasiusiu udresa ir duo
100 N. I-a Kalle Kl.. Chicago. III.
Tel. Pranklki 4130
kalbėli l.eįbii Glass, nesenai kimų Šv, Petro ir Povilo |>u- resjMmdeneijo* iŠ (.'levelatld, da.! netoli didelio tnicKto 2 mylios siu kninn katrie atsilieps kada galė
Arba kreipkitės prie inųs lokalio agento.
line gel-zki'lto Sinties, pro šalį
bėgli
atvykęs iš Lietuvos. Jis sakė rap. svetninėje, kuri midarė Dilio apie mano ten prakalba* u|a lis. Kas norite nusipirkti gera site nuvažiuoti apžiūrėti nes aš dir
bu dienomis tankiai ir vakarnls overamo adresų:
sn-i rinku *i»*nis, kad baisau* pirm, L. Abromaitis su uialda. Nors tose korespondf nei jo*e furmu atsišaukite
talma. Esame pasirengė Išvažiuoti J
\\alter IHHkas
C. KAZYH
(dmell. .Mieli. Tėvynė.
karo melu gyvenęs Šiaulių Apkalbėtu daug gerų dalykų. m* viskas ututinka tikram ma lk>\ 1
45 45 Ko. Talman Avė. 2 Liihn
HniiiiNiiiHiimiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii
mieste, kentėdami badų ir var Nutarė surengti vakarą.
no prakalbu turiniui ir prus
Turiu .ini pard ivlnm šerų už |.,0
gus. Lietuviai, sakė. su Zyih\*
Tų dieną įsirašė kuopoii J. mei, tečiaiis neramiu reikalo (eilės, uš išvažiuoju j Lietuva. Jeigu
PARSIDUODA
i'IMU uIsišalikite:
dalino* viskuo ka kas turėjo. ir A. Mikiiloniilė*. B. Miku uinčytis, I et delei nesiisiprati U. iK.i'lųPetru*
GERIAUSIAS
160
ukerų
85 dirbamos 35 pulkaus
Kėpavlėiu*
miško, uostų Ir klevų, likusi ganikla
I.SėiH K. UiNal Slr,
Kadangi *ejinin Žydui sunku lotii.* ir A. Ziiirėnas.
mų išvengimo turiu pranešti,
pusė Alos žemės Jizodžemis su moliu
M
buvo kalbėti, tat ji, vietų užė Sausio 30 d. Šv. Beiro ir I’o kad ('levelatld, Dilio nekalbė
duug naujial išdirbtos, genia plotas
KAM IEŠKOTI KAMBAItli; Jeigu lankos plaunama du kartu, pulkus
mė jo siimi* Sani Gla*s. savi vilo parap. .svetainėje buvo jau kaipo Lietuvos Misijos į galimi nusipirkti puikų medinį nu bėgantis upelis vadinamas White RiJUSU PINIGĄ
liui už Žeimį kainų. 5-kių kambarių, ver, kitas mažesnis upelis bėga pro
įlinka* vieno*
\Yail keitime suruoštas vnkuras. Vaidintu guliotini*. ’l’okin* įgaliojimus elektra,
gesus vanos. Vienas lotas dar kiemu, laitai patogi vieta dėl augi
krautuvės, kuri* [atsakė gra komedija “Djiina begalo“, Ge turiu lik nuo 23 Vašu rio, š. žui. Galima laikyti karves, kiaules, nimo paukščių pusė akerlo naujai
žąsis Ir kitokius paukščius. apsoifltų žemuogėm keletas gerų obe
Gž.tat kud iiicš višuomet goriauMik patarnaujame .savo
žią prakalbų. ‘Bai, damas kai ra i išėjo. I’a m pi jos eliora.*, ve iii., veikiant Cliicagoj ir apie- vištas,
A m didelis garailzlus dėl 2-jų auto lų, tris geri arkliai septintos karves
kostuniierniiith.
Gali Imti užtikrintus kuomet utailunkygi paa
bėP Įsudatė Žydų veikimą ir damas vnrg. Mondeikos, pa I ink ėję.
mobilių tvarias dėl karvės. Randasi keletas kiaulių buria vištų visi pa
»..i.
. . i .
„
arti šv. Kazimiero klmštoriulis. Alsl- dargui bevelk nauji.
nniB. Miinij gryno uukso gražiu*, laikrodžiui ir doūuontai ran
tilnino, kad kaip tik nauja* dainavo keletą gražių dainelių. Auko*
leiikiinin* įmint* pi n «.,llklto
tiesiog pas savininke. Vieton
I)vi (r puse
mylios
nuo Whlte
dasi
(tiritilianic punirinkime ir už lubui pricimunaa kainaa.
pi■ zi«l'*nta* llanlitiga* užiui* Solo gražiai padainavo p Ir L. knlbo*e (liibiif bu* tikini ,h*i kr.mtt itelnus agentams gerinus pirkti (’loml miesto, parsiduoda pigiai ar
••
»•
i'1* savininkų gausit daug piglaus, iat amino anl namo Chleagoje.
vietą, Lietuva bu* pripažinta Abronmitukė ir M. Vaitkintė. Liet II Ves \i:
4525 S. Ashland Avenue
. ll*l.|ą
-1 lllienililo* , n, , |lir, Išvažiuoti į f.lctuvų, turi būt
Nepraleisk šios progos daslžlnok
JOFFEY’S
pkĄMpu:
laisva ir liepi įklausoma vnb B«*lno, girdėjau, liko nemažai. Lietuve* -(iyniinn Koi-nilpIui ėroiim parduotus.
Chicago, Illinois.
PETHAH KfKILAS
•• IBANK I
lybe. Po to pei-kube kainu-.
\’.isniio 8 diena V vėjui -u- Vilniau* altjnlht imo įeikii į
(■H JI Ko. n< ak verdi hl.
H.
D,' 5
Wllll
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LIETUVIAI AMERIKOJE

BANKAS

AMERIKONIŠKA LINIJA

NEW YORK-HAMBURG

g

žiuli

I

[uropaan American ąureau

a«

BREMEN ir DANZIG

UŽ

WAr

I
Ketvirtadienis, Kovas 3, 1921
T—~

DRAUGAS
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NAUJA!

KAS NAUJA!!

N ED ELI O J E, KOVO-JVSARCH 6, 1921

“BOLŠEVIKAI”!!!

Dievo Apveizdos Par. Svet., 18 ir Union Avė.,

5 Veiksmų Drama Rengia

Kaip bolševikai yra dur nnujnnybė, taip ir šis veikalas. Jis yra gan ilgokas ir labai užimantis. "ų
Ji vaidins žinomi pagarsėjusi artistai L. Vyčiui 5 tos kuopos. Tai gi visi urmu eikime i šį darbinin- =
Liet. Darbininkų Sąjungos Chicagos Apskritys
kų vakarų.
Prasidės lygiai 7:39 vai. vak. Kviečia Liet. Darbiftinku Sa gos Chicagos Apsk.
=
iiiiHliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiai '■iiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiaiiiuiHiiiHiiuiii.'iiuuHtiuiHiiiiiiiiiiHiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiuT
IŠ WEST SIDES.

“VALKATA” SCENOJE.
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I Pinigai, Laivakortes Lietu von |

\Vestsa’uliečini
nesirengė Nepaprastai užimanti 4 ak
trukšmingai apvaikščioti Lietu tų drama “Valkata" bus lošia
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. D A STATOME PI- S
vos nepriklausomybės šventę, ma ateinantį sekipadienį, Ko
SUDAUŽĖ LĄNGĄ IR PA
VIENAS PLĖŠIKAS NU
NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ.
5
vo (i d. p. Meldažio svet. Va
vienok
sulaukę
Iii
Vasario
VOGĖ
BRANGIŲ
DAIK

KAUTAS.
tinkamai ją praleido. Tą dieną karą rengia L. Vyčių 24 kuo
TŲ.
Esame registruoti Lietu
Parduodame laivakortes
buvo
surengtos
prakalbos
ir
pa.
Ąnt Chicago, Mihvaukee «k
vos Atstovybės \Vashingį Lietuvą ir iš Lietuvos.
f>t. Puiri geležinkelio, šiauriuo Nesuimtas plėšikas užpraei' muliažai surinkta aukų. Pažy Veikalą vaidins L. V. 14 kp.
tone.
se nuo Desplaines, keli plėši- tą naktį su plytgaliu snskal- mėtinas Aušros Vartų parapi iš Cicero, III. Pelnas skiriamas
Parduodame lotus, na
kai-vngys atvažiavę su di<de- «lė lango stiklą krautuvės po jos mokyklos vaikelių pntrijo- Aušros Vartą parapijos nau
Padarome legališkus do-a
dai.
C.
t
iškurnąs.
Pasižadėjo
kai-kurį
mus,
farmas, padarome
liu airtomobiliu ėmė* kraustyti num. 249 So. Milicigan avė. it
kumentus,
dovernastis,
laiką
jie
nepirkti
saldainių
ir
paskolas ir npdraudžiame
paėmė daugybę visokių bran
prekes iš vagonu.
įgaliojimo aktus.
L. VYČIŲ KUOPŲ DOMEI.
kaip
dideli
suteikė
Lietuvai
Tai pajuto keli geležinke gių blizgalų.
auką 25 dol.
lio detektivai. Prasidėjo kova. Tai matė vienas “taxi” .šo
Kovo G d., š. m., Aušros VarVisus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas
e
Vienas plėšikas nukautas, kiti feris ir piktadarį vijosi. Bet Tame vakare aukojo: 1). Stotų
parapijos
svetainėje
(2323
pabėgo. Detektivams
paliko kas čia tokį gali sugauti be gis (Lietuvos Laisvės Pasko
PAUL P. BALTUTIS and CO.
!
los boną) 59 dol., kun. F. Ku \V. 23-rd PI.) įvyks L. Vyčių
automobilius, kuriu jau buvo tinkamo ginklo.
dirka 2G dol., J. Saunorns 13 Chicagos apskričio susirinki
prikimšta visokiu prekių.
I 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, III. 1
mas, 2:39 valandą po pietų.
IŠKRITO IŠ MEDŽIO; GAU dol.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliliilIKIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIUIflIlIlIlIlIilIlIlIlIlil
NA PENSIJĄ.
Po 19 dol A. Snaukis ir J. Visi kuopų atstovai kviečia
DAUGIAU DU POLICMONU
mi kuoskaitlingiausia susirink
SUSPENDUOTU.
Paris. UI., Kovo 2. — Kd Artaševičia.
ti. Taip-gi kurie dar nesugrąPo 7 dol, M. Meldažis. J.
\vard dili dirbo pas farmerj
žinot neparduotų
koncerto
Už apsileidimą
tarnyboje Perkins. Farmerys jam liepė Krotkas.
“
Sylvia"
Pridėtų,
prašomi
policijos viršininkas suspenda nugenėti medžių šakas, dili
Po 5 dol. Dr. S. Biežis, J. gražinti tame susi rinkime.
vo daugiau du policmonu. Su dirbdamas iškrito iš medžio ir Stalilionis, D. Rudukas, J.
A. S. Valūnas, rast.
spenduotu yra Dunn iš Hyde nuo to pasidarė netinkamas Nanmaviča, J. Krūmas, ir S.
Park nuovados ir O’ConnelIv prie jokio darbo.
Vaitkevičių.
Paklauskite bilc vienos moters, kuri vartoja Mazola, apie m pa
IŠ BRIDGEPORTO.
iš New City nuovados.
Po 3 dol.: M. Jnsnauskas ir
Illinois industrijinis teismas
prastai puikias pasekmes, kurios yra gaunamos virime su šiAie 'i i >.
Gill’iui nuo farnierio pripa A. Bartkų*.
L. D. S. 29 kp. mėncsiniK susi
Paklauskite jos, kokį skirtumą ji randa tarpe Mazolos ir kitų al:e. •;
i
PRIVATINIS WILSONO
Po 2.59: J. Raugevičia, rinkimas įvyks kel virtariieny. Ko
žino $4,597.94 atlyginimo ir
riebalų, kuriuos ji yra vartojusi. Paklauskite jos, ar ji nepatčmijo
STENOGRAFAS CHIvo 3 d., Šv. Jurgio parap. svetai
pensijos po 2fi dol. kas mė A. Jorurias.
CAGOJE.
Stebėtinų pagerinimų savo virime nuo to laiko, kaip ji pradėjo vartoj
Po 2 dol.: A-. Dabulskis, N. nėje. B vai. vakare.
nuo.
Mazola.
N., J. a Rudis, M. Palionis, J. Visi nariai malonėkite ateiti suJis yra Charles Swem. Per
Ji pasakys ir užtikrins jums, jogei kepimui ir virimui M:•::./a y '.
TEISĖJO LANDIS KLAUSI Šeštokas, A. Stakeliunas. A. sirinkiman. nes gausite'veltui ka
aštuonenis metus jis tarnavo
lygi sviestui ir yra geresnė už taukus ir kitus riebalus.
MAS.
Jeneliailskas, A. Mačikunąs, F. lendorius. kurie yra prisiųsti iš
privatiniu stenografu preziden
Centro.
Mazola yra labai ekonomiškas aliejus. Jus galite kepti
į.
Grigaliūnas, A. Smilgevičių, J.
tui Wilsonui. Pasibaigus pre Washington.
Kovo 3. — Naujalis, F. Palionis, V. J. Si- Taip-gi L. D. S. Chicagos apsbulves arba cibulius ir po to likusį aliejų perkošus vėl ,l::r.a
C
kr. yra įdavęs musų kuopai tikietu
zidento tarnybai, Svem atvyko Kongreso juridinis komitetas
kitokių
dalykų
kepimui
ir
virimui.
Tas
yra
galima
du/yti
toJei.
k.
i
manavičienė, J. Vranauskas. dėl ateinančio vakaro, kuris įvyks
Cbieagon ir čia gavo atatin ferieralio teisėjo kandis klau
Mazola niekados nepermaino savo kvapsnio nuo tų d.kiiiių, kuri \ .
A. Rudokas, A. Butkis ir B. G d. Kovo, Dievo Apveizdos pa
kamą sau poziciją.
simą stumia jiirmyii. Sekantis Ijcnkauskas.
jame kepami.
rapijos svetainėje. Bus statoma
Svem sako, kad prezidentas kongresas, matyt, ištirs lą vi
Jeigu jūsų šeimyna myli salotas, Mazola yra geriausia prie;-- '
Po 1 dol.: J. Mikolenas, J. scenoje “Bolševikai“. Tai-gi kurie
AVilsonas esąs genijalis žmo są reikalą. Juridinis komite
Ji yra tiek pat gera, kaip ir olive aliejus, tik daug pigesnė,
k
i
Kūkalis. A. Vadeikis, A. Krot- norėsite pamatyti tą veikalą susi
gus. Kas jo neapkenčia, tas tus via nuomonės, kad teisė
Mazola yra liuosa nuo įvežimo muitų.
kaitė, F. Malakauskas, J. Vil rinkime galėsite gauti lipietų.
jo nepažįsta. Nes jis esąs ge jas buriamas teisėju negali už
kas, A. Stanevičių, T. Žanras,
K p. Valdyba.
Mazola parsiduoda po pusę kvortos, kvortą, pusę
ras ir geraširdis, ne koks au imti dviejų pozicijų.
.M. Svaranavičia, A. Fabijonas,
galiono ir galioną mieros blėšinėse.
tokratas, kaip kurių nuomo'J"
M. Juzėnas, J. Paunksnis, P.
ANT RANDOS.
v
Jums
nereikia
laikyti
jos
ant
ledo,
niaujama.
t .A
Zinevičia, J. Paskačiunas, P. 2 kambariai dcl ofiso labai pato
/*■
kadangi ji nepersimaino atsižvel
V : k
Paurazas, M. Paliliunas, J. gus daktarui arba kokiam kitam biz
giant į temperatūrą.
niui. Atsifinuklte:
DAR VIENA BJAURI ŽMOG
Benaitis, Šliogeris, N. N., P.
I?-'
1O7S7 S. Micbignn Avc.
ŽUDYSTĖ.
Kaminskas, V. Kazlauskas, J.
J'/
VILNIAUS GUB. IR VISŲ '. ’atelionis, P. Paliokaitė, R.
I-A;, ii .i;
Aną naktį vena nejauna ir LENKŲ OKUPUOTŲ VIE Staskevičių, J. Kulikauskas, Pitono Seeley 743#
UŽTIKRINAME:
npsišaukusi “divorsė” savo
DR. I. M. FEINBERG
TŲ LIETUVIAI;
M. Yebrinis, J. Vaičulis, J. Z., Gydo
speoijaliai visokias vyrų Ir
namuose nužudė turtingą vie
moterų lytiškas Ilgas
U s.
D. Kazlauskas, K. Majukas, 2401 Mndlson
Jeigu jūs nebusite pilnai užga
Str., kampas Ves
Ruoškimės masinin susirinkinos firmos agentą Ziegler.
r-/ L Malintas, A. Petrauskas, J.
tom Avė., Clik-ago
Salą
nėdinti
genimu
ir
ekonomiškumu
“
man!
■ i
•Pasirodė, kad Ziegler buvo
Petkevičius, I’. Misevičin, S. Valandos: 2—4 po pint 7—9 vak.5J*
5oo
A
£
Mazolos,
tai
jūsų
krautuvninkas
I-.. •
vedęs, turėjo paaugusią dukte Kovo G d., t. y. sekmadieny, Jackus, A. (iedrikas, P. KrnuOll ’ Mg
sugrąžins
jums
pinigus.
rį, bet per dienas ir naktis val 2:30 vai. po pietą, -didžiojoj jalis, A. Lucauskns, P. Milaškiojosi per kabaretus, lėbau MeKinley parko svetainėj į- ka, A. Krūmas, A. Jagailas,
i'.-damas su negarbingomis mo vyks Vilniaus gub. ir \ isų įlin L Paliokas, J. Arlielis, K. Kul
CORK PRODUCTS REFINING <’<>.
terimis, kurių visur yra mulia kų okupuotų • vietų Lietuvių ius, P. Kųlhis, P. Augonis, M.
17 Itattcry Placc. Wcw York
žai.
masinis susirinkimas, kuriame Kanapeckis, A. Kudulienė, J. J Perkėlė scavo ofisų po nona g
Tai bent yra vyrų ir tėvų! bus pareikšta, kas turi teisę Mikolenas, J. Sinkauskns, J. |4729 So. Ashland Avenuej
SiK'olJallstas
■
spręsti Vilniaus iv jo apskričių Barkauskas, N. N., J. I’aga- į
ANGLIŲ UŽTEKSIĄ DAU likimą. Yra pakviesta keturi reckas, A. Armunaitis, 1). Run- ■DŽIOVI', MOTERŲ Ir VYRŲ lAGUg
JValandosnuo 10 Iki 12 Išryto: nuog
. GELIUI METŲ.
žymus kalbėtojai, (arpe jų ir kelnitė, P. Cibulskis, M,» Tam- ™2 Iki 5 po pietų: nuo 7 Iki 8:30a
Biznį.
Ncdėliomla 10 kli 1
_ Apgarsinimai “Drauge” atneša Geriausį
vilnietis, nesenai atvykęs iš kienė, B, Jukubavičienė, S. Ivakare.
g
Telefonas Drevei 2HKO
■
American Wbolesale
Lietuvos dr. Alseika. Apart Tumkclis, N. Voraniutė, J. Bar
assoeiation direktorius
prakallni programoje dalyvaus riauskis, C. Baltrūnas, N. N.,
ing viename susirinkime Cliicn didžiulis Šv. Ceeilijoš, prie šv. V. Brazauskas, J. StaškunieDIDŽIAUSIĄ ĮIETUVISAA KRAUTUVE CDICA60JE
goję kalbėdamas pranešė, kad Kryžiaus parap., choras. Bus nė, V., Bivirinis, V. Bugaris,
A REAL BARGAIN
Suv. Valstijoms nuosavų ang išneštos rezoliucijos.
A. šilius.
r )<
lių užteksią 3,090 metų.
Tat visi Town of Lake, Smulkių sukolektuota $19.
elf educing
Brigldon Parko, Kngletvoori’o, Viso labo $310 drtl. (arba
ItVAŽIAVO WASHINGTO
n 3 60
Sti'Clearing’o, Kuiiimil’o, Argo ir 17,209 auksinų).
NAN.
visos Chicagos pietinės ir piet Pinigai pasiųsti Lietuvos
Visa eilė žymių
Chicagos vakarinės miesto dalies vilnie Gynimo Komitetui, Kaunan
1-C.oo
čiai
ir
paeinantieji
iš
tų
vieni,
per
Metrofx>litnn
State
Bank.
republikonų partijos lyderių
'" '■IVIARL 0IIBEN KONCRRTINAia
.
Komitetas.
išvažiavo Washingtonan rytoj kurios vargsta kruvinoje Len
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKACO
dalyvauti savo partijos prezi kų okupacijoj Lieluvini, šnu
kiniui tau su.-irinkiman.
Musę krautuvė—viena iš didžiausiu Cbicagojn
Iš DIEVO APVEIZDOS
geriausi
don to i na ugu racijoje.
Mes parodysim pasiūdini
Parduodame už žemiaueią kainą, kur kitur taip neganu.
PARAP.
G0RSETA1
Mašinėlių laifikama druknoti ir of iro darbams yra nanjau
DU PLĖŠIKU AREŠTUOTA. Lenkų melagystes, mes pareik
PIKTOMS
aioa mados. Užlaikom viankiua laikrodžius, žiedus, žliuhišime besočiams Lenkams ir Penktadieny, Kovo 4 d.,
nius ir deimantinina; gramafonua lietuviškais rekordam ir
MOTERIMS
Policija areštavo Abrakam suktai Prancūzų politikai, kam Dieve Apveizdos- par. svetai
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų ižriirLENGVI bet
bysčių." Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia Dir
Donelskv, 24 metų, pasisakiu turime priklausyti.
nėje '('autos Fondo 31 skyrius
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
STIPRUS
si iš Joua valstijos paeinantį, Važiuoti reikia \Ve?tern ar rengia prakalbas paminėjimui
muzikališkus instrumentus atsakančiai
(u»e fcnMtnvlnlnka. nHiė DlOtlO « (Kl M
ir Owen Scbaeffer, 1S įimtų, iš ba Archer avės g»|vėlumais. Lietuvių Dienos (šv. KazimiePARDI GtoAMI
Prijaučiantieji Vilniečiam^ io). Kalbės D-ras A. Rutkaus
Detroito.
(ant dra- NEAPKIBUOJUifa kaltinamu apiplėšime draugai Lietuviai kviečiami kas, nesenai gryžęs iš Lietu4632 So. ASHLAND AVĖ.,
CHICAGO, ILL
t TAM ,'AIK
Pasta apmMcana.
vienos užeigos ties Milunukoe tenai būti miisų pareiškimo; vos. Bus ir (langiaus kalbėtojų. ^mėalnltnnl,
Telefonas: DROVKR 7300
NBto ■vcnMc-PAtmoN ntrmvrk
Rengimo Kom. I
Rep.
liudytojais.
avc.
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MASINIS SUSIRINKIMAS
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