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Talkininkų Ultimatumas
Vokietijai

1414, AT CHICAGO, ILLINOIS INDl'lt THE ACT OF MARCH

puos miestus

DuesseldorlT,

Duisburg ir Rulirot. Pastara
sis yra Įik už. 12 myliu nuo
Essų.
2. Kiekviena talkininku
Simons atsakymas.
viešpatija atskiriai ant išveža
mų Vokiečių prekių
uždės * Anglijos premjeras ilgai kai
mokestis tokias, kokios bus bėjo. ain pabaigus gavo bal
so l)r. Simons.
šis pasakė.
joms atatinkamos.
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ŽINIOS Iš LIETUVOS. :
IS KAUNO.

— Kaune susekta, kad ikų
Sausio 28 d. buvo 14 eliolera/
sergančiu. Prieš naujus metus
susirgo du kareiviu,' sugrvžu-j
siu iš Vilniaus. Yra pavo
jaus, kad pavasariui atėjus,'
labjau pradės platinties cliole-’
ra, todėl sanitarų komisija ima.-i įvairių -puemonių, idant’
jos prasiplatinimų sustabdytų.^

REIKALAVIMAI TURI BŪT
Vakar St. James minuose
PRIIMTI LIGI PIRMA
buvo susirinku talkininkų pre
mjerai. Po ilgų diskusijų susi
DIENIO.

Londonas, Kovo 4. — Tal
kininkų premjerai vakar pra
nešė Vokietijos delegacijai,
kad jos pasiųlymtii karo at
lyginimo nepriimtini ir indavė Vokietijai ultimatumą ar
ba galutiną reikalavimą.
Ultimatume pasakyta, kad
Vokietija ligi pirmadienio pu
siaudienio turi priimti pama
tinius reikalavimus,
kokius
pastatė talkininkai Paryžiaus
konferencijoje, arba talkinin
kai tuojaus imsis sekančiu
priemonių prieš Vokietiją:
1. Talkininku armijos oku

CITY EDITION

— Žemaičių Vyskupas Ka
revičius iškeliavo į Rymą Sau-/
šio .30 d., aplankyti Apaštalą.,
Sostą ir išduoti reliaeiją iŠ sa-r
vo vyskupavimo.

tijos Miestų

Kitaip bus imtasi aštrių
priemonių.

1874.

Naujas Musų Prezidentas ir Vice-Prezidentas

Grūmoja Užimti Daugiau Vokie

rinkimu buvo pakviestas Vo
kiečių delegacijos pirmini ti
kas Dr. Šilimus.
Lloyd George šiam pasakė,
jog Vokietijos pasiųlynuii ne
tik nepriimtinį, bet talkinin
kai jų nei nesvarstę. Pasiro
do, jog Vokietija į talkininkų
paduotą karo atlyginimo rei
kalavimą atsineša
be jokio
atsidėjimo, jog nepildo taikos
sutarties sąlygų.
nepristato
talkininkams nurodytų taikos
sutartyje daiktų,
nesiunčia
paskirtos kiekybės anglių, ne
nusiginkluoja, •nenubaudžia
savo ofieierų ir kareivių, at
likusių kuro metu kriminalius
darbus.
Žodžiu tariant, Vokietija iš
sisukinėja pildyti taikos Sąly
gas. Taip dabar yra ir su ka
ro atlyginimu, baigė Anglijos
premjeras.
»

C

— Kaune Sausio 28 d. nu<
to valdybos salėje prasidėjo!
• Lietuvos ūkininkų žemdirbių’
konferencija. Joje dalyvauja'
apie 200 atstovų. Atvyko ir iš
Klaipėdos du atstovu.

PRESIDENT

L,—

PIRMIAUSIAS NAUJO
PREZIDENTO ŽYGIS TAIKA.

voti, kas padaryti
su pačia SENATORIUS APIE ĮSIGI
Versailleso taikos sutartimi.
JIMĄ V. INDIJŲ.
Naujas prvidentus
vakar,
be to, konl’eravo su visa eile Sako. butu geriausias daiktas
atsilyginti.
kongreso ir šito atskiriu komiestų Ivderiais.
,Washington. Kovo 3. — čia

— Kaune Sausio 18 <1. įvy1-]
ko “Žiburėlio’’ narių susirin-j
kimus. Prieš karą kiek Ruenj
VICE PRESIDENT
valdlžia leido, įsikūrė Vilniuje'
{“Žiburėlio Draugija*’ / šelpti.
Lietuvius Belaisvius. Buvo jau!
ir skyrių Įvesta Marijampolė
je, Šiauliuose ir Kaune. Kai
PASIBAIGĖ STREIKAS
prasidėjus valdybos kaikurie
FLORENCIJOJE IR KITUR. nariai buvo priversti Lietuvą
apleisti. Dabar išnaujo orga-.
Pralaimėjo socijalistai su ko- nizuojasi. “Žiburėlis” šelpia*
munistais.
vien tuos moksleivius. kuru
Rymas, Kovo 4. — Atšau nepripažįsta Katalikų Bužu?
kia.- generalis streikas Flo čios.
rencijoj; Legliorono konferen — Pranešama iš fronto Kau
cijoje įveikti
komunistai: nan, kad Lenkų 50 kareivų
Trieste sugražinta tvarka: nu užpuolę Kumonių kaimų
raminta Bari provincija.
šiaurę nuo Joniškio.
Mus*
\ isa tai reiškiu, sako kai- sargybiniai, gavę pagalbos, iš
luirie laikraščiai, kad gyven vijo užpuolikus.
tojai susipranta ir nuo dar
— Lietuviai — žemdirbiai,
bininkų laukiama vaisingojo
darbo.
1 susirinkę Kaune, sutarė pas
veikinti Estus, Latvius ir Mf
žosios
Lietuvos žemdirbių oi
ŠAUKIAMAS TEISMAN
ganizacijas, kaipo kovotoji
BURiLESON.
dėl savo tėvynės hepriklaust
iii vbės.

Suv. \ aistijos išnaujo su- Lietinės Komercijos kongrese
PASKUI SEKS MUITAMS
ilaukia
ne vieno kokio žino-į kalbė jo senatorius \Villis iš
TARIFA IR MOKESČIŲ
Išilgai Eiline sienos tai- kad Vokietija
pageidauja
gaus vedamos administraci Giliu valstijos apie Vakarinių
KLAUSIMAS.
kininkai paims kontrolei! vi kuoveikiaus baigti tas viso
jos, bet visos eilės parinkti- Indiją i.-igijimų nuo Anglijos
sas Vokiečių muitines.
kias tąsynes su talkininkais.
už skolas. Jis sakė, kad jau
Naujo kabineto nariai Wa- niausių žmonių.
Be to. Vokiečių delegacijai | I !,bd ii' paduoda širdingais
shingtone.
Minios sveikina Hardingą. pirmiau buvęs padavi viešai
pranešta, kad talkininkai guli pavo pusiųlyimis.
tą sugestiją ir. kiek ji
ž.i uo
Washington.
Kovo 4.
Tolinus Simons pasakė, jog
\Vasbingtonan vakar atvy imi, ta jo sugestija Įgijo rei
sumažinti kuro allvginimo iŠ
mokėjimui laiką, bet ne pati jis nematąs svarbios priežas Šiandie VVAsliingtone Įvyksta kusi naują prezidentų sutiko kalingą visuomenės prielanku
krikštavimais mą.
tie.-, kad talkininkai
turėtų įy paprastos iškilmės. Nauja? didtž.iausiais
paskirtą karo atlyginimą.
Geležinkelio
statyti ultimatumą Vokietijai. S. Valstijų piliečių išrinkta? žmonių minios.
Lloyd George vadovauja.
prezidentas
\VaiTen
lia rding ; stotyje prezidentą pasveikino Negalima panaikinti skolų..
Simons pažadėjo ligi pirma
Talkininkų premjerams va dienio pietų duoti Vokietijos užima vietą, iš kurios pasit [naujas vice-prezidentas (’oolišiandie daug kalbama, sakė
dovauja Lloyd George. Jis vi I atsakymą. Tuo tarpu konfe- raukia buvęs aštuonerius me-ldge. kuris išvakaro čia buvo senatorius, kad tas skolas be
siį kitų vardu visuomet kalba rencija su Vokiečiais pertrau tus prezidentas \Voodrow \Yil- atkeliavęs. Nors llanling Wii- niekur nieko panaikinti, ty.
Kovo 4.
son.
shiiigtoiiui senai žinomas, kai jas Anglijai padovanoti. Alne-Į Washington,
ir į Vokiečius delegatus, .lis kiama.
kitų visų vardu stato Vokie
Šiandie talkininkai
turės Inauguracijos iškilmės nebus po senatorius. Bet vakar jis likos gyventojai negali tole- Burleson yra paštų viršinin
PAnevėžis. Sausio 19 d. 04
kaipo naujas i imti tokio nusislatvmo. Musu kas. Šiandie jis pasitraukia iš atidarytas Kareivių K Ii ubas i"
tijai neatinainonms reiknlnyb konferenciją su Graikais
ir tokios puošnios, kaip yra bu visų sutiktas
‘ i
mus.
vusios praeitais laikais uži šalies augščiausias virsimu vyriausybė netari
Turkais.
kitokios i užimamos vietos. Tai buvo sa įkurta mokykla
kareiviatri
mant vietą naujam preziden kas. pakeltas ton vielon pa priemonės gauti sau reikalin-Į vos rūšies caras spaudos žvil-į Vietinis klebonas kun. Mac
i
tui. Nebus jos nei brangios. čių gyventojų.
gų pinigu, kaip tik apdedant gsniu.
jauskas pašventino triobą
Toksai noras yra paties nau Kobineto nariai Washingtone. mnkestimis gyventojus. Tnd I locija Ii s t ų laikraščio Ne\v pasakė tam tinkama painoku
jo prezidento.
panaikinimas skolų
reikštu Į 5 ork Gali savininkai jį šau lą. Paskui švietimo Komisijc
Nauji kabineto nariai pirm jdar didesni
žmonėms apsunki kia teisman. Reikalauja nuo pirm. Dr. J. Janušauskas pra
i
Daugelis nepasitenkina to
AVASHINGTON. — Buvęs senatorius Warren G. Har
jo .>00 tuksiančių dolierių atporos
dienų
jau
buvo
atvyki,
tuma.
ding iš Ohio valstijos šiandie čia užima prezidento vietą, ki uo apsireiškimu. Tokie turė
kalbėjo į kareivius ir susirin
I vginiino.
\Yasliingtonan,
kad
siisipaiž.intų
atsiminti,
jog
tai
|x>karikaipo 29 tas Suv. Valstijų prezidentas.
kusius svečius, tarp kurių bu-'
Reikalingas gyventojų sutiki
nis laikas. Jog prezidentas už ti su sau skiriamais departa
vo ir divizijos vadas Musteikinį
mas.
mentais.
SUNAIKINTA STIKLŲ
PARYŽIUS. — Bevieliu telegrafu pranešta Prancūzų ima jam paskirtą' vietą ne
Panevėžio komendantas ka|
Bet įsigyti Vakarų Indijos
DIRBTUVĖ.
linksmybėms,
bet
sunkiems
Naujas
prezidentas
šiandie
karo laivynui Viduržemių juroje pasiimti reikalingą kieky
Cliodakauskas, gimnazijų di-j
butų naudingus daiktas. Til<
bę anglių ir kuoveikiaus su paskuba plaukti nurodyton vie darbams. Tokie darbai neturi Ims prisiekdintas augščiausiorektoriai: Dr. J. Yčas ir PereStam tikslui reikalingas pačių
Bariiesville,
Gido
Kovo
4.
Imt
pradedami
linksmybė

jo
šalies
teismo
vyriausiojo
ton. Spėjamu, kad įsakyta,plunkti j Vokietijos pakraščius.
į raka, miesto valdvbos, kareiTndijų
sutikinąs.
mis, bet tik reikalingais for-i teisėjo.
, gyventojų
..
.....
(’’i” Iškilęs gaisrius snnai-Įviųpneteįių I)r.jOSt
Moterį
B
"
I'
“
"
1
’
"™''
'"-Ik
.........
.............
Mikh,
|,
r
„„.
Ri
j„
f
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Uitl)
,
lrangiių
rnaluifmis.
Kabineto nariai Ims prisickLONDONAS. — Naujausiomis žiniomis iš Rusijos, bolše
/I dirbtuvę, kurioje d iriai apie stovai. Paskui buvo dainos, eį
dinti rytoj. Gal kai-kutie at- mažiausios teritorijos.
vikų valdžia numalšinusi sukilimus Maskvoje ir Petrograde.
Harding vakar atvažiavo.
Sakė,
kad
V.
Indijos
butų
ųųp darbininkų,
einantį Į>irma<lienį.
lės i šokiai. Malonu laivo vi
Kaip vienur, taip kitur areštuoti žymiausieji socijalistai
žymi
apsauga
Panamos
|>erknNaujas prezidmitas llanling
zėti,
kaip visi svečiai, karep
Su
šiandie
šalį
ima
valdy

menševikai. Bet yra žinių, kad balinus eu sacijalistnis vakar pietumis buvo Wnshinsui.
WILS0NAS
PRAKTIKUOS
[viai. mokiniai ir valdininke
menševikais tariasi sudaryti koalicijinę valdžią ir paskui gtone. Pirmiausia jis turėjo ti naujas prezidentas. Rytoj
Vakarų Indijos nėra tiek
ADVOKATŪROJE.
šoko, linksminos ir žaidė.
kabineto nariai paima
savo vertos, kiek Anglija yra įsisdirbti išvien bendrai.
konferenciją su artimiausiuo lankosna įvairius <
1 paątaim n j,o,i,1Usį Suv. Valstijoms, Bet
ju savo patarėju.
senatorių 1 tus.
Washington,
Kovo 4 .
IJtNDONAS. — f’ia valdiškose sferose išreiškiama nuo Knox.
butu svarbu nors dalį tu sko- Prezidentas Wilsonns vakar
Demokratų partija eina a
monė, kad Vokietija pagaliau turės palinkti prie talkininkų
lų panaikinti.
formaliai pranešė, kad jis praSenatorius Knox
iš Penn- tostogosna.
reikalavimų. Nes Anglija ypač stovi už tai. kad reikalavimai sylvnni.jos vra inauguracijos
------- ’--------------ktikuosJąs advokatūroje bend- Svetimų šalių pinigu vertė, mi
turi Imt priimti arba spėkomis įgyvendinti.
ALDERMANAMS
PO $7,500.
į SH valstybės sekretorium
I komiteto pirmininku.
užgina ŠVENTĄJĮ’ KA
mint nemažinti $25,000 Kovo
[('olby. Ofisus jiedu turėsią laivo tokia pagal Merehantn
Senatorius Knox, kiek žino
RĄ
Springfield, III.. Kovo J.
\Yasliingtone ir New Yorke.
TOKYG.
Korėjoj npomii areštavo 50 Koreonų, kuo ma, sustatys liaują rezoliuci
ĮLegislaturon
paduota
biliiis.
Tni
|,„sįnnfį \Vilsono & (’olby1 au and T rust Co.:
met ,|'o kėlė demonstracija-? už taiką. Tarpe imrcštiiolii vra ją taikai su Vokietija,
Washington, Kovo 4.
A
Anglijos nterlingij svarui,
$
kuriuo reikalanjmna’ leisti finna.
diduma abieju lyčių studentų.
Gerai žinoma,
kad naujo ną dieną butą žinių, kad (N-r Cliicngos iildermaiiams pn-udi
Prancūzijos šimtui frankų
prezidento pirmutinis
žygis į nogorni paskelbę “šventąjį diali |><*r metus po $l7.5tiii ai
• 1 Italijos šimtui lirų
HAVANA,
Crnuiler pa-kutiniii kuriu perspė sušaukus kongresą s|wcijnlėn. karą Serbams, f'in Jiigoslnvi gos.
ORAS. -šiandie apsininu-1 Vokielijos šimfui markių
jo salo- Kultos
ka'd jie teisingai balsuotų renkant sesijon bus padaryti taiką siGjos pasiuntinys užgina fas ži
kę; vilkine ar rytoj laukiama 1 Lietuvos šimtui auksinų
jneziilerda.'
\’okietija ir tik paskui apgnl-' mus.
Į Lenkijos šimtui markių
, PLATINKITE ‘ * DRAUGĄ. joro atinaiiia; kiek šilčiau.

NAUJAUSIOS ŽINIOS

PINI60 KURSAS.

D RAUGAS

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

t^enldndienis, Kovas '4, 19*1
I uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii!

mės, o Amerika užimtų jai pri gaišties. Pastatė jų ant kojų.
Ui
MATAIJNŲ DIENRAOTM gulinčių garbingų vietų.
Pasidarbavo padaryti tinkamų
DRAUGO” KNYGYNE
tt DRAUGAS”
\Yilsono kabinetus su Lietuvi Prancūzams taikų.
Galima gauti Šios
apsėjo kaip tėvus, niekad ne To to Kuv. Valstijos ,msi,vedėju Arkivyskupas patarė
(Pabaiga).
PRENUMERATOS KAINAI
pagyrė, keliskart barė, nuolat juto atlikusio* milžiniškų dar
MALDAKNYGES
3AGOJ IR UŽSIENYJE!
naudos nesigyrė. bų. Jautėsi, kad ne vienų Pran Pas jį būdamas laukiau raš pabūti pačiam kun. P. Kerafi
.8.00 darydamas
Hardingo kabinetas užbaigs A- cūziją išgelbėjusias, bet užtik tų, be kurių jokis Vyskupas nui. Man didesnės laimės ne
PNMl Metų • oRo • •lattilZl.*
Ramybė Jums (brangios odospnauks.) ........... $3.50
nierikos prudėtų,jį darbų: visos rinusios visoms tautoms lais nešventinu nei vieno į kunigus. reikėjo. Visų šventų parapijos
▼Am.
98.00
»• • • ••••••••••
Ramybė Jums (kailio apdar.) .......................... 2.50
tautos, tarp ių ir Lietuva, I bu vę. Buvo pasakyta, kad demo Netrukus užsiliepsnojo Euro klebonijoje gyvendamas atlai
»••••••••••
Ramybė Jums (audeklo apd.) .......................... 2.00
dingai prezidentaujant, gaus kratijų sutraškino autokratijų poje karas. Maniau, kad tų ras kiau penkių dienų rekolekcijas
RMnumoratA mokaal Mkalno. La
Sloa malduknygėd formatus yra 5’,x:rtį.Puslapių turi l)5s, bet no
» ■kaltoal nuo utalrMymo dienos
■toru, nes bpausilinta ant plonos poploros. Joje yru Įvairių {vairiau
•vvbės teises, kurių senai ir Europa turėjo pasipuošti tų ir nebegausiu. Nusprendžiau' sulyg abelnui priimtos tvar
nuo Naujų Metų. Norint permslsių inulUų.
kos. Konferencijas ir punktus
adree. visada reikia prisiųsti Ir laukė, kurias joms įvairus as nauju demokratijos rubu,
vykti
Šveicarijon
į
Eribourgo
--------- Pinigai geriausia alų
Kuv. Valstijos pagaliau ai universitetą ir mokytis Filoso meditacijai kun. Serafinus da
ttperkaat kraaoje ar ezprese "Mo- menys daug kartų žadėjo, bet
Aniolas Sargas
juodus apd. ..................... $1.25
Order” arba {dedant plataus | niekas iki šiol nedavė.
siėmė iš Prancūzijos karuome- fijos fakultete literatūros. Fa vė bažnyčios presbiterijoje sė
Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd.
. 1.75
ruota laltk*.
Nežinia ar Hardingo kabine nę tikėdamos, kad Prancūzija kulteto liekanas nlžtikrino, kad dint vis-u-vis. Visos konferen S Aniolas Sargas — juodais apd..................... . 1.50
•*DRAU0AS” PUBL. 00.
cijos ir meditacijos buvo tik
tui nereikės pereiti jht karo pati žengs demokratijos kis
. 1.75
be rai įspūdingos, nes jos paėjo | Dangaus žvaigždutė — jnod. minkš. apd.
8. Oakley Avė., Ohicago ugnį, kaip kad jmt jų ėjo \V«il- bais ir gins kiekvienos tautos galėsiu įsimatrikuliuoti
Dangaus
žvaigždudė
—
baltas
eelluloid
apd.
bu
=
klinčių kaipo abiturientas, bai
TeL Roosevelt 7791
iš
širdies,
tikrai
mylinčios
sa

paveikslėliu
ant
apd.
.....................................
1.75
5
laisvę.
sono vedamoji Amerika. Lietu
gusis Amerikoje klasinę kole vo auklėtinį...
Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio npd. .......... 1.50 |
vių širdys vis-gi bus su Ame Deja, Prancūzija, būdama gijų ir dvasinę seminarijų.
Dangaus žvaigždutė — juodo*nudek, apd.............. 1.00 S
Visus
mažesniuosius
šventi

nelaimėje, pati jautėsi demorika.
Rugpjūčio įnėn. pradžioje tų mus, taip-gi subiakonatų ir
Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su uLst girnų 1.50 =
kratinga esanti ir tų deinokrapačių vasarų (1914 iii.) New diakonatų Vyskupas Rliode su s Aniolėlis — juodais apdarais .. .*.................. 1:50 |
tingumą užtikrino visai žmoni
— juodais
apdarais ......................... 0.75 S
Šv.Kazimiero Diena jai. Bet išgelbėta iš nelaimės •Yorke buvo kunigų suvažiavi teikė savo bažnvėioje-katedro =S Aniolėlis
£1
ob
maldaknygės
yra
nedidelės.
Turi beveik po 300 puslapių. S
t S
aiškiai pasuko uutokratingais mas, į kurį vyko kun. Pr. Se ję. Presbvteriutų gi, kun. Se S Spauda ai6kl.
Džiaugdamiesi
Amerikos kebais. Šiandie ta šalis yra rafinas, kaipo “Draugo” už- rafinui prašant, Vyskupas su 2 Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 =
prezidentui apimant šalies val žinoma kuiipo militaringiausin veizdėtojas (nianager) ir kun. tiko duoti Visų šventų para s Pulkim ant kelių .... ............................................. 2.50 S
dymų, mes neužmirštame Lie ir iinperijalistinė šalis visame A. Kaupas, kaipo jo redakto pijos bažnyčioje, Roseland, 111 S Pulkim ant kelių .................................................... 2.00 =
tuvių Tautos šventę. Jau lygiai pasauly'. Savo utilitarizmu ji rius. Prie jų prisidėjau ir aš. Klebonui buvo daug rūpes g Pulkim ant kelių .................................................... 1.85 =
keturi šimtai metų, kaip Lietu jualenkia net Sovietų Rusiją. Visi tris užėmėme atskirų^ cou čio. Reikėjo tinkamai netik s Pulkim ant kelių ...................... >................................ 1.50 5
Ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kulnų B
va švenčia ketvirtų Kovo die Nugalėtai Vokietijai Prancūzi pe ant Twcntietli Century Li Vyskupų priimti, bet ir šiaip S
2 Įvairumas priguli nuo apdarų.
s
nų. Kam rupi tautos pastovu ja* ne tik pageidauja atimti mited, užsimokėdami visi po kunigų svečių daugybę. Tai 2 Maldų Knygelė ........................................................ 75c. s
dentą Hardingą. mas, tas nelabai skubinasi pa sveikatų, bet dar išplėšti ir pa lygių dalį ir į 20 valandų lai vienatinis, tifrbut, atsitikiiiuv | Maldų Knygelė ............................................................ 50c. |
mesti senuosius jos įpročius. nų širdį. Negalėdama pati pa- ko buvome ant C'ooney Islanii pas Lietuvius Amerikoje (o 2
Užsisakydami adresuokite:
5
Suvienytųjų Valstijų sosti J lig mes dabar net senoviškas siliuosavusių tautų pavergti, suvažiavimo posėdžiuose... Po gal ir Lietuvoje), kad Vysku !
“DRAUGO” KNYGYNAS
1
ne Wasliingtone, D. C. jvyk- rūbų madas atnaujiname, smul paturiu kitiems tai padaryti. kunigų suvažiavimo buvo tuo pas apleistų savo katedrų ir
Chicago, III. =
gražd ir didelės reikšmės kias ir nepilnas jų liekanas
jau* “ Motinėlės’’ susirinkimą?s vyktų į menką parapijinę baž | 2334 So. Oakley Avė.
Prancūzija
militaristine
ir
tilniė. Augščiausių milžiniš- surenkame, kad galėtume pa
“Motinėlė” yra draugija, įs nvtėlę kunigystės sakramentų niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiifli
imperijalistine
šalinti
padart"
viešpatijos valdžių painia sidalinti “tautiškais rūbais’'.
teigta šelpti studentams, ei teikti...
Lenkija.
Ir
šitai
įsakė
kuoplarankas pirm keturių mėnesių Daug svarbesnė yra keturių
nantiems augštus mokslus. Ma Žmonių pri.*irinko į šventi
UiĮiry
čiausaa praplėsti .savo rulierinktasis prezidentas. Arty- šimtų metų senumo tautos
no važiavimo i Ne\v Yorkų ti mų iškilmę daugybė, nors
žius. Patarė Lenkams paverg
iausi jo pagelbininkai yra šventė.
kslas buvo gauti iš “Motinė buvo darbo dienoje. Kunigų
ti mažesniąsias tautus. Lenkai
Imties departamentų virši- Mus broliui nekatalikai ne
lės” stipendiją. “Motinėlė’’, juivažiavo į jiorų desėtkų.
IHIIIIHIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIiųilllll
klauso tų patarimų. Atlieka jie
apsvarsčius mano asmens sto ^Tai 'dėjosi 22 dienų Rugpjū
nkai, vadinami sekretoriais. mėgsta tos šventės dėlto, kad
/
pragaištingus darbus šiandie
BEETUOVGNO KONSEltVATORUOJE muzikos mokslo melas.
kitose šalyse vadinusi mi- ji bažnytinė. Bet visi i vienų
vį, misĮu-endė pripažinti man čio l!H4 m. Kun. Serafinas sa
Lietuvos, Gudijos ir kitų šalių
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m.
iterijonus, tas Amerikoje va- vietų vistiek nesutelpame. Vie
pilnų stijiendijų, .jeigu tikrai vo gerais patarimais atvedė
Mokinama Įvairių muzikos šakų. Užsirašyti galima blle kada.
plotuose. Velka baisų Lenkų
lasi departamentais. i^ekre- ni tat Tautos šventę galėtų
laikysim).* savo sumanymo, mane prii* Viešpaties aukuro.
3259 South Halsted Street
Chicago, III.
jungų pati Lietuvos sostinė.
,
Telefonas
Boulovard
9244
•iai prie prezidento dirbu švęsti bažnyčiose, kaip dary
t. y. važiuosiu užrubežin mo Aš tapau kunigu...
Tuo tiksliiPrancuzija Lenkams kytis toliau.
is pačius darbus, kokius prie davo iki šiol. Kiti, kurie baž
Rugpjūčio 23 d., 1914 ni. bu
nesigaili nei ginklų, nei karo
rralių atlieka ministrui.
Sugrįžęs lloselaiidaii radau vo Roselande mano pirmutinės
nyčios nenori, galėtų jų švęsti medžiagos. Siunčia Varšuvon,
6tai sekretorių vardai: Cliar- tose vietose ir tokiais budais, savo generolus. Prancūzijos o- atėjusius iš Lietuvos senai Mišios...
lauktus reikalingus dokumen
E. Hughes, iš New Vorko kaip jiems patiem* patiktų.
jDr. M. Stupnicki
— Prie
tų
atsiminimų
licierai lavina ir tvarko Lenku
lstijos, ves užrubežinius da Katalikai Lietuviai švento kareivius. Irta pali Prnneuzi tus. Aš pasijutau bestovįs ant apie a. a. kun. Pranciškų
3167 So. Morgan Street
lus, Andrew \V. Mellon iš Kaziam ro a.-ineiiije garbina ja trukdo pripažinimų Lietu- kryžkelių. Įteikėjo nuspręsti I prikergiau daug sa*o asmeni
CHICAGO, 1LUKOZK
ensilvnnijos pinigynų, .Jobu lif dalyku: augštą asmeninės vai pilnos nepriklausomybės. kuriuo keliu lui iii eit.: ar va nių dalykų. Man tai nejauku
Telefonas A'ards 5032
žiuoti Šveicarijon siekiniui
VVeeks iš Mussachusett- doros tobulybę ir lietuviškumo
daryti, bet kad kitaip negali
Prancūzijos gyventojai šian
Valandos: — S iki H 15 ryto:
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio-i
ro dalykus. Hari y M. Dan atgimimų sulenkėjusioje Ja- die neatkelia mokesčių sunke prie literatūros doktorato, ai ma apseiti karakterizuojant
mis nuo 5 iki 8 vul. vakare.
ty iš Obio bus augščiau- gailų giminėje. Gamtininkai nybės. Tiesiog klumpa po mo šventintis i kunigus.
savo globėją, su kuriuo man
teismų viršininkas, \Vill žino, kad kartais tolymuose kesčių našta Prancūzas vals Kun. P. Keratinas buvo ma b-mta buvo arčiau susidurti.
R. M. S. P.
no
geriausia*
prieteliiis,
deltc
Hays iš Indianos valdys vaikuose atsigema tolymų pro tietis. Bet jo vyriausybė užtai
, Edwin Denby iš Mieli tėvių ypatybė, kurios nėra lui- gi Imi pinigų savo militaris- klausiaus jo patarimo tame Kun. Pr. Serafinas — vienuo
Europą
« Dr. M. T. STRIKOL’IS I
lis.
Pvinųvaltlni “O” Laivai
no — laivynų, Aibort B. \ę keliose gentkartėse. Algiu-, tinimus žvgiams. Visa viduri dalyke. Jis man velijo likti
Lietuvis Gydytojas Ir ChlrurKaii
NEW YORK-HAMBURG J
11 iš New Mexieo aprūpins das buvo grynas Liktuvjs. Jo ne Europa be anglių Šala ir kunigu, neš reikalas Lietuvių
I’eoplvs Teatro Name
S
Amerikoje būnant Lietuvių
Sustojant
•Sigio w. 47th str. tu. Boul. įoo 3
ujinuis reikalus.
Henry suims Jogaila prisivertė tapti badauja. Bet Paryžius per nak kunigų Amerikoje yra labai j parapijos klebonu reikia turė
Ulicrbourg Ir Kuiitlinmpton
■Valandos: 0 iki 8 vak. Nedėl įcl
tllace iš lowa valdys zam Lenku. Jogailos sunūs kara tis elektros .žiburiuose (ik man 'lideli*. “Dirva yra plati, bet ti nemaža ekonominio gudru ORBITA tii-Riižlo 21—Liepos 2
■ iki 12 ryte.
8
OHOPESA Birželio 4--I.iepbs 15
Kės. 2914 W. 43rd Street 9
biju, llerbert C. Iloover iš lius Kazimieras jau buvo su- dosi. Vokietija priverčiama larbininkų maža” — atsiliepė mo, jeigu norima, kad materi(1111)1 NA Birželio 18-I.lcpos 30
Nuo ryto Iki plet.
9
lifomijos ves pirklybos du eiikėjęs. Sulenkėję buvo ir pusdykiai pristatyti Prancūzi jisai. Šii’dingą patarimą savo jalis pasisekimas butų užtik
gTcl. McKlnley ,203
įj
1-2 Ir 3-flos Kl. l’asnžlerlaius
lkus, James J. Davis iš Pen- \azimiero suims, išskyrus jau jai anglių tiek, kiek jai patin lobėjo priėmiau. Netrukus po rintas.
ii
fhc Itoyrtl Mali Kičam Paeket C,
to buvome ofise Arkivyskupo
117 W. U'asliingloa Klreel
ftvanijos aprupįs darbininkų nąjį Kazimierų, kuriame atgijo kama.
Kun. Kerafinas žiurėjo i vis
Tel. Dcarlioni 1387
Qu.igley
’
o,
kuris
raštu
davė
salus. Augščinusias teisria- \lgirdo lietuvybė.
ką
idealiai.
Buvo
gilaus
tikė

Arba prie Tlkietų pardavėjų.
Ir pagaliau ta pati Prancūzi
STelefonas Boulevard 0199
2
|bės vadas bus Suvienytu Ta tautybės gajumą galėtų ja šiandie ne tik uesiklausia Įsakymų savo KulTaganui Vy jimo žmogus. Apaštalavo Baž
r
DR.
C.
KASPUTIS
(tipui
Kliede
mane
Įšventinti
llstijų Senato pirmininkas gerbti ir tie, kurie nebrangina Kuv. Valstijų patarimo nepa
nyčiai su dulkiausiu atsidavi
llvin Coolidge Prezidentui, ūmiojo Kazimiero šventumo. baigtuose reikaluose su Vokie į kunigus. O rekolekcijoms mu. Gelbėjo artimui kuom ga
•j
DENTISTA8
pagalbininkui ir visiems se Tik reikėtų, kad visi sutartų tija, bet dar veda propaganda,
3331 Soutli Halsted Str.
j
lėjo. Dvasioje iškilo augštai, l’hone Seeley 7439
^Valandos: 9—12 A-M.
3
DR. I. M. FE1NBERG
ktoriams, t. y. Suvienytų ii pačia diena švęsti, idant kad Kuv. Valstijos jai dovano kini jis kainavo Į 39,1100 auksi bet niaterijalėj jo gyvenimo Gydo
1—5; 7—8 P. M.
3
spc'eljaliaJ visokius vyrų Ir i S
moterų lytišku* Ilgos
<
Talstijų kabinetui su pagarba uitu žvmi tautos vienvbė.
nų.
Nors
išlaidos
nemažos,
bet
ekonomijoj
ilgainiui
atėjo
kritų paskolintu.- karo metu mi
2101 Madtsnn Ktr., kampasWcs- j
nokiame geriausius linkėji
Avė., Ctili ago
,
lijardus. Taip įvykus jų apim kinranatogral’as ne tik ką duos zis, kuris atvedė jj prie senai 'Valnndoa:tem
2—4 po plet 7-^9 vak. į
Ik, neabejodami, kad tie rinigero
pelno
jo
savininkui,
ir
pageidauto
troškimo
tapti
tų dar didesnis militaristinis
Dr. I. L MAKARAS
eji vyrai padarys daug rinu- S. Valstijų Apsivy pašėlimas.
dar Į porą metų pat* išsimo vienuoliu... Jis tat, išsižadėjęs
Lietu vys Gydytojas Ir Chirurgas
savo tėvynei.
klebonijos, Įstojo i Marijonų
limas.
Ofisas 10900 Ko. Miclilgaii Avė.,
Ar-gi tokiais tikslais Kuv. kės.
Va). 10 iki 12 rytu; 2 iki
4 po
Dabai
/ątiomų
linematogra
!
kongregaciją.
^Džiaugdamiesi naujos val
Valstijos gelbėjo Pi aiicuzijų .’
plet, 8:30 Iki 8:30 vakaro
ios užstojimu nenieki mum
Blivu-io didžiulio kilio metu
Besldcncljn: 10538 Pcrry Avc.
Tnn klaiisiiiian. be abejonės, fui veikiant sueina į 200 su , Kun. Kendino tapimas vieTel. Pullinan 142
josios, su kurių kovojami Prancūzija |K>r trejis įlietu* veikiai atsakys naujoji Ku\ vi'š. Pajauni kas vakarą gnu |nuoliu pirmutinėj instnncijoji B Perkėlė scbvo -ofisų po nan S
150fi auk- bepaeina iš priežasties materiikimų metu. Kaip Amcrikie- sunkiai grūmėsi su galingąja Valstijų vyriausybė po Kovo .mum apie 1000
|4729 So. Ashbnd Avenacj
Jiegaliiue mpripiiziiit i tuomet Vokietija. Prancūzijai 4 'I.. kuomet padarys visai at sinų, nors bilietai nebrangus:; jalio ekonominio krizių. Jis ta B
SprcIJaHstaM
■
i po vienuoliu iš pašaitkiino ar BotlOVV, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGUj
Toodroiv \Vilsonui irjodeino- gelbėjo kitos didžiosios Euro skirią laiką su Vokietija. Pan mio 4 iki d aiik-inų.
'l'iiriii.H1 labai pagailėti, kadįba noro labiau pasitaVnauti Bvahindosnuo 10 iki 12 Išryto; nuo ! V. W. RUTKAUSKAS
itiškiems sekretoriams daim pos viešpatijos. Sunktis dulk kui tegu Prancūzija žinosi, jei
92 Iki 6 po pietų: nuo 7 Iki
labui stambių nuopelnų. At iu- buvo atsilaikyti prieš stip ji savo darbais pamynė šio kinematografo juo'to- vartoja-1*avo asmens ir Bažnyčios la ||vukare. Nedi-lioiuls 10 kli 1
B
ADVOKATAS
Tclcfonaa Dfenel 2880
įtraukiantis nuo valdžios ka rias ir gerai išlavintas Vokie šalies geradari ilguma.
mos Rusų kalba, nes mat jos'imi. Atsimenu, dar keli metai g
5
Ofisas Dtdmkslyt:
lėtas tižriibežinės politikos čių armijas, vedamas parinkti
pra pūs pigiau tekuimiojan-, prieš minėtą krizą, man ne29 South La Šalie 8tre«t
du* T -m apskrilies virsi-1 kartą linksmu veidu užsiminftije du kaltu pergalėjo <li niausiu vadų.
g
Kambarį* IM
Iš
LIETUVOS.
|
Tatafoaaa: Central tsoa
niūkūs
nenurėjękalba
tiaiisius ir pavojingus Ana
ilisl.l
l'asimirė
būdamas
iš
pažiu

dnvo
apie
savo
norėjimą
įsto

Artinaiities krilingni valan
užrašą .laleisli.
jrkos priešus, šiandien Anieri- dai, Pranciizija ėmė slinkties
ti į kokį mus vienuolynų pa- ro.- tvirtu, sveiku ir padėjusiu
Vakarais, 812 W. SSrd 8t
Veikalai
ir-pi
liepairaikumi,
yrn keleriopai stipresnė ne pagelbės KlIV. Valstijų. Tuo
durynmi akmeninio gyvenimo ilgai gyventi. Tokia buvo Die
Telšiai. Jau prieš karą Tel
■
Telefonas: Ynrds 40M»
buvo pirm astuonių metų metinė Vokietijos vyriausybė šiuose buvo Įtaisytas kinemi' kn l Imtų dori. žmones auk išnašesniu. Lai kuilį Tėvui Ka
vo valia. Tėvų Marijonų Kon
Roselande
taijegi yra daug turtinges- jau buvo daug nuostolių pada togral'as, kuri* jo savininkui lėtų - tobulintų, bet kokie zimierui Misijas
gregaeija neteko prakilnaus:
riusi ir Kuv. Valstijom-. Tad pil. Mikuckiui davė nemaž Irai papdola. Nor.*. tiesa, blo 1911 iii. jau laivo beveik nus
Naujoji Hardingo valdžia šitos paklausė Prancūzijos pelno. Teėiail karo laike Vo gų (prieš dorą) veikalų ir pa prendę* įstoti Į Pranciškonų savo nario. Visuomenė neti'ko1 IIMIIHIIIimilllllllHIIlMHHIIIIIIIIIIIlIflI
Ib-M. 1139 Indcpmdmeų Bltd.
ir tiktai ima valdžios mirų šauksmo. Davė jaį milijardus kiečiui okupantai sunaikino togiau gaut ir snuilsiąjai pu oideuą. Stoka Lietuvių kunigu įimto din bilduko. Bažnyčiai
T< Icfona.s % on llurt-ii 284
vienok neleido jam išsižadėti lindi savo ištikimojo stiliaus.I
jau padarė naudos tiek dolicrių. I’a-iuiitė pagclbon jį. Telšiai. Žemaičių didesnysis blikai linkiu
Man gi nuolat prisimena jo i
'I'tdšiu gimnazijos tlmkinim savo parapijos.
DR. A. A. ROTH,
miestas, likosi be kineinatogra
d nepasidavė partijos žvil; skaitlingų kitruoinraię.
-irdingiimas,
tėviškas
geru
prašė,
kad
jiem.*
mokestis
už
Rusas (•><!}lojus rl Chlrurgan
ims, o tik sustiprino ta,
Tai vi-a buvo padaryta de lo. <
Užbaiga.
mas...
I'tisįiųetin
malonus
lai
kinraimtoTiiil
’
o
liktu
siiniažin
hprrljaIlsia- Moteriški), Vyriškų
Teeinu
šįmet
pil.
Mikuekimokėjai buvę gerai padarę mokratijos ir tautų laisvės
Vaikų Ir visų ' tironiškų Ilgų
kai.
praleisti
po
jo
prietelis•
diila.
labai
gaila,
kad
jau
trptautinių .-antikių siytiji \iirdu. Ir pa ekmėje nugalėta \ė| vargaisnegalais kinramilo ta*, bet iii prašymą* lapo ne
1 VAl.ANDON: 11)—11 r>lo 2—3 pu
grafą įtaisė. Tiesa, dabartiniu išklausytas. Dėlto gimnazijos nebeini ime savo ta» |>e doro. hH globa. Tegul tat dabar/pa pietų, 7—M vak. Nedėllimil* 10—IM iL
npinintyti yra pienai tuo.* Vokietija.
(Himis 3X51 Nu. UaMed Kt.. <Tilca«u
Tekino bildu Kuv. Valstijos j laiku nelengva kinoniatogra mokytojai ir mokiniai -trei- išmintingo, pasišvenlu.«io ku *'iil-i ramybėje ,m> sunkių die
įtikins pagerinti tiek, km
Ti-lcf.niMi Druver 9883
no- darbų! Kun. P. Lapelis. luillllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllt
i •,, iiizijų
i -i 11 # i mio
«t ■ i.. ipi. i it■ i rf.i■» jlnis-i
11 • 11 » i(, itad
• * < ir pil. M ilsiu • kuoja
kino m lanko. P. S. nigo;...
iie,|i) il’i.iiu
vi am pa. aulini tektn lai i ..ii..,,,
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PenktadieniK, Kovas 4, 1021

LIETUVIAI AMERIKOJE

DRAUGAS
A. P. L. A. kp. 4-tos $100.00 PATIKRINIMAS LIETUVOS
Lietuvių Piliečių dr-jos 160.661
MISIJOS KNYGŲ.

Narių sumokėta ......... 548.50
Lioterijos išlaimėta .... 75.00Į Lietuvos finansinės Misijos
Nuo balių liko ............. 30.38 Pelynui, L. L. Paskolos dar________ huotojų silsi rinkime, 12 d. SauViso labo ............. $853.88 sio> 19“h iSrinkta
1920 m. surinkta:
IMisijos atskaitai ir knygoms
A. P. L. A. kp. 4-tos $I()0.0G>t,krinti’ ’H'vo susirinkusi
Lietuvų Piliečiu dr-jos 55.00' Lietuvos Atstovybės Rūšį inėje.
Narių sumokėta' ..... 850.25W**.),
11
ir
13
d.
Vasario.
1921.
Pa
Lioterijos išlaimėta1.. 125.00
tikrinus Misijos bendrų atskai
Viso labo ......... $1,130.25 tų su skaitlinėmis kpygase
Nuo Rugsėjo 20 <1., 1919 iii.. atrasta, kad visi skaitmens at
iki Vasario 1 d., 1921 m., skaitoje atatinka užrašams
knygose. Bendrai imant, iš at
plaukė $1,984.13.
1919 pasiųsta į Lietuva per skaitos ir knygų, Komisija su
žinojo sekančiai:
Centrų:.
Spalio 27 d.
......... $500.00 Nuo pat pradžios už L. L.
Gruodžio 31 d............... 300.00 Bonus iki 1 d. Vasario, 1921
Skvriaus išlakioms .... 31.31 įplaukė $1,6(57,597.34.

VISIEMS DYKAI.
Kuris tik prisius savo ir nors
poros Lietuvių adresus, gaus ■
labai naudingų knygelę dykai. Knygelė susideda iš 16,|
pusi. vardu “Keno Naudai
Dirbsime!” Reikalauk šian
dien adresuodamas atvirutę:

g
J

Kimbark State Bank į

I’o $2.00: Vurg. J. Kuiliu108th St. ir Miclrgan Avenue
kaitis, N. .Janavičių, P. Šlekis,
Lietuviu N. P. I*. Švenčiau A. Miliaskis.
Roseland — Chicago
sios bažnyčioje 411 vai. atlaidai
Po $1.00: J. Jurkūnas, J.
bus (i, 7 ir S Kovo (Mūreli) Baliauskis, K. Lukauskis, 1‘.
Lithuanian Am. Trading Co.
SAUGIAUSIA BANKA LIETUVIAMS
dienomis. Bus daug kunigų i' 'filius, S. Juška, V. Jasiulienė,
Room 24
Cliieagos ir apielinkės miestų. P. Andrulis, U. Milkintienė, A.
112 Greene St. Baltimore, Md.
Tad Lietuviui meldžiami pasi Daukus, K. Stulgaitis, P. Ko
naudoti tais atlaidais ir atlik diis, A. Llazauskas, P. Plintąs,
REIKALAUJA.
ti velykines pareigas.
A. Lauraitis, St. Balys, V.
Ši banka ir geriausia banka todėl kad išmoka
Reikalinga
moteris
apžlurėjlmul
S. E. Kolesinskis, Jackus, D. Endreikus, J. Karnamo Ir pridabojimui,
2 A4
metų
klebonas. čauskas, J. Tamošiūnas, P. Jupinigus ant kožna pareikalavimo.
mergaitės, valgis kambariu Ir apmo
kėjimas. Atsišaukite.
sis, J. Neulis, J. Barškaitis, T.
J01H W. 39 Street
1-mos lubos
KENOSHA, WIS.
(4. G.)
Šidagis, P. Šležas, S. Jocius,
V. Varanavičių, K. JokubausREIKIA lietuvių pardavėjų. Yra
Valandos:
Vasario 20 d. Vienybė Ka kas, J, Kasputis, J. Belvins nuolatinė vieta tikram žmogui, kuris
gali pasakyti tiesų pertlkrinimo bu
talikiškų Draugijų surengė pa kas, V. Jasiunus, K. Raišelis,
Kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų, Subata
de. Turi turėt pardavėjo sugabumus.
Mano ypatiška pagelba, privers prie
minėjimą sukaktuvių trijų me A. Jurgilas, M. Milikauskis.
9 ryto iki 12 po pietų, kas Sereda ir Subata
pasisekimo
Ir užtikrinimo tuojau.
Išeigos buvo sekančios:
tų Lietuvos nepriklausomybės. P. Pikelis, J. Alijošius, Kaz.
Nereikės laukti komlSIno. Bus apmo
Viso labo ......... ... $831.31
Išsiųsta Lietuvon, Paryžiun kama pilnai kas savaitė. Tai ne yra
vakarais nuo 7 iki 8:30.
Sukaktuvių rengėjai dėjo pas Mažeikis, P. Žemaitis, J. Bla
Iteal Estate arba Insurance. Atsi1020 m. pasiųsta.
ir
Londonan
viso
$1,416,4(56.56.
Saukite tarpe 9 ryto iki 4 po pietų.
tangas, kad tas brangus mums ževičius, J. Norbutas, V. ManLapkričio 29 d............ $500.00
Valdžios
obligacijoms 29,740.18—28 E. Vau Buren St.
paminėjimas kuogeriausia pa dravickas, S. Šiepelis, A. Le3-us I loras. Matyldt
Gruodžio 22 d......... . 200.00 41.
Kilt. Knvvny.
sisektų. Nors daug čia yra Lie mėšis, J. Janušanis, M. Ged
Sausio 17 d. 1921 m. 300.00 Nuostoliai parduodant U. S.
tuvos laisvės priešų, bet vaka vilas, J. Miksa, M. Tūbelis, J.
Under State Government Supervision ■
SALESMANAS.
Vasario 14 <1. 1921 m. 100.00 Bonus 34,732.90.
ras pavyko neblogiausia.
T’rakšelis. Su smulkiais su Skyriaus išlaidoms .... 52.82 Visokios išlaidos Mišijos Reikalingas pardavinėti augštoa
Atidarant programa buvo iš rinkta $92.43, kurie pasiųsti
darbui atlikti: algos darbinin rųšies propozicijų tarpe savų
skleista nauja Lietuvos tris Lietuvos Gynimo Komitetui,
Viso labo ...... $1,152.82 kų, Misijos narių, spauda, skel žmonių. Turi turėti dideli pažinti
palvė vėliava, kurių Įtaisė Vie plebiscito propagandai.
Nuo Rugsėjo 20 d., 1919 m., biinai, literatūra jm,litinei pro- ir gabumą prie darbo. Mes prinybė Katalikiškų Draugijų.
Prie minėtos sumos priguli iki Vasario 1 d., 1921 m., iš- pagandai, nuoma ofisų, spauz gclbėsime kiek galėsime, gi vėliaus
Vėliavų laikė dvi mergaiti — $2.00 (pavardė neįskaitoma —
gaus pilna užmokesti už savo dar
108th St. ir Michigan Avė.
siųsta viso $1,984.13.
dininias bonų, 67,061.86.
pasirėdižiusi lietuviškais la Red.).
bą, nes šie dalykai bus plačiai gar tf
Roseland — Chicago
!
Vaidu skurstančių musų
Viso išmokėta $1,548,001.73. sinami Lietuviškuose laikraščiuose
bais: p-lės Vaiičiunaitė ir Sa Nors žmonių buvo daug, bet
brolių, seserų ir senelių Lietu 1 d. Vas., 1921 m., lieka pi Jūsų darbas su mumis užtikrins
vickaitė. Tuo tarpu Šv. Petro aukų surinkta nedaug, nes au voje, visiems aukotojams ii
nigų $119,595.61.
Jums pastovų duplia ir gera alga.
parapijos choras atgiedojoAin. kojo tie, kurie visuomet auko
draugijoms tariame širdingų I /.protestuoti čekiai 701.12. Norint pilnesnių žinių kreipkitės
ir Lietuvos himnus.
ačių.
—
ja'
,
Viso $118,894.49.
pas
Po to vedėjas perstatė kalbė
J. Trakselis.
L. G. I). komitetas:
Pinigai yra sudėti šiaip:
Mr. GEORGE NELSON
ti adv. Biačiulj, kuris papasa
Pranas Pikšfls, pirm.,
South American Trust Co.
Lindoln
Trust
Company
buoai>way
NEW YORK N Via
kojo daug indoinių dalykų,
CICERO, ILL.
J. Žemaitis, vice-pirm., į .$120,369.11.
Room 1136
TIESI Kelionė Be Pe r odinio Iš NEB YORKO Per LIBAV.} Arba
tari p kad per visų jo kalbų pub
BAMBI IlGA — EITKVNUS
Chicago.
Ant. Žemaitis, rast.,
, Išmokėti, bet dar negry&ę če- 10 S. La Šalie St.
lika raiųiai užsilaikė. Kai-ku- x Lietuvių Dienos šventė.
*
...........
—
—
-----------—
I LIETUVA
Jos. J. Paleckis, iždin. j kini 3,127.00.
riuos dalykus juokingoji nupa
Laivai išplaukia kas lt <1. Iridi Ii dviejų sriubii pačio laivai išplaukia:
l
’
nU-Skau
brolio
Jono
ir
sesers
A
poS. Viršminėtų aukų au-j Viso $117,241.51.
8. S. “ESTONIA” Kovo 16
« S. S. “I.ITUANIA” Aprll 13
tns JeksčUj paeinančių
iš Suvalkų
sakoja, kas ir-gi žmonėms pa Tautos fondo 59-tos skyrius
S. S. “POI.ONIA” Kovo 30
#
“ESTON1A” Bul. 27.
red. Naumiesčio aps.
Griškub .
kojusių
narių
vardu
netalpiP.
S.
Bonų
pardavimui,
260.
tiko. Išjuokė bolševikus, kad rengia sinarkų vakarų su pra
purap. Agurkiškių kaimo. Jau 16 me
Visi laivui turi pulkus kambarius trečios kliasos keleiviams
nanie, nes jų vardai buvo laik
S. Bonų paduotų pardavi tų kali) lft l.ietuvoB persiskyrem.
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste nrba pus
jie nori nuversti dabartinę, tei kalbomis Kovos 6 d., Šv. An
Praneškite šiuo adresų:
raščiuose
paskelbti
pirmiaus.
mui
356.
K. KEMPE. Genernl \Vost»-rn Pusscngor Ageut
tano
par.
svet.,
paminėjimui
Ona
Ycksėitiko
sėtų ir gerų Lietuvos valdžią.
120 Nortli La Šalie St., Chieago, Illinois.
Pranas Pikšris.
M indeli. \V. Va.
llox 2S
f. S. Stanį p- L 162.98.
d uokingai nupapasukojo Lietuvių Dienos (Šv. Kazimie
Viso $118,894.49.
apie Ameriko.- Lietuvius, par ro). Gerb. seserys KazimieriePaieško po.- iniko automobilų dirb
Komisijos nariai pasirašo:
. fe. bk i a. R. L. tu. L-LA b; fe L. aa A ■«
važiavusiu.' tėvynėn. Išgyrė tės programai prirengs mo
tuvė. Biznis išdirbtas gerai per 3
Kun.
J
Petraitis.
metus.
S
dr. s. b:ežis
•|
LiutilV.ojr
pančių Lietuvi1; kyklos vaikučius. Dailiuos šv.
Meldžiu atsišaukti greitai.
■
LIETI VIS GYOYTOJ.VS
P.
Molis.
Grigaliaus
choras.
Kalbės
(C.
S.)
708
W.
lHIli
St.
gabumus, ypač įht Vokiečių oIII C1I11IGRGAS
g
Naudingas Darbas.
Tvl. Cuuai 3348
V.
K.
Račkauskas.
P
2201
Uest
22nd
Street
■
gerb.
kun.
pro
t*.
Pr.
Bučvs.
Bus
1900
S.
Halsted
Str.
kupacijų. Kliuvo ir Vilniaus
f su pasiuntę.' keletą pluoš
E'fel. Ganai 6222
S
Liet.
Misijos
Nariai.
Tcl. Ganai 2118
ir dar kitų kalbėtojų. Tame va tų
lenkininkams.
■Res. 3114 VV. 42ud Street
5
perskaitytų
laikraščių: Vasario 12. 1921.
llningai man labai reikalingi, to
Tel. McKinley 49883
Valandos:
10
ryto
iki
8
vakare
kare
žada
dalyvauti
Žydų
tau

Adv. liekulbant atvyko ir
dėl uš tūrių parduoti savo nauja pla“Draugo”, “Garso” ir “Dar
Gyvenimas:
Ne\v York, N. Y.
yer piana. Atsišaukite.
antras kalbėtojas kuris tų pa tos komisija Chicagoje. Bus bininko” j Lietuva, karei
1121 W. 72-nd Plius2811 W. 03rd Str.
Ti-letoims. Stcuurt 867#
čių dienų kalbėjo \\ aukegane
kitokių įvairumų,
Tel. Prospect 3466.
viams, viršininko L. Vitkaus
GARY. IND.
i Tel. Yards 6666
Orover 1449
būtent p. Al. Karkus.
K«
ko vardu.
Dr.
V.
A.
ŠIMKUS
Vieša
padėka.
Parsiduoda
fannu
80
akerių,
25
uIškilmingos pamaldos.
Pabaigus Bračiuliui kalbėti
Dabar gavai, nuo jo atviru
Lletavta Gydytojas, Uhlrurgaa Ir
kerai dirbamos o kita gunikla žeme
(’ž nesigu i įėjimą triūso, vargo ir gera. yru kviečių dobilų, farma ran
Alraieras.
pijami skambino jauna niergaiPenktadienyje, Kovos 4 d tę su širdingu ačiū. kurią pa rūpestingų patarnavimų laike li dasi netoli didelio miesto 2 luį’lfos
8808 8. Halstcd 8L Obioaga
Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118
eiickaite. keikia tiketies,,Antano bažnyčioje pasku- siunčiu gerb. “Draugo” re
mm getž.kelio stoties, pro šalr bėga
į Valandos: 10—12 iš ryto 1—-8 ir
Rus norite nunjpirkti
gera
[ 4—8 vakare Ned. 19—19 18 ryto.
kad su laiku ji Ims gera pija- tinios dvejos mišios bus iškil dakcijai, prašydamas, kad sa gos ir luidiioluvėse muilo žmonos upelis.
ir musu molinos Marijonos Zdan- farma atsišaukite šiuo adresų:
liistė, nes nesenai pradėjo nio- mingai laikomos už Lietuvų. vo laikraštyje pavarvtute agi
Malter Butkus
kitgiės, esame dideliai, iš širdies, liox I
t'oniell. Mieli.
Lietuvis Gydytojas Ir
kinlies, o jau gerai skambina. Vakarinėse pamaldose bus tacijas, idant Ammikos Lietu
dėkingi gerb. klebonui.’ kun. MaeChirurgas
Telefonus Armitago 9770
Po to choras padainavo procesija su Šv. Sakramentu. viai siųstų naudingos nors i r, tišiunui. įsame taip-gi dėkingi
1821 So. Halsted Street
ANT PARDAVIMO.
MARYAN S. ROZYCKI
“Lietuva brangi”, o vyrų
Namus U kuml»aiių su trimis kam
Valandos: 10 Iki 12 ryto: 1 Iki 4
Diena bažnyčioje bus išsta vartotos literatūros Lietuvos vieliniui vargonininkui, p. A. šla piniais
Ml'ZYKOM DIREKTORIUS
lotuis.
Lietuvių
apgyventu
apo pl«L 6 Iki 9 vakare
kvartetas “Jau sugrįžta į 'Tė tytas švč. Sakramentas ir vai kareiviams.
Mokytojas Piano, Teorijos ir
peliu!. Molėtų šv. I’. M. Ružančn- pylinkė. Graži vieta, šallinaiB MarM
Kompozicijos
vynę”.
Su tilfra pagarba
vos de-jai ir visiems lankylojams ųueite parko. Turi būt parduota tuo2021 N. Westeru Are.
kai adoracijose melsis už LieJaus. Atsišaukti pus pat j savininkų.
Chieago, 111.
Po tų jausmingų dainelių I uvų.
Jūsų skaitytojas
ligoje ir įvairiuose patainnvimuoMr. RLBOI/F,
išėjo kalbėti p. Raeklis, kurį
2521 W. 69 St. Knmp. Maplcwootl Av.
8C.
Petras Ambroža,
Po vakarinių pamaldų bus
publika sutiko gausiu delnų liuosa kolektn pri<* durų Lie
Dar karia širdingai ačių o mu
Dr. F. F. aaAXTS
168 Purk Avenue,
ANT P.1KDAVIMO.
myse
pasilieka
amžina
atmintis.
Lietuvis Dentistas
plojimu. Jis pirmiausia nupie tuvos labui.
(’lairton, Pu.
S. D. LACHAWICZ
2 flatų moderniškos namas. Gali
V’ąrd.s', zlnOouM Zdankns ir mu J 1 flatų tuojaus kraustytis. At
14 ET VVYS GRABOKILS
šė, kaip brangi mums yra šven
iPatarnauju IslUotuvtM koplslam
sišaukite
v
n
ii;
ii
i.
|i<«i.
meldžiu nteitauktl, • autai
tė 16 Vasario. Pasakė, kaip Sekmadienyji*, Kovo 6 <1.,
Padėka.
2641 W. eotli Street.
"Mite ulgnnSdlatl.
mes turime jausties sulaukę Šv. Antano bažnyčioje bus iš
|2814 W. 18»d PI.
nuoa
TeL Gaaal 81M
tos dienos. Tolinus kalbėjo kilmingos mišios už Lietuvų.
Siųstus mums laikraščius
FARMOS.
Biirsidumlu. mūrinis namus, elektra
Kum nusibodo fabrikantams ver- gar.HH ir munrilnes dviejų pagyvenimų
apie priešų Lenkų darbus, apie
gavome.
Ačiū.
Tikimės,
kad
Rep.
gauti, pirkite f.irmas nemntyslte be po 4 kuiiiburlus gulima pirkti nų ma
Tel. Drovar 704lJ
plebiscitų Vilniuje bei jo npietautietis ir toliaus šelpsi Lie darbių, Tamstų gyvenimas bus užtik žu Jmokėjiinų. Priežastis pardavimo
rintas ant vi. aitus. Amerikon piningai perku farma.
®
linkėse. Išdėstė Lietuvos ir Svarbus Vilniečiams praneši tuvos kareiviu.'. Jei gali, tai stovi
augščiatįsia už. viso pasaulio,
Dr. C. Z. Vežei 2s •jTcl. Ganai 6222
Wm. Adomaitis
taip pat ii žeme brangsta ir Ims brau
HCrtVIS DENTISTAS
)
3 DR. C. K. CHERRYS S
Lmkijo' skolas, ir išsknitliavo
ir kitus paragink siųsti pei- gi.
4321 So. Gallfomla Av<*.
Ghiraffo.
mas!
Iiaiigum.i žmonių nori pirkti farValandos: nuo 9 ryto Iki 9 rak.
J
LIETFVIB DENTISTAS
«
4
kiek Lietuvos piliečiui pareina
kaitytų literatūrų, nes Ameri nms bet nežino kur? Geriausia yru
geredorals nuo 4 lig 9 vakar. Ii, ijt2201 AVcst 22-n<l ft So. Lenvltt 84.J
4718 80. AHHI.AND AVENI U L o{
naujoj l.htiivlii Mlchigano Ko
Chi<«go
<
mokėti ir kiek Lenkai. Pasi Vilniečiai ir visi Lietuviai koje, dėl daugumo jo.', kaitai' pirkti
PARHIDt'ODA
lonijoj kur gulima gyvent nevartoda
arti 47-tos Gatvės
įj1 •Balandos: 0:30 A. M. to II MA
1:00 1>. M. to 8:00 P. M. "
rodė, kad Lietuvos piliečiui iš paeinanti iš tų vietų, kurias lieku sunaudojama nevisai tik mas net aveli uitam iu kalimu mes tu 160 akrrų 86 dirbamos 85 pulkaus
rime lietuviškas <liutigjatėa. parapl- miško, uosių ir klevų, likusi gunlklu
turi
okupavę
lx*nkai,
kvie

eina tik š!k o Lenkijos piliečiui
sliai, o mums kiekvienas spau ,ms. mitingus, bulius, plkninkiis ir pusė šios žemės juodžemis su moliu
lietuvlskiis turgus.
Visoj
Amerikoj daug nuujlal Išdirbtos, geras plotas
čiami
viešnn
susirinkiinaTi,
ku

net $9.006,06. Prie to papasa
sdintas žodis brangu.'.
kitos tokios vietos nerasi, musų tur- lankos plaunama du kartu, pulkus
kojai.enkų barbarizmų: kad po ris bus (5 Kovo bažnyt. svet.,
\ lllio laisvu, darbo Žmonių |pe randasi labai turtingu furmertų bėgantis upelis vadinamas White RlIV KINOPA
kurie turi savo zeuullrbystės. maši
kitus mažesnis upelis bėga pro
46
ir
15
gatvių.
Susirinkim
I I Volllv
I
I “O" (.aivai
Lenkais nebus galima išlaikyti
rcspublikii Lietuva su Vilnių nas. multinus ir I. t. Reikalui prislo- ver,
— HAMIIIHll
kiemu, labui patogi vieta dėl augi
(
IIKIIIIOI
l«.
—
SOI TIIAMtTON
skaitlingai
ir
pakelkim
protes

jua
n
reikia
kreipti.i
prie
sv/tlintuuIsIlCT
WIS
sava kalba bei tautystė. Tai
nimo puiikšėiu pusė akerlo naujai
nu:
OĮII ITA
. . (irgtlilo 21 — Mrp«l 9
čiu. (‘irkite nuo ...įvijų o ne nuo ugen upsodltų žemuogėm keletas gerų obe
GYDYTOJAS IK GTlIRf ROAS
Ql(OI
‘
K'A
...........
lUrfelln
1—Urpe. 11
gi žmonės turėtų žinoti, kas tų prieš Varšavos ponus.
raini >a
nioriin ir— i.Ifim* :is
Oria.. <r nrv.nlmo vieta
Lieku:
tu. sv. Antano I u iuirystė jau 3 metui lų, tris geri arkliai septintos karves
1-2
Ir
2-čln.
Kl.
1'a.ailvilaniH
8852
South
Halstcd
Htreel
kaip purd.ivtni h lurinus ir visi kurio keletas kiaulių buria vištų visi pa
yra Lenkai. Lietuva- vabkžin Kalbės patys gerieji kalbė S’iršibi Vitkauskus Leonu.-. per
Aat vlrSau. t nl>er«»l State liana
The Rnyal Mali Kteam Pn.-ket C.
jų pirko dPbiugtnsi. Agentai ku
dargui bevelk nauji.
Valandos nuo 10 Iki 12 rvt.; nu.
117 U. Wa-liln<ton Street
rie
.
teina
daugiausia
|
stabas
ir
siū

tojai.
Svetainės
durys
bus
at

ii žmonės nenori plebiscito,
9-to |M‘st, L. K. Vytenio pulko
Ti-b >rurl:<>rn I3S7 Arba Tlklotų P.M.
f»vl ir pus.''
mylios
nuo Whlto
I tirt 4 po pietų: nuo 7 Iki 9 vak.
lu plius aukso flirtuos tų sergekltes
miesto, parsiduoda pigiai ar
Nsdšllomis nuo 10 Iki ..
bet jeigu ir prieitų prie to. tai daros nuo 7 vai. vakare.
Švietimo K sijos iždininkas ii nes u’iv.igliivus Ims visai kitaip. Ban Glouii
Telefono* Varde »e<1
kui nes.ik.vkne k,.d Agentus apgavo ini maino snt namo Chicagoje.
kad žmonės žinotų prie ko dė
Kviečia vielos Vilniečiai. sekretorius 2 ros kulkosvai anl *10 00 m daugiau o taip labai Nepraleisk šios progos dosižtnok
Kpiuėlau:
ties. Todėl r«‘ikia varvi i di
džių kuoiMis. Veikiančioji m- daug atsitinku.
ERANK LOCATTIH
Norėdami
plati snių
Informacijų
’XA<Xe*e*r<’e*Zi.*Xr'7*
džiausių propagandų, o tam1
niija.
PITTSBUKOH, PA.
R. E. D. 5
Wldte Gloud Mieli
kreipkitės šiuo adresu:
KATINE DRESMAKJNG
,
COLI.EUEH
Praktikuoja 89 metai
reikalui reikalingi pinigai.Tai !
Atmink, brolimi, tėvynę bran li«i« 7 kaz. ini nukak
Buster, Mieli.
^6205 8. llnl'im. 21(17 XV. Madison.J
(.tisas 8148 Ko. Morgan M.
gi ragino duoli tam tikslui
Lietuvai Gelbėti Draugijos, gių !
A
1850 N.
Ht.
Kertė sa ro 61..
Ohtango. DL
* 137 Mokyklų- Jųugt. VulslIJose.
aukas ir siusti 1/ietuvos (Jyni- arba Liet. Kaud. Kryžiaus 3(5
Vargo Poetas.
8PRX1(JALI8TA8
" ’ j. P. WAITCHEES
Moko Hiuvlnm. l'atternų Klrpl-J
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
mo, Jžoslgnlng bizniui Ir narnamai
llio Koiilltetlii.
skyriaus, atskaita nuo susitvėnišku Ilgų.
Vietos diiuilumoM dykai, lMploinai.]
Lavyer
OFISO TAI.AN 1)08: Nūn 14 ryto
Baigiant jam kalbų pradėta riliio 'kyr.. lai yra nuo Rugsė
ANT BAMBOS.
Po valgiai aenimirtt, kad .gertamMoksliu* lengvais utruokėjlmnla
LIETI Vis ADVOKATAM
Iki 8 po pietų, nuo 4 Iki 8 va^Uvaistau, tavo skilviai yra KATO- dKlasos dienomis Ir vakarais, l’a-v
linkti aukos,
jo 26 d.. 1919 iii., iki Vasario 2 kambariai dol ofiso labui pato Vukuruls: 4509 S. Ashland Avė. Maa
dų vakar*.
NIC.
Praėalina vistu nenmagnmns , grelkuhinklt kny gėlės.
Tel.
Tardą
1058
gus dukturul arba kokiam kitarų biz
Nadėhouiis nuo 9 iki 8 po pigi.
mvirškinlmo, o tas rrOkla, kad srlTel. Reeliy 1643
2
I <1., 1921 m.:
\ akojo:
l>icn RiM.ni f. 01—169 N. Galrk Nt.
niui. AtsišaidOt.!;
SARA PATEK, pirmininkėj
kia pamėginti vien*.
Pardnodsma
Telefonas Yards M7
Tel. Usndolpli 8607
‘ P,iiuP " draugija ,. $25.60 1919 nu sulinktu .ekančiai:
10137 8. Mn Ikigan Avė.
1
pan visa
E. ST. LOUIS, ILL.

Kapital, $100,000.00 Perviršis $10,000.00
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Į K’mbark State Bank į
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J

BALTIJOS AMERIKOS LINU

SKAITYTOJO BALSAI.

DR. A. L YUŠKA

I

g

DR. P. Z. ZALATORIS

*
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DR. S. NAIKELIS

R. M. S. P.
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DR. G. M. GLASER
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IŠ CHICAGOS LIETUVIO
KOLONIJŲ.
1 A. SESERS BERNADE
TOS PALAIDOJIMAS.

TRYS POLICMONAI PRA
ŠALINTI.

IŠ BRIDGEPORTO.

-L"..

Penktadienis, Kovas 4, 1921

DRAUGAS

šiandieną aišku, kad be as
mens, arba dr-jos, kuri jungtų
visus vienon kunnn, mažai kas
galima bus atsiekti. Musų
gerk klebonas kitu. M. Į.. Kru
šas galėtų būti tuo asmenim,
arba kun. .J. Svirskns, bet-gi
jiedu apsikrovę parapijos ir
mokyklos reikalais. Antrą ėnuis, tokią naštą paimti ant
pečių vienam arba dviem as
menim, tai sunkus ir atsakoniingas darbas.
Tai-gi, ar nebūtų gera,1 kad
mes, visi bridgepoi tėčiai kata
likai, be skirtumo luomo ir ly
ties, dvasiškiai ir svetiškiai
inteligentai, darbininkai ir
vartelgos susispiestuniėm A. L.
R. K. Federacijos 15-t«ui sky
riui!. Tuomet musų veikimo
pasekmės butų tokios, kokios
buvo 1917-18 m. Darbo ateity
je bus daug: reiks L. L. bo
nus pardavinėti, Lietuvos ii
jos kultūros reikalams kelti
vajus, Lietuvos katalikų uni
versitetui duoti paramos; įrengti K. Spaudos savaites;
Našlaičiams namas statyti ir
visa eilė dar milžiniškų dar
bų stovi prieš musų akis.
Matydami taip didelį darbą,
kuris reikalauja gerai organi
zuotos pajiegos, meskime ša
lin asmeniškumus, su savo
“aš“, o visi spiesTulnės į A.
L. R. K. Fed., kad galėtumėm
pakelti vėliavą su parašu vie
noje pusėj: “Bažnyčia ir tė
vynė”, kitoje — “Lietuviai
Katalikai Vienybėj.”
Vincukas.

,
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| MASINIS SUSIRINKIMAS!! |

Visų Lietuvių Vilniaus, Suvalkų ir tų vietų, kurios kenčia kruvinų Lenkų oku=
'Kuomet sueina du, tryš
=
pncijn, šaukiamus:
5
Iš tarnybos piašalinti
už Bridgeporto Veikėjai ir užsi
Z
girt a v in iq ir apsileidimą pa- mena apie 1917-1918 m. vei
Įvyko permainų Sesers Ber- M
iiuichinkimą. jų veidai pasidaro mei
nadetos palaidojimo tvarkoje.
Su||-1Vim
lus, o akys džiaugsmu spindi.
Jos kūnas taps atvežtas įChi-' tarusi.' buvo seržantu?S.
i
McKinley Parko Svetainėje
Dabar ateina klausimas, kas
cagą 8 valandą ryto. Iš gele2 Valandą Po pietą
=
žinkelio jis taps atlydėtas tie LENGVA ŽIEMA YRA NAU lie 1917-18 m.?
■■
aa
Ištikrųjų,
vis-gi
buvo
laikas,
siog į Dievo Apveizdos para
DINGA.
=
Bii> keturi kalbėtojai, tarja* jų ir vilnietis, nesenai atvykęs iš Lietuvos dr. Al=
per kurį daug naudos pada
piją, kurios mokykloje nabaš=
seika. Dainos didžiulis Šv. Cecilijos choras.
S
ninkė darbavosi ketverius me Šįmet lengva žiema Chica ryta Tautai ir Bažnyčiai.
tus.
'Penai mes pareikšime: kas turi teisę spręsti Vilniaus ir jo sričių likimą, B te
goje pasirodė labai naudinga Pradėta rengti “bažarai“ pa
Lygiai dešimtą valandą pra miestui. Sniegas senai buvo ir rapijos naudai, daug surengta
išneštos rezoliucijos
Įžanga liuosa.
patrijotinių
prakalbų
ir
su

sidės egzekvijos; paskui busit() Inažlll> MiMui llvl.eil.-jw ,ė.
.............................................................................................................. .
gedulingos Mišios su asista ir ;tIoti(.s valant užpu/tvhts g.at. rinkta milžiniška pinigų suma
pamoklsas. Po pamaldų lavo- V(.s Kituomet šitais ‘ laikais ’l’autos Eondan.. čia vėl suda
888188818888888881888888118183188181881888888888
nas taps išlydėtas i šv. Ka daug darbo laidavo su valy ryta pienai Laisvės Savaitei, o
zimiero kapines.
mu gatvių, kuomet tirpdavo pasekmės — vėl keli šimtai
lukstančių dolierių T. Fondam
Del permainos įvykimo ne umgas..
galima suskubti išsiuntinėti' šįmet gi to visa nėra. Jei ir L. K. Spaudos Savaitė ir-gi
antrų užkvietimų, todėl Ger- , bus dar sniego, tečiaus jis įle visoms vakarinėms valstijoms
kiamąją Dvasiškąją meldžia- bus pavojingas.
šįmet pel tejkė smegenis. Dabartinis A.
m
Ar žinote, kad Lietuvoje nėra jokio Čeverykų Fabriko?
ine šitą pranešimą priimti kai Žiemą atmatos iš visur buvo L. R. K. Fed. Ch. Apsk. ir-gi
■
Aržinote,, kad Lietuvos žmonės sune.šioja Penkis .Milijonus Porų čeverykų kas meta?
po naują užkvietimą.
Į lengvai paimamos ir gatvės gimė musų kolonijoj. Taip-gi
M
Ar žinote, kad Lietuvos žmonės moka po 400 auksinų už pora. pusiau popierinių čeverybuvo sudaryti pienai Lietuvos
Šv. Kazimiero Vienuolijos normaliai nuvalomos.
kų (vokiško padarymo.)
Kr. Deni. partijos paramai ir
Seserys.
H
Ar žinote, kad l’rogrcss Shoc Mfg. B-vė. yra Pirmutinė Lietuvišku čeverykų Fabrikas
(Jai taijr ir reikia. Miesto
daug kilų sumanymų.
H Pasnulije?
ižde ir be to nudanginusia pi
DALTON PALIUOSUOTAS nigu.
JJ
Ar žinote, kad Progresą Shoc Mfg. B-vė. išdirba puikiausius ir gerus čęverykus, kurie
Žiūrint į tuos praeitus me
PO PARANKA.
kiekvienam
tinka ant kojos?
*
tus, aterna mintin Vytauto
SUVAŽINĖTAS DARBININ laikai. Vytautui mirus visa Lie
■
Ar žinote, kati Progress Shoc Mfg. B-vė. turi Devynes nuosavas Krautuvės, sekančiuose
RB
miestuose:
Woreester, Mass., So. Boston. Mass . Ni\v Havru. Conn., Brooklyn, N. Y., I’roviKAS.
Buvęs Northern Trust Co.
tuva per tris dienas verkė. Tas
*
denee,
R.
L.
Baltimore. Md. ir Chieagoj. Dvi.
bankos klerkas William Dal- j
---------pats atsitiko ir su musų kolo
H
Ar žinote, kad Progress Shoc Mfg. Krautuvėse parsiduoda šimtai poru kas diena?
ton, 16 metų, kuris buvo pavo-:
kampo Ashland avė ir nija. Netekę autoriteto, pasi
H
Ar žinote, kad Progress Sime Mfg. B-vė. pasiunčia Katalogu į kiekviena stubn (ant pagęs tos bankos 772,000 dol. *’,)
automobiliaus ‘suvaži- jutome bejiegini ir nekantrus.
Jj reikalavimo.)
laisvės bondsų, paduotas kri- ll,‘b,s darbininką' Anton An Beieškant priemonių sustipm
Iš kurio pasižiurėją galite pirkti tiesiog iš Fabriko nemokant ne eento iš kalno. Tuotni
minalin teisman ir paliuosuo- tonovieh. 3411 So. Leavitt gat. rint veikimą, pasirodė ilgas
d
sutgupinate,
savo naudai, krautuvninko pelną.
Paimtas apskrities ligoninėn. “Dobilėlio” straipsnis. Tas'
tas po $15,000 paranka.
Hi
Visur ir visados Reikalaukite Progress Išdirliystės čeverykus ir žiūrėkite, kad butų žirg
Pierieji kriminaliame teis- Įsakoma vargiai pasveiksiąs, žinoma, ir-gi neliko be pasek
ai
vaikis ant Pado.
nu* išklausinėjimai paskirti l’°lieija neareštavo Šoferio.
mių. Kiti bandė diktatūros bu
II
PROGRESS Š11OE MFG. B-VE. Yra inkorporuota Mass. Valstijoj ant (500.900) pusė ■
Kovo 14 d.
--------------------bi savaip veikimą kreipti, bet
B| Milijono Dolierių.
i
Policijai pranešta apie pa esant be įtekmės kur-gi nu
Bus
as klausimas, ar
2
PROGRESS SI1GE MFG. B-VE. Turi apie Tuksianti Dalininku. Kurie yra visi Lietukriminali teismas gali klau- vogimą 8- automobiliu ('hien kreipsi. \ is-gi nenuleista ran
viai (ne Lietuvius nepriiinan į B-vė.).
syti bylos vaikino, neturinčio 8°Je praeitą parą
PROGRESS S1IOE MFG. B-VE. Turi tris akelius žemės. Tris Didelis namus su geriaukų. Padarytas judėjimas L. D.
(Incotne
tax
returns)
J|
siais
įtaisymais ir mašinomis, prie pat geležinkelio,
17 metų amžiaus. Tam tiks
Sąj. idėjai, taip-gi ir rėmimui
REBUOL
Į
KAUNA.
g|
Vieta randasi didžiausiame čeverykų išdirbystės centre pasaulij.
lui gyvuoja teismas jaunuo
šv. Kazimiero Akademijos.
Liko tik V/2 savaitės
NEGRYŽ.
m
Bendrovė taip-gi turi uždusę dideles sales ofisą, Bostone, F. States Rot ei. 13f» Lincoln St.
lių.
Dirbant tuos darbus pasky Daugybė žmonių turi bėdos
PROGRESS SHOE MFG. B-VE. Įsteigs toki pa, arba- didesnė Faluika. Katilu*, Lietuvoje
rimu, pasekmės buvo tokios, jeigu nesudeda atskaitų nuo už
i
SANKCIJAVO GELEŽTNKE
štai ką sako — praneša tik ką sugrįžęs iš Lietuves B-vės S< k<eterius, S. A. MilehiviS? Jis sako:
l'žsienių Reikalų Minisfcri kad musų triūsas nudavė pa dnrbio (Ineome tax returns) j
LIEČIU STREIKĄ.
kad
jsteigų 1Jj*tuvoje čeverykų Fabriką nespėtame padirbti tiek čeverykų kiek Lietuvos žrnoja gavo iš Prancūzų atstovy geidaujamų vaisių. Kas dary laiką ir teisingai. Bausmė už
įįį
nės
suvartoja
į vienus metus.
Chicagoje yra šiandie 16 at- bes Kaune oficijalį praneši- ta toliau? Susispiesta į dr-ja< nesudėjima siekia iki $1000.00. į5(l
Dirbant po 3.000 porų į diena, darytume metinė apyvarta apie Dušimtų Milijonų Aukskiriu geležinkelių darbininku 'I'''-'j1'1' ' ' n.-uzy Karo bei kuopas ir sustiprinus jas
Bausmė už neteisingai sudė ®B sinn : tas sudarytą! tiktai Penkta Dali. to. ka Lietuvos žmonės per vienus metus suvartoja.
‘! Misijos vii įninka' pulk. Re- manyta kitą veikimą pradėti tas atskaitas iki $10,0(10.00 ar
unijų vykdomųjų valdybų na
Amerikos Lietuviai? Kuonogrečiausia turite su«lėti reikalinga Kapitalu ,’Iusteigimui Lieboul dabar hiryžiuje nuo savo plėsti. Vienas tikslas atsiek ba kalėjimas. Nesudėjusiems SS
riai. Čia jie atvykę ginti dar
tuvoje Čeverykų Fabriko, nes dabar yra tani gerinusis laikas.
bininkų reikalu.' geležinkeliu vietos atsisakė ir dauginu į tas: L. Vyčių 16-ta kp. gerai atskaitų ne išduoda pasporto
PROGRESS SIIOE MFG. Šerai parsidumla lygiai po $125.00 (Connnon Stoek) Galima
Kauną
nebegt;yž.
stovi;
A.
L.
R.
K.
M.
Sąj.
1-mn
darbo tarybos posėdžiuose.
išvažiavimui Lietuvon.
pirkti mokant < ’ash arlui ant lengvo išmokėjimo.
' f
kp., vadovaujant p-niai A. N„ Atskaitas gali sustatyti tei
PROGRESS SIIOE MEG. B-VE. Priims Su-. Valst. Liberty Bonus Visų Išleidimų už
(Jauta žinia, jog geležinke
IŠ T0WN OF LAKE.
veikia. Veikia ir S. L. R. K. singai tik Auditorius tiirvs i
pilna vertė. Pasarga : Bonai bus imutim tiktai iki f!eg. 1-ni . 1921.
lio Atlantic,
Erimingbam A
•
.
fS-ta
kp.
ir
L.
Sąj.
5-tn
I(įsidomėkite, kad parvažiavę į Lietuva Neoi'/anizimti Dideliu Darbu nenuveiksite. Pripatyrimą ir tam tikrą mokslą.
Atlanta kompanija sumažinu
Ž’rios iš Lietuvos.
sidėkite
prie PROGRESS SHOE B-VE. Nes .iį jau yra pradėjusi tą didelį darbą veikti.
k, . Bet Šitos kp. kad ir ge
visiems savo darbininkams įržšv. Kazimiero dienoje. Kovo riausia gyvuotų, vis-gi negali
2
Kiekvieno
žmogaus ateities gerovę priklauso nuo jo pa-ties veikimo. Jusiį pridėjimas atneš
J. P.. VARKALA
niokesiiį. To geležinkelio dnr4 d., 7:3(1 vai. vakare, šv. Ki\- imties bendrų kolonijos reika
m nauda “jums ir Lietuvos žmonėms.
Yra vlennntinls
bininkbi nusprendė streikuoti.
I žiaus parapijos svetainėje, į- lų.kurie laikas nuo laiko iškila.
|j|
Tad nieko nelaukus išpildyk apačioj aplikaeijus Blanką, užsirašydamas viena ar dauginus
I.letuvls Auditorius
Jie pareikalavo, kad vykdo į vyks prakalbos. Kalbės dr. A.
Ir taksų (Ineome tax) žinovas.
IB šėrų ir pasiųsk į B-vės. Ofisą.
Matos?, kad ir ateityje kp.
mosios unijų valdybos patvir
Jis utldarė offtsn
i Rutkauskas, nesenai sugrįžęs bei dr-jos negalės atatinka
tintu jų nusprendimą. Tad čia
APLIKACIJA
3331 So. Halsted St.
iŠ Lietuvos, areli. M. Saldokas mai visos kolonijos atstovauti.
Aš
žemiau
paatntšęs
šiuoml
iiž.'im^iiu
nn, (kiek iėrti) ......................... Cnmmon KtncV Serų Progress
< tfflsas bus atidarytas kas vakaras
16 unijų valdybos tą streiką
ir kiti. I'at visi šios, kolonijos Tą aiškiai mums rodo 1917-18
Iki 9 vai.
Nlioe Mfg. Crt.. B-vės. ir tiiojnus Įmoku kaipo dalĮ ant nukšelaiis laiminėto Mkaltliaiis
R............
pripažino reikalingu ir sanLietuviai skaitlingai susirink m. sutartinas veikimas ir pa I Tulpgl Įsteigia systemas prekybos Ir
kiti)
<lal|
sumos.
S
.................
sutinku
iiiž.mokėti
Į
...........................
dienas
laiko,
nuo
uislrjišymo
dienos.
keijavo, taigi leido streikuo
| pramonės vedimui Revizuoja knygas,
čekiai ar “moncy nnler" turi būti mokami Progress NImm* Mfu. Corp.
ti, nes išgirsti daug žinių iš skutinių laikų paskiras.
ti. ,
.
i Sutaiso atskaitas.
Lietuvos.
✓
1’žsirašymo laikas ........................................................................................................................................ ma............
Nežinia kada bus pakeltas!
Kviečia.
Parašas .................................................................................................................................................................................................
streikas ant paminėto geležin
■
A<lresas
...................................................................... T...........................
Tautos Fondo 39 skyrius.
Street.
kelio.
'
Miestas................‘................................... ....Valst.

Aprupinkit
Savo Taksus

NEDELĮOJ, KOVO 6, 1921 m.
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i Ar Žinote Kad Yra Galima? i
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PRIEŠ TEATRUS.

A. f A.

BOLŠEVIKAI SCENOJE.
H

JEDVYGA NEZELSKAITĖ

Clticngos policijos viršinin
Jet. Darbininkų Sn gnsCIii J
kas ir guisrininkų viršininkas ■
])t*rspėjo tatn tikruosius auto- •eago.' apskritys rengia didelį
Titetas, kad miesto teatruose vakarą Kovos 6 d., vakare,
esanti betvarkė, kad teatrų sa Dievo Apveizdmį pnrnp. sveti,ivininkai nepildą miesto tary nėje. Jie pasikvietė į talką L.
bos parėdymų, tad galį įvykti
’’
kuopą jierstntyli
visokių nelaimingų atsitikimų. |** DolseviIms , |s*n-|
Tas per'pėjiinas vrn ^nikii i'eiksnių ditiinų.
ir g<*ras daiktas. Cliieago ne-j
turėti, paiui,Sti skuudnu- „u.,-! BIZNIERIAI GARSINKITĖS
tikto anais metais su frootinis
Mm.

i

tapo automobiliaus užmušta, kada ėjo namo iš moky
klos Kovo 2 dieną. 4 valanda po pietų. Amžiahs 6
metų ir 1 mėnesio. Velionė randasi.po numero 136 E.
107 Street. Paliko dideliam nuliudime tėvus Filomaną
ir Juozapą Nezelskius, broliuką Juozapą deviuų ir
pusės metų amžiaus ir sesutę. Filomeną keturių metų
ir pusės. Laidotuvės atsibus Kovo 5 dieną apie 8 vai.
is ryto į Visų šventų bažnyčią velionė bus palaidota
į šv. Kazimiero kapines, širdingai užkviečiame vi
sus gimines ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. Lai
dotuvėms rūpinasi graborius Masalskis.
Juozapas Nezelskis.

“DRAUGE.”

LIETUVIŲ ČEVERYKŲ
Surengta ■! DIDŽIAUSIA
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ

Vadovaujant KORPERATYVEI AMERIKOS DRAUGIJAI
H. W. Boht Distrikto Menadžeriaus
PETNYČlOJ, KOVO 4 D., 1921, 8:15 vai. vak.

Elias Svetainėje, W. 46 Str., and Wood Gat.
Įėjimas iš 1807 W. 46tli Si r.

(•era muzika — gražus pieulinkmiihumas PASKAITA
Wi«h(irdo

Lutb D.

LiuoHii Įžniign Ateik ir savo Draugus nlsivesk. Gid biimėsi Do
varią. Vaikai tmi w|ė,i su HtiRiiigimnia.

8
8

Progress Shoe Mfg. Corp.
88-92 Spark Street

rudi ir juodi čeverykai vėliausios
>1 Vyru
mados $3.50 vertes už $6.00. Turime
i

I

pilna eile moterų čeverykų
nuo $5.85 iki $14.00.

VICTOR SHOE STORE
i 4719
8 Ashland Ąy Cbieągo

IB

-

-

Į

Brockton, Mass.

g

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DRAUGI"

guropaan jmiųcan fluraau
Fabionas ir |dickievicz ved. J
buvę A. I’etratla Ir H. I* Fablonuz
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Siuntimas pinigų, laivakor Į
tės, pašportai ir tt.
NOTAItlJ VHAS
Reni

DRAŪGIŠKAS PASILINKS

MINIMAS ir PASKAITA

8
8

Katate,

Paskolom, Insnrtnal
Ir lt.
HOO W. Sftth St.. Kmop. Halsted Hl.
Tek: llonlevartl tilt
Vai.: 5- Iki C kasdiena
Vak.: Vtar. Ket. Ir Hub, Iki 9 vak.
Ned.: Iki S po pietŲ.

Tet

Kundolph 2S9S

A. A. SLAKIS

AHVOKATAS
,vhlumt<''tFi
ANSOOIATION HI.IH2.
ta So 1.A Šalie Nt.
Vnlnn.lna: 9 ryto Ikl fi po pirty
Panedėllnla Iki S vaknrn
Nedėllomla oflaaa eždrirytaa

VISUOMET TURĖK OMENĮJE "

Knd musą nauja krautuvė pripildyta puikiausių
5 ntiksiniti ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų
S laikrodėlių,
laikrodžių,
lenciūgėlių,
karolių
5 ką lik gautą iŠ Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų.
Turime gramafonų rekordų, rožarfČių,
kryželių ir kitų religijinių dalykų, tavorų užtikriname prekę prieinama.

J. WENCKUS

Ofls»s

Laikrodininką®
3327 So. Halsted St.

Chic&go, HL
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