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PRANCŪZIJA ŠAUKIASI
SUV, VALSTIJŲ PA-

GELBOS,

ti prieš fevoliucijonierius.
RevoliUeijonierinė karuome
nė iš pieninio fronto marguo
janti ant Petrogrado.
$
Kronštadto jurininkai 'bevie
liu telegrafu pasiuntė atsilie
pimą į visą bolševikų armiją,
kviezdami prisidėti prie revo
liucijos prieš sovietų valdžią.
Revoliucijonierių rankosna
pateko 'Petrogrado gubernato
rius' Zinofcįov, centralio sdvietų komiteto narys Kalinin ir
visa eilė komisarų.

(NDEK

THE

ACT OF MARCEI f

187t,

JUGOSLAVIJA NORI AME'
RIKOS KAPITALO.
Turi visokią naugių, reikia,
jas kasti. v

,

General.

COUNTRY EDITION

METAI-VOL VI.

No. 56

ŽINIOS IS LIETUVOS
ŽEMAIČIŲ VYSKUPYSTĖ.
/

Šiais metais sueina 500 me
tų, kaip tapo įkurta Žemai
čių Vyskupystė, toder del, tos
priežasties [Kaune rengiamos
didelės iškilmės, Pradžioįe ši
vyskupystė apėmė tiktai Že
maičių kraštą, bet po antram
lenkmečiui Rusų earui įsakius,
vyskupe* Motiejus Valančauskas persikėlė iš Varnių į Kau
ną ir dalis Vilniaus vyskupys
tės tapo priskirta prie Žemai
čių diocezijos. Da\>ar joje yra
222 par. bažnyčių ir" 170 Vii.
Kunigų 680, klierikų semina
rijoje apie 100 mokosi. Katali
kų apie l,3!<į600.:

Gruzdžiai,
Šiaulių apskr.
Buvo čia atvykusi apskrities
arklių suėmimo komisija Ūki
ninkams buvo Įsakyta suvesti
arklius. Daugelis jų neatvedė}
todėl mūsų valsčiaus taryba ir
valdyba išdirbo projektą, kmft
lengviaus ir teisingiaus suė
mus arklius. Tiems, kurie ar
klius paslėpė, paskirta 200 au
ksinų bausmės.

Belgradas, Serbija, Kovo 7.
— Jugoslavija užima 260,000
PASIUNČIA AMERIKON
ketvirtainių kilometrų žemės
SPECIJALĮ DELEGATĄ
plotą (apie 100,360 angį. mai
lių). Tatgi savo plotu kuone
Bijomasi atskirios taikos Alygi Italijai. •
merikos su Vokietija.
Be to, Jugoslavija yra tur
Paryžius. Kovo 7. — Pran
tinga-anglimis, geJeižine ruda,
cūziją tikrai apėmė T>aimė ]X)
javais, medžiu ir riebumomis.
»
——
inauguracijinės kalbos
Suv.
Punkiškiai,
Šimonių vai.,
KRONSTADTE PADĖTIS DIDELĖ NERAMYBĖ MAS To visa trokšta Italijai.
Valstijų prezidento IJardingo, PRIVAČIAI KONFERUOTA
Pagaliau Jugoslavijoje gali
Panev. apskr. šis kaimas ne
- SU SIMONSU.
NESVARBI BOLSEVI
kuris pareiškė neturėti jokių
KVOJE.
ma dar rasti vario, aukso,* etmažas, prieš karą išsidalijo i
KAMS.. !
politikinių ryšių su Europos
mento, zinko, švino ir kitų mi
vienkiemius,
yra Panevėžio
Kalbama, Vokietija nenusileiviešpatijomis.
Galvojama apie apsiginimo
neralų.
apskr. pakraštyje. Karo aud
sianti.
Taip bent pranešama iš Mas
Prancūzų vyriausybė.
tad
priemones.
/ ,
Turėdama daugybę ""pigii;
rai užėjus, gyventojai labai
•
kvos.
"1
nusprendė į Suv. Valstijas paĮ
kronų, Jugoslavijo senai pro
nukentėjo, nes daug ūkių su
Londonas, Kovo 7. — Šeš
* siųsti specijalį delegatą — Re
Ryga,
Kovo
7.
—
Praneša
t
pigesnę,
naikinta ir triobų sudeginta.
Londonas,
Kovo 7. — U ma, kad Maskvoje pakilusi di dukuoja kiaulieną,
ne Viviani, kurio tikslas bus tadienį ryte talkininkų premkaip Ungarijoje arba Suv. Val SENIŲ ŽILGALVIŲ SUSI Dabar tik pradeda
žmonės
— įprašyti naujos Suv. Vals rai buvo pasįkvietę Vokietijos Maskvos bevieliu t telegrafu delė neramybe
del nuotikių
stijose.
\
šiek-tiek lipdyti savo trobeles
RINKIMAS.
tijos vyriausybės
neapleisti delegatų pirmininką Dr. Si- pripažįstama, kad Kronštadte Petrograde. Ant Petrogrado
.
Pigi ~Serbų kiauliena kituoir išsikrausto iš pirtelių, ku
Bet pasirista dalis kariiomenės.
Prancūzijos šitais nepapras mons ir su juo turėjo priva 'sukilimai nenumalšinti.
met buvo pakėlusi tarifinę ko
Kaunas. Vasario 16 d., va riose 3 metus beveik liųdėjo.
tinę konferenciją.0* Supranta tie sukilimai nesvarbus, pa
tais laikais.
Pačioje Maskvoje apgalvor
vą su Ungarija. Pasekmėje kare pas Joną Jablonskį bu Dar prieš karą buvo pastaty
ma, konferencijos
pasekmės reiškiama depešoje.
jamos
priemonės
apsiginti
re
Atskira taika.
nežinomos.
Miįitariniu žvilgsniu, sako voliucijos. Tam tikslui mies tas prisidėjo ir prie pakėlimo vo senių, Lietuvos veikėju, su ta čia mokykla, kuri vienok
sirinkimas. Sumanė jį -Povilas per karą išliko nesunaikinta,
Šiandie pusiaudieniu
bai ma depevšoje, Krenštadtas ne^ tas padalintas į keturis aps- buvusio didžiulio karo.
Viviani tad jau antru kar
Matulionįs ir* ;>onas Jablons nors stovėjo čia frontas.
tu atkeliaus Amerikon. Pirmu giasi ultimatumui laikas. Vo pavojingas Petrogradu i. Nes kričius ir į strategines vietas
Po karo Serbijai teko ap
kis. Atvyko: Čepvnskas,
Al.
kartu jis Suv. Valstijas ap- kietijos delegacija viešai at iš Krasnaja (lorka fortų kas sutraukiama karuomenė.
valdyti didžiai turtingą Kana
Radviliškis,
Biržų apskr.
lankė bendrai su maršalu Jo- sakys talkininkų premjerams, momentas galima sunaikinti
Sovietų laikraščiai paskel lo teritoriją. Tos teritorijos ja Dambrauskas, K. Grinius, A.
ffre, kuomet S. Valstijos buvo ką Vokietija mano daryti, ar tą tvirtovę/
bė oficijalį pranešįmą, pasira- vais galima butų pramaitinti Krikščiukaitis, P. Leonas, .T. Pirmą dieną Kalėdų čia vie
Mačiulis, Pr. AJašiotas, P. Ma tinės 4 kl. mokvklos naudai buToliaus sakoma, jog Kras šitą premjaro Lenino ir karo kuone visą Europą.
prisiims talkininkų paduotą
pakilusios europinin karau.
tulionis, J. Tumas ir E. Volte- vo/ surengtas vakaras.^ Vaidi
naja Oorka garnizonas demin- komisaro Trotzky'o iš Kovo
Prancūzijos delegatas Wa- karo atlyginimą.
Pati Serbija yra stipri kai
Iš Berlyno parėjo žinių, kad cijuoja sukilėlius ir' pasiren 2 d. Pranešime pripažinta Ru po žemdirbystės šalis. Bet tai- ris. Išviso 11. Visi jje yra per no: "Dėdė atvažiavo" ir "Že
sbingtone būdamas išaiškins
mės ar moters." Pasttui buvo
naujai Amerikos vyriausybei Vokietijos vyriausybė nenusi- gęs pakilti kovon su jais.
sijoje pakilusieji
sumišimai. ppat ir Kroatija su Slovėni gyvenę 50 ar 60 metų amžiaus.
Susirinko apsvarstyti, ko alegri, šokiai ir žaismės^
savo šalies poziciją Amerikos leisianti, nežiūrint pasekmių. v Pačiame Petrograde tarpe Pasa&yta, kad tai darbas ko ja turi industrijų.
'betvarkė. kios tai baltosios gvardijos,
kiu būdu savo prityrimus pa Žmonių Tmvo daug, bet tvar
žvilgsniu. Jis išaiškins, kiek NVs pildyti talkininkų rei ka sukilėlių pakilusi
tai daug sunkenybių turės pa vinių butų šaliai ekonominė Bolševikų karuomenė ten iš kuri suoknlbianjanti. Pagaliau Reikalingas svetimas kapita- likti busimosioms kartoms, pa ka menka.
tikima sovietams.
kelti Prancūzija, jei kartais pragaištis.
našiai, kaip kad Rusai pada
pareikšta, kad Petrograde įŽalpiai. Raseinių apskr. Vie
Suv. Valstijos padarytų atski
Užvakar ir vakar Vokiečių
Ankstyvesnėse depešose iš vesta karo padėtis.
Kaip Jugoslavijos, taip ir rė, Išleisdami tokius veikalus:
delegacija susinešinėjo su Ber- Gelpdngforso buvo
ria taiką su Vokietija.
pranešta,
turtingumas Ru.4kaja Starina, Živaja Sta- tinis Šiaulių būrys per Kalė
s k vos visų Balkanų
Tuo pačiu laiku iš
lvnu.
kad revoliucijonierių rankos buvo oficijaliai užginti sumi šiandie masina svetimų šalin rina, Vitebskaja Starina ir tt. das "surengė piokyklos salėje
Netiki atskirtai taikai.
na patekęs v ne tik Petrogra
Tam tikslui tapo išrinkta vakarėlį. Keletas, d raugų atvai
kapitalus. Tečiaus tam tikslui
šimai Petrograde/_
N
monologą
Rine Viviani vra
buvęs TALKININKAI PASIREN das, bet ir Maskva.
dar nepadaryta Jconkretiniu komisija, į kurią inėjo: Al- dino A. Vienuolio
Dambrauskas,
pralotas Pr. |" Vyras pasileido ir pati pasiPrancūzijos premjeras ir vieGĘ PUOLIMAN.
pienų.
TARDYMAI NELAIMĖS
Prie to buvo pasakyta
*ia« iš visagalių Tautu Sąjun
' SUKILĖLIAMS TEKO ~
Visgi
kuone
kiekvienas Mašiotas, P. MatuJianis ir J. l^ido."
ANT GELEŽINKELIO.
(
Bažnyčios I teklemaeijų ir-karinių eilįij.
goje ir rėmėjų Lenkų ifnpeArmijos laukia įsakymų.
KRONSTADTAS.
pasiųlymas Jugoslavijai- žada Tumas, Vytauto
—t—,—
Seimo narys Ralys
~^"
rijalistinių žygių. Gal Į porą
v
« . klebonas. Į antrą posėdį' nu- Paskiaus
Kovo 5 dieną, Valparaiso, aukso plytas.
ir nesenius, papasakojo apie Lietuvos pa
sava irių" jis apleis Prancūziją.
Mayenoe, Vokietija, Kovo Apie tai gauta oficijalių žinių.
Pav., viena kompanija yra tarta pakviesti
Ind.,
pradėta
oficijaliai
tardy1
,
v
dėtį ir kaip visi piliečiai tu
prityrusius vvrus..
• Sakoma, AVasbingtone jis iš 7. — Prancūzų
vyriausioje
mai nelaimės ant geležinkelio padavusi Jugoslavijai sugesti
ri dabar 'nendromis pajėgobusiąs kokią savaitę ir tiek stovykloje čia pagaminti visi
Washington,
Kovo 6. —
ties Porter, Ind., kur susidau- ją vesti geležies rudos kasyk-'
11U8
inti
Kaunas.
Po
mjestą
pasklydo
^
tėvynės nepriklau
pati laiko New Yorke.
pienai, sulig kurių
tuojaus Suomių ipasiuntinybė čia gavo
žus traukiniam žuvo 37 žmo las tie tubja. Kompanija ka
Prancūzija* netiki, kad Suv. bus pastumta pirmyn armijos oficijalių žiriių, kad / priešbolgandas, kad Įgulos, (ty. So somybę.
nės (ne 44 žmonės, kaip sa syklas nori finansuoti pusiau
Valstijos galėtų padaryti a t  užimti naujus Vokietijos mie šąvikinių revoliucijonierių kaŽalpiečiai turi savo orkes
su valstybe ir pas%ui dalin- boro) bažnyčioje Ims sekma
vame laike buvo skelbta).
skirą taiką su Vokietija. Ly stus, jei tik šiandie ligi pu
dieny kancertas.
Prisirinko trą, kuri dar mažai pramokus,
ties pusiau pelnu.
R n s i J S tYir
™
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giai^ netiki, kad išeitų iš En- siaudienio Vokietija nepaten tovę Kronštadtą.
ia žmonių. Buvo bet visgi groja maršus ir šo
j*l
dymus
be
prisiekusiųjų
teisė
Atrodo valstybei geras dai ir tokių, kurie buvo jau at kius. Gaila, kad nebuvo dai
rt>pos viešpatijų sąjungos, ku kins talkininkų reikalavimų.
jų. Bus -išklausinėta > visa ei ktas. Bet Serbai iŠ prigimties
rią užmezgė buvusis^reziden^ Kalbama, kad Prancūzų ka- MASKVON SUTRAUKIAMA
pratę bažnyčion
vaikščioti. nų.
lė liudininkų. .Surasti ^alti- turi nepasitikėjimo svetimai
tas Wilsonas.
Giedojo mūsų žinomieji gar
fclNŲ KARUOMENĖ.
ruomenei eis pagelbon dalis
Bet viena nelaimė, kad ir
^ninkai bus pavesti "grand ju- siais. Tad ir apie šito pasiųsieji artistai.
čia atsirado pasigėrusių vyrų,
Prancūzija visuomet
tiki, Anglų kariiomenės. Gal gelbės
ry n
lymo
naudingumą
abejoja.
Bet tikrai ži Nes Rusai neištikimi bolševi
kad Suv. Valstijos padarys ir Belgai.
— Benediktinječių Seserų kuriems kojos ir galvos &>kant
Valstijos ir federaliai auto
kams.
pataisymų Versailleso sutar noma, -kad amerikoniška ka
Nenori kompromisų.
vienuolyne įvyko nauji rinki tabalavo lyg rodos jos butų
ritetai savo keliu veda tar
tyje ir ją patvirtins.
ruomenė stovės ant šalies.
vietoje išsinėrusios.
Ctopenh&gen, Danija, Kovo dymus mieste Gary. Ir tenai
Jugoslavija • ypeuc bijosi da mai, kuriais norima
Pati Prancūzų " karuomenė 7. — Kinų karuomenė koncenteisėtos \ Lietuvaitės išrinkti
Nebus kalbos apie skolas.
sakoma, kad susekti tos 'ne- ryti kokius nors kompromi
pilnai paruosta briauties Vo^truojama Maskvoje, anot deSasnava, Marijamp. apskr.
r.
vinšininkė Lenkė. Tas vi e n uo
J
Prancūzijos specijalis dele kietijos gilumon, kaip tik bus
bus atiduo- .sus arba susidėti su tokiuo ka lynas yra" išmitas i | glol>os v y - ^ ^ ^ Lietuvos kampų girpešos iš Oelsingforso. Nes Ru laimės.kaltininkai
ti
teisman
ir
baudžiami.
gatas būdamas Amerikoje, sa gauta įsakymų.
pitalu, kuris ateity galėtų pa skupo ir pavestas pralotui pį.Mžiama blogų naujienų,
kad
\
• sai kareiviai neištikimi bolšežm
koma, neprisiminsiąs apie pa
sipriešinti pačios Jugoslavijos^ cevičiui. Lenkai visur lenda su > °nės pradėjo labai girtuokkams. Tuo tarpu oolševikams
Cork,
Airija.
—
Co^ko
uos
naikinimą skolų Prancūzijai. VVASHINGTPNE PAŠAU
savo lenkyste.
j liauti, visur patys ūkininkai
būtinai reikia Anties visomis to vaidyba pasiuntė pas veikia gyvavimui.
daro
Tik Prancūzijos tikslas yra
TAS BUV^S SENATO
Sutinkama
su
Anglų,
Pran
Mūsų
milicijai
stropiaus
pa~degtinę ir -taip prisigepriemonėmis.
_lft«
nimą
prezidentui
Hardingui.
ria
k
a
d
Suv. Valstijas intikinti, kad
RIUS.
cūzų ir Amerikonų kapitalais. sidarbavus keletą dienų, Kau- »
kiti atgula ir jau nei
Geležinkeliais
susisiektąsias
Prancūzija neturinti
jokių
Ypač Amerikonų pageidauja nas tapo apvalytas nuo plėši- Nekelia. Taip buvo ir Čia Sassu
Maskva
yra
galimas
tik
is
imperijalistinių siekjij, nei ko
Washington, Kovo 7. — A^
mas ir jis visuomet turėtų pir kų, vagių IĮ\ komunistų. Dabar , n a v °.i e - Viename kaime tūlas
kios neapykantos link Vokie ną dieną čia Cbaries August rytų šono. ^Traukiniai važinė
netik
menybę. Nes Serbams savo visi džiaugiasi, kad ramiaus feno««« buvo įpratęs
ja
tik
Maskvos-Tomsko
gėle*
tijos.
Grock iš Reno, Nev., pašovė
varyti degtinę, bet ir ger.71 ją
pirklyboje norėtųsi pasMiuo- gyventi.
žinkeliu; 'Tik geidžianti, kad Vokie buvusį senatorių Henderson iš
suoti iš politikinių tinklų.
srėbti. Kartą nusigėręs atgu
tija pilnai pildytų taikos su Nevada valstijos.
Jugoslavijoje smarkiai dar
Kaunąs. Lietuvių Meno^ Kū lė ir daugiau nesikėlė. ^
PETROGRADE
PLEVESUO
tartį.
buojasi Vokiečių kapitalo a- rėjų Draugijos valdyba
Areštuotas Grock pasisakė
yra
JA
BALTOS
VĖLIAVOS.
gentai. Jie siųlo .Serbams sanorėjęs atsilyginti su buvusiu
Washington.
Kovo 7.
sa- gavusi nuo Latvių švietimo
/
PIKTADARIAI! senatorium už padarytą jam
% AI BENT
Vyriausybės įsakymu pasiųsta,vo žemdirbines mašinas, rai^jministerijos
Meno departa
Pakilusi
karuomenė
maršuoja
kokią tai skriaudą 1896 me
keli karo laivai į Panamos ir dėms rinkti, siuvamąsias ir ki mento pakvietimą įsteigti Ry
ant
Petrogrado.
^/Paryžius. Kovo 7. — Čia tais.
Costa-Ricos pakraščius su ) tokias mašinerijas. Jie siųlo goje sąvo y Meno arba Dailės Svetimų šalių pinigų vertė, mai
vieną naktį nuo vietos Notre
/—i
sakymu, sustabdyti -pakilusį savo inžinierius į Jugoslavi parodą su koncertu, paskaito nant nemažiau $25.000 Kovo J
Dame katedros dvilypių bokš GAL FORMUOS NAUJĄ KA
Stockholmas, Švedija, Kovo karą.
jos kasyklas.
mis, kad tokiu būdu davus buvo tokia pagal Merehants Lotų piktadariai nulupo ir pavo
BINETĄ.
7. — Anot gautų žinių iš GelBe to, iš VVasningtono aJugoslavija labai pageidau- Latviams progą pažibti ar an and Trust Co.:
r
gė kelis perkūnsargius, ant
singforso, jant žieminių rūmų biem valstybėlėm pasįųsta ul- to* visokių mašinerijų gauti it čiaus muąų Meno kūrybą. Anglijos sterlingų svarui
$3.87
kurių viršelių butą platinos
kad jos. kuovei- Amerikos.
Londonas,, Kovo TN^— Gau Petrograde ir Maskvos KreinUtimatumas,
Bet neleidžia to Mūsų Menininkų arba Daili- Prancūzijos šimtui frankų
7.15
vertės keliolikos .tūkstančių ta nepatvirtintų žinių
Uuje
plevėsuoja
baltos
vėliaapie
kiaus pertrauktų
peštynes. gauti augštas amerikoniško lininku Draugiją pakvietimą Italijos šimtui lirų
3.65
s
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Sakoma, Vokiečiai Nenusileisiu
Talkininkams
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\

7

V

BUS SUMUOTUS PANAM0S-60STMRIC0S
KARAS.

-

PINIGŲ KURSAS.

\"

A.

frankij.

prriuvim^ V o k i e t i j o s

"jniniste- vos.

I>ėdes

Šamo

pašonėje

rių kabineto. Preziden. Ebert Į Maskvoje 30,000 įJoHeviku ma vesti jokio karo.
PLATINKITE "DRAUGĄ." galvojąs apie naują kabinetą* kareivių sroneiami atsisakė ei grasiuoju taikinties.
•

S

\ .

neg-ali- dol^ssrio

Reikia
%

kursas.

markių -

1.63

Kai-kas v^itoj šaly gerai prt- čiaus susiartintų su Latviais Lietuvos šimtui auksinų'
•.»
sipelnys atė^rtyje.
Lenkijai' šiitui markių
ir JU eMno žygius pažintų.

1.63
.12

priėmė,

idant

X

t o k i u įbudu

a r - Vokietijo« šimtui

/
•

xu

Antradienis,

DRAUGAS
=

Kovas
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rikon tariamaįai Finansinei
f
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS
Misijai, tapo paskelbta mūsų
spaudoje " ū k a n a s " , kad ame
Galima gauti šios
rikiečiai I i e t u m a i prie deda |
mųjų Lietuvai savo pinigų ne
PRELNTMERATOS KAIMAS
OHICAGOJ IR UŽSIENYJB:
turės jokios kontrolės. Pasis
$8.00
A A . , . . 4 j
kelbė, kad ji pati viena viską
Moty . . y . . .> .m.....
4.00
Suv. Valstijos turi ypatinga
$3.50
•CV. VALST,
darys, o jei reikės kokios pa- | Ramybė Jums (brangios odos paauks.)
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- Ramybe Jums >( audeklo apd.) ...)
2.<H>
Prenumerata mokasi iškalno. Lai
na Misijos kaltė.
šios maldaknygės formatas yra 5%x3H- Puslapių turi 968, bet ne
tas, kad kiekvienas
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos daiktas
Misija pasisamdė sau pagel- | stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra J vairių įvairiaune nuo Naujų Metų. Norint permai naujas įstatymas,
kiekvienas
5 siu maldų.
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir
bon
laisvamanių
fanatikų,
ku
•
•
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•
posmas visuomet
senas adresas. Pinigai geriausia sių jo atskiras
' Aniolas Sargas — juodas apd
$125
rie į savo pranešimus bruko
sti išperkant krasoje ar ezprese "Mo£ali but patikrintas augščiauney Order" arba įdedant pinlcus J
1*75
liberališkąją agitatyvę tenden | Aniolas S a r g a i — juodais minkšt. apd
registruotą laišką.
siojo šalies teismo. I r pasek
Aniolas Sargas — juodais apd
1-50
cijų; užmiršę tkad jie dirba Lie
"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . mėje gali but pripažintas tin
1.75 |
tuvos bendriems reikalams, agi 1 Dangaus žvaigždutė — juod. minkš. apd
2334 S. Oakley Ave., Chicago. kamu arba atmestas.
Dangaus Žvaigždudė — baltas cellnloid apd. su
tavo už savo srovės siekinius.
Čia
federaliai
įstatymai
su
Tel. Roosevelt 7791
paveikslėliu ant apd
'.:
1*75
Misija tokius pragaištingus pa
manomi ir pagaminami kon
150 5
sielgimufi savo darbininkų lei S Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd
greso. Kongreso pravesta įsta
Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd
1.00
do pro pirštus, bet greičiau
tymų patvirtina prezidentas.
Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50
sia, turbūt, ir pati pritarė to
Po šito patvirtinimo tuojaus
Aniolėlis — juodais apdarais
1:50
kiems narsuolių žygiams. Tai
arba nurodytu laiku įstatymas
Aniolėlis — juodais apdarais
0.75
antra kaltė.
šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 100 puslapių.
t
ima gyvuoti ir reikalingas pil
Spauda aiški.
Misija, daleidus, kad ji ir tu
dymo.
Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00
rėjo pradžioje gerų norų, ne
Kartais kai-kokie įstatymai
Pulkim ant kelių . . . .
.*-./'. 2.5©
mokėjo bussiness 'o dalykų ves
ilgus metus gyventojų pildomi.
'....
2.00 "
ti. Amerikoje yra daug pini E Pulkim ant kelių
Bet kur buvus-nebuvus kai1.85 §
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. . . .
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jų
prieiti
reikia
=
kam gali pakilti abejonės apie
Pulkim ant kelių"
1.50 |
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šio
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Dijonizas
J.
Daugherty.
ši
maldaknygė
yra
šiek
tiek
didesnė
už
pirmesnes.
Jos
kainų
jų tikrumų, ar jie nėra prie
{vairumas priguli nuo apdarų.
nių psikologijos supratimas.
šingi šalies konstitucijai.
Maldų Knygelė
75c.
Bussines 'o dalykus t v a r d a i
Tas klausimas tad ir gali but
Maldų Knygelė
.'
50c.
pravesti reikia vartoti ir prie
pavedamas rišti augščiausiam
Užsisakydami
adresuokite:
mones, žinomas šiame krašte.
Du Amerikiečiai kardinolai šalies teismui Washingtone.
P-nas Vileišis ir p. Žadeikis i
"DRAUGO" KNYGYNAS
" 1
jau mirė. Juodu buvo abu New
I r kartais šis teismas at Pirmutinioji Lietuvos Pasko prisidėjo prie to taip •svarbaus juk, taip sakant * * grinoriai' %
5 2 3 3 4 So. Oakley Ave.
Chicago, 111.
Yorko vyskupai; du tebėra gy randa tame ai* kitame įstatyme la pas Amerikos Lietuvius pa mūsų Tautai reikalo. Bet ar
IIIItlMIlIlIlIlIlIilIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlflIlIlIflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIflIlMlTr
šiaip svarstysime ar kitaip, vis Rusų sistemos mokiniaiiO kun. ITlHII
vi: Gibbons ir O'Connell. Pir- kokius-nors neaiškumus arba sibaigė.
Pasibaigė ji nepasekmijjgai. tiek pasirodo, kad tik mažytis Žilius — neaiški ypata.~ J i s
mailienije 7 K o v o kardinolu priešingus šalies konstitucijai
tampa penktas Amerikietis posmus. Augščiausias teismas Tų visi gerai žinome. Buvo ti trupinėlis numesta nuo stalo bandė nešioti ant savęs dvi
Pamėginkite naujo.
• Dr. M. T. STRKOL'IS į
kauki.
Jis
norėjo
dviem
ponam
Philadelphios
arkivyskupas tuomet viešai skelbia sava iš kėtasi surinkti 5 milijonus, o Tautos gyvybei palaikyti...
I Lietuvis Gydytojas ir C h i r u r g a s '
Dijonizas J. Daugherty. Jis tarme ir išrodo netinkamas surinkta tik maž daug vienas
Vienas milijonas ir trįs šim tarnauti, kas jau senai visiems
Pcoplos Teatro Name
yra
žinoma,
kad
negalima,
J
i
s
1
1
6
1
6
\V.
47th Str. Tel. Boul. 16o"
mil. ir trįs šimtai tuk., t. y. vos tai tūkstančių reikėjo sudėti
dabar v ra Kvine.
vietas.
Su uiwgi«truotu v»iib«Uaklio SUT. Valrt.
•Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl 16
organizavo Bankų, bet daug
PaUntu Biure.
Kunigu jis tapo 31 Gegužio
Po paskelbimo ištarmės įs ketvirta dalis užsibrėžtos su kaipo auka, Lietuvai, bet ne
I l k i 12 ryte.
Naujame mėlyname pakelyje.
kaipo Paskalą su penktu pro žmonių pinigų pralošė ant New
Res. 2914 W. 43rd Street
181)0 m., o H Birželio 1903 m. tatymas sugriaunamas ir visai mos.
Visos tvirtos, gemalus užmušan
Nuo ryto iki p i e t
York
Foreign
Exchange.
Tą^ paskolos nepasisekimas centu? Jeigu kas iš amerikiečių
čios ypatybės eisme vaiste Įdėtos,
tapo vyskupu Nueva Segovia. atmetamas. Del vieno netinka
Į T e l . McKinley Mg
su priemaiSa priimniai Švelnaus
Čia tat jau yra trečioji Mi
Po penkių nepilnai metų tapo mo posmo griūva visas įstaty yra didelis minusas Lietuvos paklaustfų tikro Lietuvio tėvy
kvepalo.
Ypač nainio kiek nittsų žmonės šia sijas, narių kaltė, kad ėmėsi
Bumas yra labai paveikiantis
perkeltas į J a r o 19 Balandžio mas. Nes ištraukus iš namų užrubežinėj politikoj.
pleiskanų
pašalintojas — begaliniai
tokio
darbo,
kurio
geram
at
-1908. Ten išbuvęs aštuonerius sienos keletu plytų, nebus tin Suv. Valstijų akyse toks mųs me krašte gyvenantieji pasko
paikus plauku sutaikytojas, kuris
užtektinai
patiks kad
metus 6 Gruodžio 1915 m. ta kami nei namai. Nes jie turės tautiečių pasirodymas dikčiai lino Tėvynės gelbėjimui, tai likimui neturėjo
ir
gaėtfian
pakenkė Lietuvos reikalams, [juk gėda butų tikrų teisybę jiegų. Atvažiavo jie trumpam
po Buffalos vyskupu, o pus griūti.
ypatai.
•iaiyr
MBJTUTOI
laikui,
Q
išbuvo
pusėtinai
ilgai
trečių metų 1-Gegužio 1918 m.
Tomis dienomis augščiausias Vienas milijonas — tai juk ne pasakyti, nes turėtų išeiti aikš
GYDYTOJAS I R CHIRURGAM
Aptiekose
šioj
šalyje.
I
r
delkogi
nebūti,
|
pinigas
šioj
šalyje.
Tokia
suma
Ofisas tr Gyvenimo r l e t s
tėn
Amerikos
Liettivių
patrijotapo Pbiladelphios arkivysku šalies teismas paskelbė apie
parsiduoda
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South Hateted Street
po 65c. arba
pu. Arkivyskupystės 'ženklą netinkamumų L e v e r i o įstaty pinigų tegalima sušelpti kokių tinis atšalimas, nepaisymas sa jei visuomenei duota " u k a Ant r i r i m u UnlrcnaJ Stetc Bank
atsiųskite
nors labdaringi įstaigų, bet ne vo Tauta ir josios nelaimingu z a s " nesikišti^ surinktųjų pi
Valandos nuo 10 Iki 12 ryte; nuo
75c, tad
1 vadinama Pallium jis gavo 6 mo. Atrasta, kad jo keli prin2 Iki 4 po pieta; nuo 7 iki 8 rak.
atsiusime
Tautų jos sunkiausiose ir kri stoviu.
nigų kontrolę, o valdžia, kuri
Nedėliomts nuo l t lkl &
Gegužio 1919 m.
per paštą
eipijaliai posmai priešingi kon tiškiausiose valandose!
tiesiog iš
* '
Ekame ainiai prakilnios gi juos siuntė yra labai toli... už
stitucijai.
labara*
Ypatingai gražiai Philadel
Okeano!
Personalio
bussines'o
torijos.
Tas įstatymas paliečia mais
Amerikiečiai, kurie veda sa minės. Mylime vadinties Lie geresnio ir būti jiems negalėjo.
phios katalikai išlydėjo savo
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•
lt|
tuviais.
Maloniai
atsimename
tų
ir
kongreso
išleistas
karo
vo krašto politikų, tėmijo, beBitinai
arkivyskupų keliaujant į Ry
Lietuvoje mūsų valdininkai
savo
gimtųjų
šalelę,
gražiai
jų
reikalau
kite
m ų . Septyni pilni traukiniai metu. Pasiremiant tuo įstaty abejonės, į tų Lietuvos užrul)e- apdainuojame. Bet kas iš to vi už savo darbą ima auksinais,
šitokio
Perkėlė seavo ofisą po num
lydėjo arkivyskupą nuo Phi- mu šalies vyriausybė statė žine Paskolų kaip jinai buvo sa, jeigu tik trupiniais jų šel kurie mažą vertę turi užrubepakelio.
Žiūrėkite,
ladelphijos iki Xew Yorkui. teisman didžiapelnius. Su tuo veilama ir kaip jinai pasisekė. piame!!.
• 4 7 2 9 So. Ashland AvenueJ
žyje, o čia Amerikoje Misija
kad
butų
istatvmn
vvriausvbė
anais
meĮsigilinkime truputį į skait
Specijalistas
Tame mieste šimtas Kolumbo
pusėtinai geras algas atsiėmė
INKARO
Gyvenant
didžių
pervensmių
•DŽIOVV, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ g
TaigVyčių su pilnomis uniformo tais sulaikė anglekasių streikų, lines, o kiekvienas mūsų turės laikuose į savo tautinį likimų dolieriais. Štai delko tat jie neJvalandosnuo 10 iki 12 išryto; nuoH
baženklis.
mis sudarė garbės sargybų. areštavo anglekasių organiza nusistebėti iš Paskolos pasek reikia rimčiau pažiūrėti, nes siskubėjo su Paskola ir ją vi
• 2 iki 5 po pietų; nuo 7 Iki 8 : 3 0 5
•vakare. Nedėliomis 10 kii 1
"
minių. — T a i g i , jeigu Ameriko
sokiais
budais
trukdė.
Philantropijos draugija, Sv. cijos viršininkas.
Telefonas
Lkrexel
2SA0
80
Ir štai pasekmėje pasirodė, je yra skaitoma Lietuvių apie kitaip galime pasilikti užpečVincento draugija, Šventojo
Didelę kaltę padarė ir pati LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
kvne.
i-assisi
kad
jis
niekam
tinkamas.
500,000, tai, padalinus surink
Vardo draugija, Senasis HiKas yra visų didžiausias Rai mūsų Lietuvos Valdžia, atsiųs-1
Šitoje
sistemoje
tik
tas
ne
tųjų
sumų
į-4ia
skaitlinę,
išei
bernijos
Ordenas,
Jaunųjų
dama tokią Misiją, kuri savo Ant Jakučiui, Lewistone, Me.,
tininkas,
kad
Pinmutinioji
Lie
gera,
kad.
augščiausias
teismas
na ^ibelnai kiekvienai ypatai
Katatlikų Sųjunga^ Katalikų
socijalėmis pažvalgomis griež rašo veikiančiosios armijos ka STelefonas Boulevard 919»
tuvos
Paskola
Amerikoje
taip
ne
kiekvienų
įstatymų
patik
po $2.60. Eikime toliau. Saky
Pilnų Blaivininkų
draugija
tai yra priešinga milžiniškai reivis.
nepasisekė?
—
Lietiniai,
abel
rina.
Patikrina
tik
jam
ypatin
sime, tegul būna dirbančiųjų
buvo sostojusios išilgai tako.
Amerikos Lietuvių visuomenės Gerbiamasai Tamsta!
Q
DENTISTAS
Miesto majoro pagelbininkas gai nurodomus. Ir tai atlieka Lietuvių mažių-mažiausia tik nai imant, yra patrijotiški, Tė- didžiumai. Matomai jinai pa
3331
South Halsted Str.
Gėrėdamasis Tamstos dova k^Valandos; 0—12 A. M.
atlydėjo arkivyskupų ant lai ma taip vėlai, kuomet dauge 100,000, tai ir tuomet kiekvie [vynę savo myli; butų sukėlę
liui padaroma nemažai nenau nas vos tebūtų prisidėjęs su reikalautų Paskolų, jeigu butų darė klaidą gerai n e p e r p r a t ę nomis — laikraščiais, tariu šir 3
1—5; T—8 P. M.
vo New Amsterdam.
kun.
Žiliaus
asmens..
J
i
spren
dos, o kartais ir blogesnių pa $13.0(> ininėtai paskolai. Tikro buvę tinkanu Vadai, statan
dinga ačiū. Tiek linksmumo
Kiekvienam kardinolui vis sekmių. Tas butų galima pataidė
gal,
kad
Žilius
atstovaus
ka
nmn pridavė jie; pats noriai
Lietuvių skaičiaus mes neturi tieji Lietuvos reikalus augšyra skiriama viena Rymo baž svti.
talikus.
Tuo
tarpu
Žilius
savo
skaitalu ir kitiems dalinu. Jei
me, todėl sunku tikrai spręsti čiau savo privačių reikalų.
*
nyčia, kurioje jis skaitosi lyg
veikime pasiliko visiškai be gu Tamsta žinote, tai Rimše ir
Dr. I. E. MAKARAS
J
a
u
tik-kų
įvažiavus
Amepo
kiek
abelnai
kiekvienas
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
šeimininkas. Philadelphios ar-. Augščiausias šalies teismas
spalviu,
y Dūkstai Lenkų naguose, bet i Ofisas
10900 So. Michigan Ave., I
kivys*kupui yra paskirta šv. yra konstitucijos saugotojas. rai, 18 metų amžiaus ganėtinai metų jaunimų militarinėn tarj
Tamstos
prisiųsti
laikraščiai
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 ikr 4 po f
Liberališkoji Misija, baigda
piet. 6:20 iki 8:30 vakare
Pankrato arba keturių Vaini Nes valstybei konstitucija yra išaugę, ganėtinai subrendę ir nybon. p e t tai darė Europos ma nelaimingai pradėtą* ir ne- pasieks ir tuos kampelius, nes
Residencija:
10538 Perry Ave.
kuotų Šventųjų bažnyčia. Ji kertinis akmuo. Tad ir reika tinkami kovoti už savo šalįv viešpatijos. Suv. Valstijos ka- pasekmingai . užbaigtų Jabai aš stengiuos platinti, literatū
Tel. Pullman 242
*
yra maža ir neturtinga, bet la linga, kad nebūtų ji peržengia tad kaipo tokiems tegu busjrui turėjo suaugusių žmonių. svarbų Tautai icjarbą, rengia rą ir anoj pusėj* demarkacijos
bai brangi savo senove. Joje Į ma, kad nebūtų iškreipiami jos duodamos balsavimo teisės ir Bet jų truko jau tokiai Vokie kelią Antrajai Užrubežinei Lie linijos. Mano triūsu daug kas
yra buvę daug svarbių atsiti- svarbiausieji principai ir min pilna pilietybė pradėjus tais tijai, Prancūzijai ir kitomą, ša tuvos Paskolai Amerikoje...
nuveikta, tik, žinoma, labai
tys.
* kinių. J a 1799 apiplėšė Pran
aštuonioliktais amžiaus me- lims/ Kai-knriose šalyse karo Lietuvių visuomenė, kuri gy sunku, nes Lenkai persekioja
Tai-gi
ir
pagirtina
tokia
cūzų karuomenė taip, kad pa
taįs". į
tarnybon buvo šaukiami net vena šiame krašte, privalo ge tuos, kas perneša į adresuotą;
sisteima.
f
anirnif I * I M
ADVOKATAS
i
maldų negalima buvo laikyti.
Susirinkimas nutarė, kad jaunesni vaikinai. Ir jie turėjo riau pasirodyti link savo t ė  vietą. ^Reikia drąsaus žmo f
Ofisas Didmiesty i:
I
gaus, o lėšų, tai, kaip žinote,
Apgriuvusioje bažnyčioje bu
TEISINGAS REIKALAVI tas klausimas butų • pakeltas vilkti visokia* karo sunkeny vynės šiuo atveju. Užtat į to
ii 29 South La Salle Street j
vo pasidaręs vagių lizdas. Akongrese ir tuo tikslii šalies bes ir guldyti savo gal/vas kaip kius svarbius Lietuvos daly Lietuvoje trūksta. Bet ką da H B
MAS.
Kambaris 334
I
rysi,
stengiamės
po
truputį.
pie 50 meti j praėjus popežiai
Telefonas: Gentral 68t«
konstitucijoje padėtas amen- ir suaugę vyrai.
kus turi jinai stropiau savoj
išvaikė vagis, bažnyčių atitai
Reikia abejoti, ką*, tasai doinę atkreipti, kad pasekmin"American
Brotherhood" dmentas (priedas).
Dabar mūšių nėra, nes pada
sė. J i y m visai sale Amerikos (Amerikoninė Brolybė) orga Organizacijos reikalavimas klausimas šiandie butų kelia
Vakarais, 812 W. 33rd S t
giau Tautos darbų pavarius
rė ginklu sustabdymą ir .gal
kolegijos. Kuomet Benediktas nizacijos atstovai nesenai Chi- atrodo lyginai koks nenorim*? mas kongrese, arba butų į jį
Telefonas: Yards 4881
pirmyn.
vykdys " plebiscitą" mūsų aXV buvo kardinolu, jis turėjo cagoje turėjo susirinkimų. Ka lis, kaipir vaikiškas. Bet kad rimtai atsinešamą. Bet ateisi
Pirmutiniai nevykę žingsniai pylinkėse ir Vilniuj, bėt man
taip-gi savo titulų šitoje baž
dangi šitoje
organizacijoje jis yra teisingas, niekas nega laikas, kada tas klausimas bus dikčiai sudemoralizavo minias.
nytėlėje.
daugiausia priguli jaunuome li užginti. Kiekviename rezo gvildenamas, kaipo teisingas Ūpas nupuolęs. Bet nereikia rodos, kad Lenkai (paliokai) iiiiiHiiiitit24iiiiiiitiiiiiiiuimiiiiiutf*«frfs
geruoju nenorės
plebiscito
Kes. 1138 Independenoe Blrd.
Su kardinolu Daugherty Ry nės, tad tarp kitko pakeltas liucijos žodyne pasakoma kar [reikalavimas.
nustoti vilties. Nors darbas vykdyti, nes jiė norį prijung
Telefonas Von Buren 384
me dabar yra Philadelphios sumanymas* 18 metų vaiki ti tiesa. Nes karo metu' to am
Valstybė įstatymais leidžia bus sunkesnis, bet energiškai
delegacija 7 pasauliečių ir ke nams išgauti pilnas pilietybės žiaus vaikinai neapdraudžiami 18 metų amžiaus vaikinams j v e į ^ 7 ^ k a 7 b u 7 glmir ti prie, Lenkijos dajjar jų oku
puota žemės plotą.*Bet to neleto kunigų. Likusieji namie ir balsavimo teises Suv. Val nuo karo sunkenybių kokio-j jstoti j moterystės ryšius, būti
atitaisyti."
kuomet jie nesulauks, nes mes Rusas Gydytojas ri Chirurgas
renka dovanų kardinolui, kad stijose.
,
I mis nors ypatingomis p r m l e - savistoviais, kurti šeimynas.
Moterišku, Vyrišku
, Vaidevutis.
esame tikri, kad Amerikoj mu- Specijalistas
jam sugrįžus galėtų įteikti pu
Ir
sumanymas pakeistas [gijomis* Vyriausybė neturi su Reikalauja nuo jų visų valsty
Vaiku ir viaų chronišku ligą
sų „broliai parems mus savo VALANDOS: 10—11 ryto 3—3 po
sę milijono dolierių. Tie pini štai kokia rezoliucija:
s i mylėjimo nei jaunesniems. bei prigulinčių priedermių. Tai
pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—18 4 .
gai bus pavesti viešiems arki" Kadangi mūsų vyriausybė Suv. Valstijoms nepasitaikei kodelgi jie negalėtų naudoties BIZNIERIAI GARSINKITES aukomis, ;o nieš kardus, aštriai Ofisas 8354 So. Hateted St., Ohicago
Telefonas Drover M M
* vyskupijos reikalams.
yra pripažinusi faktų, jog vy- progos karo metu šaukti tų pilnomis pilietybės teisėmis.
(Pabaiga ant 3 pusi.).
i
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I r mūsų redakcija su didelia
pagarba išreiškia J o Eminen
cijai nuoširdžius linkėjimus.
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LAIŠKAS "Iš LIETUVOS.

« • •

LIETUVIAI AMERIKOJE.

< VISIEMS DYKAI.
Kuris tik prisius savo ir nors
poros Lietuvių adresus, gaus
labai naudingą knygelę dy
kai* Knygelė susideda iš 16
pusi. vardu "Keno Naudai
Dirbsime!" Reikalauk šian
dien adresuodamas atvirutę:
Lithuanian Am. Trading Co.
Room 24
112 Greene St. Baltimore, Md.

(Pabaiga nuo 2 pusi).

#
išgalandę
drąsiai
stosime
i kan. Dabar, girdėtis, kompani kovon, nors ir didžiausias paDETROIT. MICH.
ja siūlo dartoiinkams 8 vai. Įvojus gręsj Jau nesykį mus
dienos darbui, o 9TOI.ant štu- Lenkai buvo užpuolę ir norė
(Delyrai).
U
s\
kų. Tečiau pasiųlyma darbinių jo galutinai sumušti ir užimti
'A>
V a s a r i o ^ d. Detroito Lietu
kai atmetė ir laukia toliau. Ki Lietuvą, bet mūsų karžygiai—
viai paminėjo Lietuvos nepri
tų dirbtuvių darbininkai ir-gi kareiviai narsiai grūmėsi ir
klausomybės trijų metų sukak
mažai dirba — po 2-4 dieni sa Lenkams nepavyko. Besoeįo.
tuves. Vakarą vedė S. Atko
Lenko tikslas-^pagrobti Lie-^
vaitėje.
čiūnas, kuris trumpai pažymė
Todėl
ieškantiems darbo tuvą tapo sutraškintas.jęs susirinkimo tikslą pakvie
Yra aprūpinimas užgaii«ainančio ir tvirti
Lietuvos
gynėjams
linksma
tė kalbėt J. Bizauską, kuris Lietuviams darbininkams nenančio maisto jos kūdikiui.
šiandien
skaityti
Tamstų
lai
kalbėjo apie Lietuvos senovę. I partina čia vafžiuoti.
Lietuvė motina iš Brooklyn rašo:
Fabionas ir Mickievicz ved.
M. Balčiūnas. kraščius, kuriuose rašoma, kad
Jaunimo
choras padainavo
buvę A. Petratis IT S. L. Fabionas
Amerikos Lietuviai organizuo
'"Kuomet mano pačios pienas pasiliovė, aš
Lietuvos himną, o Grigaitis at
Siuntimas
pinigų,
laivakor
viską bandžiau — pagaliaus gydytojas man
jasi į visokias kuopas ir ramia
SPRINGFIELD, ILL.
liko monologą "Lenkai netitės,
pašportai
ir
tt.
užrašė
Lietuvą. ę
kiai." Paskui kalbėjo kle-b.
NOTARIJU6AS
Aš pirmiaus buvau fronte
Vasario 16 d. pobažnytinėje
Real Estate, Paskolos, Insulinai
kun. J. Jonaitis apie karą ir
irm
Ir tt.
svetainėje
Tautos
Fondo
691
P
™>*iuose
kasimuose
rr
šių dienų Lietuvos padėtį, ra
809 W. 35th St., Kamp. Halsted St.
Tel.: Boulcvard 611 #
gindamas šelpti tėvynę kas skyrius surengė gražų vaka- P r i ė j o muštis. Dabar -esu ir-gi
Vai.:
9 iki C kasdien*
kiek gali. Kadangi oras pasi rėlį, kaipo, paminėjimą sukak-1 fronte ties Vilnium — Lietu
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 3 p o pietų.
taikė negražus, tat ir žmonių tuvių trijų metų Lietuvos ne vos sostine, bet tik raštinėje BRKfflTON PARKO LIETU
VIAMS.
=
priklausomybės. Vakaro vQr darbuojas, vienok esu pasi
mažai atsilankė.
Nebūkite B e "Draugo"
\ ( CONDENSED Af/LAT)
dėjum buvo skyriaus pirminin ryžęs, jfcigu tik pradės Lenkai
Aukojo: kun. J. Jonaitis 2
"Draugą" dienraštį galima
kas J. Grūstas. Jis atidaryda pulti, eiti į pirmas eiles su
dol.
ir mano kūdikis umu laiku pradėjo tarpti, šian
mas programą gražiai pakalbėk ginklu rankoje ir ginti savo gauti be kitų vietų ir šiose:
FOft VOUH STOM^OTS SAKE)
dien jis yra pavyzdžiu sveikatos."
Po 1 dol.: Rokienė, J. Bijo apie Lietuvą ir jos vargus, tėvynę. Aš kariauju už atva T. ŠIMKIENE,
_
Po valgiai neužmiršk, kad geriau
zauskas, S. Atkočiūnas, K. kokius pastaraisiais laikais tu davimą gimtinės, kurią Lenkai 4358 So. Fairfield Ave.
sias vaistas tavo skilviui yra EATOThe Borden Company
.
N1C.
Prašalina visus nesmagumus
Kančius, J. Purenąs. Viso su rėjo pernešti. Baigdamas kal nežmoniškai apiplėšė, apie ką
KRUKAS BROS.,
Borden Building
New York
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
smulkiais sumesta 13 dol. 87c. bą pasakė, kad ligi paskuti gavau žinoti iš prisiųstų skun 3853 So. Rockwell S t
kia pamėginti viena.
Parduodama
r
wWi
pas
visus
apUekorius.
Aukos pasiųstos Vilniaus Gy niam kraujo lašui ginsime Lie^ dų*. Lenkai žvėriškai plėšimus
BUCIUNAS,
Iškirpk šį kuponą. DABAR — ir prisiusk ŠIAN
nimo Komitetui. Aukotojams tuvą nuo besočio Lenko, kuris vykdo.
2900 W. 40tk Str.
DIEN 10 ir gausi DYKAI mūsų knygą, KŪ
~i
ačiū.
Phone Seeley 7439
Ūpas
mūsų
karuomenės
J. ŽOLYNAS,
ryžasi ją praryti.
DIKIŲ GEROVĖ, kuri paaiškins,
B. Juozapėlis.
COĄ*
DR.
I.
M.
FEINBERG
4063 So. Maplewood Ave.
Po tautos himno kalbėjo J. geras ir kiekvienas kareivis
kaip užlaikyti kūdikį sveiku. Taip
)Gydo specialiai visokias vyrų ir
Višniauskas. Soio "Kur bakū pasiryžęs eiti mušti plėšikus J. SYMONAS,
moterų lytiškas ligas
gi gausi maitinimo instrukcijas jū
WESTVHXE, ILL.
401
Madison
Str.,
kampas
Wessų kalboje. 0104
žė samanota'' padainavo E. Lenkus. Dabar visi stovim an 4140 So. Maplevvood Ave.
tern Avė., Chicago
(Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak.
Brazaitė, o pijaną skambino E. goje Tėvynės aukuro ir žut J. SMITH,
Vardas •
...
Motenj Apšvietos draugija Bacevičiūtė. "Buk Lietuvai but, o Lenkams ir kitiems pa- 3813 So. Kedzie Ave.
čia buvo surengus vakarą, ku tė", eiles, padeklemavo O. Ma- [našiems nevergausim!
Adresas
• • •
TelrfMiM
Pullman
W\
riame vaidino "Graži Mageiio- šteikaitė, "Kur bėga Šešupė"
Lietuvoje linksma, miela, GRAND RAPIDS'O LIETUDr. P. P. ZALLYS
f y
na.
— E. Brazaitė, o K. Kape- gražu ir kiekvienas pilietis
Lietuvis Dentistas
VIAMS.
Prieš pratiesiant vaidinti iš rienė "Neužmirškim Vargstan jaučiasi laisvas. Piliečio žodis
10801 So. Mlchigan Avenue
JUOZAPAS MARGELIS
RoMland, 111.
ėjęs ant estrados tūlas komu rių." Viskas gerai pavyko. visur turi galę. Jokių viešpačiu 1
VALANDOS: 9 ryt* Iki • vakar*
' Draugo'" A gentas persikėle
ei. Pullman 842 ir 8180. g
nistėlis piršo publikai "Vilnį". ^Gaila tik, kad publikos buvo valdonų, kaizerių, carų ir dar
j naują vietą 509 W. Leonard St
Kai-kurie žmonės nesuprato ir neperdaugiausia.
pridėsiu, Pilsudskių, prose pa N. W. Ten jis turi krautuvę su
4 2
BROADWAY
NfcNV Y O R K . N Y
pradėjo šnekėti, kad inoterų
Lietuvos kareivių reikalams nų pas mus nėr. Pas mus vei įvairiais daiktais. Patarnauja ga
TIESI Kelionė B e Persėdimo Iš NEW YORKO Per LIBAVĄ Arba
Drover 8448 J
vakare atsėjusiems žmonėms aukojo: Kaz. Rukslaukis 2 dol. kia išrinktas žmonių Seimai vime šipkoreiu ir siuntime piuigg (Tel. Yards 6668
HAMBURGE-— EITKŪNUS
Dr. V. A. ŠIMKUS
vyras siūlo velnią. Vėliau pra Po 1 dol.: A. Tribieius, V. Ri- ir kaip žmonės nori, taip ir y- j Lietuvą.
j Liet u vU Gydytojas, Ghlrnrgaa Ir j
l LIETUVA
nešė, kad Westvilėn atvažiuo sutauskis> P. Stirbis^ A. Ciinai- ra vvkdoma. Vienu žodžiu
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų paėto laivai išplaukia:
—
8308 8. Halsted St, Ohlcago.
ja didesnis bolševikas drums tis, J. Grūstas, A. Brazas, M. Lietuva iš pelenų prisikėlė, tai
S. S. "ESTONIA" Kovo 16
1 f
# S. S. "MTUANlA" April 18
Valandos: 10—12 16 ryto 1—3 ir
REIKALAUJA.
S. S. "POLONIA" Kovo 30 #
"ESTONIA" Bal. 27.
tame- vandeny pasimeškerioti Brozis, A. Petreikis, A. Žel- jau dabar gyvuos, nes turi
j 6—8 vakar* Ned. lt—U iš ryto %
Visi lai* ai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviams
sau naudos, nes dabar nedarbo vis, J. Višniauskis, A. Kupre- stiprįą karuomenę ne tik gin KEIKIA lietuvių pardavėjų. Yra
Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas
nuolatinė vieta tikram žmogui, kuris
laikai.
vičia, L. Naumavičia, A. Kras- klu apginkluotą, bet ir dvasio gali pasakyti tiesą pertikrlnimo bu
K. KEMPF, General Western Passcnger Agent
120 North La Salle St.. Chicago, Illinois.
de. Turi turėt pardavėjo sugabumus.
Vaidinimas išėjo nekaip. Vie auskis, A. Kuperis, A.* Urbo je — \\H tikri tėvynainiai 1
Mano ypattska pngelba, privers prie
ni lošėjai mokėjo savo roles ir nas. Kiti dėjo smulkesnes au Vilniuj Kulikauskas dar vieš pasisekimo ir užtikrinimo tuojau.
I Nereikės laukti komišino. Bus apmokiek geriau lošė, kiti išėję ant kas. Viso surinkta 18 dol. Mė patauja, bet ir jo dienelės (sus Į k,una pilnai kas savaitė. Tai ne yra
Real Estate arba Insurance. Atsi
3107 So. Morgan Street
scenos nežinojo ka turi kalbėti. nesinių duoklių sumokėta 13 kaitytos.
šaukite tarpe 9 ryto iki 4 po pietų.
DIDŽIAUSIA LIETUVIU ČEVERYKŲ
Prašau nuoširdžiai padėkoti
CHICAGO, ILLINOIS
Veikalo pabaiga parodė Mote dol. Sykiu tat pasidarė 31 dol.
18—2:1 E. Vau Kurtu S t.
Telefonas Yards 5082
KRAUTUVE S0UTHSIDEJ
rų Apšvietos draugijos dvaisi$, Jvaip kitose Lietuvių koloni K. Jakutienei ir B. Jakučiui,
o-a s floras. Matykit
Valandos:
—
8
iki
11
iŠ
ryto:
M R. llouny.
nes išjuokta vienuoliai ir vie jose, taip ir pas mus randasi kurių ir-gi laikraščiai aplan
Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio-j)
kė
mane,
nors
Tamstos
rupes
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare"
mados $8.50 vertes* nž $6.00. Turime
nuolės. Tas parodymas vi Lietuvių vadinamų komunis
.
r^'.įįį-^j^
?riąišgsšaž£
SALESMANAS.
pilna eile moterų čeverykų
sai sugadino ir taip jau prastą tais. Jie dirba pragaištingą niu. .
.
nuo $5.85 iki $14.00.
Prašau ir toliaus neužmiršti,) Reikalingas pardavinėti augštoa
įspūdį. Žodžiu sakant, tokie tėvynei darbą, nes trukdo Kiek
TeL Drovar 7042
motėm veiksmai neatatinka vieną prakilnų veikimą. Te- o bjisra didžiausiai dėkingai. j rūšies peopoziciją, tarpe savų
Siunčiu visiems Amerikoj žmonių. Turi turėti dideli pažinti
net pačiam draugijos vardui. c-iau pastangos ji) visados nie
ir gabumą prie darbo. Mes pri4719 S. Ashland Av. Chicago
Ten buvęs.
kais nueina. A. Krasauskis. esantiems lietuviams širdinLIETUVIS DENTISTAS
gelbėsime kiek galėsime, gi vėliaus Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 rak
giaushj pasveikinimų.
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare
gaus pilna užmokesti už savo dar
I
Jonas Zagorskis.
CICERO ILL.
MELROSE PARK ILL.
4718 SO. ASHLAND AVEJTUfl
bą, nes šie dalykai bus plačįai gar
Veikiančioji Armija,
arti 47-toa Gatvės
•
--m
R. M . 8 . P .
==5J
sinami Lietuviškuose laikraščiuose
Darbininkų
Prakalbos.
!t
28
d.
Sausio
1921
m.
Vak.
Canal
211S
|
Tel. Canal 257
Vasario 27 d. mūsų kodoniJūsų darbas su mumis užtikrins
Nh.v,
., .
ja paminėjo trijų metų sukak
Vasario 22 d., &v. Antano
(iiuatuoi
m.
—
>ot
IJIAMII'O>'
taria visoms draugijoms jį Jums pastoyų darbą ir gera alga.
OKBITA
Ge>rutl» 21—liepos 8
tuves nuo Lietuvos nepriklau parap. svetainėje Liet. Darbi
0ROPB8A . . . . Birželio 4—liepos 16
Norint
pilnesnių
žinių
kreipkitės
r'^KDlNA
Birželio 1S—liepos 30
Beikale
muzikan
« Lietuvis Gydytojas Ir
1-2 ir 3-čios Kl. Pasažierianis
somybės paskelbimo. Vakaro ninkių Sa-gos 49-ta kuopa su remti.
'•
pas
Praktikuoja 88 metai
The Hoyal Mail Steam Packet G.
Chirurgas
įrengimu daugiausia darbavos rengė prakalbas. Kalbėjo kun. tų, reikia J kreiptieti į beno ve117 W. W»8hln8rton Street
Mr. GEORGE NELS0N
Ofisas 8148 So. Morgan St.
Tel«
Jearboni
1367
Arba
Tikietų
Pard.
1821
So.
Halsted Street
( Kertė 88-TO 8t.,
Cbicago, HL
jaunas veikėjas p. P. Metrikis. A. Briška, gerb. klebonas, d*h, P- I - Krikščiūną.
South American^Trust Co^
Valandos: 10 lkl 12 ryto: 1 lkl 4 i
Motei-ys
tam
vakarui
paren
SPECIJALISTAS
po piet. < lkl 9 •akara.
Room 1136
Jis rūpestingai atliko visas sa kun. H. J. Vaičiūnas, vietinės
I Moteriškų, Vyriškų, taipgi ebro- !
10 S. La Šalie St.
Chicago.
niškų ligų.
' •
vo pareigas. Būdamas jaunes (19-tos) L. D. S. kp. dvas. va gė gardžių užkandžių.
DR. S. BIEŽIS
OFISO
VALANDOS:
Nuo
l
t
ryto
Gryno
pelno
liko
$28.35.
•
LIETUVIS
GYDYTOJAS
niu vakaro ir programos vedi dovas, ir kun. J. Jonaitis.'
iki t po pietų, nuo € lkl 8 valan.
X
.—,»»-»a
IR
CHIRURGAS
T
. Reikalinga mergina prie pieno | dą vakare.
•
mą pavedė vyresniam už save
Vakarę vedė p. Juoz. Moc
2201 West 22nd Street
dirbtuvės, mokestis $12.00 į savaitė ir
Nedėliomls nuo 9 iki t po piet.
A. L. R. K. Federacijos pik visas užlaikimas t. y. valgis ir kamasmeniui, pats likdamas reika kus. Daug parduota numerių
( T e l . Canal 6222
/ Telefonas Yards 887
v
• R e s . SI 14 W. 42ud Street
m
le pagelbininku. Vakaras pa laikraščio " Darbininko*y ir nikas ruošiamas Rugpj. 28 d., baris.
Tel. McKinley 4988" i
1900 S. Halsted Str.
Slanis. OntiKtda
•
•
•
•
•
•
r
«
i
a
B
I
B
B
B
vyko neblogiausia, tik pabai išdalinta knygelių. Nors žmo National tlrove. Riverside. 'Pu
i
n
3251 Emerald Ave.
Tel. Canal 2118
m m mmm m mmu m
goje vedėjas padarė klaidą, del nių neperdaugiausia atsilankė, sė peiifti eis parapijos naudai.
' ' "- "g Valandos: 10 ryto Iki 8 vakarą
uf mTel.
. rRandolph
.
. .
"2898
Radaijauskienė, (po antru vy
Gyvenimas:
kurios publika liko nepatenkin tečiaus dvasinė to vakaro nau Kita pusė Federacijos skyrio ru Ona
Kasputiėnė.) paieško savo brolių
A.
A.
SLAKIS
I
2 8 i r W. 83rd Str.
reikalams.
Pr.
da bus didelė.
ta.
i'rano, Juozą ir Jokuba Jocius. P a 
ADVOKATAS
Tel. Prospect 3468.
•
einančių iš Ligių Kaimo Nemakščių
Ofisas vidumiestyj
Gražų įspūdį darė mergaitė
Ne vien L. D. S. 49-ta kuo AR NORI KAD TAVO KŪDI parap. Raseinių apsk. Kauno Redy\
A S S O C I A T I O N BliDG.
2
•••••»^»»»»»»»»»«»K
bos. Labai tūrių svarbu reikalą, kas
19
So.
Ua
SaUo
St.
^
^
pasirėdžiusi lietuvišk. vėliavos pa, bet abelnai darbininkai,
KIS BUTU SVEIKAS?
žino kur jis randasi arba jis* pats
I Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų J
rūbuose. Garbė tėvams, kurie džiaugiasi, kad turi tiek įtek " Tai turi duotų jam tinkama malonėkite atsišaukti šiuo adresų:
^
'Pagedėliais iki 8 vakare
'
Kada kankinies
del galvos
Telefonas Armitagre 9770
Ona Kasputiėnė,
{
Nedėliomls
ofisas
uždarytas
I
skaudėjimo, kada regėjimas slltam tikslui nesigailėjo išlaidų. mingų prietelių, kaip kun. A. maistą. Sveikas kūdikis yra tai Uit l ^ o K c e Ave.
Moocssen, Pa.
MARYANS.
nsta skaitant, siuvant a r tolyn
E. S.
Briška, kun. H. J. Vaičiūnas, linksmybė ir pasidižiavimas kiek
žiūrint -r- tai, reiškia, jos pri
MUZYKOS D I R E K T O R E S
valote
kreiptles
į
mane
klausti
Mokytojas
Piano, Tcociios ir
vienas motinos.
kun. J. Jonaitis ir kiti.
•jTel. Canal 6222
2
Parsiduoda teatras pigiai, patogioj
Kompozicijos
patarimo del jūsų akių; mano
Jeigu maitinsi savo kūdiki tin vietoj, priežastis pardavimo, važuoją
BATAVIA. ILL.
2021 N. YVefctern Ave.
20 metų patyrimas suteiks
I
DR.
C.
K.
CHERRYS
1
Lietuvon.
Atsišaukite.
Chicago, 111.
|
jums
geriaus}
patarnavimą
del
kamų maistų iš jaunų dienų tai
•j
METUVIS DENTISTAS
Federacijos sk. vakaras.
16S8 W.'H9th Stoeet
Akių. Ausų, Nosies ir Gerklės
^2201 West 22-nd & So. Leavitt S u J
Ligos gydoma specljalisto,
Kaip visur, taip ir pa* nrus
Vas, 8 d., Šv. Antano par. jis vėliau gyvenime bus stiprus,
o)
Chicago
#
W. F. MONCBUFF, M. D.
nes
kitaip
jis
visuomet
bus
silpnu
•{Valandos:
9:30
A.
M.
to
12
N.°į
užėjo nedarbo laikai, ypač su svet. Federacijos skyrius įren
ANT RANDOS.
V A I ^ a ^ i N E * DRES1
5
1:00 P. M. to 8:00 K. M. 3
tis.
2
kambariai
del
ofiso
labai
pato
JOHN
J.
SMETANA,
COLLEGES
pradžia šių 1921 metų. Čionyk gė vakarą, — šokius. Skaitlin
Ant šio puslapio šios dienos gus daktarui arba kokiam kitam biz6205
S.
Halsted,
2407 W.
AKIŲ SPECIJALISTAS
N
Wel
štės geležies liejyklos darbi gu, atsilankymu ir parama pa dienraštij rasi pagarsinimą apie' [niui. Atsišaukite:
1859
* s St.
1801 S. Ashland Ave., Chicago.
,tf
f„
137
Mokyklos
Jungta
Valstijose.
kertė 18tos gatvės; 8|dlos lubos,
107X7 S. Michigan Ave.
ninkams kompanija 25 nuoš. sirodė Šv. Dievo Motinos So- Bordefis Eagle; Brand Condensed
J.
7
.
WĄITCHEES
Moko
Siuvimo.
Patternų
Kirpi
Kambaris ,14-16-16-17
mo,
Designlng
bizniui
ir
narnama.'
sumažino algas, nežiūrint, kad pūlingos dr-ja, Į
Lawyer
Pi^na. Jšfcrpk. kupfcną, ir j pasdųjk
Virsiri PLATTe aptiąkos
Vietos duodamos dykai, Diplomai.;
LIETUVIS ADVOKATAS
KAS JtADCVrE?
nutartis buvo padaryta ligi Ge ^v. Antano \ parąnijos,/ be-f j Bordęiii Com^aay, -,o|jieltau priTėmykite mano parašą.
Mokslas lengvais
atmokėjimaia.
Ave. |
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Vakarais:--4500
S.
Ashland
Labai
neturtingu'' uioterispametė
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PATEK, pirmininke-l
nija, tai metę darbą išėjo strei- ki
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CHICAGOJE.
PLĖŠIKAI PAVOGĖ DAUG
REGISTRUOTŲ LAIŠKŲ.

• 'PATRICIJA.'•
c

. Sekmadienio vakare. Kovo
šeštadienio vakare
penki
6, Sohool Hali salėje (Totfn of
-Lake) Šv. Kazimiero Akade plėšikai užpuolė pastos auto
mijos auklėtinės vaidino ke mobilių'sn registruotais laiš
turių aktų drama "Patricija.' kais, kurių vertė busianti gal
Kaip kituomet, taip ir šiuo apie 50 tūkstančių dolierių.
Tai įvyko ties Chieago ave.
kartu
Šv. Kazimiero Akad.
auklėtinės ditlžiai pasižymėjo sjib-stotimi.
ir labai patenkino skaitlinga Piktadariai paėmė automobi
liu su šoferiu John A. HagerT.
publika.
Publikos buvo
tiek daug, Nuvažiavo toliaus nuo žmonių,
kad neužteko sėdynių, dauge- iškraustė iš maišų laiškus ir
savo
automobiliu,
lįs turėjo stovėti
pasieniais pabėgo
kaip galerijose, taip pačioje [kurs, suprantama,^ buvo pa
fy
salėje. Prieš vaidinimą
per vogtas.
Kuomet pastos automobilių
traukta pardavinėti
tikėtus,
įsisodino
nes salėje nebuvo vietos. Vi- apkraustė, Šoferį
įtun leista tik išanksto pirkę niekšai savan automobiliui, ir,
pavažiavę kokį galą,„šitą iš
tikėtus.
Tuo tarpu isvakaro lanke metė laukan.
Tokie daiktai dedasi Cliieabuvo dar 'm- dargana. Nežiū
rint to, Lietuvių visuomenė goję.
Tų patį vakarą iš AVaukeplaukė būriais.
Tas reiškia, kiek tai daug gano pranešta, l>ad tenai po
visuomenės gerbiama Š\\ Ka licija areštavusi kokiuos tai
zimiero Seserų vienuolija ir du jaunuoliu, i ntariamu pas
tos apiplėšime mieste -Toledo,
jų vedama mokykla.
O., kur piktadariai yra pelni200,000 DARBININKŲ LAU je apie pusantro milijono doIreriu.
KIA NUOSPRENDŽIO.
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iŠ CHICAGOS LIETUVIĮJ
KOLONUI).
Iš NORTH SIDE.

Po p. Bacevičio kalbos -p-lė
Vai. Sinkevičiūtė (vietinėsjmrap. rųpkyklos mokinė) padek
lamavo/ eiles: " Atsisveikini
mas ". Paikiaus mokyklos vai
kai išėjo padainuoti atsisvei
kinimo dainą: "Sudiev Tėve
li'\ Pradėjus dainuoti patys
PASIŲLOMA PAPIGINTI
Skerdyklų kompanijos pas
vaikai pradėjo verkti. Tas su
NAMAMS STATYTI ME
kelbs savo programą.
graudino žmones* Ir jie .verkė.
DŽIAGĄ.
Žodžiu, visi verkė. Ir kaip ne
V
Kuomet pasibaigė paskirtas
verks, kad čia reikia atsisvei
Cliicagoje su samdomis pa
karo laikui terminas tvarkyti
kinti sii tuomi, kuris daugiaus
galvijų skerdyklų darbinin gyvenimų nuolat ai sėja. Visa jais rupiuos negu tikras tėvas
kams užmoktšriį,
skerdyklų medžiaga brangi. Darbininkai
Po tokio didelio susijudinimo,
kompanijos pradėjo
daryti taippat. Niekas nenori staty
sunkiai galėjo vaikai užbaigti
pienus užmokesnių sumažini dinti namu.
dainą. Tų vaitų mokytojos,
mui.
Jos žino, kad šitame
Be to, šiandie
statydinti seserys Kazimierietės
daug
klausime federalė valdžia jų namus reikia turėti ufžfektinai
triūso padėjo lavindamas vai
negalės patvarkyti. Tad ima pinigų. Nes bankos labai men
kus prie atsisveikinimo su savo
si priemonių gražinti darbi ką dali skolina ir tai su kotaip mylimu dvasišku teyeiiu.
ninkams, turbūt, prieškarine kiuo septintuoju nuošimčiui
P4ė O. Paliuliutė, vardu pa
iižmokesnį.
Kuomet nestatomi nauji na
rapijos, cboro, įteikė tėvui Mešmai, samdos pagyvenimų nuo
Kai-kuriuose
mažesniuose
Icauskui gėlių bukietą. Ir ji per
lat keliamos.
miestuose skerdyklų kompa
susigraudinimą sunkiai tarė
Oliicago Expert Builders anijos savo įstaigų darbinin
žodžius. Ji taippat pasveikino
socijaeija paskelbė sugestiją,
kams jau susiaurino nžmokeskad medžiagos
kompanijos naująjį kleboną, gerb. kun. AT
nį. Dėlto kai-kur pakilę streitnrėtų būtinai papiginti me Baltutį, ir jam, vardu L. Vy
Kai.
džiagą nors kokiam apribuo- čių 5-tos kuopos ir Šv. Myko
Cliicagoje tos kompanijos
lo parapijos choro, įteikė ro
tam laikui.
pranešė, kad tomis dienomis
Tik, esą, tokiuo būdu šian žių bukietą.
|os paskelbsiančios programa
Parapijos mokyklos y^tikudie butų galima išrišti tą svar
klausime užmokesnio sumažiVai įdavė tėvui Meškauskui
bią problemą.
ainio.
Paminėta, asocijacija pasiun dcvaną, prašydami, kad jis ne
Tas kompanijų sumanymas
tė miesto majorui laišką. Pa- užmirštų jų savo maldose.
paliečia apie 200,000
darbi
siųlo jam ir miesto tarybai
Po to tpvas Meškauskas at
ninkų, dirbančių
įvairiose
abelnon konferencijom sušauk sikėlė kalbėta Pirma jis ra
skerdyklose. Darbininkai su
ti atstovus darbininkų, kon- mino vaikučius ir žadėjo ne
atsidėjimu laukia kompanijų
t ra k torių ir medžiagos kom- tik neužmiršti jų savo~*maMožodžio.
panijų ir pasitarti bendrai a- se, bet ir aplankyti Paskiaus
Darbininkų unijų yadai tvir
pie statydinimą namų.'
sakė, kad ir naujasis klebonas
tina, kad sumažinimas ufemoTas klausimas, saį:o, turi rū yra geras ir vaikus mylintis.
kesnio reikš ne kitką, kaip tik
valdymai.
Kalbėjo p. M. Žaldokas, pridarbininkų pakilimą streikan. pėti pačiai miesto
Nereikia perdaug laukti, kad vesdamas daug gražių palygi
kas pašalinis turėtų ^Cbica- nimų.
*
'
PRAŽUVO KASIERIUS SU
gai rišti tą kalusimą.
Vėl kalba kun. Pr. Meškau
/
PINIGAIS.
skas. Jis atsisveikindamas sa
Chicagos policija pakviesta
PRANEŠIMAS.
ko, kad nemalonumų neatmin
ieškoti nežinia kur pražuvusio
siąs, atminsiąs tik tą, kas buvo
Lietuvių Darbininkų Sąjun gera ir\u1alonu. Atlantic viešbučio kasieriaus
asistento JYanz Kuesch alias gos 57 kuopa turės mėnesinį
Kalba naujas klebonas, gerb.
Eugene Ruche, 30 metų. Su susirinkimą šiandie, Kovo 7 kun. A. Baltutis. Jis sveikinda
juo dingo ir 9 tūkstančiai do d., 1921, Nekalto Prasidėjimo mas visus pasižada dirbti pa
lierių, prigulinčių viešbučio parapijos svetainėje, kampas rapijai, dirbti su jaunimu,. y44 ir Fairfiedd ave. Prasidės
kompanijai.
pač L. Vyčiais. Vyčįai džiau
8:00
vakare.
Spėjama, ar tik nebus jis
gėsi jo tokia jiems išreikšta
Kviečiami
visi
nariai
atei
iSdumęs į Kanadą ar pietine
užuojauta.
ti
susirinkimam
Nes-kiekvieAmeriką. Iš pastarosios jis
Po programos 'žmonės ir vai
buvo atvykęs Cbicagon.
nacs narys gaus puikų kalen
kai apspito gerb. tėvą Meškau
dorių. Be to, bus daug svar
ską ir ilgai, ilgai jiems ėmė &u
PLĖŠIKAI APMUŠĖ KRAU bių reikalų aptarti.
juomi atsisveikinti. Sveikino
TTJVININKĄ.
Valdyba.
visi ir naująjį kleboną, gerb.
kun. Baltutį.
Plėšikai aną vakarą užpuo
PRANEŠIMAS NORTHSISunku yra įsivaizdinti to
lė /žuvų krautuvę ties Lake
DIE6IAMS.
vakaro nepaprastumą. Tie įs
g a t , šalimais Ashland, ir ap
mušė
savininką Schneider,
L. -R. K. Federacijos
23 pūdžiai, buvo tokie gilus, kad,
kuomet tasai pasipriešino.
skyriaus susirinkimas įvyks tur but, northsi4iečiai jų nie
Paėmę 25 dol. piktadariai šiandie, Kovo 7 d., 1921, Šv. kad neužmirš.
pabėgo.
" Pr.
Mykolo parapijos/ svetainėje.
Prasidės 7:30 vakare. '
L. Vyčių 5-ta kuopa susirin
Stoek Yardų policijos nuo Visų katalikiškų draugijų
vados teisme už užkabinėjimą atstovai kviečiami būti. ~Yra kime Covo 2 d., Šv. Mykolo
moterį) nubaustas
$100 pa svarbių reikalų.
parap. svetainėje nusitarė eiti
baudos Ą. Joseph, 6501 DrexJ. K. Slogsnaitis, in, corpore prie ŠVf Komunijos
el ave.
sk rast. Verbų sekmadieny. Taippat išt

8,

1921
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rinko gerb. 'kuiH A. Baltikį
kuopos dvasios vadovu. JKun.
Baltutis savo kalboje nurodė
vyčiams kaip Jie dar daug ga
li išsdavinti kūno ir dvasios
Pr.
srityse.
•

Vas. 25 d. L. Vyčių 5-ta
kuopa ir Šv. Mykolo parap.
choras surengė šeimynišką-va
karą Šv. Mykolo ^ar. svet., iš
leidimui gerb. Jum. Pr. Meškau
sko ir priėmimui naujojo kle
bono, gerb. kun. A. Baltučio.
Žmonių priėjo pilna svetainė
ir negalėjo visi pritirpti sykiu
prie stalo.
v Atidarant vakarą, prie vaka
rienės, kun. Meškauskas atkal
bėjo maldą. Įžanginę kalbą pa
sakė p. A. Bacevičių, vakaro
vedėjas. Jis apgailestavo, kad,
jau ne vien su mylimu klebo
nu, gerb. kun. Meškausku, rei
kia atsisveikinti, bet su visajs
tėvais Marijonais. P-nas Bacevičia nurodė, kokią milžinišką
naudą"North Sidei yra padarę
tėvai Marijonai, ypač ,tėvas P.
Kudirka.
.
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ŠVARCUS PRANEŠIMAS K.
PED. CH. APSK. SKY
RIAMS..

S
\
•**
\

Federacijos Tarybos suva
žiavimas įvyks 9 dieną Kovo,
H) valandą ryte Morrison Hotel, Chicago, Jll.
Visi skyriai turi teisę siųsti
savo atstovus po vieną nuo
kiekvieno tūkstančio narių.
Nepraleisk ime progos imti
dalyvavimą šiame nepaprastai
svarbiame suvažiavime, nes
bus rišami svarbus klausimai,
liepiantieji mūsų tėvVnę ir ka
talikų visuomenę Amerikoje.
Apskričio Valdyba.
IŠ L. D. S. CHICAGOS APS
KRIčIO DARBUOTĖS.
*Liet.
Darbininkų Są-gos
Chicagos Apskritys mėnesinį
susirinkimą laikė Vas. 27 d.,
Nekalto Pras, Panelės* Švenf'.
par. svet.,*kurį vedė pirm. R.
Andrei i unas.
,
Pirmiausia svarstyta įstei
gimas darbininkams darbo ga
vimo biuro. Jau praeitame su
sirinkime buvo pramatytas rei
kalas tokio biuro. Buvo išrink
ta irNkomisija tuo reikalu rupinties. Jon įėjo: kun. F. Ku
dirka, R. Andreliunas ir P. Cibujjs"kis. Ši n (msirinkiman atsilankė-tik vienas tos komisijos
narys p„ Andrei i unas ir išda
vė raportą. Kadangi dalykas
dar* nėra pilnai apdirbtas, tai
palikta ^©misijai toliau darbuoties. Prie esamosios komisi
jos darinkta gerb. kun. A. Briška, apskričio dvas. vadovas,
{sekančiame susirinkime komi
sija gal jau patieks pilną
projektą.
Iš trumpų kuopų raportų
pasirodė, kad ne visos L. D. S.
kuopos taip gerai stovi" kaip
norėtųsi. 3
Organizatoriais šiame aps
krityje tapo išrinkti gerb. kun.
A. Briška ir p. St. Jucevičius.
Ariskričio iždas mažas. Pini
gų yra vos $6.53."Tikimasi, kad
rengiant pramogas iždas padi»

Išreikšta pageidavimas, kad.
kuopų atstovai išduotų Apskr.
susirinkimuose pilnus iš kuo
pų darbuotės raportus.
Apskritys paveo\ė kuopoms
aptarti ir nubalsuoti sumany
mą, kad kiekviena kuopa &pskritin mokėtų po $1.00 nuo
savęs i^po 5 centus nuo kiek
vieno nario. Tada apskritis,
turėdamas didesnį iždą, g^dės
užsiimti didesniais ir svarbes
niais darbais^
Susirinkimai bus laikomi
Nekalto Pras. Panelės Švenč.
parap. svet. ^
v
Šiuo kartu į apskripio susi
rinkimą atsilankė apie dvide
šimt atstovų. Visi jie yra darb
štus, mąstantieji ir suprantteji savo reikalus. Kun. A. Rriš-,
ka savo kalbomis ir patariNmiis Niaug ^pridavė susirinki
mui dvasios ir aiškiau dalykus
nušvietė. Darbininkai džiaugia
si turėdami tokį prietelių. ^ s
Pr."
Šv. Antano parapijos pikni
kas ruošiamas Birž. 5 d., Berg
m a n e darže, Riyerside, 111.
PLATINKITE

^DRAUGĄ."

^
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KAIP GALIMA
GERIAUSIA
vH»>
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PAREMTI SAVUS
LIETUVOJE
\rih
•

Pinigas Lietuvoje šiandien yra labai* reikalingas. Ūkininkas, darbininkas, amatninkas ir kitokių luomų žmonės be pinigo negali gerai savo reikalų išvesti, neturi
progų savo bjivio pagerinti ir daug kitų gyvenime reikalingų dalykų įgyti.
Amerikos lietuviai gausiai siuntė piniginės paramos saviesiems į Lietuvą prieš
karų, siuntė karo laiku, nors ir sunku buvo su Lietuva susisiekti, siunčia ir dabax,
ries kiekvienas amerikietis žino ir supranta, kad be pinigo skurdu IF nejauku Lietu
vos jaunam piliečiui iš po ltaro griuvėsių kiltie »
.
Lietuvos atstatymas remiasi ant Lietuvos žmonių gerbūvio. Turės Lietuvos žmof nės išgalių savo laukus apdirbti, namus sutaisyti, reikalingų ūkiui įrankių įgyti,
rasis darbininko kišeniuje tūkstantis, kitas auksinų, bus pramone ir prekyba norin
tiems užsiimti ištekliaus — Lietuva kils, kaip ant mielių irLietuvos žmOnės džiau- gsis savo ir savo krašto gerbūviu.
Prie Lietuvos atstatymo ir jos piliečių būvio pagerinimo geriausia gali prisi
dėt? Amerikos lietuviai, siųsdami^inigų savo giminėms ir pažįstamiems.
,
Lietuvos žmonės gavę iš Amerikos pinigų neleidžia jų vėjais, bet kuosaugiausia
ir kuotinkamiausia sunaudoja geriausiems tikslams. Tat ir nereikia laukti su pinigų
^pasiuntimu ilgiau. Šiandien Lietuvos žmonėms pinigų reikia, šiandien jiems ir siųskime kiek išgalime.
\
s
Amerikos dolieris dabar yra brangus, -Lietuvos auksinas gana pigus. Už vienų
dolierį galima gauti kelis desėtkus auksingų. Taip visada nebus. Vokietija kada nors
susitvarkys ir jos pinigai pabrangs, kartu pabrangs ir Lietuvos auksinai, nes tie pa
tys pinigai yra vartojami dabar Lietuvoje ir Vokietijoje. Kol Lietuva įsigys nuosa
vų valiutų, da daug laiko išeis, tai-gi dabar geriausia proga yra už "amerikoniškus
dolierius nusipirkti kuodaugiausia lietuviškų auksinų ir jais kelti pačioje Lietuvoje
žmonių gerbūvį, o ypač tų, su kuriais mus riša giminystės ryšiai.
Pinigus siunčiant reikia žiūrėti, kad jie butų siunčiami per atsakančias Lietu
vių įstaigas Amerikoje. Yra visokios, rųsies agentų ir agentėlių, kurie tik* laukia
progos iš žmogaus pasipelnyti. Yra daugtokių, kurie pinigus priima ir ščyrai priža
da juos tuojau išsiųsti, bet tik jis vienas žino, kada pinigai būna išsiunčiami.
Laukia, laukia žmonės Lietuvoje pinigų, rašo laiškus vienų po kito Amerikon, o
pinigų kaip nėra taip nėra. Matyt, agentas ar pamiršo juos H&iųsti ar iš Jų biznį sau
daro Amerikoje.
Dar atsirado tokių agentų Amerikoje, kurie per savo atstovus Lietuvoje pi skina
amerikiečiams telegramas, reikalaudami šimtais dolierių tokiai ar kitokiai ypatai.
Tokie žmonės tik bereikalingų iškaščių jlidaro, o naudos iš to maža, nes pinigai ir x
be telegramos saugiai ir greit gali Lietuvą pasiekti, tik reikįa feinoti per kur mos pa
siųsti.
* Lietuvių Prekybos Bendrovė norėdama apsaugoti lietuvius nuo įvairių išnaudo
jimų, pinigų siuntimų taip sutvarkė, kad šiandien gali pinigus pasiųsti" į Lietuvų
saugiausia, greičiausia ir pigiausia. Bendrovei pelno iš pinigų, siuntimo lieka, be
uždarbio niekas neapsiimsįdirbti, bet tas pelnas, y?a teisingas. Sulyginus Bendro- \
vės imamą nuošimtį už pinigų siuntimą su kitų agentų nuoSimčiais, didelis skirtu•mas matosi. Agentas plėšia kiek gali, Bendrovė patarnauja ir už savo patarnavimą
ima kiek jai teisingai priklauso. Tie.iurie pinigus siunčia per mūsų Bendrove, apie
tai gerai žino ir jų šiandien jau priskaitoma tūkstančiais, o kurie da nėra per mūsų
Bendrovę siuntę, lai pabando tai padaryti, patys persitikrins, kad geriausia pinigų
siuntimo įstaiga yra Lietuvių Prekybos Bendrovė.
\
Pasitaiko kartais ir pas mus, kad del, blogo antražo ar kitos kokios priežasties
pinigai nenuema greit arba kur kelionėje užtrunka. Tokiuose atsitikimuose mes vi—feuomet stengiamės dalykus ištirti ir jei k?aidą pasitaiko iš mūsų pusės, ją atitai- some ir rugojimų ant mūsų Bendrovės labai mažai tesigirdi
^
Mūsų vyriausiu uždaviniu yra patarnauti teisingai žmonėms ir padaryti už savo
patarnavimą pelno mūsų Bendrovės šėrisinkams, kurie yra Bendrovės biznio ir tur
to savininkais. Prįvatis asmuo iš mūsų Bendrovės Begali pasinaudoti.
Tat šiuomi ir kreipiame atidos visų Amerika lįetuvių į X4etuvių Prekybos
' . Bendrovę.
~^
Norint pinigų į Lietuvą pasiųsti, siųskite per Liėrnvių Prftkvbos Bendrovę. Pi
ginu ir saugiau nei viena kita agentūra pinigų į Lietutį neigJB^f " gfr
Važiuodami j Lietuvų nesivežkit savo pinigų su saytor^Mioneje visa gali atsi
tikti. Išsipirkite mūsų Bendrovėje perlaidą aut t o k ^ * u i n W l o M 6 1 ; i o r U e ir nuva
žiavę į Lietuvą sfcvo pinigus tuojau gausite be jokių trukdymų; ii mūsų bankoKaune
Jei norit jtfavo pinigus iš Amerikos į Lietuvų perlaiti, tai geriausia ir saugiau
sia Lietuvoje įstaiga jūsų pinigams Lietuvoje Prekybos Bendrovės Bankn Kaufte. >
Siųsdami pinigus, pirkdami efraftus ir norėdami gauti daugian žinįų apie mūsų .
Bendrovę, kreipkitės šmo adresu:
• P

SK

LIETUVTS GRABORIl 8
Patarnauju laidotuvdae koplgriauala. Rel
kai* meldžiu atsiiąuktl, e mano darbu
buaita užganėdinti.
2S14 W . a s r d PI.
O h i c a s o . DL
T&. Ganai H M

LITHUANIAN SALES CORPORATION
414 BROADWAY, BOSTON 27, MASS.
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3249 SO HALSTED ST.,
CHICAGO, ILL.

<

*

Jei patogiau, tai kreipkitės į mūsų skyrius

S. D, LACHAWICZ

h

300 SAVOJ THEATRE BLDG.
WILKES-BARRE, P A

r

