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ŽINIOS IS LIETUVOS
Iš MAŽOSIOS LIETUVOS, virius atvyko iš Paryžiaus
-----------j Londoną ir pradėjo eiti laiki

Jau metai sukako, kaip iš|iiai Lietuvos Atstovo parei
Mažosios Lietuvos buvo Vo gas.
kiečių karuoinenė atšaukta, o
II 15. Iš Vilniaus išva
Kaunas 14 Kovo 1921. .
Gaila Bombarduoti Kronštadtą
Vasario 13 d. praėjusiais me žiavo į Varšavą Mickevičiui
Galvanausko nota
Tautu
tais nuo Tilžės atvyko pirmie f r K aini ii.-di is, kad prašyti Vii
Sąjungai: Lietuvos Vyriausy
— Blokuos
ji Prancūzų kareiviai ir gra niaus Lenkų vardu prijungt
bė reikalauja, kad Lenkai grei
.b jos. Burharfas LambsdoiJ'as, tuolaikinis i Vilnių prie Lenki
tai išpildytu Suvalkų Spalio 7
Klaipėdos krašto valdovas, pa-j das ir Riiseckas, “Vidurinės
sutartį nepereiti liniją Bastū
vedė valdžią Santarvės Atsto- Lietuvos“- Lietuvių
vardu
nai Moladečna. Sutiko duoti
viii -generolui Odry, kursai prašyti Unijos su Lenkais. Amaisto Vilniaus sryčiai. bet
kad su Gegužės ld. taikiniu įPriklauso Prie didžiulių sker- dar iki šiolai tebųvaldo.
teina žinios, kad generolą Zereikalaujant Lietuvių kontro Skelbia visokių pažadėjimų. Apie tai praneša Chicago Tri kanis butų išmokėta 20 mili-Įdykkl trusto.
Del tos priežasties “Prūsų ligoMskį pakeis generolas Šeplės apie išdalinimą. Prašo už
bunc korespondentas.
jardų auksinių markių arba i RYGA. - BoLšTriky-Lenkų tai- Lietuvių Balsas”, kursai yra Ih-kis
Londonas. Kovo 16. — Kuo
ginti Lenkams
rekvizicijas,
, ko# konferencija čia oficijnliai psi- ir Liet. Susivienijimo organas,
Coblcns, Vokietija, Kovo 16. o milijardai amer. dolierių.
kad pašelpimas Lietuvių nebū met Kronštadte ir PiSrograde
I
ie
milijardai
—
tai
viena
iškeikė,
kad taikos sutartis Rusijos užtatai klausia, kokią nau- Vįlnius. Čia yra susitveręs
priešbolševi kiniui — Apie paskirstymų bolš?yitu iliuzoriškas.
Elta. prasidėjo
Lietu “Mokslo Draugijos Komite
sukilimai, bolševiku sovietu kų arnfijų vakariniame fronte is \ ersuilleso taikos sutarties įsu Lenkija galutinai būt pasirn- »lą atnešė tie metai
sąlygų.
Syta
ateinant
i
penktadienį.
Ta pati tVlegrnnia raidė
viams. Atsako, kad nedaug. tas”. Dabar pranešama, kad
atstovai suvažiavo kongresan svarbių informacijų iš ofioilaidec be Jpataisvinu:
‘Taikos sutartyje pasakyta,
Vas. 15 <1. tos Draugijos Ko
jalių versmių ėia gavo Ubi» «.
Mask voje.
RYGA. — Kronštadto rgvoliu- Bet jei Lietuviai dėl savo kal
Vakar įievieliu telegrafu" iš eago Tribūne korespondentas. kad Vokietija tuos milijardus eijonieriai bevieliu telegrafu pa bos ir lietuviškumo Vokiečių mitetas taip pasiskirstęs pa
Kt)WN() PRESS, DRAUGUS
Patirta, kad 3, (i, 14 ir 16 gali išmokėti auksu, gaidai kvietė svetimų šalių laikraščiu ko laike butų, turėję tiek naudos, reigas: pirmininkas d-ras T.
CHICAGO 2:įJ4 BAKLIENY A- Ma skvos* pranešta, kad tas so-j
i i
ar kokiais respondentus Kronštadtsn, kad jie tai tikrai Vokiečiai nebūtų iš Basanavičius, viee-pirm. Mv-’
vietų kongresas paskelbęs at bolševiku armijos,- išviso dvi viais, prekėmis,
VE
L f
nors
kitais
turinčiais
vertę asemeniniai Įsitikintų apie platina drįsę besakyti, kad Lietuvių kolas Biržiška ir kun. M. Rei
GAIAVANAUSKO, NOTA T/U- siliepimą j Rusijos darbinin dešimts trys divizijos, pare
daiktais.
—'
mus bolševikų melus prieš revo- čia visai nėra. Kaip nors tie nys, sekretorius >St. Nag’insTSAJUNGAl STOP LIESVVYR- kus. Atsiliepimas ypač taiko miamos artilerijos, raitarijos
Teeinu iš tos 20 milijardų liueijonierius.
vaisiai menkučiai pasirodo, te kas, ižd. kun. I Šepetys, knyg.
SACSIBE REIKALAUJA KAI) mas Į sukiblsius šiaurinės Ru ii- kitų burių, yra sutrauktos
markių
sumos
pirmiausia
tu

einu metams sukakus, galime d-ras Pr. Augustaitis, nariai;
t dviejose svarbioje vietose.
ENK AI (SRAUTAI IDŽ PILDY sijos darbininkus.
BERLYNAS. — čia sužinota,
Astuonios atsargos divizi ri Imt atskaityta suma už už kad Lenkai darbuojasi gauti man jaisiais pasididžiuoti. Ypatin- T. Augevičiusrir M. Šikšnys. I
TŲSI’VALKU SPOldE 7 SUTA
Sovietai šaukiasi darbinin
laikymą okupaeijinės talkinin
— IT — 15. Tš \’ilnians
RTIS NEPEREITI LINIJA-8A- ką, kad jie nepasiduotų kurs jos yra sukoncentruotos Kije
datą paimti savo kontrolėn Rytų gai tuomi, (ka«l musų'-kalba
vo plotuose. Kitos atsargos, ku armijos, Vokietijos terito Prūsiją, kuri Danzigo išėjimu at faktiškai, kaip valdiška tapo pranešama, kad “Vidurinės
ST R U N AI
M OL AI >E C MIN A tymams darbininkų
klesos
i Lietuvos” valdymo komisijos
rijose esančios.
pripažinta. Prie to:
skiria nuo Vokietijos.
STOP SUTIKO DUOTE MAIS priešų, ir'kad stipriai ligi pa kurių bus trylika divizijų, sto
Prancūzai tvirtina, kad jei
1. Lietuviaibs neatleistinai pirm. generolas Mokrzeekis,
TO VILNIAUS SRICZIAISBET baigos laikvtusi to, kas jiems vi užpakaliuose anų keturių
Gudų,
Vokietija nepildvs to reikala BERLYNAS. — Čia viename prašant, išeina “Valdžios Ži įsakęs, kad Vilniaus
REIKALAUJANT
LIETVWJU .pinn murnj luety buvo ifiko. armijų.
priemiesty nužudytas buvęs Tur
gimnazijos (indai
ir Žydai
vimo,
prieš
ją
busią
pavar

nios’/ ir lietuviškoje kalboje.
KONTROLE APIO ISZDAIINI- vota.
Aštuonios raitarijos divizijos.
kijos didysis veziras ir finansų
totos spėkos.
2. Liepos 13 d. Direktorija moksleiviai priverstinai biitų
MA STf/P PRASZO S A AVINTI
Sako, darbo žmonių prieministeris
Talaat
paša.
Aštuonios divizijos raitariVokietija kreipėsi
Tautų
parėdė, kad Lietuvių vaikams mokinami I^enkų kalbos.
LENKAMS
RE K WIZI (T J A S
sai mėgina isnaujo praplėsti Jj()S, kajp sužinota, sutrauktos Sąjungon su protestu prieš tal
’ilen/ko.je
mokyklose tikyba butų išgul- — H — 15. “Vilen/koį
KAI) PASZELPIMAS LIETA- liepsnas naujam civiliam ka
BAVARIJA
ATSISAKO
NU

Slovo” praneša, kad Vilniau^:
išilgai vakarinio fronto. Bet kininkus, kam šitie okupuoja
<lonia lietuviškai.
AVIU NEBŪTI ILUZORISKA
rui Rusijoje. Jie nori darbi iš tų tik keturių divizijų vie naujus Vokietijos plotus. Pran
GINKLUOTI GVARDI
Lenkų komitetas nuttarė, kar|
ELTA ninkams naujų žaizdų ir nau
3. Nutarė Žemdirbystės Ka
JĄ.
V asario 8 <1. visi įstaigų tar
ta žinoma, buteli^ Pripeties euzų laikraščiai tvirtina, kad
maros posėdyje. Lietuviams
jo
vargo.
.Jie
kursto
juos
prie
pelkėse.
BOLŠEVIKAI NETENKA
tas .protestas neturėsiąs jokios Sako. tegu talkininkai eina ir smarkiai už tai stojant, kad nautojai, o taippat amatninstreikų,
naikinimo
geležinke

kai ir darbininkai, paaukot
KONTROLĖS KARUOAbelnai imant, visame Pet- reikšmės. Nes Vokietija nepri
užima Bavariją.
Žemdirbystės Kamaros laik
lių,
kad
nebųtų
gulima
Į
mies

pusę savo dienos uždarbio Al
MENĖJE.
- *
rogradodIdessos frontebolševi- guli Tautų Sąjungoje.
Berlynas, Kovo 16. — Cent- raštis ir Lietuvių kalboje bu gštosios Silezijos plebiscitui
tus pristatyti kuro, maisto ir
kai turi sutraukę viso 57-ias Savo keliu, Vokietijos vvtų spauzdintas.
Apie tai pranešama iš Estijos. dirbtuvėms žaliosios medžia divizijas kareivių.
Krautuvės, teatrai ir restorai
jiausybė tvirtina, kad Vokie ralinė Vokietijos valdžia, sa
gos.
Prie lo reikia pridėti, kad nai turi įnešti nemažiau, kai
koma,
pareikalavusi,
kad
Ba

Stockholmas, Kovo Kr. —
Tik dvi bolševikų kareivių čiai talkininkams iš tų 20 mi
Toliau sovietai pažada dar
varija nilginkluotų savo pilie tautiškas susipratimas tarp •) proeenRj dienos uždarbio.
Rusų knfriomenėje bolševikai'
divizijos yra Turkestane, vie- lijardu markių didesnę pusę
Lietuvių labai auga ir kas
— II—15. Vilniaus Lenkt
netenka kontrolės, / sakftma bininkams geresniuosius lai na divizija Siberijoje ir vie-^ j«u atmokėję pinigais ir viso tinę gvardiją, kaip to reika
kart plačiau platinasi.
kus,
geresnį
šalies
patvarky

lauja
talkininkai.
Burhardas
ir RusH’kis. nuy
kiais daiktais.
gautose ėia depešose iš Suo
na — šiaurinėj Rusijoj.
Niekam
nėra
žinoma,
ar
ta

mų,
kairuomenės
sumažinimą
Pirmiaus
būdavo
Vokiečiai
ko į Paryžių prašyti Lietuvi
rr todėl Vokietija visai ne
mijos ir Estijos.
Galutinai tikrai sužinota,
ir pastovios taikos sąlygas.
sai
eentralinės
Vokiečiu
val

visaip
niekino
Lietuvius,
ne

varilu Lietuvos ir Ix>nkų
kad daugiausia kuruoinenės supranta, ko daugiau nori
Tvirtovės Kronštadto artile
džios
reikalavimas
yra
širdin

puldavo
su
lazdomis,
stiklais,
nijos.
\ is tai paprasti ir žinomi bolševikai turi sutraukę Vil talkininkai.
rijos ugnis užvakar buvus at
’
•J
gas ir tikras, ar tiktai nuduo bet dabar to nėra. .Jau ir tie
bolševikų
valdžios pažadėji niaus ir Lvovo šonuose. Bet
kreipta j Suomijos užlajos pa
tas.
Lietuviai, kurie buvo suvokie- Duseta, Kžerėnų apskr., N
kraščius tarjH1 (’ranienbaum ir mai, bi tik darbininkai ramiai pačiame lx*nkų fronto cent AREŠTUOTAS RADIKALŲ
Gana
to,
kad
Bavarija
at

tėję, dabar pamažu pradeda veizint to, kad tas miesteli
LAIKRAšščIO ŠTABAS.
pasilaikytai . ir,1 , leistų
komunis- re kareivių nedaugiausiai.
Petrogrado.
,
sisako
klausyti.
Sako,
gvardi

susiprasti
ir prie savo tautys stovi Lietuvos šiaurės Au
Bolševikų artilerija iš Kres tams stipriai įsigyventi Mas Tarpe Petrogrado ir svar Milanas, Kovo 16. — Itali ja Bavarijai būtinai reikalin
tės gryž^i.
taitijos kampelyje,
žmon
baus geležinkelių mazgo Velinąją (iorka, šaudydama i kvoje.
ga ir ji nebus nuginkluota,
jos
policija
mieste
Trieste
avienok susipratę. Lietuviai
PfMlraug iš Maskvos pirmu kija-Luki yra trys divizijos iš
Kronštadtą, sunaikino Tollbanors
talkininkai
turėtų
užim

reštavo
visą
redakeijinį
ko

Kaunas.
Vas.
17
d.
Iš
čia
smarkiai ginasi nuo Zeligowi
kartu pranešta, kad Kronš- 9I-sios armijos ir dvi kitos iš
aken šviturį.
ti
visą
Bavariją.
Tr
tegu
jie
munistu
laikraščio
Lavoratoišvažiavo
Paryžiun
Užsienio
kio atvestų alkanų plėši
esąs nežinomos armijos.
Iš Kronštadto atvykęs ėia tadto sukilėliu vadas
eina
ir užima.
re
štabą.
Komunistai
kaltina

Reikalų
Viep-ministeris
Pet

ganjų.
žmogus pasakoja, kad revoliu- koks tai Tviirkin, buvusiojo 3-sios armijos svarbiausios mi už kurstymą žmonių •riauNežinia kaip j tai atsineš ras Klimas.
Pajutę pavojų Imti atskiri
ci jonkeliai Kronštadte stipriai caro valdžios slaptos policijos spėkos sukoncentruotos tarpe Sėsna.
talkininkai.
—
4l
—
11.
Gudų
spaudos
biu
tiems
nuo Lietuvos, visi stoja
Velikijn Lūki ir lx:pel. Tos
laikosi.
Revoliueijonieriams narvs.
ro
pranešama,
kad
linijoj
Ly

gelbėties. ypač jaunimai uo«t
armijos vyriausioji stovykla
vadovauja patys darbininkai.
da
—
Gardinas
—
Vilkovišliai susiorganizavo į šauliffl
vra Minske,
.Jis sako, kad kova už tvir TROTZKY BLOKUOJA
THINGS THAT NEVER HAPP£N
kis,
kasdieną
suserga
šiltine
būrius ir ėjo drąsiai kovoti
KRONŠTADTĄ.
tovė bus vieno ilgiausių, jei
Prieš Vilnių stiprios spėkos.
apie 400 žmonių.
su daug kartu galingesbiaiM
garnizonas gaus
užtektinai
—
H
—
11.
Gudą
spaudos
priešininkais
ties Smalvaisį
Vilniaus
fronte
bolševikai
maisto. MnisFo turėtų gauti Tvirtovėje yra 8,000 moterų ir
biuro pranešama, kad “Vidu Salakais ir Dnkštais. Daug žn»
turi apie dvidešimts tris divi
vaikų. v
iš Amerikos Raudonojo Krv?
rinės Lietuvos Vyriausybė”, vo, bet apsigynė nuo Liaukų,
žiaus sandelių Viborge, Suo Copenhagen, Kovu Iii. — zijas. .Joms vadovauja žino
įdėjusi Varšuvos laikraščiuo Nežiūrint vargo,
Gyni
mas bolševikinis “Napoleo
mijoje, z
Rusijos bolševikų valdžios ka
se <lu skelbimu: 1. kalbnuia, Komitetui žmonės čia daug a
Petrograde bolševikų vadai ro komisaras Trotzky, anot nas" Tougnelievski.
kad visiems asmenims, kurių kavo: sidabro kuone pudą,
Galimas daiktus, kad iš ši
mažai pasitiki savo kareiviais. gautų ėia žinių,
nusprendė
balsas gali turėti įtakos susiv. tpinigų 9,(MM) auks. Aukso 1
Svarbiausios miesto
gatvėn blokuoti kronštadto tvirtovę, lų SĮx;kų kelios •divizijos tie
rinkimuose į Vilniaus seimą ir krodžiu ir šiaip pinigų ir
stipriai patroliuojamos dieno neatkreipiant doinos į faktą, įėjo Imt paimtos Petrogrmlan
malšinti
sukilimus.
plebiscito
darbe, palengvina vairių produktu. Garbė dirie
mis ir naktimis.
kad toje tvirtovėje yru 8,(MM)
mas ir net galįs būti dova tebūnie Dusetiškiams už tai.
Ik* šito, bolši'vikai stipriau
moterų
ir
vaikų,
kuriems
grū

20 BOLŠEVIKŲ DIVIZIJŲ
nai gaunamas įvažiavimas į
sias spėkas palaiko Galicijos
moja badas.
EINA ANT LENKIJOS.
“Vidurinę Lietuvą”. 2. rašo
ir Besarabijos šonuose.
“Draugui” Chicago,
Oakley avė.

1/

31, l»l«, AT CHICAGO,

2334

SAKO, SU GEG. 1 D. VO
Iš baimės darbininkų strei
KIETIJA TURI IŠMO
ko. Chicagoj e uždarytos kelios
KĖTI.
________
mažesnės skerdyklų Įstaigos ir
Kitaip ji susilauksianti dide-' aP^e 2,000 darbininkų neteko
darbo
lių nesmagumų.
Paryžius, Kovo 16. -L Tal . .Uždaryta: Independent PaBOLŠEVIKAI ATSILIEPIA i BOLŠEVIKAI TURI SKAIT- kininkų “repąratimi” komisi cking Co., Brennan Packing
I
LINGĄ ARMIJĄ VIL
Į RUSIJOS DARBININ
ja, veikianti Vokietijoje, pas Co.. Boyd, Lunham &Co., WiNIAUS FRONTE.
KUS.
tai osios valdžios pareikalavo, lliam Davies Co. Jos visos ne

ma, ikad Lmikų vyriausybė pa
Trotzky atsisakęs bombar Taigi ir žinok bolševikų su
siuntusi
25 milijonus markių
duoti Kronštadtą, kad nesu manymus turint jiems tokią
Rygos.
“Vidurinės Lietuvos” gvven
naikinti ten esančiu kelių ka skaitlingą karuomenę.
Stockholmas. Kovo 16. — ro laivų, kurie bolševikams
tojų nuostoliams, padarytiems
Laikraščio Aftonblndet kores reikalingi. Tad verčiau blo VOKIETIJA TAISOSI PRE
Lenkų respublikos ir Želigov
pondentas iš Rygos praneša, kuoti.
‘
KYBOS LAIVYNĄ.
skio karųomenių atlyginti.
kad apie dvidešimts bolševikui
Nuo Sausio 28 d. iki Va
divizijų su artilerija ir biku
Berlynas, Kovo 16.
R<»į.
sario 14 d. Kaune buvo 1^
Praeitą parų Uhieagoje pa
NEKUOMET TAIP NĖRA.
nų korpusu eina pirmyn ant vogta 15 automobilių.
susirgimų kolera. Paskutines
chstagas paskyrė 12 milijurdų
Lenkijtis n psk ličiuose Smolens
markių subsidijų
kompani
Driskius nukaitęs viename kieme pjauja malkas. Namų keturias dienas naujų susirgi
ORAS.
(iražus oras šian joms, kurios statydina vok iš šeimininkė šaukia jį valgyti. Tasai atsako, kad jis nieko mų nebuvo.
ko, Vitebsko, Orslios ir Mo
gi levo.
die ir rytoj; šiandie šalčiau.
kuosins pirklvbos laivus.
nedarąs iš val^tK nes labai užimtas savo darbu.
— Vas. 10 d. Norus-NarušeTokių žinių paduodama iš

■rita

PINIGį) KURSAS.

Svetimų šalių pinigų vertė,

nnnt nemažinu $25,(MM) Kovo
buvo tokia pagal Merehants
an and Tiuat Co.:

Anglijos sterlingų svarui
$
Prancūzijos šimtui frankų
ltulijos šimtui lirų
Vokietijos šimtui markių
Lietuvos šimtui auksinų
Lenkijos šimtui markių

- ■ .-- 1—*— —įjv r

DRAUGAS

'

TreMionis, Kovus 18, 1!)«1

| skolose nugrimzdusi. Tr patiNAUJAS AMERIKOS PRE pagarbos ženklus, lieku Jūsų Į
Pamėflnkite naujo.
ŠALIN ŠLAMŠTAI.
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS Prancūzija po karo pusi rodė iš
ZIDENTAS IR NAUJOJI
nuoženiiausiu tarnu,
laidi lx* jokios atodairos. Bars
VALDŽIA.
Jonas Vileišis,
“DRAUGAS”
i
’
irm
1920
metų
Jėzus
Kris

jų
parašė
bedievis,
nedorėlis,
Liet. Atstovas Amerikoje.
■Ina kasdien* Išskyrus nedėldleidaa tė pinigus, nes tikėjosi iš Vo
Su ulr«cUtniotu T»l«b*i«nkUo Sut. Val«t
rRKNIMERATOS KAINA i
kietijos didelių krūvų aukso. tus gimė Betliejaus lūšnelėje. tai atmink ir žinok, kad ten (Lietuvos Informacijos Biuro
Kovo 4 d., 1921,
Patautu Biurą.
OHICAGOJ IR UŽSIENYJE:
Nepavykus Lenkams gauti Jis atėjo ant žemės parodyti nėrusi nei maisto, nei sustip
pranešimas.)
Magiame mėlyname pakelyje.
Gerbiamam Calvin Coolidge,
Metama .................................. fS.OO
pasauliui amžinų ir laikinų lai rinimo, nes ten to viso nėra,
Visos tvirtos, gemalus užmuSanPusei Metų
»r rKKKjt* • ADO pinigų, jie mėgina daryti eko
Su dideliu pasitikėjimu ir Am. Suv. Vals. Viee-Pirm.
čios ypatybes Siame vaiste idčtos,
BUV. VAJUM,
nomines sutartis su kitomis ša mę. Daugelis tautų įtikėjo bet surasi nuodus, kurie grei
su priemaiša priimniai Švelnaus
širdingu lūkesčiu dauguma Gerbiamasai:
Metams .......... ........................ >6.00
kvgpalo.
Kristui ir priėmė Jo mokslų, čiau užnuodins* tavo protų ir
Pusei Metų .................... ■••• •:• 6-00 limis. Del visako padarė tokių
Amerikos Lietuvių yra laukę Leiskite man išreikšti Jums
Ruffles yra labai paveikiantis
Prenumerata mokasl ltkalno. Lai sutartį su Prancūzija. Praneš įtikėjome imies ir neapsiriko širdį, "Kaip ir kitų neatsargių
pleiskanų paSalintojas — begaliniai
naujojo Amerikos Suvienytų nuo savęs ir nuo Lietuvos Val puikus
kas skaitosi nuo užslratymo dienos
plauku sutaisytojas, kuris
ta, kad jau prisiglaudusi ir me, nes Kristus yra šviesu pa žmonių, kurie šiandienų lnedieae nuo Naujų Metų. Norint permal
atiks kad
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ir
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ir
tautos
širdingiausių
anti adresą visada reikia prisiųsti Ir prie Rumunijos. Tonpu, Len sauliui.
vijai vergauja.
r gačniaukirtosios pildomosios valdžios. linkėjimų- iš priežasties Jūsų
senas adresas. Pl-nigal geriausia slų■Hl siaiypatai.
Lietuviai sudaro katalikiškų
atl ifiperkant k rasoJ e ar ezprese "Mo- kai tuo pačiu žvilgsniu geri
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tos
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vietos.
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aey Order" arba Įdedant pinigus | nusi
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Aptiekose
registruotą laišką.
parsiduoda
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po 65c.arba
ra
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Ypatingai
vėlusi
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nedaliuoinosios
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atsiųskite
savinti kai-kuriuos plotus Lie vienas ar kitas išsigema, taip meškino letena; nuo Lietuvos
75e., tad
8334 S. Oakley Avė., Chicago. tuvos.
panašiai ir Lietuvių tautoje buvo atimta net ir spauda! jos principus, kaip į kokių gi smagu yra man reikšti tuos lin
atsiuaime
kėjinius
'Pamištai,
nes
Massarių, negalėjo užmatyti ir pri
Tel. Roosevelt 7791
per paStą
Tečiau tos jų pastangos ne randasi niekuris nuošimtis iš-' Bet retežiai truko, Lietuva at
tiesiog ii
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valstijoj
gyvena
pažinti
Lietuvos
Valstybės,
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Lietuvių
ir
kaipo
atskiros
ir
savitos
Res

Ir jei Lenkijai bus lemta gy lanko bažnyčių, nelaiko pas♦
publikos.. Prieš inauguracijos atkeliavus man į Suvienytas
Bitinai
vuoti, ji vargs didelius vargus nikų, neina išpažinties, nepri Kaip suplyšusi nuo saulės
dienų, kuri čion Amerikoj pri Valstijas pirmiausiai Bostone
reikalau
ir nekuomet neišbrys iš skolų. guli prie parapijos ir taip gy spindulių žemė pageidauja
kite
prisėjo
širdingo
priėmimo
dapuola Šv. Kazimiero dienoje,
kitokio
rasos
drėgnuųio,
kaip
ištroš
vena
tarytum
nei
Dievo,
nei
Lenkams paliko dar viena
pakelio.
kuri ir Lietuvoje yra plačiai tirti.
Žiūrėkite,
vilties kibirkštėlė. Tai Augsto- sielos, nei gyvenimo po mir kęs žmogus bėga prie šaltinio švenčiama, Lietuvos - Atstovy Kaipo Suvienytų Valstijų
kad butų
tyro
vandens,
taip
ir
Lietuviai
ties
nebūtų.
Bažnyčia
jiems
eji Silezija, kurių jie vadina
INKABO
bėje buvo gauta daug užklau Vice-prezidentui, 'Pamištai atvaisŠlionsku. Šito Kovo 20 d. toj sųs kunigų išmislas, pasilikai atgavę spaudų bėgo, skubino simų, ar negalėtų kaip nors ir seis pildyti didžiai atsakominbažeuklis.
si
prie
knygų
ir
laikraščių,
taip
jau
pramanyti
ir
t.
t.
O
provincijoj įvyks plebiscitas
gos
ir
garbingos
pareigos
ir
aš
svarbesniųjų Lietuvių organi
(gyventojų balsavimai). Gy prigulėjimas prie parapijos e- bet nelaimė, kad jie iš dalies zacijų atstovai dalyvauti tose linkiu Tiunistai kuogeriausios
ventojai patys nuspręs balsais, sųs bereikalingas dalykas. Tai tapo apvilti. Jie girdėjo, kad iškilmėse ir tuomi pareikšti pasekmės, kokia esi Tamista
T»l. Canal 257 Vak. Canal 2118
Ką Darys Netekę ku> jie nori prigulėti, ar prie šiokius ir tiems panašius daly knygose ir laikraščiuose telpa savo pasitikėjimų.
atsižymėjęs
ir
kaipo
MassaVokietijos, ar Lenkijos. Žino kus blusų paklydėliai vienas įvairių įvairiausių pamokini
cliusett’o Valstijos Gubernato
Silezijos.
vai tvirtina, kad Lenkai pra kitam galvon kala. Bet reikia mų, kad laikraščiuose yra žinių Tečiau buvo paskelbta, jog rius.
Lietuvis Gydytojas Ir
laimėsią plebiscitų. Nes gyven žinoti ir suprasti, kad bažny iš įvairių pasaulio dalių; bet pati inauguracija bus be jokių Reikšdamas Tamistai augšChirurgas
Kuomet po kart) talkininkai tojai labjaus linksta prie Vo čia, išpažintis ir visas krikš jie neturėjo tiek laiko ir ap iškilmių ir ypatingų užkvieti1891 So. Halsted Street
mų.
Tuomet
prisėjo
pasitendusios
pagarbos
ženklus,
lieatgaivino Lenkanjs jų valsty
kietijos. Su Vokietija jiems gy čioniškas mokslas tai nėra iš sukrumo, būdami po šiaurinio
Valandos: 10 iki 12 ryto: 1 Iki 4
ku Tamistos ištikimu,
bę, Lenkus apėmė džiaugsmo
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buvo
da
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išmokti
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po plst. • Iki 9 vakare.
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nei
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venti, žinoma, ne pyragai. Bet
a------—------- —--------Jonas Vileišis,
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roma.
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šlamštų
nuo
teisingos,
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pų,
nei
šiaip
jau
žmonių,
bet
su Lenkais, butų pragaištis.
Liet. Atstovas Amerikoje.
tuojaus pradėjo kūnyti savo
yra Kristaus mokslas. Tų žino dorios ir naudingos literatū samdomas namelis, kursai taip
Silezija
turtinga
anglimis.
Kovo
4 d., 1921.
senovės svajones — padaryti
Tel. Kandolph 2898
ir supranta civilizuotas pasau ros. Tad-gi daugelis tapo ap reiškiai yra atsigrįžęs į PennYra
daug
ir
kitokių
pramonių.
A. A. SLAK1S
Lenkiją didžiausių, galingiau
lis, išėmus musų apuokus, ku vilti. Nes beširdžiai su pur sylvanijos avenue, kuria kelia Gerbiamam Charles E. Hughes
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Lenkai
neteks
tos
pro

ADVOKATAS
sių ir stipriausių viešpatijų
rių akis bijo šviesos. Niekas vina sąžine ir sugedusia širdi vo visa inauguracijos procesija Va 1 stybės Sek reto ri u i.
Ofisas vidumiestyj
vincijos,
jie
neteks
jau
nei
pa

ASSOCIAT1ON BLDG.
Europoje.
nestoja be priežasties. Jei kas mi išgamos brukte bruko iš Wliite House į Capitol ir Gerbiamasai:
19 So. La Šalie St.
i
skutinės vilties.
9 ryto iki 5 po pietų
<
Jie paskelbė, kad busimoji
įvyksta, tai turi būti ir prie jiems savo šlamštus, kuriuose atgal, 'buvo dailiai išdabintas Vardan Lietuvių Tautos ir Valandos:
Pancdėliais iki 8 vakare
Netekę
jie
tos
paskutinės
•Lenkija turėsianti arti 50 mi
žastis. Jei žmogus suserga, tai vieton pamokinančių straips su keletą Amerikos žvaigždė Lietuvos Valdžios teleista bus
Nedėliomts ofisas uždarytas
vilties,
ar
tik
nepamėgins
pul

lijonų gyventojų. Jos rubeženklina, kad jo kūne užsivei- nių silpnapročiai talpina pur tų ir keletą musų dailių tris man ištarti širdingiausį TamisX žiai sieksiu Baltijos ir Juodų- ti Lietuvos. Suprantama, jiy sė pavojingos bakterijos; jei vinus paveikslus, begėdiškus palvių vėliavų, kurios, tarsi, tai pasveikinimų iš priežasties
sias juras. Lenkų viešpatijon Lietuvių nepainus ir nepa- žmogus išgijo, tai ženklina, raštpalaikilis. Tad-gi atsižvel turėjo traukti atvdų visų pra apėmimo Suvienytų Valstijų iiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii
Rcs. 1139 Independence Dlvd.
; ineisių dideli plotai Ukrainos, vergs. Bet gali didelius išnai kad pavojingos bakterijos ta giant į tai ir matant tokį kenk eivių.
Telefonas Von Burcn 294
Valstybės
Sekretoriaus
vietos
kinimus
padaryti
šaliai
žymios dalys Vokietijos, Gu-,
po nugalėtos ir sveikata su smingų darbų, notoms neno Tų pačių'dienų Lietuvių 'fau ir linkėti Amerikos Valdžiai
dija, Lietuva, Latvija ir plo
grąžinta. Jei musų tautoje rams Lietuvių visuomenė turi tos ir valdžios vardu Lietuvos ir V’alstvlM's Departamentui,
ELTOS ŽINIOS.
tai Rusijos. Jei kaip, jie sakė,
randasi žmonių nutolusių nuo sušukti: ‘‘Šalin šlamštai iš Atstovas Amerikoje yra pa kuriame Tamista pirmininkau Rusas Gydytojas rl Chirurgas
Moteriškų, Vyriškų
£.tai vienas Lenkijos šonas tutikėjimo arba visai jį pametu krikščioniškų namų'’! Ir kodėl siuntęs pasveikinimų ir ge ji, laimingai ir garbingai at Specijalistas
Vaikų ir visų chroniškų ilgų
? rėsiųs susisiekti kadi r su Mas (Iš Lietuvos Informacijos sių, tai, be abejonės, tat ne “šalin”? Todėl, kad šlamšte riausių linkėjimų Valstybės likinėti visi reikalai.
VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 pu
pietų, 7—8 vak. NcdėUomis 10—12 d.
kva.
Biuro)
nei pamokinimo, nei doro Prezidentui, Vice-prezidentui
atsitiko be priežasties.
Reikšdamas Tamistai augš Ofisas 3354 So. Halstcd St., Chicago
Iš daugelio įvairių priežas straipsnio nerasi, nes bemoks ir Valstybės Sekretoriui.
tPrancuzų paremiami Lenkai
Telefonas Drover 9693
ūmasis Seimas, ištos pagarbos ženklus, pasilie
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU1IIIIIIIIIIIIIIIIIII
pradėjo kūnyti savo svajones. klausęs Užsieniu Reikalu Ali- čių šiuo žygiu užteks prisimi lis ir be doros žmogus nie Jo Ekscelencijai
ku Tamistos.
Tam tikslui nesigailėta milži nisterio pranešimų, randa, kad nus vienų ir tai bene bus svar kam negali duoti to ko patsai Warren G. Ilardingui,
Jonas Vileišis,
niškų išlaidų. Suorganizuota Ministerių Kabineto vedamoji biausioji. Prityrimas ir ištyri- neturi. Tad-gi krikščionis ka- Am. Suv. Vals. Prezidentui.
Įdėt. Atstovas Amerikoje.
milijoninė armija. Skolinta pi- užsienio politika atatinka gT Į
lal,kas Jel nors vienu centu Gerb, Prezidente:
Kovo 4 d., 1921.
; nigai užrubežiuose ir namie. Ir viems Lietuvos Respublikos dieviški laikraščiai ir bedieviš prisideda prie rėmimo ^die
J Perkėlė scavo ofisą po num g
Vardan Lietuvos- Respubli
f vis sakyta, kad tokia ruimin- reikalams, ir eina kitų dienos kos knygpalaikės (langiaus viškos spaudos, ar tai pirkda
PLATINKITE "DRAUGĄ.
■4729 So. Ashland Avenueg
skriaudos tikėjimui padaro ne mas jos knygas arba laikraš kos Valdžios ir visų jos gyven
rga Lenkija netruksianti Įsi- darbų dirbti.”
K
Specijalistas
g
gu kas kitas. Bedieviški laik čius, turi atminti, kad ne kų tojų, turiu garbės sveikinti
J gyventi. Praėjus keliolikai me
■DŽIOVU, MOTERŲ ir VYRŲ LIGUg
Kaunas - II - 7. P. Balu
Jūsų
Ekscelenciją
iš
priežas

Jvalandosnuo 10 iki 12 Išryto: nuo|
tų skolos busiu atmokėta ir tis, Politikos IK'pnrtamento raščiai ir knygpalaikės yra tie kitų daro kaip tik sau kilpų
DR. S. BIEŽIS
ties
Jūsų
inauguracijos,
kaipo
■2 Iki 5 po pietų: nuo 7 iki 8:30g
pati šalis busianti dar gana Direktorius, yra gavęs vyriau nuodai, kuriais užnuodijamos ant kaklo neria, idant bedie
LIETUVIS GYDYTOJAS
| ■vakare. Nedėliomts 10 kll 1
■
Suvienytų
Valstijų
prezidento.
IR
CHIRURGAS
g
vis jų užveržtų. Nes iš kur ir
katalikų
žmonių
širdys
ir
ap

g
Telefonas Drevei 2880
2
turtinga.
sybės pasiūlymų pasiimti Lie
2201 West 22nd Street
g
Lietuvos
žmonės
auklena
savo
Varšuvoje ir kituose Lenkų tuvos atstovylię Londone. I’. svaiginamas protas. Laikraš per kų šiandien Amerikoje tu širdyse ypatingų prisirišimų
Canal 6222
■
3114 W. 42nd Street
_
rime
tų
kuopų
socijalistų,
kas
čiai
ir
knygos
buvo,
yra
ir
bus
miestuose buvo daromi tik vie Balutis dar nėra davęs savo
Tel. McKinley 49885
prie
Amerikos
žmonių
veikiau
neišsemiamu šaltiniu mokslo ir jie per žmonės ir iš kur jie at
lai pokyliai. Ponija su minis- sutikimo.
apšvietus, kuriuomi naudojosi sirado? Jie buvo Lietuviai ir šiai tos priežasties delei, jog
teriais lėbavo per dienas ir
Raseiniai - II - 7. M tisų ko ir naudojasi pasaulio išmin katalikai. Kas juos tokius iš netoli viso milijono paeinan
naktis.
J
čių iš Lietuvos asmenų čion ^Telefonas Boulevard 9199
1900 S. Halsted Str.
respondento
pranešimu, š.
Trumpu laiku išleista de m. Vasario 2 d. įvyko skaitlin čiai. Bet reikia žinoti ir supras tvirkėliais ir išgamomis pada yra suradę apsaugų nuo sun I
Tel. Canal 2118
šimtys milijardų lenkiškų mar gas įvairių Apskrities savi val t i, kad ne kiekvienas laikraš rė, kad jiems nei tėvynės, nei kių gyvenimo priepuolių ir
[Valandos: 10 ryto iki 8 vakare
g
DENTISTAS
[ Gyvenimas:
kių. Ir pasekmėje neatsiekta dyki ų, visuomenės ir vyriau tis ir įie kiekviena knyga duo bažnyčios, nei doros, nei proto Įjersekiojimų ir galimybę iš- #
333) South Halstcd Str.
o,
nebereikia?
Kas
ant
to
klausi

da
žmogaus
sielai
ir
protui
mai
9—12 A. M.
■
2811 W. «3rd Str.
pageidaujamas tikslas. Niekais sybės įstaigų atstovi,! suvažia
naujo kurti savo laimingų įjValandos:
SI
1—5: 7—8 P. M.
u [Tel. Prospect 3466.
mo
atsakys?
Atsakyti
niekam
sto.
Laikraščius
ir
knygas
rašo
nuėjo visos svajonės. Džiaug vimas Laisvės paskolos realiir leidžia žmonės, bet ne visi ir nebereikia, nes jau yra atsa buitį. Pačios Amerikos gero
•S
iamo pabludimas atšalo, kuo
žavimo klausimu. Pranešimai žmonės yra išmintingi, dori ir kyta: Montvidas ir Kiaulėmis vė visados primena Lietuvos
luet susiduria su tikrenybe,
apie Apskrities ir vietos L viii teisingi. Yra žmonių melugių. vedami prie kartuvių už niek gyventojams, jog tąja gerove Telefonas Armitage 9770
Jp'ol. Canal 6222
Šiandie įlenki ja taip pavar mo Komitetų darbuotę suva
MARYAN S. ROZYCKI
šiška darbų atsakė, kad niekas naudojasi ir jų draugai ir gi
via
žmonių
skriaudiku,
vra
1 DR. C. K. CHERRYS 2
iusi. kad vos atkelia skolas ir žiavimų Kaune truko gana il
MUZYKOS DIREKTORIUS
minės
iš
Lietuvos
ir
tie
jų
bro

kitas,
tik
bedieviška
literatu
ra
ų,
yra
ir
žmonių
Lpriede dar neturi duonos. Ii
Mokytojas Plano, Teorijos ir
*
LIETUVIS DENTISTAS 2
#2201 West 22-n<l A So. Lcavitt St.J
Kompozicijos
gai. Vėliau paskirstyta mies galvažudžių. Tad-gi laikraš buvo priežastimi jų baisaus su liai piliečiai, kurie gyvena po
2021 N. Westcrn Avė.
2
< ’hieago
i*
iš to vargo jie užpuldinėja ir tais ir valsčiais Kaseinių Aps
Chicago, III.
•.Valandos: 9:30 A. M. to 12 N.°J
čio arbii knygos pakraipa pri gedimo. Tad gi bedieviškas Amerikos vėliavos apsauga.
Okupuoja ?-vėl imas žemes. Nes kričiui atatikusi šešių milijo
$
1:00 P. M. to 8:00 P. M. 3
guli nuo to, kas jų parašė. laikraštis yra kaipo koki nuo Delei tos tat priežasties su
ju* tik ten pat \ s okupantai pra- nų paskolos dalis, nustatyta
Jei jų parašė žmogus doras ir dai, kurie užnuodija žmogaus ypatingu atsidavimu ir širdin
eimaitimi, bet dar šj-tų numeta valsčiaus susirinkimams lai
išmintingas, tai atmink', kad sielų ir galutinai jų užmuša. gumu linkiu Jusų Ekscelenci
arti 47-»os Gatvės
I*
krųjai vargstančiai Lenki kas (ligi Vasario 15. d.), įht- ten surasi maisto ir pastipri Yra žmonių, kurie ima ir ka jai ir visai 'laidai, kurios va
Tel. Drovar 7042
jai.
žiurėta technikinė realizavimo nimo savo sielai ir protui. Jei talikiškus laikraščius ir bedie dovavimui Jus esate pašaukti,
M.
Dr. C. Z. Vežei ds
.Šiandie pačioje Vai savoje ir dalis ir su kai kuriomis patai
ramiai
ir
laimingai
kuoilgiauPraktikuoja 99 metai
viškus. Taip darydami elgiasi
LIETIVIM DENTISTAS
Ofisas 8149 So. Morgan H4.
kitose 1 .elikijos dalyse siaučia somis (pavedus smulkmenas rių viršaičių, organizacijų ir neišmintingai. nes nuodus sį laikų plėtotis.
4712 SO. ASHLAND AVEMI’U
Kertė 12-ro St.,
Chicago, III.
nuo » ryto Iki 9 vak
Ftik eni streikai ir riaušės sutvarkyti Apskrities Gynimo įstaigų atstovų valstybės pas maišo su valgiu patys savo Reikšdamas
a iigščia ilsios Valandos:
SPECIJALISTAS
Šaradomis nco 4 lig 9 vakar*
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
|pi'b< v \ i i;iu-' l>< •. | )a rbmiiikai Komitetui) priimta. Senam kolos realizavimo klausiniu dvasiai. Žmogui yra reikalin
niškų Ilgų.
Streikuoja dėl didesnių lizino Apskrities (lyninio Komitetui susirinkimas, išklausęs prane gas dviejopas maistas: maistas giamės su musų kiniu, tai koOFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto
iki S po pietų, nuo f Iki S valan
kesnių. Valstiečiai nerimauja atsisakius, išrinktas naujas iš Šimų apie Santarvės pripažini kūnui ir fnaistas proto bei šir del-gi taip mažai ruiiinaiiiės
dą vakar*.
l’bone riaeloy 7439
,<1«*1 gruiiiojamo jiems bado.
N*dėllomls nuo 9 Iki I po pint.
septynių asmenų: Gudausko. mų dviejų I’abultjurio Valsty diestobuliiiimui arba sielos mai •avo sielos maistu, kuris yra
DR. I. M. FEINBERG
Telefoną* Yards 687
Gydo spccljaliai visokias vyrų Ir
Di •Šimtvs tūkstančių žmonių, Apskr. Viršininko, Stankaičio, bių (Latvių ir Estų) ir tuo pa -tas. Nei kiek neabejoju, kad daug svarbesnis?
moterų lytiškas ligas
hn», gal ir norėtų dirbti. Milicijos Vado, (lėčiaus, Gim čių melu alinei ima Lietuvos, kiekvienas renkasi maistų ne
Rūpinkimės tad-gi ir savo 2401 Madlson Str., kampas Westem Avė.. Chicago
nazijos
mokyt.,
Jakubausko,
Bet neturima jiems darbo. Len
reiškia didžiausio pasipiktini iš kokių ten gardumynų, bet sielos maistu, pasirinkdami ai
Valandos: 2—4 po plet 7 9 vak.
VALENTINE DKESMAKINU
kų pinigo <ertė nupuolusi ligi Žemės l’kio mokyklos vedėjo, mo Santarvės nusistatymu ir be abejonės renkasi maistų sakančių knygų ir krikščionis
COLLEUKN
8205 H, Hnlsteil. 2407 W. Madlnon,
Gerkeliimo. Miškų L rėdo, Rim prašo St. Seimų ir Ministerių sveikų ir atsakanti, kad ji' su kų laikraštį. Mums katalikam'
.••minusio laipsnio.
IH5O N. W('lls SL
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
L Valdžioje pakilusi likta ties kos ir Elzbergo, Apskrities Kabinetų augštai nešti Lietu stiprintų mus ir galėtume die žmonėms neišpuola remti be * Dr. L E. MAKARAS
Muko Siuvinį.,, I’alteiny Kirpi
racija. Puldinėja ji visomi' Valdybos nariu. Politikos kinu vos laisvės vėliavų ir ieškoti nos našia pakelti; ir Imtume dieviškų spaudą, kuri nei imimo, l.psigniug blzMiiu ir namams..
Llctiivys Gydytojas ir Chirurgas
Vietos duodamos dyknl. Diplomai.
ilsėmis, kokiiio badu pagelbė šilini išnešta ši rezoliucija:
naujų kelių Lietuvos Valsty sveiki, o saugojaiiiės nuo su 't.l tėvynei nei visiioineiiei jo OflsHH 1000(1 So. Michignu Avė.,
Mokslas
lengvais
a ti n oš.j Ima la.
Vai 10 Iki 12 ryte: 2 Iki
4 po
Kičuos dienomis ir vakarala I‘aJ šaliai. Amerika .jai ištolo ‘‘Rasejnių Apskrities Gyni bės Nepriklniisoinybei išlaiky gedusių valgių, nes jie lengvai kios naudos nesuteikia ir ne
plat, 6:30 iki 8:30 vakare
clkaluuklt knygelės.
ugiau neskoiina, Kreiptasi į mo Komiteto, Apskrities ir va! ti? Geriau žūti garbingai, tik užniiodintų musų kimų ir su suteiks.
Uesidennjo: 10538 Perry Avė.
Tel. Sceley 1643
Tel. Pullman 842
SARA PATEK, pirmininkė
el
Kun. A. Briška.
'raut uzijų. Bei i r na tai nji t-ių Tarybų pirjuinmkii, \uls- helikti \ergais."
vargintų mus, Jpįgu ta

S

DR. P. Z. ZALATORIS

DR.A.A.ROTH,

! DR. CHARLES SEGAL |

DR. A. L. YUŠKA

DR, C. KASPUTIS 1

DR. 6.

6LASER

3

DRAUGAS
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10.000
Gary Ind.
8,282.25 UiiiminiiiniiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiHiii
20,000 lnd Harbor (lnd) 14,804.50
20,916.19
30,000 Kenosha Wis.
1,053.61
Kewanee
Be stočių
2,000
63.000
(Tųsa).
10,990.13
Į
-------- i 15,000 Melrose Pk.
S
5
Philadelphia,
Pa.
Apskritys
Bet viskas keičiasi pasauly
a
MT. CARMEL, PA.
$60,164.99 110,000 Mibvaukee \Vis 5,957.30 =
$380.000
Ę
------UZ
-------|
(12
stočių).
3,062.04
Itockford
je, atsimainė ir Statkaus lai
20,000
7. Shenandoah, Pa. Apskr
1,210.00
Roekdale
8,000
Kolonijos
Stovis
Matant L S. Arthur'o 5 ak- mė. Klebono prakeikimas ma- K vota
(16 stočių)
702.08
Rhiuelander
2,000
veikia. Statkaus suims I
vardas.
tvj dramų scenoje, Jono Širvin tvt
*
16,334.86
20,000
Raeine Wis.
Kvota $400,000.
ta verstų Lietuvių kalbom no Vincas, buvęs labai pavyzdin 150,000
Kaltinime. Md.
12.140.00
Su. Chicago
$46,214.62 I20’000
rėtųsi. k;ul visos Amerikos Lie gas jaunikaitis, pradedu gerti
Karalius
13,075.35 Stovis Vas. mėli I d
2,855.20
Sheboygan
153,785.38
tuvių kolonijos jų pastatytų ir vienų kartų įtūžime užmu
Lazdauskas 2tt.SS8.45 Skirtumas apie .
2,658.00
Springfield
10,000
Lietuvių Prekybos Bendrovės Direktorius ir “Darbininko” E
ša savo tėvų. Galiūnas, mirus
savose scenose.
L. A. Pr. Bend. 10,400.00 1.000
300.00 5.000
< 'umbolu
1,502.25 S Redaktorius p. Pranas G:-'.: 7važiuoja Lietuvon BALAN- E
Thorp, Wis.
“Dešimts metų smuklėje” jo duktė re i Viktutei, įsirašo į 170.000 Philadelphia ir
C25.42 12,000
10.000
‘ Fraekville
Westville
5 DŽIO (APR1L) 30 D., 1921. Kurie norite važiuoti kartu su p. E
Richmond
turėjo ir turi dideliausio pasi blaivininkus ir su jų pagelba
i 5,000
704.06
Freeland
(2 stotys)
1,050.00 10000
Vaivadas
1,620.00
sekimo Amerikonų tarpe. Lie tampa vaitu.
Girardvnle
4.374,00 S Gudu ir turėti iš jo reikalingo kelionėje patarnavimo irpara- E
Worgan
=
2,400.00 lųooo
Kun. Zimblys
Dramos tikslas parodyti ša
1.752.40
Gilberton
1.050.00 E mos tuojau atsikreipkite į mus.
tuviai didesni yra girtuoklio
Gladauskas
1 151.70 7 00()
Steponavičius
Hazeltnn
1.670.00 1,000
100.00
La Šalie 111.
dievaičio Bacli’o garbintojai. lę supuvimo ir gražiosios gy
= Holland American linijos laivas “New Amsterdam”, Ę
29,723.93
)2
lliklas
228.60
Kulpmont
San
Praneisco
5,000
veninio
pusės.
Ir
tas
autoriui
Jeigu jau nekalbėti apie dide
S. Bethlehe.ui
100-OP 80,000 Mahanoy City 4.610.00 10.000 Sioux City la. 5.955.00 = kuriuo ponas Gudas važiuoja Lietuvon, išplaukia iš E
lius Amerikos miestus, kur labai pavyksta. Viktutės pasi 10.000
20.000
4,295.00 po.OOO
(’bestei’
Minersville
1.420.00 8.000
1,250.00 E
Los Angeles
New Yorko į Rotterdamą Balandžio 30 d., 1921.
=
Lietuvių smuklininkų yra pro- šventimas dėl savo tėvo, Elz
1.106.00 Į 30 000
Rastini
5.000
Mt.
Varmei
8.143.74
(Calif.)
poreijonaliai daugiau negu bietos, Galiūno pačios, rūpes 5,000
H
Laivakortė iš New Yorko iki Eitkūnų kaštuoja tik
4,018.54 | 3o,ooo New Philadel. 5.682.14 20,000
Trenton
=
Be stočių
svetimtaučių, atsimenant ang čiai ir kentėjimai, 'Statkaus 5.000
1,965.00 |
Reading
(Silver Creek)
lių kasyklų apielinkes net pačios ir jo dukters šalinamųsi 35.000
Be stočių
' 2,000
511.20 $1,000.000
Palmerton
$520,451.93
baugu darosi! Vienas Shenan- nuo pragaro vietos, jų nuola
15,986.30
4---------- 100,000 Shenandoah
(Daugiau bus).
doris turi per pustrečio šimto tinis noras mesti karčiamų, ke $400.000
$96,173.97 5,000
į
Platesnių informacijų reikalaukit pas:
S94.00
Shamokiu
saliunų, kurie nuodija žmonių leivio Gintautus pavyzdingas
652.70
10,000
St.
(
’
lair
BRIGHTON PARKO LIETU
geriausius jausmus ir atima užsilaikymas pas Statkų, tai 5. Wilkes Barre. Pa. Apskr. ) 5,000
1.413.30
Taniaųua
VIAMS.
(12 stočių)
jiems norų šelpti prakilnius vis geras klestėjimas šalę su
161.000
Be stočių
Nebūkite Be “Draugo”
Kvota $480.000.
tėvynės ir bažnyčios reikalus. puvimo! Taip išrodo, trumpais
Boston, 27, Mass. |
“Draugą,” dienraštį galima | 414 Broadway
Stovis
Vasar.
mėn. 1 <L, $66,759.81 | $400,000
$46.214.62
Arthur’o
Nieko stebėtina, kad mainie- žodžiais kalbant,
gauti be kitų vietų ir šiose:
.ri-iai siūlėjo tiek mažai aukų dramos turinys.
Skirtumas apie ........ 413.240.19 g. Chicago, III. ir visi vakarai.
F. ŠIMKIENĖ,
ir pirko labai mažai Lietuvos
Prisižiūrėkime tos dramos
(50
stočių)
4358 So. Fairfield Avė.
3,150.00]
15.000
Duryea
Mes taip-gi išgauname paspovtus ir atliekame visus kitus su- =
Laisvės Bonų. Kiek girdėjau. perstatymui Alt. Carmelio sce
45,000
Edwardsville 10,066.20
TUMŠIS
&
CO.
5 rištus su kelionė į Lietuvą reikalus. Informacijų reikalaukite E
Kvota $1.000.000
Alt. Carmel’is su 300 šeimynų noje.
(Kingston)
3853 So. Rockwell St.
E tuojau!
S
nedasiįrė net $9,000. Sbenaii- Simas Statkus, Smuklinin 20,000
3 (J30 00 1 ^ov's ' i,s- in,‘n- 1 d., $20.457.93
Forest City
BUCIUNAS,
=
B
... 479,548.07
doris su 2,000 šeimynų neper kas, — J. Kijauskas, Barbora, 20,000
1.855.00 | Skirtumas apie ..........
Miners Mills
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT
2900 W. 40th Str.
viršijo $l3,0(M). Kitos apielin- jo pati — AL Murauskiutė, A’in 75,000
2.854.44 i
Plymouth
CHICAGO.
J. ŽOLYNAS.
kės kolonijos išrodo nepuikiau. cas, jų suims — J. Andrulevi- 85,000
9.032.00 !
Pittston
4063 So. Maplewood Avė.
155,000
Bridgeport
Tų viskų matydama, Alt. čius, Katriutė, jų duktė — Al. 100,000
Scranton
J. SYMONAS,
(4 stotys)
Cannelio Teatrališka kuopa Petruškevičiutė, Juozas Galiu
(3 stotys)_
27,220.00 4140 So. Maplewood Avė.
Petkus
8/495.00 i
,
Janušaitis
42 I1ROAUUAY
NEVVYORK, N.Y.
sugalvojo statyti ‘‘Dešimts nas, girtuoklis S. Petruškevi
J. SMITH,
2,950.00
Elias
1,000.2! !
TTESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per I.IBAVĄ Arba
Kun. Lopatto
metų smuklėje”, dramų. Ji čius, Elzbieta, jo pati — A
52,830.00 3813 So. Kedzie Avė.
Šatkauskas
HAMBURGĄ — EITKŪNUS
3,255.00 |
Ma rdosa
nai, tarsi, norėjo sakyti kirkš- Žarskiutė, Viktutė, jų duktė—
630.00
“Lietuva”
JUOZAS
DEITŠKO.
l LIETUVA
2.500.00 '
Sugar Noteli
uojaučiui
Lietuviui: “Žmo V. Alatukaičiutė, Taučius, ku 25,000
Town
of
Lake
Laivai išplaukiu kas 14 d. Dideli dviejų srtubu pačio laivai išplaukia:
4409
So.
Fairfield
Avė.
2,856.50
AVanainie
gau, pagalvok, kų darai ir nigas g P. Slavėnu, Tadas Gili 8.000
S. S. “ESTONIA” Kovo 1«
S. S. “LITUAN1A” Aprii 13
(3 stotys)
S. S. “POLONIA” Kovo 30
J
“ESTONIA” Bal. 27.
70.000 Wilkes Barre 15,065.46
kur eini! Tavo Tėvynė pavo tautas', keleivis — K. Pranc72,398.70
Viseount
Visi
laivai
turi
puikus
kambarius
trečios kliasos keleiviams
Be stočių
REIKALAUJA.
juj. Plėšrusis Lenkas, tavo kevičius, Kaz. Skirsna, vaito 37,000
22.4077)0
Baltutis
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
amžių priešas, veidmainys ir suims — AL Karosevičius, Pra
8,026.16
' Draugas”
K. KEMPF, General Western Passenger Agent
KEIKIA lietuvių pardavėjų. Yra
$66,739.81
$500.000
120 Nortb La Šalie St., Chicago, Illinois.
nuolatinė
vieta
tikram
žmogui,
kuris
apgavikas
mindžioja tavo nas Lakštas, vaito tarnas —
(Bet “ Draug i” stoties knygos gali pasakyti tiesą pertikrinimo bu
tėvų
lankas
ir
lieja .M. Bernotą, Ona Barzdaitė, 6 Pittsburgh. Pa. Apskr.
rodo kitką. Štai ištrauka iš pasiųs de. Turi turėt pardavėjo sugabumua.
Mano ypatiška pagelba, privers prie
(12
stočių)
nekaltų tavo brolių brau-j tarnaitė — A’. Duginutė, VišXto L. Alisijai raporto:
pasisekinio Ir užtikrinimo tuojau.
Nereikės
laukti
komišino.
Bus
apmo

J. P. WAITCHEES
jų! (Ii tu tų visikų gerai žino-i nevskis, advokatas — S. Me
Bonų pirko 189 asmenys iš 20 kama pilnai kas savaitė. Tai no yra
Kvota $400.000
Lawyer
damas gailiesi desėtko, kito delis, Žemsargiai — A. Gegužis
7 Cliirttgoje (daugiausia Real Estate arba Insurance. Atsi
Stovis Vas. mėn. 1 d. $60.164.99 i k,’,onij’J.
LIETUVIS ADVOKATAS
Saukite tarpe 9 ryto iki 4 po pietų.
dolierių, kad barbarų išvyti iš ir J. Kijauskas.
339.835.01 ) l oWU ot Lakt ir Brighton Parko)
Vakarais: 4500 S. Aslilaud Avė.
Po valgiui neužmiršk, kad geriau
Skirtumas apie .
1S—23 E. Van Buren St.
ir
13
kitur:
Illinois.
Ohio,
\Viseon
Tel. Yards 1053
tėvynės; Tu per mėnesį pra Kadangi
sias
vaistas
tavo
skilviai
yra
EATO3-as
floras.
Matykit
veikalo turinys
Dien. Room 518—159 N. Cairk 8t.
MII. Rou'iiy.
1
,205.0d
15,000
Bentleyville
NIC.
Prašalina
visus
nesmagumns
šiuo.
Visi
jie
nupirko
19!)
dionus
geriamas nuo 25 iki 50 dolie vien tiik kasdienino gyvenimo
Tel. Randolpb 3507
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
(Edgeuorlli)
(kiti pirko po du ir net po tris) :
rių nežinai, kad tais pinigais perstatymas, visi lošėjai gan
Vargonininkas icSkau vietos, su kia pamėginti vieną.
Parduodama
350.00 ; 13!) serijos A: 5!)^ serijos B; ir 1 prantu
Bridgevillc
bažnytinė muzyke, galHt ves pas visus aptickoriua.
sušelpta Lietuva šiandien pir natūraliai savo užduotis atli 5.(/(lll
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIU
ti chorą, tūrių paliudijimus, reikaluj
10.000
Braddoek
9,>64.26
'
serijos
C.
Viso
labo
už
$13,350.00.
“Tel. Canal 257
S
štinę galėtų mesti ne tik Zeli- ko. Nors ir žiauriausiam kri
esant meldžiu atsišaukti šiuo antrašu.
5,000
Ambridge
1.102.40
Misijai tapo išsiiista: Liberty'
J. sokelis
| DR. C. K. KLIAUGA I
gowsko gaujoms, bet ir visai tikui čion nesirado progų iš 5,000
Chicago. III.
2,216.50 Px ndsais $4.300, pinigais L. S. C. 1K38 Augusta Str.
Donorą
LIETUVIS DENTISTAS
E
pamišusiai
Tautų
Lygai, metinėjimams ar pataisoms. 15,000
= 1821 So. Halstcd St., Chicago, Iii.“
Duipiesne
3,911.28 $800-9,095.34 viso labo $13,395.34
Prancūzų pakalikei! Su pini Atkarioji! kad nors visi taip 2.000
ANT RANDOS.
2:
Kampas 18th St.
=
100.00 Sulyginus šitą sumą su išpirktų 2 kambariai
Export
Svaland.: 9—12 rytą, ir 2—9 rak.“
dėl ofiso labai pato
gais, prageriamais Amerikos naturaliui lošė, bet kai-kurie 50,000
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliin
8.130.44 jų bonii suma pasidaro skirtumas gus daktarui arba kokiam kitam bizHoinestead
3107 So. Morgan Street
niuj. Atsišaukite:
saliunuose, Lietuva galėtų ap net ir atvdų žiūrėtojų atkrei
W. Pittsburgh
$45.34. Jis pasidarė iš primokėjiCHICAGO, ILLINOIS
10737 S. Mlchigan Avc.
ginkluoti ne 50,000 bet 300.- pė savo malonumu, giestais ir 30,000
4.271.60 nuj uė Liberty bondsinj ir už bonus
Hheridan
Telefonas Yards 5032
Telrfa
Pulltntul IMI
ANT PARDAVIMO.
000 žmonių, prieš kuriuos dre veikimu.
MeKecu Roeks
Valandos: — 8 iki 11 19 ryto:
Dr. P. P. ZALLYS
j
parduotus po 1 d. Liepos. Visi tie
Moving, unglių ir medžių biznis,
5 po pietų iki 8 vak. Nedėliodidelis
vežimas.
expresas,
angliams
170.000
Pittsburgh
bėtų Lenkų Pilsudskiai, SaLietuvis Dentistas
primokėjimai pažymėti ant šių vežimas, tris arkliai, pakinkliai ir vi mis nuo 5 iki 8 vai. vakare.
Ypatingai M. Bernotą, Pra
10801
So. Mlchigan Avenoe
(2 stotys)
piecbos ir kiti Lietuvos bajo no Lakšto (Linksmučio) rolė
numerių sulig dieninės knygos: si kraustymų reikalingi dalykai. At ’ŽĮ
RoMlond, Iii.
sišaukite.
2,505.00
Valkauskas
VALANDOSi 9 ryto ibi 9
rų parsidavėliai!”
138. 154. 158. 189, 192. 196, 198,
2134 W. 21 Street
je vertas pažymėjimo. Jo man
'ei. Pnllman 843 Ir S18O.
Misa Sutkaitis
22.052.12 200, 202 ligi 210 inel.
Bet grįžkime prie dramos. dagtinius, atvirumas, akių ža
AKIO E. Vandergrift -1.756,39 (iera tvarka Misijoj nebūtų pa
Jos turinys štai koks:
vėjimas ir abeliias scenoje nu
Dr. M. T. STRlKOL’lS
dariusi tokios stambios klaidos sa
Statkų Simas, praturtėjęs iš
■ Lietini-- CjU-I
('ia,
lel Vuivla 6C66
Drover 8448
sistatymas gavėto žavėjo jai
®
Peoples Teatru Name
malimo, užsimano lengvesnės blikų.
gedulingų iškilmių šv. Anta vo metiniame raporte — lird.)
Dr.
V.
A.
ŠIMKUS
■ idie W. 47th Str. Tel. Boul. lOOl
ADVOKATAS
no bažnyčioj kūnas nulydėtas 90.000 18-th ir Union Av.
duonos. Perka karčiamų, neat
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir
■valandos: 6 iki 8 vak.. Nedėl 16
K. Peteliškei ičius, Juozo Ga
Akušeras.
Ofisas
Didmiesty!
:
sižvelgiant gerų patarimų to liūno (Girtuoklio) rolėje ir-gi į Šv. Kazimiero kilpines. I’ali
■iki 12 ryte.
(2 stotys)
83OS S. Ualsted St. Chicago.
29 South La Baile Street
lies. 2914 W. 43rd Street
nedaryti iš pusės vietinio kle nemažai nustebino Alt. Carine- ko nuliūdime vyra, penkis sū
Valando.s: 10—12 19 ryto 1—S ir
Dnrgis
21,805.00
Kambaris 334
Nuo ryto iki piet.
«—8 vakar* Ned. 19—11 19 ryto.
bono. Po kelių gana smarkių liečiirs. Tikrai, nevienam, Pet rius ir dvi diikleri. Pavyzdinga
Andrulis
21,113.25
gTcl. MeKintey 203
Telefonas: Central AS99
»♦
susikirtimų su klebonu, šis ruškevičius buvo šaltiniu rie buvo luoteli.- ir motina.
80.000
Wcst šitie
Krotkiaj
26.103.00
prakeikia jo <laiba. Karčiam- dančių ašarų.
Vakarais, 812 W. 33rd St
AMERIKOS LIETUVIŲ
\'vči„
155.000
Nori
h
šitie
Telefonaa: Yarda 4M<
ninkas nepaiso ir tyčiojasi. I5Kovo
3
d.
Lietuvo
K. Medelis, Vyšnevskis (ad
Rugienius
2-1.510.00
pradžių jam labai sekasi. Pas vokato) rolėje laip-gi negali 14 kp. laikė mėnesinį susirin
i>0.000
Brighton
l
’
k.
jį nusiteikia. it kokios šmėk Imli paliktas be pažymėjimo, kimų Šv, Antano parnp. svetaiMokinama: angliškos ir Hat u vilkos
kalbų, aritmetikos, knygvedystėa ste
LIETUVIS
Jovaišas
33.604.90
los. Vyšnevskis Kazys (šunad nes kaipo šimadvokutis gan ti iiėįe. Apkalbėjus reikalus, su
nografijos, typearritlng, plrkiybos tei
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
Rosilaiid
sių. Suv. Valnt. istorijos, abelnoo Isto
Ą REAL BARGAIN?
OflHAR Ir Gyvenimo vieta
vokatis). Vaito sunūs Kazi piškai tų luomų perstatė.
rištus su pcistalyinu "Mir 40.000
rijos, geografijos polltlklnės ekono
8353 South Halated Street
Kuizin
25,281.00
mijos, pilietystėe. dalllaragyetėa
Ant virtame Valvomal Stata Bank
miera?- Skirsna, jo tarnas, Pra
gos”, išrinko atstovus apskri 10.000
y
( 'rrĮS
Valandos nuo 10 Iki 12 ryte: nuo
Mokinimo valandos: nuo B ryto Iki
West l’iillman
Idant
suteikus
šio
vakaro
2 Iki 4 po platų; nuo 7 Iki 9 rak
nas (Linksmuti.') ir buvęs nm
čio susi rinki man. I'iiportų iš
4
valandos po pietų; vakarais nuo «
Kun. Raškauskas
'2,900.00
elf educįng
Nedė.Uomis nuo 19 Iki
Iki 19 vai.
luninkas Galiimų Juozas, pas lošėjams tinkamų garbę, pri L. I(. K. Fedefaeijo- CliieaTelaTsnua Tardė tM4
I’. Baltutis
5,950.00
valėtų visų talentuotas dory
n°3 6O
3106 So. Halsted St., Chicago.
gos Apskričio išdavė A. Kreti
kuri pirmiau dirbdavo ir pats
(iš įvairių st.) ■.
ar
t
bes
išreikšti,
bei
čion
prisieis
Statkų Simas (smuklininkas).
eiljs.
t 8,000
Št ('harles
1,955.00
pasitenkinti abeįimi visiems
$C^qo
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiHf.
Laimimi stisibpnkrutijlis, iš jo
į
IO.O(MI
Spring
Vallev
ir
4.051.25
'derlių sekma lienį per mišias
lošėjams
ištarus
“
Valio!
”
paveržė duonų Statkus, šian
apielinkes
“Valio!” .Mt. Carmelio te 9 valanda kuopa Gintarė “iii
dien Statkaus saliune virsta
\Vaukegan
7.255.00
.
30.000
atrališkai
kuopai!
corporc
”
eiti
prie
šv.
Kniiiu
Kad musų nauju krautuvė pripildyta puikiausių
Kanshs Uiti
1,050.00
pragaro keiksmai, kortaviKu. Ku.
GERIAUSI
I.ui
jos.
Notai''
gai
pri
(Kaus)
auksiniu
ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų
mai, muštynės, koVa, su tve2.000
Šo.
Engletvofid
II
i 1111 i timpoii imu,iii un rius.
GORSETAI
riančiasi po globa klebono
laikrodėlių,
laikrodžių,
lenciugcUų,
karolių
CICERO ILL.
5.000
'
št.
Liaiis
Mo.
3.707.24
Blaivininkų draugija, užmuši
DIETOMS
kų tik gautų iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų.
5.000
šeatlle
(AVash)
70000
Kovo
(i
d.
šv.
Antanu
par.
ma- Viktulės, girtuoklio Ga
MOTERIMS
Turime gramal'onų rekordų, rožančių,
S\. Antano parapijos helius
Tilden, III.
svet. gurb. klebonas, kini. II. I 2.000
liūno dukters, ir panašios ba
kryželių ir kitų rtdigijinių dalykų, taavo susirinkime Kovo 7 d, .1. Vaičiūnas, atsakinėjo į 5.000 Šo. Diruiha (Neb) 1,821.83
LENGVI bet
rba nuli jos.
vorų užtikriname prekę prieinama.
Milburton, Dk.
nutarė Velykų pamaldos^ dy kbinsiinus,kurių daug buvo su 1 1.000
STIPRUS
Štai kus jaučiasi
galingu
3000
Aurora
1.425.00
kai groti.
dėta dėžiilėii per lėto Albui 3,000
(kai visi Amerikos saliuuinBelfil (Wis)
2,350 00
iu.TmLVprr P
OOAMI
so Marijos l’a'ijoni'lo misi 30,000
kai, kiltie renka valdžių, iš
<ant dm- MEAPKIIIl'OCicero
24.778.14
Laidotuvės.
I«|»|||>. O niro pu- T\M I \l U I I
Laikrodininkas
meta klebonus ir net nori baž-j
jus. Žmonės, matyt, jais |a 2.000
«li|»lme jum- U
« '»IDAIKLI
Clinlon (lnd.)
, Hu'iliiiuiiil. PtiZlu ttpmofcnmN.
3327 So. Halsted St.
Chicago, III.
nvčių valdyti, kaip, ve, She Kovo 4 d. šv. Marijos ligoti bai iiidoniavo, ii".- daug alsi 10.000 Clii''iigu llts
4,450,00
SIMO RV«.fFN|r.4rA9BTON INSTmiTg
Bayi. M.
21 lr»l»« FUr,
N«« Tok
butije
mirė
Juz.Diuijotieiiė.
Po
lanki
ll 'tidoali, Pa.).
Rep. , 8,000
E. Št. Lniiis
6.1X22.50
iiiiiniiiimiimimmiimiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiitiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiic

LIETUVIAI AMERIKOJE

LIETUVOS LAISVĖS PASKOLA.

I Iš Mew Yorko į Eitkūnus I
n O9:!2

$109.60

LITHUANIAN SALES CORP.

Į

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA

Dr. M. Stupnickif |

V. W. RUTKAUSKAS

S

II

ŪR. S. NAIKELIS

Mokykla

r

S

R

1 VISUOMET TURĖK OMENIJE

J. WENCKUS

-a ...

. - — —'riSiekrii . w .3
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DRAUGAS
•'7—”

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
„ KOLONIJŲ.

BALSUOJA SKERUYKLll
DARBININKAI.

!:«, kliu:, iim
I tylią.
Kailiui i

i \ ti

Iš BRIDGEPORTO.
Illd

Bridgeporto kolonija džiau
giasi sužinojus, kad Bal. 10 d.
Sv. Kazimiero Akademijos
KONFERENCIJA WASHIN- AMERIKOS U AUDGNASIS
auklėtinės čia atkartos “Patri
GTONE ATEINANTĮ
KRYŽIUS.
ciją” šv. Jurgio parnp. svet.
PIRMADIENĮ.
Kas žiu ar užlėks padirbtu bi
i .M:: iL.J.ru . u;n niciiio ras lietu.
Mažai interesu ojamasi Armou ti'iė Anų riko> iūuijoiiujo t;kry
ro sumanymu.
.rmas
,.,tls i: ejigta „
(>n ,,.
iau,(.nnus.
B„|ani,žjo
,,
i<ini|m||
keh
i rtadieniais
SkenLyklą dnibitiinUų kai- (kelvi rg-:iL) 2 vai. po'l>-’‘K’ž (liuli) salėje (vnlumiesty) viesavimai striuku klausiau1 p.ai- ’!*'1 K’si VK.: itin
ii.
' na iš žymiausiu Chicagos dtiisid»\jo vakar išryto, Tani tik- v,‘ kniubai i,y (Buvimui of-Nut- nininkin
.M. Janušauskienė
slui daugel vietoje į.-Cigta ritinu F. ryice) duoda paine
_ ( 1()S
tą. Apart jos
balsavimui, ■-••.uty*, Dai nininkai
meti ; iii:-', kaip grižiuieli
pvogranuij dalyvaus
pakviesti balsuoti už ar prieš "'"'j'1 K gyimičins kareivius. pp Saboniai. Ramanauskas ir
streiką. Balsavimas yra slap-į ^°l I ai'ivis tebėra kaino kiti.
tas. Ant balotu
įvairinau'
tol j aprūpina molis-j' Dainos mylėtojai kviečiami
>
—
L'JS
iščju'iot
sl.uiigoto.ios liga .
kalbomis padėti Klausimai,
i paremt i p. Janušauskienės
(kuriuos kryželiai atsakoma isbntiy; kaip jis paik ina na - koncertą.
mo
t:d;» taukiai
gvdymas
taip ar nė.
Rep.
Viena iš balsavimo dorių lieka n: užbaigtas, ne?*-namiš
'1'1eitai
- ‘ kės mot ys nemoka na larvyra Columbia salėje,
Pranešimas Bridgeportiečiams.
vakar rytą ir vakarą buvoti l;:ls reikia gyjančiai)! liga
Kiuoini pranešame Bridgedaugiausia susirinl’ę darbinin niui. Kad. jos turėtu niogijs to
i r yra šios pa -j poeto Lietuvįų kataliką visuoku Būriai darbininku gatvėse 1 išmokti,
i’.er .i
\Vasliington
tr. meni i, kad ketvirtadieny. Ko
'iilo
ramiai šnekučiavosi. Nešima
vo 17 d., Šv. Jurgio para p.
tė jukins betvarkės. Negirdė-i
svet.
vietinis Federacijos 15
ta jokiu kurstymu. Nes leistai SULAUKSIME GRAŽIŲ
skyrius rengia svarbias pra
MOKESČIU.
jiems balsuoti, kaip patinkakalbas. Labiausia norime atina.^
kreipthędonię
Bridgeporto drŠiandie (liieagos piliečiai
Bus konferencija.
u'ž neįrodomus nuosavybes mo ją l’Fi 'ją valdybą, nes tose
Komitetas susitvėrė Sausio mėn.. 1920. ir per visus metus darbavosi Lietuvos reikalams. Jis darbuosis ir ateityje.
Darbininką
ir kompaniją ka gerus mokesčius. U?, kiek prakalbose plačiai bus išaiš
Sėdi skaitant iš kairės ' dešinę pusę: A. Damaška, A. Baltutienė. A. Panavas — pirm.. Kun. A. SJcrypko, V. Stan
atstovą konferencija įvyks vieną 100 dol. nuasavybės ver kinta Federacija ir jos uždavi cikas — rašt., J. Baltutis — ižd., J. Juraška.Was1iingtom* ateinanti pirma tės šiandie mokama po $1.47. niai. Kalbės pasi’žymėję kalbė
Stovi skaitant iš kairės į dešinę pusę: M. Kniukšta, M. Panavas. A. Butkus, J. Paukštis. K. Baltikauskas, J. Martinkus.
Dabar norima tas mokestis tojai. Pradžia 7:30. Įžanga
dienį. Apie tai darbininką li
nijos sekretoriui .Laite praneš padidinti ligi $2.15. Alai. mieš liuosa.
į kiekvieną kuopos susirinki- penktadienyje, 17* d. Kovo S
Komisija.
tos valdybai trūksta pinigą.
ta iš Wasliingtono.
mą atsivestą po naują narę. Į vai. vak., Mark vVhite svotai-;
Sekretorius Dane tomis die Sakysime, šiandie už vidu
A. +A.
furopean American fiureau
Kovo
6
po
trumpos
ligos
Šv.
tinį
namą
vieno
pagyvenimo
Nes
juo
daugiau
turėsime
nan<
‘
-F
(P
r
'
(
*
Hulsted
ii
29
gat-,
nomis iškeliaus \VasliingtoFabionas ir Mickievicz ved.
A. B. Bonaitis,
nan. Bet pirm iškeliausiant (eottage), aptaksuotą 3,000 Antano ligoninėj mirė .Jonas rih, tuo daugiau galėsime nu
buvę A. Petratls Ir S. L. Fabionas
Šeinio lieiig. Kom. narys. I
jis pirmiau turės
paskelbti dol., per metus reikia mokėti Ramanauskas, Šv. Jurgio pa veikti.
Siuntimas pinigu, laivakor•(suaI
darbininku balsavimo pasek apie 45 dol. mokesčiu. (Ii pas rap. “Kanklią” choro iždinin
Onytė.
Jės, pašportai ir tt.
Mirė Kovo 15, 1921, 2
kui prisieitų jau mokėti apie kas. Velionis yra buvęs karei
■ - • - ■ ---- ---- —mes.
NOTARU ŪSAS
vai. iš ryto 66 metų am
vis liuosnoris Suv. Valstiją L. VYČIŲ SHICAGOS APSK.
Real EZstatc, Paskolos, Insurlnal
' Intei nacijoualės unijos ofi 65 dol.
žiaus, paėjo iš Telšių ApsIr tt.
karuonienėj, kurioj išbuvo du
se čia. Kiti NVashingtpn gilt.,
DOMEI.
809 \V. 35th St., Kamp. Halstcd St.
kr.
Plungės
miestelio.
A
Tel.: Boulcvard 611
gauta žinią iš \Vashinj«tono, PLĖŠIKAI APMUŠĖ OFISO metą ir dalyvavo Argonne niuVai.: 9 iki 6 kasdieną
merike
išgyveno
16
metų.
Liet.
Am.
Rūbų
Išdirbinio
šyj. J’er šešis niefhs buvo choro Brangus Chicagos jaunime!
VIRŠININKĄ.
kad fenai darbininkus su kom
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
Paliko dideliame nuliudi
Med.: iki 3 po pietų.
narys. Buvo linksnio budo vai Visiems jau žinoma, kad L. dalininkams apleidžiant ąią ša
panijomis taikins arliitraci.jime
vyra
Stanislova,
sunij
lį
t.
y.
važioj
antie
į
Lietuvą
Oė taryba iš 1 riją, sekretorią: V’akar rylą Fipiitable Life kinas ir visuomet darbu prisi Vyčių IX Seimas visai arti ir
Juozapa ir dukteris Sta
Darbo sekretoriaus
Davis, Assuranee ofiso Mallers buste, dėdavo prie surengimo vaka jis Ims Chicagoje. Riiošimosi malonėkit kreiptis i bendrovės
nislava Daukintienė ir Ka
ofisą ypatiškai arba laišku,
Žemdirbystės — AVallace ir 5 So. \Vabasli avė., viršinin ru.
darbas jau pradėtas ir varo kur bus suteikta platesnių in-" simiera Mikutienė.
kas Karks, kaip paprastai, Doidotuvės buvo Kovo 9. Na- mas pilnu smarkumu. Devin
Komercijos — lloover.
Velionės kūnas randasr
anksčiau buvo nuėjęs ofisam bašninką iš namą į bažnyčią tąjį Vyčių seimą manoma pa formacijų, nes bendrovė stei
Unijos sekretorius Dane sa 'Penai jį užpuolė du nežino
gia
verpimo-audimo
fabriką
po num. 10932 Edbrooke
atlydėjo gerb. klebonas kun. daryti vienu iš žymiausią sei
ko, jog jis esąs patenkinta* mu piktadariu ir smarkiai ap
Lietuvoj.
Taip
gi.
kurie
persi

Avė. Laidotuvės bus Kovo
M. L, Krušas, kun. Statkus, mą Vyčių istorijoj ir, be abe
tokia arbitraci.jim* taryba. Tai daužė. /
17. ^921, 8 vai. ryte iš Vi
,’argonininkas p. K. Sabonis, jonės, bąs žymiausias, nes, kelt j ųaujas gyvenimo vietas
esanti pariuktimi taryba.
malonėkite
prisiųsti
\
naujus
sų šventii bažnyčios RoseTai buvusiu plėšiku, Jiedu p. B. Janušauskas, choristės, kiek teko girdėti, tame seime
antrušus.,
lande, į šv. Kazimiero ka
Kada kankinies
dėl
galvos
pareikalavusiu
pinigą,.
Saeks
Gompers Chicagoje.
choristai, giminės ir pažįstami. dalyvaus Lietuvos Steigiamojo
i atsakęs neturįs ir už tai ap
skaudėjimo,
kada
regėjimas
sllpines.
Bažnyčioj katafelis buvo gra Seimo jjariai, atstovaudami Liet. Am. Rūbų Išdirbimo B-vė
nsta skaitant, siuvant ar tolyn
Šiandie Chicagoje bus Ame
809 W. 35-th Street
žiūrint — tai reiškia. Jos pri
lamdytas.
Nuoširdžiai kviečiami vi
žiai išrėdytas. “Reąuiani” Lietuvos Pa vasarini riki) orgarikos Darbo Federacijos pre
valote kreipties į manę klausti
Chicago, III.
si gimines ir pažįstami da
patarimo dėl Jūsų akių; mano
zidentas S. (iompers. Čia jis Ofiso įlavbininkai tuoja\* mišias giedojo p. Sabonio gra nizaz-ijąf Tai-gi Chicagos Vy
20 metų patyrimas suteiks
po to atėjo darban atradę Sul- žiai išlavintas vaikų choras.
lyvauti laidotuvėse.
jums geriausi patarnavimų dėl
čiai turės parodyti savo ga
turės stisirinkimitią su amatu
TĖMYKITE
eksą gulinti be žado ofise. Per mišią,* solo gražiai giedojo bumus dailės srityje.
Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklės
Nuliūdęs vyras
uniją viršaičiais.
Ligos gydoma specljallsto,
Kensingtono
Lietuviai
ga
Stanislovas
Nezelskis.
W. F. MONCItUFF, M. D.
Tą amatą uniją žymi dalis SUSPENDUOTI PENKI PO ponia L. Sabonienė.
Seimo sesijos ir bankietąs lite gauti nusipirkti “Drau
. JOHN J. SMETANA,
Choristai atjautė- savo norio bus viename iš žymiausią vieš- gą” dienraštį pas p.
darbininku dirba skerdyklose.
LICM0NAI.
AKIŲ SPECIJALISTAS
mirtį, nes visi beveik dalyva bučiąUaSalIe vidumiesty. Kom
Tad svarbus daiktas, kad il
IG. TYŠKEVIČIĄ
1801 S. Ashland Avė., Chicago.
tie amatninkui išeitą streikan, Policijos viršininkas Fitz vo jo laidotuvėse.
certas bus viename dideliame
kertė 18tos gatvės; 3-člos lubos
314 E. Kensington Avė.
S. D. LACHAWICZ
v
Kambarls 14-1B-K-17
X. Y.
kuomet prisieis streikuoti A- inorris suspendavo daugiau
l.Iiri
LVYS
GRA1IORHJ8
miesto teatre A rysiu Grotto
Viršui PLATT’S aptlekos
Patai'iian.in laidotuvine koplKlausla. R«i |
malgamated Cutbus’ and Bū penkis policiniams. Vieni iš ją
kala meldžiu atnliauktl. o mano darbui
\ Tėmykite mano parašų.
(ant \Valiasb si ve. ir Stos gat
|6u»lta užganėdinti.
IŠ NORTH SIDES.
tybei- \Vorkers’ unijos darbi kaltinami girtavime, vienas
Valandos: Nuo 10 ryto Iki 9
9314 W. aSrd PI.
Ohlcaeo. m.|
vės ).
vak. Nedėliotais nuo 9 ryto Iki
Tel. Ganai
niekams.
12 d.
apsileidime, pagaliau vienas
Čia pažymėjau, kas jau pra
Iš Sąjungiečiu veikimo.
'I liomet skerdyklos paliktu — plėšimuose.
dėta. Ka<| tas viskas įvykiu
be jokią darbininką. Butą. už
PLATINKITE “DRAUGĄ.
Visos Mot. Sąjungos narės
Ant Atminties Metinių
tikrintas dai bildukams laimė VALOMA 19-oji WARDA. sutartinai iš širdies dirba kaip taip kaip manoma, reikia di
Sukąktuvių
delio darbo, pasišventimo. Rciš
jimas streiko.
Bažnyčios, taip tautos, orgnni
R L_'o F? o e:
kia, ksid darbą dirbti) ne tik
Taigi šiandieninė fįomperso Policijų pagaliau ima valy zaeijos ir savo naudai.
STPAIGHr
konferencija su amatą uniją ti 19-ąją war<ln, kurioje pas Viename suširipkiine sąjun- įvairios rengimo komisijos, bet
IO
Mirė Kovo 23 d. 1920,
visi Chicagos vyčiai turi pasi
viišaičais vra svarbus daiktas. taraisiais laikais
prisiveisė gietės nutarė atidaryti vaka
Cięctr- Supre^ne
švęsti
ir paaukoti savo talen turėdamas. 33 metus am
po I i t i k iii i ą žinogži id ž i ų.
Mažas interesavimasis.
rinius siuvinio, mezgimo ir tus. Koncertui, kaip jau minė žiaus. Amcrike išgyveno
Geresnis ir geriau Užganėdinantis ne
Nesenai toje \vanloje nužu- virimo kursus. Komisijon liko
gu koks Havapa cigaras.
14 metų. Velonis paėjo iš
J paskelbtu.' Aliumini
11 dyta du žmngu —politikierių. išrinkta narės: Valatkienė ir jau, yra paimtns didelis mies
Paklausk w»vo\krautuvnlnko—Bet jelgo
Swifto kompaniją pienus dar
Kauno Red. Kražių parap.
krantuvnlnkUs neturi—rašyk mums.
Siiareštiioln jau keletas inta. Valaičiutė. Kursai jau atsida to teatras Liepos (i dienai. 'I’si
bininkai mažai atkreipia do
Trakšelių kaimo paliko
dieną
apskričio
choras
atkar-i
iiamą žmogžudžiu.
rė. Kiekvieno mėnesio trečią
I.LEWISCICARMFC.CO.Ne»mk.NJ.
guos.
s
Tarp arėsi no tą yra ir du antradienį būva siuvinio ir los operą Kornevilio Varpus. Į nubudime seserį Ona ir
Laąjeat
Independent C$ar Factory inlhe World
V’akar tos kompanijos įvai
Kad svečiai ir Chicagos pnhli-l švogeri Vitkąuski ir broli
sali iiiiininku.
mezginio
pamokos,
o
ketvirtą
riuose dailia\ iečių skyriuose
-Policija painformuota, kad antradienį virinio ir kepimo. ka matytą vvčiĄ spėkas, rei ir seseri Lietuvoj.
buvo padavnsios savo balotus.
Tariame nuoširdžiai ajiedu bus arba ieškomu žmo Kovo 9 d. parapijinėj svet. kia, kad Apskričio choras bu
Unijos valdyba
nedraudė
gžudžiu arba .žmogžudžių sam buvo mėnesinis kuopos susi tų niŲžiniškas. Todėl visą Chi čių visiems užsuteikta jam
darbininkams balsuoti tuo su
paskutini patarnavima ir
dytoju.
t rinkimas. Atsilankęs kleb. kun. cagos kuopi) dainininkai spies
manymu. Visgi iiiažmi skait
kimės Apsk. cliornn. Laikas: kviečiame visus atsilanky
Negali Būti Links
A. Baltutis suteikė kuopai įsirašymo apribotas, kadangi
Vaistas Kuris
lius darbininku padavė bal
ti ant pamaldų Į Nek. P.,
9.211,295
AUTOMOBILIAI
isus.
,
mas Kuomet Vi
daug gražią patarimą.
reikės nutraukti choro jiaveikŠv. Marijos bažnyčia 44 ir
Reikalingas Visiems
S. VALSTIJOSE.
duriai Nedirba
Nutaita
po
^Velykų
įrengti
. Aišku; kad iš tą suninnynių
slą ir išnnksto dėti į skelbi Fairfield Avė., Kovo 17.
Tikras turi pasiraiyma.
Mnia Pigulka
vakarą. .Mnrtinaitė, kuopos re- mus. Tat Kovo ir pradžioje
nebus naudos, Gal naudos ne
Washington,
Kovo 16.
1921, 8 vai. ryte liekames
MfiJuiA Iktsn*
sitikėjo ir pačios kompanijos, Anot ol'icijaliii žinią, praeitais zisorė, pranešė turinti jau iš Balandžio mėn. visi daininin dideliame nubudime
M.iia Kaina
paduodamos tuos pienus, Gal metais Suv. Valstijose buvo rinkus veikalą ir trumpu lai kai turi įsirašyti, nes paskui
Sesuo ir švogeris
RrnujH« neturint U Otlrtl •
pARTER’S IRON PILLS
ją tikslas buvo
sutrukdyti užregistruoti 9.211,295 anto- ku pradės mokinti.
yrn prietiket imi Išhllškuntu
nebos priimami.
A. A. Vitkauskas.
veidų.
Jums pagelbės, pamėginkite
Gražu butą, kad visos rfarės
darbininkams balsavimus strei mobiliai,
Sekanti choro repeticija bus
» labai t-rerai.’

įi

M. NEZELSKIENĖ

PRANEŠIMAS.

Saugok akių regėjimą

PRANO. RAGELSKY

MELBA

Carter’s Little Liver Pilis

