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Man teko atsilankyti, kaipo
svečiui, viename susirinkimo
pasėdy. Žinoma, aš kaipo ne
WASHINGTON, Kovo 24.
Sausio 28—29 d. Kaune į- įsigilinęs į Žem. Sąjungos rei
Baltimore, Md., Kovo 24.' —
Kaunas, Kovo 22 (suvėlin
ta). — 30 Lenku kareivių at Jo Eminencijos kardinolo Gi- Streikas skerdyklose išveng vyko Lietuvos Žemdirbių kon kalus, negaliu kalbėti apiiyjų
i Širvintus, apiplėšė gy bbonso sveikata silpnėja, anot tu. Susitaikinta tokiomis sąly ferencija. Apie tai jau buvo smulkmenas. Tepasidalysiiv su
Anglijos Kabinetas Kaltinamas Uzur- vyko
Aiinėta ‘‘Drauge.”
ventojus, nukovė 3 sargybi paskelbimo gydytojų, kurie gomis:
maloniu skaitytoju tik savo įs1. Darbininkai ima sumažin
Kiek plačiau apie ta konfe-|pU(^jajs
nius. Lietuvos vyriausybė to pri'žiuri kardinolo asmens. (J vpavime Valdžios
dytojai tvirtina, kad jie tame tą užmokesnį, kaip kompani rencijų rašo p. Meškas Kauno
dėl griežtai protestuos.
Įspūdžiai susirinkime.
laikrašty Laisvėje. Štai kas
nepramato kokio tai pavojaus, jų paskelbta.
Kaunas, Kovo 23. — Lenkų visgi turi pareigos paskelbti 2. Nustatomas aštuoniu va- rašoma:
Rotužės salės sėdimosios
Kronštadtas Puolęs dėl Trotz- finansų-prekybos
ministerijos apie tikrąjį kardinolo sveiku- landų darbas dienoje. Po aš
Lietuva — tai žemdirbių ša vietos, tiesa, bemaž visos už
tuonių valandų skaitosi virš lis. Žemdirbių organizacijos imtos. Kiek buvo tikrųjų da
atstovai Clirzanmvski ir Wit- mo padėjimų.
ky’’o Suokalbio
delegatas laikis.
kowski Kovo 19 d. atvyko Apaštalų Sosto
todėl turėtų čia užimti gal ir lyvių — aš nežinau. Bet sve
Klaipėdon tarties su okupantų Arkivyskupas Bonzano iš Wa- 3. Ligi Rugsėjo 15 d., 1921, pirmųjų vieta. Tuo tarpu mu čių sąraše man teko pastebė
MASKVA KREIPIASI Į S. ir Suv. Valstijos.
valdžia reikale
ekonominio sliingtono aplankė šimelį kar skerdyklose veikia arbitraciji- sų gyvenimus yra nuėjęs ki ti 40 žmonių. Gal jų buvo ir
Pasirodo, bolševikų negali Lenkijos — Klaipėdos kont dinolų.
VALSTIJAS.
nė sistema.
tomis vėžėmis. Ekonominiai ir daugiau. Inteligentų maža, oi,
įveikti nei išlaukinis užpuoli rakto (sutarties).
Anot gydytojų, staigus kar
soci.jaliai obalsiai, vardan ku kaip maža! Bemaž vieni ūki
Kviečia atnaujinti pirklybos mas, nei vidujinė revoliucija.
dinolo sveikatos susilpnėji
rių kovojama Rytuose ir Va ninkai ir keli iš ūkininkų iš
Kitas svarbus daiktas tai
santikius.
mas
apsireiškęs
praeito
sek

karuose, savo sukuriu pagavo ėję dvarininkai. Sakysite: taip
tas, kad Leninas, vyriausias KRONŠTADTO PUOLIMAS madienio vakare, kuomet šir
Londoną^ Kovo 24.
Ruii musų šalį. Įsigalėjo parti- iv privalo būti, nes čia juk
— TAI TROTZKY’O
bolševikų vadas Rusijoje, gal
dies
plakimas
(plasnojimas)
sijos Sovietų valdžia,
anot<
■jos,
kurios savo, programose Žemdirbių Sąjunga. Taip, tai
SUOKALBIS.
voja jau atmainyti savo val
susilpęs
ir
temperatūra
nu

pranešimo iš Maskvos, krei
BERLYNAS, Kovo 24. — aiškiau pabrėžia socijalins, y- taip. Bet musų ūkininkuose
dymų. Matyt, jis nori supras
pėsi Į prezidentų Hardingų ir tinti savo nuožmias ir teroris Pasitikimi vyrai puolę revo puolusi Irgi krizinio laipsnio. Lenkų karuomenė įsibriovė pač bežemių darbininkų rei šiandie juk dar bemaž neturiTų apsireiškimų gydytojai
į Suv. Valstijų vyriausybę su
liucij onierius.
Augštojon Silezijon ir užėmė kalus. Tiesa, didžiose musijjme inteligentų, tikroje to žotines komunizmo metodas.
buvo įžiūrėję praeinančiu ir
t
prašymu atnaujinti pirklvbiKaip ten nebūtų, bet reikia Terioki, Suomija, — Kovo tuojaus nebuvo paskelbę apie apskričius, kuriuose Lenkai partijose — krikšč. deni. ir džio reikšmėje. O .juk tokiai
nius santikius su *Rusija.
laukti svarbių čia atmainų 24. — f’ia ir ilgais Suomijos tai viešai, kad neįskaudinti plebiscito metu gavo daugiau soc.-dem. — ir žemdirbiams y-’organizacijai, kaip kad Žem.
ra skiriami kampeliai. Bet kai- Sąjunga, vesti inteligentinių
Sovietų valdžia pasiūlo Į S. Rusijos klausime.
pakraščiais įvairiose vietose kardinolo artimiausiųjų žmo balsų už Vokiečius.
Valstijas pasiųsti savo dele
Pranešta,
kad talkininkai kuriems, ypač stambesniems, pajėgų įHitįuai reikia. Menkai
randasi apie 8,000 atbėgusių nių.
gacijų vesti pirklybines tary KABINETUI PRIKAIŠIO iš Kronštadto revoliucijonierių
autorizavę Lenkus užimti visą kad ir ūkininkams (ne dvari išrodo ir susirinkimo progra
Bet
kadangi
per
24
valan

ninkams) šieji kampeliai iš ma. Be organizacijos reikalų,
bas, priduriama depešoje.
Augštąją Sileziją.
JAMAS SAVARANKIAir civilių gyventojų.
das tas susilpimas
nebuvo
rodė perankšti, todėl 1919 me susirinkimui patiekta refera
VIMAS.
pranykęs,
tad
gydytojai
buvo
Labai mažai jų tarpe yra
tais ryžosi jie statyti nuosa tų, kuriais norėta, išrišti mu
PREZIDENTAS LINKSTA
VOKIETIJOJE PAKILO
priversti
paskelbti
tų
faktų
moterų su keletu vaikų.
vų rūmų. Naujoji organizaci sų žemės reformos ir pramo-j
PRIE SUTARTIES SU
KOMUNISTAI.
Anglijoje nesama demokrativiešumon.
Pabėgusieji
«
revoliuci
jonieja
pasisakė stosianti ant krik nės klausimai. Keliose vietose
RUSIJA.
tijos.
Kardinolas
pilnai
nepasveiBERLYNAS.
Kovo
24.
riai pasakoja, kad Kronštad
ščionybės pagrindų ir ginsian kartojasi to paties referento,
ksta
jam
susirgus
prieš
pra

Vokietijos mieste Hamburge ti ekonominius, bei politinius p. agronomo Kriaučiūno, pa
Londonas.
Kovo
24.
—
Bri

tas
veikiai
puolęs
dėl
padary

Trumpoj ateity tas klausimas
ėjusias Kalėdas.
pakilo komunistai.
Kovoje savo luomo reikalus.
tanija yra demokratinga ar to Trotzkv’o suokalbio.
vardė. Matyt, ir čia pritruko
bus aptariamas.
1 gatvėse žuvo 12 žmonių. Dau
oligareliinė ?
►šiais laikais, kuomet luomų žmonių.
Nuo Petrogrado šono Kron- RUSAI PRIEŠ LONDONO
Washington,
Kovo 24. — Toksai klausimas padėtas
gybė sužeista.
kovos jau turime užtektinai,
Man teko girdėti, kaip tik
Vakar valstybės departamen laikrašty Times. Šaukiama vi štadtan buvo atplūdo keli bū
SUTARTĮ.
Kituose miestuose komunis
galima
laitų
šis-tas
prikišti,
riai
bolševikų
kareivių.
Pasi

p.
Kriaučiūno referatas apie
te patirta, kad Suv. Valstijų suomenė pakelti
kampanija
tai taippat nerimauja.
Kaitaip griežtai luominiai žem žemės reformų Lietuvoj. GerbT
vyriausybė trumpoj ateity ap prieš ministerių kabinetų, kurs sakė esu dezerteriai iš bolše Negalį atsistebėti Anglijos pa kur seka kova.
dirbių
organizacijai. Bet kuo referentas 'pripažįsta, kad mu-vikų
armijos.
Tuo
tarpu
jie
tarsianti klausima snntikių su pastaraisiais laikais vis labsielgimu.
met iŠ kitos pijsės tokiais pat su šalyje žemės reforma rei
Rusija.
jaits pradėjo uzurpuoti val buvo paties Trotzkv’o pasiųs New York, Kovo 24. — Vi KARDINOLAS GIBBONS
luominiais dėsniais organizuo kia pravesti, taip politiniais,j
Formaliai paskelbta, kad džių ir savarankiauti visais ti agentai.
LABAI SILPNAS.
sų
Rusų
steig.
susirinkimo
jasi įvairios darbininkų gru kaip ir ekonominiais motyvais
išpradžių jie pasirodė Kron
kokiam laikui buvusio prezi Šalies reikalais.
Paryžiuje
egzekutvvis
komite

BALTIMORE. MD., Kovo pės, profesijonalių sujungi) pa liesi vaduojant. Tolinus aiški
dento AVilsono nusistatymas
Tų kampanijų stipriai pa štadto revoliucijonieriitins iš tas paskelbė pareiškimų. Sa
24.
— čia iš kardinolo Gibbon- vidale, todėl negalima laikyti na' kaip turėtų būti sudnrv-.
Rusijos žvilgsniu nebus pil remi,a lordas Islington. Tame tikimi. Bet bolševikų puolimo ko, Rusijos gyventojai nekuonai atmainytas, bet, prireikus, pat laikrašty jis rašo, kad mi metu tie agentai .jiems paves met nesutiks su padaryta An so rezidencijos paskelbta, kad blogu darbu, kad ir stambes tas žemės fondas ir kokioj ei
tuo tarpu lik sumoilifikuotas. nisterių kabinetas laužo patį tas valdyti anuotas staiga at glijos sutartimi ir bolševikais kardinolas yra be žado ir var niesiems žemdirbiams, jei jie lėje reiktų dalyti žemė jos rei
giai pasveiksiąs.
organizuojasi savo reikalams kalaujantiems. Kitu, gal di
Tuo tikslu taigi ir įvyksiąs svarbiausių Anglijos konstitil- sukę prieš pačius revoliufijo- Rusijos vardu.
ginti. Juo labjau, jei ši orga desnė, referato dalis buvo pa-'
aptarimas Rusijos klausinio.
cijonalizmv principų, ty. pa nierius.
VOKIETIJOS ATSAKYMAS
Apie
tai
čia
pranešė
Rusų
Del to suokalbio Kronštad
nizacija nori stovėti ant kri švęsta kritikai to, ką dabar
Paskelbta, kad tas valstybės ties parlamento supremaeijų
TALKININKAMS.
informacijos
biuras
Suv.
Val

tinės valdžios ir St. Seimo šiutil
to puolimas buvo paskubintas.
kščionybės pagrindo.
departamento sprendimas ne valdyme šalies.
stijose.
reikalu yra daroma..
turi nieko bendra su Rusijos
Times tad skelbia
kovų Amerikos Kami..Kryžius ši Egzekutvvis (vykdomasis) Pasiųlo pirmiau patirti, kaip
Kitaip praktikoje.
daug Vokietija kalta.
bolševikų valdžios atsiliepimu prieš ta uzurpavimų valdžios toj apylinkėj maitino apie 30,- komitetas, ‘sako negalįs atsis
Kaltina Seimą.
Tiek dėl dalyko esmės. Da
(MH>
žmonių.
Dabar
prisidėjo
į prezidentų Hardingų
ir į ir priduria, kad šiandie mitebėti tokiuo Anglijos vyriau Paryžius, Kovo 24. — Tal bar pažvelgiame į pačių prak Po referato buvo pora kal-{
Suv.
Valstijų
vyriausybe nisteriij* kabinetas taip daug daugiau dar 8,000.
veikianti tikų.
sybės pasielgimu, jei ta vy kininkų komisija,
helių be jokio Turinio, ūkinin
pirklvbos reikale,
įsivyravęs, kad be pasiklau Kiekvienas gauna pavalgy riausybė rado galimu daiktu Vokietijoje, buvo pareikalavu
kų pasakytų. Toliau paprašė
*
simo parlamento veikia tai, ti du kartu dienoje. Rusai čia tokiuo svarbiuoju momentu, si talkininkų vardu, kad Vo Žemdirbių Sąjunga jau gy balso p. agr. Kriščiunas, St.
Pirklybinė sutartis.
kas tik jam patinkama, kaip pirmu kartu gauna
baltos kuomet bolševikai, uzurpato kietija ligi- Gegužės 1 d. iš vuoja antri metui. Sumaniai
vedama, jinai jau hutų turė Šeinio narys. Jisai iš pa rodė,
Tš kitų versmių sužinoma, namie, taip užrubežiuose. , duonos, kokios nematę ir ne
riai spaudžiami prie sienos, mokėtų talkininkams 12 mili jusi sutraukti savin dešimtis kaip stovi žemės
reformos
kad prezidento llardingo val Kabinetas be gyventojų ai ragavę keletu metų.
kuomet jiems artinasi puoli jardų markių. Ir iš tos'sumos ir šimtus tūkstančių žemdir klausimas St. Seimo atatinka
džia ėmusi gana rimtai galvo škaus sutikimo prisiėmė Meso
mas, padaryti pirklvbos sutar buvo reikalauta milijardų iš bių, nes jų .juk Lietuvoje ne moj komisijoj, nes Seimas šiuo
ti apie atnaujinimų prekybos potamijos ir Palestinos man NUKAUTA 8 AIRIAI.
tį ir turėti santikius su šian mokėti kaip vakar.
trūksta. Tuo tarpu Sąjungą reikalu dar nėra taręs savo
su Rusija ir tai tuojaus po to, datus ir leidžia valstybės pi
Vokietija atsisakė klausyti
dienine Maskvos valdžia.
žodžio. Paaiškėjo, kad St. Sei
išrodo labui vargingai.
kuomet Imlševikai prekybos nigus tiems reikalams.
Dublinas, Kovo 24. — Arti
Po tuo Rusų pareiškimu y- to reikalavimo. Pasiuntė ko
mo komisijos nusistatymas vi
sutartį yra padarę su Angli Ko panašaus nebūta Angli Dingle Airiai kareiviai užpuo
misijai savo atsakymų. Komi Per rinkinius į St. Sidniu siškai sutinka su p. Kriaučiū
ra
pasirašęs
Aksentjev,
kaipo
ja.
joje
nuo žinomų Cronnvello lė vienų Anglų policijos' ins pirmininkas.
sija Vokietijos atsakymų čia Sąjunga buvo iškėlusi savo no siųlomu projektu.
Po sutarties su Angliju štai laikų, kurie visų buvo pas pektorių su astuoniais pofiNariais to Rusų susirinki prisiuntė talkininkų atstovy vėliavų ir buvo pittiekusi kraš Per pertraukų vienas iš Sųseka Maskvos atsiliepimas į merkti. sako Times.
tui savo kandidatų sąrašų, liet,
cistais.
mo tarpe kitų yra: Kerėnsky, bei.
prezidentų Hardingų. Naujoji
Oficijaliai paskelbta,
kad prof. Miliukov ir visa eilė Vokietija savo rašte pareiš lieja, negavo nei vieno man
(Tųsa 4-ąjnme pusk).
S, Valstijų! valdžia nelabai no DUOS VĖJO PREMJERUI. kovu tęsėsi tris valandas. Iš
dato.
Sąjunga
u
‘
ž
šį
nepasi

kė,
kad
ji
atsisako
mokėti
da

konstitiicijonnlistų — demok
rėtų kuoveikiaus panaikinti
Airių pusės 8 nukauta ir apie ratų ir soeijaldemokratų.
bar reikalaujamo milijardo ir sekimų vertė atsakomybę ant
ORAS. ^-» Šiandie lietus ir
buvusio
prezidento Wilsono Londonas. Kovo 24. — An ‘20 sužeista. Iš Anglų pusės —
paskui dar vienuolikos mili kitų partijų, ypač ant krik.nusistatymų Rusijos žvilgsniu. glijos parlamente pramatomos trys policistni lengvai sužeis NUŽUDYTU DU PROHIBI jardų.
dein: .jie, girdi, prieš Sąjungų kiek šilčiau; rytoj nepusto-j
Nes tai reikštų bolševikams atakos prieš (premjerų Lloyd ta.
✓ CIJOS AGENTU.
Tie 12 milijardų lai dalis agitavę, todėl jinai pralaimė vtts oras; gali būt lietaus.
laimėjimų.
George už jo nusistatymų Ai-Į
iš 20 milijardų, kuriuos Vo jusi. Menkus tai argumentas.
EI Paso. Tex., Kovo 24.
Iš kairėsės pusės nepalygina
rijos
klausimu.
VALSTIJA
VEDA
TYRINĖ

Bet kmlangi Anglija jau su
Netoli šito miesto Sliearmano kietijai reikia paskirtu laiku
mai smarkinu buvo agituoja
JIMUS.
tarė su bolševikais vesti pre Tam tikslui jungiasi nepriukėje anų rytmetį nužudytu išmokėti pngnl Versailleso lai
ma prieš pačius krikš.-demok.,
kybų, tad ir Suv. Valstijoms gulniingų liberalų ir darbo
federnliii prohibicijos agentu. kos sutarties.
jie
vis tiek dėl to laimėjo. Po Svetimų šalių pinigų vertė, mi
Fksplodavusio
Armouro
ja

pnidijų
atstovai.
Vokietija
sako,
kad
.ji
tuos
reiktų apie tai rimčiau pa
Beckett ir VVood.
linkinių Žemdirbių Sąjungai mint nemažiau $25,000, Kovo
Sakoma, bus pareikalauto, vų sandelio reikale veda at
galvoti.
Jiedu ten buvo nuėjusiu ie 20 milijardų ir su kaupu .jau
kaip
tik pagerėjo sąlygos tar buvo tokia pagal Merchanti L«if
skilus
tyrinėjimus
valstija.
kad vyriausybė at naujini ų tai
senai išmokėjusi talkininknins
škoti svaigalu.
Nauji pienai.
pti, nes ji, nedalyvaudama val au and Trust Co.:
Nelaimės vieton atvyko val
kos tarybas su Airija.
pinigais ir kitais daiktais.
ai^[l
stcrlingii įvarui .T
stijos gaisrų maršalas Gam- Londonas, Kovo 24. — Vie Kadangi talkininkų komisi džioje, kaip tik ant $avo pe Anglijos
Ir jei reikės valdžiai lau
nume susirinkime kalbėdamas ja nenori to pripažinti, tai čių neša tų nepasisekimų, ku ■mlneuzijos šimtui frankų
žyti senobinį nusistatymų, tuo Cork. Airija, Kovo 24. — bier.
404
talijos šimtui lirų
Daugelis laikosi nuomonės, premjeras Lloyd George smar Vokietija pataria
met prisieis pavartoti naujus Blarnev npirubėj pakitusioj
talkinin riuos ypač visais valstybės kū Hali.
Vokietijos
šimtui
markių
U
pienus, iš kurių dalį jau pri kovoj Anglai nužudė (i civi kad ekspliozija turėjo pakilti kiai nubarė socijnlistns, ku kams paskirti eks|»ertų komi rimosi laikais tenka pakelti
1.63
laiko Anglija. Tai yra pirk lius Airius. Anglui kareivini nuo inknitusių viduje javu rie nuolat ardo statomąjį dar siją, kuri gulės
patikrinti, valdžiai. Vienok ir šisai sti- Lietuvos šimtui auksinų
lvba. Tokios pirklvbos imsis sukosi jie buvę užpulti.
dulkiu.
sirinkimns parodė, kad Žmn- Lenkijos šimtui markių
kiek tame via tiesos.
bi).
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Ketvirtadienis, Kovas 24, 1921’

DRAUGAS

Tik gaila, kad tokių Lenkų
daug žingeidžių naujienų apie
nedaug. Bet šovinistams tie nuLietuvos padėtį, o ypatingai
tautėliai
gana
gerai
patinka.
apie
Lietuvių-Lenkų ginčus
“DRAUGAS”
(Iš
Lietuvos
Informacijų
Nes
vis-gi
daugiau
galvų
už
von
du
jos
nariai
majoras
P.
delei Vilniaus.
■tu kasdien* ttakyrus nedčldlenlns.
rRENVMERATOe KAIMAI
varšavinj impei ijalizinų, nors
Žadeikis ir kun. J. Žilius, o
Biuro).
OHICAGOJ IK UZSIENYJH:
tos galvos\butų lyg paprastos
Kovo 15 dienų iš Lietuvos čion Amerikoje nors ir pasili Be to yra gauta kablegrama
Metams .................. .. ............ .... *8.00
molio
puodynės.
Pusei Mėty - -■» « -K-.nsu-.-,. 4.00
atvyko žinomas veikėjas gerb. ko Jonas Vileišis, bet kaij>o nuoBalučio tokio turinio: “Ar
•U V. VALST,
Tie žmonės Lietuvių kalbos Mastauskas. Jis yra paskirtas Lietuvos atstovas, o ne Lietu bitražas su Latviais baigiasi.
Metama
........................ SOOO
užsigynę,
o lenkiškai nepra Lietuvos Misijos nariu Užsie vos Misijos pirmininkas.
Palangą gausime ir pajūrio iki
Pusei Metų ............... 8.00
Prenumerata mokasl ifikalno. Lai mokę giriasi Polšča, sakydanio Reikalų M'misterio įsaky Gerb. Mastauskas yra pir kelių kilometrų šiauriau Šven
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mu nuo Vasario 22 dienos, 1921 miausiai atvykusiu nariu nau tosios, kursai reikalingas uos
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atkelti skolų, kuomet Varšu Misijos šefui, parodyti jam šį Ro^enbaumas.
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“galįs būti Misijos naudingu”.
Del to Lenkai atsidūrė totys
darbai
tose
kolonijose
ne
Pernai
rašėme
apie
Vaišpadaryti iš Vieno šmoto— tai Good
TĖMYKITE
Todėl “Valstybės Prezidentui
kian kebluman, kati prisiėjo
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žiūrėkite kad butu Raudona Eilę
svetur gyvenančius.
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tautėlių yra saujale Cbicagodien
didžiai
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“kaip tik norėjau šiek-tiek nu
vinėja Goodrich.
je. Jų dauguma susispietę ftv.
Todėl šiuomi kviečiamos yra
Trejybės Lenkų parapijoje, do dar pridėta paaiškinimas raminti Amerikos Lietuvius
J. P. WAITCHEES
The B. F. GOODRICH RIBBER CO.
šiaurinėj miesto daly. Para “Vaduvų Kraštas.” Pirmi dvi katalikus, kurie kažin kodėl visų panašių kolonijų pasko
Akron, Olilu
Lawyer
ginti Chicagos Lenkų jie tad ir knygi autorius skaito per musų Misijos dabartine sąsta los stotys,nieko nelaukiant, su
LIETUVIS ADVOKATAM
pakilo darbuoties už Vilniaus.^'ien, todėl šitų treciųjų ji> tą labai nepatenkinti”.
rengti platesnius susirinki Vakarais: 45G9 S. Asliland Avė. j
1053
adino antrąja. Gal ir jos Bet tokio buvusios Misijos mus Lietuvos Laisvės bonų Dien. RoomTel.SISYarda
prijungimų prie Lenkijos.
—159 N. Calrk St. ]
Tel. Handolph 3507
Tų jų darbaviniųsi nuošird bus du tomu taip kaip pirmo pagerinimo jau įvykti nebega pardavinėjimui ir užkviesti
S5sios.
lėjo.'nes Valdžios įsakymu to gerb. Mastauskų, kursai, kai
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Misija buvo atšaukta ir Va- po žmogus, kų tik parvažiavęs
laikraščių. Jie šaukia susi lin
kinius, tariasi ne tik apie pri sakoma, kaip Lietuvių tautinis salio 26 dienų išvažiavo Lietu- iš Lietuvos, galės papasakoti
jungimų prie Lenkijos Vil .jausmas taip gražiai iškilęs ir
užaugęs pakuršėje, savotiškai žiai margos eilės prasidėjusios meldžiu tikėjimui ištirti, kad
niaus, bet ir visos Lietuvos.
Perkėlė scavo ofisą po num
Tam tikslui įkūrė neva or išdygo ir sustiprėjo Vadtivų pirmuose dviejuose“Pragiedru neminti jau, jog jos turime tiek ■4729 So. Ashland AvenueJ
ganizacijų, kuriai davė vardų Krašte. J ta aprašymų Vada lių” tomuose šičionai priside daug. Kaipo istorijozofas jis
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■
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Vaišgantui
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.sumaningai
išdėjo aikštėn ap lių” tomų rodosi, jog ištiesi}
‘‘Vilniaus Lietuvos Lenkais”,
nors retas kuris moka vargais tos stebuklingos pasakos reik sakydamas jų veiksmus. Pri Lietuvos stabmeldžiai buvo
-negalais sukalbėti lenkiškai. šmė yra sugurinsi su Lietuvos sideda taipgi ir Lietuvos dar dendrolatrai, ąžuolu garbintoDr. I. E. MAKARAS
Jie nori, kad jų veikimas tautybės dvasia.Musų kultūros žininkų du asmenys vienokios jai, ir jog jų dvasių teisingai
Lietuvys Gydytojus Ir Chirurgas
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Dr.
V.
A.
ŠIMKUS
vos”. Ragina steigti kuopas. Krašte veikia dar jaunesni už pirmuose dviejuose, būtent tyt, kad ji ne paskutinė. Iš
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kusioji Lietuvos dalis susi pusberniai. Šitų vadai yra tampu genijaliu kurstytoju,
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jos, be kurios ji negali gyvuo taipgi jaunesni už Godingie- mirtinai, įkišti savo kailį į
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srityje stovi Cliicagos Lietu
Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118
viai. Aš nei 'žingsnio neatsi
traukiu nuo nuomonės, kad
ICEI
be apskričio clioro šeiminio
... ....................
Lietuvis Gydytojas Ir
koncerto progranion turi įeiti:
DETROIT,
MICH.
skis,
.J.
Bukauskas,
C.
Goštau

Chirurgas
Pirm pradėsiant bile kokį Beethoveno konservatorija su
1891 Ko. HolHted Rtreet
tas,
.1.
Adominas,
A.
Šileikis,
svarbesnį darbą, pirmiausia jos direktorium p. A. Pocių,
16 Iki 12 ryto; 1 Iki 4
Iš jaunimo darbuotės.
O. Nausėdaitė, O. Žudavičia, Valandos:
reikia jis rimtai ir visapusiai balso lavintoja, artistė-dainipo plot. ( Iki 9 vakare.
apgalvoti. Ir gražiausi suma ninkė O. Pocienė, dainininkės
Detroito jaunimas nuo senai S. Mickevičia, M. Strelčjunię“Station to Station”
nė, J. Tamulis, E. Mikolainionymai, geriausios pastangos .Janušauskienė,
darbuojasi
dailės
srityje.
Kuo
Bereckaitė,
Long-Distance Service
praeina pro šalį siekiamojo ti Mastauskaitė, Sabonis, Rama met darbai čia gerai ėjo, vy nė, M. Klimienė, A. Macijauskis,
,f.
Stankevičių,
K.
Matu

kslo, jei nėra gerai apmiifty- nauskas, artistė-smuikininkė čių choras buvo pusėtinai už
Apsipažinkite su piningų ir laiko taupinimo “sta
ti. Šita taisyklė yra visiems Sabonienė, pijanįste Petkiutė, augęs ir muziko Aleksio gerai laitis, Z. Venckus (antru kart)
1900 S. Halsted Str.
tion
to station” l-r- ' tmee telefono patarnavimų.
žinoma ir, rodos, nereikėtu jos Šv. Kazimiero Akademijos ta išlavintas. Užėjus bedarbei cho .1. Zaukaitis, J. Gribauskas, V.
Tel. Canal 2118
Šis patarnavimas yra long distanee sujungimas
čia minėti. Teėiau nėra pro ša lentai ir k.
[Valandos: 10 ryto Iki 8 vakare
ras sumažėjo, nes daugelis dai Šimatulskis.
tarpe dviejų telefonų (iiiimant privatiško skyriaus
Viso su smulkiomis aukomis Gyvenimas:
lį paminėti jaunimui, kuris,
svvitchboard
operatorka) taip-pat darant sujungimus
Kuomet pas mus atvažiuoja nininkų išvažinėjo į kitus mie $303.00.
2811 W. OSrd Str.
pasidavęs pakylusiam upui,
stus.
Užstojus
geresniems
lai

tarpe pavienių.
Tel. Prospect 3466.
koks nebuvėlis europietis, tai
Kovo 4-ta d. surinkta bažny
tankiai visai ją pamiršta.
“Station to station’’ yra skaitliuojama nuo to-lai
54---rengdami pagerbimo vakarė kams, sugrįž buvusieji choris čioje $41.40.
Chicagos vyčiai ruošdamie lius mes žingine, kur ir kų “be tai ir vėl choras bus toks koks
ko kuomet sujungimas yra padaromas.
Sykiu $344.40.
si prie IX seimo mano jį pa ceremonijų” gauti progranion pirmiau buvo.
Kuomet šauki long-distanee visuomet reikia pasa
daryti “žymiausiu vyčių isto — padainuoti, pagroti. Tat jei Vakarų renginio srity jauni Pinigai pasiųsti Tautos Fon
kyti operatorkai valda, pavarde žmogaus su kuriuo
rijoj.’’ Ruošimosi komisija gu tie artistai neatsisako mas dabar turi daugiau progos dam
nori kalbėtis, arba gali šauktis tiktai paduoto nume
LIETUVIS
skelbia esu patyrusi, kad tame mums patarnauti mažose suei darbuotis negu kada nors pir Jeigu šiame surašė pasitai
rio arba pranešk operatorkai kad kalbėsi su tuo kas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
orias* Ir Gyvenimo riet*
kytų
klaidų,
meldžiame
apie
seime dalyvaus net St. Seimo gose, delko neleidžiame jiems miau. Ir darbuojasi. Reikia
stoeijoj atsilieps.
3252 South Halsted Street
Ant virtau I nirerss* Stale Bank
nariai, atstovaudami Pavasar- pasirodyti didelėje publikoje vienok pastebėti, kad ligi šiol tai pranešti “Darbininkų Už Valandos
Šis patarnavimas yra daug greitesnis ir apie dvinuo 10 Iki 12 ryte; nuo
dešimts-penkta nuošimti pigesnis negu “person to
ninkų organizacijų. Tikrai ma ir slepiame juos nuo suvažiuo Detroito Lietuvių scenoje, iš eigoje” 1447 So. 50 Avė. Klai 2 iki 4 po pietų; nuo 7 Iki S rak.
Nedėllomls nuo 14 Iki 'i
dos bus atitaisytos.
person” patarnavimas.
nyti apie tai dar neprisieina. siančių atstovų?
Telefoną* Ysrd* *M4
imant “Rutvilę”, nesimatė
S. Tamošaitis,
Apsipažinkite su musų “station to station” patar
Trimis daigtais chicagiečiai Tokiu budu sudaryta seimi- rimtesnio veikalo. Daugiausia
T. F. 59-to sk. rašt.
navimų o sutaupinsite piningus ir laika.
mano padaryti seimų “ žy-1 nio koncerto programa bus in- vaidinta komedijos ir mažos
t# s.
O(
75T.elefonas Boulevard 9199
miausiu”: išvažiavimu, kon domi, turininga, patraukianti dramos.
ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
(
certu ir pokiliu. Apie pirmąjį publikų ir perpus pigiau atsi Kovo 13 d. vaidintų “Gy
nekalbėsiu, nes jo pavykintas eis negu pastatymas pasakiš venimo Verpete”, penkių aktų
DENTISTAS
priklausys nuo to, koks oras kų “Kornevilio Varpų”. Tai drama. Suvaidinta gerai. Per
3331 South Halsted Str.
j Valandos:
9—12
A.
M.
bus Liepos 4 d.
tiek apie koncertų.
3
1—5; 7—8 P. M.
traukose mažos mergaitės deKoncertas. Vyčių Apskričio Vyčių, ir abelnai visuose sei kleniavo eiles, o kun. Kemėšis (Surinktos A. a. kun. P. B. Se
choras organizuoja spėkas ir muose, pokiliai rengiami pas aiškino apie teatrų. Vakaro vePranešimas Cicero Lietuviams!
rafino Scranton’e, Pa.)
ruošiasi “Ko>rnevilio Var kutinę seimo dienų. Patyrimas dėjum buvo p. K. Abyšala.
(Tel. Canal 62 22
«
Kurie norite pasiųsti piningų savo giminėms, tai siųs
(Tąsa).
§ DR. C. K. CHERRYS S
pams”. Šita operetė jau du rodo, kad paskutinę dienų ne
kite per Lietuvių Prekybos Bendrovės Agentą
“Gyvenimo Verpete” pirmų
LIETUVIS DENTISTAS
«
Andrukaitienė, O. Vainukienė, •j
ar trisyk buvo statyta Cliica- tik daugelis atstovų išvažinė ja
sykį
buvo
Detroito scenoje.
$2201 West 22-n,'. & So. Lesvitt St.*
BENNY B. POSANKA
Radževičicnė,
J.
Navickienė,
goje ir sykį, rodos, Brooklyne. j namus, bet ir dalis pasiliku
of
Chicago
#
Galima
reikalus
čia
pat ant vietos, atlikti nereikia kitur važiuoti.
9:30 A. M. to 12 N. $
Suteikiu pilnas informacijas norintiems važiuoti j Lietuva arba atTai-gi Chicaga ir didelė dalis siųjų per vakarienę pažiūrėję Reiktų jį atkartoti ypač kito L. Mišiavičienė, M. Stepanavieie JiValandos:
#
1:00 P. M. to 8:00 P. M.
5
sitraukti savo giminės iš Lietuvos. Taip-gi parduodu Lietuvių Pre*
Naujosios Anglijos jau matė į laikrodį, kad už valandos iš je miesto daly, kad duoti pro nė, J. Kupianavičius, G. Siunavikybos Bendrovės Serus. Visais reikalais kreipkitės šiuo adresų:
;
gos
pamatyti
dar
nemačiu

čius,
O.
Tamosaičiutė,
A.
Audru
jų ir girdėjo. Bet ne tame svar eina jo paskutinis trūkis, me
Benny B. Posanka
ba. “Kornevilio Varpai” yra ta valgį, ima kepurę ir atsis siems. Tuo reikalu turėtų pa lis, E. Kruteliutė, K. Kvedaitis,
Cicero, Illinois.
1447 South 50-th Avenue
O. Kvedaitienė, J. Katilienė, J. ■ Dr. M. T. STRIKOL’IS
Telefonas Cicero 8003
grynai svetimas, ne lietuviškas veikina. Chicagiečiai pokilį sirūpinti kokia draugija.
Krcžauskienė, A. Marcinkevičienė, ■ Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 5
Valandos kas vakarų nuo 6 iki 9:30. sitbatomis ir nodėliomls
Vargo Žiedelis.
ir Lietuviams nepažįstamas rengia “garsiame” “Red
nuo pietų iki vėlumai.
M. Bunevieienė, E. Uralnikienė, O. ■
Peoples Teatro Name
!
kūrinys. Klausydamas jų atsi rooin” La Šalie viešbuty. Kad
čepukevičiutė, R. Ganibalas, A. ■1616 W. 47th Str. Tel. Boul. 160J
CICERO. ILL.
duri pasakose ir veltui ieškosi nereiktų turėti tokių nemalo
□Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl lOg luiiiiimiiiiiiiiiimiiiimimiiiiiiiumiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Obilienis, V. Vaitulevičius, M ■vninr.rir.a■iki 12 ryte.
lietuviškumo, kuris užgautų į- nų atsisveikinimų, mano nuo
Dcnnonta?A. Dvylaitis, M. Rai
lies. 2914 W. 43rd Street I
gimtus jausmus — nerasi. To mone pokylis turėtų būti pir Liet. Darbininkų Sų-gos 49 butė, J. Rai.’is, P. Karkauskas ■ Nuo ryto iki piet.
GERIAUSIAS
!<{). rengia balių Kovo 30 <1. J. Dzekonsis, J. Budreekis, P |Tcl. McKinley 263
kie dalykai tinka tik operos mų seimo dienų.
UŽ
jiegoms, kurios reikalauja per Chicagiečiai seimo rengėjai Šv. Antano par. svetainėje Rvmkus, P. Paulaitis, J. Agraina
Pelnas
skiriamas
Šv.
Kazimie
mainų, bet ne metiniam, ypač pirm vykįsiant visa tų turėtų
vieia, B. Lauraitis, J. Leičarakas, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinin
JUSU PINIGĄ
šeiminiam, koncertui. .Juk mes gerokai apsvarstyti. Liūnas. ro vienuolyno naudai. Rep. O. Malinu ienė, I. Urbonas, J. Žu Bes. 1129 Independence Blvd.
Telefonas Von Burea 294
kauskas, B. Ramoška, A. Pauka,
laukiame koncertų ne vien tik
Cicerus
Lietuviai
Šv.
Kazi

M. Šidlauskas, J. Petraitis, S. Alikad saldainius užkandžiauda
ELTOS ŽINIOS.
Užtat kad mes visuomet geriausia patarnaujame savo
miero
dienojo
prakalbose
auko
šiunas,
V. Venckus, P. Paulaus
mi linksimai laikų praleistume,
kostumieriams. Gali būti užtikrintas kuomet atsilankysi pas
Husas Gydytojas rl Chirurgas
kas, P. Morkūnas, J. Šimutauskas,
ne vien kad dvasių pasmagin (Prisiųstos Liet. Inf. Biuro). jo Lietuvos reikalams:
mus. Musų gryno aukso gražnos, laikrodžiai ir deimontai ran
Speeijniistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų Ir visų chroniškų ligų
tume, bet ir tam, kad rastume Telšiai - II - 7. Eltos kores Kun. lf. J. Vaičiūnas .. $25.00 K. Dambrauskas, J. Laukaitis, B.
dasi dideliame pasirinkime ir už labai prieinamas kainas.
Juškevičius, J. Ramanauskas, V. VALANDOS; 10—11 ryto 2—4 pc
Dr.
Apašt.
Maldos
.........
10.00
tautos dvasios, pažibos savų
pondento pranešimu, Vasario J. Pcrniškis ............... 10.00 Bakšys, 1. Vaičius, V. VaitUlevi pietų, 7—8 vak. Nedėllomls 10—12 d.
4525 S. Ashland Avenue
idealų
ir kupinai
sielai
Ofisas 3354 Ko. Halsted St., Chlcago
Chicago, Illinois.
3 d. Telšiuose, Augustauskio S. Tamošaitis ............... 10.00 čius, J. M ačiunas, K. Rimkunas,
Telefonas Drovcr 9693
maisto. Štai ko laukiame iš
A.
Valiulis,
J.
Urbonas,
A.
Urbo
name, atidaryta Ainerikos-Liu- A. Dainelienė ............... 6.00
iiiiiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiniiiiimiii miiiimiiiiiiimiimiiiiiiiiiiimiimimmiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiniimiiiimiii
Chicagos dailininkų. “Korne
mis, J. Pakeltis, A. Rokelis, A. Dė
tuvių Prekybos Bendrovės san
Po $5.00: J. Rašinskienė, 1’. dinas, S. Pangonis, A. Janušaus
vilio Varpuose” to visa nėra.
krova.
Atsimenant, kad mus tauta Ryga - II - 7. “Segodnia” Zdanaitis (?), M. Adomaitis, kas, J. Sustinas, B. Gustaitis, J.
kraujo ir vargų latakais bris savo vedamųjani straipsny J. Mikolaiuis, J., Bilevičia, J N'ovašaitis, J. Lėlius, J. Gudaitis,
dama siekia visiškos nepriklau “Dar vienas de jure” rašo: Narakas, Visų Šventų dr-ja. J. Pečiukaitis, J. Girdžiunas, V.
Janusas, J. Venckus, I. Juknevi
somybęs, kad stipriausios jos “Butų naivu manyti, kati
P. Gedminas $4.00.
spėkos — jaunimas — grandi Peilerevskio atsistatydinimas Po 3 dob: J. Bukauskienė, čius, A. Bubnius, M. Navickas, B.
KILniaitis, J. Norkaitis, J. Žubavine apjuosęs kraštų ir dienų ir atlygina apsireiškusį Ženevoje A. Zalamba.
čius, J. Butkus, A. Šatas, A. Jeknaktį stovi sargyboje, meti Lenkų valdžios vardu neto kPo 2 dob: A. Šašaiti“, B. Kel sevičius, J. Katkauskas. K. Benuniam jaunimo suvažiavime ne tingumų, kad Lietuvių de jure pšas, J. Valaitis, L. Vaišnorie
Laiminga yra ta moteris, kuri vartoja Mazola. Tūkstančiai
levičius, J. Kumpįkis, M. Lelciatskirų šeimininkių, kur?.:
’<
" ;• p.\-. .. .....j
maisto
dera mums puošties svetiniais atidėjimas, įvykęs, kaip vai ne, K. Gasiunas, Z. Venckus, šus, J. Leškauskas, M. Butkausdėl
savo
šeimynų,
su
kiekviena
diena
įgija
naujų
patyrimų
apie
nepapras

rūbais ir maitinti publikos sius Lenkų atvaizdavimų tanu J. Mozeris, K. Gintautas, J. kas, I’. I’etukauskas, K. Ncciaekas
tą gerumą Mazolos.
dvasių pasakomis apie užkeik pat Ženevos suvažiavime ir ofi- Kudirka, J. Trapikns, P. Pe J. Kryžiiiuskas, J. Valvga, I’. Gur
Mazola yra ištikimiausias šeimininkės draugas.
Ji padaro pa
tus palocius ir panašias fanta cijalimd motyvuotas Lenkų tronis.
prastesnių jos virimą ir pagerina kokybę ir skonį jos pagamintų
skis, J. Pajaujis, V. Vosilius, J.
valgių iki galutinam užsiganėdinimui kiekvieno jos šeimynos nario.
zijas. Ne! Chicagos dailinin Lietuvių sienų neišrišiinas, ne Po 1 dob: M. Abrnčinskienė, J. Murkus, M. Bernotavičius, J. ZI
Žuvis, mėsa, kiaušiniai, daržovės įvairių rųšių, pyragaičiai ir kitoki
kai, per vyčių seimų suvažia mota šešėlio Lenkų nuoširdu J. Zupustus, A. Kiiteiva, A. A- moutavičius, A. Staninkienė, P.
valgiai yra geresni, sveikesni ir daug priimnesni, jeigu yra padaryti su
vusių atstovų ir Chicagos pub mo, pavėluoti patvirtinant Pa leliunaitė, K. Sragauskis, .1. Budru, S. Petrauskienė, J. Navic
Mazola.
kas, A. Matulevičia, F, UlinausMazola yra geriausios rųšies daržovių aliejus, gerume lygi sviestui
likos sielai pagaminki! kito ryžiaus de jure.
Laiškonis, M. Šileikienė, V.
ir
daug
vertesnė už taukus.
kas,
.
I.
Ručys,
Š.
Pušvenskas.
kio maisto — lietuviško, tikro “Nėra abejojimo, kad Var Itakušins, J. Brazauskus, K.
Salotų
sutaisymui Mazola yra lygi olive aliejui, bet tik daug
(Daugiau bus)
tautinio, tyro ligi krištolus.
pigesnė, kadangi ji liuosa nuo įvežimo mokesčių ir augštų vandenyno
šuvos vyriausybė buvo pain Kiškunienė, J. Varanius, S.
pergabenimo kainų. Daugelis žmonių naudoja ją, kadangi ji yra riebi,
Kiek sykių teko klausyti formuota savo Rygos atstovo Stašaitis, K. Gulbinas, M. Ur
priimnus skonis ir sveika.
ŠIS
TAS.
musų jioetos M. Gustaičio dėl draugingų santikių Lat ba, M. Dambrauskas, A. Va
Mazola galima vartoti daugeliu būdų. Ji yra taip pat riebi,
kantatų “Broliai”, tiek sykių vių, Estų ir Lietuvos vyriau lančius, J’. Mockaitis, J. Lubiikaip
sviestas
ir geresnė už taukus dėl sutraukimo. Mazola gali būti
Apie
20(1
upių
subėga
į
Baldvasioje durnų ir dulkių at sybių, Varšuva negalėjo neži riauskiis, l’r. fzdonaitis (/), K.
vartojama
ir
vartojama
visokių rųšių valgių kepimui, nes
mosferoje buvau atgimęs. Štai noti, kad čia Lietuvos de jure Balčiūnas, O. Pakalniškienė, tijos jures.
ji nuo kepamo daikto nepamaino savo kvapsnio.
kur tyras, tikras tautinis sie pripažinimas butų buvęs suti S. Vadauskas, P. PranckeviApskailliuojama, kad pa
Mazola parsiduoda visose geresnio groserio krau
lai maistas, tautos dvasia. Tai ktus
saulyje
ant
kiekvieno
100
vyrų
tuvėse po pusę kvortos, kvortą, pusę
pasitenkinančiai. Tuo čiiis, B. šilkinienė, ,J. Bukaus
gi ir norime, kad IX vyčių sei tarini Lenkų vyriausybės el- kas, l\. Andrejiinas, V. Ilim- išpuola uĮiie 110 moterų.
galiono ir galioną mieros blėšinėse.
me Chicagos apskričio choras ginios Lietuvos klausimu kas kevičia, P. Zurba, P. Zaluba,
Bananus medžio bipui yra
\
pasotintų musų sielas Gustai dien aiškėja.
Ed Zurba, J. Jonuška, B. Lau nuo astuonių iki dešimt pėdų
čio “Broliais.” Apart jų cho “Tuo budu galima tikėtis, raitis, .1. Balčius, K. Jasas, I). ilgio ir viena pėda pločio.
UŽTIKRINAME:
ras turėtų dur parinkti keletu kad neatsižvelgiant į Lenkų Nornšaitis, I’. Garbuzas, A.
Nc\v
\Orkas
kasdien,
pa
p
patrijotinių dainų.
seimo nutarimus, Lietuvos te Daugėla, O. Leiigaml, K. Al- lustai, suvartoja apie 600,000,Jeigu jus nebusite galutinai už
Šalę apskričio choro mes ritorijos klausimas bus artimoj brik, P. Žadeikienė, J. Žadci000 galionų vandens.
»»
ganėdintas gerumu ir ekonomiškumu
Chicagoje turime tokių daili ateity išrištas ir ateis laikas kis, A. Jetiižytė, M. Zulmvi
Mazolos, jūsų krautuvninkas sugrą
Sau;'
Apie 200 restoranų Ne\v
ninku, kurių neįtraukimas šei Lietuvos de jure.
čia, G. Statkienė, G. Sbirvcdu
žins
jums
jūsų
pinigus.
vc°6k
minio koncerto progrumon bu “Lietuvos valstybingumo pa (T), G. MtK'kieiiė, B. Daukšie Vorke yra K ynų nuosavybė.
•u
tų toks
nusikaltimas, kad tvirtinimu ne ma'žiau Lietuvos nė, J. Gulbinas, .1, Stašaitis,
nieku būdų negalėtume putei- suinteresuotos ir kitos Paimi M. Kaiulonaitė, A. Zarumba, Ant pariliiviiiKi namus, 2 fialų, 2
iirzimliniii
medžio virins,
CORN PRODUCTS REFINING
Cinti. Apskričio choras, nors įjūrio valstybės, jau senai nu K. Kiškunienė, J. S. Prannitis, furmtees,
knlngoms šepr>K, Imffct, guzas, elek
COMPANY.
tra, telefonui, ir vinkli* aulyg vėlinu
bus ir didžiausius, negulės su kreipę savo užsienio |>olitiką j P. Petruitis, J. K'liženlas, P. sių
17 Uattery Place, New York.
(turų ramliiHi 2(i4l W. 69 St.
važiavusiems atstovams paro Pahalljniio sujungus įkuri- Brazauskis, .1. Rocevičia, L. Kaina $7800.00. Atalšuukile pas *at įninka
'
,
dyti, kaip augstai tojo meno m;j. 4 4
' V aišnora, J. Bakaitis, ,T. Apol061. s. Arlt,i«n Avė.
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VYČIŲ SEIMO.

LIETUVIAI AMERIKOJE.

DR. P. Z, ZALATORIS

DR. A. L. YDŠKA

'

DR. S. NAIKEUS

AUKOS ŠV. KAZIMIERO
VIENUOLYNUI.

DR. C. KASPUTIS

EXTRA!

Ssi

1

WA'

DR. A. A. ROTH,

S JOFFEY’S

HAZOLA REIŠKIA LAIME
KIEKVIENAI ŠEIMININKEI

/

4
DRAUGAS

-o

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.
MAJORAS NENORI MAIŠY
TIES STATYMO NAMŲ
KLAUSIMAN.

Dvi ūkininkų srovi.

IŠ BRIGHTON PARK.

Ketvirtadienis, Kovas 24, 1921

Anastazija Freitikaitė, rašti
ninke — Ona Karpavičiūtė, iž
dininke — Julijona Uražinskaitė. Ynldybon pateko veik
lios, darbščios, gabios mergai1 ės.
Sutarta laike gavėnios turė
ti paskaitas. Kiekvieną mer
gaitė gaus progą dalyvauti ir
kalbėti bite kokioje temoje.
Linkėtina geriausių pasise
kimų musų jaunai bei darbš
čiai valdybai.
Akademijos Auklėtinė.

Iš visa to, ką estui matęs
ir girdėjęs, man tenka viena Kovo 21 d. Nekalto Pras.
pa r. mokyklos
padaryti išvada. Lietuvos u- Bau. Šven<
Chicagos miesto titfyba an kininkuose, tiesa, yra dvi srp- kambaryje A. L. R. K. Fede
dai susirinkime rekomendavo, vi: vieni jų, pasidavę prieš- racijos lt) sk. laikė mėnesinį
kad miesto majoras Thomp tikybiuią gaivalų įtakai, no susirinkimą, kurį vedė pirmi
son Įsimaišytu statymo namu rėtų vesti Lietuvą be religi ninkas, p. ,1. Poška. Raštinin
industrijom
jos; kiti tebestovi ant Katali kavo rašt. p. B. Nemirtoms.
Buvo paduota sugestija, kad kų Bažnyčios mokslo pagrin Iš pridžasties išpažinčių klau
jis konfereneijon
pakviestu do. Čia tai yra ištikro pama symui bažnyčioje, atstovų atsi
Babilionijos miestas, sakoma,
statymo namu industrijos i tiniai skirtumai, kurie visuo lankė nedaug.
vairių šakų atstovus ir pasi met išeis aikštėn, net ekono Pirmiausia ėjo raportai iš buvo pirmutinis miestas, kurio
tartų,
kokiuo laidu pirmyn mijos klausimuose. Tuose gi nuveiktų ir veikiamų darbų. gyventojų skaičius siekė mili
pastūmėti statydinimą namų. ūkininkuose, kurie tebėra kata 1) Vas. l(i d. vietinėje par. joną.
Majoras su tuo nesutinka, likai, ištikro jokių skirtumų svet. buvo prakalbos Tautos
Per paskutinius aštuonis
.lis sako, ka<l jei miestas im
nėra. Jiems, kaip tik vieta Fondo sk. bendrai su Federa metus Suv. Valstijos kasmet
tų niaišytics tau klausituan, vienoj, didelėj Lietuvių kata cijos skyrium, paminėjimui išdavė po 34,000 Įiasportų.
tuomet pakiltų dar didesnių likų ūkininkų draugijoj, Ti trijų metų Lietuvos nepriklau New Yorko mieste gaisras
painiavų toje industrijoje.
SIŲSDAMI PINK! L'S per Lithuanian Sales Corporation (Lietuvių Prekybos
kinčioji inteligentija, kurios somybės.« Aukų surinkta virš būva paprastai kas dvidešimt ■J
Majoro nuomonė, kad ir be jau, ariu Dievui, mums ne $50.00 ir jos pasiųstos Tau viena miliutą.
=
Bendrovę). Prie Lietuvos atstatymo ir jos piliečiu Imvio pagerinimo gali prisidėti
jo, ty. be miesto, Įsimaišymo trūksta, jiems padės, ir susi tos Fondam
=
Amerikos Lietuviai, siųsdami pinigų savo giminėms ir pažįstamiems. Per Lietuvių
trumpoj ateity tas klausimas
=
Prekybos Bendrovę 1920 metais Amerikiečiai pasiuntė saviems Lietuvon suvirs
darys galinga žemdirbių or 2) Parapijos daržas piknikui
pasekmingai bus išrištas.
=
(25,000,000) dvidešimt penkis milijonus auksinų.
ganizacija, kuri vėl, eidama paimtas ant Birž. 12 d. Nauda j
išvien su krikščioniais darbi skiriama skyrio reikalams.
“SAUSIEJI” IR VĖL NERI
=
Šiais metais šį Bendrovę pasiunčia Lietuvon kas mėnesis su viršum po penninkais, sudarys didžiulę pajė .*>) Federacijos Chicagos Ap
MAUJA.
=
kis milijonus (5,000,000) auksinu. Tos liudija kad daugumas Amerikiečių jau su
gą politikoj. Visi gi, vieni su skričio posėdžio raportą išda
Duokit Okulistui Pritaisi prato kas geriausia patarnauja persiuntime pinigu Lietuvon.
antrais susipratę, išrys šiandie vė pp. A. šrupša ir J. Poška.
\
Illinois valstija be federakinti Akinius Jusu Akims i
taip opų pas mus socijalį klau 4) A. L. R. K. Federacijos
lio probibieijinio įstatymo tu
E
Norėdamas pinigu į Lietuvą pasiųsti, siųskite per Lietuvių Prekybos Bendrosima.
Tarybos suvažiavimo Cliicagori ir vykina dar nuosavą aš
į
ve, nes pigiaudr saugiau nei viena kita agentūra pinigu į Lietuva neišsiųs. Pefsije posėdžių raportą išdavė sk.
trų įstatymą.
~
tikrinimui galite pabandyti per mus pasiųsti pinigų Lietuvon.
PRADĖJUS DARBĄ.
atstovas,^ p. Bėru. Nemirtoms.
“Sausiems” reformatoriams
Duota klausinių kas atsto
pasirodo, kad valstijinis įsta
=
Lietuvių Prekybos Bendrovė parduoda laivakortės ant visu laivų linijų važiuotymas yra perlengvas ir to Nesunku yra duot patarimų, vams nebuvo aišku. P-as Ne
E
jautiems į Lietuva ir norintiems persitraukti giminės iš. Lietuvos.
dėl reikia jį dar labjaus skau paskatinti prie darbo, veiki mirtoms gerai atsakinėjo.
mo ir syteiŲti kokių nors 5) Pirm. J. Poška paaiškino,
desnių padaryti.
5 I
Važiuodami Lietuvon nesivežkite savo, pinigus su savim. Kelionėje visoko gali
-Tuo tikslu jie ima darbuo- pažadų, bet pačiam juos pil kaip jam sekėsi darbas pri
=
atsitikti. Išsipirkit.e musų Bendrovėje jierlaida (drafta) ant tokios sumos kokios
ties teisdarvbės butuose Sprin- dyti nelabai norisi. Mes dau traukti draugijas prie Federa
norite ir parvažiavę Lietuvon, pinigus tuojau gausite be jokiu trukdymu iš musų
giausiai
esame
pratę
į
kitus
=
Kauno Bankos.
gfielde.
cijos. Sakė, kati jau visos 'ka
Jūsų ak]s gal reikalauja gy
žiūrėti ir jų nuveiktais dar talikiškos draugijos ir organi
dymo, arba pritaikymo akinių.
=
Norėdami savo pinigus iš Amerikos Į Lietuva perkelti, tai geriausia ir saugiauKaipo
Okulistas galiu duoti
SUDAUŽĖ STIKLĄ. PAGRO bais gerėties. Dar randame zacijos priklauso prie Fed. iš
jums
patarimų.
smarkių karštuolių,
kurie skyrus Saldž. Kird. V. J. dr-ją
BĖ BRANGIŲ DAIKTŲ.
šia Lietuvoje įstaiga Jusu pinigams Lietuvių Prekybos Bendrovės Banka Kaune.
Aukso Filled $4, $5, $6, 7,
griebiasi karštos ugnies, ne No. 1. Tikisi, kad trumpoje
$8, $9, $10.
—
*
f'ysto aukso $6, $7, $8, $9,
jiems
prieinamos,
o
paskui
nu

ateityje ir ji įstos į Federaci $10, $11, $12.
Vakar rytą nežinomi pikta
=
.Tei nori gauti gera pelną už savo pinigus tai pirk Lietuvių Prekybos BendroApsibuvęs ant State St? per
dariai su plyta smlau'žė lango degę pirštus aimanuoja, skun ją, nes toji* draugijoje yra ge
=
vės šėru, kurie dabar parsiduoda po $7.09 vienas.
metus.
stiklą krautuvės Lebolt & C’., džiasi, kad darbas nepasisekė. rų katalikų ir išmanančių vei 23 Ištaisai!
žvairumų. Gydau vi
sokias akių ligas. Išpjaunu tonSiųsdami pinigus, pirkdami laivakortės ir norėdami gauti daugiau žinių' apie
101 So. State gat. Pavogė vi Jei mes vietoj patarmių ir pa kėjų.
silus.
žadų
eitume
prie
veikimo,
tai
sokių brangių daiktų vertės
musų Bendrovė kreipkitės šiuo adresu:
Supažindinimui žmonių su
nesigirdėtų nei skundų, išmeti A. L. R. K. Federacija sky FRANKLIN 0. CARTER
$5,000.
nėjimų. Vieni netenka energi rius nutarė įrengti prakalbas.
M. D.
jos
nesurasdami
pritarėjų,
ki

HAMMONDE BUVO BAISI
120 So. State St.
Tani tikslui išrinko komisiją
ti negalėdami greitai atlikti iš Zop. Kuličienės, B. NenartoEKSPLIOZIJA.
Valandos nuo 9 iki 8.
darbo.
Nedaliomis nuo 10 iki 12.
nio,
J.
Fnčerio
ir
J.
Poškos.
Vakar Ilammonde, Tnd., įKolumbas mažame laive iš
vyko baisi ekspliozija ga žoli plaukė- Indijos kraštą pasiekti. šis rimtas Fed. skyriaus su
nos Moorhead Oil Co. kieme, Jei butų drebėjęs juros audro sirinkimas gerą paliko įspu- Z53
Chicagos apielinkės Lietuviai kreipkitės
Wilkes-Barre. Pa. apielinkes Lietuviai
3
kur stovėjo kubilai su 50,000 se, tad garbingos Amerikos dį. Brightonparkieriai gaji "1
i
musų
skyrių
šiuo
adresu:
j
asidžiaugti
savo
Federacijos
kreipkitės į musų skyrių šiuo adresu:
galionų gazolinos.
nebūt pasiekęs. Kuomet jo tar skyriumi ir jo darbuotojais,
Viskas sunaikinta plyšus nai gązdino jį, .jam įnirtį prana
LITHUANIAN SALES CORP.,
LITHUANIAN SALES CORP.,
3107 So. Morgan Street
į Tai yra sveika pajėga dirbankitiems po kitų kubilams.
3249 Halsted St. Chicago. Tel. Yards 6062
300 Savoj Theatre Bldg.. Wilkes-Barre, Pa.
CHICAGO, ILLINOIS
Apylinkėse pakelta
daug savo, tiionn'1 jis dai didesnei^ tik-rai naudingą darba tau
Telefonas Vania 5032
viltim pripildytas įkalbėjo, kad tai
bažnvr.iai ‘
Rep.
baimės, kuomet ekspliozija su reik plaukti tolyn iki neišsipil
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto:
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiimiiiimiiiiimiiiiimmiiimiiu
5 .po pietų iki 8 vak. Nedėliopurtė orą ir žeme.
dys jo mintis, jo pranašavimas,
' mis nuo 5 Iki 8 vai. vakare.
IŠ T0WN OF LAKE.
i
Pakilusios liepsnos vos-nekad yra šalis Indija pilna auk
. vos užgesintos. Su žmonėmis
STEAMSHIPso. Savo drąsa, pasitikėjimu Šiomis dienomis po Tovvn
nelaimių nebūta.
COMPANYJ*
Kolumbas pergalėjo jurą. Išli of Lake vaikščioja amerikonas ----------I
arti 47-toa Gatvės
Gencrnlini
Agentai
<lel
Vidurines
ir
Rytinės Europos
Kompanijai, sakoma, pada
pęs ant sausžeinio meldėsi ir agentas ir užrašinėja anglišką
Tel. Drovar 7042
_____________
NORTH
GERMAN
LLOYD
___________
J
ADVOKATAS
ryta apie 200 tūkstančių dol.
dėkojo Viešpačiui už malones. žurnalą “Missionary”. Ir jis
j _
Ofisas DidmiestyI:
15 Ncw Yorko be Jokių mainymu tiesiai J
Dr. C. Z. Vėzdas
nuostolių. Nes be kitko kieme
Mums nieko kito nereikia, gauna daug prenumeratų. Tas
LIET C VIS DENTISTAS
BREMENA ir DANZIGA
29
South
La
Šalie
Street
sunaikinti ir visi kubiliniai
S. S. ANTIfiOME Gegužio 3 ir Birž. 13.
4719 SO. ASHLAND AVENIU
Kambarls 894
kaip tik išmokti laivelį val laikraštis yra geras ir naudin
S. S7 SI SQ( EHANNA išplaukia BAE. 6 ir GEG. 21 d.
Valandos: nuo 9 ryto Iki 8 vak
automobiliai, kuriais gazoliną
|
Telefonas: Central 88M
dyt ir pasitaikius susidurt su gas tiems, kurie gerai angliš
Tiesini' per Elepojų via Dnnzig. Persėdant ift laivo } laiva.
Seredomla nuo 4 lig 9 vakare
buvo išvežiojama.
AtsiSaukit pa* H. Claussenlus ėfc Co. General. Pasažieriniai Agentai I
ssr
kokiais negerumais apveikime kai skaito ir supranta. Bet
100 N. f,a Šalie St., Chicago, UI.
Tel. Franklin 4180
Vakarais, 812 W. 33rd St.
Arba kreipkltcs prie mus lokalio agento.
Pranešta, kad praeitą parą juos. neduokime silpnybėm sa- mes, Lietuviai katalikai, netu
■
Telefoną*: Yards 4««»
Cliicagoje pavogta 9 automo- v.v viešpataut, tai tapsime Ku rėtume pamiršti ir savų lai
S. D. LACHAWICZ
biliai.
lumbo pasekėjais ir musų dar kraščių, ypač “Draugo” ir sa
LIETU VYS GRABORKJ8
Patarnauju laidotuvėse lcoplglaunla. Rei
bai Ims nuveikti.
vųjų tarpe jį paplatinti. Jei kale meldžiu ateldauktl, o mano darbui
ŽEMDIRBIŲ SĄJUNGOS
Borų ar (langiau metų atgal jau užsirašoma svetimos kal busite užganėdinti.
SUSIRINKIME.
buvo pakeltus klausimas apie bos laikraštis, tai savas laik
9814 W. 98rd PI.
Chleago, IU.|
DIDZlAtlSU LIETUVIŠKA KRAUTUVE RHICA6ŪJE
Tol. Ganai 9199
statymą liauno moksluiviams raštis kur kas labiau reikėtų
(Pabaiga nuo 1-ojo pusi.). Chicagoj. Šiandien apie tai kai prenumeruoti ir platinti. Nau
•
jungos lyderių rašančiam ži bant niekur nesigirdi, rods da iš to Ims m* tik patiems,
nios žodžius pareiškė, kad iš moksleiviai neišnyko, tik at- bet ir tėvynei ir bažnyčiai.
Praktikuoja 9* metai
Rep.
likto tarp Sidnio, ypač krikšč.- penč jų skaičius pasidaugino
Ofisas 8149 So. Morgan Ht.
ir
tas
namas
labiau
reikalin

deiy. žemės reformos klausi
Kertė 39-ro St.,
Chicago, III.
8PECIJAI.ISTAa
mu bemaž nėra skirtumų ir gas. < Jai ne vienas iš jų džiau MOKSLEIVIŲ KUOPA SV.
MotarlAkų, Vyriukų, taipgi chro
KAZ. AKADEMIJOJ.
nesą dėl ko ginčytis. Vis-gi gėsi ir tikėjosi matyt graniškų Ilgų.
RCPB4KL 0UBBN KOętCBRTINA.H
OFISO VALANDOS: Nuo 18 ryto
dėl to ir kalbėtojai prieš agr. žu,ls sumanymo išsipildymą
Iki 8 po pietų, nuo < Iki 8 valan
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Kriščiūną^ ir po jo gavę žo-;Net sapne sapnavome tą namą. Du metui atgal Šv. Kazimie dų vakare.
Nedėllotnls nuo 9 Iki 1 po pint
Musų krautuvė—viena iš didžiausių CbTcagoje
dį tebesisielojo prieš St. Sei taip jis mums buvo meilus. Ant ro Vienuolyne gyvavo “Moks
Telefoną* Yards 987
Parduodame
ui žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
mą ir jo partijas, kurios — galo jokią vaisių nesimato. leivių” kuopa.,
Mašinėlių laiškam* drnkuoti ir ofiao darbams yra naujau
■anot jų rasikalinėmis žemės Mes turime alkt. badant, po Anastazijos Frcitikaitės pa
aios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedas, Silabi
reformomis vedančios Lietu svetima pastoge prieglaudos stangomis, sušaukta inerguičių
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
VALENTINE DltESMAKING
ieškot. Kelkime atgal įnirusį surinkimas, kuriami1 ji puikini
vą pražūtim
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirCOLLEGES
0205 8. Halsted, 2407 W. Madison,
bysėių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
išdėstė
moksleivių
tikslų,
kaip
kulią,
lai
jis
luina
musų
prieVisus susirinkimo ūpas dėl
1850 N. Wells Ht.
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius Ir
St. Seimo daubų galima suves- glauda. Kalbinkime į tautiečių naudinga yra priklausyti prie 137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
muzikaiiškus instrumentus atsakančiai
Moko Siuvimo, Paiternų Kirpi
ti j šį sakinį: “Ar jus darote duris, be abejo, jos bus atida- šios prakilnios organizacijos. mo, Deslgning bizniui Ir narnama
duodamos dykai, Diplomai.
Steponas P. Kazlawski
šiaip, nr taip, bet darote be rytos, nes mums karališko palo Brisi rašė trylika naujų auklė Vletoz
Mokslas
lengvais atinokėjlmal*.
Klesoa dienomis Ir vakarai*. I’amus, ir tai jau blogu!” Aiš- cinus neįeik, bet savas kad ii tinių.
4632 So. ASHLAND AVĖ.,
OHIOAGO, ILL
eikalauklt knygėlėa.
Valdybą rinko slaptu balsa
ku, kad tai užgautų partijas' prastus bus meilesnis.
Tel. Seeley 1048
Telefonas: D ROVĖ R 7309
SARA PATEK, pirmininkė.
Eglės
šaka.
vimu.
Išrinktos:
pirmininke
—
jausmu, ne proto kalba.

(Greičiausiai Suteiksite Pagelbą
Saviems Lietuvoje.

Dr. F.O.Carter

LITHUANIAN SALES CORPORATION
414 BROADWAY, BOSTON 27, MASS.

Dr. M. Stupnicki

■ V. W. RUTKAUSKAS BI

■
gg
|------------------J
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DR. G. M. GLASER

