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Washingtonas Palankus Vokie
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NAUJAUSIOS ŽINIOS.

TURI DAUG DŽIAUGSMO
PRANCŪZAI.

WASHINGTON. — * Patirta, Praneuizjai reikalinga uk pi
kaip tik susirinks kongresas senigu ir pinigų.
sijon, 'furmiausia senatui bus inNew York. Bal. 5. — Aną
duota senatoriaus Knox rezoliuci
ja, kuriąja bus paskelbta karo dieną čia Praneuzą Federaci
pabaiga su Vokietija. Bet ta re jos Suv. Valstijose ir Kana
zoliucija sugriaus visą Versailleso doje abelnąjnme susirinkime
taikos sutartį ir pačią Tautą Są kalbėjo s|»ecijalis Prancūzijos
jungą. Visgi bus pažymėta, kad atstovas Rene Viviani. Tai
Vokietija yra atsakomybėje už buvo jo pirma viešoji kalba
karą ir kad ji turi duoti re i kau atkeliavus jam į Suv. Valsti
lingų atlyginimą už sunaikintus
jas.
plotus. Suv. Valstijos darys atskiJis kreipėsi į Amerikos gy
rią taiką su Vokietija. Taigi Ver
ventojus
apsaugoti Prancūzi
sailleso sutartis turės reikšmės tik
ją nuo “nuodingos” Vokie
talkininkams.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
GENEROLAS RADUS—ZEN- mos, dirbo visuomenės labui.
KOVIč GRYŽO LIETU
1920 m. buvo išrinktas Pla
VON.
teliu Vartotoją B-vės pirminin

k u. (^lia darbuodamasis išvedė
ją iš deficito ir išvažiuoda
mas, paliko pelno 14,000 auks.
Užpuolus Lietuvą Želigovs
kiui, kun. Urbelis buvo išrink
tas
Liet. Gynimo Komiteto
pirminiųku ir gerai vedė jo
reikalus.
Jam išvažiuojnat visi jį ap
gailestavo.

Kovo pradžioje, ar Vasario
Paryžius. Bal. 5. — Bolše
vikų valdžia Maskvoje paskel pJAjuigoje, grvžo į Lietuvą
bė pakvietimą gryžti Rusijon gcn. Radus-Zenkovič, kuris
visus svetimšalius išdirbėjus, paeina iš Jurbarko. Jo tėvas
seniau turėjusius Rusijoje į- turėjo savo ūkę Raseinių apvairias dirbtuves. Pakviesti skr. ir nuomavo iš VasilčikoVo
Buvęs Imperatorius Atsisako Apleisti
jie gryžti, imti valdyti nuo dvarelį. Dešimties metą buvo
savybes ir gaminti Sovietą Ru •atiduotas į Polocko kadetų
Ungariją
korpusą. Pabaigęs ten moks
sijai reikalingus daiktus.
Seniau tai visa bolševikai lą į892 m. išėjo Petrapilio Ka
SUTINKA SU SUMAŽINIMU
konfiskavę, manydami apsiei ro Mokyklos Kursą, 1894 m. Šiauliai, čia nesenai buvo
GRAIKAI PILNAI ĮVEIKTI.
TALKININKŲ REIKA
čių propagandos, kokia sklei sią be svetimšaliu buržujų. Pa kaipo artilerijos karininkas, pasmerktas miriop Balvočius,
LONDONAS. — Del anglekasiu džiama šioj šaly.
LAVIMŲ.
buvo paskirtas į Rygą ir į Šiaulių bolševikų galva, profe
sirodė, kad taip negalima.
Kova atnaujinta Eskishehr streiko Anglijai artinasi baisus
Jis -pareiškė esąs didžiai pa Sovietą valdžia moderniškė- Kėdainius. 1897 m. įstojo į sinių sąjungų biuro pirminin
indūstrijinis krizis. Kalbama, kad
fronte.
Washingtonas nepasiuntė jo
Generalinio Rusų Štabo Karo kas, kuris su kitais tėvynės
vyriausybė norinti imties militari- tenkintas prezidento Ihirdin- ja.
kios notos Vokietijai.
Konstantinopolis, Rak 5. — nių priemonių. Admiralitetas nuo go nusistatymu, paliečiančiu
Akademiją ir baigė mokslus- pardavikais rengė sukilimą ir
gaudavo iš Rusijos
1900. Iš ten paskirtas į Vil slaptai
Washington, Ral. 5. — Val Iš vyriausios Turką nacijona- urliopo sulaikė jurininkus ir ofi- Vokietiją, kuri būtinai turi 15,000 ŽMONIŲ NETEKO
nią, į jo karo apygardos ge dinamito ir prokliamaeijų.
atlyginimą
stybės departamentas paskel listų stovyklos čia gauta ži cierus. Paleisti urliopan kuove’- atmokėti karo
PASTOGĖS.
Prancūzijai.
neralinį štabą. 1904—1905 m. Ant galo buvo sugautas ir
bė, kad jis Vokietijai pasiun nią, kad Turkai visiškai įvei kiaus atšaukiami.
kę
Graikus
kovoje
ties
Eskistęs memorandumą. Tas pada
Manila. Pliilipinu salos, Bal. dalyvavo Rusų-Japonų karė tardymas parodė, kad jis tą
Nugalėti Vokiečiai.
LONDONAS. — Iš Konstanti
ryta per augštąjį S. Valstiją liebr.
4. — Čia šiaurinėj miesto da je, būdamas U Mandžurijos dinamitą ir prokliamacijas lai
nopolio
pranešta,
kad
Turkai
naViviani
palygino
pokarinį
pa

komisijonierią Berlyne Dre- Už Eskishehr, anot rapor
kė Šiaulių Žydą ar Vokiečių
ly pakilo gaisras taip dide armijos štabe.
eijonalistai Graiku armiją atbloš dėjimą Prancūzijos su Vokie
tą,
kruviniausią
kova
tęsėsi
ssel.
lis, kad sunaikino apie 3,000
Iki 1914 metų dirbo Vil kapinėse. Ten buvo viskas ras
kęs ant Brussos.
tija.
Jis
sakė,
kad
karo
metu
devynias
dienas
ir
Turkai
lai

namu.
Memorandume valstybės de
niaus Karo- Apygardos Gen. ta. Už jį užsistojo socijaldePrancūzijos
plotuose
sunai

mėjo,
atsiimdami
Riledjik.
partamentas išreiškia vilties,
PRAGA, Čeko-Slovakija. — Če
Tokio didelio gaisro nebūta Štabe, būdamas be to visą lai mokratai ir per įtekmingus
kinta
690,000
namų.
Kasyklos
Graikai
atsimetė
ant
Brusos.
ko-Slovakija, Jugoslavija, Rumu
kad talkininkai su Vokietija
čia per praeitus dvidešimtį ką Karo pedagogu Vilniau* asmenis išgavo'nuo prezidento
sunaikintos
taip,
kad
jose
ne

Turką transportai, apsaugo- nija ir Austrija Ungarijai pa
atnaujinsią tarybas atlygini
metų. Nuodėguliuose atrasta Karo Mokykloj.. Prie jo tuo mirties bausmės dovanojimo.
bus
galima
dirbti
nepraėjus
jami
bolševiką
karo
laivą,
uo

siuntė kolektivį ultijnatumą, kad
mo klausime ir tą atlyginimą
keli lavonai. Apie 15,000 žmo met toj mokykloj mokėsi į- Dabar Balvočius gavo kalėji
penkeriems
metams.
Tas
pat
ste
Tneboli
išsodino
dalį
vado
paskirtu
laiku
buvusis
imperato

nustatysią pagal tikrojo Vonių neteko pastogės.
žymieji musą karininkai: Žu mo visam savo amžiui. Štai
via
ir
su
Praneuzą
dirbtuvė

rius
Karolis
butu
prašalintas
iš
Rekir
’
o
armijos.
kieč i ii i šsi ga 1 ė j i mo.
kas, Nastopka, Velvkis ir kiti. pie ko veda profesinių sąjun
Ungarijos. Kitaip tos valstybės mis, kurių visos mašinerijos
Graikai
raportuoja,
kad
Es

DIENOS ŠVIESOS TAUPY
Tas Suv. Valstiją memoran
Dalyvavo taippat didžiame gų centro biuras, kuris nori
pakeisiančios
militarinį
veikimą
buvo
išvežtos
Vokietijon.
MAS ANGLIJOJE.
' kare, 27-tos divizijos štabo vi r darbo žmones krauju apninudumas taį atsakymas į Vokie kishehr fronte atsinaujinusi prieš Ungariją.
kova
su
Turkais.
Kitaip yra Vokietijoje.. Po
tijos memorandumą, valstybės
šininku ir buvo Rytų Prusno dyti, kaip dabar kad Rusijoje
maudosi.
departamentui perduotą per
Sužeistieji Bruson.
NUO SVAIGALU PABLU- karo Vokiečiui kareivai sugrv- Londonas. Bal. 4. — Vakar se su Husą karuomene. Vėliau
žo į savo sveikus namus. Su- Anglijoje prasidėjo dienos pusantrų metų buvo 199-tojo
komisijonierią Dressel. Vokie
DĖLIO DARBAS.
Tš Brusos pranešta, kad te
grvžę atrado visokiu darbui šviesos taupymas. Laikrodžiai Kronštadto pulko vadas, 1915 Naumiestis, Tauragės apskt
tija savo memorandume aiš
nai atvežtu keli šimtai sužeis
reikalingą įrankių. Atrado jie nustatyti viena valanda pir m. besitraukiant Rusams nuo Per karą Naumiestis labai nu
kiai buvo pareiškusi, kad ji
tą Graiką kareiviu iš Eskislie- Michigan City, Ind., Bal. 5,
kentėjo, nes stovi prie pat ru
miau.
sveikas dirbtuves ir darbo.
sutinka duoti atlyginimą, bet
Prusą per Varšavą, buvo
br fronto.. Tikras skaitlius su — Žinomas čia ir Chieagojy
bežiaus. Miestelio ir durys iš
turinti vilties atnaujinti tary žeistą nežinomas.
paskirtas Ariergardo viršinin
girtuoklis, palaidūnas, pikta“Šiandie,”
sakė Viviani,
degę, bažnyčia kulkomis išba
bas su naujomis atlyginiiho sąku ir atliko svarbius strategi
divris VVilliam Ritzau praeitą “aš su didžiausiu džiaugsmu S. V. AMBASADORIUS
Sakoma,
Turkai
paėmę
nelai

dvta.
Buvo Vokiečiai padegę
PRANCŪZIJAI.
lygomis.
nius
uždavinius.
1916
m.
buvo
sekmadienį
turėjo
gerus
laikus
skaičiau
jūsų
laikraščius,
ku

svėn dvi Graiką diviziji.
bet subėgę žmonės užgesino
Turi būt teisingas atlyginimas
Turkijos žemė gausiai at su keliais savo sėbrais ir po riuose pranešta, kad jūsų val Washington, Bal. 4. — Am paskirtas VT-sios Rusų armi Apšvietimas tarp vietinių gy
jos general-kvartir-meisteriu
ra negarbingų moterų.
džia pripažįsta moralę atsa
ventoją sparčiai platinasi: yri
Amerikos atsakyme aiškiai gaivinta lietumi, kurio čia se
basadorium
Prancūzijai
prezi

Rumuną fronte. 1917 m. tos
Kuomet vakare ta visa par komybę Vokiečiu už buvusį
nai
nebuvo
keltas mokyklą, jaunuomenė
pabrėžta, kad Suv. Valstijos
tija buvo gerai įkaušusi svai karą. Tas ne tik mane džiugi dentas Hardi ilgas skiria bu pat armijos štabo viršininku, draugijų, kr-demokratų parti
Įvairiose
Turkijos
dalyse
stovi talkininką pusėje atly
vusį Oliio gubernatorių TTerr- kuriuo ir buvo iki Rusą Ra
galą, gatvėje pradėjo
kelti
jos skyrius ir tt. Prie to vei
ginimo klausime. Nuo atlygi gyventojai eina dirbti lauką trukšmą. Policijos kapitonas na. Tos žinios per okeaną pa ick.
monienės iškrikimo. Už, atsisieks
musą
valstiečius
sunai

kimo labai prisideda vieto
nimo Vokietija negali išsisuksaukia taikos.
žymėjimą karėse gavo daug
su vienu poliemonu mėgino kintuose plotuose.
Ii.
SULAUŽYTAS MICHIGAN0 ženklų: aukso ženklą, Anglą klebonas, kun. Bublys, ir mo
juos
patvarkyti.
Tuomet
Rat“
Už
tatai
aš
jums
esu
dė

Rytojas. Daug prisidėjo ir kun
Valstybės departamentas be KAROLIS SERGĄS UNGA- zau nužudė kapitoną su polie“SAUSASIS” ĮSTAJurgio ordeną ir komandiro
kingas.
Aš
atvykau
čia
kaipo
RIJOJE.
P. Malakauskas, kurs čia bu
kitko pažymi, kad tasai susi- TYMAS.
Mykolo ir Jurgio kryžių ir
monu, vieną žmogų pašovė ir pakeleivis prašyti užtarymo
vo kam., o dabar Ryme toliau
mainymas memorandumais at
Rumuną karaliaus
vainiko lavinasi moksluose.
pats
pasidarė
galą.
Sakoma,
mano
žiftonėifTs.
Tai
bent
bus
liktas dar pirm atkeliausiant Austrija reikalauja veikesnio viena girta moteriškė, turbūt,
Lansing, Mich., Bal -L — kryžių ir žvaigždes.
džiaugsmo
Prancūzijai.
jo
iškeliavimo.
šion šalin atstovui Viviani.
Mieliignno valstijoje buvo pra
įkritusi upėn ir galą gavusi..
Suims Rusą karuomenei, AIRIAI VEIKIA KAIPO
Viviani vakar ilgiau poros Vienna, Bal. 5. — Austrijos Areštuota visa eilė galvažu
Reikalinga pinigų.
vestas ir vykinamas įstaty
PARTIZANAI,
valandą konferavo su senato kabinetas painformavo Unga- džio sėbrų.
mas, ipaga! kurio policija bile 1918 m. nuvažiavo į Maskvą,
‘
‘ Netikėkite
apkalbėtoji!
rium Knox pastarojo namuo rų vyriausybę, kad šita kuovietose galėjo ieškoti svaigalu kur buvo pabėgusi dėl kairo
skelbimams.
Nepalinkite
prie
jo šeimyna ir rūpinosi
jau Skrajojamieji būriai užpuldi
se. Prancūzą atstovas išreiškė veikiaus išsiąstą iš savo ša- ANGLEKASIU STREIKO
propagandos, kuriąja norima ir radus konfiskuoti.
tuomet per Vyriausiąją Lie
nėja Anglus.
KLAUSIMAS PARLA
džiaugsmo, kad Suv. Valstijos ]jPs buvusį imperatorių KaroTą įstatymą augščiausias tuviu Tarybą Rusuose gryžti
subraklinti
jusi}
šalį.
Ginkite
MENTE.
—
pilnai stovi talkininką pusėje |j
l<įtaip Austrija paskui
pripažino į Lietuvą; teeinu tas nepavy Dublinas, Bal. 5. — Ofiei
mus. Ginkite mus nuo tos nuo valstijos teismas
atlyginimo klausime, ir kad nesutiksianti jo praleisti per
priešingu valstijos konstituci ko ir jis buvo priverstas tą jaliai čia Anglą valdžios pas
Londonas, Bal. 5. — Angle- dingos propagandos.
tasai atlyginimas turi būt pil- seVo žemę ir neduosianti jam
kelbta, jog Airiu skrajojamie
jai.
laiką
praleisti
karo
istorijos
“
Ir
kogi
Prancūzija
reika

kasių
stTeiko
klausimas
va

nas.
ji būriai veikia čia penkiosi
reikiamos apsaugos.
ir
literatūros
srity.
lauja?
Ji
nieko
tokio
nereika

kar
paduotas
pačiam
parla

apskrityse.
VENIŽELOS
KELIAUJA
JAAustrija apsaugą buvusiam
Nepasiųsta nota.
Atsidarius
musų
Atstovy

lauja,
kap
tik
teisybės.
Ko
ji
mentui.
Premjeras
parlamente
Tie burini veikia kaipo par
__ , ,
imperatoriui pažadėjo per 48
PONIJON.
Valstybės
departamente pa-s ,
.
bei
Maskvoje,
dirbo
prie
At

nori,
tai
tik
dalies
karo
išlai

kalbėjo
apie
streiką.
tizanai. Staiga jie pasirodo
... . J
1 . . .
1 (Valandas, pradėjus sekmadie
aiškinta, iog vokieti ai liepa-1 ■
stovybės, ir dabar parvažiavo Anglams, šituos nukauja ir iš
dą. Ji nori 4 milijardą franką
’ •’ ”
•'
’
mo vakaru.
Atėnai, Graikija, Biri. 4. —
siųsta jokia nota, kadangi no
visiškai gyventi Lietuvoj.
DAUG SVAIGALŲ SUVAR kas metai, reikalingų Praneu
naujo nežinia kur pražūna. Ji
— Iš Londono pranešta, kad
Iš Steinamanger parėjo įtą siuntinėjimas
negalimas,
TOJAMA ANGLIJOJE. - zą našlėms, našlaičiams ir pa
buvusis Graikijos premjeras Beržoras, Plateliu pnr. Kini. naikina kelius ir tiltus su tiks
kuomet tarp abieju šalių gy vairią žinią. Vienose tvirtina
bėgusiems. Ji reikalauja su
ma, jog buvusis imperatorius Washington, Bal. 5. — 1919 mos, su kokia butą galuna at Venizelos keliaująs Jnponi- St. Urbelis iš Beržoros tapo lu apsunkinti Anglą militari
vuoja teknikalis karas.
nėms spėkoms susisiekimą.
jon.
Prancūzą atstovas Viviani susirgęs ir negalįs paskirtu metais Anglijoje gyventojai gaivinti turtingiausias šalies
iškeltas. Jis čia gyvendamas
išreiškė vilties, kad jei sena jam laiku gryžti Šveicarijon. svaigalams buvo išleidę $1,87- dalis, kurios sunaikintos. Tos Sakomu, jį .Japonijos mika atsižymėjo įvairiais gerais PLATINKITE “DRAUGĄ.”
toriaus Knoxo rezoliucija tai Kitoje žinioje sakoma, kad 8,469,000. Gi 1920 metais -- dalys iš ekonominio atžvilgio do esąs pakvietęs rišti paki darbais, ypatingai šelpdamas
su vargšus, net dykai juos laido
kos su Vokietija
klausime Karolis nusprendęs neapleisti $2,285,795,050.
tai kuone pusė viso tautos tur lusius ginčus JnĮHmijos
Ungarijos.
Jis
pareiškęs,
kad
Suv. Valstijomis.
kongreso turi būt priimta, tai
damas. Per tris žiemas savo
tingumo.’
lėšomis užlaikė mokyklą. Prie
'pageidautina, kad ta rezoliu"T"-™
f™' VICE PREZIDENTAS AUG-.
Pagerbia A. Le gi joną.
to,
tad
jis
Ungarijojc
apsigy

ei ja butą aštresnio tono Vo
STINA KOLUMBO VY
čiaius gyventojams. Tuose plo to prisidėjo daug prie įvairią Svetimų Salių pinigų vertė, mai
vensiąs
kaipo
paprastas
pilie

Praneuzą
ambasadorius
A
kietijos žvilgsniu. 'Pas didžiai
CIUS.
tuose jau senai nesama spal draugiją palaikymo, dalyvau lium nemnžiau $25,000, Bidnnrl. 4
metikai Jusserund taippat kai vuotos kamomenės, dėl kurios damas ją susirinkimuose ir buvo tokia pagal Merchanta Lopalengvintą
nukentėjusioms tis.
Savo keliu aplinkinės vals Washington, Bal? 5. — Suv. bėjo. Jis pagerbė Amerikos Vokietija skundžiasi visam pa savo patarnavimais jas stip an and Truat Co.:
i Prancūzams.
tybės nerimauja. Jos su atsi- Valstiją viee-prezidentas Coo- begi joną, kuris čia nesenai tu sauliui.
rindamas. Drąsiai gynė tikė Anglijos sterlingi! svarui $3.92
Milanas, Italija, Bal. 5. — dėijniu tėmijasi, kas turės į- lidge tarė pagarbos žodį Ko rėjo d^nionstracijinį susirinki Jis dar pažymėjo, kad Vo jimą ir darbo žmonių laisvę, Prancūzijos šimtui frankų 6.94
Milžiniškas Caproni lėktuvas vykti Ungarijojc.
lumbo Vyčių organizacijai už mą, atkreiptą prieš Vokiečius. kiečiai neturėtą piktinties to nuo įvairią ciciliką ir bedie Italijos šimtui lirų
4.06
sudegė ežere Maggiore. Su tuo
jos atliekamus didelius dar Jusserand sakė, kad oku kiais Arabais, kurią civiliza vių, užtai
Vokietijos
šimtui
markių
1.63
ją laikraščiuose
lėktuvu norėta skristi skersai ORAS. — Šiandie apsiniaukę; bus visuomenės ir šalies ge puotuose Vokietijos plotuose cija gni i pralenki i Prūsijos ci buvo tiesykį apšmeižtas. Bet Lietuvos šimtui auksinų
1.63
rovei.
Atlantiko.
tyloj gali Imt lietaus; šilta.
nedaroma skriaudos Vokie- vilizaciją.
.14
kum Urbelis, nieko neatboda Lenkijos šimtui markių

Turkai Skelbia apie Didelius
Laimėjimus

PINIGĮJ KURSAS.

DRAUGAS

Antradienis, Baland. 5, 1921

Šitas sųrašas yra padarytas
kad ji nei dabar negali pakelti NIIIHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii IIIĮĮ
Prancūzai ir Lietuva.
tuo tikslu, kuut valdžia imtų
Lenkų noro užgriebti Lietuvos
U
ti
leisti
daugiau
pinigo
apšviedalis.
DRAUGAS”
Viešoji Prancūzų mintis yra kų. Tečiaus bolševikus pei Kalbėtojus papeikė VersailGalima gauti šios
Elitą kasdieną išskyrus nedėldieuius. tai. Tikslas nėra blogas. Bet
PRENUMERATOS KAINA:
paduotosios skaitlinės neparo labai marga. Norint šiek tiek kia visi Prancūzai, kurie turi les’o taiką, kad ji pasaulio
CHICAOOJ IR LtSIENYJE:
do pilnos tiesos, nes jos ne jų suprasti reikia atsiminti, nusipirkę Rusijos paskolos bo- santikius deda ant kardo, o
Metams ............. .......... $8.00
minėja
bažnytinių ir privačių kad beveik per vidurį Pran nų, nes bolševikui sako nemo ne ant tautų teisybės. Lenkai
Pusei Metų ................ ■. ■. 4.00
SUV. VALST.
mokyklų, kurios Amerikoje cūzijos žmonių eina riba tarp kėsiu tų skolų.
laiko milžinišką karuomenę
Ramybė Jums (brangios odospaauks.) ............. $3.50 E
Metams .................................... $8.00
Ramybė Jums (kailio apdar.) ................................ 2.50 |
Pusei Metų
....................... 8.00 daug reiškia. Paskutinių pel revoliucijonistų ir tradicijona
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taikai,
o
kitiems
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Briand ir Lietuva. '
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.........................
2.00 |
Prenumerata m o kasi iškabto. Lai ningiausių
metų federalės listų. Nors jau 124 metai pra
slams. Tos karuoinenės reikalą
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos
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Peržiurėjus
visų
Prancūzijos
pačiam p. Sangnier Varšavo
ne nuo Naujų Metų. Norint permai taksos lyginamos ne su takso ėjo nuo to, kai}) Prancūzijoje
stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių įvairiau- 2
nyti adresų, visada reikia prisiųsti ir mis, o su išlaidomis mokslui. prasidėjo didžioji revoliucija, į nuomonių ir partijų įvairybę
šių maldų.
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je pirm keleto mėnesių išrodisenas adresas. Pinigai geriausia sių
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•
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ji dar neduoda Prancū akyva butų surasti, ar joje nė nėjęs Pilsudskis, bet generolas
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo- Senais metais tose pačiose val bet
ney Order” arba Įdedant pinigus i
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Sargas
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juodas
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$1.25
S
stijose buvo daug mažiau žmo zams sueiti. į krūvų. Vieni ja ra pritariančių Lietuvai. Kai- nepasijutęs, kaip išreiškęs pa
registruotų laiškų.
Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd................... 1.75 S
kurie mums rašo iš Prancūzi nieką Tautų Sąjungai. Beniainių, daug mažiau išleista ir giria, kiti jų peikia.
“DRAUGAS” PUBL. 00.
Aniolas Sargas — juodais apd................y-n........ 1.50 Š
Nors beveik nėra katalikų jos, kad ministrų pirmininkas tydania 800,000 kareivių Len
2334 S. Oakley Avė., Chicago. pinigo juos mokinant. Jug
Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd........... 1.75 §
1790 metais visų gyventojų giriančių jų, kadangi ji buvo Briand pritariąs jai. Jam mi kija sugriovė savo ūkę, suval
Dangaus žvaigždudė — baltas celluloid apd. su
1
Tel. Roosevelt 7791
Suvienytose Valstijose tebuvo nevien prieš karalių, bet kuone nistrų pirmininku užstojus net gę savo turtą.
paveikslėliu ant apd............................................... - 1.75 2
tik 3 milijonai su viršum, o labiau prieš Dievų, bet daug p. Chardignv, t. y. talkininkų Sangnier buvęs Lenkijoje ir
Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd................ 1.50
=
šiandien yra 110 milijonų su yra peikiančių tų revoliucijų, o komisijos pirmininkas Lietu Lietuvoje džiaugiasi savo ap
Dangaus žvaigždutė — juodo audek. apd ............ 1.00 =
nekatalikų. Todėl visus revo voje prielankiai išsitarė už silankymu Lietuvoje. Jis ma
dideliu kaupu.
Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 |
Lietuvius.
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tė, kad ta šalis anaiptol nėra
Aniolėlis — juodais apdarais ................................ 1:50 E
Amerikos auklėjime yra vie liucijos priešininkus pavadin
džių
srytis.
Darbų
srytije
Aniolėlis
— juodais apdarais ...................................... 0.75 i
bolševikiška,
nors
Lenkai
de

na stambi klaida, būtent, kad tume tradicijonalistais, imda
šios maldaknygės yra nedidelės. Turi bevelk po 300 .puslapių. S
Prancūzija
Briand
’
ui
pirmi

da pastangas taip įtikinti pa
mokslas valdiškose mokyklose mi tų žodį plačiau negu ėmė
Spauda aiški.
2
ninkaujant
ir
užrubėžio
daly

saulį, liet ji yra katalikiška ša
yra laisvamanijos pamatais ir tie, kuriuos pasmerkė pope
Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 E
todėl negali patenkinti labai lius. Jis smerkė vien tikėjimi- kų ministru esant tiktai at lis. Gražios jaunų Prancū 5 Pulkim ant kelių......................................................... 2.50 S
žymios gyventojų dalies mo nes klaidas, nekliudydamas po sisakė pripažinti Lietuvą pri zijos katalikų idėjos yra truk S Pulkim ant kelių ..................................................... 2.00 2
kančios taksas toms pačioms litiškų. Po jo pasmerkimo tų pažindama Estonija ir Latviją. domos namieje, bet gerai žino E Pulkim ant kelių .............. .................................... 1.85 1
mos ir nuoširdžiai vykinamos | Pulkim ant kelių .............................................................. 1.50 s
mokykloms. Tų galima atitai tikėjiminių klaidų beveik ne
Mare Sangnier.
ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kalnų S
Lietuvoje.
syti priimant principų senai liko. Mes tradicijonalistų var
Įvairumas priguli nuo apdarų.
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Tais žodžiais p. Sangnier iš
vartojamų įvairiose šalyse, bū dų imame taip, kaip jį saviMaldų
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75c.
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du
šiandien
žymiausi
Pran
tent
teikiant
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mo

Maldų
Knygelė
50c.
Auklėjimo Raštinė (Bureau
padarė krikščionių-demokratų rios jis pamylo Lietuvą. Mums
euzijos
raštininkai
Akademi

kykloms
sulig
vaikų
skaičiaus.
Užsisakydami adresuokite:
of Education) esanti prie Vi
kongresą 3-5 Sausio. Į tą kon tiktai reikia tuos žodžius su
kai
Paul
Bourget
ir
Maurice
Jei
Federacija
taip
darytų,
tai
dujinių Dalykų Departamento
“DRAUGO” KNYGYNAS
1
gresų atvažiavo du svečiu iš prasti, tai mus sutartis su vie
pagarsino keletu akyvų žūnu ji butų bešališka mokslo rėmė Barres. Pirmasis yra tikintys Prancūzijos: pasaulietis Mar na Prancūzų dalimi bus ir pa S 2334 So. Oakley Avė.
Chicago,. UL =
katalikas, antrasis tik nepa
fiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinifiį
čių kaip prilygsta mokslo iš ja, neprisilaikanti vienos pažkenčia
tėvynės
kultūrų Sangnier ir kunigas Quenet. daryta ir stipri ir neabejotina.
laidos kitas šios šalies išlaidas. valgos.
Apie kun. Quenet mes be Ta sutartimi galime gana daug
griaujančių chamų.
Žinios paduotos tiktai iš še
veik nieko nežinome. Jis yra pasitikėti, nes ji ne šiandien jiiiiiimiimiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiij.
Tradicijonalistų tarpe kai})
šių valstijų ir jos yra labai
profesorius ir tyliai dirba sa gimus. Pirm keliolikos metų p.
orarykštėje yra visa spalvų
įdomios.
vo mokslingo tyrinėjimo dar Sangnier nedaug temintijo aįvairybė. Ten yra gilių rinitų
Viešomis mokyklomis dau
bus. Ponas Morkus Sangnier pie Lietuvą, bet mes jau tada
mokslininkų įvairiose šakose:
giausiai rūpinasi valstija Masjau senai žiba aiškia ir gražia įo džiaugsmais linksminomės), i
sacliusetts, bet ir ji įvairiems Kada tik ateina miesto ar teologų kai}) Bainvel, istori šviesa Prancūzijos visuomenės jo nusiminimais liudėjome.
Ar jos raudo
nos,
vandenėtos
federaliems tikslams 1920 me valstijos valdininkų rinkimai, kų kaip Vacandar, gailitiniiir veikime. Prieš 1910 metus jis Mus dvasių vienybė yra sena.
, ar užsidegę? Ar
kenčiate nuo valtais sudėjo mokesčių dešimt kandidatai balsuotojams žada kų kai}) Branly; via aristo buvo Įkūrėjas ir pirmininkas Ji gali būti tvirtas pamatas
I kio, užaugu, nusil
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visokių
gerybių,
kuomet
kratų
kapitalistų,
susigimi

syk daugiau negu buvo da
, pnintų akių voPrancūzų katalikų jaunuome dviejų tautų sutarčiai.
Ikų, Žvairumo, ar
vus savo mokykloms 1918 me jie bus išrinkti. Po rinkimų niavusių su karališkomis pa nės organizacijos, kuri vadino Tiesa, Sangniėr nepriklauso
i kitų kokių akies
Į ligų? Jus negatais. Jeigu sudėti vienon krū tie pažadėjimai pranyksta nei saulio šeimynomis, yra mies- si Sillon, t. y. vaga. Po 1910 prie valdančių Prancūziją re
1 lite atidėti gydy
Europą
to didžturčių, kaip Fabye, sa
von visas Massachusetts’o val kamparas.
mų nes laikas yra brangus. Ne
m. ta draugija persiorgani voliucijos šalininkų. Jis ir jo
Dvisųvaitini
“O" Laivai
toli visos akių ligos galima iš
stijos išlaidas valstijos moky Ir tai}) visuomet, metai i vininkas keliolikos laivų ne zavo kitai}), liet p. Sangnier li minčių draugai nėra nei opo
gydyti, jeigu pradėta laiku. Juo
NEW Y0RK-HAMBURG
ilgiau jus atidedate prideramą
kloms per penkiasdešimt me metus, per visas metų eiles. liaujančių keliauti tarp Marsi- ko vadas tos katalikų šakos, zicijoje esančių tradicijonalis
Sustojant
priežiūrą, tuo liga darosi aršes
CherlKMirg ir Southanųiton
tų (1870-1920), tai bus tik du-: Taigi čia ir yra stebėtini a il lijos, Italijos, Ispanijos ir A- kuri pripažįsta visas katalikų tų, nei imt katalikų vartai. Jie
nė ir tuo labiau jus esate pavo
ORIIITA Gegužio 21—Liepos 2
syk daugiau negu užmokėta sias daiktas, kodėl balsuoto merikos. Yra generolų utilita tikėjimo tiesas, Bažnyčios val yra tiktai katalikiškos jau jui liekant neregiu.
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rhe Royal Mali Steam Packet C.
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tarp jų beveik nėra, bet dau laisvę ir demokratijų.
ti mano 28-jų metų patyrimu E
stijos išlaidas mokykloms per kitų partijų valdininkus.
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išgydyrtie tūkstančių at S
50 metų nuo 1870 iki 1920 iš Bet ne.
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Kaune juodu buvo malonus tarpi* ir ims vadovauti katali _ pinigų
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mokėjo federalių taksų beveik ninės naudos kompanijų gob Caillaux pragarsėjęs tuoini, svečiai. Kongresui juodu bu kams. Veikiai po to jiems teks E nos
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per visų šimtų metų nuo 1820 Turime omenyje kadir tokių ninkų ir išsisuko iš bausmės, gnier yra netik veikėjas, bet tuvos politika turėtų tą įspė
gatvekarių kompanijų, kuriai o jis pats karo metu tarėsi su ir Prancūzijos parlamento ti išanksto ir prirengti mums
iki 1920 metų.
Lietuvis Gydytojas Ir
Virginia 1920 metais tiesio brangokai ima už važinėjimų tėvynės priešais ir mažytę te narys. Svarbiausioji to apsilan naudingus santikius ateičiai
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18X1 So. Halsted Street
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savo kalbų pripažindamas kaip
Valandos: 18 iki 12 ryto; 1 Iki 4
didieji kpitnlistai, kaip Rot- paskaitos Paryžiuje Prancu
pačios nepasvetks, bet jos daro- 9
po piet < iki 9 vakare.
daugiau negu aštuonis kartus nama.
Vilnius
yra
Lietuvai
reikalin
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dys jūsų akis Jeigu tiktai pada- 2
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taksų turėjo 81.452,867. Tai bu sugrąžinsiąs tuojaus penkis
kiek lik galėjo j ją tilpti, nes dėstė Telšių apskrity valš
Chicago, UI.
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taip-gi formaliai išstojęs iš so
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paskaita laivo gerai išgarsinta šių mii'štui 337,000 auks.
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negu pusė visų los valstijos iš Ir kokios gi pasekmės? To žiūromis gyvenus.
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LIETUVIS ADVOKATAS
Vakarais: 4500 S. Ashland A
laidų mokykloms per 95 me kios, kad nei vienas savo pa Prancūzijos socijalistų mažu va.
Plungės valšč. 654.000 auks.
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tus nuo 1825 iki 1920.
žadėjimų nepildo. Vienas ža
Paskirtu laiku pulaipoje pa Rietavo v. (ilI.OtM) liuks.f Var Pai-gi vidutiniam gyventojui Dien Room MH—15B N. Calrk
Tol. Handolpb 3507
Nortli Curolina tais pa dėjo pigesnį guzų. Teeinu gu siskiria nuo Rusijos bolŠevi- si rodė p. Sangnier ir ėmė kai nių v. 528,350 auks.; Luokė: prisieitų ptiimt paskolos už
čiais 1920 melais tiesioginių zas dar daugiau pabrango. Ki
bėti apie Lietuvą pažymėda valšč. 501,400 auks.; Žarėnų 250 auks. At.-ižvclgiant į da
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užmokėjo tas žadėjo pigesnį važinėjimų
mas kur ji yra, kaip didelė ir vaisė. 347,750 auks.; Alsėdžių buitinės prekes, tad reikštų
$162,667,320. Ta suma keliais gatvekariais. Bet važinėjimu* bulas. Po rinkimų jis plyšiu ir koki žmonės ten gyvenu. Trinu vaisė. 279,000 auks; Tver vos ĮMiru purų grudų. 'Pai-gi
kaip nebuvęs.
milijonais yra Rūgštesnė už neutpiuga.
pais žodžiais minėdamas Lie vaisė. 190,000 uuks.; Žein. Ka dabar kiekvienas valsčius ma
visas tos valstijos išlaidas vi Nepamirškime. Buvo kituoLaikas butų žmonėms susi tuvos praeitį kalbėtojas pa- varijos vaisė. 189,400 auks tys, nors ji ir nėra priversti
ADVOKATAS
sokiam mokslui augštam ir že inet Suv. Vulstijose ypatingas prasti, kuomet prisiartina rin Įieikė Jagailą, kad vesdamas ir Navarėnų valšč. 112,8(MI na.
Ofisas Dlibnlestyti
mam, valstijiniam ir privačiui žmogus, kurs kituoiuet gyven kiniai. Renkant valdininkus rei politikų nežiūrėjo tėvynės. Lie auks.
Šiomis dienomis atvažiavo į
29 South La Baile Street
Kambarį- 894
per visą pustrečio šimto me tojams žadėjo neini raukti A kia žiūrėti j jų nuveiktus (lai liivos ir Lenkijos unija Liub Visos paskolos Telšių aps 'Pelšiu- nepaprasto- pnskolos
Tdcfonaa: Central 6SM
tų nuo to kaip Norlli Curolina merikos Europos karau. Bei bus visuomenės labui, bet ne i lino pražudė nbi viešpntiji, kričiai esą puspenkto (4’ g) mi inslruktoriii.-, kuris važinė- po
yra. Pradžioje ji buvo kaip int ra ūkė.
pažadėjimus. Nes šitie daž sakė Sangnier. Ji- pripažino, lijono. Teeinu tad nėra dide apskritį ir ,-teiigsis vi-ą ką de!
Vakarais, 812 W. 33rd St
Anglijos kolonija, o vėliau kai
Pasirodo, kad kandidatų i niausią pasirodo be jokios rei kad Lietuva nekuomet neatsi lė suma, kadangi dešimtinė paskolos pravediino veikti.
Telefonai: Varda 4Mf
po valstija.
valdvietes pažadėjimai daz- kš Įlies.
žadėjo «avo nepriklausomybės, žeme- išpuola vos 2’ž auk-.
P. S.

LIETUVI V KATALIKŲ DIENRAŠTIS

DRAUGO” KNYGYNE
MALDAKNYGES

Iš Amerikos Apšvietos.

Rinkiminiai Paža
dėjimai.

Jūsų Akis

R. M. S. P.

| Pasiteiraukite pas !

manę uždyką

|

i nelaukite—-atsišau- į DR. P. Z. ZALATORIS
kitę Šiandieną
i

ūr.F.O.Carter |

DR. A. L YUŠKA

9

V. W. RUTKAUSKAS

- - -r TirnnF-t.

Antradienis, Balam! 5, 1921
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z&minuojant ir t! t. Tie visi
NAUJOS KNYGOS
ypatingai svarbus
ženklai.
Ku tik išėjo Iš spaudus
Vandeniuoti ir mažai krauju
veikalas
Jau švinta Lietuvai laimingai sutepti tekėjimai yra taip-pat
KCN. PROF. PK. BUČIO
■i
Tiesoglnjs Patumavima
Rytai.
labai svarbus. Tiems ženklams
CICERO,
ILL.
butų,
kuomet
bendrus
visų
“Katalikų Tikyba*’
Skausmų, abejonių štai nyks pasirodžius, gydytis, be atsar
11
darbai)
neštų
gausius
vaisius.
216 puslapių
ta rukai.
gaus daktaro ištyrimo tų Pradėkime rupinties spauda.
Geriausius kelias Lietuviams ir Rusams.
Iki prie to daeisime, turime
Gražiais Audeklo
Alums laimės saulutė atvyksta. ženklų priežasties, yra labai
Apdarais .............................. $1.80
Didžiausi Moderniški Laivai
Daug vargo kentėjęs karuži- pavojinga, o laukimas ir atiPrastesNiais apdarais . .. $1.50
Čia yra visokių katalikiškų pildyti trukumus. Aiškiausias
MANCHURIA M0NG0LIA MINNEKAHDA (Naujas)
Be apdarų ............ t........... $1.30
ir skaudžiausias trukumas tai
brolau,
dėliojimas diena nuo dienos draugijų, kai}) pašelpinių, taip
Balandžio 14
Balandžio 28
Gegužio 12
ir idėjinių. Kai-kurios miršta neturėjimas stiprios organi
l’akęski truputį, o aš jau ma gali privesti prie mirties.
(3rd Kliasas Tiktai)
ir atgimsta. Kitos gyvuoja, bu zuotos pajėgos platinimui ka “Klebono Žodis
tau,
Trečia
Kliusa
iš
New
Yorko
| Eitkūnus $130.00
Išlaukinis Vėžys.
talikiškos spaudos. Turime pa
Trečia Kliusa iš New Yorko 1 Liepojų $132.00
•»
joja.
Ir
visos
savo
dirvoje
Kaip nelaimė visa,
Savo Parapijai
Trečios kliasos pasažieriai
dViam dining kambaryj, kur
Lupos vėžys turi būti nu dirba naudingų darbų tautai ir jėgi), bet jos nesuorganizuotos.
Lyg rytelio rasa,
tarnai jiems patarnauja. Uždaryti kambariai reservuojaml mo
Kaina
15
centų
Kitas darbas priklauso tokiai
terims ir vaikams. Atsišaukite į Kompanijos Ofisą, 14 No. DcarNuo veido Tėvynės pranyksta; žiūrimas, kuomet jpaizda ar Bažnyčiai. Tečiau jaučiama organizacijai, kuri rūpinasi
bom Str. Chicago, arba J Lokali Agentų.
šias knygas galima gauti
Jau priešai Lietuvos nedrįsta spuogas ant tos kūno dalies vienas trukumas, tai platini spaudos platinimu. Tokia orga
“DRAUGO” KNYGYNE
negi ja ir neprapuola. Vėžys mas katalikiškos spaudos. Pir
2331
S. Oakley Avė.
Chicago,
Pakelt kalavijo,
ant lupos dažnai pradžioje iš miau, inicijatyva Liet. Darbi nizacija yra Katalikų Spaudos
—2
Nes proto įgijo,^Telefonas Boulevard 9199
rodo, kaip paprastas slogų ninkų Sų-gos 49-tos kuopos, Dr-ja, po šv. Povilo globa. Tad
Negali prieš tiesų kariauti
spuogas, tik, žinoma, jis ne visos draugijos būdavo su jei norime ir toliau būtinai
Dr.
M.
Stupnicki
ir amžius save patys griauti, prapuola taip kaip slogų spuo kviečiamos į talkų ir bendrai visame būti pirmoje vietoje, šais musų visuomenę užpuolimo,
šmeižtų ir ardymo kampaniją ir
3107 So. Morgan Street
•J
DENTISTAS
Kad Lietuvio valia
gas, kuris trumpu laiku nyks surengdavo Katalikiškų Spau turime sutverti jos kuopų ir daro labai pragaištingą intekmę j
*
3331
South Halsted Str.
CHICAGO,
ILLINOIS
Lygiai plienas kieta,
Valandos: 9—12 A. M.
ta. Toji liga dažniau pasitai dos Savaitę. Paskui tapo suor Ciceroje. Užsimokėjęs vieną katalikiškos Lietuvos ateitį.’’ “To
Telefonas Yarda 5033
1—5; 7—8 P. M.
Nuo priešo apgint pasirįžta
ko tarp vyrų negu tarp moterų. ganizuota “Draugo” bepdro dolierį į metus narys gauna dėl toliaus Federacijos Taryba Valandos: — 8 Iki 11 Iš ryto:
pietų iki 8 vak. Nedėlio
Varge numylėtų matutę-TėVy- Vėžys ant liežuvio dažnai vės šėrininkų kuopa. rTada knygų vertės už du dolieriu. griežčiausiai reikalauja siųstivi- 6tu lspo nuo
6 Iki 8 vai. vakare.
pelnas
didelis.
Už
dolierį
pel

8"
platinimo
darbe
sas aukas Lietuvos laisvės, šelpi
nę,
apsireiškia iš nuolatinio tryni spaudos
Pilone Ciceho 6963
nai
dolierį.
Tada
butų
kas
su

Aukodamas turtų ir savo gy mo negerai pritaikintų arba draugijos atsidėjo ant tos ben
mo ar kultūros reikalams tik į
DR. A. P. GURSKIS
rengtų Spaudos Savaites ir
LIETUVIS DENTISTAS
F. Centrą ir be to paragina
vybę.
susprogėjusių dirbtinių dan drovės dalininkų kuopos. Tru
kitokiais budais platintų spau ma, idant katalikų laikraščiai, dė- Į Tel. Itandolph 2898
4847 W. 14th Str. Cor. 49th Avė.
Į darbų, į darbų, į darbų kar tų
ir taip toliau. Rū putį padirbėjus, ta dalininkų
Cicero, III.
A.
A.
SLAKIS
dų. Tada musų kolonija tikrai and žinias aftie katalikų aukas,
Vai.
9
išryto
iki 9 vak. Išimant
štai;
kymas, kaipo chemiškos irita- kuopa užsnūdo.
ADVOKATAS
Nedėlias ir Seredas
visakanie
užimtų
pirmų
vietų.
siunčiamas
ne
per
Tautos
Fondą,
Ofisas
vidumiestyj
Laimingo
rytojaus
įnums cį jos rųšis, kai-kada yra prie Jau kelintas metas, kai
ASSOCIATION BLDG.
Tikiu, kad šis pakeltas bal ict kitais keliais, pridėtų redakci
13 So. I.a Šalie St.
švinta Rytai!
žastimi chroniško liežuvio už Spaudos Savaitė nesurengta.
sas nenueis vėjais. Girdėjau, jos prierašus, paaiškinančius to i Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų
Bitikas.
degimo ir pasidarymo ' mažų Vietinis “Draugo” agentas ne
Panedėllais iki 8 vakare
Telefonas Armitage 9770
kad kai-kurie veikėjai jau bu lios taktikos blėdingumą.”
Nedėliomis ofisas uždarytas
plyšių ar spuogų. Kiekvienas gali pragyventi vien iš laikraš
MARYAN S. ROZYCKI
Amerikos
Lietuviai
ir
Lietuvės,
vo užsiminę apie reikalų mu
MUZYKOS DIREKTORIUS
liežuvio skaudulys, kuris ne čių nešiojimo ir knygų parda
VĖŽIO RŲŠYS.
sų kolonijoje Spaudos Drau nenusigąskite šito Federacijos TaMokytojas Piano, Teorijos Ir
paeina iš sifilio ir kuris gydo vinėjimo. Jis turi Įnagy veni
Kompozicijos
gijos kuopos. Tat kas tų dar vbos įsikarščiavimo! Eidami tuo
2021 N. Westėm Avė.
(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) mas negija, turi būti skaito
veliu,
nuosekliai
turėtumėt
reikaII Lietuvis
Dr. M. T. STRIKOL’IS J
nių padalyti dirbdamas dirbtu bų urane Kam teks ta garbė ?
Chicago, III.
Gydytojas Ir Chirurgas!
Krūčių vėžiu sergant dau mas už nelabųjų peraugų, kol vėje. Del 'to jis mažai turi lai Kokie bus tie garbingieji žmo auti, jog ir visi surinktieji pini
Peoples Teatro Name
“
giausia yra vilties pasveikti jis, tikrai ištyrus, nepasirodys ko pašvęsti spaudos platini nės, kurie pirmutiniai įstos gai už Lietuvos laisvės bonus tu- 1616 W. 47th Str. Tel. Boul. IttO?
6 iki 8 vak. Nedėl 10?
arti 47-to« Gatvės
dėl to, kad yra, palyginamai, kitokuo esantjs. Liežuvio vė mui. Liet. Darbininkų Sų-gos Spaudos!iraugijon ir dirbs pra ėtų eiti per Tautos Fondą, kaip ■Valandos:
Ilki 12 ryte
ir
antrosios
Lietuvos
Gynimo
pa

Tel. Drovar 7948]
žys
greitai
auga,
dėl
to
jo
o49-tos kuopos krautuvė-užeign kilnų darbų.
nesunku anksti jį pažinti. TePr.
I
Res. 2914 W. 43rd Street
skolos
pinigai.
Tautos
Fondas
nėĮ
Dr. C. Z. VezeSSs
Nuo ryto iki piet
čiaus liga iš tos vietos plati peracijos esti sunkios ir pavo negali pasiekti visų žmonių su
a tat musų Valstybės padaras, | gTci. McKiniey 263
LIETUVIS DENTISTAS
jingos,
ir
tiktai,
jei
laiku
pasavo maža knygų krautuvėle.
nas greitai ir labai svarbu ne
L. Vyčių Susirinkimas.
jet
Amerikos
Lietuvių
Katalikų
4713 SO. ASHLAND AVEVUM
laukti ilgai su gydymu. Abel tėmytas ir tuojaus gydomas,
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 yak.fl
Seniau čia gyvavo Šv. Ka Bal. G d. Šv. Antano par. federacijos, kuriai bent ikišiol
Seredomla nuo 4 lig 9 vakar*
tėra
užtektinai
vilties,
kad
jis
nai
imant,
nekiekvįenas
zimiero knygyno draugija. Ji svet. L. V yčių 14-tos kuopos dar nėra duota teisės kalbėti Lie
daugiau
neatsikartos,
(lydant
Telefonas Pullman 84K
skaudulys ant krūties yra
buvo viena pirmutinių šioje bus svarbus susi rinkimas. Bus tuvos Valstybės vardu, nė būti jos
Dr. P. P. ZALLYS
įvairius
skaudulius
ant
liežu
vėžys, bet kiekvienas iš
kolonijoje. Apart veikimo tau išduota raportai iš vakarų: valios reiškėją. Šiai Federacijai gaLietuvis Dentistas
VALENTINE
vio
nereikia
vartoti
Sidabro
jų
gali
pavirsti
vėžiu.
i visai teisingai rūpėti sudaryti
COLLEGES
tinėje
ir
bažnytinėje
dirvoje,
10801
So.
Michlgan
Avenne
6205 S. Halsted, 2407 W.
Komland, III.
Ypatingai yra svarbus tie nitrato arba kito kokios degi įsitaisė gražų, turiningų kny “51 ilgos” ir “Gadynės Žaiz atalikiškoji Lietuva, o Lietuvos
1850 N. Wells St.
VALANDOS) 9 ryto Iki 9 vakaro.
1. Pullman 843 Ir 3180.
apsireiškimai
pas moteris nančio akmens, nes pasitaikius, gynų. Kai tvėrėsi kitos drau dos.” Tikim;..si nematytų šve valdžia tuo tarpu rūpinosi sudaly
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
čių.
Moko Siuvimo, Pattcrnų Kirpi
ti demokratinę pačių žmonių val
senesnes negu 30 metų. Viso jei tas skaudulys butų nepa gijos, jos veikėjai jų pradėjo
mo, Designing bizniui Ir narnamai
domą demokratinę respubliką, ku
Vietos duodamos dykai, Diploa
kios votys krūtyje, nežiūrint žintas vėžys, toks gydymo bū apleidinėti įstodami į naujai
Mokslas lengvais atmokėjl
Kovo
30
d.
Šv.
Antano
par.
u
das
tik
apsunkintų
visų
daly

rioj tarp kitų laisvių užtikrinama
kokio amžiaus moteris butų,
Klesos dienomis ir vakarais.
susitvėrusi;^ organizacijas. Ta svet. Liet. Darbininkų Sų-gos yra ir žmogaus sąžinės laisvė: ar
DR. S. BIEŽIS
i eikaiauklt knygelės.
tuojau nusimanančio chirurgo kų.
LIETUVIS GYDYTOJAS
I
Tel. Seeley 1643
dą draugija užmigo, o knygy 49-tos kuopos surengtas ba katalikas ar nekatalikas, visi ly
IR CHIRURGAS
|
SARA PATEK, pirmininkM
turi būti ištirtos, ir jei jos Odos vėžys dažnai praside nų parapija paėmė į savo raiu
gus.
Pelei
šių
tat
priežasčių
nesi

2201
West
32nd
Street
I
lius
visai
nepasisekė.
Gaila.
esti ilgiau kai mėnesį, turi da paprastu skauduliu. Dau- kas. Dabar tas knygynas sto
j
bijokite papeikimo ir pilnai pa |Tel. Canal 6222
42nd Street
J
būti išimtos.Operacija yra maž gūnias karpų ir apgamų yra vi parapijos mokykloj. Ir lai Juk rengiamas buvo geram tik sitikėdami Lietuvos Valstybei ir 0Res. 3114 W. Tel.
McKiniey
možis ir mažai arba visai ne mažos reikšmės, bet tos, ku kraščiai nustojo pas jį ėję, lies si ui—Šv.Kazimiero vienuolyno jos esantiems čion įgaliotiniams ir
Rep.
kenkia kūno gražumui. Iš ki rios ir auga ir maino savo pa niekas juom nesirupina. Tai naudai.
bendradarbiams, aukokite, kaip
LIETUVIS
Hiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii
tos pusės užvilkimas opera vidalų arba yra skaudamos, tu labai apgailėtina.
ir ikišiol ir dar stipriau pasitikėGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
LIETUVOS
ATSTOVYBĖS
Res. 1139 Independence Blvd.
Ofisas Ir Gyvenimo vlets
cijos reiškia, jog vėliaus reikės ri būti yisuomet su nepasiti Dabai- nėra čia organizacijos,
kite savo. kuriamąja Valstybe.
3252 South Halsted Street
Telefonas Vou Buren 294
AMERIKOJE PRA
(ėjimu
žiūrimos.
Jas
prašy

Ant virians Cnlversal Stata Bwsk
Jeigu kai-kurie nor labiąu pasi-1
daryti didelę ir sunkių operaci
kuri rūpintus spaudos platini
Valandos nuo 10 Iki 13 ryte; nuo I
NEŠIMAS.
mus
dažnai
gali
apsisaugoti
tikėti
Valstybės
reikaluose
savo
2 iki 4 po pietų; nuo 7 Iki 9 rak. |
jų, su kenksmu ne vien gro
mu. Tas trukumas labai jau
Nedėliotais nuo lt iki ji.
srovės žmonėmis ar savo išrinkžybei bet ir sveikatai, kartais nuo vėžio. Nuolatinė iritacijja, čiamas. Tauta tildą pažangi uoRusas Gydytojas ri Chirurgas
Telafaiuu Tarta 1944
gyvybei. Reikia atsiminti, kad skauduliai ar gumbai, ant ko ja ir kila, kada jos dvasia y- Prisiųstųjų per Lietuvos At- tiemsiems, negu pačios Valstybės j Specijalistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų Ir visų chroniškų ligų
stovybę Aukų Apskaita.
įgaliotiniams, tat žinokite, jog jų
kiekvienas skaudulys laikomas kios tik kūno dalies, kaip tik ra sveika ir stipri. Ir mes,
VALANDOS:
10—11 ryto 2—3 pc
iki tol, kad jį galima butų iš pasirodo, turi būti saugojami. ciceriečiai, esame dalimi savo Išvažiavus Lietuvos Misijai, Lie pačių interesai statomi aukščiaus pietų, 7—8 vak. Nedėliotais 10—12 d.
Valstybės reikalų. Jie nepasitiki
3354 So. Halsted St., Chicago
sykio pažinti, kaip vėžį, kurs Jeigu tik jie auga, arba jei tautos. Bažnytiniuose dalykuo tuvos Atstovybė Amerikoje yra at savo Valstybe ir dar nor, kad k i Ofisas Telefonas
Drover 9693
reikia
tuojaus
sisaukusi i Amerikos Lietuvių vi
yra tokis, kad operacija turi prakiura,
se ir tautos reikaluose pirmų
tos Valstybės pripažintų jos ne lllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIimilllllllli | Perkėlė seavo ofisų po ntun
būti didelė, o jei nieko su juo kreiptis į gerų gydytojų. Tin vietų užimame. Iš to džiaug suomenę, ragindama ją ir toliaus priklausomybę.
*4729 So. Ashland Avenuel
nedaroma, gali privesti prie kamai gydyti tuos taip vadi iamės. Turime mokyklų, ku rinkti aukas kaip Lietuvos Vals
LIETUVOS MISIJOS
(Daugiau bus).
■
Specijalistas
I
namus vėžio pranokėjus ir net
tybės reikalams, kaip ir visuome
mirties.
gDZIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ UGUI
Naujas adresas:
rių
lanko
apie
50#
mokinių.
f VaPijuloi i.uo 10 iki 12 Išryto; nuo!
Ysčius kita vietas, kurioj dai anksti patėmyti odos vėžį rei Tai kita džiaugsmo priežastis. nės organizacijoms, kurios užsiima Reikalinga mergina ar moteris mo LitL-^L.„v; 7.
c
■2 Iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8:iol
Lietuvos gynimu, kaip tat Lietu kanti angliškai lietuviškai ir lenkiš
kia
tik
mažos
operacijos
arba
nai vėžys apsireiškia pas mo
Svakaie Nedėllomls 10 kll 1
162 W. 31 Street
Sveikos dvasios veikėjų turime vos (»,viiimo Komitetui ir Šaulių kai kalbėti ir vartoti "typevvriter”.
užtenka
tik
jiavartoti
spindu

“
Telefonas Drevei 2888
■
teris. Seniau ysčiaus vėžys bu
Atsišaukite laiškų i
New York, N. Y.
daug,
kai-kurie
visoje
Ameri

Sąjungai,
ir
be
to
TJetuvos
Bau
vo skaitomas beveik neišgy lius, arba radijumų. Deginan koje pagarsėję. Tai mums donąjmn Kryžiui ir kitoms lab Central Mfg. Distr. State Bank
1112 W. 35 Street
doma liga, bet dabar jis yra tis akmuo prityrusiose ran linksma. Abelnai, žmonės yra darybės ar švietimo įstaigoms. Vi
skaitomas tarp tų, kurias y- kose kai-kada pasekmingai susipratę, užtai mums viskas sos šios aukos buvo prašomos sni
Reikalauju gero inckaniko dėl tai
automobilių kuris gerai su
ra vilties išgydyti, nes anksti veikia,? bet kiti budai *vra sau- sekasi. Tuo visu mes gerėja sti adresu “Litbuanian Represen symo
pranta savo dari,a. Atsišaukite
subiaurina
gesm
ir
mažiau
Generalini Agentai dėl Vidurines Ir Rytinės Europos
galima pažinti kai-kuriuos tos
P. A. .MaR-ika
mės. Bet ar ilgai mes taip iš tative”, IG2 West 31s1, St., New
NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN
1714 W. 95 Str.-ct
4
ligos ženklus. Kuomet anksti žmogų.
York,
ir
buvo
žadama
visiems
au
laikysime?
Ar
lygiai
su
kito

Telefoną* Beverly 2100
(Pabaiga bus).
l» New li.rko Tiesiai J
—i———
gydoma, tuomet jo prašalinimis tautomis tobulinamos dva kotojains prisiųsti nuo įtaisyt
BREMENA,
DANZIGA
ir
LIEPOJU
mas yra palyginamai nepavo
siojo ir išmintyje? Gerai, kad prie Lietuvos Atstovybės “Aukų Pu tešku u šeimynos kuri apsiimti
8. H. NEW ROUHELLE Balandžio 9
AKYVOS
ŽINUTĖS.
jingas. Kiekviena moteris tu
S. S. ANTIGONE Gegužio 3 ir Birželio 15.
mokyklų tinimo. Ton vaikus skyriaus” tam tikri paliudyma auginti vaikiuku 6 V.> metų. Meldžiu
S. S. SI SQi-EIIANNA Bal. (i |r Gegužio 21
Taip ikišiol ir yra daroma. Kai atsišaukti
ri gerai Imti apsipažinus su
Praeitų įmetu New Yorkas mokina. Gerai, kad gerų vei
Tiekiai
per Liepojų via Danzig. Torsėdant iš laivo j laiva
Jonas LapinskąAtsišaukit pas H. CiaiMscnlus št Co. General. Paaažierlnhil Agentai
svarbiausiais tos ligos f ib surinko $21,259,640 paveldėji kėjų tinimo. Jis svarbiuose rei kurie lai kraščiui nerado reikalin 1830 W. 11 St.
Cicero, III.
100 N. La Šalie St.. Chicago. UI.
Tel. 1-ranklin 4180
gu šio atsišaukimo perspaudinti i
iais. Nors tie ženklai neviRUO- mo taksų.
kaluose moka mus vesti. Bet net apie tai paminėti.
met dar reiškia vėžio ligų, tešiandien pasaulyje viskas grei Dar aiškesnė pozicija link šio AR NORI GEROS ŪKĖS.
čiaus jie yra persergėjimai ir
Norvegijoj išeina laikraštis, tai bėga, greit pažangiuoju,kad Lietuvos Atstovybės atsišaukimo Turėsi kaimynus su kuriais
reikia tuojaus kreiptis j dak kurį veda moteris ir rašo vien nei nejunti kaip palieki kitų
tapo užimta Amerikos Lietuviu galėsi susikalbėti kolonijoj ku
tarų, kad jis nieko nelaukiant apie moteris ir jų reikalus.
užpakaly. Tad, reikia tokio, ku Ryino-Katalikų Federacijos, ku rių mes organizuojame WisMOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠ
ir tikrai viską ištirtų.
l is kasdien žmogų supažindin rios Taryba antros dienos posė consine. Žemė gera, 250 pieni*Cit neverki mano
Pirmieji ženklai, yru: (1)
Ilolandai priskaito gandro tų su pasaulio pažanga, kas jo dyje Chiengojc, yra išnešusi pa nyčių, geri murkdai, keliai, omažulėli — neraudok,
kiekviena f šuniui na ilgumo ir lizilų ant savo triohų, auipo protui sveikos dvasios maistų siūlytą kmi. Fab. Kemėšio rezoliu ras ir gelžkeliui. Jūsų pasise
aš tau duosią
laukumo mėnesinių tekėjimo; laimės ženklų.
BAMBINO
teiktų, tobulintų. O tų galėtų riją. gurioj apgailestaujama, kad kimas yra musų pasisekimų.
ėinėia-liulia
’’
“
tūli
Lietuvių
katalikų
veikėjai
(2) kiekviena permaina teki
atlikti tik krikščioniškos dva
Ištaisytos ūkės Sami Pavietė
aukas
Lietuvos
reikalams
siunčia
jimo budo, kuri skiriasi nuo
275 metais pirm Kristaus sios laikraštis, knyga. Tada ii
Groiėinu bčgki į nptieką ir
kainuoja nuo $100 iki 250 už
nupirki 60c. bonką
tos, kurį yra ligoniui papras Ryme buvo jau įstatymas (Ui- veikėjams butų lengviau. Vi ne per Tautos Fondų, bet įvairiais akrų. Gali nusipirkti už $25 o
ta; (3) kiekvienas sugrįžimą, cinuso) nedaleidžiantis žmo sais reikalais žmonės butų kitais ki liais.” Tokia taktika, sa kitus dasidirbti. Platesnis pa
BAMBINO
kraujo tekėjimų po amžiau- gui turėti daugiau kai 500 ak daugiau susipažinę. Jų protus koma toje rezoliucijoj, desorgani- aiškinimas bus Jums pasiųstos
zuoja Lietuvių katalikų visuome
Arbatinis šaukštukas tuojaus pašalins kūdiki t- rirdurių die
permainos, tai yra po to lai rų 'žemės.
Imti) ant tiek sveikas ir išto nę, silpnina jos pajiegas, mažina jusų kalboj. Reikalingi agen
gimų ir į kebas valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalius
ko, kuomet mėnesinės buvo
balintas, kad greitai perimtų pagarbą ir skaitymus! kitų sro tai.
užkietėjimą. “KndlklaJ mėgsta Jj! Jie prašo dani;i,v»l”
'
apsistojusios (4) kiekvienaMotinos! Jeigu j ąsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskito
1921 m. Amerikos ryžių der- dalykus ir lengvai atskiriu vių ir srovelių su Lietuvių kata Homemaker Land Company
60o. pašto markėmis tiesiog į
kraujo pasirodymas |>o suaižei- litis yra k<4 virtduliu didesnis 'gerų nuo blogo. Tadu visi vei- likii visuomenė paragina priešinLithuanian Department
F. AD. RICHTER A CO.
• liinui \-ėiau- jį plaunant, eg negu kuomet pinniuu.
kejais paliktų. Ii kaip linksma g,m srove- dar labiau varyti plie 127 N. Dearborn St. Ohicago.
Vd Avenu« šr ASfh Street, Bernugh n< Bronklyn,
New York City. -

Į OARBį!
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NEW YORK-HAMBURG
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DR. S. NAIKELIS

DR, A. A. ROTH,
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■

Ąntradi.nis, Ralatid. 5, 1921

DRAUGAS

ŠIANDIE RINKIMAI.

PO JANUŠAUSKIENĖS
' KONCERTO,

nepilnas jausmų nUoseklunms.
Lai mums tik taip pasirodė
pirmą kartą klausant. Kom
pozitoriui
gerai
pasisekė
trečiasis veikalėlis “Ak myliu
tave.“ Visus tuos dalykus p.
Janušauskienė puikiai išpildė,
l’-no A. Pociaus dainelė “Dale
sodo rymojo’’ visada patikda
vo. Istatvta i kitu lietuvišku
kompozicijų (glę ji pasirodė
dar gražesnė.
Sekmadienio vakare koncer
to viršūne buvo vis-gi pabai
goje, kad .Janušauskienė balsu,
Sabonienė Smuiku ir Petkiutė
fortepijonu išpildė Šimkaus
“Kur bakūžė samanota.” Kon
certui pasibaigus per gatvekario bildesį dar skambėjo ausy
se tos genijalės dainos akor
dai, o einant nuo gatvekario
namon spraudėsi mintis: “Tai
žiūrėk, kuomi Cbicagos Lietu
vaitės galingos!”

šiandie Chicagoje rinkimai
miesto iždininko, miesto kler
ko ir aldermanų wardose: 4,
13. 17. 24, 26. ir 29-oje.
Be to, paduodama balsuoti
pasiųlymas už prijungimą, prie
Chicago Burr Oak ir dalies
Stickney.
Balsavimo vietos bus atida
rytos nuo 6:00 rytą ligi 4:00
vakare.

AUKOS ŠV, KAZIMIERO |i
VIENUOLYNUI.
| Pinigai,

iĮIIIiilIilIiiilIilIMIIilIlIlIliilimiiliiiiilIlIliitlIlilimilliUlttimiliiiiiiilliniiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilMiiĮĮ

Laivakortes LietuvonĮ

Jau Išmokami į 26 dienas

(Surinktos a. a. kun. Serafino) 1
=
East St. Louis. III.
Davė po $10.00: Gerb, kun. |

I

Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH)

=

štai pavyzdis kaip apie mus ir musų iš Lietuvos giminiems rašo:

r:

y
—
~
—
į
:
“
=

“GuvJnie tuos pinigus 1300 markių X dienoj Vasariu tai' yra lygiai už mėnesiu pu iMuntimo.
Mikalojus Kalintis visus mums pinigus išmokėjo iki skalikui. Ir tūriam pruneftti Stui kų. Nueikite pas
p. Povilo llaltuėlo ir pndėkuokite jam. nes per jo bankų greičiausiai ir sųžiniftkiausiai pareina pinirai. Daug niusų kaimynu per Baltuti siųstus pinigus gavo. Kiti kurie siuntė per kitas bankus laukia
pu 3—4 mėnesius. Vienu žmogaus suvaikžėlojo net tris kartus iaifikai Šen ir ten kol gavo pinigus. Pu
Baltuti siųsti kartu pareinu su latftku, o kartais ir greičiaus.
Naumiestis,. Gruodžio 9, 1920
Mokytojas L). Jurjonos

Stanislovas Kolesinskas, K. H
=
Vuosaitis.
=
Davė po $5.00: K. Urbonie X
B
nė, K. Šklenikas, J. Alkevičia, S
J. Simona viriu, O. Alkevieienė, Š
Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome lega=
K. Statkus.
Ę liškus dokumentus, davemystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atsto=
Davė po $2.00: J. Baltuška, E vybės Washingtone.
*
Parduodame lotus, namus, farmas. Pada
f
M. Knibris, M. Miškinis.
Į rome paskolos ir apdraudžiam nuo'ugnies ir kitų nelaimių.
|
Davė po $1.00: S. Kudienė, į
Visus reikalus a tliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas
=
P. Litvanavičiutė, P. LitvanaPAUL P. BALTUTIS & CO.
!
vičienė, O. Godeikiutė, J. Klot- 1
tinas, U. Vlatinas, B. JMilingis,
Tel. Yards 4669
Chicago, III. |
X. Gailius, E. Živaičiutė, O. | 901 W. 33rd Street
Vareckienė, Iv. Kinderis, J. Su hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiT
gintas, J. Šaklis, J. Kiserauskas, J. Šedinskas, V. Verzanskis, B. Rutkauskis, J. Šiau- Phone Seeley 74 39
DR. I. M. FEINBERG
lianskis, K. Tarnopavičia, P. Gydo speeijallal visokias vyrų Ir
moterų lytiškas ligas
Balinas, Vaištiras, J. Vaišvi 2401 Madison
Str., kampas "es
las, V. Augaitis, K. Markevi
tėm Avė., Chicago
Kodėl Milijonai auksinų (markių) tapo išmokėta Lie
Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak.
tuvoje
pasiųstų per mus?
čius, P. Kavaliūnas, M. Kazona vičia, J. Bagis, A. Šimkus,
Todėl kad mes siunčiam pinigus greitai ir pigiai (pa
gal dienos kursą).
J. Bilevičia, I\ Batkas, A. Skinis, J. Paškus, M. Balandis, B.
Todėl ckad mes pristatome-pinigus per 30 dienų.
Stankienė, J. Bandigas, O. Ba
Todėl kad mes išmokame grinais pinigais artimiau
Praktikuoja 9* metai
joraitė, M. Dvarickienė, O. ITrsiame pačto ir kvitos su parašais priėmėjų randasi mu
Ofisas 8149 8o. Morgan 8L
Chicago, U.
niezis, P. Kiseraukas, M. Pile- Kertė S2-ro St.,
sų Biure.
,
/
SPECIJABISTAJ3
rienė, B. Zimantienė, J. Uoga, Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų llgip
P. Urbonas, A. Šukevičius, J.
OFISO VALANDOS: Nuo 1* ryto
Buitkus, V. Buksas, K. Tumas, Iki 8 po pietų, nuo t iki 8 valan
vakare.
J. Pranokus, J. Mikėnas, P. dųNedėllomla
nno 9 iki 8 ro piet.
Gedvilas, P. Aleksa, P. Dinapi,
Telefoną. Yards »H7
J. M ii vi t is, A. Norvais, P. Jo- Mkubejias, V. Ginius, M. Marti
šius, X. Žebelas, J. Vaičiulis, E. •tTel. Canal 6222
Ž DR. C. K. CHERRYS
Uogen.ė, V. Staškc.vičia.
•5
LIETUVIS DENITSTAS
z Surinkta $116.00.
įjjį22<)l VVest 22-nd & So. Ueavitt St.^
Chicago
Visiems aukotojams nnošir- c4
•{valandos: 9:30 A. M. to 12 N.į
1:00 P. M. to 8:00 P. M. y
dingiausiai ačiū.

Laikraštininkui dažniausia
nesinori vaikščioti į koncertus
dėlto, kad pasakymas tiesos iš
eitu papeikimu, o gaila peikti
tuos, kurie tautos menui paPLĖŠIKŲ AUKA YUŠKA.
veda ką turi geriausia: ir sa
vo dailią ir laiką, l’-nios .Ja
Du plėšiku .vakar išryto už
nušauskienės koncertas 3 Ba
puolė ir baisiai apmušė atėmė
landžio, 15)21, buvo laikrašti
$1,300 nuo Stanley Yuškos,
ninkams džiaugsmas, nes kon
kurs turi saliuną po num. 59certe dalyvavo vien toki ak
.‘54 So. State gat.
menys, kad jau kritikos nesi
Plėšiku jį užpuolė ties na
bijo.
mais, kuriuose jis gyvena (62Koncerto turinio -sustatyme
41 So. State gat.). Jo buvo
žiūrėta vien, kad publikai pa
laukta pasirodant gatvėn išly
tiekus kuodaugiausia gražumų,
to.
,
o visai nesirūpinta, kad artis
Apmuštas paimtas Šv. Ber
tams butų patogu. Kur deda
nardo ligoninėn.
ma toki dalykai, kaip Caro
Nome, ten reikia dainininkui ge
APSKŲSTA 5, POLICMOrai pasilsėti prieš tai ir po to.
NAI.
P-nia Janušauskienė to pasil DEVYNI PLĖŠIKAI NU
siu neturėjo prieš nei po tos
BAUSTI KALĖJIMU.
Policijos virišninkas Fitzdainos, kuri iš žmogaus balso
morris formaliai apskundė ciišreikalauja visus painiausiai Kriminaliame teisme kalėji vilės tarnybos teisman penkis
išgiedamus garsus. P-nia Ja mu nubausti devyni plėšikai, poliemonus detektivus, kurie
nušauskienė pati susistatė to tarpe kurių ir visa Bensono leido pabėgti žmogžudžiui O’
vakaro programą ir savęs nesi gauja, kuri dienos metu apip- Connor, nužudžiusiam detektigailėjo, o nebuvo kam ją pri lėšė AVolffo jubilierinę krau va O’Neill.
žiūrėti.. Užžavėta jos balsu tuvę, 2849 Belmont avė.
publika nesirūpino tuom, kad Teisėjas McDonald kalėji UŽSIPUOLAMA ANT GOMgerklė yra jautriausias ir pa- mu nuo dešimties metų ligi
PERSO.
ilstantis muzikos instrumen gyvos galvos nubaudė plėši
tas. Ta publika, nors labai kus: Artbur Benson su sėb
Cbicagos Darbo Federacijos
augštos rūšies-ir išlavinta, te- rais Dougen, Griff ir Johnson. susirinkime duonkepių unijos
čiaus buvo savymeiliška, kaip Visi jie neturi 21 metų am delegatas smarkiais žodžiais
visuomet kati būva publika. Ji žiaus.
pradėjo akėti Amerikos Darbo
nenorėjo duoti artistei pasilsė
Jų byla tęsėsi ištisą savai- Federacijos prezidentą S. Gom
ti.
persą, kode! šis Besidarbuo
'«•................
\
Daugiau jau neberandame
AUKOS LIETUVOS GYNI
Teisėjas AVilson
nubaudė jąs už paliuosavimą iš kalėji
ką papeikti p. Janušauskienės kalėjimu nuo trijų ligi dvide mo žinomo socijalistų vado MUI IŠ 18-TOS KOLONIJOS.
•koncerte. Tiktai norėtume ją
šimties metų kitus tris jau Dėbso.
persergėti, jei ji dar kelis kar
Moterų Sąjungos 3 kuopa
nus plėšikus: Stroble, Scott ir Matyt, tas stropusis delegatus taip nesigailės savęs, tai
tas priguli prie raudonųjų rų- savo nusirinkime nutarė suZimmerman.
f
"
teikti pagelbą Lietuvos Gyni
gali sugadyti sau balsą ir pa
AValter
\Vright,
juodukas,
mo Komitetui. Aukas davė se
daryti skriaudos pirmiausiai
nubaustas
nuo
3
ligi
20
metų.
sau, paskui savo tėvynei.
AUGŠČIAUSIAS TEISMAS kančios narės:
Teisėjas
Morgan
už
nešioji

B. Abromaitė .......... $10.00
Tokius balsus, kaip Janu
TURI SESIJAS.
mąsi
revolverio
nubaudė
60
die
Z. Bartkaitė ................ 5.50
šauskienės ir Sabonio reikėtų
nu
kalėjimu
ir
200
dol.
pabau

Iš
Springfieldo
pranešta,
O. Kukienienė.................. 5.00
rodyti Lietuviams daug tan
dos
Bernurd
Gvrneki,
3621
Ekad
valstijos
augščiausias
tei

Po $2.00: O. Nitcienė, B. Vakiau ir sistematiškiau. Čia
merald
avė.
smas
vakar
pradėjo
savo
sesi

luntinienė ir R. Šeštokienė.
mes, rasi, negerai išsitariame.
Krank
Brnndis
už
girtavimą
jas.
Yra
susirinkę
apspręsti
Po $1.00: B. Griebi unienė,
P. Janušauskienė neslepia sa
M. Benaitė, D. Kinelaitė, V.
vo talento. Ji dainuoja kiekvie nubaustas $50 ir teismo lė svarbiij klausimų.
Stačkunaitė, K. Grigienė, I.
name vakare ir vakarelije, kur šomis.
IŠ NORTH SIDES.
Naumaitė, M. .Milkevičienė, O;
tik kas pakviečia kokiu nors
DIDĖJA AUTOMOBILIŲ
idealiu ar labdaringu tikslu.
Vietinis vargonininkas, p. Sautciulaitė.
AUKOS.
Mums išrodo, kad taip netu
Juoz. Brazaitis pradėjo iš čia J. Januškaitė 50c.
Iš kuopos iždo $10.00.
rėtų būti. Cbicagos Lietuvių
augusio jaunimo organizuoti
Šįmet
per
pirmuosius
tris
publika turčių priversti savo
orkestrą. Darbas taip gerai ei . Viso aukų išsiųsta TJ<‘t.
mėnesius
nuo
automobilių
mie

pirmaeilius artistus surengti
na, kad tikisi dalyvauti para Gyn. Koniit. $35.00.
vieną koncertą i mėnesį gra sto gatvėse žuvo 124 žmonės. pijos bazare ir žymiai prisi
A. S.
I
’
erniai
tuo
pačiu
laikotarpiu
žioje, tegu nors mažoje, sve
dėti prie jo pasisekimo.
tainėje, mokėti už Įžangą 3 iki yra žuvę 72 žmogų.
IŠ BRIGHTON PARK.
Suprantaiųa,
reikia
kokių
5 dolierių ir neduoti jiems dai
Klebonas kun, A. P. Baltu
nuoti nei groti smulkiuose va nors priemonių, kad sumažinti tis. ir parapija pradėjo rūpin Lietuvių Dailės Ratelio mėnesi
bus Bal. f> d.,
karėliuose. Tuos reikalavimus žmonėms staigią mirtį gatvė ti s parapijos bazaru, kuris -nis susirinkimas
,
.. saleje.
...
se
automobilių
nelaimėse
ir
po
'
1
’
’
įi
:30
vai.
vakare
parapijos
turime rengtis statyti Janu-bus
nūo
Rūgs.
11
d.
ligi
Spa/
visi
nflrini
kv
:
p?inm;
.
nąirin
kti
Visi nariai kviečiami susirinkti,
šauskienei, Sabonienei ir Sabo automobilių ratais.
lio 2 d. Laiškai, kviečiantieji nes turime apsvarstyti daug rei
niui. Sykį turime suprasti, kad
draugijas
prisidėti prie Naza
Jur(jix Drulis.
netinka mums kasdien dėvėti 225 MILIJONAI MOKESČIŲ. ro, labai entuziastiškai pri kalų.
savo brangenybės.
Federalis vidujinių mokes imti ir visos apsiėmė prisidė
16 BRIDGEPORTO.
i’-lė Apolionija l’etkiutė pe
ti
savo
darbu.
čių ofisas Cbicagoje paskelbė,
reito sekmadienio vakare tu
Pas p. P. Baltutį, 901 W.
knd čia 465,000 žmonių pada Šių vasarą parapija įrengs
rėjo tik pagalbininkės uždavi
pikniką
Poloniu
darže.
33-rd St., galima gauti dien
vė pareiškimus su mokestimis
nį: pijami pritarė, dainoms ir
nuo įplaukų. Išviso išpuola
raštį Draugą ir kitokių kata
smuikui,. Bet kaip pritarė! Forrytą
bažnyčioje Ūkiškų laikraščių bei visokių
225 milijonai dol. mokesčių.. Velykų
tepijanas tarsi puls pradeda
Rep.
irinuojii terminu surinkta 75 nortlisidiečiai aukų sudėjo tri knygų.
gausti pirma negu ji paliečia jo milijonai.
gubai tiek, kiek praeitais me
kaulelius ir jis žino ko ji nori
Cbicagoje 1 rys žmonės yra lais, nežiūrint dabartinės be
iš jo. Pelkiutė yra beabejonės užsimokėję mokesčių nuo įp darbės. Ir nestebėti na. Ju!<
pirmaeilė Lietuvių pijanistė laukų po vienų centą ?r du nortlisidiečiai yra pasižymėję
Lietuvis Advokatas.
i Cbicagoje.
savo
duosnuniu
tautos
ir
baž

žmogų po 2 centu. Vienas iš
ftiuomi praneša, kad atidarė
• P-nas Ramanauskas turi gra šiųdviejų užmokėjo ne pini nyčios reikalams.
Rep.
ofisą Brighton Parke, viršuje
žų, minkštą ir jausmingą teno gais, J»et čekiu.
Ventos A pliekos, po No. 410, S.
rą. Mes jau minėjome nesenai
IŠ T0WN OF LAKE.
Franeiseo Aveuue, kampas Archer
, jo ypatybes. Kasžin ar turime
Avenue, kuriame bris vakarais nuo
IRGI MANDAGUMAS.
« Cbicagoje kitą jam lygų teno
Balandžio 5 d., 7:30 vai. va 7:00 lig 9:00 vai. Telepbonn.s Larą. Geresnio darbo neturime,
Mis. (’. Bvcroft pranešė po kare, Šv. Kryžiaus parap. svet. fayette 621. Advpkatas Peppets
be abejonės.
licijai, kad nuą vakarą Drexel bus prakalbos darbininkų yra išėjęs mokslą Pennsylvnnios
Valstijoj 1913 m., ir pirma atva
Koncerto turinys buvo kaip boulvarde ją susitikęs neži reikalais.
Amerikai tinka iš Amerikos ir nomas ĮKniaitis ir, mandagiai
Visi Lietuviai, kuriems ru žiavimo į Chiengą praktikavo Couneetieut ir Pennsylvanios Valstijo
Lietuvos Iveikalu.
Iii pas- paslėgdamas, nuo jos nuvilkęs pi darbininkų padėtis, kviečia
■ Tarp
1.1
se; pereitais 2 melais praktikuoja
tarųjų buvo 1 ry< nauji p. A lėk brangius kailinius ir paėmęs mi susirinkti ir išgirsti nau- Chicagoje. Miesto ofisas: 155 N.
. šio dalykėliai. Jie gražus, bet brangoką skrybėlę. Už tai man 'dingų dalykų,
Clark Street; tcleplionas State
pirmutiniuose dviejuose lyg dagiai padėkojęs ir nuėjęs.
J. Jonušas.
8326.

■■
■■
■■

Ar Ne Laikas Pagalvoti

DR. G. M. GLASER

Tel. Yards CGC6

Blvd. 3448

Dr. V. A. ŠIMKUS
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir
Aktiaras.
8903 8. HaLsted St. Chicago.
Valandos: 10—12 1S ryto 1—8 Ir
6—8 vakare Ned. 10—U IS ryto

S. D. LACHAWICZ
LIETUVYS GRABORIU8
Patarnauju laidotuvėse koplgtaueta. Rel-|
kale meldžiu atsišaukti, o mano darbu|
busite užganėdinti.

I

■■
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■■
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■■
■i
■■
■■
■■
■■
: European American Bureau ii
■■
■■
809 W. 35th St. (kamp. tfelsted)
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■i
■
■■
■■
■■
■
FABIONAS ir MICKIEWICZ Vedėjai

Chicago, Illinois.

9314 W. 93rd PI.
Chicago. IU-|
Tel. Canal 9199

ATMINKIT
Jog mes parduodame Draftus (čekius) ant. Lietuvos ir Vo
kietijos Banku pagal dienos kurso, o ant sumos virš $1,000.00
dolierių dar pigiau, už kurios išmoka grynais pinigais.
Parupinani pašportus į Lietuva, Latviu įr Russia.
Pardubdame laivokartės iš New eorko arba Kanados Vienu
Laivu į Bremena, ^Dmburgą, Liepoją ir Eitkūnus.
Jauskitės pas .mus draugiškai. Patarymai dykai.

Valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki fi po pietų
Vakarais: Utar. Ketv. ir Subatomis iki 9 valandai.
Nedėliomis: Nuo 9 ryta iki 3 po pietų.

Carter’s Little Liver Pilis
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba

Vaistas Kuris

Reikalingas Visiems

M

Tikras turi pasirodymą.

Maža Pigulka
Mažas Dosas
Maža Kaina

R moja b

pARTER’S IRON FILLS

uetiirintls Geležies
yr» priežaatinii IšbllškiiHlų
veidų.

JeiKU tavu krantiivninkns Jų
neturi, nrislusk mums miera
ir piningus o mes pasiųsime
Jums viena <lel išmėginimo.
Pa.šta apmokama.
I«MO IlYCIKISIC-FASniON INSTITUTS
9«*4. M
23 leist Pl«r»
SnrTorfc

■Th,
Luti* VurM
for UttU UU”

aftUM pagelbės, pamėginkite

X

Jeigu Nusidėgi
Tai aprišk žai/«lA Ir aidėk

fa

ulattholalūm
ir greitai užgydo.

Niišaldo

RIDGE AUTO STATION

JUOZAPAS A. PEPPETS

TAISOME AUTOMOBILIUS
Dirbamo ir taisome nnujas ir senas “bateries”. Turime gerinusias mašinas ir ge
riausias įtaisas. Darba atliekame greitai.
Tel. Beverly 2400
P. A. MAŽEIKA

1714-16 W. 95 • Street, Chicago .

P. J. MAŽEIKA

