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T| SU ANGLIJA
Apie Tai Praneša Chic. Tribūne
Korespondentas

SUIMTAS NEPAPRASTAS
APGAVIKAS.

Socialistų šmugeliui Nukirto Uodegą

PARYŽIUS, vas. 28.—Gau
ta žinių, kad Ispanijos mies
DIDEL4 ŽIEMA SKANDI
te Barcelona policija arešta
NAVIJOJ.
vusi internacionalį apgaviką
Antonio Lušia alias Sanchez
STOCKHOLMAS, vas. 28.
Donato alias Harrison Edi. . . . .
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_, hose šalyse yra daugybe zmoEuropoj buvo ieškomas. J i s \
_ \ /
„ SJ
., .
dažnai pasiduodavo tai kokios nių be darbo. Kas nedirba,
tąs neturi maisto ir apsiren
bent šalies prezidentu, tai Vėl
gimo.
\
kitokiu aukštos kilmės žmogu
mi. Apgavystės tikslais kar
SMŪGIS SEKTANTAMS.
tą buvo pasidavęs Ispanijos
karaliūnų ir nuo turtingų žmo
BERN, Šveicarija, vas. 27.
nių iškaulijęs dideles sumas
— Vyriausias Šveicarijos fepinigų.
deralis teismas uždraudė Zuriko kantone religijinių sektų
BULGARŲ STUDENTŲ
maldnamiuose pastoriauti ir
RIAUŠĖS.
pamaldas vesti moterims.

WASHINGTON, II. — 24d.
(Elta). — Lietuvos Respublikos keturių metų nepriklau
somybės sukaktuvės vasario
16 d. buvo švenčiamos Lietu
voje iškilmingiau negu anai*
BOLOGNE, vas. 28. — Šeš- dieną ji jau neatšaukiamai
metais.
Iškilmėse dalyvavo
užsienių atstovai. Klaipėdie tadienį po pietų čionai turė prasidės. Pirmiau ta konfe
čiai, Vilniaus ištremtiniai lie jo konferenciją Anglijos pre- rencija buvo paskirta į kovo
tuviai ir gudai. Pašventinta mieras Lloyd George su Pran- 8 d. Anglija išpradžių atidė
Pagaliau
Laisvės Varpas. Atidaryta u- cijos premieru Poincare. Kon- jimui priešinosi.
niversitetas penkių fakultų ir ferencija buvo privatinė. Te- sutiko. Reiškia, Poincare lai*
, i
teologijos. Universiteto fakul- sėsi apie pusketvirtos valan mejo.
Paryžiuje sakoma, kad pa
tai yra. socialinis, matemati- dos.
kos, gamtos, medicinos, ir tek- į Toje konferencijoje
įvyko daryta anglų-prancuzų sąjun
nikos. Universiteto rektorium! pilnas abiejų valstybių sutiki- ga turi didelę reikšmę. Nes
Iprof. Šimkus, dekanai profe- nias kas link užsienių politi Anglija sutiko, prireikus, gel
bėti ne vien Prancijai, bet ir
šoriai: Maculevičius, Volde- kos.
maras, Žemaitis, Avižonis, ir
Kuomet po Cannes konfe- prancūzų draugei Lenkijai, jei
rencijos premieras Briand re- pastaroji butų puolama vokieJuodelė.
SOPIA, vas. 28. — Bulgari
zįgnavo ir premieru paliko č'&h
Poincare, nuo tada tarpe An
Prancija globoja Lenkiją. jos vyriausybė ifc savo alfabe
glijos ir Prancijos pakilo ne I r t odei Lenkija bus apdraus to išntetė visai • vieną raidę
(turbūt ilgąją e). Dėlto vie
sutikimai.
ta nuo vokiečių agresivumo.
Kai-kas spėjo, kad abidvi
Ivalbama, kad sąjunga padą tos studentai čia pakėlė nema
sali pertrauks savitarpius sau j ryta 20-čiai metų. I r sutar zas riaušes. i :
-»—.
tikins ir viskas turės suirti.
tis busianti pasirašyta dar
SUSIRĖMIMAI SIBERIJOJ
pirm
konferencijos.
Tečiaus
taip
neįvyko.
Šian
WASHINGiTON, II. 23 d.
Tiek korespondentas.
(Elta).—* Vasario 20 d. Lie die suirti santikiams nėra pa
SHANGHAI, vas. 38.—Ry
vojaus.
Jvyko
susitaikymas.
Reikia
abejoti,
kad
Anglija
tuva pasiuntė Lenkijai notą,
tų Siberijos respublikos ka
Abudu premieru susitaikė taip daug turėtų pasiduoti
kuria Lietuvos vyriausybė pa
riuomenė, kuri maršuoja ant
ne vi*m del anglų-prancuzų Pranerjog norams, kuomet pa
reiškė, kad laikanti Lenkijos
sąjungos, bet ir del Genoa staroji sąkalbiauja su Rusijos Vladivostoko, j g M Sretenka
paskutinę notą
atsisakymui
sodžiumi susitiko su japonų
konferencijos.
bolševikais
prieš
tą
pačią
Ang
vesti teisiogmes derybas del
Lloyd George iš čia išva liją. Premieru konferencija kariuomene ir ištiko kova.
Vilniaus Lietuvos atstatomo
Vladivostoke japonų prote
žiuodamas pažėmėjo: -'Sutik- buvo privatinėj uždarytomis
mis būtinomis sąlygomis pilmė įvyko ir visos sunkenybės durimis. Dėlto koresponden guojama kita Rytų Siberijos
dyti Suvalkų sutartį ir laiky
valdžia, kurios galva yra Merpašalintos.''
tai
vadovaujasi
ne
faktais,
bet
dama teritorinio klausimo iš
kulov.
Gi
Poincare
pridūrė:
"
E
s
a

tik
paprastais
spėjimais.
Be
rišimą svarbiausiu, siųlo Len
to, trijų valandų konferenci
kijai bendru susitarimu per me pilnai pasitenkinę."
NETURI PINIGŲ PREZI
Genoa
^konferencija
perkel
jose
tokios
sąjungos
nedaro
duoti nuolatiniam Tarptauti
DENTO RINPIMAMS.
niam Teismui rišti klausimus ta į balandžio 10 dieną. I r tą mos.
•

LIETUVOS PASIŪLYMAS
LENKIJAI DEL SUVALKŲ
SUTARTIES.
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del Suvalkų sutarties privaloSKOLININKŲ FINANSAI bių skolas Amerikai preziden
mybės ir del reparacijų.
TAISOSI.
tas paskyrė komisiją. Tos ko
misijos pirmininku yra piniLIETUVOS PREZIDENTAS
gyno sekretorius Mellon.
Mainyba kaskartas kjla.
AMNESTAVO DEVYNIS
Senatas tos komisijos dar
KALINIUS.
- WASIIINGT.ON, vas. 27.— nepatvirtino* Kuomet bus pa! WASHINGTON, H. 23 d. Pinigyno departamento aukš- tvirtinta, komisija tuojaus bu(Elta). — Vasario 16 d. Lie tieji valdininkai praneša, kad sis darbo.
Malimas.
tuvos keturių metų nepriklau Europos valstybės, kurios A - ;
Komisiio8
somybės sukaktuvėmis Lietu merikai skolingos apie 11 miTos
komisijos patvirtinimo
vos Respublikos prezidentas, liardų dolerių, finansai laipsamnestavo devynis nuteistus niškai taisosi. Šiandie jau ne klausimas senate trukdomas.
ligi dešimties metų kalėjimu taip, kaip butą pirm keletos Komišijon paskirta pora se
natorių. Tad kiti senatoriai
peovikus
(Lenkijos karinės mėnesių.
organizacijos narius). Yra vil
Pinigyno sekretorius Mellon tam priešinasi. Sako, " civi
ties, kad likusieji šeši bus am turi raportų, kad finansinė liai valdininkai'' (taip vadina
nestuoti vėliau.
padėtis pagerėjusi šiais ke mi senatoriai) negali but tos
liais praėjusias mėnesiais ne komisijos nariais. T a i užgi
ANTRASIS ŽYDŲ BEND vien Anglijoje, bet ir Pran- na šalies konstitucija.
RUOMENES SUSIVA
Nežinia, ar tie nesutikimai
cijoje.
ŽIAVIMAS KAUNE.
bus perlaužti.
Sterlingai brangesni.
WASHINGTON, n . 24. (El
ta). — Vasario 14 d. Kaune
įvyko antrasis Žydų Bendruo
menių suvažiavimas. Suvažia
vime dalyvavo Lietuvos Minis
teris pirmininkas, p. Galva
nauskas, ir kiti valdžios atsto
vai. Abiejų pusių kalbose en
tuziastingai pasireiškė bro
liškas abiejų tautų sugyveni
mas.

Šiandie svaro sterlingų po
zicija mainyboje yra $4.40.
Pirm keleto mėnesių svaras
vienu doleriu buvo pigesnis.
Tai reiškia žymų pažangumą.
I r dar reiškia, kad Anglijoje
ekonominiai reikalai eina ge
ryn.
Kiekvienos valstybės eko
nominę padėtį galima leng
viausia pažinti iš valstybių
pinigų mainybos. Jei pinigų
\
ORAS
kursas nupuolęs, tad reiškia
CHICAGO. — Dailus oras blogą ekonominę padėtį. Kas
šiandie, bet šaltas; šiaur-va kita, jei mainyba pakilusi.
Patvarkyti Europos" vaisty
karą vėjas.
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KARALIAUS VESTUVĖS
BIRŽ. 1
BUKAREŠTAS, vas.
Jugoslavijos karalius
sandras ves Rumunijos
laitę Marią. Vestuvės
birželio 4.

v

ATPIGO SIDABRAS.

M E X I € 0 CITY, vas. 28.—
Del puolimo sidabro kainos
Meksikoje, turbūt, bus užda
ryta visa eilė sidabro kasyklų,
kurios nesenai atidarytos.
LIETUVA RUOŠIASI P R I E
GENOA KONFEREN
CIJOS.
W A S H n

J £ į ^

n

. 33 4

(Elta). — Vasario 22 d. Kau
ne įvyko priruošiamos Genoa
konferencijai komisijos posė
dis.
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SUFRAGIZMAS PATVIR
TINTAS.

JURGELIONIS "PAKARNIAI" NUSIŽEMINO.
Vasario 27 d. 3 vai. po piet, Valstijos prokuroro ofi
se, sėdo į kaltinamąjį suolą "Naujienų" biznio vedėjas — y
šmugelninkas Kl. Jurgelionis.
Teisėjas klausia: — Ar tinka šioje šalyje tokius "skymus" varinėti tokių titulų žmonėms kaip advokatams, dak
tarams... neturint jokios garantijos rinkti nuo žmonių mili
joną dolerių savo bizniui?
Kaltinamasis nosį nuleidęs tyli.
Ar nori sugrąžinti visus surinktus nuo žmonių pini
gus?
Jurgelionis žemai galvą nulenkęs prisižadėjo sugrązmh.
Jurgelionio advokatas prašydamas prokuroro malo
nės aiškina, kad Jurgelionis mažai šėrų pardavęs.
Herald Mulks — šėnninkų advokatas parodė keletą
šėrų ir klausia: —- Ar to neužtenka?
Jurgelionio advokatas prašo prokuroro pasigalėti už
padarytą klaidą ir tikrina, kad daugiaus tokių "netaktų"
Jurgelionis nedarysiąs.
Prokuroras sako: — Ar tai gražu advokatui Jurge
lioniu! taip įstatymus aplenkti, arba aiškiaus pasakius —
šmugeliauti su įstatymais?
. Jurgelionis "pakamiai" klausosi
Tuomet prokuroras sako: — Tamsta turi kuogreičiausiai visiems savo šėrininkams grąžrnti pinigus.
Negana to. Uždraudžiu Tamistai pardavinėti Bingcl,
Universal Chemical ir panašių Co. šėrus. Jeigu kada nors
panašus dalykai — šmugeliai atsitiktų, busi nubaustas.
Jurgelionis lenkia galvą žemiaus kelių, dėkoja už ,
padarytą "susimylėjimą" ir pasižada būti ištikimu šalies
įstatymams, suprantama į panašius šmugelius daugiau ko\os nekelti. Ar iškęs nešmugeliavęs — ateitis parodys.
Korespondentas vėliaus Ita&ėjosi su advokatu Herald
Mulks ką šėnninkai turėtų daryti, jeigu Kl. Jurgelionis
nenorėtų atmokėti savo šėrininkams.
Adv. Herald Mulks pataria visiems, kurie negavo sa
vo pinigų už šėrus kreiptis prie jo, o jis privers Kl. Jurgelionį atmokėti.
Koresp. klausia ar gaKma jo adresą padėti ant pra
nešimo.
Advokatas sutiko ir nadavė šitokį adresą:
Herald Mulks,
111 W. Monroe st, Chicago,
11 lubos, rūmas 1117.
v*
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WASHINBTON, vas. 28.—
Moterų lygias teises politiko
BERLYNAS, vas. 28. — je arba 19-ąjį šalies konstitu
Vokietijos respublikai prezi cijos amendmentą Aukščiau
dento rinkimai turėjo įvykti sias šalies teismas patvirtino.
DARBO KAMPANIJA UŽ
gegužės mėnesy.
ALŲ IR VYNAĄ.
Tečiaus apsižiūrėta, kad-tai LONDONAS TURI IŠKIL
MES.
kampanijai neturima reikalin
Nesipriešina 18-ąjam
gų pnigų. Sako, reikia apie
LONDONAS, vas. 28.—Čia
amendmentui.
5 milionų markių.
šiandie nepaprastos iškilmės.
Dėlto, rinkimai keletai mė
Vice-grafas Lasceles veda An
WASHING|TON, vas. 28.—
nesių bus atidėti.
glijos karaliaus dukterį Mary. Amerikos Darbo Federacijos
vykinamoji valdyba 'skelbia
ŽEMĖS REFORMOS ĮSTA
SUŽEISTAS S. V. AGEN kampanijH visoj šaly, idant'
TYMAS.
TAS MASKVOJE.
kongresas pagaliau sutiktų lei
WASHINGTON, II. 24. (ElMASKVA, vas. 28. - čia sti gaminti, pardavinėti ir var
<ta). — Vasario 15 d. Lietuvos aną vakarą šūviu gatvėje ne toti alų ir lengvą vyną. Pasire
Steigiamame Seime priimta že pavojingai sužeistas
J. B. miaitf 18-uoju konstitucijos amės reformos įstatymas: žemės Mtfrray
turi
iš Woburn, Mass., mendmentu, kongresas
norma aštuoniasdešimts hek kurs priguli prie Amerikos autoritetą Volsteado įstatymą
tarų nusavinama atlyginimo šelpimo organizacijos.
visaip aiškinti ir gali jis nu
principu. Virš normos septy_r
Kol-kas nesusekta, kas ir statyti gėrimams alkoholio
niasdešimts hektarų nusavi iš kur šovė. Gal kartais koks nuošimtį tokį, koksai galėtų
nama rinkos kaina, o likusi raudonasis kareivis netyčio but naudingas šaliai. Nes šian
nustatyta kaina.
dieninis Volstead įstatymo ai
mis paleido kulipką.
škinimas yra tiesiog fanatiš
q r.i
=
kas ir nepakenčiamas.

SERBAI SĄKALBININKAi BAUDŽIAMI

27. —
Alek
kara
BELGRADAS, Serbija, vaįvyks sario 28. — *Čia paskelbta tei
smo ištarmė sąkalbininkams,
kurie perniai birželio 29 d. pa
SUSIRGO M COLLINS.
sikėsino čia nužudyti* tuome
tinį Jugoslavijos regentą, gi
LONDONAS, vas. 27. — Iš šiandieninį karalių Aleksand
Dublino pranešta, kad tenai rą.
Vyriausias
sąkalbininkas
influenza susirgo Airių provizionalės valdžios prezidentas Steitch, 28 m., tepliorius, kurs
Michael Collins.
, (pametė bombą,^nubaustas mi-

0

fanatikai reformatoriai. Rei
kia jų vergijos atsikratyti kuo
veikiaus. Nes paskui bus sun
kiau tas padaryti.
9
Vykinamoji taryba pažymi,
kad ji nekovoja prieš 18-ąjį
amendmentą, kuris savaimi yra geras ir naudingas šaliai.
Bet kovoja prieš fanatinį to
amendmento aiškinimą,
RUSIJOS GYVENTOJŲ
SKAITLIUS SUMAŽĖJO.
WASHINGTON, vas. 27.—
Sulig ofTcialio cenzo, pagamin
to Tautų Sąjungos

sveikumo

tikslais,

gyventojų

Rusijos

skaitlius nuo 1916 iki 1920 m.
sumažėjo 8 milionais.

Ypač

miestai daug nukentėję.
•
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Am. Darbo Federacijos vy
P I N I G Ų KURSAS. '
y
kinamoji valdyba del to atsi
riop. J o sėbras Čaky, 53 m., liepia į visus darbo žmones,
Svetimų šalių pinigų vertė,
20-čiai metų sunkių darbų. Ki idant jie savo kongresmenų i r
ti 6 komunistai parlamento senatorių reikalautų padaryti mainant nemažiau 25,000 dol.
atstovai, kurie buvo įmaišyti reikalingus atmainymus Vol vasario 27 buvo tokia pagal
Merchants Loan & Trust Co.
sąkalby, nubausti po du metu steado įstatyjne.
kalėjimo kiekvienas. Prigulė
Anglijos sterl. svarui 4.32
Artinasi politinės kampani
jusios prie sąkalbio moterys
Prancijos 100 frankų 8.40
jos.
Dėlto darbininkų parei
išteisintos.
v ,
Italijos 100 lirų
4.70
ga pasidarbuoti už alaus. ir
Bomba buvo taikoma 4 ka-1 lengvojo vyno grąžinimą ša
Vokietijos 100 markių
.44
rietą, kurioje važiavo karalius liai.
Lietuvos 100 auksinų
.44
su premieru Pasich.
• <
Visą šalį šiandie pavergę
Lenkų 100 markių
.03

\

Antradieni*, Vasario 23, 1922
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Jo pasidarbuota del Lietuvos.

mm

MŪSŲ JAUNIMO
VAKARAI.

Šiuos tai prielankumo žodžius ir linkėjimus mūsų Tė
vynei Lietuvai dabartinis po
Vakarai ir jų tikslas.
piežius Pijus XI landydamas
Lietuvų ištarė. Tie Jojo už Pagrindinis kiekvieno " va
tikrinimo žodžiai iš dalies jau karo' ' tikslas turi būti — tei
pildosi. Beabejo, Jam pata kimas jo dalyviams grdžės
riant, turime šiandienų Lietu džiaugsmo, švelninimas jų jau
vos atstovų prie Vatikano. Da smų, kultūrinimas asmens, gai
bar galime tiesioginiai susi vinimas tautinės dvasios.
nešti su Šv. Tėvu be Lenkijos
Bet jeigu mes pažiūrėsime į
tarpininkavimo kaip kad pir- mūsų jaunimo rengiamus va
miaus. Jam patariant Lietuvos karus, tai turėsime pripažin
našlaičiai gavo nemažų para ai, kad šitų pagrindinių daly
mos aukų nuo Šv. Tėvo. Be kų Į yra didžiausia stoka. Ir
abejo, kad Jis pritarė paauk todėl esti taip, kad vieton dai
štinti Žemaičių Katedrų į Ba- lės, kultūros ir tautinės dvakilikų. Ilgainiui, Jis gal pats,*šios gaivinimo, jie pasotina
jos vyskupų paaukštins į arki jaunimų laukiniais šokiais,
kurijos paprastai trypia ištisų
vyskupų.
Mums
lietuviams katali vakarų.
kams yra džiaugsmas, kad Pas mus priimta žiūrėti į
nors . vienas iš 261 popiežių vakarų, kaip į savo rųšie s į(kandidatų lankėsi mūsų Tėvy • plaukų šaltinį, bet ne kaip į
nėj Lietuvoj ir turėjo progų patį tikslą. Tat ir rengiami
savo akimis jų matyti. Nes Jis vakarai ne tam, kad jie duotų
geriaus susipažino su mūsų mūsų jaunimui kultūrinės ir
kraštu ir 'geriaus supranta tautinės šilumos, o kad į juos
mūsų reikalus ir siekius. Ir pritraukus kuodaugiausia, kad
kaip kad linkėjo ir laimino ir svetimos publikos.

merginos pasipuošusios tauti mmiimmmmmnmntummmmnm
LIETUVIŲ
niais rūbais, vaikinai susijuo
sė tautinėmis juostomis, pasi
rišę dailių-dailiausiai mergu Eina •••illrfrl Ifcfcrr** nedėldienius
PREICUMERAT08 KAUS Al
žėlių numegstais kaklaraiš
#€.00
čiais! O tos mūsų skaisčios Metam* •••
Pusei Meta
t*- 0 0
skambios jaunų balsų viso bū Prenumerata* mokaei ifikalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraiymo dienos
rio traukiamos dainelės!...

•DRAUGAS"

Daug buvo rašyta apie po sto Vizitatorių. Ten taipgi
piežiaus Benedikto XV mirtį ir randama žodis į žodį J o Malo
mu, tai reikia vaduotis ne aki
naujai išrinkta popiežių Pijų nybės Žemaičių Vyskupo P.
mis ir ausimis, o gilesniais vi
X I visų pažiūrų laikraščiuose. Karevičiaus pasveikinimo grudujiniais jausmais, kad užčiuo
Vieni iš tų laikraščių tų darė, £i turininga pasakyta kalbų į
pus giliai įvyniotų į svetimne nuo Nauju Metų. Norint permai
kad pagerbus aukščiausiąjį Vizitatorių. Į tų Žemaičių Vy
tautiškų marškų, mūsų tauti
nyti adresą visada reikia prisiųsti
Tai
visa
sudaro
tų
ypatingų,
Kristaus Įpėdinį ir krikščionių skupo prakalbų Apaštališkasai
,
. jv.
. Ir seinaa adrtiM. Pinigai geriausia
nę sielų. Visur tik ir girdi
V a k a r o a t m o s f e r ų , k u r i di&lUgl- j gių9u ttperkant kra«oJ« ar «xprese
vyriausiąjį valdytojų. Kiti vėl, Vizitatorius, o dabartinis posvetimtautiškų kalbų, ir, tik
Money Order" arba jdedant pinina nuvargusių sielų, dailina sus
} registruota laišką.
kur-ne-kur pakampy, lyg pa
kad padarius gerų biznį, n«3& piežius Pijus XI štai kaip
jausmus, teikia tiek daug tau "DRAUGAS" PtTBL. 0 0 .
sislėpę, kalbasi-šnibždžia vie
rašydami apie Katalikų Baž prielankiai atsakė.
tinio malonumo, kelia nuilsu 2334 So. Oakley Ava, Chicago.
" Į ' a s ryšys, kuris nuolat
nas kitas savųja kalba.
nyčios galvų tikėjosi, kad vien
sias jėgas, nematomu būdu su
TeL Roosevelt 7791
buvo
tarp
Apaštališkojo
Sos
Chicagos ir*jos apielinkės ka
Imta šokti. Na, ir nuo pra žadina tokių meilę tų mūsų HoiiiiiiiKiuiiiNiiiiiiiiiuiifiiiiiKiiaiiiifrv.
talikai, kurių priskaitoma į 1,- to ir Lietuvos, ta meilė, kuri
džios iki galo trinta grindis tautiniai — kultūrinių gražu
200,000, nemažai išpirks jų lai rišo ir taip ankštai teberiša
tuomi vienu priprastu šokiu, mėlių, kad be žodžių, be aiš
Vistiek kokių pažiūrų mes
kraščių. Gi lietuviški cicilikiš- j pamaldžiuosiu s Lietuvos zmokurį lietuviškai aš pavadinsiu kinimų, giliausiai įsirėžė į būtume, mums lygiai visiems
ki bei laisvamaniški šlamštai,! nes su Šventuoju Tėvu, tik di— sustumtinis, — nes poros kiekvienų jaunuolį tautinės in svarbu, kad mes kultūroje kil
papratę po purvus nosia knis j dina šios dienos mūsų iškilmę.
susistūmusios, kad ir adata į dividualybės neišdildomi bruo- tume ir liktume neisšsigimę
tuomi kuo esame. Imkimės
tarpų netilptų, tik stūmėsi ir x i
ti, per pusę lupų išsitarė apie, Šventasai Tėvas Lietuva visuo
'
rengti vakarus ne lenkueiams
popiežiaus Benedikto mirtį, met domėjosi, jūsų vargus, ne
stūmėsi, be jokios grožės, gra zai.
Aš suprantu kad negalima ar airišiams, bet pirmiausia
bet užtai išrinkus naujųjį po laimes ir ašaras, kaip prieš ka
cijos, plastikos. Iš šito tai
piežių, jie tuoj savo ilgomis rą, taip ir karo metu pakel
"sustumtinio" ir susidarė vi visų tų tautinių ypatybių per sau. Žiūrėkime į vakarus ne
1
iltimis jį pradėjo kandžioti. tus; Jisai žino, supranta ir kai
sas taip vadinamas "vaka- kelti iŠeivijon, bet tame yra kaipo_/į melžiamųjų karvute
t>
nedovanotina mūsų kaltė, kad centams milžti, bet pirmiau
Jie ir gi tų darė del biznio, nuoj a. Šventasai Tėvas man
ras
Pasiteiravęs pas gerbiamą ir tautinės dvasios išraiška, sia kaipo į estetinę — meno
nes, jeigu jie but rašę teisybę, nekartų yra sakęs: "Nueik Lie
sias vakaro vedėjas," ar nebūtų grožė slepiama ir marinama pramogėlę, kuri gyvenimo
o ypač pagyre jį, gal but pra tuvon, pasikalbėk, viskų pama
galima kuomi nors paįvairinti, viešumoje.
radę daug savo tvirkinamų tyk ir man pranešk. Taigi šiuo
žiaurumų Švelnina, jo tuštumų
Lietuvių vakarai svetur.
sulietuvinti tų pasilinksmini
mi aš, neverčiausis Jojo tar
skaitytojų.
papildo, kelia sielų į tautinės
mų, gauta atsakymas, kad
nas, atlieku man duotąjį įsa
Prisimena dar ir tie lietuvių kultūros augštybės.
Šlamštų melas.
girdi čia gal yra vienas kitas jaunuomenės vakarai, kuriuos Jaunimas, kuris visuomet
kymų. Apie tų kelionę jau se
Tie paskiaus minėti šlamštai nai galvojau, svajojau, norė bei užtarė mūsų visug Bažny Lietuvos Dukterų Amerikoje lenkas ar airišis atėjęs, beto rengia mokslus einančioji mū linkęs prie idealų, kurių sie
mūsų pačių esų keletas nutau- sų jaunuomenė Rusijoje ar Vo- los dar nėra suterštos gyveni
įtaria dabartinį popiežių Pi jau jų greičiaus atlikti. Tepa čios ir Tautos reikalus būda
vakaras.
tėlių, taigi esų negalima, nes kietojoje.
jų XI buk jis esųs lietuvių vyko šiandienų. Didele laime mas vizitatorium, taigi ir da
mo dumblais, mielai tokias f ra
Imsiu, ne kritikai, bet tik
juk jie užmokėjo už įžangų į
priešas. Nes būdamas Lenkijos laikau, kad esu jūsų tarpe j r bar būdamas Kristaus Vieti
Ten lygiai, kaip ir čia, gy mogas sutik s ir jas lankys.
pavyzdžiui, kad ir buvusį va
panašius šokius...
pasiuntiniu, o Lietuvos vizita- atstovauju jums visų Tėva- ninku, o mūsų visų Dvasišku
Nekaltinkime jaunimo, tad
venant svetimtaučių
tarpe,
sario m. 22 d. š. m. surengtų
torium jis neva prijungė Lie- i Benediktų. Ačiū J o Ekscėlen- Tėvu, gins ir laimin s mūsų vi | vakarų " Lietuvos Dukterų Tai tau ir dvilikis! Atėjo kasdieniniuose su jais santy jis linkęs ištautėt, kad Čia esan
vienas kitas svetimtautis, tai kiuose vartojant jų kalbą, čios ypatingai geros ištautėjituvo s bažnyčia, o tuomi ir jos, cijai Žemaičių Vyskupui, vr- sus gerus darbus.
Amerikoje" Chicagoje (Leo
dūduokime į jų dūdų savo va kiekvienas rengiamas lietuvių mui sąlygos, nes tai visa tik ir
visas įstaigas prie Lenkijos, sai Žemaičių Dvasiškijai ir Tadgi mūsų išsigimėliai te XIII K. of C. Bldg.).
karėlyje! Atėjo vienas kitas vakaras — esti kaip ir kokia yra del to, kad mes neimamoŽodžiu, dabartinis popiežius Lietuvos Valdžiai už taip šir- uždaro savo nepraustas burnas
Perskaitęs gražų skelbimų. nesusipratęs (nes susipratęs
Pijus XI daugiaus pritarė len-' dingų ir malonų priėmimų, bei
šventė. Visa kas tik galima me jaunimui duoti to, kas pa
ir nešmeižia asmens, kurį mi- be to matydamas gražų taurijammolis niekuomet
nenutau
karos, o lietuvius skriaudė.' sūnų meilę Šventajam Tėvui
padaroma, kad šitas vakaras laikytų jo lietuvybę.
lioninė draugija ir visas krikš
nį tos draugijos vardų, nutatai ir visi trau butų persunktas tautiniai kul
Kad tas yra tų šlamštų red. j ir man, neverčiausiam Jojo
Žvirblis.
čioniškas pasaulis gerbia. O riau nueiti. I r kų gi, nuėjęs, t ė g ) n u t a u t ė l i g >
cicilikiškų protų melas bei; atstovui, kurių rodote, taip
tūrine atmosfera. Ten neuž
mes katalikai lietuviai, ne iš jau pačiame prieangyje, pa kime jų takias!...
'DARBININKAS'
šmeižtas, lengvai priparocloma j skaitlingai čia mane apsupdamirštama
to
prie
ko
tėvy
keršto, bet kad neužsitrau jutau kokį tai keistų dvelki
Vakarai Lietuvoje.
paties dabartinio popiežiaus m i Jūsų prašymus, reikalus ir
nėje įprasta, tiktai dar dides
kus kitų paniekos savo tautai, mų. Vakaro rengėjos pir
" D r a u g o " ofise galima gau
Tai visa matant prisimena niu tautinės dvasios pakilimu.
Pijo XI pasakyta kalba Žemai- trukumus ne tik padėsiu po
šhiokim lauk iš savo namų ir miausia užkalbina kiekviena
ti Lietuvos Darbo Federacijos
jaunimo vakarai Lietuvoje.
čių katedroje laike vizitacijos.' Šventojo Tėvo kojų, bet JUOS
Tuose vakaruose neišgirsi svenebeakaitykim
cicilikiškų
šiam
ne lietuviškai, ir, tik atsakinė
PAKELSIU AUKŠTYN, T
Ten juk jaunimas yra savo timtautiškos šnekos, ten it iš organų "Darbininkų'', savai
r štų. Neremkime jų spaudos, jant lietuviškai, pradeda lyg
Dabartinio popiežiaus kalba i
DĖSIU
I
JO
ŠIRDĮ
tėvynėje, tat ne tiek jos išsi troškusios žuvytės, stengiesi at tinį laikraštį išeinantį Kaune
nes jie u£ mūsų centus mus ir nenoroms lietuviškai kalbėti,
lietuvius.
IR UŽTIKRINU jus, kad jūsų
ilgęs, ne tiek jų idealizuoja, silyginti už šiokiadienius: kal Jis uoliai gina darbo žmonių
viskas kas yra mums brangu mūsų kalbų įvairiai kraipyti.
Lietuvoje išeinąs laikraštis reikalai, vargai ir ašaros liks
kiek tautiečiai gyvenų svetur. bama, čiulbama tėvučių kalba. reikalus. Jame yra įdomių pa
•t
purvais darbšto. Tik tokiu bū
siskaitymų.
"GANYTOJAS" n. 2,1920 m. i Jo reikalais ir patenkinim*}
O pažiūrėkime, kiek ten jų va
Įėjus
vidun,
svetainėn,
ne
du išnaikinsime tautos šmeiži
aprašo Jo Ekscelencijos Arki ras.
Pasiir.olskime šiandienų
karuose tautinio upo, kiek Rengiame vakarus pirmiausia
matai
žymelės,
kas
šį
sureng
kus ir lietuvių vardų pakelsi
sau
"PERKŪNAS. y y
vyskupo Achiiles Katti, o da visi: aš už jus, jųs už mane,
fcražių
tautinių
žaidimų,
šokių,
tų tautinės draugijos vakarą
me kitų akyse.
bartinio popiežiaus Pijaus XI melskimės visi bendrai, kad
Kodelgi pas mųs Amerikoje
rodytų esant lietuvišku. Jau dainelių, šposų! Kaip puikiai
Jau atitrenkė į Cnicagų juo
Yla.
atsilankymų Kaune su vizita Aukščiausias Dievas palaimin
nimo, tiesa, skaitlingas ir gra-! išpuoštos jvairių-jvainausiais panašiai nėra! Juk tai yra kų ir satyros laikraštis "Per*
cija. Ten aprašoma su kokia tų ju s savo dangaus ir žemės
žus būrys susirinkęs, malonu j tautiniais ženklais jų, nors ne tiesiausias kelias prie apsau
gauti
Rusija nuo 1916 iki šiol ne pažiūrėti, bet kad galėtum no-1 turtingos, bet kiaurai dvel- gojimo jaunimo nuo ištautėji- kūnas". Jį galima
iškilme Žemaičių vyskupas, malonėmis, kad palaimintų jukunigai ir Lietuvos Valdžios sų šalį, jūsų tautų, jūsų val- tekusi 8 milionų žmonių. Bau žinodamas įspėti šį grafžų jau-1 kiančios tautine atmosfera, mo, prie tautiniai — kulturi- "Draugo" ofise. Šis numeris
įdomus. Jame yra daug juokų.
atstovai pasitiko Šventojo So- |džių ir visus šalies reikalus." gumų jų bolševikai išžudė.
nimo būrį esant lietuvių jauni-1 svetainės! Kaip dailiai atrodo nio jaunuomenės ugdymo!
Kaina tik 15c.
.
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(Pabaiga)
Yra neužginčijamų Sinių apie šaltinius
Želigowskio armijos aprūpinimo maistu,
ginklais, drapanoms ir pinigais, paeinan
čiais iš ceri tralinės įstaigos įlenki jos ar
mijos Varšavoje. Aš buvau akyvu liūdininku Vilniuje atvykusios žandarmerijos
iš Poznanio, policijos iš Varšavos, patyrti tikrenybę reguliario sudarymo "su
kilėlių vienučių" iš nacionališkoą armijos
ir užtikrint paėmimų visų administracijos
įstaigų... reiškia garsių polnishe wirtschaft.
Antrame Tautų Sąjungos posėdyje bu
vo pranešta, kad pirmiausiai visoki ka
riški reikmens — paskui kariuomenės pul
kai buvo pasiųsti Želigowskiui iš sostinės,
ir nuo spalio 10 d. iki lapkričio pabaigai
jo kariuomenė nuo 20,000 užaugo į 50,000.
. Galop oficialus dokumentas suteikia visų šaltų aiškumų visokiems patikrini
mams. Štai jis: —
Varšava D. O. G.
Varšavos komendantūra 9-2-21.
Generalinis skyrius,
įsakymas slaptas No. 20.

Įsakyme 5, 1, 21, 25, 1, yra pasakyta:
Generolui komendantui liepus (reiškia
Maršalo Pilsudskio) pareiškiama žiniai
visų kareivių pasiųstų dėlei įvairių prie
žasčių Generolui Želigowskiui, bei Beniakoninui, kad visos divizijos Lietuvių —
baltrusių (varda s ofičiališkai duotas ka
riuomenei Želigowskio) yra vadovybėje
generalio komendanto Lenkijos armijos
tokioj pat galėję, kaip ir visos kitos divi
zijos tos armijas".
Ar galima ko kito reikalauti?
Tokiose aplinkybėse dabar lengva su
prasti, kodėl Lietuviai negali leist jokio
plebiscito, katras pirmiaus buvo galima ir
Tautų Sąjunga pati supranta, kad žmonės
priversti lenkiškais durtuvais niekuomet
negalės bešališkai išreikšti savo nuomo*

nes.
* •
Lenkija prie Vilniaus neturi nė istorinių
teisių, nė ekonominių, nė mMitarių pretensijų ir jei ji stengiasi sufabrikuoti kaikurias statistiškas žinias, turinčias nors
silpnų reikalingumo pavidalų, tai tik priskaitydama lenkais 60,000 žydų, kurie gy
venų Vilniuje, ir taip greit ji nuo jų atsi
sakys, kaip tik gaus jų balsus.
"Izraelitai yra palaikytojais mūsų reži
mo (tvarkos)" sako Varšavos vyrai
Pažiūrėkim!
N
Ar jie jau užmiršo Yimiaus miesto ta
\
rybos atidarymų 20-tų spalio 1919, kuo
met ir aš pats buvau ir kame žydų dele
gatai atsisakė balsuot rinkimuose prezidijumo; atsisakė dalyvauti priimant M.
'

Pilsudskį ir pareiškė, kad jie yra pasi
ryžę laikytis nuošaliai visuose lenkų po
litiniuose klausimuose?
Ar jie užmiršo, kad derybose Ižydų de
legatai prašydavo balso ir kalbėdavo sa
vo "jedish" (žydiška) kalba, nežiūrėda
mi lenkų skandališkų protestų? Bet Izra
elitai atsakydavo į tuos. jų protestus taip!
— Žydų kalba užkariavo sau civiles teises

vojus ginklų susidūrimams netolimoje at
eityje.
Iš kitos pusės prijungimas Vilniaus prie
Lenkijos atidaro niekad neužgijančių žaiz
dų Lietuvos kūne, ir tas padaro galų viso
kiems sapnam s įvykinti sutartį tarp Pabaliiko valstybių.
Ir tas yra da blogiau.

pusės obalsių nuramindavo sąžinę nema
tydami faktų ir priskaitydavę lenkų gro
bimo žygius įsišokimams kai-kurių Lenkijos generolų-maištininkų, buk jie tai
darų tik verčiami laikinės strategijos rei
kalu.
Kad nušvietus dalykus pilniausioje švie
soje, skaitau labai reikalingu, kad Lietu
vių visuomenė susipažintų su tikrais be
šališkais faktais, išeinančiais iš svetimtau
čių spatidos, kurie buvo ir yra artimiau
siais Lenkijos prieteliais. Jei jau jie apie
tuos dalykiig taip rašo, tai reikia suprast,
kad neteisėta lenkų piktybė peržengia vi
sokios žmonių etikos ribas. Susipažinimas
su tais nuotikiais pasiliks gentkartėms do
kumentu, kurio niekuomet nebu s galima
užmiršt.

Deja, Lietuva negali materialiai gyven
pasauly darbais ir krauju savo pirmtaku- ti, būdama izoliuota (atskirta) ir tik 2 ke
nų ir kad nei jie nei jų draugai niekuo liai jai atsidaro: vienas jungtis su Lenkija
met nevartos kitokios kalbos —
ir tuomi su Antante, ir jei tų kelių užker
Ar Vilniaus žydai laisvai balsuos už len ta nepereinamas perkasas, kits kelias jų
veda fataliai (pragaištingai) Vokietijon,
kus? Niekuomet ne!
Izraelitai labai gerai atmena Lenkų pa ieškant gyvenimo reikmenų ir atminimuo
sielgimų su jais daugel kartų, o ypatingai se negyjančios žaizdos.
įėjus lenkams į Vilnių 19-tų balandžio
,Tai-gi, mums yra leistina, mums Pran
1919 m. I r jei kai-kurie žydų balsai palai cūzams, kurie niekuomet neatsakėme pakys lenkų interesus, tai bus tik iš baimės gelbos Lenkijai jos kritiškose valandose,
Pakol toji Liefciivos žala nebus atlygin
keršto. Ta s ištiesų yra dienos tvarkoje ir šaukt jų šiandien prie susipratimo ir išsi ta, tol visoki kompromisai su dabartine
prižadėta lenkams nepasisekus.
žadėjimo žygių, kurie pilni pavojaus vi Lenkijos valdžia nėra galimi. Jei dabarti
Dalykai yra toki, ir dabartiniame mo sai Europai ir kurie jai pačiai neneša nė Lietuvos valdžia ir sueitų su Lenkija
į šiokius, tokius santykius, tai t a s butų
mente, nekalbant apie kitus, pats Želi- nei garbės, nei teikia draugų.
gowski pirmutinis ruošiasi pamėgdžioti
Pasirašo Commandant d' Etchegoyen toks nenormališkas ryšys, kad vėliau ar
plebiscitą.
buvęs narys Prancijoš Militarės Misijos ankščaiu jis katastrofrngai truktų, neš
damas tuomi abiem tautom blogiausias
Šitas ginčas nebūtų vertas nė tiek žo Vilniuje.
pasekmes. Atsižvelgiant į tai nei! Lenkija
džių, nė rašalo jei jis taip daug neper
Užbaigon.
nei Lietuva neturi daryt jokių žingsnių
žengtų moralio teisėtumo ribų lenktynia
vime 2-jų mažų tautų.
Nors jau ne kartų Lietuvių laikraščiuo sutarties linkui, kol Vilniaus klausimas,
Iš vienos pusės Maskvos valdžia pareiš se buvo rašyta apie Lenkijos imjierialisti- besivadovaujant tiesos dėsniafe, nebus iš
kė, kad ji nepraleis pro ausis klausimo nitts žygius Lietuvoje, bet daugumas tu rištas abipusiu susipratimu, vedančiu prie
liečiančio sutartį Lietuvos ribų reikale, ir pranešimų ateidavo iš lietuviškų šaltinių. pastovaus, tvirto, prietelingo sugyvenimo
labai tikimasi, kad nepaisant įvykių kei Kai-kurie skaitytojai manydavo, kad gal dviejų naujai susikūrusių valstiįų.
timosi valdžios Rusijoje, politinė linija "velnias nėra taip baisus kaip jį piešia"
Dr. P. Puskunigis.
bus mažai modifikuota. Štai tame yra pa- saviškiai. Kiti vėl nusiklausę' priešingos
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RŪPINASI PARAP. REIKA Mileris, A. Repšys ir J. Mile
LAIS. — BALIUS.
ris.
Springfieldiečiai turi savo
Chicago Heights, UI. — Vf& tarpe lietuvį vaistininką ir
19 d. įvyko Šv. Kazimiero pa advokatą, tik yargas, kad pir
rapijos metinis susirinkimai; masis "raudonas", o antra
kurį gerb. kleb. kun. J. Svirc:- sis, nei šioks nei toks. Nesu
D . M. T. STRIKOL'IS;
kas atidarė su malda.
prantama yra, kodėl laike mū
Lietuvis
Peržiurėjo parapijos kny sų kai-kurių draugijų susirin
GYDYTOJAS IR CRTRCRGAS £
Perkėlė savo ofisą J
*•
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
gas ir atrado viską tvarkoj, kimų nekartą taip nemaloniai
4*01 SOUTH ASHLAND AVE.^ JJ
4831
So.
Ashland
Ave.
AL.: 10:30 iki 12; 8:30 iki 5 ir^
gerame stovy.
„ Tel. Yards 984
ginčijamasi. Kiti sako, kad
6:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. g
OFISO V A L :
Visi tie patys senieji komi springfieldiečiai pypkių bei
Nam.: 2914 W. 43 St.
M
8 iki 10 v. ryto. 1 iki S ir t iki
Tel. Lafayette 265
£
9 v.
tetai pasiliko. Klebono pata cagarų parap. svetainėje neTel. Naktimi« Ir nedėlloj po pietų
rimu darinko dar septynis. J'i dumtų, tai durnai nervų nega
Oakland 1294
Tel. Blvd. 7042
vardai: Kar. Jereckas, Kaz. dintų, tada ir susirinkimai bu
Dabulskis, Pr. Milmontas, Vift. tų rimtesni.
LIETUVIS DENTTSTAS
Gaučas, Jonas Meškis, Jurg. Fed. 37-tas skyrius ir Vy
Telefonas Von Buren 204
4712 SO. ASHLAND AVENUE
Res. 1139 Independcncc Blvd.
Mikalauskas ir Bonev. Stepo čių 48-ta kp. čia puikiai gy
ARTI 47-tos Gatvės,
balandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
navičius; senieji: Pet. Kin- vuoja.
•
'
į
Seredomis nuo 4 iki 9 .vakare
čius, Adomas Leliuga, Pr. Pa a
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
KamięTĘfl-s.
SpccijaUstas Moteriškų, Vyriškų, likas, St. Saveikis ir Myk. Sur
*9G^MKM^^K><S^I^«^ftt^ :©<»5«*e *
Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Telcf. Pullman 363 1,*
bilas knygvedis. Visi šie yra LIETUVOS NEPRIKLAUSO
VALANDOS: 1 0 — i r ryto 2—3 po
pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. dori žmonės,
geri katalikai. MYBĖS ŠVENTĖ VASARIO
DU P. ŠIMAITIS
Ofisas 3S54 So. Halsted Str., Chleago Mūsų geras ir rūpestingas kle
NAPRAPATB
16 D. 1922 M. ĮSPŪDŽIAI.
Telefonas Drover 9693
ydau Be Vaistu Ir Be Operacija*^
bonas
palinkėjo
visiems
komi
d •&•&%.-§/&%'&'§,'& ® ©-© % ©.©©,©©, g/©®-®/© -s^a
10901 South Miehigan Avc.
tetams rr parapijonams dirbti
(Pabaiga).
ROSEL AND-CHICAGO, ILL. *
\
gražiai isvieno. Ir iŠtikro čia
Majoro atstovas kalba.
yra sutarimas.
Adv. Fitz-James, miesto ma
Paskui, mųs .klebonas pra
CHIRURGAS
nešė, kad bažnyčios pataisy joro Akin'o vardu, gan ilgo
Kam p. Oakley Avc. ir 24 Gatves
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 5 po
mui reikia apie 500 dol. Ant. kai, bet ir patriotiškai, kalbė
LIETUVIS
pietų kasdien, Panedėlij ir Ketver
Butkus davė įnežimą padaryti jo. Labai įspūdingai1 ir prie
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ge vakarais.
Ofisas ir vyveninio vieta:
Ofiso Tel.: Canal 1713—241
ekstrą rinkliavą. Ir nutarė lankiai kalbėjo lietuviams ir
S252 South Halsted Street
Res. Tel.: Midway 5512
Ant viršilos Univer. State Bank
rinkti po 5 dol. Išrinko komi apskritai amsterdamiečiams,
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo
—4 po pietų: nuo 7—9 vak.
tetą pereiti per biznierius. Įėjo nes amsterdamiečių susiprati
Nedaliomis nuo 10—?
Telefonas Vaida 2344
šie: Ant. Butkus, Juoz. Kaz mas ištikrųjų yra prakilnus.
lauskas ir Jonas Meskis, taipat Jeigu kartais ar ką veikia ar
biznieriai.
į
ADVOKATAS
\ Nutarė padaryti balių para daro ką papeiktino, tai vien
todėl, kad tampa suklaidinti
Ofisas DldmJcstyj:
S9 South L* Salle Streti i pijos naudai vas. 28 d. Ten bns arba laisvamaniškų laikraščių
gPerkėlė savo oflsa po numeriui
visokių pamarginimų.
Kambaris 324
1 4 7 2 9 SO. ASHLAND AVENUE J
arba naujų sugedusių iš sve
Telefonas Central 5390
•
SPECLTALISTAS
J
vargšas.
tur atvykusių vadovų. Po va
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
—
landėlei gi atsikvošėja ir saj
Vakarais,
812
W.
SSrd
g
i
|
•Vai.: ryte uuo\ 10—12: nuo 2 — 5 |
KULT. VAJUS - KAS
Telefonas: Yards 4881
ko: "Nauji' mūsų "apašta
5po pietų; nu«( 7—8:30 vakare.g
•
S l e d ė ' i o m i s : 10 iki 1.
RĖMĖ.
I
lai", tai tik mums atrodo nau
Telefonas Dresel 28801
ji. Išnaudoję fonones kitose ko
—
Springfield, UI. — Vasario lonijose, traukia prie mūsų,
ANTAN.4S A. 0LIS
17 d. supesniu Federacijos bet tuojau galima juos pažin
(OI.SZEVVSKI, J R )
DR. M. STAPULI0NIS
NAPRAPATH
37-to skyriaus, Iv. Vincento ti". Ir toiiau dar šaukia: "Vy
A
D
V
O
K
A
T
A
S
| GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 2 Veda bilas visuose teismuose
parap. svetainėje įvyko šau ručini, neklausykime jų! Žmo
OPERACIJŲ
Miesto Ofisas:
Ofisų Valandos:
f7 S. Dearborn St., Room 1040' nios prakalbos bei paminėji
5347 Emerald Avenne
nės tie vien tinka į Lietuvos
Telefonas: Central 1774
[9 Iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
mas keturių metų sukaktuvių
Laisvės ir Kultūros trukdyto
Telefonas Boulevard 9397
Vakarais: 3251 S. Halsted St.
Lietuvos
Nepriklausomybės.
781 W. 18-th Gatvė
Telefonas: Boulevard 653.
jų albumą". Ir ištikrųjų, amsNuo f lkl 8 vauare.
Energingai kalbėjo kun. B.
terdamiečiai labai greitai susi
Bumša, kun. J. Keršis, M.
pranta; pamatę nenaudėlius,
Marčiulionaitė
ir
muzikas
A.
f
J. P. WAITCHES
purtosi nuo jų. Tie gi, maty
Aleksis.
Lawycr
dami, kad "biznis" jiems
LIETUVIS ADVOKATAS
Puikiai
dainavo
Vyčių
cho
Dten.: R. 811-127 N. Dearborn St.
!!
smunka, Šmeiždami amsterdaTel. Dearborn 6096
ras,
deklemavo
Stanslovaitė,
3107 So. Morgan Street
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave.
Burčikiutė, Mankaitė, Kaza- miečius, kad tai tamsuoliai,
I Ro>cland
Tel. Pullman 6377
CHICAGO. ILLIHOI8
išvažiuoja, lyg žemę pardavę,
Telefonas Yards 5032
čioniutė ir Burduliutė.
gvalandos: — 8 iki 11 U ryto:
lietuvių Katalikų Universi. į kitas kolonijas.

Siunčiant Lietuvon per mus:
50 centų ui 100 Auksinų

I

_

,

-,

i

Šiandie Pinigy Kursas

LIETUVIAI AMERIKOJE j

B

Praktikuoja 30 metai
| GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 3110 So. Morgaa S t ,
4441 South Western Avenuo
•tKertė 82-nd St.,
Chicago, 111.
Telefonas Lafayette 4144
JPECIJALISTAS
Valandos; 9-11 rytais, 1-2 poĮ3
^Moteriškų,
Vyriškų Ir chroniškų
Cpietų ir 7-8 vakarais. Nedi-ldie-H
tf
Sniais tiktai po pietų 2 iki 5 vai.S
»gų.
£
Ofiso
Valandos:
10 ryto*
iiiitiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimmiMimiiiie; Jnki 2 po pietų, nuo Nuo
5 lkl 7 v a k . #
ij&Nedėliomis nuo 10 iki 2 po pietų.jj|
%
Telefonas Yards 687
*j»x. J» .<<—»--"-,»—• —v.•**—•->-<^Į-M.oe.ot.,'t.jvjt«. ->».-"...,",oį-y—tA-MĮjį,
^Oflice TeL Blvd. 7820
,?.>W^^^W-..~^r»-Ti' (»"*Si~S\ ~'« l>'^>".»".i'-'W-'n'"nv 'lv'->!-'/r •}»—'<»-"<> J *
Pranešimas

pini-

•

Kūdikiams
Sveikas Maistas *

200 Auks. ui vieną Doleri
Pigesnis kursas siunčiant
didesnes sumas.
Pristatymas Užtikrintas
Trumpame laike.

Central Manufacturiog
Dfstrict Bank

s

EAGLE

DR. MAURIGE KAHN

BRAND

State Bank—Clearing
Bank.

Išrišo tą Idausimą del moterų per pasta
rąsias tris gentkartes ir daug daugiau
kūdikių yra išauklėta naudojant Eagle
Brand, negu kekį nors kit:> tam tikslui

1112 West 35-th Street
Turtas 16,000,000.00

sutaisytą maiste.
Jeigu jutu. pienas nepatinka kūdikiui, jeigu jūsų
kūdikis neauga ir verkia, tai vartokite Bordeiua
Eagle Brand.

r^^Sf^m^,,

Pasiųskite šitą pagarsinimą i
The Bordens Cu., iXew lork
ir gausite pilnus patarimus ir
nurodymus kaip jį vartoti lie
tuviu kalboj visai veltui, taipgi
puikią kūdikių knygą.

Dr. C. Z. Vezelis

House

IRAA.

TeL Cicero 8656
Ofiso TeL Cicero

4»\

; OR. J. SHINGLMAN

'-HCC

%««

Š

1325 So. 49 Court
N. E. Cor. 48 Court Ir 18 8tr.<
ant viršaus vaistyniiioa.
9«/9/6v99/fv*6y9<+1

DR.A.A.R0TH,

DR. R. C. CUPLER

DR. S. NARELIS'

] y. W.fiUTKAOSKASS

[ DR. CHARLES SEGAL S

1

Dr. M. StupDicki

lemagroLeni tai
> reiv

i

c"

* po pietų lkl 8 vak. Nadėlio!mii nuo t lkl 8 vai. vakar*.

•

U

DR.A.L.YUŠKA

v-

A A. S L A K 1 S
ADVOKATAS
Ofisas vtdmnicstyje
ASSOCIATION
BLDG.
19 South La Salle Street
Room 1303
Valandos: 9 ryto Iki 5 po pietų
• Namų Tel. Hyde Park 8395
*&
_ _-

•

sv;cietu-

• Tel. Randolph 2898

1900 S. Halsted Str.,
Tel. Ganai 9118
Valandos: l t ryto iki 8 vakare.

Telefonas Canal 5395

Gyvenimas:— 8811 W. 6Srd Str.

JOHN G. MEZLAISKIS

Tel. Prospect 3488.

Generalis Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas.
2338 S. Oakley Ave., Chicago
Arti 23 čio Place.

TeL Ganai 287, Vak, Ganai 2118

DR. P. Z. ZAUTORIS
Lietuvis Gydytoju Ir
Chirurgu
1821 South Halsted Street
Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 lkI4
po pietų; 6 iki 9 vakare

•Telefonas
-

Boulevard

4139

A. Masalskis

Tel.

Boulevard

2160 Jo

DR. A. J. KARALIUS
LIETUVIS GYDYTOJAS

13303 S. Morgan Str.
0/

:•

CHICAGO, ILL.j£

X4Ws^iT»OToT«i^d^*irr^^
[»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»••»« •

Dr. L E. M A K A R A S
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas'
Ofisas 10990 S. Michigan Ave.
VaL 10—18 ryta; S—i po pietų,
8:89—8:99 vai. vakare.
Residencija: 105SS Perry Ave.
Tel. Pullman 841 ir Pnll. 849

Bet ir tarp mūsiškių atsi
randa atskalūnų. Tas ne tik
nenustebina mus, bet atpenč
džiugina. Tas matoma ypač
tarp vaikinų. Mes tikime, kad
jie yra geri vaikinai. Blogai
veikia vien tik todėl, kad tapo
suklaidhfti, beskaitydami be
dievių laikraščius. Iš jų daug
pamatę savo klaidą, garbingai
jos išsižadėję, pradeda uoliai
veikti Tėvynės labui ir šv». Baž
nyčios garbei. Ar gi ne džiaug
smas?!
t
Adv. Pitz-James tankiai mi
nėjo Lietuvos ir lietuvių var
dą. Prilygino Lietuvą prie Amerikos. Ir it pranašaudamas,
tarė: " I r praeis 146 metai, o
aš tikiu, kad Lietuva, kas link
gerbūvio, bus^ panaši Ameri
kai!" Jo prakalbų laiku gir
dėjosi klausytojų užganėdinimas ir tai išreikšta gausiu del
nų plojimu, bet šį kartą, bu
vo jau tikrai triukšmingas.

Springfieldo darbuotojai ža
Patarnauju lai
da ir toliaus darbuotis, kad
dotuvėse,
ves
tuvėse.
krikš-1 šiam s%Tarbiam reikalui surin
tynose Ir kituo
se
reikaluose
kus bent tūkstantinę. Liūdna
Kainos prieinapažymėti1, kad šiuos $838.75
*3307 Auburn Ave. Cbicago.j suaukavo beveik vien paprasti
darbininkai. Mūsų įvairus biz
nieriai, kažkodėl n»o tautos
"iiiiiiimiiiiiHMHiiHiijiiiiiiimiiiiiiii
A. Žmuidzinavičiaus kalba.
reikalų šalinasi. Čia saliunciS. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS
kų, bučierių ir kitokių vertel Adv. Fitz-James'ui pabai
S Patarnauja laidotuvėse kaopi
Sūriausia. Reikale meldžiu atslšau-S gų priskaitoma apie du tuzi gus kalbėti, gerb. Mebonas pa
=ktl, o mano darbu busite n i s a - S
-nedmti.
^ ^ 82 nu, bet iš jų prie visaoaaenės kvietė svečius pas save, užpra=2314 W. 23rd PI.
Chicago, HLS
Telefonas Canal 9199
darbo uoliai prisideda tik A. Šęs kalbėti gerb. svečią A.'
iuiiiiiuiiiimimiuuihiiuiiiiiiiniiiMiiiHf
Graborius

\v

tetus surinkta $838.75. Po
$100.00 kun. I. Keršis. Po
$50.00 A. Krasauskas, B. Daraška, P. Stirbis, A. Jagminas,
V. Riešutauskas, K. Bairlnnas, K. Rumsa, K. Rupšlaukis, Vytauto Draugija, A.
Repšys ir A. Aleksis, Po
-25.00 L. Vyčių 48-os kp. jaunamečių skyriu s ir J. Mile
ris. Po $20.00 A. Mileris ir S.
Subačius. Po $10.00 J. Gedmi
naitė, Albinas ituperis, P. Burčikas, A. Girdžius ir P. Sti-umila. Po $5.00 J. Vyšniauskas,
A. Sugintas, R. Pranckevičienė, C. Kačanauskas ir A. Jazdauskas. Smulkių aukų nurink
ta $23.75.

KM

f*r

Telefonas Yards 1188

STANLEY P.
MAŽEIKA

«rr»"s^^»^TC^^YreTr5?rrexs^rr^^

GRABORIUS

Žmuidzinavičių. Lietuvos Šau- nija Amerikoje mūsų dar ndlių įgaliotiniui stojus prieš subytino, imant sulyg gyvenpubliką, entuziastiškai jį pasi- tojų skaitliaus.
ET

Tūrių automo
bilius visokiems i
reikalams. Kamaj
prieinamos.

v7

tikta garsiais delnų plojimais.
Kaip matyti, buvo jis perinftas savo misijos uždaviniu.
Jam rūpėjo supažindinti Ame
rikos lietuvius su brangiausios
savo Tėvynės padėtim. Savo
prakalboje jis troško visij
dabartinę Lietuvos padėtį
perlieti į jo klausytojų širdis.
Jam aiški buvo numylėtų
Šaulių užduotis. Jis, nors kal
bėjo Amsterdame, būdamas
kūnu, bet atrodė, kad jo siela
ten toli, toli už vandenyno,
gret savųjų, gret Šaulių — sustyrusių nuo šalčio, pavargu
sių nuo darbo, dabojančių
kiekvieną priešų judesį. Jo
prakalba buvo įdomi ir įspū
dinga. Jis faktai'g prirodinėjo
begalinį Šaulių pasišventimą
Tėvynės labui. Jo kalbos fak
tai yra labai įdomus; kiekvie
nas jų nušviečia Šaulių nau
dingumą
ir
reikalingumą.
Gerb. svečias, kalbėtojas, už
baigė savo prakalbą apie 11.30.
Kalbėjo du kartu. Pasekmės
pasirodė labai gražios. Lietu
vos Šauliams amsterdamiečiai
suaukojo virš $4,662 dolerių.
Nežiūrint to, kad Amsterda
mas lyg aukso šaltinis, iš ku
rio įvairieji kalbėtojai1 semia
savo tikslams, pačioje prakal
bų dienoje — vasario 16 d. ta
po surinkta $656 doleriai Lie
tuvos Šauliams. Amsterdamie
čiai ištikrųjų atjaučia Tėvy
nės reikadus labiau nei kitos
didžios kolonijos.

Rezoliucijos.

TR.

Tad gi, laikykimės!
Nemunėlis.

3319 Auburn
Ave. Chicago.
#,y. *•„«.. •.v,..v,..v.~.",.v.~v-jį
į-,,—M--A-»v--W"v.-~v t—,r -x—,f

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Lietuvių Prekybos Bendrovės
šėriTiinkams.
Kurie iš mūsų gerbiamu
šėrininkų dar nėra gavę divi
dendo tai dėlto, kad daugu
mas mūsų šėrininkų yra persi
kėlė į naujas vietas ir nepridavę savo naujo adreso Ben
drovei. Todėl visi Chicagos ir
apielinkės šėrininkai, kurie
dar neaplaikėt dividendo, ma
lonėkite mum s apie tai pra
nešti ir priduoti savo tikra ad
resą, o dividendo čekiai bus
tuoj prisiųsti.
Žemiau pažymėtam šėrinirkam dividendo čekiai buvo pa
siųsti bet sugrįžo atgal:
Chicago, UI.
Juozas Vr.magis
4400 So. Washtenaw Ave.
Al. Budovich
2842 So. Leuvitt St.
Jonas Litvinas
271 We»t 28-th Place
J. J. Paranka
t
1343 West 23-rd Place
Kaz. Paukštį^
111 E. 107-th Street
(Roseland)
Petras Servitis
4504 So. AVaslilngton Avc.
St Urmonas
3316 S. Emerald Ave.
J, šermukšnis
713 Wcst 17-th Place
B. Bartušaitė
IT38 So. Halsted str.
Gab. Cebatorunas
2514 So. 45-th Place
Adomas Banis
4418 So. Richmond Str.
P. Gečas
1926 Canalport Ave.
Kaz
KasUiauskas
3443 Auburn Ave.
Ig. Kongis
1412 So. Halsted St.

Cicerą, IU.

OR. A. L MILLER
GVDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 4654 So. Ashland Ave.
Vai. 2—4 po pietų f—8 vakare
Res. Ofisas 1915 W. 47-th Str.
Vai. 11 iki 1 po plet. Ned. 12—3
Ofisas TeL Blvd. 2054
Res. Tel. Sutarimai ir N a c i n i a i
šaukimai Lafayette 1108
»aTro^^iriT8VoT»¥o^o%»VOTV8l

KRUPAS
Tas baisus kr ūpas kuomet užeina
ypačiai nakties laiku tai rodos kad
užsmaugs. Glessco tau pagelbės į 16
minutų, nes greitai sustabdo kosulį.
Nusipirk butelj Glessco šiandiena, pas
visus aptiekorius 50c.

GEB&Sb
For Coughs, Colds and Croup
K64»SM|
VALENITNE DRESMAKLNG
t
OOLLEGES
(^2407 W. Madison, 1850 V. WeH»* j
6205 8. Halsted Streets
o
1ST Mokyklos Suv. VaUtflaaa.
Moko Siuvinio. Patternu klr-J t
|pimo, Designlng bizniui ir na-i»
[mama. Vietos duodama
dykai/'
^Diplomai. Mokslas lengvais at-^ |
^mokėjimais. Klesos dienomis ir,»
•vakarais
Reikalaukit
knygelės
įTeL Seeley 1643
SARA PATEK, pirm,
>999a99%99»9#»%
M—•
TeL Lafayette 4298

PLUMBING
Kaipo lietuvys. lietuviams visa
dos patarnauju kogeriausia.
M. YUŠKA
3228 W. 38-th Street

Po to tapo išneštos ir gerb. M. Adomaitis
1247 So. 50 Court
REIKALINGAS STOCK
kun. A. Tamoliuno perskaity Jnoz. Poterabas
7409 W. 12-th iPlace
PARDAVĖJAS.
tos rezoliucijos prieš uzurpato Pr. Poterabas
W. 12 Place
Pardavinėti stocka Illinois Corpora
rius lenkus, kurios vienbalsiai Juoz.4709
Geležinis
tion kuri moka dividentuš. Kompa
Box 155
nija išdirbinėja maistą arkliams, kar
buvo priimtos ir nutarta įvėms, karveliams, ir kitiems paukš
Ladd, UI.
gaiiuoti mūsų Atstovybę, kad L Solcas.
čiams. Tiktai tokia kuris turi gerus
Box 185
paliudijimus lai atsišaukia;
ji griežtą mūsų protestą ir tei
Lcdford, HL
WESTERJC F E E D MANUFACTUOna
Graičiunene
RING INC.,
singiausius reikalavimus ma
908 N. Walnut st.
345 N. EUzabeth Str., Chicago, HL
loniai įteiktų visų valstybių
Kewanee, 111.
Phone Mouroe 4656.
r
S. Mažeika
.
atstovams.
Boz 1252
Melrose Park, III.
NAUJAS BUDAS ***£*
Po to visi susirinkusieji, vie M. P. Javarauskas
Nustok de
1603 Wcst Str.
tos chorui vedant, sudainavo
ginus
anglis
Rockford, IU.
ir
medžius
Lietuvos gimną. Ir gražiai pa A. Antanaitis
kurie
daug
508 Euuards Str.
kainuoja. Pa
sirodę Tėvynės ir visuomenės
versk
savo
Rockford, 111
verdama ar
St.
Petrokas
akyveizdoje, tvarkiai išsiskir
šildomąjį pe
1721 E. Adams Str.
čių i g-azinjs,
Springfield, IU.
stė, persiėmę Tėvynės meilės
įdedant 1922
Uni—Hete Gas Burner
įspūdžiais ir patenkinti savo • Malonėkite kuogreičiau pra modelioDYKAI
IŠMĖGINIMUI.
Įdėdamas
tiesiai
ugnine dėžė, jis
širdyse.
nešti savo. teisingus adresus, duoda vienoda ugn|į umu
laiku. Gali
ma
prisuku
kaip
nori.
Pulkus
la
Duosnumas amsterdamiečių, Chicagos skyriui o mes divi bai parankus dalykas kiekvienaiir šei
kurie Lietuvos Šauliams jau dendo čekius tuojau išmokė mininkei turėti. Greitai pats per save
išsimoka. Norint daugiau sužinoti at
sišaukite
gausite tam tikrus lapelius
suaukojo net $4,662 dolerių, te sime.
sii paaiškinimais.
paragina ir kitų kolonijų lie
REIKALINGI AGENTAI
LITHUANIAN SALES*
ACORN BRASS MFG. CO.
tuvius.
CORPORATION
208 Aeorn BMg.,
Chicago.
s^sBWiaK
m
3313 So. Halsted St.
Amsterdamiečiai! Kas l i i i ^
PLATINKITE C< DRAUG4."
Chicago, 111.
duosnumo, tai nei viena kolo- ^

M
A n t r a k t u s , YaW*P ^

DRAUGAS
®^®****Sjnų valkarą, kokio westsidiečiai
GRAŽUS VAKARAS.
Mot. Są-gos susirinkimai
dar nėra matę. Šis vakaras bus būva kas antrą antradienį
Roselandas. — Vas. 19 d.
vienas iš įddrųiau^ių, nes ;j;s kiekyieno mėnesio, o siuvimo
vakare, broliai Kanoverskiai
susidės iš-įvairių įvairiausių bei virimo ir kepimo kursai
vaidino komediją "Kurčias
dalių. B u s vaidinta drama kas pirmadienį. '
Kentas" ir daug kitų gabalė
" L i e t u v a " , šį veikalą matant
Mot. Są-gos 4~kuopa kvie lių. Programa susidėjo iš de
VYSKUPAS McGAVICK
Kompensacijos už leidime danevienam ašaros per veidus čia visas moteris bei merginas
šimts numerių. Artistai žino
ryti "businessą. > «
PAGERBTAS.
riedės, nes pamatys kaip žiau prisirašyti prie šios organiza
mi ir jiems gerai siekėsi savo
rus mūsų " b r o l i a i " lenkai tą cijos ir skaitlingai lankyti
Chicagoje pavogta 12 auto
roles atlikti. Visuose tarpuose
Ilgus metus buvęs Chieagos
so ir drasko mūsų tėvynę Liet. kursus.
O.
R.
P.
grojo Metropolitan orkestrą.
* arkivyskupijoje vyskupas-su- mobilių paroje, vas. 27—28 d.
ir taipgi matysite kaip mušu
Žodžiu sakant, vakaras buvo
fraganas McGaviek vakar iš
IR PO KELIONĖS.
kareiviai lenkams kailį išmu MERGAIČIŲ VAKARĖLIS.
gražus ir laiką linksmai pra
keliavo į La Crosse, AYis., kur
ša. ' ' - < •
;
leido. Tik labai mažai žmonių
. Tūla M. B., tik metaį laiko
jis paskirtas vyskupauti.
Dievo
Apveizdos
Par.
—
L. Labanauskas vienas iš ga
teatsilankė. Pelno, turbūt, ne
Sekmadienio vakare Audi kaip atvyko iš Lietuvos, ne
biausių vaidintojų
pasakys Vas. 21 d. Mergaičių draugy liks.
Kampinis.
torium teatre vyskupui McGa pasitenkino Amerika ir rengė
monologą "Pabaigęs
moks stė surengė jMrogramėlį, kuris
viek surengtas atsisveikinimo si grįsti atgal tėvynėn apie
lus", Atvažiuos žydas iš Ma- buvo gana gražus ir juokin
vakaras. Dalyvavo žymiausie gegužio mėn^ š. m. Bedirbda
riampolės .su " m a k a b i l i u m i " gas. Programą pradėjo mer
j i piliečiai veikėjai. Tarp ki ma kelionei į Lietuvą sutaupė
ir vištomis. Mes pamatę Joškį gaitės maršuodamos su Lietu
BRIGHTON PARKAS. — An
tų kalbėjo ir Jo- Aukštoji ma 50 dol. Norėdama greičiau rei
vos
vėliavomis.
Paskui
ant
lonybė Arkivyskupas Munde- kalingus kelionei pinigus su su vištomis, tikrai jausimės piano paskambinoT E : Mikuc- tradieny, vajj. 28 d. Nekalto Pras.
esą ne Chicagoje, bet MariamŠv. M. P. parap. svet. L. Vyčiu
lein.
rinkti ir/kuogreičiausiai grįsti
kaitė.
Labai
gražiai
padaina
. Vyskupui McGaviek induota Lietuvon, pasiskolino 50 dol. polėje. Bus pasakyta dialogų, vo A., Butkkitė, S. Prašukaitė kuopa vaidins gražų veikalą " Žie
eilių, padainuos, maršuos drimos ledai". To vakaro pelnas ski
dovani) 26,000 dolerių.
ir sudarius šimtinę investino į
ir
dar
viena,
vardą
nesužino
lius, ir kitokių pamarginimų.
riamas parapijai.
Kom.
DfDOMŲS DAIKTAI CHI ' ' spešelus' \
jau, pianu akompanavo BereAnt galo atvažiuos iš Af
CAGOJE.
Dabar gi spešelams žuvus
SVARBUS PRANEŠIMAS. £
vieiutė. Dar ant piano paskam
rikos naujausios mados foto
moterėlė verkia, net keikia.
L. R. K. Lab. Sąj. kuopų val
bino Valentinaitė.
grafai,
kuris
pridarys
juokų
Chieagos miesto
majorą* Gaila senutės, turės dar ilgai
Mergaitės šį kartą pralenkė dybų meldžiame suieškoti kaoThompson, kaip žinoma, pirm sunkiai dirbti kol sutaupins ( tiek, kad jau kuris nebus susi
berniukus, bet pastarieji žada greieiausiai visų našlaičių vardus
juosęs
tikrai
nuo
juoko
perskelių metų žadėjo, kad jis dar reikalingą pinigų sumą ke
nepasiduoti. Žiūrėsime kas lai- ir pavardes ir antrašus, kuriuos
progs.
buosis papiginti
važinėjimą lionei į Lietuvą, v
jus savo kolonijoj ds savo kuopos
mės.
Aidas.
Gerb.,
paremkime
mūsų
jau
gatvekariais.
A. Girgžda.
iždo šelpėte ir kiek pinigų kieknuolius,
kurie
taip
rūpestingai
Iki šiolei ne vien jis savo
DARBUOTOJAS PERSIKfi vienam našlaieui išmokėjote šelp
mokinasi
šį
programą.
Šio
va-^
pa&adėjimo neišpildė, bet dar
PUOTA.
L Ė - L I N K S M A S VAKARAS. dami jj, kada šelpėte, ar pereitais
karo
pelnas
eis
dėlei
minisx
labiau miestą panardino i sko
1921 metais ar kada nors pir
trantų drabužių nupirkimą.
Cicero, 111. —• Pastaruoju
las. Padidino išlaidas.
Einant gatve, štai vaikas
miau.
Paspartutas
laiku
čionai
gyventi
iš
Dievo
Tai piliečiams atsimok ėji pakišo lapelį, žiūriu "Nepri
Visus sąrašus, kaipo paliudi
Apveizdos
kolonijos
atsikėlė
mas už palankumą.
klausomybės P u o t a " .
jimus, siųskite kuogreičiausiai, kad
NEMIRSI... MIRSI.
pasižymėjęs,
vienas
iš
pirmu
Toliaus paaiškėjo dar vienas
Kas ją rengia? Gi net še
kovo 2 d. jau butų paskirtoje vie
tinių
darbuotojų,
p.
Ad.
Stulbiaurus dr.iktas. Cook^apskri- šios draugijos, (kai-kurios vi
toje. Siųskite sekančiu antrašu:
Brightoar Parkas. — Viena ginskas. Malonu matyt čionyk
ties kasininkas paskelbė, kad sai neegzistuoja, ar bent ką
biblistė moteris nešiojo popier ščių darbuotojų skaičių taip John I. Bagdžiunas,
£hicago
Tunnel kompanija, tik užgimė). Koks bus progra
2338 So. Oakley Ave.,
galius po šią koloniją skelbda pasidauginant.
kuri nau lojasi mieste tir»
mas \ — Vakarienė, koncertas,
f Chicago, 111.
ma! kad dabar žmonės ne
neliais, miestui nemokėjusi taV prakalbos, šokiai. Svarbiau
Vas. 26 d. Šv. Antano par.
viso reikalauja viešos rink
mirs. Bet kaip kita moteris su
sų p?r praeitus penkis metu*. sia, ėmimas paveikslof Tarpe
svet. parapijos komitetai su liavos komisija.
draskė glėbį tų šlamštų, tai
Šiandie kompanija kalta jau kitko rašo:
rengė labai linksmą balių.
tos biblistės mokslas ir apsi
M. česnavičiust cen
4
suvirs pusę miliono idol.
'Šios Chieagos lietuvių...
Kauno orkestrą griežė beveik
vertė antraip. Tik šaukė: Ta
WEST SIDE. — T. M. D. *8
Ir tik po penkių merų tas puotos apvaikščiojimo bus navien lietuviškus šokius. Link
m
i
r
s
i
,
m
i
r
s
i
,
k
a
m
m
a
n
o
**bib-*
paskelbta. vieSai.
initas milžiniškas
paveikslas,
sminosi ne vien jaunimas, bet k p . m e t i n i s s u s i r i n k i m a s į v y k s u Vargšai žmonės paskutinius vėliaus įdėtas į rėmus ir pa liją" sudraskei.
ir paaugėję žmonės. Retai pa tarninke 28 d. vas. 1922 m. M,
Koks
mokslas,
tokie
ir
jo
pa
centus tkssoms moka. Gi tur siųstas Lietuvon... Ten jis per
sitaiko čionai taip malomų, Mcldažk) svet. 2242 W. 23-rd VĮ.
sekėjai.
Valdyba...
čiai štai kaip elgiasi.
metų metus liudys šioj puotoj
linksmų vakarų. Kaunietis. 7:30 vai. vakare.
Kregždė.
dalyvavusiųjų
patriotiškumą
ŠALTIS IŠ MICHIGANO.
ir meilę Lietuvos. Ar tamsta
IŠ MOTERŲ DARBUOTĖS.
busi vienas iš tų p a t r i o t ų ? "
Chicagą paliečia šalčio vil
Gerai, tamstos, negirdėtų
North Side. — Moterų SąU LINIJA 9Broadvay, N e v e r k NY U
nis, atėjusi iš Miehigano val patriotiški] draugijų rengėjai.
TIESI _
gos 4 kuopos neskaitlingiaustijos. Kuomet praėjusiomis Aš tamstoms pasakysiu tą,
KELIONE
sias mėnesinis susiriiikjmas
dienomis Chicagoje buvo dai kad Lietuv. piliečiai dabar ne
PE
ER
R H
HA
AM
M BB UURRGGA^ JPHl U
P
l ^vA
įvyko vas. 14 d. Šv. Mykolo
A
R
B
A
L
I
E
P
O
J
H
T:
lus oras, žemesniajame Michi- turi laiko fciurėti į puotų paVAŽIUOKIT VISI PAKANKI V I R
par. svet
TIESIŲ K E L I U
gane ir šiaurinėj AVisconsino veiksluk Priešas tebemindžioSus-mas priėmė komisijos
Lietuviai važiuojant į Pittavą aplenkia
daly siautė vėsula ir šaltis. ja Lietuvos žemelę. Lietuvos
Lenkų juostą (karidoriu) >>
raportą
apie
buvusį
vakarą,
*
Visa Trečia Klesa P a d a l i n t a I Kambarius
Kai-kuriose vietose taip daug piliečiai turi budėti ir neturi
Ant 2-jų, 4-rių. 0-šiu ir 8-nių Lovų
Toliau,
svarstė
apie
vakari
prisnigo, kad dirbtuvių stogai laiko žiūrėti į puotininkus.
ESTONIA
Kovo 8
nius
kursus
ir
nutarė
juos
kuoLITUANIA
Kovo
22
įgriuvo.
Kas kitą jei būtumėt "sakę:
Trečios Klasos Kainos f:
skaitlingiausiai lankyti, pir
HAMBUKGA $103.50 — PILIAVA $106.50
Visame plote užnešti gele il pasiųsime keletą šimtų do
J
LIEPCtfŲ $110.00.
madieniais.
žinkeliai, sutrukdytos telefonu. lerių Liet. del apsvginimo."
Dėlei laivakor. ir žinių kreipk, prie savo agen.
Kuopos
raštininkė
pranešė,
ir telegrafų vielos. Medžiai Tai ir aš bučiau ten dalyva
kad Mot. Są-gos 1 kp. ir L.
apkloti storai ledu. Apylin vęs.
Darbininkų Są-gos^ Chi. Aps
kės daug nukentėjusios.
kritys kviečia mųs kuopą at
vaidinti jiems "Vargšą T a d ą "
P r a n e š a m visuomenei kurie norite pirkti farmas pasarga nuo apgavikų
VIENAS UŽMUŠTAS, KI
UŽGAVĖNIŲ VAKARAS.
,
agentu. Atvažiuokite pas lietuvius ūkininkus k u r j u m s nurodys kurios farmos
ir "Kuprotą oželį \ Kuopa pri a n t pardavimo ir suvėsime su savininkais Ir pagelbėsim išderet ir nurodyTAS SUŽEISTAS.
dyslm kurios geresnes žemės kad teisingiau be agentu apgavisčių nusipirki.
West Side. — Užgavėnėse, ėmė u&kvietimus, bet pavedė Tą viską atliks Šv. Antano Draugystė, mes turim t a m tikslui komisija kur
tamstoms p a t a r n a u s be skriaudos, už visa skriauda Dr. Šv. Antano atsako
Commercial ave. gatvėje, vas. 28 d. Aušros Vartų par. rezišorei, jei ji ir vaidintojai nes mūsų žmogus nuskirtas ir stovi po Dr. priežiūra k a d a mes čia beveik
kurie esam nuskrausti agentu taigi t a m tikslui sutverėm Dr. kad pasidarbuot
ties 91 g a t , greitai važiuojąs ministrantai rengia labai sau- sutiks tai padaryti, atvaidin ir tautiečius apsaugot nuo* Iš naudotojų agentų šiais laikais per 'daug išsi
platino. Taigi Dr. Šv. Antano jau 4 metai p a t a r n a u j a žmonėms ir kurie pirkę
ti.
gatvekaris prie užsisukimo nu
K -ŠW%++&%%WWW&?
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EXTRA FARMOS!

šoko nuo bėgių, užbėgo ant ša
ligatvio ir atsidaužė į geleži
nį stulpą.
Tuo metu pro šalį ėjo A.
Podbielski ir K. Sabiszak. Pir
mutinis užmuštas ant vietos.
Sabiszak pavojingai sužeistas.
Motormanas tvirtina, kad tam
atsitikimui kaltas sugedęs mo
toras.
Motormanas toliaus
išpažino, kad apie motorą jis
neturi jokio supratimo, bet
važinėja.
,Beiekia, kompanija samdo į
motormanus nežinėlius žmo
nes. Už tai ji turi atsakyti.
CHICAGO TURI PINIGŲ.
Chicago Bell Co. (telefonų
kompanija) išmoka miestui
daugiau dviejų milionų dol.

-.

A.

A.

DOM. ŠIMKIENĖ
(Po tėvais Gulbėnaitė)
mirė aprūpinta šv. s a k r a m e n 
tais 26 d. vasario 5 vai. vak.
25 metų amžiaus.
Paėjo iš K a u n o red. Telšių
aps. Pltinpes
vals. Nausodžių
kKfmo Amerike išgyveno apie
8 metus. Paliko dideliame nu
liūdime . vyrą Juozapa, pusbro
lius Doni. Blaževičių i r Joną
Steponavičių. Lietuvoj a b u tė
velius brolius Juozą ir Ignacą,
seseris Stanislava i r Marijona
Laidotuvės
|vyks
ketverge
kovo 2 d. iš n a m ų 58 West
107th gatvės į Visų šventų ba
žnyčia, o po pamaldų bus nuly
dėta } šv Kazimiero kapinės.
Kviečiame giminės ir pažįs
t a m u s dalyvauti laidotuvėse.
NuHudę
Vyras Juozapas Šimkus
Pusbroliai Dom. Blaževičius
J o n a s Steponavičius.

LIETUVIŠKI KRUTAMI PA
VEIKSLAI GENA VAITĖS
GYVENIMAS.
Nauji krutami paveikslai iš
Lietuvos, -Rygos ir Sovietų Ru
sijos. Gudrus Kvailys, 2-jų ak
tų komedija, Lietuvių paroda
National darže, Leninas ir
Trotskio armija Maskvoje, Že
ligovskis Vilniuje. Bus rodo
mi sekančiose kolonijose:
Kovo 1—2 Shamokin, Penna.
parap. svet.
Kovo 3 Mount Carmel, Penna.
parap. svet.
Kovo 4—5 Shenandoah, Perina.
parap. svet.'
Kovo 7 St. Clair, Penaa.
parap. svet.
Liet. Teatro Bendrovė
Vedėjas A. Lukšis. m

n e t u r skriaudos ir patys prisirašė prie draugystės ir tą viską prižiūri. Dabar
paduosi m kelias farmas iš daugumo kad suprastumėt jų kaina I farma 20
akerių su trioboms visa dirbama |1,200. II farma 30 akerių su trioboms vi
sa dirbama 3 mylios nuo miesto $1,900. I I I farma 40 akerių senos triobos,
didelis jaunas sodas 200 medžių, žemė prie smeliaus $1,500. IV farma 40
akerių geros triobos, stuba 5 kambarių, žiemai ir 2 dideli virš po visa skie
pas geros barnės ir kitokie budinkai puikus sodas 60 obelių medžių, 500
krūmų grepsu, 6 akerei kasamu trąšų, su 83% kalkių kures farmeriai perka
ir tręšė laukus, žemė gera prie molio per lauka teka šaltinio upelis tik 2
mylios iš miesto Custer ir 3 iš Scottville $2,500, V. farma 60 akerių 52 dirJaamos ,8 akeriai miško, 7 kambarių stuba vanduo suvestas į s t u b a Ir į tvar
tus, barne 16x24 pašmes 14x26, daržine 18x24 kita daržine 20x26 tvartas
gyvuliams išbudavoti l.x20 ir kiti budinkai korni ne kietis ir t. t. puikus so
das visokių vaisingų medžių 28 višnios, 38 pičes, 85 slyvos, 20 grušių, 154
obuolių, medžių žemuogų ir aviečių po biski tik del save tik % mylės nuo
mokyklos ir tik 3 mylios nuo miesto $6,000. V I farma 80 akerių visa dirba
ma žemė juodžemis su moliu maišytas geros triobos 8 k a m b a r ų stuba su ge
rų skiepų elektros šviesos stubai ir barnese vanduo taipgi stubai Ir barnėj
didelės naujos barnes tvartas del 5 arklių ir del 20 karvių visi cementuoti
sailon, 10x30, kiaulininkai cimontinei vištininkas pleistruotas kietis maši
nom pašiurę garadžius, 3 vištininkai del auginimo mažu vlštuku. šita famfa
labai puiki iš visų pusių lietuviai susiedai ir skersai kelia nuo p.tubos lietyavlška bažnyčia lbudavojama, aukai iš rudens už šita 20 akerų kviečių, 18 do
bilu. F a r m a prieina prie puikaus didelio ežero k u r visi su važiuoja a n t pik
niku, pigi tik $8,000. VII f a r m a 120 akerių geros triobos puikus sodas gera
žemė $6,500. VTII farma 60 akerių farmą 45 dirbamos 15 miško ir geVu me
džių. P r o triobos t e k a upelis, kietis, kiaulininkai, vištininkai puikus 90
medžių sodas su gyVuliais ir visoms mašinoms labai pigi už viską tik $4,60/).
IX farma 200 akerių ant šios farmos galma Laiikyt 40 galvijų ir 4 arklius
ir t r a k t e r ^ a r b a 8 arklusi šj farm labai puiki parsiduoda už cash $20,000,
mainytu ir a n t Chieagos propertes. Kitą turim gerą 40 akerių geros triobos,
sodas kaina oash tik $3,500 ir mainytu a n t Chieagos propertes tik minėtos 1
dvi ant mainimo; kitos visos už cash žinoma pusė įmokėjus likusius ant iš
mokėjimo, panašiai atsitinkąs gerų- bargenų niekurfe sumano greit parduoti
t u o m l t a r p u gaunL bargena taigi šiuos bargenus suradę pranešam visuomenėj
kurie manote pirkti farmas greitai kreipkitės prie musfį Šv. Antano D r a u 
gija administracijos k u r tamstoms p a t a r s suves su mumis visais ūkininkais
ir nurodysim k u r geresnės farmas pagelbėsim tamstoms Įsigyt teisingai be
agentu. Mūsų Draugystės nuskirtas žmogus jau 4 metai teisingai tautiečiam
pagelbsti jeigu kurie išsirinksite fš nurodytu "farmų greit praneškite' kartais
kad ne butų parduota. N o r i n t ' d a u g i a u informacijų krepkites į

ŠV. ANTANO DRAUGYSTES AD. KA3. DAUNORAS
Box 7 Custer, Mlchlgan
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Skaitykite ir Platinkite
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ŠIUOS LAIKRAŠČIUS:

No. 50

"DRAUGį

J!

EINA

a

Draugas'' eina kasdien.
a ; Draugas*' paduoda daug naujausių žinių.
"Draugo' f kaina visame pasaulyje tik $600.
Adresas:
Į
'
" D R A U G A S " , PUBL.

2334 South Oakley Avenue

PRANEŠIMAI.

*

&

' '• %&'§'&%&*&%&%%%'%'*'%

RALTIJOS-AMERIKOS
i LIETU V V

s

i9

TAIP Tl
TO]

. Chicago, Ulinois.
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"DARBININKE
L

D. S Ą J U N G O S

WASH]
Pinigyno
kursai paj
pramonini
<iie skait<
rikoniškos
mašina,
prekybos
Suv. Vaisi
kybą, tai]
kalai, pk
tinasi prie|
nės ateitu
" Y r a ki
sako sekrc
tos ir kit^
bet, abelm
koniška
latos auksj
už nedaug]
turės gryžt
Prie to
šiais laikai|
• judėjimas
tėse, del
džiagas kj
zejo.
Apart vi
venime žy

ORGANĄ

" D a r b i n i n k a s " eina tris kartus į savaitę.
Kaina metams
$4.50
Užrubežy metams
*j,. $5.50
Adresas:
DARBININKAS
Boston 27, Mass.
366 Broadway,
'

"TĖVYNĖS B A L S f

Eina du kartu į savaitę.
Kaina. — Užrubežy, Wilkes-Barres
*
ir apielinkėse metams
$5.00
Kitose valstijose
$4.00
Adresas:
"TiVYNĖS BALSAS"
55 West Market Street
Wilkes-Barre, Pa.

"G A R S r
A. L. R. K. S—M 0

ORGANĄ

Eina kartą į savaitę. Jame galima rasti daug žinių
apie įsirašymą į įvairius susivienijimo sky
rius.
Kaina metam s (Amerikoje) . . $2.00
Kaina metams (užrubežy)
$3.00
Adresas:
"GARSAS/' V
222 S o u t h 9-th Street

B r o o k l y n , N". • Y .

ninku

••i

Eina kartą į savaitę. Jame rašoma vien apie tikėjimo ir
doros dalykus.
Kaina metams
$1.50
Kaina užrubežy metams «•.•,.
$2.00
Adresas:
"LAIVAS"
2334 So. Oakley Ave.
Chicago. 111.
5HES3E

". .'

Hy V T I"
LIETUVOS

pad<

tas ukinii
gana bloga]
lietė net
Bet nuo
žemdirbiam
ni kreditai]
ja ima gerj
mas naudii
s4 šalies pį

"LAIVį"

L

Pn

VYČIŲ

ATŠAUK'
KONI

'

ORGANE

<....

Eina du kartu į mėnesį.
Kaina metams
Adresas:
"VYTIS"
4736 So. Wood Str.,

United
merica pre]
šaukė rengi)
stovų su k^
konferencija
sidėti ryto,
te Clevelanl

$3.50

Chicago, UI.

~T

_'

"MOTERĮI D I R V f
A r L. R. K. M O T . S A — G O S

ORGANĄ

Eina kartą į mėnesį, v
Kaina metams (Amerikoje)
$2.50
Kaina metams (Užsienyje) . . . . $3.00
Adresas:
"MOTERŲ DIRVA"
917 W. 33rd Str.
Chicago, UI.
\

v

'

"M EI L Ę"
Eina kartą į mėnesį. Įvairaus turinio žurnalas gu sky
riumi vaikams.
Kaina metam s . .
....
$1.80
Kaina Užrubežy
,
$2.00
Adresas:
"MEIL*"

301 State Str.

Du Bois, Peima

Lewis k<
del to, kad |
operatoriai
šaukiamoje
Del to kito|
ko, kaip ti]
Prezidem
damas konil
jog anglek;
vengtinas,
gali kartai
k o s " konfei
šauks Dari J
vis, liepiam]
dingo.
Savo keli
jos rengiasi]

)

"GIEDRf
KATALIKIŠKOS MOKSLEIVIJOS

ORGANĄ

Eina kartą į mėnesį.
\
Kaina metams
$2.00
Vienas numeris
20c
Adresas:
\
"GIEDRA"
55 W. Market Str.
Wilktti Barre, Pa.
<m»

y

MEXICO|
Streikuoja
kar streil
monstraciją|
rūmus. Kil
Įsimaišė
apsišaudymį
žudyta du
policiantu.

