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E N T E R E D AS SECOND-CIiASS MATTER MARCH 3 1 , 1916, AT CHICAGO,
sac

BAIGIAMI MALŠINTI SUKILI
MAI APRIKOJE
*
1

atlaiko atakų ir pasiduoda. Čionai atvežta armijos tankos iš Pre^oria. Nors sukilė
liai mėgino dietomis suardyti
geležinkelį, tečiaus jiems tas
nepavyko.
Kai-kuriose vietose polici
jos būriai apsupti sukilėlių
smarkiai laikosi.
Policijai
maistas nugabenamas lėktu
vais i r pametamas iš oro.

UJIJN

OIS UNDER T H E O F ACT O P MARCH 3, 1879.

—

POINCARE NEBUS GENOA KONFERENCIJOJ,
PARYŽIUS, kovo 15. —
Prancijos premieras Poincare pranešė, kad jis nedaly
vaus Geiioa konferencijoj. I r
tai todėl, kad Amerika atsi
sakė dalyvauti.
Prezidentas Millerand ba
landy kelianja į Algeriją ir
Morokko. Su prezidentu ke
liaus ir Poincare.
'\

ŠAUKSIS PAGELBON ANG
LIJĄ IR KUBĄ.
Kitaip sunku nusausinti
Valstijas.

S.

Kultūros Vajus |!
ROCKFORD, ILL. - $300.00
GRANO RAPIDS, MICH., - $700.00

WASHINGTON, kov. 14.—
Suv. , Valstijų vidujinių mo
kesčių rinkimo
viršininkai
prohibicijos
komisionieriaus
Haynes raginami
padaryti
svaigalų sutartis sii Anglija
Daugelis suimtų sukilėlių
ir Kuba, iš kur šiandie veža
JOHANNESBURG. P. ApOficialiai paskelbta, jog,) i- turi prisisegę raudonas kumi ir begalo šmugeliuojami į
rika, kovo 1 5 . , — Aukso ir mant apčiuopomis, iki šiolei kardas. J i e sako, kad šio su
anglių kasyklų streikininkų ir apie 200 sukilėlių nukauta ir kilimo tikslas yra tiesiog bolKalbama, kad del to ta ren Suv. Valstijas visokios rųšies
Dar tik norėtųsi žinoti, a r
ĮDOMI BYLA.
ševistinis.
svaigalai.
dalies kitų darbininkų sukili apie 800 sužeista. Arti 3,000
giamoji konferencija ar tik
buvo patrauktos atsakomybėn
mai baigiami malšinti.
Kaune išeinąs lenkų kalba .
paimta nelaisvėn.
nebus visai užmesta.
bufeto rengėjos už
Anot Haynes, be svetimos
TROTZKY VISIEMS DUO
Valdžios kariuomenė paima
Premiero kelionė.
pardavinėjipagelbos čia nieko nebus gali savaitraštis " N o w i n y " No. 4 <<samogonkos"
DA
VĖJO.
sukilėlių pozicijas paskui po
PBOTO NETENKA MO
ma nuveikti prohibicijos klau — 5 patalpino gan įdomią ko- j mą, ponas, ' ' samogonkos)>
Premiero Smuts atvykimas
zicijas. Likusieji sukilėlių bū
užvar d i n t ą d i r b ė j a S ) n u o į ^ ^ ^ g a _
NARCHISTAI.
simu, jei iš kitų šalių visokie respondenciją
čia jam pačiam buvo pavojin Bijosi jis kontrrevoliucijos.
riai žada pasiduoti, kad išven
" Š i a u l i a i " Karo TTeismo po vo jos nusipirkti, ir ponai
gėralai bus vežami.
gas. Kelionė buvo apsunkin
gti skerdynių.
sėdis 8 lapkrišio š. m., kurią "aukštieji valdininkai" už už
Užkabinėja net pačius ameri
ta.
Yra
sumanymų
prieš
svai
MASKVA, kovo 15. — Ma
ištisą išvertę čionai paduoda draustos i l * samogonkos'' gė
konus.
Iš
Capetovvn
į
Kimberly
jis
galų šmuglininkus pavartoti me :
skvos sovietas turėjo specialį
PASKUTINĖS SUKILĖLIŲ
rimą i r neteisėtą reikalavimą
atkeliavo specialiu traukiniu. susirinkimą,«kuriame kalbėjo
lėktuvus.
I
r
intariamus
kon
POZICIJOS.
BERLYNAS, kovo 15. —
" K a r o teisme buvo nagri- įg p# Stankaičio grąžinti konKimberly jo laukė trys dide-v karo komisaras Trotzky.
trabandoje
laivus
tiesiog
.bo
Užvakar čia vokiečiai monarnėjamos kelios svarbios bylos,' fiskuotą n, samogonką" bufelių
pajėgti
automobiliai.
mbarduoti.
Premieras Smuts JohąnnesJ i s kalbėjo apie Genoa k o n - L ^ ^ ^fa^o
nrylėtojai,
kurių tarpe gan įdomi buvo t a n i !
Premieras
Smuts
ir
jo
pa
/
ferenciją. Sakė, jis dokumen turėjo kažkokią šventę, kurią
burge.
byla kapitono Zaleskio, Eželydovai tais automobiliais nu taliai galįs įrodyti, kad atei
Tebūnie garbė p. Stankai
RADIKALAI
MĖTO
MOMpaminėjo labai trukšmingai
rėnų komendanto. Kapit. Za
čiui! J o vardas turėtų būti
BAS.
JOHANNESBURG, P . Ap- važiavo i Potchefestroom. Pa- nantį pavasarį prieš bolševis- miesto gatvėse.
leskis buvo t e i s i a m a s už tai,
aukso raidėmis įrašytas į
rika, kovo 14. — Sukilėlių vi keliuj nesutiko pasipriešini tinę Rusiją pienuojama kontrkad sumušęs J . Stankaitį, Ra
Demonstracija ėjo sukauda
LISBONA, Portugalija, ko seinių apskrities milicijos va Lietuvos demokratinės respu
revoliucija.
sas centras dabar pasilikęs mo.
m a : " Mirtis policijai ir žy
vo 15, -f- Čia kaikuriose mies dą. 'Buvo taip: 1920 m. Zales blikos pirmųjų metų kūrimo
Arti Boovsens automobiliai
tik Fordsburge ir apylinkėse.
dams ! " fealin svetimšaliai ir
Sąkalbis, sako jis.
to dalyse
pamesta ikeletas kis buvo komendantu Telšiuo istorijos l a p u s ! "
Tenai yra skaitlingi streiki susidūrė su buriu raitelių, ku
amerikonai J"
Anot Trotzky 'o,
sąkalbį
bombų. Daug žmonių nuken se, J . Stankaitis gi buvo mili
rie pasiųsti premiero apsau
ninkų būriai.
Tuomi Jaiku vienoje vietoje tėjo. Keli piktadariai areštuo
KAUNE PRASIDĖJO ŠILTI
Raiteliai painformavo prieš bolševistii% Rusiją daro
Valdžia ta centrą galutinai gai.
amerikonas fotografistas ėmė ti. P a s vieną jų namuose at cijos vadu tame pat apskri
NĖS EPIDEMIJA.
pulti suvėlina. Duoda progos premierą,'kad į Booysens per | Amerikos-kapitalistai bendrai
tyje. Pareitų metų 1 d. gegukratomuosius paveikslus. Įkai
rasta Lenino ir Trotzky'o pa
militariniams vadams paruoš upę veda vos vienas tiltas ir su Paryžiumi ir Londonu.
mėn. Telšių gimnazijoje
tę monarchįstai prieš jį puolė
zio
Paskutiniu laiku
Kaune
Kapitalistams
daugiausia
veikslai.
ti puolimo pienus, kad TTuoti- tas yra sukilėlių švalgyberj-e.
buvo
surengtas^
vakaras
ne- prasidėjo sparčiai plėstis už
si. Patampė ir visgi paleido.
Nutarta nakčia pervažiuoti rupi Kaukazas, kur yra dide
mas butų pasekmingas.
turtingų mokinių naudai.
V i r a i to policija kelis kar
krečiamoji liga šiltinė, kuri
lės žibalo versmės. Ve kame
PROTESTUOJA PRIEŠ
Reikia žinoti, kad streiki tiltą.
Kadangi
anais
laikais
tus papliūpa šovė oran, kad
jau daug nuvarė žmonių į aGANDHI AREŠTAVIMĄ.
ninkai sukilėliai tenai stip
Netoiies tilto raiteliai užė visas dalykas.
(prieš rinkimus į St. Seimą)
pabauginU monarchistus.
ną pasaulį.
,
Bet, anot Trotzky'o, nors
mė pozicijas. Gi automobiliai
riai apsikasę.
degtinė
pardavinėti
buvo
už
Kovo 12 d. taip vadinamoji
LONDONAS, kovo 15. —
visomis
greitumo
jėgomis Rusija .iori taikos, tečiaus
Šiltinę
nuolat
atgaivina
drausta, tai milicijos vadas
vidurinė
žmoniją
klesa
čia
tu200 nukautų, 800 sužeistų.
Rytinės
Aprikos
indėnai,
ku
•
smogė tiltu. Pirmas automo raudonoji armija turi but pa
J. Stankaitis degtinę konfis Kaune ir daugiausia išplatina
rie
Anglijos
valdomi,
pakėlė
rėjo
demonstracijas
prieš
Pietų Aprikos Unijos pre bilius laimingai prašniokštė. sirengusi.
kavo. "Aukštieji valdininkai" po Lietuvą grįžtantieji arba
protestą
prieš
areštavimą
In
brangenybę.
Susirinko
apie
mieras gen, Smuts čia atvyko
Antrajam,
kuriame buvo
Pavojus iš New Yorko.
baisiai perpyko ant Stankai važiuojantieji iš Rusijos. Ka
dijoje
indėnų
vado
Gandhi.
15,000 žmonių.
Viskas ra
šeštadienio vakare.
J i s su premineras, lekiant pasigirdo
čio už tokį jo pasielgimą ir rantinas, per/kurį turi,perei
Nuo
Caltųjų
jurų
iki
Baku
Tuo
tikslu
atlaikyti
massmiai praėjo. Nes policija ne
ginkluotu
buriu
prasimušė šaudymai.
Kelios kulipkos
pakvietę jį į kitą kambarį ti grįžtantieji iš Rusijos, taip
visam
Rusijos
plotui
grumoįa
mitingai.
sirodė.
per visą eilę sukilusių strei pataikė į premiero automobi
- reikalavo,
kad
sugrąžintų blogai sutvarkytas, kad nėra
pavojus.
kininkų linijų. »
lių. Raiteliai atsakė šaudy
degtinę į bufetą, bet jam at jokių " d y v ų , " kad mes grei
SUSIRGCS ŠVENTASIS
I
r
už
tai
nereikia
kaltinti
BULGARAI
IEŠKO
PIKTAMušiai vis dar seka Johan- mais. I r tuo laiku ir trečias
sisakius tai padaryti, garsus tai pamatysime visą Lietuvą
TĖVAS.
Gelsingforso,
Revelio,
Rygos,
RIŲ.
nesburgo apylinkėse. Tečiaus automobilius pervažiavo.
mušeika visoje Telšių apylin užkrėstą visoKiomis ligomis,
Varšavos
ar
Bukarešto,
sakė
valdžios kariuomenė visur iMILANAS, kovo 15. — Nuo
kėje kapitonas Zaleskis skėlė kurių gamintoja yra Rusija.
Kulkosvaidžiai darbe.
SOFIA,
Bulgarija,
kovo
15.
Trotzky.
Bet
tik
Paryžių,
ma viršuj ir varosi pirmyn.
Valdžia mūsų tur brangin
persišaldymo (bronehitis) len — Bulgarijos -vyriausybė pa J. .Stankaičiui antausin ir suLondoną
ir
New
Yorką.
Pačiame
Johannesburge
Prieš sukilėlius daugiausia
ti mūsų gyventojų sveikatą ir
gvai susirgęs Šventasis Tė skelbė apie 10,000 dolerių do kruvino jį.
Sovieto
susirinkime
Trotz
kai-kur kova nepertraukiama. pavartojami
kulkasvaidžiai.
Milicijos vadas Stankaitis šį dalyką tinkamai sutvarky
vas P i u s XI, anot depešos iš vanų už susekimą piktadarių,
ky
'iui
kalbant
buvo
daugelis
Piliečiai vietomis pasidirbdi Kai-kur naudojamos morti/
padavė skundą valstybės gy ti.
Romos.
kurie
bombą
pametė
ties
S.
nę barikadas ginasi nuo suki ros.
Lakūnai savo dalį pa ir amerikonų, šelpimo organi
Valstijų pasiuntinybės butu. nėjui, kad pildant jam tarny
zacijos darbuotojų ir žurnali
lėlių, kurių tikslas — apval sekmingai atlieka.
GAURĖ. Valsčiaus savK
bos pareigas, kapitonas Zale
LEWIS KONFERAVO SU
stų.
dyti visą miestą.
Vietomis sukilėlių būriai ne
Beveik valdyba pasiryžusi uždengti
SEKRETORIUM DAVIS.
83 ŽMONĖS NUŽUDYTA skis jį sukruvinęs.
pusantrų metų tęsėsi t a byla esančias valsčiuje 3 smukles.
VAIKAS PADEGĖJAS NU
BELFASTE.
ir -tik vos lapkričio 8 d. atsi
WASHINGTON, kov. 1 5 . BAUSTAS.
ERŽVILKAS. Čionai nu
Anglekasių organizacijos pre
BELFASįT, Airija, kov. 15. dūrė karo teisme, Šiauliuose.
žudyta. EI. Rudaitienė. ŽmogPer praėjusias dešimtį sa Valstybės gynėjas ilgoje ir
BATTLE CREEK, Mich., zidentas Lewis vakar čia lanžudybė planingai iš anksto su
kovo 15. — Lawrence Dunbar, kėsi ir konferavo su Darbo vaičių čionai nužudyta 83 turiningoje kalboje reikalavo,
kad kapitonui Zaleskiui butų galvota. Žmogžudžių pėdsa| žmonės ir 157 kiti sužeista.
WASHINGTON, kov. 15.—, tijos užims ateity.
Bet, ma- 13 metų, teisme prisipažino sekretoriumi Oavis.
paskirta didžiausia bausmė, i r ! ^ i susekti ir įtariamieji suSuv. Valstijų> vyriausybė tik-jtyt, kad to reikalaujamo atly- padegęs mokyklą ir kitus tro
pabriežė, kad panašus pasiel
rai nustebo, kuomet Santar ginimo neatsisakys ir po besius. Nubaustas 14-ai me
Jad^L.
gimai Zaleskio ir kitų valdi
vės komisija, kuri perkratinė- draug paskutinius savo karei tų į reformų įstaigą Lansing.
ninkų, degtinę geriančių, yra
ORAS.
ja atlyginimus, pradėjo igno vius atšauks iš okupuotės.
M Manau, tas man bus ge
\
tiktai keriks'minga senųjų ru
ruoti \Vashingtono reikalavi
Pasiremiant paliaubų sąly rai," tarė vaikas, pasibaigus
CHICAGO. — Šiandie apsų laikų liekana. Teismas nu
mus — atmokėti Suv. Valsti gomis "Vokietija turėjo atly bvlai.
TOKYO; kovo 15. — Admi taip, kaip j a s pasirašė dele
baudė Zaleskį 10 savaičių siniaukę; gali but lietaus; šal
joms 241 milioną dolerių už ginti už palaikymą armijų orolas baronas Kato išginkluo- gatai.
čiau.
areštu.
armijos palaikymą okupuotė- kupuotėje. Atlygina Vokieti
j a savo įrodymais opoziciją; Adm. Kato sakė, kad paki
Begalo
nesmagu
darosi
ja, bet tik Santarvei. Santar
pakilusią
Japonijos parla lusios kalbos, buk Japonija
skaitant, kad ponai inteligen-| P I N I G Ų K U R S A S .
Del to, Suv. Valstijos tokiu vė paima pinigus ir S. Vals
mente prieš buvusią Washin- Amerikos ir Anglijos spaud tai, ir dar Valdininkai, ir popasielgimu teisingai nepasi tijoms iš to nieko neskiria.
gtone konferenciją.
Svetimų šalių pinigų vertė,
žiama turėjo sutikti su kar-ku- nios inteligentės Telšiuose
\
J
tenkina ir reikalauja, kad ta
ii
McALESTER, Okla., kovo
riomis sąlygomis, yra netei uždraustos
samogonkos >> mainant nemažiau 25,000 dol.
Mmisterių
kabineto
susirin
Tiesa,
Suv.
Valstijos
nepa
Santarvės komisija gerai pa
15. — Baisus tornado (vėsusingos.
pardavinėjimu ir gėrimu užsi kovo 14 d. buvo tokia pagal
kime
adm.
Kato
apie
buvusią
tvirtino
Versailleso
sutarties.
galvoti}, ką ji daro.
los rųšis) palietė valstijas:
"VVashingtono
konferenci imdavo Bet iš kitos pusės Merchants Loan & Trust Co.
konferenciją
išsireiškė
labai
Tečiaus komisija, kaip pa Bet neatmetė paliaubų sąly Oklahoma, Arkanssa, Texas
joje nebuvo jokio spaudimo, milicijos vado p. Stankaičio Anglijos sterl. svarui 4.36
optimistiniai.
Pažymėjo,
kad
g
a
sirodo, nieko iš to nedaro. I r
ir Louisiana,
Kiekviena valstybė savano- pasielgimas pakelia upą ir Prancijos 100 rankų 8.97
Japonija
privalo
sumodifikuo
Suv. Valstijų vyriausybė
į Suv. Valstijų reikalavimus
Čia 9 žmonės žuvę. Kitur
riai ir mielai * sutiko prie nu- priduoda vilties, kad mūsų
Italijos 100 Įkų
5.09
t u š a v o diplomatiją p a d a r y t ą j ; s i l e i d i n m . I r t a i p a d a r ė N e s
yra kantri. Nenori ginčų su taipat esama žmonių aukų.
net atsakymo neduoda.
tauta žūti negalės, turėdama
Lietuvzos 100 auksinų .37
fTaip dalykams stovint, ne Santarve. Bet ir kantrvjbė tu
Be žmonių dideli materia- j Washingtone sutarčių pagrin tik tokiu būdu išvengiama su tokius Stankaičius valdininkų
Vokietijos 100 markių
.37
1
ri
savo
ribas.
žinia kokią poziciją S. Valsdai nuostoliai padaryta.
dais ir tas sutartis ratifikuoti sikirtimų ir paties karo.
tarpe.
Lenkų 100 markių
.02

šimtai Sukilėlių Susilauks
Liūdno Likimo

r#
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DIDELI NESUSIPRATIMAI AMERIKOS SU
SANTARVE

ADMIROLAS KATO APIE WASHINGT0N0
KONFERENCIJA

•r

TORNADO PALETĖ PIETINES VALSTIJAS.
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"DRAUGAS"
Eina kasdiena Išskyros nedėldleniua
PRENUMERATOS KAINA:
Metams
*6°°
Posei Meta
*3<*
Prenumeratos mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos
ne nuo Nauju Mėty. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti
Ir seinas adresas. Pinigai geriausia
siųsti išperkant krasoje ar exprese
"Money Order" arba įdedant pini
gus J registruota laišką.

bia juokingas ištarmes, netu
rinčias nieko bendra su įsta
tymais. Sąžiningiausi teisėjai
tokia s ištarmes turi patvirtin
ti.
Geriausi Amerikos įstaty
mai, tai federaliai įstatymai.
Kadangi federaliai teisėjai jo
kio prasižengimo veltui nepa
leidžia, dėlto ir patys įstaty
mai pagarboje žmonių laikomi
ir pildomi.
Bet pastaraisiais laikais ir
čia jau pablogėjo. Tas įvyko
su prohibieijos įvedimu. Dau
gelis gyventojų nepildo to įs
tatymo, jį laužo, Del to tin
kama pagarba vis daugiau
siaurinama ir kitos rųšiės federaliams įstatymams.
Neveltui generalis prokuro
ras Dougherty Chicagon su
šaukia federalių valdininkų
konferenciją. Norima surasti
priemonių, kaip grąžinus federaliams įstatymams senovės
respektą (pagarbą), idant jie
žmonių šventai butų pildomi.
Nepigu grąžinti pagarbą,
kuomet prokurorai su teisėjais
veda politines kovas. O juk
teisėjai čia turėtų stovėti
nuošaliai nuo politikos.

kas įstatymus.
4. Nesmagumų yra dėlei pa
čių advokatų. Nemaža advo
katų reikėtų uždaryti į kalėji
mą, tuotarpu jie praktikuoja.
5. Kriminalistai ne užtekti
nai teismo baudžiami. Dėlto
kiti ir nesisaugoja piktų dar
bų.
, Vienas komiteto narys Wade H. Ellis iš Washingtono
nupasakojo daug skaudžių
faktų. Jis sakė, kad, pav., to
kiame Ctevelande, O., perei
tais ketveriais metais pikta
darybės pasidaugino 300 —
tais nuošimčių.
Štai kas yra Chicagoje, anot to paties juristo. Chicago
je vieneriais metais areštuo
jama daugiau piktadarių, ne
gu tokiu, pat laiku visoj Bri
tanijoj.

'•

teises sulig krikščionių darbi
ninkų programo,

IŠ MOSI) CENTRO.

PAMINIMAS.

kULTUROS VAJAUS
KALAMS PRISIŲSTA CEN
TRO IŽDAN $39,307.40.

Pastaruoju laiku lietuviai
darbininkai sujudo organiauotis. Labai gražus apsireiški
mas. Lietuvių Darbininkų Są
jungos Centro raštinė gauna
po keliolika laiškų, kuriuose
išreiškia norą prisirašyti prie
L. D. S. ir prašo nurodyti ir
paaiškinti kur ir kaip tą gali
padaryti.
Čia paduosime eilę klausi
mų su atsakymais, kurie maž
daug supažindins darbininkus
su L. D. S. tikslu ir veikimu
ir suteiks reikalaujamų žinių
ir nurodymų.

UNIVERSITO ATIDARYMO
REI IŠKILMĖ 16 VASARIO.

Cicero sukirto Worcesterį.

Trečiai vai. pasibaigus uni
versito rumose renkasi studen
tai, Seimo nariai, ministeriai,
aukšti svečiai, svetimų šalių
atstovai. Laukiama e. p. prezi
dentą universitą atidarant.
Štai išeina į salę valstybės pre
zidentas ministerio pirminmko p. Galvanausko ir švietimo
ministerio p. Juodakio lydimi
Salėje tyku ramu, visi atsisto-

1& d., 1922
^

KL Ka# £&H būti LDS. na
riam?
Ats. LDB. nariais gali būti
visi darko žmonės turintieji
nemažiau kaip 16 metų am
žiaus, užsiimantieji fisiškuoju
ar protiškuoju darbu, taippat dirbantieji krautuvėse, ofisūose ir tt. be lyties skirtu
mo, by tik jie butų lietuviai
R.-Katalikai.
Kl. Kaip galima pastoti L
DS. nariais?
Ats. LDS. nariais galima pa
stoti išpildžius aplikaciją ir
užsimokant įstojimą 50 centų.
Kl Kiek reikia mokėti mėnesiui?
Ats. LDS. nariai moka mė
nesiui 35c.
Kl. Ar daugiau nėra jokių
kitų mokesčių?
Ats. Taip, yra ir daugiau
mokesčių, bet nepriverstini.
Kl. Kokie mokesčiai nepri
versto!?
Ats. Nepriverstini mokesčiai
yra į streikierių, bedarbių,
stipendijos ir kitos fondus.
Kl. Kiek reikia mokėti į
Streikierių Fondą?
Ats. Į Streikierių Fondą L

Iki šiol laikiusi garbės vai
niką aukų gausume Worcesterįo kolonija visgi pralošė.
Mat, Cicero, 111., pasiryžo lai
VDRAUGAS" PUBL. CO.
mėti garbės vainiką ir laimė2334 So. Oakley Ave., Chicago.
jo.
Tel. Roosevelt 7791
Worcesteris Kultūros vajui
fttttlIlIlIilIilItlIlIlItlHIIIIJIIilIlMMMIIft
surinko irgi tikrai pagirtiną
sumą, būtent $4,181.56, bet j t i .
Cicero sukirto prisiųsdami $5,- P. Galvanauskas skaito Vy
—
187.32.
riausybės nutarimą įkurti re
KrimLnalio teismo teisėjas
Kadangi Kultūros vajus jau miantis V. Tarybos priim
Sullivan, Chicagoje, andai ve
baigiama, todėl prašoma ger tuoju įstatymu ir St. Seime KĄ DARBININKAS TURĖ
dė Thomas Walsh'o bylą.
TŲ ŽINOTI?
biamųjų kolonijų, kurių au- svarstomuoju įstatymo projekWalsh buvo kaltinamas už
kos dar neprisiųsta Tautos [tu Lietuvos Respublikos UniKlausimai ir Atsakymai.
dviejų žmonių nužudymą. Už
Chicagoje vieneriais metais Fondo iždan, pasistengti pri versitą. Pirmuoju universito
vieną žmogžudystę Walsh iš
Kl. Ką reiškia raidės LDS?
119 areštų atlikto tik už mo siųsti kad užbaigus Kultūros rektorių ministerių kabineto
teisintas.
terų užpuolimą. Kitose šalyse vajų, but galima spaudai pa nutarimu paskirtas prof. Šim Ats. Raidės arba inicijaki
Valstijinis prokuroras Crowe
retai pasitaiko tokios pikta skelbti visų kolonijų vardus ir kus, buv. Krašto apsaugos reiškia sutrumpinus Lietuvių
surengė kitą. Walsh'ui bylą,
kiek kuri kolonija surinko ministeris. Teologijos fakulto Darbininkų Sąjunga.
darybės.
už kitą žmogžudystę. Ir pa
Kultūros vajaus reikalams. branduolį sudaro* šie žmonės: Kl. Koks tikslas LDS?
Tikros baisenybės.
reikalavo, kad kitas teisėjas
pirmininkautų byloje.
Ir juristai ieško vaistų. Kol- Siunčiant aukas Centran visą- kun. Dr. Mačiulis (jis ir deka Ats. LDS. tikslas yra: a)
kas atranda vieną, kad teis da prašoma siųsti ir vardus nas fakulto), Dr. Grigaitis, , stiprinti narių tikybą ir dorą,
Prokuroras tad kreipėsi į
muose teisybė butų prie visų aukotojų, pažj-mint kam auko- Dr. Bučys, Dr. Česnys ir ma- prisilaikant visiškos vienybės
kriminalio teismo teisėjų vir
gistras Šaulys. Socialių moks
toja s skyrė savo auką.
lygiai taikoma.
šininką, teisėją Scanlan, pra
su Katalikų Bažnyčia; b) ge
lų
fakulto:
prof.
Voldemaras
Visi, kurie aukoja nemažiau
Paskui, rasi, bus surasta
šydamas skirti kitą teisėją.
rinti darbininkų luomo padė
(ir fakulto dekanas) prof.
$10.00,
jų
vardai
bus
surašyti
Teisėjas Scanlan paskyrė tei
dar kitokių priemonių. Bet
jimą, keliant juos kultūriškai
Būga,
prof.
Mickevičius
—
Kultūros
vajaus
universiteto
reikia abejoti, k a d tikrieji
sėją. Futch.
nariai liuosai m o k a po
ir visuomeniškai ir gerinant DS.
Krėvė,
p.
Volteris
ir
p.
Janu
Tuotarpu teisėjas Sullivan Visose Suv. Valstijose, ypač vaistai butų surasti ir pasta ir kolegijos knygose.
jų ekonominį (turto) padėji-[50c. ir $1.00 metams,
laitis.
Gamtos
—
matemati
Kadangi kultūros vajus už
painformavo prokurorą, kad didžiuliuose miestuose, pikta tyti prieš akis nelaimingai
mą; c) daryti darbininkus pil
Kl. Kas gauna pašelpą iš
kos
fakulto
—
p.
Žemaitis
—
darių
skaičius
kaskartas
eina
sitęsė
ilgiau,
negu
buvo
mavisuomenei.
niekas kitas, kaip tik jis ir
dekanas; medicinos fakulto — nateisiais ir naudingais šio Streikierių Fondo ir kiek?
ma
didyn.
P juk priemonės čia labai j ™ > kad tęsis, Tautos Fonvėl turįs pirmininkauti \ValAt6. Iš Streikierių Fondo
p. Avižonis-dekanas, teknikos krašto piliečiais; d) rišti dar
d
o
•
Tai
pripažino
nesenai
įvy
aiškios.
Suv.
Valstijos
turi
p
a
(
narystės
vajaus
pratęstas
sh'o byloje.
Kristaus įgauna pašelpą tie kurie moka
fakulto — prof. Jodei ė deka bininkų klausimą
iki šv
kęs
Washingtone
"American
sukti į tikrojo krikščioniško
- Velykų, todėl gerb.
Pakilo triukšmas. Teisėjas
mokslo dvasioje ir pagal krik į jį: mokantieji po 50c. me
nas.
Bar
Association"
(Juristųgyvenimo kelią. Jaunimas mo- Tautos Fondo ir Federacijos
Sullivan be niekur nieko pra
ščioniškosios demokratijos nu tams gauna pašelpą laike strei
sk rin
Paskelbus
šį
sąrašą
prof.
advokatų
sąjunga)
suvažiavi
kyklose turi but mokomas ti- y - valdybos prašomos vidėjo ruoštis klausyti bylos.
ko $4.00 savaitėje; mokantieji
rodymų.
Šimkus
(rektoris)
užima
vie
mas.
Suvažiavę
juristai
įsitiki
są Gavėnios laiką išnaudoti
kėjimo tiesų.
Tečiaus prokuroras pasiprie
$1.00 metams gauna $8.00 sa
Kl. Koks veikimas LDS?
tą
prezidiume.
Pirma
svei
s
no,
kad
jei
laiku
piktadary
šino.
Pagaliau reikia panaikinti Tautos Fondo bei Federaci
kina Valstybės prezidentas p. Ats. LDS. veikimo dirva vaitėje.
bės
nebus
čia
sustabdytos,
ga
jos
narystės
vajui.
Mokestis
Suprantama, tas triukšmas
teatruose nedori krutami pa
Kl. Kaip ilgai mokama pa
Stulginskis, paskui J. E. Žo plati. Bupinasi globojimu at
lima
laukti
anarchijos.
yra
3
dol.
į
Kultūros,
Politiį žmone s padarė didelį įspūdį.
veikslai, uždrausti pornogram a i
kos
ir
Labdarybės
skyr.
M
o
^ Vyskupas Karevičius eivrų; steigia knygynėlius ir šelpą iš Streikierių Fondo?
Kad
suradus
piktadarybių
t'iški raštai, divorsai, pakelti
Šiandie visi kalba, kad teis
Ats. Pašelpą iš Streikierių
kantis gal pasirinkti vieną ar-1 — K a t - Bažnyčios vardu. Po skaityklas; rengia prakalbas
muose netvarka, teisėjų nesu- priežastis ir parinkus priemo motinų pagarbą ir t. t.
to c i n a v i s a eilė
ba
du
skyrių,
jei
į
visus
negal
sveikinimų j įr diskusijas ir stengiasi nu- Fondo mokama iki tol, iki kol
nių
joms
pašalinti,
suvažiavisiklausimas. Viskas vedama
Kitaip, čia tikrai kuomet
nuo įvairių grupių. Visų u-Į šviesti socialį klausimą sulig pinigų tame fonde yra.
mokėti
politikierių norais. Ir del to mas paskyrė komitetą. Tas ko- nors įsižiebs anarchija.
pas pakilęs ypač jaunimas krikščionių demokratų progra
Kl. Ką gauna nariai ui mė
prasčiokas žmogus negali ras- mitetas Washingtone turėjo
Pereitą savaitę Kultūros vajui
linksmas. Duok Dieve, nau mo; leidžia darbininkišką lai nesines?
susirinkimą. Po susirinkimo SAVIEJI REMKITE SAVAS
ti teismuose teisybės.
prisiųsta Centro iidan:
jam universitui tarpti ir aug kraštį vardu " Darbininkas''
Ats. LDS. nariai už mėnesi
IŠTAIGAS.
Ir toki atsitikimai nepir- paskelbė piktadarybių plėti
Cicero, 111
$5,187.32 ti, tapti tiesos ir doros kelių ir taipgi leidžia ir platina kny nes gauna organą "Darbininmosi
priežastis.
miena. Dėlto čia tuo žvilgsniu
Chicago, 111. WestSide 2,238.28 rodytoju Lietuvai.
Km,
gas, kuriose nušviečiama dar /ką" 3 sykius į savaitę; gauna
Juristai atrado jų penkias: ILGINA POŽEMINĮ GĖLE
labai bloga, kad blogiau ne
ThompsonvMle, Conn. 451.70
bininkų klausimas krikščioniš kalendorių ir kitas brošiūras
* 1. Piktadarybės yra buvu2INKELĮ.
gali būti.
Waukegan, UI
352.23
Suv. Valstijų vaikų skautų koje dvasioje; turi streikierių, išleistas LDS. Centro Valdy
Amerikos įstatymai teis- sio karo vaisiai.
Pittston, Pa.
100.00* organizacijos suvažiavimas į- agitacijos, stipendijos ir be bos nutarimu.
LONDONAS,
kovo
13.
—
2.
Piktadarybes
iššaukė
ka
muose dažnai aiškinami ne ta
Lewiston, Me., Vyčių kp. 5.00 ^vyks šio kovo pabaigoje Chi darbių fondus; rūpinasi page
(Bus daugiau)
prasme kaip jie parašyti, bet ras, gi po karo dar labiau jos Anglija didžiai brangina po
cagoje.
rinimu materijalinių gyveni
pagal pačių teisėjų ir politi prigijo.
žeminių geležinkelių vertę. Ši
Viso
$8,334.53
Sakoma, kad suvažiavime mo sąlygų; steigia darbo biu
Dailės institutas v Chicago j
3. Žmonių miniose augąs metropolija turi didžiausią
kierių noro. Kai kada įstaty
Pirmiau paskelbta .. 30,972.87 bus reprezentuojama apie 500 rus;
rūpinasi, kur galima, yra paežery, ant Michigan
mus nustato teisėjai su advo- i įsitikinimas, kad teismuose tei pasauly geležinkelių sistemą.
miestų.
steigti koperatyviškas krau Ave., prieš Adams g-vę. Ten
katais. Jei advokatas apsuk-Jsybę teranda tik turtuoliai, Nežiūrint to, tie galežinkeliai
1
tuves;
o
ypatingai
pagal
iš
^parodai
yra išstatyta tapybos,
Labų
$39,307.40!
Chicagos
skautai
dėlto
surus ir iškalbingas, dažnai jis • gi vargšai nieko nepelno. Iš
dar daugiau pratęsiami. Be
A. L. R. K. Federacijos
važiavimo laiku parengs viso- galės remia Lietuvos darbi- skulptūros ir įvairių kitų dal
gali pertikrinti teisėją. Net \ to kyla nusistatymas patiems
ininkus, padeda jiems iškovoti !dės kurinių.
Sekretorijatas.
jkių pramogų.
prisiekę teisėjai dažnai skel-1 vargšams paimti į savo ran- to, daromi visoki pagerinimai.

ĮSTATYMAI IR TEISĖJAI,

IEŠKO PRIEMONIŲ.

vmdm

16 VASARIO ŠVEICARIJOJ,
ž*oap^iiBsww*aiifraBpifti%7reify5lm
Atėjo taip laukta mūsų Nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktuvių šventė. Ir kaip
jos nelauksi! Juk tai ne koks-nors symbolis — sapnas, — tai tikra aiškiausi tik
ruma :— Lietuva, mūsų Tėvynė, nepri
klausoma Valstybė! J i šįmet švenčia 4
metų džiaugsmo šventę.
Kaip karštai pavasario saulutei augštai
dangaus skliautuos pakilus dilte-dyla šal
tosios žiemos galybė: tirpsta ledai, nyksta
sniegas, šalna' palmosuoja dirvą, kad at, gimtų nauja pavasario gyvybė, — taip
sunkumai, vargai, nelaimės per -keletą me
tų karo laiku viešpatavę Lietuvoj, ką sa
kau, jie per šimtą — kitą metų spaude
močiutę — Tėvynę — dyla, nyksta, tirps
ta. Lietuva netik kyla — ji jau pakils iŠ
miego, josios gyvybės nieks negalės užgniaušti!
<•*»•£
Ar gali kas sulaikyti pasiliuosavusį pa
vasario metu nors ir mažą upelį? Ar ga
li jį vėl kas sukaustyti pavasariui-vasarai
prašvitus šaltais žiemos retežiais? Ne!
Gamtoj taip niekad nebuvo, — tai ir nė

Gerb. Lietuvos Atstovas Šveicarijai su
kvietė gyvenančius Šveicarijoj lietuvius į
16 d. šventę. 10 vai. atlaikė pamaldas ir
pasakė jautrų pamokslėlį "Lithuanijos"
dr-jos pirmininkas kun. J. Navickas. Pa
simeldę, padėkoję Dievui už Globą muša
Tautai duotą, paprašę Augščiausio kad
Iškilmės Šveicarijoj.
Jisai neapleistų mūsų mylimą šalį, bet ją
Taip, Lietuva laisva.
Šį džiaugsmo šventė visur tinkamai vestų į skaisčią šviesią ateitį, iškeliavome
Ir ji savo linksmumą nevien pas save švenčiama. Ką ir besakyti! t a i p pat ir į mūsų pasiuntenybę.
ramioj Žemaitijoj, ar gyvoj Suvalkijoj mes Šveicarijos lietuviai turėjome tą die
Pirmutinis čia sveikino Atstovą vyriau
pamaldomis, eisenomis, prakalbomis, su ną mūsų dvasiai pritaikintas iškilmes. sias amžių Fribourgo studentas — kun.
sirinkimais reiškia, bet josios vaikai, su- Taigi su " Draugo" gerb. skaitytojais ir A. Vilimas, paskui kap. Škėma. Į kalbas
i siburę ir svetimose šalyse, eina — skuba noriu pasidalinti tais įspūdžiais, kurių atsakė ger. Atstovas p. Lidzikauskas.
bendrai džiaugsmo šventėj pirmiausiai gavau toli nuo Tėvynės 16 vasario dieną.
12 v. nuėjome į "Schweieerhofą" vpiepadėkoti Tam, kieno Apveizda Lietuva
Jeigu Lietuvoj esant kyla dvasia, pasi tų, o kaip Amerikoj sako "Luncho" val
šiandie yra ir gyvuoja — Tai Augščiau- neria ir yt susilieja su galingu varpų gau gytų.
siam pasaulio Kūrėjui — Dievui.
desiu siela, jeigu sužiba pasirįžimu dirbti
Čia tai kalboms nėra galot Prisimenama
Kas giliau apmąsto Lietuvos atgimi Tėvynės gerovei jaunoji širdis, kad savo senovės vargo dienos, dabarties kova, s ve i
mo darbą, sunkumus kelyj į nepriklau darbais įrodžius turint Tėvynės meilės, kinami karininkai, pasigirsta iš užimto
somybę, tuos žiaurius priešus, su kuriais tai dar labiau kelia dvasią svetimoj ša Vilniaus balsas, išreikšdamas tenykščių
mūsų tautai prisiėjo kariauti, o iš kitos lyj, laisvai, ne slapčiomis, susibūrus tė lietuvių troškimus ir kančias, numatomas
pusės tas rodos nežymės aplinkybes ku vynainių būreliui ir čia karšta širdžia su ateities darbas. Pažymėtina ypač jautri
rios padėjo Lietuvai pergalėti priešus, giedojus Laisvos Tėvynės Himną: "Lietu Šveie. "Ateitininkų" kuopo s pirmininko
sunkumus kaip antai: netikėtas palaidi- va, *tėvyne mūsų".
kl. Ruginio ir tvirto karinio upo, kuris nenys 1919 sulaiko bolševikų Lietuvon broŠįmet pirmi metai kaip trispalvė Lietu dvejoja siekiant prie tikslo, kapit. Škė
vimasi, lietus kitais metais padaro neiš- vos vėliava suplevėsavo Šveicarijoj: mes mos kalba.
bredamus kelius — ir lenkai pusiaukelyj juridiniai esame įėję į pasaulio šeimą. Grį
Pakeltu upu ir dvasia mes apleidom po
sulaikyti, dailus šiltas trijų dienų oras per žtu prie iškilmių.
pietų salę. Visi čia jautėsi išvieno. Visi,
ra galima. Lietuva negali prilygti prie
didžiųjų pasaulio upių, ji lai mums Ne
munu reiškias!
Ka s matė Nemuną, jojo pakrantes, kas
atjautė tamsių tėvynės miškų ošimą, —
tam yra suprantama aiškiau ir šios die
nos prakilnumas.

rinkimus į Steigiamąjį Seimą ir dauge
lis kitų — tikinčiam asmeniui nėra abejonės, kad Dieva s Lietuvą pakėlė iš pa
žeminimo, ją tarpe kitų žmonijos narių
pastatė, apdovanojo ją laisva. Galingas yra galybių Viešpats!

• M M

— •

rodos, kvėpavo ta pačia Tėvynės meile,
pasiryžimu dirbti brolių, Tėvynės labui
kiek pajėgos neš.
Tiesa, mų s buvo nedaug, vos pora desėtkų žmonių, bet užtat tuo artymesni ma
tėsi visų siekimai ir troškimai.
Pabaiga.
Po pietų atlankėme p.p. Sidzikauskus
jųjų bute. Čia jau visai jautėmės kaip Lie
tuvoj vienam šeimyninyj burefyj. ,
Jeigu Lietuvoj esant malonu yra kartas
nuo karto atsitraukti nuo kasdieninio dar
bo ir kelias valandas pa s draugus, pažįs
tamus praleisti, tuo labiau svetimoj šalyj,
kur ne taip dažnai galima susieiti neskait
lingam būreliui į bendrą kokią-nors
džiaugsmo iškilmę. Po tokiai iškilmei imie
si žmogus darbo su nauja jėga, su nauju
pasirįžimu, įsu noru būtinai ištesėti iki
galui.
Baigdamas šį straipsnelį, tariu širdingą
padėką mūsų Šveicarijoj Atstovui p. Si
dzikauskui už suruoštą taip iškilmingai
Lietuvos Nepriklausomybės Šventę.
Bttikai.
18 — II — 1922 m,
Fribourg.
^
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§DR. A. I RUTKAUSKAS!
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į GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4442 South Western Avenve
Telefonas Lafayette 4144
Valandos: 9-11 rytais, 1-2 p o į
Epietų ir 7-8 vakarais. Nedėldiejjj
Sniais tiktai po pietų 8 iki 5 v a l ! i

*£.-*:

DR, G. M. GLASER
Praktikuoja 80 metai
Ofisas 8149 So. Morgaa St.,
ertė 32-ud St.,
Chicago, DJ.
SPECIJALISTAS
^Moteriškų, Vyriškų ir chroniškų
Iftfų.
Ofiso Valandoi: Nuo 10 ryto
|lki S po pietų, nuo 5 iki 7 vak.
-|Nedėliomis nuo 10 iki 2 po pietų.
Į£
Tclefouas Yards 887
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Puikus paUarnaJusų mieste ran
vimas visiem pa
dasi agentas. Pa
sažeriam. Geri
daryk reservaci
LietuviSki var
jas dabar.
giai.
aNCHOR D O N A L D S O N
AMT GREIČIAUSI*" M<*»ERflffSKIAUSTŲ LATVUYPATTšItAl VEDAMA lJ*frUV«Bt/f E H 8 * U » 6 * J A

Šiandie Pinip Kursas
Siunčiant Lietuvon per aras:
s

41 centai ui 100 Auksinų

S

— arba —

KUN. 1EMĖŠI0 IŠLEISTU neprisideda. 0 čia pabaudoms
l 245 Auk*, už viena Dolerį
VĖS.
AQUITA1?IA KOVO- 21
vienu mėnesiu turėjo užsimo
Pigesnis kursas siunčiant
didesnes sumas.
Atvažiavua
i
gouthampton
paaažierial
persėda
į
Ritą,
Cunard
Laivą
n,miimiiimmi!iiniHiiimimniiMHmi§
kėti suvirs 900 dol. Dar tie
» tiemogr davaihioslte } Piliau į 9 dienas.
Pristatymas Užtikrintas
3-čios klcsoB pasažierial turi atskirus kambarėlius po 8-4-6 ypatas. PrlTrumpžme laike.
Detroit, Bich. — 28 d. va dvasios nuskurelrai peikia po
vatiSkl kambariai šelmynoma Ekskursija globoja Cunard oficialal kurie Jums
viską sutvarkys, jusų bagažus, pasportuu ir kirus daiktus dy'ial. Vokiškas
sario,
Moterų
Sąjungos
45
kp.
vivsaa noretkalingas. Kiekvienas gali važiuoti. Spfeclalės Kainos 1 Piliau J106.50. •i
liciją.
Office TeL Blvd. 7820 f
£
Kaunan $107.60 — 2ra Cabin $156. Taxal f«.00.
=
Pranešimas '
surengė vakarienę atsisveiki
KITI
IŠPLAUKIMAI:
Pas mus kelios lietuvaitės
VIA HAM®tfRG
VIA SoutMiampton Liverpool A
nimui su gerb. klebonu, kun. labai blogą pavyzdį rodo. Gy
Glasgow
State Bank—Clearing House
F.
Kemešiu.
Į
Šv.
Jurgio
pa
CARO!OTA Bamnd. t , Gfegužės 18
CAMEROMA
Kovo 11 i!
Lietuvis
vena su vyrais apsivedusios
Bank.
SAXONIA Baland. 18 ir Geguž.25
AS8YRIA
Kovo 17
GYDYTOJAS I R CRTRCROAS g
rapijos svet. prisirinko apie ant Msnio. Žinoma, tokių ir
1112 West 35-th Street
P e r k ė l ė s a v o ofisą \
£
GASSANDRA (iš Portlaud) KOTO
;
Tikietai: Cabin $130. 3-čla Klesa
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
30
VIa
AngttjSa
|
HU««
$106.60
300 žmonių.
4601 S O U T H A S H L A N D A V E .
turtas $6,000,000.00
1103.50 Taxat | 8 .
rp„»* «s.
4881 So. Ashland' Ave.
mamelės negeresnės.
I
_^VAL.: 10:S0 Iki 1 2 ; 8:30 iki 5 I r
Tasai
=
Tel.
Yards
084
IHHIIrTHIHHIIUrT?
SiiniiiiimiiiniiiiiiHHHmiiiiiiHiHmiiniffiimfmmmi
* 6:30 iki 8:30 N e d . 10:30 iki 12.
Svečiams bevalgant klebo
Yra
h*
tokiųr
mergaičiiy-ktiOFISO
VAL.:
N a m . : 2 0 1 4 W . 4 3 8t.
s iki 10 v. ryto, 1 lkl S ir t ikt
nas Kemėšis pasakė prakal- riog dieną miega, o naktimis
Tel. L a f a y e t t e 2«S
9 V.
*Rea, TeL Cicero 3858
Tel. Naktimis Ir nedėlioj po pietų
bėlę pabrėždamas savo tikslą išeina "good times" turėti.
Ofiso T e L Cicero 4»\
Oakiand 1294
ir pageidavimus. Priežastis
=
Jeigu jau savo tautos ne
TeL B l v d . 7042
apleidimo Detroito Šv. Jurgio paisoma, tai bent sau gėdos
1S35 So. 49 Oourt
parapijos, tai gerb. kun. Ke nedarykite.
LIETUVIS DENTnrTAS
N. E . Cor. 49 C o u r t i r I I 8 t r .
Telefonas Von Buren 294
4712 SO. ASHLAND AVENUB
Jant virSaus vaistyniaios.
K. K.
mėšio troškimas būti daugiau
Res. 1139 Indepcndence Blvd.
DRAUOIJU ATYDAI!
ARTI 4 7-tos Gatvės.
tinkamu tautos veikėjų, o tam
PVlV* r , fcf , TTt7£i v ^ i a V V' Ėakardu, visokiy Ženklelių, Guzikučiy, AntValandos: nuo » ryto iki 9 vak.
1 7 1 1 U t U V C spaudu ir kitokiu Draugystėms reikalingu dalyku.
Seredomls nuo 4 iki 9 vakarą
reikalingas aukštesnis moks JAUNIMAS. — BENAS. —
Reikalaudami Katalogo ar Sampaly, pažymėkite ir JUSŲ dr-tes vardą.
';; Telefonas Taros 1138
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
"SPEŠELAI." — AP- .
CO., 90-92 Ferry St. Newark, N. J.
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų, las. Del tos priežasties kun.
STANLEY P.:
Vaikų ir visų chroniškų ligų.
DRAUDA.
Kemėšis
stato
sau
tikslą
Va
Telef. Pullman 3634
i
'
• i •
i
,i •
u i
MAŽEIKA
VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 po
žiuoti
į
Washingtono
Dvasinį
GRABORIUS IRi
pietų, 7—8 vak. Nodėliomis 10—12 d.
DR. P. ŠIMAITIS
Balsamuotojas
Wamkegan, IU. — Net link
Universitetą
ir
kelius
metus
Ofisas 3354 So. Haistcd Str., Chlcago
NAPRAPATH
Turtų automo-;
pastudijuoti aukštąjį mokslą. sma yra rašyti apie WaukegaTelefonas Drover 969S
•Gydau Be Vaistu ir Be Operacijoj
bilius visokiems S
10901 South Mlchigan ATO.
reikalams. K a i n a *
no
jaunimo
darbuotę.
SvarGerb. kun. Kemėšis moki
prieinamos.
ROSELAND-CBTCAGO, ELL,
įbiausią
vietą
toje
darbuotėje
nosi Peterburgo seminarijoje,
=
3319 Auburn f
r
užima
nenuilstanti
L.
Vyčių
(Nuo
musų
koresfK
Lietuvoje)
kur del atsižymėjimo mokslo
Ave. Chicago J
gabume profesoriai buvo pa 47-ta kuopa. Kur tik eina ten Kat. Mokytojų suvažiavimas
atlieka milžiniškus darbus i r
CHIRURGAS
skyrę
jį
į
Dvasinę
Akademiją,
Telšiuose.
Jvamp. Oaklcy Ave. h? 24 Gatvės
gerai
atlieka.
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 5 po
bet dėlei lietuvybės mylėjimo
pietų kasdien, PanedėliJ ir Ketver
LIETUVIS
Vas. 19 d., 22 W. State g-Vė, Vasario 5 d. Telšiuose, gim
tapo nutėmytas. i r įskųstas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ge vakarais.
vaidino veikalą "Vargšas Ta nazijos salėje padarytas KataOfisas ir vyvenlmo vieta:
Ofiso Tel.: Canal 1718—241
vyskupui,
kur
jo
kandidatūrą
S252 South Haistcd Street
Res. Tel.: Mtdway 5512
GYDYTOJAS ir CBDGRCRGAS
Ar e*l' nervuotis, kenti galvos
das." Veikalėlis buvo gana Mtku/ Mokytoj Sąjungos Tel
Ant viršaus Univer. State Bank
skaudėjime ar tamistos akįa
ir nuėmė, kaipo "litvomaOfisas 4854 So. Ashland Ave.
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo
aSaroja,
raidės
susibėga
kuo
juokingas.
Prie
to
dar
gabus
j — 4 po pietų: nuo 7—9 vak.
šių
Sąjungos
Telšių
skyriaus
*>>
VaL 2—4 po pietų 7—9 vakare
met skaitai, pailsta akjs be
nui
Nedėliomis nuo 10—?•
siuvant, jėi taip, tuojaus tu
411
Res. Ofisas 1815 W. 47-th Str.
Telefono* Yards 2544
vaidintojai jį vaidino. Užtad Jn etiiris susirinkimas. Šiame
ri pirmiausia pasiteirauti ma
Detroite klebonavo 3 metus.
Vai. 11 iki 1 po piet. Ned. 12—2
no 15 metų patyrimo,
kuris
publika tuo buvo pilnai pa susirinkime dalvvavo 6"gim
suteiks
tamistai
geriausią
pa
Ofisas Tel. Blvd. 2054
Jo darbai pažymėtini darbštu
tarnavimą.
Res.
Tel. Sutarimai ir Naftiniai
tenkinta.
nazijos mokytojai ir apie 20
P'
1
mu tarp detroitiečių. Gerb.
Šaukimai Lafayette 1106
|
ADVOKATAS
i
JOHN
J.
SMETANA
Nors vyčiai priešų, turi už (dvidešimti) liaudies mokyklų
kunigas F. Kemėšis mokėjo
Ofisas Didmiestyj:
180T So. Ashland Are., Chlcago
tektinai, brenda per juos kaip mokytojų:. Į suvažiavimą; maž
kertė 18-tos gatvės; 3 lubos
29 Sontfa La Baile Street
pritaikyti kiekvieną žingsnį
IVMk^M
f Perkėlė BATO
savo ofisą
ofi^a pp
oo n u m e r i u i
Kambarys 14-15-16-17
.į>er pelkę, bet sveikani protui teatsilankė dėlto, kad tą die
Kamharis 324
1 4 7 2 1 SO. ASHLAKD A V E N U E |
del Bažnyčios ir visuomenės
Viršui PlyATPS Aptiekos
Telefonas Central 8899
tas nekenkia. Tas juos geriau ną buvo apie 17 C šalčio; kiti
Tėmykite mano parašą.
SPECIJALISTAS
|
VALENTINE DRESMAKLNG
gerovės, su prakalbėlėms, per
Valandos:
Kuo 10 ryto iki 9
išlavina prie didesnių, svar gt mokytojai berods negavę
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
COLLEGE8
va. Nedėliomls nuo » vyto iki
vakarus, koncertus ragino, ža
g
Vtk&rais,
812
W.
33rd
I
t
2407 W. MadJson, 1850 N. WeUs,j
besnių darbų.
raL: ryte nuo 10—12: nuo 2—5 g
12 dien
siųstų paštu pakvietimų. Su
8205 8. Halsted Streets
Telefonas: Yards 4881
dino visus prie darbo, tai dar
>o pietų: nuo 7—8:89 vakare, g
127 Mokyklos Suv. Valstijose.
Ligšiol nei vienam nebuvo sirinkimą vedė kun. Dagilis.
redėnomis: 10 i»**i.»--> -• •
' Moko Siuvimo, Patternų kir
bo Lietuvos, mūsų tėvynės
pimo, Deslgning bizniui ir naTelefonas Dreacl 2880 j
§mams. Vietos duodama dykai.
statymo. Kun. Kemėšis žao5ė- atėję į mintį, kad reikia su Buvusis pirmininkas Meškau- f.
^Diplomai. Mokslas lengvais atdaryti lietuvių beną. Šiandie skis K. duoda apyskaitą pra Tell Canal 257
§mokėjimals. Ktesos dienomis ir j
jo
liuosuoju
laiku
darbuotis
ANTANAS A. 0LIS
^vakarais. . Reikalaukit
knygelės.
eitų
metų
veikimo,
kuris
bu
vyčiai
sumintijo
tą
spra
prie Lietuvos Atstovybės Wa(OLSZEWSKI, JR.)
| T e l . Seeley 184S
DR. C. K. KLIAUGA
DR. M. STAPULI0NIS
i
SARA PATEK, plrm. v
vęs
stipriausias
laike
vasari
gą užpildyt. Jiems tas darbas
NAPRAPATH
LIETUVIS DEirriSTAS
ADVOKATAS
sliingtone.
i GYDAU B E GYDUOLIŲ IR B E
lt
8. Halsted S t , Chicago, IU,
Veda bilas visuose teismuose
pasisekė i r dabar turime L. nių kursų Telšiuose. Statoma 1821
OPERACIJŲ
Kampas 18th St.
Miesto Ofisas:
Detroitiečiai labai nusiminė
Ofisų Valandos:
aland.:
9—12 rytą ir 2—B vak.
planas
veikirmii
sekamiera
Vyčių
47
kuojas
beną.
Jis
S. Dearborn S t ,
Room 1940
1
I L. .
II • t. »
3347 Emerald Avenue
persiskirdami
su
taip
gabiu
• Tel. Lafayette 4323
Telefonas: Central 1774
metam;
manoma
visą
skyrių
dabar mums pagroja daug lie
9 Iki 11 ryte ir 9 iki 19 vakare
-"
tautos ir Bažnyčios verkėju
Telefonas Boulevard 9397
Vakarais: S251 S. Halsted St.
tuviškų šokių, kas labai pa padalyti į dalis; kame bus po mums netikusi, b kad keikia
781 W. 18-th Galvė
Telefonas: Boulevard 558.
kaip
kun.
Kemėšis.
Bevakarie
Nuo f. iki 8 v a s a r a
Kaipo lletuvys, lietuviams visa
i
tinka mūsų jaunimui ir senes- ra, ar trejetas mokytojų kata mums sukurti sava mokykla
dos patarnauju kogeriausia.
niaujant buvo prisiminta ir aniesiems. Dabar nereikės duo likų, ten galės-sudaryti tokia 'Kreipia domę į Vakarų EuroM. YUŠKA
pie parapijos skolas, kur ir
3228
W. 38-.li Street
dalį ir kiek dažniau suėję pa
ti
save
svetimtaučiams
išnau
;]&os
mokyklas
ir
galutinai
su
J. P. WA1TCHES
tapo sumeita^ grindis pinigais
s*
sikalbėti, aptarti bendrus da
•'•• I - J — J * '
-s
doti.
stoja
ir
ima
pavyzdžiu
vokie
Lawyer
apie 1,000 dol., o su bonaįs ir
lykus. Kad mokytojai daugiau čių Litzo mokyklą. Čia jis plaLIETUVIS ADVOKATAS
Ir
daug
waukeganiečių
ap
prižadais viso 1,600 dol. Vistik
Dien.: R. 511-127 N. Dearborn Si
gailestauja poną Bischoffą su išsilavintų steigiamas tam ti !eiai išdėsto tos mokyklos iš-' Teisinps Pstarnavimas!
Tel.
Dearborn
6098
3107 So. Morgan Street
detroitiečiai
parodė
ką
gali.
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave.
Koscland
Tel. Pullman 6277
dideliais nuošimčiais. Wauke- kras kilnojamas knygynas. vafosdą, mofeslą, naudą. Išveda, Siuntimas l*im^u. Laivakortės,
CHCOAGO, HuLINOlB
lAdirb
<-..»-(ii Ir N ( irijaTolesnei, p-lė Daumantaitė gano lietuviai visad būdavo Prieinama prie naujos vaidy
k
Telefoną* Yards 5032
kad mums, ūkininkų šaliai, liškij Poperių.ResI Estate, Mort-.
mn'iai, luiiurinai. Kai'etj Boxea*
su seseria dainavo duet$, atsargus, bet šiuo sykiu ria-bos rinkimų, bet tuom pat
IValandoa: — S iki « * H*o:
toki mokykla yra naudinga,
po pietų iki S raM. NadėlioFIJROPFAV iMFR'nAN BU?EAU
taipat ir Valukas su Pranai bagelius pasigavo. Yra tokių, laiku. praneša, kad atvyko iš
| vai. vakarą !
Tel. liandolph 2898
F ABIO
_ D - VC^.tJA'
nes duotų sveiką, mokytą, sti
čiu. Abiem porom pianu pri kurie gal visą savaitę su silke Kat. Mokytojų Sąjungos cen
A. A. S L A K I S
3Stk Striet,
Chicago III.
prų mokslu dvasia ir kūnu 809 W«sl
lBA.t~TA.fr* N A M A 8 I
ADVOKATAS
tarė gerb. kun. J. Čižauskas. pergyveno iki atsigriebs šiek- tro delegatas S. Tijūnaitis.
Ofisas vftdmofescvfo
jaunimą, kuris mūsų k r a š t u i
ASSOCIATIOH B LDG .
Po to Vyčių vardu kalbėjo tiek.
Posėdis sustabdomas ir lau laimę atneštų.
l t South IM Salle Street
Koora 1803
p-lė D# Gustaitė, Kun. Ke
AMERIKOS LIETUVIŲ
Ypatinga apie tai tas, kad kiama sveefcy
Valandoa: 9 ryto itef 8 po platu
Susirinkimas baigtas 6 vai.
mešiui
įteikdama
dovaną.
Namų Tel. Hyde Parfc f #9 5
daugiaus nunešė pinigus tų,
1900 S. Halsted Str.,
S. Tijūnaičio atsilankymas. vakaro.
I>ar kalbėjo Tvarkunas ir kurie niekur nenorėdavo pri
TeL Cmual 2118
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos
Petrokas, pastarasis vardan L. sidėti, nė bonų pirkti, nė prie S. TijuB«iciui atsilaikius NAUJAS SCENIŠKAS VEI kalbų,
Valandos: 19 ryto iki 8 vakare.
aritmetikos, knygrvedystes, stsTelefonas Canal 5395
nografijosv
typev/ritto» pirkly bos taiDarbininkų Sąjungos kuopos. bendroves prisidėti, nė dolerį posėdis atidaromas ir duoda
Gyvenimas: — 2811 W. OSrd Str
KALAS.
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
TaL Prospect 8488.
Vakarienė užsibaigė labai aufkoti Lietuvos labui, 'Žodžiu, mas Įtaisas sve^M. Šis svei
rijos, geografijos, politiklnės eoknopilietystės, daillaražystės.
•'• baisus/ šykštuoliai. O kai pa- kina susirinikusius, aiškina da •Ką tik iš spaudos išėjo nau mijos,
Generalis Kontraktorius, §taty- triukšmingai.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
svetimtautis, t a i bartinį stovį ir išveda, kad ne jas veikalas, trijų veiksmų 4 valandos po pietų: vakarais nuo t
tojas ir senų namų taisytojas.
'• • »• • >
Linkime kun. F. Kemešiui isisuko
TeL Canal 367, Vak- Canal.2118
2338 S. Oakley Ave., Ohicago kuogeriausio 'pasisekimo, kad \ tūkstančiai
V i s ų vienam nėra patogu likties be tragedija, "Šventos Akvilinos iki 19 vai.
iš
Arti 23 6io Place.
Augščiausias suteiktų kiek kampų pabiro. Gaila, kad lie draugijos. Mokytojam gi ypa« Kanfctnės Mirtis". Parašė kun. 3106 S. Halsted St., Chicago.
V
• • • • • • • • • • • » i
vienam jo darbe dvasišką pa- tuviai prie panašių dalykų ir tas reikalinga, nes reikia neš J. Židanavičius. Kaina tik
Lietuvis Gydytoju Ir
PARDUODAME FIXTURES.
ti
kraštui
gerovę.
Po
pasvei
linksta.
gelbą.
20c.
Duokite
užsakymus.
Chirurgu
Iš priežasties privertimo išsikrau
,,
kinimo
kalbos
renkama
nauja
Tėmytojas.
styti
turime parduoti grosernės krau
1821 South Halsted Street
Pastaruoju laiku atsirado
•Telefonas Boulevard 4139
"Draug!o administracija.
tuvės
rakandus (fišturės). Galima ir
Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki4
II
i m
« • * *
valdyba pusiau slaptu balsa
kaip
ir
naujos
rųšies
insUranpo vieną pirkti.
po pietų; 8 iki 9 vakare
PAIEŠKAI!
savo
pusserig
Ameli
;
^P^L
A.
Masalski
Adresas
įįm mmmm • • • • • • • • • • • » »
• • • • » » •
BE GĖDOS.
oe. Jei kiek biskį įsibriežei vimu. Išrinkta valdyba iš se jos, Barboros ir Liudvikos Vinskai- 4434
So. Fairfield Ave
Chicago, IU.
Graborius
čių,
brolių
Vincento
ir
Jono
paei
kančių
asmenų:
liaudies
mo
į pirštą ir buk namte. Už tai
nančių iš GilageriŲ kaimo, Raseinių
Patarnauju lai
S
Tel. Boulevard
Boulevai
2160/
Kingston, Pa. — Vasario bus užmokėta. Su tuo insu- kytojų E.. Radišauskytės ir Bf. 1 apskr Aš jau 9 metai Amerike. " PAIEŠKAU savo pusbrolio Julijono
dotuvėse, v e s Turiu prie jų labai svarbų reikalą,
ir pusseserų Pranciškos
tynote* ir kuuo-f' m™esy šiame miestely atei- ranee net iš draugijų žmones I Paltarokaitės, gimnazijos mo malonėkite atsišaukti šiuo adresu: Gudavičiaus
ir Onos Gudavičiūtės — jų vyrų pa
v i a i mie
Barbora Gmftrciaisskienė
kytoju; d-ro Eideno ir p. La
vardžių nežinau — Paeina iš Prasatkalbina
pasitr;a?ukti.
Bet
lie
r
l
S
i
V
^
I
s
t
u
i
sumokėjo
$904
LIETUVIS GYDYTOJAS
309 South Street
Kainos prieina
tavonų kaim. Šeduvos parap. Šiaulių
Westvflle, 111.
pabaudos už pool ruimus ir tuviai turėtų žinoti, kad Sus. bučio* ir kun. DagiHo. Taip pat
$3303 S. Morgan Str.
pavieto (dabar Panevėžio), vtsi trjs
mos.
malonėkite atsišaukti, ar kas kitas
S}
CHICAGO, ILL
13307 Auburn Ave. Chicago.l nuodų
—wmmmmm » i n n
(degtinės)* _ dirbi- !Lie. R. K. Am* ,yra gana ga *šriakta revizijos komisija.
apie juos žinote praneškite man
už tai gausite gražuj, dovaną iš Abimą.
Už dirbimą tos ras. Jis tvirtai : stovi. Pašelpą Bar -butą keletag sumanymų, o
merikos.
ITT%
PARSIDUODA moving- ir coal biz
Juozapas Gudavičius
munšainės
stubose pa ir pomirtinę visad išmoka. paskutinė seka Tijūnaičio pa nis.
Per 20 metų Išdirbtas Parsi
'ĮIIHIINIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIUIIIIUIIIKL
2411
E.
Allegheny Ave. Philadelphla
duoda iš priežasties ligos. Atsišau
prastai užmoka $50 pabaudos Kiekvienas lietuvis katalikas skaitai
Pa.
Norih Ameriea
Dr. L L MAKARAS
S. D. LACHAWICZ
kite
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
i'» • ' »
••• ,'T.
2f84 W. 24 Str.
g
LIETUVIS GRABORIUS
§ fe teismo lėšas Galima būti turėtų ten priklausyti. Tada ''Naują mokykla besteigiant »>
Ofisas lOtOO S. Michlgaa Ave.
Patarnauja laidotuvėse kuopi- S
Chicaga, m .
VaL 19—19 ryte; 8—4 po pietų,
SKiausia. Reikale meldžiu atalaam-S tikri, kad žymi dalis šių gir- žinotų, kad' teisk^ai bus paSAVIEJI REMKITE SAVAS
Skti, o mano darbu busite užaa-S
8:89—8:89 vai. vakarą.
Čia
jis
plačiai,
išdėsto,
kaip
-nėdintl.
S tuoklybės platintojų prie tė- tarnaujamas.
ĮSTAIGAS.
=3814 W. 2Srd PI.
Ghicaso, DL=
rusų
mokyklos
sisifema
yra
Koresp.
^LATBflHTC "DRAUGĄ"
Slvynės Lietuvos reikalų niekuo
r
Telefonas Ganai 81M
f
i

iD..M.T.STRlKOL'IS|

DR. MAURIGE KAHN į

Central Manufactoriog
i
Districi Bank

i

DU. J. SHINGLMAN

Dr. C. Z. Vezeflis

DR. A. A. ROTU

DR. R. C. CUPLER

DR. S. NAIKELiS

KAIP JUSŲ AKIS

S

DR, A. E. MILLER

1 V. W. RUTKAUSKAS

> DR. CHARLES SEGAL S

i

i

lt

i

f

:•:•

PLUMBING

L

Dr. M . StupDicki]

DR. A. L. YUŠKA

*

1

MOKYKLA

t

JOHN G. MEZLAISKIS

DR. P. Z. ZALATORIS

t

1 DR. A. J. KARALIUS

1

<<

i

Reaidencija: 10528 Perry Ave.
TaL Pullman 848 ir PulL 849

ujmiiuiuiuiiiuitifiiiiiiirjtitiititi

i

»•»<*»

Trečiadienis kovo 15 d., 1922

DRAUGAS
* • *

4

^^••^••^•^••••^^a^*^^^^*^^^*^^^^***^**^^*^^*^^^^^^*^ mok. vakarais ir atlikdami ™^ Tn*
kasdieninį darbą, tečlaus da
Įėjimai. k
bar patenkinti ir jš jų dau
Mėnesinių duoklių . . $382.70
guma 13 d, kovo pradės lan
Metnės duokles nuo drkyti Englewood High School.
jų
200.27,
Patartina, kad ir kiti lietu
NEPAPRASTA RETENYBĖ. VYSKUPAS KELIAUJA AINuo trijų vakarų
265.20
viai -pasektų, viršminėtus as
RIJON.
Nuo dviejų bazarų .. 890 ^0
menis ir naudotųsi proga, ne
Ligšiol Chicagos lietuviai
Garbės nai ių . . . . . . . . . 550.00
gu kur veltui laikę, praleisti.
turėjo daug gražių koncertų, I Peoria vyskupijos vyskupas
Kapinių imkliava . . . 15.1.00
Ten buvęs.
tečiaus tokio kokio dabar lau- -sufraganas O'Reilly, kurs te
&v. Antane dienom rink
* kiame kovo 22 d. Orchestra nai per pereitus tris metus
liava bažnyčioje .. 244 52
ŠV. JUOZAPO GLOB. DRHali, p. J. Naujalio rengiamo, i buvo klebonu-emeritu Sv. Pa
Nuo viešos rinkliavos 716.43
JOS DARBUOTĖ.
triko parapijoje, rezignavo ir
nešame turėję. Sykiu
$3,402.72
Jame dalyvauja
įžymiau iškeliauja Airijon.
North Side. — Šv. Juozapo
Apie tai pranešė Peoria vy
sias mūsų kompozitorius, pia
Išmokėjimai.
Globėjo Dr-ja laikė bertaininį
nistas ir vargonų virtuozas. skupas Dunne.
susirinkimą .kovo 5 d. Vien Ievai Doreiutęi, našlaitei,
*Jis organizuoja visas mūsų
Vyskupas ,0'Keilly yra se balsiai priėmė laišką iš Lietu
kuri yra Šv. Kazimiero Se
muzikos geriausias pajėgas: nyvas ir silpnos sveikatos. vos Fin. Misijos, kuriame
serų Vienuolyne auklėjama.
solistus, muzikus, daininin Del to jam reikalingas ramus draugija kviečiama nusiimti
\
$447.88
kus. Visi Chicagos chorai su atsilsėjimas po ilgų metų sun paveikslus ir surašyti > visas
Neturtingoms moterims 230.00
jungti, kurių yra net kelioli kių darfrų Bažnyčios labui.
aukas ir L. L. paskolos bo P. Bagnonaitei
78.50
ka su keliais šimtais choristų
nus, visą draugijos istoriją ir P. Benevičienei
15.00
išpildys p. J. Naujalio kuri
SUGAVO 4 PLĖŠIKUS.
prisiųstų L. F. Misijai. Nuta
nius.
rė tą viską išpildyti.
Sykiu
$771.38
Keturi
plėšikai
užpuolė
Pa
Turėsime koncerte
visos
Kaporte iš Labd. Sąj. draCentran pasiųsta .. 2,200.00
nama
užeigų,
4601
So.
State
Chicagos rinktinius muzikos
buotės paaiškėjo, kad Labd.
st.
Visi
atrasti
svečiai
apip
žmones. Tokio koncerto tikSąj. 6 kuopa rengia vakarie
Viso išmokėta .. $2,971.38
lėšta.
Paimta
apie
3,000
dol.
' rai dar nesame turėję. Nei
nę bal. 2 d. pagerbimui gar
Palyginimas.
Bet piktadariams
nevyko
vienam iš kompozitorių nepa
bės narių. Šią draugiją ten
vyko suorganizuoti visų Chi darbų baigt. Kituomet jie auto atstovaus A. Marcinkevičius.
Įėjo
$3,402.72
cagos muzikalių pajėgi). Šio mobiliu šovė šiaurių link, <hIšėjo
2,971.38
Draugija vienbalsiai nutarė
tektivų
būrys
su
šautuvais
ji garbė tenka p. J. Naujaliui.
pakeisti vardą: vieton Šv.
J a u plačiai kalbama apie juos pavijo ir visi keturi tu Juozapo Apiekuno vadinsis
Liko
$431.34
rėjo
pasiduoti.
busima koncertų ir visi sku

>ltfW<laiW<^MWgijigi<Klgiiiii<i<igigigigigi<igigi<įgigigigigigiiį«

CHICAGOJE

ba iš kalno įsigyti bilietų;
nes nėra abejonės, kad kon
certo dienoje bilietų pristigs.
Bilietai gaunami taipat ir
" D r a u g o " ofise. Pasiskubin
kime.

ADVOKATAS PAŠOVĖ
PLĖŠIKĄ.
Advokatas Joseph Nosek,
1734 Sp. Ashland ave., eida
mas vėlai nakčia namo ant
kampo Ashland ave ir Roosovelt road atrado tris jaunus
plėšikus, užpuolusius
viena
nusigėrusį žmogų, y
Advokatas suriko ir tie nu
dūmė palikę savo auką.

PROGA IR LIETUVIAMS.

J. Naujalio koncerto, kurs
įvyks kovo 22 d. Orchestra
Hali,
tikietus galima gauti
"Draugo" ofise.
Administracija.
SĄJUNGIECIŲ DOMEI.
NORTH SIDE. — Mot.
Sų-go s 4-tos kp labai svarbus
nepaprastas susirinkimas bus
eįv vakarą, kovo 15 d. š. nY.,
Šv. Mykolo par. mokyklos
•kambary, 7:30 vai. vakare.
O. R. Paliuliutė, rast.

PERSKAITYKITE ŠIAS FIGŪRAS:
. Kompanijos
Chicago Elevated Railroads
New York Subway
New York Elevated

Pasažierių per mylia
3.68
\
6.09
5.65

/

Greitumas EXPRESINIO ir RUSH Tramvajų
Chicago Elevated Railroads
Ne\v York Suhway
New York Elevated

16.89 mylių į valanda
1680 mylių į valanda
16.29 mylių į valanda

•Greitumas tramvajaus paeina nuo to kiek stočių jis turi sto
ti. Imant virs paduotas skaitlines kurios parodo greitumą
tramvajų buvo labai prižiūrima kad lygiomis. Kuomet nerei
kia sustoti prie kiekvienos stoties tuomet tramvajai ir Chicagoj ir Ne\v Yorke važiuoja kur įkas greičiau.

s

Revoll
užpulti
kuomet
skaitlius
nės. Xc|

Bridgeportas. — Prie* 31 ir
Loomis gatvių randasi* viešoji
mokykla vardu Holden. Joje
jau trečias metas kaip yra atįdaryta vakariniai kursai iki
8 skyriaus (grade). Mokina
per 24 savaites po 4 vakarus
kas savaitė.
Paprastai, rudeniop, visuo
met prisirenka gana daug mo
kinių, bet apie pusę žiemos ir
prieš galą belieka visai mažai.
Taip daro ir mūsų lietuviai,
išpradižių daug atsilanko, o
mažai teištęsėja iki galai.
Kaip kiekvieną, metą, taip
ir šįmet, 9 d. kovo buvo tos
y

v ak. mokyklos aštunto sky
riaus užbaigimas. Tarp 22 mo
kinių turėjo progos baigti ir
6 lietuviai, segantį: A. Jonu
šas, V. Petrauskas, A. Budris,
A. Beckis, K. Krajenas ir I.
Maroza; iš tų, 3 mokiniai yra
L. Vyčių 16 kp. nariai.
Minėti asmenįs, nor s nema
žai pridėjo triūso lankydami

mmmmmmmmm*
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I ŠIANDIE YRA KOVO 15 ta- S
§ PASKUTINE DIENA! [

, Išpildymui income tax raporto. Ateik šiandien pas |
klausimu: Ar geležinkeliai tu č i ų 16 k p . l a i k y s susirinkimą 15
mus, o mes jums išpildysime dykai nežiūrint ar esate &
ri būti valdžios nuosavybė?
Praneša visiems Bischoffo
d.'kovo tuoj po pamaldų, Šv. Šv.
banko kostumeris ar ne.
įteigiamą pusę ėmė: A. Va Jurgio par. Vyčių kamb.
kreditoriams kad malonetumet
'
lančius, J. Milašauskas ir Ii. Į Šiuo svarbu prisiminti, kad vy- rekorduoti savo notas, gautas
Bankas atdaras šįvakarę, nuo 6 iki 8.
Norius; negiamą pusę: J. Annuo Bischoffo, visuotiniam
driulaitis, M. Quiriei ir J. Kve
kreditorių komitetui kurio-oderaitė.
fisas randasi po t num. 4509 S.
S
Ashlaąd Ave. Valandos nuo 9
Šie studentai tą klausimą
ryto iki 9 vakare kas diena.
nuodugniai išgvildeno, išaiški
DUKTĖ, JADVIGA
1112 WEST 35-TH STREET
Nedėlioj nuo 10 ryto lyg 4
no.
MOTINA, MARIJONA
H
Didžiausias Bankas Ant Bridgeporto.
vai. po pietų. Meldžiame ne
Malonu matyti mūsų jauni
(po tėvais Rubuzeviciutė)
laukti toliaus, nes ' * recfeipts'' ! & M E K E R I K I E H B B M H H B I B H R H I H §
mą taip gražiai lavinanties ir
TĖVAS, STANISLOVAS
turi būti suneštos iki 20 die
užsiimantį rišimu painiais, gy
NEZELSKIAI.
nos šio mėnesio. Pranešame
vais dienos klausimais.^
Paminėjimai metinių sukak
tuvių. Jau praėjo metai laiko
visiems Lietuviams Bischoffo
Cores.
kaip persiskyrė su šiuo pasau
lių mūsų Draugiausioji dukrele
kreditoriams, neklausyt viso
Plačiai pagarsėjęs Fotografistas, A.
Jau vigą mirė kovo 2 1921, 0
LABD. SĄJ. 1 KP. APYS
kių
agentų
su
apgavingais
metų amžiaus. Motina mirė ko
VOITKEVIČIUS, Fundatorius Šv. Ka
KAITA
vo 15 d. 1921, ftO metų am
pranešimais
arba
agitacijomis,
žiaus, paėjo iš Kaimo red. Tel
zimiero kapinių varpo, pagryžo iš Lietu
šių apskr., r Plungės miestelio
mes komitetai dažinojome iš
vos ir savo name 636 ^West 18 Str. Chica
Tėvas mirė balandžio 14 d
tTown of Lake. — Labda
tikrų
šaltinių,
kad
advokatas
1921, 60 metų amžiaus paėjo iš
go, EI. atidarė PIKČERNĘ su naujausio
ringos Sąjungos pirmos kuo
Kauno red. Telšių apskr. Plun
siūlo
Bischoffo
vienam
agen
gės miestelio.
išradimo prietaisomis.
pos metinė apyskaita nuo sau
tui,
dvidešimt
penkis
tūkstan
Duktė paliko dideliame nu
Reikalui atsitikus, eikite prie savo seno bičiulio.
sio 1 d. 1921 m. iki sausio 1,
liūdime tėvus, viena seserį Ir
čius dolerių. Malonėkite patys
broli.
Senieje tėveliai paliko di
f>asvarstyti kokią gerovę nori
džiam nuliūdime viena sunu dvi
žmonėms padaryti.
Patyrę i i ! i i i i i i i ! i i i i i i i i i n t i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i >
dukteris Amerikoj. Mūsų bran
giausia motinėlė
paliko di
tokių dalykų, prašom atsiim
DIRBTUVE
|
džiame
nuliūdime
viena
seserj A
Rengia
ti savo notas iš advokatų. Jau
Vėliavų, Karūnų, Šarpų ženkle- 1
merike, seserį Ir brolį Lietuvoj.
A, L. R. K. Fed. Ch-gos Apsk.
Mūsų brangiausis tėvelis paliko
žmonės pradėjo ir nuo recivelių ir kitokių draugystėm reika
didžiame nuliūdime seserj Leo
Ned., Kovo 19 d., 1922 m.
norą ir brol| Joną Lietuvoj
lingų dalykų.
rio atsiimti, notas. Patariame
akt
Dieve Dieve! Kad ta beširdė
Diev<k~Ąpveizdos Par. Svet.
visuomenei iš kur galima at
A. J. POŽĖLA
I
mirtis atėjusi atėmė gyvybė Ir
Ant 18-tos ir Union Gat.
suardė visa gyvenimą. Nors mi
siimti notas ir atnešti visuoti
1908 W. Division Str. Chicago. \
rė bet mūsų širdyse neužgęsta
Los gabiausi artistai
didžiausls nuliūdimas ir apgalnam komitetui, kuris veikia iriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiHiiiiiiiiiiiiiim
lestavmias,
dukterėles
ir
Tėve
Cicero, UI.
vardan visų Lietuvių kredito
lių. Lai būna lengva Amerikos
žemelė, o būdami Dievo globoj
Ar Ju« Kankina Plaitkan**?
rių.
lai Išmelš ir mums vieta šalip
NAUDOKITE: Ruffles
Antra Dalis Programos
savęs ir gyventi per amžius link
Bus
paimamos
notos
nuo
4
Ar Juo» Galvos jaJ%*fti«i«i ?
į
smybėje. Mes jų daugiau ant
NAUDOKITE
Ruffles
šios ašarų pakalnes nesulauksi
vai. po pietų iki 9 vai. vakare
"SU ŠIUO ŽENKLŲ
Ar Įn*ą PUukuTSUalu?
m e nematysime nei nesutiksime
todėl giminės, draugai, draugės
sekančiose kolonijose:
NAUDOKITE Ruffles
,
PERGALĖSI".

A- f

CENTRAL MANUFACTURING
D I S T R I G T BANK

A.

PRANEŠIMAS

VAUDEV1LLE SCENOJ

K\

ispildy s gabiausios visosvAmeirikos Artistės šv. Kazimiero
Viettuolvno, Auklėtines,
i
Pradžia 7:30 vai vak.
Panga 35c. 50č. ir 75c.
Kam programas nepatiks bus
pinigai grąžinami.
(Apgr.)

ir pažįstami atmindami tas liū
dnas dienas a a. Jadvigas, Ma
rijonos ir , Stanislovo mirčių šir
dingai kviečiame atminti Jų dū
šias ir atsilankyti ant pamaldų
kurie išgalite. Pamaldos įvyks
Kovo 17 d. 1922 m. 8 vai. iš
ryto Visų Šventų parapijos Ba
žnyčioj Roseland.
Kviečia nuliūdę
Sunos Juozapas Nezelskis ir
Dukteris Stanislava Dauginienė
ir Kazimiera Mikutlenė.

{18-ta gatvė) Seredoje, kovo
15 d., A. Bagdon, 1750 So.
Union Ave., (kampas 18 gat.)
(Brighton Park) Ketverge,
kovo 16 d, Bažnytinėje svet.,
44-tos ir Fairfieldjjlve.
Komitetas.
(ApgTo)

f

I

jos re^
užėmė
na. Ji
gyvuojj
džią, k}
laisvę

Skaitlinės parodo kad ant Chicagos Elevated daugiau pa
sažierių važiuoja negu kitur ir gauna geresnį patarnavimą.
Chicago Elevated stovi daug augščiau greitame už kitų mies
tų eleveitorius. Čionai.s žemiau paduodame palyginimus tarpo
New Yorko ir Chicagos:

PRANEŠIMAS

PASKUTINĖ DIENA MO
KETI TAKSAS.

NAUJALIO KONCERTO
TIKIETAI

Re

Chicago Elevated
Railroads

Parėjęs namo tuos pačius
tris vaikėzus jis pamatė už
pakaly savo namų gatvaitėj.
Tad jis išsitraukė revolverį
ir šuktelėjo vaikėzams pasi
duoti.
Kuomet tie pradėjo bėgti,
adv. Nosek paleido vienų šū
vį. Vienas vaikėzas sukniubo
pašautas kojon.
Tai Harry
Cohn, 18 metų, 4241
West
Roosevelt road.
Nosek yra Illinois naeionalės gvardijos kapitonas.

Chieagoje pavogta 13 auto
mobilių paroje kovo 13—14 d.

No. 6!

Patarnavimas kurį suteikia Chicago Elevated Railroads1 ne
gali biitrsulyginamas ne su jokių kitų miestų šioj šalij. Tramvajihė mylia yra vienutė kuria mieruojama patarnavimas. Chi
cago Elevated išleidžia daugiau mylinių tramvajų negu ko
kiam Mtam dideliam mieste.

Šv. Juozapo Globėjo. Nuo ko Iš pereitų metų buvo likę
.'
966.61
vo 5 d. 1922 m. vadinsis Šv.
, Kriminaliame teisme teisėJuozapo Globėjo Draugystė.
jas Sullivan atidėjo
toliau
Korespondentas. Viso ižde yra
$1,397.95
Walsh'o bylų. Walsh, darbi
Už garbės narystes .. 1,000.00
ninkų unijos viršaitis, kalti
RASTA PINIGŲ.
Iš iždo "paimta
750.00
namas už dviejų žmonių nu
Priskaityta note centrui
žudymų. Už vienų žmogžudys
Bridgeportas. — Gatvekarypaskolinta
250.00
tę jis jau išteisintas
je, ant Halsted St. linijos ra
dau pinigų. Kas pametėte at
Visi sudaro
$1,000.00
MAŽIAU LOŠĖ, DAUGIAUS
sišaukite pas:
Iš
£1,397.95
IŠLOŠĖ.
Petronėlę Jenčiauskaitę, Išėmus
750.00 čiai-tės atsilankytų susirinkiman
3244 S. Morgan St. Chicago.
f
1 ir pripildytų centro prisiųstas L.
Vienas žmogus gyvenantis
Ižde lieka . . . . . . . . . . $647.95 Fin. Misijos korteles, kurias rei
ant Canalport Ave., netoli
JAUNIMO — STUDENTŲ
V. Ą. Galnaitė, rast. kia kuogreieiausia pasiųsti atgal.
Halsted, pirm jau dviejų me
DEBATAI.
tų pradėjo dėti pinigus į
Valdyba.
"spešelus". Pagaliaus taip
Cicero, 111. — Turėjome de
pradėjo <lėti, kad kiek tik už
^R. J. BISCHOFFO KREDI
batus (Kada? — Red.) šiuo B R I D G B p O R T A S . — L . V y 
dirbo, tiek ir sudėjo. O "burTORIŲ KOMITETAS".
dingierius" vienų sykį įdėjo
du šimtu ir uždirbo šimtų do
lerių. Daugiaus nebedėjo.
Šeimininkas juokės iš jo,
kad jis uždirbęs ir bijo dėti,
bet "burdingierius" sakė, kad
aš daugiaus uždirbsiu mažiaus
dėdamas, negu tu daugelį.
Dabar *' spešelams' • subankrutijus šeimininkas surokavo, kad jis prarado $300, o
Iburdingierius turi uždirbęs
$100. Mat kas mažiaus lošė
daugiaus išlošė.
K.

iandie kovo 15 d. Tai pas
kutinė diena mokėti taksas už
įplaukas. Šiandie federalis mo
kesčių rfnkimo ofisas tiesiog
žmonai apgultas.

ATARNAVIMAS
ANT ELEVEITORIU

A r Jų* N o r i U A p t c i 5 o ? F J u o t ?
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NAUDOKITE JįtįffJeS

į

UjLulctnui sevo plaukų graiuus ir tankiau

NAUDOKITE
j

7

RtUftCS

Užlaikymai ^arvo* odo« sveikai \x Ivanai

NAUDOKITE

Įįttffll

BnffieB galima gauti visose »ptieko«e po 65c. bonkfc arta tiesiog
18 išdirbeju per pa*t$^už 75c. bonka,
F, A D . R I C H T E R A
CO
3 r d A m & 3 S t h St.
BrooJdyn. N. Y.

DIDELI
50 F]
Apie 25.(

