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Tiems ministeriams pašei ims
siunčia nacijonalistai. Siunčia
jiems pinigų, prigulinčių iš jų
nuosavybių Anatolijoje, Gi
katrie neturi jokių nuosavybįij, tiems nacijonalistai sko
lina pinigų. Reiškia, kad Tur
kų tarpe yra vienybė it susi
klausymas.
Vidujinių reikalų ministeris
lzzet paša, kurs iš Konstan
tinopolio buvo pasiųstas Angoron tarties su naeijonalistais, negrvžo čia atgal. Pra
nešama, kad jis Anatolijoje
apkeliaujųs karo frontų, džiau
giųsis Turkų
naeijonalistų
narsumu ir raginus kareivius
ligi paskutinio kraujo
lašo
ginti kalifato sostų.

TALKININKAI PRIPAŽĮS
TA NER1KLAUSOBYBĘ
ESTIJAI
IR LATVIJAI.
»
PARYŽIUS. — Sausio 26
dienų po pietų
talkininkų
premjeiĄ konferencijoje buvo
svarstomi Lenkijos ir Rusijos
klausimai. Paskui paskelbta,
kad nutarta .nepriklausomo
mis valstybėmis pripažinti Es,
tijų ir Latviją.

JAPONAI NEMIELAI KAL
BA APIE NUSIGINKLAVI
MĄ.

METAI-VOL. VI.

No. 22

1170.

IŠ NELAIMINGOS AIRIJOS NAUJAS TERORAS SIAOčjA siberijoje. j
Cork, Sausio 27.. — Karo

Sako, Siberijos apleisti Japo-' teismas via teisė penkiolikos
metų mergaitę Airiukę Mary
nams negalima.

Dowels. Nuosprendis atidėtas.
Jinai buvo suareštuota lau
kuose. Nešusi ginklų. Polici
jų pamačiusi ginklus pametu
si ir ėmusi bėgti. Reiškia, ji
nai pristatydavusi ginklų Ai
riams savanoriams.
Teisiama visas laikas išty
lėjusi, klausiama nei žodžio

Tokyo, Sausio 27. — Aną
dienų Japonų }»arlamente at
sakinėjo į visų eilę paklausi
mų užsienių reikulų ministeris
Uchida.
Nusiginklavimo klausime jis
pažymėjo, kad Japonija be
veik sutiktų tų padaryti, jei
ji butų ofieijaliai pakviesta neatsakiusi.
kitos kokios viešpatijos. Bet
Londonas,
Sausio 27. —
ji pati negalinti to daryti.
Praeitų antradienio
vakare
Apie Siberijos klausimų mi šalimais Dublino būrys sinnnisteris pareiškė, kaib Vladi fcinerių buvo mėginęs užpul
vostoko ir kitų teritorijų Ja ti pravažiuojančiu du armijos
ponų karuomenė negalinti ap automobiliu su policija.
'
leisti. Tai galėsianti padaryti
Anot žinių, policija apsigy
tik tuomet, kuomet ten susi nusi. Keletas pašalinių žmonių
darysianti pastovi
valdžia, ‘sužeista, kuomet tie pasisu
jjes kitaip bolševikizmas gal kę arti kovos vietos.
vatrūkčiais pasiskleistų ir ga
lėtų pasiekti net pačių Japo Dublinas, Sausio 27. — Ka
niją.
ro teisme atidėta byla trijų
Daug priekaištų dėl Siberi Airių, kaltinamų
nužudyme
jos darė parlamento atstovas leitenanto Angliss. Nes staiga
Kato pačiam premjerui Rara nežinia kur pragaišo
svar
kalbant. Jis sakė, kad Siberi- blausias iš kaltinamųjų pusės
ja reikalinga Japonijos milita- liudininkas.
Tad apginėjas
rizmui.
pasidarbavo atidėti bylų.

Londonas. Sausio 27. —■ 15
Gelsingforso depešoje sako
ma. jog Siberijoje prasidėję
dideli valstiečių sukilimai
prieš bolševikus.

Pranešama, valstiečiai ap
gulę daugybę miestų ir ųiies-.į
telių, kuriuose stovi bolševikų
garnizonai, ir atkirtę nuo jų.
privežimą maisto ir amunieijos.
Ryjinėj Siberijoj bolševikai
atnaujinę baisų terorų. Vals
tiečiai tiesiog būriais galabinąmi, jei kurie iš jų išreiškia^
nepasitenkinimų bolševikų vai-,
džia.

Pietumis premjeru Lloyd
Studijuojamas Austrijos kri- George ir Briand du vienu
prie užkandžio tarėsi apie Vo
zis.
kietijos atlyginimų.
DANIELS PRAMATO'DIDE
Paryžius, Sausio 27. — Va Lloyd George nepatenkintas.
LE KLAIDĄ.
kar pirm pietų premjerų kon
■ - ■
spaudos
ferencijoje buvo tariamasi a- Palis Prancūzų
Perspėja, kad dirbdinimas lai
pie atlyginimų, prigulintį tal smarkiai kritikuoja Anglijos Talkininkai imsis priemonių.
vų nebūtų sulaikytas.
kininkams nuo Vokietijos. 15 premjerų,už jo pažiūras į kaiToksai
Turkų
patrijotizmas
pasitarimų patirta, kati tai- Jkuriuos klausimus taikos kon
ir jų vienybė talkininkams ne Wasliington, Sausio 27. —
„
kininkų nusistatymas gauti iš ferencijoje.
patinka. Todėl jie paskelbė, Senatas*- priėmė senatoriaus
Vokietijos tai visa, kas yra Vienas laikraštis * taip aškad
Turkija būtinai pripažin Boraho paduotų
rezoliucijų, <
pasakyta Versailleso taikos Iriai prasitarė premjerui, kad
sutartyje. Gal šiandie ar ry-'šisąi pranešė Prancūzų prem- tų ir pildytų taikos sutartį. kuriųja valdžia autorizuoja
Ir jei to nepadarysiu, tai pat ma sustabdyti šešiems mėne
toj bus paskirta abelnoji su jerui Briand, kad jei taip su
sai Konjjtantinopolis išnaujo, siams statydinimų karo laivų.
ma, jei su tuo sutiks Prancu juo pasielgiama, jis daugiau
Copenhagen, Sausio 27. —
kaip kad perniai, bus okupuo Karo laivyno
sekretorius
zai, ir bus surastos priemonės, neatkeliausiųs Paryžiun.
Iš
Rygos pranešama, kad bol
tas
talkininkų
militarinės'
val

Daniels vakar, apkalbėdamas
kaip išgauti pinigus nuo Vo Pasekmėje Briand buvo pri
ševikų atstovas Vokietijai'
tų rezoliucijų, perspėjo sena
verstas atsiliepti į laikrašti džios.
kiečių.
Kopp
ten atkeliavęs ir prane-.
Norima padaryti taip, kad ninkus, kad tie, rašydami a- Ir kuomet tas bus atlikta, tų, kad taip darant klaidin
šęs, kad Vokietija jau kaipic ‘
išnaujo gais keliais einama.
Vokietijos karinis
atlygini- pie konferencijų sumažintų to į Turkų premjerus
pripažinusi sovietinės Rusijos
mas talkininkams jokiuo bu-'nų. Nes kitaip ateity nebusiu busiąs pašauktas talkininkų Čia apeina šešis didelius
valdžių.
skraiduolius, prie kurių darbai
du neturėtų pakenkti taikiniu-1galimos konferencijos Pary- šalininkas Ferid paša.
perniai buvo sustabdyti, kuųkų industrijų."
(ižiuje.
'Dublinas, Sausio 27. — Pas ARMĖNAI KAUJASI SU
40 ŽMONIŲ ŽUVO AUDNO
NORĖTA
NUŽUDYTI
AR

inet ekspertai buvo pasiųsti
Prancūzijos finansų minis- 1
Prancūzų laimėjimas.
kelbta,
kad presbiterijonų
JE.
RUSŲ BOLŠEVIKAIS,
MĖNIJOS DELEGATAS.
Europon pasiteirauti apie lai
teris Daumer tuo klausimu advasiškis
Ir\vin
suareštuotas
vų tipus ir kokybę kitose ša
-tidarė diskusijas. Jis pranešė Talkininkų militariniai eks
Manila, Sausio 27. — Phi- už turėjimų su savimi ginklo Žmonės pakilę dėl bado ir:
Pasikesintojas
suimtas.
pertai
irklavo
konferencijai
lyse.
gavo vyriausybės pažiūras at
lipinų salų pakraščiuose ju ir uždrausti) raštų.
čio.
lyginimo
reikale ir pasakė, savo raportų apie paleidimų
Nežinia, ar tasai perspėji
Invin
bendrai
su
kitais
Ai

ros
audra
sudaužė
dvi
valti,
-kaip butų geriausia išgauti pi- okiecių militarinių organiza- Paryžius. Sausio 27. — Čia mas duos kokių-nors vaisių.
pasikėsinta nužudyti Armėni Bet Daniels tvirtintų- jog su su kuriom žuvo apie 40 žmo riais kovoja už Airijos neprik * Konstantinopolis, Sausio 26.
nigų nuo Vokiečių.
cljU— Gauta žinių, kad kai-kurb'Raportas buvo patenkinan- jos delegatą Avitis Aprouni- ta rezoliucija daroma didelė nių. Tarp žuvusių yra moterų lausomybę.
ir
vaikų.
/
se Armėnijos vietose tikrai
Leokų klausimas.
tis prancuzuSt Xes jis palietė an.
klaida. Nes kitos šalys be aKONFERENCIJA
TURKI
pakilę gyventojai prieš Rusų
Su revolveriu jis buvo už todairos ginkluojasi ant van
Paskui konferencija pak-^pilnai visus klausimus, kurie
JOS
KLAUSIMU.
bolševikus.
Bet smulkesnių ži
SUMAŽINTA KAINA TRAK
pultas
arti jo rezidencijos. dens.
lausė Anglijos ambasadoriaus j pažymėti taikos sutartyje.
nių apie sukilimus neateina.
TORIAMS.
Visgi konferencija dar ne Paleistas šūvis nepataikė.
Vokietijai d’Abernon praneši
Įvyks
Londone
Vasario
pabai
Gruody Armėnų atstovas
tarė savo galutino žodžio. Sa- Pasikesintojas tuojaus buvo FORDO KOMPANIJA IEŠ
mo.
gofe©.
mieste
Baku buvo mušęs te
Detroit, Mich., Sausio 27.—
Doumero pranešimas užėmė koma, ji pripažinsianti eks- suimtas.-Pasisakė esąs Alex
KO DIDELĖS PASKOLOS. Ford Motor kompanija pas
legramą Maskvon, prašydamas
kuoue visų rytmetinę sesijų, pertų raportų ir nuspręsianti, ander Tliesakarian, 21 metų.
Paryžius,
Sausio
27.
—
Aukuoveikiaus
pristatyti maisto
kelbė sumažinanti $165 trakJis lieptas išversti angliškon pilnų Vokietijai nusiginklaviNew York,
Sausio 27. — i toriams kainų.
gščiausioji ttfryba (talkininkų įr kuro Armėnijos gyventoPERSPĖJA PRIEŠ SKAIT
kalbon ir induoti talkininku mų ligi Liepos 1 dienos,
Fordo
automobilių
kompanija
premjerai) savo posėdžiuose jams. Jis pareiškė, kad jei
LINGĄ ATEIVIJĄ.
ekspertams.
Paskirtoji komisija Austriiš Detroito čia per savo rep
čia definitiviai neišrišo <Į'ur‘ tas veikiai nebus padaryta, ga6 ŽUVO SUSIDAUŽIUS
Tuo metu konfereneja su- jos reikalams jau ėmėsi dėsrezentantus
teiriaujasi
gauti
kijos klausimo. Tam tikslui Įima laukti blogesnių pasekTRAUKINIUI.
plenavo aptarti Lenkijos ii-jtyti pienus ir studijuoti tos Washington, Sausio 27. — paskolos apie 75 milijonus
nutarta
sušaukti konferencijų mių.
Ateivijos generalis komisijoartimųjų ftvtų klausinių.x
-šalies krizį.
dolierių.
San Salvador, Sausio ^7. —'Londonan. Konferencijon pa-j Anot žinių, veikiai po to iš
nierius Caminetti sugryžo iš
Ant Western
geležinkelio kviesti atstovus talkininkų, Baku Armėnijon pasiųsta bolEuropos, kur jis tyrinėjo iš
•
ORAS. — Gražus oras šian susidaužė
eiviją Amerikon.
du važiuojančiu Turkijos ir Graikijos. Konfe- gevikų karuomenė. Bet apie
Turkų Vienybe
Senato komitetui ateivijos die ir, turbut, rytoj; kiek šil traukiniu.
Žuvo 6 žmonės. rencija turės įvykti ateinan- niaist0 jr kuro siuntimų Armė
čio Vasario pabaigoje.
nijon negauta jokių žinių.
- Talkininku*
reikalais jis pranešė, kad prieš čiau.
Daugybė sužeista.
Prancūzijos
premjeras
Bri

ateiviją reikią imties griežtų
and apie tų augščiausios tary SEIMO ATSTOVAMS LEIS
SULTANO VALDŽIA GELB Pagelba naeijonalistų vadams priemonių. Nes kuomet atsida
bos nuosprendį telegramomis TA NEŠIOTIES 'GINKLUS.
rHINCS fHAT
STI NACIJONALISTAMS.
n , ... , .. ...
rys rubežiai Vokietijos ir Aus
Be to Abdulo Mepdo suma
painformavo Atėnų ir Kons
trijos, iš ten ateiviai Ameri
nymo, ar kaip kitaip jį gali
Manila, Sausio 27. — Philitantinopolio
valdžias.
Nacijonalistai duoda pagelbos ma butų pavadinti, yra žino kon ims lietis kaip vanduo.
pinų
salų seimo
atstovams
Čia suprantama, jog Kons
sultano valdininkams.
ma, jog sultano valdžia <tyiirtantinopolio (sultano)
val pravestuoju biliumi leista neAPIPLĖŠĖ APSKRITIES
gutnoj daiktų taikosi prie įdžiai duota liuosybė skirtį at šioties ginklus apsiginimui.
KASININKO OFISĄ.
Konstantinopolis, Sausio 27. sa'kynių, ateinamų
čia nuo
stovus konferencijom Ji galės
Čia tvirtinaima, kad A bilai Me- Turkų naeijonalistų vadų iš
tuo tikslu susisiekti ir pasi AUKSINIS UNIVERSITETO
jid, galimas įpėdinis Turkijos Angara. Taigi daugiau klau Marion, O., Sausio 27. —
JUBILIEJUS.
tarti su nacijonalistais. Nes
sostan, padavęs sultanui min soma naeijonalistų nurodymų, Vakar anksti ryto du plėšiku
abiejų pusių atstovai pagei
Vakar Slierman viešbuty iš
tį atlaikyti iškilmingąsias pa kaip pačių talkininkų. Tas rei čia užpuolė ir apiplėšė aps
daujami.
krities
kasininko
ofisų.
Paim

kilmingąja vakariene paminė
maldas ftv. Sofijos mečete už škia, kad sultano valdžia tnomi
ta
$14,750.
Kasininkas
Forry
ta auksinis Lovolos universi
kritusius Anatolijoj Turkų ka duoda nemažai pagelbos naeiLENKAI
KALTINAMI
UŽ
Plėšikai
teto jubiliejus. Reiškia, suėjo
reivius pastarųjų dienų kovo įonnlistains, kurie kariauja žiauriai apmuštas.
ŽMOGŽUDYSTES SILEZI 59 metų nuo tos katalikiškos
pųsprųdo
laukiamuoju
auto

se su Graikais. Dar esą pa-’pricš talkininkus
JOJE.
mokslo įstaigos įkūrimo.
tarta, kad patsai sultonas su Nežiūrint 9>, kad sultano mobiliu.
savo šeimyna dalyvautų tose valdžia ofieijaliai yra atkirs
Berlynas, Sausio 27. — Čia
pamaldose.
ta nuo Anatolijos, bet ta val
paskelbta, kad plebiscitui pa
Tokios pamaldos
reikštų, džia savo rankose turi visgi
skirtame plote Augštojoj Sile
kad sultano valdžia pripažįs transportaeij,j laivais. Ir to
zijoj jiemiai buvę 822 žmog Svetimų šalių pinigi) vertė, mai
ta savaisiais kareiviais tuos lio! sakoma, kad ji dažnai.Ažudysčių. 1919 meteis, kuomet nant nemažiau $25,000 Sausio 20
Turkus, kurie kariauja
su natolijon nneijomilistanis pa- j Washington. Sausio 27. —
tuos plotus kontroliavę Vokie- buvo tokia pagal Merehanta bo
Graikais Anatolijoj.
departamento
siunčia reikalingų vyrų, tin Pagal Darbo
čiai, buvę vos 19 žmogžudys-'
and Tmat Co.:
čių.
Į Anglijos sterlingų svarui
$3.80
paskelbtų žinių apie bedarSakoma, sultanas su tuo pn- kamų kareiviauti.
siųlymu nesutikęs. Nes tas rei Nacijonalistai siunčia pinigus. biavimų Suv. Valstijose pa
Vokiečiai tvirtina, kad už' Pranrurijos šimtui frankų 7.21
NEKUOMET TAIP NĖRA.
sirodo, kad šiandie apie pus
kštų pakilimų jo prieš talki
didumų žmogžudysčių yra kai- Italijos šimtui lirų
3.71
ninkus. Kad tuo tarpu jis Sultano ministeriai gyvena antro milijone darbininkų ne s — Brangus vyreli, Štai musų Seniukas ilėijęs kieman ruko ti Lenkai, kurie tenai perdaug Vokietijos šimtui markių 1.82
Nes turi darbo ir nežinia, kada parinktiniausius tavo cigarus. Kų ai turiu daryti? '
šiandie yra talkininkų malo dideliame neištekliuje.
šeimininkauja, norėdami
lai- Lietuvos šimtui auksinų
1.82
valdžios ižde nėra
pinigų. gaus kokius-nors darbus.
nėje.
— Nurimk, mieloji, tegu vaikas pasidžiaugia.
mėti plebiscitų.
z Lenkijos šimtui markių
,12

VOKIETIJA PRIPAŽIN-.
SIANTI ROLŠEVIKO VAU
ŪŽIA. ‘ S

į

never

PUSANTRO MILIJONO
BEDARBIAUJANČIŲ.

PINIGŲ KURSAS.

Draugas
Seniausieji Lietuvių Raštai.

Ketvirtadienis,. Shu.-is 27, 1921
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metu jis žuvo barikadose.
bažnyčias ir klioštorius glemž |
IMBUVIŲ KATALIKŲ MEHKAMU
Jo draugus Brazda buvo
“DRAUGO” KNYGYNE
dami jų turtus. Kunigai su zokraštutinis
kairys
revoliueijo“DRAUGAS”
|
Galima gauti žios
(T<sa.)
buvo Kryžiuočių Ordeno že koninkais pametę bažnyčias
Mm kaadien* ttekyroa nedAldlenlos. uierius. Tas išliko. Kad ėmė
mes pakeitęs pasauline kuni ir klioštorius pačias vedė, o !
numCMERATOS KAINAI
liepsnoti didysis karas, visų
MALDAKNYGES
Bretkūnas.
(UCAGOJ IR CtSISNTJBl
gaikštija, po Lenkijos globa. mergaitės Dievui pašvęstos ar
pažiūrų Lietuviai susispietė
...................... (8.00
==■•'!■ ' — ... —L. _ .
—
tartis apie tėvynės Prūsų Lietuvoje pagalios Jis buvo įvedęs Prūsų Lietu ba minyškos tekėjo.” (Žemai S
Vnse4 Metų •
•£•!£•»> • 4.00 Vilniuje
nrr. v
ateitį. Buvo Danutė ir Brazda. pasižymėjo Jonas Bretkūnas, voje Liuterio tikėjimines pa čių Vyskupystė. Slienandoali S Ramybė Jums (brangios odospaauks.) ............ $3.50
Netnus • • •.
90.00
suprato vienas kito gimęs 1535 m., miręs 1602. Jis žiūras ir uždraudęs katali 1897 p. 45). Sena Šiluvos gies 1 Ramybė Jums (kailio apdar.) ........................... 2.50
Ftued Metų
............... ..
8.00 Juodu
ypatybes, nors jų taip-pat buvo protestantų dva kystę. Jis suprato Lenkų dva mė sake, kud tais laikais Že | Ramybė Jums (audeklo nj»d.) ........................... 2.00
Prenumerata mokėsi tikrino. Lai brangias
S
šios nnildaknyjcėii formutus yru
x3bj.Puslapių turi 958. bet ne
ka* skaitosi nuo užsiraAymo dienos
dviejų pažiūros, priemonės ir siškis ir Lietuvių klebonus siškuos klaidų. Lenkai nesu maičių vyskupijoje belikę vos S stoTu, nes spausdintu ant plonos popieriui*. Joje yra jvuinų jvuiriauM nuo Naujų Metų. Norint permai
S šių maldų.
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir įpročiai
buvo vienas kitam pradžioj Labguvoje paskui Ka naudojo Lietuvių kalbos kata septyni katalikų kunigai.
ienas adresas Plnlral (oriausia sių
raliaučiuje. 1589 m. jis atspau likystei praplatinti. Todėl
(Pabaiga bus).
sti Mperkant kratoje ar espresa “Mo- priešingi:
|
Aniolas Sargas — juodas apd.......................... $1.25 B
Sey Order” arba įdedant pinlaus i
sdino
tikybinių giesmių kny krikščionimis buvb tapę tik
Lietuviai
tėvynainiui
pasi

s
Aniolas
Sargas — juodais minkšt. apd................. 1.75 =
registruotų laiftkų.
dalino: vieni liko tėvynėje, kiti gų “Giesmės Duchaunos”, tie Lietuviai, kurie suseidavo
= Aniolas Sargas — juodais apd........................... 1.50 =
Pranešimas
“DRAUGAS” PUBL. 00.
išbėgo. Likusi tarp savųjų 1591-ais “Postilių”, t. y. skai su užrubežiu, o lietuviškai
juod. minkš. apd.
Dr.
M.
T.
STRIKOL
’
IS
■
= Dangaus žvaigždutė
1.75 =
B34 S. Oakley Avė., Ohicago.
Danutė pateko į Vokiečių ver- tomų sekmadieniais Evangeli kalbančioji visuomenė tik ofi J Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas ■S Dangaus žvaigždudė - baltas eelluloid hįkI. su
Tel. Roosevelt 7791
_ Perkelta ofiso j I’eople Teutrą I =
paveikslėliu ant
uųid.
gijų. Pateko tenai iš Maskvos jų paaiškinimus. Tečiaus di cialiai buvo užrašoma katali liete
1.75
W. 47tli Str. Tel. Muul. 1»OL. —
. •
džiausiasis
Bretkūno
veikalas,
kais ištikrųjų visai to tikėji IvaiundoM: i iki 3 po pietų, 6 iki k| s Dangaus žvaigždute
parbėgęs ir Brazda. Bet jis
balto kailelio apd.
1.50
išbėgo iš vergijos į Šveiearijų. jo išverstas mus kalbon Šven mo nežinodama. Lietuviškai ! Res.^4 w.l4srd
1.00
~ juodo audek. ap'.
!
Nuo ryto iki piet.
tasis
Raštas
tebėra
nespausdin
■
i
|
Dangaus
Žvaigždutė
—
juodais
apd.
su
užsegimu
1.50 |
skelbiamasis
Liuterio
juokslas
S»u kunigu jis nuvyko pas po■Tel. MeKinley
MMMMI
tas
ir
guli
Karaliaučiaus
uni

|
Aniolėlis
—
juodais
apdarais
...........................
1:50
=
negavo Lietuvių sodiečių šir
pežių, iš jo lupų išgirdo, kad
— 5 Aniolėlis — juodais apdarais ................................. 0.75 =
Danutė taps paliuosuota, kad versiteto knygyne. Tų darbų dyse kovoti su katalikyste, nes
•85 — Sl°“ maldaknygės yru nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių. 5
j S Spaudu aifiki.
j“
ir Lietuva bus liuosa. Jis nesi jis dirbo apie dešimtį metų ir jos nebuvo, o tiktai su stab- Tel. Hurriuon 6688
baigė
trumpai
prieš
įnirsiant
meldijos likučiais.
juto kaip priklaupė prieš poS Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 =
DR. L C. BORLAND
1590
m.
Mus laikais buvo bepraplin- 200 S. State Str. Kamp. Adams = Pulkim ant kelių............................................................ 2.50 =
pežių ir į kojų pabučiavo.
Sered.—G iki 8 vuk. N'ed. 10 iki, 12
tant nuomonė, kad Lenkų kal vul.
S Pulkim ant kelių ...................................................... 2.00 E
Brazdui nerūpėjo Rymo dai
Kunigaikščių Raštai.
iki 12 dienų
ba
Lietuvos
bajorus
apvaldė
= Pulkim ant kebų ...................................................... 1.85 E
Lietuvis perkalbėtojas
lė nei senovė. Jis' pirmutiniu
Prie seniausių Lietuvių kal tiktai apie
|
Pulkim ant kelių ............
1.50 |
aštuonioliktojo
traukiniu nulėkė į Bernų. Ten bos liekanų reikia priskaitvti
S
ši
maldaknyge
yru
Siek
tiek
didesnė
už
pirmesnes.
Jos
kainų
E
šimtmečio pabaigų, kada CzaMusy Vargai.
atvyko ir Danutė iš Vokiečių
S įvairumas priguli nuo apdarų.
5
du kunigaikščio, arba kaip ckio globojamas Vilniaus uni |Tel. kanai 2222 .
| ;§ Maldų Knygelėm........................................................ 75c. S
nelaisvės. Nuncijus judviejų
tuomet sakydavo erteikio, versitetas ėmė žibėti gražiu
Meldžiame skaitytojų nenu
50c. E
vestuves palaimino, T nulipai
Dr. E.Z. ZIPPERMAN | Į S Maldų Knygelė .....................................................
Jurgio Fridricho raštu. Vienas giliu mokslu, kad Lenkija tų
sigąsti: neketiname kalbėti aLILTl VlšKAS DEKTISTAS
2:
Užsisakydami adresuokite:
S
po to Bruzda tapo Lietuvos
lllli No. ilal>U(l Stre<‘t
išėjo 6 Gruodžio 1578, kitus augštų apšvietos įstaigų tyčia
pie naujų nelaimę Lietuvai,
“DRAUGO” KNYGYNAS
!
Vai. l’nnedėlij. Vtarn. ir Ketverge^ s
ministrų pirmininku.
1579 m. Jurgis Eridriejias bu ir sumaningai pavartojo Lie ^9:30
bet apie naujausių mus didžio
9:30 iki 8:30 vuk.
■
ir Subatoj 9:30 iki 6 vuk.™ | 2334 So. Oakley Avė.
.
Chicago, III. į
jo dainiaus Maironio veikalų. Turiniu tat Maironio poema vo pirmojo Prūsijos kuni tuvai sulenkinti. Bet 'Kara Iseredoj
| Mes gerinusia taisome dantis S iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiimiim
Taip jisai pavadino savo po yra augštesnė-ne vien už “Eu gaikščio Alberto Brandebur- liaučiaus klebonų raštui liudi Ji’ėt. ir Nedėlioj nuo 9:80 iki 1-iuuil
|uz. prleinamieusia kuinu.
emų. Jų atspausdino Jago genijų Onieginų”, didžiausia gieeio sūnūs. Jis ėmė valdyti ja. kad Lenkų įtekmė Lietu
masto spaustuvė Tilžėje, o par Puškino veikalų ir už Mickevi Prūsų žemę tėvui mirus 29 voje buvo didelė jmstrečio šim
Kovo 1568 m.
davinėja A. Petronio knygy čiaus “Pan Tadeusz’ų.”
to metų pirma to. Maižvydis
Phone Canal 267
Stiprių
galingų
vietų
joje
Jis pats, žinoma, lietuviškai rašo: “Ape rargresebima, tatnas Kaune.
19 t& Vasario ir Balandžio 6, 1921
DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuva turi puikų Duone yra nemažai. Poetas įpina į nerašė, bet jis pasirašė po laiš kai esti ape atleidimu grekų.”
13 New Vorko be jokių mainymu tiesini J
laičio veikalų, turi ineatsigerė- savo pasakų visus didžiuosius kais, kuriuos jo vardu susta Žodis “griekas” nors nelietu
Lietuvis Gydytojas Ir
BREMEN ir DANZIG
tinų Barono „Anykščių Šilelį’’, mus atgimimo veikėjus: Ka tydavo Lietuviai išėjusieji jo viškas, liet 1547 m. visiems
Chirurgas
S. S. “SUSęUEHANNA"
samų,
Smetonų,
Yčų,
Alsaustėvo įkurtų Karaliaučiaus uni buvo suprantamas. Mažvvdis
1821 So. Halsted Street
bet neturėjo didžios poemos,
AtKišuuktt
pus
H.
ClausMuiiis Ai Co. (h-ueriil. Pusužicrijilai Agenkli
10 iki 12 ryto; 1 iki
taria dar lenkiškesnį žodį Valandos:
nors tokios kaip iliekevy- kų, Dambrauskų ir kitus. Vie versitetų.
ltMI N. La Šalie St.. Chicago. III.
Tel. l'raiikiln 41 SU
po piet. • iki 0 vakare.
Arba kreipkitės prie mus lokallo agento.
ciaus “Pan Tadeusz”. Nors nus lengva pažinti, kiti tiesiog Kunigaikščio* laiškuose ma- “rargreseliimų” ir paaiškina
tat ir Lietuvio parašyta, bet vardais paminėti, trečiu ZJ_ lyti širdperša dėl stebmeldijos jį, kad žmonės suprastų. Yra
lenkiškai, o mums reikėtų tu- na5lrVe'' įspėja,
gabumo Prusnose ir dėl burtų ir kitų pavyzdžių, parodan iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiinii
ltv>. 1130 ludcpcndcnce Blvd.
rėti tokį visos tautos veikalų. ....
•i’"*11 leidžiasi į daugybės, didis noras prapla čių, kad Lenkų įtekmės Imta
TckTonas Von Ilur.-n 201
Maironis yra parašęs daug filosofijų ir tos jo pastabos tinti Liuterio pažiūras Prūsų net Karaliaučiuje šešiolikto
llllllllllllllllllllllllllllllilllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllillHIIIIMHIIIimillllll|
būva
pelnos
gilių
minčių
išžemėje ir apsaugoti jos Lietu šimtmečio vidurije.
poetiškų puikių veikalų. Iš jo
DR. A. A. ROTH,
I
LIETDVOS PREKYBOS IR PRAMONES
vius nuo ėjimo i katalikų baž Keturi ar penki vyrai pasi Kusaa Gydytojas ri Chirurgas
"likėjomės, kad didysis pasau: reikštų geromis eilėmis.
Moteriškų, Vyriškų
lio karas įkvėps jam ir savo Tai-gi “Musų Vargai” yra. nyčias Žemaitijoje. Prusnose darbavo Liuteriu tikėjimui SpccIJalLstas
Vaikų Ir visų chroniškų ligų
be
abejonės,
didžiausia
musų
jų nebebuvo likę. Tui-gi ku ir Lietuvių kalbai Mažoje Lie VALANDOS: 1<>—11 ryto 2—3 po
didiems nuotikiams ir jo ne
kalbos
poema.
Ji
yra
musų
pietų. 7—K %ak. N.stėliomis 10—12 d.
nigaikščio laiškai rūpinosi tuvoje Šešioliktame šimtmeti- Ofisas
paprastam talentui lygių po
3354 No. Hulstcd St., Chh-ago
emų milžinų. To tikėjomės poezijos viršūnė. Bet ar ji pa tais pačiais -dalykais, kurie je. Biržiška teisingai apgai
Telefonas llrovcr 0003
rūpėjo mus augšeiau minė lestauja, kad jie nedaugiausia jiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH =
ir jo skyriai
dėl to, kad žinojome, jog di tenkina mus noms!
Kas
žiu!
Mums
norėtųsi
tiems raštininkam.4. Sulyginus turėjo įpėdinių savo tautie
džiosios tautų poemos vis gim
E Vilniuj
Panevėžyj Šiauliuos
Raseinius
Sienkievičiaus
vaizdingumo,
kunigaikščio pirmojo laiško čių.” (Musų Raštų Istorija p. K Tel. Kandolph 2898
davo didžių nuotikių laikais.
| Liepojuj
Klaipėdoj Marijampolėj
Virbalyje
Negi gali būti didesnių nuo-;^aron° jausmingumo, Duone- kalbų su minėtųjų Karaliau (i). Kaip tik Liuterio mokslas
A. A. SLAKIS
=
kogreičiausia
išmoka
pinigus
pasiųstus
per
savo
AGENADVOKATAS
tikių, kaip viso civilizuoto paskaistumo ir Maironio čiaus protestantiškųjų klebo stojo tvirtai Prusnose, taip
Ofisas vhlumh-styj
S TURĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas^ dėk piASNOCIATION bi.dg.
šaulio karas. Vokietijos ir Ru poemos turinio viename vei nų raštais kišasi spėjimas, nebereikalinga tapo Lietuvių
= n i gus L. P. P. Bonkan. Ten gausi
10 So. I4t Šalie St.
sijos imperatorių sostų gim kale. Tai Imtume pasitenkinę. kad Bretkūnas rengė laiškus kalba. Vokiečiai nebeskatino Valandos: 9 ryto iki 3 po pietų E
7% padėjus 2 metams
I’anedėliuis iki 8 vakare
imas, Lietuvos grįžimas ne- Tai-gi mes jau imame būti iš Jurgiui Fridrichui pasirašyti. Lietuvius naudotis savo kalba.
Ncdėliomis ofisus uždarytas
E
57o
”1 ”
B—-----dykę. Vž tai ir Maironis gana Kunigaikštis rašo sclitventagpriklausoniybėn.
Protestantai Didžiojoje Lietu
E
3%
” neapribuotam laikui.
“Musij Va rgai ’ ’ yra d i - daug kaltas. Jis, Jakštas ir lii (šventąjį), Bretkhnas rašo
voje.
S Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie Rasidėgili (jį). Ta statraša abiejuo
džiausiu, be abejonės, lietuviš kiti mus išlepino.
s jimų banke duoda Banko agentūros vedėjas
Dr. L E. MAKARAS
Ne vien Prusnose Lietuviai
se nepastovi.
ka poema. 151 puslapis smul
Lietuvy* Gydytojus ir Chirurgas
mažai tebuvo išmokinti kata Ofisus
kios spaudos. Jos ir turinys
1U0UU So. Mieliigan Avė..
Apskritosios Pastabos apie
Vul.
10
Iki 12 ryte; 2 iki
4 po
likystės.
Žemaičių
ir
Vilniaus
nemažas, nes apima ir Rusijos
plot. 6:30 iki 8:30 Vakare
Karaliaučiaus Raštininkus.
747 BR0AD STREET,
NEWARK, N. J.
vyskupijose buvo gal kiek ge Keaidencija: 10588 Perry Avė.
revoliucijų 1905 m. ir pasaulio Talkininkų taikos sutartis iš
iiiiiiiiiiiiiiNiiiuiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiuiii
Tel. I’Hlhnun 342
karų ir Lietuvos atgimimą.
Austrijos imperijos leido pa Nors ir buvo lietuviškų riau, bet nedaug. Prūsų kuni KLiuterio
Poemos turinys yra maždaug kilti trims atskiroms ir kitos raštų bei kalbos palikimų se gaikščiui priėmus
nesnių
už
Karaliaučiaus
uni

tikėjimų,
Didžiosios
Lietuvos
šitokis. Ūkininko Sutkaus su kitoms nepriklausomoms vals
.
Tel. Drover 7042( ■
nūs Jonas eidamas mokslus tybėms: Ungarijui, Austrijai versiteto įsikūrimų, tečirfus M. augščiaiisieji bajorai RmiziviMES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU
atostogų laikais mokino savo ir Čekoslovakijai. Buvusios im Biržiška teisingai rašo. “Lie lai priėmė Kalvyno tikėjimų.
Dr. C. Z. Vezellfls
LIETUVI8 DENTISTAS
kai mvno bajoro Stangailos perijos didelių žemės plotų te tuvių raštų lopšys yra Mažoji Nuo jų priklausė lieveik visos
Valandos: nuo 0 ryto Iki 0 v*k.{
šalies
gyvenimas.
KalvinizLietuva
”
(Musų
Raštų
Istori

dukterį Done niviėti Lietuva. ko dar kairiiiiiingoms šalims,
Scredomta nuo 4 lig S vakare
ja
p.
4).
mas
praplito
Didžioje
Lietu

4712
80. ASHLAND AVKNUN
jTas mokslas pasisekė.
kaip tai: Italijai, Jugoslavi
arU 47-toe Gatvėn
Prusus
tais
laikais
valdė
voje.
Valančius
ruso:
“
Kuni

Jo klausės Donė, ii karštos jai, Rumunijai ir Lenkijai.
Jeigu Jus turite Liberty Bondsus ir norite
Ugnies liejisnelė mušt pra Pakil ilsiose iš imperijos val kunigaikštis Albrechtas. Jis gaikščiai ir kiti didžiūnai ne
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime
stybėse, kaip ir visur kitur,
dėjo;
PuIIb
Telefa
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu
krikščionis demokratus.
srovė norėtu remti \iistrijų,
Nebeužniigdama nakčia
tuoju,is kitiems už akių užbėgo
Dr.
F.
P.
ZALLYS
Šitie paėmę šalies valdžių užtikrinti jai nepriklansomyDanutė verkė paslapčia:
soeijalistai. Jię ėmė valdyti
Lietuvis Dentistas
Ne vien tėvynę pamylėjo.
šalis. Vngarijų pirmutinę se styrų šaly atrado baisiausių l»ę, į»*i jos ią l< I
neimtų
10801 8o. Mlehigan Avenne
KoMlaad, III.
Dėt Sutkus pabaigęs moks rija listai (komunistai) baigė betvarkę. Bet vis-gi ėmėsi dar krikščioniška, bet kitokia. Ki
35 South Dearborn Str.,
Chicago, Illinois.
▼AIANDOSI R ryto Iki » vakara
lus vedė Lenkę ir pelningai \esti visatinon pragaištin. To bo, tikėdamies gauti paramos ta srovė darbuojasi Austrija fel. Fulli
342 ir SIMO.
daktaravo Maskvoje. Jo idea šalies žmonės susiprato ir tuos iš svetur, nuo tų pačių talki sujungti su Bavarija. Tam tik
slui |>5ivaitojauios visokios ne
ninkų.
lui buvo apsibarę storais pe nenuoramas praginė.
Talkininkai gausiai šelpė ir teisybės.
lenais. Tik vienų kartų Lietu
Čekoslovakija dar ir ligšiol
Prunešnmti, kad šiandie
vių vakgrėlyj sujudo jo sųži valdoma
soeijnlistų.
Ten šelpia soeijalistinę Čekoslova
DR. S. MIKELIS
nė. Jonas pusiryžo paviešėti jiems pavyko ilgiau pašilai kijos valdžių arba niasoniiią Austrijoje jau pakilusio.- su
LIETITVIH
Uet uvoje. Jutu bevažiuojant į kyli. nes prię jų prisidėjo lilie- Lenkų valdžių. Bet krikščio irutės. Moderningi -oeijnlistni
GVDTTCMAN IR CHIRURGAM
rnlu. tr Gyvenimo vi»te
l'U'-ogluj- r.ihii nm ima
tėviškę Kaune pasitaikė į tą ralai. Laikas parodys, kaip jie niškai Austrijos valdžiai dar susijungę su radikalais. • Jie
3258 Noiittt llalatert Nlreet
Ant .IrfcuM llalvrnml Mtat« Bank
pūtį laivų įsėsti ir Dom i. 'I’a ten ilgai valdovams neįmurdę nieko nepadarytu. .Ii labai rei bendroiiii- sĮK-koini- puky In V ai art don nuo 10 Iki 12 ryte; nuo
2 Iki 4 po pietų; nuo 7 Iki 0 vak.
prieš krikščioniškų valdžių.
jau buvo Sutkaus atsižadėjus Šalies begaliniu skurduli.
kalinga pinigų.
Nedėiiomla nuo 10 iki 'k
fh-rinii-iu- kelia- IJelutlam- Ir Husam-.
Trlrtnna. T.rd. «fr»4
ii visų savo gyvybę pušviuitu.Ir Austrijos valdžios styras ’l'opiis dienomis Paryžiuje Jei Au-trijos valdžia neal
Didžiausi Moderniški Laivai
inergaites auklėti Lietuvoje. buvo patekęs soeijnlistų rali talkininkų premjerai < turės laikys ir jei pati Aii-trija žus,
S. S. MANCHURIA Išplauks Vasario 24
Kasžill kodėl garlaiviui beei ko-,ia. Ibd perniai jų nusikru konferencijų. Ir jei toje kon bus žinoma, kam reikės už tai
S. S. “ MONGOLIA ’ Išplauks Kovo 10
liaut lino prieplaukos Doro- tylu. kuomet gyventojus jie in lerelieijoje nieko gera Aiistri pndėkoli.
J. P. WA1TCHEES
Trečia Kliasa iė New Yorko 1 Liepoją $132.00
Ir nieko neini- -lobėliau. Ne
npnl|M» ir įkrito į vandenį. trankė skurdą,t ir badau. įvy jai nebus atlikta, bus aišku.
Lawyer
Trečia Kliasa iš New Yorko j Eitkūnus $130.00
Sutkus šoko jų gelbėti, iš to kusiuose rinkimuose žmonė: kokie žmonės skaitosi jiems visur jie pi įsidedu palaikyti
I.IUTI VIS AllVOKATAN
T r* > ms kibiau*: pa'.i/.urlal vnlgo ' illilziaui dining k.uuharyj, kur
I... n u .ib-iiia i.sil.ii uiiujii. I'idiii vli kiuUhurinl iescrmiliuml mopikių. Jų žiajiri, neteisinga Vdk.tialM: i.'.IIH N. A.hlaii.l Ate.
valdžio artimesni ir remtini.
pat i jį įtarė. Sutkus parvažia vietoje socijalistų
Tel > .ti-il-.
lerliii.M i, luiki'niH
Malk idlute > KompanlJuM orint, II M<». lh*«r«
Austrijos žvilgsniu taikiniu 'anka šiandie spaudžiu ir imi
Klon KtMtifi 5IM—150 N. įnirk Nl.
vo Maskvon, bet m-tokis jau priešakiu padėjo krikščionis
latrų Mr. < lih.igo. .irki. i latkiUi Agenlų
Tel Uand-'lph 3‘>Ū7
tono žmogų. Revuliueijo- ■arijai i-t u-, lietuti-Imi tariant kuo.-e veikia dvi -iom. Viena -1.1 Tėvynę.
K-

amt.
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BANKAS

i

M. NARJAUSKAS

1

I

Visur Jų Ranka.

J
■LIBERTY BONDSUSl

Ballic States Development Corporation

AMERIKONIŠKA LINIJA
NEW YORK-HAMBURG

/
Ketvirtadienis, Sausis 27, 1921

BRIU6IS

ko baisaus brangumo, pampi-j kurios spaudžia tenai, Lietą
1
$
ją neįstengė tiek sudėti pini voje, musų tėvus, brolius, gi
gų, kiek darbų vesti reikėjo. mines, kaimynus* Ne! Mes
Pasidariau prie visų vargų neleisime, kad ta bažnyčia,
dar 30,000 rublių skolos, kad kurioje mes buvome krikštyti,
Duokit Okulistui Pritai
NEW YORKAS NEPASI svečių iš kitų kolonijų ir visi
nepertraukus
darbo.
Tiesų,
šį
kurioje
pirmu
kart
priėmėme
stebėjosi, kad donorieeiai ga
DUODA!
kinti Akinius Jūsų Akims
lėjo tokį didelį ir puikų kon met daug padarėm, bet dabar musų Išganytojų į savo širdis,
Besidauginant Federacijos certų ir teatrų trumpu laiku esu tokiam suspaudime, kad kurioje nekurtų ieškojome pa
skyriams New Yorko apielin- surengti ir kiekvienas klausė, nežinau ne kur šauktis pagel guodos ir suraminimo, su ku
414 Broadway Boston, 27 Mass.
ios. Parapija sudėjo jau po ria mus riša daug, brangių
kėje, pastaromis dienomis su kada bus kitas tam panašus.
9 rublius nuo margo, daugiau atsiminimų, kad ta bažnyčia
judo ir paties New Yorko Lie Žinoma, tokį didelį koncertų
jau kratosi; dvarponiai neno vaitotų po našta 30,000 rub.
Per Spalio mėnesį Lietuvoje išmokėjo du mili
tuviai. Vžkvietus Federacijos ir teatrų surengti, tai reikia
ri
mokėt;
skolininkai
spau

skolos!
Visi
miroslavieėiai,
su

sekretoriui vietos draugijas daug triūso ir vargo, bet dojonų keturis šimtu; p<...’..usdešimtis tūkstančių,
džia,
kad
atmokėčiu;
darbas
niekiami
septynis
šimtus
do

ir organizacijų kuopas rinkti noriečiai to nepaiso, nes jų
devynis šimtus keturioliką auksinų atsiųstų per
atstovus ir juos siųsti j Fede pasirįžimas viekų padaro. Jie vest reikia toliau; žydams vėl lierių nenepajus, o kiek džiau
mus iš Amerikos. Lapkričio mėnesį iš Amerikos
racijos šaukiamų susirinkimų jaučiasi pilnai patenkinti už kaltas esu už medegų, nors, gsmo, kiek palaimos, kiek su
pasiuntė per mus j Lietuvą tris milijonus septynis
steigimui vietos skyriaus, tas savo sunkų •darbų dėl to, kad žmogeli, į žemos lisk. O čia vėl raminimo mes tuo darbu suJūsų akja gal reikalauja gy
šimtus septypias dešimts aštuonis tūkstančius, dejų buvo padaryta. Susirinki viskas puikiai pavyko ir kad karas eina su Lenkais; vyrus teiksime saviškiams!
dymu, arba pritaikymo akinių.
mobilizuoja; tiesiog vargas,
Kaipo
Okulistas galiu duoti
vyniasdešimts penkius šimtus.
mas įvyko Sausio 20 dienų, S žmonės buvo pilnai užganėdin
Tai-gi
brangus
miroslavie

jums patarimų.
r
didis
vargas,
nežinau
kuomi
Aukso Filled >4, $5, $6, ",
valandų vakare, Aušros Vartų ti.
ėiai, perskaitę šį musų atsišau
KODĖL?
SS. $9, $10.
apmokėsiu
bažnyčios
statymui
Panelės Švenčiausios Parapi Didelį įspūdį žmonėms pa
kimų,
kur
jūsų
yra
didesnis
Cysto
aukso
$6,
$7,
$8,
$9,
Dėlto, kad Lithuanian Sales Corporation (Lie
$10, $11, $12.
jos salėje, 568 Bromu St., New darė choras, kada užgiedojo padarytas skolas ir kuomi ve skaitlius, tverkite komitetų,
siu toliau darbų. O durim
Apsibuvęs ant State St. per
tuvių Prekybos Bendrovė):
York City, N. Y.
“Lietuva, Tėvynė Musų,” o iš
23 metus.
daug: dar frontas dicišbaigtas. rinkite aukas ir siųskite arba
Ištaisau žvairumų. Gydau vi
Susirinkimų atidarė Federa nematomos vietos iškylo į sce altoriai apgriuvę, durų—lan tiesiai Lietuvon virš nurodytu
1. Teisingai patarnauja. Siunčia pagal dienos
sokias ūkių ligas. Išpjaunu toncijos sekretorius, A. J. Valan- uos viršų didelė Lietuvos vė gų veik nėr,- varpų nėr, vargo adresu, arba, jeigu norėtume
silus.
kursą imdama tik mažą dalį už savo darbą.
tiejus, ir paaiškino susirinku liava.
te, kad visų Amerikos mirosFRANKLIN O. CARTER
nų nėr!!;
2. Greitai pasiunčia. Pinigų paduotų persiunti
siems šios organizacijos reikš Puikiai pasižymėjo savo ro
laviečių aukos pasiektų Miros
M. D.
“
Benediktai,
tavo
tetos
pa

mę, jos tikslu ir užduotis ir lėse: — p-lės Julė, Pranciška
mui neužlaiko, bet tuojaus perlaidą išduoda
lavu vienu žygiu, siųskite že
tariamas, kreipiuosi į tave, ar
120 So. State St.
ir
Katrina
Kiveriutės,
Alber

nupiešė naudingumų prigulėti
minus nurodytu adresu llomekurią pats siuntėjas pasiunčia Lietuvon.
Valandos nuo 9 Iki S.
kiekvienam Lietuviui katali tas ir Laurinas Kiveriai, Vik negalėtum musų vardu, tenai stead’o komitetui, kuris, su
Nekėliomis nuo 10 iki 12.
3. Greitai išmoka. Turi savo skyrius Kaune,
kui prie šiok centralės ir di torija Andriejauskiutė, Pliilo- tarp artimų ir pažįstamų, dėl tvarkęs, pasius ir pasirūpins
Vilniuje, Panevėžyje, Skuode, Mažeikiuose,
džiausios musų organizacijos. mena Kašelioniutė, Joanna Miroslavo bažnyčios išbaigimo aukotojų vanlus paskelbti laiLiepojoje ir Vabalninkuose ir tiems kurie
Užbaigęs savo kalbų ir paty Stankienė, Jurgis Klimavičius, statyt, parinkti aukų. Vis-gi k rašei uose. K u r gyvena mažes
butų
graži
mums
dovanėlė
iš
Petras
Kastriekis,
Olga
Jaręs visų norų įsteigti čionai
negali ateiti patįs atsiimti pinigų, tai pa
ni būreliai miroslavieėių, ten
Federacijos skyrių, sekreto kaitė, Jonas Bubelis, Ona Bu- Amerikiečių gaut paramos ko parinkę aukų nelaikykite pas
siunčia paštu iš Kauno.
V. W. RUTKAUSKAS
rius prašė perstatyti ypatus beliutė, Ona Vaičaitė, Juozas kį šimtelį, kitų dolierių. Yra save. bet siųskite tuojaus niu
4. Saugiai siunčia. Dar nėra nei vienas skati
ADVOKATAS
ir iš jų išrinkti 31-mo sky Šimkonis, Palteris, Adelė Ka- tenai gerų katalikų, manau su Komitetui žemiaus nurody
Ofisas
Didmiesty
I:
kas prapuolęs siunčiant per mus.
riaus valdybų, į kurių ir pa marauskiutė, Ona, Juzė ir E- atjaučia musų Jdetuvoj vargų tu adresu:
29 South La Šalie Street j
r
skurdų.
Buki,
brolau,
geras,
lena Jakubauskaitės, Jurgis
teko sekančios:
Kambaris 234
Kun S. J. Čepananis,
AR NE LAIKAS
Telefonas: Central >390
Dvasiškas vadovas — kun. Jakaitis, Benediktas ir Povy- pasitarki su saviškiais. Man
318 Fourth Avė.,
regis,
kiek
yra
apylinkėj,
kad
Juozapas šeštokas, pirminin las Vaičaičiai, Kamarauskas.
Ir Tamstai siųsti savo giminėms Lietuvoje pini
Homestead, Pa.
sumestų
nors
po
dolierį,
o
Vakarais,
812
W.
33rd
St
Stankiutės,
Juozas
Dambraus

kas — Petras ^trainaitis, vice
gų ant pavasario? Ar ne laikas pradėti siųsti per
Telefonas: Yards 4>8)
pirmininkas — Juozapas Gu kas, Anelė Dainbrauskiutė, ti mums tai butų didelė parama, Arba iždininko vardu:
įstaigą, kuri yra suvirš dviejų tūkstančių Lietuvių
diškis, raštininkas — Alek na Griškiutė, Matusevičiūtė, nes dolieris pas mus yra apie Air. Alek. Švetkauskas,
nuosavybė?
Fourth A v. & AlcClure St
Donorietds. 40 rub.
sandra Makūnas, iždininkė — Norbutaitė.
Homestead.. Pa.
Kad Imtume skolų neužsiRašyk šiandien ir reikalauk kad mes prisiųstuPetronėlė Ruškaitė, iždo glo
traukę,
tai
gal
Imtume
bridę.
o
Kviečia
miroslaviečius
prie
SVARBUS
PRANEŠIMAS
bėjas — Jonas Daujotas.
Š DR. CHARLES SEGAL į
me savo kursą, tada sulygink su kitais.
jau dabar esu su savo fabriku aukų Homestead’o Komitetas
VISOMS MOT. SĄJUN
Sekančiam 31-mo skyriaus
Visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:
Perkėlė seavo ofisų po num
|
be išėjimo. Kurie paaukotų,
Jonas A-udzinas, pirm.,
GOS KUOPOMS.
susirinkimui laikas ir vieta
paskelbtume savo laikraščiuo
P. Monktlis, vice-pirm.,
paskirti ir šaukti susirinki
se
tokių
pavardes
ir
abelnai.
B. A. Matukonis, rasV
mas palikta skyriaus valdybai. Atitaisymas klaidos, įsibrioŽmonės
labai
butų
dėkingi,
nes
Alex. Šveikauskas, ižd.
Dalyvavęs Susirinkime. vusios krivūlėje,pasiųstoje kuo
ir
privargom
ligi
gyvo
kaulo.
ponis kas dėl balsavimo, kur
414 West Broadway,
“Tai-gi, Benediktai, priimk
reikia turėti šiais metais Mot.
■
Telefonus Drvxel 2880
WORCESTER, MASS.
Boston 27, Mass.
į širdį ir pasidarbuokit! Alės
Sų-gos septintas Seimas.
Arba į musų skyrius:
Sausio 13 dienų buvo pra Krivūlėje buvo paminėta tik melsimės visiems Jums palai
CHICAGOJE, 3249 South Halsted Stree/,
kalbos, kurias surengė Tautos dvi vieti. už kurias reikia bal mos, o Augščiausias tegu Jums Fabionas ir Mickievicz ved.
sumažins
vargus.
buvę A. Petrulis ir S. L. Fabionas
W1LKES-BABRE, 300 Savoj Theatre Bldg.
Fondo 30 skyr. Vakaro vedė suoti, būtent Cbieago ir CleDr.
M.
Stupnicki
“
Aukas
geriau
į
mus
siųsti
Siuntimas pinigų, laivakor
jam buvo gerb. kun. J. Čapli veland, bet per neapsižiūrėji
dolicriais.
nes
čia
vietoj
dau

tės, pašportai ir tt.
kas. Pirmas kalbėjo gerb. kun. mų apleista Federacijos Seimo
3107 So. Morgan Street
NOTARIJIŠAS
Ambotas. Jis kalbėjo apie savo vieta, t. y. Brooklyn, N. Y. Jei giau moka. Jeigu rastus au Itritl Kstalc.
CBICAGO, ILLINOIS
Paskolos. Iii-urlnui
iiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(r
Telefonas Yartls 5032
kelionės įspūdžius po Lietuvų gu Sųjunga yra nutarusi lai kų, prašau siųsti šiuomi ad
Ir tt.
~
Pilone llouliard 401
8011
W.
35(li
St,.
kiinip.
HulsU-d
St.
Valandos: — 8 jki 11 iš ryto:
ir apie Lietuvos reikalus.
kyti Seimų su Federacija, tai resu:
Te,.: Itonlevard 011
5 po pietų iki 8 vak. NedėlioVai.': 9 iki 6 kasdieną
Lietuvos Ūkio Bankas,
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare.
Ashland Jewelry Music Store
Antras kalbėjo jMinas Roma taip turėtų ir būti, liet jefeu
Vak.: ,'tiir. Ket. ir Sub. iki 9 vuk.
Laisvės
Alėja
31,
nas. .Jis taip-gi kalbėjo apie jau leidžiama j>er kuopas re
Ned.: iki 3 po pietų.
Specijales Colunibia E 2 Grafanola
Kaunas,
Litįmania.
Lietuvų. Daugiausia aiški ferendumas, tai, teisybės delei,
su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2
no apie kareivių padėtį ir Lie turi Imti duota proga balsuoti Įduot kun. J. Lelešiui,
^Telefonas Boulevard 9199
Grafouola
su
12 rekordų $56.50.
Miroslavas,
o
tuvos valdžių. Aiškino taip-gi ir už' Federacijos nutartųjų
i
DR.
C.
KASPUTIS
paštas Alytus.
\
Cash ar aut išniokesėio. Naujausi lietu
ir apie Lietuvos prekybos vietų. Tuo badu balsuokite už
DR. G. M. GLASER
•J
.
DENTISTAS
bendrovę, kų ji Lietuvoje vei vienų iš šių trijų vielų:
viški rekordai.
“Padėkit imlius atsistatyti
Praktikuoja 33 metai
3331
South
Ualsted
Str.
Ofisas
8143
So.
Morgan
St.
kia. Jis rodė iš Lietuvos at 1- ma vieta Brooklyn, N. Y. bažnytėlę! Padėkit apsimokėti
l>i(l<-liiun<- pasirinkime niik-ljjvalnndos: 9—12 A. M.
Kertė 82-ro St.,
Cbieago, DJ.
"
1—6; 7—8 P. M.
vežtus daiktus: kašiukę (bes- 2- rn vieta (Jiieago, III.
• •• L- . i. ..... <. .. jį.iš 30,000 rb. skolos nors dalį.
SPECIJ AUSTAS
Moteriškų. Vyriškų, taipgi chro
tini Ir kiti aiik-Hiimi rtnlykai.
kutę) ir čeverykų, labai gra 3- čia vieta Clevcland, Oliio.
Viso labo
su pagarba,
niškų ligų.
žinį padirbtų iš šiaudų, mitrų Su tikru pagarba,
(pasirašęs) kun. J. Lelešius.’
OFISO VAIJtNDOS: Nuo 13 ryto
4537 So. Ashland Avenue
Iki S po pietų, nuo 8 Ikt S valan
čeverykų numegztų iš siūlų.
Mot. S. Centro valdyba.
•jl'el. Ponui 9222
Mes, Ilomestead’e gyvenan dų
Chicago, III.
vakare.
Žmonės su dideliu pasigerė
a DR. C. K. CHERRYS į HIIIIiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiimmiiiiiiiiiiiii
tieji tniroslaviškiai, susirin Nedėliotais nuo 3 iki 3 po plet.
Telefonas Yards >87
•J
LIETI'VIS DENTISTAN
jimu į tuos daiktus žiurėjo.
MIROSLAVO PARAPIJOS kome Sausio 2 d. pobažnytinėįJ23(ll Mest 22-nd A So. Lcavitt Ht.j
LIETUVIAMS, GYVE
je svetainėje ir apsvarstę virš
( Tiieago
Abu kalbėtojai ragino žmo
iVulandos: 9:30 A.
to 12 N. 88
NANTIEMS AME
paduotų kun. J. Lelešiaus at Pilone Hecley 7439
nes šelpti Lietuvų aukojant
1:00 P. M. to 8:00 P. M.
EXTRA! Palikta musų sankrovoj. EXTRAI
RIKOJE.
sišaukimų, išrinkome žeminus
T. Fomlan. Bet vietoje aukų
DR. I. M. FEINBERG
štai kur Ntebėtin.i proga nusipirkti augštos rųšlrs OVARANTl'OTA VICTROLĄ vertės iki $250.00
pasirašiusį komitetų. Kad pa- Gydo s|M-cijaliul visokias vyri) Ir
buvo pardavinėjami gražus
moterį) lytiškas Ilgus
tik už $35.00, priedų voltui 12 rekordų. 300 adatų Ir
paveikslai — Žirgvaikis, ku Žcmiuus pusi rašęs llome- sekmingians rinkti aukas,* *pas
2101 Madison Slr., kumpos WcsDEIMANTO ADATĄ.
šios NAUJOS PUIKIO8
»
Avė., (Tik-ugo
VI'-TKOI.nS palikta inuaų SANKROVOJE dldlluriuos atsivežė ponas Romanas. stead. Pu. gyvenančių mirosla- k y rėm: M i kolų Vnikšnorų ir ^Valandos:tern
2 I po plet 7 9 Vak. 1
llų muzikalių pardavėjų, kurie nubunkrutljo. Kiek
DR. A. L. YUŠKA
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES
Publika, prakalbomis labai bu viečių komitetas šiuomi krei Juozų Kašelioni pereiti per
GVAKANCIJOS. Kum tai pirkti Iš antrų rankų
1900
S.
Habted
Str.
piasi į visus miroslaviečius, namus ne lik miroslaviskių,
vo patenkinta.
mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAUJĄ (ĮVA
RANTI OTĄ Vlt’TROEĄ vertės iki $250.00. tik UŠ
H
Tel. CrtiiHl 2118
j
gyvenančius
Amerikoje šiuo bet ir kitų geros valios Lie
Koresp.
Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
$35.00 su ri'kordaiK ir adatom* VELTUI iš muaų
■
Vniiindou:
10
ryto
iki
8
vukarel
svarbiu reikalu:
1.IKTI VK AKIŲ iHPRCIAI.IRTAS
tuvių parinkti aukų; paskySANKROVOS.
|
Pilnai iiJ.tlknnanie laminta, kad nėra kitos krau
PnlciiRVlnH vIhu aklų ^Gyvenimus:
B. A. Matukonis iš Home- rėm: Pran;, Monkelį ir Leonų
DONORĄ. PA.
t«'htph>n> kaa yra |
tuvės nei snnkrovos l>giou musų sankrovai palygl2811
W.
>3rd
Str.
j
prlasaNttmt nkaurtėnunt n u pigini m u.
steud, Pa. gavo laiškų nuo kun Brindza kreipties i draugijas:
JHno nalvo*. svaigu
Mes žinome, kad apsimokės lamintai atvažiuo
lio. aptemimo, ner- g’l'el. 1’renpert 3460.
Sankrovos
Pkaudatiėlut
Sausio 16, 1921. buvo čia J. Lelešiaus iš Miroslavo. Štai ir pradžiai sudėjome $110.00. ir liAč'dHKUidUM kniid’iuvofon.ų.
ti, nepaisant kur gyvenat. Taipgi mes turime kele
aidų kreivos okys,
Kaina tik tu nugštos rųšies TIKROS ODOS IR VELOURO
nemhfcio; netikras akis indedam,
Ant galo nutarėm atsišaukti į katerakto,
didelis koncertas ir teutras, kaip kun. J. Lelešius rašo:
paroms ♦ KzammH« lėkt ra parodanti* maSEKI.YCinMS SETŲ, kuriuos parduosime už y..rUim klaida*. Altiniai pritaikomi tel«iunu) pasini,vilių. Mums reikia vietos.
y
“Didžiau sius vargas tai tas, miroslaviečius. gyvenančius ir žrjiImus
kuriame dalyvavo vietiniai
I. ioll Ir nd. malantiems paųelbMtn.
Mes pristutyainie VISIŠKAI VEI.TPI mieste Ir
gokite savo i f • limo h valkus einančius
mokyklon. Valandos nuo 12 iki k vakaro.
Liet aviai.
Tel. Tardą 6666
Drover 8441
kad lininis karo ipctu sunaiki kitose Amerikos kolonijose, Nedėliojo'
pi icmlest'lunse. Taipgi Išsiunčiame U. O. D. 1.IBERnuo 10 »ui j vai. po pietų.
TY MoNUKAI priimam,.
Dr.
V.
A.
SZYMKEVICZ
no
gražiųjų
bažnyčių.
Keturis
kad
duoti
progų
ir
jiems
prisi

Koncertus buvo po vadovys
1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
AIiJ.hu kas dienų Iki 9 vai. vak. Nud< ldioniais nuo 10 ryto iki 4 p. p.
Livtaria Gydytojas, Chirurgą* Ir
Telefonas liros rr UtitiO.
te p-|ės Julės Kiveriutės, me melus kentę, ėmėmės iš gliti dėti prie šio švento darbo.
AtfiiArFKa,
NATIONAL STORAGE C0.
Brangus broliai, miroslaviedicinos .-tudentės ir muziko) vėsių savo baždiytėlę kelti, tai
MOS H. Halateil 8$. CUcago.
ViisliiUHia sankrova Ii purdavimo kambarin
Valandoa:
10—
13
Iš
ryto
1
—
3
Ir
iii t i.-b s, o teatru* po vadovys ■syti. Visa darbo našta krito ėiai! MuAų broliai Lietuvoje
t—I rakai* Ned. 10—13 Iš ryto.
VAI.KNTIME IU1ESMAK1%G
2U23 Ko. AhIiIhikI Avc.. Kampan 3i-ue Gatvės.
COl.LEtiEK
te vietinio klebono, kuri. Vin ant mano pečių. Kiek įvargau va jau septinti metai vargsta
M24111 W. .MaillMin,
sunku žmogui pasakyti, bet po karo išnaikinimo našta ir 8203 h. HalMeil,
cento Abromaičio.
1850 N. Wt-ll.« SI.
ĮE',2
Mokykite. Jiliigt. $ mIMIJumC.
Svetaine buvo prisigrudti jau šiandie džiaugiamės, kad tai dur Įstengė sudėti savo baž 137
Muko Atipinio. I’iittornų Kirpi
6'oid ovpmviiano by fumitatt tk ulnrs
E
DR. S. BIEŽ1S
žmoriėuiK, kaj kiti turėjo net vė| po stogu galime melstis. nyčios reikalams po 9 rublius mo, iK'Sluninir bizniui ir nnniHhiM.
and įlepartmciit giorev •
LIETI Vis GYDYTOJAM
■
Vielos ilimd.iiiiIih (lykul. Diplomui
prieangi
stovėti.
Tvarka Jau dirhame prie atstatymo nuo margo. Nejaugi mes pusi Mokaliin leiiKpal. nt iiiokijlinalH
IK CMIItl KGAK
2201 Wt-t 22li«l Street
|
buvo kuopuikiaiisia.
bažnyčios nuo 1918 metų. gnilėsime kelių dolierių, kad ileaoH itn noiui^ ir lakurnla. l'Melk.i Iii likit knygt'-fėii.
t'unul 6222
g
Gražinis pelnas liko šv. Juo Daug padarėme, net bokštus surinkti nors septynis šimtus
FM.i ANia.ii --eniNti nn co
Ttl. Heeley ,643
3114 U. 42nd Street
H
JhfU’ Ytjrk -Braeh'yn - O Jcj* o
Tel McKInley 493x5
HA,'A PATEK pirmininkė
zajMj pai.ipijaiA Daug buvo vėl du išvedėme, bet prie \m- dolierių apmokėjimui skolų,

LIETUVIAI AMERIKOJE ]

Dr.F.O.Carter

L1THUANIAN SALES
CORPORATION

Akis
Ausis
Nosis
6erkle

J

Lithuanian Sales Gorp.

Furopean American Įįureau

*■ NMBirauaui

S

I

I

g
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Ketvirtadienis, Sautfis 27, 1921
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LUXEMBURGIJOS KONSU
LIS CHICAGAI.

Mažosios valstybės l.iisenibnrgijos konsuliu

Chicngojc

paskirtas vietos
npdrnudos
“brokeris” Poter P. Kransz.
11S No. La Šalie gal. Jo tė
viškė yra Lnxaniburgi.į»».j.
Kransz yra Cliicagos Ko
lumbo Vyčių organizacijos iž
dininkas.

Bell

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.
IŠ T0WN OF LAKE.

Didelis Balius!!

System

------------- Rengiamas---------------

DRAUGYSTES ŠVENTOS ONOS‘

,

t

Little Suggestions to
Telephone Users

Subatoj, Vasario-Feb. 5, 1921

*

Šv. Jurgio Parapijos Svetainėje

32 Place ir Auburn Avenue

Pradžia 6 vai. vakare

Įžanga 35c. Ypatai.
Daug iš musų kolonijos tel
Kuomet pakeli kabliuką ir paprašai te
pa ‘•Drauge” gražių kores
lefono operatorkos numerio, į i vi
šis balių.- Ims vienas iš gražiausių kokį šį draugiją yra st<urengusi, todėl kviečiame
pondencijų, kuriose Imva iš
suomet ji paantrina. Jį yra išmo
visus atsilankyti. Orkestrą grivž jaukiausius
ils šokius.,
dėta bnvnoflakiečių darbuotė
kinta sekti ta praktika nes tas ją
S
Kviečia visus
KOMITETAS.
Bažnyčios ir tėvynės reikalais.
užtikriną kad ji teisingai girdėjo.
TiiiiMiiiiiimiiiimmiiiiiiiiiiiiiiimimiiimiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiji
Tomis žiniomis mes dalinamės
Yra labai gerai sakyti “Yes” arba
su plačia Lietuvių katalikų
SUAREŠTUOTA VAGYS
“Right” tuomet operatorką tikrai
visuomene, \aj daugiau pri
BLIZGALŲ.
žino
kad ji teisingai nugirdo. Sujun
duotame vieni kitiems energi
gimas yr<t padaromas greitai be jo
Policija suareštavo fištuonU jos.
kių kliūčių.
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTA^OME PI
vyrus ir moteris, pas kuriuos Šita žinia yra liūdna, ypač
NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ.
v
atrasta daugelio
tuksiančiu tovnoflakiečiams. Užtylėti jos
Kuomet kalba užsibagiia, yra patarti
na abiems sakyti “čoodby.” Nes
dolierių vertės įvairiausiu bliz- negalime, nes musų širdys ne
Esame registruoti Lietu* a
begali
tiek
dabg
savyje
išlai

Parduodame laivakortes
tankiai pasitaiko kad operatorka
galu ir laikrodėliu su žiedais.
vos Atstovybės AVashingj Lietuvą ir iš Lietuvos.
manydama kad perkirto kalba ir vėl
Nnomoniau.jaina, kad tasai kyti. Rodosį — pasisakysime
tone.
bereikalo skambiną ta pati nume
būrelis ar tik nebus
kaltas visuomenei, tai ir lengviau
už apkraustviną visos eilės bus.
ri>
Parduodame lotus, na
Padarome legal iškils do
jubilierinių krautuvių. pasta Norint jau buvo rašyta amus,
farmas, padarome a
kumentus,
dovernastis,
pie musų gej-b. ir labai my
ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
raisiais keliais mėnesiais.
paskolas ir apdraudžiamo B
įgaliojimo aktus.
limo kunigo Domininko Mik
B
nuo ugnies.
B
šio
atsisveikinimą,
bet
prie
BONUSŲ KAREIVIAMS
B
to aš noriu dar kelis sakinius
B
Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas
KLAUSIMAS.
pridėti. .
mandagumą parapijonų, kuREIKALAUJA.
B
(lerb. kun. D. Mikšys visuo iuos, sakė, taip labai mylėjęs
PAUL
P.
BALTUTIS
and
CO.
Iš Springfieldo pranešama,
B
REIKALINGAS
tuojaus
at

met
buvo
rimto
budo;
daug
daugelyje
matęs
gerų
šir
r
B
kad bonusų kareiviams klausi
901
W.
33rd
Street
Tel.
Yards
4669
Chicago,
III.
sakantis
Vargoninkas.
Alga
B
mąstė,
bet
mažai
kalbėjo.
NeIžiųj
mu bus paduotas bilius vals
B
$75.00
Ir
ineigos.
Atsišaukti
tijos jstatymdavybės
luitui. kuoinet nematėm jį nuliūdu Paskui “pradėjo atsiprašyti
pas
Sakoma, kad Imtas bonusarns sį, bet visados linksmą ii- ma )a rupi jonų. Tokių žodžių tieKun. E. V. Grikis
■aMHlMHnilUHUHMHUHH
prielankiau ja. Tam tikslui rei- lonų. Būdamas musų parapi iog nebuvome verti girdėti.
S.
D.
LACHAWICZ
396
Church
Street
kia'tik palenkti patį guberna joje per pusantrų metų dau Jo gilus nusižeminimas taip
LIETUVY? GRABORIVS
New Britain, Conn.
Extra Šaukiamas
Patarnauju laidotuvėse koplgl&usta. Rei
giausia darbavosi prie Raudo sujudino klausytojų širtlis,
torių Small. \
kalo meldžiu atsišaukti, o mano darbui
busite
užganėdinti.
Bonusarns reikalinga apie nojo Kryžiaus Rėmėjų Dr-jos kad nebuvo galima susilaikyti Reikalingas “Sheerer-inan” Ir "de2314 W. 23rd PI.
Chicago, Itl.|
70 milijonų dolierių. Jei įsta- skvrio. Jis dėjo aukas, sakė nuo ašarų. Vieną ir bangiausi rriek-man” dėl acrap-lron vardus. At
Tel. Ganai 2IV#
sišaukite
prakalbas,
lankė
susirinkimus;
daiktą
jis
mums
pažadėjo,
tymdavybės butas ir guberna
SAM COHEN .«• ROK
torius. sutiktų, valstijai prisi žodžiu, kaipo karo kapelionas tad neužmirš musų savo mal
52nd Avė. & Ifl Street
KO—OPERATYVI6KOS BENDROVES
eitų išleisti bondsus,
šituos pilnai suprato Raudonojo Kry dose. Ačiū jums, kunige Do
mininkai. Mes taip-gi neužmir PaleSkau darba j buf-erne esu nese
Šiandieną, Sausio 27,1921
parduoti ir pinigus padalinti žiaus reikšmę.
na) patyręs dirbsiu žu mažesnę mo
kareiviams,
dalyvavusiems Praeitą pavasarį trumpam šime jūsų savo maldose.
kesti kol pramoksiu, mokų 3 kalbos.
Iš Amerikos siunčiami pini Visų šventų Parap. Svet. 108th ir Wabash Avė.. Roseland, UI.
Tyla.
laikui buvo išvažiavęs Lietu
Jeigu kam esu reikalingas malonė
Europos kare.
Pradžia 7:30 vai. vakare
gai j Lietuvą; greičiausiai pa
kite pranešti Šiuo adresų:
von — tėvynę atlankyti. Su
B. M.
siekia adresantus Lietuvos kai Bus kalbėtojai, Anglai ir Lietuviai kurie plačiai aiškins ko
I* BRIDGKPORTO.
grįžęs! pradėjo veikti Šv. Ka
• 104 So. State Street . Clucagn, IIT.
PAPIGINAMAS PIENAS.
muose, kada yra pasiųsti per kią nauda žmonėms neša ko-operatvviška bendrovė, pačių žmo
Telefonas Wentworth TO Ik.
zimiero draugijos, Kaune, rei
P-no Mažeikos vestuvėse,
Fęderalę Paskolų Bendrove nių valdoma. Kaip galima pasiliuosuoti nuo brangaus pragy
Bet nėra
ko pasidžiaugti. kalais. Čia taip-gi uoliai dar Sausio 13 d., Šv. Jurgio para- PaieSkau savo tetos Jievas l.eva666 W. 18th St., Chicago,
venimo ir sutaupyti savo sunkiai uždirbtą centų. Tai-gi nei vie
Pienas papiginamas ne kvor bavosi. Prakalbomis, agitaci >i jos svetainėje sekantieji as nauskienės paeina ift Kauno Iledykuri
turi
sąskaitiškus
ryšius
su
bos Tauragės Apskr. Girdiškes panas nepraleiskite šių prakalbi] neatsilankę, nes daug iš jų
jomis jis tvėrė skyrius kaip
tai, liet puskvortei.
menys aukojo Lietuvos gyni rap. Klabi, sodos. Pirmiau gyveno Lietuvos Rankoms.
ko
galėsite pasimokinti.
Ko-operatyviŽka Bendrovė.
Waterbury, Conn. Meldžiu pranešti
Trys didžiulės pieną išve musų parapijoje, taip-pat važi mo reikalams:
Šiuo adresų:
Pinigai yra siunčiami pas
žioti kompanijos paskelbė,* kad nėjo ir }io kitas, rinkdamas
GVDAIHKIS
Po $10.00: J. Povrloviez, V. 1824 So.JONAS
toms
ir telegramais, ir išduoda
Kuble St.
Cliicngo, III.
su Vasario 1 diena pieno pus minėtai draugijai narius.
Pikliutna, J. Žilvitis, M. Fisli.
savo čekius (draftus) ant Lie IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII
Dabar kun. D. Mikšys pasikvortei nuo žmonių imsią S
Po $5.00: Kruia, zMrs. O. PaieSkau savo dukters Marijonos tuvos bankų.
žadėjo važinėti po visas Ame Jonikienė, S. Mažeika, V. J. MaksvICIukes, a-S tūrių svarbų reika
centus vietoje 9c.
GERIAUSIAS
Kvortai")!- toliau busią 14c. rikos Lietuvių parapijas rink S' ‘kis, J. Stankūnas, P. Mažel lu prie jos. Taip-pat puieSkuu savo Keliaujantiems į Lietuvą^yra
brolių Adomo ir Juozo Teleisių. Ado -argiausiai ir patogiausiai vež
UŽ
damas aukas Išv. Kazimiero iu. N. Vertelka.
mas pirmiau gyveno lietrolt. Juozo
tis
pinigus
Federalės
Paskolų
_
nežinau.
Meldžiu
atsiSnukti
šiuo
ad

'PROHIBICIJAI REIKALIN Sesėm Vienuolynui. Delei tos
Po $2.00: H. Biedvilas, Dr. resų :
JUSU PINIGĄ
ONA (Telcišlutė) .MAKSVITIKNK. Bendrovės Draftų formoj, iš-j 5
priežasties ir mus palieka.
GOS Lėšos.
S. .Vaikelis, A. Dabulskis, E. 80 N. Han<xx-k St. U’ilkes Ifcirre, Pu. duotus ant Lietuvos bankų; tie]5
Ką tuose keliuose “žodžiuose
Dabulskienė, A. Stankūnienė,
bankai išmoka pinigus draftą'5
Valstijos generalis prokuro matome.’ Matome Dievo ir ar- (’. Sabonis, K. Laudanskis, M.
Užtat kad mes visuomet geriausia patarnaujatn® sato
navininkui be jokių nutraukų. j 5
ANT PARDAVIMO.
ras reikalauja, kad Įstatymda- tymo meilę, matome nepapras Baubonkis, O. Seklesekienė, J.
kosiuniieriams. Gali būti užtikrintas kuomet atsilankysi paa
vvbės Imtas paskirtų teikia tą savęs išsižadėjimą, o vien Artišauskas, kun. Svirskis, B. Namas ant pardavimo 2 pagyve Parduoda laivakortes ant dvie- = mus. Musą gryno aukso graznos, laikrodžiai ir dchnontai ran
nimų su elektra ir visais pagerini jų tiesiausių į Lietuvą linijų, = dasi dideliame pasirinkime ir už labai prieinamas kainas.
mą sumą pinigų, su kuriais jasišventimą tautos gerovei, Jonaitis.
mais, basementns ištaisytas Anie lo ant kurių nereikia persėsti. Iš j 5
s.
tas ir guradžius. Pąrsiduoda pigiai
nors kartą turėtų Imt pradė <ulturos reikalams.
4525 S. Ashland Avenue
Po
$1.00:
V.
Biedvilas,
A.
nes savininkus apleidžia miestą.
Montreal
į
Eydkunus
(netoli
į
5
ta smalki kova prieš prasi Derli. kun. D. Mikšys nėra
J. VAIŠNORAS,
Chicago, Illinois.
Kindatas, J. Pocius, S. Mik 1508 W. 48
prie Kauno), kaina $107.15. I JOFFEY’S
Court
Cicero, III.
žengiančius šiilies prohibici- jaunas. Jis matė daug vargo,
nius,
A.
Norvaišis, J. Ramin,
Iš New York į Liepoją, kai iiiitiimimtimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiinmimi
ypatingai būdamas karo kape
jai.
T. Ramdauski, P. Sabnaskus, Parduoda pigiai laikrodėliui žie na $145. Taip-pat ir iš Lietu
lionu per 4 metus.
taipo-gl visokios kntngas. Kan
Žilvitienė, J. Žilvitis, C. Čin dus
tiškas, Klaidos kningųs ir visokios vos į Ameriką.
GAL BUS APMOKĖTI
Dabar pasiaukodamas tam
šus, Ežerskis, Jonas, Seilikis, rųftles ir patentuotas giduolės iš prie
Skolina pinigus ant Ameri
DARBININKAI.
žastis kito biznio.
sunkiam darbui kun. Mikšys,
PAMĖGINK
Mažeika, Duplikutis, K. Ku
V. GAIRAI SKAS
kos ir Lietuvos namų, žemių ir
be abejonės, žino, kad suma
Chicago. III.
10c-30c-60c Buteliai ar Proflnl
dirka, F. Folisis, J. Mackie- .3212 Antram Avė.
ūkių.
Apmokėti miestinius darbi žins savo sveikata. Reikės
LAJBAI OKHOS BRL
vich, J. Kovarski, Jonas, Rose
Ofisas
atdaras
iki
9
vai.
vak.
Ant pardavimo pirmos klesos Krfninkus už Vasario mėnesį tnies sukyli pamokslus, prakalbas,
GALVOS SKAUDĖJIMO
Lipnich, A. Runauaki, A. Chu- moda galima matyti kasdien nuo S
tui reikalinga turėti $2,4<MI,(M»- kad palenkti žmonių širdis
ras, A. Thenasro, A. V. Sa Iki < valanda vakare.
(b 'l'uo tarpu miesto iždas kai- prie to tikslo, kuriam jis pa
S21 W; SS St. 2-ros I,utw*< užpakalio
dauskas.
sišventė.
pir tuščias.
Smulkiais $8.10.
Iždininkas Stukart praneša, Sausio 9 dienu per sumą pa
Parsiduoda farmn SO akrų, apie 60
Viso $133.10.
dirbamos likusi ganykla, ir mlftkas
kad, rasi, jam pavyksią susi sakė labai gražų pamokslą ulenui laukte? Viskas augu. Na
Pinigai pasiųsti L. R. Kry Daug
mas ir didele "burne". 1 ’/i mylios
rinkti tą sumą įvairiomis tak pie vienuolynų bei vienuolių
nuo miesto. Kaina 13,200.00. Geistinu
žiui.
X.
somis. Bet nežinia kas bus to reikšmę, pradėdamas nuo pir
kad puso Imt Įmokė! likusius kaip
parankiau ir lengviau. (Šioje nplelinmojo Vienuolio Šv. Benedikto,
linus.
kel yra T lietuviai). A tvati imkit, ar
M T0WN OF LAKE.
ba klauskit daugiau žinių.
ir trumpai perbėgdamas per
JONAS ftl-FGATls.
EX KAREIVIŲ PRAKAL visus šimtmečius iki musų lai Moterų Sąjungofl 21 kuopos
Whltc Cloud, Mk4i.
Town of Lake muririnkimu įt^ks
kų. '
BOS.
RZMABL qubbn koncbrtina:u
Parsiduoda sullunus Savininkas va
Pabaigoje pamokslo ištarė, Sausio 28 d., 7:30 vai. vakare, Šv. žiuoja
Lietuvon. Atstftn tikite.
4541 S. Callfnniin Avė.
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
“Zeligowskio valdžia grių- kad paskutinį pamokslą mums Krvžiaus pnrap. mokykloa kamba
ry.
Visos
narės
.malonėkite
atsi

pasakė. Atsisveikindamas pasi
Musų krautuvė—viens ii didžiausių Gnicagoje
va, kas valdys Vilnių”.*
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
Tokioje temoje rengia pra dalino su susirinkusiais savo lankyti, nes turim aptarti labai
GERA PROGA.
• lauk svarbią dalyką.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujaukalbas su programa it šokiais vargais, kuriuos kentėjo Rusi
Pasinaudokite.
Voldybn.
sioa
madoe. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, fllubiPnraiduoslu
savo
visų
i,iznj.
krautuvę
Am. Liet. Kx-Kar«’iviii 7 1a joje, taip-gi ir džiaugsmais.
Ir spaustuvę, tAippogi etubos dulktus
niuH ir deimantinius; gramafonus lietuvižkais rekordais ir
kuopa penktadieny, Sausio 2K, Priminė savo biangiausį drau
Geras biznis, geroj vietoj, npgyventoj
koncertinių geriausių, armonikų rusiikų ir prūsiškų ildir18 BRIGHT0N PARK
Lietuvių, Lenkų ir Anglų, su kuriais
bysėių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
M. Meldažio svetainėj. 2242 \V. gą musų gerb. kun. N. Pakal
yra daromos biznis Ir lAdlrbtas per 20
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
metų.
Priežastis
tnnno
pardavimo,
panį
(jis
taip
išsireiškė),
kurio
23-rd 1*1., 7:30 vakare. Kulbė
L. L. Paskolos bonų pardavinė ii mirė ir aA turiu tftvnžluoti j Lietumuzikalifikus instrumentus atsakančiai
tojus bus tik ką iš Lietuvos nųiesniu ir patarimais atva toją svarbus susirinkimas jTyka vgvg užimti ūkę. Kas nori, turėti gerg blznj Ir dar prLe to Išmokinsiu
žiavo j Ameriką, taip-gi mulo ketvirtadieny, Sausio 27, 7 vai. drukortžko
atvažiavęs.
darbo, koltai ISvnžiunslu.
nę musų gerb. klebono kun. A. vak., bažnytinėj svetainėj. 44 ir Kae nori Ir tino, kas tai yru biznis,
Jos. Pa škacimas,
4632 So. ASHLAND AVĖ.,
OHIOAOO, ILL
ateikite arba atsmaukite
sekančiu
Kast. A. L. Kx Kareivių Skrvpkos, kuris, kaip tėvas, So. Fairfield Avė.
antraAu:
..
Telefonas:
DBOV1B
7809
T. P. KRIRANAIHKAH
atviromis rankomis jį priėmė;
7 kuopos.
L. L. P. B. ftnšfininkr. 137 So. Maln St.
shenandoali. Pa.
s

s Pinigai, Laivakortes Lietuvon
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SUSIRINKIMAS

PINIGAI

WATCHES

Papudine

DĮDŽĮĄĮĮSU ĮIETUVlSKE ĮRMĮTĮĮVĘ CRIM6B1IE

Steponas P. Kazlawski

