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CITY EDIT1ON

“Naujienų” Darbininkų
Streikas

Nuo
laiko, kai Lietuvių
Lietuvos Atstovybė Ameri
karuomdnė išėjo iš Vilniaus koje gavo sekamų kablegraBando Leisti dienraštį su
Paryžius, Vas. 11. — Per — rušopia Kaimo laikr. Lie mąGš Kauno nuo p. Balučio:
Bavarija, Sakoma, Bus
streiklaužiais.
keturias dienas Prancūzijos tuva —| ir tuoj atsirado ten
Musų delegacija, kuri buvo
darbininkų
parlamente karštai buvo svar pirmieji Minusų belaisviai ir su pasiųsta Lenkijon sulig Tau “Naujienų”
Nuginkluota
žeistieji
pliki,
basi,
išbadė

stomas klausimas atlyginimo,
tų Sąjungos prašymo betar streikas tebesitęsia. Darbinin
ję, skarmaluoti, — vilniečiai
kokį
talkininkų
augščiaūsioji
piai tarties su Lenkais ple kai pasiryžę laikytis iki pasUžsienių reikalų ministeris,
BELGAI SAUDO Į VOKIE
turėjo ipit dirbti didelį dar biscito klausiniu Vilniaus apy kutinosios — kol jų reikala
■taryba
pripažino
gauti
nuo
I)r. Simons tul'i ilgas konfe
ČIŲ MINIĄ.
bų — tiekti pagelbos nelai
linkėje, atšaukta. Nes Lenkai vimas nebus išpildytas. Iki
rencijas su finansų, ekonomė Vokiečių.
mingiems.
Ir
ištikrųjų,
jie
at

Pripažinimas
atlyginimo
Sužeista keletas žmonių.
visiškai atsisakė svarstyti pa- šiol “Naujienų” valdyba jo
jos ir prekybos
ekspertais.
liko
tą
uždavinį
tokiu
karštu

Gaminami talkininkams kont- smarkiai buvo kritikuojamas. mu, tokiu didžiausiu pasišven siųlymus draugiškam išriši kio pasiųlvmo nedavė. Maža
Londonas( Vas. 11. — Ex- rpasiųlymai Į jų nustatytų at Nes Prancūzija neturi užtik
mui teritprijalių ginčų. Išri to, jie bando leisti dienraštį
timu,
kad
nors,
tautos
labjiaurinimo,
ar
pripažintų
sumą
ga

cliange Telograph depešoje iš lyginimo sumą.
šimą teritorijalio klausimo su streiklaužiais.
siai
susipratusios
galėtų
jiems
lės gauti. Kadangi tuo reika
Amsterdamo vakar, pranešta,
Lenkai reikalauja palikti Tau Tuoj po to, kaip darbinin
pavydėti.
'
***
’
lu
įvyks
dar
konferencija
Lon

kad Aix-La Cliapelle mieste, AIRIŲ KARUOMENĖ TAI
tų Sąjungai, o betarpiam svaV- kai metė darbą, “Naujienų”
Tariant
vieno
žyniaus
vil
done, kur dalyvaus ir Vokie
kinį okupuoja
Belgų kąieistyniui pasiūlo daryti su Lie valdyba pasikvietė dirbti (ant
KOSI PULTI ANGLUS.
niečio
darbuotojo
žodžiais
ne

tijos
atstovai.
viai, Užgavėnių naktį Vokie
tuva militarines ir kitas pana Linotvpe’o) vieną “Naujie
nų” ir “Kardo” agentą. A.
čiai gyventojai smarkiai* susi Ji esanti netolies Skibbereen. Kuomet apsidirbta atlygini- buvo nei vieno Lietuvio Vil šias sutartis.
niuj,
kurs
neprisidėtų
tuo
ar
rėmę su Belgų kareiviais,
ųio klausime, premjeras BriSausio 31 dienų mes davėm Amprozevičių. Nors jisai ge
kitu
laidu
musų
belaisviams
Depešoje pasakyta, kari Vo Londonas, Vas. 11. — Airių ' and pareikalavo, kad parlaTautų Sąjungos Tarybai pri rai (žinojo, kad darbininkai
buitį
pagerinti
—
nešė
duo

kiečių gyventojai
linksniai republikonų armija, kurią su- (mentas . išreikštų pasitikėji
žadų musų plebiscito rezoliu metė darbą, bet to neveizint
nos,
drabužių,
batu,
tabokos
minėjo
cijai, išdėstydami išlygas, ku nuėjo dirbtų.
, . užgavėnias.
. „
. Linksniin.
, . daro keli šimtai gerai-išlavin- mą vyriausybe. Premjeras tu- ir tt.
tasi kaip viešose vietose, taip .
. irės vvkti Londonan konferenrios yra būtinai reikalingos “Naujienų” valdyba sako
1
I
tų vyrų, marguojanti ant Ski- ..
, , .
.... ...
Ponioj iš Lietuvių visuome
gatvėse.
,
...
. cnon, tad toksai pasitikėjimo
•
netiesą.
*“
...... . bberreen, Cork apskritv, anot
.’ .
.
J . nės visų naktį ir visą dieną teisingam įvykdinimui plebis
įsake
.
.. .
.v . . . “
-x
—------- ------•---------Mi'litarinė policija
Įsakė
retišreiškimas
jam
būtinai
cito, kaip: de jure pripažini
1
d
‘
gautų žinių is įvairių vers
sėdėjo po 2 kambary prie su mas Lietuvos nepriklausomy
“Naujienų” No. 34 Red. ir
pertraukti tas linksmybes, kuo
kalingas.
mių.
žeistų.
Jos
padėdavo
seselėms
Adm.
stambiomis raidėmis pa
met atėjo paskirtas
laikas
Po ilgų ginčų ir tas pada
bės; pilną ir lygią laisvę ve
’ Aną naktį šimtas Airių ka
ir slaugė ligonis: vienas, pav., dimui propagandos; kad siun skelbė, kad darbininkai, mes
žmonėms pasišalinti nuo gat
ryta 387 balsais prieš 125.
reivių
buvo
inėję
į
Skibbe

gimnazijos
mokytojas — per čiama karuomenė susidėtų tik dami darbą sugadinę mašinas.
vių ir uždaryti pasilinksmini
reen.
Buvo
užėmę
pozicijas
naktį, kitos, pav.; kursų mo
Tai yra prasimanymas, sugal
mų vietas.
I
šalimais policijos ir Anglų ka-j,‘ANGLIJA PALANKI NUSI kinės — per dieną, nes tik ta tai iš neužinteresuotų valstijų votas tuo tikslu, kad dar labVokiečių niįpios gatvėse ne reivių stovyklų. /
GINKLAVIMUI.
kareivių ir 11.
da jos turėdavo atspėjamo lai
jau apjuodinus darbininkus.
paklausė policijos
įsakymo,
Musų memorandumas užsi
Airiui
1
.kareiviai
iš
gatvių
ko. Tarnaitės atiduodavo be
Tos mašinos ir iki šiol buvo
anot depešos. Atsisakė jiertTaip sako Anglų autorius
baigia prašymu, kai^Lenkų
prašalinę
visus
žmones
ir
ke

laisviam.^
savo
duonos
porci

tokiame stovyje, kad jomis
raukti karViivalą.
Gibbš.
valdržia butų įtikinta apsiimti
lis
kartus
šovę
papliūpa.
jas,
drabužius,
minkštus
po-'
vos galėta atlikti darbą. Juk
Tuomet pašaukta karuomeiš
savo dalies prašalinti sovie
Keletas-Anglų
policijos
vy

galvius! Sudriskusius <irabti
tik dėl to ir mesta darbas,
nė. Ir pastaroji šovusi į Vo
tų valdžios
pasipriešinimą
Washington. Vas. 11. — Koh žius taisė ponios.
rų
Airiams
visai
nepasirodė?
ka^l
manadžeris nekreipė do
kiečių minią. Keletas žmonių
prieš siuntimų tarptautinės
greso žemesniojo buto karo
Kiek
palaukus
Airiai
apleido
mės į tas mašinas ir, obelnai,
Tam bendram visu įkarštvsužeista.
miestelį pasakydami
sugry- laivyno reikalų komitetas a djrbo ir Žydai. Žydų visuome karuomenės į plebiscito terito visos spaustuvės “stovį.”
Smulkesnių žinių
apie tą v •
rijas, padarant tinkamus žinną dieną išklausinėjo nusigin
“Naujienų” valdyba sako,
nė
per
mokines
rinko
belais

S1Q
'.
nuotikį trųksta.
'gsnius
Maskvoje
ir
Rygoje.
klavimo
klausimu
-flir
Philip
Jiems išėjus, tuojaus atvvkad darbą metė “apie tuzi
viams-pinigų, duodavo duo
----- .------- -----------Del nepripažinimo Lietuvos nas darbininkų.” Ir vėl netie
1 ko būrys Anglų karuomenės. Gibbs, autoriaus ir Londono nos, silkių, 'tabokos, pinigų,
BAVARIJA BUSIANTI NU
laikraščio Review of Raviews
sekamos sa. Darbą metė penkiolika dar
stačiai ištisas drabužių eiles! Nepriklausomybės
GINKLUOTA.
redaktoriaus, kurs atvykęs į
priežastys
yra
paduodamos:
bininkų, ir visi jie patys svar
Augštųjų luomų ponios, gydy
AUSTRIJOS DEFICITAS
Suv. Valstijas daryti paskai
Oficijaliai — nenustatyti ru- biausieji dienraščio darbinin
tojų
žmonos,
jų
dukterys
ei
40 MILIJARDŲ.
Taip sako Berlyno valdžia.
tų.
bežiai ir neišrištas Vilniaus kai. Pasiliko tik ofiso merge
davo su Lietuviais ir padėda
Gibbs sakė, kad Suv. Vals
klausimas;
neoficijaliai —mu lės ir keli kiti raštinės darbi
vo rinkli aukas. Nebuvo at
Berlynas, Vas. 11. — Bava i Vienna, Vas. 11. -7 Austri tijų pakvietimas nusiginklavi
sitikimų, kad Žydų kranto- sų nenorėjimas sueiti į arti ninkai. Kad visuomenė maty
rijos valdžia, praneša vietos jos vyriausybė priediniu biud mo konferencijon yra labai
tų, jogei mes sakome tiesą, se
vėse atsakytų ko nors: mielu mus ryšius su Lenkija.
laikraščių korespondentas iŠ žetu paskelbė; kad valstybė už laukiamas. Ir kaipo toksai vi
Yrą,
kalbama
įvairiuose
šal

M uniclio, pasiuntė Vokietijos praeituosius metus turi 40 mi soj Anglijoj butų džiaugsmin noru visur duodavo ir net sa tiniuose, jog Pilsudskis prašy
kydavo ateiti dar kartą. Net
vyriausybei paaiškinimų, jog lijardų kronų deficito.
gai priimt&s.
laidotuvėse, kurios būdavo vi siąs Paryžiuje liuosos rankos
ftįmet,
sakoma,
deficitas
sie

Bavarija stovi už tai, kad tal
Jis sakė, kad konferencijon
sada lubai gražios, dalyvauda (elgimosi) Lietuvoje.
kininkai nereikalautų atskirini ksiąs .5.5 milijanlus.
turi būt pakviesta ir Rusija
Lietuvos Standard Oil kampanija iš Iavo ir Žvdąi, lydėdami numi Nepripažinimas
nuo Bavarijos nusiginklavimo
su Vokietija.
Nes pasaulio
Nepriklausomybės
tiktai
sus diaila valstijos Aakar (’hieagoje
rėlius su ašaromis.
ir atlyginimo. Tr todėl
yra KANADA DAUG NUKEN viešpatijų nusiginklavimas
Gyvybės gelbėjimo centras tiprino pasiryžimų musų žmo paskelbė, kad ji savo 11,000 dar
palanki paklausyti Vokietijos
negalimas, kol bus pavojaus
TĖJUSI NUO GAISRŲ.
buvo Lietuvių Vilniaus polik nių prie naujų ir didesnių pas bininkų sumažinanti užmokesnį 10
vyriausybės nusiginkluoti. Už
nud bolševikų ir nepastovu
nuoš. Sumažinimas prasidėsiąs su
linika. Būdama be kapeikos, tangų.
tą nusiginklavimą tečiau at Ottawa, Vas. 11. — Paskel mo nuo Vokiečių.
Muštų
repatriacijos
ir
sug

Vasario 16.
poliklinika nutarė pirma pri
sakomybė krinta ne ąnt Ba bta, kad Kanada 1920 metais Šiandie, sakė jis, yra kaipir
rąžinimo
iš
Rusijos
turtų
ko

imt 25 gulinčius, o paskui gu
varijos, bet ant Vokietijos vy turėjusi , suvirs 27 milijonus abejonių nusiginklavimo klau
lėdavo
ligf 80. Į ambulatori misija išvažiavo Maskvon pir • OADSDRN, ALA., Vas. 11. —
riausybės.
sime. Nes Vokietija dar pilnai
dol. nuostolių nuo gaidrų.
Čia spaustuvių darbininkų unija
ją atvarinėdavo su Lenkų sar- mininkaujant Kalniečiui.
nepalenkta ir artimuose Ry
Derybos
su
Lietuviais
seka

g'yba po 20—30 belaisvių kąssavanoriai sutiko su mažesne užtuose neturima reikiamos tvar
si gerai.
diernAteidavo
po
3
—
5
karščio
ninkesnimi už darbą. Pirmiau dar
NAUJAUSIOS ŽINIOS
kos.
bo valandoje kiekvienam, darbinin
suimti (nežiūrint šalčio ir li
NeAtsižiurint į tai, Suv. Val
gos, kartais ir basi!
be duonos, taippat ambulato kui buvo mokama 75. Dabar bus
LONDONAS. — Čia oficijalėse sferose gauta žinių, jog stijos turi sušaukti konferen Medicinos personalas dirb riniai ligoniai. Poliklinika, iš mokama 65 centai.
ciją ir visas pasaulis turi klau
bolševikai definitiviai nusprendę atakuoti Vilniaus srityje
leisdama apvilkdavo, apmata
syti pakvietimo. Nes Ameri davo nesirūpindamas, ar bus
atlyginta,
ar
ne.
Seselės
net
vo ir duodavo skalbinių.
LYNN.'MASS., Va«. 11. — Ge
Tautų Sąjungos karupmenę. jei tokia ten butų pasiųsta. Bol ka šiandie lošia vadovaujan
Bendra visų gyventojų su neral Electric kompanija darbi
gatvėse atvežtiesiems, labai
ševikai apie tai pranešę Lietuvai. Savo kelių Lenkai lau čią rolę.
tinkama
nuomonė, kad musų ninkams dirbantiems nuo daik
silpniems ligoniams ir sužeis
kiasi pagelbos. Jie sako, kad . Zeligowskio karuomenė paktiesiems \ leisdavo kamparą! kareiviai, pakliuvę iš gero gy tų ir nuo dienų, sumažino užmo
rikdoma ir Vilniaus sritin pasirengusios užtelti net trys Lie Perdaug išleista pro Sanitarių mergaičių darbavi veninio ir maitinimos į tokias
kėsiu ; vieniems 13 nuoi. mažiau,
hib
tuvių armijos. Tuomet, girdi, nei plebiscitas ten nebūtįga
masis buvo stačiai neregėtas. nepakenčiamas liigijenos atž kitiems 8 nuoš.
limas. Bolševikai, sakoma, sutinka, nepulti Vilniaus srity tik
Negalima buvo jų nuo darbo vilgiu sąlygas, nepripratę ba
Washington,
Vas. 11.
Italijos ir Amerikos karuomenės. '
atitraukti. Kai atveždavo su dauti, nuostabiai greit sumen- HANNIBAL, Mo., Vaa. 11. —
Kongreso atstovas Good
iS
žeistuosius R- ligonius, jos lak kodavo, sunykdavo ir susilp- Atlas Portland Cement. kompani
PARYŽIUS. — Čia vis aiškiau kalbama, kad Vasario Iowa valstijos pakėlė priekai stydavo tarp vežimų, žiurėjo, nėdavo. Ne vienas jų butų ne- ja apie 25 nuoš. sumažino už
21 d. Tautos Sąjungos taryba paskutiniu vkartu ^susirinks štų probibicijos komisijonie- kur Lietuvis, ir traukė j po giyžęs dabar į šių tėvynės pu mokesnį darbininkams. Dirbtuvė
Benevoje, Šveicarijoje. Susirinkusi pasiieškos naujos sau riui Kramer, kad šis savaran Ii kliniką savo jėgomis. Kai sę, kad ne bendra vilniečių je dirba apie 1,200. Daugiau mė
Kuveinės. Turbūt Tautų Sąjunga savo buveinę perkels Čio kiai probibicijos reikalams gydytojai išrašinėdnvo — ver visuomenės pagalba, kad ne nesio dirbtuvė buvo uždarvta.
nai, Paryžiun. Tautų Sąjunga nepatenkinta Šveicarija. Pas praeitais metais išleidęs vie ksmas!
jos įkarštis.
taroji jai neleido per savo žemę gabenti karuomenės Vilniun. ną milijoną dolierių daugiau, Vilniečių visuomenės dar Todėl garbė vilniečiams, GREAT FALLS, MONT., Vaa.
negu kongreso buvo nuskir
•Del to ir nepasitenkinimas Šveicarija.
buotę, poliklinikos darbuotę, garbė visiems tiems, kurie ne 11. — 2,000 bedarbiaujanSių žmo
ta.
įvertindami, turim atsiminti, matomai ir nekankini aukojo nių miesto majoras davė užsiėmi
TOKYO.. — Japonijos pnrlarnentan buvo paduotas nu
kad nei vieno ligonio Lenkai tėvynės altoriui! Jie savo dva mo prie miestinių darbų. Jų kiąksiginklavimo sumanymas. 28.5 atstovų balsais prieš 38 su >{)RAS. — Šiandie nepasto neatsiuntė apvilkto — visi sia, savo sielomi.4 duoda pa vienam mokama po $5.00 dienoje.
manymas atmestas. Pasakytu, kad Japonija negali paliauti vus, rytoj ir gi apsiniaukus buvo skarmaluoti ir Imsi vi vyzdį mums sotiems apsnudn- Dalis jų pakėlė streiką. Reika
ginkluoties.
diena; vidutinė temperatūra. siškai, dažnai po 3—4 dienas siems kauniečiams.
lauja $5.50 dienoje.

Iš DARBO LAUKO.
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kamą kartą paskelbsime vi
streikininkų ir likusiųjų la
žyti musų streiką vardus.
'Mlar kartų turime pažymėti,
kad nė p. .Teinontus, negi koks
nors kitas direktorius einąs su
juonlųs niekada ir niekur nė-ra kurstęs streikuoti. “Nau»
jienų” valdyba sako tik dėl
kad jis nori apjuodinti
visuomenės akyse. ’
Saukiasi į uniją.

Vakarykščiame (Vas. 10 d.)
susirinkime streikininkai nut
ęė
kreipties į atatinki
spaustuvininkų unijas, įstotu
josna ir paprašyti, kad butų
sustabdyta verbavimas strei-j
klaužių. Mes tikimės, kad
budu musų samdytojai tur
nusilenkti prieš teisingus sa
vo darbininkų reikalavimus.
Įkūrė streikui vesti fondą, ;

Taipjau nutarta atsišaul
į Amerikos Lietuvių visuc
nę, kad ji—savo aukomis
prisidėtų prie to, kad mui
kova butų laimėta. Apie
betgi bus paskelbta vėliau.
Apie “Naujienas” švaist
policija.

Vakar apie “Nauji<
dažnai švaistėsi policija,
būt, kad tai ne be musų si
dytojų žinios. Nors tai buf
bereikalinga. “Naujienų” dl
binipkai ir pirma ir dabar
ko, kad jie jokių prievai
įmonių nesistvers. Tai butų ij
netfeisinga
ir nekulturiiųi
Pagalios, mes nesame “NaĮ
jienų” priešai.. Kėsintis antį
biznio nė nemanome.
Presos Koniisij
KANSAS CITY,

Vas. 11.

Standocd’ Oil kompanija darbir

karna refinerijoso sumažina užu

kesnį 10 nuoš. su Vas. 18 d.
NEW YORK, Vas. 11. — U«

ted States Steel korporacijos

rektorių pirmininkas Gary
kelbė, kfcd korparaeija kol-kaa
mananti susiaurinti savo 250,C

darbininkų užmokesnį.
BELOIT,

WIS.,

11.

Vas.

Fairbanks, Morse & Co. dirbtuvjl
visi

skyriai

laikinai

uždaroMI

Keli tūkstančiai darbininkų tr

priverstinas atostogas.
DETRO1T, MICH., Vas. 11.
Statydinimo

namų, kontraktor

paskelbė Marbininkams

apie

nuoš, mažesnę užmokesnį.

NEW YORK, Vas. 11. —
temational Ladies’ Garment Wo
kers’ unija paskelbė, jog čia
treikavo apie 35,000 rubsiuvių/į

PINICy KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė,
nant nemažiau $25,000 Vasario

buvo tokia pagal Merchants
an and Trust Co.:

Anglijos sterlingų svarui
Prancūzijos šimtui frankų
Italijos šimtui lirį
Vokietijos šimtui markių

Lietuvos šimtui auksinų

Lenkijos šimtui markių v

t> A X U 6 K $
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UVrunŲ KATALIKU DIENRAiTIS

Poperos Brangumas

Ar Jokūbaitis Poetas?

“DRAUGAS”

Pernai nežmoniškai buvo pa
(Pabaigt.)
a brangusi laikraštinė fopara;
šįmet truputį atpigo, M ne- Poaaijai daug kenkia, dažnai
CHICAGOJ IR UiSIENYJK:
užmuša ją visai, kuomet auto
.............................. M-oo perdaugiausiai. Valdžių turi
Metų . .jr,. <cuezXXa • k.00 sumanymų
uždėti mokesčių rius pradėjęs kalbėti vienų
RTV. VALST.
daigtą tuo be matomos priežas
BAOtšUUS
M.oo ant laikraštinės poperos, tai ties šoka prie kito. Tada trūks
Pusei Metę ........ ......».«0 ji vėl turės pabrangtj. Tie da
Prenumerata mokėsi ttkalno. Lai lykai rupi ir leidėjams laik ta naturalė idėjų asocij&cija ir
kas skaitosi nuo užsirakamo dienos
nyksta gražumas. Jokūbaitis
■e nuo Naujų Metų. Norint permai raščių ir jų skaitytojams.
nadi

Man kaadlenų (fakyras
ldlratn
rREHVMBRATOB KAINAI

Penkiadienis, Vasaris 11, 1921

Tamista nei ant savo laiško
nepasirašai savo ranka, o tik
savo pavardę atiuuši rašomą
Manti ja mašinėle. Jeigu kunigai

išmetė iš tarptautinių
kių. Nudėdamas laiavamanijoa
kaltę ant jos priešų p. Jokū
baitis be abejonės patiks lais
vamaniams. Jų meilę jis užsi
pelno žodžiais: “Niekados nepažįsį Dievo, jei tikėsi visam
tam, kas bus apie jį pripasa
kota” (p. 162). Tas sakinys
būva tiesa, bet tik tada, kada
prie jo yra pridėta, kaip at
skirti apreiškimų kriterijos
mokslas. Bet tą mokslą p. Jo
kūbaitis nutylėjo, ar gal jo nei
nežinojo. Tai-gi ir jam pačiam
gal neprošalį butų įgyti tos
apšvietos, kuri ‘ ‘ perversmes
suteiks”, kaip jis rašo tame
pačiame puslapije. Antiklerikalarns patiks Jokūbaičio ei
lės:

paduotų Tamiatą į teismą, tai

lengvai užsigintum, kad nera
šęs. Taip rašomieji apkaltini
mai yra tušti ir jų klauso tik
tai silpnapročiai. Jeigu Tamista žinai nors vieną kuni
gą, kuris nori, kad Lietuva
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir
butų po Lenkų valdžia, tai pa
dažnai tą padaro:
senes adresas. Pinigai geriausia siu
Pereitais ,t. y. 1920 m. Su
rašyk jo vardą pavardę ir ad
nti Mperkant krasoje ar ezprese “MoLITHUANIAN SALES
Valstijų laikraščiai Regiu ir savo kaimynus
Bay Order” arba (dedant pinigus ( vienytų
resą
ir
visą
apkaltinimą
dviem
į registruotų laiškų.
suvartojo 2,144,000 tonų po- Draugus ia jaunystės,
vienokiais egzemplioriais (coCORPORATION
peros. Tais pačiais metais vi Lietuvaites kaip žolynus
“DRAUGAS” PUBL. 00.
pies), po abiedviem pasirašyk
Dienas kūdikystės, p. 36.
**2334 S. Oakley Avė., Ohicago. sos dirbtuvės šioje šalije ‘pa
Per Spalio mėnesį Lietuvoje išmokėjo du mili
savo ranka ir atsiųsk mums
darė
tiktai
1,511,000
tonų
lai
Tel. Roosevelt 7791
jonų keturis šimtus penkiasdešimtis tūkstančių,
Sulyginti Lietuvaites su žo
į redakciją. Mes vieną kopiją
kraštinės poperos. Iš Kanados lynais reikėjo vien dėlto, kad
devynis šimtus ketunoliką auksinų atsiųstų per
pasilaikysim sau, o ant
tapo įgabenta $668,000 tonų ir pasidarytų sangarsė žodžiui
mus iš Amerikos. Lapkričio mėnesį iš Amerikos
rą pasiųsim tani kunigui, ku
21,000 tonų iš kitur. Tai reiš “kaimynus.” Paminėjęs Lie
pasiuntė per mus j Lietuvą tris milijonus septynis
ris kaltinamas. Jis paduos
kia, kad Suvienytų Valstijų tuvaitės autorius šoko prie
šimtus septynias dešimts aštuonis tūkstančius, deTomistą į teismą. Ten beša
vyniasdešimts penkius šimtus.
dirbtuvės padaro nepilnai 70 kūdikystės, kad pasidarytų
liškiems teisėjams prirodysi,
nuošimčių tos poperos, kurią sangarsė žodžiui “jaunystės.”
kad taip yra, kaip rašai. Teis
KODĖL?
suvartoja spaustuves, o 30 Abiem atvejais naturalė idėjų Kunigai, valdžia, bagočiai, mo ištarmę nies atspausdįsime.
Dėlto, kad Lithuanian Sales Corporation (Lie
nuošimčių su viršum priseina asocijacija žuvo, kad susida Prisiėdę kasdien sočiai,
Apkaltinimus be prirodymų
tuvių Prekybos Bendrovė):
gabenti iš svetur.
rytų sangarsė eilių galuose. Bet žmogelis darbininkas
mes vadiname šmeižtais ir pri
1. Teisingai patarnauja. Siunčia pagal dienos
Sumanyta yra, nors to Kon Tas asocijacijos laužymas sanSkarmaluotas alksta plikas dedame, kati jie visada Lietu
kursą imdama tik mažą dalį už savo darbą.
gresas dar nepatvirtino, už garsės reikalams dar aiškesnis
vai kenksmingi, dar labiau
(p. 185).
dėti mokesčius vien ant tos po 63 p. ir pasitaiko labai tankiai
dabar.
2. Greitai pasiunčia. Pinigų paduotų persiunti
Šitos eilės ypač patiks so. peros, kuri atgabenama iš visur.
mui neužlaiko, bet tuojaus perlaidą išduoda
cijalistams. Už juos nėra Antra Tamistos klaida yra
Karas senai pasibaigė, bet svetinių šalių. Jei tat įvyktų, Tam pačiam tikslui p. Joku- smarkesnių antiklerikalų, o užsipuolimas ant Bostono
kurią pats siuntėjas pasiunčia Lietuvon.
nepasibaigė karo mokesčiai tai didieji laikraščiai, kurie laitis vartoja dar kitas septy čia dar minėti ir darbininkai. “Darbininko”, už ką jis nere
3. Greitai išmoka. Turi savo skyrius Kaune,
Jie nepasibaigs ilgiausius me turi savo dirbtuvių, kaip Chi- nias priemones. Dažniausiai jis Socijalistams patinka p. Jo mia šaulių. Mes malonėtame,
Vilniuje, Panevėžyje, Skuode, Mažeikiuose,
tus. Karb metu musų vyriau cagos Tribūne, visai nieko ne bruka kokią nors tarmės for kūbaitis, kad papeikia vyčius kad Tamista apsvarstytame]
Liepojuje ir Vabalninkuose ir tiems kurie
sybė ne tik pati pakėlė dideles pajustų, nes nesinaudoja iš mų, ima dzukuoti ar žemai prikišdamas jiems kunigų skirtumą tarp šaulių ir karei
negali ateiti patįs atsiimti pinigų, tai pa
ižlaidas, bet dar arti 10 mili svetur atgabenta popera. Ka čiuoti, kad tik eilių galūnės klausymą (p. 187). Bet užvis vių. Tarptautinėje teisėje yra
siunčia paštu iš Kaimo.
jardų dolierių paskolino talki dangi tos dirbtuvės padaro vienaip skambėtų. Jis rašo: •labiausiai socijalistams pasi uždrausta civilizuotai tautai
•ninkams.
'Musų vyriausybė poperos daugiau negu savam ‘Kur Žydi darži”, kad tiktų gerinta eilėmis “Žmonės Dir naudotis šauliais. Toje tarp
4. Saugiai siunčia. Dar nėra nei vienas skati
^Šiandie turi arti 25 milijardų laikraščius reikia, tai jos dar prie “graži” p. 88. Žiūrėk
tautinėje teisėje jie yra pava
kas prapuolęs siunčiant per mus.
ba” (p. 133).
nacijonalių skolų. Už jas rei pasipelnytų pakilus poperos taip-gi pp. 114 ir kitur.
Užsipelnęs dviejų laisvama dinti franc-tireurs. Reguliarė
ARNE LAIKAS
kia mokėti nuošimčius ir po kainoms. Kainos visuomet ky Kartais jis visų eilutę pa
svetimos tautos karuomenė pa
niškų
srovių
malonę
papliekIr Tamstai siųsti savo giminėms Lietuvoje pini
’ truputį pačias skolas mažinti. la, kada uždedamas muitas ant rašo be reikalo, kad tik susi
d ai n a.s katalikus su vyčiais ir ėmusi nelaisvėn kareivį tari
įvežamų
daigtų.
gų
ant pavasario? Ar ne laikas pradėti siųsti per
j/Tam tikslui renkami nuo gy
darytų sangarsė.
kunigais, p. Jokūbaitis pasi jį gydyti, jei nesveikas ir įuaiįstaigą, kuri yra suvirš dviejų tūkstančių Lietuvių
ventojų karo mokesčiai, ku Amerikoje yra organizacija
gerino ir katalikams papeikda tyti, jei sveikas, iki karo pa
Jei
dainiaus
svajonės,
kurias
nuosavybė?
riuos galima pavadinti poka vadinama American Newspamas nezaležninką (p. 189). Be baigai. Paėmus nelaisvėn šau
jis mylėjo.
riniais mokesčiais.
per Publisliers Assoeiation Širdije ir sieloj, ką jaunas to jis dar parašė politišką sa lį reguliarė priešininko kaRašyk šiandien ir reikalauk kad mes prisiųstu-,
1* iKaip praėjusiais metais kiek- (Amerikos Dienraščių Leidėjų
ruomenė
arba
civilė
valdžia
me
savo kursą, tada sulygink su kitais.
tyrą “Dainiui” (p. 165) iš
auklėjo.
i pienų metų pradžioje, taip ir Draugija). Joje yra poperos
turi
teisę
jį
pakarti
arba
su

Visais
reikalais kreipkitės sekančiu adresu:
peikdamas socijalisto lupomis
Sęrnet mokesčiai renkami nuo komitetas. Tas laikė suvažia Čionai antroji eilutė grynai tautininkus ir išstatydamas tą šaudyti. Bostono “Darbinin
iinonių už jų Mietines įplaukas vimų Chk-agoje pinnadienije nieko nepasako kas nebuvo patį socijalistą ant juoko.
kas” nesupranta kam reikiu
Lietuvos gražią jaunuomenę,
arba uždarbius. Šitie tiesiogi
Vasario. Surinkimą vedė įasakyta, bet ji sudaro sanVienu priešų papeikimu ti nežinančią tarptautinių teisių
garsę
pinnąjai.
niai mokesčiai paliečia ypač pirmininko pavaduotojas p. S.
414 West Broadway,
kintieji gal ir nepasitenkintų.
statyti į tokį pavojų, kuomet
aUetuvius darbininkus. Kas E. Tlioniason. Jis vTa Cliica- Kartais autorius tam tikslui
Boston 27, Mass.
Tai-gi p. Jokūbaitis dievobai
galima iš tos jaunuomenės pa
mini per ištisus metus už- gos Tribūne reikalų vedėjas, pakeičia daigtovardžių lytį.
mingai taria: “Nemintyklte, daryti puikių regulerių karei
Arba į musų skyrius:
rbo gerus pinigus, tam šį- arba manadžeris.
Jis sako:
kad butų galima rasti širdingą
CHICAGOJE, 3249 South Halstėd Street,
t reikia mokėti nlokesčius.
Posėdis sutarė rašyti į Wa- Tik žepgkim ir kilkim dau- žmogų lie tikėjimo.” (p. 112). vių. “Darbininkas” nepagiriu
WILKES-BARRE, 300 Savoj Tlieatre Bldg.
šaulių dar ir dėl antros prie
H Nevedusieji žmonės moka sbingtonų į tą vaklžios vietų,
sais
Ar p. Jokūbaitis yra širdin žasties. Tautoje tur būti viena
okesčius, jei jie perniai per kuri apdirba naujų mokesčių Gėrėtis dvasiniais balsais p. gas žmogus mes nežinome.
ginkluota jiega, o ne dvi ar
itisus metus kiekvienas už- sumanymus, buteut į House of
77.
Mums tik nepatinka jo sugebė trys. Senovės prityrimas pa
įrbo daugiau 1,000 dol. Mo Ways and Means, kad muitų
jimas garbinti velnią ir Dievą.
lai imami tik iš tos sumos, užslėtų vien tik ant poperos Taip pat gerai jis butų ga Taradaikos filosofija gal ir ge mokino, kad tautose, kurios
i yra viršaus tūkstančio, atvežamos iš Europos, o kad lėjęs parašyti “dausoms” ir ra jos kišenini, bet poezija iš leidžia savo žemėje susiorga
edusieji moka mokesčius, jei neįdėtų muito ant jioperos at “baisoms”. Dausa yra mote austa tos filosofijos metmeni nizuoti dviem ginkluotom jieriškos ginties.
goni, ankščiau ar vėliau kyla
per metus uždirbo daugiau vežamos iš Kanai los.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiHiiiiiiniit
mis
nedaro
naudos
tautų
pirtarp tųdviejų jiegų nesutiki
Nekartą
Jokūbaitis
iškreipia
0() dol. Kaip vieniems, taip
Tokio sutarimo priežastis
mvneigai. Šiandien lenktis
BEETHOVENO KON.SKRVATOHIJO.IE muzikos mokido imliu.
tiems yra pritaikomų paliuo- via ta, kad Europoje darbi žodžius, kad sudarytų reika Kristui, ryto Erodui gali tik mas ir jiedvi ima žudyti vie
na
kitą.
Dėlto
nei
Amerika,
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m.
lingą
silabų
skaičių
arba
galū

vimų. Apie tai geriausia vrn ninkams moka daug pigiau
žmogus tuščios širdies ir men nei Anglija, nei Prancūzija,
Mokinamu (vairių muzikos Šukų. UJ.sirasytl galima bilo kuda.
Įima patirti ten, kur reikia negu Amerikoje. Suvienytose nę. Todėl jis rašo “prigimti kos galvos. Tikro įkvėpimo
3259 South Halsted Street
Ohicago, UI.
nei Vokietija neorganizuoja
ogui padaryti po prisiega •Valstijose' ir Kunadoje darbi nė” (p. 53), “bėgunės” p. 71. poetas to nedaro.
Telefonus Boulevard 92 44
šaulių.
pareiškimas.
ninkų užmokestis poperos 99 puslapije jis/prideda vi Pono Jokūbaičio knyga yra
įį Pareiškimus reikia daryti dirbtuvėse, yra vienokis. Jei sai nereikalingą ir nesupran kaip Kalifornijos smiltys. Jose itegulerė uranija valdžios
būtinai visiems, katrie tik iš nebūtų mokesčio ant poperos tamą ženiį “kuri”, kad eilutės yra aukso. Gaila, kad autorius laikoma ir tvarkoma būva tei nesavo dalykus. Taip pat tei Tel. Ilandolph 2*98
įvedusių pernai yra uždirbę iš Europos, tai tos poperos į galas tiktų kitam, užsibaigian padavė mums savo auksą su' sėta valdžios parama. Nere- singai Tamista parašei, kad
A. A. SLAK1S
ADVOKATAS
gulcriai
organizuoti
šauliai
tautos
darbą
galima
dirbti
iš

čiam
žodžiui
“
turi.
”
kstantį ir viršaus, gi iš ve Suvienytas Valstijas privežtų
Ofisu* vidnmiestyj
smiltimis.
yra patogu pagriebti ir pasi vien su netikinčiu žmogų. Taip
ASSOCIATION BLDO.
šių — du tūkstančiu ir vir tiek, kad jos ištektų visiems ♦Stebėtinai “upe pienas”
I-a Šalie St.
naudoti tiems, kurie nori ša ir darosi. Kunigas Purickis Valandos:10 9So.ryto
tos. Nereikia pareiškimų da laikraščiams, ir ji butų pigesnė plaukia (p. 186), kad tiktų
Iki 5 po plotų
Panedėltals Iki 8 vakare
lyje
sukelti
revoliuciją.
Kadan
dirba
išvien
su
daktaru
K.
li, jei prie 1,000 arba 2.000 už jioperą padarytą-ant vietos. prie eilutės, kurios paskutinis
Nedėlloinis ofisas uždarytas
gi numanu, kad Lietuva yra Grinium. Ir mes Amerikos
>1. trųksta kadir kelių centų, Tada Amerikos dirbtuvės tu žodis yra “dienus.”
ir ilgai liksis krikščioniškai Lietuviai katalikai dirbtume
•t jei lygiai ar kiek viršaus, lėtų arba sustoti, arba numuš Pagaliau* p. Jokūbaitis įdemokratija šalis, tai drąsi išvien su soči Jai ist ai ir su lais
i reikia.
ti darbininkams algas. To jos bruko negirdėtą žodį “monta
ir sukta mažuma nori pirmiau vamaniais tautininkais, jei jie Pilone Seeloy 7 439
Atsakymas p. žiemiui.
Tie po prisiega pareiškimai nenori.
nas”, kuris III p. visai nerei
DR. I. M. FEINBERG
sustiprinti ginkluotą jiegą sky nors tnunpą laiką galėtų iš (lydo
siMTljulini visokius vyrų ir
įvežimas poperos iš Kana kalingas, bet susiderina su
yra didžiai svarbus daiktas.
moterų lytiškas ligas
rium
nuo
armijos,
kad
leng

kentėti
nebadę
mums
su
jiei(Pabaiga
iš
praeito
num.)
Nes jei kas pražiopsoja, tok- dos negali taip smurktai pa žodžiu ‘ ‘ fontanas. ’ ’
3401 Mmlison Str., kampus Wo«viau
butų
sukelti
Lietuvoje
liu
į
šoną.
Jie
kartais
kviečia
tem Avc., ChHago
gali užsitraukti bausmę, kenkti Suvienytų Valstijų Matyt autoriaus bandyta žo Atsakymas. Tamislos laiške
Valandos: 2—4 po plot 7 - -9 vak.
revoliuciją
ir
su
šaulių
jingelmus
dirbti
išvien,
bet
pastato
'a
dirbtuvėms, nes poperos kaina džių garsais atkartoti veiksmo yra dvi didelės klaidos. Viena,
kuomet bus susektas.
ba
nuversti
valdžią.
sąlygą
jianaikinti
Tautos
Hon

Čia mes kalbėjome tik apie Kanadoje ir Suvienytose Vals garsą, dėlto parašyta “Švel kad Tamista neteisingai ir
dą arba Raudonojo Kryžiaus
irbininkus. Bet karo mokes tijose savaime susidaro vieno niai nukrito jųjų švelni laja skaudžiai užaipuoli ant Bosto Del tų trijų svarbių priežas
Trl«f«n»s Piilltnnn
Rėmėjų draugiją. Kada jie iš
ti paliečia ir verteivius ir kia dėlto, kad vienokia yra liai” (p. 33), bet išėjo tiktai no “Darbininko”, aųtra, kad čių “Darbininkas” neremia
Dr.
P.
P.
ZALLYS
moks apseiti be melo ir be suk
įirklius ir kitus visus šalies darbininkų užmokestis.
nemalonus tos pačios šaknies Tamista kulnus verti prieš šaulių. Mes j tą nesikišome,
Lietuvis
Dentistas
tybės santikiuose su savo tau
10001 8o. Mlchlgao Arenau
rventojus. Tokie verteiviai
Lietuvius kunigus, atkartoda kol 'I'amista nepradėjei sakyGalimas daigia*, kad vy žodžių atsikartojimas.
RoavlMid, III.
tiečiais, tada nereikės žmones
ti,
buk
“
Darbininkai
”
norįs
|rha pramonininkai moka mo riausybė paklausys to išmin Blogesnis yra atsikartojimas ma tą šlykštųjį šmeižtą, ku
VAlJtMtOSi 9 ryto Iki • rakaru.
nei
kalbinti
prie
vienybės.
Ji
ei. Pullnian 313 Ir 3100.
sčius ne tik už savo guuna- tingo pasiūlymo ir muito ant tų pačių minčių ir tų pučių rį ant jų Leidžia Amerikos be baudžiavos Lietuvai. Baudžia
imti
pasidarys.
Kun.
P.
Bučys.
is algas, bet ir už gaunamų Kanados popetos neuždės. Be eilių “Pasakėlė” ant 183 pus dievių sjiuuda. Tai spaudai va bus, kada pora šimtų so__
pramonės pelnų.
butų labai naudinga, kad Su lapio kitais žodžiais skysčiau nerupi, kad dabar jmvojingo- cijaliatų visą Lietuvą ims val
s iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiinii
Reikia pažymėti, kud ligi vienytose Valstijose atsirastų ir ilgiau atkartota vardu “Pa je valandoje visi Lietuviai su dyti. Jei 'I'amista to nenori,
Itvs. 1130 tn<tependcn<*o lllvtl.
Telrfonus Vou Buren 204
Y. W.
kovo 15 d. pureiškinuii turi daugiau poperos dirbtuvių sakaitė” imt 188 puslapio. tartų. Ta spauda nori mela tai nekalbėk neteisiai prieš
it padaryti ir vyriausybei Rytuose, tie<m, jau maža tėra Trečiasis ketureilis 187 pus gingą šmeižtą paleisti tadu, kitus taip pat nenorinčius.
ADVOKATAS
Ofisai
Didmiesty
beveik
žodis
žodin
at

Tamista
plačiai
rašai,
kad
lapije
kada
žmonės
nekantrus
ir
ku

iri Imt įmokėta, kas priguli. girių, iš kurių galima dirbti
ltn-as Gydytojas rl (Tilruegas
29
Mouth
La
Salia Street
si rupinę lengviau tiki melams geras yra ne vien dvasios
Gulies priedermių pildyim ,M,,M*ių. bet tų girių begalės y kartotas 191 puslapije.
Kambarin 004
S|Msijallsiss M.it.-rlAkų, Vyriškų
Bostono poetus
pajieikia negu ramiais laikais. Ameriko darbus, bet ir visuomenės ap
ss, Lietuviai, turime Imt vi- ra kitose vietose. Kunadoje gi
z
Valkų Ir rlsų .iironllkų Ilgų
Telefonas > Central
pionsl pavyzdingi ir užtatai rių yra sulyginamai duugiau krikščionis už didžiąją pa je nėra nei vieno Lietuvio ku rūpinimas ir žemišką turtą
VALANDOS: 10—II ryto 3—S po
pietų. 7—N vak. Nislėllomls 1O—-13 d.
busime gerinami.
/ bet ir Suvienytoms Valuti šaulio karę (p. 154), nors tH nigo, paduodančio Lietuvą po dauginantis užsiėmimas. Taip
Vakarais, 812 W. 33rd 8t
Ofisas 33.54 Ho. Halsted St., Chleago
joms butų gera nepriklausyti karė kylo vien dėlto, kad Lenkų globų. 'I'amista sakaisi ir yra. Tą dalyką Taunista pro
Telefonas Drorer 0S03
Telefonas: Vardu t0«*
krikščionijos taisykles žmonės galvą guldą , kad yra, bet tingai para,-ei, nes nerikišai į
iTINKITE “DRAUGĄ.
nuo Kanados malones.
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Karo Mokesčiai.

Lithuanian Sales Corp.
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LIETUVIAI AMERIKOJE

veikėjas Lietuvos
katalikų gerovei

!■■■■

geras Į SVEIKINAM

SU TRUŲ MEnaudai ir fu SUKAKTUVĖMS, NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS.

tuvių gerbiamas kaip

TURI BŪTI PARDUOTA.

I

Pranešimas!

1 akras gražios žemės 4 blo
kai nuo depot 2 blokai nuo mo
kyklos ant Burlington Railway tiktai 18 mylių nuo viduriniesčio. Cementinis kelias,
aina $500. Cash $75.00 kitus
ant išmokesčio.

Jau tris metai laiko, kaip
ieškant užsiėmimo kadi r daug
CICERO, ILL.
ūetuva pasiliuosavo nuo capinigų turėtum, jie greitai išsi
izmo ir kaizerizmo jungo,
“Kainas” Scenoje.
barsto. Tuomet ir vėl kyla noI
•
•
Šv. Antano Parapijos Metinis sietuvos gyventojai apsivalę
| Iš priežasties Legališkos Šventes
Sausio 28 d., š. m., Lietuvių ras važiuoti Amerikon. Tai
Susirinkimas.
nuo įvairių užpuolikų, bertgi,
išvengimui
to
reikia
salėje, rūpesčiu dramos mylė
montininkų, apsivalis ir nuo
tojų būrio, (katalikų jaun.). žinoti, kaip pinigus suvartoti. Sausio 30 d. buvo Šv. Anta ■.enkų-avanturystų. Trumpu
Paul Baubly,
no parapijos metinis susiriusu p. .1. J. Kanovarskiu prie Antroje kalbos dalyje papaaiku
apsigynimo
darbas
bus
1404 West 18-th Street
šaky vaidino didelį veikalų sakojo apie spaudų, ypač kata- kimas, kuris tęsėsi apie pus užbaigtas.
trečios
valandos.
Apkalbėta
“Kainas,” misterijų. Veikalas ti kiškų spaudų. Faktais pri
daug svarbių dalykų, pasi Mus visų Lietuvos piliečių
vaizdiną pirmųjų tėvų Adomo rodė, kokia nauda yra skaitant
džiaugta ypač. iš metinės at aukia didžiai svarbus ir pia
Rytoj, Vasario 12, 1921
ir J ievos bei jų vaikų gyveni gerus raštus. Kas skaito gerus
Parsiduoda grocerne ir bučernė,
ninus
darbas,
tai
atbudavojiskaitos,
kurių
išdavė
gerb.
laikraščius, tas yra naudingas
Lietuvių ir kitų tautų apgyvento] vie
mų.
,
toj. Su namu ar be namo.
šalies,
pakėlimas
kultūros
mas
debonas
kun.
H.
J.
Vaičiūnas.
2722 W. 47-th Street
Vaidintojai: Adomo — 1*. sau, tėvynei, tautai ir Bažny- Atskaita buvo išdalinta baž ir industrijos Lietuvoj. Mes Aiai.
Pažymėjo
didelius
Česie

Urbžaitis, Jievos — M. Mikenyčioje spausdintais lapeliais. merikos Lietuviai privalom
lioniutė, Ablio ir Liueiperiaus nei,jos darbinį, kad ji dirba tė Jų pavyzdingai prirengė tru steigti fabrikus Lietuvoj, su
— A. .J. Kanovarskis, Kaino vynės, Lietuvos naudai. Čia ir stisai: Juozas Gribauskas ir teikti jos gyventojams tinka
J. J. Kanovarskis, Ados — M. įasirodė, kurie skaito blogus Petras Rasinskas, žinoma, su mų užsijiemimų, aprūpinti ša- Štai ir gavėnia mumis ateina
į
Vaizboniutė, Čilės — K. Dam aštus. Nors kalbėtojas nei tlebono pagelba.
ies gyventojus reikalingoms Nekurie žmones maista per
riek
jų
neužgavo,
bet
kąi-kumaina
brauskaitė, Angelo — P. UrbKlebono atskaitų išskaitytų eikmenims, kad nereiktu mu Subata, Sereda o ir Pėtnyčia
rie
pradėjo
nerimti
ir
išėjo.
šaitė gerai vaidino, o ypač J.
iš lapelio trustisai ir visi ko ms svetur ieškoti, tokių reik
J. Kanovarskis ir M.,Vaizbo Mat jiems rodos, kad dirbti mitetai patvirtino, o susirin menų, kuriuos mes lengvai ir Praleisk be mėsos pabandyk
tyčia
x
niutė. Šitie abu aiškiai tarė gerus darbus, gelbėti Lietuvą kimas vienbalsiai priėmė gau iuosai gulim patis pasiga
yra
bloga.
Tai
vaisiai
skaity

Ir
gaspadine
ten
bus pagyrta
žodžių tarmes bei gerai darė
minti.
siu delnu plojimu.
mo
blogų
raštų.
niulavimus, kas kiekvieno žiū
Štai, Liet. Am. Rūbų išdir Kad ir be mėsos gardžių iš
Parodyta
ir
bilus,
kur
ir
Kadangi čia įprotis yra, kad
virta
rėtojo kreipė domesį. Turiu
kfek už kų išmokėta. Parap. binio li-vė iškilmingai sveikina Pirkę ruginiu iš musų miltu
žymesnės
prakalbos
butų
pra

pažymėti tų, kad vaidinimuose
knygos vedamos puikiausioje savo bendradarbius, dalinia Prikepkit gardžiu bandeliu
dėtos
tautos
himnu,
liaudies
ms, ir visus piliečius Nepri
jie visada gerai atlieka savo
dainomis, tat ir dabar buvo tvarkoje.
užduotis.
dausomos Lietuvos su meti šiltu
Išdavus
atskaitų,
kalbėta
akreiptasi į vargoninkų. Bet
kėms sukaktuvėms Vasario 11 Oi, kaip tai gardu rupi duopie
bėgančius
ir
kitus
parapi

Netinkamas drabužis.
aiiele .
gauta atsakymas, kad “clio
IIIIIIIIUIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIilIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIUI.Hg
jos reikalus, Nutarta rudenį diena.
Net
kvepia čystu rugiu duo
ras
”
jo
neklauso.
Bet
gerai
ži
Vieno vaidintojo (iš vyrų)
Minėta
bendrovė
yra
pir

įrengti bazarų, o vasarų pikui
nelė
.
/
buvo šlykštus apsirengimas, noma, kad prakajbose, rengia
kų. Apkalbėta ir kitokis veiki mutinė tarpe Lietuvių kuri iš Vaikučiai prašo savo mame
mose
Liet.
naudai,
choristai
nekuomi piktinosi dauguma se
kėlė tų minti ir pajiegė su
Rytoj pripuola Lincoln’o Gimimo Diena t. y. Va
mas parapijos naudai.
les
nesnių žmonių. Tokis apsiren kuomet nėra atsisakę dainuoti,
traukti plačias Amerikos Lie
sario 12, 1921.
Uždarius susirinkimų, visi
girnas žemina jaunimo dorų nes ir kalbėtojui ir publikai
tuvių minias į organizuotų Kad neaplenktu ir jų daleles
MUSŲ BANKAS BUS UŽDARYTAS.
smagiau yra, kuomet vakaras parapijonys išsiskirstė pilnai kūnų. Silkelė gana tinkamų Kad rupios duonos kas diena
ir sukelia blogus jausmus.
patenkinti ir džiaugdamiesi
Vaidintojai žada minėtų vei pamargintas dainomis.
kapitalų pradėjimui verpimo- keptų ..
kad parapijos reikalai, vado
kalų vaidinti ir kitose koloni Po pirmos prakalbos buvo
audimo fabrikų Uetuvoj. Taip Ant riekės storai medaus už
vaujant geram vadui ir mo
gi Lietuvoj Valdžia suteikė mi teptų.
jose. Patartina padoriau apsi renkamos aukos Liet.' gyn
kančiam sutartinai su parapiČyata medų ir tikrai čystu
rengti.
reikalams. Nors žmonių buvo jonais dirbti, yra puikioje nėtai bendrovėj didelės konse
ruginiu
miltų siunčia į visas iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiii
cijas
rūbų
gamybos
industri

nemažai, bet aukų surinkta ne tvarkoje.
Moksleivių Vakaras.
joj ir pasižadėjo remti ben Valstijas tik pareikalaukite o
daug. Priežastis, gal, bedarbė.
Reikia pažymėti komitetų drovę finansiškai ir morališ prisiųsim ir jum. Adresuokit:
Sausio 30 d., š. m., Goodrich Aukojo sekantieji:
pasišventimų pagerinime mo kai.
1
llousie salėje Liet. Rymo Ka
M. WALENČIUS.
Kun. A. Balinskas $2.00:
kyklos
ir
seserų
namo,
kurie
tulikų Moksleivių Sn-mo Ame Po $1.00: J. Brazauskas, P.
Dalis bendrovės direkcijos
119 Washmgton St.
rikoje 23 kp. buvo Įrengtas va Šarauskas, J. Trakšelis, J. Bru iš dųrbo parėję vakarais dir priešakyj su verpimo-audimo
Hart Michigan.
TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YOKKO Per LIBAV’A Arba
mekaninku sparčiai darbuoja
karas. Vaidino vaizdelį “Mok žas, P. Amlrikis, P. Kodys, V bo.
HAMBURGĄ — EITKŪNUS
.*■
J. Šliogeris.
si Lietuvoj prirengime verpi
sleivės Pagundos”. Kalbėjo Varanavičius, A. Šidagis, P
I LIETUVĄ
(Delei stokos vietos pilnų nio-audimo fabriko, kuris š
gerb. kun. V. (!. Vilkutaiti Šležas, J. Jurkūnas, J. SukaLaivai išplaukia kas 14-ta diena
ragindamas tėvus leisti vai lauskas, J. Beinaravičia, M finansinę atskaitų paliekame pavasarį pradės rūbų gamybos
darbų.
kus į augštesnį mokslų. Ragi Milikauskas, J. Kailiukaitis netalpinę. Red.)
Dideli dviejų šriubų pačto laivai išplauks:—
Po valetai neužmiršk, kad gerlaoslas
vaistas
tavo
skilviai
yra
EATOLietuvos linai, vilnos ir ki
no katalikų moksleivius-ve •Su smulkesniais $26.00. Aukos
S. S. POLONIA Vasario 15
PraSalina visos nesmagumus
RENGIA VAKARĄ.
ti valakniniai augmenai, tai N1O.
rašyties į L. R, K. M. S. A. 2' pasiųstos Lietuvos Gynimo
suvirMctnimo, o tas reiškia, kad rei
S.
S. LITUANIA Kovo 4
yra Lietuvos auksinios mainos kia pamėginti vien*. Parduodama
k ji., bendrai dirbti naudai Tė reikalams.
S. S. ESTONIA Kovo 16
pas visus aptlekorius.
Kovo 6 d. L. D. S. Chicagos Minėta bendrovę gamindama
vynės ir bažnyčios.
J. Trakšelis.
S. S. POLONIA Kovo 30
rūbų
materijų
suteiks
didelę
apskr.
rengia
vakarų
su
pro
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
Dainavo solo p-lė Ad. Kuz
gmina. L. Vyčių 5-ta k p. vai paramų Lietuvos gyventojams
Tel. Drovsr 7042
K. KF.MPF. General \Vcstem Passenger Agent
DETROIT, MICH.
mauskiutė ir p.p. J. "Šeštoką
120 North La Šalie St., Chieago, Illinois.
dins p-kių veiksmų dramų taip-gi ir duos puiku pelnų sa
ir St. Stepulionis, o pijami ly
Dr.
C.
Z.
Vezelis
“Bolševikai”. Vakaras bu vo dalininkams už investuotų
LIETUVIS DEimSTAJB
dėjo p-lė M. Kemežiutė. Juo
(Delrov)
balandos: nuo 9 ryto Iki S vak
Dievo Apveizdos parap. svet kapitalų.
Ringas eiles, pritaikintas Želi
Serodomis nuo 4 lig I vakaro
Ir vėl pradeda darbų rastis. 18-tos ir Union avė. Įžangos Todėl, skaitytojau, jeigu
4713 BO. ASHLAND AVKNUE
govvskiui, atliko p-lė M. Pal Žmonių ūpas kyla.
arti 47-tos Gatvės
tikietai jau pagaminti. Jie ran dar neturėjai progos patapti
tanavičiutė su J. šeštoku. Dar
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ CEVERYKŲ
Kaulink šelpimo Lietuvos, dasi 49-tos kp. biure, po nuni šios bendrovės narių-dalininskambino pijami keletu šiuo
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ
kų, tai tuojaus klausk pilnų
lėlių: p-lė M. Kemėžiutė ir Ad. kad nevargtų musų broliai, 1447 Bo. 50 avė., Cicero, JI
informacijų įstojimui, nes jū
Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios
Kuzmaiiskiiitė. Turiu pažymė seserys, tai ir Delroy’s Lietu Prašome kuopų valdybų atsi
Dr.
I.
E.
MAKARAS
sų
prisidėjimas
prie
minėtos
■
mados $8.50 vertes už $6.00. Turime
viai
rinko
aukas,
nes
mums
lankyti, paimti ir stengties kuo
ti, kad minėtos pijanistės turi
Llctuvys Gydytojas Ir Chirurgas
buvo paskirta surinkti $500.00. daugiausia išparduoti, ne bendrovės pagraitins Lietuvos Ofisas 10400 So. Mlchigaa Avė., ■ pilna eile moterų čeverykų
gerų talentų muzikoje.
nuo $5.85 iki $14.00.
atstatimų kartu pagerins jū Vai. 10 iki 12 ryto: 2 Iki 4 po
Clevelandiečiaans yra viltis Musų klebonas kun. J. J. daug turėsime išlaidų.
plet, t:30 iki 3:30 vakaro
Jonaitis daug veikia ir pa Susirinkimo laukti negali sų ateitį.
Rostdenclja: 10538 Perry Avė.
susilaukti gabių pijanisčių.
Tel. Pullman 342
Tėvams turėtų rūpėti, kad traukia prie katalikų daug me. Todėl kuopos ir nariui, pa Lith. Am. Clothing Mfg. Corp
4719 S. Ashland Av. Chieago
jų vaikai, kurie eina uugštes- Mickevičiaus suklaidintų žmo sidarbuokite.
809 West 35-th Street,
Komisija.
nį mokslų, prigulėtų prie L. R. nių.
Chicago, 111.
f
' Pranešimas
|
Praeitais metais
susitvė
K. M. S. A. 23 kp.
.
(Apgarsinimas)
■ Dr. M. T. STRIKOL’IS į |?ei. kanai 2222
rė čia Lietuvių katalikų para
JAUNAS MUZIKAS
Simono Sūnūs.
KAM KENTfiTI?
B Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas ■
pija. Ateinantį pavasarį žadaDr.
E.Z.
ZIPPERMAN
S
R'aiunatizmo, neuralgijos ir raumenų<
| Perkelia ofisą
nflaa |i People
Peonle Teatrg
Teatra _
£
na pradėti statyti naujų bažny Beethoveno konservatorijų ^Telefonas Boulevard 9199
KENOSHA. WIS.
LIETUVIŠKAS demtistas
| gėlimai grfitai nustoja, jeigu patrini sa|
i 1414 W. 47th Str. Tel. Boul.
Valandos: 1 Iki 3 po pietų, 6 Iki 8|
čių. čia ir-gi daug darbuo Chicagoje, pijano skyrių lan
vak. Ned<M. 10 iki 13 ryto.
■
ai. Panedėllj, Utarn.
&
Kės. 2414 W. 43rd Street ■
ko jaunas Kostantinas Gaubis
Sausio 30 d., šių metų, Vie jasi kun. Jonaitis.
,9:30, iki 8)30 vak
DF.MTIHTAK
■
Nuo. ryto Iki plet.
—
B■
' »lzb„fcwik1l» utr«g. M. V. Pat. O4n>
ieredoj Ir HubatoJ 9:30 Iki 6 vak.■Tel. McKInley 208
nybė Katalikiškų Draugijų su Reikia pažymėti, kad kun. Jis Rochesteryje, N. Y. pri
3331 South Halsted Htr.
Mes geriausia taisome dantis ■ . Žiiirėk, kad gautum tikrajj-garsujj per J
|Pėt. Ir Nedėllo] nuo 9:30 iki 1-mai
daugiau kaip 50 metų.
rengė prakalbas. Kalbėjo kun. Jonaitis, sugrįžęs iš karo, va klausė prie Lietuvių patupi ji °JValandos:į g9♦—12 g A.p M.
S
ii prteinamleusla kaina.
kad turėtu Ikare (AmI
\ inc. Kulikauskus. Jis tnun- žinėjo po kolonijas rinkdamas nio choro, kuriame per keletu
■I Reikalauk,
ValsbažesUi.'
oj«A<
Ganai 6222
1
pai, bet aiškiai papasakojo u- Lietuviai aukas. Apsistojęs mėtų darhuoduniasis susipaži
n
no
su
muzika
ir
giedojimu
pie dabartinį Lietuvos padėji Detroite daug kartų apie I sie
DR. C. K. CHERRYS
Telefonas Armttage 9770
■J
LIETUVIS DF.NTISTAS
Ph44» CanaI 357
mų; pajudino svarbių dalykų; tuvų rūšinėje į angliškus laik 1918 metais uplejdo Roclies
J22O1 Ucst 23-nd A So. Leavitt St.'
MARYAN
S.
ROZYCKI
Chlcago
nurodė, kaip Zeligovvskio <li- raščius, jierstatydnmas ameri terį, atvyko Cbicagon ir pru
mvzvkok m rėkto kils
^Valandos: 0:30 A. M. to 12 N.
Mokyiojss Plano. Teorijos ir
dėjo
lankyli
Beethoveno
'
kon
nistija griūva musų sostinėje konams, kaip musų tėvynė y#
1:00 P. M. to t:00 P. M. ,
LIETUVIS
Kompoah-ijos
Lietuvis Gydytojas Ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2021 N. R'ivitcnr Avė.
servatorijų. kurios vedėjam
Vilniuj; ragino nenuleisti ran ra Lenkų skriaudžiama.
Ofisas tr Oyvankno visto
liih-ago, III.
Chirurgas
8368 South Halsted Street
kų remiate Lietuvos reikalų; Ainis metais kilu. Jonaitis yra žinomas muzikas p. A. Po
As< vlrtoos Vslvanal Stoto Barti
1831 So. Halsted Street
Valandos nuo 10 Iki lt ryto; nuo)
nurodė, kaip reikalingi yra tnj*o išrinktas kapelidnu ‘‘la ei lis. Per tų laiką p.Gauhis tai
Valandos: 10 iki 13 ryto: 1 iki 4
t Iki 4 po pistų; nuo 7
J. P. WAITCHEES
po pist. 0 Iki 0 vakare.
Lietuvai pinigai, ypač užlai imėt Post American Legion prasi lavino muzikoje, kad p. KNedėMomls nuo 10
Uriwyer
Drovsr 1441
kymui kariioiųeriės, mokyk statė of Michigan Veteranu Pocius, matydamas jo gabu Tel. Tards <«««
LIETUVIS ADVOKATAS
Vakarais: 4500 8. Ashland Ava
Dr. V. A. SZYMKEVI0Z
loms ir ūkių vedimui; ragino Koreign Wars, kuri turi 10,000 mus, pasistengė jam rasti vie
Tsl. Tards 1058
Uetnvto Gydytojas,
aukoti kiek kas gali. Nurodė Karių ir 30 kunigų. Tai gi gar tų Hv. Petro ir l’ovylo patupi
Dlen. Koom 513—154 N. Culrfc St.
DR™”u"šlir'!
Akujen*.
Tel. Randolph 3507
VALENTINE DH1
kai kurių Lietuvos valdininkų bė Lietuviams turėti tokį ku joj.
3103 k. Halstid
COLLEUEM
Valandos:
13
—
lt
13
ryto
1
—
t
Ir
[0205 H. llnlMtcl. 2407 W.
gabumus, ypač Voldemaro, ku nigųVienų sekmadienį tyčia nu 4—I vakar* Nsd. 13—lt Iš ryta
1850 N. Wclls ML
1900 S. Haktrrl Str
I 137 Mokyklos
ris “sumušė” Tautų Sųjungų
Viename “Garso” numeryje važiavau ton bažnyčion pu
Juiifft. Valsttjesa
Moko Siuvimo, l’atternų Kirpt
ir I'eileiewskj; išdėjo grįžimo buvo pntilpus korespondencijų klausyti, kaip jaunas vargo
iniu, Ucnignlng hisnlul Ir ubu
Lietuvon reikalų, bet grįžtan žeminanti kun. .Jonaitį. Tas nininkus valdo vargonus. Nu ateilv Lietuvių visuomenė tu
JVIotos duodamos dykui, lttplon
(Mokslui
lengvais
atinoktjir
tiems patarė turėt; kokį nors viskas yra netiesa, liet “Gar sistebėjaii, nes nemaniau, km rės kuo pasidžiaugti.
įKlertis dienomis ir Vakarais.
reikalaukit knygėlės.
patyrimų, kad nereikėtų ilgai sai” nenori tos netiesos at- toks jaunns vaikinas galėt
Geriausių jum jmsekniių.
Tel. Sselcy 1643
n-ckoti uPėmimo, lies ilgai aukti. Kun. Jonaitis yra Lie- laip gražiai vargonuoti. Tai-gi
SARA PATEK, pirmininkAI
Antanas iš Tirkšlių.
CLEVĘLAND, OHIO.

s

i Lincoln’o Gramo Dienos
BANKAS BUS UŽDARYTAS

(GAVĖNIA)

s■
■
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U
i■ • -

Universal
State Bank i

3252 South Halsted Street

Į Metropolitan State Bank
I
22ra ir Leavitt gatv.

BaltiJos-AmerikosLinija

s
J
5

Š VICTOR SHOE STORE
J
■■■■■■■■■■■■■■■a

g
I
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DR. G. KASPUTIS į

PAIN-EXPERER

DR. P. Z. ZALATŪR1S

S. NAIKELIS

lkV A3 ’
Iki

RBteSOLFi.-..
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PRANEŠIMAS!

DRAUGI!

Iš GHIGAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ.
TEISINGAS ŽMOGUS.

Chicagoje darbuojasi p. Tliojnas L. liuli .lis via katali
kiško laikraščio “Missionnry”
agentas. Su vietinių klebonų i
galiojimais jis vaikščioju po pa
rupijas kalbindamas, kuri žmo
nės užsisakytų minėtąjį laik
raštį. Laikraštis yra geras ir
jo agentas yra teisingas žmo
gus. Tečiuus vietomis jis už
eina nemalonumų. Kai-knrie
rodę “Drauge” pranešimą a
pie asmenį apsimetant i kuni
gu ir renkantį aukas neva na
šlaičiams, mintija. Imk p. Hali
yru kas asmuo,
nuo kurio
“Draugas” apsergėjo savo
skaitytojus. Tni-gi pareiškia
me, kad mus minėtasis apga
vikas yra augšto stuomens žino
gus su kunigiška apikakle,
mokąs ir kalbąs lietuviškai.
P-n a s Tli. L. Hali yra maržas,
liesas pasaulietis žmogus, nieknd kunigiškos apikaklės netlėvėja ir nemoku lietuviškai.
Bet jis sąžiningai dirba ge
rą darbą platindamas
gerą
laikrašti.

GAZQ KOMPANIJA DARO
GERUS PINIGUS.

(Inzo kompaniją Cliieagoje
avo šėrininkams
paskelbė,
uiti 192(1 metais ji padariusi
daugiau 5 milijonų . dolierių
lelno.
Tasai laktas Ims paduotas
visuomenės naudos komisijai.
Gripo aiškiausiais prirody
mas, .kokius kompanija riirieius pinigus daro ir dar vis
reikalauja, kad žmonės
jai
augiau mokėtų už suvartoja
mu gaza.

IŠ DIEVO APVEIZDOS
PARAPIJOS.

Penktadienis, Vac&ris 11, 1921

PUIKUS KONCERTAS

Paminėjimui Lietuvos Nepriklausomybės 3 Metų Sukaktuvių
rengia MILDOS TEATRAS

$v. Jono Evangelisto dr-ja
laikytame metiniame susirin
kime išpildė savo pažadėjimą.
Surengimų Programo rūpinas p. Pranas A. Jakutis.
Ji buvo nutarus šimtine pri»
sidėti prie pastatymo našlai
PROGRAMA IŠPILDYS: — P-lė Fcllcia NuusėUaUė (10 metę,.
Pastabu: —‘ Mildos Teutro Bendrovė savo metiniame'susirinkime
čiams prieglaudos. Tam tiks-,
Klaalški šūkiai:
puuukuvo. Teutru tai dienu! dovanai. A’isas j>eliuis eis Lietuvos Gyni
SOLISTES: — P-lė Norkallė: P-nion Janušauskienė Ir Bničienė;
mo Reikalams. Visi urtistui dalyvaujantieji programe paaukavo savo
lui dr-ja buvo surengus vaka
Dl'FTAH: — P-lė* Ona Rudauskallė ir Salome Slanlnllutė;
jiegas tani prakilniu m tikslui.^CIiicagos Lietuvių Visuomenė Privalo
VYRAI SOLISTAI: — P-nas Pranas A. Jakulis Ir P-nus X (Nau
paremti šitų koncertu savo utsilankintu ir tuuęni prisidėti prie pava
rą ii; pelną ($40) paskyrė Lnb.
ja Žvaigždė);
davimo Vilniuus iš Lenkę.
Sąj.
SYMPHONY ORCHESTROS muzikantai po vadovystė |>-no Petro
Teatrus bus Atdarus nuo 0:30 vai. vakaro. Koncertas prasidės 7
SartnUkt puoš programa. Dalyvaus Ir “UI RITES CHORAS". Ant
vai. vakare. JLungu tiktai 50 centu ant Balkono ir 75 centai apačioj.
Nenorėdami nariai paliesti
Koncertinos grajis p-iuis Juozas Barauskus. profe^ijonulis artistas.
diAl SINGAI ATSILANKYTI T.AN KONCEKTAN KVIEČI A VISUS
Solistams akomimnljos: — P-lės Helena Tiitlinlc ir limnisiu Nau
draugijos iždą, o norėdami įLIETUVIUS Mli.DOS TEATRO BENDROVES V.AbDVB.A.
sėdaitė: ir p-nai Vincas Surpulius ir .Antanus Olszcvvslcis.
mokėf pusę šimto, pakėlė
BIS TAI DIDZIM'SIS IR PLIKIAI SIS KONCERTAS KOKIO DAR
’ P. S. PASITIKIMA ATSILANKIMO IR DR. ALšEIKIS T.AN KON
NEGIHDKJOMEI
CERTAM. SI PRAKALBA.
klausimą, iš kur paimsime
tt-ukstančią dešimkę.
iiiiiiiiiiiniimiiiiiiil
DARBININKŲ VIRŠAIČIAI
Taojaa atsirado vienas na
IŠNAUJO BUS TEISIAMI. rys, kuris, z draugijos* vardu,
paaukojo $10.00. Tokiu budu laisva, kad iškeltas Lietuvos ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIĮ
Teisėjui Sullivnn pirminin sudaryta $50.00 ir per pirm. Nepriklausomybės obalsis ne
kaujant.
buvo nagrinėjama p. R. Jucevičių pasiųsta naš žūtų, bet praeitų tikslo galą.
byla septynių So. Cbicagos laičių namo fondan.
Ir neveltui buvo musų troški
darbininkų viršaičių.
Jie
Tariu priminti, kad viršui mas — Lietuva tapo laisva,
»uvo kaltinami už išnaudoji
minėtas narys, kuris aukojo nepriklausoma.
mus (extortion).
$10.00, yra Kazimieras Juške Vasario K> d., S. m., sukanka
Prisiekusieji teisėjai ilgas
s
vičių, Lab. Sąj. Garbės narys. trys metai kaip Lietuva pasi
valandas
tarėsi ir nesutiko
a
skelbė
nepriklausoma.
Tai-gi,
Del to jis ir parėmė gerą drnuomonėmis.
jos žingsnį. Tai gi ir šv. Jono A. L. R. K. Federacijos 15 sk.,
Teisėjas prisieituosius pamatydamas taip svarbų reika
LINCOLN’O Gimtinės Dienoj, Snb. Vasario 12
liuosavo ir paskelbė, kad su Evangelisto dr-ja jan paliko lą paminėti tą dieną, rengiasi
Lab. Sąj. Garbės narė. Trum
Kovo 21 d. buvo atnaujinta
pu laiku ji suras būdą grei prie jos ir'šiuo praneša vi
WASHINGTON’O Gim. Dien. Utar. Vasario 22
tyla.
Bus
parinkti
nauji
teisė

GELEŽINKELIEČIAMS NE
tai išmokėti ir kita puse šimto siems bridgeportiečiams, kad
BUS SUMAŽINTA UŽMO jai.
Vas. 16 d., vak. pasipuošę tau
dol.
KESNIS.
Gražus tat pavyzdis kitoms tiniais ženkleliais, snsirinktuPOLICIJA SAUGOJA MO
draugijoms. Kodel-gi kitus dr- mėt Sv. Jurgio parap. svet.
KYKLOS.
TROBE&d.
Pederalė geležinkelių taryba
jos negali panašiai pasielgti! Ten geri), prof. kun. Bučys
vakar paskelbė, kad geležin
Tas klausimas lai iškyla kiek pasižadėjo mums nupiešti svar
Praeitą
antradienį
ir
pas

keliečiams nebus sumažinta nžvienos draugijos susirinkime ją dienos, kurioje Lietuva pakui
ant
rytojaus
viešosios
mo

mokesnis, nežiūrint kompani
ir nelieka atidėtas arba atmes siskelbė nepriklausoma. Bus ir
kyklos Felsentllfll trobesy, 41
jų reikalavimų.
tas, kaip tankiai atsitinka mu daugiau kalbėtojų ir pamargigat.
ir
(
’
alumet
avė.,
buvo
pa

' Vincukas.
Pareikšta, jog taryba netu
sų draugijose. Sako, tada pri nimų.
kilę
gaisrai.
Miku
buvo
už

ri jurisdikcijos rišti klausi
sidėsime, kai namą pradės sta
PAIEŠKOJIMAL
mus, paliečiančius geležinke gesinti. (laisvu buvo pakilu tyti. Tai neprotingas pasaky
Ashland Avę., kamp. 47tos gatv.
!
siu
dienos
metu,
kuomet
mo

lių operavimo išlaidas, dėl ku
mas. Jeigu niekas pirma nesu- Paieftkau Agotoa Brazulutea. Paei
nu iš Kauno red. Šiaulių aptt. L.U pal
rių turėtų būt mažinama už- kosi (langiau tūkstančio vai lės pinigų, tai ir namas nie čių
kaimo. Gyvena 12 m. Amerikoje. ūiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiii
kų.
nokesnis darbininkams.
ją prašau duoti žinių:
kad nebus pradėtas. Taip sa Žinančio apie
U. Klnmmvienci.
Suprantama, šitame atsiti
ko daugiausia tie, kuriems •20 Crosby Str. GratHI Raplds, Mieli.
DAUGIAU SALIUNŲ UŽDĄ kime veikiai Judria nors pik- našlaičių reikalai mažai arba
tadaringa ranka.
Paieškai! artimų giminių Kazio,
ROMA.
nei kiek nerupi. Tokie žmonės Motiejaus ir Antano Padriašlrts kurie
tadai inga ranka. Mokyklą sau
kare gyveno PhiladelphijoJ^
tat ir trukdo dr-jai atlikti ge prieš
Fabionas ir Mickievicz ved.
Prašau atsišaukite nes turiu svarbių
goja
policija..
Valstijos generalis prokuro
reikalų prie jus.
rą ir prakilnų darbą.
NEDĖLIOJ VASARIO (FEB.) 13 D., 1921 M.
buvę A. Petratls ir 8. L. Fabionas
\
Antanas Krutulis,
ras Brundage kreipės} į fe
Nek. Pras. Šv. Maę. Par. Svet. 44 ir Fairfidd Avė.
Tai-gi j žiūrėsim, ar-gi tik 2337 Greenvlevv Avė., Chicago, III. Siuntimas pinigų, laivakor
deralį teisėją liaudis, kad jo PRAŠALINTU DU POLIO
Pradžia 7 vai. vakare
Įžanga 50c. ir augščiau.
tės, pašportai ir tt.
Sv. Jono draugijos vardas Paieškai! Kazimiero ir Petronėlės
MONU.
įsakymu butų uždaryta dar 1!)
N OTARIJUŠAS
Jekštų
Lietuvoj
gyvenusių
Jedžiotų
Risis Juozapas Banccvičius, Kazimieras Kazakauskas, Benin
skambės mus kolonijoj, ar-gi sodos, linkių parapijos, Telšių pavie Kcal E-tat4‘, Paskolos, Insurlnal
galiūnų daugiau Chicagoje ir
Stepanski,
Charlev C’urley, I)om. Dudinskis, Peter Žilinskis
Ir tt.
Cbicagos ei vi lės tarybos ko kitos'draugijos nestos už na.š- to. Mažeikių apskričio, Kauno rėdyapylinkėse.
bos. Girdėjau kad fiirinJau gyveno
S00 W. ssth St., Kamp. Halstcd St.
Orto Propotnik ir George Briso.
New A'orke. Norėčiau kad duotų žlnę
TcL: Bonlcvard Alt
Kitame atsitikime teisėjo misija iš policijos tarnybos už aičius. Laikas subrusti vi šiuo
šios imtynės bus labai svarbios, nes Lietuviai imsis Lenkais
adresu:
Vai.: 9 iki C kasdieną
siems prie darbo. Jeigu jau
jLunriis nereikia daug prašy girtavimą prašalino poliemonn
Vak.: Utar. Ket. ir £ub. iki 9 vak.
Petronėlė' Vaškienė,
todėl kiekvienam reikėtų atsilankyti ir pamatyti.
Luisą vyriškos d r-jos taip kie 1742 KtHitli Union Avė. Chlcago. III
Alikės ir Kvveenev.
Ned.: Iki 3 -po pietų.
tį.
Kviečia visus
RENGEJTAI.
tos, tai gi ar našlaičių, balsas
«ANTPARDAVIMO.
nepasieks moteriškų širdžių.
$100 LĖKŠTĖ VAKARIENĖS PRIEŠ LENKUS IMASI
Moterys, jus pasigailėkit naš Parsiduoda Saldumynu (Candies)
GINKLŲ.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiii
t
laičių. Kurias tik prieinat Ir visuoku dalykų kruutuvė. Lietuviu
apgyventoj vietoj urtl viešos ir baž
Amerikoninio komiteto šel
Švenčionių apskrities gyven
nytines mokyklos priežasties parda
Dr.
Stupnicki | VISUOMET
pti Airiją Illinois valstijos tojai, nepakęzdanii Lenkų jun draugijas, pakelkit savo bal vimo
OMENĮJE j
putlrstė ant vietos meldžiu at
są,
nes.
jūsų
baisas
yra
lygus,
sišaukti šiuo adresu:
-skyrius Vasario 19 d. Cong go, pradėjo imties ginklų. Su
3107 So. Morgan Street 5
Kad musų nauja krautuvė pripildyta puikiausių
4*14 So. Wood Gatvė Chlcago,
ress viešbuty rengia vakarie siorganizavo į partizanų bu vynj balsui. I)ėja, kad dauge
CHICAGO, ILLINOIS
S auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų
lis yra ir moteriškų draugijų, Iš priežastės važiavimo Europon—
Telefonas Yards 5032
nę, kurion pakviečia žymiau lius užpuldinėti belikus. '
laikrodžių,
lenciugelių,
kafolių
neprisidėjusių prie aprūpini parduosiu cigarų krautuve ir knlngy- Valandos: — 8 Iki 11 Iš ryto: 3 laikrodėlių,
siuosius Cbicagos ir valstijoj Sausio 8 d. vienas partiza
na pigiai biznis gerai išdirbtas. Atsi
6
po
pietų
iki
8
vak.
Nedėliomo našlaičių.
ką tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų.
šaukite
mia nuo 6 iki S vai. vakare.
piliečius.
nų būrys užpuolė Lenkus Lin Tai-gi musų, T8-ta kolonija
J. MAKARFAVICZ
Turime gramafonų rekordų, rožančių,
1757 W. 47th Street,
Chctago, Iii
Kiekvienas- už vakarienės kmenyse, kur įvyko smarkus
Chicagoj, daug yra nuveikus
kryželių ir kitų religijinių dalykų, talėkštė mokės $100. Tuo keliu susirėmimas.
Parsiduoda gera farma Illinois valst
savo
tautos
labui.
Nepasilikim
vorų užtikriname prekę prieinama.
40 akrų dirbama žemė 1 Sį mylios
surinktos ,šiintdolierinės bus
uo miesto ir yra pulkus miškas,
nei
našlaičių
aprūpinimo
rei

s;.pells bėga pro pnt kiemą, plglrfl Ir
pavartotos šelpti nukentėju LENKŲ SIAUTIMAS VIL
J. WENCKUS’
kale.
M
i
nelieka
draugijos,
nereikia visu ‘'casb" mokėti, kitus
1
sius Airius — maistu, drabu
NIUJE.
aš palauksiu ant sutartos, turi būti
Perkėlė seavo ofisg po num
kuri
neprigulėtų
prie
Lab.
Sąj.
perduota šit^ssavaitę.
žiais ir pastoge. Vž, suvartotą
Laikrodininkas
P. Andrlekns
Manau,
kad
atsiras
dr-jų,
ku

Zeligowskio
kareivių
draus

■4729
So.
Ashland
AveiiueJ
vakarienėje maistą bus užmo
4017 Ko. Artcstan Avė.
Chlcago, III.
3327 So. Halsted St.
Chicago,
go, m.
1\
Kpccljalistas
■
kėta kitais pinigais padarius mė vis labjuu smunka, anot rios pralenks ftv. Jono dr-ją
■džiovų, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGuS
...... j
HIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIiniIlHl
BARGF.NAH
išsykio {mokėdamos ne $50,
žinių iš Vilniaus.
privatinę subskripeiją.
Parsiduoda puikus namas medinis, Rvalandnsnup 10 Iki 12 Išryto: nuoa
Kūčių vakare kareivini šau bet $100. Katra pirmesnė pa 8 kambarių 2 Intai ant kampo. 15
Iki 5 po pietų; nuo 7 Iki 8:3oS
ak are. Nedėllomls 10 kli 1
■
gatvės
Ir
48
cotirl,
Cicero
galima
NEŽINIA. AR L0WDEN IN dė gatvėse iš kulkosvaidžių. ir duos savo vardą!
g
Telefonas Drczcl 2880
pirkti pigini ir anl gerų išlygų.
a. cHAPiirriH
mėtė granatas.
S. J.
EXTRA! Palikta / musų sankrovoj. EXTRA!
- EIS KABINETAN.
4S12 W. 15 NL
Cicero, III.
(Indų kliube Lenkai karinin
Štai kur stebėtina proga nusipirkti augštoe ru
si ea OVA RANTUOTA VlCTROLą vertės Ikt SSSO.OO
18 BRIDGEPORTO.
PARRir»iroi)A drabužių krautuvė.
Buvo paskelbtų Chicagoje kai, pulkininko Juozapavi
tik ui S t B.00, priedų veltui lt rekordų, S00 adatų Ir
Klznln Išdirbta* per 9 metuii geroj
DEIMANTO ADATĄ.
šios NAUJOS
PUIKIOS
kalbų, kad buvęs Illinois gu čiaus veriami, sumušė Gudų
Lietuvių apgyventoj vietoj. I’ardavlVICTROIZ)8 palikta mueų SANKROVOJE didžiu
mo prležantl dattrnite ant vietos. Kun
bernatorius Lovrien ineisiąš gimnazijos direktorių Kocbn- Bridgeportiečiai!
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutljo. Kiek
norite ateišnuklte greitai nes svetim
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVĖS
Praktikuoja SI
Nors4oli
gyvename
nuo
sa

novičių.
llardingo kabinetan, kaipo ka
taučiui nenorėčiau parduoti. Adresas:
OVARANCIJOS. Kam tai pirkti Iš antrų rankų
Ofisai S14S 80. Morgan HL
Draugas
Piihlisliing
Co.
vo brangios tėvynės, bet mei
mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ. NAUJĄ OVAro laivyno sekretorius.
Kertė
S3-ro
SI,
Chlcago,
III.
2834 Honth Oaklcy Avė.
Praeitą parą Cliicagoje pa lė musų vienija mus su ja. Štai
RANTUOTĄ VICTROLĄ vertės Iki S2S0.00, tik ui
</. K.)
HVECIJAIJ3TAS
Tos kalbos užgintos. Nes
S3B.00 su rekordais Ir adatoms VELTUI Iš musų
vogta 29 automobilių.
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
SANKROVOS.
karia karo parblokšta ji atsi
Lowden neturi artimos pažin
niškų Ilgų.
Pllnm užtikriname tamlsta, kad nėra kitos krau
šaukė į mus pagalbos, mes paOFISO VAIJINDO8: Nuo tt ryto
tuvės nei sankrovos lygios inusų sankrovai palygi
GERA PROGA.
ties su karo laivyno reikalais.
iki I po pietų, nuo < Iki S valan
nant nuplglnlmu.
tlavėme jai savo ranką.
Busimas prezidentas llarding
Pasinaudokite.
dų vakarų
Mes žinome, kad apsimokės tamletal atvažiuo
Sankrovas
Nedėllomls
nno
•
Iki
S
po
plot.
ti.
nepaisant kur gyvenAt. Taipgi mes turime kele
Parslduoslu
savo
visų
hlznj,
krautuvę
kiekvienam departamentui pu
Nuperka 5 Vikrus gražinus Gruodžio 8 ri., 1918 m., su Ir spaustuvę, talppogl stubos daiktus.
Kaina tik tu augštoe rųšlee TIKROS ODOS IR VELOURO
TeMonno Tarto M7
SEKLYČIOMS SETŲ. kuriuos pnrduoatme ui pir
renka tinkamus viršininkus, juodžemio ant C. B. & Q Rail- sirinkę ftv. Jurgio pąr. svet. Gera* biznis, geroj vietoj, apgyventoj
mų paatulynyi. Mums reikta vietos.
Lietuvių, I^nkų ir Anglų, su kuriais
suprantančius reikalus prakti way, 22 mylios nuo vidurmies- klojome savo dolerines, de yra daromas biznis Ir Išdirbtas per 20
Mee pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste Ir
priemiesčiuose.
Taipgi Išelunčleme C. O. D. LIBER
metų.
Priebutis
mano
pardavimo,
pa

koje.
čio. Balancns ant lengvų išmo- šimkes ir net Šimtines. Visa ti mirė Ir aš turiu Išvažiuoti J LletuTY BOND8AI PRIIMAMI.
-Tini kurtais llarding Lo\v- kesčių. Norint daugiau infor puka viršijo net penkis tūks vgvg užimti tikę. Kas nori. turėti geAtdara kas dienų iki 9 vai. vak. Nedėldlenlale nuo 10 ryto Iki 4 p. p.
rg blzn) Ir dan prie to Išmokinsiu
deną pakvies būt pinigvno se macijų rašykite ar atsišaukite tančius dol. Darėmė ir dau drukorlško darbo, kodai Išvašluosiu.
NATIONAL STORAGE C0.
giau tanu panašių susirinkimų. Kas nori tr žino, kas tai yra biznis,
^pretorium. Tai butą jam ata ypatiškai.
Viršiausia sankrova Ir pardavimo kambarta
ateikite arba atslšaiiklte
sekančiu
Mes klojome .a i p gausias au antrašu:
tinkama vieta. Bet tiktai nei
Paul Baubly,
2028 So. Ashland Avė., Kampas 21-oa Gatvėn.
P. KRIŽANACSKAS
kas dėl to, ka<l Lietuva butų 187 8o.T.Mate
bis daiktas dar nežinomas.
1404 West 18-th Street
SL
siicnandonh, P*.
ve
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musų banka nebus atdara dėl biznio

Musų Turtas suvirš $17,000,OOO.oo

I '
S
| Peoples Stock Yards Statė Bank
Europain American fiursau

DIDELES RISTYNES

M.

TURĖK

Š DR. CHARLES SEGAL ■

I

g

I

►

DR. G. M. GLASER

$225.00

*35^

