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44 ŽUVO ANT GELEŽIN
KELIO.
DAUG ŽMONIŲ NEIDENTI
FIKUOTA.

Lokomotivos inžinierius nema
tė uždaryto kelio.

Praeito sekmadienio vakare
ties Porter, Ind., nepertoliausia nuo Cnicagos, ant krvžkelio susidaužė du traukiniu.
Mieliigan Central geležinkelio
traukinis užėjo skersai New
York Central geležinkelio ir
trupučiuką stabtelėjo. Tuo mo
mentu New York Central ge
ležinkeliu atūžė greitasis trau
kinis ir ūžtelėjo ant skersai
kelio stovinčio ano traukinio.
Lokomotiva sudaužė j šipulius
vagoną, kurs buvo kupinas ke
liauninkų. Pasibėgėjusi loko
motiva pati nušoko nuo bė
gių ir įsikasė žemėn.
Kuip vieno, taip kito trauki
nio visa eilė vagonų sulamdy
ta. Sntruškintanie vagone žu
vo ligi vieno visi važiavusieji
žmonės, kurių l»uta apie 40.
Žuvo lokomotivos inžinierius
ir pečkuris.
Baisenybės dėjosi.
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Atlyginimo Klausimas -- Tikra
Prancūzams
Jokių Atmainų Airijos Klausi
me, Sako Premjeras
PRANCŪZŲ SPĖKOS PA
RENGTOS PRIEŠ VOKIE
ČIUS.

NUSISTATYMAS TOKS,
kaip Buvęs,

Taip sako Lloyd George par
Gausių atlyginimų su ginklais.
lamente.

Paryžius, Kovo 1. — Kaip

Londonas, Kovo 1. — Angli

šiandie Londone turi prasidė
ti konferencija talkininkų su
Vokiečiais
karo atlyginhnoklausime.
Nesenai Prancūzijos premje
ras Briand yra pareiškęs:-“Jei
Vokietija neatidarys savo kre
pšio gražiuoju, mes tai pada
rysime spėkomis.“
Karo ministeri.s Louis Bartbou yra pareiškęs, jog Praneli
zų vyriausybė nuoširdžiai pa
geidauja atlikti pasekmingas
tarybas karo atlyginimo reika
le ir pagaliau susilaukti tai
kos. Bet jei Vokietija mėgin
tų užginti Prancūzijai • šitas
teises, jei tuo mėginimu ne
būtų norima pildyti Yersailleso taikos sutarties
sąlygų,
Prancūzijai tuomet butų lemta
ne kalbėti, bet tuojaus veikti.

jos vyriausybė neturi jokio pasiketininiO'keisti savo nusista
tymų • Airijos patvarkyme.
Taip parlamente čia kalbė
damas pareiškė premjeras Llo
yd George.
Ir pridūrė, kad vyriausias
Airijos sekretorius autorizuo
tas vesti ten savo valdymų
taip kaip buvę ligi pasekmin
gojo galo.
KARO TEISMAI VEIKIA
- AIRIJOJE.
Kasdien nubaudžiama po de
šimtis žmonių.

PADARYTI TAIKĄ — PIR
MASIS HARDINGO
ŽYGIS.

Pagerinti ir sustiprinti tarp
tautinius įstatymus.
Washington, Kovo 1. — Anot gautų informacijų, naujo
prezidento Hardingo pirmieji
žingsniai tarptautinėje politi
koje bus:
Pirma, padaryti taiką su
Vokietija pagal' senatoriaus
Knox’o rezoliucijos, kurią kon
gresas buvo priėmęs, bet pre
zidentas AVilsonas nepatvirti
no.
Antra, pasiųlymas kitoms
viešpatijoms sumažinti ginkla
vimąsi.
Trečia, pasiųlymas peržiūrė
ti ir patvarkius
sustiprinti
tarptautinius įstatymus.
Ketvirta, įsteigti tarptauti
nį tribunalą rišti taikos keliu
viešpatijų ginčus.
Punktą, įkurti tarptautinę
konferenciją, ar tautų seimą
rišti tarptautiniams ginčams,
kad tuo keliu užtikrinti pa
sauliui taiką.
Kiek žinoma, busimasis pre
zidentas tarptautiniais klausi
mais savo programų išdėstys
inauguracijinėje kąlboje. Bet
yra žinoma, kad
į tarp
tautinius santikius jis labai
mažai maišysis. Tie reikalai
pavedami išimtinai valstybės
sekretoriui Hughes.
Tai visai programai įkūnyti
veikiai po Kovo 4 dienos bus
sušauktas kongresas nepapraston sesijoM,

Dublinas, Airija, Kovo L—
Nelaimei įvykus buvo lauke
Airijoje veikia militariniai tei
tamsu. Bet kad šalimais buvo
smai. Abelnai imant, kasdien
miestelis Porter, Ind., supran
nubaudžiama po dešimts prasi
tama, tuojaus suskubta su pažengusių Airių. Apie 40 žmo
gelba nelaimingiems
sužeis Nusileidimas reiškia karų.
nių jau nubausta mirtimi ir
tiems.
Buvusis karo ministeris Le- apie 10 iš jų jau nugalabin
Kiek palaukus pagelbn trau fevre yra pasakęs:
ta. Kiti baudžiami kalėjimu.
kiniu pasiusta iš Cbieagos ir
Kalėjimuose laikoma apie
“Niekas negali abejoti, kad 5,000 'žmonių. Kalinių skait
iš kitų artimesnių miestų.
TARYBA SVARSTĖ S. V.
Baisenybės dėjosi nelaimės jei mes šiandie nusistatytu- lius kasdien didėja.
NOTĄ.
vietoje. Šauksmas sužeistųjų, niėni šaltai atsinešti į karo at
kliksnias išlikusių. Su žibu lyginimą. tai butų musų nu GEN. MACREADY SUŽEIS Paryžius, Kovo L — Vaka
rykščiame popietiniame pasė
riais pagelbn nebuvo sparti. Iš silpimas. (ii tas -reikštų naują
TAS.
karų.
’
’
dy Tautų Sąjungos
taryba
griuvėsių išt raukta, nedaugi au
Parlamento
atstovas
Baritrumpai
apsvarstė
S.
Valstijų
Dublinas, Airija, Kovo 1. —
sin lavonų.
llet, sužeistas kare:
Čia Airių sferose plačiai kal notų ir atsakymų į tų notą.
Tik prašvitus prasidėjo tik
ras' gelbėjimo darbas. Paskui “Mes pergyvenome visas ka bama, jog vyriausias Anglų SUV. V. LAIVAS PLAUKS
Airijoje,
per dieną suskilę ir susikimšę ro baisenybes ir nekuomet ne karuomenės vadas
BOLŠEVIKŲ UOSTAN.
norėtumėm
išnaujo
matyti
to

gem Maeready, su kulipka pa
vagonai dinamitu buvo skal
domi, Jcatl prieiti prie sužeistų kias skerdynes. Bet, manau, žeistas petin. Todėl jis šiandie Duos pradžią prekybai su boljei tas butų reikalinga veik niekur nepasirodąs. Bet ar tas
ževikija.
jų ir lavonų.
ti
tuojaus,
nieko
nelaukiant,
tiesa,
sunku
patirti.
Iš lokomotivos užgauto va
Konstantinopolis, Kovo 1.—
gono, kuris buvo medinis, pa kol esame Užtektinai stiprus. Jis buvęs pažeistas Vasario Iš Maskvos čia su pilnais įga
liko tik lentgaliai ir ratai. Šiandie mes Vokiečius galime 12 d. išvakaro, kuomet su šta liojimais atvyko Bronislaw
palenkti prie pildymo sutar bu važiavęs armijos automo
Greitai važiavo.
ties be kraujo praliejimo. Pra biliu ir buvęs užpultas Airių Kondisb, reprezentuojąs Ru
sų federuotes kooperatives or
Ne\v York Central traukinis ėjus dešimčiai metų gal nebū luisvanorių.
ganizacijas.
važiavo į Cbicagą. Jo greitu tų galima jau tas taip leng
Kondisb bolševikų valdžios
mas buvo 50 mylių valandoje. vai padaryti. Tad musų parei GRAIKAI NESUTINKA SU
įgaliotas parduoti ir pirkti įTai reikia įsidėmėti, kaip tai ga šiandie atlikti tą darbų.” Talkininkų plenais.
vairins prekes tiesiog per Juo
baisiai smarkiai
jis turėjo
Tautos paremiama.
dosios juros uostus, jei talki
smogti į skersai kelio stovintį
Pačioje Graikijoje keliami
ninkai sutiks leisti
liuosai
vagoną. To vagono žmonės Tos Prancūzų ministerių ir
protestai.
plaukioti laivams su prekėvadų. kalbos, anot tvirtinimų,
staiga buvo užmušti.
Londonas, Kovo L — (irai-'mis.
sutinka su Prancūzų tautos
.Žmonės per vagono langus
kų
delegacija nesutiko su pa Suv.j Valstijų garlaivis Sinnorais. Nes visi Prancūzai lau
pamatė žėruojantį atlekiančios
pienais, sinawtr su 5,600 tonų prekių
kia auksinių markių kaip ko darytais talkininkų
lokomotivos priešakyje elek
pagal
kurių
tari
būt
skiriama
kio sau išganymo.
šių savaitę išplaukia į Novotros žiburį. Kai-kurie sukliko
Prancūzai su pagarba atsi komisija ir šitai pavedama iš rossiiskų.
Tam tikslui jau
ir puolėsi prie išėjimo. Bet bu
liepia į Suv. Valstijas, kol ši tirti nacijonalę padėtį Traki gautas iš Londono leidimas.
vo pervėlu. Nes traukinis at
tos nieko nesako prieš reika joj ir Smirnoj ir pagal to pa Tai bus pirmutinis ameriko
ūžė nei vėsuln
ir atėmė vi
lavimus atlyginimo. Matyt, ki galiau padaryti atmainas Sp niškas laivas, kurs su prekėsiems gyvybę.
taip jie atsineštų, jei Ameri yrės taikos sutartyje.
Įinis plauks Sovietų Rusijos
Keletas pnvojingai sužeistų
Graikai
stovi
už
neutniainyka birtų vienų-kitų palankes
uostan. paimta į artimesnių miestų li
mų sutarties ir atsisako atsi
nį žodį Vokiečiams.
gonines. Iš jų keli bevežant
žadėti nors dalių Trakijos ir Pirkliai pagauti džiaugsmo.
mjrė. Kiti ligonisėse kovoja su
ATSAKOMA JAPONUI PI Smirnos.
Čia įvairių-šalių pirkliai pa
mirtimi.
Pranešta, kad Graikijoje da gauti džiaugsmo dėl to fakto.
LIETYBĖ.
Išviso sunkiai ir lengvai su
romi gyventojų susirinkimai ir Nes prekyboje su Rusija jie
žeistų‘bus apie 100.
Sacramento, Cal., Vas. 28.— pakeliami protestui prieš tal pramato gražią ateitį. Sako,
Tardymai.
Jiųmnas Ichizo Zato tarnavo kininkus.
su Rusija prekyba būtinai rei
knruomenėje.
kalinga, nes visame pasauly
Ant rytojaus
kuovei kiaus Suv. Valstijų
Tokyo,
Kovo
1.
—
laikraš

Kuomet
jis
kreipėsi
apskričio
sumažėję
darbai.
prasidėjo tardymai, kuomet
visi lig vieno lavono išran teisman gauti pilietybės raš tis Kokumin Shimpun prane Komereijinis krizis Konstan
ša, kad šį mėnesį Japonijos tinopoli tęsiasi. Yra pilni san
kiota iš griuvėsių ir nuodėgu tus, jam neduota.
Teisme
pasakyta,
jog
tarna

karuomenė apleisianti Siberi- deliai įvairiausių prekių. Bet
lių.
vimas armijoje Japono negali ją. Bet šita žinia nepatvirtin jų negalinta išiežti. - Rankos
(Tąsa 4-ęjnnie pusi.).
padaryti S. Valstijų piliečiu. ta.
atsisako toliau duoti kredito.
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dėl, kad jis susipykęs ir su Zeligowskiu, nes tas esąs norėjęs
atskirti Vilnių nuo Lietuvos,
(Pabaiga
iš
pr.
num.).
o Aukštuolaitį norėjęs “suvie
PARYŽIUS. — Gauta žinių, kad
Prancūzų okupacijinėje armijoje Ir Lietuvai ir Karaliaučiaus nyti,” anot jo bilvusio laik->
prasidėjęs nepaprastas militarinis kraštui iš to butų dideliausia įaščio “Suvienytoji Lietuva.’1
veikimas. J paruoštas pozicijas su
"Liet.”
naudu. Viena, jis turi daug
gabenama artilerija, patvarkomi
žalios medžiagos ir darbo ran
lėktuvai. Kaip šiandie iš Ijondono
kų, kita, turi daug dirbtuvių VOKIEČIAI LAVINĄ BOL
po konferencijos su premjerais suŠEVIKŲ KARUOMENĄ.
gryžta maršalas Poeh Tai Pran ii' plačią pramonę. Be to, juk
_______
i
cūzų demonstracija prieš Vokieti tas kraštas ir jau ima prisi
Tokių žinių paduoda Varšav%
ją, kad išgauti reikalaujama at minti savo lietuvybę — juk apie\Labguvą dar tebekalbama Londonas, Kovo 1. — I^aiklyginimą.
lietuviškai, nereikia “ manyt, raščiui Times . iš Varšavos
LONDONAS. — Šiandie
čia kad tas kraštas pamiršo lie pranešama, kad tenai, Variaprusideda konferencija talkinin tuvių kalbą. Ypač apie prisi von, tomis dienomis iš Mask
kų su Vokiečiais atlyginimo klau glaudimą prie Lietuvos daug vos parvykęs vienas keliaunį
sime. Premjeras Lloyd į viešbu kalbama po to, kai Lietuviai kas.
tį Savov pasiuntė savo atstovą pa įstengė atsiginti nuo Zeligoivis nupasakoja, kad Mask
kviesti Vokietijos delegatus kon jskio.
voje bolševikai turį suorga
ferencijom kuri prasidėt-' šiandie
žuvę
internacijonulį kareivių;
Prancūzai išeina iš Klai
pirm pietų Lanenster maniuose.
korpusą, kurin ineinų daugiau
pėdos.
poros tūkstančių vyrų. Tani
RYGA. — Iš Maskvos gauta
Dabar musų krašte daug orpusiiį pavesta
Maskvoj!
nepatvirtintų žinių, buk Petrogra kalbama, kad Prancūzai vei
saugoti valdiškuosius trobai
de nuversta bolševikinė valdžia ir kiai pasitrauksią iš musų kra
sius.
Vasilii Ostrove seką mūšiai bol
što. Sako; busią gen. Odry net Tau korpusan daugiausia i
ševikų su revoliueijonieriais. Sa prasitaręs
vienam 'žymiam ciną Vokiečiai. Bet esanti žyĮ
koma. jog 10-as bolševikų atsargos
Lietuvninkui,
jog jie greitai mi dalis ir L'ngarų, Prancuąų
pulkas pakėlęs maištus ir pasiųs
pasitrauksią iš Klaipėdos kra Italų ir Anglų kareivių (Lai
tas Kaukazo frontam
što ir jis paliks savarankiška, mė, ka*l nėra nors Lenkų),'
LONDONAS. — Patirta, kad nepriklausoma valstybe. Tad, Vokiečiai, esą, daugiausii
Vokiečiai čia konferencijoje Talki turbut, gausime skirti savo ujungti su bolševikų karuo-i
menės lavinimu.
ninkams pasiųlys karo atlyginimo kraštui prezidentą.
tjk pusę tiek. kiek talkininkų no
Bet daugelis bet Vokiečių Ant galo pareiškiama, }b,
rima.
visoj Sovietų Rusijoj šiandi
klausia:
’ — Kas iš to bus? Kaip ši varoma smarki propaga
WASHINOTON. — Vakar se
tas kraštas galėsiąs išsilaiky mi tikslu paruošti Rusų arm
natas sų- rezoliucija atšaukė visa
tą savo smėliu, gintarais, ar jos ir civilių Išmonių min
eilę karo meto įstatymų ir parė
prie naujo, labjaus didesni
dymų. .Reikalingas prezidento pa žadama pramone, spirito, ku
rį sako prasimanė varyti- ee- karo.
tvirtinimas.
liulosos fabrike 'iš eglių šake
25.000 BOLŠEVIKŲ TIFLUU
Marion, O., Kovo 1. — Pre- lių, netinkamų celiulosai dir
zidentas-elektas TIarding par bti I Vis tai tuščios' svajonės Konstantinopolis, Kovo 1.
vyko iš Floridos. Kaip rytoj be Lietuvos musų kraštas ne Anot gautų depešų, Tiflii
jis iškeliauja Wasbingtonan. gali gyventi ir dėl to taip bolševikai inėjo praeitą pfei
Klaipėdos ponai susirūpinę
Floridoje būdamas parinko padaryti prekybos sutartį, kad tadienį. Inėjo 25,000 kareivi'
Pirmiausia i>er kelias vali
sau kabinetų. Tai sunkiausias gyventų šmugeliu į Lietuvą.
das bolševikai plėšę miest
darbas nuveiktas. Turįs jau
parinkęs ir ambasadorius į di Musą krašto Lietuvninkų nu Tik paskiau įvesta šiokia-ti
kia tvarka.
*
sistatymas.
džiules viešpatijas.
Gruzijos- valdžia išlaiko bi
Mums, Lietuvninkams, visa
vo
apleidusi Tiflisą. Bet tei
Suv. Valstijų
“sbipping ta Klaipėdos krašto komedi
pasiliko Italų,
Vokiečių
board” mielai pageidauja, kad
ja senai nusibodo, mes gerai Turklį misijos.
Juodoji jura pagaliau
butų
išmanome, kad musų kraštus
atidaryta prekybai. Nes Tnrpnegalės laikytis be Lietuvos,
ITALIJOS PROVINCIJOJE
žemių juroje tas “boardas”
kaip pirštas be rankos.
BARI SUMIŠIMAI.
paneša didelius nuostolius. Vi
Pas
mus
dabar
taip
šneka,
same pasauly, sakoma, randa
si apie 5 milijonai tonų ameri kad mums, Klaipėdos krašto Rymas. Vas. 28. — Bari pre
koniškų laivų, kuriais nėra kas Lietuvninkams, imtų pardnvi- vincijoje gali pa,kilti eivilr
nėt Lietuvos valdžia nors po karas. Pakėlė kovą soeijalisti
veikti.
mąžą sklypelį žemės, tai mes su lfraštutiniais nocijonalii
Rusija turi prekių.
įsteigę čia, pamokytume prak tais. Neįveikdami nacijonalii
Anglijoje skelbiama, kad su tiškai geriau žemę išdirbinėt tų,- soeijalistai paskelbė gei
Rusija nesama ko pradėti pre ir nereikėtų dangintis į kitus ralį streikų.
kybą, nes ji neturinti jokių kraštus laimės ieškoti. Musų Kai-kuriose provincijose d<
prekių. Gal tuomi norima sve visuomenės darbas pnlengvė- lyse susidarę ginkluoti būriai*
timų šalių pirklius suklaidinti. liai eina pirmyn ir savo reika Kai-kur pasitaiko kraujo
Žinovai tvirtina
kaip tik lų supratimas auga.
liejimas.
priešingai. Jie sako, Rusijoje
Augštuolaitis su Vanagaičiu. Karuomenei kol-kas nepavys
via daugybė produktų, paruoš
ksta numalšinti nei tų, nei ki
Baigdamas savo žinias iŠ bl.
tų išvežimui į itžrubežius.
Turima išvežimui tik veino musų krašto, negaliu pamiršti
žibalo 430,000 tonų. Šito žiba paminėt tuodu nelaimingu vy Praeitą parą Cliicagoje pa
lo (kerosino ir benzinps) ver ru. mat, juodu yra dabar Klai vogta tik du automobiliu.
tė siekia 20 milijonų dolierių. pėdoj ir leidžia “Baltiką”,
Rusijoje yra daugybė sėme kaipo žinom* negalį apsieiti ORAS. — Šiandie ifidalies a]
nų ir brangių kailių, daugy be laikraščio. Juodu turi čia sininukę; rytoj laukiama ątm»
bė skinu ir pagaliau pačių ja per virtuvės duris susisiekimo na.
vų. Tai visa apkainuojama de ■ir su dabarties musų krašto
viešpačiais.
šimtimis milijonų.
Maskva turi daugybę dei Kai perniai buvo pasklydo
mantų ir kitokios rųšies bran gandai, jog Zeligoivskis eina į Svetimą Salių pinięij vertė,
gių žibučių.
Vilnių, tai tuodu vyru sunik- mint nemažiau $25,000 Vasario
Žodžiu tariant, šįmet Rusi vietė visus žymesniuosius Lie buvo tokia pagal Merchants
ja gali paruošti įvairių pre tuvninkus išleisti protestui an and Trust Co.:
kių išvežimui vertės 200 mili Prancūzams prieš tolimesnį Anglijos iterlingų svarui
$
jonų dolierių.
lx>nkų ėjimų į Lietuvą. Tačiau Prancusijos šimtui frankų
Išpradžių graži suma. Tai kasžin kodėl nepasisekė tiems Italijos šimtui lirų
ve kodėl vietos pirklius
pa vyrams ir to protesto išleisti, Vokietijos šimtui markių
gauna džiaugsmas pagalvojus P. Aukštuolaitis iš Vilniaus Lietuvos šimtui auksinų
apie prekybą su Rusiju.
grįžęs į Klaipėdos kraštą to Lenkijos Šimtui markių

NAUJAUSIOS ŽINIOS.

IŠ KLAIPĖDOS KRAŠTO

PINKŲ KURSAS.

MI
gintis ginklais. Seipel, jis pas
visuomet į bažnyčių trumpai
Iš
Atsiminimų
Apie
A.
A.
Kun.
uvruviv katalikų Dnanuuna kyrė “privatiniu
ii DRAUGO”KNYGYNE
ciecoriaus
Švenč? Sakramento adoracijai.
patarėju”, t. y. augščiausias
Paskiau savo ofise priimdavo
Pranciškų Serafiną.
Galima gauti žios
Austrijos valdininkų laipsnis
interesantus ir kitas savo pa
Vita
finita!
Gyvenimas
PIlBNFMERATOa KAINAI
ir atsisakė sosto.
Kun. Pr. Serafinas atskiros reigas atlikinėdavo.
užbaigtas.
Tas
kelias
į caacAGOj m uisienyjb:
MALDAKNYGES
klebonijos
neturėjo. Gyveno Tų vasarų (t. y. 1911 m.) AĮvyko steigiamojo seimo rin
eilutes
iš
praeities
atsi

kimai. Seipelį išrinko savo at
užpakaliniame gale namo, ku merikoje lankėsi kun. Tumas
Mėty . .j, • .. ,įki>x
t.
minimų
skiriu
Tau
pa

■OT. VALST,
stovu pirmasis Vienuos apskri
Ramybė Jums (brangios odospaauks.) ............ $3.50
riame yra bažnyčia, mokykla su kan. Alšausku. Atvykus
HotBfl®® • • • • .jį •••••••.•• MA.08 tys, kuriame gyvena daugiau
minėti, mano gerasis
Ramybė Jums (kailio apdar.) ........................... 2.50
ir
svetainė.
Nežinančiam
pir

jiems
Chicagon
kun.
Serafi

■
To®e4 Metą
. 3.00
Prietėliau ir Mokyto
Ramybė Jums (audeklo apd.) ........................... 2.00
Prenumerata mekaal Ukalno. Lai siai šviesunijos.
Krikščiouiųmu sykiu sunku buvo pataiky nas pirmutinis jiems ištiesė sa
jau...
Šios malduknygės formatus yra 5^x8%.Puslapių turi 968, bet ne
ka* skaito®! nuo utslrašymo dienon socijalistų partija jį vėl išrin
ti atrast įėjimas pas klebonų. vo geradaringos runkas. Jis
stora, nes spausdintu unt plonus popleros. Joje yru {vairių {vairiau
a* nuo Naujų Metų. Norint permalKun.
P.
Lapelis.
sių maldų.
—
' aptl adresą visada reikia prisiųsti Ir ko savo vadu. Padalęs išmin
Mudu su Augustinu keletu jautėsi laimingas galįs priim
• • • •
=
- panai adresas. Pinigai geriausia slųkartų apsukome namus, kol ti pas save Lietuvos žymius
Pirmasis susitikimas.
' Mt Uperkant kranoje ar eipreee "Mo- tingų sutartį su socijal-demo, Aniolas Sargas — juodas apd........................... $1.25 S
: aey Order” arba {dedant pinigus i kratais
Seipelis abi partiji
suvokėme įėjimų.
veikėjus ir juos per kelius sa
registruotą laišką.
Aniolas Sargas -— juodais minkšt. apd................ 1.75 S
Tai buvo 1911 metais. Bir
patraukė prie kūrimo darbo
Pirmasis pasimatymas su vaites savo namuose laikyti,
Aniolas Sargas — juodais apd............................ 1.50 š
želio mėnesyje aš baigiau fi
“DRAUGAS” PUBL. 00.
ir įveikė bolševikus. Spalių
kun. Pranciškų Serafinu pa teikiant visokių jiems reika
Dangaus žvaigždutė — juod. minkš. apd......... 1.75 S
ttS4 S. Oakley Avė., Chicago. raėnesije 1920 Austrija turėjo losofijos antrąjį kursų Š. Š. darė į mane malonų įspūdį.
lingų pagelbų. Kitų vasarų
Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. su
1
Kiriliaus ir Metodijaus Semi
Tel. Roosevelt 7791
rinkimus
į-nuolatinį
parlamen

Širdingai
pasisveikinome.
Tuolankėsi
vėl
Drus
Basanavi

paveikslėliu
ant
apd
.........................................
1.75
=
r
narijoje, Orchard Lake, Mieli.
Dangaus žvaigždutė — balto kailelio cpd. ............ 1.50 |
tų. Krikšeionys-soeijalistai lai
au jis man parodė atskirų čius su M. Yču. Kun. Serafi
Neturėdamas Amerikoje arti
mėjo, nes Seipelis protingai
švarų kambarį, kuriame pasi no namai ir jiems buvo malo
Dangaus žvaigždutė — juodo audek. apd.............. 1.00
|
mųjų giminių, pas kuriuos bu
juos vedė. Jis ir dabar yra Au
dėjau savo valizų. “Tai čia nus, nes pas jį buvo apsistoję E Dangausžvaigždutė — juodais apd. su uždegimu 1.50 =
čiau galėjęs praleisti prisiarti
5 Aniolėlis — juodais
apdarais ................... 1:50 S
strijos ministrų kabinete. Tik
ainsta galėsi ilsėtis, rašyti, ilgiau, negu kur kitur.
nusias vakacijas, atsikreipiau
i
Aniolėlis
—
juodais
apdarais
.. .•.................... 0.75 =
jis vienas iš tarpo senųjų Au
skaityti — buk kaip namie,
Kun. Serafinas mylėjo mok _ Šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik
tuo
reikalu pas keletą Lietuvių
po 300 puslapių. E
strijos ministrų turi tiek užsiduonos tižteks; o jei duonos sleivius. Pas jį man esant, pa S Spauda aiški.
s
kunigų,
manydamas,
jog
atsi

tikėjimo žmonėse, kad gali
jritruktų, tai nors žuvelę prū čioj pradžioj mano pirmutinių s Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 E
ras iš jųjų bent vienas, kuris
būti ministru ir respublikoje
de * pasigavę ir išsikepę galė vakacijų, buvo įšvęstas į ku
Pulkim ant kelių....................................................
2.50 |
neatsisakys manęs pas save
Svetimų šalių atstovai Vien
sime gomurį nuraminti” — nigus A. Briška, kuris dabar
Pulkim ant kelių .................................................... 2.00 |
priimti per vakacijų. Į mano
Pulkim ant kelių .................................................... 1.85 1
noje tariasi su Seipel’iui nedel
uokaudamas širdingai klebo yra klebonu Nek. Prasidėjimo
laiškų atsakė labai maloniai
to, kad jis yra ministras, bet
Pulkim ant kelių ........................................................ 1.50 =
nas atsiliepė...
parapijos Chicagoje. Kun. A.
kun. Vizgirda iš Wilkes-Baršimaldaknygė
yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų S
dėlto, kad jis yra didžiausios
Ištikro, nuo pirmos valandos Briška pas kun. Pr. Serafinų
{vairumas priguli nuo apdarų.
~
res, Fa. ir kun. Pr. Serafinas
ir galingiausios partijos va
aš čia pasijutau kaip namie praleido dvejas vasarių vaka | Maldų Knygelė ....................................................... 75c. S
iš Roseland, 111., kviečiančiu
»esųs. Vakare, matomai kle- cijas. Kaip tikras tėvas, atsi S Maldų Knygelė .........
Austrijoje eina kova tarp das. Daugelis spėja, kari jis ne
50c. i
abudu pas save vakacijoms ir
jono įsakymu, tapo parengta menu, kun. Serfinas rūpinosi
krikščionių-soeijalistų ir soci- poilgam turės tapti ir prezi
Užsisakydami adresuokite:
E
prisiųsdaniu pinigų kelionei.
ypatingai puošni vakarienė — savo jaunu klieriku, kuris bu
jal demokratų. Antrųjų vadas rientu. Jau senai Europoje ka
“DRAUGO” KNYGYNAS
!
Kun. Vizgirdų sykį buvau ma
pirmutinė manęs priėmimui... vo šventinamas Ark. Quigley’o
yra d-ras Otto Baner, o krikš- talikų kunigas nėra buvęs pre
2334 So. Oakley Avė.
Chicago, HL £
tęs, kuomet turėjau vakacijas
Kalboms nebuvo galo. Aš pa- jo privatinėj koplyčioje. Šven
žjonių-socijalistų pirmininkas zidentu, o Seipelis yra kunigas
iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIINIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII||||||ffi
pas a. a. kun. A. Kaupų Pittsakojau apie savo seminarijų, timuose dalyvavome iš Lietu
i yra d-ras Ignas Seipel. Aus- Jo išvaizda daro įspūdžio su
tone, Pu. Atrodė labai šimpaapie Lietuvius seminaristus, vių tik aš ir klebonas. Po
’• trijoje krikščioniškais-socija- sitinkantiems su juo, ypač jo
tingu, moksleiviams prielan
S
listais vadinasi tie patys, ku meilios, bet drąsios ir smar kiu klebonu. Šiandien, girdė- jų tautinį veikimų. Jis domėjo šventimų važiuojant į namus Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS
rie kitur vadinasi krikščioni kios akys patinka visiems. Jis au, jis Lietuvoje beesąs Seinų si tais pasakojimais, prisimin tėmijau kaip geraširdis globė
Dr. M. Stupnicki
ADVOKATAS
damas savo mokslo dienas ir jas gelbsti jaunam kunigui fepuikiai pažįsta Europos santimis demokratais.
Ofisas vidumiestyj
seminarijos regensu. Bet kaž
3107 So. Morgan Street
ASSOCIATION ULDG.
visokius,
kaipo
moksleivio,
kius
įvairiose
viešpatijose,
jis
cituoti brevijorių....
Seipelis yra 44 metų vyras,
11 So. L* Šalie St.
cas iš draugų klierikų man pa
CHICAGO, ILLINOIS
9 ryto iki 6 po pietų
Jis yra gimęs Austrijos sos yra gilus socijologas ir miklus, stebėjo, kad ir Chicagoje ga- nuotikius iš praeities.
Tųi-gi A Briškos vietų, jam Valandos:
Telefonas
Vania 5082
Panedėliais Iki 8 vakare
Kun. Serafinas tuomet atro įsišventinus j kunigus, užė
Nedėllomls ofisas uždarytas
tinėje Viennoje apie 1877 me bet padorus politikas. Jis mo iu turėti neprasčiau, nes kun
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto:
6 po pietų Iki 8 vak. Nedėlio
įtus. Ten pat jis baigė univer ka pasakyti tiesų ir ciecoriams r. Serafinas moksleivius la dė esųs gerai sveikas/ Buvo miau aš, nes Roselando klebo
jus nuo 6 Iki 8 vai. vakare.
«betų 1899 metais. Po kelių ir piniginiems didikams ir de jai myli, — yra linksmas, idea- švarus, raudonas vyras, link nas norėjo l>ent vienų klierikų
metų jis tapo Salzburgo uni mokratų minioms. Dusdamas us kunigas. Chicaga yra mies smo budo. Man, nuvargusiam sušelpti, suteikiant jam vaka Tel. Canal 2^7 Vak. Canal 2118
versiteto profesorium, o pas ianaudoti visas priemones pa tas, kur randasi daug mokslei nuo mokslo, (nusisėdėjusiam cijas ir savo gerus patarimus.
kui 1917 metais jį pasikvietė gerinančias žmonių būvį, jis vijos, užtat bus plati dirva seminaristui, tokia išvaizda la Užtat lygiai keturias vasara?
DR. P. Z. ZALATORIS Š DR. CHARLES SEGAL ■
JZiennos universitetas, didžiau drauge moka ir drįsta apsi autiniam veikimui ir pažin bai tiko. Aš jaučiaus gavęs tin praleirižiau Roselande, neskai
Lietuvis Gydytojas Ir
Perkėlė seavo ofisą po mun
sia ir rimčiausia mokslo įstai- augote demagogiškumo, pa •iai, — man aiškino draugai, kamų globėjų savo gyvenime, tant Kalėdų švenčių, į kurias
Chirurgas
■4729 So. Ashland Avenuej
kuriame jo stiprybė ir geru taip-gi visuomet maloniai už
taikaujančio diduomenės silp
visoje Austrijoje.
1S21 So. Halsted Street
’ropozicija pasirodė man e
Specijalistas
■
mas bus apsauga nuo visokių si prašydavo. Nors mano semi
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 1 iki «
■DŽIOVŲ, MOTEIIV Ir VYRŲ LIGOJ
Tas profesorius puikiai ži- nybėms.
auti tinkamiausia. Aš nūs
po plot. 6 Iki 8 vakar®.
Jvalandosnuo 10 iki 12 išryto; nuoB
nurija buvo už 4(M) mylių, bet
-nojo krikščionijos mokslų aps Visi sako, kad Seipel’is yra pnendžiau vykti vakacijoms audrų ir nelaimių...
■2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:8oS
didysis
žmogus,
kurio
reikia
kviečiamas ir Kalėdoms atva
kritai, o užvis geriausiai buvo
Apsigyvenus jo namuose.
Cliicagų pas kun. Pr. Serafi
gvakare. Nedėllomls 10 kil 1
5
g
Telefonus Drexel 2880
■
žiuodavau pasisvečiuoti...
i ištyręs krikščionijos pažiūras autai pačiose sunkiausiose nų... Mano kelionės draugu bu
XPirmosios vakacijos Rosejos
valandos.
Kas
buvo
Wasliį visuomenės ir ekonomijos davo Augustinas Petraitis (da lande pas kun. Pr. Serafinų la
Dr. I. E. MAKARAS
(Daugiau bus.).
Lictuvys Gydytojas Ir Chirurgas
lykus. Seipel’io veikalus “Die- ingtonas Amerikai, tas yra Sei bar jau kunigas,Atholio, Mass.
bai greitai bėgo. Jo namuose
Ofisas 10900 So. Mirhigan Avė.,
AVirtsicliaftslelire der Kirelien- pelės Austrijai.
Lietuvių par. klebonas). Atsi aš buvau visai laisvas: norė PRIESKONIAI IR SVEI
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki
4 po
■ Dr. M. T. STRIKOLTS
piet, 6:30 Iki 8:30 vakare
vater,” t. y. Bažnyčios Tėvų
menu, tų vasarų buvo dideli jau — skaičiau, rašiau; norė
I Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas I
KATA.
Residcneija: 10538 Perry Avė.
-mokslas apie ūkę, buvo žino
I
Pcopk-s Teatro Name
I
karščiai. Linksmai apleidome jau — važiavau pas savo mok
Tel. Pullman 342
Il6l6
W.
47th
Str.
Tel.
Boul.
l«ol
Xmas ir giriamas visame pasauOrchard Lake, Mieli., nors slo draugus... Visuomet, kur (Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus)
■Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl l#g
.Šiandie
šalies
politikoje
o’lije.
vietelė vasaros metu atrodė la jis važiuodavo, ir mane pasi Nors daugelyje atsitikimu
Ilki 12 rytfe.
I
Antroje didžiojo pasaulio piausias klausimas — tai mo bai puošniai, buriamu apielin■
Kės.
2914
W.
43rd
Street
Telefanas Pullman IM,
imdavo. Tas pririuodavo mano prieskoniai nesveikatos daro,
|
Nuo ryto iki piet.
|
karo pusėje Austrija norėjo terų klausimas. Nesuspėjo pre- kėj gražių vasarnamių, žaliuo
P.
ZALLYS
|Tel.
MeKinley
293
|
bet
vis-gi
juos
mėgstame,
vpa
vakacijoms daugiau įvairumo.
įdaryti išmintingų taikų su zidentas-elektas paskelbti savo jaučių sodnų ir pilkų ežerų
Lietuvis
Dentistas
Kun. Pr. Serafinas keldavo tingai pipirus. Pipirai ir kiti
'priešais, bet Berlyno Vokie- kabineto sustato, tuč-tuojaus ežerėlių. Klierikui apleisti se
si gana anksti. Aš miegodavau prieskoniai priduoda apetito
; čiaį nenorėjo. Austrijos mi- pakilo moterų įtaisai. Sako, minarijos mums, mokyklos
ilgai. Mišias laikydavo pa net ir daug prigelbsti maisto
Tat. Drover 794l(|
Bistrų pirmininkas Lammaseh todėl kabinetan nepakviesta kietų suolų ir vykti žmonių su
virškinimui, laibi ras ypatin
prastai
8
vai.
ryto,
kuriose
aš
‘‘ ‘užsitraukė Vokietijos nemalo nei viena moteriškė, kaip pre- kuriu, eiti gvveniman (taip sa
Dr. C. Z. Vezelis
jam visuomet tarnaudavau. gai toje srityje pasižymėję
LIETUVIS DENTISTAS
nę tuomi, kad rengė minkštas ziilentas-elektas buvęs žadėjęs kant) yra labai nepaprasta
{Valandos: nuo I ryto Iki 9
Per visas keturias vasarų va Šiltuose'kraštuose, ar ir šio,
Seredomla nuo 4 lig 9 vakar®
taikos sųlygas, kuomet Vokiu savo politikinės kampanijom Jaučiaus laimingai. Džinu
J. P. WAITCHEES
kacijas, kurias turėjau laimę šalyje, vasaros karščiams už
4711
80. ASHLAND AVENUK
metn.
i’Iijos ir Austrijos karuomenė
ginus, Teari pasisekė užbaigti pas kun. Pr. Serafinų praleis ėjus, apetitas žymiai nupuola
Lawyer
arti 47-to® Gatvė®
LIETUVIS ADVOKATAS
Spaudoje pasigirdo išmeti gerai filosofijos skyrius. Egza■turėjo viršų ant priešų, kuoti, nei vieno sykio neapleidžiau ir jeigu gamta nepristatyti,! Vakarais: 4509 S. Ashland Avė.
Rhnet Amerika dar nebuvo įsto- nėjimų. Pasakyta, kad mote menai išlaikyti — reiškia, aš
1063
jam nepatarnavęs Mišiose. To mums įvairią prieskonių, kurie Dien. KoomTet.518Tards
—
159
N. (Mirk 8t.
rys
apsivvlusios
gražiais
pa

♦ jus j karų. Seipel’is purenu
pereinu teologijos- skvriun... G kia buvo jo valiu, kad klieri prigelbsti maitinimui, nekartų
hone Seeley 7439
Tel. Randolph 3607
ministrų pirmininkę. Parama žadėjimais.
kas link vakacijų, tai jos via kui privalu yra ir šiokiose die turėtume vielurių sugedimų
DR. 1. M. FE1NBERG
Gydo speeijullai visokia® vyrų kr
Lammttsehui buvo naudinga, Prezidentu i-elek tui tai -gir turiu užprašvmų pas Visu
Jeigu giliau pamąstysime, panose išklausyti Mišių.
moterų lytiškas Ilga®
iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
(es Seipel’io įtekmė žmonėse dint nei šis nei tas durosi. Mo Šventų parapijos-klebonų. Ro
2401 Maritaon Str., kampas W
l’o Mišių, pasimeldus, eida tėmysime, kad gamta taip nu
tem Avė., Chicago
Res. 11S9 Indepcndence Blvd.
terys nori i neiti kabinetan seland. III. (Chicagos priėmė?
jau buvo labai didelė.
{(Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak. f
vome
sykiu užkandžiui. Mano sistačiusi, jog kraštuose, km
Telefoną.* Von llurcn 294
Drauge su ta parama Seipel’- Tai didžiai nepaprastas daik tis).
klebonas laikėsi seminarijos maistas prastesnis, kaip tai ry
is dar paskelbė1, kad Austrijai tas!
DR. A. A. ROTH,
tvarkos: prieš valgį ir po val žiai. ten ir daug daugiau į
Tiesa, nepnprustas ir tui dar Atvykus Chicagon Aug. Pet
reikia persiorganizuoti sutei^Telefonas Houlovard 9199
2
Rusas Gydytojas rl Chirurgas
raitis, gerai žinodamas tų mie gio garsini visuomet atkalbė vairesnių randasi prieskoniu.
S
iant pilnų autonomijų, laisvę labai ir opus. Opus jis tuomi
Sprcijallstas Moteriškų, Vyriškų
stų, man pagelbėjo surasti gy davo tam tikrų maldų, kurio Musą šiltesniam krašte prie
DR. C. KASPUTIS
Vaikų ir visų chroniškų ligų
ir lygybę gyvenančioms joje kad moteriškei nekokiu. butą
je,
žinomu,
ir
aš
dalyvuiulavau.
venamųjų
Itoselundo
klebone
skoniai
mažai
kokia
blėdį
gal
VALANDOS:
10
—
11
ryto
2
—
S
po
J
DENTISTAS
' tautoms. Tuomi Seipelio ple pavesti karo ar kitokį gyvuo
7—8 vak. Nedėllomls 10—12 d.
Po kiekvieno valgio eidavonu nuveikti inkstams ir kepenims pietų,
vietų.
3831 South Halsted Str.
Ofisą® 3854 So. Halatcd St., Chicago
nu domėjosi visa imperijų. .Jos jantj valdžios departamentų
JValandos: 9—12 A. M.
•
nes prieskonių , stiprumas su
Telefonas Dvover 9998
3
1—6; 7—8 P. M.
į
valdžia numanė, kad atėjo tau Nepavesi, turėsi audrų. Nes
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
odos
pagelbu
boprakaituo.įan
tų laisvės laikas. Bebūdamas viena sufragistė, Mary Eitz- Jos nori, kad butų įsteigtas Igiasj perorganizuoti depurtukoks naujas departamentas, mentus. T’as pcrorganizaviiuas dingsta pirmiau negu nueina
universiteto profesorium Sei zhugli, pav., salto:
“Aš manau, kud jei šiandie Sako, kadir visuomenės gero- turės prisilaikyti prie moterų iki inkstų ar kepenų.
|p«Pis tapo ministru 1918 m.
Nors mes visi reikalaujame
*
teisių lygyliės ir tada bus lai
Užėjo patys sunkieji laikai. moterys šalies politikoje imu vės.
Prezidentas Ilnrding turės ko reikalauti, kii<| moteris tnp prieskonių įvairiuose valgiuo
Vokietija su Austrija prološu dojasi lygiomis teisėmis su vy
* hios karų dar turėjo jieigyven- litis, tad nuo šiol neguli Imt ir nesinugumų, kol apsidirbs su tų kabineto nariu. Tuose da se, bet jaitartina vartoti juo
Ti«-M.gin|s Patnriiavima
lį revoliucijų, pėlusi minia kalbos skirstymo piliečių į dvi tuo opiuoju klausimu. Nes tai lykuose vietos netuiėtų būti taip. kad iš to nebūtų .Jokios
dūlinamos skaitlinėmis, t. y blėdies viduriams. Vasarų, ku
užpuolė jauno ciecoriaus gyve didi — vyrų ir moterų. Pilie gyvu, audru.
(•erlauMias kelius l.ietuvinma ir Rusams.
Tik čia reikia atsiminti, jog neturi būti klausiama kiek du prisieina (langiaus pinkai
nimų. rumus Sslioenbrunu. Aš čiui visi turi būt lygus ir vy
Didžiausi Moderniški Laivai
tuoti,
galima
ją
vartoti
daug
* tuoniasdešimt šeši kareiviai rai negali naudoties didesnė moteries įvedimas į kabinetų bus kubiliete vyrų, kiek moteMONGOLIA MINNEKAHDA (Naujas) MANOHURIA
stovėjo sargyboje. Sei,sd’is bu- mis privilegijomis už mole yra didelė augščiausiojo valdy iu, b<>t rinkti gabiausius dau dauginus negu žiemos laike.
Kovo 17
Kovo 31
Balandžio 14
mo reforma. Negalima norėti, giausiai prityrusius asmenis iš
* vo viduje. Kapitonas Maniu ris’’.
(3
rd
Kliasas
Tiktai
2
q
<
q
.;:
onr
ta-::2,
abiejų
lyčių.
Pradžioje
bu>
Kitos siilragistės nuolaide.- kad llardingas jų padarytų
Rumunas, siūlėsi Karoliui su
£yrcl
fanui 6221
2
T'refla Kliu-n Iš Nnv Vorko | Kilkumi* 1130.00
i" visu Rumunų pulku apginti nės. Jos sako, butų daug ne dar netapęs prezidentu, todėl daugiau vyrų dėlto, kad mo 3 DR. C. K. CHERRYS 3
Tn-ėiM Kilau* Iš Ncw Yovko I l.lcpojų $132.00
ciecorių. Tas pats Maniu kiek mandagumo iš moterų pusės nereikia ieškoti moteries tame terys neseniai pradėjusios J
LIKTO VIR DKMTISTAM
Trcėios klii.os iiosrtilerlal valgo didžiam dining kambaryj, kur
giliau Wot 21-im1 « an. iMVItt Ht-3
tarnai jiems puUirnniiJa. 1 Maryti kambariai reservuojamt mo
veikti
jMditiko.je
nedaug
teturi
jo
kabinete,
kurį
jis
sustato
vėlinu tapo Rumunijos minis reikalauti, kad gyvuojunčiuo
Ch !«**<>
terims Ir viiikums. Atsišaukite J Kompanijos Ofisą, 11 No. DrarlM.nt Str. ('Iilnugo, arba J Lokali Agentą.
trų pirmininku. Ciecorius, mi se valdžios departumentuost dar prieš prudėsiunt preziden- prityrusių, bet Ugniniu virs ki ^Valandos: 9:30 A. M to 12 N.J
1 0« P M. to 8:00 P. M. «
ni.'tro patariamai, noapfcėmė uctoje vyrų meitų motery®, tauti. Iiairiingas rimtai len taip.
at4<;atawaA&vat4^ataxatA-A- *

“DRAUGAS”

D-ras Ign. Seipel.
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J

g
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Opus Klausimas.

I

AMERIKONIŠKA LINIJA

NEW YORKHAMBURG

LIETUVIAI AMERIKOJE
WORCESTER, MASS.

P. Baltrušaitis, D. Buzuitis,
P. Markauskas, B. Šalčius,
A. Bartkus, M. Steponavičius.
Viso $15.
Nors stoties darbuotė dabar
kiek sustojo, bet yra vilties,
kad nepoilgam vėl pradės ju
dėti, nes darbius toli gražu da
nėra užbaigtas.

Iš LIETUVOS.
LAIŠKAS 16 LIETUVOS.

vistiek nėjau, kaip ir kiti. To
dėl dabar reikia namie nebūti,
slapstyties kitur, kad nerastų.
Tai ir vargų turiu kęsti. Jei ir
toliau taip bus, tai reikės tėvai
apleisti ir bėgti Lietuvon.
Mums buvo labai sunku,
kaip valdžios milinėse: vieni
nuveina, kiti ateina. Mums lai
vo geriau gyventi, kaip buvo
Lietuvos vaklžia.
Daug turiu rašyti, tik netu
riu laiko, reikia žiūrėti, kad
priešas Lenkas manęs nepaim
tų.

A. f A.
STINISL CIUHSUS

Prakalbos su Koncertu!
Km intereuuojasi Fnrmom Lietuviu kolonijose Miehiinmo Valstijoj

Ant Jakštys, nesenai parvy
ir \\ iseousino. Lai ateinu pasiklausyt, ,W alenčiaus labui juokingos pa
kęs tėvynėn, rašo savo drau
sakos
ir kitu psniarginimu, mųzikališku ir kalbu kur praleisite vaka
mirė Vasario 27 d., 1921
Spaudos Draugijos, po šven
gui V. Urbonui į AVaterburį,
ru labai linksmai šiose salėse. Sėredoj 2 Kovo Jukniaus svet. 4837 W.
m., 9:00 rytą.
Paėjo ii
to Povylo globa, mėnesinis su
Conn. Tarp kitko rašo:
14 St. Cicero, 111. Ketverge 3 Kovo 4501 S. Hermitage Avė. Pėtnyfiioj
Vaiguvos parapijos, Šiau
sirinkimus bus Vasario 6 d.,
Toliau pranešu, kad aš da
4 Kovo Mildos svet. 3142 S. lfalsted St. Prasidės 8 valanda vakarais.
lių apskrities. Ėjo 28 me
po bažnytinėje svetainėje. Visi
bar esu įsirašęs i šaulių buri
tus amžiaus.
Priklausė
nariai ir narės malonėsite at
ir, reikalui prisiėjus, gatavas
prie
L.
Vyčių
24
kuopos
silankyti, nes bus svarbus su
eit skaldyt l^enkams galvas.
Aušros Vartų parap. Pali
■iimiiuiiiiHimimMiiiiiiiiiiiiiim:::-:.:.:::. ::.::!iiiHiuiiiiiiiiiiimiini,iiiiHiiH,
sirinkimas.
Dabar veikiame kaip slaptoji
ko nuliųdusių motiną ir
Taip-gi pranešu nariams ir
F. J. čižauskas.
policija: sekiojam visokius
tris
borlius Lietuvoje ir
narėms, kad Spaudos Draugi
šnipus ir tuos, kurie peržen
Mikolas
Garlas.
vienų
brolį Amerikoje.
Tie kuriem reikia mokėti taksus (Taxes) JOG MES ATLIEKAME
ja gavo iš Centro kny
WAUKEGAN, ILL.
gia valstybės įstatus.
I8PILDIMUS TAKSU BLANKŲ ATSAKANČIAI.
Laidotuvės
bus
seredoje,
gas. Kurie ateis minėtan suLietuvos padėtis laipsniškai
Tie kurie praeitėje pildie "Queationairres" arba taksus gerai žino
Kovo 2 d. Aušros Vartų
sirinkiman galės pasiimti. Vei Sausio 21 d. Lietuvos Vyčių gerėja. Kitaip ir būti negali. KOVA PRIEŠ ŠILTINĘ PAapi» musų naudingus patarimus.
BALTIJOJ.
bažnyčioje, iž ten į Šv. Ka
kalas yra didelio formato, be 47 kuopa laikė metinį susirin Lenkai nuo Vilniaus plebiscito
Jauskitės pas mus draugiškai. Patarimus suteikiame dykai.
zimiero kapines.
Kūnas
galo gražus ir naudingas. Kny kimų. Apkalbėjus nepabaigtus jau atsisako, nes mato, kini (Prisiųsta iš Am. ltaud. Kryžiaus)
pašarvotas po num. 2239
ga vadinasi “Katalikų tikėji reikalus, sekė rinkimas valdy
pralaimės, bet vis-gi dar ne Londono “Daily Telegrafas”
West. 23-rd Place. Nabašmas arba teisės’’. Visi nariai bos 1921 metams. Išrinkus val paliauju taisę
Lietuviams aprašo apie gręsiančių šiltinės
ninko brolis Juozas Čilinatsilankykit ir atsiimkit savo dybų, rinkta literatinė (gal vei
FABIONAS ir MICKIEWICZ, Vedėjai
pinklių. Lietuvos liaudis taip epidemijų Pabaltijos provin ėkas širdingai prašo visų
(Buvę A. Petratls ir S. L. Fabionas)
dalį, kad neišmetinėtumėt pan kiančioji — Red.) komisija, nusistačius prieš ponus, kad
cijoje.
809
dalyvauti
savo
brolio
lai

W. 35-th Street, (Kampas Halsted) Chicago, III.
kui draugijai, jog knygų ne- kurion įėjo: dvas. vad. kun. žūt Imt, sako, nepasitluošini
l
’
enki
šimtai
vaikų,
moterų
dotuvėse.
prisiuntė.
Valandas: Kasdiena nuo 9 ryto iki 6 vai. po pietų.
Kloris, S. Dociutė, L. Zupkiu- nei Zeligovvskiui, nei kitoms
Vakarais: Utar. Ketv. ir Subat. iki 9 vai. vakare.
ir
vyrų
perėjo
Rusijos
rubežių
Atsiimant knygas labai bu tė, F. Bujunauskas, V. Špo Lenkų išperoms. Kol musų
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų.
Kiezekneje -(Riežica) grįždami
tų pagirtina, kad kiekvienas kas, J. Bukantis, F. Alekna. gįslose
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi
tekės
lietuviškus
užsimokėtų už šiuos 1921 me Komisijon išrinkta energin kraujas, mes, sako, neduosim savo tėvynėn.Jie sutartim tarp
REIKALAUJA^
sovietinės Rusijos ir Lietuvos
tus, kų jau daugel narių yra gi veikėjai, kurie daugiausia priešams mindžioti Lietuvos
Reikalinga moteris apžiūrėjimui
pirmieji buvo paliuosuoti iš namo
,Jr pridabojlmul,
2%
metų
padarę.
darbuojasi Vyčiij labui.
žemę ir ir jos teises. Ir aš pats nelaisvės. Minėtoj sutarty pa mergaitės,
valgis kambario ir apmo
Kuriam rupi platinimas ir Vas. 11d. literatinė konu tu save pažadėjau ant Lietuvos žymėta, kad į du metu 300,000 kėjimas. Atsišaukite.
Iš New Yorko be jokių mainymų tiesiai į
301S \V. 3# Street
1-moa luboa
palaikymas katalikų literatū rėjo atskirų susirinkimų, ku aukuro, tik jus, broliai, rem- Belaisvių butų paliuosuota.
(/. G-)
ros, spieskitės Sp. Dr-jon. Lai riame pasipylė eilė gražių, nau kit mus.
BREMEN
DANZIG
Kadangi sovietų Rusijoje
ji plačiai bujoja.
dingų sumanymų. Pirmiausia Ar negalėtute jin
Mergina
—
Prityrus
—
Prie
namų
S. S. ANTIGONE Kovo lft ir Balandžio 30
savo skersai ir išilgai šiltinė yra
maža šeimyna; drapanų ne
išrinkta valdyba, kurion pate draugijose parinkti aukų mu išsiplėtojusi, tai svarbu, kad darbo;
S.
S.
SUSQUEHANNA Išplauks Bal. 6 ir Geguž. 21 j
V. Blavackas, rašt.
reikia pluuti. Kad butų Protestone
Gera
alga.
ko: pirm. — F. Bujanauskas, sų šaulių burini nupirkimui grįžtantieji nelaisviai nepar
Atsišaukit pas H. Clausscnius & Co. General. Pasažierlniai Agentai
Telefonas Miduay 7884
100 N. La Šalie St.. Chicago, UI.
Tel. Franklln 4130
rast.
—
L.
Zupkiutė.
Po
to
da

CICERO, ILL.
MANOEL
įvairių ginklų.
Daugiausia neštų Latvijon tos epidemijom
Arba krelpkites prie? mus lokallo agento.
I
ryta nutarimai:
kreipiu domės i Liet. Vyčius gemalų.
Paieško pusiniko autoniobilų dirb
Beethoveno Konservatorijos
1) . Birželio 5 d., 1921 nu, ir L. 1). Sąjungų. Aukas siųs Tat, kada traukinys įvažiuo tuvė. biznis išdirbtas gerai per
skydus.
surengti apvaikščiojimų onietų kit mano vardu. Priėmęs at ja Į Riezeknę, visi keliaunin metus.
Meldžiu atsišaukti greitai.
W. 18th st.
Pastaraisiais laikais Cicero kp. gyvavimo. Tų dienų suda siųsiu jums pakvitavimų su kai priverstinai turi eiti į tam (C. S.) Tel.708Canal
3348
S. D. LACHAWICZ
šauliui
būrio
valdybos
para

ryti
gražių
programų;
pakvies

tikras
Amerikos
Raudonojo
Lietuvių kolonija ant tiek jau
LIETLVY8 GRABORIU8
Patarnauju laidotuvėse koplglsusis.
Kryižiaus parūpintas vietai
Paieškau savo pusbrolio Vincento
išaugo ir išbujojo, kad tarp ti apvaikščiojiman kaimynę L.1 šais.
kale
meldžiu atsišaukti, o mano
UETDVI8
joi kas žino apie ji tai
busite užganėdinti.
GYDYTOJAS IR CHIltl RGAk
įvairių įvairiausių įstaigų su Vyčių 38 kp. iš Kenoaba, Wis. Ūpas Lietuvos armijos ge Tenai pirmiausia atskiriami Adomaičio
meldžiu pranešti arba jis pats tegul
Ofisas ir Gyvenimo vieta
vyrai nuo moterų ir bernaičiai atm&aukia ant šio adresų.
MSI Sontb Halsted Street
sidarė plati dirva ir muzika- ir kad ji išpildytų dalį prog.; ras.
2314 W. S3rd PI.
Ghlongo.
Ast virusus rnlverssl State Dante
Eva Mickevičiūtė
Tel. Canal Itn
nuo
mergaičių,.
Paskui
visi
ve
kviesti
visas
Waukegano
kata

liškai mokyklai. Prieš keletu
O dabar parašysiu apie Lie
Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo
21 W. 28-tli Str.
Uayoitnc, N. J.
2 iki 4 po pietų: nuo 7 tkl • rak.
mėnesių tapo čia atidarytas likiškas draugijas ir kuopas tuvos degtindarius bei šniugel- dami jiems nskirton vieton
Nedėliomis nuo 10 Iki .
Paieškau sesers vaikų, Lioparto
Telefonu Tardo IMS
Beethoveno Konservatorijos dalyvauti tame apvaikščioji- ninkus. Tai tikrai bjauri epi kur visiškai ta. ipa apnuogin Muzgialio,
Llopurtas apie 16 m. at
skyrius po No. 4847 W. 14-tb me; kalbėtojum tai dienai demija, kuri tamsina visuome- (i. Visus, drabužius (paprastai gal gyveno Blisville N. Y. ir Jonies
ubu iš Kerniušijos kai
St., Cicero, III. Konservatori kviesti gerb. kun. Pakalnį.
įnę ir šakio jų nuo tėvynės skudurus ar skarmalus) sani Balevlčiutės,
mo. Taip-gl paieškau tetos vaiku, Jo
VALENTINE DRESMAKING
jos mokytojais yra šie: p-nia 2) . Pradėt mokinties didelį meilės. Kiekviename beveik tarės komisijos darbininkai no, Domininko ir Marcieles Linkevi
COLLEGES
Nicravu kaimo. Jonas apie 15 me {8205 S. Halsted, 2407 W. Madison,!
O. Pocius dainavimo, Miss veikalų, kuris bus atvaidintas kaime randasi po du, tris slap atima, o keleiviai varomi mau čių
1850 N. WelU St.
tu atgal gyveno Braddock, Pa. ir nuo
Mokyklos Jungt. Valstijose.
Frezer ir p. K. Bičiūnas smui Šv. Baltramiejaus parapijos tus bravarėlius. Degtinę varo dytis. kur šiltai po priežiūra lo luiko aš su jais nesusirašau ir ne 137
Moko Siuvimo, Patternų Kirpiar jei yra gyvi ar nilri, jei visi
kavimo, p. A. Pocius pijano ir 25 metų jubilėjaus dienoj.
daugiausia jauni vyrukai, ku sulig gydytojų nurodymų juos žinau
žmo, Deaigning bizniui ir namams.
yra Merkines vai. Traku pavieto, Vil
duodamos dykai, Diplomai.
harmonijos (kompozicijos), p. 3) . Per gavėnių susilaikyti riems turėtų rūpėti tėvynės visus ištrenka ir kaip galint niaus gub. Tatp-gi paieškau ir kitu (Vietos
[Mokslas lengvais atinokėjlmais
Tet Yards 6666
Droror 1443
ir visu prašau atsišaukti, >Klesos dienomis ir vakarais. Pa
B. Lauraitis pijano ir smuika nuo žaidimų. Žaidimui prasi gynimas ir kiti visuomeftės paliuosuoja nuo vabalų. Po to pažįstamu,
bei žinančiu man pranešti, jei visi
Dr.
V.
A.
ŠIMKUS
Teikalauklt
knygėlės.
vimo. Toliau manoma atidary dės pirmų savaitę po Velykų darbai. Bet jie naikina Lietuvos visi gauna švarius, naujus yra jau senai Amerike, ir aš labai no
Tel. Seeley 1643
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir
su jais susirašyti. Aš paeinu
SARA PATEK, pirmininkė.
Akušeres.
ti ir kitokių instrumentų la trečiadienių vakarais, Lietuvių duonų ir sunkina vargšams irabužius ir vilnone užklodę. rėčiau
iš Kabelių kaimo Merkines Volasties
3203 8. Halsted 8L Ohloago,
vinimosi skyriai. Konservato svetainėj, 7:30 vakare. J tuos gyvenimo sųlygas. Negerai iš Po penkių dienų priežiūros ke Trakų pavieto Vilniaus Gub. (Musų
Valandos: 10—12 iš ryto 1—3 Ir
pravardžuoja šarkus.)
6—8 vakar* Ned. 19—13 iš ryto.
rijos mokinių skaitlius spar vakarus galės atsilankyti ir varyta degtinė pagimdo ligas leiviai išleidlžiami pasaulin, LietuvojJonas
Valcntukcvičiiis
jei
jie
pasirodo
nesergu.
827 lsland Avc.
Rockford, 111.
čiai auga, nes pagal sutvar nepriklausantieji prie kuopos. ir visokias epidemijas. KaiTose kvarantinos stotyse
kymo programo ir nustatymo 4) . Po Velykų įrengti vaka kųrie degtindariai jau turi
ANT RANDO8.
Praktikuoja M metai
mokslo kainų, puiki proga rų su įvairiais pamarginimais storas kišenes ir nuo kareivi- yra 18 triobų. Viskas saugiai 2 kambariai dėl ofiso labai pato
Ofisas
3149 So. Morgan BU
Telefonas Armitage 9770
gus daktarui arba kokiam kitam bizKertė 32-ro 8t„
Chtcago. Hl.
kiekvienam norinčiam lavin- kuopos naudai.
jos pasiliuosuoja. Šauliai to ir tvirtai aptverta, įėjimo ir niuj. Atsišaukite:
MARYAN S. ROZYCKI
SPECIJALISTA8
išėjimo vietos nuolat saugoja
10737 8. Mlchigan Are.
MIZYKOS DIREKTORIUS
ties niuzikoję. Tuo labjau, kad
kius
gaivalus
gaudo
ir
atiduo

Eotarllkų, Vyriškų, taipgi chro
5) . Kitų vakarų surengti pa
Mokytojas Plano, Teorijos Ir
mos,
kad
niekas
neištrūktų
niškų ligų.
nekurie iš mokytojų, k. a. p. rapijos naudai. Kaip matosi, da valdžios rankosna. NenuKompozicijos
ANT PARDAVIMO.
VALANDOS: Nuo 19 ryto
2021 N. Uostiem Avė.
A. Pocius, Miss Frezer, p-nia tai literatinė komisija daug leidžiame akių ir nuo dvari pirm laiko. Amerikos Raudo Naitiks 6 kambarių su trimis kam OFISO
Iki S po plotų, nuo I Iki 8 valan
Chicago, IM.
lotais. Lietuvių apgyventa adą vakaro.
O. Pocius, kaipo augšto laips padeda kuopai gamindama ninkų, kurie, kaip kirminai, nasis Kryžius pranešu, kad piniais
pylinkė. Graži vieta, šalimais MarNedėliomis ano 9 Iki S po plot.
ųuette parko. Turi būt parduota tuonio mokytojai, pasišventę Ci- naudingų susirinkimams Įneši graužia valstybės pamatus. kas para apie 500 žmonių iš Jaus.
Telefonas Yards 997
Atsišaukti pus patį savininkų.
eeros Lietuvių visuomenei pa- mų.
-4 I M9aM9H99i9!'nar
Musų dirva tam darbui yra leidžiami )M*r šiuos vartus vi
Mr. RUDOLF,
siškai
sveiki
ir
I
m
*
jokių
ligos
2521 W. 80 St. Kamp. Maplcwood Av.
tumauti. Tat-gi Ciceriečiai!
plati kol apsivalysim nuo tų
Vasario 6 d. kuopa įrengė
gemalų.
naudokimės proga, lavinkiniės
piktšašių. Praiuatoina skaisti
KAM IEŠKOTI KAMBARIU jeigu
Tokias stotis turint įvairio galima
didesnieji, duokime progos la “gurbinį” balių. Vakaro vč- Lietuvai ateitis.
ADVOKATAS
nusipirkti puikų medinį na
dėju buvo p. F. Bujanauskas
se
rubežių
vietose
gal
ir
pa
S
Ofisas Didmiesty! t
mų. už žemų kalnų. 5-ktų kambarių,
vintis ir jaunųjai kartai, nes
Ant. Jakštys.
genas vanos. Vienas lotas dar
sisektų šiek tiek sumažinti šit elektra,
29 South La Šalie Street
1900 S. Habted Str.
atgimstant tėvynės Lietuvos ir J. Bukantis. Jie nesigailėjo Pieščių kailinis,
žui. Galima laikyti karves, kiaules,
triūso,
kad
tik
vakaras
nusi

|
Kambarts 3M
tinę,
liet
apgailestaujamas
da
Tel.
Canal
1119
vištas, žąsis ir kitokius
paukščius.
valstijai, iv i kalinga yra ir muPaežerėj!ų vai.,
s
Telefonas:
Central 9399
Yra
didelis
garadiius
dcl
2-Jų
auto

sektų.
Gryno
pelno
kuopai
liko
lykns, kad tokių stočių ma mobilių tvartas dėl karvės. Randasi Valandos: 10 ryto iki 9 vakare
zikalė pagelba.
šakių
apskr.
Gyvenimas:
apie šimtas dol.
žai tėra. Vienose vietose ir arti mv. Kazimiero klloštorlaus. Atsi
Beeth. Kons. Mokinys.
2811 W. OSrd Str.
Vakarais, 812 W. SSrd Si
tiesiog pas savininkų. Vieton
Geistina, kad kp. daugiau
gana
saugiai prižiiiroma, bet šaukite
krauti pelnus agentams gerlaun pirkti
Tel. Prospect 3469.
g
Telefonas: Yards 4991
LENKŲ ŠEIMININKAVI
Hingtų tok»ų vakarų, nes iii
kitose vietose pasigaili pabt pas savininkų gausit daug plgiaus.
SHEBOYGAN, WIS.
MAS.
1 ?■■■■■■■■■■■!
nes turi išvažiuoti J Lietuvę, turi būt
gaivina Lietuvių
tauL.lius
gėlių pagrįžtančių iš Rusijos, greitai
parduotas.
PETRAS KIRILAS
Darbams sustojus, sustojo . urmus.
Jonas Garlas, Ceikinių pa .juos lengvai perleidžia ir dėl
8821 So. Rockvrell St.
Liudvika Zupkiūtė.
veikimas ir L. L. P. stoties.
rapijos, Švenčionių apskr. savo lo atsiranda šiltinės. Būtinai
Tai-gi nebus pro šalį, manau,
laiške broliui Mykolui Garini reikalingos tokios pat stotys
ant rubež.iiius tarp Rusijos su
paskelbti musų stoties rapor
PRAŠYMAS.
rašo apie Lenkų spaudimų:
gymi
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
tas iš 1920 m. Čia turiu paste
Pas mus Dulkų valdžia, ku Estonijos ir Rumunija. Ameri
Fabionas ir Mickievičz ved.
bėti, kad musų kolonijoj L. L. Prašiai Amerikos Lietuvių ir ri kaip didžiausias.neprieteliu kos Raudonasis Kryžius ki<
BEETHOVENO KONNUtV ATOKI JOJE muzikos mokslo metas.
gali
rūpinasi
šiuo
reikalu
it
burę A. Pstratls ir 8. L. Fabionas
P. stotis susitvėrė tik Spalio Lietuvaičių ausi rašinėti mu manim. musų kraštui. Viskų nuo musų
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m.
jeigu
kur
dalykas
liks
apleis

Kadangi
kareivio
gyveniinaa
yra
Siuntimas
pinigų,
laivakor

Mokinama
įvairių muzikos šakų. Uialrušyti gulima blle kada.
mėn. Tai gi ligi Sausio 1 <1.,
ima, iK'žiurėdanii musų vargų
tas,
tai
dėl
neturėjimo
lėšų,
nes
3259
South
Halsted Street
Chicago, III.
nubojus
ir
vienodus,
tai
kiekvie

tės, paiportai ir tt.
šių melų, bonų parduota (be
ir baimės. Ima galvijus, šienų,
Telefonas
Boulevard
9214
»
MOTAKUT SA8
nuošimčių) už $2,800.00; nuo nas, kad ir trumpiausias, laiškas avižas ir 1. 1. Nieko nepaslėpę užlaikymas tokių stočių gana Roal Estste,
Paskoloa,
Iasartnal
Ir tt.
šimčių sumokėta $55.20; viso Inis man malonus.
nuo Lenkų neguli laikyti. Mes brangiui atseinn.
8o«
W.
3*th
St.,
Ksmp. Halsted St.
Misijai pasiųsta $2,855.20. Per Taip-gi prašau siųsti laikmačiui viskų paslėpę laikome. Niek
TH.: Houlerard SI t
Vai.: 9 iki 6 kasdisnų
mus stotį yra pilnai užsimokė kuriais aš (lalinsiuoa su savo drau neradę keikias ir sako “latvi WESTPULLMANIE6IAI!
Vak.; INar. Ket. Ir 8ub. Iki • rak.
ję ir gavę bonų 48 žmonės. gais kareiviais. Siųskite šiuo anlla ui nie nie majų’’. Gruod. 5 Cei
Nsd.: Iki t po plotų.
Atkreipiame J asų atydą,
14 Blate Str—t, Haw Vark City
Vardų tuo tarpu neskelbiu, šu :
kinių valsčiuj buvo mobilizaci kad pa.s Jum dionražtį “Drau
Orėtus
patsmavimaM
kclls.ijaiulini* l.š N.*w Yorko lK'r Gotonburgp
nes darbas da neužbaigtas.
Lithuaniu,
jų. Šaukė 20 ligi 21 metų, bet gų” atstovauja p. M. Kiupe(Švedijoj.') iki Liepoja Ir Rlga
mažai kas ėjo, lik 10 ypatų lis 11949 So. Halsted St.
Pardavinėjant bonus surink 1(1 pėsl. Marijampolės pulkas.
S. S. ST0CKH0LM išeina 10 d. Kovo m.
Phone Clceho 59(9
Ūkio Dalies Štabus,
pribuvo. Visi kiti nėjo. Nnmuo
ta kiek ir aukų Lietuvos šau
Pas jį galite gauti kasdien
S.
S. DROTTNINOHOtM išeina 24 d. Kovo m.
DR. A. F. GURSKIS
Antanui Čepuliai.
Trečia kllssa į LIEPOJE arba RYO4 91 M: į REVFI.| 9130 Irj
liams, kurios per Misijų pasių
se, ĮMisukė, kad nėra uaiuie. nusipirkti “Draugų”, taipn m v in DENTHrrAH
93 taksų- Kelionei Ima dvylika divuų. Trečio* kieno* | tumuli ertai
stos Lietuvon. Aukas davė: V. P. S. Kitų laikraščių prašau LonkiVi taip buvo paskelbę sa pogi galite užsiprenumeruoti 4847 W. 14th Mr. Cor. 4*th Are.
ilnoja kamhnriintM* |>o 2—1—6 Imonėė.
Clcoro. III.
,
Norint. tlkietUR ar informacljti* apie i>uxp«rtuM nueižinoklte su
Ragaišis $5; M. Jekinevičienė perspausdinti šį mano prašymų. vo šaukimų: kas nestos mobi ir apgarsinimų paduoti į VUI u išryto iki » vak. Išimant
vietiniais agentu ir
Nodėliai* Ir Hsrodus
lizacijom bu ušaudytas. A? dienraStį.
.1. Č.
ii J. Bielinka , po $2. Po $1:

lUMBiiinanHiHiBauBiuiiiMi
ATMINKITE!

Europuan American Bureau

U.S.Mai Lgaaasag
ir

DR. S. NAKELIS

I

OR. G. M. GLASER

| V. W. RUTKAUSKAS

DR. A. L TUŠU

J

g
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Įuropean įguriem

MUZIKA

Švedijos Amerik. Linija

Antr^lmTiTS*M C«

44 ŽUVO ANT GELEŽIN
KELIO.
(Pabaiga nuo l-ojo pusi.).

NELAIMES SU AUTOMOBI
LIAIS.

• Ant kampo (»7 gal. ir Cottage Brovė avė. autoniobiliaus
suvažinėta ir mirtinai sužeista
nežinoma apie b.i metų niužinus moteriškė.
. /
Nelaimingoji paimta
\ Vasbington Bark ligoninėn Pas
jų atrasta penki žiedai ir 22
dol.
AVasbington Park ligoninėje
mirė Brauk AVason, 40 m., 54(i AV. 63 gat. Biriu kelių die
nų jis buvo prispaustas prie
savo automobilinus kitos pra
važiuojančios mašinos, kurių
valdęs S. B. Skunkus iš So.
Cbieagos. Sakomu, tuo metu
AVason buvęs taisęs savo ma
šinų.
Sv. Bernardo ligoninėje mi
rė Mrs. \fildred O Kone, 40
m., 5218 Emerald avė., po ne
laimingojo atsitikimo važiuo
jant automobiliu su savo vyru.
Sakoma, jų automobilių palie
tęs Brand Trunk geležinkelio
traukinis. Ir jos vyras mirti
nai sužeistas.

Lokomotivos inžinieriuos ir
pečkurio lavonu ištraukta iš
po lokomotivos baisiai sulam
dytu.
Ties geležinkeliu kryžkeliais
visur yra budelninkai, kurie
paduoda elektros žiburiais
signalus važiuojantiems tmukiniąms, ar kelias yra liuesas
ir galima juo važiuoti.
Šitame atsitikime bmlelninkas tvirtina, kad jis buvo pa
davęs signalų už poros myliu
nuo kelių susikryžiavimo Mieliigan Central traukiniui, kati
jis sustotų, nes skersai turėjo
tuojaus pravažiuoti kitas trau
kinis.
Inžinierius teėiaus, turbūt,
nepamatė paduoto signalo ir
tik užvažiavęs skersai kito ke
lio apsižiūrėjo padaręs klaidų.
Tuo momentu bėgo laukia
mas traukinis. Vienu akimirk
sniu paduotas signalas ir anam.
Bet kur jį sustabdysi
50 DOL. VILNIAUS ATVA
jau čia pat.
DAVIMUI.
Tolesni tardymai, rasi, atras
tikrų priežastį. Bet kas iš to.
Dešimčių žmonių neatgaivinsi, Praeitų sekmadienį Nortli
daugeliui sveikatos nesugra- Sidėje masiniame vilniečių
zinsi.
Lietuvių siisii inkiine Vilniaus
atvadavimui Juozas ŽulAtus-

kasoje pinigų apie tūkstantį
dol. Kiekvienus gerus Lietuvis
katalikas gali priklausyti prie
šitos draugijos, o tuo jindarys
naudos sau pačiam ir Lietuvių
visuomenei.
Susirinkimus laiko kas antrų
sekimui, kiekvieno mėnesio 2rų vai. po pietų, parapijos sve
tainėje (prie 44-tos” gat. ir
So. Bairfield Avė.
Jonas Podžiuvėlis. pirm.,
Bern. Nenartonis, nut. rašt.

Aprūpinki!
Savo Taksus
(Inromn tax rrturn*)

Liko tik 2 savaitės'

Daugybė žmonių turi bėdos
jeigu nesudeda atskaitų nuo už
darbio (Tnoome tax returns) j
laikų ir teisingai. Bausmė už
nesudėjimų siekia iki $1000.00.
Bausmė už neteisingui sudė
tas
atskaitas iki $10,000.00 ar
Iš DIEVO APVEIZDOS
ba kalėjimas. Nesudėjusients
PARAP.
atskaitų ne išduoda pasporto
Vasario 20 d. parapijos sve išvažiavimui Lietuvon. •
Atskaitas guli sustatyti tei
tainėje dviem atvejais buvo
singai
tik Auditorius turys
lodomi paveikslui našlaičių
patyrimų ir tam tikrų mokslą.
naudai.

Lab. Sųj. 4 kp. širdingai dė
koja p-lėms A. Benaitei ir A.
Yra vienantinls
Sasnauskaitei už pasidarbavi
I.lctuvls Auditorius
mų, taip-gi gerb. seserims KaIr takai) (Income tas) žinovas.
Jis atidarė offiaą
ziniierietėms, kurios gražioje
3331
So. Halsted St.
tvarkoje atveda vaikučius ir
Tel. Yards 6894
juos prižiūri. Ačiū p. Rustei Taipgi įsteigia systemaa preky bos ir
kai už parupinimų filmų h* pa pramonės vediniui Revizuoja knygas.
Sutaiso atskaitas.
sidarbavimų prie mašinos. Tas <......................
......... .
visų pasidarbavimas davė gerų
pluoštų pelno.
Barbė tėvams, kad savo vai
kučiams nepagailėjo kelių
centų. Jie atėję čia ir pasilink
smino ir pasijuokė ir tais cen
tais sušelpi1 vaikus netekusius
tėvų ir neturinčius lietuviškos
prieglaudos.
Jei visi mes labiau įdomauR. M. S. P.
tumėin našlaičiu reikalais, tai
greičiau jie susilauktų lietu
Europą
Dvisavaitini “O” I-aival
viškos prieglaudos.
Kunigų karžygiškumas.
NEW Y0RK-HAMBURG
kas aukojo Liet. Laisvės Pas
S. Jucevičia.
Sustojant
Chieagos advokatas Croulev kolos bonų 5() dol. vertės.
Lab. Sųj. 4 k p. pirm.
Clicrbourg ir Soutliampton
su keliais savo pažįstamais va
ORBITA Gegužio 21—Liepos 2
OROPKSA Birželio 4—Liepos 15
žiavo New York Central trau DAUGIAU TEISIŲ OLANDI
IŠ-NORTH SIDES.
ORDt'SA Birželio 18-l.icpos 30
kiniu, kuomet įvyko nelaimė.
1-2 ir 3-čios Kl. Pasažierlams
JOS MOTERIMS.
Jis buvo priešpaskutiniame
Šiuo pranešu visoms Nortli
riic Royal Mail Stcam Paekct C.
117 W. Wusliingtoii Street
traukinio vagone. Tad išliko Hague. Kovo 1. — Ligšiol Sides draugijoms ir kuopoms,
Tel. Dcnrhoi-n 1367
Sveikas, išėmus pnrtrenkimų Olandijoje moterų parašai po kad L. B. D. dr-ja, po Šv. Ce
Arba prie Tikieti) pardavėjų.
ant grindų vagone susidaužy- palikimais arba kokiais nors cilijos globa, Spalio 30 d. ruo
rao metu.
liudijimais neturi vertės. Nes šia didelį vakarų p. Meldažio
Sugrytžęs Chieagon jis pa nepripažįstami teismuose
li svetainėje (AVest Sideje). Ki JllllllllllllltlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIĮ.
sakoja, ka<l gelbėjime nelai kai po tokie skaitomi nelega tos dr-jos tų dienų prašomos
mingųjų žmonių daugiausia pa li nf,
nerengti vakarų.
įžymiausieji tuojaus atvykę Teisvbės ministeris dabar Taip-gi pranešu, kad minėta
septyni katalikiški kunigai iš
parlamentui indavė* sumany draugija per tris sekančius su
aplinkinių miestelių.
Ar joa raudo
mų, kad tais reikalais mote si linkinius per pus sumažino
Daugybę sužeistųjų jie iš rims pripažinti pilnas teises. įstojimo mokestį. Kaip vy
nos.
vandenėtos
ar užsidegę? Ar
=
traukė iš griuvėsių.
rams, taip moterims ir mergi
kenčiate nuo vai
kio, užaugi), nusll
Advokatas (’rouley apie pa
noms yra gera proga dabar
pninti) nkii) vo
tį susidaužvnm sako:
ki). žvairumo, ar
įsirašyti.
kitų kokių akies
; “Jvvkus staigiam trenksmui
J. R.. Komitetas.
ligų? Jus negai
lite atidėti gydy
-ir supratimui, mes tuojaus įš
mą nes laikas yra brangus. Ne
okome iš vagono laukan. Nak
toli visos akių ligos galima iš
SUSIRINKIMAI.
gydyti, jeigu pradėta laiku. Juo
tis buvo giedri, žvaigždžių ne Iš BRIGHTON. PARKO.
ilginu jus atidedate prideramą
priežiūrą, tuo liga darosi arSessimatė. Kokiuo budu Miebigan
SVARBUS PRANEŠIMAS.
nė ir tuo labiau jus esate pavo
Central traukinio inžinierius
jui liekant neregiu.
Gvardijos Pirma Divizija
pražiopsojo signalų, tiesiog ne Šv. Kazimiero Karalaičio, lai L. R. Kat. Fed. projektų ko
suprantama,
kytame susirinkime. Vasario misijos susirinkimas įvyks i
“Musų traukinio lpkomoti- 13 d., Nekalto Pras. šv. M. B. šiandie, 1 Kovo. 7:30 vakare,
va vienų Miebigan Central parapijos svetainėje, apsvars Aušros Vartų parapijos moky
traukinio vagonų tiesiog pa čius visus dr-jos reikalus, nu klos kambaryje.
Palelsklt man ISegzamlnuovertė į šipulius. Dalį vagonų tarė įstoti Amerikos Lietuvių Visi nariai kviečiami būti 5
S ti jūsų akis be užmokesčio. Jeigu nS galiu jums apgelbėti, aš
lentgalių lokomotiva nuvilko R. Katalikų Bederacijori. Iš nai atsilankyti, nes daug yra S
S taip ir sakysiu. Jeigu negalėsiu
ir abiem pusėm kelio išmėtė rinko tris atstovus, kurie lan svarstymui svarbių reikalų.
aš lygiai atvirai Ir tai pasaky— siu. Aft daleislu jum pašinaudoper 100 yardų. Tenderis (ku kys vietinio skyriaus ir Chi
Valdyba.
— tl mano 23-jų metų patyrimu
kaipo aklų specialistu ir mano
riame prie lokomotivos laiko eagos apskričio susirinkimus.
gabumu išgydyme tūkstančių at
mi anglys) paskui' nuo loko- Nutarė užpirkti Šv. Mišias
si t ik Imi), kuriuose kiti buvo at
IŠ NORTH SIDE.
sisukę gydyti. Juo neprivalote
komotivos atrūkęs atšoko al už žuvusius karo lauke Lietu
dalclnti dulytėti Jūsų akis kitam
kaip tik okulistui augič.lauslo
gai ir įsirėžė į likusius vago vos kareivius.
Liet.
Vyčių
5-tos
kp.
regula1
laipsnio, o tai aš jums galiu su
nų griuvėsius su žmonių la
telkti.
Nedalelskitą trukumui
Taip gi nutarė velykinės iš ris susirinkimas įvyks šį vnkapinigų jums kenkti. Mano kai
vonais ’’
pažinties eiti “ineorpore” šeš lų, t. y. Kovo 2-trų, 1921 m.,
nos yra prieinamos Ir mes galė
sime susitaikyti ant Išmokėjimų
tai!. vakare, Kovo 12, o seklu., pa r svet.
NETURIMA VAISTŲ PRIEŠ Kovo 13, prie Šv. Komunijos.
Yra labai svarbių reikalų,
DIFTERIJĄ.
Reikia pažymėti, kad šita kurie reikalauja šio susirinki
draugija
daug pasižymėjusi mo galutino nuosprendtžio.
Cbieagos sveikumo komisiTą dalyką neatidėliokite. Juo
jonierins Dr. Robertson pas prakilniais darbais. Ji yra L. Tat atsilankyti’ visi lai
greičiau pradėsite gydymą, tuo
ku
ir
atsiveskite
naujų
narių.
R.
K.
Labdaringos
Sąjungos
kelbė, ka<| sveikumo departa
greičiau pasveiksite. Jūsų akįs
J. Paliulis, rašt.
Pranas
Barbės
narė,
tai
yra
įmokėjusi
pačios nepusveiks, bet Jos daro
mentui pritruko antitoxino
si vis blogesnės. Tam tikras gy
$100.00, taip-gi pirkusi Lietu
dymus, Ir tam tikri akiniai ISgy
prieš defterijų.
dys Jūsų akis Jeigu tiktai pada
PADĖKA.
vos
Paskolos
bonų
už
$250.00,
Kreiptasi legislnturon kuorysite! laiką. Ateikite Šiandien
puslmatytl su manim. IšcgMveikiaus tam tikslui asignuoti daug aukojusi Tautos Fondai)
minuosiu dykai.
The
Bridgeport
Clothing
Co.
nors 30 tūkstančių dolieriii. Lietuvos šelpimo reikalams. krautuvės (324(1 So. Ibilsted St.)
Nes lx? to antitoxino miestui šiuosmet metiniam susjrin užvaizdu p. lz. Petrauskas per L.
kimi* Lietuvos reikalams taip
yra pavojaus.
gi paaukojo suvirs $50 ir pa L. P. stotį dovanojo 4f> dol. ver
PASIDARĖ GALĄ.
siuntė tiesiog Lietuvon Stei tės sinti) tam, kas daugiausia ifiSpecialistas Akių, Nosies
pnrdiioH bonų. Jis ne tik dovaną
giamojo Seimo pirm. A. Stul davė, bet ir pats pirko didelį boir Gerklės LigųPasidarė galų George Lininei ginsko vardu. Keletu desėtkų nn. Bridpeporto Lietuviai turėtų
120 S. State St., 2 augštas
Wilson, 53 metų. Jo moteris dolierių ji yra aukojus Šv. Ka remti tokius tautiečiui.
Chicago, UI.
^tvirtina, kad tai padaręs pra- zimiero Seserų Vienuolynui ir Dovaną gavau aš, žemiau pasi
uniėjęs rinkimus 13-ojoj \vnr- savos parapijos reikalams. Ne rašęs. už kurių p. Petrauskui dar
Vai.: 9 Iki «; Nedėl, 10 ik 12
Vienos duris į Šiaurę nuo
)j. Jis buvo kandidatu j ai sena tai dr-jn bet narių turi kartų širdingai dėkoju.
Kalr Krautuvės
dermanus.
jau netoli a pilsimi ro šimto ii
Thomaa Janulfo.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiii

J. P. VARKALA

O

Jūsų Akįs I

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.

Pasiteiraukite pas !
| manę uždyką -

Nelaukite—-atslšauklti šiandien;

Or.F.O.Carter

KAIP GALIMA
GERIAUSIA
PAREMTI SAVUS
LIETUVOJE
Pinigas Lietuvoje šiandien yra labai reikalingas. Ūkininkas, darbininkas, amatv ninkas ir kitokių luomų žmonės be pinigo negali gerai savo reikalų išvesti, neturi
progij savo būvio pagerinti ir zlaug kitų gyvenime reikalingų dalykų įgyti.
Amerikos lietuviai gausiai siuntė piniginės paramos saviesiems į Lietuvą prieš
karų, siuntė karo laiku, nors ir suųku buvo su Lietuva susisiekti, siunčia ir dabar,
nes kiekvienas amerikietis žino ir supranta, kad be pinigo skurdu ir nejauku Lietu
vos jaunam piliečiui iš po karo griuvėsių kilti.
Lietuvos atstatymas remiasi ant Lietuvos žmonių gerbūvio. Turės Lietuvos žmo
nės išgalių savo laukus apdirbti, namus sutaisyti, reikalingų ukiui įrankių įgyti,
rasis darbininko kišeniuje tūkstantis, kitas auksinų, bus pramone ir prekyba norin
tiems užsiimti ištekliaus — Lietuva kils, kaip ant mielių ir Lietuvos žmonės džiau
gsis savo ir savo krašto gerbūviu.
Ųiie Lietuvos atstatymo ir jos piliečių būvio pagerinimo geriausia gali prisi
dėti Amerikos lietuviai, siųsdami pinigų savo giminėms įr pažįstamiems.
Lietuvos žmonės gavę iš Amerikos pinigų neleidžia jų vėjais, bet kuosaugiausia
ir kuotinkamiausia sunaudoja goriausiems tikslams. Tat ir nereikia laukti su pinigų
pasiuntimu ilgiau. Šiandien Lietuvos žmonėms pinigų reikia, šiandien jiems ir siųskime kiek išgalime.
Amerikos dolieris dabar yra brangus, Lietuvos auksinas gana pigus. Už viena
dolierį galima gauti kelis desėtkus auksinų. Taip visada nebus. Vokietija kada nors
susitvarkys ir jos pinigai pabrangs, kartu pabrangs ir Lietuvos auksinai, nes tie pa
tys pinigai yra vartojami dabar Lietuvoje ir Vokietijoje. Kol Lietuva įsigys nuosa
vų valiutų, da daug laiko išeis, tai-gi dabar geriausia proga yra už amerikoniškus
dolierius nusipirkti kuodaugiausia lietuviškų auksinų ir jais kelti pačioje Lietuvoje
žmonių gerbūvį, o ypač tų, su kuriais mus riša giminystės ryšiai.
Pinigus siunčiant reikia žiūrėti, kad jie butų siunčiami per atsakančias Lietu
vių įstaigas Amerikoje. Yra visokios rūšies agentų ir agentėlių^ kurie tik laukia
progos iš žmogaus pasipelnyti. Yra daugtokių, kurie pinigus priima ir ščyrai priža
da juos tuojau išsiųsti, bet tik jis vienas žino, kada pinigai būna išsiunčiami.
Laukia, laukia žmonės Lietuvoje pinigų, rašo laiškus vienų po kito Amerikon, o
pinigų kaip nėrh taip nėra. Matyt, agentas ar pamiršo juos išsiųsti ar iš jų biznį sau
daro Amerikoje.
Dar atsirado tokių ageptų Amerikoje, kurie per savo atstovus Lietuvoje piškina
amerikiečiams telegramas, reikalaudami šimtais dolierių tokiai ar kitokiai ypatai.
Tokie žmonės tik bereikalingų iškaščių pridaro, o naudos iš to maža, nes pinigai ir
be telegramos saugiai ir greit gali Li- tuvų pasiekti, tik reikia žinoti per kur juos pa
siųsti.
Lietuvių Prekybos Bendrovė norėdama apsaugoti lietuvius nuo įvairių išnaudo
jimų, pinigų siuntimų taip sutvarkė, kad šiandien gnli pinigus pasiųsti j Lietuvą
saugiausia, greičiausia ir pigiausia. Bemlrovei pelno iš pinigų siuntimo lieka, be
uždarbio niekas neapsiims dirbti, bet tas pelnas, yra teisingas. Sulyginus Bendro
vės imamų nuošimtį už pinigų siuntimų su kitų agentų nuošimčiais, didelis skirtu
mas matosi. Agentas plėšia kiek gali, Bendrovė patarnauja ir už savo patarnavimų
ima kiek jai teisingai priklauso. Tie. kurie pinigus siunčia per musų.Bendrovę, apie
tai gerai žino ir jų šiandien jau priskaitoma tūkstančiais, o kurie da nėra per musų
Bendrovę siuntę, lai pabando tai padaryti, patys persitikrins, kad geriausia pinigų
siuntimo įstaiga yra Lietuvių Prekybos Bendrovė.
Pasitaiko’kartais ir pas mus, kad dėl blogo antrašo ar kitos kokios priežasties
pinigai nenueina greit arba kur kelionėje užtrunka. Tokiuose atsitikimuose mes vi
suomet stengiamės dalykus ištirti ir jei klaidų pasitaiko iš musų pusės, jų atitai
some ir rugojimų ant musų Bendrovės labai mažai tesigirdi.
Musų vyriausiu uždaviniu yra patarnauti teisingai žmonėms ir padaryti už savo
patarnavimų pelno musų Bendrovės šėrisinkams, kurie yra Bendrovės biznio ir tur
to savininkais. Bi^vatis asmuo iš, musų Bendrovės negali pasinaudoti.
Tat šiuomi ir kreipiame atidos visų Amerikos lietuvių į Lietuvių Prekybos
Bendrovę.
Norint pinigų į Lietuvą pasiųsti, siųskite per Lietuvių Prekybos Bendrovę. Pi
giau ir saugiau nei viena kita agentūra pinigų į Lietuvą neišsiųa.
Važiuodami j Lietuvą nesivežkit savo pinigų su savim. Kelionėje visa gali atsi
tikti,. Išsipilkite musų Bendrovėje -perlaidų ant tokios sumos kokios norite ir nuva
žiavę į Lietuvą savo pinigus tuojau gausite be jokių trukdymų iš musų bankoKaune
Jei norit savo pinigus iš Amerikos į Lietuvą perkelti, tai gerinusia ir saugiau
sia Lietuvoje įstaiga jūsų pinigams Lietuvoje Prekybos Bendrovės Batika Kaune.
Siųsdami pinigus, pirkdami drnftns ir norėdami gauti daugiau žinių apie musų
Bendrovę, kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN SALES CORPORATION
414 BR0ADWAY, BOSTON 27, MASS.
Jei patogiau, tai kreipkitės į musų skyrius

3249 S0 HALSTED ST.,
CHICAGO, 1LL.

300 SAVOJ THEATRE BLDG.
WILKES-BARRE, PA.

