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Revoliucija Sovietinėje
Rusijoje

GELBOS.

ILLINOIS t'NDEK TI1E AC1

OE MARGS .*

t i prieš -revoliucijonierius.
į JUGOSLAVIJA NORI AMEBevoliucijonierinė karuomeRIKOS KAPITALO.
nė iš pietinio fronto tnn tušuo
Turi visokių naugių, reikia
janti ant- Petrogrado.
jas kasti.
Kronštadto jurininkai bevie
liu telegrafu pasiuntė atsilie Belgradas, Serbija, Kovo 7.
pimų j .visų bolševikų armiją, — Jugoslavija užima 260,00(1
kviezdami prisklėti prie revo ketvirtainių kilometrų žemės
liucijos prieš sovietų valdžią. plotų (apie 100,360 angį. mai
Bevoliucijonierių rankosna lių). Taigi savo plotu kuone
pateko Petrogrado gubernato lygi Italijai.
rius Zinovjov, centralio sovie Be to, Jugoslavija yra tur
tų komiteto narys Kaliniu ir tinga anglimis, geležine ruda,
visa eilė komisaru.
.javais, medžiu ir riebumomis.

1K7».
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ŽINIOS IS LIETUVOS
ŽEMAIČIŲ VYSKUPYSTĖ.

Gruzdžiai.
Šiaulių apskr.
Buvo čia atvykusi apskrities
arklių suėmimo komisija, l'kininkams buvo Įsakytu suvesti
arklius. Daugelis .jų neatvedė,
todėl musų valsčiaus taryba ir
valdyba išdirbo pro.įtd<tą, kaip
lengviaus ir teisingiaus suė
mus arklius. Tiems, kurie ar-*
klius jmslėpė, paskirta 2(11) au
ksinu bausmės.

Šiais metais sueina 500 me
tų, kaip tapo Įkurta Zemaičių
Vyskupystė, todėl dcl tos
PASIUNčIA AMERIKON
priežasties Kaune rengiamos
SPECIJALĮ DELEGATĄ
didelės iškilmės. Pradžioje ši
vyskupystė apėmė tiktai Že
Bijomasi atskyios taikos Amaičių kraštą, bet ]>o antram
merikos su Vokietija.
Vmkniečiiii Rusų carui Įsakius,
Paryžius, Kovo 7. — Pran
vyskupas Motiejus Valaučauscūziją tikrai apėmė baimė po
\
kas persikėlė iš Varnių į Kau
inauguracijinės kalbos
Suv.
To
visa
trūksta
Italijai.
Šimonių vai J
ną
ir dalis Vilniaus vyskupys Punkiškiai,
Valstijų prezidento I lardingo. PRIVAČIAI KONFERUOTA7 KRONŠTADTE PADĖTIS DIDELĖ NERAMYBĖ MAS
Pagaliau
Jugoslavijoje
gali

tės ta]>o priskirta prie Žemai Panev. apskr. šis kaimas ne
NESVARBI BOLŠEVI
.
SU SIMONSU.
KVOJE.
kuris pareiškė neturėti jokių
ma
dar
rasti
vario,
aukso,
ctčių diecezijos. Dabar .joje yra mažas, prieš karą išsidalijo Į
KAMS.
politikinių ryšių su Europos
niento, zinko, švino ir kitų mi 222 par. bažnyčių ir 170 fil. vienkiemius,
via Panevėžio
Kalbama, Vokietija nenusileiGalvojama apie apsiginimo
viešpatijomis.
neralų.
Kunigų 6Š0, klierikų semina-.apskr. pakraštyje. Karo audTaip bent pranešama iš Mas
sianti.
priemones.
Prancūzų vyriausybė
tad
Turėdama
daugybę
pigių
rijo.je apie 100 mokosi. Katuli- irai užėjus, gyventojai labai
kvos.
nusprendė j Suv. Valstijas pa
kronų,
Jugoslavi.jo
senai
pro

kų apie 1,319,600.
nukentėjo, nes daug ūkių su
Ryga, Kovo 7. — Praneša dukuoja kiaulieną,
siųsti sjM*cijali delegatą — Re Londonas, Kovo 7. — šeš
pigesnę,
naikinta ir triobų sudeginta.
Londonas,
Kovo 7. — Iš ma, kad Maskvoje pakilusi di
ne Viviani, kurio tikslas bus tadieni ryte talkininkų premkaip
Vngarijoje
arba
Suv.
Val

SENIŲ
ŽILGALVIŲ
SUSI

Dabar tik pradeda
žmonės
telegrafu delė neramybė dėl nuotikių
— prašyti naujos Suv. Vals rai buvo pasikvietę Vokietijos Maskvos bevieliu
stijose.
išiek-tiek lipdyti savo trobeles
RINKIMAS.
tijos vyriausybės
neapleisti delegatų pirmininkų l)r. Si- pripažįstama, kad Kronštadte Petrograde. Ant Petrogrado
Pigi
Serbų
kiauliena
kituo• išsikrausto iš pirtelių, kuPrancūzijos šitais nepapras* mons ir su juo turėjo priva sukUimai nenumalšinti. Bet pasiųsta dalis karuomenės.
tinę konferenciją. Supranta tie sukilimai nesvarbus, pa Pačioje Maskvoje apgalvo niet buvo pakėlusi tarifinę ko Kaunas. Vaskrio 16 d., va-'riose 3 metus beveik liūdėjo.
tais laikais.
ma, konferencijos
pasekmės reiškiama depešoje.
jamos priemonės apsiginti re vą su Pngarija. Pasekmėje kare ]>ąs Joną Jablonskį bu Dar prieš karą buvo pastaty
Atskira taika.
Militariniu žvilgsniu, sako voliucijos. Tam tikslui mies tas prisidėjo ir prie pakėlimo vo senių, Lietuvos veikėju, su ta čia mokykla, kuri vienok
nežinomos.
sirinkimas. Sumanė jį Povilas per karą išliko nesunaikinta,
bai ma depešoje, Kronštadtas ne tas padalintas j keturis aps- buvusio didžiulio karo.
Viviani tad jafi antru kar šiandie pusiaudieniu
Matulionis ir Jonas Jablons nors stovėjo čia frontas.
tu atkeliaus Amerikon. Pirmu giasi ultimatumui laikas. Vo- pavojingas Petrogradui. Nes kričius ir j strategines vietas
Po karo Serbijai teko ap
kis. Atvyko: f'epinskas, Al.
kartu jis Suv. Valstijas ap kietijos delegacija viešai at iš Krasnaja Gorka fęrtų kas sutraukiama karuomenė.
valdyti didžiai turtingą Buria
Radviliškis,
Biržų apskr.
lankė Kauliai su maršalu Jo- sakys talkininkų premjerams, momentas galima -sunaikinti
Sovietų laikraščiai paskel to teritorijų. Tos teritorijos .ja Dambrauskas, K. G®’iiiius, A.
Pirmą
dieną
Kalėdų
čia vie
Krikščiukaitis,
P.
Ikonas,
J.
ffre, kuomet S. Valstijos buvo ką Vokietija mano daryti, ar tą tvirtovę.
bė oficijalį pranešimą, pasira- vais galima butų pramaitinti
Masiulis, Pr. Mašiotas, P. Ma tinės 4 kkmokyklos naudai bu- .
Tolinus sakoma, jog Kras šitų premjaro Lenino ir karo kuone visų Europą.
prisiims talkininkų paduotą
pakilusios europiam karna.
tulionis,
J. Tumas ir E. Volte vo surengtas vakaras. Vaidi- |
naja Gorka garnizonas denun- komisaro Trotzkv’o iš Kovo
Prancūzijos delegatas Wn- karo atlyginimą.
Pati Serbija yra stipri kai
Iš Berlyno parėjo žinių, kad cijuoja sukilėlius ir pasiren 2 d. Pranešime pripažinta Ru po žemdirbystės šalis. Bet tai - ris. Išviso 11. Visi jie yra per no: “Dėdė atvažiavo“ ir “Že- "I
sliingtone būdamas išaiškins
ntės ar moters.“ Paskui buvo :
naujai Amerikos vyriausybei Vokietijos vyriausybė nenusi- gęs pakilti kovon su jais.
sijoje pakilusieji sumišimai. ppat ir Kroatija su Slovėni gyvenę 50 ar 60 metų amžiaus.
Susirinko
apsvarstyti,
koalegri,
šokiai ir žaismės,
J’ačiame Petrograde tarpe Pasakyta, kad tai darbas ko ja turi industrijų.
savo šalies poziciją Amerikos leisianti, nežiūrint pasekmių.
kiu laidu savo prityrimus pa- Žmonių buvo daug, Imt tvarbetvarkė. kios tai baltosios gvardijos,
žvilgsniu. Jis išaiškins, kiek Nes pildyti t/Ukininkų reika- sukilėlių pakilusi
Reikalingas
svetimas
kapitalikti busimosioms kartoms, pa- i ^a menka.
tai daug sunkenybių turės pa vimą Imt ii šaliai ekonominė Bolševikų karuomejiė ten iš kuri suokalbiaujanti. Pagaliau
las.
našiai,
kaip kad Rusai pada-1
----------tikima sovietams.
kelti Prancūzija, jei kartais pragaištis.
pareikšta, kad Petrograde jAnkstvbesnėse depešose iš venfa karo"padėtis.
Kaip Jugoslavijos, tai]) ir rė, išleisdami tokius veikalus: j Žalpiai. Raseinių apskr. Vie- *
Suv. Valstijos padarytų atski ržyaknr ir vakar Vokiečių
delegacija susinėsi nėjo su Ber Gelsingforso buvo pranešta, Tuo pačiu laiku iš Maskvos visų Balkanų
turtingumas Russkaja Starina. Živa.ja Sta- Ainis Šiaulių lmrys |>er Kalėriu taiką su Vokietija.
riiia, Yitebskaja Starina ir tt. į‘^as s><rengė mokyklos salėje
ka,l n-voliucijonimų rankos, bu^'
lynu.
.... . ...... „__ ___ ___ suini- šiandie masina svetinių šalių
Netiki atskirtai taikai.
nu patekęs ne tik Petrogrn-|-ilnai ,Mrogralk.
kapitalus. Tečiaus tam tikslui j Tani tikslui tapo išrinkta i va^ai'ėlį. Keletas draugų atvai
das, bet ir Maskva.
Kine Viviani •ra
Imvęs TALKININKAI PASIREN
dar nepadaryta konkretinių komisija, į kurią inėjo: Al-H’n<) A- Vienuolio monologą
Dambrauskas. pralotas Pr. ["^ yras pasileido it,pati pasiGĘ PUOLIMAN.
Prancūzijos prein.j 1‘ras ir viepienų.
TARDYMAI NELAIMĖS
SUKILĖLIAMS TEKO
nas iš visagalių T ■lutų Są.jun-*
Visgi kuone kiekvienas Mašiotas, P. Matulionis ir J. b’ido.” Prie to buvo pasakyta
ANT GELEŽINKELIO.
Bažnyčios fdvkleumcijų ir karinių eilių,
KRONŠTADTAS.
Armijos laukia įsakymų.
goję ir rėmėjų I enkų iiiiĮM1pnsiųlyiiias Jugoslavijai žada Tumas, Vytauto
klebonas. Į antrą jiosėdį nu- virinus Seimo narys Ralys
rijalistinių žygių, Gal į porą
Kovo 5 dieną, Valparniso, aukso plytas.
tarta
pakviesti
įr nesenius, P»|>o-rakojo apie Lietuvos paMayencę, Vokietija, l\ovo Apie tai gauta oficijalių žinių. Imk, pradėta oficijaliai tardy Pav., viena kompanija yra
savaičių jis apleis Prancūziją.
prityrusius vyrus.
didi ir kaip visi piliečiai tuvyriausioje,
Sakoma, AVasIiingtotie jis iš 7. — I’rancuzų
mai nelaimės ant geležinkelio padavusi Jugoslavijai sugesti
-----------„
vi dabar bendromis pnjčgoWashington,
Kovo 6. — ties Porter, Ind., kur susidau- ją vesti geležies rudos kasyk
busiąs kokių savaitę ir tiek stovykloje čia pagaminti visi
tėvynės nepriklnu- 'j
pienai, sulig kurių
tuojaus Suomių pasiuntinybė čia gav# žus traukiniam žuvo 37 žmo las tie Lub.ja. Kompanija ka Kaunas. Po miestą pasklydo , ln*s
pat laiko Ne\v Yorke.
Prancūzija netiki, kad Suv. bus pastumta pirmyn armijom oficijalių žinių, kad priešbol- nės (ne. 44 žmonės, kai]) sa- syklas nori finansuofT pusiau gandas, kad .įgulos (tv. So- s°"'.vbę.
Znlpiečiai turi savo orkes
Valstijos galėtą padaryti at užimti naujus Vokietijos mie Sevikinių revoliucijonierių ka-b',',V»keiMa).
su valstybe ir paskui dalin- boro) bažnyčioje bus sekma
dieny kancertas.
Prisirinko trą, kuri dar mažai pramokus,
skirą taiką su Vokietija. Ly stus, jei tik šiandie ligi pu ruomene paėmė Rusijos tvir
Koroneris Seipel veda tar ties pusiau pelnu.
bet visgi groja maršus ir šo
giai netiki, kad išeitų iš Eu siaudienio'Vokietija nepaten tovę Kronštadtą.
dymus be prisiekusiųjų teisė Atrodo valstybei geras dai pilna bažnyčia žmonių. Buvo
ir tokių, kurie buvo jau at kius. Gaila, kad nebuvo dai
ropos viešpatijų sąjungos, ku kins talkininkų reikalavimų.
jų. Bus išklausinėta visa ei ktas. Bet Serbai iš prigimties
vaikščioti. nų.
rių užmezgė buvusis preziden Kalbama, kad Prancūzų Ra MASKVON SUTRAUKIAMA lė liudininkų. Surasti kalti- turi nepasitikėjimo svetiimii- pratę bažnyčion
Bet viena nelaimė, kad ir
KINŲ KARUOMENĖ.
monienei eis pagelbon dalis
tas AVilsonas,
ninkai bus,pavesti “grand jis sinis. Tad ir apie šito pasių- Giedojo musų žinomieji gar
bieji artistai.
eia atsirado pasigėrusių vyrų,, 1
Prancūzija visuomet
tiki, Anglų k aru amen ės. Gal gelbės
ry. ? 9
lymo
namiingumą
abejoja.
— Benediktiniečių Seserų kuriems kojos ir galvos šokant
Bet tikraf ži Nes Rusai neištikimi bolševi
kad Suv. Valstijos pndąrys ir Belgai.
Valstijos ir federaliai auto
vienuolyne
Įvyko nauji rinki tabalavo
kams.
Nenori kompromisų.
pataisymų Versailleso nutar noma, kad amerikoniška kn•vissinerusios.
. . . |vg rodos *jos butu*■
ritetai savo keliu veda tar
mai, kuriais norima
vietoje
rupmenė stovės ant šalies.
tyje ir jų patvirtins.
Copenhagen,. Danija, Kovo dymus mieste Garv. Ir tenai
Jugoslavija ypač bijosi da
••
teisėtos Lietuvaitės išrinkti
Pati Prancūzų karuomenė 7. — Kinų karuomenė koncen
sakoma, kad susekti tos 'ne ryti kokius nors kompromi 'irsiuinke l/*nke. Tas vienuo- Sasnava, Marijam]), apskr.
Nebus kalbos apie skolas.
pilnai paruošta briauties Vo truojama Maskvoje, anot desas arba susidėti su tokiuo ka
Prancūzijos speei.įali- deb> kietijos gilumon, kaip tik bus ]>ešos iš (leisi ngforso. Nes Ru laimės kaltininkai bus atiduo
lynas yra išimtas iš globos vv-'
v’sb U^tuvos kanųm girpitalu, kuris ateity galėtų pa skupo ir Įiavestas prnlotui Pa-pžiama blogų naujienų. kad
ti teisman ir baudžiami.
gatas būdamas Amerikoje, sa gauta įsakymų.
sai kareiviai neištikimi bolšesipriešinti pačios Jugoslavijos
cevičiui. Išnikai visur lenda su i^niones pradėjo labai girtuokkoma, neprisiminsiųs apie pa
kams. Tuo tarpu bolševikams
Cork, Airija. — Corko uos gyvavimui.
savo lenkyste.
į liauti, visur patys ūkininkai
naikinimą skolų Prancūzijai. WASHINGTONE PAŠAU Imtinai reikia ginties visomis
to valdyba pasiuntė pasveiki Sutinkama su Anglų, Pran
Milsų
milicijai
stropiaus
pa,*aro d«‘gtinę ir tai]) prisigp
Tik Prancūzijos tikslas yra
TAS BUVĘS SENATO
priemonėmis.
z
nimų ])rezidentui Ilardingui. euzų ir Amerikynų kapitalais. sitlarbaviis keblų dienų, Kau ria, kad .kiti atgula ir jau ne
Suv. Valstijas intikinti, kadi
RIUS.
'Ypač Amerikonų pngeidnujaGeležinkeliais susisiekimas
nas tapo apvalytas nuo plėši- bekelia. Taip buvo ir čia SasPrancūzija neturinti
jokių ■
---------; imis ir jis visuomet turėtų pirsu Maskva yra galimas tik iš
<ų. vagių ir komunistų. Dabar,nav°.je. \ iennine kaime tūlas
inipcrijnlisliiiių--iekių, nei ko- ! Washington, Kovo 7. — Ai nienybę. Nes Serbams savo
rytų šono. Traukiniai važinė
visi džiaugiasi, kad .raminus žmogus buvo įpratęs
netik
k-ios neapykantos link Vokie- ną dieną čia Charles \ugust
pirklylMi.je norėtųsi pnsiliuoja tik .Maskvos-Trųnsko gele
■gyventi.
x
varyti
degtinę,
l>et
ir
gerui
ją
tijos.
iOroek iš Beno. Nev., pašovė
žinkeliu.
suoli iš politikinių tinklų.
----------srėbti. Kartą nusigėręs atguTik geidžianti, kad Vokie 1 buvusį senatorių Henderson iš
Jugoslavijoje smarkiai dar Kaunas. Lietuvių Meno K uir daugiau nesikėlė,
tija pilnai pildytų taikos su-i Nevndn valstijos,
PETROGRADE
PLEVĖSUO

buojasi
Vokiečių
kapitalo
arėjų
Draugijos
valdyba
yra
tartį.
j Areštuotas Grock pasisaką
JA BALTOS VĖLIAVOS.
Waahington,
Kovo 7. -- gantai. Jie siųlo Serbams sa- gavusi nuo Latvių švietimo
--------------------- iųorėjęs atsilyginti su buvusiu
Vyriausybės įsakymu pasiųstu vo žemdirbines mašinas, rai- ministerijos
Meno departa
TAI BENT PIKTADARIAI! senatorium už padarytų jam
---------kokią tai skriaudų 1896 me- Pakilusi karuomenė maršuoja keli karo laivai j Panamos ir denis rinkti, siuvamąsias ir ki- mento pakvietimą įsteigti Ry
ant Petrogrado.
Costn-Rieos pakraščius su i- tokias mašinerijas. Jie siųlo goje savo Meno arba Dailės Svetimų šalių pinigų vertė, mai
Paryžius, Kovo 7. -— f’ia tais.
sakymu sustabdyti pakilusį *avo inžinierius j Jugoslavi- parodą su koiieertu, paskaito nant nemažiau $25.000 Kovo 5
vienų naktj nuo vietos Notre
----------------------Stockholmaa, Švedija, Kovo ikarą.
jos kasyklas.
Danu' katedros dvilypių bokš- GAL FORMUOS NAUJĄ KA
mis, kad tokiu bmlu davus buv'n tokia pagal Merchanta Lo
7.
—
Anot
gautų
žinių
iš
Gep|
Be
to,
iš
U'asliingtono
atų piktadariai nulupo ir pavoBINETĄ.
Jugoslavija labai pageidau Latviams progą pažinti ar mi and Trust Co.:
^ingforso, ant žieminių rūmų hiem valstybėlėm pasiųsta ul- ta visokių niašinei i.jų gnuti i: čiaus musų Meno kūrybą. Anglijos sterlingų svarui
gė kelis perkūnsargius, ant
-------- -—
$3.87
kurių viršelių^butn platinos
Londonas, Kovo 7. — Gnu- Petrngrnde ir Maskvos Krem timatumas, kad jos kuovei Amerikos.
Bet neleidžia to Musų Menininkų arba Daili- Prancūzijos šimtui frankų
7.15
liuje
plevėsuoja
haltos
vėlia

vertės keliolikos
tūkstančių ta nepatvirtintų žinių
apie
3.65
kiaus ]>ertraiiktų
peštynes, gauti augštns amerikoniško lininkii Draugiją pakvietimą Italijos šimtui lirų
frankų.
^griuvimą Vokietijos ministe- vos.
priėmė, idant tokiu tmdu ar Vokietijos šimtui markių
1.63
Dėdės Šamo pašonėje negali-i dolierio kursas,
Maskvoje 30,000 bolševiku nia vesti jokio karo.
-------------------- rių kabineto. Preziden. Ebert
Reikia ‘Kai-kns šitoj šaly gerai pu cinus susiartintų su Latviais Lietuvos šimtui auksinų
1.63
PLATINKITE “DRAUGĄ.” galvojąs apie naujų kabinetų. karešvių siunčiami atsisakę ei-(gražiuoju taikinties.
Į si]ielnys ateityje.
ir jų e.Mno žygius pažintų.
Lenkijos šimtui markių
.12

Sakoma, Vokiečiai Nenusileisią
Talkininkams

4

BUS SUSTABDYTAS PANAMOS-COSTA-RICOS
' KARAS,

PINIGU KURSAS.

L

2

Pirmadienis, Kovas 7, 1921

DRAUGAS

Ir musų redakcija su didelia
pagarba išreiškia .Jo Eminen
cijai nuoširdžius linkėjimus.

rikon tarianiąjai Finansinei MiHiiiimiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiiniiiimiiiiiimiiiiiiM
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENItAftTlH
“DRAUGO”KNYGYNE
Į
Misijai, tapo paskelbta musą
spaudoje “ukazas”, kad ame
“DRAUGAS”
Galima gauti šios
=
rikiečiai Lietuviui prie deda
■lua kasdieną lėskyrus mslėldtcniua.
rHENl MEIIATO8 KALNAI
mąją Lietuvai savo pinigų ne
Pagirtina Sistema.
MALDAKNYGĖS
S
CHICAGOJ IR LZSIENYJK:
turės
jokios
kontrolės.
Pasis

Metams ................ . ................ <8 00
kelbė, kad ji pati viena viską
Pusei Metų .•k.-iuri.-.* • ė-uo
Suv. Valstijos turi ypatingą
81, V. VALST,
....... |
darys, o jei reikės kokios pa- S Ramybė Jums (brangios odos paaukš.) ......... $3.50
Metams ••••• • «•••.••••,, ■6.00 ir pagirtiną sistemą jgyvendin
|
Ramybė
Jums
(kailio
apdar.)
...........................
2.50 Š
Pusei Metų ......................... . . 8.00 ti naujus įstatymus. A’patingas
gelbos, — pasisamdys. Tai vie
| Ramybė Jums (audeklo apd.) ........................... 2.00 |
Prenumerata mokas! lšk&lno. lai
na Misijos kaltė.
tas, kad kiekvienas
kas skaitosi nuo užslrašynio dienos daiktas
Sšioa maldaknygės
formatus yru 5^x3^. Puslapių turi 958,
bet ne —
ne nuo Naujų Metų. Norint permai naujas įstatymas,
Misija pasisamdė sau pagal £ stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yraįvairiųivairiaukiekvienas
S šių maldų.
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir
bon laisvamanių fanatiką, ku • • • •
senas adresas. Pinigai geriausia sių jo atskiras
posmas visuomet
sti lėperkant k rasoj e ar exprese "Morie į savo pranešimus bruko
_o___ — juodas
(........ ..............................
$1.25
Aniolas Sargas
apd.
ney Order” arba Įdedant pinigus i gali būt patikrintas augščiaulrberali&kąją agitatyvę temlen- | Aniolas Sargas — juodais rninkšt. apd................ 1.75
registruotą laišką.
siojo šalies teismo. Ir pasek
cijų; užmiršę kad jie dirba Lie-Į E Aniolas Sargas — juodais apd........................... 1.50
“DRAUGAS” PUBL. CO. mėje gali būt pripažintas tin
tuvos bendriems reikalams, agi E Dangaus žvaigždutė — juod. minkš. apd. ...
1.75 E
2334 S. Oakley Avė., Chicago. kamu arba atmestas.
tavo
už
savo
srovės
siekinius.
1
5
Dangaus
žvaigždudė
—
baltas
celluloid
apd.
su
Čia federaliai įstatymai su
Tel. Roosevelt 7791
Misija tokius pragaištingus pa E
paveikslėliu ant apd........................................ 1.75
manomi ir imgaminanii kon
sielgimus savo darbininkų lei- E Dangaus žvaigždutė — balto kailelio^apd............... 1.50
greso. Kongreso pravestą įsta
_
1.00 E
-do
pro pirštus, bet greičiau- _ E Dangaus žvaigždutė
juodo. audek.______..................
apd.
tymą patvirtina prezidentas.
E
Dangaus
žvaigždutė
—
juodais
apd.
su
užsegimu
1.50 =
šia, turbut, ir pati pritarė to
Po šito patvirtinimo tuojaus
Aniolėlis
—
juodais
apdarais
..........................
1:50
=
=
kiems narsuolių žygiams. Tai
arba nurodytu laiku įstatymas
E Aniolėlis — juodais apdarais .............................. 0.75 =
antra kaltė.
ima gyvuoti ir reikalingas pil
=Šios maldaknygės yra
nedidelės. Turi beveik
po 300puslapių.
—
S
dymo.
Misija, daleidus, kari ji ir tu 3 Spauda aiiki.
rėjo pradžioje gerų norų, ne _ Ę Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 E
Kartais kai-kokie įstatymai
mokėjo bussiness’o dalykų ves = Pulkim ant kelių .......................................................2.50 f
ilgus metus gyventojų pildomi.
ti. Amerikoje yra daug pini 5 Pulkim ant kelių ..................... \........................ 2.00 I
Bet kur buvus-nebuvus kai
1.85 S
gų, bet prie jų prieiti reikia = Pulkim ant kelių ..................................
liam gali pakilti abejonės apie
E Pulkim ant kelių .................................................... 1.50 E
Kardinolas Dijonizas J. Daugherty.
turėti tinkamas šio krašto žiop = Ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kalnų E
Kardinolas Daug jų tikrumą, ar jie nėra prie
E
lai} p«ikologijos supratimas. E įvairumas priguli nuo apdarų.
šingi šalies konstitucijai.
|
Maldų
Knygelė
...................................................
75c.
|
herty.
Bussines’o dalykus tvarkiai
Tas klausimas tad ir gali būt
Apie
Pirmutinę
Amerikoje
Paskolą.
E
Maldų
Knygelė
.......................................................
50c.
=
pravesti reikia vartoti ir prie
pavedamas rišti augsčiausiam
Užsisakydami adresuokite:
E
mones, žinomas šiame krašte. r
Du Amerikiečiai kardinolai šalies teismui Wasliingtone.
1
“DRAUGO” KNYGYNAS
1
jau mirė. duodu buvo abu Ne\v
Ir kartais šis teismas at l’irmutinioji Lietuvos Pasko prisidėjo prie to taip svarbaus P-nas Vileišis ir p. Žadeikis
Chicago, UI. !
Yorko vyskupai; du tebėra gy randa tame ar kitame įstatyme la pas Amerikos Lietuvius pa musų Tautai reikalo. Bet ar juk, taij) sakant “grinoriai”, | 2334 So. Oakley Avė.
vi: Gibbons ir O’Connell. Pir- kokius-imrs neaiškumus arba sibaigė.
šiaip svarstysime ar kitaip, vis Rusų siistemos mokiniai.O kun. niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmiiiiiiimiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
madienijv 7 Kovo kardinolu priešingus šalies konstitucijai
Pasibaigė ji nepasckiningai. tiek pasirodo, kad tik mažytis Žilius — neaiški ypata. Jis
tampa penktas Amerikietis posmus. Augščiausias teismas Tą visi gerai žinome. Buvo ti trupinėlis numesta nuo stalo bandė nešioti ant savęs dvi
Pamėginkite naujo.
kauki. Jis norėjo dviem jtonam
■ Dr. M. T. STRIKOL’IS ■
Pbiladelphios
arki vyskupas tuomet viešai skelbia savo iš- kėtasi surinkti 5 milijonus, o Tautos gyvybei palaikyti...
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas J
tarnauti,
kas
jau
senai
visiems
Dijouizas J. Dauglierty. Jis tarmę ir išrodo netinkamas surinkta tik maž daug vienas
Vienas milijonas ir trįs šim
■
Pcoplcs Teatro Namo
”
dabar yra Ryme.
mil. ir tris šimtai tuk., t. y. vos tai tūkstančių reikėjo sudėti yra žinoma, kad negalima. Jis
lutu. W. 47lli Slr. Tel. BouL 16o"
vietas.
Su uir»fl«»ruotu vaisb&Unkllu Suv. V»l»t
■Valandos: C iki 8 vak. Nedėl įe!
Patentu Biure.
Kunigu jis tapo 31 Gegužio l’o paskelbimo ištarmės įs ketvirta dalis* užsibrėžtos su kaipo auką, Lietuvai, bet ne organizavo Banką, bet daug
■Iki 12 ryte.
I
Naujumo mėlyname pakelyje.
kaipo Paskali} su penktu pro žmonių pinigų pralošė ant Ne\\
1890 m., o 14 Birželio 1903 m. tatymas sugriaunamas ir visai mos.
B
Kės. 2014 \V. 4Srd Street ®
Visos tvirtos, gemalus užmušan
9
Nuo ryto Iki piet.
-tapo vyskupu Nueva Segovia. atmetamas. Del vieno netinka Tas paskolos nepasisekimas centu’ Jeigu kas iš amerikiečių York Eoreign Excbange.
čios ypatybės Siamo vaisto idėtos,
|Tt I. .MeKinley 203
|
su priemaiša priimniai Švelnaus
Po penkių nepilnai metų tapo mo posmo griūva visas įstaty yra didelis minusas Lietuvos paklaustų tikro Lietuvio tėvy Čia tat jau yra trečioji Mi
kvepalo.
perkeltas į Juro 19 Balandžio mas. Nes ištraukus iš namų užrubežinėj politikoj. Ypač nainio kiek musų žmonės šia nijos narių kaltė, kad ėmėsi
Ruflles yra labai paveikiantis
pleiskanų pašalintojas — begaliniai
1908. 'I'en išbuvęs aštuonerius sienos keletą plytų, nebus tin Suv. Valstijų akyse toks inųs me krašte gyvenantieji pasko tokio darbo, kurio geram at puikus
plauku autaisytojas, kuris
n patiks kad
.-•metus (į Gruodžio 1915 m. tn- kami nei namai. Nes jie turės tautiečių pasirodymus dikčiai lino Tėvynės gelbėjimui, tai likimui neturėjo užtektinai
ir gaėniaujiegų.
Atvažiavo
jie
trumpaiii
pakenkė Lietuvos reikalams. juk gėda butų tikrą teisybę
po Bufl'alos vyskupu, o pus-Įgriūti,
siai ypatai.
LIETUVIS
trečių metų 1 Gegužio 1918 m. rp omis dienomis augščiausias Vienas milijonas — tai juk i;e pasakyti, nes turėtų išeiti aikš laikui, o išbuvo pusėtinai ilgai
♦
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Aptiekose
šioj
šalyje.
Ir
delkogi
nebūti,
OflRas <r Gyvenimo vieta
tapo Pliiladelpliios arkivysku salios teismas paskelbė apie pinigas šioj šalyje. Tokia suma tėn Amerikos Lietuvių jiatrijo
parsiduoda
8252 South Haltrte-1 Street
jei
visuomenei
duota
“
ukatinis
atšalimas,
nepaisymas
sa

po65c.
arba
Ant vlrtauN Unlvrnml State Bank
pu. Arkivyskupystės —‘ženklą netinkamumą l^-ver’io įstaty pinigų tegalima sušelpti kokią
atsiųskite
Valandos nuo 10 Iki 12 ryte: nuo
vadinamą Palikini jis gavo G mo. Atrasta, kad jo keli prin- nors labdaringą įstaigą, bet ne vo Tauta ir josios nelaimingu zas" nesikišti į surinktųjų pi
75c., tad
2 iki 4 po pietų; nuo 7 Iki 8 vak.
atsiusime
Nedėliomls nuo 10 Iki 3.
nigų kontrolę, o valdžia, kuri
Gegužio 1919 m.
/
u H'Sb'ANjk;
u
eipijaliai posmai priešingi kon Tautą jos sunkiausiose ir ikri- stoviu.
per pašty
Teletanaa Yiir-le *641
pi»OMori s
juos siuntė yra labai toli... už
tiesiog iŠ
t i šk iaus i ose yalarF< lose!
Esame
ainiai
prakilnios
gi

stitucijai.
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.AUH;
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•*.
?
iYpatingai gražiai l’biladellabora
•i
f A Y: ; j;
Okeanol Personalio bussines’o
minės.
Mylime
vadinties
Lie

torijos.
Amerikiečiui,
kurie
veda
sa

Tas
Įstatymas
paliečia
mais

pliios katalikai išlydėjo >avo
♦
geresnio ir būti jiems negalėjo.
CONTl « VI ji i ;
arkivyskupą keliaujant į Ry tą i,- kongreso išleistus karo vo krašto politiką, tėmijo, be- tuviais. Maloniai atsimename Lietuvoje muši) valdininkai
Satinai
reikalau
mą. Septyni pilni traukiniai metu. Pasiremiant tuo įstaty abejonės, j tą Lietuvos užrube- savo gimtąją šalelę, gražiai j?} už savo darbą ima auksinais,
kite
apdainuojame.
Bet
kas
iš
to
vi

žinę
Paskolą
kaip
jinai
buvo
kitokio
lydėjo arkivyskupą nuo J’lii- mu šalies vyriausybė statė
Perkėlė scavo ofisą po num
|
kurie
mažą
vertę
turi
užrubepakelio.
sa,
jeigu
tik
trupiniais
ją
šel
vedama
ir
kaip
jinai
pasisekė.
ladi'lpliijos iki New Yorkui. teisman didžinpolnitis. Su tuo
Žinreklte,
■4729 So. Ashland AvenueJ
žyje, o čia Amerikoje Misija
Jsigilinkime truputį į skait piame!?..
FAD.PICHITPACO
kad butų
'raine mieste šimtas Kolumbo įstatymu vyriausybė anais me
®
Spc-'ijallstas
h
inkaro
Gyvenant didžių perversmių pusėtinai geras algas atsiėmė
nWOOK!YN
■ DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ J
jVyčių su pilnomis uniformo tais sulaikė anglekasių streiką, lines, o kiekvienas musų turės
▼alsNLW YORK
dolieriais. Štai delko tat jie neJvalandosnuo 10 Iki 12 iSrvto; nuo!
baLenklis.
mis sudarė garbės sargybų. areštavo anglekasių organiza nusistebėti iš Paskolos pasek laikuose i savo tautinį likim?}
|
J2 Iki 5 po pietų; nuo 7 Iki 8:3oS
mių. — Tai-gi, jeigu Ameriko reikia rimčiau pažiūrėti, nes siskubė.jo su Paskola ir ją vi
Pliilantropi jos draugija, Kv. cijos viršininkus.
■ vakare. Nedėliomls 10 kll 1
J
|
Telefonas Dreicl 28H0
■
Ir štai pasekmėje pasirodė, je yra skaitoma Lietuvių apie kitaip galime pasilikti itžpeč- sokiais budais trukdė.
■Vincento draugija, Šventojo
• Didelę kaltę padarė ir pati LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
500,000, tai, padalinus surink kyji*.
► Vardo draugija, Senasis lli- kati jis niekam tinkamas.
diernijos Ordomis. Jaunųjų Šitoje sistemoje tik Lis ne tąją sumą į šią skaitlinę, išei Kas yra visų didžiausias kal musų Lietuvos Valdžia, ątsiųs- Ant*Jakučiui. Lewistone, Jie.,
dama tokią Misiją, kuri savo
Katalikų Sąjunga, Katalikų gera. kati augščiausias teismas na abelmii kiekvienai vpatai tininkas, kau Pirmutinioji Lie
°
rašo veikiančiosios armijos ka ^Telefonas Boulevard 9199
Pilnų Blaivininkų draugija m* kiekvieną įstatymų patik po $2.00. Eikime toliau. Saky tuvos Paskola Amerikoje taip soeijalčinis pužvalgomis griež reivis.
..U
..w........ "
buvo sustojusios išilgai tako. rina. Patikrina tik jam ypatin sime, tegul būna dirbančiųjų nepasisekė.’ — Lietuviai, abel- tai yra priešinga milžiniškai
i
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J/ietuvių
visuomenės
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imant,
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patrijotiški,
Tė
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tik
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atlieka

DENTISTAS
,
c
Miesto majoro piigelbininkns
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didžiumai.
Matomai
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3331 South lialsted gtr.
r
vynę
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myli;
butų
sukėlę
100,000,
tai
ir
tuomet
kiekvie
ma
taip
vėlai,
kuomet
dauge

atlydėjo arkivyskupą ant lai
Gėrėdamasis Tamstos dova 2Valandos: 9—12 A. M.
•
liui pa'laroma nemažai nenau mis vos tebūtų prisidėjęs sil reikalautą Paskolą, jeigu butų darė klaidą gerai neperpratus nomis — laikraščiais, tariu šir 5
1—6; 7—8 P. M.
j
vo New Amsterdam.
dos, o kartais ir blogesnių pa $!3JMi minėtai paskolai. Tikro buvę tinkami viniai, statan kun. Žilinus asmens* Ji spren dingą ačiū. Tiek linksmumo
Kiekvienam kardinolui vi? sekmių. Tas Imlų galima patai Lietuviu skaičiaus mes neturi tieji Lietuvos reikalus augš- dė gal, kad Žilius atstovaus ka
man pridavė jie; Įiats noriai
T yra skiriama viena Rymo baž- syti.
talikus. Tuo tarpu Žilius savo
me, to<l« I sunku tikrai spręsti čiau' savo privačių reikalų.
'kaitau ir kitiems dalinu, -leiDr. I. E. MAKARAS
| nyčia, kurioje jis skaitosi lyg
Augščiausias šalies teismas po kiek abehini kiekvienas -Inu tik-ką įvažiavus Ame- veikime pasiliko visiškai be- gu Tamsta žinote, tai Rimšė ir
tdetuvys
Gydytojas Ir Chirurgas
Seimininkas. I’liiladelpbios ar yra konstitucijos saugotojas.
spalviu.
Dūkstai
Lmikų
naguose,
bet
ofisas 104m> So. Mlchiffan Avė.,
kivyskupui yra paskirta šv. Nes valstybei konstitucija yra rni 18 metų amžiaus ganėtinai | metų jaunimą militnrinėn tarVai. 10 iki 12 ryte; 2 iki
4 po
Liberališkoji Misija, baigda
plet, 6:30 Iki 8:30 vakare
Pankrato arba keturių Vaini- kertinis akmuo. Tad ir reika išaugę, ganėtinai subrendę ir uybon. Bet lai darė Europos ma nelaimingai pradėtą ir ne- Tamstos prisiųsti laikraščiai
10538 Pcrry Avė.
kuTTtų Šventųjų bažnyčia. Ji linga, kad nebūtų ji peržengia tinkami kovoti už savo šalį,’viešpatijos. Suv. Yalstijos ku j)asekniingai užbaigtą labai pasieks ir tuos kampelius, nes Kcsidenclja:
Tel. I’ullman 342
aš
stengiuos
platinti
literatū

yra maža ir neturtinga, bet la- ma, kad neimti) iškreipiami jos tini kaipo tokiems tegu bus rui turėjo Nuaugusių žmonių. svarbų Tautai darbą, rengia
' bai brangi savo senove. Joje svarbiausieji principai ir miii Ino lamos balsavimo teisės ir! Bet jų truko jau lokiai Vokii kelią Antrąjai l žrubežinei Lie rą ir anoj pusėj demarkacijos
linijos. Mano triusu daug kas
■ vra buvę daug svarbių atsiti t y s.
pilim jiilietybė pradėjus tais tijai. Pianeuzijai ir kitoms ša tuvos Paskolai Amerikoje...
nuveikta,
tik. žinoma, labai i7.w"Ru"TKAlsKA"s"]
kimų. Ją 1799 apiplėšė pran
Tai gi ir pagirtina tokia aštuonioliktam amžiaus nie lims. Kai-kuriosc šalyse karo
Lietuvių visuomenė, kuri gy sunku, nes Lenkai Įiersekioja
cūzų karuomeiiė taip, kad pa si-b-ma.
tarnybon buvo Šaukiami net venu šiltine krašte, privalo ge Imis, kas perneša j adresuotą
tais“.
ADVOKATAS
y maldų negalima buvo ląikyti.
imlu rė, kad jaunesni vaikinai. Ir jie turėjo riau pasirodyti link savo Tė vietą. Reikia drąsaus žmo
Suki rinkinius
Ofisas Didmiesty J:
į.* Apgriuvusioje bažnyčioje bu
TEISINGAS REIKALAVI tas klausimas butu pnkt lt lis vilkti visokias kuro sunkeny- vynės šiuo atveju, l’žtat į to gaus. o lėšų, tai, kaip žinote,
29 South La Šalie Street
vo pąsidaręs vagių lizdas. A
kongrese ir tuo liksiu šalies bes ir guldyti shyo gaivus kaip kius svarbius Lietuvos daly Lietuvoje trūksta. Bet ką da |
MAS.
Kambarį* 824
pie 50 metų praėjus popežiJi
konstitucijoje padėtus amen- ir suaugę vyrai.
|
Telrfunaa:
Central SXM
kus turi jinai stropiau savo rysi, stengiamės po truputį.
'išvaikė vagis, bažnyčią atitai- “ .American B rot luuhood ” limentas (priedas).
9-------------------------------------|
Reikia abejoti. kad tasai ilomę atkreipti, kad pnsekniin■
Ikibai mūšių nėra. nes pada Vakarais, 812 W. 33rd St. J
sė. Jį yra visai Sale Amerikos ( Amerikoninc Brolybė) orga- Organizacijos reikalavimns klausimas šiandie Imlų keliugiau Tautos darbą )>nvurius rė ginklu siistabdyiuą ir gal
kolegijos. Kuomet Benediktas nizaeiios atstovai nešimai (’bi- atrodo lyginai koks neįiorma- mus kongrese, arba butų į jį
g
Tel.-fniiaa: Yards 4481
pirmyn. •
vykdys “plebiscitą” musų a- ii
XV buvo kardinolu, jis turėjo
1(|| • j(> Mlf<irinkiniQ Ka. lis, kaipir vaikiškus. Rel kad1 rimtai atšinešama. Bet ateis
taip gi savo titulą šitoje baž daugi Šilojo organizacijoje jis yra teisingas, niekus ireg'ą laika', kada tas klausimas bus Pirmutiniai nevykę žingsnini jęvliukėse ir Vilniuj, bet linui
dikčiai sudenioralizavo uiiniio.
nytėlėje.
daugiausia priguli jaunuome Ii užginti. Kiekviename rezo- gvildenamas, kaipo teisingas I pas nupuolęs. Bet nereikia rodos, kad Lenkai (paliokai) iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimi
geruoju nenorės
plebiscito
Rcs. 1139 lnile|icndeii<*e Hlvfl.
Su kardinolu Dauginu t \ R\ nes, tad larp kilko pakeliąs Uncijos žimIviic pasakomu kar-įieikalitvimas.
nustoti vilties. Nors darbas vykdyti, nes jie nori prijung
Telefonas Vou lluri-n 291
iMie dabar yra Philudelphios sumanymas 18 metų vaiki Ii tiesa. Nes karo metu to am\'alstybė j-tatviliais leidžia Ims .-unkesnis, b<d energiškai
^delegacija 7 pasauliečių ir k<‘- nams išgauti pilnas pilietybės žilius vaikinai neapilraiidžiami11S melų mažiulis vaikinams veikiant daug kas Ims galima ti prie Lenkijos dabar jų oku
puotą žemės plotą. Bet to įielet o kunigų, Likusieji namie ir balsavimo teises Suv. Vai nuo karo sunkenybių kokio Įstoti j moterystės ryšius. Imti
atitaisyti.
kuomet jie Iiesiilnuk', nes mes Rusas Gydytojas rl Cliiruripu
mis nors ypatingomis privile-;savistoviais, kurti šeimynas,
renka dovanų kardinolui, kad si ijose.
bpocijnlittas MoterlLkŲ, Vyrlskiy
Vaidevutis. esame tikri, kad Amerikoj imi
Vaikų Ir visų chroniškų Ilsų
jam sugrįžus galeli) įteikti pu Ir
sumanylnas pakeisiąs gijomis. Vyriausybė neturi su- Reikaliiuja nuo jų visų valstysų
broliai
parmuš
mus
savo
VALANDOS: IO—II ryto 9—8 po
sę milijono dolicrių. Tie pini štai kokia, rezoliucija:
simylėjimo ii<*i jaunesniems. 'Imi prigulinčiu priedermių. Tai
pietų, 7—S rak. Nedėliomls 10—12 d.
gni bus pavesti viešimus arti
“Kadangi musu vyriausybė Suv. Valstijoms nepasitaikė'kialdgi .jie negalėtų nnudoties BIZNIERIAI GARSINKITE? aukomis, o mes kardus aštriai Ofisas 3354 So. Halstcd 8^, Chicago
Telefonas Drover 9693
t vyskupijos reikalam -.
via pripažinusi lakią, jog \y- progos lutro metu šaukti tųipilnomis pilielybes teisėmis.
(Pabaiga ant 3 puef.).
“DRAUGE.”
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LIETUVIAI AMERIKOJE.

DRAUGAS

3

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.

VISIEMS DYKAI.

(Pabaiga nuo 2 pusi).

Kuris tik prisius savo ir nors
poros Lietuvių adresus, gaus
labai naudingų knygelę dy
kai. Knygelė susideda iš 16
pusi. vanlu “Keno Naudai
Dirbsime?” Reikalauk šian
dien adresuodamas atvirutę:
Lithuanian Am. Trading Co.
Room 24
112 Greene St. Baltimore, Md.

išgalandę
drąsiai
stosime
kun. Dabar, girdėtis, kompani kovon, nors ir didžiausias pa
DETROIT, MICH.
ja siūlo durbininkams 8 vai. vojus gręsi Jau nesykį mus
dienos darbui, o 9 vai. ant šlu Lenkai buvo užpuolę ir norė
(Delyrai).
Vasario 27 d. Detroito Lietu bų. Tečiau pasiųlymų darbiniu jo galutinai sumušti ir užimti
viai paminėjo Lietuvos nepri kai atmetė ir laukia toliau. Ki Lietuvą, bet musų karžygiai
kareiviai narsiai grūmėsi ir
klausomybės trijų, metų sukak tų dirbtuvių darbininkai ir-gi
tuves. Vakarų vedė S. Atko mažai dirba — po 2-4 dieni sa Lenkams nepavyko. Besočio
Lenko tikslas- pagrobti Lie
čiūnas, kuris trumpai pažymė vaitėje.
ieškantiems darbo tuvą tapo sutruškintas.
jęs susirinkimo tikslų pakvie Todėl
Lietuvos gynėjams linksma
Lietuviams darbininkams netė kalbėt J. Bizauskų, kuris
European įmerican gureau
šiandien skaityti Tamstų lai
partina
čia
važiuoti.
kalbėjo apie Lietuvos senovę.
Fabionas ir Mickievicz ved.
kraščius, kuriuose rašoma, kad
M. Balčiūnas.
Jaunimo choras padainavo
buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas
Amerikos Lietuviai organizuo
Lietuvos himnų, o Grigaitis at
Siuntimas pinigų, laivakor
jasi į visokias kuopas ir remia
SPRINGFIELD, ILL.
liko monologų “Lenkai netitės, pašportai ir tt.
Lietuvą.
kiai.” Paskui kalbėjo kleb.
NOTARIJU6AS
Aš pirmiaus buvau fronte
Vasario 16 d. pobažnytinėje
litui Estate, Paskolos, Insurlual
kun. J. Jonaitis apie karų ir
pirmuosiuose kasimuose ir
Ir tt.
PA
šių dienų Lietuvos paklėtį, ra svetainėje Tautos Fondo 65)
800
W.
351h
St..
Kutup. Halsted St.
prisiėjo muštis. Dabar esu ir-gi
Tel.: Boulevard 611
gindamas šelpti tėvynę kas skyrius surengė gražų vaka
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
fronte ties Vilnium —t Lietu
kiek gali. Kadangi oras pasi rėlį, kaipo paminėjimų sukak
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
vos sostine, liet tik raštinėje BRIGHTON PARKO LIETU
Nod.: Iki 3 po pietų.
taikė negražus, tat ir žmonių tuvių trijų metų Lietuvos ne
darbuojas, vienok esu pasi
VIAMS.
priklausomybės.
Vakaro
ve

mažai atsilankė.
dėjom buvo skyriaus pirminin ryžęs, jeigu tik pradės Lenkai
Nebūkite Be “Draugo”
Aukojo: kun. J. Jonaitis 2 kas J. Grūstas. Jis atidaryda pulti, eiti į pirmas eiles su
“Draugą” dienraštį galima
dol.
mas programų gražiai pakalbė ginklu rankoje ir ginti savo gauti be kitų vietų ir šiose:
Po 1 dol.: Rokienė, J. Bi jo apie Lietuvą ir jos vargus, tėvynę. Aš kariauju už atva F. ŠIMKIENĖ, ‘
Po valgiui neužmiršk, kad geriau
zauskas, S. Atkočiūnas, K. kokius pastaraisiais laikais tu davimų gimtinės, kurių Lenkai 4358 So. Fairfield Avė.
sias vaistas tavo skilviui yra EATORančius, J, Purenąs. Viso su rėjo pernešti. Baigdamas kal nežmoniškai apiplėšė, apie kų KRUKAS BROS,
NIC.
Prašalina visus nesmagumus
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
smulkiais sumesta 13 dol. 87c. bų pasakė, kad ligi paskuti gavau žinoti iš prisiųstų skun 3853 So. Rockwell St.
kia pamėginti viena.
Parduodama
pas visus aptiekorius.
Aukos pasiųstos Vilniaus Gy niam kraujo lašui ginsime Lie- dų. Lenkai žvėriškai plėšimus BUCIUNAS,
nimo Komitetui. Aukotojams tuvų nuo besočio Lenko, kuris vykdo.
2900 W. 40th Str.
ačiū.
Ūpas musų karuoinenės J. ŽOLYNAS,
ryžusi jų pralyti.
p'bone Secley 7 439
B. Juozapėlis.
DR. L M. FEINBERG
Po tautos himno kalbėjo J. geras ir kiekvienas kareivis 4063 So. Maplewood Avė.
Gydo speeljallal visokias vyrų Ir
pasiryžęs
eiti
mušti
plėšikus
Višniauskas. Sodo “Kur bakū
J. SYMONAS,
moterų lytiškas ligas
WESTVILLE. ILL.
2101 Mudison Str., kampas Wesžė samanota” padainavo E. Lenkus. Dabar visi stovim an 4140 Scf. Maplewood Avė.
lem Avė., Clileago
Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak.
Bružaitė, o pijanų skambino E. goje Tėvynės aukuro ir žūt J. SMITH.
Moterų Apšvietos draugija Bacevičiūtė. “Buk Lietuvai Imt, o Lenkams ir kitiems pa 3813 Sc. Kedzie Avė,
čia buvo surengus vakarų, ku tė”, eiles, padekleniavo O. Ma- našiems nevergausiml
Telefonas Cullniuu Kftd"
riame vaidino “Graži Magelio- šteikaitė, “Kur bėga Šešupė” Lietuvoje linksma, miela,
Dr.
P.
P.
ZALLYS
GRAND
RAPIDS
’
O
LIETUna.”
— E. Brazaitė, o K. Kape- gražu ir kiekvienas pilietis
Lietuvis Dentistas
VIAMS.
Prieš pradėsiant vaidinti iš nene ‘ Neužmirškim Vargstan jaučiasi laisvas. Piliečio žodis
10801 Ko. Mlchlgan Avenue
JUOZAPAS MARGELIS
R.tttslsntl, (11.
* > Viskas gerai pavyko. visur turi galę. Jokių viešpačiu
ėjęs ant estrados tūlas komu <-ių."
VA1ANDOS: fl ryto Iki B vakare.
>
Agentas persikėlė 0Tel, Pullman 342 ir 3180.
nistėlis piršo publikai “Vilnį”. Gaila tik, kad publikos buvo valdonų, kaizerių, carų ir dar “Draugo
Kai-kurie žmonės nesuprato ir neperdaugiausia.
pridėsiu, Pilsudskių, prose pa į naujų vietą 509 W. Leonard St,
N. W. Ten jis turi krautuvę su
pradėjo šnekėti, kad moterų
Lietuvos kareivių reikalams nų pas mus nėr. Pas mus vei įvairiais da.’, tais. Paiarnauja ga
vakare atsėjusiems žmonėms aukojo: Kaz. Rukslaukis 2 dol. kia išrinktas žmonių Seimą- vime šipkorčių siuntime pinigų Tel. Y arda #663
Drover 8448
Dr. V. A. ŠIMKUS
vyras siūlo velnių. Vėliau pra Po 1 dol.: A. Tribicius, V. Ri- ir kaip žmonės nori, taip ir y j Lietuvą.
Lietuvis Gydytojas, Chirurgai Ir
nešė, kad AVestvilėn atvažiuo šutauskis, P. Stirbis, A. Ginai- ra vykdoma. Vienu žodžiu)
Akušeras.
ja didesnis bolševikas drums tis, ,J. Grūstas, A. Brazas, M. Lietuva iš pelenų prisikėlė, ta'
3203 8. Halsted St. Chicago.
REIKALAUJA.
Valandos: 10—12 iš ryto 1—3 ir
tume vandeny pasi meškeriot i Brozis, A. Petreikis, A. Žel- jau dabar gyvuos, nes turi
6—8 vakar* Ned. 1#—U Iš ryto
sau naudos, nes dabar nedarbo vis, J. Višniauskis, A. Kupre stiprių karuonieiię ne tik gin KEIKIA lietuviu pardavėjų. Yra
-H
klu
apginkluota,
liet
ir
dvasio'
lc
<
1
žmogui,
karia
laikai.
vičių, L. Nauinavičia, A. Kras
■
geli pasakyti tiesį |><-i likriniuiti bude. Turi tm t pardavėjo stigabumus.
Vaidinimas išėjo nekaip. Vie auskis, A. Kuperis, A. Urbo je — visj tikri tėvynainiai!
Manu ypgtlška pagalba, privers prie
Vilniuj
Žulikauskas
dar
vieš

n i lošėjai mokėjo savo roles ir nas. Kiti dėjo smulkesnes au
i pasisekimu ir užtikrinimo
tuojau.
Nereikt a laukti komišino. liūs apnioDr. M.
patauja,
bet
ir
jo
dienelės
sus

kiek geriau lošė, kiti išėję ant kas. Viso surinkta 18 dol. Mė
kaina pilu i kas savaitė. Tai ne yra
Kcal Estate arba Inslirapcc. Atsi
3107 So. Morgan Street
scenos nežinojo ką turi kalbėti. nesinių duoklių sumokėta 13 kaitytos.
šaukite tarpe 9 ryto Iki 1 po pietų.
Prašau
nuoširdžiai
padėkoti
CIIICAGO, ILLINOIS
Veikalo pabaiga parodė Mote dol. Sykiu tat pasidarė 31 dol.
IK—22 I k Vau lluren St.
Telefonas Yards 5032
K.
Jakutienei
ir
B.
Jakučiui,
rų Apšvietos draugijos dvasių,
Kaip kitose Lietuvių koloni
3-a- Iltinis. Malykit
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto:
MII. Ilmvii.v.
nes išjuokta vienuoliai ir vie jose, taip ir įkiš mus randasi kurių ir-gi laikraščiai ąplan
5 po pietų Iki 8 vak. Nedėliomis nuo 5 Iki 8 vai. vakare.
nuolės. Tas parodymas vi Lietuvių vadinamų komunis kė mani1, nors Tapusios rupes
SALESMANAS.
sai sugadino ir taip jau prastų tais. Jie dirba pragaištingų niu.
Reikalingas
pardavinėti augštoa
Prašau
ir
tolinus
iieiKŽiniršti.
įspūdį. Žodžiu sakant, tokie tėvynei darbų, nes trukdo kiek
rūšies
propoziciją
tarpe savų
moterų veiksmai neatatinka vienų prakilnų veikimų. Te o Imsiu didžiausiai dėkingas.
Tel. Drover 7047
net pačiam draugijos vardui. čiau pastangos jų visados nie Siunčiu visiems Amerikoj žmonių. Turi turėti dideli pažinti
Dn C. Z. VezeŪūs
ir gabuniH prie darbo. Mes priTen buvęs.
kais nueina. A. Krasauskis. esantiems lietuviams širdin
LIETUVIS DENTISTA8
gelbėsinic kiek galėsime, gi vėliaus Valandos:
giausių pasveikinimų.
nuo 9 ryto Iki 9 vak.
Seredomig nuo 4 lig 9 vakare
gaus pilna užmokesti už savo dar
Jonas
Zagorskis.
MELROSE PARK. ILL.
CICERO. ILL.
4712 80. ASHLAND AVENITB
bą, nes šie dalykai bus pinčiai garVeikiančioji A rmija,
arti 47-toe Gatvės
įsiiiami Lietuviškuose laikraščiuose
— ■—
Darbininkų
Prakalbos.
28
d.
Sausio
1921
iii.
• Vasario 27 d. musų koloni
Jūsų dailias su mumis užtikrins
---- --—M
ja paminėjo trijų metų sukak
Vasario 22 d., šv. Antano
Jums pastovų darba ir gera alga. K~-----taria
visoms
draugijoms
ji
tuves nuo Lietuvos nepriklau purap. svetainėje Liet. Darbi
N'orint pilnesnių žinių kreipkitės
Reikale
muzikan pas
somybės paskelbimo. Vakaro ninkų Sų-gos 49-ta kuopa su remti.
Praktikuoja 29 metai
M r. (I KOKO E NELSON
įrengimui slaugiausia darbavos rengė prakalbus. Kalbėjo kun. tų, reikia kreipties į bėrio ve
Ofisas 814S 8o. Morgan Ht.
dėjų,
p.
L.
Krikščiūną.
South American Trust Po.
jaunas veikėjas p. P. Metrikis. A. Briška, gerb. klebonas,
Kertė 32-ro 8t.,
Chicago, IU.
Moterys
Imu vakarui Įuireii
SPECIJALIHTA8
Room 113G
Jis rūpestingai atliko visas sa kun. H. J. Vaičiūnas, vietinės
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
W S. La Šalie St.
Chicago.
vo pareigas. Būdamas jaunes (49-tos) L. I). S. kp. dvas. va gė gardžių užkandžių.
niškų Ilgų.
Gryno
pelno
liko
$28.35.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto
niu vakaro ir programos vedi dovas, ir kun. J. Jonaitis.
Iki 1 po pietų, nuo < Iki 8 valan
Kulk.dingą mergina
prie pieno
dų vakare.
nių pavedė vyresniam už save
A ukurų vedė p. Jiioz. Moc
Nedėllomla nno 0 Iki I po piet.
A. L. IL K. Federaeijo- pik dirbtuvės, mokestis 312.0(1 | savaitė ir
asmeniui, pats likdamas reika kus. Daug parduota numerių
visos pžlaikim.i- i. y. valgis Ir kam
Telefonas Vards 087
nikus ruošiamas Rugpj. 28 d., barį*.
,
—Ji
le pagelbininku. Vakaras pa laikraščio “Darbininko” ir
Mani-. Iliingiclii
National I irot e. Riversidc. Pu
3251 l'.merald \vc.
vyko neblogiausia, tik pabai išdalinta knygelių. Nors žmo
sė pelnu eis parapijos mindai.
goje vedėjas padarė klaidų, dėl nių neperdaugiausia atsilankė,
Kilu pusė Federacijos skyrio (Ina liiiflz.ljuoskien . (po antru vy
kurios publika liko nepatenki n tečiaus dvasinė to vakaro nau
tu Kuspiitlnn ) paieško savo brolių
reikalams.
Pr.
tu.
l'rnno. Juozą, ir Jokūbą Jocius. Pa
da bus didelė.
11 ' L" .... .......................
einančių iš l.iglų Kulnui Nemakšėlų
Gražų įspūdį darė mergaitė
Ne vien L. D. S. 49-ta kuo AR NORI KAI) TAVO KPI)!- pHittp. Ilitselnly apak. Katino Uedybor. l-tl.al torių svarbu reikalų kas
pasiiėdžiiisi lietuvišk. vėliavos pa, bet abelnai darbininkai,
KIS BI TP SVEIKAS.’
žino kur jis rindasi arba jis puls
rūbuose. Garbė tėvams, kurie džiaugiasi, kad turi tiek įtek Tai turi duotų .jam tinkama iiutloni kilę atsišaukiišitot adresų:
Kada kankinies
dėl
galvos
skaudėjimo, kada regėjimas slltani tikslui nesigailėjo išlaidų. mingų prietelių, kaip kun. A. maistą, i Sveikas kūdikis yra bu |I32 Mc-hffOnaUr.Kas|iiillciiė.
Mime- eit. Pll.
nsta skaitant, siuvant ar tolyn
E. S.
Brišku, kun. II. J. Vaičiūnas, linksmybė ir pasidižjuvinnis kiek
žiūrint — lai reiškia. Jos pri
valote kreipties ) manę klAusti
vienas motinos.
kun. J. Jonaitis ir kiti.
I’itt .s-Kliimle fcati <s platai, patogioj
patarimo dėl Jusi* aklų; mano
Jeigu maitinsi savo kūdiki tin lietui, prli.nMliK p o įlavintu, važnoji,
B AT A VIA. ILL.
20 motų patyrimai sutelks
jums gerlausj patarnavimų dėl
kamų maistų iš jaunų dienų bu Ltdavtin. llslstoikite.
Federacijos sk. vakaras.
I«;IS \V. lllllh Klisst
Akių. Ausų, Ifoalcs Ir Gerklė*
Ligos gydoma npecljallsto,
Kaip visur, luip ir pas mus
Vas. 8 d., ftv. Antano par. jis vėliau gyvenime bu« stiprus,
W. E. MONCRUFF, M. I».
f.žėjo nedarbo laikai, ypač su svet. Federacijos skyrius įren nes kitaip jis visuomet bus silpnu
AINI ItANIION.
lis.
JOHN J. SMETANA,
2 ku uil.iii lai de, ofiso labili pato
pradžia šių 15)21 metų. Čionyk gė vakarų — šokius. Skaitlin
Ant šio puslapio šios dienos gus daktarui arba kokiam kitam blaAKIŲ HPECIJALI8TAS
štės geležies liejyklos darbi gu atsilankymu ir parama pa dienraštij rusi pagarsinimu apie LiluJ. Atsišaukite:
1801 S. A-lilaud Avė., Chicago.
ninkams kompanija 25 nuoš. si rodė Šv. Dievo Molinos So Bordens Eagle Brand Pomleiised
kertė 1 Stos gatvės; 8-člos lubos
11*727 s. Mtctiiftan Avė.
Katnbarls 14-11-16-17
sumažino algas, nežiūrint, kad pulingos dr-ja.
Diena. Iškirpk kuponų ir pasiųsk
Viršui PI.ATT‘8 aptiskos
sutartis buvo (atdaryta ligi Ge
Šv. Antano parapijos Im j lionieti Pompany, opie tau pri
kas kaboti;.•
Tėmykite mano parašų
nei UI I Imta
iiiutui i <|> imi l<
Vahirvlos: Nuo 10 rytė Iki 0
gūžio mėnesio. Kadangi visi lias šiame vakare grojo dykai. sius dykai pilnus palarinrijs apie kr<l.ibai
t'**b < l'o'k. rb“vk ) su pinigą ir a|tt
vak Nadėllomls aue » ryto iki
darbininkai susiorganizavę į li Federacijos skyrius yra dė kūdikių’'lųaiklu . ka i lų ->4u kumgu. $Z-uus >r \š.ilbi<-e Slr., Kum fiigrųfyslt d.
5
|,i *.>u iln'nn.i, Vl.-I'.uikjlė '
nijų. tai metę darbų išėjo strei kingas tnni-heliui už‘lai iv.palApjįi-.)
-CI2. Lliion AVe. (Im.igo.

KIEKVIENOS MOTINOS KLAUSIMAS
Yra aprūpinimas užganėdinančio ir tvirti
nančio maisto jos kūdikiui.

Cigarefte

Lietuvė motina iš Brooklyn rašo:
“Kuomet mano pačios pienas pasiliovė, aš
višką bandžiau — pagaliaus gydytojas man
* užrašė

It’s Toasted

EAGLE BRAND
(CONDENSED MILK}

ir mano kūdikis uipu laiku pradėjo tarpti, šian
dien jis yra pavyzdžiu sveikatos.”

The Borden Company
Borden Building
New York
Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIAN
DIEN 10 ir gausi DYKAI musų knygą, KŪ
DIKIŲ GEROVĖ, kuri paaiškins,
kaip užlaikyti kūdikį sveiku. Taip
gi gausi maitinimo instrukcijas jū
sų kalboje. 0104
- Vardas ...........................................
Adresas...........................................

BALTIJOS
-AMERIKOS
UNIJA
42 BROADUAV
*
' ”

NEW YORK. N .Y.
TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per LIBAVĄ Arba
IIAMBI ltG\ — EITKŪNUS

į

LIETUVA

Laivui išplaukia kas I t d. Dideli diiejų sriubų pačio laivai išplaukia:
8. S. “ĖSTOM V’ Kovo 16
# 8. S. “UITI AM.V’ April 13
8. S. “POLONIA” Kovo 30
*
“ĖSTOMA” Bal. 27.
Visi Itiiini turi puikus kambarius trečios kilnaus keleiviams
Kreipkitės prie musų ugentų jūsų mieste arba pas
K. KEMPE, General \Vcstcrn Passcngcr Agent
I2O Nortli La Šalie St.. Clileago, Illinois.

Stupnicki

DR. 6. M. 6LASER

Saugok akių regėjimą

■ DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ

J

KRAUTUVE SOUTHSIDEJ

5 Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios
g mados $8.50 vertes už $6.00. Turime
■ pilna eile moterų čeverykų
■ nuo $5.85 iki $14.00.

Į V1CT0R SHOE STORE
4719 S. Ashland Av. Chicago

- ------------------------------ —t

R. M. S. P.

I, .
M,.
< IIEltBOl |«.
OKHITt
ouorKs.% ....
• itin \.%

— so. I IIĄ.MI'IIO
(..•Kl,/i» <1--- lll|>«»

UK. P. Z. ZALATORIS

•!

turtelio 1 — liepos K.

lllrl.'lio IS—Liepos 3(1
1-2 ir S-f-tos Kl. Pasažlot IftntH

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas

Tlie Hoyul Mali Slcatii I’iicket C.
117 VV. VVM-l.lt.Kint. Street
leiirlioni 13(17 Ari.n Tiklit.j Pnr.l

Tel-

DR. S. BIEŽIS

■

1821 So. Halsted Street
Valandos: 10 Iki lt ryto: 1 Iki 4
po piet. 6 Iki 0 vakare.

I

I.IETIA’IS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
221*1 Wcst 22nd Street
■
|Ti.l. Canal 6222
w
■Ite.-. 3114 W. 42nil Street
Tel. McKinley 49šh;
■
■

ii

I

DR. A. L. YUŠKA

J1

N-Tel.

Vnk. Canal 2112

jTcl. Cnnnl 257

1 IIOI> v

1900 S. Halsted Str.
Tel, Canal 2118

--X

Itandolph 2898

A. A. SLAKIS
Al»\OKATA8
Ofisas vklumiestyj
AHSOCIATION BI.DG.
IV Su. l,j» Šalie S*.

Valandos: 10
Gyvenimas:

II
<

ryto iki

2811
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Pirmadieni*, Kova* 7. 1921
■t.

DRAUGAS

Į CHICAGOJE?
“PATRICIJA.”

_______
Sekmadienio vakare, Kovo
6, Scbool Hali salėje (Town of
Lake) Kv. Kazimiero Akade
mijos auklėtinės vaidino ke
turių aktų dramą “Patriciją.”
Kaip kituomet, taip ir šiuo
kartu Šv. Kazimiero Akad.
auklėtinės didžiai pasižymėjo
ir labui patenkino skaitlingą
publiką.
Publikos buvo
tiek daug,
kad neužteko sųdynių, dauge
lis turėjo stovėti
padieniais
kaip galerijose, taip pačioje
salėje. Prieš vaidinimą per
traukta pardavinėti
tikėtus,
nes salėje nebuvo vietos. Vi
dun leista tik išanksto pirkę
t

PLĖŠIKAI PAVOCĖ DAUC
REGISTRUOTŲ LAIŠKŲ.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.
Iš norTh SIDE.

-

rinko gerb. kun. A. Baltutį į
kuopos dvasios vadovu. xKun.
Baltutis savo kalboje nurodė j
vyčiams kaip jie dar daug ga
li išsilavinti kimo 'nedvasios
sritvHe.
*
Pr.

Vas. 25 <d. L. VvČ 5-ta
Šeštadienio vakare
penki kuopa ir Šv.. Mykolo parim SVARBUS PRANEŠIMAS K.
FED. CH. APSK. SKY
plėšikai užpuolė juištos auto eboras surengė šeimynišką va
YRIAMS. ,
mobilių su registruotais laiš karą šv. Mykolo pnr. švet., iš
kais, kurių vertė busianti gal leidimui gerb. kini. Pr. Meškai!
apie 5(1 tūkstančių dolierių. -ko ir priėmimui naujojo kle Federacijos Tarybos šuva-'
'lai Įvyko ties Cbieago avė. bono, gerb. kun. A. Baltučio. žiavimas įvyks S) dieną Kovo,
III valandą ryte Morrison Ifo-Į
sub-stotimi.
x
Žmonių priėjo pilna svetainė tol, Cbieago, III.
Piktadariai paėmė automobi ir negalėjo visi pritilpti sykiu
Visi skyriai t m i-teisę siusti
lių su šoferiiy Jobu A. Hagen. prie stalo.
savo
atstovus po vieną nuo
Nuvažiavo tifliaus nuo žmonių, Atidarant vakari), prie vaka
iškraustė iš maišų laiškus ir rienės, kun. Meškauskas atkal kiekvieno tūkstančio nariu.
pabėgo
savo
automobiliu, bėjo maldą. įžanginę kalbą pa Nepraleiskime progos- imti
kurs, suprantama, bi^o pa sakė p. A. Baeevičia, vakaro dalyvavimą šiame nepaprastai
svarbiame suvažiavime, nes
vogtas.
f
vedėjas. Jis apgailestuvo, kad bus rišami svarbus klausimai,
Kuomet pąštos automobilių jau ne vien su myliniu klebo
Ųečiantieji musų tėvynę ir ka
apkraustė/ šoferį
įsisodino nu, gerb. kun. Meškausku, rei
niekšai savan automobiliui ir. kia atsisveikinti, hebsu visais talikų visuomenę Amerikoje.
Apskričio Valdyba.
tikėtus.
pavažiavę kokį galą.
i- tavais Marijonais, l’-nas BaceTuo tarpu išvnkaro lauke metė laukan.
vičia nurodė, kokia milžiniška
IŠ L. D. S. CHICAGOS APS
buvo dar ir dargana. Nežiū , Tokie daiktai dedasi' Cliiea- IlaU(|.} Norlh Si(lvi‘yrn
KRIČIO DARBUOTĖS.
rint to, Lietuviu visuomenė g°^’’ ,.
,
.. ,.T , [tėvai Marijonai, ypač tėvas F.
tą patį vakarą is 'Vauke-ljęU(jjr].a
plaukė būriais.
Liet.
Darbininkų Są-gos
Tas reiškia, kiek tai daug gano pranešta, kad tenai po-l
,. ..
v,
. , , .
. . I o p. Baeevic
Baeeviėio kalbos p-lė Cliicagos Apskritys mėnesini
Visuomenės gerbiama Šv. Ka nei ja areštavusi kokiuos tai
\ ai. Sinkevičiūtė (vietinės pa susirinkimų laikė Vas. 27 d.,
zimiero Seserų vienuolija ir du jaunuoliu, intariamu pas
rap. mokyklos mokinė) padek Nekalto l’ras. Panelės švenč.
tos apiplėšime mieste* Toledo.
jų vedama mokykla.
lamavo eiles: “Atsisveikini par. svet., kuri vedė pirm. I>.
()., kur piktadariai yra pelnimas”. Paskiau.* mokyklos vai Andreliunas.
200,000 DARBININKŲ LAU ję apie pusantro milijono do
kai išėjo padainuoti atsisvei Pirmiausia svarstyta įstei
lierių.
KIA NUOSPRENDŽIO.
kinimo dainą: “Sudiev Tėve gimas darbininkam.- darbo ga
PASIŲLOMA PAPIGINTI li”. Pradėjus dainuoti patys vimo biuro. Jau praeitame su
Skerdyklų kompanijos pas
‘ NAMAMS STATYTI ME- vaikai pradėjo verkti. Tas su sirinkime buvo pramatytas rei
kelbs savo programą.
graudino žmones. Ir jie verkė. kalas tokio biuro. Buvo išrink
* DŽIAGĄ.
Žodžiu, visi verkė. Tr kaip ne ta ir komisija tuo reikalu ruKuomet pasibaigė paskirta*
Chieagoje su samdomis pa verks, kad čia reikia atsisvei pinties. Joti įėjo: kun. F. Ku
karo laikui terminas tvarkyti
kinti su tuoini, kuris dauginus dirka. P. Andreliunas ir P. Pifalvijų skerdyklų darbinin- gyvenimų nuolat aišėja. Visa
jais rupiuos negu tikras tėvas bulskis. Siu Mi'ii'inkiman atsi
> kams užmoktsnį,
skerdyklų medžiaga brangi. Ifarbininkni
kompanijos pradėjo
dary’ti tnųypat. Niekas nenori staty Po tokio didelio susijudinimo, lankė tik vienas tos komisijos
sunkiai galėjo vaikai užbaigti narys p. Andreliunas ir išda
pienus užmokesnių sumažini dinti namu.
Be to, šiandie
statydinti dainą. Tų vaiku mokytojos, vė raportą. Kadangi dalykas
mui.
Jos žino, kad šitame
klausime federalė valdžia jų namus reikia turėti ufžtektinni seserys Kazimierietės daug dar nėra pilnai apdirbtas, lai
negalės patvarkytu Tad ima- pinigų. Nes liaukos labai men triūso padėjo lavindamas vai palikta komisijai toliau dar
kus prie atsisveikinimo su savo biiolies. Prie esamosios komisi
ąi priemonių grąžinti darbi- ką dalį skoilina ir tai su koninkfcms, turbūt, prieškarinę kiuo sej,tintuoju nuošimčiu. taip mylimu dvasišku tėveliu. jos darinkla gerb. kun. A. Tipi
užmokesnį.
Kuomet nestatomi nauji na- P-lė O. Paliii'liutė, vardu pa ška, apskričio dvas. vadovas.
Ttliti, samdos pagyveni nu) nuo rapijos choro, įteikė tėvui Meš Sekančiame susirinkime komi
Kai-kuriuose
mažesniuose
kauskui gėlių bukietą. Ir ji per sija gal jau
m patieks pilną
lat keliamos.
miestuose skerdyklų kompa
susigraudinimą
sunkiai
tarė
projektą.
Cbieago Expert Builders anijos savo įstaigų darbinin
žodžius.
Ji
taippat
pasveikino
Iš trumpu
kuopų ra į Mirtų
soeijaeija paskelbė sugestiją,
kams jau susiaurino užmokės
kad medžiagos
kompanijos naująjį kleboną, gerb. kun. A. pasirodė, km ne visos L. I). S.
iu. Dėlto kai-kur pakilę strei
turėtų būtinai papiginti me Baltutį, ir jam, vardu L. Vy kuopos taip gerai stovi kaip
kai.
džiagą nors kokiam upribuo- čių 5-tos kuopos ir Šv. Myko norėtųsi.
a . Chieagoje tos kompanijos
lo parapijos choro, įteikė ro Organizatoriais šiame aps
tam laikui.
; pranešė, kad tomis, dienomis
Tik, esą, tokiuo bildu šian žių bukietą.
krityje tapo išrinkti gerb. kun.
$08 pa.skeJbsianč i os program ą
Parapijos mokyklos vaiku- A. Briška ir p. St. Jucevičius.
die butų galima išrišti 1ą svar
-klausime užmokesnio sumažii ai įdavė tėvui Meškauskui
bią problemą.
Apskričio iždas mažas. l’ini-Į
fūmtr.
gi)
yra vos $6.53. Tikimasi, kadi
dt
.'aną,
prašydami,
kad
jis
ne

Paminėta asoeijacija pasiun
Tas kompanijų sumanymas
užmirštų jų savo maldose.
rengianj pramogas iždas padi
■ paliečia apie 200,000
darbi tė miesto majorui laišką. Pasiųlo jam ir miesto tarybai Po to tėvus Meškauskas at dės.
ninkų, dirbančių
įvairiose
alielnon
konferencijon sušauk sikėlė kalbėti. Pirma jis ra Išreikšta pageidavimas, kad
jHterdyklose. Darbininkai si,
ti atstovus darbininkui, kon- mino vaikučius ir žadėjo ne kuopų atstovai išduotų Apskr.
atsidėjimu laukia kompanijų
ti aktorių ir medžiagos kom tik neužmiršti jų savo maldo susirinkimuose pilnus iš kuo
lodžio.
Darbininkų unijų vadai tvir panijų ir pasitarti bendrai a- se, bet ir aplankyti. Paskiaus pų darbuotės raportus.
pie statydinimą namų.
Apskrity* pavedė kuopoms
sakė, kad ir naujasis klebonas
tina, kad sumažinimas nemo
Tas
klausimas,
sako,
turi
ruyra geras ir vaikus mylintis. aptarti ir nubalsuoti sumany
kesnio reikš ne kitką, kaip tik
fiėti
pačiai
miesto
valdymai.
» Kalbėjo p. M. Saldokas, pri mą, kad kiekviena kuopa apdarbininkų pakilimą streikam
Nereikia perdaug laukti, kad vesi lamas daug gražių palygi skritin mokėtų po $1.(11) nuo
kas pašalinis turėtų
Cliica- nimų.
savęs ir po 5 centus nuo kiek
PRAŽUVO KASIERIUS SU
gai
rišti
tą kalusimą.
Vėl kalba kun. l’r. Meškau vieno nario. Tada apskritis,
PINIGAIS.
\
skas. Jis atsisveikindamas sa turėdamas didesnį iždą, galės
.Chieagos policija pakviesta
PRANEŠIMAS.
ko, kad nemalonumu neatmin užsiimti didesniais ir svarbes
iėėkoti nežinia kur pražuvusio
siąs, atminsiąs tik tą, kas buvo niais darbais.
.ĄUantie viešbučio kasieriaus
Lietuvių Darbininkų Sąjun gera ir malonu.
Susirinkimai bus laikomi
Uristento Franz Ruescb alias gos 57 kuopa turės mėnesinį Kalba naujas klebonas, gerb. Nekalto l’ras. Panelės švenč.
Eugene' Ruche, 30 metų. Su susirinkimą šiandie, Kovo 7 kun. A. Baltutis. Jis sveikinda parap. svet.
juo dingo ir 9 tūkstančiai do d., 1921, Nekalto Prasidėjimo mas visus pasižada dirbti pa Šiuo kartu į apskričio susi
lierių, prigulinčių viešbučio parapijos svetainėje, kampas rapijai, dirbti su jaunimu, v rinkimą atsilankė apie dvide
[kompanijai.
44 ir Fairfiebl avė. Prasidės piič L. Vyčiais. -Vyčiu i džiau šimt atstovi). Visi jie yra darb
j Spėjama, ar tik nebus jis 8:00 vakare.
gėsi jo tokiu jiems išreikšta štus, niąslant ieji ir silpnintie
IBdumęs į Kanadą ar pietinę
Kviečiami visi nariai atei užuojauta.
ji savo reikalus. Kun. A. Briš
įeriką. Iš pastarosios jis ti siisirinkimau. N«*s kiekvie
Po programos (žmonės ir vai ka savo kalbomis ir patari
-buvo atvykęs Cliieagon.
nas narys gaus puikų kalen
kili apspito gerb. tėvą Meškau mais daug pridavė susirinki
dorių. Be to, bus daug svar
ską ir ilgai, ilgai jiems ėinėx<su mui dvasios ir aiškiau dalykus
SŠIKAI APMUŠĖ KRAU bių reikalų aptarti.
juorni atsisveikinti. Sveikino nušvietė. Darbininkai džiaugia
TUVININKĄ.
Valdyba.
visi ir naująjį klebonų, gerb. si turėdami tokį prietelių.
Pr.
kun. Baltutį.
Plėšikai aną vakarą užpuo- PRANEŠIMAS NORTHSI
Slinkit-^yra įsivaizdinti to
Įlė žuvų krautuvę ties Lake
DIEčIAMS
vakaro
liepa prastumą. Tie įs Šv. Antano parapijos pikni
lt., Salimais Ashland, ir up
kas ruošiamas Birž. 5 d. BergFllliŠė , savininką Sebneider,
Ta R. K. Federacijos
23 pūdžiai buvo tokie gilus, kad,
man’o darže, T’iverside, III.
skyriaus susirinkimas įvyks tur Imt, northsidiečiai jų niemet tasai pasipriešino.
Paėmę 25 dol. piktadariai Šiandie, Kovo 7 d., 1921, Šv. kad neužmirš.
PLATINKITE “DRAUGĄ.’
^go.
Mykolo parapijos svetainėje.
Prasidės 7:30 vakare.
L. \'yčii) 5-ta kuopa susirin
Stock Yardų policijos nuoVisų katalikiški) draugijų
S. D. LACHAWICZ
los teisme už užkahinė.įimą atstovai kviečiami Imti. Yra kime Kovo 2 d., ftv. Mykolo
I.lim VYH GKAIlOKirfi
l’mari.Rii Iii įBlrintllvAM lioplKlltlIKtK. I*,«l
parap. svetainėje nusitarė eiti k*lA niflhlMu aiMIbtuktl. o m»no .larhul
tenj nubaustas
$100 pa svarbių reikalų.
hualta utranAdlntl.
rodos A. Josepli, 6501 Drex- z
J. K. Slogsnaitis. in eorpore prie šv. Komunijos 1 2X14 W. SSnI Pi.
nhlmgn. Dl.|
Tol. Cianai ?)>•
ave.
sk rast. Verbų sekmadieny. Tąippat iš-

KAIP GALIMA
GERIAUSIA
PAREMTI SAVUS
LIETUVOJE
Pinigas Liętuvo.ji* šiandien yra labai reikalingas. Ūkininkas, darbininkas, amatninkas irjdtokių luomų žmonės be pinigo negali gerai savo reikalų išvesti, neturi
progų savo būvio pagerinti ir djmg kitų gyvenime reikalingi) dalyki) įgyti. '
Amerikos lietuviai gausiai siuntą piniginės paramos saviesiems į Lietuvą prieš
karą, siuntė karo laiku, nors ir sunku 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 įramkių 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.
Prie Lietuvos atstatymo ir jos piliečių būvio pagerinimo geriausia gali prisi
dėti Amerikos lietuviai, siųsdami pinigų savo giminėms ir pažįstamiems.
Lietuvos žmonės gavę iš Amerikos pinigų neleidžia jų vėjais, bet kuosaugiausia
ir kiiolinkamiausia sunaudoja goriausiems tikslams. Tat ir nereikia laukti su pinigų
pasiuntimu ilgiau. Šiandien Lietuvos žmonėms jiinigų reikia, šiandien jiems ir siųskime kiek išgalime.
Amerikos doliet is dabar yra brangus, Lietuvos auksinas gana pigus. Už vieną
dolierį galima gauti kelis desėtkus. auksinų. Taip visada nebus. Vokietija kada nors
susitvarkys ir jos pinigai pabrangs, kariu pabrangs ir Lietuvos auksinui, nes tie pa
lys pinigai yra vartojami dabar Lietuvoje ir Vokietijoje. Kol Lietuva įsigys nuosa
vą valiutą, da daug laiko išeis, tai-gi dabar geriausia proga yra už amerikoniškus
dolierius nusipirkti kuodąugiausin 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 rųšies agentų ir agentėlių, kurie tik laukia
progos iš žmogaus pasipelnyti. Yra daifgtokių, kurie pinigus priima ir ščvrai priža
da juos tuojau išsiųsti, bet tik jis vienas žino, kada pinigai būna išsiunčiami.
Laukia, laukia žmonės Lietuvoje pinigų, rašo laiškus vieną po kito Amerikon, o
pinigų kai]) nėra taip nėra. Matyt, agentas ar pamiršo juos išsiųstį ar iš jų biznį sau
daro Amerikoje.
Dar atsirado tokių agentų Amerikoje, kurie p$r savo atstovus Lietuvoje piškina
amerikiečiams telegramas, reikalai! km i šimtais dolierių tokiai ar kitokiai ypatai.
'kokie žmonės tik bereikalingi) iškaščių ] ridaro, o naudos iš to maža, lies pinigai ir
be telegramos saugiai ir greit gali Lietuvą pasiekti, tik reikia žinoti per kur juos pa
siųsti.
Liet n vii) Prekybos Bendrovė norėdama apsaugoti lietuvius nuo įvairių išnaudo
jimų. pinigų siiuiliiną taip sutvarkė, kad šiandien gali pinigus pasiųsti į Lietuvą
saugiausia, greičiausia ir pigiausia. Bendrovei pelno iš pinigų siuntimo lieka, be
uždarbio niekas neapsiims dirbti, bet tas pelnas, yra teisingas. Sulyginus Bendro
vės imamą nuošimtį už pinigų siuntimą su kitų agentų nuošimčiais, didelis skirtu
mas matosi. Agentas plėšia kiek gali, Bendrovė patarnauja ir už savo patarnavimą
ima kiek jai teisingai priklauso. Tie. kurie pinigus siunčia per musų Bendrovę, apie
lai 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 muši 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 klaidą pasitaiko iš musų pusės, ją atitai
some ir rugojimų ant musų Bendrovės labai mažai tesigirdi.
Musų vyriausiu uždaviniu yra patarnauti teisingai žmonėms ir padaryti už saro
patarnavimą pelno musų Bendrovės šėrisinkams, kurie yra Bendrovės biznio ir tur
to savininkais. Privatis asmuo iš musų Bendrovės negali pasinaudoti.
Tat šinomi ir kreipiame atidos visų Amerikos lietuvių į Lietuvių Prekybos
Bendrovę.

Norint pinigų į Lietuvą pasiųsti, siųskite per Lietuvių Prekybos Bendrovę. Pi
giau ir Sauginu nei viena kita agentūra pinigų į Lietuvą neišsiųs.
Važiuodami į Lietuvą nęsivežkii savo pinigų su savim. Kelionėje visa gali atsi
tikti. Išsipirkiti* musų Bendrovėje perinidą ant tokios sumos kokios norite ir nuva
žiavę į Lietuvą savo pinigus tuojau gausi te be jokių trukdymų iš musų bnnkoKaune
Jei norit savo pinigus iš Amerikos j Lietuvą perkelti, tai geriausia ir saugian-i.i Lietuvoje įstaiga jūsų pinigams Lietuvoje Prekybos Bendrovės Banku Kaune.
Siųsdami pinigus, pirkdami draftus ir nor«darni gauti daugiau žinių apie musų
Bendrovę, kreipkitės šiuo adresu:

LITHUANIAN SALES CORPORATION
414 BROADWAY, BOSTON 27. MASS.
Jei patogiau, tai kreipkitės j musų skyrius
3249 S0 HALSTED ST.,

CHICAGO, ILL.

300 SAVOJ THEATRE BLDG.
WILKES-BARRE, PA.

