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Mirė Kardinolas Jok. Gibbons Lenkai Pakelia Puoli
keletos valandų iš rezidenci
jos pranešta, jog kardinolas
merdėjųs ir jau nėra vilties
jo pasveikimui.
Ant rytojaus mirė.
BUVO DIDŽIAI GARSUS
Gydytojai tvirtina, kad kar
BAŽNYČIOJE IR VAL dinolas išdalies miręs dėl se
STYBĖJE.
natvės. Bot daugiausia nuo
pordidelio energijos išeikvoji
Mirdamas ėjo 87 metus am mo jam esant jaunesniu.

MIRĖ KARDINOLAS PO IL
GOKOS LIGOS.

ir miegodamas prastuose name
liuose pas gerus žmoiKs.
Ten vyskupaudams jis pas
tatydino šešias bažnyčias, įs
teigė Gailestingųjų Seserų vie
nuoliją, pagaliau joms pasta
tydino ruimingą mokyklą, skyiriamą lygiai baltiems ir juo
diems vaikas.
A

PASMERKIA WlLSONO
BIUROKRATIZMĄ.

ORAS LIETUVOJE IR
KITUR.

mus Lietuvoje

Oras Lietuvoje šiais metais
Calil'ornijos universitete į stu daug atsimainė. Žiemos be
dentus kalbėjo buvusis Illinois muž-ko ir būti nebuvo. Ke-j
gubernatorius Loįvden.
lėtą savaičių tiktai pašalo. Bet j
Jis sakė: “Eederalė biuro taippat ir kitose šalyse, štai
kratija, pakelta
prezidento užsienių laikraščiai praneša,
Wilsono karo metu, turi būt kad Anglijoje nuo Sausio 6 d.
Arkivyskupu ir kardinolu.
žiaus.
tuojaus sutraškinta, jei nori nematytai pakilo oro tempe
LENKAI ŽUDO LIETUVIUS NEUTRALĖJ ZONOJ.
Gimęs Baltimorėje.
.fauną tuomet vyskupą 18- ma, kad Amerikos gyventojų ratūra. Londone maž-daug 4
%
Baltimore, Md., Kovo 25.—
72
metais
pojiežius
iš
Nortb
demokratinės
teisės
ir
laisvė
laipsniais šilčiau, negu Nicoje
Čia vakar pirm pusiaudienio I Kardinolas buvo gimęs BalLONDONAS, Kovo 25. — Iš Copenhageno depešoje Į g
Carolina pasiuntė vyskupauti butų apdrausta.”
timorėje
iš
Airių
tėvų
TJepos
ir
visame
Prancūzų
pietų
pa

mirė senelis kardinolas Jokū
Exchange Telegraph Co. pranešta, kad Lenkų karuomenė
jūryje.
pradėjo provokuoti Lietuvą, užpuldinėdama Lietuvius ne- ®
bas (James) Gibbons. Mira 17, 1834 metais. Bet savo jau į Richmondų. Toj naujoj vys
kupijoj tuojaus atsirado dau BAISIOS ŽUDYNĖS AIRI
nystę
buvo
praleidęs
su
tėvais
Meteorologai
visai
nežino,
sis skaitėsi ne tiktai Baltimo
utralėse zonose.
giau naujų* mokyklų, prieglau
JOJE.
kaip išaiškinti šitą gamtos'ap
Gen. Zeligowskio karuomenė praeitą šeštadienį Vilniaus J
rės Arkivyskupu, bet ir Kn-. Airijoje. Eidamas 14 metus am
dų ir bažnyčių.
žiaus
jis
su
tėvais
sugryžo
Asireiškimą.
.Jie
sako,
kad
da

tulikų hierarchijos Suv. Val
šone perėjo neutralę zoną, talkininkų nustatytą, ir užpuolė
Dublinas, Kovo 25. — Va bartinė temjieratura yra 4 lai
merikon
ir
apsistojo
New
OrTais
laikais
Baltimorėje
bu

stijose primatu. Sirgo keletą
leanse. Tenai jam koki laikų vo Arkivyskupu Bavley. Sis kar oficijaliai paskelbta, kad psniais šiltesnė, negu-laivo pa širvintus, sakoma depešogė.
mėnesių.
Lietuvos vyriausybė tuojaus į širvintus buvo pasiuntusi
paroje visoje Airijoje nukau skutiniame Liepos mėli. Iš Ali
Prie mirštančio kardinolo prisiėjo užsiimti darbu valgo nugirdo apie nepaprastos emilitarinę komisiją patyrinėti apie Lenkų tuos piktuosius
nergijos* vyskupų Gibbonsą. ta 24 žmonės ir apie 30 su cijos praneša, kad medžiai
buvo susirinkę visi Arkivys mųjų daiktų krautuvėje.
žeista. Aiiju be pertraukos pradedą sprogti* ir darželiai žygius.
kupo rezidencijos namiškiai. Kardinolas su pasididžiavi Arkivyskupo pastangomis vy
Lenkai tpd tos komisijos narius paėmė nelaisvėn ir tuo
prieš Anglus. pilni pavasario gėlių. Prane
Kunigai kalbėjo prie mirštan-į mu prisimindavo tų savo dar skupas Gibbons buvo sugrą veda puolimus,
jaus
nugalabino, pareiškiama toje pačioje depešoje.
—
.-ifc. ---------------ša net, kad pražydę esą jasčio maldas.
j bą jaunatvėje. Visuomet gėrė žintas Baltimorėn ir paliko
Be to, Lenkų artilerija praeitą sekmadienį ties Drus
Arkivyskupo koaibjutoriu (a- ANGLIJOS PARLAMENTE minai. Ir tai Sausio mėnesije.
Apie visų apgailestaujamo davosi tais laikais.
kininkais apšaudė Lietuvių pozicijas. Keletas Lietuvių ka
Kiti rašo, kad Anglijos įlie
APIE AIRIJĄ.
kardinolo mirimą tuojaus pa Jš pat jaunų dienų jisdhi- sistentu).
reiviu sužeista.
tuose prasidėjo
maudymosi
siųsta kablegrama
'Ryman vo palinkęs pasirinkti dvasiš Praėjus keliems mėnesiams
Londonas, Kovo 25. — Par sezonas ir daug tenai važiuo
Šventąjam Tėvui, telegrama kąjį luomą ir su mielu tėvų Arkivyskupas Bavley mirė ir
YRA PAVOJAUS TALKI Lenkijos prijungti Sileziją.
pojiežius Leonas Tryliktasis lamenti1 smarkiai buvo kriti ja.
Apaštališkam delegatui Wa- noru pradėjo, lankyti mokyklą.
. .
Ir kuomet. Vokiečiai Silezi
NINKU VIENYBEI.
,■ ,
. ,•
,
. T)
įstoto
isto vyskupą Gibbonsą
paskyrė kuojamas vyriausybės nusista Manoma, kad tokia keista
slnngtone.
Arkivvskupm
Bon- 1'į21
.’inon
.metus eidamas
‘
,
joje
laimėjo, Prancūzai tuo(’lioi'lfic* l'nlAfriinn
zano ir visiems Amerikos Ar rinėn St. Charles kolegijom Baltimorės Arkivyskupu, jam tymas Airijos* žvilgsniu. Buvo tenijieratiim neilgai busianti. Perdaug leidžiama savaran j jaus paskelbė, kad tas laimė
šaukiama vyriausybė daryti Meteorologų biuras praneša,
kiau ti Lenkams.
kivyskupams ir Vyskupams, Paskui mokėsi St. Sūlpi iee se einant 43 metus amžiaus.
jimas be reikšmės. Lenkai visminarijoje ir St. Alary's uni 1883 metais Arkivyskupas taiką su Ariais.
kad netrukus prasidėsią norParyžius, Kovo 25. — Ka vieti, turi gauti industrijinius
Kardinolo susirgimas.
versitete Baltimorėje.
umliški tuo laiku Anglijos oGibbons pirmininkavo Ameri
apskričius, kuriuose buvę Ll*nĮšventintas kunigu Baltimo kos pralotų delegacijai Ryman. AUSTRAI BIJOSI ČĖKO rai su lietumi, miglomis ir dangi Augštojoj Silezijoj ple
Kardinolas Gibbons pirmu
biscitų laimėjo Vokiečiai, tad kų balsų didžiuma.
SLOVAKŲ.
sniegu.
kartu supkit;u* buvo susirgęs rėje einant 27 metus amžiaus, Tenai jis pojiežiui išdėstė vi
Vienatinis Prancūzu* tame
Prancūzų sugalvotas naujas
prąeito Gruodžio pirmomis die prieš pat civili karų Suv. Val- sus pienus trečiąjam plena
argumentas
yra tas, kad Len
padalinimas Sib“zijos.
f
rinių Katalikų Bažnyčios hie Vienna, Kovo 25. — Austri Bukonys, (l’kmergės aps.).
nomis, viešėdamas dėl sveiku strjose.
Iš Berlyno ir iš pačios Si kija negalinti būt stipri vieš
rarchijos susirinkimui Balti jos parubežiais Čeko-Slovnki- Čia Vartotojų bendrovė “Vie
mo Union Mills, Md.
Veikiai pasižymėjo.
lezijos gauta žinių, kad į kai-1 patija, neturėdama Silezijos
morėje.
Susirinkimas įvyko ja koncentruoja kariiomenę. nybė” varo prekybą nuo 1920 kuriuos Silezijos apskričius anglekasykbi.
Tuomet buvo pfanešta apie Su civilio, karo pabaiga
sekančiais
metais pirminin Austrai bijosi užpuolimo.
m. ir yra įsikuvusi burnrijoje.
tai tik
jau įsikraustė Lenkų karuo Toks argumentas,
jo žymų susilpnėjimą ir pa kun. Gibbons buvo pašauktas
kaujant
Arkivyskupui Gib
Žydų smuklėje, kuri priguli menė. Suprantama, tai pada pasityčiojimas iš teisybės.
vojų. Visgi senelis pasveiko privatiniu sekretorių tuometi
PIRMUTINIAI KONGRESO dvarininkui Narbutui, pabėgu
Ir Prancūzai tvirtina, kad
tiek, kad apie Naujuosius Alė nių! Baltimorės Arkivyskupui bons.
rė su Prancūzų patarimu.
DARBAI.
1886 metais pojiežius jį pa
siam
į
Rusiją,
.lojo
įgalioti

•
t
tus galėjo iš ten parvažiuoti Spalding. Kiek palaukus paPaaiškėjo, jog pirm plebis- Vokiečiai, esą, gali duoti aušaukė į kardinolus. Tas įvy
nis
Ž.
P.
iškraustė
.Žydą.
ku
Baltimorėn.
augštintas Arkivyskupijos kan ko kardinolo Gibbonso 25 ku Washington, Kovo 25. — ris gyveno apie 60 metų ir ant cito Silezijęs pasieniais Len gštą karo atlyginimą ir be Si
Čia visu praėjusiu laikotar-Jclieriu.
Paskelbta, kad specijalė kon visko viešpatavo, o pats dva kai buvo sutraukę daug ka lezijos.
nigavimo metais.
Tokiam nusistatymui prie- į
piu kardinolas buvo tai svei-j 1868 metais pojiežius Pijus
greso sesja pirmiausia svars rininkas jo kišenėje sėdėjo. ruomenės. Iškalno jie buvo paKardinolas
Gibbons
buvo
šingi
Anglai su Italais.
kesnis, tai silpnesnis, bet pa- ; Devintasis pralotą Gibbonsą
tysianti muitų tarifą ir revi Prie tos krautuvės yra didtdė siiketinę užimti jos fmlustrijipirmasis
Amerikoje
kardino

vojaus nebuvo. Nes ne visuo paskvrė titulam
vyskupu
nes dalis, nežiūrint Vokiečių
salė, į kurią žmonėsdabar su
las. 1911 metais visa Ameri ziją pokarinių mokesčių.
DAUG JAU ŽUVO NAUJO
met ilsėjosi lovoje.
Nortb Carolina valstijoje ir
laimėjimo plebiscito metu.
eina pypkiauti ar pasišildyti.
ka iškilmingai paminėjo 25
JE KOMUNISTŲ RE
Pasirodo,
kad plebiscitas
Staiga praeitą sekmadienį pirmutiniu Apaštališkuoju vi
metų jo kardinolystės sukak GRAIKAI OFENSYVOJE Čia manoma įsteigti arbatinę, buvo vykinamas tik dėl for
VOLIUCIJOJE.
jam sugrvžus namo po pasi- karu..
PRIEŠ TURKUS.
kambarius nakvynei ir arklytuves.
mos.
važinėjimo automobiliu švie- Nortb Carolina valstija yra
Namai plaišinami, bankos plė
dę. Per pnsseptinto mėnesio
Kardinolas
Gibbons
buvo
žiame ore pasidarė gana blo- pietuose. Tenai busimasis karAtėnai. Graikija, Kovo 25. krautuvėje prekių apyvarta
šiamos.
Pakilę nepasitenkinimai.
ga. Tą pačią dieną pavakarėj dinolas pasižymėjo neapsako- žymus asmuo ne tiktai Baž — Čia paskelbta, kad -drai
siekė apie, 52,000 auks. ir gry Tokiai Prancūzų vedama po Londonas, Kovo 25. — Ko
rinitai susirgo.
ma savo energija Bažnyčios la nyčioje, bet ir valstybėje. Au- kai Maž. Azijoje pakėlė puo
no pelno turėjo 6,169 auks.
litika nepasitenkina talkinin munistu revoliucija Vokietijo
Praėjus 24 valandoms gv- bui. .Jis keliaudavo per žmo gštieji ^Amerikos žmonės jį limų prieš Turkus nacijonalisdidžiai
gerbė.
je pakilo ne viename mieste
dytojai paskelbė, kad kardi nes nuo juros pakraščių ligi
tus. Puolime dalyvauja 120,- BOLŠEVIKAI SKELBIĄ KA kai, kaip tai Anglai su Ita
lais. šitie ne tik tame įžiūri Hamburge, bet dar 'Drezdene,
nolas atsidūręs pavojum Tre didžiųjų kalnų, dažnai niaitin000 Graiku karuomenės.
RO
PADĖTĮ.
REKORDAS
NUSILEI

.neteisybę, bet dar gerą argu Kisieliene, Ereiburge, Leipzičiadienio vakare paaršėjo. UžGlamasis paprasčiausiu maistu
nei
kiek
nepasižeizdamas.
DŽIANT Iš PADANGIŲ.
mentą Vokiečiams atsisakvti ge, Halle, Mansfieble ir kitose
Londonas, Kovo 24. — Tš nuo statomo jiems karo atly vietose.
GAUTA 675 MILIJONAI
Rygos raportuojama, kad arti ginimo.
Rantoul, III., Kovo 25. —
Sukilimai apsireiškė vienu
MOKESČIŲ.
Pskovo iš 15-tos ir 16-tos bol Vokietija k i tuomet per sa žygiu visur. Vienur ir kitur
Čia Clmunte lakūnų lauke la
----------- :—
..
\ ~
ševikų armijų kareiviai bu vo atstovus landūne buvo pa komunistai paskleidė ‘raudo
BERLYNAS. — Iš Augštosios Silezijos pranešta, kai kūnas leitenantas llamilton
Washington, Kovo 25. — liais dezertuoją.
tenai radikalai Vokiečiai ir Lenkai darbininkai jungiasi ir atliko pasaulinį rekordą, su
reiškusi, kad. jei ji laimėsian nas vėliavas ir susirėmė su
Paskelbta, kad už pirmąjį 19Sovietų
valdžia
dėl
sukilimij
paraclmtu
nusileizdnnias
ant
grūmoja pakilti streikam Kai-kuriUose apskričiuose talkinin
ti Augšt. Silezijoj plebiscitą, [mlicija arba karuomenė.
žemės iš 24,400 pė<lų augštu- 20 metą iš keturių peri jodą net šešiolikoj gubernijų pas tuomet, rasi, sutiksianti su
Kur jiems nebuvo galima
kų karuomenės vadas paskelbi' karo padėtį.
surinkta mokesčių nuo įplau kelbusi karo padėtį.
mos.
talkininkų reikalavimu atlygi atlaikyti kovos lauke, jie pra
kų 675 milijonai dolierių.
Su
kitu
lakunu
jis
pakilo
BERLYNAS. — Radikalų sukilimai nesiliauja daugel
nimo klausime. Kitaipgi, tal dėjo su dinamitu griauti vie
ORAS.
Šiandie
ir,
turbūt,
šuosius trobesius, plėšti bau-'
Vokietijos miestuose. Kai-kur teeinu jie apraminti policijos. ton augštumon ir iš ten krito
20 ŽUVO BOMBUOJANT TE rytoj bus gražus oras; maža kininkai negali tikėties iš Vo
žemėn su paraclmtu. Ta augVyriausybė bijosi čia radikalų sukilimo.
kietijos ją klausiamo atlygi kas ir krautuves su ginklais.
ATRĄ.
atmaina temperatūroje. Vakar nimo.
štuma yra apie astuonios maiSukilimai plečiasi.
ntigšč.
temperatūra
buvo
54
I.
Hamburge pasirodė aršiau
WASH1NGTON. — Sutinkant prezidentui llurdingui, lios.
Plebiscitą laimėjo Vokieti
Londonas. Kovo 25.
Ita
Ir
jis
nusileido
laimingai,
sias
jų sukilimas. Tenai la
socijalistų vadas Delis vakar iš Atlanto kalėjimo pats vie
ja. Rodos,
ir su atlyginimo
lijos miesto Milano teatre Din
nas lankėsi AVashingtone ir kalbėjosi su Teisybės departa
klausimu dabar turėtų viskas bai žiauriai kovota ir kovo
na ekspliodavo bomba.
20
jama su policija gatvėse. Iš
mento sekretoriumi. Po to pats vienus ir vėl sugryžo kalė NORI PASIRINKTI KARA žmonių žuvo ir daugybė sužeis
būt pabaigta.
LIŲ.
Bet šiai ima. nesmagumus abiejų pusjtą yra jau žuvę dau
jimam
ta. Policija aiioinoiiiaiija, kad
Svetimą šnlią pinigų vertė, inai kelti Prancūzija, kuri pataria giau 60 žmonių. Kai-knriuos
tai busiąs anarchistu darbas.
mini
nemažinu $25,000, Kovo 24 Lenkams nez.iuiirit plebiscito priemiesčius komunistai laiko
Hague,
Kovo
25.
Olnn
PAR.YŽIPS. - Talkininkų “atitaisymo” komisija Vo
kietijai pranešė, kad ligi Gegužės 1 d. 20 milijairlij markių dijos parlamentini paduotas ISPANIJA SIUNČIA MISI buvo tokia pagal Mcrebants Lo ' pnsekmią, bet užiięti patinka si savo rankose ir įkūrę so
an and Trust Co.:
vietus.
būtinai butų išmokėta. Kitaip Vokiidija susilauksianti tin bilius, sulig kurio piliečiai ga
mus Silezijos apskričius
JĄ JAP0NIJ0N.
Anglijos
sterlingu
svarui
lėtų
pasirinkti
sau
karalių,
Vyriausybės organai skel
kamos bausmės.
Prancūzų
argumentas.
kuomet valdovaujamai dinas Madridas. Kovo 25. — Is Prancūzijos šimtui franką
bia, kad nauja komunistų re
Italijos
šimtui
lirą
pasibaigia vy panijos ministerių kabinetas
Pranettzams laKjausia už ki- voliucija finansuojama Rusijos
flA LTI.MORE. M D.
Mirusio kardinolo Gibbonso kū tijos linijai
Vokietijos
šimtui
markią
riškoji
lytis.
Olandams
alsino
1.5,7
dus
norisi išgauti iš Vokieti bolševikų miksų. Ypač tas au
nusprendė
Ispanijon
pasiųsti
no laidotuvės įvyks Kovo 31 <1. Prieš pat mirsiant kardi
kė" jos kuodatigiatįsia aukso. Bet ksas apsčiai barstomasJndųs-'
nolui nuo Šventojo Tėvo buvo prisiųsta kablegrama su pa ri turėti karalienę. .Iii1 nori militarinę misiją studijuoti Ja Lietuvos šimtui auksinu
Lenkijos
šimtui
markių
,12taipĮiat jiems labai norisi prie trijų Centruose.
ponu armijos organizaciją.
karaliaus.
laiminimu.
Berkeley, Cal., Kovo 25. -

Komunistų Revoliucija
Vokietijoje

NAUJAUSIOS ŽINIOS

PINIGŲ KURSAS.
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DRAUGAS

Penktadienis, Kovas 25, 1921

niais mokesčiais dėl to, kai t
kiniu. Bet jei tas patsai žmo
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIEM11AK I'IK neturi reikalo
bijotis apgavi
gus savo protą ir liuftšą valią
mų. J ją priimami tik pažįs
pakreipia blogon pusėn, tuda
“DRAUGAS”
tami
savieji
darbininkai,
kurie
tai
nelaunė žmonijai. Medžiaga
Siame begiamame pasauly seisi. Be vandens nei troškulio
■Ina kasdien* Uskyrus nedėldlenlaa
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą
PRENUMERATOS KAINAI
dirbdami drauge nesiduos ap matome didelį daugelio sut nenumalšinsi, nei sriubos neiš kaipo toki Įftiti imt save nieko
OHICAGOJ IR UŽSIENYJE l
gaudinėti vienas kitam.
vertų daiktų įvairumą ir virsi, nei vaistų įiejMigaiuinsi, negali nuveikti, bet tarnauja
tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių
Mėtoms .................................
*8.00
Apilraudų
įvedimas
prie
uni

žmogaus
tikslams
ir
sumany

s k i r t i i įg u i ną. Ju rėse, eže ruošė nei burnos nenusiprausi. Tą
Poiel Metų .
. .r.nv. . . <.00
Katalikų
BUV. VALST,
jų paragina jų narius neužvilk- ir upėse nardo ir maudosi ga patį galima pasakyti ir apie mams, ar tai atsižvelgsi į ugnį
Metams .......... ..................... *8.00
Pusei Mėty .......... ,■............. >3 8.00 ti mokesčių ir neišstoti iš uni lybės didelių ir mažų žuvų, žu ugnį. Ugnis yra būtinai reika į geležį, ar į vandenį arba į ką
1
Pranumerat* mokosi ĮSkalno. Lai jos dėl mažų priežasčių. Todėl velių ir žuvykių. Miškuose, so linga ir naudinga ne tik žmo kitą. Jei žmogus ne kas gele
kas skaitosi nuo užsIraSymo dienos
ne nuo Naujų Metų. Norint permai tos apdraudos yra naudingos duose ir šiluose galybės įvai gui, bet ir kiekvienam sutvė žinės rudos, tai ji ten kaip
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir ir pačiai darbininkų organiza
rių paukštelių, paukštyčių. Gi rimui. Jei kasdieninė saulutė buvo per amžius, taip ir pasi
senas adresas. Pinikai geriausia sių
1916 m.
sti Uperkant krušoje ar eaprese "Mo- cijai.
rių tankumynuos slepiasi daug sustotų siuntusi žemei savo liks tolinus. Jei žmogus neuž
I
ney Order” arba {dedant pinigus 1
Apdrauda
yra
naudinga
dar

įvairios rųšies dideliuj ir ma spind., tai visokis gyvis esan kaitins vandens su pagelba ug
registruotą laiiką.
bininko pačiai ir vaikams. To žų žvėrių, žvėrelių. Iš jų Lie- tis ant jos turėtų išnykti. Tad- nies ir nepadarys garo, tai
Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos
“DRAUGAS” PUBL. 00. dėl ji stiprina darbininko šei
tuviai-socijalistai pasisavino gi be ugnies negalima apseiti. garvežis netrauks. Tai-gi žmo
8334 S. Oakley Avė., Chicago. myną. Pati nelabai įkęsysis bėg
JAME yra 150 su viršum paveikslą a) pavienių darbuotojų
močiutę monkę arba beždžio Be ugnies nei namų neapšildy- gus ir jo protas turi didelę ga
Tel. Roosevelt 7791
b)
draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun.
ti nuo vyro, žinodama, kad ji nę. Oras yra pilnas vabzdžių, si, nei duonos neiškepsi, nei lybę savije. Ką jis nori, tą ir
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) kitų.
pabėga nuo tūkstančio dolie žemė įvairios rųšies kirminų ir valgymo nei išvirsi. Neapseisi daro. liet tankiai ne taip da
rių arba daugiau.
JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių parapijų,
kirmėlaičių. Tie visi sutvėri ir be geležies. Šiandieną gele ro, kaip jo sąžinė liepia da
draugijų,
jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir Li.ip daugybė įPritardami Mašinistų įvestai mai turi jausmų ir vadovauja žis vartojama visur ir iš jos ryti. Kada žmogus elgiasi
vairių įvairiausių aprašymų.
tvarkai ir kitų unijų sumany si omene, bet neturi proto. Tik dirba naudingus ir reikalingus prieš savo sąžinės balsą, sa
mams pasidaryti taip pat, mes tai vienas šiame pasaulije su įrankius. Be vinių nei namų kantį jam: nedaryk taip, su
JAME vienu žodžių, šalę visapasaulinių žinių telpia visas Avis-gi mintijame, kad turės ka tvėrimas yra apdovanotas nepastatysi, nei vartų nėsukal- stok, tada jis jau tampa Me
nierikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą
da nors ateiti laikas, kada vi liuosa valia ir gana šviesiu pro si, nei arklio nepakaustysi. dingu žmonijai ir pavieniams. ■ knygą jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos
si piliečiai turės būti privers tu; vienas tiktai yra tobules Džiaugsmas ir laimė žmonijai Tada-gi tai atsiveria pradžia ■■ Lietuvą, kaip mes matome
tinai apdraudžiami viešpatijos nis, kutiam visi kiti sutvėri savo protą pavartojus naudai, nelaimių. Kada žmogus sugen ■
Kaina; Apdarytos ..................................... $1.00
ne vien mirties, ar nelaimės at mai tarnauja. Tas sutvėrimas bet nelaimė ir ašaros,kada žino da ir nebeklauso sąžinės balso, ■
Kaina: Neapdarytos .................................... 50c.
vejyje bet taip-gi ir ligos. Ki yra žmogus.
nės savo protą pakreipia prie ■tada jis virsta pavojingu vi ■
Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos
taip sakant, turės būti įvestos Žmogaus naudai yra erdvių šingon pusėn. Ir stebėtinas tas suomenei, ir iš jo tenelaukia ■
I kainos da lOe. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no
ligos ir mirties mokestis, ku paukščiai, jūrių ir vandenynų žmogaus protas! Kokių jis pasaulis gerovės, nei džiaugs
rite siųsti į Lietuvą.
ris kiekvienam žmogui teiks žuvys, miškų žvėrys. Tad-gi šiandien stebuklų neišdaro. mo,bet tesir^ngia prie nelaimių
Užsisakydami adresuokite:
pagelbą ligoje ir jo šeimynai žmogus laukinius gyvuolius iš Priėjo prie to, kad ‘žmogus iš ašarų ir vargų. Ugnis nors di
Mašinistų Sąjunga (Interna
deliai vra naudinga ir reikalin
tional Association of Maclii- mintyje. Ta mokestis galės mokino įvairių darbų ir jais rado orlaivį, pasikėlė su juomi
“DRAUGAS” PUBLISHING C0.
būti dar mažesnės negu Maši naudojasi, kaip, va: laukinį ar augštyn ir erdveje lig paukš-lt?u, bet žmogus nustojęs są'žinists) yra trecioji sulig didu
nistų Unijos, o pašelpa galės klį sugavo, pripratino prie tis skrajoja, pakilu iki debe-!llės ir žmogiškų jausmų tą
2334 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois.
mo sąjunga (unija) priklau
būti didesnė, nes didieji skai vežimo, arimo ir kitų darbų. sų ir augščiau jų. Tarytum Į ugnelę pavartoja žmoni jos tursanti prie Amerikos Darbo Fe
čiai pigina mokesčius. Apdrau Ant galo patsai sėdasi į veži žmogus nieko nebijo, žemės kli sunaikinti. Be geležies sun
deracijos. Paskutiniu laiku ki
da kaip knygos spaudos spau mą ir važiuoja sau patogiai. Iš gyventojai jo nebesiekia. Išra ku apseiti ir ji mums visiems
lo sumanymas įvesti tos sąjun
dimas. Kuo daugiau ją iman kuvų ir paukščių žmogus tu do žmonės nardančią laivę ir yra reikalinga, bet pažvelgk ir sų nelaimių ir vargų. Kame
DR. S. BIEŽIS
gos, arba unijofc, nariams po
apsvarstyk, o pamatysi, kad ge gludi priežastis nekalto jauni
čių, tuo pigiau atseina.
štai
tarsi
juros
Suvis,
LIETUVIS GYDYTOJAS
ri
gardžius
pusryčius,
pietus
ir
mirtinės pašelpos davimą. Su
IR CHIRURGAS
Tik prokuratūra turės šiek vakarienę. Žmogaus naudai y- plaukia virš vandeniu ir niurk- ležis pavidale šautuvo suvarto kaičių kraujo veltui pralieto,
2201
West 22nd Street
manymas tapo paduotas bal
tiek darbo, nes jai reikės ko ra pavesta dar ir kita medžia telėja })o vandenim. Juros ta šimtus ir tūkstančius sūnų kame gludi priežastis išnaikini |TeI. Ganai 6222
suoti. Grįžtantieji balsavimo
42nd Street
voti su apgavikais, bet proku ga, kaip tai medžiai, vanduo, siaubūnai nebaisus, nes plieni atplėšė nuo motinų širdžių ir mo miestų, miestelių ir kaimų ? ■ltes. 3114 W. Tel.
McKinley 4888"
lapeliai parodo, kad didelė
ratūrai tas bus pigu ir lengva. akmenys, kalnu mineralai ir t. nių laivės sienų neperkąs ir paguldė į šaltus kapus. Lietu Pasakysime karas yra priežas
dauguma stovi už apdraudų.
vi, pažvelgk ir apsvarstyk apie tis. Taip karas. Bet karą su
t. Tie visi daigtai yra naudin nepramuš. Išlaukinis priešas
Pomirtinės daugumų nustato
baisųjį karų, kiek jis nelaimių, kūrė sugedęs žmogus, tad-gi
IŠ ŠVEICARIJOS.
gi ir reikalingi žmogui gyven jai jau nepavojingas, nes per
pats narys, bet ji negali būti
vandenį nemato. Garvežis taip kiek jis vaitojimų ir kiek jis žmogus nustojęs žmogiškų
ti.
didesnė kaip $2,(MM). Kas nori
vargų pasauliui pridarė, Paž jausmų ir sąžinės pamina vis
Iš patikimų šaltinių sužino
gi
žmogaus
proto
padaras
ir
gauti pomirtinės $5(M), tas kas
j<> įsa
jau kaip kurias smulkmenas Bet reikia atminti tų, kad štai žmogus kinko prie jo ke velgk truputį nors ir į savo ką po kojų. Dievas
mėnesį moka 50 centų. Gdlinia
iš Tautų Sąjungos paskutinio žmogus nėra nei jautis, nei .a- letą desėtkų vagonų ir zvim tėvynę Lietuvą, kurioje gimei, kymai, tai esą kunįgų išmis
gauti $750 mokant 75 centus;
posėdžio, kuris buvo skirtas iš silas, nei beždžionė nežiūrint bia ‘žaibo greitumu iš vienos kurios duona užaugai ir kurios tas! Suteik Viešpatie išgamoms
$1,000, mokant vienų dolierį ir
rišti Lietuvių-Lenkų konflik ką kas šneka, bet yra protin vietos kiton; šiandien Chica- pinigais į šią šalį atkeliavai. nors šiek tiek proto.
taip toliau, pakeliant po 250
tą. Iš Lietuvos pusės dalyva gas sutvėrimas, turys liuosą va goje, rytoj New Yorke, po ryt Tavo širdis, nors ir akmeninę
Telefaiuu rullman
Atsargiai su šlamštais.
dolierių pomirtinės ir po 25
Dr. P. P. ZALLYS
vę Galvanauskas, Klimas, Si lią. Tad-gi žmogus sutvertąją kitame mieste; šiandien vieno butų, bet vistiek apsipils krau
centus mėnesinės mokesties.Ta
Karas su visomis pasekmė
Lietuvis Dentistaa
dzikauskas, Milošas; iš Lenkų- medžiagą gali pavartoti nau je pasaulio daliję, po trumpam ju, o skruostai ašaromis. Komokestis yra pusiau pigesnė
mis
vra
Medingas,
bet
ir
be

10801 Ko. MJchlgan Aveniu
dai
airba
blėdžiai
savo
arba
vi
del-gi
taip?
Lengya
atsakyti,
Askenazy ir kiti. Tautų Sąjun
laikui kitoje.
ItOK«land, 111.
negu šiaip apdraudimo kompa
šlamštai negeresni.
VAI ANUOS: 9 ryto Ibi » rakari
nes žinome ir suprantame Į»er- dievių
gos nariai atydžiai klausę mu sos žmonijos. Vanduo, ugnis,
I. Pullman 842 ir S18O.
Tarp senų laikų naudingų daug gerai, kas ten per ilgus Dori ir protingi žmonės savo
nijose.
sų Atstovų išvadžiojimų-argu- geležis, medis buvo yra ir bus
Nepriklausantieji prie Maši mentavimų. Pasisekę išaiškin reikalingiausia medžiaga žmo išradėjų yra su pagarba mi metus dėjosi ir dedasi.Karams, šviesiu protu ir mokslu naudo
nistų Unijo? negali naudotis ti visus iš Lenkų pusės daro nėms kasdien. Vanduo yra taip nimas Gutembergas., Jis buvo žudynėms, gaisrams ir galo ne damies stengiasi apšviesti sa
taip lengvomis apdraudos są mus Lietuvai priekaištus ir reikalingas ir naudingas, kati pirmutinis spaustuvininkas ar matyti. Ten ant musų tėvynės vo brolius Lietuvius tikra švie Telefonas Armitage 9770
MARYAN S. ROZYCKI
lygomis. Unijos nariai jas gau net kai-kuriuos jų sugrąžinti be jo tiesiog nei dienos neap- ba drukoritis. Jo išradimu dau laukų kovėsi Lietuvių paver sa, teikdami jiems pamokinanMUZYKOS DIREKTORIU8
Mokytojas Piano, Teorijos Ir
geliu atžvilgiu ištobulintu nau gėjai Bušai ir Vokiečiai. Ten ' ias knygas ir tiesą mylinčius
na tuomi pačiu, kad yra na pačiai Lenkijai.
Kompozicijos
dojasi šiandien visas civili daugelis kaimų ir miestelių su laikraščius, o paklydėliai po
riai. Gydytojo liudijimo nekei
2021 N. Westcrn Avė.
Musų pusę palaikęs ir pulk. be Tautų Sąjungos, matyt, pa zuotas pasaulis spauzdindamas
Chicago, III.
kia. Pomirtinė išmokama nemokslo kauke stengiasi įbruk
naikinta
ir
sugriauta,
ten
žmo

gelbės.
Kadangi
Lietuvos
at

Cliardigny ir visa T. S. siųsta
knygas, laikraščius ir kitokius
vien mirus nariui, bet ir taip
ti savo šlamštus, kurie dvokia
Lietuvon komisija. Cliardigny stovai pareiškė, kad ar plebis daigtus. Labai yra gera, kad nių kraujas ąipeliais tekėjo ir
susižeidus, kad nebegali darbo
neapykanta artymo, Dievo, ti
išrėdęs abiejų pusių nusistaty citui esant, ar jam nesant vis žmogus pavartoja savo protą i-r tebeteka, nes ramybės dar nėra
dirbti.
kėjimo ir tėvynės. Iš knygų ir
mą, kad Lenkai neturi teisės tiek prisieis su Varšavos val liuosą valią savo arba visos ir kova neužbaigta. Ten kur
laikraščių
skaitytojai numano,
Mašinistų sumanymas labai savinties Vilnių, kad prie da džia įvairius klausimus rišti,
piriniaus puikus miškai šla
žmonijos
naudai.
Jis
gali
ir
ore
kaip žmonės gyvena kitur, ką
patiko ir kitokioms darbininkų bartinės ekonominės suirutės kaip tai: sienų, ekonominius,
1900 S. Halsted Str.
mėjo, šiandien tik apdegę jie veikia, koki yra jų reika
liuosai
paskraidyti
ir
po
van

sąjungoms (unijoms). Elektri jie negalį teikti Vilnijai pa politinius, susisiekimo reikalus
Tel. Ganai 2118'
niai darbininkai, katilų dirbė gelbės. Čia taip-pat paaiškėję, aptarti, Tautų Sąjunga davus denim be baimės nardyti ir kelmai teriogso. Kur-gi ir ka lai. Ir taip perskaitę laikraščio Valandos: 10 ryto iki 8 vakare
jai, teknikiniai mekanikai kad Tautų Sąjungos buvo ma vieną mėnesį laiko prisirengti greitai važinėti patogiu trau me ieškosime priežasties tų vi- skiltyse įvairias žinias mes pa Gyvenimas:
2811 W. 88rd Str.
tyriame, kas dedasi Amerikoje,
(Teclinical Engineers), arclii nyta padaryti vien Vilniuje ir prie šios naujos konferencijos,
Tel. I’roepect 3466.
Afrikoje. Europoje arba kito
tektų ir brai'žintojų sąjunga ir jo apylinkėje maždaug 30 ver kuri turėsianti įvykti Bruselyj,
je
pasaulio daliję. Nors skai
ugniagesiai rengiasi padaryti stų apsukui plebiscitą. Bet vadovaujant
Belgui, rodos,
tytojas tiki paduotoms laik
taip-pat. Galima tikėtis, kad ir kuomet musų atstovai išdėstė, 1 lymans’ui.
rašti je Žinioms, bet ne visuo
kitos darbininkų sąjungos pa nurodė sritis, kurios turėtų Im Per šį mėnesį vis-gi Vilniją
met
jos yra teisingos. Tada jos
darys taip pat.
ti. .jeigu Tautų Sąjunga spirs valdys lx*nkų administracija
yra teisingos, kada žmogus
Mašinistai nėra pirmutiniai. daryti plebiscitą, paimta į bet Lietuvai duota lygios tei
paduoda aprašomąjį dalyką
Didėsės Geležinkelių Brolijos “žmonių atsiklansymo” plotą, sė- su Lenkais ir dar daugiau,
taip kaip ištiktųjų jis yra.
(Railroads Brotlmrboods) jau kuomet paaiškėjo Paryžiaus nes Lietuvai, L. Valdžiai kon
■
Bet jei žmogus ima suvedžio ■DŽIOVU,Spcctjalislas
MO'I ERŲ ir VYKŲ LIGuS
senai turi įsiveliu pigias gyvy ponams, kad ne 1,500 kareiviu troliuojant, pravesta aprūpin
ti visuomenę, tai jis praneša Jvalnndosnuo 10 Iki 12 Išryto; nuo|
bės apdluudas savo nariams. tai s'ičiai privulo s,kirti, bet ti Vilniją perši mėnesį ir, ro
iki S po ploty; nuo 7 iki 8:30
tokių dalykų, kurie neįvyko ■2
■vakaie Nedaliomis 10 kli 1
Tos rąšic- apdraudos skiria mažiausiai 15-20,(MM), o taip dos. toliau maistu. Lietuvai
Telefonus Drcicl 2880
arba įvyko, bet visai kitokioje |
si nuo npdratidų kompanijų pat, kad nei viena pusė šios reikia dabar tik pinigų indiioformoje. Tud-gi nelaimė, kad •m
o Vilnius Ims mus!
tuomi, kuomi kooperacija ski komedijos nenorinti. - Tautu nos
ir mii.-ų tautoje tokių suvedžio-i
riasi nuo ĮHrklio savininko. Sąjunga nutarė Lietuvoje ple Duonos yra, tik ją valdžia tu
tojų ir melagių turime nema
ri pirkti. Sukruskite amerikie
Pirklys rūpinasi daugiausiai biscito nedaryti.
nivd. 8448
žą būrelį, ir taip kai-kurinose i’cl. Yards liOOO
pelno sau padaryti. Kooperaci Nuikani'-gi pareiškę, kad čiai •
Dr. V. A. ŠIMKUS
Lietuvių laikraščiuose ir kny Lietuvis Gydytojas, Chirurgas |r
ja rūpinasi daugiausiai naudo- jie esą atsakomi ugi už įvy Oficijaliai laikraščių prane
Akašeras.
gose musų broliai, ieškodami
padarvti savo pirkėjams. Ap kius Kytlį Lietuvoje, kad ne šimai yra trumpi ir jie skelbia.
8203 H HalMtcd Kt. Chicago.
tiesos, randa melą, ieškodami Valandos: 10 12 iš ryto 1- 3 ir
draudos kompanija rūpinasi atidėliojant turi savo karuo- kad Vilniaus klausimas likvi
gy\eilinio, r.indą miitį, ieško 6 — 8 vak.ir- Nsd. 18—II ia ryto.
padaryti kuodniigiausiai pelno inenę iš Vilnijos prašalinti.
duotas.
dumi ramumo, randa suvedžio
asmenims įdėjiisiems kapitalo į Askenazy 'karščiavęsis gana,
Kaip j tai Lenkija atsilie
jimą. Nes iš tarpo musų bro
ją. Unijos npdrnudu iiipiiinT bet nieko mųiešęs. 'I’. Sąj. Ko ps. ar jie skaitysis su “įvyku
lii.i Lietuvių randasi sugedu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiinM
papiginti mėnesinius mokės misijos narys Anglas grūmojęs siais faktais“, kaip tai mėgs
lies. 1138 Tndepcndence Illvd.
sių asiiietių, kini'* neva tai po
Telefonas Von llnren 284
ėius upsidrniidžiuntiems na Lenkinus pirštu ir sakęs: “Ar ta patys skelbti, ar jų turtinga
priedanga npšvietos griauna iš
riams, Teisingai tat sakoma, aš jums nesakiau, kad taip bus, fantazija vaidentuvė ras nau
padorių širdžių branginusį
kad apdramlos skyrių pridė ar nŠ nesakiau f”
ją “faktą“ avanturą, parodys
l(iiiui>i
Gydytojas rl Chirurgai
turtą
tikėjimą.
jiums prie unijų via geras žiu
Karščio apimtas Askenazy ai tyma ateitis, () minus tuoinKpe< ijuli-I«s Moteriški), Vyrišky
Kun. A Briška
Yuiki) Ir vi y chroniški) Ilgy
gsnis pirmyn, .lis daugina prasitaręs, kad Vuršavos val tarpu reikia akylai budėti. Su
VAI,ANUOK: 10—11 ryto 2—8
naudą unijos nariams ir stip džia jau esanti nutarus grąžin Lenkais pasitvirtina patarlė:
Illlllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllliliu
7_* '"k- Wcdėlio»ln 10—1» d.
Ofisui 3384 Ko. Halsted 8i„ Chicago
rina pačią uniją.
ti Vilnių Lietuvai, bet lai no su melu nuvažiuot nuvažiuosi,
{PLATINKITE “DRAUGĄ” |
Telefonas Dmver V68H
Pažaislio baznvcia is arti.
-Ji gali pasitenkinti piges rinti padaryti
Bitikaą.
pati Lenkija, bet ne sugrįši.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIli ilIiilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllUlilH

Apsvarstyk, Ką Skaitai.

i AMERIKOS LIETUVIAI! ■
■

Metraštį

■■
■■

i■
■■
■■
■■
■

Mašinistai Apsi
draudžia.

■■

■■
■■
■

■■

DR. A. L. YUŠKA

S

DR. A. A. ROTH,

Penktadienis, Kovas 25, 1921
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BRKUGKS

' >f. Vaičaitienė, J. Raizka, O. Poc- CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
kiutė, J. Makstutis, J. Zuravieieuė,
NAUJOS KNYGOS
Kas tiktai iš Cicero norite
Ivų tik išėjo Iš spaudos
K. Norkaitienė, E. Jajaujiutė, K. gauti “Draugų” arba paduoti
veikalas
Makienė, R. Skripkuinienė, V. Ja- į jį apgarsinimą, ar kokį spau
Kl’N. PROF. PR. BI C1O
nulavičienė, E. Sidaravičienė, V.
SIOUK CITY, IA.
Šimutis, prot. rašt. — V. Ka- Katalinienė, M. Arlauskienė, E. dos darbą kreipkitės prie p.
“Katalikų Tikyba”
liečius, fin. rašt. —; J. Mečius, Puteliunienė, M. Benavieienė, J. A. Valančiaus.
Katalikų Federacijos Sekreto216 puslapių
1511 S. 49 Court
I.
Noreckienė, M. Bagdonienė, V.
rijatus nuoširdžiai kviečia vi Vasario 28 d. buvo surengtos ižd. — J. Mečius.
Gražinis Audeklo
Apdarais ............................. $1.80
prakalbos
Šv.
Kazimiero
sve

Pas jį galima gauti malda
Žvirblienė,
E.
Gulbinienė,
M.
Ta

sus
kunigus-klebonus
ir
visus
Delei išgavimo pasų, vizos
Prastesniais apdarais ... $1.50
Kovo 20 dienų L. Vyčių 35 mošaitienė, M. Rutkauskas, J. Po knygių ir kitokių knygų.
Be apdaru ......................... $1.30
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tinimo įgaliojimų, visokios rū pasišventimu steigti visose lie daryta kolekta sušelpimui ne medijų: “Gerinus vėliaus, ne čius, J. Bunevičius, V. PangoniuSavo Parapijai”
šies dokuanentų ir delei suieš tuviškose kolonijose Federa senai sudegusios Šv. Antano gu niekad”. Lošime dalyvavo tė, J. Aniaųka, I. Srujnpaitis, F. Reikalinga sena moteries ar mer
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Kaina 15 centų
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Šūkis
$5.00;
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sutarties. Atsišaukite
šias knygas galima gauti
Tautkaus rolėje J. Kilus, Mo čiulienė, M. Sivokienė, B. Rama mo. Sulyg Petras
sados kreipkitės prie Lietuvos kričius. O kuriose kolonijose
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J.
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nikos — V. Useliutė, Baudilos nauskas, M. Anankienė, S. Petraus
5323 Sliivkls Avė.
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sau užduotimi
visupirma: M. Kačinskas, P. Butėnas, J.
kas -kitas ar jis pats atsišaukti ant šio
Delei parsiuntimo pinigų platinti bei užrašyti savo ko Sprindis, J. Budreika ir J. A- likos buvo nedaug, nes tų va nišaitė, K. Binkunienė, J. Sligau- antrašo:
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dos šiuo adresu: Lithuanian Šiam dtftbui informacijų rei
D. Starkevieienė, M. Zelianiausatsirado Lietuvių tauta ir kaip Kovo 20 d. K. Strumilo sa
PARDUOSIU PIGIAI.
Representative, 162 West 31st
kalaukite pas centralį Federa senovėje gyveno. Žodžiu sa lėj broliai Kanovarskiai įrengė kienė, A. Alenavičius.
Parduosiu savo lota pigiai. Jis yra
Lietuvis Gydytojas Ir
Street, New York City, N. Y.
mini. 1432 So. 50th Avė., Cicero,
cijos sekretorių sekančių ant kant, aiškiai išpasakojo Lietu vakarų Lietuvos gynimo rei Davė po $2.00: P. Petraitis, E. po
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važiuoti
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Svakienė, M. Pekauskienė, M. Pa
rašų:
vių praeitį. Musų tarpe tokios kalams, kuriame statė sceno jaujienė, O. Lužeskiutė, A. Baltru- šaukite pasJonų Zulagėuą
1821 So. Halsted Street
Valandos: lt iki 12 ryto: 1 Iki 4
A. J. Valantiejus,
paskaitos labai reikalingos je minėtų veikalų. Suvaidinta šaitė, V. Juskavičia,' J. Podžiukai1417 So. 50-th Ave.,
po plet. t iki 9 vakare.
(Darbininkų Užeigoje)
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Brooklyn, N. Y.
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smuikavo
p.Atkočaitis.
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto:
selandiečiai žada skaitlingiau
gavus po “margutį”.
PROGOS!
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
Pelno neliko, nes įžangos bu leino, O. Bakšienė, K. Brazaitis, J.
tais nuo 5 iki 8 vai. vakare.1
susirinkti.
Lazdynėlis.
Mums, Lietuviams, ytin ma
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(Nuo musų korespondento).
vo tik $35. Isiaidų buvo: už sa Paukštis, P. Kantukevičius, M. Va
lonu minėti Velykas. Štai tre
lunienė, M. Virbickienė, A. Rinišic- mas, pigiai su dviem lotais, ar
lę $15 ir skelbimas $15.50.
jetų metų tam atgal neturėjo Vasario 16 d. Lietuvos Ne WEST PULLMAN, ILL.
nė, V. Stanevičius, E. Runienė, P. ba išmainysiu ant bučernės ir
L. L. S.
Jeksevičienė, O. Balšietė, E. Sikta- grocernės. Atsišaukite pas:
me vilties pasiliuosuoti iš priklausomybės šventė Telšiuo
arti 47-tos Gatvės
kiutė, J. Pocius, M. Rekštienė, D.
Vokiečių vergijos; šiandie jau se švęsta nepaprastai iškilmin Kovo 20 dienų Šv. Veronikos
Tel. Drovsr 7942
3114
So.
Halsted
St.
CICERO, ILL.
Vaina, J. Budreckis, M. Jocaitė,
laisvi piliečiai laisvos, nepri gai. Gatvės papuoštos tautinė moterių draugija ėjo “in cor
Dn C. Z. VezeflSs
S. Urbonas, J. Scnkauskas. O. Zumis vėliavomis, krautuvės ir pore” prie Šv. Komunijos. Tų
klausomos Lietuvos.
TIK $500.00 CASH!!
LIETUVIS DENTISTAS
Darhininkų Užeigoje, 1447 sinienė, M. Zusaišiutė, A. Kamcnpačių
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užpirkusi
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47)2
80. ASHLAND AVĖJUI
įstaigos
uždarytos.
Žmonės
Likusius kaipo randa parsi
Iškovojus laisvę, reikia jų
So. 50-th Avė. yru atėję laiš čaitis, B. Sctunas, M. Lubinienė,
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Mišias
šv.
duoda vieno pagyvenimo muro
užlaikyti, kas be aukų neapsi išryt skubinasi bažnyčion.
Seredomia nuo 4 lig 9 vakare
kai: J. L. Rimkui ir M. Ra E. Poškienė.
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arba
mainysiu
ant
loto.
eina, Lietuva, kovodama už Bažnyčioje 10 vai. ryto iš
Gerb. Tomas $6.00.
L. Vyčių 35 kuopos gražus kauskui. Prašomi atsiimti.
Atsišaukite pas:
savo tautos gyvybę, turėjo kilmingos mišios, o po mišių
Davė po $10.00: Gerb. Noreika,
būrys
jaunimo
“
in
corpore
”
A. Grigas & Co.
daug aukų padėti; jaunimas pamokslas. Bažnyčia prisigru
F. Baris, J. Jeruscvičia, J. Bal
CUSTER, MICH.
prie
šv.
Komunijos
ėjo
Kovo
3114 So. Halsted St.
turėjo aukoti savo spėkas ir dus žmonių taip, kad tik tiek.
J Dr. M. T. STRIKOL’IS
trušaitis, A. Jodaugas, V. Rač
20
dienų.
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Vyčių
kuo

■
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* j
gyvybę pakol tos laisvės susi esti atlaidų dienomis. Po pa
kauskas, R. Navickienė, R. Rama
Nelaimė.
■
Pcoplcs Teatro Name
pų
sudaro
daugiausiai
čionai
laukėme. Minėdami Velykas, maldų prieš bažnyčių aikštė
Ant pardavimo namas, 2 fialų, 2 ■1616 W. 47th Str. Tel. Boul. 160l
nauskienė, S. Ungurys, M. Zariini; Pittsburgho, Pa. čia su ba, M. Sadauskas, B. Liepa, O. furnaces, iiržuolinio medžio vidus, Bvalandos: 6 iki 8 vak. Nedėl įcj
atminkime ir dabartinį Lietu prisirinko pilna žmonių: čia augęs jaunimas.
kningonis šėpos, buffet, guzas, elek ■iki 12 ryte.
šeimyna atvažiavo J. Duinb- Mickevičienė, J. Pclukauskas.
tra, telefonas ir viskas sulyg vėliau
vos jaunimų, nes jis daugiau buvo kareivių ir šaulių būriai,
lies. 2914 W. 43rd Street
sių jtaisų randasi 26 41 W. 69 St. ■
sia Tėvynei yra pasišventęs, gimnazijos, liaudies ir Žydų Kovo 20 dienų Air. Šv. Kry lauskas ir apsistojo Oeeana Davė po $20.00: J. Valukonis ir Kaina. $7 800.00. Atsišaukite pas sa
Nuo ryto iki piet.
iTel. MiKinlcy 203
vininką
jis savo krūtinėmis gina Lie- mokyklų mokiniai, draugijos, žiaus dr-ja laikė priešmetinj viešbuty. Jis apžiūrėjęs Lietu J. Andriulis.
0617 S. Artcslan Avc.
Davė po $25.00: P. Lied, G. Vai
1 u vos nepriklausomybę.
valdininkai, gaisrininkų kuopa susirinkimų, kuris buvo gana vių kolonijų manė čia pirkti

LIETUVOS ATSTOVYBĖS FEDERACIJOS ORGANI
ZATORIŲ DOMEI.
AMERIKOJE PRANE
ŠIMAS.
Amerikos Lietuvių Rymo-

į V. W. RUTKAUSKAS ■
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DR. P. 11ALATORIS

VELYKOS.

Dr. M. Stupnickij

IŠ LIETUVOS.

I

H

skaitlingas ir prisirašė daug ūkę ir apsigyventi.
nienė.
Velykų laike atminkime tuos ir minia žmonių net iš sodžių
naujų
narių.Išrinkta
nauja
val

Vienų naktį jo moteris norė Davė $30.00: Nekalto Prasidė ĮĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiinii
tautos gynėjus, aukokime atvykusių. Visi nežiūrėdami
s adyba iš sekančių asm: pirm. — jo savo mažam kūdikiui su jimo mergaičių dr-ja.
šalčio
ir
vėjo
(šalčio
buvo
alient mažų dalelę Tautos FonVisur reikalaukit arba patys išsirašykit
A. Norbutas, vice-pirm. — P. šildyti pienų. Užkurtas gaso- Davė po $100.00: kun. J. Ku
<lan sušelpimui Išsimokinan pie 15-17 laipsnių) atėjo šios
PAVEIKSLUOTA LAIKP AŠTT
lininis pečiukas ekspliodavo ras, P. Čipukievičius ir Ona ir
čios jaunuomenės. Jei jau dau iškilmingos šventės švęsti.
Petras Karcvičiai.
giau negali, paaukok bent ke Pirmiausia prakalba Telšių Loterija išpuolė Telšių apskri ir baisiai visi apdegė. Motina
(Daugiau bus).
lias dešimts centų. Moksleivis komendantas minėdamas, kad ties milicijos vadui Puikatali ir duktė 12 metų mirė. Pagel
iam buvo pribuvę keturi mies
už juos pragyvens visų savaitę. pirmus metus kovojom su bol kui.
TAUTINĖ SVEIKATOS
Juose paveikslais nušviečiama:
Jei nežinai kur T. Fondo sky ševikais, antrus su bermonti Visi šių šventę švęsta su di telio gydytojai, slaugytoja ir
TARYBA.
dvi
seseli.
1) armijos gyvenimas ir veikiniHM,
riaus vuldyba ar gal jos nėra ninkais, o trečius su Lenkais deliu džiaugsimi ir viltimi. Visi
2) svarbesni Valstybės gyvenimo atsitikimai,
Miesto
gyventojai,
atjauzdajūsų kolonijoj, nupirk krasos ii ši trečioji kova tur pasisek tikisi, kad ateinančio meto
(I’rislųsta iš Am. Itaud. Kryžiaus)
3) Lietuvos ir kitų kraštų gamta.
ženklelių, jei aukosi mažiau ti.
šventę švęs jau laisva, nuo mi Dumblaiisko nelaimę, pa Tautinė Sveikatos Taryba
Be to, ten rasit ir geresnių dailės raštų.
rinko
aukų.
Lietuviai
ūkinin

Kaina:
inebuns (12 Nr.) 35 auks.. vienam nutn. 4 auks.
dolierio, įdėk j konvertų ir pa Toliau kalba apskrities vir karų nevaržomu Lietuva.
sutaiko viešas ir privntiškas
kai
taip-pat
aukojo.
Amerikoje metams 2 dolieriai
siųsk žemiau paduotu adresu. šininkas, gimnazijos mokyto
P. S.
sveikatos
organizacijas
Suvie

Adresas: Kaunas. Generalis štabas.
Kūnai su bažnytinėmis pa
Nors ir mažiausia auka yra pri jas .J. Gedminas ir Žydų atsto
nytose Valstijose. Tat yra žy
“ATSPINDŽIŲ” Administracijai.
maldomis
palaidoti
miesto
ka
ELTOS ŽINIOS.
imama su dėkingumu.
vas. Visi liejo karštus linkėji
mus
žengimas
pirmyn
i
phitu
piliesi1. Laidotuvėse dalyvavo
N'epavydėkime Lietuvos jau mus.
sveikatos aprūpinimo pageri iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiHiiiiiiimiiiiiuHimmiiiiii
daug
žmonių.
Liet. Inf. Biuro).
nimui apšvietus, nes tik per
Po prakalbų f t limitų or (Prisiųstos
nimų. Tų oiganizuoja Ameri
*
apšvietų Lietuva pakils iš ka kęst ra griežė Lietuvos himnų, Kaunas II - 11. (imlų spau Diimblauskas dideliai verkė kos Viešos Sveikatos Draugija,
ro griuvėsių. Tad Velykų šven o žmonės, visa minia, visu bal dos biuro pranešimu, (imlų savo mylimos šeimynos, kurių Amerikos Mcdikulė Draugija
■
Skubinkite užsisakyti 1921 metams
tėje aukokime sušelpimui besi su drauge giedojo. Del Šalčio tautos Komiteto susirinkime norėjo apgyvendinti ant ūkės ii- kitos. Taryba suorganizuoti! I
Lietuvių tarpe.
I
mokinančios jaunuomenės.
ir vėjo tas visa tęsėsi neilgiau Vilniuje jierrinktas Komiteto
po nuodugnių sveikatos ištyri
“Am. Uk.” Rep.
■
Tautos Fondas.
valam los.
nėjimų. kiniuos atliko atstovai ■
prezidijuinas.
222 South 0-tli Street,
Vakure “Džugo” salėje
National Ttibereulosis Assoeia- ■
J Koinileta dabar įeina: pir
Brooklvti, X. Y.
“Kanklių” draugijos ir Telšių
t ion, (’ouneil of I lealt b i r Pu I
mininkus Japienii, viee pirmi
■
gimnazijos mokinių darbu su
blic lnstruetion, American Me- ■
Jis nušviečia musų armijos gyvenimą ir darbuotę.
įlinkas
A.
Karaime,
sekreto
Pasaulyje yra apiė 5,000 rengtas vakaras. “Kanklių”
■
dieal
Assoeijition
ir
American
Jis duoda daug naudingų patarimu kal iuoinenės reikaluose ,
rilis N.Kaelmnavič ir iždinin
kalbų.
choras padainavo dainų, gim
Ited
Uross.
'1
’
iii
ylai
susideda
Jis suteikia žinių apie kilų valstybių armijas.
, Mirties bausmė yru dar tris nazijos mokytojas Jurgis Ko- kas A. Stankievič,
(SurinkloH A. h. kun. I’. B. Se iš vieno atstovo ir vieno pa ■
Jis parodo musų priešų karines pajėgas ir ieško kelių joms 1
dešimts aštuoniese valstijose. švs paskaitė paskaitų apie Kaunas II - 11. (imlų spati
rafino Kerantoti'e, Pa.)
vaduotojo, kuriuos skiriu kiek ■
nugalėti.
■
Apskaitliuojiiiim, kad pasau Lietuvių didvyriškus praei dos biuro pranešimu, praeitų
(Tąsa.)
vienu Iii devynių organizaci ■
.lis neša kareiviams mokslą, duoda jums dailės lašliĮ.
lyje yra apie 15,430,1100 Žydu. ties darbus, nierguitės-gimua- mėnesį Vilniuje įvykęs Gudų
Farrand, ■
M. PiiliiiiiMkienė, J. Jaiiubiilis, J. jų. I)r. Livingston
Todėl kiekvienas pilietis, kovojąs dėl Lietuvos ueprikiuu■ somybės,
Praeitų metų Cnliforriijos sįstės padainavo duetų “Mei Mokytojų Sąjungos narių su Zi iiiiivičius. K. Losetii, M. Kiirso- Amerikos Raudonojo
Kry I
privalo’ skaityti
ryžių derlius siekė 150,00(1 to Jė tėvynės nemari” ir “Avė važiavimas. | suvažiavimų at kienė, D. Biiruneiičienė, M. Kaz žiaus (’enlr.iliuio Komiteto pir ■
“KARĮ”
nų ir tai tokioje žemėje, kuri į Maria ”, paskambino fortepin vykę daugiau, kaip 200 viduti in u škicu ė. P. KI imti it im. J. Kvede- mininkas, tapo paskirtas pii ■
Kaina Amerikoje metams 2 dolieriai
pirmiau buvo mintijama esant no ir gale vienų nepaprastos nių ir žemesniųjų (imlu mok v i niičius. M. Kiii'ei ičiutė. M. Vnsnl miuiiiku Tautinės Sveikatos ■
I
netikusi.
41
paskolos bony išlaido loterijai.1 klų mokytojų.
imikiute, M. Jusiute, O. SipaitiPiie, Tarvbos.

ATSPINDŽIAI

AUKOS ŠV. KAZIMIERO
VIENUOLYNUI.

“KARI”

J

='IH0-W

' -”™. '

V’ -.v^vv

Penktadienis, Kovas 25. 1921

DRAUGAS

60-—Bab’anas Jonas,
n nę.i
Šilainienę, kuli važiavo Bridge
Pirkite
Dabar
64—Gasparaitis Maik, ,
portan, pakvietė* Subaitį auto70
—Grikenis Toni,
mobiliun sakydama greičiau
Atdara
72
— Grublis Jobu,
parvažiuosiąs.
73— Gurevičius J uoz.,
Dienomis
Atvažiavus ligi 31 ir Lowe
ilillliliiiliiilliiliiiiiiiliiiilliiiiiitllliitiiiili žMOGŽUDIS NUŽUDĖ DEPADĖKA SESERIMS KAZI- Avė., sukanties pagavo auto 82— linkis Antanas,
Vakarais
ADMINISTRACIJOS PRATEKTIVĄ IR PABĖGO.
83— Ivanauskas Ant.,
MIERIETĖMS, CHI
mobilių gatvekaris ir taip Ši- 84— j-Jakaitis Liudv.,
NEŠIMAS.
v
Nedėliomis
CAGOJE.
lainiene sužeidė, kad Kovo 16 87— Jąnkauskas P.,
Jo pasprudimas surištas su
mirė. J. Sub’aitį ir-gi labai su 88— Jankauskas J.,
Pirk Dabar!
Subatoj. Kovo 26 d., -“Drau
aplinkybėmis.
R. M. S. P.
Nemaniau,
kad
butų
tokie
žeidė,
Sužeidė
biski
ir
šoferį.
89— Jarkuuas J.,
go'* ofisas bus atdaras tiktai
Specialis
Išpardavimas
Cbicagos policija ilgas lai mielaširdingi darbai seserų Laukia Subaitienė pagrįžtant
93—Junonas Ant.,
iki 12 vai. dieną.
Europą
kas ieškojo ir gaudė žmogžu Kazimieriečių, Cbicagoje, ir savo vyro, o čia ateina polie95—Jurkus Antanas,
Vartotų
Karų
Bvisųvnitini
“O” I«iival'
tiiiiiiiiiiiiiiiiliiimiiiiiuimiiimiiiiiimiii dį Tliomas O’Connor, kurs taip apseitų sų ligoniu. Mel96— J ilsius Petras,
monas ir praneša,kati vyras sli
l'ARIirolMMI ANT NEW
Y0RK-HAMBURG
CHICAGOJE VISI APGAI slapstėsi nuo kriminaliu teis džiu man atleisti, kad sakau žeistas ir nuvežtas County liIŠMOKESČIO PLANO
97— J uškevičia S.,
Sustojant
Iš
100
Karų Galima pasirinkti
LESTAUJA MIRUSĮ
mo už savo piktus darbus. ' nemauiau, nes nebuvau persi--•ų-oninėn. Dabar p-nia Subaitie103— Kasakauskas Ant.,
Chrrboiirg Ir Soutliamptnn
ROADSTERS
KARDINOLĄ.
ORBITA Gegužio 21—Liepos 2
Užpraeitą naktį jis buvo tikrinęs. Aitas mano straipsne nė nežino nei ką daryti, nes
104— Kazlauskis Anton,
OROPESA Birželio l--Lle|tos 1(1
5
I
’
nsažicrių
Touring
108
—
Klimienė
Anė,
susektas vienuose
namuose lis ryškiai gali vaizduoti, kaip vaikas serga namie, o tėvas gu
ORDI NĄ Birželio 18-Liepos SO
7 Pnsužierii) Touring
110—Koeotienė Veronika,
Bažnyčia ir šalis neteko dide pietinėj miesto daly,' netoli gražiai yra užlaikomos ir mo li ligoninėj.
1-2 ir 3-ėios Kl. Pasnžle*iams
113
—
Kripavičia
Juozapas,
l'lie Ito.viil Mail Slėniu Pneket C.
lio vyro.
C’OUPES
Marųuette parko.
kinamos musų mergaitės Av.
Nik.
117 \V. Waslting(on Street
126
—
Bukauskas
Petras,
Tuojaus
nurodyton
vieton
Tel. Ilearbom 1367
SEDANS
Kazimiero
Vienuolyne.
Ne lik Cbicagos katalikai,
133—Mankevieius Petras,
Arba prie Tikietų pardavėjų.
nuvyko
penki
detektivai^
Ap

Karai
su
žieminiais
Šailimis.
bet ir kitą tikėjimu žmonės
Vasario (i d. pneumonia ap
(Suvėlinta)
135—Mažeika Ra p.,
k
Dideliame Pasirinkime.
didžiai apgailestauja mirusį stojo jie namus. Vienas iš de- sirgo musų 6 melų dukrelė. Aukos sudėtos Lietuvos nepri 137—Medikaitis Jobu,
įtektivų
pabarškino
i
duris
ir
kardinolą Gibbonsą, Kaip tlva-i
Karščio -turėjo 106 laips. Suži klausomybės trijų metų sukaktu 139—Meškauski J.,
1020 Hudson
l>ixie Flyer
—~—------------------------------------Tempiat' (('alil’ornia Top)
Pole sTel.
Randolph 2898
siškijn, taip visi kiti žmonės paklausė ()’Conner’io.
151
—
Pavlovski
Leonas,
nojęs apie ligą pasikalbėjau su vėse. x
Scripps-Boot
h.
Ohlsmobile.
Veikiai
tarpdury
pasirodė
ir
A. A. SLAK1S
pareiškia, kad mirusiame pra
\Vestrott
154— Petrauskis Zuz.,
Chevrolet
seserį* ('arineiita ir pašaukėm Aukojo:
ADVOKATAS
J’'ranklin
patsai
O
’
Conner.
Užkeikęs
pa

Fordą
155— Petrauskas J uozapas,
rasta uolus Bažnyčios dar
gydytoją. Buvau manęs vežti Po $10: P. Daugėla ir U. BiOfisas vidinuiestyj
Studebnker
J lodges
leido
kelis
šuvius
į
detektivą
ASSOCIATION BLDG.
(įveriami
Apperaon
156— Pet rauskis Juozapas,
buotojas, didis darbo žmonių
ligoninėn, liet sesuo, matyda lienė.
įtt So. I.a Salio St.
National
AVillys-Knight.
O'Neill.
Kiti
detektivai
subė

167—Pašauskis Antanas, *
užtarėjas ir žymus pilietis.
Valandos: 9 ryto Iki 5 po pietų
Bniek
Marmon
ma mergaitę pavojuj, sulaikė. Po $5: kun. J. Svirskas, M. L.
Panedėliais iki 8 vakare
Velie
Briseoe
Kuomet vakar rytą Švento go pas sudribusį savo drau Tada atsidaviau Dievo valiai Žaldokas, J. Petrauskas, V. Nor 172—Rakiekas Jonas,
Nedėliomis ofisas uždarytas
«'halmers
Reo
175— Renis Tonis,
Maxwell
Stephens Kjo V ardo katedron buvo susi gą. Tuo pasinaudojo žmog- ir sesenj priežiūrai. Gerb. Se kus.
i >rexel
King S
žkidis
ir
pasprūdo.
t
176
—
Remeikienė
Barbora,
rinkę Cbicagos klebonai pasi
Daige
Kissel
suo Carmelita* per dienas ir Po 2 dol.: O. Aleliunionė, O.
imti šv. aliejų, jiems ten bu Detektivas už pusvalandžio naktis sėdėjo prie sergančios Mickevičienė, Pr. Vaičkus, O. Ra 187—Sobekienė Rozalija*,
192—Skerka Kazimieras,
Mėnesinio Išmokesčio Pliano
Dr. I. Ę. MAKARAS
vo pranešta apie mirimą kar- 11,11 *
musų dukrelės ir net gulėjo manauskienė, J. Laučinskis, U.
Karo
kaina
Iškalno
mėn. Mok.
19.3
—
Slepavieius
Aut...
Kuone
visa
Cbicagos
polici

Froitikaitė,
V.
Petrauskas,
.T.
An

Lletuvys
Gydytojas ir Chirurgas
dinolo.
viename kambary. Nei vienam drišiunas. J. Mikšis, V. Juknienė/ 195—Smalienė B.
$200.0(1
$75.00
25.00
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.,
ja
buvo
pakelta
ieškoti
žmog

300.00
30.00
100.00 •
Tš ten apie tai žinia tuojaus
Vai. 10 Iki 12 ryte: 2 iki 4 po
ligonbutv nesu matęs taip pri A. Paulauskas. A. Rokas.
200—Sraganskis Ona,
4(10.00'
35.00
175.00
žudžio.
Bet
tasai
buvo
prany

piet, 6:30 iki 8:30 vakare
praplito po visas parapijas.
500.00
200.00
40.00
žiūrint ligonį, kaip kad prižiu- Po 1 <lol.: A. Kaminskas, K.
202— Stangvilas Leonas,
Residencija: 10538 Perry Avė.
000.00
200.00
45.00
kęs.
Ant
rytojaus,
ty.
vakar,
Kiek palaukus tą liūdną ži
Tel. Pullman 342
rėjo sesuo Kazimierietė.
203— Stanislauskas Feliksas,
700.00
50.00
250.00
Bajalis, J. Guogis. S. Dudonis, J.
iš Aurora buvo pranešta, kad
300.00
55.00
800.(10
nią atkartojo spauda.
Šiandie dėkoju Dievui, nes Gedvilas, P. Balsienė, K. Jatkus, 206— Stirbis Juozapas,
900.00
350.00
00.00
Jo Augštoji Malonybė' Ar O’Connor tenai buvo matomas, musų dukrelė jau sveika. Šir
1.000.00
05.00
207
—
Šūkis
Julijonas,
400.00
A. Areikauskas, J. Kueinas, J.
Nereikia
morigage
mokėti
kivyskupas Mundelein sakė, •lis norėjęs pasprųsti iš ten dingiausią ačiū tariu seserims Pocius, J. Andrišiunas. K. Mieke209—Švelnia Frauk,
J. P. WAITCHEES
Nereikia hrokerage.
kad įnirusiame kardinole fli- traukiniu, bet jam nepavyko. Kazimierietėnis, ypač seseriai liunas, J. Stasiulonis, ,A. Staikis, 213—Šidlauskas Jonas,
Nenūkia. notarių mokėti
Lawyer
Nereikia tavų mokėti
bbonse ne lik Katalikų Baž Tad policija puolėsi ton pu Karmelitai, už mielaširdingus S. Skrudis, K. Kučinskas, J. Ma- 223—Urbonas T„
LIETUVIS
ADVOKATAS
/ Nereikia freiglito mokėti
Vakarais: 4509 S. Ashland Avė.
Fotografijos dykai.
nyčia ir Amerika, bet visas sėn. Visų aplinkinių miestų darbus ir gražų prižiūrėjimą tijošaitis, J. Pušis, P. Bonaventū 234— TTrba Antoni,
Tel. Tards 1053
226— Valantinas J..
APMAINYK SAVO SENA KABA.
pasaulis neteko didelio šios policijai pranešta jo žiūrėti. musų dukrelės. Nėra tokio ras, V. Jurevičius, A. Ašmenas,
Dien. Room 518—159 N. Calrk 8t.
Tavo senius karas apmainomas ant
Tel. Randolph 3507
gadynės garsaus ir pasižymė Suprantamas daiktas, jam daikto, kuomi mes galėtume S. Baltaduonis, A. Andrišiunas, 227—Valatka Jobu,
naujo atrokuojant jo vertė.
Visi pertaisyti Mitehells turi pilna
jusio vyro. Nes kardinolas čia nebus lemta ilgai naudoties gerb. seserims atsilyginti. Lai J. Matijošaitienė, D. Klimensas, 228— Valintelis Adomas,
gvarantija kaip nauji.
229
—
Vaitekaitis,
laisve.
Bet
šiandie
rišamas
M. Žamaulienė, O. Blečiutė, J. Aubuvo žymiausias asmuo Baž
Dievas
suteikia
joms
stipry

235
—
Valis
Kaz.,
Parduodami ant Išmok.
nyčioje ir žymiausias pilietis klausimas, kokiuo bildu jis ga bės, kad ilgai galėtų darbuo dis, V. Vertelka, M. Pranaitis, V.
245—Zalatorien ė Grasilda.
lėjo
pabėgti
iš
namų
nužudęs
Pirk dabar, o kara gali atsiimti pa
Kareivieuė,
V.
Kairytė,
J.
Kuzvalstybėje.
248
—
Žukas
Petras,
vasarį. Nęruokuojajne už palaikyma.
detektivą esant ten keliems de- tis Lietuvių gerovei.
manskis, S. Jovaiša, J. Laikunas,
LIETUVIS
250—Zurkus Antanas.
P. A. Mažeikai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tektivams.
K.
Butaitis,
M.
Grinienė,
B.
Venc

KOVOS PERTRAUKA
Ofisą, ir Gyvenimo vieta
MITCHELL
kūnienė,
J.
Janušauskas*
K.
f
’
aS252 South Halsted Street
To
apsireiškimo
visai
nesu

SKERDYKLOSE.
Ant vlrteua Tnlveranl Stot. Beak
IŠ T0WN OF LAKE.
DVI KRAUTUVES
psis, A. Budria, B. Jakaitis, P.
pranta nei policijos viršinin
Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo
2328
2334
2 Iki 4 po pietų: nuo 7 iki * vak.
Gritėnns, J. Fabijonas. P. TkilinsMichigan Avė.
Kam nusibodo fabrikantams ver Michigan Avė.
Nedėliomis nuo lt Iki 3.
Taip sako darbininkų atstovas kas, nei detektivų vyresnysis.
kokis tai kienė, O. Balsaitė, M. Vainauskie gauti, pirkite farmas nematysite be
Tel«r«ua Yard. H44
Kuomet O’Connor bus paimtas “Naujienose“
Pertaisyti
karai
parduodami
abejose
Tamstų gyvenimas bus užtik
Vakarykščiame “Draugo“ gyvas, ar negyvas, keturi de “Motinos Simus“ rašo netei nė. D. Jonikienė, K. Staupas, S. darbių,
krautuvėse.
rintas ant visados. Amerikos piningai
numery trumpai buvo paminė tektivai bus pašaukti virši singai
įvardindamas mane, Melinis, Pr. Jankauskas. P. Gruž- stovi augšeiausia už viso pasaulio,
taip pat ir žeme brangsta ir bus bran
ta, kad išvengta skerdyklose ninko ofisan pasiaiškinti.
Imk aš buvau Įėjęs tautininkų kas, S. Venekutonis, J. Diglys, T. gi. Dauguma žmonių nori pirkti far
^Telefonas Boulevard 9199
į
mas bet nežino kur? Geriausia yra ^JTel. Canal C222
streiko ir buvo paduotos trys
L. L. Paskolos komiteto vai Laadauskas, F. Vaičkus, B. Zam- pirkti
naujoj Lietuvių Michigano Ko
C. K. CHERRYS
sąlygos, su kuriomis sutiko MAŽINA DARBININKAMS dybon (iždo globėju). Aš vi bulis, A. Gustis, G. Pranusis, P. lonijoj kur galima gyvent nevartoda S DR.LIETUVIS
mas nei svetimtaučiu kalbos mes tu $?2201 West 22-n.l &DENTISTAS
DENTISTAS
So. Leavitt St.
abi pusi.
sai nebuvau to komiteto val Jonutis, A. Zapulis, JAGaruekas, rime
UŽMOKESNI.
lietuviškas draugystės, parapi
3331 South Halsted Str.
o(
Cbicago
iįi
O. Karpavičienė, K. Kasaliauskas, jos. mitingus,
imlius, pikninkus ir
dyboje. "Molinos Sūnus“ ’raalandos: 9—12 A. M.
Sutartis padaryta tik sekan
9:30 A. M. to 12 N. g lvala
M. Gudjonienė; P. Antanaitienė, lietuviškus turguK. Visoj Amerikoj •J Valandos:
1—5; 7—8 P. M.
*
1:00 P. M. to 8:00 P. M. 5,
>
netiesa.
Jonas
Baltutis.
kitos
tokios
vietos
nerasi,
musų
tar

tiems šešiems mėnesiams. Pra International Harvester kom
#axa^axa«=jaxa*aAa«=a.«a^a«,a«a
B. Bardauskienė, J. Žakas, J. pe randasi labai turtingu farmerių
ėjus ta.m laikui darbininkai panija paskelbė, kad su Balan
Pauža, K. Bakas, T. Jucis, V. f'e- kurie turi savo žemdirbystės, maši
nas, malūnus ir t. t. Reikalui prisiė
IŠ DIEVO APVEIZDOS
su kompanijomis išnaujo ga džio I di. na sumažinanti dar
čes, A. Norborstas, T. Pupauskas, jus
nereikia kreiptis prie svetimtau
PARAP.
lės tarties dėl darbo sąlygų bininkams užmokėsiu 5 ligi
J. Andrišiunas, J. Budreekis. J. čiu. Pirkite nuo savųjų o ne nuo agen
tu..šv. Antano Draugystė jau 3 metai
ir užmokesnio.
20 nuošimčių.
Globia, K. Gregonienė, T. Saunoris, kaip pardavinėja farmas ir visi kurie
42 I1ROAUWAY
sum. xnr>M
NEW
YORK njNxN
Klaidos atitaisymas.
Advokatas Brennan, vienas Kompanija sako, kad už
P. Grieas, P. Meškauskas, J. Mei per jų pirko džiaugiasi. Agentai ku
rie ateina daugiausia į stubas ir siū
TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per LIBAVA Arba
iš dviejų darbininkų atstovui, mokesnio sumažinimas padė
jums aukso farmas tų sergekites
HAMBURGU — EITKŪNUS
Vasario 16 dienos aukotojų lius, V. Stankus, J. Vaitkus, B. lo
nuvažiavus Ims visai kitaip. Pas
anot žinių iš \Vasliingtono, p* siąs visus lig vieno darbinin surašė per klaidą “Drauge“ Laurasevičienė, A. Gaustautienė, nes
I LIETUVA
kui nesakykite kad agentas apgavo
susitaikymo pareiškė, kati še kus, pradėjus kompanijos pre buvo paskelbta O. Kukunienės I. Zilsius, A. Vaitekūnas, J. Snlius. ant $1000 ar daugiau o taip labai
Laivai išplaukia lias 14 d. Dideli dviejų sriuba paėto laivai Išplaukia:
J. Vabalas, P. Maleiskas. B. Se daug atsitinka.
S. S. “POLONIA” Kovo 30
“ESTONIA” Bal. 2T.
šiems mėnesiams
sulaikyta zidentu ir baigus paprastuo auka $1. Ji aukojo $2.
Norėdami
platesnių
informacijų
S. S. “LITUANIA” Aprll 13 z «
"POLONIA” Gegužio 11
ki
čeki
s.
.
kreipkitės šiuo adresu:
kova ir tuo
laikotarpiu ju ofiso vaiku pasiautėju.
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviams
M. Z.
KAZ. DAUNORAS,
Viso su smulkiais $193.55.
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pa#
bus (luotą progos darbinin Kompanijos įstaigose įvai
Custer, Mlch.
Aukos pasiųstos Tautos Fon lk>x 7
K.
KF.MPF, General Western Passengcr Agent
kams pasiruošti nau.jon ko riuose miestuose dirba apie
120 Nortli La Šalie St., Ohleago, Illinois.
IŠ BRIDGEPORTO.
dam
T. F. sttltr.
von.
45,(KM) darbininkų. Iš to CbiBIZNIERIAI GARSINKITE
Padaryta santaika todėl, sa cagai tenka apie 18,000.
Kovo 27 d. Šv. Aloizo .jauni ATSIIMKITE LAIŠKUS.
“DRAUGE.”
ko advokatas,
kad išvengi i
kaičių dr-jos Šv. Jurgio sky
kraujo praliejimo, koks tikrai POLICMONAI KOVĖSI SU rius laikys susirinkimą Šv.
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ
ChicaROH
pašte (vidumiest.v)
buvo pramatoinas, jei butų,
PLĖŠIKAIS.
S. D. LACHAWICZ
Jurgio par. svetainėje savo prie Adams ir Dearborn gatvių
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ
pakilęs streikas.
LIETUVYS GRABORITJ8
pasilinksminimo kambary.
randasi atėję iš Lietuvos laiškai Patarnauju
laldotuvėna kop1gtauHl&. ltef-1
Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios
Tokio streiko metu nebūtų
meldžiu atalžauktl, o uiano darbui
Micslo dalį įlydė Park už
busite ulfanėdlntl.
Balandžio 3 d. loji pati jau žemiau įvardytiems asnienims, ku kale
mados $8.50 vertes už $6.00. Turime
buvę sunku darbininkų tar- praeitą naktį terorizavo [len
nikaičių d r-ja Šv. Jurgio pa ru rių delei adresatų persikėlimo
pilna eile moterų čeverykų
asi« w. asm n.
chkMco. m.|
pan įsimaišyti negeistiniems ki automobiliniai plėšikai.
pijos svetainėje rengia vakarą kiloti vieton arba kitokių priežas
Tel. Ganai HM
nuo
$5.85 iki $14.00.
gaivalams ir darbininkus pa Policija imt visą naktį taipšokius. Pelnas skiriamas para čių išnešiotojai negalėjo surasti.
traukti blogan kėliau.
pat nerimavo, mėgindama juos
Laiškus galima atsiimti prie Ge
Rugryžę iš Wasliingtono at kur-nos sučiupti. Bet nepavy pijos mindai.
neral Delivery (iš Adams gatvės
4719 S. Ashland Av. Chicago
įėjus po dešinj rųisėj),
prie
stovai sušauks darbininkui mi ko.
Bal. 3 d. p-nia Marė Janu pirmo langelio, ant kurio viršaus
Praktlknoja M metai
tingus ir nupasakos apie savo
Ir tik rytmetį trys [lolicmoOfisas 8149 Bo. Morgan Mt.
šauskienė
rengia
koncertą
Kini
parašyta
ADVERTI8ED.
Prašy

veikimą ir kompanijų užim nai užėjo, kaip ant kampo
Kertė 89-ro St.,
Ghicago, DL
tą poziciją. Darbininkams bus Micldgan avė. ir 16 gat. tie bąli svetainėje, vidnniicstyje. damas laiško adresatas apart savo
iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii
SPECIJALI8TAS
Vyriškų, taipgi chro
išaiškinta, kad kitokio išėji niekšai užpuolė vieną praei A puri jos programoje daly pavardės turi pasakyti ir padėtą MotsrIAkų, niškų
ilgų.
vaus kilos artistinės spėkos. prieš pavardę numerį. Tuomet OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto
mo nebuvo galima atrasti,
nantį žmogelį.
Iki 8 po pietų, nuo t Iki 8 valan
valdininkui lengviau bus surasti.
g Kalbama, kad šiąjn kovos
Prasidėjo kova revolverinis.
~
Kad musų nauja krautuvė pripildyta puikiausių s
dų vakaro.
Tas langas pašte yra ndaras nuo
NedAlloml. nuo 9 iki 1 po plot.
pert ranka kompimijos mėgins Bei kol atvyko daugiau poli Bal. 24 d. Nekalto I’ras. I’an.
| auksiniu ir deimantinių žiedą, auksinių ir paauksuotų s
7 vai. ryte ligi 9 vakare.
Telefonas Yards 887
. pasinaudoti, kad patraukus cijos, plėšikai suspėjo pabėg Švcnč. mergaičių dr-ja Šv.
| laikrodėlių,
laikrodžių,
lenciugelių,
karolių
darbininkus savo pusėn pagal ti, palikę pavogtą automobi Jurgio parap. svet. rengia ba 9— Balsevieia Bill,
| ką tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų.
padarytu pienų bendrai tvar liu.
lių. Pusė pelno skiriama para 10- Baltutis Smili (gal Pnull-R.)
Turime graraafonų rekordų, rožančių,
10—Baltvunienė.
VALENTINE DKKS.MAKING
kyti darbą skerdyklose.
pijai, o kita pusė labdarybei.
COLLEGES
12—Bandža Rokas,
kryželių ir kitų religijinių dalykų, ta6205 S. Ilnlštcl, 2407 W. MadlSOn,
Rep.
VaKtijinė viešosios naudos
21—Binkis A.,
1850 N. Wells SL
vorų užtikriname prekę prieinama.
Mexico City, Kovo ‘>‘1
komisija pradėjo lyrinė!i ga187 Mokyklos .luiigt. Valstijose.
23— Buenuskas John.
Moko
Siuvimo,
l
’
alternų
Kirpi

Meksikos prezidentas paskelbė zo kompanijos padėlį Cliicago- Kovo 13 d. p. Suhaitis nu 24— Balandis Maria,
mo, Designing bizniui Ir namam..
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
parėdymą, kūrimam uždraus jp. Maly), ar tik kompanija važiavo Dievo Apvaizdos baž 29 -Krasauskas Kaz.,
Mokslas
lengvais
atmokėjlrnnls.
Laikrodininkas
tft sinti saliu incili darhinin- nca!pigins gazo.
nyčion. Išklausęs šv. Mišių, už 33—Buividas Juozapas,
Klešne dienomis Ir vakarais. PaI
reikalauklt knygėlės.
kanis is kilų salių. Meksikoje Paskui seks galvckarių kom simokėjo į draugijas ir išėjo va 41—f'erniauskas Rap.,
3327
So.
Halsted
St.
Chicago, UI.
Tel. Heeley 1643
SARA
PATEK,
pirmininkė.
nėra darbų.
panija ir kitos.
žinoti namo. Patikęs ji-nią A. 49— Demikis L. M.,
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IŠ GHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONUI!.

DR. S. NAIKELIS

FARMOS.

DR. G. KASPUTIS

BALTIJOS -AMERIKOS LINIJA

I

DR. G. M. GLASER

VICTOR SHOE STORE

! VISUOMET TURĖK OMENĮJE |

J. WENCKUS

t

