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PLIENO DIRBTUVĖSE
KALBAMA APIE MAŽINI
MĄ UŽMOKESNIO.
Busią paliktos 8 vai. darbo

CHICAGO, ILLINOIS, PIRMADIENIS, BALANDIS, (APR1L) 4 D., 1921 M.
ENTERED AS SECON D-CI.AHS MATTEK MAIU'H 31, l»l«. AT CHICAGO, II.I.INOIS (Mll'lt THE ACT O E .MAIU'H 3. 18711.

Anglija Anglekasių Streiko
Žnyplėse

dienoje.

Gary, Ind., Bal 4. — Čia jau

Graikams Nevyksta Puolimas
Turkijoje

plačiai kalbama, kati su Ba
landžio 16 d., arba kiek pas
kiau, plieno dirbtuvių darbi
ninkams busianti sumažinta
nžmokesnis ir nustatyta S va GAL STREIKUOS ANGLE BLOGAI GRAIKAMS TUR
KIJOJE.
KASIŲ SĄJUNGININKAI.
landos darbo dienoje.

Užmokesnio sumažinimas
sieksiąs 20 nuoš. ir darbo vir
šlaikis busiąs panaikintas.
Sakoma, kad dirbtuvių ofi
suose jau senai išdirbami tai
atmainai pienai. Tomis dieno
mis New Yorkan suvažiuosią
plieno dirbtuvių viršininkai li
tuos pienus paruošiu Įgyven
dinimui.
Šiandie plieno dirbtuvėse
čia 30,000 darbininkų dirba
ilgas valandas. Bet kuomet bus
Įvestos- paroje trys permainos
po 8 valandas, kompanijoms
prisieis paimti darban 10,000
darbininkų daugiau.
Pranešta, kati tomis dieno
mis Cliicagoje bus plieno kor
poracijos viršininkas dury.
Jis paskelbsiąs naujus darbui
pienus ir tie pienai kuoveikiaus bus vykdomi čia ir ki

To bijosi Anglų vyriausybė.

Londonas, Bal. 4. — Del an
glei; ašių streiko Anglijoje pa
dėtis aršėja ir todėl vyriausy
bė imasi drastinių priemonių,
kokios augščiau buvo supo
nuotos ir paties parlamento
patvirtintos. Nes vyriausybė
senai buvo nujautusi anglekasių streiką.
Regento parke suorganizuo
ta maisto stotys, iš kurių Lon
donas bus aprūpinamas mais
tu. Be to, pienuojamas
jau
vieškeliais susisiekimams, jei
kartais geležinkeliais važinė
jimas butų sutrukdytas.
Sulaikyti visi pertekliaus ir
ekskursijų traukiniai. Papras
tųjų pasnžierinių traukinių va
žinėjimas bus susiaurintas.

Turkai laimėjo sprendžiamąjį
mūšį.

KAIP KAROLIS PAKLIUVO rūmuose mažame kambaryje,
pirmąjame augšte.
UNGARIJON.

Indomus jo pasimatymas su
regentu.

Budapeštas, Bal. 3. — Bu
vusi.* Austrijos-Ungnrijos im
peratorius Karolis iš Šveicarių
jos Austrijon perėjo 'Kovo 25
d. i>o pietų. Jis buvo apsitaiSęs Tiroliaus turisto
rūbais.
Su juomi buvo grafas Erdodv,
Hunyadi ir Almassv.
Jie visi keturi niekam nepatėmijus automobiliu perva
žiavo rubežių Austrijon. Iš
Austrijos paskui niekam ne
žinant nuvyko Ungarijon
ir
apsistojo ten mieste SteinamunXerTenai vienoj pily tuojaus
susispietė daugiau jo šalinin
kų Tarpe ju buvo grafas Telekv ir Sigrav. Telekv vra
Ungarijos premjeras.
Šeštadienyje buvęs impera
torius su savo draugais dėstė
pienus, kokiuo būdu jam at
gauti Ungiu’ijos sostų. Jis sa
kė grafams ir kitiems:
“Užtenka man to ištrėmimo
ir paniekos. Ir todėl štai aš
išnaujo pas jumis gryžtu. Ma
nau, gyventojai mane sutiks
su entuzijazmu ir šalis susi
lauks džiaugsmo.
”
i

Karolis nuėjo nurodytan
kambarin. Tenai jis labai drau
gingai pasveikino regentą. Iš
kišenių us išsiėmė nugščia ilsią
Ungarijos militarinę dekoraci
ją — Marijos Teresės ordurįkrvžių, ir prisegė admirolui
prie krutinės.
Admirolas priėmė kryžių,
bet drąsiai pasakė, kad jis ne
turįs noro ir palinkimo per
duoti valdžią Karoliui.
Ant
galo pareiškė, kad jis spėko
mis pasipriešinsiąs,
jei bus
mėginama griauti šiandieninę
valdžią.
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ŽINIOS IS LIETUVOS
KLAIPĖDOS UOSTAS LIE
TUVOS REIKALAMS
PAVEDAMAS.

Petrošiai, Šiaulėnų vai. 1929 m. bulves kasant rasta du
pinigėliu. Vienas 1661 m. su
vytimi, visai panašus į dabar
tinį Lietuvos vytį; kitoje to
pinigėlio pusėje mi'ška, ku
rios, ausys pakreiptos kairėn
pusėn. Antra* pinigėlis labai
nusitrynęs.

Iš Paryžiaus pranešama,
kad ambasadorių konferenci
ja leido Lietuvai naudoties
Klaipėdos uostu prekybos tik
slams, draugi* su tuo panai
kindama buvusius iki šiol
Seniau toj vietoj, kur pini
muito mokesčius dėl išvežamų
gėlius rado, buvo didelis miš
iš Lietuvos prekių.

kas nukirstas, žemė dirbama
ir žmonės tankiai randa se
sienos su Latviais. Žmonės la novės pinigų.

Paryžius, Bal. 4. — Anot
bai nekantriai laukia, kada
gautą žinių, draikai trumpai
pasibaigs sienųv klausimas ir
Stribiškis,
Rietavo valse.,
Atmainė mintį.
pasidžiaugė savo laimėjimais
kam jos teks, ar Lietuvai, ar Telšių apskr. Pas P. Kensminą
Turkijoje. Eskisbebr šone, kur
Po trijų valandų karštų dis Latvijai. Manoma, Siame ruo milicija rado slaptų bravarą ir
yra svarbus geležinkelio cen
kusijų, Karolis, su apsiašaro- žte gauti kiek iš Latvių, nes paėmė. Vietos blaivus žmo
tras, Turkai po kruvinos ko
jusiom akim, pranešė, kad jei čia daugiau gyvena Lietuvių. nės, 'džiaugdamies į dangų kė
vos laimėjo sprendžiamąjį mū
taip, tai jis tuojaus apleisiu*
lė rankas, dėkodami Dievui
šį, taigi draikus pilnai sut
Ungarijų.
už tai.
ORAS LIETUVOJE.
raškino.
Ir apleizdamas rūmus dar
pasakęs į tarnus: “Bukite
Is Angora Turkams pagel
Kinis metais žiema Lietu
Uukšta. L* čia pareina ži
sveiki ant visados!”
iam savanoriai keliauja Rusi
voje labai lengva buvo, už tat nios, kad Lietuviai skubiai
Automobiliu jis sngrvžo į ir pavasaris ankstyvas. Kovo kerta miškus apie Unkštą ir
jos bolševikų oficierai.
Steinamanger ir tenai perkei 4 d., šv. Kazimiero dienoje, veža i Daugpilį (Dinabungą).
Prieš draikus Turkai nacitė savo minti. Pranešė, kad pietų—vakarų vėjai jau tre Žmonės įlel tos priežasties
jonalistai yra sutraukę 90,000
jis
ten pasiliksiąs, nes jaučią čią dieną pučiant, ]>nxirotlo mano, jog Lietuviai nesitiki
karuomenės. Turklį partizanų
sis sergąs.
būriai veikia draikų užpaka
garniai vėversių, tų nivlinm laimėsią to krašto trečiųjų
Su juo ten buvo nuvažia musų Tėvynės paukštelių. Y- teismo komisijoj,-kuri to kraš
liuose. Jie gadina tiltus ir ke
vęs ir premjeras Telekv, kurs pač šiandieną, ištikus gražiai, to likimą netrukus turės nu
lius, užpuldinėja karavanus,
jau atsistatydinęs iš užima mulėtai dienai, visur laukuo spręstu Prie to Latviai netoli
trukdo pristatymą reikalingo
mos vietos.
maisto priešakinėms Graiku
se girdisi jų skardžiųjų gies Naujos Eglaitės ardo geležin
Bijomasi kitų streiko.
spėkoms.
melių. Drauge iš pietų traukia keli ir bėgius išveža į Daug
Gavęs Briando užtikrinimą.
tur.
SUV. V. VYRIAUSYBĖ LIN dideli kovų (varnų rųšies) bu pilį, kaip kad Lenkai veža nuo
Anglekasių organizacija y- Todėl tai draikų kareiviams
KSTA PRIE TALKI
ra sąjungoje su dviem kitom karo fronte perpus sumažin Premjeras Telekv mėgino
rini. Pakilę po augštas senus Turmento į Varšuvą. Iš Eglai
JAPONAI SUSTABDĖ RU šTarbiom ir didelėm organi
Karolį intikinti, kad jo grvžiNINKŲ.
medžius, jie bematant prade tės Latvių kamomenė jau
tos maisto porcijos.
SŲ KOVĄ.
zacijom, būtent, geležinkelie Pranešta, kad draikai Maž. miii sostam, darysią, kliųčių
da naujus lizdus krauti. Ka pasitraukė.
čių ir transportų darbininkų. Azijoj prieš Turkus turi pas talkininkai, kurie aiškiai misis Pranešta Vokietijai, kad ji pil lbingi sniego šių žiemą labai
Priešbolševiniams nepavyko
tate prieš llabsburgų dinasti
dytų taikos sąlygas.
Visos trys šitos organizacijos tatę 120,000 karuomenės,
mažai buvo, už tat upių ir
Suveniškis, Rokiškio apskr.
paimti Vladivostoko.
ją.
Ir
todėl
apie
tai
reiktų
pir

yra sudamsios trilypę sąjun
--------------------(
upelių vandens paviršius la Šis miestelis stovi prie pat
Washington,
Bal
4.—
Nau

Tokyo, Bal. 4. — Priešbol- gą ir pasižadėjusios reikale ki KAROLIS IŠKELIAUSIĄS miau rinitai pagalvoti.
jos S. V. vyriausybės užrube- bai žemas ir potvinio vargiai dirbtuvių pačių darbininkų iš
Bet Karolis pareiškė, kad žinėje politikoje nusistatymas tegalima laukti.
ševiniai elementai mėgino pa tos kitas remti kovoje už bū
ISPANIJON.
mesti, o kai-kur norėjo juos
jis būtinai turįs vykti Buda- darosi vis aiškesnis, ypač Ver
imti savo rankosna Vladivos vį.
darbininkai apdaužyti. Nepritoku. Kova tuo tikslu pačia Anųdviejų organizaci jų at- j Apie jo apleidimą Ungarijos pestųn (Ungarijos sostinėn). nai! leno taikos sutartttes žvil MATININKŲ SUSIRINKIsidėjus darbininkams, vien-tik
Sakėsi Prancūzijos premjeras gsniu.
me Vladivostoke buvo prasi stovai ateinantį trečiadienį tu
nėra tikrų žinių.
MAS.
įvairių barzdaskučių ir Žydu
Briand jam pranešęs, kad jo
dėjusi praeitą ketvirtadienį. rės čia susirinkimų ir tarsis
siuvėjų
buvo pennažai pradė
Paryžius, Bal. 4. — Pasak gryžimas busiąs paskaitytas Tomis dienomis paaiškėjo
Per dieną
ir naktį lieta apie savo nusistatymą. Mano
Kovo K! d., Kaune įvyko ti sukilimą.
gautų žinių, buvusis impera vidujiniu Ungarijos reikalu, du svarbiuoju daiktu.
kraujas be pasekmių. Kadan ma, kad tiedvi organizaeiji "
torius Karolis Steinamanger kuriu talkininkai nesimaišy- Pirmiausia Suv. Valstijos Profesinės Mantininkų Sąjun Prie to milicija prieš kelias
gi Vladivostokas yra Japonų nutars streikuoti.
V okietijai per savo komisijo- gos metinis visuotinas susirin dienas atrado kai-kuriose vie
turėjo apleisti kaip vakar ir sią.
okupuotoje, tad Japonių paga Visi Anglijos darbininkai y|>er Italiją iškeliauti Ispani Sekmadienio rytą buvęs im nierių Berlyne pasiuntė notų, kimas. Posėilžipi atsibuvo Že tose dinamito, prokliamacijų
liau sustabdė kovą.
ra nuomonės, kad anglekasių jon.
mės Tvarkymo ir Matavimo ir ginklų. Pas vienų laukų ra
peratorius su savt) šalininkais kurioje sako, idant Vokietija bute.
Keli reakeijonierių vadai a- laimėjimas, tai visu kitų laimė
nesiremtų nepatvirtinimu su
Sakoma, Ungarijos vadai jį
do 120 granatų. Tapo tad su
reštuoti.
’.įimas. Anglekasiams pralošus intikinę, jog be jo sutikimo trimis automobiliais pasileido tarties Suv. Valstijomis, kad
imta daug komunistų atkelia
Tuojaus po
Paimti Vladivostoką buvo kovų, tuomet visiems darbinin jie nepasirinksią karaliaus. ant Budapešto.
tuo
keliu
išsisukti
nuo
prigu

Klykuoliai, Mažeikių npskv. vusių iš Rusijos ir Vokieti*
pasikėsinęs gen. Kappell su kams butų mažinama užmo- Sako, jie bevelyti) karalium pusiaudienio jie pasiekė sos linčio karo atlyginimo ir tai Šio miestelio ir apygardos gy JOS.
tinę. Automobiliai sustojo ties
savo kareiviu buriu.
kesnis be jokio klausimo.
kos sąlygų pildymo.
, ventojai padavė prašymą Lie Kuomet atėjo Vasario 15 d.
turėti ir jį patį, bet tam žy premjero Telekv rūmais.
Pasakyta, jog Suv. Valsti* tuvos valdžiai, kad jie nori darbininkai atsisakė dalyvau
Anglekasiai irgi darbuojasi giui priešinasi talkininkai.
RUSAI VIS DAR APIE ANApsitaisė
generolo
uniforma.
jos
visuomet pasitiki Vokieti pasilikti prie Lietuvos, o ne ti sukilime; tiktai įvairiose
Anot kitų žinių, buvusis
padaryti jsravos į savo sąjun
GLŲ BOLŠEVIKŲ SU
gininkes organizacijas, kad jos imperatorius per Austriją iš- Karolis nuėjo į premjero ja, kad ji pokarines sąlygas prie Latvijos.
vietose atrasta slapti susirin
TARTĮ.
pildys
pilnai.
prisidėtų prie streiko. Nes be keliaująš Šveicarijon.
apartamentus. Tenai apsipraukimai. Suimtųjų tarpe dau
Iš tų žinių kol-kns nei vie sė ir civilinius drabužius pa Be to, prezidentas Hardin- Rokiškis, Obelių vaiši*. Skie- giausia buvo Žydų.
tos pagelbos vienų abglekasių
Mažas
Paryžius, Bal. 4. — Vietos
na nepatvirtinama.
gas praeitų šeštadienį ilgai imi dvare girtuokliaujant per nuošimtis buvo Lietuvių. Ma
streikui neimtų pabaigos.
mainė
Ungaru
armijos
gene

Rusai jokiuo būdų negali pa
Būdamas Steinamanger’yj
konferavo su senatorių Knox. užgavėnia* darbininkams, gir toma tad, kas nori musų val
miršti pirklvbinės sutarties, Metė darbus pumpuotojai. Karolis pasirodęs dideliu Un rolo uniforma. Prisikabino ir
Sakoma, tartasi apie taikos tas Bol. Šinkevičius, 28 nu, nu stybę pražudyti. Žydų, Lenkų
kardą.
padarytos Anglijos su sovieti •Streiko padėtis
paaršėjo, garijos patrijotu. Jis skundė Iš ten, palydovo'lydimas, jis rezoliuciją jr nutarta knovei- dūrė |M'iliu Jonų Knisnuską, ir kitų tautų komunistai, o
ne Rusija.
kuomet paguliau išėjo strei- si, kad Šveicarijoje gyvenda pėsčias nuėjo į karališkus rū kiausia pravesti tą rezoliuciją. .‘14 nu, žmogų blaivų ir gera musiškibi Lietuviai, jiems ber
Šiuo kartu jie paskelbė at kan vandens pumpuotojai if mas jis negalįs gauti tinka mus. Rūmuose pareikalavo Reiškia, teknikaliu žvilgsniu amatninką. žmogžudį milicija nauja.
siliepimą į Anglijos parlamen kiti kasyklų apsaugos dar mo Ungaro virėjo, kurs galė raktą į privatinius karaliaus kuras su Vokietija Ims pasi suėmė.
tą ir gyventojus tuo pačiu nu bininkai. Del to kaikuriose tų gaminti jum ungariškus kambarius, kurie visas laikas, baigęs. Bet materijaliu—Suv.
Kaunas. Bolševikai-komunis
kalu.
apskrityse mažesnes kasyklas valgius.
perkratys Rokiškis. Vasario 17 <L Pra tai Kaune rengė sukilim'ų, ku
jam apleidus Ungnriją, buvo Valstijos, matyt,
Sako, kad ta padaryta su jau užlieja vanduo ir visas vi
Versailleso sutartį, tik jokiuo nas Karpavičius, IV ]<|. mo lis turėjo įvykti Vasario 15 d.
uždaryti.
tartis visai ptagaišysianti l’u- dus naikinantis.
NENORI RUSIJOS AUKSO.
Karolio pasirodymas kara bildu nepalengvins Vokietijai, kinys, per neatsargumą buvo Prieš tą dieną jų agentai pra
Spėjama,
kad vyriausybė
liškuose rūmuose pakėlė ne kuri turi pasiimti atsakomybe nušautas namuose savo drau dėjo visur landžioti ir kursty
darban anglekasyklose pa New York, Bal. 4. — čia paprastą sujudimų.
už karą.
go fu kl. mokinio, Karpavi ti darbininkus, bet buvo iš
VAIDINS VIEŠPATIES
šauks savanorius darbininkus. Suv. Valstijų pinigų išbandy Jis pareikalavo, kad pas jį Prancūzijos specijalis pašinu čius keliomis dienomis prieš
KANČIĄ 1922 M..
Yra kalbų
apie jurininkus. mo ofisas, bijodamas,
kad tuojaus ateitų admirolas Ilor- tinvs Viviani
čia smarkiai tai. norėjo Įsirašyti į Šaulių
Streikininkai su atsidėjimu te- daugybė prisiunčiamo aukso tliv, Ungarijos regentas.
darbuojasi. Jis, sakoma, pusi-1 Sąjungą, parsinešė šautuvą ir
Oberammergau,
Bnvnrija ’ mijasi, kas čia turės įvykti. iš Prancūzijos ir Anglijos, ga Regentui buvo pranešta. Ta ketinęs sutikti panaikinti kad-! bežiurinėjant drnugits tapo
(Vokietija), Bal. 4. — Šito Kili kas tvirtina, jog sekanti li Imt Sovietų Rusijos, purei- sai Karoliui pasiuntė tokį at ir Tautos Sąjungą, bi tik Suv, nušautas.
Svetimų i&lių pinigų vertė, mai
miesčiuko senesnieji gyvento savaitė Anglijai atneš stebėti- kalavo iš \Vnshingtoiio parė sakymą: “Šiandie aš esu Un Valstijos pat virtinių kita*
nant nemažiau $25,000, Kalnnd. 2
jai nusprendė Viešpaties kan nu nnotikiu.
dymo, kad su prisiunčiamuo garijos valstybės galva. Nie Prancūzams svarbias laiko* Vaigova, Šiaulių npskr. čia buvo tokia pngnl Merchanta Ločią vaidinti 1922 metais.
ju auksu
butų paduodami kas neturi teisės manęs kviesti sutarties dalis.
susitvėrė valsčiaus (urvini iš an and Trust Co.: •
Paskutiniu kartu tasai did- Augštesniojo teisino klerką* kartu pareiškimai apie aukso arba saukti.*’
12 ržmonių, bet ji silpnai vei Anglijos sterlingi) svarui $3.92
žini indomus vaidinimas buvo praneša, kad svetimšaliai ši- originalumą.
Berlynas, Bal. 4. - Baile kia, nes pateko j tarybą ma Prancūzijos šimtui frankų fi.94
Su admirolu.
jvykęs 1910 metais. Paskui Įmet skaitlingai išsiima piliePirm kelių mėnesių šitas
apylinkėse skaillingas būrys žai išlavinti žmonės. Rudeny Italijos šimtui lirų
4.06
turėjo Imt vaidinta 1929 me- lybės raštus. Perniai Cbicago- ofisas buvo gavęs instrukcijų
Paskiau Karolis visgi pasi komunistų susirėmė su polici je beveik pusė miestelio iš Vokietijos šimtui markių
1.61
tais. Bet karo aplinkybės ne ,je daug žmonių naturalizavosi. iš VVasbingtono nebepriimti matė su admirolu. Abudu tu ja. Blogai išėjo komunistam.*. degė ir nukentėjo Jungi ausin Lietuvos šimtui auksinų
1.61
leido tai atlikti.
Šįmet dar daugiau.
rusiškojo aukso.
rėjo konferenciją karališkuose 29 jų nukauta ir 59 sužeista. Ž vdni.
Lenkijos šimtui markių
.14
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ūmioji, kad jis tik jiegai te- Pasekmes Skaitymo Šlamštų.
iripužino vertės, ir antroji,
<ad jis vienai tautos daliai
Šiandie Gutenbergo išradi Katalikai remia šlamštus.
Galima gauti žios
Eina kasdien* Išskyrus nedėldienius. melavo ant antros. Antroji
PRENUMERATOS KAINA:
daida buvo išdygusi iš pir mas yra taip ištobulintas ir pa Šiandieną pažvelgę į Lietu
CUICAGOJ IR UŽSIENYJE:
gerintas, kad kasdien atspauz- vių parapijas jose pamatome
mosios.
MALDAKNYGES
Melam" ............... ......... $8.00
linama
milijonai
egzempliorių
Paari Metų ............... *..•••• 4 00
Šiandien Bismarcko dvasia
gana gerų bažnyčių, puikiai
SUV. VALST.
vairios rųšies literatūros.
Į Ramybė Jums (brangios odos paauks.) ....... $3.50
gyvena
Prancūzai,
bet
jie
ne

Metams ..................................... $8.00
veriamų ir gražiai tvarkomų
Ę Ramybė Jums (kailio apdar.) .............................. 2.50
Pusei Metų ................................ 3.00 turi taip gabaus asmens kaip Tuos visus raštus leidėjai ir
mokyklų ir ištikrųjų galime
Prenumerata mokasi iškalno. Lai buvo Bismarckas. Jie neturi spauzdintojai siunčia į žmones,
Į Ramybė Jums (audeklo apd.) .......................... 2.00
džiaugtis. Bažnyčios pilnos
kas skaitosi nuo užslrajšymo dienos
;
Šios maldaknygės formatas yra 5’z.įxSįį. l’ualapių turi 95S, bet ne
ne nuo Naujų Metų. Norint permai nei tiek žmonių nei tiek jiegų nori, kad jie pirktų ir skaity žmonių, mokyklos mokinių ir
5 stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių įvairiau
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir
sių maldų.
t
Vokiečiai. Prancūzams tų. Kiekviena tauta skaito kny išrodo nevienam, kad tikrai
senas adresas. Pinigai geriausia sių kaip
sti iSperkant krasoje ar exprese "Mo- teks
paragauti Bismarcko gas ir laikraščius savo kalboje jau viskas musų visuomenėje
ney Order" arba Įdedant pinigus J
Aniolas Sargas — j-uodas apd. .... . .................. $1.25
klaidų kartumo greičiau: jie parašytus. Lietuviai skaito yra gera. Bet nesidžiaugkime
registruotų laiškų.
_ Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd................ 1.75
negaus džiaugtis jų saldumu lietuviškus, Vokiečiai vokiš pergreitai, o budėkime, nes
“DRAUGAS” PUBL. CO.
Ę Aniolas Sargas — juodais apd.................. .
1.50
kus, Anglai angliškus ir t. t. vilkai su aštriomis iltimis lan
2334 S. Oakley Avė., Chicago. per keturiasdešimts metų.
Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd......... 1.75 S
Jeigu bolševizmas laimės Skaitlingesnės tautos nepri- džioja į krikščionių namus ir
Tel. Roosevelt 7791
Dangaus žvaigždudė — baltas celluloid apd. su
E
_
paveikslėliu ant apd................................................ 1.75
Vokietijoje, tai bus vaisius da gulmingai gyvenančios turi li ten griauna katalikų širdyse
= Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd........... 1.50
|
bartinės Prancūzų politikos teratūrą didesnę ir įvairesnę. brangiausią Dievo dovaną—ti
Tautos,
kurios
buvo
spaudžia

= Dangaus Žvaigždutė — juodo audė k. apd............. 1.00
=
nežinančios nei teisybės nei
kėjimą.
mos
ir
nelaisvės
pančiais
ap

|
Dangaus
žvaigždutė
—
juodais
apd.
su
užsegimu
1.50
5
gėdos, o pripažįstančios vien
Aniolėlis — juodais apdarais ........................... 1:50 =
jiegą. Vokiečių bolševizmas be kaltos, neturi tokios literatū Kaip prašalinti šlamštą?
= Aniolėlis — juodais apdarais ................................... 0.75 =
ros,
nes
tas
darbas
joms
buvo
mažiausios abejonės susivienys
S
Šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių. SS
Kada kūdikis užsigeidžia
=
su Rusijos bolševizmu. Tada trukdomas, l’riežastis nebūva peilio, o motina neduoda, ta savo grožėje pražydo lyg pa 3 Spauda aiški.
be
pasekmės.
Jei
išsipirksi
bi

juodu ras priemonių pade
da jis verkia. Kodėl motina ne vasario radasta. Susipratimas S Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 E
Prancūzijos miestų bomarns, lietą į New Yorko ir paskir duoda peilio? Todėl, kad jai padarė, kad tikri tėvynainiai | Pulkim ant kelių ........................................................... 2.50 E
2.00 Į
kuriuos ten vadina apašais tame laike sėsi į traukinį, ži gaila kūdikio. Ji žino, kad nenusigando Muravjovo ko į Pulkim antkeliu .............................
idant jie nušluotų dabartinę nok, kad savo tikslą pasieksi. kūdikis nemokėtlamas valdyti riko kartuvių, bet kaipo did S Pulkim autkelių ...................................................... 1.89 3
Prancūzijos valdžią. Bet reikia žinoti, kad ne kiek peilio, be abejonės, susižeis. vyriai mirė; susipratimas pa = Pulkim ant kelių ........................................................ 1.50 §
iŠ
šimaldaknygė
yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų S
Bismarcko Klaidų tautinę
Atsiras asmenų, kurie pa viena priežastis lemia gerą Kaip kūdikiui yra pavojingas darė, kad nei šaltas Sibiras, X Įvairumas priguli nuo apdarų.
—
|
Maldų
Knygelė
.........................................................
75c.
s
trauks
paskui
save
Prancūzų
pasekmę.
Jeigu
žmogus
užlipęs
Vaisiai.
peilis, taip suaugusiam žmo nei Uralo kalnai nenugązdino | Maldų Knygelė ............................................................. 50c. |
visuomenę obalsiu: “nemokė ant dešimto augšto' grįš atgal gui
bedieviškas laikraštis. Lietuvos tėvynainių: žodžiu ir
Užsisakydami adresuoki te:
“
ti
skolų
Amerikai.
”
Tai
bus
Prieš baisųjį pasaulio karų
kopėčiomis tai galima spręsti, Kaip peilis daro žaizdas kū darbu jie parodė meilę ir pri S
“
DRAUGO
”
KNYGYNAS
!
Vokietija visiems rodėsi ga bolševikiškas obalsis ir jis kad laimingai pasieks žemę. dikio kunuį, taip bedieviškas si rišimą prie gimtinės kalbos
Chicago, IIL E
lingiausia tauta ir viešpatija. perdirbs Prancūziją į bolševiir savo tėvynės. Jie atmetė g 2334 So. Oakley Avė.
Jeigu tas patsai žmogus šoks laikraštis daro žaizdų asmens svetimus monus, svetimas bru
kiją.
Šalininkai ir priešininkai vie
nillllllllllllllllllllllllllllUIIIHIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIHIIIIIlffi
sieloje.
kamas kalbas nors už tai ir di
naip pripažindavo, kad ta ga Nestebėtina, kad Bismarckas per langą, tai iškalno galima
lybė buvo Otto von Bismarcko darė* klaidų apie 1871-5 metin spręsti, kad susikals ir vargiai Nevienas sako: “Aš jau ne deliai nukentėjo. Niekas kitas kinių po 400 auks., Kražių
vaikas: moku apsiūti su peiliu, bet tik susipratimas ir paži
darbas. Bismarckas vedė, Vo Stebėtina, kad jo klaidas at gyvas išliks.
progini, po 10 mokinių po 400
kiečiai ėjo paskui jį. Jie pildė kartoja kiti, nors tų klaidų Žmogus ir jo atsakomybė. tai mokėsiu apseiti ir su be nimas Kristaus tikėjimo pra- auks. ir Progimnazijai lanky
dievišku laikraščiu.” — Tai šalįs negeistinus šlamštus iš
jo planus ir programus. Mums vaisiai jau nunoko ir aiškiai
ti 12,000 auks., Viduriniosios
Protas, siela ir liuosa valia gi niekas nei nesako, kad tam krikščionių namų. Katalikų vi mokyklos 10 mokinių po 200
teko matyti tos didžios galy parodė jų blodingumą.
žmogų skiria nuo visų kitų že sta butum vaikas, o tik sakau, suomenės veikėjų mintys ir lai auks. Mokytojų Seminarijos 3
bės pabaigą.
kad nedoras laikraštis yra taip kas (langiaus nukreiptos buvo,
Kada
kankinies
dėl galvos
mokiniams po 1,500 auks. PaBuvo žmonių, kalbėjusių a- Gyventojų Apsi mės sutvėrimų ir primena jam,
skaudėjimo, kada regėjimas sil
pat
kenksmingas
užaugusiems
kad su šiuomi gyvenimu ne
kaip atmokėjus parapijos sko verkšnių Ūkio Mokyklos 2 mo psta skaitant, siuvant ar tolyn
pie Bismarcko klaidas ir se
žmonėms, kaip peilis mažiems. las, kaip geriau sutvarkius mo
žiūrint — tai reiškia, jos. pri
sprendimas.
užsibaigia
jo
dienos,
kad
po
kiniams po 300, 4 mok. po 100
iliaus, tik niekas tų žmonių
valote kreipties j manę klausti
Tarp
blogo
laikraščio
ir
peilio
šio gyvenimo prasideda kitas
kyklas, kaip suorganziavus į ir 2 mok. po 2(K) auks. liku patarimo dėl jūsų akių; mano
neklausė. Šiandien jų balsas
20 metų
patyrimas suteiks
yra daug skirtumų. Didžiau dėjines kuopas, kad jos plėtoti}
sioji gi suma skirta pradeda jums geriausj patarnavimų, dėl
daugiau reiškia, nes Bismar- Kokios-nors šalies gyvento amžinas gyvenimas kitame pa
sias tas, kad peilis yra reika ir naudingos butų. Spaudos mųjų mokyklų Apskrityje su Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklės
eko sustatytoji Vokiečių ga jų arba tautų apsisprendimo saulyje. Sąžinės balsas yra lyg
Ligos gydoma specijalisto,
lingas kiekvienuose namuose į- platinimo reikalams to bran tvarkymui ir laikymui.
W. E. MONCRI FF, M. D.
lybė nepateko nei penkių de kiaušiams prieš buvusį europi sargas: jis perspėja žmogų, už
nį karą nors buvo žinomas, gerą pagiria, o blogai darantį rankis, o blogas laikraštis, gaus laiko maža arba visai ne 4. Čia jau ir seniau buvo ju
šimčių metų.
JOHN J. SMETANA,
kaip žiurkė, naudos neatneša
Bismarckas savo tautos galy bet jis niekur nebuvo vykina papeikia. Bet nei sąžinė, nei nei jokios, tik kenksmo pada likdavo. O tuomi tarpu bedie dinamas visuotinas nemoka
AKIŲ SPECIJALISTAS
perspėjimai
žmogaus
negalėjo
mas.
Gyventojai
visur
buvo
1801
Š. Ashland Avė., Cliieago.
viai
sušilę,
nuplukę
nesusipra
mos medicinos pagelbos klau
bę statė grynai materijali#tiš.
ro visiems.
kertė
1 ti-tos gatvės; 3-Clos lubos
ir
negali
sulaikyti
nuo
to,
kas
retežiais
subraklinti.
Atskitusiems katalikams galvon simas, šį gi kartą pavyko ji
kai, nepaisydamas nei tiesos
Kambaris 14-15-16-17
Viršui PLATT’S aptiekos
nei teisybės. Todėl jis užsikė rios tautos nešt’; sunkenybes, jam patinka daryti. Ir laip, Apie 50 metų atgal mažai kalte kala savo klaidas. Spali sai gerokai pastūmėti į priekį.
Tėmykite mano parašų.
jei
žmogus
nori
pasiskandinti
gyveno
priespaudose.
buvo
susipratusių
Lietuvių
da
yra
galybė.
Ir
jeigu
tą
Apskrities
Taryba
principe
sino panaikinti katalikiją Vo
Valandos: nuo 10 ryto iki 9
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto Iki
kiečiuose.Kataliki jos liepai nai Tik karo metu tas apsis nieks jo nesulaikys. Jei žmo Vieni .jų čiauškėjo lenkiškai, mes pripažįstame, tai pažvelg- sutiko su šiuo pasiūlymu ir
12 d.
gus
neklauso
nei
sąžinės
balso,
kili
rusiškai,
kiti
vokiškai,
o
kinie
šiandien,
kaip
mes
Lietu
prendimo
principas
vykinti
priėmė pagrindinius lėšų tam
kino, bet privertė1 katalikus
gintis. Besigindami jie sudarė parupo patiems talkininkams, nei gerų žmonių patarmės ir dar kiti sudarė nei šiokią nei viai katalikai stovime tuo reikalui surinkimo dėsnius: a.
Centro partiją. Jos jis baisiai prisidėjus prie jų buvusiam užsispyręs skaito bedievišką tokią kalbą iš lenkiškų, rusiškų žvilgsniu. Laisvamanių šlamš pagalvinis 10 auks. mokesnis
nekentė, nes jis kaip tik ne to Suv. Valstijų prezidentui Edi laikraštį arba knygpalaikę, ir ir lietuviškų žodžių ii- užklau tai valkiojasi katalikų namuo ir visų piliečių nuo 6 iki 55 m.
DR. G. M. GLASER
sonui. Talkininkai tą reikš tai niekas jam neverž to iš ran sus kaip kalba atsakydavo se; tų katalikų, kurie priguli amžiaus, b. mokesnis nuo že
buvo norėjęs.
kų. Jis turi liuosą valią ir el kad “po prostemu”. Bet šian prie parapijos, kurie vaikščio mės 1 auks. nuo dešimt., c.
Praktikuoja M metai
Kovai su Centru Vokietijos mingą klausimą pakėlė ne va
Ofisas 8140 Bo. Morgan Bt.
giasi
kaip jam tinka. Jei gal dien Lietuvių susipratimas ja išpažinties, kurių vaikai 25% valdžios mokesnio nuo
duodamies
teisybe,
bet
apgau

geležinis kancleris pavartojo
Kertė 82-ro Bt.,
Chicago, IIL
vijas išbraidžioja ir sugadina kyla vis augštvn ii- kiekvienas lanko parapijinę mokyklą.
Prekybos ir Pramonės įstai
SPECIJALISTAS
didelį ir gausų “Reptilien le.
Vyriškų, taipgi ekrojavus, tai jis nesijaučia blo žino kas .jis esąs ii1 žino, kad
Kun. A. Brišką.
gų, d. 10% valdžios mokesnio Moteriškų, nlškų
fondą,” t., y. pinigus skirtuo : Kuomet jie pakėlė1 apsispren
ligų.
gai
padaręs,
nes
jis
neturi
.jo
kalba
yra
lietuviška.
Prie
nuo nejudamojo turto mies OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto
sius laikraščiams papirkti. dimo obalsį, tuomet Vokiečių
t po pietų, nuo t Iki 8 valan
sąžinės. Jei žmogus skriaudą to privedė musų tautą susi
teliuose, išdirbti smulkus pro iki
dų rakara.
\
Tie pramanydavo visokių nie armijos Prancūzijos plotais ri
ELTOS
ŽINIOS.
padaro, tai turi atlyginti. Są pint imas. Nes Lietuviai supra
Nedėliomis nno 9 Iki 8 po 0UM,
tosi
ant
Paryžiaus.
Talkinin

jektas
pavesta
Apskrities
Svei

kų ant katalikų. Per keturias
Telefonas Yards MT
žinės balsas taip jam Įsako da to, kad jie nėsa nei Lenkai,
katos Komisijai kooptuotais
dešimt su viršum metų užau kams tad kitokio išėjimo ir pa
ryti. Jei jis to nedaro, tai jau nei Rusai, nei Vokiečiai, liet tik (Prisiųstos Liet. lnf. Biuro žinotojais ir jau iAdirbtasai
go visa gentkartė su užnuo- galbos nebuvo, kaip tik visoms
tiek
yra sugedęs, jog sąžinės Lietuviai ir jų kalba lietuviš
Raseiniai, III. 5. Eltos ko projektas nuspręsta patiekti
dintoinis pažiūromis. Parsiduo pasaulio tautoms1 pažadėti ap
balsas
jame
yra
užkimęs.
Bet
ka.
Tad-gi
šiandien,
nežiūrint
dančių laikraščių skaitytojai sisprendimą ir laisvę su nepri
respondento pranešimu, Rasei Valsčių Tarybom apsvarstyti. Tel. Canal 2 57 Vak. Ganai 2118
iš
to
neišeina,
kad
blogas
jo
įvairių
nepalaimų,
kurias
turi
klausomybe.
Tai
buvo
tikslas
matė Vokietijos katalikus ne
nių Apskrities Taryba š. m
DR. P. Z. ZALATORIS
Kveic. laikraščiuose rašoma,
apsėjimas
liktų
be
blogų
pa

atkelti
musų
tauta,
jos
pui

suskaldyti
savo
priešus.
tokius, koki jie buvo, tiktai
Vasario mėli. savo posėdžiuo
ki ir turtinga kalba visoje se patvirtino 1921 metams Ap kad Ttevelyj netrukus įvyk
Lietuvis Gydytojas Ir
tokius, kaip ant jų melavo re Sudribus Vokietijai, taikiniu sekmių jam pačiam.
sianti
Finlandijos,
Estų,
Lat

Chirurgas
ptilijos, t. y. parsiduodantieji kai apsisprendimo principą
skrities Savivaldybės pajamų
1891 So. Halsted Street
vių
ir
Lietuvos
konferencija,
pritaikė prie Austrijos-l ngari- nuskliaustieji ir skriaudžia Tuo tarpu tas negali grūmo išlaidų sąmatą. Yra čia daly
laikraščiai.
lt Iki 12 ryto; 1 iki ė
naujai Sąjungai sudaryti ir Valandos:
po plet. 8 iki 9 vakare.
Karas tapo pralaimėtas. Ki jos (Vengrijos), Vokietijos ir mieji. Nes vietoje to gražaus ti Europos taikai, bet pašali kų ir platesnei visuomenei ži
kad visose šiose Valstybėse ši
lus revoliucijai reikėjo gintis kitų buvusių Vokiečių pusėjt principo jiems antmesti mili- nėms valstybėms gali pasida notinų, būtent:
ryti nejauku. Nes tos prisiplė L Apskrities Savjvaldybi mintis radus didžiausio pri
nuo betautinio socijalizmo; šalių. Bet kuomet pareikalau tarizmo pančiai.
tarimo.
Bitikas.
talkinin
reikėjo vienytis tautybe bran ta apsisprendimo
Neseni dar laikui, kuomet šė l'ngarijos žemių ir todėl Vuistinei Kelmėje įkurti pas
ginančioms partijoms. Tam kams prigulinčiose žemėse, tai Graikų tauta buvo apsispreu- karaliaus gryžimo bijosi nei kilta 78,800 auksinų:
DR. A. L
Žmogus gali žvejoti slieku,
.
sąžinės griaužitno.
tikslui
sudaryta Tautinė tiems begėdingai atsakyta, .jog
2.
Vaikų
prieglaudai
(40
as
pareikalaudaina sau bu
1900 S. Halsted Str.
kuris yra ėdęs karaliaus, ii
Pagaliau kas daroma su mu menų) Burbiškio dvare įkurt
Liaudies Partija. Į ją turėjo tasai obalsis buvo taikomas vusio karaliau". Talkininkui
Tel. ( annl 2118
gali suvalgyti žuvį, kuri yra
sueiti katalikai ir ne katalikai. tik į priešų viešpatijas, bet buvo pavartoję visus galimas sų Tėvyne? Vietoje paduoti ir laikyti paskirta 117,300 auk
Valandos: 10 ryto Iki 8 vakar*
penėjusi
tuoju
slieku.
Gyvenimas:
Bet nekatalikai buvo išauk ne į juos pačius. Tą. pat buvo jiem." priemones sulaužyti žmo pagalbos ranką atgijusiai ir sinų;
Shakespeare.
pareiškęs
ir
patsai
\Vilsonas,
lėti laikraščių gyvenusių val
2811 W. 03r<l Str.
nių valią. Ir nors jiems nepa apsisprendusiai tautai, užsiun 3. Avietinio reikalams vi
Tel. l’ro.spert 3466.
džios kyšiais, o tie kyšiai bu kurs visam pasauliui siųlė de vyko tas atsiekti, teeinu jie pa do Lietuvą Lenkų militarizniii. paskiria (147,300; pažymėliai
Nuplakite mane tokie teisin
Kvo duodami už kataliką šmei mokratiją. Airių tauta, atsi sirodė kuotikriausioje švieso Iš talkininkų viena Italija jm'I- šie dalykai: nuolatinė a
gieji sukčiui.
Shakespeare.
niįasi Lietuvos pagarbą, Angli Raseinių Apskrities gydytoj
žimą. Prisėjus dirbti išvien žvelgdama į \Vilsono paskelb
katalikams su nekatalikais šie tuosius taikos principus, apsiŽemė, su savo lakstančiai"
ja dvejoja apie pripažinimą. tono Demikio stipendija im
J. P. WAITCHEES
prendė.
Bet
buvusis
preziden
ngarijo." valstybes gyven Bei Prancūzija nesislėpdama ilikiii 5,(KM) auksinų metam balsų, gaibina Dievą.
pastarieji nemokėjo apseiti be
Lawyer
Ooleridgc.
šmeižto ant katalikų. Tokiu tas atsisakė pripažinti tą ap to,yni ir-gi npsispn ■mlė.Jie dali apginkluoja Lenkus pavergti (stipemlijutą parenka Švieti
LIETUVIS ADVOKATAM
Vakarais: 45U0 S. Asltland Avė.
gama balsų sutiko grąžinti Lietuvą. Prancūzija sako, kad ino Ministerija susitarus su
budu vienybė siliro. Suiro tat sisprendimų.
Tel. Yards 10S3
Kvailys
Imi,
kartus
nuo
ir Vokiečių tautybės jiega ir Tai-gi tasai apsisprendimas monarchiją. Ką gi daro šian jei Lietuva neturi tekti Var Raseinių Apskrities Švietimo
Dion, Itoom 518—150 N. Pairk Bt.
Tel. Handolph 3 50 7
beta utinėms partijoms pasida buvo geras kam kitam, liet jis die talkininkai, kuomet buvu šuvos ponams, tai ji turi pri Komisija, pirmenybė kilusis karto, Imti teisus net vejomis.
Cowper.
rė daugiau progos laimėti. negalėjo ir negali paliesti tal sis imperatorius reikalauja galėti Rusijai ir negali Imt su iš Ruseinių Apskrities, baigę
Tai gi šiandien jau negalima kininkų reikalų. Atimtas nuo grąžinti jam sostą? Jie jau ima vistovi.
mokslą pasilieka Lietuvoje)
'I’ikii tėvynainiai lai siipian
guldyti galvos, kad bebiutinis Vokietijos kolonijas turėjo pa tvirtinti, kad I ngaiija rašan Pasirodo, kad talkininkuos'.1 juristui, medikui, agronomui la, kad apleidome savo kraš S Telefonas Boulevard 9199
soeijalizmas nelaimės Vokieti liesti apsisprendimo principu.. ti monarchija, bet respublika. nėra teisybės. Ih1 teisybės gi ir veteriuoriui metinė pašalpa tą de| savo krašto gero.
DR. C. KASPUTIS
joje. Jei taip įvyktų, lai iš Bis Bet kur gi jis ten vykinama". Jie sako, kad buvusiojo ini|w> Europa nekilome! negali su
kuTvienaiii po 5,000 auksi
t
Barrington. į
DENT1STAS
karaliau--! laukt i ramybė.- ir laimės. Ne nų; Raseinių Gimnazijos
marcko darbo liktų vieni ke Apie tai talkininkai jau ir pa raloi imis
#
8381 South Halsted Str.
miršo. Bet nepamiršta ir nepa sostan grumo.ią Eiiropos tai- sidžiaugs ramybe ir laime pa mokinių po 400 auks. kiekvie
valai.
Pragaras yra išgrįstus gerai" ^Valandos:
9—12 A. M.
1
—
5;
7—8 p. M
kai.
Bismarcko tat klaidos buvo, mirs to viliugingn pažadėjimo
n.uit, Jurbarko progini, 10 mo norais.
lys pi jspaiidė.jiti.
Johnson.
* £* c taiA-š ita ..ita

LIETUVIV KATALIKŲ DIENKASTIS

“DRAUGO”KNYGYNE

“DRAUGAS”

Cigarette Į
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It’sToasted

Saugok akių regėjimo

YŲŠKA

I

I

I
Pirmadienis, Bąlanti 5, I92t

LIETUVIAI AMERIKOJE
PROVIDENCE, R. I.
Lietuviai savo Bažnyčioje.

b

DRAUGAS

iš ko. Nes tiek daug metų ne
turėdami savosios, turėjo glau
stis prie kitų. Nun-gi jau ki
taip. Tad-gi visi Lietuviai dė
kingi yra J. M. vyskupui, kurs
paskyrė mums Lietuvį kunigų,
taip-gi dėkingi yra ir gerb.
kun. A. Tainoliunui, kurs, energi ligai pradėjęs darbų,
greitu laiku sugebėjo viskų
utvarkyti, jog Lietuviai gali
jau garbinti Dievų savo baž
nyčioje.

kurie svetainėje {»er prakal
bas nemoka rainiai užsilaikyti,
nurodė reikalų našlaičiams na
mo, papasakojo šį-tų iš Lietu
vių gyvenimo ir ragino žmo
nes rašyties Lab. draugijom
Vakaras gražiai pasibaigė.
Aukų surinktu $$11.24.
Balandžio 10 d. našlaičių
naudai rengiamas vakaras.Bus
vaizduojama “Sv. Agnietė”.
Worcesterio publika kviečiama
skaitlingai atsilankyti ir pa
remti gražų darbų. z-

akinėti |H*r State Departa
mentų J. Vileišio vardu, ko
rtos tat tvarkos prisilaikoma
r prie kitų valstybių atstovų
susisiekimo.
Liet. Inf. Biuras.

<ovo 25 <1., 1921.

Rutkauskas, J. Arlauskas, K.
Karoliukas, J. Limantas, M.
Cecila, A. Maniokas, A. Mosiekus, D. Alekna, K. Kupel, P.
Pilipuuskas, A. Bankas, A. Va
siliauskas, A. Juknevičia, A.
^•piltis, J. Banis, ,J. Lėliukas,
J. Rimkas, J. Karvelis, J. Jak
štą, B. Jobiela, V. Mariukus,
O. Macienė, E. Daniusevičieuė, l’. Rutkauskienė, M. Bal
tuškienė, B. Pečiulienė, M. Ra
gaišienė, O. Buklenienė, A.
Šimkus, E. Mazunienė, O. Visielienė, M. Pavilauskienė, O.
Klimavičienė, P. Oleitienė, M.
Ciekavičienė, K. Gudaitienė.
Smulkiomis $5.88. Viso labo
$91.88.
Visiems aukotojams nuošir
dingiausiai ačiū.
(Daugiau bus.).

Ilgų laikų vietos Lietuviui
katalikui vargo be savo baž
nyčios. Priklausė jie visur, bet
daugiausia prie Lenkų bažny
čių ir jus duosniai remdami
Pajamos Vasario r?.čnesio.
padėjo pasistatyti net dvi pui
ki bažnyči. Per tai beveik
Pamauna, Pa. L. P. Z........ 26.1
Ten buvęs.
nebuvo jokio tautinio susipra
tockville, Coun...................... 28.00
timo. O kadangi dauguma čia
Springfield, 111. 69 sk. .. 167.14
RACINE. WIS.
Lietuvė Motina iš Philadelphia rašo:
radosi vilniškių, tai vis viena
Curtis Bay, Md. 28 sk........ 8.00
“Kad jos kūdikis buvo išblyškęs, plonas ir
dėl jų buvo, by tik susikalba.
nei kiek nepasunkėjo per kelias savaitės. Po
Kadangi Lietuvos Laisvės Cleveland, Ohio 22 sk. .. 488.97
WORCESTER, MASS.
Miner.svill, Pa. 26 sk......... 400.00
Bet, kuomet kilo didysis pa
išbandymo daugelio visokių maistų, jai gydy
Jaskolos Bonų pardavimo dar
vankakee, III. 101 sk........... 174.00
saulio karas, kuomet kiekviena
tojas užrašė
Jau suvirš du metai, kaip ias buvo varomas per ištisus Waterbury, Conn. 40 sk. .. 70.00
tauta reikalavo nepriklauso
gyvuoja čia Labdaringoji 920 metus ir tas darbas dar ’ittston, Pa. 63 sk......... 1000.00
mybės, tad ir Lietuviai čia at
draugija, po Šv. Motinos So- galutinai pasiliko neužbaigtas, Pittsburgh, Pa. W. K. 94 sk. 20.25
budo ir pradėjo darbuotę Lie
>olingos globa, kuri Kovo 20 odei mes, stoties valdyba, Mahanoy City, Pa. K. Z. 225.00 Pirma darbininkų kolegija
tuvių dvasioje, sutverdami L.
apvaikščiojo savo metinę kreipiame Racino Lietuvių do- Fraekvillc, Pa. 103 sk........... 5.00 tapo atidaryta 1920 m. Spring
L. P. stotį, pardavinėdami ir
field, Mass.
šventę. Tų dienų buvo užpirk įnę, ypač tų, kurie yra užsira- Collinsville, 111. SLRKA 151
pirkdami L. L. P. Bonus. Vie
L. L. P. Bonų, įmokėdami kl>. ................
tos Mišios šv. ir viso. draugija
( CONDENSED M1LK}
5.50
Beveik keturis penktdalius
nu žodžiu, Lietuviai atbudo ir
ir
jos
kūdikis
paaugo vogoj suvirš pusantro sva
Middleboro,
Mass.
66
sk.
..
44.60
io
5
ar
10
dol.
5
kad
malonėtų
niėmė Šv. Komunijų.
viso pasaulio užaugintos kovos
atsiskyrė nuo Lenkų. Taip-gi
r
o
pirmoj
savaitėj,
ir miegojo gerai pirmu sy
2 vai. po pietų buvo susi- išpildyti savo pasižadėjimus, Vandergrift, Pa. V. 46 kp. 35.00 suvartoja Europa ir Šiaurinė
pradėjo rupinties ir savo dva
kiu, iš viso suvirš mėnesio laiko gyvenimo”.
•inkinias, kurį atidarė ir vedė mokėdami likusius nesumokė Cicero, III. 59 sk............. 315.00 Amerika.
sios reikalais, melsdami Jo
Nevvark,
N.
J.
1
sk
.........
100.00
The Borden Company
linu. P. Maukus. Jis yra duo- :us pinigus ir atsiimtų bo
Malonybės vyskupo, kad su mųs labdaringiems tikslams ir nūs. Taippat kurie dar netu Chicago, 111. B. P. 60 sk. .. 50.00
Borden
Building
New York
REIKALAUJAME AGENTŲ.
teiktų jiems Lietuvį kunigų daug pasidarbavęs draugijos rte L. L. P. Bonų, pasisteng Kaston, Pa. 100 ss............. 3.50
Atliekamu laiku tamstą gali
Iškirpk šį kuponų DABAR — ir prisiųsk ŠIAN
Curtis; Bay Md. 28 sk........... 7.50
Vyskupas surado Lietuvį ku
naudai. Raštininkė p-nia Vait site nusipirkti, nes dar parda Chicago, 111. Br’t 32 sk. .. 161.77 užsidirbti po $50.00 ir daugiau
DIEN
10 ir gausi DYKAI musų knygų, KŪ
nigų, kurs nuo Lapkr. 1 d.,
kienė perskaitė praeito susi vinėjami. Nors dabartinėje be Chicago, III. N. S. 43 sk. 554.32 į savaitę. Užsiėmimas sma
DIKIŲ GEROVĖ, kuri paaiškins,
1919 m., pradėjo darbuotis. Ta
rinkimo protokolų, kuris liko arbėje lengva kiekvienam nuo Cleveland, Ohio 22 sk. .. 126.11 gus. Patyrimo agentavime ne
kaip užlaikyti kūdikį sveiku. Taip
da kiekvienas duosniai aukojo
jriimtas. Toliau sekė raportai, to atsisakyti, bet mes, stoties St. Clair, Pa. 50 sk. .... 50.00 reikia. gi gausi maitinimo instrukcijas ju
busiančiai Lietuvių katalikų
sų kalboje. 0104
š ligonių lankytojų raportų valdyba, negalime vien tuo
bažnyčiai. Pasitaikė proga ir pasirodė, kad uždėtas jiems emties, nes ir gerais laikai Chicago, III. 18-th St. 31 sk. 207.30 220 S. State St., Ruimas 1422
_____,
s Inkernian, Pa. SLRKA 194
Chicago.
Vardas ...............................................
bažnyčia tapo nupirkta. Varpareigas visi gerai pildė. Už- adosi tokių Lietuvių, kuri*
. „ h i.. -'gas-gi, kad pirmųjam Lietuvių at, širdingai draugija jiems visokiais budais išsikalbinėjo. kp....................................... 76.00 lteikalinga mergina ar moteris mo
Adresas..................................................
B *> R B M c o
Detroit, Mieli. 93 sk......... 90.66
kanti angliškai lietuviškai ir lenkiš
katalikų klebonui neilgai buvo
Musų, stoties vald., užduoti Maapeth, N. X". Motetų Są-gos
padėkojo.
kai kalbėti ir vartoti “typewriter”.
lemta čia būti.
Atsišaukite laiškų į
30
kp
...............................
10.00
yra
dirbti
ir
toliaus
Tėvynė
Tau susirinkiman atsilankė
Centrui MfR. IHstr. State Bank
Netekus Lietuvio kunigo u atstovai ir iš kitų dr-jų, kaip abu i, nežiūrint kliūčių. Gi Elizabeth, N. J. A. G.........10.00
1112 W. 35 Street
Tel. Randolph 2898
pas buvo nupuolęs, bet neil antai: iš L. Vyčių 26 kp. Kaz. dekvieno Lietuvio pilietinė Blisville, N. Y. 29 sk.........36.00
Reikalauju gero uiekaniko įlel tai
A. A. SLAKIS
Cranford,
N.
J.
M.
G
........
10.00
gani, nes su Spalio 1 <1., 1920 Šavelis, iš Blaivininkų dr-jos jareiga yra nusipirkti L. L. P
symo automobilių kuris gerai su
Dr. M. Stupnid
ADVOKATAS
pranta savo įlarba. Atsišaukite
m., J. M. vyskupas paskyrė X. Zubavičienė, iš Spaudos Jonų.
Ofisas vidumiestyj
P. A. Mažeika
ASSOCIATION RLDG.
Viso .................... $4.506.37
3107 So. Morgan Street
naujų jaunų ir darbštų kun. A Ir-jos, po Šv. Povylo globa, V.
1714 W. 95 Street
J. Kesminas.
19 So. La Šalie St.
Lietuvos
Laisvės
reikalams
2,292.46
Telefonas lleverly 24**0
CIUCAGO, ll.I.INOIS
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų
Tamoliunų, kurs tuojaus pra Blavackas, iš Mot. Sujungęs P
{Stoties raštininkai*.
Panedėllais iki 8 vakare
Telefonas Vards 5039
Kult mos reikalams .... 1,896.69
dėjo rūpintis nupirktosios baž Stočkienė ir Navulienė, iš Ma
Nedėliomls ofisas uždarytas
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto:]
K. J. Našlaičių Fond(f .... 23.75
l’aieškau kambario Brighton Par
nyčios pertaisymu, pamaldas* rijos Vaikelių M. Dabravals5 po pietų iki 8 vak. Nedėllo
PADĖKOS LAIŠKAS.
ke
prie
blaivios
šeimynos
pageidau

L. Pašto ženklų 90% .... 46.57 jama kad butų elektros šviesa. Kas
mis nuo 6 iki 8 vai. va
laikinai laikant katedros skie kiutė, iš S. L. R. K. A. 98 kp.
Lėšų Fondo .................... 246.90 turite toki kauibari atsišaukite.
pe. Butą įvairių žmonėms ne r. Bartkus, Visiems atsto
(Rašo Liet. Inf. Biliros).
P. M.
S Dr. M. T. STRKOL’IS S
•4«28 S. Wo«mI St.
patogumų važinėti gatvekarais vams išreikšta padėka už pri Iš priežasties
Viso .................... $4,506.37
Suvienytų
Telefonas Lafayette 6090
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
JjTel. Canal 6222
į katmlra. Bet ūpas buvo ge jautimų Labdaringųjai Drau Valstijų Prezidento \Varren
Vasari** mėn. išlaidos.
■
Peoples Teatro Name
C. K. CHERRYS
ras. Kun. A. Tainoliunui ren gijai.
G. I lamingo inauguracijos, Sckret. alga už Vas. mėn. 150.00 Parsiduoda 5-kių ruimu Bangolovv llBlffl W. 47th Str. Tel. Boul. 160" §•j DR.LIETUVIS
DENTISTAS
■Valandos:
6
iki
8
vak.
Nedėl
loj
plot
vakarinė
miesto
dali
1
karve
kant aukas bažnyčios reika
^2201 VVest 22-nd & So. Leavltt C
Vakare buvo prakalbos, pa nuo Lietuvos Atstovo Anieri Krasažcnkliai .................... 10.92 20 vištų parsiduoda labai pigiai prie ■iki
12 ryte.
of
Chicago
lams, visi Lietuviai duosniai margintos deklemaeijomis. Kai <oje vardo buvo pasiųstus var Mimeografo stencil ............. 3.50 žastis turiu neatbūtinai važiuot Lie
Kės. 2914 W. 4Srd Street
^Valandos: 9:30 A. M. to 12 M.
tuvon atsišaukit.
|
Nuo ryto iki piet.
aukojo. Kad ir bedarbė ir var bėjo kun. Kavaliauskas, kun au Lietuvos Valdžios ir Lie
1:00 P. M. to 8:00 P. M. »
3225 So. Aulmrii Avė.
Clilcagn. gTel. McKinley 263
g
Viso ........................ $164.42
gas, bet aukos Dievo namams J. J. Jakaitis ir adv. Mileris, tuvos gyventojų tam tikra
Nuo įsteigimo T. F. pa
gausiai plaukė. Ir štai, Kovo Vakarų vedė p. Mankus.
lasveikinimas ir ^geriausieji jamų buvo ......... $499,380.20
13 d. visus apėmį džiaugsmas,
Pirmiausia Z. Balukoniutė inkėjimai.
Dr. I. E. MAKARAS :
Nuo įsteigimo T. Fondo
kuomet prieš pamokslų klebo padeklemavo eiles
“Šalta Kovo 23 dienų yra gauta*
Lletuvys Gydytojas Ir Chirurgo
išmokėta ................. 465,229.66
nas paskelbė, kad Kovo 20 d., Žiema” ir po jos išėjo kalbėti
už padėtus pinigus, jeigu pirksi mu : v. w.
Ofisas 10900 So. Michigan Al
nuo Prezidento Sekretoriaus,
sų
rekomenduojamus,
užtikrintus
10 iki 12 ryte; 2 iki
4
t. y. Verbų sekmadieny inei kun. Kavaliauskas. Jis kal
S Vai.piet,
6:30 iki 8:80 vakare
ADVOKATAS
leo. B. Cbristian, iš Baltųjų Kovo 1 <1. kasoje lieka $34,150.54
PIRMO MORGEČIO
Residencija: 10538 Perry Are^č
sime į savo bažnyčia ir prašė bėjo apie pavargėlius ir naš
V,
n 9000 A/iuuimiiy
l•
Ofisas
Didmiesty!:
Namų, Jono Vileišio vardu Atsargos kapitalo ......... 8,166.76
AUKSO B0NDSUS
Tel. Puliman 342
kad po pamaldų tuoj neišeitų laičius, kurie palieka daugiau
29
South
La
Šalie
Street
g
Procentai
Išmokami
du
kartu
į
metus
Kun.
J.
Laukaičio
Fondo
10,154.41
toksai atsakymas, kurį ir turiu
|
Kambsris 894
biie vienoj bankoj.
nes J. M. vyskupas a teisius sia,iš girtuoklių tėvų ir kitokių
garbės pranešti Amerikos Lie Kud. J. Našlaičiui Fondo 2.583.19 liondsiii po $100 ir $500. Gali pirkti
Telefonas: Central ns*«
tarti porų žodžių. Taip ir buvo nelaimių. Papeikė tuos, kurie
- -qa
Kultūros reikalams .... 1,896.69 ir lengvais išmokėjimais.
arti 47-tos Gatvės
tuviams:
J. M. vyskupas pagyrė; Lietu nesideda prie tos draugijos ir
Universiteto Fondo .... 1,033.73
Tel. Drovsr 7|
Perkame, parduodame, mainome ir ! Vakarais, 812 W. 33rd St J
vius, sakydamas,.kad jie ir to- nesirūpina labdaringuoju dar ‘My dear M r. Vileišis:
Lietuvos Laisvės reikalams 7,565.67 duodame informacijas apie įvairių g
Telefonas: Tarda 4991
g Dir. C. Z. Vezeliskomp. šėrus.
lesniai vienybėje ir sutikinu bu. Kalba visiems paliko.
IJETI VIH DEHTISTAS * *
The President lias asked m* L. L. reikalams L. L. P. B. 2,300.0
gyventų, neužmiršdahii savo Po to išėjus O. Tamašiunai- to express to you and, tlirougl L. L. reikalams Žemės Ban
Kreijikities j Lietuvių įstaigų
1712 oO. .V^ULAND AVEMU*
Valandos: nuo 9 ryto iki 9___ ]
Tėvynės, tėvų papročių ir t i tė padeklemavo “Tėvynė* you, to tlie jx*opl«‘ of youi ko Šerų ......................... 100.00 PEOPLES INVESTMENT CO
Seredomls nuo 4 lig 9 vakar** •
kėjimo. Galop linkėjo puikiau sargyboje” ir išėjo kalbėt Republic, bis lieartv npprecia L. Pašto ženklų ............. 46.57 226 S. States Street Kuom 1422
Pu ___
H man ftMi
„„
Dr. P. P. ZALLYS
sios ateities ir suteikė savo klvb. kun. Jakaitis. Jis nuro tion of your kind letter of coli Lėšų Fonde ...................... 303.5° Td. Marrlsuu 2024 Chicago. III.
Lietuvis Dentistas
Kasdien ir nedaliomis nuo 12 iki
palaiminimų.
dė dr-jos tikslų ir-nešamų pa gratulation aml good wislies.
VALENTINE DRESS
19801 Bo. Mlchlgaa Avenae
Labu........................ $34,150.54 po piet.
RMSlBDd, IU.
COLLEGES
Kovo 20 dienų Lietuvių baž vargeliams naudų. Priminė
Sincerely your,
VALAtfOOS: S ryto Iki S vakar*.
6205 8. Halsted, 2407 W.
Kazys J. Krušinskas,
nyčion prisirinko tiek žmonių kad daugiausia šelpiama gir
Puliman 949 Ir 9180.
1850 N. Wells St.
Geo. B. Christian. Jr
137 Mokyklos Jungt. VaLsi
T. Fondo sekretorius,
Pamėginkite naujo.
kad ir vietos nebuvo. Daugu tuoklių tėvų vaikai. Sakė, kai
Moko Siuvimo, Fatternų
Secretary to tlie President”
222 South 9-th St.,
•mo, Deslgning bizniui ir na
ma turėjo stovėti lauke.
yra ir tokių žmonių, katrie
Vietos duodamos dykai, Diploi
Brooklyn, N. XX
^Mokslas
lengvais
atmokėjln
Velykų rytų ant ivzurekei prašo ĮKiš<*lpos, o gavę jų nu Vertimus į Lietuvių kalbų:
DR. S. BIEŽIS
I
iKiesos dienomis ir vakarala.
Su
uirtgiifruotu
TalibU.nk
11a
S
ut
.
V.lit
jos ir-gi tiek prisirinko,
lemia smuklėn ir ten prageria “Gerbiamas Tninista Vileišį:
LIETUVIS GYDYTOJAS
knygėlos.
I {reikalaukit
Patauta Blm«.
IR CHIRURGAS
Tel. Secley 1648
rupijos moterų darbštumu, ai Toliau pastebėjo, kad musų pa
I
Naujame mėlyname pakelyje.
SARA PATEK, plrmlnll
2201 West 22nd Street
I
lotini puikiausia buvo parė rupija savo lėšomis užlaiko “Prezidentas yra prašęs ma
Canal 6222
Visos tvirtos, gemalus užmušsnI
3114 W. 42nd Street
ėioa ypatybės šilime vaiste Įdėtos,
(lyti. Svetimtaučiai gi, atsi penkis vaikučius; aiškino, ku nęs išreikšti Pamištai ir per
Tel.
rei. McKinley
McKinley 4988®
su
priemaiša
priimniai
švelnaus
kvepalo.
laukusieji Lietuvių bažnyčion šitų mielaširdystės darbų at Tamistų gyventojams Jusų
Ruffles yr* lsbai paveikiantis
gėrėjosi iš tokio vidaus gražu jaučia tik katalikai, Pagyr Respublikos jo širdingų padė (Surinktos a. a. kun. Serafino)
pleiskanų pašalintojas — begalinisi
kų
iš
priežasties
Tumislos
ma

South Chicago. Illinois.
puikus plauku sutaisytoje**, kuris
nio ir puošnumo.
Cliieagos ir Waterburio Lietu
Telefonas Armltnge 9770
patiks kad
I.IETUVI8
lonaus
laiško,
su
pasveikini

Visuose vietos Anglų lai k vius katalikus, kurie didelia
ir gabiau
MARYAN S. ROZYCKI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM,j
mais ir geriausiais linkėjimais.
(Tųsa).
siai ypatsi.
OflBRR Ir Gyvenimo vieta
MUZYKGS DIREKTORIUS
tuščiuos** plačiai buvo apra rupinasi našlaičių, senelių
9252 Sonth Halsted Street
Mokytojas Piano. Teorijos Ir
Prielankus
Pamištai,
Ant
virtau* Vnl vernal Ntat* Basi
syta apie Lietuvių katalikų pavargėlių reikalais. Ant ga
Kompozicijos
Davė $25,1X1: gerb. kun. AnAptiekose
Valandos nuo 10 iki 12 ryte:
(Parašas)
G. B. Christian, Jr.
2021 N. Westcm Avė.
parsiduoda
2 Iki 4 po pietų; nuo 7 Iki t
bažnyčios atidų ry 11 >ų<^Į< a i po lo ragino visus dėties prie to
tuiiHh Petraitis.
Chicago, III.
po 65c. arba
Prezidento
Sekretorius
”
.
Nedėliomls nno lt iki 3.
pirmutinės visoje Kinam Is dr-jos. Vienu žodžiu, kleboiiy
atsiųskite
Davė po $10.1X1: Rozalija
Trl*f*na* Tarda MM4
75c., tad
lando valstijoje. Atiglų laik kalba buvo turininga.
Nuo Viee-Prezidento ir Vai I .ntožieiiė ir K o nata n linas Va
atsiusime
raščiuose teko patėmyti, kad
Jam pabaigus kalbėti deki* stybės sekretoriaus iki šiol dar siliauskas,
IUUIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII1II1IIIIII
pašventinimas bažnyčios įvyks litavo eiles “Mano Gimtinė” negauti atsakymai. Reikia vie Jonas Danilka $5.1X1.
labaraįbes. 1139 Indcpondence Rlvd.
torijoa.
Telefonas Von Rim-n 294
Balandžio pabaigoje arba Ge J. Sločkiutė, “ Belaisvio Sva nok Įiastebėti, jog užėjus mm
Davė po $2.1X1: J. Juduitė,
♦
gužės
pradžioj**.
Mveiitins jonė” L. Čepuliutė, ir “Nūs jai administracijai susinėsimai M, Moiža, P. Cinikas, P. Ba
g Perkėlė s.-avo ofise po nnm
Bitinai
reikalaspats .1. M. vyskupas, dalyvau lok šiaurus vėją Ii ” Z. Baluke Lietuvos Atstovybės Ameriko lionas, V. Kaniusa.
klte
Rūmas Gydytojas r* Chirurgas
|4729 So.* Ashland
kitokio
jant visiems vietos Lietu ni ulė.
,įe su Amerikos Valdžia mato
Davė p** $|.ixi: P. Balionus,
Spccljallhtan Moteriškų, Vyriškų
g
Sp.-cl Jn Ilsias
pakelis.
Valkų Ir visų chroniškų ligų
viams. Tuomet tai suteiks ir
gDŽIOVV, MOTERV ir VYRŲ Ll
Toms pabaigus vakaro vedė Inai įgnirtm naujo.- tvarkos; į J. Kiančus, J. Mielinius, P.
Žlareklts,
VALANDOS: 10—11 ryto 2—S p. I gValnndosnuo 10 iki 12 lėryto;
! M/
0
kad butų
jas paskelbė, kad bus renka Atstovybes laiškus, rašytus į Giulplaili-., A. Murma, J. Mavardų bažnyčiai.
pietų, 7—8 vak, Nedėliomls 10—12 d g2 tkl 5 po pietų; nuo 7 iki I
INKAE0
| • M • IO K I X
Ofisas 3354 So. Halated St., Cliieagr avakai e. Ncdėliomis 10 kli 1
I /lietuviai labai džiaugiasi mos aukos ir perstatė kalbėt vairioms Amerikon ResĮmbli 'žųlis, P. 13‘vaihbiuskas, P. Cumis> t V* »'ih
Telefonas Drovcr 9998
Telefonas Drezel 2SH
iiažia savo bužnyčid. Ir yr»i h*lv. .VIKlei-į. Tas. papeikęs tiiot., I kęs įt-faigomš, piadedaina ai iprin-kas, V. Kuzftkevičia, V.

TAUTOS FONDO PAJAMŲ
BEI IŠLAIDĮ! ATSKAITA.
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AUKOS ŠV. KAZIMIERO
VIENUOLYNUI.

DR. S. NAIKEUS

DR. A. A. ROTH,
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• DR. CHARLES SEI
At

DRAUGAS
—M

CHICAGOJE.

Pirmadienis, Buland. 4, 3921

LAIŠKAS REDAKCIJAI.

PRANEŠIMAS.

Rytoj, t. y. Bal. 5 d. bus L.
R. Kat. Fed. Chicagos Aps
RYTOJ RINKIMAI CHICA ŠIOS SAVAITĖS PRAKAL- kričio Projektų Komisijos su
GOJE.
BŲ MARŠRUTAS
sirinkimas. Visi nariai nuošir
1,. R. K. ir Šv. Vincento a džiai kviečiami atsilankyti.
Rytoj Chicagoje įvyks rin
Paulio Rėmėjų draugijos pir Geistina; kad visi Chicagos
kimai miesto iždininko, miesto
mininko kini. J. Petraičio (iš skyriai butų atstovaujami..
klerko ir keliose wardose alXe\v Vorko valstijos) ir dr. A.
P. Cibulskis, rast.
dermanų, kur buvusiais rinki
K. Kirtkausko iš Lietuvos sugmais nei vienas iš kelių kan
ryžusio minėtos draugijos at
IŠ NORTH SIDES.
didatų nebuvo laimėjęs.

Gerbiama “Draugo” Red.;—
Duokite vietos keletui žodžių
viešai padėkai tarti Cicerus re

TAISOME AUTOMOBILIUS
Dirbame ir taisome naujas ir senas “bateries”. Turime geriausias mašinas ir ge
riausias itaisas. Darba atliekame greitai.

stovo. Kabios tikslas supažin
dinti mus su Lietuvos Labda Kovo 22 d. Lab. Sąjungos
P. A. MAŽEIKA
Tel. Bevely 2400
1714 W. 95 Street Chicago.
GAL DARBININKAI SU
rybės Įstaigų stoviu ir kitais reikalais buvo sušauktasNortb
TIKS PIGIAU DIRBTI.
plačiais visuomenės reikalais: Sidės katalikiškų dr-jų atsto
taippat išreikšti padėkos ir pa vų susirinkimas. Atstovų bu
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiimmiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiHiimiinitiiiiiiiitiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiNi
Jei taip, statymas namų prasi
garbos jausmą tiems, kurie jau vo nuo II) draugijų. Kurios
dėtu.
šiuomi ar tuomi yra prisidė ilr-jos neturėjo savo atstovo ta
Amatų unijų prie statymo ję prie to taip garbingo krik me susirinkime, prašomos at
namų generalė taryba Cliica- ščioniško darbo.
siųsti sekatitin susirinkiman,
goje pakėlė
sumanymą, ar Pirma kalba pirmadienyje, kuris bus Balandžio 5 d., 7:30
kartais darbininkai
neapsi- Balandžio 4-tą Šv. Jurgio pa vai. vakare.
mtų pigiau dirbti, kai]) yra rap. svetainėje, 7:00 vai. vak. Šitame susirinkime nutarta
Antra — ant tad., Bal. o-tą
pasiūlę kontraktiniai. Tuomet
sekančiais 1922 metais paimti
čia prasidėtų smarkus staty Cicero, šv. Antano para]), sve didelę svetainę ir Įrengti va
tainėje, 7:00 vai. vak.;
mas namų.
karą su didele ir turininga pro
Kontraktiniai darbininkams Trečia — trečiadienyje, Bal.
grama.
buvo pasiųlę mažiau 25 cen O-tą X. S., Šv. Mykolo para]),
Nutarta surengti Lab. Są
tais darbo valandoje. Tšpra- svet., 7:00 vai. vak.;
jungos
savaitę. Laikas savaitei
džių amatų unijos pasiprie Ketvirta Ketvirtai!., Bal. 7,
dar nepaskirtas, bet progra
W. S., Dievo Apveizdos parap.
šino.
ma jau sustatyta. Ji susidės iš
Bet kadangi šiandie daugy- svet., 7:00 vai. vak.;
trijų
vakarų. Vėliau bus pas
bė darbininkų nedirba, tad nu Penkta — Penktadieny, Bal.
tarta mažesnio užmokesnio 8- tą Town of Lake, Šv. Kry kelbta, kokiose dienose tie va
Kazys Deveikis.
klausimą paduoti pačių darbi žiaus parap. svet., 7:00 vai. karai įvyks. Iškalno praneša
ma Nortli Sides visuomenei avak.;
ninkų referendumui.
P. S. Polemikos su p. “Re]).”
. Tomis dienomis amatų uni Šešta — šeštadieny, Bal. pie tai dėl to, kad žinotų, prie nevesiu, nes laiko neturiu. O
jų darbininkai balsuos. Šios 9- tą Brigbton Park, Nekalto ko yra ruošiamasi.
už paskelbimą mano vardo ta
savaitės pabaigoje balsavimo Prasidėjimo parap. svet., 7:00 Raportas iš rengiamos 1 lote riu ačiū (free advertising).
pasekmės bus žinomos.
rijos parodė, kad serijų kny
vai. vak.
SIŲSDAMI PINIGUS per Litliuanian Sales Corporation (Lietuvių Prekybos
K. D.
*
/
Kontraktoriai ir arkitektai
gutės sparčiai pripildomos.
Bendrovę). Prie Lietuvos atstatymo ir jos piliečių būvio pagerinimo gali prisidėti
Pastaba. Chicagos priemies
į tą klausimą atsineša optimi čiams. Norintieji išgirsti šių Dar sykį pakartoju ir pra Reporterio .prierašas: Jau
Amerikos
Lietuviai, siųsdami pinigą savo giminėms ir pažįstamiems. Per Lietuvių
aš gan domiai klausiau ir no
stiniai. Jie sako, jog daugu
šau
dr-jų
nepamiršti
atsiųsti
dviejų tėvynainių ir nenuilsPrekybos Bendrovę 1920 metais Amerikiečiai pasiuntė saviems Lietuvon suvirs
rėjau išgirsti, kiek išviso.su
ma darbininkų nubalsuos pi
atstovus
susirinkiman
Bal.
5
tančiųjų darbuotojų kalbas,
(25,000,000) dvidešimt penkis milijonus auksinų.
rinkta aukų, vienok neišgir
giau dirbti, bi tik turėtų dar
A. Nausėda.
malonėsite kreipties šiuo ad *1.
dau. Gal negirdėjau dėl to, kad
bo.
Šiais metais šį Bendrovę pasiunčia Lietuvon kas mėnesis su viršum po pen
resu: Ižas Pakis, 717 W. 18
kai-kurie žmonės trukšmavo.
Ir jei jie tą padarys, .turės
IŠ
BRIDGEPORTO.
str., Chicago, PI. Iš čia bus
kis milijonus (5,000,000) auksinu. Tas liudija kad daugumas Amerikiečių jau su
Klausinėjau kitų klausytojų ir
darbo labai daug. Nes Cbicatamstoms suteikta
patari
prato kas geriausia patarnauja persiuntime pinigu Lietuvon.
tie sakė negirdėję. Tada nus
gai yra reikalinga dešimtys
Kovo
3
d.,
vakare,
Šv.
Jur

mas. Rašydami žinokite, kokio
prendžiau, kad nepaskelbė. Ka
tūkstančių gyvenamųjų namų.
Norėdamas pinigu j Lietuvą pasiųsti, siųskite per Lietuvių Prekybos Bendro
je dienoje norėsite kviesti kal gio bažnyčioje, kada misijonie da gavo redakcija p.. Deveikio
Reikalinga daugybė visokių
rius
tėvas
Alfonsas
atsakinė

ve, nesj pigiau ir saugiau nei viena kita agentūra pinigu į Lietuva neišsiųs. Persi
bėtojus savo kolionijon, kad
laišką, vėl klausinėjau buvusių
įstaigą.
jo
į
klausimus,
vienas
žmoge

laiko negaišint butų galima
tikrinimui galite pabandyti per mus pasiųsti pinigų Lietuvon.
Kuomet darbininkai sutiktų
lis, iškėlęs rankose Bibliją ir prakalbose žmonių apie pas
sparčiau darbą varyti.
kelbimą abelnos surinktos au
pigiau dirbti, suprantama, tu
Lietuvių Prekybos Bendrovė parduoda laivakortės ant visu laivų linijų važiuo
Su gilia pagarba,
t rodydamas misijonieriui, ėmė kų sumos. Atsako, kad negir
rėtų atpigti ir medžiaga. Sta
šaukti
:
“
Meluoji,
čia
tap
yra
”
.
jantiems j Lietuva ir norintiems persitraukti giminės iš Lietuvos.
L. R. K. ir Šv. Vincento a
dėję. Atradau žmogų, kuris
tant namus kaip bematai at
Misijonierius
liepė
jam
atsisė

Paulio Dr jos Chicagos srities
pigtų samdos.,
sti, bet žmogelis neklausė. Ta paabejojo. Ir jis tikriausio at
Važiuodami Lietuvon nesivežkite savo pinigus su savim. Kelionėje visoko gali
Darbuotojai.
sakymo nedavė. Nenoriu nei
da
tėvas
Alfonsas
prašė
jo
išatsitikti.
Išsipilkite musų Bendrovėje perlaida (drafta) ant tokios sumos kokios
Paieškau šeimynos, kuri apkiek primesti p. Devcikiui ne
PAVYKO PONIOS JANU
iti
iš
bažnyčios.
Žmogelis
ne
norite
ir
parvažiavę
Lietuvon, pinigus luojau gausite be jokiu trukdymu iš musų
iimtų auginti vaikiuką (i'5
tiesos.
Kai
skelbiau,
kad
su

/ ŠAUSKIENĖS KON
Kaino įlankos.
klausė. Tada parapijos komi
melu. Meldžiu atsišaukti:
♦
rinko
virš
$40.00,
tai
maniau,
CERTAS.
tetui išvedę jį iš bažnyčios nu
Jonas Lapinskis,
Norėdami savo pinigus iš Amerikos į Lietuva perkelti, tai geriausia ir saugiau
sivedė klebonijon, kur pama kad “duosniems” aukotojams
4830 W. 14th Str..
Labai gerai pavyko ponios
tęs 1 leboną, kun. M. Krušą, uždėjau net su kaupu.
sia Lietuvoje Įstaiga Justi pinigams Lietuvių Prekybos Bendrovės Banka Kaune.
Chicago.
III.
M. Janušauskienės koncertą^
prašėsi, kad nieko jam nedary Trukšniauti yra nemandnvakar vakari* Kimball salėje.
gti. Jie tik panieką užsitrau
Jei nori gauti gera pelną už savo pinigus tai pirk Lietuvių Prekybos Bendro
PADIDĖJO 1NFLUENZ0S tų. Kun. Krušas tikrino nieko
Publikos buvo pilnutėlė sve
nedarysiąs. Tuosyk pasitaikė kė, o skelbimo npužsi pelnė.
vės šėru, kurie dabar parsiduoda po $7.00 vienas.
LIGA.
taine Musų artistės apdova
atvažiuoti policijos vežimui, Lygiai nemandagiai pasielgė ir
notos gėlėmis. Publika progSiųsdami pinigus, pirkdami laivakortės ir norėdami gauti daugiau žinių apie
kuris gaudė Židikus. Pasa dr. Naikelis Imliodamas atsi
Praeitą
mėnesį
influenza
su

; ramu buvo sužavėta.
musų Bendrovė, kreipkitės šiuo adresu:
vins jai apie tą žmogų, kuris
Rytoj bus plačiau parašyta sirgimai buvo padidėję, ano4, atsiliepė bažnyčioje ir kurio liepiančius žmones.
sveikumo deparlamčnto pra
apie buvusį koncertą.
K r i k šč i on i ų-d em ok ra t ų' k a i p
itsiliepimns galėjo triukšmą
nešimo.
Lietuvoje, taip ir Amerikoje
Vasary Chicagoje Imta vie lakelti tokioje vietoje, polici rėmimas Lietuvos valdžios, ne
GEN. W00D IŠKELIAVO Į
ja jį nusivežė į savo stotį.
no susirgimo, (ii Kovo 58.
PHILIPINUS.
Ant rytojaus buvo teismas atsižvelgiant į tai, kiek sykių
414 BROADWAY, BOSTON 27, MASS.
bute aut Halsted ir 47 PI.. Tei jiems teko nuo jos nukentėti,
GAVO 9 MĖNESIUS.
Chicago apleido S. V. ar
parodo,
kad
jie
savo
tėvynę
sta
sėjas negalėjo to žmogaus tei
mijos gen. VVood, kurį prez.
to augščiau savo partijos. Bet = Chicagos apielinkes Lietuviai kreipkitės
Wilkes-Barre. Pa. apielinkes Lietuviai
Jolin Ross, 16 West Supor sti, nes jam rodėsi, kad žmo
Hardingas pa>kvrė salų Pbili
.jei
kokie
siauri
partizanai
sa

Ė
į
musu
skyrių
šiuo
adresu:
kreipkitės į musų skyrių šiuo adresu:
ini- gal. aną dieną teisine liu gus turi Imti ar silpnaprotis,
pinų gen.-gubernatorium. .IK
vo atkakliu nusistatymu, var
dijo. kad pas jį i namus buvo arba beprotis. Todėl teisėjas aLITHUANIAN SALES CORP,
LITHUANIAN SALES CORP.,
iSkeliavo paskirton jam vie
dan tėvynės, Lietuvos, suma |
atėjęs Krank Czeslotvski ir lidavė jį miesto gydytojams iš
=
3249
Halsted
St.
Chicago.
Tel.
Yards
6062
300 Savoj Theatre Bldg., Wilkes Barre, Pa.
ton.
katalikiškąją
t
prašęs valgyti.
tirti jo protą, (lydytojas pra no išnaudoti
visuomenę savo partijos tiks
•lis jį gerai pavalgydinęs. Ir nešė kun. Krušni, kad sulvg
PORA ŠILTŲ DIENŲ.
lams, tai tų pačių žmonių (ka .. ........................................................................................................ .
štai tasai Czeslotvski
porai jo tyrinėjimų tas žmogus turi
talikų) politinis subrendimas
dienu praėjus apkraustė Ros protą tik 11 metų vaiko. Po
Ų Vakar ir užvakar Chicago
verčia laikyties partijinės dis l'hono Seeley 7439
so namus.
celių dienų žmogų paleido.
-pasidžiaugė likriioju pavasa
ciplinos.
DR. I. M. FEINBERG
Teisėjas vngnlių nubaudė 9 Sakoma, kad tas žmogelis
riu. Termomel ras buvo paki
Gydo Hpccljnllal visokias vyry Ir
mėnesiais kalėjimo.
buvęs biblistas ir kiti biblismoterų lytiškas Ilgas
lęs ligi 74 laipsnių. Tokiuo
24(11 Madison Str., kampas WcsJIS
UŽAUGINO
TŪKSTAN

z-----------------------tai, kurie tą vakarą sukinėjosi
tern Avė., Chicago
laiku taip šilta buvo tik 1903
^Valandos: 2—4 po plet 7—9 vak.
“ Nereikia (langiau kankintis b« miego
PRANEŠIMAS VISOMS
ČIUS
KŪDIKIŲ.
apie
bažnyčią,
panaudoję
jį
metais.
per ištisas naktis pu verkiančiu kūdikiu,”
NORTHSIDĖS MER
kaipo savo įrankį.
ji
pareiškė, “nes afi jam duodu BAMBINO
GINOMS.
Mat kas susilpnina žmogaus Bordens Engle Brand Condenscd
PASIBAIGĖ STREIKAS.
ir paguldau į lovų.”

Greičiausiai Suteiksite Pagelbą
Saviems Lietuvoje.

LITHUANIAN SALES CORPORATION

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DRAUGI”

Visus North Sidės merginos mn

protą,

Rep.

| Tndependent and VVilIiain lenčkite susirinki i pirmndienyj
Davies Pncking Co. (skerdyk- Į Bnlnndžio 4. 1920 m., šv. Mykolo

Dievo Apveizdos parnpijo.jp
Jose) streikas pasilmigė. 1.300 pi|r ,)1(lkvklnH kninb„ryt 7:30 V!ll. visuomet vrn kas nors nauja
Pirma ton ln\w> bambizns Bu
darbininku giyžta darban.
vakare.
Susirinkimui) ketina atailankyti žinskas, paskui biblistai, o da
KILNOJIMAS POLICIJOS. musu klebonas kun. A. P. baltutis. bar priviso čigonių.
Nepamirškite visos punktualiai su
Daugiau kaip 800,000 mote
Keturi policijos leitenantai sirinkti, nes bus labai svarbus su
rų
darbininkų Suv. Valstijose
ramainvti vielomis. Sakoma, sirinkimas.
/ Onyte
turi užsiėmimus moksle ir
tas padarytu dėl publikos ge-

lOtės.

PLATINKITE "DRAUGĄ.

pramonėje.

Pienas yra užauginęs tūkstančius
kūdikių j vyrus ir mnleris. Jeigu
tavo kudikui dabartinis maistas
netinka, tai reiškin kuri Imtinai rei
kia maišia atmainyti.
Ant. 3-čio puslapio šio laikraščio
rasite pagarsinimą Bordens Eagle
Brand Condessed Pieno, Iškirpk
ta kuponą ir pasiųsk į Borden
Compnn.v, o jie prisius tau dykai
kningutė su pilnomis informacijo
mis apie kūdikių auginimą.
(Apgr.)

Tel. Yhi-.I.m (,«G0

Hlvd. 344X

Dr. V. A. SIMKUS

*

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir

Ak nA<-ras.
*9(13 H. Halsted Ht. Chicago.
Valandos: 10 1 2 1A ryto 1—3 Ir
«- 8 vakar*- Ned. 10 -11 14 ryto.

-»
—s

S. D. LACHAWICZ
I-IBrrVVYS GRARORine
iP&t&rnsu.lu laldotuvAar koptffiftupla. R., I
įkals meldilu smltauktl. o mano darhu|
Įbualta u<(an*dlntl.

|asi4 W. 9«rd pi.

dhleago, ni.|
Tel. Chaal 91M

Mėšlungis, dieglys,
suiręs pilvas, perpilni
vnduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes
magumų.

INO
pašalini šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta JIII Jie peaio
daugiau*. Aptiek ore parsiduoda po 60c. arba norint, kad prisiustumėm per paštų, tai reikia siųsti 60e. į
F. AD. RICHTER & CO.
L kd

Av. nue fic 3Sth St.cct,

Btitougb of Brooklfn, Kew York City.
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porteriui.
Dalykas štai kame. “Drau
ge” 64 num. tilpo žinutė iš Ci
cero “Dn Alseikos prakalbos.”
Stebiuosi iš tokio minėtų pra
kalbų aprašymo. Apie trukšmadarius p. Rep. nei gugu.
Labai mandagiai pasakytu
“vienas, kitas iš publikos pra
dėjo atsiliepti.” Kokis tas at
siliepimas ir kas tie atsiliepeliai? Rep. priskaitė prie visos
publikos. Tolesniai apie aukas
— taip-gi ignoracija — nepas
kelbė, kiek viso surinkta: Gar
siai buvo sakyta: viso surink
ta^ $50.09.
Dar vienas saikinvs: p. Rep.
stebina mane apie Inikiinosi
partijinės disciplinos. Ar gali
būti kokia partijinė disciplina
rinkime aukų suvargusiai Lie
tuviai, badaujantiems musų
broliams ir seserims. 'Paine rei
kale smerkiu tuos visus, kurie
laikosi kokios ten “partijinės
disciplinos”.. Aš aukas rinkau
ir rinksiu nežiūrint kelio tar
pe bv tįk aukos surinktos pa
siekia Lietuvą, tik Uetuvą.

