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K
CIJA UKRAINOJ,
su Vokietija

RUSIJOS AUKSU PASIPEL
N * MILITARIZMAS.

PLENUOJAMA GREITA
TAIKA SU VOKIETIJA.

COUNTRY EDITION

METAI-VOL. VI. No. 98

ŽINIOS IS LIETUVOS

Auksas neduoda ramybės Si- Bet Vokietija turi atmokėti vi KAUNO CENTRALINĖ AR pavalgė, pradėjo batus nuo
MIJOS KEPYKLA.
šlėktų traukti: "ježeli swoje
berijai.
sas karo skolas.
GYVENTOJAI ORGANIZUO
ludzi, to daicie nam butv, koWashiiLgton,
Bal.
25.
—
"Se
Vladivostokas,
Bal.
25.
—
JASI PRIEŠ BOLŠE
Šita įstaiga aprūpina ne vie ni, owies, maslo, šery etc. (Jei
Leiten. pulkininkas Nakaoka, nato užrubežinių reikalų ko ną tūkstantį mūsų kareivių savi žmonės, tai duokite mums
VIKUS.
priklausąs prie Japonų eks mitetas peržiūrinėja senato duona.
batus, arklius, avižų, sviestą,
riaus
Knoxo
taikos
rezoliuciją.
pedicijos
Siberijoje,
padavė
inBolševikai pakėlė baisų tero
Kepyklos viršininko padė sūrių ir kt.) Išėjus Lenkams,
domių žįnių apie Rusijos auk Pranešta, kad ateinančio mė jėjo Plioplio, išdavusio vieną šlėktos keikėsi, koliojosi: "nierimą.
*
...
nesio pradžioje senatas priims rytą tūlam Žydui 3 maišus mil ch icb jasny piorun trzasnie,
so atsargą.
Stockholmas, Bal. Iš Petro
Kuomet 1917 metais rudeni tą rezoliuciją ir Suv.' Valsti tų, viršininko Savzdralovo nuo zlodzieje, psiakrew, oto masz
grado pranešta, jog Ukraino- , S^LsuE "-* L*7*""i
jos su Vokietija turės taiką. žiūra ( ne teismo!) numarin i swoje ludzi; nie to cbyba
?je atsmąuj.no
. .
.. revohucga
v •• pr.es
- v bolševikai paeme
Maskvą
ir
650,000,000 rubliu Taigi taikos įvykdinimas pri ta
nie polacy, a bandyci jakies'\.;
bolševikus. Ukrainos valstie-l į
.
..
. . . : gulės ne nuo senato, bet nuo ta..
v. .
aukso atsargą n e paeme i s
(Tegul juos šviesus perkūnas
"įai organizuojasi ir ginkluo
Kepykloje
tebelaikomi
gir
pačios
valdžios,
kuri
kartais
Rusijos valstybės bankų ir dituokliai vyresn. duonkepiai nutrenks, vagys, šunies krau
PARYŽIUJE NUSTATYTA Į kahj ministeris Dr. Simons -ža- jasi prieš teroristinę bolševi desniai apdraudai pasiuntė į gali sutrukdyti taiką.
jas; štai ir turi savi žmonės;
(Januškevičius
Stasys),
kurie
da eiti Reicbstagan ir išaiškin kų valdžią.
KONTRIBUCIJA — NE
Kazanių.
Pranešta, jog komitetas per
Tarpe
upių
Dniepro
irDniesuž tai, kad jų blogus darbus ne, tai, rasi, ne paliokai, betti
visą
padėtį.
Suprantama,
jis
ATMAINOMA.
Gen. Kappelo karuomenė ne dirbsiąs Knoxo rezoliuciją. I r
ten sutiks nemažai trukšmo, tro valstiečiai atėmė nuo bal- užilgo paėmė Kazanių ir pod su galutinuoju pravedimu bu kelia eikštėn, nori užmušti ke kokie banditai).
Anglija su Prancūzija veikia del kurio gali griūti visas ka ševikų daugybę miestelių ir raug tą visą auksą, šito ge sią palaukta ligi Gegužės 1 d., lius darbininkus (Otto ir Pausodžių.
liukaitį). Nors tardymas pat Kaunas. Velykų šventes šiais
binetas.
išvien.
kuomet
Vokiečiai
turėtų
išpil
nerolo parėdymu visas auksas
Valstiečių tikslas - bobše-1s* k ™ * " * T * ' u u . v
virtino šio girtuoklio Januš metais visoje Lietuvoje apvai
Kabinetą; gali sugriauti i r
dyti
kai-kuriuos
talkininku
Lympne, Anglija Bal. 24.—
ik,i« « , » „ « L»lr.« U TTk™; « ™>tas i traukina ir pasiųs
kevičiaus i r jo sėbrų Milerio kštinėjo su didžiausiu dvasios
tas, kad, pasak Vokiečių kon- vikus išginti laukan iš Ukrai tas Omskan, kur savo vyriau reikalavimus.
Anglija su Prancūzija stovės servatistn, dabartinė valdžia nos i r tą šalį paliuosuoti nuo
ir kitų pasielgimus, vis del to pakilimu, bet ypatingai Kau
sią
stovyklą
ir
valdžią
turėjo
Nes
senate
stovima
už
tai,
istipriai už karo atlyginimo są perdaug nusileidžianti talkinin baisaus raudonojo teroro.
viršininko Savzdralovo įsaky ne, kur visos bažnyčios būva
admirolas
Kolčakas.
dant
Vokietija
atmokėtų
visas
lygas tik tas, kokios buvo pa
mu pirmas nubaustas 50 auks. pilnos žmonių. Viešpaties gra
kams. Sako, valdžia veikianti
Naikinami
geležinkeliai.
karo
skolas
talkininkams.
Ki
1918
metais
adm.
Kolčakas
darytos Paryžiuje. I r kaip ta, priešais viešąja opiniją.
(Ot, didelė bausmė už kėsini bai visur buvo gražiai parėdy
taip
nei
Suv.
Valstijoms
nedaug
milijonų
to
aukso
išleido
taip kita bendrai darbuosis, iUkrainams valstiečiams va
mąsi žmogų užmušti!), o kiti ti, ypatingai Ingulos (Sobo
Prieš dabartinį kabinetą
savo
armijos
reikalams.
J
i
s
dant Vokietija tas sąlygas pil
dovauja žinomas gen. Makno.
butų galima daryti taikos.
j d a r m a ž i a u . J i e palikti po se ro) i r Karmelitų bažnyčioje.
smarkiai
veikia
industrijalis20()
milijonų
rublių
išmokėjo
nai išpildytu.
Jis pats su skaitlingais bū
novei dykaduoniauti, girtuok- Rezurekeija Ingulos bažnyčio
tų partijos vadas Stinnes, ži
VOKIEČIAI
TURI
PINIGŲ.
Anglams,
Prancūzams,
Ameri
liauti kepykloje ir kėsintis už je pritraukė dideliausias žmo
riais valstiečių prieš bolševi
Vakar tas paaiškėjo čia po
nomas Vokietijos milijardie
mušti neprielankius sau asme nių minias, kurios buvo pri
kus veikia pietuose nuo Cbar- konams ir Japonams už įvai
poros valandų abiejų premjeru
New
York,
Bal.
25.
—
čia
rius.
rias prekes.
kovo.
konferencijos.
pildžiusios aplinkinę aikštę i r
atkeliavo iš Vokietijos Rum- nis.
J i s ypač puola Dr. SimonI
r
kuomet
ji$
iš
Omsko
bėgo
Keletas kareivių naujokų Laisvės Alėjos dalį.
J o būriai sunaikino geležin
Konferencija premjeru buvo są. J a m prikaišioja savaranpler įstaigų direktorius, E d Irkuekan, j o žinyboje buvo
kelį, jungiantį Maskvą su Krtrengiama kaip šiandie. Bet kiavimą.
mund Rumpler. J i s pranešė (Kauno miestelėnų) visai neLaike procesijos puikiai gie
mažiau jau kaip 450 milijonų
bevaikščioja
į
darbą,
nors
jie
mu.
Suv. Valstijų nota Vokietijai
atvykęs čia pirkties įvairių
Rytoj kabinetas susilauks
dojo eboras ir grojo kariškoji
rublių.
skaitosi
kareiviais.
Matyt,
SaBolševikai savo karuomenę
tą. konferenciją
paskubino. krizio, kurį vargiai pergyvens.
mašinerijų, šiandie Vokietijai
muzika, kareiviai apsivilkę
Gruody,
1919
m.,
Kolčakas
vzdralovas
turi
šiokios
tokios
koncentruoja Gomelio ir RiePremjeru suvažiavo anksčiau.
reikalingi}. Tam tikslui jis Akamžomis, nešė vėliavas, ži
28
milijonus
pasiuntė
į
Sbannaudos,
jeigu
jis
leidžia
ke
šica
apylinkėse,
šiauriuose
merikoje sakosi išleisiąs apie
TRUKŠMAUJA PRANCU.
Ne viskas žinoma.
ghajų.
Čitoje
tą
auksą
sulaikė
liems kareiviams (Ritblatui bintuvus ir palaikė visą tvar
nuo
Kijevo.
100
milijonų
dol.
ZAI DEL S. V. NOTOSE
gen. Seraionov. Sakoma, šis
Aranovskiui, Mickevičiui ir ką. Tose iškilmėse dalyvavo
Prancūzijos premjeras Briand
Terorizuoja gyventojus.
pSaUg0S
pamanęs, kad tą auksą Kolčaikt.)
nevaikščioti
į
d
a
r
*
*
p
o
^
^ e r i s , P u l k . žuvakar rytą lu>v.o- - a t v y k ę į Bet nieko ypatinga prieš pa .
DAUG ŽMONIŲ UŽRUBEkas
lr«li«
^Jn, s
^ ^
Kadangi bolševikai neįsten kas norįs pavartoti privati
Dover. Tenai jo laukė Lloyd
kelis m
mėnesius
i r. be
to, A~
dar ' > generolai, karininkai ir
ŽIUOS GIMUSIŲ.
čias S. V.
gia valstiečių įveikti, tad jie i- niams reikalams, tad jis tuos
George. Abudu premjeru au
jiems leidžia užmokėti jų al daug kareivių. Velykos atgai
vino nevieno Lietuvio dvasia
Paryžius, Bal. -5. _ Pran masi prieš gyventojus teroriz pinigus ir pasisavino. I r kiek
tomobiliu atvyko i Lympne ir
•
Washington, Bal. 25. — I š gą. Mickevičius nors girtas,
žinoma,
jis
to
aukso
neatida
cūzijos
vyriausybė
pareikala
mo priemonių.
po pusryčių per porą valandų
1920 metų .atlikto surašymo bet vis dar pasirodo nors j sa ir sustiprino viltį, kad kas tei
Jie užpuldinėja ir žudo ra vė nei Japonams, nei Kolča- gyventojų (cenzo) patiriama, vaitę vieną kartą kepykloje, o sybė ir dorą turi pergalėti Al
pertraukta ir vėl atnaujinta. vo savo ambasadoriaus WaTomis kui negrąžino.
Konferencijų
smulkmenos sbingtone patirti, kaip didelei miausius gyventojus.
kad Illinois valstijoje y r a kiti nei to nemalonėja. Matyt* sas nedorybes i r suktvbes.
nežinomos. Nes posenovei vis- atlyginimo sumai S. Valstijos dienomis, anot žinių, nužudy
1,204,403 gyventojai svetur gi viršininkas Savzdralovas už
Teko čekams-Slovakams.
pritaria
ir
už
kokią
sumą
jos
ta daugiau poros tūkstančių
ATEIVYBĖS BILIUS SENA
tai ant jų nepyksta.
kas paslapčia atliekama.
musieji.
Sausy,
1920
metais,
admiro
stovi.
žmonių.
TE.
Tik tiek patirta, jog abi
Steig.
Seimo
Darbo
Fede
Tas klausimas statomas toSakoma, jie žudo žmones, las Kolčakas turėjo dar 400 AREŠTUOTAS INTARIAdvi viešpatiji neatmainomai del, nes Prancūzai nuomoniau- kad tie nesukiltų prieš juos.
racijos frakcijos narių iniciamilijonų rublių. Jis tą auksą
Washington, Bal. 25. — že*
MAS
BOMBININKAS.
stovi už savo seniau paskirtą ja, jog Suv. Valstijos nesu
tiva čia buvo pradėtas t a r 
pavedė saugoti Čekams-Slova
mesnysis kongreso butas priė
dymas.
Kuo
pasibaigs—neži
kontribuciją — už 50 milijar tinka su šiandieniu reikalau
kams.
New
York,
Bal.
25.
—
ScBUS TAIKA AIRIJOJE?
mė naują bilių, kuriuomi turi
nia.
Tik
reikia
pastebėti,
kad
dus dolierių, kuriuos Vokieti jamu nuo Vokietijos atlygini
Šitie 400 milijonai rublių au rantone areštuotas kažkoks
———
but varžoma ateivystė. Bilius
klausinėjant
kelius
liudinin
ja turi atmokėti dalimis per mu.
kso
tečiau
pragaišo
ir
nežinia,
Dublinas, Airija, Bal. 25. —
Tito Ligi, kuris intariamas
pasiųstas senatan.
kus,
prie
tardymo
dalyvavo
ir
42 metu, neskaitant
imamo
kas
juos
turi.
Paryžiaus spauda trukšman- pasklydo gandas, kad Airiją
bombų plaišinime čia žinomoj
pelno iš muitų už išvežamas ja del Suv. Valstijų notos, pa aplankė Derby, Anglijos vy
Čekai-Slovakai tvirtina, kad Wall gatvėje, kuomet perniai viršininkas Savzdralovas. Liu PRANCŪZIJA APIE AM
skundėsi,
į užrubežius Vokiečių prekes. siųstos Vokietijai. Tečiau ra riausybės atstovas. Sakoma, jis kuomet Kolčakas buvo nuga nuo ekspliozijos žuvo daugiau dininkai paskiau
NESTIJĄ.
kad jie visko nedrįso pasako
labintas,
jie
tą
auksą
atidavę
šoma
tokiuo
tonu,
kad
neuž
30
žmonių.
matęsis
su
kardinolu
Logue,
Kiti klausimai.
ti, bijodami viršininko keršto.
revoliucionie
gauti nei prezidento Hardin- Airijos primatu, ir net su pa socijalistams
Paryžius, Bal. 25. — Parla
Tardytojai be reikalo dar neNereikia abejoti, kad prem
riams,
kuriuos
pripažinę
au
go, nei jo vyriausybės.
čiu prezidentu de Valerą.
New York, Bal. 25 — Suv.
paklausinėjo kokiam tiksilui mentas dauguma balsų priėmė
jeru turėjo aptarti ir priemo
torizuota
valdžia.
Valstijas apleido
specijalis
Ir vis kas kiekvienas žodis
Jei tiesa, tas reikštų, kad
viršininkas laikosi dvi pori generalės amnestijos bilių. Tas
nes, kokios bus pavartojamos,
Prancūzijos
atstovas
Rene
ViDaugelis paaskoja, kad bol
išreiškiama viltis,
jog Suv. Airijai turėtų artinties taikos
.arklių (viena pora važinėja bilius su kai-kuriomis išimti
jei Vokietija nepildys reikala
viani.
Niekam
nėra
žinoma,
ševikai leidę liuosai ČekamsValstijos pilnai stovėsiančios dienos.
savo
pačią su vaikais, ki mis paliečia visus karo metu
vimų.
kokius
jis
iš
čia
išsivežė
įspū
"
Slovakams atsimesti atvangion
Prancūzijos pusėje.
r
ta—pats važinėjasi) i r porą prasižengusius žmones.
Taippat turėjo but aptarta
džius.
vieton.
I
r
už
tatai
šitie
bolše
Kiti laikraščiai d a r toliau DOVANOTOS SERGANČIOS
vežėjų. Tais arkliais jis nė
ir Suv. Valstijų nota Vokie
vikams buvo atmokėję tuo au
KARVĖS.
nužengia. Sako, kaip Ameri
vieno duonos svarelio neveža, ATRASTOS VARIO KASYK
tijai ir jų atsinešimas į tal
ksu.
simetimui. Bet Semionov 13 o juos išlaikyti reikia. Taip
ką neimtum, Amerika visgi
LOS.
kininkų reikalaujamą kontri
Bremen, Vokietija, B a l 25.
Pagaliau bolševikai tvirti- milijomj- pasiliko.
pasiliksianti vadovaujanti vi
pat be reikalo nepatikrino,
buciją.
— Suv. Valstijų ūkininkai do na^ kad jiems to aukso tekusi
sam pasauliui viešpatija.
kiek sukūrena viršininkai mal Stockholmas, BaL 25. — KanRytuose nėra aukso.
Su premjerais konferencijopasiuntė labai maža dalis. Didesnėji da
Dar kiti laikraščiai sako, vanoms Vokietijai
«
kų per dieną ir t. t. Čia butų dabag apskrity susekta stori
Kuomet
gen.
Vežbickis
su
700
melžemų
karvių.
Pasirodė,
lis tekusi Čekams-Slovakams.
je nedalyvavo jokie militari- jog karo metu Amerika buvo
gerbiamieji tardytojai dar ši sluogsniai vario. Tuojaus bus
savo
karuomenė
pasiekė
Kini
kad
jos
yra
sergančios,
t.
v.,
Gana
pasakyti,
kad
tas
au
niai ekspertai, išėmus sekreto lukeriuojama. J i pakilo vėlai.
tą apie tų ponų elgesį sužino intaisytos kasyklos. Per metus,
ksas pragaišo i r nežinia, kas jos teritoriją, iš 7 milijonų ru jęrius ir kitus kelis palydovus. Taip* ir atlyginimo klausimu "Texaso d r u g i u . "
sakoma, busią galima iškasti
blių jam liko vos vienas mi
Todėl jas Vokiečiai negali jį turi.
susivėlinusi. Visgi geriau, kaip
O ponai vyresnieji duon 330,000 tonų vario rudos.
KITA VOKIEČIŲ NOTA S.
lijonas su viršum. Tuos liku
padalinti 'ukinįnkams, kol jos
kad
nieko.
.
Kur daugiau.
kepiai juos betardant lietu
VALSTIJOMS.
sius rublius jis indavė pulki
visai nebus pagydytos.
viškai visai atsisakė kalbėti.
Kuomet gen. Semionov eva- ninkui Isome pasiųsti JaponiGARSINKITĖS "DRAUGE."
Tos karvės su persiuntimo
TURĖS "TAIKOS DUONOS"
Mat kur gi, Kauno Lenkai, iš
Berlynas. Bal. 24. — Vokie
lėšomis atsieina apie ,200 tūks kuavo Čita 1920 metais rude jon, su tJkslu juos ten apdraus kur* jie jos išmoks. O pagaliau
tijos vyriausybė pasiuntė nau
n į su savimi jis turėjo 20 mi ti.
Paryžius, Bal. 25. — Pran tančių dolierių.
ir reikalo nėra. Vistiek jie vi
ją nota Washingtonan. T a no
lijonų
rublių.
Iš
tos
sumos
jis
Pulk.
Isome
atvyko
Vladisur pirmas vietas gauna.
ta, čia, sakoma, sugriausianti cūzijoje "taikos d u o n a " y r a
vadinama balta duona. Balta GRAIKAI NUTILDC TUR 7 milijonus davė gen. Vežbic- vostokan i r tuos pinigus ati
Vokiečių kabinetą.
kiui, kappelistų viršininkui. davė gen. Semionovui, kursai
Taujėnai, Ukm. apskr. Kuo Svetimų šalių pinigų vertė, mai
, KŲ ARMOTAS.
duona bus pradėta gaminti*su
Kitus 13 milijonų gen. Semio- skaitėsi Kolčako valdžios ar met Lenkai buvo persilaužę nant nemažiau $25,000, Baland. 23
Del pirmosios notos Ameri Gegužės 15 d.
kai Reicbstage pakeltas bai
Atėnai, Bal. 25. — Apie karo nov pasiliko,
mijos vyriausiuoju vadu.
per Lietuvių frontą, j ų dalis buvo tokia pagal Merchants Losus trukšmas. Nes nota buvo ŠIANDIE TURĖS KONFE veikimus Mažojoj Azijoj čia Be to, gen. Semionov buda- Šiandie tų pinigų neturi jau atvyko \ Taujėnus. Vietiniai an and Trust Co.:
pasiųsta nesiklausus Reicbstaštai kas oficijaliąi paskelbta : f mas Čitoje per devynis mė- nei Semionovas, nei kas kitas. šlėktos buvo Lenkus pasitikę Anglijos strerlingų svarui $3.93
RENCIJĄ.
go partijų lyderių.
Toulon-Bounar šone mūsų nesius tenai įš imperijos ban- Tolimų Rytų respublika netu su džiaugsmu
ir vaišindami Prancūzijos šimtui frankų 7.19
4J5
Sakoma, ir antroji nota pa
Londonas, Bal. 25. — Strei artilerija nutildė priešininko kos buvo paėmęs ir išleidęs 74 ri aukso atsargos
i r todėl gėrėjosi, kalbėdami: "Chvala Italijos šimtui lirų
siųsta be pasitarimo su lyde kuojančių anglekasių atstovai armotų baubimą, kuriomis per milijonus rublių,
1.51
Boga, narešeie pšišli swoje. , , Vokietijossimtui markių
siaučia vargas.
riais.
1.51
Gen. Vežbickis 7 milijonus Visgi tą auksą kas-nors tu (Ačiū Dievui, ant galo atėjo Lietuvos šimtui auksinų
čia turės konferenciją su ka dieną bombarduota mūsų poziKaip rytoj užrubežinių rei- syklų savininkais.
cijos.
praleido savo karuomenės at- ri turėti.
saviškiai). Bet, kad " s v o j e " Lenkijos šimtui markių

Jie Griežtai Stovi už Seniau Paskirtą
Kontribuciją
Vokietija S. Valstijoms Siunčia
Naują Notą
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS

"DRAUGAS"

gailėti šeimininkių
vargus,
ypač darbininkų šeimynose.
Tikrai jos vargsta. I r tiems
jų vargams nesimato pabai
gos. Bet yra ir vyrų,-kurie ke
leriopai labjaus pavargsta už
labjausia pavargusias šeimi
ninkes, kadir skaitlingose šei
mynose. Yra dirbtuvėse dar
bų, kuriuos ne visi vyrai gali
atlaikyti kadir trumpiausių
valandų.
Sunkus dirbtuvėse darbas yra garbingas daiktas. Bet jis
veikiai iščiulpia vyrams ener
gijų i r suėda sveikatų savo il
gomis valandomis. Pažangio
sios
viešpatijos
priedermė
darbo valandas taip patvarky
ti, kad jos nenaikintų darbi
ninkams energijos. Nes darbi
ninkai be energijos viešpati
jai reiškia didelį nuopuolį. I T
kas mano priešingai, tas arba
yra didis gobšius arba nori
šaliai pragaišties.
Pasirodo, kad kai-kurios mo
terys ima žengti kapitalisto
Gary pėdomis. I r šis y r a prie
šingas trumpoms darbo va
landoms. Bet juo nereikia
daug stebėties. Nes jam darbo
žmonių gyvenimas y r a sveti
mas ir jis pats skaitosi dar
bininkų priešas.

Parapija ir jos Reikalai.

(Tąsa.)
jei pažvelgsime į piniginį para*
Kiekvienos
pasišventusios pijų stovį, tai pamatysime, kad
sesers tam sunkiam darbui y- jei ne seserų pasišventimai ir
ra mintis prie Dievo, o ran jei ne jų ekonomija gyvenimo
kos prie darbo. Tad-gi neste reikale, t a i reta parapija šian
bėtina, kad po plačia, Amerikos dien galėtų turėti ir užlaikyti
žemele, taip augštai katalikiš mokyklą.
Prenumerata mokasi lškalno. Lai
kas akaitosi nuo užsirašymo dienos
kas jaunimas stovi doroje ir
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
/Klebonas.
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
moksle, o mokyklos, akademi
senas adresaa Pinigai geriausia sių
K a d a doras ir išmintingas
jos ir universitetai dygsta,
sti išperkant krasoje ar ezprese "Money Order" arba Jdedant pinigus i
jaunikaitis pasekmingai įgija
auga ir plėtojasi.
registruotą laišką.
Pirm 25 metų viskas d a r ki užtektinai pasaulinio mokslo
"DRAUGAS" PUBL. 0 0 .
taip išrodė. Lietuviai nebuvo pastojimu į seminariją, tada
2334 S. Oakley Ave., Chicago.
taip įsigyvenę; kada d a r ir pa jis surinkęs reikalingus raštus
Tel. Roosevelt 7791
rapijų mažiau buvo, tai ir ta kreipiasi prie kokio nors vys
>*§«sk
da jau keletą Lietuvaičių jauz- kupo, kuris priimtų ji į savo
damos tėvynės meilę, . Dievo globą; kada-gi vyskupas per
pašaukimą ir norą artymui žiūrėjęs jo mokslo ir kitus raš
tarnauti pašventė savo gyve tus randa tinkamu, tada siun
nimą viršminėtiems tikslams, čia į kokią nors seminariją
Bet tada d a r nebuvo lietuviš mokintis reikalingų dalykų.
ko vienuolyno. Tad-gi prisi Jaunikaitis seminarijoj išbūva
glaudė po svetima pastoge, 5 arba 6 metus. Pirmuosius 2
bet tarnavo saviems ir ne tik metus turi mokintis filozofijos
mokino, bet ir auklėjo Lietu mokslo, o likusius 4 metus teo
vių vaikučius. I r laiminga t a logijos. Seminarija yra vieta,
į
parapija, kurios mokyklą veda kame ne tik mokina,bet ir auk
seserys.Nesigraudinis nei tėvas lėja ir tėmija jaunikaičio bū
nei motina už tai, kad sesuo jų dą. J e i jaunikaitis būdamas se
padoriai
elgiasi
vaikus mokina ir auklėja, nes minarijoje
Kokių jau čia, Amerikoje,
sesuo juos mokina ir auklėja ir gerai mokinasi, tai gale me
nėra organizacijų. Be papras
ne tik to, kaip skaitliavimus. tų išlaiko kvotimus, kas metą
tųjų; darbininkų ir amatninkų
suvesti, kaip istoriją ir bo žengia pirmyn ir užbaigęs pas
čia'turi savo organizacijas vi
Reikia manyti, kad kongre čių praeitį pažinti, bet moki kutinį kursą tampa išsventinsokios rūšies profesininkai,
sas nenugirs tų moterų rei
verteiviai, pirkliai, agentai. kalavimų ir iš tokių pasekmių na, kaip ir tėvelius pagerbti ir tas kunigu. Jeigu seminarija
pastebi, kad jo pasielgimas ne
Susiorganizavusios tarnaites, pačios moterys tik pasidžiaugs.' pamylėti.
Kas-gi butų, jei mes nei pa sutinka su Kristaus dvasia, tai
tarnai ir patys stambiausieji Pasidžiaugs nors tiek, kad jos,
kapitalistai, nuo kurių upo ir kaipo organizuotas " k ū n a s " , rapijinių mokyklų, nei seserų tokiam ne vieta seminarijoje.
pa vykimo spekuliacijose pri vis-gi pasinaudojo privilegija neturėtumėm. J e i parapijinių I r nestebėtina, kad nekuris
guli pačių darbininkų likimas pakelti savo balsų, paduoti sa mokyklų nei seserų neturėtu skaitlius jaunikaičių neužbaigę
seminarijos apleidžia ją.
mėm,
neilgai
džiaugtumės
lie
ir kasdienė duona.
vo reikalavimus net pačiam
K a d a vyskupas ( iššvenčia
tuvyste ir katalikyste. A r
Čia pilna organizacijų ir kongresui.
tinkamą jaunikaitį i kunigus,
kliubų visokiais kitokiais tiks
Šita moterų šeimininkių uni daug Šiandieną viešoji moky
liais, kaip religijiniais, taip ja tuo indomi, kad savo drau kla Lietuviams išauklėja jau tankiausia jis jį siunčia kaipo
pasauliniais. Organizacijas tu gams vyrams gailisi keletos nų Lietuvių, kur nebūva pa pagelbininką kokiam nors kle
ri kaip vyrai, taip moterys. lengvesnių ir šviesesnių valan rapijinės mokyklos! Ne! Kame bonui, kad dirbdamas pa ra pi
Turi jaunikiai, našliai, jauni dų. J e i mes vargstame ir ken nėra Lietuvių parapijinės mo joj prie klebono galėtų išmok
mas, suaugę žmonės ir pase čiame, tai ir jųs turite vargti kyklos, ten jaunimas šiandien ti ir suprasti parapijos tvarki
niui reikalingų dalykų. K u r
nę. Organizuojasi ir vaikai.
ir kentėti — sako jos. Toksai lietuviškai nebešneka ir Lie
Kaip margas čia patsai žmo pageidavimas ne tik nekrikš tuvių kalba jiems svetima. At įjunigų y r a daugiaus ? ten pa
sižvelgus į tai, mes, Lietuviai galbininku būvama ilgiaus;
nių gyvenimas, taip dar mar čioniškas, bet ir negudrus.
katalikai, visi kaip vienas ne kur kunigų trūksta, ten trum
gesnės tos visokios organiza
duosim savo tautai išnykti ir pai prisieina būti asistentu:
cijos. Viskas kunkuliuoja, ver
žūti svetimose bangose. Baž- kartais tik keletą metų, o tan
čiasi kaip kokiame katile už
mokykla yra tai niusų kiai užtenka ir keletos mė
viręs vanduo.
Airija nenurimusi. Airių tau tvirtovės, kurios sulaikydavo nesių. Kamendorius parapijoj
Pagaliau laikraščiai paduoda
ta pasiketinusi nenurimti taip ir nulaiko Lietuvių Tauta nno užsiima daugiausiai žmonių
žinių, kad k a i-kuriose vietose
ilgai, kol neiškovos sau lais sugedimo ir išnykimo. Tad-gi dvasios reikalais. J i s laiko šv.
yra susiorganizavusios ir pa
Mišias, išklauso išpažinčių, jis
čios namų šeimininkės. I r jos vės ir nepriklausomybės. Ne tas ne Lietuvis, kuris niekina sako pamokslus, važinėja pas
įsteigusios unijas. I r tik tam, žiūrint "to, Anglijos valdžios mokyklą.
ligonius, krikštija, vestuves
Viešųjų mokyklų mokytojos
kad paduoti savo griežtus rei organai skelbia, kad jie Airi
laimina i r kitas pamaldas at
kalavimus kitiems, kad ginti joje įvesiu savyvaldų. Tai da yra apmokamos augštomis al lieka. Liuosame-gi laike knygą
y
rysią su prievarta, prieš pačių gomis. Viešųjų mokyklų mo
savo teises nuo skriaudėjų.
paskaito. J a m nerupi, a r baž
gyventojų norų.
kytojas apmoka valdžia — vie
Nes kas-gi čia negali turėti
nyčios stogas cielas, a r kiau
noms moka $120.00 į mėnesį
Anglijos
parlamentas
Airi
skriaudėjų. Dažnai kits kitų
ras a r metų galą su galu
lutoms daugiau. Gal kam žinjos
savyvaldos
įstatymų
pra
skriaudžia samdininkas ir sam
bus galima sumegsti a r ne.
geidu, kiek-gi seserys mokyto
vedė
perniai
metų
pabaigoje.
dytojas, klijentas ir profesiBet laikas mainosi ir viskas su
jos g a u n a ! J o s gauna $35.00 į
Po
kiek
laiko
tų
įstatymų
pa
ninkas. Pavieniui
apsiginti
juomi. Žmogus tik vieną žygį
mėnesį, už 2 mėnesiu metuose
tvirtino
karalius.
Šis
savo
de
skriaudų nėra tinkamų pajė
gyvena pasauly ir vieną žygį
nieko negauna, bet turi pra
krete
pažymėjo,
kad,
girdi,
gų. Tad reikia organizuot i es.
estą jaunas; viena žygį žmo
nusipirkti
apavą,
pagaliaus xVirijos troškimai gyventi,
Iš Washingtono pranešta,
gus gema ir viena žygi mirš
drabužį ir k. t. I r reikia žinot,
pildosi.
kad viena šeimininkių organi
ta. Tad-gi ir 'kunigas asisten
kad
ne
visos
seserys
gauna
Valdžia dabar tų karaliaus
zacija padavusi kongresui rei
pilną algą — seserims nauju- tas a r ankščiau a r vėliau tam
"
d
o
v
a
n
ų
"
su
prievarta
nori
kalavimų, idant kongresas liau
kėms mokama tik pusė algos pa klebonu, ne savo valia, bet
induoti
Airiams.
Neklausiama
tusi gaminęs Įstatymus, kurie
ir už tai turi pragyvent. Ne vyskupo autoritetu. Kas-gi ygyventojų,
ar
jie
tos
karališ
turėtų trumpinti darbininkams
vienas gal pasakys, jeigu-gi ra tas klebonas? Kleb. yra ku
kos
"
m
a
l
o
n
ė
s
"
nori,
a
r
jie
su
dienos darbo valandas. Šiais
viešųjų mokyklų mokytojoms nigas turintis galę ne tik vaituo
sutinka.
laikais darbo valandų trumpi
parapija
mokama $120.00 ir daugiau mė dyti jam paskirtą
Bet
kam
čia
klausties.
nimas, tai didis nusižengimas
žmonių dvasios reikalais, bet
nešinės
algos,
tai
teisybė
rei
J u k Anglija tokia didžiai
šaliai, sako tos ponios.
gi ir medžiaginiu jos stoviu,
kalauja,
kad
seserys
turėtų
Savo reikalavime jos at demokratinga šalis, kad tas ga gauti tiek pat, nes jos ne men kaip tai rinkimu aukų, staty
kreipia domų į save pačias, lima daryti ir be jokio atsi- kesnės mokytojos už mokyk- mu naujų triobų, {iataisymii
kaip tai ilgas valandas jos klausimo.
tojas viešųjų mokyklų. Kodel- senų, mokėjimu algų, nuošim
Šiandie demokratija taip in~
turi dirbti. Dienomis turi
gi jų užmokestis turėtų būti čių ir parapijos skolų ir t. t.
liuobties namuose ir aplink na ėjusi " m a d o n " , kad jos skrai menkesnis. Taip, tai taip, bet
(Daugiau bus.)
mus, turi prakaituoti prie žluk ste prisidengia štai kadir gar
teroristai
to. Naktimis turi budėti prie siausieji pasauly
Kun. A. Briška.
bolševikai.
klausimas, tai jos naminis rei
lopšio. Nėra joms reikalingo
.•• •
Kuo skiriasi nuO bolševikų kalas.
atilsio. I r už tų sunkų nuolati
tie žmonės, kurie šiandie tero
Tai pačiai Anglijai nėra na
nį -darbę jos nepamokamos.
Tai-gi jos nori, kad ir jų pa rizuoja Airiją, nelengva pasa minis reikalas skaldyti sveti
Apie keturis penktdaLius pa
čių vyrai padirbėtų kasdien il kyti. Tų ir kitų darbai vieno mas viešpatijas, kadir tokią
di.
Turkiją dalinti į daugybę'da saulio šilko pramonės turi Ky
gesnes valandas.
Rusų tauta šaukia laisvės lių ir ant kai-kurtų užkrauti niją ir Japonija.
Matyt, moterys tuo nori at
siekti dvejopų tikslą. Pirmiau ir duonos. Šaukiasi pasaulio savo sunkią leteną. Bet Airija
Daugiau kaip 23 nuoš. Britų
sia, kad vyrai, dirbdami ilgas pagelbos. Tą pat daro šiandie jai y r a neatskiriamas daiktas.
Visokių bjaurių neteisybių Indijoj plotų žemės dengia miš
valandas, parneštų daugiau ir Airiai. Mirksta kraujuose
pasaulis yra patyręs nuo pik kai.
užinokesnio ir, antra, kad jie viena ir kita tauta,
pafirtų moterų sunkenybių.
I r tik todėl, kad žmonės trok- tų žmonių. Bet neduoti tautai
Japonijoje mažai yra laukiToks moterų reikalavimas šta laisvės, kad jie nesutinka laisvės ir podraug girtles savo
negali but rimtas ir klauso- su svetimomis pažiūromis,
demokratija — nereikia pik nių žvėrių. Nuodingų kįįrmėmas. Reikia pripažinti ir ap- Anglija sako, kad Airijos tesnio daikto.
lių* visai nėra.
Eina kasdieną Išskyros nedėldienius.
PRENUMERATOS KAINA:
OHIOAGOJ IR UŽSIENYJE:
Metant*
$8.00
Pusei Metų
V—.. • • 4.00
SUV. VALST.
Metams
$6.00
Pašei Metą
3.00

Nori Ilgų Valandų
Darbo.

i

Kam dar Klausties.
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"DRAUOG" KNYGYNE
Galima gauti šios

(Prisiųsta iŠ Am. Raud. Kryžiaus)

Amerikiečiai užlaiko daug
mokykTų Kynuose, bet ten gy
venančių amerikiečių vaikai ne
taip gerai aprūpinti.
Šios gentkartės amerikiečiai
davė dešimts milijonų dolierių
kyniečių apšvietimui. Tie pini
gai y r a dovana ir duoti be
vilties jokio atmokėjimo. Mies
tai Shanghai, Soochow, Canton, Nanking ir apie dvylika
kitų vietų turi dideles kolegi
jas, i-r mažesnės amerikoniškos
mokyklos y r a kituose mieste
liuose ir kaimuose. Visos už
laikoma amerikoniškais pini
gais. Tos amerikoniškos mo
kyklos turi tolsiekiančią įtek
mę Azijos gyvenime ir didelė
dalis dabartinio kyniečių pro
greso gali būti kredituota toms
mokykloms.
Bet yra didelis reikalavimas
amerikoniškos mokyklos apsi
gyvenusiems
amerikiečiams
Kynuose. Kasmet daugiau ir
daugiau amerikiečių ten apsi
gyvena. 1885 metais buvo tik
741 amerikoniškų vaikų Kynijoje.Penkiolika metų vėliaus,
garsios " B o x e r " nelaimės lai
kuose jau buvo suvirs 2,000,
šiandien yra apie 7,000.
Pirmiaus, Amerikos misijonieriai sudarė didžiumą ame
rikonų
gyventojų
skaičių,
bet dabar amerikiečiai važiuo
ja į Kyniją vaizbos reikalais.
Dauguma tų išvažiavusių, mo
kinti kolegijose i r universite
tuose,
vedę.
Jie
su
daro dalį, kuri ypatingai nori
duoti savo vaikams kuogeriausią mokslą. Bet Kynuose nėr
amerikoniškų mokyklų. Kaikurie bandė mokyti vaikus na
mie, bet pienas nepasisekė. Ne
paisant, kaip gerai vaikai mo
kinti namie, jie negauna mo
kyklos disciplinos ir neprijaiičia konkurencijos dvasios. Dau
gelis norėtų siųsti vaikus at
gal įAmeriką su giminėmis ar
ba draugais, bet tat reiškia il
gą nesimatymą, nes kelionė
iš Amerikos į Kyniją tokia
ilga ir tokia brangi, jog vaikai
negali sugryžti pas tėvus vakacijoms. Kartais motina grį
žta Amerikon su vaikais, bet
tas aršiaus suardo šeimynifc
ką gyvenimą.
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MALDAKNYGES

WA

Ramybė Jum* (brangios odes paauks.)
Ramybė Jums (kailio apdar.)
5 Ramybė Jums (audeklo apd.) ....#.
S
5

$3.50
2.50
2.00

Bal. lll

i

Šios maldaknygės formatas yra 5 * » x 3 ^ . Puslapių turi 968, bet ne
stora, nes spausdinto ant plonos popleros. Joje yra Įvairiu įvairiau
sių maldų.
*
•
•
rf

Aniolas Sargas — juodas apd

"

$1.25

|

Butkaus
kad nei
sueidavo
ėjo į Dr.
kad Wau|
Lietuvos
Vakar*
Sutkus.

Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. su
paveikslėliu ant apd
\§ Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd.
| Dangaus Žvaigždute — juodo audek. apd
| Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu
5 Aniolėlis — juodais apdarais
| Aniolėlis — juodais apdarais

tė vietosi

S
S

Šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik
Spauda aiški.

po 800 puslapiu.

|
|
|
s
g

Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 |
Pulkim ant kelių
~.
2.50 |
Pulkim ant kelią r
2.00 |
Pulkim ant kelių
\
185 |
1.50 I
Pulkim ant kelių

5
5

ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų
{vairumas priguli nuo apdarų.

s Maldą Knygelė
s Maldų Knygelė

tikslu a t j
kas, nešei
Po to
Rutkausl
pasveikii
- perdavė
laisvos
liams
čiams.
kaip išn
kokia yrį
dėtis, kol
1.1. Visi
kia kapitj
Toliau
pie ligoni
t į kurie
^elbos ii
žiūros,
našlaičius
maisto,

E
s

75c.
• 50a
Užsisakydami

u DRAUGO"

I 2334 So. Oakley Ave.
w

mm

Klorį, to

1.75
1.50
1.00 |
1.50 E
1*50 5
1
0.75 |

adresuokite:

KNYGYNAS
. Chicago, IU. |
M
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hai užlaiko kelias mokyklas
kur viskas mokinama Anglų
Tūkstančiai kentėtojų nuo
kalboje, bet tos mokyklos tu
nemiego
ri Anglijos dvasių ne Ameri
negrumuliavimu
kos.
dispepsijos
1912 metais misijonieriai įs
teigė mažų mokyklų su 60 mo galvos skaudėjimo i r kitų ligų,
randa pagelba vartojant
kiniais. Šiandien turi 200 mo
kinių. Mokykla prasta ir ne D r . MilW Nervine
tinkamoj vietoj. Nesenai vajus,
Kodėl T U Nepamegini?
surinkti
pinigų
mokyklai
Ar esi vartojęs Dr. Milės
A liti-Pa ii i PUls?
padidinti, buvo pradėtas i r bu
PASIKLAUSK SAVO VAISTimOTKO
vo gan pasekmingas^ Įvairios
komisijos Amerikoje, idant pa
Ulbėti nusijonierių vaikams
Kynuose, davė pusę pinigų įs
teigti namams. J i e davė apie
$300,000. Shanghai misijonie
3107 So. Morgan Street
CHICAGO, ILLINOIS
riai stengėsi surinkti 150,000
Telefonas Yarda 5022
tales, bet surinko tik 105,000,
— 8 lkl 11 18 ryto:
su kuriais norėjo pirkti šešio Valandoa:
5 po pietų Iki 8 va k. Nedalio
lika akrų žemės amerikiečiams. mis nuo 5 lkl 8 vai. vakare.

Nerviškas?

Dr. W/L Stupnicki

NEZALEŽNINKAI.
• .

kone Seeley 7439
.

.-,

Čekai gavę neprigulmyhę
DR. L M. FEINBERG
Gydo
specijaliai visokias vyrų i*
ėmė kvailioti lyg Lenkai ir
moterų lytiškas Ilgas
Lietuviai Amerikoje, nes susi 2401 Madison Str., kampas V e š 
m Ave., Chicago
darė "Čekų Tautos Katalikiš Valandos:i e 2—4
po piet 7—9 vak.
ką Bažnyčią." Ta nebuvo nei
bažnyčia, nei katalikiška, nei
Čekų tautos. Bet nezaležninCanal 6222
kai yra tiek drąsus, kad gali
DR. C. K. CHERRYS
pameluoti kiekvienu žodžiu.
LIETUVIS DENTISTAS
Vargingiausia, kad atsirado 2201 West 22-nJ A So. Leavitt St.?
Chicago
r
gana daug kunigu, norėjusių
alandos: 9:80 A. M. to 12 N.
1:00.P. M. to 8:00 P. M.
patenkinti savo paleistuvingus
geidulius, negalėjusių to pa
daryti Katalikų Bažnyčioje,
todėl persimetusių į nezaležmnkiją. Bet žmonės veikiai
Perkėlė seavo ofisą po otun
pamatė, kas tiems ponams rū
pėjo. Žmonės paliovė vaik J4729 So. Ashland AvenucJ
Speci Ja lis tas
ščioję j nezaležninkų bažny I
|DŽIOVV,
MOTERC h- VYRŲ LIG
čias. Kunigušiams prisėjo pa
PValandoanuo 10 iki 12 išryto; n
kentėti ir vargo su savo " k u - • 2 iki 6 po piety; nuo 7 iki 9:9
Nedėliotais 10 kii 1
nigienėmis^ J i e bandė iš •"v a k a i e Telefonas
Drerel 2880
veržti iš katalikų jų bažny
čias ir klebonijas. Valdžia
jiems pritarė, bet tat buvo ne
VALENTINE r>RF»M^ng:rnr^ ^
COLLEGES
teisėta. Teismai parapijų'nuo
f«205 S. Halsted, 2407 W. Madison,!
savybę palikdavo prie katali
1840 N. Wells St.
137
Mokyklos
/nngt. Valstijose.
kų. J ų būdavo dauguma. Daug
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi-!
asmenų, kurie pirma buvo iš- kuo, Designing bizniui ir numąnim
duodamos dykai, Diplomai,
klydę, paskui sugrįžo prie ka [Vietos
fokslas lengvais
atmokėjlmala.
talikų nes pamatė, kas darėsi.
lesos dienomis ir vakarais. Pajikalaukit knygelės.
Kiti tapo atvirais bedieviais.
Tel. Seeley 1642
SARA PATEK, pirmininkė.
Trylika, mėnesių išgyvenusiai
Čeko-Slovakų
neialežninkijai
ėme siūlės braškėti. Patys ne HJLUIlIlIflIlIlIlIlIIIIIIIIIlIlllllHHiailIlIlIM
zaležninkų
vadai
susipyko
Res. 1120 Independenee Blvd.
tarp savęs.
Telefonas Ton Boren 204 -

Vaikai, kurie mokinasi na
mie, užauga be supratimo amerikoniškų idealų ir tradici
jų. Tie, kurie grįžta Amerikon
mokintis, nepažįsta naminio
gyvenimo. Daugelis amerikie
čių norėdami duoti vaikams
gerą mokslą apleidžia savo
reikalus ir parvažiuoja Ame
rikon.
Shanghai amerikiečiai vi
suomet mainosi — nauji visuo^
met atvyksta ir seni išvažiuo
ja. Amerikoniškų
mokyklų
stoka yra priežastis tos per
mainos.
Misijonieriai noriai važiuo
dami į Kyniją atima nuo savų
vaikų tą apšvietą, kurią jų bu
vimas Kynuose duoda kyniečiams.
Vaikų išsiuntimo Amerikon
iškasčiai padidina amerikiečių
gyvenimo iškasčius. Anglai ir
kiti Europiečiai gali pigiau
pragyventi.
Kitos tautos gyvenančios
Kynuose neturi panašaus var
go. Shanghai J^rancuzai turi
pasistatę prancūzišką mokyk
lą, leuri kainavo $100,000 ir ku
ri aprūpina
250 mokinių.
Valdžia užlaiko mokyklą. Šita
TSMYKITE
mokykla amerikiečiams jokio
Kensingtono Lietuviai ga
gero neatneša, nes joje viskas
prancūziška. Vokiečiai ir J a - lite gauti nusipirkti "Drauponai taip-gi turi savo mokyk- ga M dianraltį pas p.
lų'.
KJ T Y « B V I Č I Ą
Tarptautinė kolonija Shang-'. 314 E. Kencingtoa Ave.
t

*

DR, CHARLES SE6AL

DR. A. A. ROTH,
Rusas Gydytojas ri Chirurgas
Spccijaiistaa Moteriško, Vyrišką
Vaiku ir visu chroniškų li*u
VALANDOS: 10—11 ryto S—* p»
pk*V, 7—8 vak. NedėJJomls 10—12 d.
Ofisas 2284 So. Halsted St., "Tilfsji
Telefonas Drover 0023

iiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiniiiinNimui

/

Po pii
karnos ai
to a Paul
Antroje
L. R. Kį
remti, no|
tvarkoj,
pešiotoji
Baigdi
gausias
i a buvo
Aukoje
Po $5.
J. Jančii
Po*$2.l
J. Šalčiui
KubaitisJ
Po $1.(
Montvila)
Liekus,
kus; W.
S. A. Mn
Alekna,
tis, A.
kienė, J.l
P. Palus]
Janušausl
kšis, S.
y. Raud:
kienė, L.
banauski
košienė,
pkienė,
V. Čepas;
ginskas,
kaitis,
žinskas,
ris, P.
Viso $8(
PinigaĮ
Rėmėjų

•

Bal. II
rap. svei
rengė vi
vaitės su]
TU darbj
MiLiausl
S. *b. SJ
Šis
J a u kiel
ma nei
kyti,^
taip ir ji
padorus]
išvardyl
Pažymės
žįstų, bi
jo ant
bino J.
vo C. D;|
.

" S . ei

0 . Mišl

«.>

AMERIKOJE.

ui
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WAUKEGAN, ILL.

i

POOBKS

Antradienis, Baland. 26, 192i

» a o — • — —

•••

Aurora, 111.
Vietos Lietuvių aukos .. $13.00
Chicago, BĮ.
Cent. Liet. Taryba . . . . 190.34
S. L. A. 208 Moterų kp. 50.00
Šv. Jono Ev. Draug
5.00
P. Stumbrio ir P. Medžiauskaitės vestuvėse
23.00
Cordell, Sask., Canada.
T. Andniškevieius
10.00
"JB. Toronto, Ont. Canada.
Surinko J. Klenavičius . 10.40
E. Vandergrift, Pa.
Šv. Kazimiero Dr-ja .. 100.00
Harrisburg, 111.
Aleksandra Masiokas . . . 10.00
Indiana Harbor, Ind.
Prakali). Vasario 2 d . . . 105.G1
Kewanee, UI.
P. V. Šauklis .
5.00
...
So. Chicago, 111.
Kareivių 5-tos kp. vak. .. 15.00
Seltzer City, Pa.
Vietos Lietuvių Aukos ..82.75
Vandergrift, Pa.
Amer. L. Paselp. Kliųb. 168.00
West Pullman, 111.
Litt. Gelb. Kliub
10.00
Worcester, Mass.
Liet. Gelb. Draug
250.00
W. Frankfort Heigkt?. III.
S. L. A. 191 kp
39.00
N'ew Britain, Conn.
Vietinės aukos
94.00

PRANEŠIMAS YVORCESTERIEČIAMS!

Dr. L Ė MAKARAS
Lietnvys Gydytojas Ir Chirurgas
Ofisas 109OO So. Mlehigan Are.,
Vai. 10 iki 12 ryte: i iki 4 po
pi et. C: 30 iki 8:80 vakare
Restdencija: 10BS8 Perry Are.
Tel. Pullman 842

WorcesterieCial
norėdami
pirkti
Lietuvių Prekybos Bendrovės fiėrij
arba siųsti pinigų saviškiams Lietu
von, gali atlikti savo reikalus per L.
Prekybos B-vės įgaliotini agentą—•
moksleivį
Igną. Barkų. Taip-fl su
teikia visas reikalingas
informaci
jas .Su reikalais kreipkitės Šiuo ant
rašu:

AMERIKOS LIETUVIAI!
M&M|UIK
A —^ ——.1- — — Į I A i u n .
IvC ĮIUJ1I£UTT i U l l l l i m v K j l l l U F J Į

BLMNII*

ii\n

_ f _^i—--,_
J: U t i a T f

I g Olerta, SL^Gibavičius, P.
I tai pasiųskite saviškiams į Lictrcrva* Amerikos Lietuviu
Gibavičius. Visi jie parodė arKatalikę
Bal. 11 d. čia kalbėjo Dr. A. [tistinius gabumus. Nei vieno
Rutkauskas. Linksma žymėti, negalima kritikuoti.
•
K
Ignas Jf. Barkus
; Tel. Yards 6666 Blvd. 8448 ,
m
Prie progos nariu pažymėti,
kad nei vienose prakalbose ne
16
Columbia
St.
sueidavo tiek žmonių, kiek su kad Wilkes Barre apielinko
Lietuvis Gydytojas, Chirurgą* ir
Worcester. Mass.
Akuseras.
ėjo j Dr. Rutkausko. Tas rodo, buvo kaip ir užmiršta. Jokios
830S 8. Halsted St. Chicago,
kad Waukeganiečiai įdomauja žinutės spaudoje nesimatė. Del
Valandos: 10—12 1S ryto 1—S Ir
t—8 vakar* Nad. l t — 1 2 iK ryto
to kai kas manė, jog nieko čia
Lietuvos padėtim.
• n ^p mpa ps% m
Vakarą atidarė ir vedė A. neveikiama. Bet kaip tik at
Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos
bulai.
Veikiama
pilnu
smarku
J
P
*
I
Sutkus. J i s pirmiausia persta
AGENTŲ.
Knit8B1
a
JAME yra 150 su viršum paveikslų a) pavienių, darbuotojų
tė vietos kleboną kun. J. B. mu.
!
Atliekamu laiku tamsta gali
b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun.
Nesenai wilkesbarriečiai pa
Klorį, kuris paaiškino, kokiu
Llctttvl
1
1
t n
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) kitų.
užsidirbti po $50.00 ir daugiau
* ^ ^ ^ J T
**
tikslu atsilankė Dr. Rutkaus sistatė naują bažnyčią, o šiuosI
j savaitę. Užsiėmimas sma^„„'
kas, nesenai grįžęs iš Lietuvos. met įtaisė naujus vargonus,
JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių parapijų,
.
CICERO.
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir šiaip daugybė įkurie
atsiėjo
$10,000.
Dabar
gus. Patyrimo agentavime ne- Balandžio 25, 26, 1921-7:30 vai. vak.
Po to tapo perstatytas Dr.
6v. 4943
Antano
Svet.
W. Parap.
15 Street
vairių įvairiausių aprašymų.
ro:i -0
Rutkauskas, kuris pirmiausia pradėta rūpintis įkurti Lietu
18-TOS
IR
UNION
AVE.
220 S. State St., Ruimas 1422 Balandžio 27, 28, 1921-7:30 \ ai. vak.
JAME vienu žodžių, šalę visapasaulinių žinių telpia visas Apasveikino waukeganiečius ir vių katalikų laikraštį, kuris
f
Dievo
Apveizdos
Parap.
Svet.
Chicago.
!
meriko8 Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą
perdavė širdingus linkėjimus manoma išleisti du syk savai
717 W. 18 Street
knygą jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos
laisvos Lietuvos piliečių bro tėje. Visam tam darbui vado
\
PARDAVIMO. '
Lietuvą, kaip mes matome •
» » » « • — » » » • . » > • • W«
liams ir seserims amerikie vauja kun. P. B. Paukštis, o
>mmm9
Kampinis namas 2 flatų po 4 kam
•
barius. Kaina $5,500. Atsišaukite pas Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118
čiams. Paskui
papasakojo, redaktorium kviečiamas kun.
Kaina: Apdarytos
i « $1.00
savininką.
J.
Miliauskas.
Daug
darbuoja
*
kaip išrodo dabartinė Lietuva,
2434 W. 69 Street
Kaina: Neapdarytos .
arba
pas
si
taip-pat
kunigai:
J
.
Kasakokia yra jos šiandieninė pa
U valda ir Pupauska
Jei norėsite, kad* mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos
Lietuvis Gydytojas Ir
dėtis, kokia valdžia, tvarka ir kaitis, L. Vasaitis, J. Stulgai840 W. 33 Street
kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no
!
t. t. Viskas gera, tik, sakė, rei- tis ir kiti. Manoma, kad laik
rite siųsti į Lietuvą.
IMI So. Halstęd
•
Parsiduoda
2
lotai
labai
puikioj
rastis
neužilgo
pasirodys.
Tai
>
kia kapitalo.
Valandos: l t Iki 11 ryto; 1 Iki
vietoj prie 45 pi. netoli Western#Ar.
•
Užsisakydami adresuokite: - 3 /
po plėt. • iki 9 vakar*.
Ouzas, suros, šaligatviai viskas ap
Toliau kalbėtojas aiškino a- gi, ne juokais eina veikimas.
•
mokėta. Iš priežasties ligos esu pri
•
P.
P.
P.
pie ligoninių ir našlaičių padė
$1,171.10 verstas parduoti pigiai. • Klauskite
Viso
•
"DRAUGAS" PUBL1SHING C0.
laišku:
tį, kurie labai reikalingi pa•
Pasiųsta
Lietuvon
auksinų
S.. I* U
RACINE, WIS.
f 2334 South Oakley Ave.
Chicago, Illinois.
TelefMiM PiiiloiMn SM
2«11 W. 44-th Str.
Chicago.
^elbos ir atsakantesnės prie
08,752.
M
žiūros. Reikia, sakė, sušelpti
Viso aukų Lietuvos* Baudonąjam
•i
FOTOGRAFU ATYDAI.
Lietuvis Dentistas
L.
R
Kr,
R
Dr-jai
aukos,
našlaičius, kurie neturi nei
Kryžiui yra priimta ir pasiųsta Ant randus atudis arU Dievo Ap
10801 So. Michlgan Aveoae
surinktos D-ro Rutkausko pra Ącr Lietuvos Atstovybę Amerikoje veizdos bažnyčios, geras langas, dide
•••«
no—Inai, IU.
maisto, nei drabužio.
VAIANDOS:
t
ryU
Iki
•
lis Storas viskas gatava eik ir dėk
kalbose, Balandžio 13 d., 1921 M lian'tfdi:
ei. Pullman 342 ir 8180.
bimi.
Po pirmos kalbos buvo ren
Savininkas
kamos aukos Labd. Šv. Vincen m. Aukojo: S. Urbonas 2 dol. Nuo pradžios iki Gruodžio 1 d.
32(12 So. Hafeted St.
LBETCY1&
Po 1 dol.: D. Jackus, S. Šepi
1920 m.
(J. K.)
už padėtus pinigus, jeigu pirksi mū
to a Paulo Draugijai.
GYDYTOJAS IR CRTRURGAS
sų
rekomenduojamus,
užtikrintus
$13,239.04
kas, A. Kumpis, P. Kubilius, Priimta
Oflaaa Ir Gyvenimo vieta
Antroje kalboj aiškino apie
8252
South Halsted Street
'!
J.
P.
WAiTCHEES
'
PIRMO MORGEČIO
S. Pocius, L. Taujenis, M. Dig- Pasiiista Lietuvon auksinų 855.0*24 Guliu finansiškai padėti keletui
Ant
viriau
Uatverea] Htate Baak
L. R. Kryžių, kad reikia jis
farmerių kurie norite dirbti kad pa^
Valandos
nuo
10 Iki l t ryte; nuo
Lawyer
Nuo
Gruodžio
1
d.
iki
Sausio
1
d.,
AUKSO BONDSUS
ris, J. Lazdauskas, M. Lukielikti siu t'.irmii savininkais. Atsišau
2
iki
4
po
pietų;
nuo 7 iltį r
LH-TTŪVIS ADVOKATAS
remti, nors dar ir neesąs geroj
Procentai išmokami du kartu i metus
1
1921 m.
kite
Vakarais: 4509 a Ashland Ave.
nė, P . Čiajauskienė, J . Bag
Nedėliomis
nuo
1 f iki 3.
bile vienoj bankoj.
"Draugas"
tvarkoj, nes daug yra visokių
TelafMMM
Tarta
MM
$1,081.17 2334 S. Oaklev Avv.
Tai. Yards 105S
Bondsai po $100 ir $500. Gali pirkti
Chicago.
donas, D. Dokšas, A. Klapa- Priimta .f>
Dien. Room 818—159 lt. Calrk St.
ir lengvais išmokėjimais.
pešiotojųf.
Pasiųsta Lietuvon auksinų 472,615 ( H . )
Tel. Randolph 1507
tauskas, J . Staponas, J . LinPerkame, parduodame, mainome ir
« •
Nuo Sausio 1 d. iki Vasario 1 d..
Baigdamas kalbą dėkojo užKduodame informacijas apie Įvairių
kauskas, J . Šokelis, P . ČiapuAnt pardavimo 2 pagyvenimų me
1921 m.
gausias aukas. Publika jo kal
komp. šėrus.
dinis namas BU* beismentu. Atsišauki
kinas, T. Slušnis, P . Steponas,
i a buvo labai patenkinta.
Priimta
$2,935.40 te ant 2-rų lubi*.
Kreipkities \ Lietuvių ištaigą.
A. Žižminskaitė, P . Karaliū
1522 8. 4» Courr
Cicero.
Pasiųsta Lietuvon auksinų 196,986
I
Dr.
M.
T.
STRIK0L1S
Aukojo sekantieji:
!
—
PEOPLES INVESTMENT CO
1900 S. ttrfstcd Str.
nas, K. Šapalas, V. Norvilai- ^uo Vasario 1 d. iki Bal. 13 d.,
Į Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas I
Po $5.00: A. Truskauskas,
220 S. States Street
Room 1422
Tel. Gamai 2118
tienė, M. Barštienė, A. DbkFeoplcs Teatro Name
WESTPULLMAKIB6UI!
1921 m.
Tel. Harrison 2024
Chicago, 111.
J . Jaučius, J . M. Leškis.
•1610 W. 4701 Str. TeL Boul. 1 6 o |
Valandos: 10* ryto iki S vakar*
| a s , B. Algis, J . Kesminas.
Atkreipiame
Jūsų
atydą,
T
Priimta
$1,171.10
Gyvenimas:
Kasdien
ir
nedėliomis
nuo
12
iki
3
S\
aIandos:
6
iki
8
vak.
Nedėl
l
t
*
Po $2.06! P. Jfc^aTtf&uskaš,
9
po piet.
Smulkiomis $8.30. Viso $37.- Pasiųsta Lietuvon auksinų 68,752 kad pas JPus dienraštį " Drau ki 12 ryte.
2811 W . OSrd Str.
J. Šalčius, M. Martinaitis, V.
Kes, 2914 \V. 49rd Street
30.
gą* ' atstovauja p. M. KiupeTel. Prospect J458.
Nuo ryto Iki piet.
Viso iki Bal. 13 d., 1921 m.
Kubai tis.
gTel. MoKiiiley 2«S
Us 11949 So. Halsted S t
Išlaidų buvo $7.75. Centran Priimta dolieriais $18,426.71.
STelefonas Boulevard 9199
J
Po $1.00: A. Pankauska^, J.
Pas jį galite gauti kasdien
• Pasiųsta Lietuvon auks. 1.593.377.
Montvilas, F . Ražsnskis, F . pasiųsta $29.55.
nusipirkti, " D r a u g ą " , taipNors publikos buvo daug,
s
Iiekus, A. DidjurgK F . Dap
• / . Kripaitis,
M
g
DENTISTAS
pogi galite užsiprenumeruoti GARSINKITE S "DRAUGE.
kus; W. Gladkin, A. Jancer, bet aukų sudėjo neperdaugiau#
SS31 South Halsted Str.
Aukų Skyriam Vedėjas.
s
sia.
Priežastis,
tai
bedarbė.
Bet
°$Valandos: 9-—12 A. M.
Praktikuoja f t metai
S. A. Misiūnas, A.J. Sutkus, F .
3
J. VūeUis,
Ofisas S14« So, Morgan St.
Alekna, V. Deikus, J. Macai ir tai, kurie aukoja, tie visa
Kertė
82-ro St.,
Ohica«o, DL
Lietuvos Atstovas Amerikoje.
da
aukoja,
o
kurie
neaukoja,
SPECIJAUSTAS
tis, A. Račkauskas, F . ŽiburMoteriškų, Vyriškų, taipgi chro
tie
ir
gerai
uždarbiaudami
ne
Telefonas Armitage 9770
kienė, J . Sakaitis, S. Žičkus,
Tallat-Kclpšos.
niškų ilgų.
aukoja.
MARYAN
S.
R0ZYCK1
63
METAI
PRITYRIMO
VAI
OFISO
VALANDOS:
Nuo 10 ryto
\<margi
sakalėliai,
vienam
balsui
7
5
c
P. Paluskienė, J . Petkus, P.
MUZIKOS DIREKTORIUS
iki
S
po
pietų,
nuo
t
iki 8 valan
Lietuva
tėvynė
mūsų,
vienam
balsui
40e.
I l
KŲ AUGINIME.
Aukotojų vardai, kurie au
Mokytojas Piano, Teorijos ir
Janušauskas, V. Čiapas, J . Badą vakare.
' •
Asnerpres me, prie vargonų
50e.
Kompozicijos
Guilcščlp gieamd, trim buliams
Nedėliomis
nno
9
iki
i
po
piet.
kojo
po
1
dol.,
yra
užrašyti
j
L.
. . . . 25c.
kšis, S. Kundrotas, P . Bakšis,
2021 N. Western Ave.
Trts liaudies dainos, pianui
Suvirs
28,000
motimj
yra
rašę
į
.
.^ . 60e.
Telefonas Yards 882
R.
K.
Draugijos
knygas.
Šir
Chicago, Dl.
y. Rauda, K. Čepaitis, R. But
stiklini.—Našlys-N'oriu
miego.
.
šokiai
50c.
j
|
8
•
5
IMI m>\
r i
m •••• •
i
i .
Borden Company apie rezultatus
Klumpakojis-Kepurinė, šokiai
: . . . 50c.
kienė, L. Krikštanonė, Z. La dingai ačiū, kurie pr i jaučiat gautus kuomet savo vaikučiams
Keturi suktiniai, mažiems, suaugusiems, senėms ir visiems kartu 60c.
varguoliams
n
ičlaitėliams
ir
Pasaka, pianui
fOC.
jUlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIMIIIJIIiUllllllllllllllllllilIilIlIlIlIlIlIlIlIlIMIIIIIIIIIIIIIII
banauskas, M. Butkus, A. Lu
duodavo Bordens Eagle Brand
Lietuviais
esame
mes
gimė,
Šimkaus
60c.
visiems
nelaimingiems
mūsų
košienė, O. Baronienė, A. ZuOi greičiau, vienam balsui. Šimkaus
$1.00
Condensed Pieną. Jeigu tavo maX
Oi Kas?, vienam balsui, Šimkaus
. $1.00
broliams,
Tėvynėje.
Visur
reikalaukit
arba
patys
išsirašykit
pkienė, G. Dapkus, J . Leškis,
žukui netinka pienas Irari dabar
Taip-gi daugelius visokių dainų chorams, Šimkaus, Kelpšos ir kitų
•
kompozitorių.
Reikalaukite katoliogo.
J.
Kesminas.
duodi pamėgink Eagle Brand o pa
V. Čepas, J . Srovas, F . StulL. R. K. D. rjčt. matysi kokia bus atmaina.
ginskas, J. Raila, V. J. JeXAVIER STRUMSK1S,
Ant 4-to puslapio šios dienos
kaitis, Zaleksionis, P . DabaP. 0 . Box249
Brootlyn, N. Y. .
laikraščio
rasi
jų
pagarsinimą.
Iš
LIETUVOS
R.
KRYŽIUI
PA
žinskas, A. Mockus, V. Švita:-:•
SS
jg
kirpk
ta
kuponą
ir
pasiųsk
į
Bor
SIŲSTŲ
AUKŲ
PER
LIETU*
ris, P. Račas. Smulkių $9.75.
Juose paveikslais nušviečiama:
VOS MISIJĄ IR ATSTOVY den Company, o gausi dykai kninViso $80.75.
1) armijos gyvenimas ir veikimas,
gute apie maitinimą kūdikio sų
s
BE
APYSKAITA.
Pinigai pasiųsti L. R. Kryz.
2) svarbesni Valstybės gyvenimo atsitikimai,
5
Eagle Brand.
(Apgr.)
3) Lietuvos ir kitų kraštų gamta.
Rėmėjų Draugijai.
Be to, ten rasit ir geresnių dailės raštų. '
Nuo Sausio 1 d. iki Vasario 1
Koresp.
BEST" A N D B I G G E S T
ClGAR
Kaina: metams' (1$ Nr.) 3£ auks., vienam num. 4 aute.
d., 1920 m. Lietuvos Misija Ameri MARŠRUTAS PRAKALBŲ
Juo daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi juos
Amerikoje metams 2 (Jolieriai
Pareikalauk mūsų Katallogo So. 4.
koje yra priėmusi aukų iš šių vie L. R. Kr. ir šv. Vincento a
YVILKES BARRE. PA.
I. I. Le\ris Cigar Mfg-. Co. Newark, 1^. J.
Adresas: Kaunas, Generalis Stabas,
tų:
Didžiausias Neprigulmingas Fabrikas Pasaulij.
Paulo dr-jos reikalais.
4
'ATSPINDŽIŲ'' Administracijai. Chicago, 111.
Bai. 17 d. Šv. Trejybės pa
$55.00. Gerb. kalbėtojai, Dr. A. K.
Liet. Taut. Or-stė .
rap. svet. parapijos choras su
Liet. Gelb. Draug. .. 2,000.0U Rutkauskas ir kun. J . Petrai
rengė vakarą. Vaidino "Lietu
Jaunų Vyrų Kliub. . . 250.00 tis pasižadėjo but šį Balandžio
vaitės sufragietės mokinasi vy Athol, Mass.
Jeigu Nusidegi
Skubinkite užsisakyti 1921 metams
rų darbų/' ir naują kun. J . Lietuvos Vyčių 10 kp . 112.00 mėnesį su prakalbomis šitose
Tai aprišk žaizda ir uždėk
LittUNune
vietose:
for LittU 11W
Miliausko parašytą
veikalą Foriston, Calif.
t<CJ Q
Q »
O. O. O.
. *. 5.00 26 d. Cleveland, O.
K. Juškevičius
Nušaldo ir greitai užgydo.
Šis veikalas visiems patiko. Naugatuck, Conn.
27 d. Du Bois, Pa.
453.00
Liet. Gel^) Draug. .
Jau kiek tų juoktj, tai negali
29 d. Pittsburgh, Pa., Šv,
.
ma nei aprašyti. Reikia pasa Braddock, Pa.
Jis nušviečia -mūsų Armijos gyvenimą ir darbuotę.
Vincento parap.
3'
J
SO
Surinko M. Vitartas
kyti, kad kaip pats veikalas,
Jis duoda daug naudingų patarimu kariuomenėą reikaluose
30 d. Pittsburgh, Pa.
Manchester,
N.
R.
taip ir juokai labai tinkami ir
Jis suteikia žinių apie kitų valstybių armijas.
Visose augšeiau paminėtose
L.
R.
K.
Visų
Šventų
Par.
26.60
padorus. Vaidintojų negaliu
Jis parodo mūsų priešų karines pajėgas ir ieško kelių joms
Negali
Būti
Links
vietose prakalbos prasidės 7:Vaistas Kuris
išvardyti, nes visų nepažįstų.
nugalėti.
Viso
$2,935.40 00 Vakare. Dr. Rutkauskas ne-'
mas
Kuomet
Vi
Pažymėsiu tik tuos kuriuos pa
Jis neša kareiviams mokslą, duoda jiems dailės raštų.
Reikalingas Visiems
Pasiųsta
Lietuvon
auksinų senai parvykęs iš Lietuvos. Jis
duriai Nedirba
žįstų, būtent E. Zekliutė gro 196,986.
Todėl kiekvienas pilietis, kovojąs del Lietuvos nepriklau
Tikras turi pa&lrašyma*
papasakos daug žingeidžių, ži
Maža Pigulka
jo ant smuikos, pijanu skam
somybės, privalo skaityti
Mažas l>osas
Lietuvos Atstovybė Amerikoje nių iš Tėvynės.
^fttįg* Kaina
bino J. McGlynn. Solo daina- yra priėmusi nuo Vasario 1 d. iki
"KARĮ"
Gerb.
malonėkite
pasistengvo C. Daugirdžiutė.
Balandžio 13 d. 1921 m., aukų
Hm njM »*turiotb» G«teil«a
ER'S IRON PILLS
Amerikoje metams 2 dolieriai
»r» prl?iaftllini UUlUkubi
" S . S. S . " veikalą vaidino Lietttvos Raudonajam Kryžiui iš | ti surengti prakalbas paskiri
Jums pagelbės, pamėginkite
•••III T
tomis dienomis.,
O. Miškeliutė, O. Budaičiutė, sekančių vietų:
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CHICAGOJE.
GRAFTERIAI BUS CAŠAU
KTI PRIEŠ 6RAND
JURY.

Į

1

PAKVITAVIMAS.
Kaunas, 1921 m. Kovo 15 d.
Respublikos Prezidento
Kanceliarija.
Nr. 203
J o Sveikatai
Povilui P. Baltučiui.
901 W. 33 St.
Chicago, IJ1. U. S. A. *

padainavo p-lė Z. Mastauskaitė. Ant piano akompanavo p.
K. Gaubis. Publika plojo iki
vėl išėjo ir padainavo " Leis
/ Senatorius Dailey legislati- kit j tėvynę." Ir vėl p-lė Masgausaus
vis komitetas, kurs tyrinėjo tauskaitė užsipelnė
graftus (papirkimus), suristus plojimo.
Turiu garbės pranešti, jog
su statymu namų Chicagoje,
Gerb. kun. BoL Urba trum Šv. Jurgio parapijos Lietuvių
paskelbė, jog apie šimtas žmo pai, bet iškalbingai pakalbėjo (Bridgeport) Chicagoje, 111.
nių bus pašaukta prieš grand apie atletika. Taippat trum suaukotus 51,000 auks. ($600)
jury ir tie žmonės turės pa pai pakalbėjo p-lė Z. Mastaus- apturėjom. Aukos bus sunau
pulti kriminalin teisman už sa kaitė, pasižymėjusi darbuoto dotos krašto gynimo reika
vo piktus darbus.
ja. Gerb. kum Ig. Albavieius lams. E. Respublikos Prezi
Steigiamojo
&i$ savaitę, sako komite savo prijaučiančia prakalbėle dento pareigas
tas, prieš grand jury bus pa užbaigė programų. J o sumany Seimo Pirmininkas Gerbiamie
šaukta 20 žmonių, kuriuos ti mu visi atsistojo trumpai va ms Tautiečiams už aukas ir
gerus linkėjimus labai dėkinkrai laukia kalėjimas.
landėlei pagerbimui a. a. St.
Komitetas pareiškia, jog pa Kairį, organizatorių ir veiklų gas.
Prašau priimti mano pagar
pirkimų klausime eia išvilkti Atletų ratelio narį. Užbaigi
aikštėn tiesiog negirdėti daik mui vakarienės kun. Ig. Alba bos pareiškimų.
A. Matulevičius,
tai. Unijų, taip vadinamieji, vieius atkalbėjo malda.
"bussines agentai'' iš vienų
Už Respublikos Prezidento
Šeimininkės buvo: p-Iės A.
papirkimų ilgus metus tik ir
Kancelerijos Viršininkų.
C Alaburdaitė, D. Šulckaitė,
gyvenę ir turtus susikrovę.
A.- Benaitė, S. Čužauskaitė ir
Red. prierašas: Federacijos
Bet visuomenei padarytos
rodos d a r kita. Jaunimas dar Tarybos posėdy (Kovo 9, 10
tikrai baisios skriaudos.
v
d.) Chicagoje tapo priimta re
I r todėl unijos visus tuos valandėlę linksmai pašoko ir zoliucija, kad visos katalikų
savo agentus ir kitus grafte- išsiskirstė kupini malonių įs aukos butų siunčiamos Lietu
i' . i f
rius viršaičius būtinai turi iš pūdžių,
von per Tautos Fondų.
mesti iš savo tarpo. Nes jie
Bal. 24 d. Dievo Apveizdos
savo pasielgimu pačias savo par. svet. Liet. Darbininkų Sa
IŠ NORTH SIDES.
nnijas skriaudžia.
gos Cbicagos Apskritys suren
•

f

*

Uai******

Antradieniu Baland. 26 1921

lAKA,

=11

pinkinrai kalbamos mašinos, ku Į
ri bus išleista per serijas. Se
rijos jau gaminamos.
Šįmet draugija žada daug
pasidarbuoti parapijos bazare.
Bazaras prasidės 11 d. Rugsė
jo, ir baigsis Spalio 2 d.
Labdarybe. Atstovai iš Lab
daringos Sų-gos susirinkimo
paaiškino, kad visų draugijų
susirinkę atstovai nutarė su
rengti Našlaičių Savaitę su įvairiais pamarginimais. I r at
einantį rudenį surengti nepap
rastų vakarų našlaičių labui.
Į Federacijų skirti atstovai
neatsilankė, todėl ir raporto
nebuvo.
Pabaigus svarstyti visus drjos reikalus, susirinkimas už
darytas malda.
Šv. Juozapo Apiekuno dr-ja
atlieka gerus darbus: šelpia
sergančius narius, remia Labdaringius darbus, dirba para
pijos naudai. Žodžiu, dr-ja
darbuojasi Tautai ir Bažny
čiai.

Saugok akly regėjimą

Antras Excursinas
IMIIIIIIHIIIII

Kada kankinies del galvos
skaudėjimo, kada regėjimas silr
psta skaitant, siuvant ar tolyn
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties j manę klausti
patarimo del jūsų akių;' mano
20
metu patyrimas suteiks
jums geriaus) patarnavimą, del
Akiu, Ausų, Nosies Ir .Gerklės
Ligos gydoma specijalisto,
W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ SPECIJALISTAS
1801 S. Ashland Av<\. Chicago.
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos
Kambaris 14-15-16-17
Viršui PLATT'S aptiekos
Tėmykite mano parašą.
Valandos: nuo 10 ryto iki 9
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki
12 d.

4
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LIETUVIS GYDYTOJAS
|
I
IR CHIRURGAS
g
H
2201 West 22nd Street ,
p
gTel. Canal 6222
•
• R o s . S114 W. 42nd Street
*
S
Tai. McKinley 4 t 8 8 "

•

Visi Lietuviai katalikai tu
rėtų rašytis prie tos dr-jos. Su
sirinkimus laiko kas pirmų
sekmadienį kiekvieno mėnesio,
Šv. Mykolo par. svet.
A. J. Bislis.

V. W. RUTKAUSKAS

IIIIIUIMIIIlIflIlIlIlIlHIIIIIHIIHllllH
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Šį Metą
I DIDŽIAUSIA LIET. K0L0NUA WISC0NSINE
KAI
PRIi

Įvyks Utarninke, 26 d. Balandžio-April, 1921

Vol

Reikia pribūti į mūsų ofisą 4 vai. po piet.
• Ar nori turėti nuolatinį ir gerai apmokamą darbą? Jeigu taip,
tai paklausyk patyrusių žmonių. Nereikia mokėti didelių rokundų,
kad išskaitlevus katras bus po 10 metų darbo turtingesnis, fabrikos darbininkas, ar ūkininkas? Katro Šeimyna bus sveikesnė? Kat
ro sveikata bus geresnė? Katro vaikai turės daugiau progos GYVENTI? Miestilbse tankiai pritrūksta maisto nuo įvairių priežasčių,
tai parodo patyrimas. Yra datirta, kad miestuose 20^tas nuošimtis
vaikų lankančių mokyklas yra nedavalge, ko nerandama ant ūkių.
Miestuose biedniems yra užlaikomi' prieglaudos namai, dalinama
valgis alkaniems per įvairias labdarybės įstaigas, kas ant ūkiu
yra labai retas atsitikimas. Tad, jeigu da liko kiek Ifi pirmiau
sutaupintu pinigų, pirk sau Šmotą žemės, kurią bedirbdamas liksi
nepriklausomu ir užganėdintu savo gyvenimu žmogumi. Mes da
turime puikios žemės pagarsėjusioj derlingumu Oneida County,
Wis., kur galite pasirinkti pagal iSgalę. Ten viskas uždera ką pa
sėji ar pasodini. Pasinaudok šiuomi EXCURSIONU, važiuok apžiūrėti
tos žemės. Neatidėliok, ateik Šiandien pasiteirauti ir važiuok su kitais

N<
NAUl
SIŲ]

Gal. S.

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.
3301 So. Halsted St.
Tel. BouL 6775
Chicago.

Berb
rų vei
kietija
200 mill
]yginim|
Vokieti;
tijų vyij
pasiųr
karnas.

ADVOKATAS
* O f i s u Didmiesty!:

29 South La Baile Street
Kambaris SM
Telefonas: Centrai MM

IŠ NORTH SIDES.
gė balių. Žmonių neperdaugiau L. R. K, Federacijos 23 Sky
Vakarais, 812 W. 33rd S t
PASPRŪDO BANKOS KA sia buvo. Vargiai lėšas pa
riaus Darbuotė.
Balandžio 20 d., s. m„JL. VyTelefonas: Yards 4M1
SIERIUS.
dengs.
eiQ 5-ta kuopa turėjo paprasta
Antradieny, Bal. 19 d. įvyko susirinkimą Šv. Mykolo Ark.
Nežinia kur apsiverčia Aet
Bal. 23 d. vienoje Carfield L. R. K. Fed. 23 sk. susirin parap. svetainėj.
yszsssssssss:
n a State bankos kasierius, J. Parko svet. Lietuvių DžianitoTel. Drorsr 704J
kimas. Jame svarbiausia buvo
Pirmiausia
nutarta
sureng
Novak. Jis anų dienų staiga rių vyrų ir moterų pašeipos
išduoti raportai iš Federacijos ti šeimininį pasilinksminimo
pragaišo ir su juo pragaišo kliubas įrengė balių. Žmonių
LIETUVIS DEJfTTSTAS
bankos $12,000, pinigais ir lai nemažai atsilankė. Tik nemalo Tarybos suvažiavimo, kuris [vakarėlį priėmimui naujų na
4711 BO. AKfTTANI> A V E M I I
buvo Cbicagoje.
arU 47-tos Gaivi*
rių. Po to liko išrinkta komi
sves bondsais.
nu buvo, kad keletas girtų Atstovais buvo klebonas kun.
Valandos:
nuo t ryto iki •
sija paruošti vakariene ir su
Policija turi warantą ji a- žmonių maišėsi.
Seredomls nuo 4 lig- » vakarą
A. Baltutis ir Pr. Paliulis. Pir įvairia programa,,..
reštuoti.
mas trumpai kalbėjo. Pilną ra
Toliau nutarė pakviesti laiš
IŠ CICERO, I L £ .
portų
išduoti
paliko
P.
Paliu
TRUMPAI DŽIAUGĖSI
kais arba per tįDraugą*' kitas Tel. Randolph 2898
liui. Šito raportas buvo ilgokas
LAISVE.
A. A.SLAKIS
Bal. 20 d. L. Vyčių 14-ta ir įdomus. Po raporto buvo L. Vyčių kuopas dalyvauti ta
ADVOKATAS
Ofisas YldumiestyJ
kuopa laikė paprastų susirin kalbų, liečiančių Tautos Fon me vakarėly.
ASSOOIATION BLDG.
Chicago Heigbts James li
Išrinkta komisija
/a dėjo
kimų. Pirmininkavo V. Abra- dų, Raudonojo Kryžiaus Rė
19 So. La Salle St.
goninėje buvo slaugojamas po
Valandos:
9 ryto iki 5 po pietų
činskas, raštininkavo J. Abra- mėjų draugijų. Tame reikale pradėti darbą ir dėti pastan
Panedollais iki 8 vakare
licijos pašautas plėšikas Fred
ofisas uždarytas
činskaitė. Išduotame raporte iš iškelta keletas sumanymų ir gas, kad viską kuo puikiausia 16* •Nedėliomis
•
•
•
»
•
•
»
<
>•>»•»»»^^«»••••«
Neff.
surengto vakaro, kuriame vai juos nutarta patiekti Fed. Chi- p n rengti.
Ana naktį keli jo sėbrai at
Ir, Tae abejonėse galime ti
dinta ' ' Mi rga'',
paaiškėjo, cagos Apskričio posėdžiui.
važiavo automobiliu ir išvogė
kėtis, kad tas šeimininis pa
gryno pelno liko $103.33. Pir
S. D. LACHAWICZ .
Pakelta
klausimas
kaslink
is ligonines Neit a.
silinksminimo
vakarėlis
skir
mas sykis, kad kuopa butų bendro knygyno. Tas klausi
LIETU VYS GRABORIU8
[Patarnauju laidotuvės* kopirtauBla. Bet
Tečiau veikiai policija jį su tiek pelnijus viename vakare.
I kala maldtlu M»«*autu1. o mano darbu
mas
jau
seniau
buvo sis nuo kitų buvusių. Tame •ualU SJBjSnMBBMi
rado. Sužeistas plėšikas pris Dėka už tai priklauso p. D.
vakarėly bus pagerbtas ir nau |ssi4 w . asm P I .
'.įėjęs
iš
Vyčių
kuopos,
bet
tuo
tatytas apskrities ligoninėn.
Tel. Ganai H M
Nornšiui, režisieriui,
Juoz. syk Federacijos skyrius nieko jas dvasios vadas kun. A. Bal
Mockui ir visiems nariams nž nesvarstė, ' palikdamas jį pa tutis.
DARBININKAI NESUTIN pavyzdingą susiklausymų.
Vyčiai ir visi parapijoms, i
tiems Vyčiams. Matydama bū
KA SU MAŽESNE UŽSusirinkimas išrinko keletu tinų reikalų Vyčių kuopa iš kaip girdėti, labai džiaugiasi Atminimas Metinių Sukaktu
MOKESNIMI.
susilaukę tokio klebono. To
vių už dūšia.
atstovų į sekantį apskričio su taisė kambarį, kuris buvo ap
dėl
ir
sumanė
tam
tikslui
su
Praeitų šeštadienį
išnaujo sirinkimą. Daug kalbėta apie leistas ir nenaudojamas. Da
rengti šeimininį vakarėlį ir .
keli tūkstančiai
darbininkų, busiantį apskričio metinį iš bar ir Fed. skyrius jau nuta
parodyti jam prielankumą.
dirbančių prie statymo namų, važiavimų ir seimų. Ne visu rė prisidėti, kviečiant visas
tų darbų,
dauguma
balsų
nubalsavo rengimo komisijos darbu užsi draugijas remti
kad
jsisteigus
bendrų
prieš mažinimų jiems užmokef- ganėdinta.
Pasitarta apie Gegužės 8 d. knygynų. Toks knygynas, be
nio.
Pamaldos bus Utarninke
Darbininkai tvirtina, kad jie Tų dienų Šv. Antano par. svet. abejonės, neš northsidiečiams
Balandžio 26, 1921, Nekalto
galį gauti darbo pas pavienius rengiama prakalbos su puikia didelę nauda. Geriausių pasek Susivienijimo Amerikos Lietu
Pras. P. šv. Marijos Bažnyčioj
P. S. M.-ka.
žmones arb kokiose nors fir programa paminėjinrui "Vy mių.
vių Ex-Kareivių šaukamas mass- 44 tos ir Fairfield Ave., 8 vai.
čių
Dienos."
Kalbės
kun.
mose, kur jiems bus mokama
miting įvyks utarninke, Balandžio ryte.
IŠ
NORTH
SIDES.
Dr. Ig. Česaitis, Lietuvos " Pa
$1.25 valandoje.
26 d., 7:30 vai. vakare, p. J. J.
Nuoširdžiai kviečių visus gi
vasarininkų' ' įgaliotinis, nese
Ežerskio svet., 4600 So. Paulina
Bal. 3 d. Šv. Juozapo Apie
minės ir pažįstamus dalyvauti
nai atvykęs iš Lietuvos.
St.
pamaldose.
kuno dr-ja turėjo susirinkimą
.
Į susirinkimų atsilankė kp. Šv. Mykolo Ark. par. svet., ku Bus svarstoma daug dalykų del
Pranas Stasiulis.
dvas. vad., kun. H. J. Vaiču- rį atidarė pirm. A. Marcinke- sos organizacijos. Visų kuopų na
nas. Jis daug gyvnmo prida vieia malda. Protokolas praei riai privalo būtinai ateiti į te su
vė ir išmintingų patarimų' ne- to susirinkimo perskaitytas ir sirinkimą.
Kviečia Valdyba.
A T u E T Ų VAKARAS PAskupėjo.
vienbalsiai priimtas.
VYKO.
BRIGHTON PARKO LIETU
Dabar kuopos susirinkimai
Ligonių raportai. Ilgas lai
VIAMS,
v
Bal. 23 d. Dievo Apveizdos atsibūva kas pirmų ir trečių kas, kaip jau serga vienas drNebūkite Be " D r a u g o ' '
par. svet. Liet. Vyčių Cbica trečiadienį Šv. Antano par. jos narys. Draugija rūpinas
" D r a u g ą " dienraštį galima
gos Apskričio Atletų ratelis s v e t
juomi ir teikia pašelpą.
Jonas Bartušis
įrengė vakarienę sn programa.
Pikninkas. Rugpjūčio 14 d. gauti be kitų vietų ir šiose:
Bal. 24 d. buvo Šv. Antano draugija .rengia pikninką PoF. ŠIMKIENE,
Susirinko gražaus jaunimo,
Agota Bartušaitė
virš šimtas žmoniii. Pradžioje parapijos susirinkimas. Rinko lonia Grovedarže
Jefferson 4358 So. Fairfield Ave.
(Po vyru Mažeikienė)
TUMSIS & 0 0 .
linksmai, lietuviškai šoko, ir darbininkus į parapijos pikni Park, UI.
Už dusinės pamaldos dviejų metų
sukaktuvių
bus Utarninke Balandžio
3853
So.
Rockwell
St.
ką,
kuris
bus
Birž.
5"
d.,
Berg
žaidė lietuviškas žaismes.
Vakaras. Ateinantį rudenį
20, 1921 Šv. Jurgio bažnyčioj 33-čios
ir Auburn Ave., 7:SO vai. ryt©. Nuo
BUOIUNAS,
Apie 10 "vai. susėdo vaka mano darže, Riverside, UI.
dr-ja žada surengti puikų va
širdžiai kviečiame visus gimines ir
rieniauti. Gerb. kun. Ig. Albakarą. Svetainė jau paimta Wi- 2900 W. 40th Str.
pažįstamus dalyvauti pamaldose.
Bal. 25 ir 26 dd. Šv. Antano cker Park, 2046 W. North Ave.
Jau dvieji metai praslinko kaip
J . ŽOLYNAS,
vičius atkalbėjo maldų. Pradė
apleidote šį pasauli. Miegokite am
4063 So. Maplewood Ave. ' žiaus miegu. Atskyrė Jus mirtis li
ta programa. Jų vedė p. P. Sa par. svet., Cicero, BĮ., bus r o - | a n t Lapkričio 6 d.
kimas nenaudus ir mušu širdis spau
vickas. Truputį paaiškino a- domi judomieji paveikslai, vaiJ . SYMONAS,
Bazaras. Šv. J. A. dr-ja gavo
džia skausmai graudus. Ilgu be jūsų
pie Atletu ratelį ir jo veikimą, j ž i o j a n t i e j i gyvenimą Lietu pakvietimą prisidėti prie ren 4140 So. Maplewood Ave.
liūdnumas troškina. Neužima kiti vie
tos nei širdis ramina. Atmindami jus
Ratelis
jau turįs 28 narius. voje.
maldomis ant šio svieto. Melskitės
giamo parapijos bazaro. Pa
J. SMITH,
,,
prie
Dievo dangui ir prirengkite
"Magiškurs t r i k s u s rodė du
kvietimas priimtas. I r imasi 3813 So. Kedzie Ave.
mums vieta.
Nuliūdo,
svetimtaučiu, pp. Faberlands. BIZNIERIAI GARSINKITES darbo.
JUOZAS
DEITŠKO,
Sesuo
Ona ir Svogeris Karbauskai.
i i
Solo " K u r bakūžė samanota M ,
Iš
iždo
paskyrė
pinigų
nu4409 So. Fairfield Ave.
DRAUGE."
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Dr. C. Z. Vezelis
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PRANEŠIMAS

MUŠU REPORTERIO UŽ
RAŠAI.

• • • • • • •

SVEIKI IR LINKSMI KŪDIKIAI YRA
(JŽSIGANEDIN1MAS MOTINOMS

• • • • • • • »

A. f A-

VINCENTO KLIMO

Lietuvė motina j š Milwaukee Rašo:
" P e r daugelį savaičių mano kudijris verkė be
veik be perstojo dienomis ir naktimis. Aš tikrai
nujaučiau, kad tam kaltas jo maistas, ir visur
ieškojau pagalbos, bet be pasekmių. Pagaliaifs
mano gydytojas patarė
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788,000,(
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kad vyr
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EAGLE B R A N D
( CONDENSED
MILK)
ir beveik ant sykio mano kūdikis paliovė verkęs,
miegojo gerai, ir dabar yra sveikiausias kūdikis
visoje mūsų kaimynystėje".
The Borden Company
Borden Building
New York

L

Iškirpk šį kuponą DABAR—ir prisiųsk ŠIAN
DIEN 10 ir gausi DYKAI mūsų,
knygą Kūdikių Gerovė, kuri paaiš
kins, kaip užlaikyti kūdikį sveiku.
Taip-gi gausi maitinimo instrukci
jas jūsų kalboje. 0104
Vardas
Adresas

I

ANGLU

BALTIJOS -AMERIKOS LINIJA
42.

Kj«ri* ^Y
4 - io
f i .ru mv .\»\
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BDOAUWAV
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ge vakai
Jis pa i
kieti jos
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manjmą
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TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per LIRA VA Arba
HAMBURGĄ — EITKŪNUS

I

LIETUVA

Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų pačto laivai išplaukia:
S. S. "UITUANIA" April IS

^."POIiOIOA"
"POIX>NIA"

Gegužio 1 8

"ESTONIA" Gegužio 4
#"LITUANIA" Birželis 1
Visi laivai turi puikus ' kambarius trečios kliasos keleiviams
Kreipkitės prie mūsų agrentų jūsų mieste arba pas
K. KEMPF, General Wcstern Passcnger Agent
120 North La Salle St., Chicago. Illinois.

Ar j u s Kaokina PlsUkaivos ?

NAUDOKITE

Ruffles

Galvos ^<^L*rTi«
Ar J
siti?
NAUDOKITE:
Rtiffiej

j

A r J « H U Plauksi i u a k a ?
N A U D O K I T E PuffiCS
,
A r Jus N o r i U AptiugaK
Juos ? /
N A U D O K I T E RufflCS
'
Išlaikymui savo plaukų g a l i a i s ir tankiais
NAUDOKITE
Rltffles
Užlaikymui galvos odos rveiksi u rvsnsi
NAUDOKITE
RąffJes

Buffies galima gauti visose aptiskose po 65s. bonka, arba tiesiog
ia jsUurbeju per paSta už 75c. bonką,
^
F. A D . R I C H T E R & C O .
3 B t h S t
B~okl,n.N.Y.

PAKi
ŠIOS T,

A'

*Hythe,
Kaip žinl

