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ŽINIOS IŠ UETUVOS
K A I P GYVENTA LENKŲ keisti, padedant mūsų Jcareiviams, persi vilkę į jų rūbus ir
NELAISVĖJE.
bėgo. Tokiuo būdu pabėgo 7
Laikraštyj " K a r y s ' ' štai karininkai: majoras Čeplikas,
kap. Garmus, vyi\ Jei ten. Ikas apie tai rašoma:
*" Atvykusieji i Kauną Lapkr. vanauskas, vvr. Įeit. Mastans20 d. 5 pulko leitenantas Juo kas, įeit. Bartkų* ir šie du. Jie
zas Drazdauskas- ir 6 pulko visi jau Lietuvoje.
p. leitenantas Pranas Šidlaus
Lenkai neapkenčiami.
kas mūsų bendradarbiui su
Ūpas Ijenkų
kareiviuose
teikė šių žinių.
Leit. Drazdauskas pateko Į blogas. I^abai pasipiktinę 7JČ~
5 legijonų pulką. Oficierų ar ligowskiu, del kurio reikia ka
ti nebuvo. Todėl Lenkai ka riauti. Gardino gubernijoje pa
reiviai nuavė jam barus, atė stebėta mobilizacija nuo 19 li
/
mė diržą, pinigus ir kartu su gi 35 metų.
mūsų kareiviais nuvarė (negi* žmonės taippat nepatenkinbasą?) į Beržiukus, kur rei ti Lenkų karuomene. Nes la
kėjo šaltoj daržinėj nakvoti. bai plėšia, pikčiau kaip bol
Su mūsų kareiviais labai žiau ševikai. *
Lenkų laikraščiai vis skel
riai elgėsi: atėmė geresnius
rūbus, o vieną net nuogai iš bia, kad Lietuva norinti prisi
vilko. Apie mušimus, kolioji- jungti prie Lenkijos.
mus, niekinimus ir kalbėti nebeprisieina.
AUKOS KAREIVIAMS.

Rymas, G r, 26. — šventa
Washington, Gr. 27. — Kalė sis Tėvas Benediktas Penkio
domis čia būrys moterų tu liktasis Kalėdų dieną celebraRYMAS, Gr. 27. — Kalė rėjo susirinkimą ir pakėlė de vo trejas Mišią*.
dų diena, kaip paprastai, šven monstraciją "prieš šalies gink Pirmosios Mišios buvo cetąjį Tėvą aplankė., šventoji lavimąsi. Pareikalavo, kad ša lebrUojamos vidunakčiu PauKardinolų Kolegija. Atsaky lis susiaurintų militariniams line(?) koplyčioje, kuri puošdamas į kardinolų pasveikini tikslams išlaidas ligi mažiau- . n i a i b u v o ' S ^ y t a gėlėmis ir
mus, popežius pareiškė, kad siojo laipsnio.
'skaisčiai nušviesta žvakėmis.
šiandie pasaulis yra paliestas
Mišių Įklausė visas Apašta
Susirinkrae kalbėjo senato
penkių priepuolių.
liškų rūmų personalas ir visa
riaus LaFollette
žmona išTie yra: priešgyniavimas au Wisconsino valstijos. J i pažy augštojr Bažnyčios dvasiški*
toritetui, tarp brolių neapy mėjo, kad šalies moterys bal- ja. Buvo ir žymesniųjų žmo
P A B A L T I J A BUS RUSIJOS IZELIGOWSKI NERIMAUJA kanta, troškimas linksmybių, suodamos nuvers tuos kandi nių apribuotas-skaitlius.
Popežius ypatingai pasimel
FEDERACIJOJE?
| LIETUVOS TERITORI
J pasibjaurėjimas darbu ir u i datus į senatorius, kurie sto
dė už kardinolo
(libbonso
mirštis apie viršprigimtus gy vi už militarizmą ir karą.
JOSE.
sveikatą.
vybės daiktus.
Apie tai turima žinių Pary
Jinai
sakė,
kad
moterys
tu•
žiuje.
_
jTuri naujus įsakymus iš Varšituo? visus piktus apsirei ri Šiandie baką politikoje, taispėkų T _ .
'.. . '
. .
škimus galima prašalinti tik gi ir turi užtektinai
n.
šavos.
Paryžius, G r. 27. — Iš au
™,a#.iwH*;
•
.
.
« « ; X ^ : « « J L - „ - J o Eminencija kardinolas Gimaldomis, sakė Šventasis Tė sustabdyti tas neišmintingas
bbons Kalėdas praleido Ro
toritarinių versmių čia turi
Paryžius,
(Jr. 27. — Čm vas. Tad visų katalikų prie išlaidas. Šiandie laikas veikti. berto T. Shriver namuose, ar
ma žinių, kacl į sekančius tris
"Mes, Su v. Valstijų mote
gauta informacijų,., kad gen. dermė melstįes, kad žmonija
ti Westminster, Md. Kardinomėnesius Rusijos federaeijon
Zeligowski, kurs yra
apval- nusikratytų tų pragaištingų rys, reikalaujame, kad kongre
lo kambaryj anksti rvto jo seinesiančios Estija, Latvija ir
se reikalaujami milijardai ar kretorius kun. Smith atlaikė *<**»** tarnauja Lietuvuu.
dęs Vilnių ir aplinkines teri priepuolių.
Lietuva — su Revelio, Rygos
Lapkričio 19 d. Lietuvos gemijos, karo laivyno ir militatorijas, paskelbęs
savo ,spėMišias. Kalėdomis kardinolas
Iš Beržinkų nugabeno per neralio štabo literatūros sky
ir Kauno miestais. Reikštų, konis visatine
mobilizacija. ŠVEICARIJA NETEKO KI rinio' lavinimo išlaidoms butų
truputį ragavo pietų. Bet lan Augustavą, Baltstogę į Varša- rius pasiuntė į dešimtąją di
kad bolševikai pamušią
tas Sakoma, jis nori užimti ir ki
TO KARALIAUS.
pavartoti kitokiems gyvento
kytojai pas jį neleista.
vą, generalin štaban. Štabo viziją kareiviams išdalinti vie
šalis, įsteigsią, ten sovietų val tas Lietuvos teritorijas,
jų tikslams: maistui, sveika
ku
kieme palaikė apie 7 valandas, ną vagoną knygų iš gautų iš
džią ir visą Pabaltijy išnaujo rias turi užėmusi nuo jo ne
Bern, Šveicarija, G r. 27. — tingumui ir apŠvietai, bet ne
2,000 ŽMONIŲ ŽUVO NUO nieko neklausinėjo. Teko įsi Lietuvos Gynimo Komiteto
prijungsiu prie Rusijos.
priklausomoji Lenkų karuome Andai Šveicariją apleido Orai karo baisenybėms/'
šaukė
dėmėti, kad Lenkų štabe yra sūrių,
lašinių,
ir
iš
ŽEMĖS DREBĖJIMO.
Toksai nuotikis
pakeltų nė.
k i jos karalius Konstantinas. senatoriaus žmona.
daug oficierų ir kareivių iš Moterų Gynimo Komiteto —
rimtas problemas
ne tiktai
Dabar išvažiavo Bavarijon bu
Kita kalbėtoja
pareiškė,
Prancūzijai ir Anglijai, )>et ir BLOGA FINANSINĖ ITA vę* tp s šalies karalius Liudvi kad »acijo!»tė~ vyriausybė iš Sunaikinta miestai ir sodžiai. Lietuvos, kurie kalba lietuviš tabokos.
kai. Pavardžių neatsiminė.
i •
Kiekvienam kareiviui skir
pačioms Suv._ Valstijoms. Jei
kas. Jis iškeliavo į Wilden- kiekvieno šimto dolierių
LIJOS PADĖTIS.
92
Pabaltija ineitų Rusijos fede
Shanghai, Kinija, G r. 27. -— Iš štabo nugabeno į Vado- ta dalis tų dovanų.
wart, pietinėj Bavarijoj, ka dol. pavartoja karo tikslams.
Kitoms karuomenės dalims
raeijon, nuo to daugiausia nu Didelis nepriteklius, skolų ga rališkon pilin. Tenai apsigy Tai kriminale beprotybė 92 Pingliang apskrity,
Kansu vicus, Galicijoje, kur laikė nuo
pirmai
kentėtų Anglija. Nes ji turė
provincijoje, įvyko baisus že Rugsėjo 20 d. ligi Spalių 20 d. bus nusiųsta dovanų
vens.
nuos.
pavartoti
griovimo
tiklybės.
Leitenantas Šidlauskas pa galimybei pasitaikius.
tų atsižadėti savo svajonių aslams ir tik 8 nuoš. statymo mės drebėjimas, kurs tęsėsi
pie kontrolę "vakarinio Rukeliolika Valandų su trumpo teko 1 divizijos 6 pulkan
Iš daugelio Lietuvos kam
PRANCUZAI
PAKELIA
(konstruktiviams)
tikslams.
Rymas, (Jr. 28. — Bloga Ita
JI
dvare
Jaščetbno
(netoli
mies
mis pertraukomis.
sijos lango.
pelių yra žinių, kad žmonės
PROTESTĄ.
Duota vėjo i r talkininkams,
lijos viešpatijos finansinė pa
telio
Dombrovo).
I
r
jį
taippat
Su v. Valstijos su Pabaltija
kurie atima nuo Vokiečių žy-| t a i k i n t a d™% 8***** *ir nugabeno per Baltstogę į Var- gausiai aukoja Gynimo Komi
dėtis. Tai paaiškėjo iš finan
turi ma<žu*s politikos santikius.
Zuv
? mažiausia 2,000 šavos generalį štabą visiškai tetui.
sų ministerio Medą pareiški
Paryžus, r. 027. — Prancū mią dalį melžiamų karvių, del *>**»•
Amerikos
Raudonojo Kry
mo, parlamentui paduoto.
zų vyriausybė pasiuntė Vokie ico turi nukentėti Vokiečių vai zmonių.
apiplėšę. O iš štabo nugabeno
žiaus ir Vaikų Pagelbos sky
ATGAL Į VARŠAVĄ.
/
Aktualių skolų yra 85 mili tijai notą, kam toji sustabdė kai.
į
Yadovieus.
riai Pabaltijoje turi išvystę d;
jardai lirų (normaliai — 17 mokėti kokį tai atlyginimą. Karštai paremta Brookso re zolfucija reikalaujama susiau
delius darbus. Darbuojasi apie
Lapkr. 20 d. Lietuvių karuo
Sunkus gyvenimas.
kad tuomi zoliucija, paduota žemesnia rinti išlaidas militariniams ti
milijardų dolierių), pridėjus Prancūzai sako,
100 Amerikonų. Jie ten tu*i
menės žvalgai buvo nusidan
21 milijardą lirų
poperinių peržengiama taikos sutartis. jam kongreso butui. Tąja re- kslams.
Vadovicuose
buvo
sunku
gy
didelį išteklių visokios medžią
ginę į Valkininkus, kur stovė
pinigų, kurie neapdrausti au
venti. Nei baldų, nei kitų rei
gos, kurios nesuspėtų paimti,
jo Lenkų 101 pulkas.
kso atsarga.
*
kalingų
-daiktų,
kaip
indų,
ir
Prancūzus
Smirnoj
ir
CiPRANCŪZAI
NORI
TAIKOS
90,000
Prancūzų
Cilicijoje.
jei bolševikai mėgintų išpil
Lietuviai su Lenkų karei
Daugelis tvirtina, kad tokia SU TURKAIS NAOIJONA- llClJOj.
Prancūzų militarinis veiki šaukštų, nebuvo. Prisįėjo kar- viais pradėjo derėties. Išdavos
dyti savo grūmojimus.
finansų padėtis yra aršesnė už
LISTAIS.
mas Cilicijoje ligšiol brangiai tu gyventi su Rusais bolševi tokios: Lenkų 101 pulkas už
Prancūzams tiktų taika.
pačių bolševikinę propagandą.
atsiėjo ir nedavė
reikiamų kais. Už sienos buvo sargybi sidėjo ant pečių šautuvus, at
KARO PADĖTIS A I R I J O J E .
Prancūzijai labai norėtųsi pasekmių. Šiandie* Prancūzi nė ir daboklė. Ten sodindavo
Ve kodėl Italijai nesišypso Nes talkininkai negali jų pa
J
sisveikino
su
Lietuviais ir iš
padaryti taiką su Turkais na ja Cilicijoje turi apie 90,00t) mūsų kareivius, kurie steng
ateitis. Nes ji yra juoda.
laužti.
Airijos moterys pakyla prieš
cionalistais, kad tuo keliu pa kareivių, būriais iškrikusių davosi
pabėgti i r už kitus ėjo pėsti namo, į Varšavą.
Anglų valdžią.
jiems
SURADO DAUG GINKLŲ.
Paryžius, G r. 27. — Vis dau kenkti Graikijos rojalistams. po visą provinciją. Tuos bū nusižengimus. Valgyti
Bet nelengvas daiktas šiandie rius vi»ur dažnai užpuldinėja •ten visai neduodavo, o kas ry REIKALINGA 5 MILIJONŲ
giau
ir
labjau
paaiški
Euro
Dublinas, Airija, G r. 27. — Dublinas, Airija, (Jr. 27. —
DAUGIAU.
kapralai su nagai komi s
susikalbėti su Kernai paša. An Turkai. Gen. Sarrail sako, kad tas
pos
diplomatams,
jog
arti
Airių Moterų Sąjunga Kalė Aną dieną arti Fermoy, Cor"pamylėdavo." Kareiviai pa
glija tuo tarpu turi vilties, kad
dų dieną paskelbė smarkią ko ko apskr., kareivių būrys pir muose Rytuose visa padėtis Graikijos armija stipriai at nuo t ų Turkų užpuldinėjimų bėgti negalėjo. Kliudė vielų
Chicagos iždas tuščias. Sa
sprųsta iš kontrolės Prancūzi
vienas
Prancūzų
pulkas
nete
vą, prieš Anglų valdžios karo mu kartu surado didesųe kie
koma, Sausio mėnesiui neži
jos, Anglijos i r Italijos, ir jog silaikys Turkijoje ir apdraus kęs 1,500 kareivių nukautais, tvoros ir sargyba.
padėtį ir posenovei darbuoties kybę Airių ginklų ir amuni
Iš Vadovicų išvežė juos pa nia kur bus galima gauti pini
tenai visi painus klausimai Sevres (su Turkija) sutartį sužeistais ir nežinia kur pra
Airijos nepriklausomybei. __ cijos.
keisti • su Lenkų l>elaisviais. ngų bėgantiems reikalams.
bus išrišti neveikiau, kap tik nuo revizijos, ko labai pagei žuvusiais.
Tuo tikslu Moterų Sąjunga
Atrasta 33 šautuvai, 5 re laimėjus arba visai sudribus dauja Prancūzija.
Tuo tarpu su Naujais Me
davė po vieną
Iš militarinio
atžvilgio i- Išvažiuojant
paskelbė prokliamaciją, kurio volveriai, 12 bombų ir 2,220
Iš Smirnos pareina
žinių, mant, Prancūzija Cijicijoje ar kepaliuką duonos-, o važiuoti tais didesnių algų reikalauja
Turkams nacijonalistams. Tai
je sakoma: "Ignoruoti karo diržų amunicijos. Paimta ir
k i ninku viešpatijos, kaip apie kad tenai Graikų armijos pa ba turi padauginti savo spė reikėjo tris savaites ligi Balt poliemonai ir gaisrininkai. J ų
p a d ė t į " ir kiekvienam atsiti- kokių tai svarbių dokumentų.
taį prasitarė vienas Prancūzų dėtis nesanti pergera, bet ir kas, arba visai iš ten išsineš stogės. Baltstogėj duonos vi reikalavimas siekia penkis mi
. kime elgties taip, kai kituoministeris, jau šiandie Turkuo ne perbloga. Spėjama, kad jei dinti. Cilicijoje
kampanijom sai nedavė, maitino tik kokio lijonus dolierių daugiau.
met yra pasielgusi žinoma Vo
OLANDIJOS ATSTOVYBĖ se negali skaityties galingo Graikai pakeltų puolimą pirm kaip žinoma, ne mieJu noru mis tai pamazgomis. Prisiėjo
kiečių nugalabinta Belgijoje
mis valstijomis, bet bespė- to, kol Turkai prisirengs puo- pakilo pati Prancūzų vyriau pasitenkinti tuo, ką atnešdaVATIKANE.
ligonių
slaugotoja
Caveli
kėmis.
LIETUVOS PASKOLOS
liman, be abejonės, nacijona- sybė. Gi viešoji Prancūzų o-^vo^Žydai.
Kaip Caveli slėpė Belgų karei
BONUS
Hague, Olandija, G r. 27. —
Prancūziją, Anglija ir Itali listus sutruškintų. Bet jei (irai pinija
visai neprielankiavoi
vius nuo Vokiečių, taip Airės
Badu marina.
kai lauks Turkų puolimo, rei Tad galimas daiktas,
.Olandijos
parlamento
augštesja
neturi
nei
yyrų,
nei
pini
kad
moterys prie kiekvienos pro
.Reikia pabrėžti, kad Lenkai
nysis butas fsenatas) patvir gų įgyvendinti
savo norus kia tikėties, kad Graikams ga trumpoj ateityj Prancūzija
gos turi taip daryti.
mūsų
karei
tino sumanymą įsteigti prie Turkuose nacionalistuose, ku li b u t j a b a i bloga.
po apgalvojimo apleis tas Ci- išfoadėjusiems
Prokliamaciją visi militan- Apaštalini d" Sosto nuolatinę
riems vadovauja
Mustapha
Tad kaip Prancūzai, taip licijos tuštumas ir daugiau do viams iv karininkams atsaky
nio amžiaus vyrai paragina atstovybę. \ y
Kernai paša. Šis Turkų vadas Anglai bijosi liūdnų pasek- ruos atkreips į pačią Siriją, davo ir duonos duoti. Sakyda- Svetimų šalių pinigų vertė, mai
mi nemesti ginklų ir ginti ša
nant nemažiau $25,000, Gruodžio
turėti
šaliai o esą sunkus laikai,
valdo kuone visą Turkiją Ma-Įmių. Ir todėl Prancūzija labai kur tikimasi
lį, nežiūrint aštrios Anglų val
iš Baltstogės atgabeno
į 24 buvo tokia pagal Merehanta LoAREŠTUOTA 24 AIRIAI. žoje Azijoje ir tik juokiasi iš pageidautų taikinties su naci- daug naudos.
džios drausmės.
Kiek žinoma, Prancūzai Si- ardiną ir tenai kaipo areš- an and Trust Co.:
visų talkininkų blokadų ir ui- jonalistąis. Nes butų daug ge$3.53
riau susitaikinti
anksčiau, rijoje priversti laikyties kadir uotus uždarė kambarin, ap- Anglijos sterlingų svarui
Cork, Airija, Gr. 27, — A- timatumų.
MIRĖ BUVCS VYRESNY
5.92
Turkų unija su Rusijos bol kaip paskui, kuomet; Mušta- nenoromis. Nes apleidę Siri-fstat£ sargyba. Pabėgo raajo Prancūzijos Šimtui rankų
ną dieną kareiviai
užpuolė
SIS TEISĖJAS.
3.42
Clondulane sodžių, Corko ap ševikais * sustiprino materija- pha Kernai paša laimėtų. Tuo- ją jie artimuose Rytuose ne-j j a s Laurinaitis, todėl už jį rei Italijos šimtui lirų
Vokietijai šimtui markių
132
liai nacijonalistus, bet davė met tasai vadas jau talkini n-'tektų visokios intakos. Tuo~įkėjo taip karčiai atsakyti.
Manila, Gr. 27. — Čia mi skr., ir areštavo 24 žmones.
1.42
Praėjo-kelios dienos ir ma Lietuvos fiimtui auksinų
•Suareštuoti paimti į kazar- dar gražios progos jiems at kams galėtų paduoti sau tin-Įmet visi artimi«ji Rytai turėj
rė buvęs vyresnysis teisėjas
.17
jtų tekti Anglijos
posesijai J ] lydami, kad gal ir nevež pa- Lenkijos šimtui markių
kreipti visą domą į Graikus karnas taikos sąlygas.
mes Fernoy.
Areli ano.

Zeligowski Mobilizuojąs Savo
Spėkas

i.

THE ACT

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS
BONUS

m •

•

•

•

PINIGU KURSAS.

f*

\

i

ž

RELIGIJA IR PRAMONt.
mu būdu arba nemokėdami.
LIETUVIŲ K A T A U K Ų DIENRAŠTIS Kiti beveik be vilties atėję
Gerai pasakyta protestono,
šian Biuran net i r prisipažįsta,
"DRAUGAS"
Lietuvos Diplomatai.
nuose i r keturis nukovė, i r nors sąžiningas katalikas ga
Senovės Istorija
Eina kasdieną Išskyras nedėldienius. kad visai nesitiki atgauti pini
lėtų d a r geriau pasakyti.
Vidurinių Amžių Istorija
gų kuriuos, anot jų, valdžia
PRENUMERATOS KAINA:
Paminėję Lietuvos diploma 4-ta, kad anapus Lietuvos ka
Vanduo
* ' NeV York Times'' Sunday
nuo jų norinti paglemžti. Rado tus kai-kurie
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE:
svetimtaučiai ruomenės veikia Lietuvos že
Metams
$8.00 si net ir atsitikimų kur, užvil
Žmogus i r žmonių giminė
Lapkričio 7 d., 1920 m., rašė:
mėse bolševikų karuomenė.
šypsosi.
I
r
iš
mųs
pačių
atsi
Pusei Meta
,.
4.00
Jėzus Kristus — Dievas
kintos mokestys siekė iki $600. randa didžiu einančių asmenų
Prie tų keturių apkaltini "Religija gali išgelbėti indu
8TJV. VALST.
Vyskupas Antanas Baranauskas
Metams
$6.00 Bet jie atgavo. Šis patarnavi
striją, pramoniją ir vaizbą.''
mų
pulkininkas
Mackiewicz
labai augšitinančių svetimus
Pusei Metu
3.00
Apie Dūšią
Bostono kurpių išdirbėjas
mas
suteikiamas
dykai
urnai
pridėjo
d
a
r
penktą,
k
a
d
visi
Prenumerata mokasi ĮSkalno. Lai
politikos veikėjus, labai že
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tų (1921) keturias dainas:
Kalendorių puoš brangus Lietuviui paveikslai i i
bėtojas buvo iš rytinių valsti pasakos dabartinį tėvynės pa kasmet atsitinka milijonai ne kuri išgelbėjo savo tėvo gyva
"Esmi Jaunas Piemenėlis/*
Vilniau*.
"Malda Prieš Kare,"
jų, kuris savo kalbą pradėjo dėjimą ir kaip narsi mųs ka- laimių ir darbininkai žūva. stį. Tėvo ranka pakliuvo ku
Aušros Vartų Panelės švenč., Dabartinio Vilniaus
"Kur Tie Laikai?" ir
neva iš Lietuvos istorijos. Gy ruomenė kovoja su žiauriomis Tūkstančiuose atsitikimų mir liamoj mašinoj, kraujas bai
"Pavasaris Tėvynei."
Vyskupo, Gedimino kalno.
rė sandariečius ir vadino juos Zeligowskio gaujomis. Prakal tis ant vietos parmuša; tūks siai pradėjo bėgti, pakol šei
Iki Sausio 1 d., 1921 m. Šių
" D r a u g o " nuolatiniai skaitytojai gaus tą kalendo
patrijotais. Apie katalikus nie bos bus'Wm. Fisher salėj, Cus- tančiuose atsitikimų kojų, ran mininkai davė žinią gydytojui,
dainų prekės bus sekančio*: kas
orderiuos nemažiau kaip 100,
rių dykai. J e i kas daugiau norėtų gauti, teužsisako iško neužsiminė. Matyt jis apie ter, Mieb. Pradžia 12 vai. die kų net ir akių netenka; tūks mergaitė tinkamai surišo ran
gaus po 20c; nemažiau 50, gaus
ikalno, kitaip vargiai galės gauti.
po 25c egz.; nemažiau 25, gaus
juos nieko ir nežino. Paskui ną.
tančiai net ir gyvastį padeda. ką kas sulaikė kraują, nes
po SOc; nemažiau 10, gaus po
laukti
dviejų
valandų
iki
gy
85c; o vienas egz. 40c. Po Nau
"DRAUGAS"
PUBL.
CO
v
kalbą nukreipė į bendrovės
Rengimo Komitetas. Tūkstančiuose atsitikimų, jei
jų Metų tos pačios dainos par2334 So. Oakley Avenue
J
Chicago, Illinois
reikalus. Čia nupasakojo ne
gu tik pirmos pagelbos pa dytojas prispėjo pribūti tėvas
siduos po 50c.
butų
neiškentęs,
tokiu
būdu
tarnavimas butų suteiktas, bu
MICHIGAN CITY, IND.
blogiausia. P o t o padainavo
Norintieji gauti už sumažin
pakol
gydytojas
pribuvo.
tas prekes siųskite užsteliavitų išvengiama a r tai amžina
porą lietuviškų dainelių ir
mus (pažymėdami, kiek ir ku
Kasmet tūkstančiais žūva
vieną latviškai. Tas padaina Aukos Lietuvos gelbėjimui sužeida ar net rankos, kojos
Dantų sugedimas paeina iš
rių dainų), su pinigais sekan
ar akių nustojimas.
vien tik tuo, kad nelaimėse, trupinių kai-kuriį valgių, ku
vęs pasakė dabar dainuosiąs
nuo užpuolikų.
čiu antrašu:
patrijotiškai ir liepė publikai
Idant išvengus kiek galint kurios atsitinka ne tik dirbtu rie užsilieka burnoj ir tuoj
VINCAS GREIČIUS,
Lapkričio 7 d. S. L. A. 222
sustoti, sakydamas: " K a i pat
nelaimės, a r tai nelaimėms pa- vėse, kelionėse, bet ir besižai- dantys pradeda kirmyti. Bak
kp. laikė mėnesinį susirinki
8014 Bel/evue Ave.,
rijotiškai dainuojama, tai vi
gelbą
suteikus,
Amerikos džiant ar tai ant vandens ai terijos pradeda platinties ir
mą, kuriame vienbalsiai nuta
Cleveland, Ohio.
sur publika sustoja klausyti."
Raudonasis Kryžiaus, jausda tai kitur kur, neturime prity randasi sultis, kurios rukštu
rė iš kp. iždo paaukoti $15.00.
Publikai sustojus jis traukė:
mas tokio patarnavimo reika rimo arba nemokame pasinau nias gadina dantis.
«
Po to išrinkta du komitetu pa
perkeltas į naują vietą. Kurie
"Geriau dieną, geriau nakt...
lą, steiga, kur galima, pirmos doti nurodymais pirmos pagel
Pirmiausia pradeda gesti norite užsisakyti pasninkams
rinkti aukų po namus. Pasi
ir t. t.' ir.... nuėjo. Bendrovės
pagelbos patarnavimo kursus, bos patarnavimo.
viršutinis danties apdangalas. medaus, kreipkitės šiuo adresu
darbavus pp. M. Lašui ir D.
i
šėrn pardavė dviem asmenim
idant tokiu būdu išvengus ne
Po t o genda ir visas dantis,
Garbeniui, darbas pasekmin
Už dveitos-treitos savaičių jau išeis
ant išmokesčio.
laimės.
Nevienas
šiandien PRAMONINIS VAIKŲ DAR kol pasiekia dirksnius. Kadan
STRYGAS & MILLER
iš spaudos nauja originale iž 1919 ir
gai atliktas.
1920 metų iš tikrų lietuviškų atsi
džiaugiasi nurodymais pirmos
BININKŲ NEPASTO
4342 So. Maplewood A ve.,
gi dantų dirksniai yna labai
Gruodžio 12 d. gerokai išsi
tikimų
keturių
veiksmų komedija
Aukojo:
"Klebonas
kaltas".
Paraše T. Janu
VUMAS.
pagelbos
patarnavimo,
nes
tik
.jautrus,
todėl
didelis
y
r
a
dan
Chicago,
IH.
traukę trys bernužėliai važia
sas.
Artistai,
mėgėjai-lošėjai,
pasis
. . $10.00 per tai išliko gyvas arba išsi
tų skausmas.
Medaus kaina: 5 svarų vied- kubinki t šj veikalą užsisakyti. Reikia
vo automobiliu. Nuvažiavę vi- M. Lašas
užsisakyti 8 knygutes: nes apie tiek
10.00 gelbėjo nuo sužeidimo.
į anetus laiko po tam, kaip
dumiestin užvažiavo ant vieno A. Gumaliauskas
rukas $1.95 su prisiuntimu į yra veikiančių asmenų. Kaina tik
Po 5 dol.: 1). Garbenis, P.
Ties šaknim kartais randasi namus.
45 centai. Pirm negu pradėsit 6į rei
žmogaus arklio. Suvažinėtą gy
Kartais šis keletą a r kelio legaliai buvo leista dirbti, vie
kalą skaityti, stipriomis virvėmis «uriškite savo šonus, kad iŠ juoko n e vulį policmonas šūviais pribai Lukovskas, M. Galinauskas, liką ininutų patarnavimo su nas iš kiekvienų keturių vai votis. Nuo jos pradeda tinti
eksplioduotų! Su užsakymais kreip
T.
Lašienė.
O.
Gramulienė.
gė, o bernelius pasiėmė polieiteikimas yra net ir mirties iš kų, lankančių Conneeticut val veidas, b ū v a nepergaliaroas
kitės j leidėją M. S. Du, 130 Wooster
Ave.,
Akron, Ohio. Reikalaukite viso
skausmas
ir
da
didinasi
pakol
Po
3
dol.:
E.
Sušnis,
A.
stijos
mokyklas,
apleido
mok
jon.
vengimo šaltiniu.
DR. S. BIEŽ1S.
se redakcijose ir knygynuose. Kas
nepasiekia kaulo. Tada atsi
LIETUVIS GYDYTOJAS
nori pasiskaitymui, gali užsisakyti tik
Patekę bėdon suskato ieško Gramalas.
Kasyklų prižiūrėtojai, gydy slo suolus ir nuėjo dirbti.
vieną
knygutę. Šios vienos komedi
IR
CHIRURGAS
pūliai,
nuodindami
Po 2 dol.: S. (iramulitė, O. tojai labai retai kada eina ka- Taip praneša raštas: "Pramo randa
ti prietelių, kad kas uždėti)
jos" užtenka visam vakarui lošti. Vei
1101 West 22nd Street
kalas yra moksliškas,
morališkas,
Canal 6222
paranką iki teismui. Dalykas Lašaitė, S. Gricus, E. Šukienė, syklosna. Todėl daug yra atsi ninis Vaikų Darbininkų Nepa kraują. Šitas kartais būva ir Tel.
naudingas, o juokų be jokio galo..
Re*. 1114 W. 42nd Street
stovumas," kurį skelbia Vai priežastim žmogaus mirties.
W. Ratas, P. Latoza.
Tel. McKinley 4188
Pasiskubinkit su užsakymais! nes
pateko k ' G rand j u r y ' ' . .
tikimų, kur darbininko gyvas
po
Naujų Metų beveik visi egzemplio
kų
Biuras
Suvienytų
Valstijų
Neprižiūrėta a r nešvariai už
Tėvynės reikalams jie nėra %Po 1 dol.: J . Titauskas, L. tis rišasi vienos a r keletą se
riai bus persiunsti Lietuvin,
Darbo Departamente.
Leidėjas
laikoma burna yra tinkamiau
aukoję nei sulūžusio cento. Glinskas, O.Glinskienė, P. Kli kundų klausimu, kaip tai tin
M. S. A. DU
Čia nepi iškaityti vaikai, ku sia vieta bakterijoms arba ki
,. Paprašius aukos, gaudavai at- mas, J . G irius, P. Waieikaus- kamais surišimas arterijos, ar
180 Wooster Ave.,
Akron, Ohio.
<k
rie
laikraščius
pardavinėja,
P. S. Nesant merginų artisčių, l o 
;>akynią: Aš galiu ir be Tė kas.
ba tinkamas atitraukimas įsi
tų kokių ligų gemalams.
šėjai
gali būti vien vyrai, už tai ir
vynės gyventi, man ir čia ge
Viso 84 dol.
kibusios elektros ir t. t. Bet arba užsiima uke ar naminiu
mažuose
kolonijose šis veikalas gali
savo ofisą po oam.
būti suloštas.
darbu.
T
r
s
ketvirdaliai
pate
rai".
Pinigai pasiųsti Liet. Misi turėdami kasyklose žmonių,
DUOTI VAIKAMS UŽTEK
AshJand Arenu
ko
fabrikuosiia,
daugumas
vai
Pas mus y r a kelios moterė jai, kad persiųstų Lietuvon, žinančių kaip šiuose atsitiki
Spedjalist*.
TINAI DARŽOVIŲ.
kų
dirba
metalinėse,
o
mer
muose pasielgti, išvengtų daug
lės nevaldaneios savo liežiuvių. šauliams.
MOTERŲ tr VYRŲ LIGŲ
A. PETRATIS
S. F A B U O F A S
gaites
audinio
dirbtuvėse.
nelaimių.
Žmonės jomis labai piktinasi.
nuo 10 iki 12 išryto; nuo
Mūsų kolonijoj nedaug tėra
Daržovės ir vaisiai gydytojų
A. PETRATIS & C0.
po pietų; nuo T iki 8:84
Sekant 25(M) vaikų pastovumą
Gelžkeliuose
dirbantiems
šis
žvalgas.
Lietuvių, bet ir tie ne visi au
nurodymu, reikalingi ir turi
Mortgage Bank
Nedėliomis 18 iki 1.
darbe
per
iii
a
r
24
mėnesius,
pagelbos
mokslas
taip-gi
dau.i;
REAL
E6TATK—.DTSURAVOB
būti duodami vaikams. Prie
kojo. Yra tokių, kurie turi nuo
Telefonas Drexel 2880
pasirodo, kad mergaitės daug žasčių y r a daug, bet svarbiau
W E S T V I L L E , ILL.
European American Bnrean
savybes ir automobilius, o nuteikia, ką parodo tas, kad
Siunčia Pinigus. Parduoda
pastovesnės darbe negu ber sia, kad daržiovėse ir vaisiuo
Lietuvos reikalams išmėtą tik praeitais aštuoniais metais net
Laivokortea
Gruodžio 14 d. L. Vyčių 85 po vieną dol. Svaigalams jie 500,000 darbininkų šios rųšies naičiai, ir kad trečdalis mer se randasi daug medžiagos,
MOTABUUiAS
S
—m 808 W. 85Ui S^r.
Gbicago, BBL
kp. laikė metinį susirinkimą, nei dešimkės nesigaili. Kiti, lavinosi pirmos pagelbos pa gaičių pa prastai d a r vis ran kuri pagelbsti, priduoda stip
Phone Canal 257
Telephone
Boulevard
Sll
dasi pirmoj vietoj net ir po 21 rumo kaulams j r tvarko vidu
tarnavimo
pamokinimais.
kuris buvo gana skaitlingas kadir skurdžiai
svetimuose
Rūpesčiu Amerikos Raudo ar 24 mėnesių. Iš bernaičių rius. Bukštumas ir vaisių ar
Išrinkta nauja valdyba, ku namuose gyvena, bet gausiai
nojo Kryžiaus, yra parengtas 16% apleidžia pirma vietą daržiovių sultys prilaiko vi
rion pateko: pirm. — J . Ra aukoja.
Lietuvis Gydytojas I r
pirmame
mėnesyje
ir
daugelis
traukinys, kuris nuolat važi
kauskas, viee-pirm. — p-lė O.
durius.
Chirurgas
M. Lašas,
po
G
mėnesių
be
jokio
pasto
1881 So. Halsted Street
nėja po Suvienytas Valstijas,
Yaineraitė, rast. — J . VenD. Garbenis.
Skirtumas
tarp
daržiovių
ir
Valandos:
10 iki 12 ryto; 1 iki 4
LIETUVIS
kuriame randasi pirmos pa vumo maino vietas. Daug dau
delckis, l'in. rast. — p-lė J .
po
piet.
8 iki 9 vakare.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vaisių
vartojimo
y
r
a
mažas,
^
Ofiaaa ir Gyvenimo vieta
gelbos patarnavimo vienutė. giaus atsitikimų šių nuolatinių
Karpavičaitė, ižd. — T. KaruBALTIMORE MD.
8252 South Halsted Street
nes
abiejuose
randasi
medžia
Ant Tirfiaafl Univeraal State Bank
Nariai šios vienutės nuolat mainų būva drabužių išdirbysžis, marš. — K. Vainaraitis.
gos,
kurios
mėsoj
ar
žuvyje
Valandos nuo 10 iki 12 ryta; nno
bevažinėdami nuo vietos į vie tėse negu audimrnėse.
~-25
Paskui kalbėta apie naująjį
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 8
Jaunimo bėdos.
nesiranda.
Džiovintuose
vais
Yards
6668
Drover
8448
TeL
Nedėliomis nuo 10 iki S.
tą skelbia nurodymus pirmos Priežastys bernaičių neramu
veikimą.
Teleteaa*
iuose
randasi
daugiau
cuk
Dr.
V.
A.
SZYMKEVICZ
Jaunimo bėdos štai kame: pagelbos patarnavimo; viskas mo yra daug įvairesnės, negu
Mūsų kuopa gerai gyvuoja,
Chirurgas ir
pakol ėjo darbai, o ypatingai yra suteikiama dykai, vien tik kad pas mergaites. Paprastai raus, kuris žilumą viduriams Lietuvis Gydytojas,
Akušeras.
nes turi gerų vadų ir rėmėjų,
8208 S. Balsted 8 1 Chlcago.
rubsiuvių, tai įvairiuose teat tuom žvilgsniu, kad išvengus jų
užsiėmimas
y r a skir priduoda. Suvienytų Valstijų
kurių tarpe pirmoje vietoje
Valandos:
iŠ ryto 1—2 ir
THef«»as Rmilevard 9199
ruose ir kitokiose pramogo kuodaugiausia nelaimių ir ne tingas nuo vyrų, ir progų la Agrikultūros pranešimu, vai 6—H vaKar-18—12
N
e
!
»tV-l2 iš ryto
stovi klebonas kun. L. Brigsiai ir daržiovės priduoda ne
se negalima buvo mūsiškių pa reikalingų mirčių.
vintis
ir
įsidirbimui
ateityje
manas. Vietinis vargoninin
žinti: išsimasažuodavo kad Labai malonu daigtu yra virsi mažai randasi. Kai-kuriuose tik daug nitrogenos, bet ir ki
kas taip-gi daug dirba vyčių
DENTISTAS
lyg kokia deivė. Mat dauguma ninkams ar vedėjams dirbtu atsitikimuose darbas yra per tų reikalingų dalykų kūno
naudai. Negaliu praeiti nepa
S881 South Halsted Street
uždirbdavo be galo didelės vių žinoti, kad kai-kurie iš sunkus, ir, galutinai, bernai - augimui. Nors tvirtumos neValandos:
8—12 A, M.
minėjęs ir mūsų moterų darb
1—6; 7—8 P. M
" v ė ž i a s " . Kai-kurie sakyda- darbininkų yra apsipažine su cianus yra daug daugiau įvai perdaugiausia priduoda, bet
štumo. J o s nuolatos veikia, o
vos uždirbą iki $100 į savaitę. pirmos pagelbos patarnavimu, rių rųšių darbo, todėl ir pro suteikia medžiagos, kurios ne
tas veikimas atneša gražios
Darbams sustojus, išsituštino nes tada ne tik ką daugelis gų mainymui daugiaus. Mer siranda kituose maisto daly
naudos.
ir kišianės. I r ne tik, pačių nelaimių prašalinta, kas pri gaičių užsiėmimai dirbtuvėse kuose.
Tel. Drover 7042
Gruodžio 26 d. (taip girdė jaunųjų, bet ir senesnių. KaiTyras oras taip reikalingas
mažai ką skiriasi nuo moterų
jau) žada įvykti vakaras. Vai kurie jau eina skolinties pini duoda darbininkams daugiaus
ir del to joms, mažiau progų sveikatai, kaip ir vanduo ir
LIETUVIS DENTISTAS
dins, rodos,
" Š a l a p u t r i s " . gų; kiti nustojo guolio ir val jiegos ir geresnio upo, bet ir
Valandos:
nuo
valgis.
'
nuobodumo ir nepastovumo.
% » » • * mm'
Praeityje moterys savo vaka gio. Miega kliubuose, o valgo daug sumažina bedarbę tose
Seredomia nuo
Tel. Harrison 8088
dirbtuvėse.
4718 SO. A
Miegamojo kambario langai
Dažniausia bernaičių užsiė
rais labai patenkindavo pu tada, kada nikeli išlošia.
DR. L C. BORLAND
Paprastai visas šis mokslas mimuose darbas laikinai, tik visada turi būti atidaryti. Ne 209 S. State Str. Kamp. Adams
bliką. Patenkins ir šituo.
1 Iki 4 po p i e t Nedel. 10
Tas, taįp vadinamas, neap suteikiama dykai, bet įvairi sezonais, tvarkomas. Todėl už reikia perdaug vienam kamba Valand.:
vai. iki 12 dieną.
Vasario 16 d., paminėjimui
Lietuvis perkalbėtojas
duos
progos Amerikos Raudonojo Kryžiaus baigus net ir nenorintieji tam rin prisigrūsti.
trijų metų laisvos Lietuvos, y- sižiūrėjimas
Sered.—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 12
ra rengiamas vakaras. Vėliau mums pasimokinti. Gal ateity skyriai suorganizavę vietinius pa priversti arba dykauti, ar
Namai ir darbavietės pri 5* • » • • • • » » » • • • » » » » » » • » • • » *"% I Tel. Randolph 2898
je jau nepamiršime to, kad ne pirmos pagelbos patarnavimo kitur-kur kreipties. Statistikos valo visada būti vedinami.
A. A. SLAKIS
bus pranešta daugiau žinių.
ADVOKATAS
visada velykos gražios, būva kursus, tuose atsitikimuose reį surašąs rodo, jog nuošimtis Dulkės ir nešvarumas yra pir
Lietuvos Sunūs.
„
Ofisas vidurmiestyj
Dr. I. L MAKARAS
AS&OOIATIOjr BLDG.
ir negražių.
kalauja primokėjimo, kuris bernaičių nepastovumo y r a di miausi džiovos sėbrai.
19 So. L a Salle 6t.
Lietovya Gydytojas ftr Ohlrurgas
desnis
negu
mergaičių.
Yra
vyrų,
kurie
gana
protin
padengia
lėšas,
jeigu
tas"
sky
Valandos:
8 ryto iki 5 9 0 pietų.
CUSTER, MICH.
Ofisas 109O0 So. Miohigan Ave.,
xr
Panedėliais
iki 8 vakare.
Vai. 10 iki 12 ryte; t iki 4 po
gai sulaukė šios ilgos bedaf- rius negali to atlikti.
Nedėliomis
ofisas
uždarytas.
piet. «:»0 iki 8:88 vakaro.
GRAND RAPIDS'O LIETUGruodžio 12 d. čia buvo ben bės. J i e šiandie nieko dau
Minėtuose kursuose mokina KUR TANKIAUSIA RAN
Residencija: 10588 Perry A v*.,
V1AMS.
dras draugijų atstovų susi giaus kaip tik juokiasi iš mū ma bandažą v imo, kraujo tekė
DASI LIGŲ GEMALAI.
Tel. Pullman 841
i'-rdc-S&S-.:
rsesss: rgassags
JUOZAPAS MARGELIS
rinkimas, kad pasitarti kaslink sų. Merginos ir-gi juokiasi. jimą sulaikymo, atgaivinimo
jiiiiiimiiiiiiimiiiiiuiiHiiiiiiiiiiiiiiimui
"Draugo
\'
Agentas
persikėlė
ResidL 1189 Independence Btvd.
Dantų prižiūrėjimas labai
paremi mo Lietuvos reikalų. Jos dabar t a i ištekėsim už nuo išgąsčio, ar kitokių stai
Van
Darbininko Draugas
Nutarta Gruodžio 28 d. įrengti jaunus vyrų, nes juos privers gumų, sulaikymo žaizdų nuo svanbus sveikatos dėlei. Aplei į naują vietą 509 W. Leonard St.i
prakalbas su dainomis ir dek skurdas apsivesti su piniguo- užnuodijimo, nudegimo ar ap- sti dantys negali tinkamai su N. W. Ten jie turi krautuvę «u
įvairiais daiktais. Patarnauja ga
lamacijomis. Tame vakare bus tomis merginoms. Bet kokia šutinimo
atsitikimuose,
ir kramtyti valgį. Del to viduriai vime šipkoreių ir siuntime pinigą
Rusai Gydytojas ir
suirsta.
Pradėję
gesti
dantys
renkamas aukos Lietuvon gy gali būtį gyvenimas iš bėdos vartojimą
»<
įvairių priešnuo
Specijalistas Moteriikų, Vyrišku
į Lietuvą.
Vąizbaisnkli' KBref.S. V. Pat. 0«s«.
Vaiku ir visu chroniško Ugn
nimo reikalams ir pardavinė apsivedus su mergina, kuri džių. Atsitikimuose, kur kūdi nuodina valgį ir visą sistemą. Pas į\ galima gauti pirkti mal
VALANDOS: 19—11 ryto S—S po
fiurstis per taupiau kaip
jami L. L. P. bonai. Kalbėto turi duonos? Duoną valgysi o kiai netikėtai ką suvalgo pa Dantims išpuolus, veidai pra daknygių,
r—« vak. Hedėtt
užsiprenumeruoti
GO metu*
Ofisas
SS5* 80. Halsto* S4-,
jai bus iš Chieagos, Detroito ir pačios nemylėsi.
ėmę nuo žemės (paprastai deda įdubti, kas gadina žmo "Draugą" ir kitokius reikalus
Telefonas Drover 9999
ftmyU Ikaro ititboi> YaUhti:%nkl\
kitur.
atlikti.
Sitialiruk.
nuodingo) pirmos pagelbos gaus išvaizdą.
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LIETUVIAI AMERIKOJE.

PRANEŠIMAS!

DAINOS

M*4

SPA VDOM

MEDAUS
Antrašas

"KLEBONAS KALTAS"

• *

i^^S^t^^

CHARLES SEGAL

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. S. NAIKEUS

DR. G. KASPUTIS

Dr. C. Z. Vezelis

PAIN-EXPELLER

DR. A. A. ROTU,

w.

—
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES. » "
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Antradieni, Gruod. 28, 1920

PPAUOA8

'

•
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Cbieagoje influenza nebuvo
Antradienis, Gruod. 28 d., išnykusi. Ti'k sumažėjusi. Bet
'šiandie susirgimu skaitlius iŠv. Nekalti Vaikeliai.
Tre&adienir;, Gruodžio 29 d., mas didėti.
Per savaitę, pasi|)aigusią
Šv. Tomas. vysk.
flrnodžio U d., ivvke 18 susirginui, iš kuriu 4 žmonės mi
SUSEKTI PINIGŲ DIRBĖ
rę. Sekančią savaitę, pasibai
JAI.
gusią Gruodžio 18 d., susirgi
mai pašokę ligi 29 ir mirę 7.
Ana diena federalė poliaiPravartu žmonėms apsisau
ja užklupo pinigą
dirbėjus
goti tos nelabosios ligos.
vienam pagyvenime
apartnmentiniu namu, 390 EdgeeoSUSTABDYTI KALINIŲ
m)> plaee. Suareštuota du žino
PAROLIAVIMĄ.
gu. Pagyvenime* padaryta kra
t a ir atrasta daugiau 20 tūks
Kuomet Illinois
valstijoje
tančiu dol. klastingu hanknoužims vietą naujas guberna
TU.
torius, Cbicagos policijos vir
Po to areštavimo ant ryto
šininkas kreipsis į jį prašy
jaus mieste Detroit, AFI<-li., pa
damas nors vieneriems me
daryta krata. Ir tenai areštams 'suspenduoti
parolinės
itnoti klastuotojai su dauge
komisijos veikimą. Tuo būdu
liu suklastuotu banknotu.
butu pagelbėta sumažinti Cbi
Chieagoje keletas dvidešim- eagoje piktadarius.
Nes tie
tsdolieriniu banknotų jau esą piktadariai — tai daugiausia
paleista apyvarton.
iš kalėjimu parolinoti viso
Federaliai agentai vra nuo- kios rūšies sraivalai.
nionės, kad
r i a ir Detroite
gauja pinigu klastuotojų bu- NIEKO NELAIMĖJO GAZO
>us pasirengi* paleisti apie
KOMPANIJA.
milijoną dolieriu
klastuotų
pinigu.
Oazo kompanija Cbieagoje
Bet jiems nepavyko tas pa nieko nelaimėjo iš state^pubdaryti. Agentai i laika suk- Jie Utilities komisijos. Kompa
eius susekė ir tie savo gaus. nija reikalavo daugiau už gaKiti jn sėbrai veikiai papuls zą. Bet reikalavimas atmes
teisvbės rankosna.
tas. Dabartinė gazui
kaina,
sakoma, palikta ant visuomet,
PUSTREČIO MILIJONO
ty. kol neatpigsiąs
nbelnas
DOL. POLICIJAI.
gyvenimas.

!

Tiek daugiau algoms reika
lauja Cbieagos policijai pat
sai policijos viršininkas Kitzmorris. J i s sako, kad
jei
miestas pageidauja turėti nau
dos iš policijos, tegu ją bran
giau apmoka.
Reikalauja, jis didesniu al
gų ir kapitonams, kurie per
dienu dienas neturi ramios va
landos. Jie nuolat užsiėmė
kaip šiokiomis, taip šventomis dienomis.

IŠ CHICAGOS LETUVIĮI
KOLONIJŲ.

RENGIAMA PRAMOGA.
Bendra L. T.. Paskolos sto
tis
užbaigimui bonų vajaus
rengia didelę pramogą utarninke, Gruodžio 28 d., 8:00 va
kare, J. J . Elias svetainėje,
4r>(K) So. Wood gat. Pramoga
bus pamarginta prakalbomis.
Bu* išduotas raportas iš viso
veikimo. Visi bonu pardavėjai
pristatykite pilnus
savo raportus W. J. Kareivai, 4f>,°>7
So. Wood gat. arba J . P . Mi
liauskui, 4400 So. llermitage
a ve. Visi pirkę ir nepirkę bo
nu privalo dalyvauti
šitoje
pramogoje. Įžanga veltui. Kolektos nebus.
B. L .L . P. Stotis.

IŠ TOWN OP LAKE. •

lis — pirm

A Iva^mauskis _

• •

•

»•'•••'•

•

-_ .,'„.,,.».. L: § pjnigaį Laivakortes Lietuvon !
pagelb., J. Mačiulis — nut.
rast., St. Anneauskis — knygvedys, J. Bučinskas — iždinin I
kas.
Narys.

Iš TOWN OF LAKE.
Šv. Kryžiaus parapijos cho
ras, Šv. Cecilijos, po globa lai
Šv. Kryžiaus parapijoj gyv
kė priešmetinį
susirinkimą,
vuoja daug vyrų draugiją.
atsilankė gražus būrelis dai
Bet pirmiausia aukomis pasi
nininku. Jš pradžių rimtai
žymėjo
Švento
Kazimiera
svarstė draugijos reikalus.
draugija.
Nutarta prieš užgavėnes su
Gruodžio 12 d. savo susirin
rengti šeiminišką
vakarėlį,
kone kasmet būva, į kuriuos kime, aptarus reikalus, skaisusirenka vien tik dainininkai tvta laiškas Šv. Kazimiero
prašantis paramos.
ir linksmai dainuodami įvai "Seserų,
rias daineles, praleidžia laiką. Tuo jaus iš iždo paaukota
Toliau svarstyta apie atei $5.00, o nariai sudėjo $23.85.
nantį pasilinksminimo vakarė Žemiau paduodu aukotojų pa
lį kuris įvyks Sausio 23 d., vardes.
Garbė 6v. Kaz. draugijos
1921 m., School Hali svetai
nėje, 48th ir Honore St. Bilie niariams už prijautimą Šv.
tai jau yra pardavinėjami, ku Kazimiero Seserų Vienuolynui.
riuos galima gauti pas kiek Geras tai povyzoms ir kiton^
vieną choro nario. Nepraleis d r- joms.
Aukojo:
kit progos. Vakarėlis bus pui
kus.
Fo 1 dol.: P. Urbonavičius,
Ponas J. Juraška išdavė ra G. Paukštė, K. Lnkaševičia, K.
portą iš buvusio Labdaringos Čepulis, T. Norbutas, P. Pauk
Sąj. seimo, kuris liko priim štė, P. Vedzelis, V. Sabna, A.
Papnikas, A. Kardelis, J. Patas.
Ant galo eita prie rinkimo lekas, J. Panavas, L. Petkelis,
naujos valdybos. Beveik visa T. Vaicis, EI. Jatka, J. Zalansenoji valdyba paliko ir se dauskis, A. Damaską.
Smulkiais $5.85.
kantis metams, t. y. Dvasios
vadas — kun. N. Pakalnis,
Antanas Damaską.
nors iš priežasties kalėdojimo
neatsilankė susirinkimam bet
IŠ WEST SIDES
esame tikri, kad jis neatsisa
kys pavaduoti mums ir atei
Gruodžio 12 d. Apšvietimo
nančiais metais. Pirm.-varg. Brolių draugija laikė priešme
V. Daukša. Jis jau vienuolik tinį susirinkimą. Apsvarsčius
ti metai, kaip pirmininkauja d r-jos reikalus, įnešta, kad
mnsų draugijai, Vice-pirm. — draugija paėmus iš kasos pi
p-lė Z. Mastauskaitė, senoji. nigų nupirktų L. L. P. boną.
Protokolo rast. — O. Šulins- [nešimas priimtas ix nutarta
kaitė atsisakė, nes toli gyve^ boną nupirkti už $200.00. Liuonanti. Jos vieton išrinkta su aukų snmesta $53.00. Auko
p-lė J. Martinkaitė, praeity jo: P. Dambrauskas;ir 8. Bu
ilgai raštininkavus mūsų drau čius po $5.00, F. jšlaškius ir
gijai. Fin. rast. — p-lė A. Kuš- M. Palionis po $2.00, Z. Kūka
leikaitė. Ji ir-gi ilgas laikas lis $1.50. Po $1.00: M. Tamkaip raštininkauja ir prie kutonis, K. Pranckevičius, K.
choro priklauso jau beveik Kncenauskas, B. -Vielauskas,
dešimti metai. Ižd. — p. K. J. Senis, A. Svetįkas, A.
Šūkis, senasis. Ižd. globėjos — Jurkštas, S. Virsi lis, J. Mezp-lės B. Ruzgaitė ir Z. Jurgai- laiskis, J. Petrulaitis, P. Ka
čiutė, senosios. Maršalka P. valiauskas, M. Kamašauskas,
K. Lauraitis, senasis.
J. Varanauskas, M. Anuske-

SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, K0ĮL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PINIGU6 Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ.
Parduodame laivakortes
į Lietuvą ir iš Lietuvos.

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Washingtone.

Padarome legališkus do
kumentus,
dovernastis,
įgaliojimb aktus.

Parduodame lotus, na
mus, farmas, padarome
paskolas ir apdraudžiame
nuo ugnies.

1

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas

1

PAUL P. BALTUTIS and CO.

į 901 W. 33rd Street

Tel. Yards 4669

B(

Chicago,III.

|
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DIDELIS BARGENAS

I
I

•
•
•

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU

Parsiduoda farma Michigan
Valst. 40 akrij žemes su budinkals ir gyvulas yra 7 karves
melžiamos, vienąjį teliukas 1
arklis, 4 kiaules ir 30 vištų, •
vežimas ir kitokios mašinos •
•
reikalingas prie ukes Kaina •
$4,200.00.
Parsiduoda ant 2 lubų mū •
rinis namas 6 ir 6 kambariai 1
gazas ir vanos, Brighton par
• 35
ke $7,000.00.
m
Parsiduoda mūrinis namas hm
ant 2 lubų 4 ir 5 kambarei
geroj vietoj tik už $4,500.00.
Aš turiu ir daugi aus farmų
ant pardavimą ir po kitas
Valstijos. Del platesnių žinių
kreipkitės į mano offisą.

LIBERTY B0NDSUS
Jeigu. Jus turite Liberty Bondsus ir norite
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu

Baltic Stales Development Corporation
Chicago, Illinois.

South Dearborn Str.,

I
•
•
•
•

S
va.

Baltic - American Line
ra\eldėtojiai RCSSIAN AMERICAN LINE

Tiesus Pasažieriams Patarnavimas iš

D A N Z I G ir LIEPOJAUS

G. PETKUS

Į NEW YORK ir sugrįžtant

Real Estate
Loans & Fire
• Insurance
3402 •

Dol platesnių informacijų kreipkitės į

-

A. E. Johnson & Co. Generaliai Pasaiieriniai Agentai
42 Broadway, New York

I

Arba mūsų autorizuoti agentai.
Gen. NORTHWESTFKN Ofisas: Boston Block, MinneapolLs. Mino.

S. Halsted St.
Chicago, 111.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
Ofisą* DidmiestyJ
l t So. Lm SaUe Street
K am barta 816
Tel. Centrai 26 8 4
Valandos: 9 ryto lkl 1 po plet
West Sidea Ofisas
2201 W. 22-nd Street
Kerte Leavitt St. Tel. Canal 25S2
Valandos: nuo 4 Iki 6 po piet ir
nuo 7 iki 9 vakare

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ
I
KRAUTUVE S0UTHSIDEJ
•

•

Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios
I mados $8.50 vertes už $6.00. Turinie
I pilna eile moterų čeverykų
Į nuo $5.85 iki $14.00.

S ViCTOR SHOE STORE
J! 4719 S. Ashland Av. Chicago
i

=

.>«»«»»»^

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja St metai
Ofisas 8149 So. Horgaa St.
Kertė 82-ro St.,
Chicago, DL
SPBCIJAUSTAfl
Moterišku, VyriSkų, taipgi chro
nišku Ilgu.
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto
iki S po pietų, nuo 6 lkl 8 •alandą Takare.
Nedėliomia nuo 9 lkl t po plet.
Telefonas Yards 687
8

ATONIC

-••:>

'

PIRMA LIETUVIŠKA HOMEOPATHIC VAISTINYCIA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE.
Šie vaistai yra priimti garsingiausių homeopathic gydytojų S. V.
ir Europoj.
Muaų Tonsilitis Tabletai 111 yra ypačiai rekomenduojamos* del
didelių arba folecular tonsilitis — galima jas duoti ir vaikams,
greitas palengvinimas yra užtikrintas.
šis vaistas yra nepavojingas ir turėtų rastis kiekvienuose namuose
visuomet.
>
*

Greitas palengvinimas, Užtikrintas.
Tie kurie gyvenate toliau nuo mūsų vaistinyčioa, galite vaistus
gauti per Parcel Post, kaina 75 centai. Pamėginkite mūsų Reumatism
Tabletas 110, dauguma daktarų esa šias tabletas išmėginę
ir daug ant jų pasitiki: Adresas:

• • • • • !

SOUTHPORT PHARMACY
1341 Irving Park Blvd.
Z. I/. Liukanskas

Telefonas Lake View 979

Saugok akių regėjimą
— - «

Užsiprenumeruok "Vytį"
Kada kankinies
del
galvos
skaudėjimo, kada regėjimas sllnsta skaitant, siuvant ar tolyn
žiūrint — tai reiSkla, jos pri
valote krelpties į manę klausti
patarimo del jūsų akly; mano
20 metų patyrimas suteiks
jums geriausi patarnavimą del
Aklų, Ausų, Nosies ir Gerklės
Ligos gydoma specljallsto,
W. P . MONCRUFP, M. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ 8PECIJALISTA8
1801 8. Ashland Ave., Chicago.
kertė 18tos gatvės; 3-člos lubos
Kambaris 14-16-19-17
Viršui PLATT'S aptiekos
Tėmykite mano parašą..
Valandos: Nuo 10 ryte iki 9
vak. Nedėliotais nuo 9 ryto iki
12 d.

S. D. LACHAWICZ

Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, ^parvežiė
virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su " V y č i o "
9-ju No.J išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos
iliustracijomis puošime kiekvieną " V y t i e s " numerį. '
Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos.
K ė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija.
Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningą Lietuvos
gamtą.
Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk
"Vytį." Prenumeratos kaina: Metams $2.50.

"VYČIO" Administracija
3261 S. Halsted S t
Chicago, IIL
ENGI

Soid

Wrr-EOGC SPMN9

LIKTU V Y8 GRABORTU8
I Patarnauju laidotuvėse kepiglauala. Rel
I kale maldžlu ataiiaakti, o mano darbi
busit* uiganėdlntL

|2814 W. SSrd PL
Chicago,
TeL Ganai S l t t

by fumikme eloaiora

Ttjtoms-

WHOLĄNDOi SPRIMO BED Ctt
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Bažnyčioje tenorų pusėj iš vičia, J. Vištriauskas, O. K.,
dalinta guidonų ponas A. K. Mažeikis, A. Martinkevi
Druk!enis, o basų pusėj p. A. čius, A. Šilis, Z. Sasnauskas,
Ties William "Ross dirbtu
Katau. kis. Korespondentė Z. S. Pangonis, S. KruceviČia, M.
ve, 400—11 Nbrtli Peoria gat.,
Jurgaičiutė, senoji.
Ratkevičius, A. Vaičiūnas, A.
vienas žmogus atrado pamestą
Išrinkus valdybą, varg. V. Stakeliunas, A. Norbutas, J.
jnntinę ir joje kelis gabalus
Daukša pasakė gražią pamoki- Vainauskas, V. Zubaitis, x J.
dinamito.
Inančią prakalbą, ragindamas Glabauskas, D. Brazes, J. VitPranešė policijai. Pastaroji
PRANEŠIMAS.
chorą ateityje, prie didesnio kevičia, P. Taurazes, V. Papintinę su dinamitu pristatė
lonis. Kiti smulkiais.
policijos nuovadom Tenai išLietuviu Darbininkų Sąjun veikimo.
Geriausios kloties Šv. Ceci
egzaminuota ir patirta, kad gos 25 kuopos susirinkimas
Pinigai pasiųsti L. Misijai,
tuo dinamitu butų bnvę gali bus šiandie, Gruodžio 27 d., lijos chorui.
kad persiųstų Kaunan Lietu
Alumnė.
ma išgriauti du miesto bloku. 7:30 vakare, Dievo. Apveizvos Gelbėjimo Komitetui.
7
Niekas nežino, kas galėjo <1OR parapijos mokyklos kam
A. L. Stakeliunas.
IŠ BRIGHTON PARK.
pamesti tą dinamitą. O gal jis baryj. Kviečiame visus narius
buvo pagamintas tai.dirbtu susirinkti. Bus rinkimas val
Gruodžio 11 d. L. T. Vilties BRIGHTON PARKO LIETU
vei.
dybos ateinantiems metams.
VIAMS.
?
Valdyba. dr-ja laikė susirinkimą K.
(jranionto svetainėj; 4535 So.
NAUJA INFLUENZOS EPI
Nebūkite Be "Draugo"
DEMIJA.
PLATINKITE "DRAUGĄ." Rockwell st. Susirinkimas bu
vo neskaitlingas, bet jin at
"Draugą" dienrašti galima
silankė visi tie, kurie niekados gauti be kitų vietų ir šiose:
Chicagos sveikumo komisiT e l c f M M P u l l n i a n 8M2
jonierins Dr. Robertson ir jo
nepamiršta, tėvynės, Lietuvos,
F. ŠIMKIENE,
Dr. P. P. ZALLYS
asistentai tvirtina, kad Cbireikalų.
4358 So. Fairfield Ave.
Lietuvis Dentistas
10801 So. Michigan Avenue
cagon, turbūt, gryžta nauja
Juozas Bučinskas įnešė, kad
KRUKASBROS.
RoMland, m .
influenzos epidemija. Komisireiktų nors kiek paremti Lie 3853 So. Rockwell St.
VALANDOS: 9 ryto iki » Tak»r*.
?eh
Pullman
342
Ir
3180.
jonierius'sakosi pasirengęs ko
tuvos reikalus. Visi tam pri
BUCIUNAS,
tarė. Aukojo: J. Bučinskas ir 2900 W. 40th Str.
F. Stasulis po $3.00, J. Mačiu
MAGDE. "Ak, kaip man nieiti gal
ią ! Išbandžiau visokius m\izgojimus,
lis ir K. Gramonitas po $2.00.
trinkimus, muūavimus — ir viskas tas
J3
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
Po $1.00: A. Kasmauskis, J.
kanų.:. Man gidą net
darosi!"
kam
a
be
JI A RE.
"Na, tąjį
* » *f< '
J. Tamožauskis, J. Norvilas,
reikalingai!
Žiūrei,
kokie
mano plau
p
fir.Ymnctfi
kai graius, ivelnus ir lysti. O tai
J. Eglinas, R. Motiejūnas, S. P o Talgiul
todil,
kad
ai
vartoju
RŲFFLE8!"
&
neužmiršk, kad geriau
II ^
Kas tai yra R U F F L E S ? Ar
Ąnučauskis ir J. Kutka. Iš sias vaistas tavo skilviui yra EATOtai gyduolė? N e ! ! Ar kve
r-y~
iždo dr-ja paskyrė $5.00. Viso NIC. Prašalinę visus nesmagumus
(r »
piantis vanduo? N e ! ! R U F <\
FLES yra tai paprasčiausia
susidarė $22.00. Aukos pasių suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
plaukų ir odos sustiprrntojis,
kia pamėginti viena.
Parduodama
stos Lietuvon per Lietuvos Mi paa visus aptlekortns.
k«ri> prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but
siją.
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?
Nutarta metiniam susirin
! » » < • » • » » • • » • » » » » • * * 80
-panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos
Phone Seeley 7489
trynimo: dyiejų ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti
kime, kuris bus 8 d. Sausio,
DR. L M. FEINBERG
pleiskanas, o savaitės laike ]ų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
1921 m., da parinkti aukų, Gydo specialiai visokias vyru ir
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
Nusipirkte šiąnakt R U F F L E S bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik
moterų lytiškas ligas.
nes tikimės,' kad daugiaus
65c., bet jų s sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai
1401 Madlson St., kampas Weasusirinks narių. Valdyba se
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai
tern Ave., Onicago.
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:
Valandos: 3—9 po plet; 7—9 vak.
kantiems
metams:
F.
StasnT . AO. RICHTER 6 CO.. 316430 Broadway. New York
ATRADO DINAMITO.
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