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Kur yra Arijos Respublikos
;as?
Nesurandamas jis nei Amerikoj,
- Nesulaukiamas nei Airijoj
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TAIP ATSILIEPIA VOKIE
ČIU ARMIJOS VIRŠI
NINKAS.

Legijoninkai turi apleisti
miestą.

Trieste, Sausio 3. — Ttali

PASIBAIGĖ LENKI) SUKILĖLIŲ BYLA KAUNE.
48 KALTINAMIEJI NUBAU
STI KALĖJIMU.
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ŽINIOS IŠ UETUVOS
ŽMONIŲ RŪPESČIAI IR
VARGAI.

ENDEKŲ SVAJONĖS DEL
PLEBISCITO.

Lenkų laikraštis Dziennik
Iš Šėtos. Kėdainių apskr.,
AVilenski Lapkr,. 14 d. rašė,
praneštą:
Lenku raiteliams besiarti-«_ kad Tautų Sąjunga, vykdyda
mint čia buvo kilusi dideliau- ma plebiscitą Vilniaus sritinis
sia pasiauba. Lapkričio 21 d. atmesianti Lenkų vyriaus)
plebis
vakare atėjus žiniai, kad jau siūlymą vykdinti
Lenkai Taujėnų okolieoje (9 per susirinkimus įvairiose ki
verstai nuo Šėtos), prasidėjo, što vietose. Taippat Tautų
masinis gyventojų, ypač Žydų, junga atmesianti ir visatinoj
balsaviųio projektą.
Jonavos link bėgimas.
Buvo išbėgę apie 290 žmo Tautų Sąjunga esanti linki
nių. Kiti Žydeliai nusigandę, si padaryti patikimų vyrų ril
nors iškabas lietuviškas pra kinius (turbūt, katrie patil
ir pavesianti
dėjo nuiminėti. Bet ant ryto mi Lenkams)
jaus išginfę, kad legijoninkai, jiems ginčijamų sričių prik
i š s i ga nd ę "K e < 1 a i n i ų Jęarž y gi ų, lausomybės klausimą spręsti. I
pasitraukė Troškūnų link, vi Reikėtų abejoti, ar Dziennhč'f
AVilenski yra taip gerai infor-1
si linksmi gryžo namo.
l’pas žmonių puikiausias, nulotas dėl Tautų Sąjungoąl
išskyrus endekus dvarininkus1 nustatymo. Bet aišku, kad to-|
kios yra Vilniaus ir Varsa ve
įr jų sėbrus.
endekų svajonės.

jos vyriausybės su Fiunie pa
Su Varšava tarybos nieko ne
daryta laika
ir tam tikras
žada.
Berlynab, Sausio 3. — Nau
protokolas pasirašytas Gruo
jų Metų atsiliepime i armiją džio 31.
(Lietuvos Informacijų Biu
Vokiečių armijos vyriausias
'Z SAKO, DE VALERA ESĄS glų policija visoj Airių saloj vadas gen. von Seeclit pareiš Pūgai sutarties, legijoninkai ro pranešimas. “Draugo” gan
pradėjo ieškoti de Valeros.
AIRIJOJE.
kia. jog*V okiečiai kareiviai (>e paliuosuojami nuo prisiegos, tas Gruodžio 31).
Pačiam Dubline nieko apie raginimo turi pilnai pasišvęs “Quaritero rėgenturai” pa- Gruodžio 15 d. įgauta nuo
ji
nežinoma. Jis niekur nebu ti šalies reikalams ir prireikus
rytos;
Kitime
atsisako Balučio ir paduota spaudon
Anglijos policija tai užgina.
vo matomas.
Jo artimiausi pašaukiant visi kaip viepas salų Arbe ir Voglia; paleidžia kublegrama. kurios pabaigo
draugai
užgina
sugryžimą. Ir stoti po tautine vėliava.
visus kalinius, paimtus legi- je buvo pasakyta, jog tą die
New York, Sausio 3.— Ai
joninkų;
atidiunla Italams vi ną Kaune prasidėjo “teismas
rijos respublikos prezidentas policija negali surasti.
“Mes
palaikysime savo
cle Valeru jau keliniu savai Iš kitų versmių patiriama, kardus aštrus ir priedangas sus ginkhisUr amuniciją, pri maištininkų”. (Iškraipytoj ka
tė nežinia kur apsiverčia. Jo kad de Valeru esąs susinėsi nesurudijnsias,” sako genero gulėjusią Italijos armijai ir blegramoj
buvo pasakyta
sekretorius Boland senai sakė mo su Anglijos vyriausybe. Ir las. “Tnkvėpta tokio tikro gar legijoninkai . svetimšaliai į “Teismas Tamošiūno”). Da
nežinąs, kur vra de Valeru., jei jj< neparvykfi* tad Visuo- bės ir patriotizmo supratimo penkias d ieka s apleidžia Kili bar, paaiškėjo, kad tai buvo
t, V
•• askiai
Jv,,'. tvirtina,
. ; _ i._J
’ ... met
. galįs parvykti.
Dabar jis
kad
“peoviakų” arba P. O. W.
r . peų, ttu rftfcakomybės jau- me.
prezidentas' iškeliavęs Airijon.
(Polska Organizacija Wojskopio, naujoji Armija įstengs
okiojnors šau
Boland Sau/o 1 d. pasakė: lera ga&
DAUGIAU
KOMUNISTŲ
wa) byla už nakeltus maiš
rivalizuoti su ..senąja prisiėjus
ni r Jjuosai galė“De Valero sugryžo užimti gioj v
BUS DEPORTUOTA.
tus Kaune.
reikalui.” vf
Anglijos vvriauAirių respublikos viršininko tų tarti1
Šiandie, Gruodžio 29 d., nuo
Tolinus gen. SeecW
sako,
vietą; Jis. Airių liaudies išrin svbe. Kitai i jis gali but-AnBoston,
’
Mass.,
Sausio
3.
—
areštuojamas. jog nežiūrint panaikinimo pri Darbo departamentas pienuo Balučio iš Kauno gauta tokia VILNIUJE SUAREŠTUOTA
ktas reprezentantu ir sąlygos glų policijos
kablegraina:
ZELIG0WSKI0 ARMIJOS
verstino katei via vi mo, Vokie
/
LIETUVIAI.
privertė jį sugryžtj. Tai vis Nes 1919 metą" s jis >pnl»ėgęs
SĄSTATAS.
čiai turi jausties jįie visi pri- ja Sausio 15 d. Rusijon de “P. O. W. byla pasibaigė.
iš Anglų kalėjimo.
L
kas, ką galiu pasakyti.”
portuoti
dar
daugiau
Suv.
*gulį nacijonalei armijai.
6 kaltinamieji, jų tarpe Kowa- Iš LaĮikričio 22 į 23 d* nak
Valstijose suimtų komunistų,
Kauno laikraštis Laisvė
lec, Nekrasz, nuteisti sunkių tį Vilniuje Lenkai suėmė šiuos
New York, Sausio 3. — Pra Londonas, Sausio 2. — Pub
kurie
nors
gyveno
Ameriko

šo:
nešta, kati visi Airių parla lika didžiai indomauja žinio ATŠAUKIAMAS IŠ LONDO je, bet tarnavo Rusijos bolše darbų kalėjimu ligi gyvos gal Lietuvių mokyklų mokytojus
Musų atstovams į Genevą 1
NO KRASSIN.
vos; vienas nuteistas penkio ir mokinius:
mento (Da.il Eirann) nariai, mis apie de Valero. Skelbia
vikams.
X
išvažiuosiant buvo sndaTytaf
likai metų; vienas dešimčiai
kurie viešėjo Amerikoje, iške ma žinių, kad jis sugryžo iš
Mokytoja Bron. Biržiškie yptriinga komisija iš santarAmerikos. Bet niekas nežiniV Londonasy Sausi<#3. — Ra Šiuo kartu busią deportuo metų; 10 po šešerius metus nė; mokytojas Vikt. Biržiška; v^slatstovų Kaune patikrinti]
liavo Airijon.
bolševikų kalėjimo; 2<U— po keturis ir
Sakoma, i trisdešimti dienų kame jis apsiverčia. Apie tni ibo telegrama iš Maskvos pra jami nepataisomi
mokytojas Stasys Kairiūkštis Zeligowskio armijos
agentai.
J
-■
buvo
suareštuoti
10 — po pustrečių metų ka
nešta,' kad iš čia atšaukiamas
Airių parlamentas turėsiąs su yra įvairių spėliojimų.
įiMUriųjuptei ų giuioazr
Tuo tikslu santarvės
sirinkimą. Busiąs aptartas to Savo keliu vyriausias Airi Rusijos bolševikų valdžios ab ir pat mosuoti.* Duota jiems lėjimo. Trys^kaltinaniie’p* iš jw direktorius; Tadas Alek
vai
nuvyko į belaisiių stov |
Si r TTamar stovas Krassin, kurs su Ang progos pasitaisyti. Bet jie to teisinti.
lesnis nusistatymas, kas turės jos sekretorius,
navičius, gimnazijos raštinės klą ir patys išskyrė iš )wL*.
rimtai paliesti sinn-feinerių Greenwood, išreiškia optimis lijos vyriausybės atstovais ve nėra padarę. Taigi tegu ke “Pirm poros dienų Vilniuje vedėjas.
svių tarpo 10 žmonių.
tines pažiūras apie padėtį Ai dė tarybas prekybos klausi-j liauja sveiki ten, kur jų lau buvo pakilusi panika dėl bol
veikinią ateityje.
Gimnazijos
mokiniai:
8
kl.
kia
“
rojus.
’
’
Pasirodė iš jų 9 paėjo m.fj
ševikinio pavojaus. Tarybos
rijoje. Jis sako, kad į šešis me.
Jurašaitis;
7
kl.
Jankauskas;
Varšavifc,
Poznaniaus, Galici
Kadangi tos tarybos nekaip
su Varšava nieko nežada. Lau
* Londonas, Sausio 3. — Žino mėnesius Ąirijoje įvyksianti
C
kl.
Aukštuolis;
6
kl.
Pakudiųs ir kitų Ix*nkijos
vieli
pasibaigti, VOKIETIJA PANAIKINA kiamas Staugautis giGržtant
mos' Anglijos ScotlanJ Yard abelnoji taika. Sako, už G mė negali tinkamai
a;
6
kl.
Bukelskis;
6
kl.
JuTiktai vienas buvo Vokieti
KrasMii
atšaukiamas IŠLEISTUS BANKNOTUS. Kaunan referuoti. (Pasirašo)
policijos ofisas. Airių ofisas ir nesių imsįanti veikti pripažin tad
sionis; 5 kl. Mnskevičius; mo Be to, komisija dar konal
Maskvon
pasitarti/kas
tolesBalutis.”
Dublino pilis praneša, kad ne ta Airijai savyvalda.
kytojų seminarijos mokinys tavo ir tą faktą, kad visi tiel
niai
turėtų
Imt
veikiama.
kad
Berlynas,
Sausio
3.
—
Vo

turima jokių informacijų apie Sir Hamar paskelbė,
Jankauskas;
'mokinė Biliunai- kareiviai priguli
įvairioms!
kietijos vyriausybė paskelbė, SUMAŽĖJO PRANCŪZIJOS
sugryžimą Airijon “preziden šiandie Ad<ijoje esama apie
tė
ir
mergaičių
.
gąnnazijos
Lenkų armijos dalims ir nė-|
"GYVENTOJAI.
to” de Valeru. Anglijos slap 50,000 vflTlų • karuomenės Gi KAPITONAS-ŠNIPAS NU kad panaikinami visi bankno
argas
Mičiulis.
ra prigulėję prie taip vf
tosios policijos
viršininkas Airių savanorių esama 116 ba BAUSTAS 5 METAIS KA tai, pažymėti Lapkr. 30, 1918
LĖJIMO?
Areštavimų
priežastis
neži

mos
“Baltgudžių divizijt
m. Jie neturėsią vertės po aPryžius, Saus. 3. — l’askel
Si r Basil Thompson sako jis talijom) ir kiekienani bataliSausio 31 d., bet valstybės bta, kad karo metu Prancūzi noma.
Tuo reikalu padarytas
nemanąs, kad de Valeru butų jone po 100 ligi 1,000 vyrų.
tinkamas protokolas ir
banka galėsianti juos priimti jos gyventojų skaitlius suma
sugryžęs' Europon. Bet jei jis Prapažįsta, kad 80 nuoš. Ai WashingtQu, Sausio 3
John
A.
Willers,
buvęs
S
V.
ligi Liepos 1 d.
žėjo keturiais milijonais.
LENKŲ KAREIVIAI ATSI tas Tautų Sąjungai ir visoi
gryžo, tai galėjo-gryžti Pran- ri jos gyventojų šiandie atkak
armijos
kapitonas,
kuris
su
santtyvės valstybėms.
liai
kovoja
prieš
Anglijos
spė

SAKO EITI Į VILNIŲ.
euzijon.
savo
kompanijos
fondu
dezerIš Dublino pranešta, kad An kas.
VOKIETIJA MĖGINA I8SI padarytos ypatingosios sutar
tavo ir suareštuotas pasisakė,
SUKTI JS TALKININKŲ ties mieste Spa, Vokietija tu Anot žinių, Pariečiuose, ne DAUGELIO NEP1
kad jis buvęs Vokiečių šni
ŽNYPLIŲ.
ta daugybė telegramų su sąri pakrikdvti visą savo gvar toli .Druskininkų, I/mkų ka PROHIBICIJOS ĮSTATY
pas,
karo
teismo
už
dezertaMAS.
jausmais ir paklausimais,, Sądiją su Sausio 3 d. Ir jei to ruomenės dalys pakėlė, mušius.
vimą nubaustas 5 metais ka Paryžius Saus. 2. — Talki
nepaiki rytų, Prancūzija turi To priežastis buvo įsakymas
jausmo^telegrama atėjo ir nuo
lėjimo. Sakoma, jis busiąs dar ninkuose nėra reikalingo su
parubežio sargybai eiti į Vil Wt&hington, Saus. 1. — G«
prezidento \Vilsono.
teisę užimti Rulir apskritį.
tikimo Vokietijos**—pat vaiky
teisiamas
už
pasisavinimą
ar

neralis prokuroras Pali
Ant rytojaus
kardinolui
Anot žinių, tai okupacijai nių. .
mo
klausime.
Prancūzų
no

mijos
pinigų.
BET PRIEŠ NAUJUS ME taip buvo pagerėję, kad jis
Sargybai atsisakius pildyti kongreso žemesniojo buto
jau baigiami rtarvti pienai.
rams
dažnai
priešginiauja
laidų skyrimo komitetui
TUS BUVO PAVOJAUS. buvo pakilęs iš lovos ir ke
Maršalas Focli ir gen. Wey- įsakymą, prieš ją atsiųsta ki
BOLŠEVIKAI NUŽUD?
Anglai
ir
Italai.
Tais
talki

sakoja,
kad šįmet ligi Ruj
lis atsakymus į telegramas
tos
karuomenės
dalys.
.Pakilu

gar*l
šiandie
užimti
tos
utili

ninkų nesutikimais
mėgina
13,000 ŽMONIŲ KRIME.
jo 20'd. Suv. Valstijose biri
tarinės okupacijos pienų dary si kova, kurį tęsėsi keletdJF-MtiSąjausmo telegrama nuo pre- patsai padiktavo.
namloties
Vokietija.
suareštuota 17,566 žmonių
Pas sergantį kardinolą Slirilandų. Daugybė nukautų.
, ridento Wilzono.
Prancūzija griežtai reika mu.
Londonas, Sausio 3. — Iš
nusižengimus
prohibicijos
„ver’io namuose yra popežiaųs
Sif
rytdiena
Vokietijai
pa

lauja
Vokietijos
nuginkluoti
delegatas, Arkivyskupas Bo- Berlyno į Excliange TelegNEPAPRASTA VALSTYBĖS tatyniuį* ir iš tų 17,428 bui
Balti mare, Md., Sausio 2
kad K rime ir pakrikdvti visas Vokietijos liks tik dešimts dienų galuti
rekomenduoti patraukti feii
IŽDO PASKOLA.
cija kardinolus
delegato JįąrfieU,
Jo Enūųuąncija
nam nuosprendžiui, kas pada
respublikų
pilietines
gvardi

13,000
žmoman.
alotns DougbeTty; ka
bbons Kliiver’i o namuose, P- flralotn:
jas. Vokietija atsisako tai da ryti su pilietine gvardija.
Prokuroras sakė, kad Įst
Nepaprasta Lietuvos valsty
> flion Mills, Md., vis dnr'seW:n''1,",'"“r’iWo "'..sliingtonv
Praėjus tam laikotarpiui Pran
ryti.
Sako,
kad
ta
jos
pilieti

tymas visoj šaly plačiai
J*er visų praeitų savaitė fchr- rikas kun: Pace ir sergant
elizija ims veikti, jei Vokie bės iždo “paskola Kaune pra žengiamas ir todėl reikalai
PKALBIAnė
gvardija
esanti
nY
kas
ki

sidėjo Lapkr. 20 d.
dinolas jautėsi
sveikesnis. kardinolo s<‘kretoriuš
ARMUĄ.
tas, kaip tik paprastoji poli čiai laikysis savo nuomonės.
daugiau išlaidų
įgvvendin^
*
Hftiitb.
Pirmutinis paskolino 5,(MX)
Bet penktadienį po pietų nu
cija,. Gi policiją jai leista pa Ambasadorių konferencija.
probibiciją.
auksinų valstybės prezidentas
silpo ir pakilo pavojaus jo
3. —‘Milane laikyti Versailleso sutartimi.
. • •*
BUDAPEŠTE5 KAR
KARO P
gyvybei tiek, kad jam buvo
iteekt#? kaišRfJil nacijrthalis- Aną dieną Vokietija prane Šaulio pradžioje Prancnzi- Stnlginskas, ♦
TIS.
*
suteikta paskutinieji Sakra
tų su anarchistais snokalbia- šė Prancūzijos atstovui Ber joje talkininkų ambasadoriai
mentai ir vaknre Baltimorė“
Berlynas, Sausio 3. — l’n- vinias prieš armiją. Norėta už lyne, kad jei Prancūzai neat turės konferenciją ir aptars TĖVAS IŠBARĖ DEZERfE
vyskupas Gorrigan
pranešė gnrijos vnldžia Bmlnpeste su pulti armiją, veikiančią prieš sisakys nuo tų reikalavimų, Vokietijos piliečių gvardijos
Svetimų šalių pinigų vertė, 1
RĮ SUNŲ.
klausimą.
visiems nrkivyskuįiijos kuni sekė visą eilę komunistų, ku Fiuine. Suareštuota 17 suokal tada Vokietija bus priversta
nant nemažiau $25.000,
gams ir per juos tikintiems, rie mėgino pakelti revolinci- bininkų.
Nesenai iš savanorių pulko 31 bovo tokia pagal Morchanta
sutikti, bet podraug pertrauk Talkininkų kontrolės komi
an and Truat Co. s
nrelsties už kardinolo pasvei ję ir įsteigti prolelnrijato val
sianti mokėti ątlyginimą. Tai sijos Vokietijoje pirmininkas pabėgo vienrts kareivis.
kimą, gi jei Dievo bus skirta džią. Dijlumą jų suareštavo ir
San Diego, Cal., G r. 31.
esąs Vokietijos kaipir ultima gen. Nollet induos ambasado Pž poros dienų jo tėvas Anglijos sterlingų (tvanui $3.(
jam mirti, tai už laimingąjį nubaudė vienus mirtimi, kitus Vakar iš Čia tolijjMMkJcelionėn tumas.
riams raportą.
Raporte jis atėjo su pabėgėliu pulkan, kur Prancūzijos šimtui frankų
jo mirimą.
tvirtina,, kad ta Vokietijos kareivių akyse išbarė sūnų, Italijos Jimtui lirų
kalėjimu. Po šito subruzdo išskricĮo 14 karo laivyno lėkPrancūzai nenvzileidžia.
militarinė piliečių
gvardija paprašė kuopos vado jam do Vokietijos šimtui markių
Žinia apie kardinolo sveika^ kRHnunistų pasekėjai taip, kad tuvų/liu 70 oficiąjų ir jnrininPranouzai neatkreipia į tai nėra jokia policija, bet stipri vanoti ir vė.| priimti į savano Lietuvos šimtui auksinų
tos pablogėjimą akimirkoj prisiėjo paskelbti kaV6 pa<
kų. Jie skrenda į Panamos už
Lenkijos šimtui markių
rių eiles.
lają, už 3,000 mylių nuo čia. doruos. Jie sako, kad pagal poros milijonų nrmijn.
/
v
t
/

KARDINOLAS GIBBONS
SVEIKESNIS,

PINIGU KURSAS.
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Pirmadienis, Sausis 3, 1921

DRAUGAS

r«

sūrių, kojinių (pančiukų), pirš
kalbėjime su korespondentais
Naujų
Įvykių
Apaušrys.
tinių, valgomų daiktų. Jau,
KATALIKŲ DIENKAftTIS išpažino, kad Rusijoje bolšeTik ką gautos Knygos /
išrinkuš Telšių vulščių, bus
vikizmas, tai pačios Vokieti
\
“DRAUGAS”
(Refleksija.)
Lietuvių, kad Berniontą - - išrinktas visas Telšių apskri
jos vyriausybės padaras. Nes
i kasdieną tlsfcyrns nedėldlenlus.
Vokiečių vyriausybė po nu Skaitydami Lietuvos ir A- Avalovų išgelbėjus nuo galu tys. Teeinu nemanoma dar tuoPRENVS1ERATO8 KAINA:
ii Lietuvos
vertimo caro Rusijoje mielai merikos Lietuvių perijodiškus tinos katastrofos, o šįmet — mi darbo baigti.
CHICAGOJ IK UŽSIENYJE:
•
---------------•8.00 sutiko per savo žemę praleis raitus - laikraMius, gauna- na*8«? “ &«««**»
Metam* .................................
Dar virš 20 pūdų vilnų esa
»' ' Pusei lietu ........................ . 4.00
'gelbėti. Tiesa,
Lietuviai
ti Rusijon žinomu bolševikų mė gilaus iį pergalę įsitikini-.,.
Bažnyčios Istorija (215 puslap.) ........................... 50c.
.■UV. YALST.
.
. , . sAvė ma Telšių Gynimo Komiteto
•8.00 vadų Leninų. Tai padarė, nes mo įspūdžio: Lenkai barban) *“?“.•
>••••••••«
rankose. .Jas kuogreičiuusiai
Ar-gi kulta čia Katalikų Bažnyčia? .. 50c.
. 8.00
Pusei Metę
Leninas
Vokiečiams
buvo
paapdirbama:
Plungės
verpykloj
taktika
eidami,
puolu
Lietuvos
“
**
J
“
°
6n
"
’
,,pt
n,OT
Dvasiškoji iškulba (Kun. Dro' Jauniaus) .............35c.
Prenumerata mokėsi likalno. Lai- „ ...
. _
žinome
koks
galas
buvo
Ber
skaitosi nuo uisiraiymo dieno, žadėjęs sugriautu Rusijos arsuverpė,
o
Telšiuose
ir
kitur
Homilijos (pamokslai) Visų metų Sekmad........ $1.50
Respublikų, prisidengę maiš
nuo Naujų Metų. Norint permai mijų ir pačių Rusiją . šutai
niontininkų,
toks-pat
laukia
ir
neriama
pirštinių
ir
žekių.
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir
Sakyklai Vadovas (pamokslai) 3 knygos ......... 3.00
tininkų ploščiumi, po kurio
senas adresas. Pinigai geriausia siu kinti su Vokietija.
Zeligowskio
sėbrų.
Susirenka
moterys
į
būrelius
skvernu gludi ne vienas Vii
Viešosios Šv. Sakramento Adoracijos Vadovėlis .. 50c.
nti Uperkant krasoje ar esprese "Mo,Tasai Lenino pažadėjimas niaus Zeligowskis, bet dau
Skirtumas čia yra: Lenkui vakarais ir darbuojasi.
Order” arba (dedant ntnlcus J
Paveikslai žmogaus nusidėjėlio, teisaus ir tobulo 35c.
registruotą lalftkų.
tai pajus daug skaudžiau, ne Iš Telšių apskrities keletas
Vokiečiams buvo svarbus daik bės kitų tėvynės renegatu.
Štai Tavo Motina (Geguž. ir Spalio mėn. skaitymai) 25c.
<< DRAUGAS” PUBL. 00.
tas. Jie tikėjosi pelnyti gerų
Išgyvenęs du metu savaran gu Vokiečiai: visišku, ekono žmonių, yra išėję savanoriais
Jėzus įjiusų meilė ........................................ ............ 25c.
8. Oakley Avė., Chicago. įtaikų su Rusija ųj paliuosuoti kiškai jaunutis Lietuvos val minė ir politinė suirutė’ lau į ‘‘Geležinį Vilkų,” keliolika
Štai Viešpaties Tarnaitė (Gegužinė) .................... 20c.
karuomenę rytiniam fronte. stybinis kūnas, tikras yra lai- kia Lenkijos darbininkų, ku moksleivių į karo mokyklą,
Tel. Roosevelt 7791
Katalikų Tikėjimas ir jo priešai ............. ‘............ 25c.
Anot gen. von Hoffmanno, Vo rtiėti ir šį, žiaurų Lenkų ban rie bus bado .priversti lupti iš kiti yra mobilizuoti. Teeinu
Apie tikrąjį pamaldumą ...................................... 25c.
kiečiai po susitaikymo su Ru dymą: nubudo Žemaičiai, kįla nugaros diržus magnatams. daug vyrų laukia mobilizaci
Ar katalikas gali būti socijalistu? ......... -........... 50c.
sija buvo manę sutraškinti Aukštaičiai, kaujasi pirmųjų To nepagiriame, bet praniato- jos ir savanoriais nesiskubina
Dvasiškoji Komunija
...................................... 25c.
talkininkus, gi paskui atsisu eilėse SuvalkiečiSi!.. Baisus me.
eiti sakydami: ‘‘Juk mumis
kus nugalėti pačius bolševi tai karas, nes jojo ugniniai
Viena Lenkė taip yra prasi valdžia žino, mes esame už
kus. Bet nepavyko Vokie liežuviai blyksi priešaky ir tarusi tuo klausimu: “-A, to sirašę ir jei jai reikės, mus
Vadovas po Rymą 2 knyg. .. • ^r..................... 3.80
eiabas su tais pienais. Taika su aplink užpuoliką: naikina jį tylko dobrego bata trzeba, a pašauks ir tada visi stosime”.
bolševikine Rusija jie pada ir jo pėdsaką šaulių- partizanų to “bydlo?” będzie powstrzy- “Pastebėtiną, kad Telšiuose,
Auksinės Varpos (Dainos) ..7?f......................... 25c.
rė. Bet vakarų fronte buvo būriai, — gimsta pas Lietu mane od wybrykow”... (Reik kame pirmiau buvo tiek su
Antano Barąnausko (Vyskupo Raštai) ................ 25c.
nugalėti
Šeimyninkėms Vadovėlis ............
50c.
vius tik du troškimu, arba tik gero botago, tai tie gal lenkėjusių Lietuvių, kaskart
Šiandie tas gpnerolas per garbinga mirtis, ar laisvė... vijai bus sulaikyti, kad nes- vis žmonės susipranta. Nėra
Darbininkų klausimas'............................................. 15c.
korespondentus atsiliepia į Šimtai jau žuvo, žųsta tūk trakčiotų kenksmingai). Kita- beveik tokių žmonių (išski
Iš Gyvulių gyvenimo (Labai įdomi) .................... 20c.
talkininkus, lad šitie pakiltų stančiai, bet kraujas besotis: gi, aristrokratė, ėsdama žmo riant neturtingiausius, kurie
* kovon prieš bolševikus. Jis jis naujesnius bei skaidres nių prakaito gražius, garsia neturi iš ko aukoti),'kurie ne
pataria talkininkams su stip nius upelius praveria. Ant vosi: “Mojem zdaniem — by- aukotų Lietuvos Gynimui. Net
Ponas ir Muzikai (Teatralis veikai.) ................. 20c.
Trisdešimt antrasis Tautos ria armija įsibriauti Rusijon viepto žuvusiojo kapo stoja lo by liepiej dla Polski krol, Lenkų dvasios piliečiai neat
Šventoji Agnietė (Teatralis veikai.) .................... 25c.
ĮrFondo skyrius yra Chicagoje ir pravesti tvarkų išvaikius dešimtys naujų gyvybių su bo wtedy mogly bvs my wložyc sisako ir net gausiai aukoja.
<< DRAUGO” KNYGYNAS.
ip vadinamame Bridgeporte bolševikus. Nes bolševikai prisipusiu kardu — laimėt kontusze; a potem koronacju. Matyt yra supratę, kad jie ga
rba Šv. Jurgio parapijoje. anot jo, yra pavojinga liga ir garbinga mirtimi... Lietuva bale, iluminacija... i to wszys- li ir be Varšuvos gerai gyven
2334 So. Oakley Avenue
Ohicago, Illinois.
tko”!? (Mą rodos Lenkijai bu ti.
Rs labai gražiai darbuojasi, tikroji pragaištis visai žmoni laimės!
liomis dienojnis iš Kauno nuo jai. Sako, bolševikai yra ar Kada po Lietuvos laukus tų geriau karulius, nes tada
Nors Zeligowskiui žengiant
fskupo Karevičiaus p. P. šesni už nuodingųsias dujas. šiandie pirmasis sniegas dažo galėtume apsirengti kontu- į Lietuvę, lipas žmonių buvo
iltutis, to skyriaus pirmi- Štai jo žodžiai:
mas kraujais; kada pasaulis šais, paskui ke^onaeija, baliai, kiek suerzintas, tečiau dabar
|įlinkas, gavo šitokį laiškų:
‘‘hn perijale Vokietijos val permato aiškiau Lenkų sie įliuminaeija... ir tat viskas).
Dr. L E. KAKARAS
apriiM. Visi turi viltį, kad vi
Lietuvos Gydytojas Ir Chirurgas
Iš
tų
žodžių
aiškiai
trykšta
6 XI 20. Kaune, Lietuvoje. džia pasiuntė Leninų Rusijon kius; kada, rodos, pats praga
sn pasibaigs Lietuvos laimei/ Ofls&Ą 10900 So. Mlchigan Ave^
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 Iki 4 po
•Gerb. Pone Pirmininke:—x iš Šveicarijos pasienio užra- ras eina su jais, nešdamas mu didžponių idealai. Juos žino Net nėra ir manymo, kad Lie
plet, (:S0 iki*4:20 rakars.
Lenkijos
liaudis.
Nesi
liaujan

kytaine
vagone
su
nustatytais
sų šaliai mirties nuometą, ta
tuviai dar Lenkams vergautų.
Resldeodja: 10622 Perry ▲▼>..
Tainistos Spalio 13 d. š.
čios karės didina skundžių Nors, tiesa, atsiranda priešval W~=~=^g===g=
Tel. Pullmaa 242
=======ggi
m. išsiųstąjį čekį 30,000 -tikslais. Mums sutinkant, Le da... W rangeIi s pradeda trauk
Kada kankinte*
dėl
galvos
skaičių. Tie, bolševikams pa stybinių Lenkų agitatorių, te
markių iš Deutsche Bank ninas su savo draugais suar tis, bėga, sumuštas bolševikų,
skaudėjimo, kada regėjimas *11T5T
dedant,
Lenkuose
gal
atnau

nsta skaitant Biuvant ar tolyn
čiau jie nieko negali veikti,
Berlyne atsimti ir Lietu dė Rusų armi jų. Von Kuehl- Konstantinopoliu, o Sofietų
žiūrint — tai reliktą, Jos pri
jinti
baisios'skerdynės
laikys,
jiems žmonės netiki.
vos Ruudonąjam Kryžiui mann (buvęs Vokietijos užru- Rusai ruošiasi žiemos karan:
valote kreipties j manę klausti
patarimo dėl juąų akių; mano
bežinių reikalų sekretorius), neva eisią prieš generolų Bala- kaip tat buvo Galicijoje pir
P. S.
paduoti aš apturėjau.
20 metų patyrlmakr suteiks
moje
„pusėje
devynioliktojo
LIETUVIS
jums gerlausj patarnavimą dėl
irdamas Tamistai ir vi- grafas Černin (Austrijos-Un- chovičių ant Minsko...
Akių, AuAų, Nosies ir Gerklė*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3ems jferb. aukotojams var- gari.jos užtjjbežinių reikalų Žino jau, manome, skaity imtmvčio. Lenkų sūnijai rei
Ofta&a Ir Gyvenimo vieta
Ligos gydoma specljallsto,
SPAUDOS DRAUGIJOS
kėtų
tų
atsiminti
ir
nežaisti
8252 South Halstcd Street
W. F. MONCRUFF, M. D.
in kareivių nuoširdžiai a- ministeris) ir aš tuomet pa tojai, kur bėgo pirmų syk uAnt vtriMe Cnlveml State Bank
VALDYBA.
ugnimi.
Valandos
nua
10
Iki
12
ryte:
nuo
r
čiu už taip'gausių pagelbų, darėme Au bolševikais taikos krainų Petliura, ten-pat tėra
JOHN J. SMETANA,
4 po pietų; nuo 7 iki 9 rak.
sutartį f Brest-Litovske, kad kelias bėgti ir Balacliovičiui, Kadangi Lietuvai nieko iš Pirmininkas Kun. P. Bučys, 2 Iki Nedėlloml*
AKIŲ SPEC2JALISTAS
nuo 10 Iki ».
lieku su pagarba .
Teleftaee Varde MM
1801 S. Ashland Avė., Chicago.
Lenkų nereikia,t ai juo mažiau
galėtumėm
savo armijų per t. y. trauktis į Lenkiją.
2634 W. Marąuette Road,
t žemaičių Vyskupas,
kertė 18tos gatvės; 3-člos lubos
mesti vakariniu frontam Kuo
Kambarį* 14-16-12-17
Bolševikai, pamokyti pir tij, raudonų pašvaisčių, vis Chicago, UI.
T. Karevičius (Karys)
VlrSul PLATT’S aptleko* (
met mes vedėme
tarybas miau, kaip buvo ‘‘nuginkiuo- tiek kur Lenkiją nestunVų.
Vice-Pirmininkė M. L. GuTėmyklte mano paražą-"**
[Tas pats Tautos Fondo 32- Brest-Litovske, bolševikų ge
rinskaitė, 3347 Auburn avė., Tel. Randolph 289S
Tai kas lininis darytina?'
,amas
”
Petliura,
vargu
bus
Valandos:
l^uo 10 ,ryto iki 9
skyrius į Kaunu Lietuvos rai nepažinojome, nes vos trys
A. A. SLAKIS
vak. Nedėliotais nuo 9 ryto Iki
Chicago, UI.
taip
neatsargus
manyti,
kad
Suglausti
dar
arčiaus
petis
ADVOKATAS
12 d.
jigiamojo Seimo preziden- savaitės buvo praėjusios, kaip
' Sekretorius Kun. V. Kulikaus
enkai
ir
Balachovičių
nugin

Ofisą* vidurmiestyj
į
1*0
eiles
ir
aukoti
auksų
ir
Stulginskiui išsiuntė 51,- jie buvo apvaldę Rusijų.
ASSOCIATION BUDO.
kluotų: aiškus išvadas, kad viskų tuojaus ir visa sauja — kas, 2327 W. 23-rd pi., Chi
19 So. Ua SaUc 8t.
auksinų.
Valančio*: 9 ryto iki 6 po pietų.
lolševikai turės ne tik pre širdimi; gintis visur viešai ii' cago, III.
‘
‘
Užtikrinu
savo
garbės
žo

Panedėltai* iki 8 vakare.
lugpjučio mėnesije jie paIždininkas Kun. F. Kudirka,
teksto, bet ir pamato — eiti sutartinai!.
Nedėlloml* ofisas uždarytas.
33 dolierius, Rugsėjo džiu, kaipo Vokiečių genero
Lenkiją Balachovičiaus nu Kokios audros neitų per 2327 W. 23-rd pi., Chicago,
&0; sudėjus krūvon tai las, kad nežiūrint Trotzky’o
UI.
ginkluotų.
Lenkus, Lietuva turės būtinai
iro 372.40 arba 26,600 auk- ir Ijenino brangintino mums
Iždo
globėjas I. Nausėdas, 917
1900 S.. Įlalsted Str.
|ų. Tai-gi ketiniu mėnesiu tuomet pasitariiavimo, mes nei — Lenkai-gi taikų su bolše gintis; neapsirikdami galime W. 33-rd str., Chicago, III. Phone Seeley 7429
Tel Cenat-lUS
DR. L M. FE1NBERG
spėti, kad ir prieš šių pasku
tos iš vieno tik 32 skyriaus žinojome, nei pramatėnie pavo vikais padarė!
Gydo apodaBCT visokias vyr* Ir
Valandos: 10 ryto Iki 9 vakare
moterų lytlfta* Ilgas.
Pandos Fondo išnešė viršaus jaus žmonijai iš Lenino kelio — Tai kas iš to?.. Ar'Len tinę.
Gyvenimas
\
nės
Rusijon.
Tuo
-metu
į
tai
2401 Madlson St., kampas WesTad
budėkime
Visi!
kai
pripažino
Sovietų
Rusų
A.
PETRATIS
H.
FABIJONAS
*911 W. SSrd Str.
šimtų tūkstančių (107,tem Avė., Chicago.
TeTProspect 2429.
Tautų Lygoje jau pakeltas
Valandos: 2—4 po plet; 7—t vak.
A. PETRATIS & C0.
)) auksinų tėvynės reika- mes tai|) mažai dotuos atkrei taikų su Lietuve? Ne!
---------------------—
.K
Mortgage Bank
j. Tų įstaigų visais budais pėme, kaip šiandie, daro tal — O jeigu Lenkai nepripa Lietuvos de iure pripažinimo
REAI
j
EHTATE—INNIJRANCB
s
žįsta, tai kas gali priversti klausimas.
ima sugriauti, bet Lietu- kininkai.”
European American Bureao
Negirdėtas ir didžiai nepap bolševikus, kad ir jie pripa Į darbų tat, Broliai į darbų
U. iš to sugriovimo naudos
Siunčia Plnlgoa. Parduoda ’
Lalvokortea
«
nie visi, už šventų ją musų šale
X P. VAITCHES
R. C K. CHERRYS
jus. Tegu tat nelemti poli- rastas gen. von Hoffmanno žintų, o logika atsuko
HOTARUVSAS
LAWYBR
kas.
Lietuvis
Dentietae
lę!
P.
M
—
lis.
igsto savo partyviš- apgailestavimas. Tuo labjau jo
809 W. S5«h H'".
Chlnųjo, UI.
LIETUVIS
ADVOKATAS x
ėst 2S-nd A So. Ueavltt Sta.
Roma, 22. XI.
lą ‘kokiais nori žodžiais ar atvirumas, kokių reta istori '■ - Lenkai turi armiją...
► Vakarais: 4509 S. Ashland Are.
Telephooe Bonlevard 911
.
Chicago.
___
Tel. Yards 1063
Valandos 2:20 A. M.
lf N.
Ilsiais, bet Amerikos Lietu- joj. Nes pasisakoma, kad Ru -- Bet kokių! ?:
iDien. Room 518—159 N. Clark St]
1:00
P.
M.
to
2:00
P.
M.
Tel. Randolph. 3507
visuomenė nesiduos ap- sijų nupuldė buvusioji Vokie Teko mums čia suveiti kcle-r
iti negabiems ir visų gadi- tijos kaizerio valdžia. Tai-gi tą žmonių, kurie nesenai-kų
Telefoną* Ifonlcvard 9199
itiems ir visur pasivėlinan ta pati valdžia yra kalta už tubėgo iš Varšavoh- Nenorėda
Tel. Harrieon f<89
terorizmų, mas tiki, koks ten margas, jei Telšiai. La pkričio mėnesy
ti politikams, kurie ni>kė- siaučiantį Rusijoj
Phone Canal 267
DR. L C BORLAND
DENTISTAS
>paaršinti partijinę kovų A- už milijonus ten žmonių au gu žmonėms restoutiiuose duo Telšių mieste padarytu Gyni
1209 S. State Str.
Kamp. Adam*
SS SI Ronth Halated Street
Valand.: 1 Iki 4 po plet Nedel. 19
rikos Lietuvių, o nemokėjo kų ir už visus Rusų tautos noj jau dabar nebeduoda’ mo Komiteto naudai rinkliava.
(vai. Iki 12 dieną.
Valandos:
9
—
12
A.
M.
Rinkliavų
suruošė
Telšių
šau

Darbas sustojęs; kareivini le
Lietuvos neprigulmybė^ kentėjimus.
i
IJetuvt* perkalbėtojaa
1—6: 7—9 P. M.
Lietutis Gydytojas Ir
18ered.—2 Iki 2 vak. Ned. 19 Iki 12
fipažininių išgauti nei Lietu- Turbut, gen. von Hofftnun me rali zuot i; Vol iečių provin lių sąjunga* su Telšių gimna
Chirurgas
Laisvės paskolų sukelti. nui šiandie norėtųsi jau patai cijos rengiasi prieš Lenkus su zijos blokiniai*. Rinkikai vaik
1921 So. Halsted Street
syti tų baisių klaidų. Bet jis ginkluotu kumščiu; Poznanės štinėjo į kiekvienų muilų pra
Valandos: 10 Iki 11 ryto; 1 Iki 4
po plot I Iki 9 vakare.
bespėkis. Tad ragina taikiniu riovineija, norėdainu išvilioti šydami aukų: Visi sulig išga HI-FMKYBOS
DU SvilgHll
lės
aukiA*.
Kurjhiktu
jiirštiMOKINA: Lietuvių Ir Angių kalbų;
kus pakilti prieš bolševikus. katastrofos, rengia; i nt-bkiiti
Oramniar School, lllgh School Ir
niy^ųmnčakų
(zekiųj
pinigų,
i->o
Lenkų,
kaip
ražo.
Lalų
Ir kų-gi tas gelbės? Ar-gi. no
Prekybos dalykų talp-gl prirengia
kvotimu j vl«as augitesnlaatas
rima Rusus dar ląbjaus pluk dienraštis ‘‘11 Tempo” (18. net aulLo bei sidabro pinigų prie
Tel. Yards 2242
Drover 2228
mokyklas.
Hienomis:, Nuo 9:00 ryto
ir
žiedų.
Nors
ši
rinkliava
bu
Xl. s. m ), žodžiu -akant. ar
jBuvusio karo metu Vokieti dyti kraujuose?
iki 4 p. p. ' Vakarais nuo 7:30 Iki
Dr. V. A. SZYMKEVI0Z
[9 generolas von Hoffniann Laikas pragaišins bolševi tinn«i Lenkuose ba'ni ii bjauri vo iš eilės trečia, tečiau turėjo 9:30.
Lietuvis Gydytoja*, Chirurgas Ir
AkuSrras.
nemaž pasisekimo. Jau iš Tol 1747 So. Ualated St. (arti IStos gat.)
i.o žymus asmuo ir gabus kus. .Jie pražus nuo savųjų katastrofa.
SSOS B. Halsted St Chicago.
IIIIIIIINIIIIIIIIIIHIIIIIIIIINIIIHIIIIIIIIIIIIU
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-..................
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b
— Nemint ko, Tautų Są šių miesto gyventojų bus sų
rimukas. Jis buvo rytinės piktų darbų. Bet Vokiečiai neValandos: 10—12 l* ryto 1—1 Ir
Reald. 1129 Indepeadrnoe Blvd.
2—9 vakar* Ned. 10—12 1* ryto.
rinkta
į
12
15
tukstaačiii
jungos
komisija
jau
prašo
{iečių armijos štabo virsi- kuoniet nenusiplaus tos pasi
Telefonas Vaa Bara 994
PRANEŠIMAS
įku. Vyriausiuoju tos armi- baisėtinos dėmės, įgytus už sa Lietuvos valdžių, kad musų auksinų, be to šiltų rubų ii
Dr. M. T. STRIKOL’IS
aeroplanai nebemėtytų pro aukso bei sidabro. Ruošiama Lietuvi*
vadu buvo žinomas field- vo tuos darbus.
Gydytoja* Ir Chirurgą* J
Perkelia ofbų, | People Teatrų
klamacijų, ir kad nebepultų rinkliava ir Telšių valsčiuje.
ršalas
von Hindenburg.
Rasas Gydytojas Ir
ISIS W. 47tb St.
Tel. Bonl. ISO
SpeHJallsta* Moteriškų, VyrlSkų
Zeligowskio karuonienės!.. Tai Surinktus daiktifo Telšių Valandos: 1 Iki 2 po pietų. * Iki H
von Hoffniann ir LietuValkų Ir visų ebroalikų Ilgų
vak. Nedėl. 10 Iki 12 ryt*.
apskrities Gynimo Komitetą’
šitaip! A-a...
.
valdė, kuomet jon buvo įsiVALAEPOS: 1O—I1 ryto 9—S po
Ke«. 2914 W. 48rd Street.
PIRKITE
1 pietų, 7—S vak. Nedėttnml* 10—19 A
z^Ar priiųenat, Gerbiamieji, išsiuntė jau į Kaimo (lyninio
. Nuo ryto Ik, plet.
Miovę Vokiečiai.
LIETUVOS PASKOLOS
Oflms 1354 So. Balsted St, Cbtaa«B
Tel. McKInlcy 298
Komitetų.
Jų
buvo
Jieiod
kad pernai Gruodžio mėnesy
Iną dienų tasai generolas,
TeMooaa Drovcr SS9S
s?.'BONUS
Nisselis
toi
pirties
'maldavo
iš
nemažai:
marikintę,
kelinių.
IIIIIIIIIIIIIIHIIIJIIIUIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIH
jt žinių iš Berlyno, puti

autos Fondo Pasi
darbavimas.

DR. S. NAIKELIS

Dr. A. L. Yuška

IŠ UETUVOS.

DR. C* KASPUTIS

DR. PJ. ZALATORIS

LEVESKIOJKMOKYKLA

apgaili Savo Dar
bus.

DR.A.A.ROTH,

L

t

*

RHRMI

fidienis, Sausis 3,

IETUVIAI AMERIKOJE
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LIETUVOS LAISVĖS PASKOLA.

Pinigai,Laivakortes Lietuvon

Amerikos bondsų išsilygina Ur
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI
ba grynais pinigais primo
nergijos ‘‘NorS^vfsokiais pa
NIGUS Į PASKUTINĮ PASTĄ Į 30 DIENŲ.
* V
WORCESTER, MASS.
(Gauta 29 Gruodžio, Red.) kant. Išėjusių kuponų vertę
rapijos
reikalais
esu
užimtas,
------- vr~
reikia išskaityti iš primakėjiGruodžio 19, 1920, Labd. bet mylėdamas našlaičius eisiu Gerb. L. L. P. darbuotojai!
Esame registruoti Lietuino. Jeigu mainomas penktos
Parduodame laivakortes
.vos Atstovybės Wasliingdraugijos buvo prakalbos po- ir darbuoti uosi dėl jų kiek
Paskolos metai baigiasi, bet jmskolos bonas, tai kerpasi tik
į Lietuvų ir iš Lietuvos.
tone. *
bužnytinėj svetainėj. Prakal leis mano jiegos. Tikiu, kad įaskolos kvota nesibaigia. Lie 1 kilpomis Lietuvos bono. Jei
I
bas vedė pirm. Pranas Mau ir jus tų ig0rj padarysite.”
tuvos Respublika buvo pra gu iirtTtnouia Amerikos botidParduodame lotus, na
kus. Atidaręs vakarų trumpu Išgirdę tuos klebono žo šiusi muSų 5 mil. dolierių pa sai visų kilų paskolų (1,2, 3,
Padarome legališkus do
mus,
farmas, padarome
prašymu, kad publika ramiai džius, sukruto visi prie darbo. skolos. Kiek išgalėjom — at- 4), lai kerpama 2 Lietuvos
kumentus,
dovernastis,
paskolas ir apdraudžiame
užsilaikytų, jierstatė kalbėti “Tag Day” pavyko. Surink ikom. Užduotis nelengva teko lioųo kuponu.
įgaliojimo aktus.
nuo ugnies.
\Vnterburio klebonų kun. J. ta $675.06. Gili padėka pri <iekvienai Lietuvių kolonijai.
8) Gruodžio mėnesiui einant
Valantiejų. Jis kalbėjo dviem klauso musų klebonui už jo 3et jeigu palygintume savo prie galo, visi nesusiprati
Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas
atvejais, aiškindamas apie pasidarbavimų. Jis tuo reika darbų su Lietuvos darbais — mai ant vietos turi būt išanliŠveicarijos ir Amerikos lab lų nemažai turėjo lėšų, bet apie sunkumų nekalbėtume. sto užbaigti. Lietuvos bonai
daringas įstaigas. Kalbėjo ir jokio atlyginimo nereikalavo Nepajiegėme paskirto darbo turi Imt visiems įteiktis^Cisi
Tel. Yards 4669
Chicago, 111.
apie \Valerburio Lab. prie — aukojo našlaiųiams.
atlikti per visus metus, nenu neaiškumai atskaitose turi I 901 W. 33rd Street
glaudų ir paminėjo gausius Ačiū ir F. Bujanauskui už stoki m energijos prie galo me Imt taip-gi išanksto prašutin iiiiiMiiiimiiiiiiiiimiiiiiMiiiimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimimiiiiimiiiiiimmimiiiiimiiimiiiiiiiimiii<imiiiiiimiiiiiiii
tos kolonijos aukotojus. Sa automobilių, duotų visai die tų. Turime dar vienų mėnesį— ti susižinant su L. Misijos ofi
kė, jau du metai kaip Water- nai; V. Špokui, kuris užmokė Gruodį — per tų laikų norint su. Kokius neaiškumus slėpti darbe aktyviai veikia.
burio Lietuviai katalikai turi jo už spaudų kas buvo ats- galima labai daug padaryti. arba atidėti po Naujų Metų, Gerbiamieji darbuotojai. Pa-,
nuosavų namų, kuriame pa padidinta tai dienai; J. Rai Tad visų paskolos stočių ko griežtai nepatariama.
skolos darbas tur eiti su di-1
Vietoj Kusijos — Amerikos Linija
talpinta 19 našlaičių. Kasoje lai, kuris užmokėjo už dėžu mitetai šiuomi yra kviečiami
9) Kiekvienai paskolos sto džiausią energija visų šį mė
jau turi keletu šimtų dolie- tes, taip-gi visoms rinkėjoms panaudoti visas pastangas, čiai, jau dabar patariama nesį. Prie to darbo tegul de
(LIETUVĄ
lių. Gražus pavyzdis \vorces- ir visiems, kurie darbavosi. <ad padaryti tų, kas nebuvo ruošti savo visos darbuotės dasi ne tik Laisvės Paskolos
Tiesiai be persėdimo iš NEW Y0RK0 Į LIEP0JŲ $145
Lapkr. 25 d. buvo vakaras jadaryta pirmiau. Tai nėra
teriečiams.
Karės Taksu
raportas, kursai reikės "pri stotis, bet ir visos draugijos,
Lietuvos
našlaičių
naudai.
Pel

Pirmas laivas išplauks apie 10 ir 20 Sausio (Jan.)
<oks įsakymas iš viršaus, bet siųsti L. Misijai dvejuose eg bendrovės ir šiaip įstaigos, ku
Paskui kalbėjo vietinis kle
S
no
davė
$113.95.
Ačiū
visiems,
tai
yra
noras
visų
Lietuvių
at

Užsakykite vletuH ant laivo dabar kreipkitės pas ntusij agentus
bonas kun. J. J. Jakaitis, ap
zemplioriuose Gruodžio gale. rios liuesu noru ikišiol buvo
arba prie
gailestaudamas savo kolonijos kurie davė aukas tam vaka eivių čionai. Tai noras gelbė Tie raportai bus garsinami pradėjusios prie bonų par
BALTIC AMERICAN LINE
atsilikimų nuo kitų,pavyzdžiui rui. Aukofry kurios liko, bus ti užpultų tėvynę, tai noras spaudoje dėl plačios' visuome davinėjimo ir šiandien pri
K. W. Kctnf. General Westeni P&sscngcr Agent
i
120 Nortli La Šalie St., Cliieago, Illinois. J
Waterburio, Cliicagos ir Phi- kitam baliui po Kalėdų. Visa jaliuosuoti Vilnių, noras atsi nės kontrolės. Tuose raportų^ sideda. Iš pat pradžios visos
ladelphijos. Kalbino koskait- galis Dievas gatmiai atmokės kratyti galop nuo Lenkų oku se reikalinga aprašyti visas šios visuomenės įstaigos buvo
lingiausia rašyties Lab. dr- tiems, kurie šel pi aVnetn r te pacijos ir “prosze panų” jun- sųlygas darbo ir svarbesnius šviečiamos darban. Kas ikišiol
jon ir aiškino apie mokestis. bus. • Išrinktu atstovai *(kun. i°atsitikimus. Tarp kitko ten nebuvo prisidėjęs aktyviai, te
Kloris,
A.
Tautais,
A.
J.
Sut

gul prisideda nors per šį ■ DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ
Todėl štai kų jus, gerbia turi būt šios žinios:
Taip-gi kalbėjo Petronėlė
kus,
V.
Špokas)
išstumi
‘
pi

mėnesį, kad atlikus visų tų
mieji, turij^į* šį mėnesį atlikti:
Stockienė, gera WoreesteiAe:
1. Kada stotis susitvėrė.
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ
nigus.
Jip
pasiuntė
Kaunan
bemlrų visų Amerikos Lietu
1) Kaip tik bus gautas šis
čių veikėja. Ji išaiškino naš
2.
Vardai
ir
pavardės
sto

Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios
laičių vargus ir sunkų ligonių Vaikelio Jėzaus draugijos pir aiškus, kiekvienos stoties ko ties valdybos ir artimiausių vių darbų. Ypač raginamos vmados $8.50. vertes už $6.00. Turime
ra prie šio ddrbo ir įvairios
mitetas ptiyalo padaryti eks padėjėjų paskolos darbe..
padėjimų, ragindama visus ra- mininkui' prelotui Povilui
I
pilna eile moterų čeverykij
nusevičiui'$760.00
(59,000
auk

syties Lab. draugijom
trų posėdį savo komiteto na 3. Ar mainėsi stoties sąsta žydų visuomenės organizaci
nuo $5.85 iki $14.00.
»
Tarpais deklamavo mažos sinų): Jonas 6eškauskasx at rių šių instrukcijų atydžiam tas, ir jeigu mainėsi,* tai dėl jos, kurios ikišiol nėra paro
džiusios savo darbštumo.
mergaitės: J-ulė CinskiutČ, stovas Vaikelio Jėzaus drau pasvarstymui ir padaryti nu kokių priežasčių.
gijos, su savim išsivežė $111. tarimų kas ir kaip toliau da
Kviesdami suvesti ir užbaig
(Vargdienio rauda), • Adelė,
4. Kokiu priemonių ieškota
Kasoj prie kun. Klorio randasi ryti.
ti
visas rokųndas, mes nenori 4719 S. Ashland Av. Chicago
Ona, Julė Tamosiuniutės (Ma
dėl
paskolos
kelinio.
$7.82.
L. Zupkiutė.
no gimtinė* Trijų brolių
•2) Kiekvienoje kolonijoje,
5. .Kokios buvo kliūtis ir me pasakyti, jog po Naujųjų
Metų jau tos energijos nebe
=a
girtuoklių kalba ir Myliu aš
kur yra paskolos stotis, turo-1 kaip su ini> kovota.
ST. LOUIS, MO.
reikės,
jog
'kitais
metais
ši
Tėvynę), Julė
Stoekiutė
tų įvykti dar du masiniu ko 6. Kada ir kiek viso labo
(Liūdnų atsilikimų atmintis). Aukos Lietuvai dėl apsigynimo lonijos susirinkimu bonų rei buvo prakalbų ir susirinkimų paskola toliau nebus varoma.
Reikia spėti, kad ir po Naujų
<
Per prakalbas buvo renka nuo Lenkų.
kale, vienas pradžioje, antras bonų reikak*.
jų Metų pasiliks tas patsai oAukojo:
„
mos aukos -našlaičiams.
gale mėnesio. Prie tos progos,
Negali Būti Links
7. Kas buvo kalbėtojai.
Vaistas Kuris^
balsis,
kad
visa
paskolos
su

Po
lt)
dol.:
Jonas
Tvaranavičia
mas
Kuomet
Vi

žinoma, reikėtų prisiminti ir
Aukojo:
8. Ar vaikščiota i>er stulias,
Reikalingas Visiems
apie aukas Lietuvos Gynimo kiek laiko ir kiek žmonių ir ma tur būt padaryta, kad
duriai Nedirba
Kun. J. J. Jakaitis .. $10.00 ir A. Ši tiškus. k
kiekviena stotis galutinai ir
Tikras turi pasirašyma*
Po 1 dol.: V. Kimša, O. Sal- Po 10 dol.: A. Kudis, J. šni Komitetui ir kitiems reika koks to rezultatas.
Maža Pigullut
pas, _P. Kastauskas, J. Alkevičia, lams.
pilnai savo kvotų padarytų,
Mažas Dosas
dukienė,. A. Sarafinas, Y. O. Alkevičicid^ J. Bukauskas ir
!>. Ar buG) siuntinėjami pa bet pačiame paskolos darbo
-Maža Kaina
Zvirbiu/
3) Kiekviena paskolos stotis raginimai ir t. t.
J. Simokaitis.
organizavime turės įvykti at
Kraujau nrturtntla
fARTER’S IR01 PILLS
turi
pasirūpinti, kad artimiau
10. Kaip tankiai ir kiek sy
Smulkiais $18.00. Viso $2^ Po 5 dol.
yra priežastimi
Statkus, K. Vuomainų, apie kų paskiau pas
reldg.
Jums pagelltes, pamėginkite
v
08. Aukotojams ačiū.
saitis, A. Živaitis, R. 'Subatis, B Jose kolonijose, kur nėra pas kių rinkosi stoties valdyba į kelbsime. Dabar-gi su Naujais
0. V.
Kazukaitis, M. Kupris, P. Ben kolos stoties, įvyktų šį mėnesį savo posėdžius.
Metais baigiasi lygiai metai,
dikUs, P. Žulpis, J. Simftnavičia vienas susirinkimas su pra
11. Kokie darbo rezultatai kaip Lietuvos Misija yra tų
F“ L'o Pf O E
Kun. M. Vitkus, K. Rimkus, J kalbomis.
kiek žmonių pirkusių, kiek darbų pradėjusi, sueina lygiai
WAUKEGAN, ILL.
sTPAnmr
Biršė^A. Volbėkaitė, P. Kriaupas
Prakalbos lengvai gali Imt nepirkusių, kiek abelnai ga metai, kaip iVmeriikos Lietu
10
P
Pieslikas,
K.
Tumelis,
K.
Dirorganizuotos. Gana pasinau lė<tų dar nupirkti, už kiek par viai su visa energija pasiėmė
raukas,
Paimi laikraštį
e Ct^ a /■- S'a/j r cm e
J- Tvaraimvičią^L^rfiulrelįs doti prisiųstais L. Misijos at (Klotu bonų. Kiek abelnai au
skaitai visokia? žinias-žineles
šio darbo ir todėl reikia pilnai
Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
iš kolonijų nuveiktų darbų. Alf. Urbonas, Alf. Survila, O sišaukimais, nupasakoti jų kų visoje ‘kolonijoje per meti tas darbas apskaityti, sutvar
Alkcvičiutė, J. Atšauskas, Pr. Bu
gu koks Havana cigaras.
turinį arba net stačiai pers sukelta.
Bet nemanykite, kad waukekyti.
H
dris. J. Vercekas, J. Bukauskas
Paklausk savo krautiivntnko—Bet Jelea
ganiečiai snaudžia bei jų visai S. Šlioteris, P. Japkinas, ir J kaityti tuos atsišaukimus.
12. A p įveikiama, pas'kirto
kraiituvninkus neturi—rašyk mums.
Tai-gi, „Broliai ir' Sesers,
nėra. J<>i tik pažvelgsime į jų Stankcvičia.
4) Visose kolonijose, kur ji kvota, ar yra galimybė,’ prie darbo) Iš paskolos bonų
I.LEWISCIGARMFG.CO.NmwmM.
12
illblis
pamatysime, kad jie Po 7 dol. J. Ražaitis ir J. Bal- dar nebuvo suorganizuotas ė- toliau paskolų čių tęsti, ko nuvykime ilginusį
bizūnų
BTHER’’
Largest
Independent C0r Factory inthe World
SICTS
veikia ir darbuojasi daugiau trušaitis. J. Vuičiakauskas $4.00. jimas per butus, turi Imt su kilis patarimus Tamistos p “pt osze panama ”, kad juos iš
negu kitur.
Po 3 dol. Pr. Šviadas, J. Vili darytas iš keliolikos patikiu- lite duoti dėl pasekmingesnio Lietuvos išvijus, išgujus.
mų žmonių tam reikalui at darbo.
Neminėsiu, kiek jau šimti inas, J. Pieslikas, A. Birsė,/
Linkėdami sveikatos ir pa
y B
nių ir tūkstančių wauiieganie- Šilką, A. Gudinienė, A. Rudokas. likti. Tai labai svarbu, čia
'I'ie raporlsii turi Imt pasira sišoki mo darbe, liekame su
Į-žaaffiKE
čiai surinko Lietuvos reika Po 2 dol.: J. Bifr^a, E. Orei kirtingu galima paraginti au šyti stoties pirmininko, kasi broliška pagarba,
30-U Gruodžio ir 19-ta Vasario
lams. Tų parašys korespon čienė, A. Bartininkas, Jk Jablons koti.
ninko ir sekretoriaus. Pagei
Lietuvos Misija.
Iš
New Yorko be jokiu mainymu tiesiai |
dentai. Čia lik pabrėšiu, kaip kis, B.. Kudis, J. Šiuaisj A. Vai
daujama.
parašyti
juos
ant
Rinkikai paskolos ir aukų
1920 iii., Gruodžio 1 dienų.
\v a u kegfm i eč i a i
j >aStž y i n ėj o nauskis, Fr. Mockaitis, J. Sekai privalo turėti raštelį su para- mašinėlės.
BREMEN ir DANZIG
durlrfi dėl Lietuvos našlaičių. tis,4P. Grybas, D. Norvaiša, V šais stoties valdybos.
10) |’irnijĮ dienų sausio 1921 PIRKITE KARO TAUPYMO
S. S. “SUSQUEHANNA"
ŽENKLELIUS
(W.
S.
S.).
'I'ikiu, kad ir Teitos kolonijos Banda, A. Pieslikas, J. Klotims
metų
kiekviena
paskolos
stotis
Atsiftaukite
pas
U. K. .MAIL NTEAMSHIP COMPANY, Ine.
5) Kiekviena stotis toj su
H. CLAUSSEBilUS & Co. Generallai Pusniierinlai Agentai I
A.
Kazukaitis,
P.
Pečiuliutė,
V
ims pavyzdi ir tų patį padu-"*
daro sųrašus (vardas, pavar jau turi Imt gatava pasiųsti L.
100 Norilt La Šalie Street, Cliicagn, III.
Kiškis, V. Gudins, A. Simanavi
rys.
Ereight Skyrius 120 Broadway
Now York City
dė, adresas) dalinai užsimo ^lisijiii s(d\ančiiis:
Tai. Drorar 7*4J
Spalio 18 d. visų draugijų čia, A. Mockaitis, M. Buladinskis kėjusių ir pasižadėjusių ir
a) Visus paskolos pinigus
Di\ C. Z. Vezeflas
atstovai laikė susirinkimų J. Baronas, J. Morkūnas ir M prie pirmos progos atsilanko ligi vieno cento.
LIETUVIS DEIfTISTAS
linguoki*.
reikale slišelpimo Lietuvos K. Diliunas $1.50.
ims juos, kad užbaigti ši mė b) Visus L. bonus likusius Valandos: nuo # ryto iki • rak.
Seredomts nuo 4 lig • vakare
našlaičių. Atstovė’ M. Himtili- Po 1 dol.: B. Sekicnė, J. Moe, nesį viskų užsimokėti.
neparduoti.
471S SO. ASBŪLAND AVKVDB
nieriė. išduoda raportų, kad kus, K. Škicui kas, N. Gailius, D
Gruodžio mėnesiui pasibai c) Visus siibskripcijos kny
arti 47-tos Gatvės
miesto valdžia leidžia Lietu Kudienė, J. Jokūbaitis. L. LiŽsi gus, patikrintą surašą dalinai gute'. pažymėjus ant jų var *<S5S55g~=SS5?55S5S3S5S
Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė
viams turėti “Tag Day”, ku lis, P. Kriaueius, J. Urbonas. A užsimokėjusių, jei tokių <Jar dų, pavardę, ir adresų rinki
virš
300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su “Vyčio”
ko.
rių ir nutarta įmigti Spalio Stankcvičia, O. Gadcikaitė, J. Va liks, prisiųsti draug su kitais
S.
D.
LACHAWICZ
9-ju
No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti
30 ir atsikreipti j Nekalto lukonis, V7 Bainbrauskis, T. Va dokumentais j L. Misijos ofisų.
it) Sųrašų nepilnai užsimo
LIETCVYS GRASOMUS
tusias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos
Patarnauju laldotuv«M koplslanala. Rai
Prasidėjimo Mergaičių dr-jų, lionis, K. Pagojienė, J. Šidlaus
6) 1'eikabiukite iš L. Misi kėjusių.
kai* innirtžiu ataižsuktl, • mano d
iliustracijomis puošime kiekvienų “Vyties” numerį. .
huatta
užsanždlntt.
AMauskas, J jos ofiso tik tiek L. botių, kiek
pakviečiant jos nares tų die kas, Z. Budria,
e) Sųrašų likusių be bonų.
Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos.
Kikas, J. Bartininkas, J. Rantau bus pilnai užsimokėjusių. I’anų rinkti aukas.
f) Metinės darbuotės ra{)or2814 W. asrd PI.
Ohk»*o, Sl.l
Nė
gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningums
Tel.
Ganai
21M
Žinoma, draugija pakvieti tas, F. Subatis, P. Raškevičienė, J rei kalti ilki te lygiai tiek ir at lų.
kalba
fteotraizduoja dalyko taip, kaip iliustracija.
mų priėmė ir su mielu noru Kantautas, M. Surplis, K. Vidu mintinių vėliuvukių.
Tų visų regist ruotame laiške
Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios
mis, O. Vereckienė, D. Vašku. F*
suliko.
KAM KENTĖTI?
7) Perkant Luisvės bonų reikia primušti Lietuvos Misi
žmones,
kariuomenę, kitos vaizduoja turiningų Lietuvos
Litinuniulė, A. Giedvilus, J. Bur
Spalio 28 d.1 sušauktas susi
grynais
pinigais,
primokėti
jai
jokiu
budu
nevėliau
5 d. Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų
gamtų.
tininkas, K. Petrulis ir A. Kudir
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su
rinkimą? visų atstovų ip au ka.
reikalaukito $1.26 už 50 dol. Sausio.
Mėgi Lietuvų, nori pasigrožėti jų,ja — užsisakyk
kų rinkėju. Gerb. klebonus
bonų
ir
$2.40
už
100
dol.
bonų.
Šių
nurodymų
išpildymas
“
Vytį.
” Prenumeratos kaina: Metams $2.50.
Aukų rinkimas dar tęsiasi. Pas
I nu. Kloris pasakė susirinku kinu aukojusių vardus paskelbsiu
yra
privalomas
visoms
pas

Mainant Amerikos bonų VtUhnžanklIi užre^. ii. V. Tat. OfiM.
“VYČIO” Administracija
siems gružių prakalbėlę apie vėliau, i 1
primokėsimas už įiiiošimcin- kolos stotims, o tuijfegi irj(i- Žiūrėk, kad gaiitiiui tikrajj-garsiijį per
■ Vengiau kaip jo metų.
Lietuvos našlaičiu padėtį, pjjA. Živaitis, tas jmt.s. Be to dar reikia iš toms orgaiiiziicijoins bei id^ki- Relkulaiik, kad tardtn Ikaro (Aachor) 3261 S. Halated St t
Chicago, III.
duodama- visiems daugiau eT P sk. 68 lašt lyginti kursų boud ų. Kursas rieim asmenims kų pahkolo#
»
taljhdAešŪį*
• "V
<
J
Instrukcija Paskolos darbui
Gruod. mėn. S. m.

PAUL P. BALTUTIS an<k C0.

Baltic - American Line

i

įg
J
S
J

VIČTOR SHOE STORE

Carter’s little Liver Pilis

MELBA

U.S.MAI

Užsiprenumeruok “Vytį”

I

& PAIN-EXPELLER
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DRAUGAS

CHICAGOJE.
PRAKALBOS WEST SI
DĖJE.

EAST CHICAGOJE RIAUP
LIŲ EPIDEMIJA.

Sausio 2 <1., vakare Aušros j Uždarytos visos viešosios
». vietos.
Vartų parapijos sv.etninėje į j
ryko prakalbos. Kalbėjo apie
Kast Cliicagoje
susekta
sietuvos padėti g»»rb, kun. J.
daug žmonių, susirgusiu raup
Jakaitis, \Yor< esterio Lic
lėmis. Tad uždu rytos
visos
Jyvių parapijos klebonas. Lie
viešosios vielos. Nei uždraus
tuos karuomenei ginklą pirkta žmonėms rinkti^ j bažny
ties surinkta $374.24. Be to,
čias.
_- .
^77.00 pažadėta.
Iš kai-kurių didžiulių dirb
tuvių darbininkai neleidžiama
IŠ WAUGEGAN0.
namo. Nakvynės jiems patai
sytos darbo įstaigose.
Visi
Sausio 2 <1., 2:»HI po pietą, vie
darbininkai čiepijami su prie
ps bažnytinėj salėj Įvyko skai
*
tingus Lietuviu susirinkimas varta.
Riauplės siaučia
Indiana
Lietuvos reikalais.
Kalbėjo
Ilarbor ir kituose aplinkiniuo
Klebonas
gorb. kun. Kloris.
se miesteliuose. Sveikumo koliesto majoras.
valstijims
[prokuroras, laikraščio \Vaiike- misijonierių parėdymu gydy
tojai eina per visus namus ir
in Sun redaktorius ir advo
peržiūrinėja žmones. Susirgu
rotas Hraeliulis iš ('liieagos.
sius inzolinoja. Sveikus čietrinkta Lietuvos karuomenei
pija.
f aukų $700.
Mickeliunas. Kalbama apie uždarymų kal
kiniu dirbtuvių ir krautuvių.
[ICAGON IMPORTUOTA
PREKIŲ UŽ $65,784,093.

IŠ WEST SIDE.

Gruodžio 12 de Draugija
Aušros Vartų ftv. M. P. pnrap.
svet. laikė metinį susirinkimų.
Nutarė įstoti į Lnlularingos
Sąjungos Durims narius, įmo
kant $100 dol.
L. L, Paskolos- bonų nu
pirkta už $100 dol.
Lietuvos Sauliams sukolektuota narių tarpe $33.05 S.
Šimkevičius aukojo $5, J.
Krūmas $2.
Po 1 dol.: J, Krotkus, D.
Stuogis,. S. Jasnauskas, B.
Guogis, M. Švnranavičius, D.
Jankevičių, F. Barduuskns, A.
Kaulakis, K. Kiškunas, K.
Beržon>^is, F. Kiršins, A. Va
lams, O. Reikįjįįkiffnė, M.
Slankei i s, J. Mikalajūnas, S.
Jusevičia. Kiti smulkiais.
P. C.
IŠ WEST SIDE

Atviras laiškas p-nni B.

ŽMONĖS RAGINAMI ČIE- Lenkauskui, West Side Ben
PYTIES.
drojo L. L. P. Bonų komiteto

1920 m. Cbicagon iš užrubeCliicagos sveikumo“‘TčdmisR
buvo importuotu visokiu jonierijis l)r. Robertson pas-,
ekiu už $65,784,093.
1919 kelbė, kad jt'i katrie žmonės
?tais buvo importuota tik už pastebi ant savo kūno kokius
^45,803,716.
papučkus, tuojaus turi krei
fttai kas iš kur buvo impor- pties pas gydytojų. Nes galj
liota:
būt rauplės.
Kanados: kviečiu, mėsos
Rytiniuose ’Chieagos prie
lt fotografiniu filmu.
?
miesčiuose
ir aplinkiniuose
Į* Iš Ja|M>nij<«>u arbatos, šilko, miesteliuose siaučia rauplių
g Iš Kinijos: šilko,
žmonių epidemija. Nors nesama bai
įlanką.
mės, kad epidemija persikeltų
‘Iš Olandijos: brangiu ak Cbicagon, visgi pravartu ap
menėlių.
sisaugoti.
riš Prancūzijos: brangių akT)r. Robertson ragina, kiek
iienėlių, stiklinių imlų.
vienų čiepyties.
Mieste yra
Jš Anglijos: vilnonių daik- 5.OQ0 gyventojų, kiekvienas
jireflftiinės.
turi čiopų. Kas neturi iš ko
Iš Šveicarijos ir Vokietijos užmokėti, toksai bus pnčiepyspublikij: laikrodžių ir lai- tns dovanai sveikumo departėlių.
tamento gydytojų, kurių mies
te darbuojasi 55. Nečiepvti
BPkSIDUODA GAZO
vaikai . nepriimami Į mokyki
KOMPANIJA.
las.
[lažo kompanijai Chicagojo
Istijinė visuomenės naudos
lisija yra atsakiusi nuka
limų padidinti didesnę kaisuvartojamui guzui,
eompanija
nepasitenkino,
’liuoja j ta komisijų.

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJĮI,

PRALOTAS IŠKELIAUJA
EUROPON.

Europon iškeliauja Cliicngos
Arkivyskupijos generalis vi
karas kun. pralotas Rempe.
Jis aplankys Vokietijų, Aus
trija, l’ngarijų ir kitas šalis.
MIKAI IR VAGYS PEL Tenai ištirs tose šalyse vaikų
padėjimų, ir vienuolių padėti.
įNIJO DAUGIAU 4 MILI
rJis
siunčiamas Amerikos vys
JONŲ.
kupų.
^Praeitieji 1920 metai plėšiPADĖKOS ŽODIS.
hms buvo pelningi Cliicngo|. Jie čia. anot metinių pofeijos rekordų, pidnijo dau L. Vyčių 14 kp. už ntvaidinibų keturių milijonų Uolienų, mą veikalo, Gruodžio 19 d., naš
kaitant atskilimais dienomis, laičių naudai. Tris valandas už
ėmė lošimas, o publikai rodėsi
ndien to pelno butų po $12,-

"trg keliolikų miliutų.
Gaila, kad mažai atsilankė žmo
L
Hšv ***
tų milijonų policija atra- nių, bet kurie atsilankė, tie no
b vos kctviila dalį ir sugru rėtų <la 4r antfrų kartų tų veikalą
bto nukentėjusioms, žmonėms, matyti.
-ftitos skaitlinės paliečia tik Garis’1 Ciceras jaunimui turint
iu atimtus ir pavogtus pini- savo tarpe tokią, kurie neatsisako
B8 ir daiktus. Čia nvpriskai- patarnauti labdarybės tikslams.
Bini kadir pavogti natomoff, Jurevičius,
(liai. _
Lab. Sųj. 4 kp. pirm.

MAW)E. "Ak, kaip man nAftti gal
ią ! IVmivlliau vitokiui matgojimvi,
trinkimui, muUavimui — it rinkai (a*
nieko nepagelbėjo nuo fu bjauriu pirtį*
kanu,,. Man
net doroti t”
MARE. "Ma, tai kam tau kęnt be*
trikalingai J žiūrėk, kokia mano plau
kai groiut, irelnut ir fyili.
O lat
todėl, kad ai rarloju RUEELKS !”

KastalyraRJŲFFLES? Ar
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RL'F'im
l'J.ES yra 'tai paprasčiausi!
.
,
.
.
plaukų ir odos sustiprintoji!,
kuri* prigi'lin gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal
būt gražesnio už ilgus, blizgančiu*,, švelnius plaukus? Kas gal būt
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odų?

v

wurrt,i5»
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos
trynimo; dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar
čiais, suvilgant R.dvų bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
Nusipirkto šiąnakt RUFFIJJS bonkutę aptirkoje. Kaštuos tik
6Sf . bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptickoje, tai
atsiųskite mums 7jc. pačio markėmis, ar money order šiokia adresu:

—r. AD. R1CHTERO CO„ 3M4M Broutsray.

New York-

raštininkui.
Savo‘laiku bendras L. L. P.
Bonų komitetas pavedė tams
tai atsikreipti, vardan komi
teto, į "YVest Side Lietuvių
draugijas, kad pirktų L, Pas
kolos bonų.
Laiškuose tapo pažymėta
draugijos, kurios jau pirko ir
kurios dar nebuvo pirk tįsios,
Tnose laiškuose tamsta nevien kad apleidai L. Vyčių 24
kp. vardų, bet dar teikeis jų
pastatyti eilėn nepirkusių bo
nų. O jog tamstai, kaipo raš
tininkui, be ntoejn, laivo žino
ma, kad L. V. 24 kp. yra pir
kusi bonų už $100 dar pra
džioje L. L. P. bonų kampa*
n i jos.
Paskutiniame įmuki ėjų pa
sikalbėjime pono J. Krotkaus
namuose tamsta! apie tai pa
tėmijau ir pasižadėjote visų
dalykų atitaisyti, betgi 26
Gruodžio minėti atsišaukimai
bu\;> skaitomi ir kitų draugi
jų * susirinkimuose, be jokių
pataisymų.
Čia nemanau užmesti tam
stai norų diskredituoti L. V.
24 k p. visuomenės akyse, bet
skaitau sftu už priedermę rei
kalauti iš tamstos sugrąžinti
kuopai jos gerų vardų bent
paaiškinant priežastį savo pa
sielgimo “Draugo” skiltyse.
Su priderama pagarba,

S

A New l&ar Announcement
’
pER ilgus metus sutvėrimas vienos kompanijos kuri valdytu visa Bell
x navima visos Illinojaus Valstijos buvo planiuojama Bell manažieriu,
atsiekta ir Illinois Bell Telephone Company užims vieta pirma buvusiu
phone Company ir Central Union Telephone Company.

Cliiciigos Tulcphonc ConipHtiy nuo dubiu* tu
rės nauja vardu; valdonui lą pačių vyrų kurio
per ilgui* metus dirbo prie Chicago and Central
Union Kompanijų su dideliu pasišventimu dėl
pagerinimo dalyku stovio žiuunijiai.

000. (skailliuojanl sulvg dabartinių kainų hu
tu % $200.000.000.)

R. E. Šuliny kuris per dvylika metų buvo
Prezidentu Chicago Kompanijos, ir vėl tą pa
čiu vieta užima. Edgar S. Bloont, kuris per
septinys metus dirbo prie Central Union Cojnpiiny, dabar liko viee-pirmininkų, ir W. R. Ab
bott kuris per ilgus metus buvo Generalių M;tnnžierinm Uhieago Company, dabar lieka vice
pirmininku ir generalių manažieriuni.

Pii'klybos skyrius praneša kad ją skyriuje
randasi daug permainų, nes per karės laika
jie daug nukentėjo — nebuvo galima gauti
. geru prityrusiu operatorku ir t; t. — bet da
bar viskas taisosi ir tikimasi kad dalyku sto
vis kur kas pasigerins.

Nauji įtaisymai kurie turės įvykti per šiuos
1921 m., kurie reikalaus mažinusia $14,500,000.

Didelis žingsnis lapo padarytas išpildime
naująją užsakymu, nes per karės laika tiesiai
nebuvo galima, nes darbininku ir ,materijolo
trukuuyis buvo didelis, l»el jau užsakymai yra
išpildomi bt* jokią sutrukdymu.

šį permaina vardo iš Chicago Telephone Compnny ir “Centn.il Union” į “Illinois Bell“
Ims gttl apgailestaujama daugumos senąją pi
liečių. Bet kadangi^iios kompanijos per pas
kutinius keturiasdešimt* metu buvo taip arMT"
sujungtos tame pačiame Bell Telephone darbe
•kad suliejimas jų į viena didelia'kompanija po •
vienu vardu tiktai atneš daug didesne nauda
pagerinime patarnavimo žmonijiai.

Tarpe naująją dalyką kurie laukia Illinois
Bell kompanijos tai geresnis sutvarkimas “toli“
patarnavimo arba taip vadinamo “long distnnee“. Svarbus centrai rasis Chicago iš rytu
puses, Rockford iš žiemių Roek Island-Moliiie
iš vakaru, Cairo ir East'Bt. Louis iš pietų, gi
Peoria pačiam vidurij. Sujungimai turės būti
daromi iš šią centru ir yra tikimasi kad tokiu
būda daug pagerins telefono patarnavima ir
duos daug geresni ir aiškesni sujungimą kaip
kati pirmiau buvo, tarpe mažąją miesteliu kurie
randasi aplinkui šiuos centrus.

Čionais keliose fignriose išaiškinama šios mil
žiniškos Illinois Bell kompanijos stovis;

Ji turi 810.000 telefonų. Apart to yra dar 340
kilu telefono kompanijų visoj Valstijoj kurios
turi 340.000 telefonu. Illinois Bell su šiomis
kompanijomis turi*. 1,150.000 telefonu šioj
Valstijoj.
*

Illinois Bell mėgint sustiprinti toli linijų systcma tarpe tą 340 kompanijų kurios randasi
šioje Valstijoj kad davus geresni patarnavima
žmoajjai kaip kad pir.miu ji turėjo ir nėra nei
mažiausios abeįones kad ptisiscks.

Ji turi 2.300.000 mylių drato.

Ji turi 20,000 darbininkų vyru ir moterų.
Nuosavybė yra apkainuojnma ant. $107.000,

Illinois Bell pradės savo nauja karjiera su Naujais Metais linkėdama visiems savo
prenumeratorias laimingu Nauju Metu ir kad jos patarnavimus visuomet palaikys tarpe

jos ir prenumeratorių gerus santikius ir pasitikėjimą.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
« •

zakevičius, turtų vedėjas —
Pr. Valaitis, atletų vedėjai —
Pr. J. Paliulis ir M. Andruškevičius. Pirm. r ašUr ir ižd. kuo
pai tarnnuja jau ketvirti me
tai.

Valdybon inėjo daug čia gi
musių. Ateinantis metas turės
P. Cibulskis,
parodyti jaunųjų spėkų dar
L. V. 24 kp. pirm. buotę. Energinga valdyba pa
sižada dirbti kuodaugiausin
IŠ N0RTH SIDE.
organizacijos labui,

t J et. Vyčių 5 kuopos prieš
ine tfnis susirinkimus įvyko
Šv. Mykolo par. svet.
Pirmiausia užbaigta seni
reikalai, paskui svarstyta
•nauji dalykai. Rez’sieritis
Sriubas pranešė apie veikalų
“ Bojševikai”, kad rolės jau
išdalintos.
Veikalų nutarė vaidinti Sau
sio 30 <1., 1921 m., didžioje
Nortli šitie Tumer svet.
Nu^ta įrengti pasilinksmi
ninio yakarėlį Sausio 8 d.
Ecklinrt Park svet.
Po to eita prie rinkinio val
dybos 1921. Išrinkta: pirm. —
A. Murcika, vice-pimi. — A.
Valūnas, — raštininkas — Pr.
J. Paliulis, ižd. — J. Tjeliezinskas, iždo glob. — K. Petrulis
ir M. Ainbroziutė, rez. — P.
Sriubas, korespondentai — P.
S. Mureika ir O. R. Paliuliutė, tvarkos vedėjas — Pr. Va
laitis, žaidimų vedėjai -—Brazaitienė, Martinaitė ir V. Ka

'
A
telefono patardabar jau tasR
Chicago Tele- •

Onytė.

U N0RTH SIDES.

Gruodžio44 <1. A. L. R. K.
Moterų Sąjungos 4 ta kuopa
laikė priešmetinį susirinkimų.
Gailn, kad nesuėjo visos na
rės.
Pirmiausia komisija išdavė
raportų iš buvusio vifl<nro. Likusis nuo vakaro pelnas 15 d.
paskirta Labdaringai Sų-gai.
bliaus perskaityta laiškas
Kazimiero Vienuolyno.
ląiiškns priimtas, liet dęl ge
resnių pasekmių atidėtas ki
tam susi rėkimui.
Po to rinkta vaklybn atei
nantiems medums. Jon inėjo:
pirm.—B. Tumaitė, pirm. pug— M. Sutkienė. rast. — O. Palinliutė. ižd. — O. Čepaitienė.
Sųjungon įsirašė nauja 'na
rė, p-lė O. Pnliuliutė.
Sųjuntfietė,

PaieAkan savo brolio Povilo Morinakio paeinančio i.A Katino reti.
l'kttH-iges pav. Poltavos
Valsčiau!Akočii, sodos, jis gyvent! Kenosha,
liaskntinj laifikų gavau nito Ją iš
Ann Arbor, Mieh. Birželio čZ 191".
Turiu labai svarbių reikalą S’fie jo;
kas apie ji žinote arba jis pats lai
atsišaukia šiuo adresų:
Konstancija Mneinskaitė (Jnsnnienė)
t.S Pontl St. (n-ur) Waterbnry, <’onn.

Paieškau Knzlmiero
Zeguno, 10
metų atgalios gyveno Orand Raplds
Mieli. Tūrių labai svarbų reikalų,
Jei kna apie ,(l žinotunyct meldžiu
duoti žinia šiuo adresų:
Jokūbas Zegunls,
1337 (įuarry Av. Grantl Kupltls Mieh.

JOHN KUCHINSKAS

ADVOKATAS

LIETUVIS ADVOKATAS
Ofisas DldmlestyJ
M So. La Šalie Street
Kambaris 818
Tel. Central 30 8 <
Valandos: 8 ryto Iki 1 po plot

Ofisas DidmlestyJ:

29 South La Šalie Street
Kambaris SM
Telefonas: Central MM

Vakarais. 812 W. 33rd St
Telefonas: Tardą MSI

hm

Paieškau moters prie auginimo 2
vaikų 3 metų 11 menesių, kad butų
nejauna Ir suprastų mimų ruošė ir
uuin valgyt pugumlnt. Mokif-stls šutyg
surokavlmo. Atsišaukite laiškų urlia
yputišknl.
Antanus JnkulniusklsB
S5K l’uelne Avi1.
Kenosha. Wlse.

Paieškau Jurgo Mauručio paeina
Iš Lietuvos Suvalkų Ited. VVIIkaviško
apakričlo Paežerų Valsčiaus Parausti
Kaimo apie 10 tuvių kaip atvyko
| Amerika, gyveno Itrooklyn, N. Y.
paskui gyveno Grund Itaptds, Mieh.
o dabar nežinau kur randasi, turit,
labui svarbių žinių Iš Lietuvos, Jis
pats ar
žinote apie Ji jitaloneklle pranešti už kt, busiu labai dėkin
ga
Adele K įritinti*
(Po vyrui Kamantauskienė)

V. W. RUTKAUSKAS

i

DR. CHARLES SEGAL
FerkAlė savo oris* po

4729 So. Ashland Avenae
Bpedjallataa
DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VTRŲ LIGŲ

Valandos nuo 10 iki 13 llryto; nuo
2 Iki B po pietų; nuo 7 Iki 1:30
vakaro. Nedėllomla 10 Iki 1.
Telefono* Drevei 3380

West Sldes Ofisas
3301 W. 33-nd Street
Kerte Leavltt St.
Tel. CanaI SBB2
Valandos: nuo 4 Iki 8 po plot Ir
nuo 7 iki 8 vakaro

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 33 melai
Ofisas 3143 So. Morgan Bt.
Kertė 33-10 BL,
Ohleago, DL
8PECIJALI8TA8
Moterlikų, Vyriškų, taipgi chro
niškų Ilgų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto
Iki S po pietų, nuo 0 Iki t valan
dų vakaro.
Nedėliotais nuo 0 Iki 3 po plak

IHO Hamlhon Av. Grnml H. Mieh.

PtUešknu

kambario

Brldgcporlo i

aplellnkej tarpe 32 arba 84 gatvių,
esu Jaunas vaikinus turintys čysta

darbu, jeigu ku«. turite geru kniuba- Į
r) taip meldžiu pranešti laišku už
kuri busiu dėkingus.
j. W. Klangallis
333 Wt_33wl W«, City,

~

ant“ PAP l»A VIMO

J

i LIBERTY BONDSUS
——

A K RA “

MAINYMO.

23f, akrui. 2 mylios nuo miesto
flnry, gerus akmeninės keltas, namai
naujai pertaisyti, elektros šviesa vi
sur. Ąeru faritla dėl plevlenlnkystės,
Invų Ir gyvulių auginimo. Rašykite.
II.

I.ANDIIEI.D,

:IB2." <JrniH*ylne Street
Indiana Hnrhor, Ind.

Ant
pardavimo
pulkus
penkių
kambariu namas, Lietuvių -flT>gyventoje Vietoje. Parsiduoda į/ž >2,008
(mokėti 81000. Atsišaukite nedelimiiH
op šlhoml adresu
1130 H. Mllh Ct. ( l.-ero, III.

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU

------------------ r

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

■
■
®

Baltic States Development Corporation

I

35 South Dearborn Str.,

Chicaco, IDn
manois.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i
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