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Bolševikai Stovi už Streikus ir
Terorą Visose-Viešpatijose
Maskvoje Nesutinkama apie
Veikimą prieš Pabaltiją

KARDINOLAS GIBBONS
BALTIMORĖJE; SVEI
KSTA.

PASIBAIGĖ FIUME IVY*
KIAI.

C]TY
S,

IŠ DARBU LAUKU.

IITION

METAI-VOL VI.

ŽINIOS IŠ LIETU VOS

IR<)N\\ (.)< >0, Atlyti., Sausio 5. KR. DEMOKRATŲ ŠUVA
Gyventojai pasirinko guber
— Ncwpoii ir Anvil Palias kasyk
ŽIAVIMAS.
natorių.

Iš VILNIAUS.

lose sumažinta 15 nuoš darbinin
Lenką laikraščiu žiniomis,
kams užmokesnis. šitos kasyklos
Vilniaus
“valdomojoj komisi
Lupk
r.
8.
d.
(<
pr.
m..
PaneTrieste. Sausio 5. — Mieste
Baltimore. Md., Saudo 5priguli Steel and Tnbc kompani \ėžyį įvyko Lietuviu Krikš joj” (tai Z«*ligo\vskio valdžia
knrdinolas G ibiams iš l’nion Kilime žinomo lūkimo d’Ann- jai.
čionių Demokratų partijos Pa Vilniuje) buvo svarstomas rin

Milb parvežtas čia1 automobiavnntura pasibaigė ir
pykini perėjo istori- NK\V HAYEN. fonu., Sausio
liu. š jo rezidencijos paskel- I'’**
jon.
Legijoninkai
nuginkluoti
bta, kad jo sveikata žymiai
5 — AVinchester Repeuting Ar
BOLŠEVIKAI STOVI UŽ AR BOLŠEVIKAI PAKELS gerėja ir jaučiasi daug stip ir baigiami skirstyti. Dauguais kompanija (>,000 darbininku
PALAIKYMĄ TERORIZMO. PUOLIMĄ PRIEŠ PABAL resnis. Pavojus praėjo.
ma išgabenama į Italiją, iši
, . ,
.
sumažino užmokėsiu 10 anos.
TIJĄ?
kur jie buvo atėję į Kilime su
Tam tikslui bus organizuoja
savo nelemtuoju vadu lakūnu.
šitame klausime nesama su
mi streikai.
Italijos vyriausybė į Kilime DENVEIl,‘Colo., Sausio 5. —
tikinęs.
pristato daugelį maisto, ku Denvcr Rock Drill fo. paskelbė
susiu m inant i 20 nuoš užmokesuį
Washingtonas, Sausio 5. -rio truko gyventojams.
darbininkams. Tas paliečia 325
Valstybės departamentas iš
Paryžius, Sausio 5. — Čia
Demobilizuojamas ir d’Adarbininkus.
Maskvos ųficijaliai painfor diplomatinėse sferose gauta
Madridas, Sausio 5. — Pra nnunzio laivynas. Patvarkyti
muotas, kad sovietinė valdžia žinią, kad Rusijos bolševikui eitą šeštadienį juroje nusken mažesni laivai išplukdomi iš
nusprendusi pakelti streikus negali susitaikinti savo ple- do Ispanijos garlaivis Santa uosto ir juos tuojaus
savo SO. BENĮ). INI)., Sausio 5. —
ir terorizmą kajmininėse ša navimuose
pakelti puolimą Isabel. Žuvo 214 žmonių. 56 “globon” painia Italijos karo Studebakcr automobiliu korporalyse. t
prieš
Pabaltijos valstybes. žmonės išgelbėta. Iš šitą kai- laivai, kurie vis dar palaiko cijN—su Sausįo 10 d. savo įstai
gose pradėsianti darbus. Pradžio
Sovietinės Rusijos komisarą Vieni bolševiką vadai su tuo kurie sužeisti. Kiti baisiai nu blokadą.
pirmininkas
Leninas pas sutinka,
kiti priešginiauja. kentėję nuo šalčio ir aTtdros.
Keli didesnieji laivai turi je kasdien tinsią gaminama po
kelbęs atsiliepimą j visus ku- Pastarieji sako, kad pitkilubūt taisomi. Turi sugadintas 50 automobilių. Paskui laipsniš
ropos komunistus pareikšda- Isios ten suirutės pakenks pre- LAIKRAŠTIS SMARKIAI A mašinerijas. Nehuta kam ją kai gaminamu automobiliu skait
lius busiąs didinamas, kol dieno
mas, jogvi apsaugojimas Ru- j kybai.*sunmnomai vesti su pa TAKUOJA VENIZELOSĄ. pr-įžiurėti.
je nebusią padirbama 600 auto
sijos nuo išlaukinio pažeidi- šauliu pe,r Baltijos uostus,
^Užvakar Fiume gyventojai mobiliu.
nio priguli nuo palaikymo įBet bolševiku rimtai galvo Sako, jis norėjęs suskaldyti pasirinko gubernatorių, gi ta
vairios rusies
nesmagumą, jama apie puolimą pakėlimą
Graikiją.
sai pasiskyrė reikalingus pa
DETROTT, MICII.. Sausio 5.
kaip tai streiku, riaušių ir Galicijoje
ir Bessa rabi joje.
dėjėjus. Tr paskui visi susiėję
—
Packard Motor C’ar kompani
tt., buržujinėse viešpatijose. Bolševikams norisi atnaujin Atėnai, Graikija, Sausio 5. patvirtino padarytą taiką Ita
ja išdalies jati atidarė kai-kuDel tą nesmagumu tos vieš ti karą prieš Lenkus ir ši — Vietos vienas Graikų lai lijos su Jugoslavija.
riuos savo dirbtuvės skyrius ir
patijos negaus progos užpul luos nuslopinti už ją imperi- kraštis Katliimerini skaudžiai
sugrąžino darban kelis tūkstan
dinėti bolševikinę Rusiją.
jalistinius žygius ir sieki inkaltina buvusį Graikijos miSUMAŽINTOS SUV. V.
čius darbininku. Dirbtuvė buvo
■' Dalinas sako,
kad dideli mus.
nisterį pirmininką Venizelosą,
BĘįOLpS.
uždaryta keletą savaičių.
.srtteikai turi būt organizuoja
kurs buvo Sumanęs suskaldy
mu visame pasauly. Visu sa ATIDAROMI RUSIJOS UO ti Graikiją nelaimėjus jam bu Washington, Sausio 5. — PiRIBOK KORI). M E.. Sausio 5.
lią darbininkai turi reikalau ŠTAI TALKININKŲ LAI vusiais parlamentan
rinki nigyno sekretorius llonston
— Peppercll ir York kompanijos,
ti, kad ją šalys
atnaujintu
mais.
VAMS.
paskelbė, kad praeito Gruo kuriu atidiminėse dirba apie 6.prekybinius santikius su bol
irdaktorins džio 31 d.' Suv. Valstijos tu
To laikraščio
000 darbininką, paskelbė, kad to
Konstantinopolis. Sausio 5. Vladais praeitą ^Gegužės mė
ševikine Rusija.
rėjo
skolą
$23,982,224,168.
Leninas taria, kad buržuji- Čm paskelbta, kad Prancūzą, nesi. buvo aplankęs mirusį ka Ka’d tuo tarpu praeito Rugsė linu bus dirbama po keturias die
įlės viešpatijos, negalėdamos Anglą ir Italą laivą kapito ralių Aleksandrą. Redaktorius jo 30 d. butą $24.OŠ7.:156.I28. nas savaitėje. Ligšiol buvo dirba
ma tik po tris dienas. J vesta
bolševiką valdžiai
pakenkti nams leista aplankyti Rusijos atsiliepęs į karalių:
22'Ą nuoš. mažesnė užmokesnis.
ginklais, tad organizuojam uosius Juodoje juroje.
“Mes pakilsime ir laimėsi GRŪMOJA UŽ NUOLAN
Pasirodo. kad talkininkai
čios šnipą
bulius, ir siunčia
me parlamentan
rinkimus. KIA VIMĄ WRANGĖLIS
PlTTSIH’ROlf. PA.. Sausio 5.
išpalengva
paliuosuoja
nuo
juos Rusijon su propaganda
Tuomet jums bus džiaugsmo
TAMS.
—
Jonės
Laugldin SteG komblokados Rusijos uostus nuo
prieš bolševikus.
savo sostą atgal sugrąžini i
paiiija sumažino kainas savo išsaviems prekybos laivams.
fi ja.V l
dėviii Konstantinui.”
Sofija,! Bulgarija, Sausio 5. dirbimams.
SVETIMŠALIAI GAUSIĄ
Karalius, anot redaktoriaus, — Rusijos sovietą
valdžia
KONCESIJŲ RUSIJOJE. SERBŲ KOMUNISTAI KAU jam tuojniis atsakęs:
Rumunijui
pasiuntė
aštrią
no HfiCJlESTEK, X. F.. Sausio
JASI SU POLICIJA.
“Kas iš to, kad mes lai tą, kam Rumunija perdaug 5. — Vietos rūbą ir čeveryką dir
Ryga, Latvija, Sausio 5. —
nuolankiaujanti buvusio gen. btuvėse atsinaujina darbai. Sako
Iš Maskvos gauta žinią, kad Prieš komunistus pavartoja mėsime rinkimuose, jei Veninugalėtoms spė ma, už kiek laiko darbai pasi
ezlos ir paskui mums neduos Wrangelio
mi durtuvai.
visą sovietą kongrese Maskkoms.
ramybės. Štai vos pirm kelią
dauginsią ir visi darbininkai, ku
Voje Leninas laimėjęs ir jo
Rumunija
bijosi
bolševiką
riu prie tu darbą esama I 1.000.
politika toliau bus vedama ir Belgradas, Serbija, Sausio dienu jis man pasakojo, kad
užpuolimo.
Nes
bolševikai
jei
jis
pralaimėsiąs
rinkimuo

turėsią
pilnai darbo.
2 (suvėlinta). — Šiandie čia
palaikoma.
šiandie
vrn
liuosi
nuo
viduji

Leninas yra palankus duoti komunistai buvo pakėlę dide se, tuomet Graikiją padalin
nių priešų ir todėl jie ieško
HPTCHINSON, KAS.. Sausio
koncesiją Rusijoje svetimša les riaušes. Prieš riaušininkus siąs į dvi dali, ir vienoj daly j naujų kivirčių. „
—
naujoj
Graikijoj,
sakosi
5— l'ždaryta didžiausia Kansas
liams. Ir .jei jis laimėjo so pasiųsta skaitlinga policija.
valstijoj • audiminė
Larrabee.
vietu kongrese, tad turės birt Sužeista apie 200 riaušininku mane pašauksiąs, kad bendrai
PIRKITE
KABO
TAUPYMO
su
juo
valdovauti.
”
Kompanija paskelbė neturimi už
priimtas ir koncesiją klausi ir daugelis policijos.
ŽENKLELIUS (W. S. S.). sakymu.
Riaušių
vieton,
šalimais,
ko►
Jei
tas
itiesa,
buvusis
minismas.
Kongresui buvo paduotas muiiistu mitingo salės, atvv- teris pirmininkas netenka varTHINGS THAT NEVER HAVPEN
pranešimas, kad Rusija jo kusią policiją komunistai pas-ldo savo tautoje, kurią jis keveikino
su
plytomis
ir
akine-įtino
padalinti
į
dvi
dali
ir
pa

kino bildu neišgali nnudoties
T A RCAL
8° MADARE n
NOT
savąja žalia medžiaga, kol iš ulinis. Tuomet polici jardai iš čią Graikiją susilpninti.
JCHPCg 3TCAK PUTCHEg? j į uis A VEM POOR 51EAK-IN
išrubežią nebus gauta tam ti sitraukė dm tinus ir puolėsi
~V
^-įFACT i'n VERV 10U6H AND
ATRASTA GALYBĖ VIJŲ
S
\JULL 0f 6f?lZZLt j
kslui reikalingu mašineriją ant riaušininką.
NŲ.
ilgokas laikas koimmisir nebus pamokinti Rimai dar Jau
• •
tai
neriiįiaujn
kaip
Serbijoje,
bininkai, kaip apsieiti su to-,
Plymouth. Mass., Sausio 5.
mis mašinomis, kad pelnyti taip ir visoje Jugoslavijoje.
Jie suokalbiauja įsteigti ša — Plymautli Rock prieplau
daugiau produkcijos.
Anot žinią, Rusija negalin lyje komunistinius sovietus koje su gariniu kastuvu imta
kasti dumblas, kad pagilinti
ti eksportuoti jokios* žalios sugriovus valdžią.
vandens uostą.
medžiagom
Nes viskas jai
Su dumblu aną dieną išver
reikidifiga, jei norima algai DAUG BOLŠEVIKŲ AUKSO
ŠVEDIJOJE.
sta lauk galybės vijūną. Kaivinti sunaikintą šalį.
knrie sveria po 4 svarus.
New York. Sausio 5. — Suv.
Paaiškėjo, kad vijūnai žie
Valstiją pasiuntinys Švedijai mos laikotarpiu sulindo dum
Morris parvyko čia garlaiviu blynai! ir kaip kartas sulindu
Lapland. Jis sako,' kad Šve si ua užtiko kastuvas.
Konstantinopolis, Sausio 5. dijoje Rusijos bolševikai Įlan
NEKUOMET TAIP NĖRA.
-- Turką bacijonalistą seimas kose depozitavę daug aukso
Berlynas, Sausio 4. — Mirė
Mėsos krautuvėje. Ji: -4- Tai čia tikini graži ir trupi
mies e Angora paskelbė pa Bankininkai nežino, kokiais buvęs kuro metu Vokietijos mėsa
šauki.aą armijon \isą musul tikslais tas daromu, kam tas knndieris l)r. Tlieobald von
Mėsininkas: -- Ne, tamstele. Tai prasčiausia kas yra. Tei
monų 20 — 30 metą amžiaus. auksas bus pavartojamas.
Betlimaųn—Hollweg,
sybę pasakius yru vientilę kieta ir gįsluota.
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ŽMUNiy.

MUSULMANAI ŠAUKIAMI
ARMIJDN.
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nevėžio apskrities skyrių ai kimas komisijos pirmininko,
stovų suvažiavimas L. K. IL nes Ahramovicz tik laikinai
P. kliiibe. Suvažiavinfl* pir einąs tas pareigas.
mininkavo pilietis Tadas Ka Statytos kandidatūros to pa
džius. Sekretoriavo pil. A. Va ties Alnamowicziaii.s ir VVitollančius. Dalyvavo 22 skyrių do Zaivisz’os, buvusio Rusijos
“Durnos” atstovo iš Kaunoatstovai.
gub.,
vėliau gi “zaiządu cvIš pranešimų paaiškėjo, kad i
ziem \vsclioilnicli”
partijos skyriai po rinkimų į \vilnego
Steig. Seimą‘mažai ką vei viršininko.
kė. Didesniu veiklumu pasižy Sužinota, kad Kedoroivicz
mėjo Kupiškio, Troškimų, Ra iaus į valdomąją komisiją sto
guvos
ir Penevėžio skyriai. jimas sukėlęs nuomonių skili
Atstovai mažai painformavo mą. Tarpe Lenkų pakilo nesu
apie skyrių darbuotę. Suva tikimai.
yra daug, bet
žiavimas, išklausęs Steig. Sei Kandidatų
mo atstovo Bičiulio pranešimą nėra kas juos sutikimai rink
apie valdžios darbus ir Lietu tų. Kiekvienas laikosi nuosa
va kandidatu.
vos padėtį, nutarė:
1. šaukti visa apskrities visuomenę ir darbo žmones, kad GEN. WRANGIJL KELIAU
stotų pagelbon vyriausybei ir
JA PARYŽIUN.
Seimui, ginant ‘Lietuvos val
Buvo apsistojęs Berlyne.
stybę nuo jos priešų.
2. Reikalauti iš .vyriausy
bės, kad ji imtųs griežtų prie Berlynas, Sausio 4.
monių prieš Leiikus-išdavikus,
vęs priešbolševikinės
prieš dezeuterius, slapukus ir menės vadas pietinėj
jų gelbėtojus, prieš sauvaliau
gen. Wrnpgelis,
ar
jančius valdininkus ir prieš keliaudamas per čia j
visus kitus musų šalies darbo buvo apsistojęs viešbuty Co
žmonių priešus.
tinental. Jis mėgino surai
3. Remti ir gelbėti vyriau savo kolegą gen. Trautenber
sybei visuose jos šalies gyni Bet nesurado.
mo darbuose.
Gen. Trautenberg su sai
Miškų klausVmtf Suvažiavi žmona ir vienu vaiku taipp:
mas reikalauja, kad
lygiai buvo apsistojęs tame paeina
cent falinės? lygiai
vietinės viešbuty. Naktį savo kat«b!
valdžios įstaigos pildytų val riuose jis buvo pakėlęs truk
džios įsakymus ir Steig. Sei mą. Policija įsilaužė į jo knT
mo įstatymus. Ypatingai turi barius. Jo moteris ir vaiki
būt kreipiamu doinos į miš verkė. (Ii generolas laikė ra
kų teriojimo- sustabdymą ir į koj užtaisytą revolverį iri
vietos
gyventojų statomąja ko pasidarysiąs galą.
medžiaga aprūpinimą. Miško
Policija atėmė nuo jo
kaina gyventojų reikalams tu veiverį ir visgi nepatyri
ri būt vyriausybės nustatyta, įvykio priežasties.
kad užkirtus kelią spekuliaci Ant rytojaus gen. Traut
jai miškais.
bergą aplankė gen. von- Uo1
Del Vilniaus. Atsižvelgus į man. Jam iškeliavus aplii
Tautų Sąjungos neaiškų pa pusiaudienį ir gen. Traute
siūlymą diH Lietuvos plebis berg išsikraustė iš viešbuč
cito, suvažiaMimas pareiškia, pasisakydamas persikrausto
jog jokiu Lietuvos vyriausy t kitą viešbutį.
kaip išė(
bė tautos vardu negali sutik taip ir nežinia kur jis dinj
ti su Vilniaus ir Vilniaus apy
linkių plebiscitu. Lietuvą tau LAIMĖTA SU KARO
ta Vilniaus klausimą skaito NANSINE KORPORACIJ
surištu su savo gyvybės ir ne
Washington,
Sausio 5.
priklausomybės likimu.
- Taipgi priimta Raguvos at Ir žemesnysis kongreso bu
reikalingi
stovo fyčeno patiektu protes paskui senatą
to rezolincijn: l/ietuvių Krik balsų dauguma antrukart
ščionių Demokratų visuotinas ėmė karo finansinės korpi
suvažiavimas Panevėžy reiš cijos atgaivinimo bilių.
Tas kilius, palieka įsti
kia didžiausį protestą prieš
niu
be prezidento pat vii
Letikii veržimąsi Lietuvon, jų
žvėriškus darbus, nekaltų žmo mo.
nių ir kunigų į kalėjimus ki
šimą ir žudymą. Nurodvilaiiii
lokius Lenkų žvėriškus dar
bus kreipiamės į Rymo Apaš
talų Sb>stą ir į viso pasaulio Svetimą šalių pinigų ver
k da'iiKiis, idant tokius Lenkų oanl nciniiz.iiui $25,000 Ha’
darbus griežčiausia pasmerk buvo tokia pagal Merchan
a n and Trust Co.:
iu.
I’nskiau.s išrinkta apskrities Anglijos sterlingų svarui
Prancūzijos šimtui frarli
daryba.
Yra vilties, kad Kr. Deni. Italijos šimtui lirų
partija pradės veikli nauja Vokietijos šimtui markią
impubu Tėvynės labui ir dar Lietuvos šimtui auksiną
Lenkijos šimtui markią
bininkų gerovei.
t

PINIGy KURSAS.
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DRAUGAS

Trečiadienis, Sausis 5, • 1921

r=

■r

graudena talkininkus, kad bu
nerolų Bocickį, kursai žadąs
UBTCVIV KATALIKU DIENRA8TI8 tų protingi, “Nekuomet nieko
apsišaukti Vilniuje nauju su
Tik ką gautos Knygos
gera
neišėjo
iš
to,
kad
neapy

kilėliu. Lietuvos valdžia yrą
‘‘DRAUGIAS”
Sutartis delei ginklų sustab pryšakinės abiejų pusių ka
pakėlusi keletą protestų prieš
■tau kasdien* Ifakynas nedėldlenlus. kanta buvo ilga”, rašo jis ir
dar prideda: “Žiaurumas dymo tarp Lietuvos ir Zeli- ruomenės dalys liks dabar jų tokį sutarties laužymų. Tarp
PRENUMERATOS KAINA:
iš Lietuvos 11
laikomose vietose.
gowskio karuomenės.
gimdo žiaurumų.”
OmOAOOJ IR LjUIENYJE:
kitko prųf. Voldemaras, Li<*S8.00
Metams .................. ..
“Šito protokolo buvo sura tuvos Atstovas prie Tautų Są
Lapkričio
25
dienų,
Lietuvos
Pusei Metų ...
••••••• . <.00 Buvęs Itah} ministrų pir
šyti trys egzemplioriai: vienas
Bažnyčios Istorija (215 puslap.) ....... v-.............. 50c.
■UV. VAEST.
mininkas prisimena, kad krik Užsienio Reikalų Ministeris Tautų Sąjungos Militarinei jungos, (iruodžio 8 dienų yra i
Metams ..........
M-oo
Argi kalta čia Katalikų Bažnyčia? ................... 50c.
įteikęs Tautų Sąjungai protes
. 3.00 ščionys rytmečiais kalba “Tė d-ras Purickis įteikė T. S.
Pusei Metų ..
Kontrolės Komisijai, vienas
Dvasiškoji iškalba (Kun. Dro. Jauniaus) ............ 35c.
to raštų, kame buvo nurodo
Prenumerata mokasl l&kalno. Lai ve Musų” ir taria “Atleisk Kontrolės Komisijos pirminin
Lenkų vyriausybei, vienas
kas ekaitosl nuo užslroiymo dienos
ma,
jog
Vilniun
galienutni
iš
Homilijos (pamokslai) Visų metų Sekmad........ $1.50
mums musų kaltes, kaip ir kui pulk. Chardigny tokį raš Lietuvos vyriausybei.
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
Varšuvos ir nauji karnomenės
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir mes atleidžiame savo kaltinin tų:
Sakyklai Vadovas (pamokslai) 3 knygos ......... 3.00
“Visi trys buvo kontrasigsenas adresas. Pinigai geriausia sių
būriai
ir
karo
medžiaga.
kams,
”
Kas
užmiršo
poterius,
“
Eidamas
Tautų
Sųjungo.-?
Viešosios šv. Sakramento Adoracijos Vadovėlis .. 50c.
sti liperkant krasoje ar eaprese "Mo^įuoti Tautų Sąjungos Militaaey Order" arba (dedant ninLaua ( tuos Nitti
Be
to
nuo
B.
Balučio
Gruo

kalbina
dovanoti
Tarybos
Bruksely
1920
m.,
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kiečių išlupti daugiau duoklės tai yra graži Kalėdų dovanė Lapkričio 29 dienų atvyko nepriklausomybei ir jos tėvų imnazistai taip sugebės. Ka Sondeckio, kuris yra įtariamas
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tas įeito, kad ir pati yra ti.
Tel Canal 3113
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kos
kardinolams,kurie
perTel. Yards 1053
Vo kaltininkėms, tai galima
u lonas pulkininkas Konstan sija priimti domėn tą pniviš- ir kitur. Jau maitoma nemaža
Dlen. It.M.ni 518—159 N. Clark St.]
sergėjo
valdžių.
Dabar
pasi

ir
nauda:
šauliai
gaudo
šunį.tų reikalauti iš Anglijos
tinas Kleščinski, generalinio kimų ir pasirūpinti, knd Tau
Tel. Randolph 350?
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yra vistiek, kų įvesti verChirurgas
GEORGI & VITAK
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ramus.
HpcctJaltaUM Moteriškų, VyrlAkų
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ELAND. OHIO.
lbėjo Bagočius.
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Publikos buvo daug ir liko
Įiatenkiuta. Visa skirstėsi su
maloniais įspūdžiais.
l'ž įrengimą tokio vakartį
garbė lai buva seserims Ka
ži mierietėnis.
Vystanti Sakelė.

Girdėjau, kad si.net pampi
line mokyklą lanko 560 vaiku
ėių. Katalikai tėvai ir jų vai
keliai linksmai praleido šven
tęs. Bet kaip praleido šventes
doroje nupuolę ir nuo tikėji
mo nutolę žmonės.1 Jiemšventės nebuvo taip linksmins
kaip katalikams.
Afras.

fjuuskas. K Mll(.kevi(,ius o St)( Lnilinių, kuriuos veža kanto-j
v. Gnleckus. S. L.,.iri- menei. Juos iš žmonių .-minko.!
nas. K. Karčiauskus, P. Gedvilą. Pavakary galima girdėti sau |
A. Tautkus. K. Klemernuskaš. Iių rikiuotės dainų, kurie jau I
A. Lukoševičius, S. Karpšlis. A neblogiau už karuonietię visą
Badžius, ,1. Briuža, V. Murkuzas, rikiuotės darbą atlieka,.
,1. Noivikis. E. Marlukinas. J. Ibi
P. S.

Baltijos-AmerikosLinija
Vietoj Rusijos — Amerikos Unija

HEM AI BK

PEItSEDI.Ml

Iš

N EU

YOKKA Į

HAMBURGĄ 8 d.. Kaina 3 Klės. $125. Karės taks $5.00
LIEPOJAU 10 d. Kaina 3 Klės. $145. Karės taks $5.00
“ESTONIA” buvęs “CZAR” išplaukia 1 Febr.
“POLONIA” buv. “KURSK’' išplauk. 15 Febr.

Ižio 1!> d. Lietuvos
A
Paskolos Bonu stotis
ii r.*i|)kllc> nik ihiimi ugcitlu hisii in’csle arba
, sureng usi
prakalbus,
Iv. Iv l'.MPI*. Gciicml IYcsUtii t*Msscnjgcv \gcnt
120 \oiUi ta Salk* st.. (’liitago, Illinois.
h atlv. E. Bagočius. PirĮalltos dalyje plačiai įmĮjo apie atsinešimą Licknis. Kun. pi'of. P. Bučys. t >. Badavičienė. A Misikevičius. V. Mil Aš prieš karą gyvenau Yivklink Husų, Lenkų ir
Tel. Kandolph 2S9S
kus, L'. Matuzailė, P. Benderius, šiiiliose, laike knro Viekšnių
iių bei nenorėjimą tlčA. A. SLAKIS
J. Nauru, .L Seiinniuis, \. Luzas,,į bažnyčia ir klebonija su visai:
ADVOKATAS
jais, kaipo nuo seniai*
Ofisus vklurmlestyj
CICERO.
ILL.
AA
<
slorajtis,
P.
Kazickas.
.L
Maj
rakandais
buvo
sudegin
tais priešais. Tolinus
M11LR0SE PARK. ILL.
ASSOCIAT1ON BLOG.
luscvičius, K. Antanaitis. A. Jo-1 ta. Patsai patekau nelaisvėn
1# So. La Šalie St.
|) pirkti L. L. P. bonus,
Valandos; 9 ryto iki 6 po pietų.
navičius. Al. Bukšaitis. BaikausĮspūdžiai.
tunuos prakalbos buvo
Fanedėlials iki S vakare.
Darbininkų Vartotojų Ben kienč, M. Bagdonienė, A. Dap ir išbuvauYokietijoj 1 >/2 metą.
Kada kankinies dėl
galvos
Nedėliomis ofisas .uždarytas.
skaudėjimo,
kada
regėjimas
su

Pagrvžęs
buvau
paskirtas
kle

gyvena
Jvincjami L. L. P. bobai
Cicero miestelyj
drovūs, arba valgomų daiktų kienė, AI. Marčeliunienė, K. Vaosta skaitant, siuvant ar tolyn
hkanios aukos. Bonų pal daug Lietuvių. Jie spiečiasi krautuvės, šėrininkų vi-atinas silicnč, S. Kazakevičius, J. Buk bonų į Žagarę, o dabar Vys
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties j manę klausti
tį už $300.00, aukų su čia, tarsi, bitės į puikų, įvai metinis susirinkimas bus šeš šaitis, J. Balčiūnas, S. Radolas, J. kupas sutiko ir parsikeliau į
patarimo dėl jūsų akiy; mano
Phone Sceley 7439
20 metų patyrimas suteiks
la
Lietuvos Šauliams rių medžių žydintį sodną. Va tadieny, Sausio S d.. 1921. Ig. Bartulis. J. Jurginis, J. Aukšta Papilę. Čia vieta graži ir pa
DR. 1. M. FE1NBERG
jums geriausj patarnavimu dėl
sarą čia gražu, nes Lietuvių Vaičiulio sveb, prie 23-čios kalnis. J. Norkus, Kaniirauskas, togi, bet miestelis, bažnyčia
.70.
Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklės
Gydo specialiai, visokias vyrų Ir
Ligos gydoma specljallsto,
moterų lytiškas ligas.
litrą, kalbos dalį nukreipė darželiuose rūtos žaliuoja ir gilt vės ir Lake si., '7:30«*vnl. J. Seinus, A. I rbonas. A, Gus- ir parapi'įonys baisiai laike kaW. F. MONCIIUFF, M. D.
3401 Madison St., kampas Wcsi.iiiis. J. i'cpelionis. J. Laukaitis, j rn nukentėjo. Bažnyčia laivo
jiotuvos Piliečių Są- kitokios gėlės veria, traukia vttka re.
tem Avė., Chicago.
JOHN J. SMETANA,
Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak.
igos ’ (liberalų Sąjungos) praeivio akis. Žiemą taijvgį Visi šėrininkai k<\ leciami A. Vaičiulis, J. Taškus, Al. Pra apgriauta, stogas sunaikintas,
AKIŲ Sl’ECIJALISTAS
rdaiuas jąJ ltagHio visus gražu: šarmoti medžiai gludi būtinai atsilankyti, nes iš naitis, J. Petrauskienė. J. Yafliis, špitolė siigrijiuta. Miestelis iš
1801 S. Ashland Avė., Chicago.
A. Šeštokienė, O. Alaskauskienč,
kertė 18tos gatvės; 3-člos lubos
lie jos rašyties, net baugino, apsupę namus.
girsite metinį benrit įvės ra K. Kaseuiunienč, AI. Urbonaitionė, degęs ir daug sodžių, ypač
Kamba.-is 14-15-16-17
anapus
Ventos,
išdėginta.
kkė: “Kuris parvažiuos Į
Lietuvių bažnyčia stovi ko- portą ir kitus svarbius dulyViršui I’LATT'S aptleltos
A. Gankauskieiiė, AI. Stonaiticnč, Žmonės labai suvarginti. XeTėmykite mano parašą.
Įetuvą, turės parodyti žeuk- puikiausioje vietoje. Augšti kus^
I. Stankevičienė, AI. Daugininkas. ,)Hl,vai.gonų, altorius vie
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9
LIETUVIS
kad buvo prigulėjęs prie medžiai šukas į visas pus»*s
Direktoriai.
vak. Nedėliomls nuo 9 ryto Iki
J. Dargis, J. Bielskis, A. Stankus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nas
visai
sudaužytas
ir
sunai12
d.
OflsHH Ir Oyvenitno vieta
P. S. Kitaip bus neįlei- leisdami,rodos, lenciūgu juosia
A. Sidoras, V. Stog.dtis, F. Šilei
S252 South Raisteli Street
k
i
litas,
kitas
bd
paveikslų,
o
tiami "į Lietuvą, nes manys, Ciceros Lietuvių įstaigą. Bok
Ant virto,im l'nlverttnl State Bank
DETROIT. MICH.
kis. J. Alaslauskfis, J. Alačiulis, A.
Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo
viduje
bažnyčios
matytis
vi

lul Kynas išmokęs lietuviškai štas su kryžiumi prasistie.bęs
Balkevičius, J. Sarulis, J. Degu
2 Iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 vak.
Tlbėti.” Toliau sakė,kad: “iš iš medžių vos matyti. Garsus Tautos
Nedėliomls nuo 10 tkl ;. !
Gynimo
Dienoje. tis, J. Slatkcvičius, V. Alitkus. J. sur skylių. Žinoma, su laiku
Telrfonas Tuntu *S14
ii
lis Sąjungos manoma paila- varpas kas rytą kviečia žmo Gruod. 12 d., š. m., aukoj”:
Vinčius, A. Zcdulionis, J. Sapl.vs, priseis pataisyti, už tai pra
Po valgiui neužmiršk, kad geriau
Kun. F. Kemėšis ..
Įli Lietuviams bizūnas, kuris nes bažnyčion.
00 ! K. Dalinis, A. Alargis, J. Krus- šyčiau Tamstos, kad malonė
sias vaistas tavo skilviui yra EATOsavęs
paraginti NIC. Prasnliiia vl.-us nesmagumus
.. . •’>().09 nius, A. Adomaitis, P. Kandus, tum nuo
Įivers aukoti Lietuvai."
Sugrįžęs ant Šv. Kalėdų iš Liet. Piliečių Klub.
pjipileniški
ils,
jipsigy
venusi lis suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
. . 23.1)0 P. Banionis, L. L’ruikis, P. /JinDr. 1. E. MAKARAS
|l)abar šiek tiek kas link p. pietų šalies Suvienytų Valsti Šv. Onos draugijii
kia pamėginti vieni.
Parduodama
Uctuvys Gydytojas Ir Chirurgą*
Al.
Petkus
............
... 23.00 į niekas, AL Jankauskas, P. Tanio- Amerikoje, ka<E*kiek galėdami pas visus aptlekortus.
Įagočiaus kai-kuriu sakinių jų stebėjaus, kaip greit auga
Ofisas 10000 So. Miclilgan Avė.,
P. Ragauskas . /...
•
2”.00 .šailis, F. Druktainis, I). Snairic-1 prisiųstų ant reikalų sudrasky
|ikale L. P. S.
Vai. 10 Iki 12 ryte: 2 Iki 4 po
Ciceros Lietuvių parapija.
J. Žilinskas .......
piėt, 6:30 Iki 8:30 vakare.
20.00 į nė, B. Klominė, .J. Žilinskas, AL fos musų bažnyčios ir ĮiarinkResidenclja: 10528 PeillF Ava,
PRANEŠIMAS
’irmas kas link bauginimo,
Kas čia tuos Lietuvius trim- Vaikų (Ališių tarimu.) dr-ja 13,00 į Aluragaiticnė. A. Rudžius, AlačiuTel. Pullnian 8 42
Dr. M. T. STRIKOL’IS }
1 neįleis į Lietuvą be ženklo kia. Ar minėti gamtos |«irė- Po $10.(>0: kun. J. Bercišis. K. lis. J. šekauskas. K. Juška, A. Sc- tų aukų dėl miestelio pavargidui, nes dabar laimi yru sun
Lietuvis Gydytojas ir ClUmr^as '
šui minėtos Sąjungos. Tas dui, ar miestelio klasinis vai- J. Gcrvilis, Si. I 'ibulskis. b'. SOm- į miitis. K. Petrukas, J. Peikus. A.
Perkelia ofisų | People Teatrų '
ko su drabužiais, Žagarėj bū 1616
VV. 47th 8t.t Tel. Boul. 160
lūs juokam*. nes Lietuvos das Cicero, su kuriuo ypač stu kus, K. Tvarkunas. F. Pirniinicnė. ZukauskjiN. P. Kudirka.
damas gavau iš Amerikos at Valandos: 1 Iki 3 po pietų. S iki H (l’hone Cicero 5963
Ližių 80 •rauta dalyką. Kali dentai gerai susipažinę, kaipo K. Abyšala. .1. (’iapbmskie -L
Viso su smulkiais surinkta $1.vak. Nedėk 10 iki 12 ryto.
siųstų drabužių ir daugumai
DR. A. P. GURSKIS I
Res. 291* W. 13rd Street.
nis I et i, vai bus tas pi vienu iš žymiausių Rymo civi Kascvičius, Z. Lapinskas. A. Ma 46<s su centais.
LIETI VIS DENTISTAS
Nuo ryto iki plet.
apdalijau, liūtų gerai, kad ir
T. /•'. t/..' xI>įi. i'uhlyhii.
lis, kiltis y'.-i aukojęs Lietu- lizacijos kūrėju, filosofu ir li tusevičius, A. Nakienė L. Vyčiu
4817 W. 1 liti Street V<^f. 49th A
Tel. MeKtaley 263
papileniškiai savųjų vargšų ne
CictlE'o, III.'
laisvei dešimtis bei šim- teratu, gyvenusiu puskutinia- 79 kp. (priang. sk.), L. D. S. 72
Vai. 9 ISryto Iki 9 vak. Iširn|
pamirštų.
Jeigu
tai
butų
gali1
CICSRO, ILL.
Nedėlios Ir Seredaa
dolieri,, arba yra pirkęs me šimtmetyje prieš Kristų. kP >
Bereikis, I’. Balkus. • Buma pjidaryti, tai aš nuo savęs iiniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumii
L. P. bjnų, negu tas, kuris Kalėsiu ryte, varpui prabilus,
' • Garbauckns, P. LcmGrm
H “Tel. Canal 257
atsišaukimą
Liet. Vyčiu 14 kp. mėnesinis pa rašy č i jin
užsimokės
i L. P. S.
žinomų ant pirmųjų mišių pri J. Norkus.
galėtumėt pasitarę su p;t- I DR. C. K. KLIAUGA s : i
Tel. Drover
Antia, ai- link bizūno Lie ėjo pilnutė bažnyčia. Per mi P<» $3.0(1; Em. Jjiušiiilč, A Kiisiiiiiki.mas bus trečiadienį. Sau pileniškiaisA merikojt . .. .. .. LIETUVIS DENTISTAS
į
Saliukiis. P. Sarkauskas, P. Andri sio 3 d.. 1921, Šv. Antano puru-Į
‘ \ =1821 So. Ilalsted St., Chicago, 111.= '
tuviams. Soeijalįstums bei li- šias vietinio gerb. klebono
Kampas 18th st.
Ii
Dn ę.
dcl savo parapijos padaryti i=
pijus s\etninėj.
beralabjs tikrai reikalingas kun. II. J. Vaičiūno suorgani jauskas, J. Bu,kus, K. Dalinis. Visi iūiiijir ir narės malonėkite gero. Lauksiu nuo Jūsų atsa =Valand.: 9—12 rytų, Ir 2—9 vak.=
.“j,
LIETU ATS . DENTISTAS
J. Skulcvičius. P. Gaižauskas. F.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v
ūigiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiim
bizuntbC nes jie ne tik patys zuotas lamas gražiai grojo. A. I Iruktiėnis, M. Aidimas. E. susirinkti. Lūs vnldylms raportas kymo.
Seredomis nuo 4 lig 9 vakarį
Tieaiikoja, bet dar ir kitus at Choras puikiai giedojo. Ypa Vaičiūnas, A. Budaitis, P. Mačiu- ir malysile kuopos stovi. Taip-gi
4712 SO. ASIIliANI) A VENĮ
Su pagarba,
arti 47-tos Gatvės
Telefonu# FiiUinun
I
kalbina. Katalikų visuomenei tingai pasižymėjo p. Bičiūnas, ta. P. Ragauskas. V. Kazlauskas. nauja valdi ba užims vietii ir Ims
Dr. P. P. ZALLYS f |
Kun. V. Jarulaitis. i £
b /.anas netinka, nes ji visuo . .niiikininkas, ir p-niii Laurai- B. Kundrotas, A. Moekaitč. A. Ši svarbu girdėti jos programa. Bus
I” 1920 12 XI.
Lietuvis Dentistas
met stovėjo ir stovi priešaky iienė sekmadienyje imu- “K. leikis, A. J. Alcksis, P. Mockevi prieinami ir nauji nariai, t'ieeros
IO8O1 So. Mielilgari Avenue
4
P-. S. Kun. Didžiulis buvo
IloNeland, 111.
a
je Lietuvos Laisvei aukotojų C.” mišias, nes “Avė Maria' čius, J. Svirulis, P. Balkus.
jaunimas kviečiamas atsilankyli ii'
S. O. LACHAWICZ
VA1.AN1M1S; 9 ryto iki I) vakar*.
5
LIETU VYS GRADOKIUSį
piisirašyii prie L. Vyčiu 14 kuo išvažiavęs į Rusiją, <» sugryžus Tel. Pūliniai! 342 Ir 3180.
S
armijos,
ir “ Benediktus-’’ gražiai pa K. Joktiludhs $4.00.
Patarnauju laldotuvėFe koplgiausia.)
visi paskirtas l’bitcliii klebo
kale meldžiu at«IŠaulUI, o mano
pos,
.
Siiinj! Vnlihjbii.
Clevelando Lietuviams ka giedojo, nkompafiiiojant Bičiu P. Jmkšjis $3.00.
husite užganAiiinti.
4*1
S
nu,
kur
dabar
gvvvna.
—
231 I W. 23ftl PI.
Clilcogo]
Po $2.O<): M. Kjirpai ičius. S.
talikams nepriderėtų rašyties liui ant mimikos.
AMERIKOS LIETUVIŲ
Tel. Canal 2199
CICERO
LIETUVIŲ
DOMAI
’
i
puls.
Ažolas,
K.
Tilinas.
K
.
<H,cpona\i
Vakare
Gruod.
26
d.
para

j L. P, S., nes jinai Ims įran
kiu niekint i katalikus i r ju  pijos mokyklos vaikučiai, ve čitis, .1. Rudžius, A. Luku.- M.
Kas tiktai iš Cicero norite
Redakcijos prierašas. 'Yra MOKYKLA
Dapkus,
M.
Mimlcris,
A.
Mažei

gauti “Draugą” arba paduoti H,hu,įnai r<dkalinga Mokinama: anglltooa Ir lletunfikos
dvi i vienybę. Kas gali kokių dami seserų Kiizimieriečių,
Dis
ka, R. Piragis, V. Virbickas, A. į jį apgarsinimu ar kokį spau-į >ul,n.lis kat, ka(a|įkiškieinS kalbų, arltmetlkoa knyųvedyatėa, ate- Tel. Yards 6666
perstatė
“
Betliejus.
“
piigelbą teikti Lietuvai, tą ga
nografljoa, typewrltlng. plrklyboa tei
Dr.
V.
A.
SZYMK1
Suv. Valat. istorijos, abelnos Isto
Matyt buvo, kati daug triū Soriiilis, S. Balbikonis. J. Lauzis. des darbą kreipkitės prie p tikslams rinkliavą rengiant, sių,
li atlikti per T. E. arba L. K.
rijos, geografijos, polįtikinės ekonoLietuvis Gyilytolas, Chlru
S. Asavičia, J. Petrauskas, P.
pn
;n
f*
AL už eito,
F. IL ilr-ją. Lib«nališki bizū so seserys buvo įdėjususios, Kazaučius, F. Tiškus. J. Antanai A. Valančiaus.
iimintic.ji jo,< kroiptųsi į Ame UlijO8,
Mokinimo raiaudv.. u.u w ryto iki
3203 S. Halsti-d St. Chle
nai lai laivu patiems libera nes vaidinimas gerai išėjo. tis, Kcrnagieiič, P. Naruševičius,
1511 S. 49 Court
tiką per Katalikų Veikimo 4 valandos po pl«tų: vakarais nno 4 Valandos: 10—12 Iš ryto ll
. j 6- —8 vakar-- Ncd. 10—12 IA,
Aišku, kiid kur lik seserys J. Slatkcvičius. M. Jaruševičius. Pas jj galima gauti malda Centru, o tas į Tautos I*'<miiLi Iki 10 vai.
lams.
Simono Simus.
3106 So. Haisted St., Chicago.
Kazimicrietės ką-puimu savo J. Kasevičius.
Amerikoje. Tam pritarus leng
knygių ir kitokių Knygų.
gląbon, taip padaro, kad ge Po $1.30; K. Beinąs. J. Balnius,
PHILADELPHIA, PA.
Pasinaudokite.
vinu vra tvarkvti aukas.
riau nei negalima. Nuo pir M. \ fiiliouis<
skyrio l’o $1.23.; P l’iizneeluis.
Kalėdą viikiiii> šv. Kazimie mojo iki aštunto
COMPANY.I!
LIETUVOS KAREIVIAI JAU GAVO ŽEMĖS.
ro pnuip. svetainėje laivo su vaikučiai laimi gražiai daina Misikevičius. P. Jjtrninkii.
19 ta Vasario ir Balandžio 6, 1921
l’o $1.10.: J Arlekmiskiis, A.
rengtas gražus vakaras. Riiįics vo bei giedojo Kalėdų lietu
V.vrijuisms Komisijos Kjiriškinui* žtune ii|»rupinti mitiiriimiis yru
Iš Ncw Yorko be jokių mailiumi tiesiai |
niu seserų Kaziinicriečių, pa- \ iškas giesmeles. Po to kož- Jurkevičius.
pilimi,i iš piišaliiiiij žemės savininkų iki Rutrpji
metų.
I’.. $I.OO: 4I. RimIz.i \ičius. K. Apskritu
BREMEN ir DANZ1G
rup. mokyklos mokiniui per nas gavo nub senuko dovanų.
Kiek jiIskirą
Koks žemės Kka ius ka
Viilentukcvičiiis.
.1.
S.. S. "SUSQUEHANNA”
Žmonių buvo pilnutė sve šiinkonis. J.
statė Kristaus užgimimą Bet
žemės skly
pkjtjis pjiiinrei ų jau
~Al.si.-Liukitc pats I . S. M.\1Ij STEAMSHIP <’<).MPANY, Ine.
Bilcvičius
K
Lnpinskic-.
L.
Viu.
lėjiuis stain. Lųbai gražus ir tainė, net su kaupu, ir visi
gmOisin
1a
pų pnimhi
II. <’LAI SSENII S & Co. GcihtuIuh Pu a/lt rini-ii AM<*iihil
Inu \ Ih Snllc SI . Viltingo. III.
Tel. hiMnklin 1130
fspndingas reginys buvo. ka ramiai užsilaikė. Pagirtina. lis. J. Ovcrnilis. A. Aukštalod
žemės.
iješini,
iniit.
uis. |f, Valuziiilė, A. Jmlvaikr
Kreight Skyrius 120 Broadway
New York Cltl
da pakilus iiždiingai pasimatė Vakarą vedė pats-gerb. klebu A. Pirminiu,ė, J. šalim. A. M.i- Keiliiinui
3471
staiiodė, kūdikėlis Jėzų- men mis. Viskam parbaigus, kle kuM'niN. S. Lnpiiiskjis. J. f’cplevi- l’aiict ėžio
10
I
kuose vystykluose paguldytas bonas pasakė trumpą prakal- čiii. K. Siiiiiliuskns, J. Noieikis, ' Mm ij.i.ii.pol
ant šieno, Marija ir Juozapas. bėlę, pngirtlumns cieeriečiiis A. Šileikis. S. burkus. A. Misi I ’kliiertrės
Buvo naktis. Staiga pasirodė už tai, kad rūpinasi doru su kevičius, L. Vineli'. I’. Jarmokn. B u'i linu
11
i
UJG7);: «*.!/. / , p ujfln ,
J
»
•
_
Zsb
/
.^o
C
šlimlin
9!,
būrys
angelų,
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M.tJ.'t, “.Vu, tat ko it tau
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toifi'l, kad n { i ar Iv«»/ J? i-kk'b k' •*' .*
Negidi nei atsidžiaugti lokiu liiirionč, J. Tiiimiliumjs M Se ,, l'iuiraifcs
ir pijanas. Ant smuiko grojo
Kasiai yra Rl' I-’I-'I.KS ?
H5
plė M, Traukšliilč, iš Alalui ciceriečių silsi pratimu. Mulo i'iiitiR. A. Žiedelis. K. Mulkis V Į’t-nos
lai g>'luote? Ne P Ar
n
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v
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kuri- pi ijfellii gamtai suteiki žmogui priklausanti grožį. O ka
Sližys. <Vjilinskns. J. Ceplcvi K ainio
grojo J. Balilionis. Sudainėje geri katalikai, žilio savo rei
Imt gr.iže.sui'i už ilgus, blizganiiUs, švelnius plaukus? Kas g.i
2033.6
11
čia, O. Anibrozieiiė. S. Anibiozus Pasvatio
smagesnio už čystg nriiiežtučių gabos odų?
viešpatavo grabinė tyla. nes i kalus ir rupimisi jais. Jie yra M. Virbickiciič. K. Ocrvilis. B Bok iškilt
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Trečiadieni?, Sausis

DRAUGAS

15 BRIuHTGIi PARKO.

CHICAGOJE.
PIENAS TURĖTŲ BŪT PI L. RAUD. KRYŽ. RĖMĖJŲ
GESNIS.
DR JOS CHICAGO IR APIE
LINKĖS SKYRIŲ DO
Cliiengos miesto tarybos ko
MEI.

mitrins rišti gyvenimo linuipmno 1 ausimą pranešė, kad
Sužeisti Lietuvos kareiviai
pianus ('Iiieagoje tori Imt at i šaukiasi pngvlbus. Musu lini
pigintas. šiandie kompanijos jini Lietuvoje pasišventė giiE
pienu kvortai ima 14e.. Kad iti tėvvnės rubežius mm priešu
tuo tarpu
* , ,... .
, reikia
...
1 neturėtu• Imt imama. I
ligi. paskutinio.
Kada
brangiau 12 centų. Kitaip 1a •kariauti su daug stipresniu
Kai išnaudojimas žmonių ne [priešu, tada labai daug reikia
imsiąs pakenčiamas, sako ko I nukentėti; daug turi žilti ir
mitetas.. Nes pieno yra užtek likti sužeistais. Mes ta su
tinai ir kompanijos gali jo prantaine.
gauti pigiai.
Kuomet mes sulaukėme šv.
VARGIAI KAS BUS SU GA- Kalėdų, tos iškilmingos šven
TVEKARIAIS SU VIENU tės, mes kiekvienas stengėme:
nupirkti dovaną savo draugui
PATARNAUTOJU.
ar draugei. Kiekviena šeimi
(lalvekariu kompanija CIJ ninkė mums pagamino skaniu
fugoje sumanė,
gi valstijos valgių ir kitko. Pavalgę, alsi
•iešosios naudos komisija pri- gėrę, d:v gavę dovanų, mes
• *
,
...
tarė miesto gatvėmis paleisti ieškojom linksmybės; muzi
visą eilę gatvekariu su vienu kos, šokių, teatrų ir tam pa
patarnautoju
kiekviename. našių vietų, kad linksmai pra
Konduktorių: ir niotormaiias leisti laiką.
Šiandie norėčiau aš paklau
turi Imt vienas ir tas
pat
sti, ar daug rasime tokių, ku
Smogus gatvelei ryje.
Kompanija tokiu gatveka- rie apsirūpinę save atsiminė
Tių nori pasigaminti apie šiiu artimą ir pamąstė, ar jisai yra
ir pelnyties. Nes mažiau aprūpintas ?Ar daug rasime to
kių, kurie atsiminė Liet. karei
ūksią darbininku.
Tani sumanymui priešinasi vius, savo brolius, kurie prie
lt* tik miesto valdyba, bet ir šo sužeisti guli alkani sniege
učių konduktorių ir motor- ir šaukiasi pagelbos? Jisai au
nanų unija. I nija bijosi, kad koja paskutinį kraujo lašą už
coinpanija tukino sugalvoji musų Tėvynę, už Lietuvą; o
nul nesumažintu
skaitliaus mes kaip žiūrime į tą kareivi,
kaip mes rūpinamės apie savo
laibiniri k u.
brolius
anapus vandenyno.
•t įlįstai tvirtina, kad su vie
Jeigu musų broliai savo
[i patarnautoju gat vokalini
įvytą daugybes nelaimiu, gyvastis aukoja Lietuvai, kad
ne vienam žmogui atlikti j.i* butu aisva, neprigulminga,
darbu
konduktorių ir tai mes pinigine auka eikime
jiems pagelbon. Duokime do
lirmano.
ir'iininkai. sakoma, pusi- vanų Lietuvos kareiviams, pap; pakelti streiką, jei kom- duokime ranka sužeistam ar
ija nepaklausyto perspėji timui.
Kiekvienas Lietuvis turi
, priklausyti prie L. Raudonojo
FAREšTUOTA NEPASI i Kryžiaus Rėmėju Draugijos.
JAKO KAS ESANTI.

Į Tokiu bildu suteiksimi1 dova

A. L. R. K. .Motėm Sąjun
gos 20 kuopa puikiai pasidar
bavo, lies L. R. K. nunėrė daug
svederių, pančiakų ir piršti
nių. šiitą M. S. kp. niekada ne
atsisako pasidarbuoti bažny
čios mindai ir tėvynės labui.
Štai viename susir. nutarta
pirkti L. I*, boiią už $59.011.
Nors nedaug kuopa turi nariu,
bet savit darbais pralenkia net
ir didesnes Brigliton Parko
draugijas. Reikia pažymėti,
kad nerimui svederių Ona
Kazlauskienė dykai davė savo
kambarius ir šviesą, kuriais
sąjungietės naudojosi vakarais
po 2, 3 valandas. Ačiū jai už
tai.
Sekančios moterys pasidar
bavo nerime svederių: E.
Slatkieriė, Z. Junokienė, O.
Kazlauskienė, I). Klimienė,
Zylienė, Barščieiiė, M. Klidienė, Y. Sereckienė, A. šarkienė, J. Martinkienė, D. J. Kazlaaskienė, E., Sebeekaitė, S.
Vitkienė, Y. Vaicekauskaitė,
M. Bro\vn, P. Jankevičienė,
.V Beinorienė, Sakunienė, B.
(ierbautienė, V. Petruševičie
nė, A. f'ekanauskienė, A. Šar
ki enė. V'iso yra nunerta 2(5
svederiai, 12 porų pančiakų ir
3 poros pirštinių. L. Rami.
Kryžiaus reni. skvr. susirin
kime nutarta tuos daigtus pa
siųsti Lietuvos kareiviams.
E. Statkienė.

vai. po pieįy. šv. Kryžmus parap.
svet. Bus renkama nauja valdyba
1921 melams. Visi narini prašomi
priimti i šį susirinkimą, nes tu
rime apturi i daug svarbių reika
lų. Kurie pilnai užsimokėję, gaus
S. L. lt. K. A. sieniiy kalendorių,
kuris yra daug gražesnis negu
pernykštis. Įsirašę nauji nariai
taip gi gaus kalendorių.
A>. ra.il., M. Aaučumias.

GRAŽUS VAKARAS

KONC

A. L. R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS Imą KUOPA

NEDĖLIOJ. SAUSIO (JAN.) 9.1921 m.
šv.* Jurgio Parap. Salėje
I.milai.

g, I-Ii. riiiitau-n,
--k.t ii 11 ura i alsilattk.Mi ir pa ii • r t. •.'•i i
Ims Stiklai ir žaislai. Žotl/.iu s. ikaru -i sakalas bu-. . .. n.u.
daug sv.i’iij įžanga past t b, l ina i pigi.

Liet. Vyčių 5 laikys priešineiiuį susirinkimą Sausio
1921, pa
rapijos svetainėje. S vai. vak. Apart rengiamo vakaro, turėsime
aptart ir kitus klausimus.
Atsiveskite ir naujų narių.
Pr. J. Paliulis, rušl.

HM-

A. M. C. & B. r. of N. A. 1.
valas 257 laikys meiiuj susirinki
mą ketvirtadieny, Sausio (i d., S
vai. vak., J. J. Ežerskio svet.,
4000 So. Paulina Si. Visi nariai
bei narės kviečiami atsilankyti,
nes bus rinkimas naujos valdybos
ir svarstymas kas lipk dviejų do
beriti nepaprasto mokesnio. Kiek
vienas narys Imtinai turi dalyvau
ti tame svarbiame susirinkime.
7. P. Parkauskus, ra.il.

kunrrill

laukiaiJ

I, s iut'-ia iliu % įsus l-niiis U|>. S;)4tiii<iv|A

nuo 6 iki 8 vai.
• •
Depozituok savo Kalėdinius Pinigus šiame
stipriame Šešių Milijonų Dol. Valst. Banke.
Pinigai siunčiami į Lietuvą
ir visas dalis pasaulio.
Laivakortes ant
visų linijų.
J. S. Czaikauskas, Vedėjas Foreign Skyriaus

Central M anufacturing
District Bank
1112 West 35th Street

Seredoj January 5 d. įvyks
Lietuviškos — Amerikoniškos
Rūbų lšdirbimo B-vės visuo
tinos šėrininkų susirinkimas—
Wi.cker Park svetainėj. 2046
North Avė. kaip 7:30 vai. va
kare. Visi šėrininkai, kaip ir
tie kurie norite tapti bendro
vės nariais, malonėkit laiku at
silankyti, ir išgirsti labai žin
geidu raportų bendrovės at
stovų drg. A. Rykkevičius, ku
ris ką tik pagrįžo iš Lietuvos.

Turtas virš $6,0OO,QOO.oo

A STATE BANK
Atdara l’atiedėlio. Sct'edos ir Suimtos vakarais.

JOHN KUCHINSKAS

Receptai —

LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas DlflmlcstyJ

nuo L’ciiinat iznia is Lietuvos ir Vokietijos šittf gyduole
laitai pasekmingai prašalina reumatizmą ir visokius
skausmus kimo dųlise. šita gyduole yra išmėginta gar- »
singiaiisiu Daktaru Euro,; j palengvinimas užtikrintas.
Kaina 75 centai. Tie kurie gyvennte toliau nuo musų
Aptiekus galite vaistus gauti per pušta piningus galima
siausti 2 centu štempomis.

2U So. La Šalie Street

Kambarls 816
Tel. Central 3681
Valandos: 9 ryto tkl 1 po plet
West Sldes Ofisas
2201 W. 22-n<l Street
Kerte keavltt St. 7V1. Cnna) 2662
Valandos: nuo 4 Ikt 6 po piet tr
nuo 7 Iki 9 vakaro

z. i,

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

SOUTHPORT PHARMACY
1346 Irving Park Blvd.
.ukau-k:is

Telefonas Luke Vlew #711
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Ofisas DldmicstyJ:

PRANEŠIMAI.

BARBORA DANIUNĖ

pa prasi a. gr.ižiii rakariliii. Po
■ i.i.'.iausui ^-r smagia Ilsiu, uz.iai

ŠIVAKARA

PRANEŠIMAS.

A. •

i
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Kun. E. V. Grikis
396 Church Street
New Britain. Conn.

’ A.

ii.

Pradek Naujus Metus Gerai!

REIKALINGAS tuojaus at
sakantis Vargoninkas. Alga
$75.99 Ir ineigos. Atsišaukti
pas

nų savo broliams, esantiems
Įicija suareštavo kažko- karo lauke.
lli. amžiaus dailiai apsi Šilimui noriu priminti vi
usią moteriškę, kuomet ji siems Chicagos ir npielinkės
pj krautuvėj viduiniesty L. R. K. Reni. skyriams, kad
lie pavogti brangų mo rūpintumėtės užregistruoti na
SVARBUS SUSIRINKIMAS.
lą palaidini.
riais visus savo kol. Lietuvius.
nešluota apsiimu eiti ka .Mokestis nedidelė — mažiau
Susivienijimo R. K. Draugysčių
nų, bet atsisako 'pasaky- sia vienas dolieris. Priklausyti
rilinojnus Valstijoj atsiims .Mildos
lis per viena. Sakosi jos prie L. R. K. R. Dr-jos gali
svetainėje. Ketverge, Sausio G. 19įkainis butų didelė ne kiekvienas. Vardini Lietuvos
21 m. 7:30 valanda vakare ant šio
pasakytų savo pa- sužeistų karei vių, prašau visu
Jonas Grišius. susirinkimo yra pageidaujama kad
išnaujo užsimokėti mokestis už
kuodaugiausia atsilaukytu nes yra
1921 metus.
labai svarbus reikalas dėl npsvarZESČIŲ BLANKOS.
stirno taip pat yra ir ne menkai
Lietuvoje musų broliai, mu
pinigų kūrins turi apkalbėti kur
sų žilagalviai seneliai dide
FEDERACIJOS
APSKRIČIO
padėti, ne buvę negailekites ir ne
įių mokesčių kolekto- lius vargus turi kęsti. Daug
[lynių
SUSIRINKIMAS.
kaitinkis mumis. S. R. K. D. val
lifisas paskelbė, kad to- yra tokių, kurie neturi kuom
dyba.
lenomis paštu bu m-^apsiginti nuo šalčio, neturi
A.
L.
R.-K.
Federacijos
korporacijoms ir pa kuo apsiauti, apsivilkti. Iš to
lus ‘žmonėms
blankos ir suserga. O daug yra tokių, Chicagos Apskričio metinis su
karo mokesčių.
kurie neturi nei šlubelės. To sirinkimas bus antradienyje,
kie gyvena žemės duobėse, Sausio 11 d., vakare, Dievo
Apveizdos parapifos svetainė
’H PASITRAUKĖ IŠ skiepuose.
5ŠOJO GYVENIMO
Mes, amerikiečiai, gyvenda je. šiame susirinkime reikės
mi geruose kambariuose, ge apskričiui rinkti valdyba ir įYork, Sausio 5.
A p rai apsivilkę, pavalgę užmirš vairias komisijas. Svarbu už
Mirė Gruodžio 30. 1920,
Komis dienomis Xo\\ tam apie savo tėvą, motiną, tat yra, kad kuoskaitlidgiau
Panevežij
paliko dideliu
|gubernatoriaiis
viet: einam linksmybių ieškoti, ei šiai atsilankytų atstovų bei at
me nubudime sūnūs Kun.
E. Siniitb pasitrauki' nam praleisti luo.4 dolierius stovių.
Povyla Dauniunų, Mikola
Valdyba.
lijo gyveninio.’Jis paji visai bereikalingai.
ir Antana Danitinus.
lited States Trucking
Brangus amerikiečiai, pasi
os direktorių tary- gailėkime savo mylimos moti BRIDGEPORTO MOKSLEI
VIŲ DOMEI.
inku. Ir pasisakė, nos, nušliiostykim jai niro
PaleAknu moters prie auginimo 2
valkų :t metų tl menesių, kml butų
ekuomet jau nebn- veido kruvinas ašaras, užrišnejauna Ir suprastų namų ruofte Ir
idutu i viešąsias vie kim savo broliui žaizdas! Ta Sekantis katalikų moksleivių su mun valgyt pagamini. Mokestis ulilyg
surnkavtmn. AtsiAimklle biiAkų arba
padarę galėsim ir pasilinksmin sirinkimas įvyks Sausio H d. 2:30 ypntIAkui. Antanas Jokubaiiskls
Keuoelia, Wlse.
Ii. D jei to neatliksim, tai po piet. Šv. Jurgio parapijos mo #58 Korine Avė.
kyklos kambaryje. Visi nariai ma
FS BUS DEPOR
lfcsinie kalti prieš savo Tau lonėkite atsilankyt ir naujų atsi
Parslduodn. mlnkAtų gorimų biznis,
iŠ SAUSIO 20.
tų ir Tėvynę, Lietuvą,
vesti. Atgaivinome 18-tą M. kp., pirmos klasos, vienatine vietų tauto
Todėl tikiu, kad nepasiliks dabar musu uždavinys palaikyt ją. bloke. Priežastis pardavimo, savinin
kus turi kita bizni. AtaiAauklte.
ton,
Sausio 4.
nei vienas be 1921 m. L. RauPirm., E. fiaKiuli.
724 W. Slst Street
ngentas Martens iš donojo Kiyžinns ženklelio.
(Rusijon Ims depor
Pr. A. K i šonas,
IŠ 5'0WN OF LAKE
Ant
pardavimo
puikus
ponkiu
kambariu namas, Lietuvių upgyvenlio 29 d.
L. Raudonojo Kryžiaus Reni.
toje vietoje. Parsiduoda n# $2.006
liejos Chicagos apskričio S. .R. K. A. 85 kp. metini* įmokėti $1000. AtsiAuukiu nedalioms
I'miamnllinaa
_ • •
a OP Aluoinl
adresu
PE “DRAUGĄ.” I pirm.
<
bus 9 d. Snumo, 2|
h.b h. sotu et. Orėm, m.

Pradžia Punktualiai 7:30 vai. vakal
, . Įžanga tik 50c. ir 35c.

šis vakai-iiM Ims lai ra pa prasta pranuip.a. Koinprtinr tiulį išpildys muši) artistai l*l». I.. ir h.
t|al\ralis laip-pi tlRon I tl a m i u illl-a i p-’P \l. I. (’.in inska ii, ir p. I ta n. a Pa ilsiais ir kiti 'l’aip-1
prttpra ma paivairir
Kabiausius V itniu.ls ibi i ukli I i m-- y.i až-ais tllulogais, muilui lupa is ir i. t. Kvir

Iš NORTH SIDE.

IŠ DIEVO APVEIZDOS
PARAPIJOS.

Dievo Apvaizdos parap.
s ve t. Šv.. Pranciškaus Sarafino
dr-ja lai k ė priešmetinį susirinkimą, knris buvo nelabai
skaitlingas. Susirinkę nariai
visi buvo persiėmę tėvynės li
kimu. Pirmiausia perskaityta
laiškas nuo ex-kareivių orga
nizacijos, kuris liko priimtas
ii- tam tikslui buvo renkamos
aukos, kurių surinkta $29.90.
Aukos perduotos ex-kareivių
organizacijos sekretoriui, kad
pasiųstų Lietuvos kareiviams.
Kitas laiškas buvo iš Šv.
Kazimiero Seserų Vienuolyno
p ašantis, kad musų draugija
p adidėtų prie ištaisymo tos įsta gos. Laiškas vienbalsiai
priiiMns ir rinkta aukos. Su
rinkt;! nedaugiuusia, — $19.99, nes daug narių jau buvo
išsivaikščioję. Aukos perduo
tos nurodyton ■ vieton.

K ŠOK

m te; ia

I AMERIKONIŠKA LINIJA)

29 South La Šalie Street
Kambarls 824
Telefonas: Central #800

Vakarais, 812 W. 33rd St.

Tksuigiii Is

(lėtinusias kelias
“

Pu tarnu vi aia

NEW YORK-HAMBURG j

Telefonas: Vanls 4#«1

A =

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS t; |
Lietuvis Dentistas
2201 YVest 22-nd & So. Leavltt Sts.^ , —

Chlcago.
\ =
^Valandos 9:30 A. M. to 12 N.<C j 5
1:00 P M to 8:00 P. M.
S

Lietuviams Ii-

Itusnms.

Didelis moderniškas laivas “MANCHURIA”
Išplaukia SAUSIO 13, 1921
Trečia Kliasa iš New Yorko i LiepoĮų $132.00
Trečia Kliasa iš New Yorko į Eitkūnus $130.00

=

*

x =

Trečios kliusoa pnsutlerlul valgo didžiam rilning kambaryj, kur
tarnai
jiems pa tarnauju. Cžduiyti kamliariai reservuojuml molėliais ir vaikinis
(įsišaukite į Kola puti įjos Ofisą, lt \,». Oeurlx,m Slr. Clileago, arini į l.okulj Agentų.

x
“
=

nillllllllllllllllllilllllllllllllllllllllilllllllllllllliuillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllln

DR. S. BIEŽIS.

LIETI VIS GYDYTOJAU
Ilt CHIRURGAS
r

MES GALIME GAUTI PILNĄ SUMA Už JUSU

2201 West 22n<l Street
Tel. Canal #222
Res. 8114 W. 42nd Street

Tel M.-Klnloy 4988
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DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 2# metai
Ofisas 8149 No. Morgan Nt.
KertA 82-rn 8t..
Chloago. III
RPECIJ ALINTAS
MoteriAkų. VyrKkų, taipgi, obronlftkų Ilgų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto
Iki
po pietų, nuo # Iki 8 valan
dų vakare.
Nedaliomis nuo • Iki 1 po piet
Telefoną* Yarda #87

I

LIBERTY BONDSUS
Jeigu Jus turite Liberty Bondsus ir norite
juos išmainyti nnt pinigų, Ini parašykite
mums kiek turite, kokie bondsni. Arės gausime
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu

Baltic States Development Corporation
35 South Dearbom Str.,

Chicago, Illinois.

BIZNIERIAI GARS1NKITES “DRAUGE.”

