DRAUGAS'[»»
VMtUabed Daily Eicfpt Sundiyi
sg.oo
Sis Montha
............. >4.00

Om T«w .................................

AT MEH’S-STANDS 3 A COPT
DRAUGAS PUBLISHING CO., Ine.,
S334 S. Onkley Avė.
Chleago, III.

BRAU OAS

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS
BONUS *

LITHUANIAN DAILY FR1END

Pnbllahed and dlatrlbnted nndee ĮHmtt (Ko. 44H), aotbortied by the Aet of October •. I»17, on <Ua at tbe Pont Office of Chleago, III. By the order oi tbe Prealdent, A. S. Bnrleson, Postmaater General.

KAINA
PRICE

0 CENTAI
CENTS

CHICAGO, ILLINOIS, ANTRADIENIS, SAUSIS (JANUARY) 25 D., 1921 M.

CITYEDITION

BM*r£RED AS 8ECOKD-CDAN8 MATTER MAKCR SI, >!•. AT CHICAGO, II.LlNQlb VNDEK THE ACT OF MARCH >, 1S7*.

Meisteriai Pirmininkai
Konferuoja Paryžiuje

MIRĖ LA PAZ’O ARKIVYS
KUPAS.

PREZ. VRL80N0 NOTA U2
TRAUKIA JAPONIJAI

(Iš Kauno Laikraščių).

Taip bent čionai aiškinama.

ANGLAI IR KLAIPĖDA.

“Times” rašo apie Klaipė
dą iš savo korespondento lai
LONDONAS. — Anglijos vy
ško:
GRIEŽTAS ANGLŲ NUSIS
riausybė pankelis* sutartį pada
“Klaipėda yra vienas did
TATYMAS AIRIJOJE.
rytų su sovietine Rusija prekybos
žiausių Baltijos medžių uos
reikale. Suko, veikiai bus panai-1
tas. Normaliais laikais visa
Airija būtinai turi būt pamuš
kinta
blokada ir prasidėsianti
daugybė medžių, kurie Nemu
ta ir patvarkyta.
prekyba.
nu buvo gabenami iš didžiau
sių Lietuvos miškų čia. Klai
IŠKLAUSYTI MILITARI
BIJOMASI NACIJONALIS- z Dublinas, Sausio 25. — APARYŽIUS. — Laikraštis Jou
pėdoj, išsiskirstydavo į visas
nų dienų vyriausias
Anglų
TŲ IR BOLŠEVIKŲ
rnal dės Debnts skelbia, kad Pran
NIAI RAPORTAI.
pasaulio
puses. Šiandie tos
valdžios
Airijai sekretorius
cūzija taisytųsi stiprią kuro ma
tas tuščias ir Klaipėdos gy
Konferencijon gal bus pakvie Neturi vietos 100,000 kareivių. Hamar Green\vood, kalbėda
šiną. Nes Vokietija neužtruks at
ventojui
šąla, sėdėdami į savo
mas į militarinę policijų Dub
sigauti. Neims jai nei dešimts
sti Vokiečiai.
kailinius įsilindę, nes jie ne
Konstantinopolis, Sausio 25. lino kazarmėse pareiškė, kad
metų išnnujo užtelti prieš Prancū
gauna pakankamai malkų, kad
ziją su visa savo sunkenybe.
Paryžius, Sausio 25. — Va — Talkininkai išnnujo gramo-' Anglija yra griežtai nusista
pakurtų
savo krosnis. Medžiai,
visus tuos
kar čia susirinko konferenei- 1 ja užimti Konstantinopolį ir j čiusi sutraškinti
kurie dabar Nemunu gabena
jon ministeriai pirmininkai ir pavesti militarinei valdžiai. A-i priešus ir suokalbiantojus, ku
ČHICAOO. — New York Cenmi, yra sulaikomi Tilžėj ir
atstovai Anglijos, Prancūzi pie tų pasiketinimų jau pra rie mėgina griauti “Suvieny
tral ir Pennsylvania geležinkelių
eina į Vokiečius.
jos, Italijos, Belgijos ir Japo nešta didžiąjam vezirui. Pa tųjų Karalystę.”
kompanijos paliuosavo -iš darbo
Kadangi tarp Klaipėdos ir
nijos. Čia sakoma, kad šita sakyta, kokių priemonių imsis Jis sakė policijai, kad Airi
20,000 darbininkų. Kitos kompa
konferencija esanti
didelės talkininkai Turkų sostinėje. ją reikia apvalyti nuo trukšnijos tąpat padarysiančios. Sako, Hinterlando yra pravesta sie
na, niekas nesirūpina, kati
reikšmės, kad tokios dar ne Užimta Stambulo trobesiai. madarių ir rainių Airių gy
sumažėję reikalai.
palengvinus per ją susisieki
si} buvę po taikos konferenci
ventojų išklausyti troškimų.
Stambule talkininkai rekvi Kuomet nebeliks tmkšmadajos Ve rsai lieso.
GRAIKAI PLIEKIAMI M. mą. Klaipėdos krašto dalis
tarp Nemuno upės ir senos
Ministerių pirmininku kon zavo visų eilę Turkų valdiš rių ir suokalbiautojų, tuomet
'
AZIJOJ.
Rusų sienos (maždaug 30 my
ferencija skaitosi susirinki kų trobesių, kuriuose bus pas likusieji Airiai be baimės iš
Daug
sužeistų
atvežta
Kouslių
ilgio ir 20 pločio). Versamas augšeiausios talkininkų tatyta karuomenė, kokia pri reikš savo troškimus.
lės sutartimi atskirta nuo Vo
tantinopolin.
tarybos, kuri buvo įkurta tai siunčiama iš kitur. Kai-knrie Pasakė, kad vyriausybė vi
kiečių ir jokiai kitai valsty
trobesiai jau užimti Prancūzų
kos konferencijos metu.
Konstantinopolis, Sausio 25. bei neatiduota.
suomet parems policijų. Gi po
Konferencija prasidėjo va karuomenės.
»v
— Nors Graikai mėgina užsi
licijos svarbiausias uždavinys,
To vaisiai yra tokie, kad
kar tuojaus pirm pietų ir pir Karuomenė sutraukiama to-' — puliuosuoti A iri jų nuo ne
ginti savo nepavykimus Tur
šiandie Nemunas niekieno nė
miausia imta svarstyti Vokie dėl, nes bijomasi demonstracb geistinų trukšmadarių ir poli
kijoje, bet yra aišku, kad juos
ra vaikas. Anot žinių iš Klai
tijos nuginklavimo klausimas. jų ir sukilimo Turkų naeijo- tikierių ir paskui pagelbėti ša
pliekia Turkai naeijonalistai.
pėdos pirklių, Klaipėdos pre
Ugi 1 :00 po pusiaudienio nalistn ir bolševikų šalininkų. liai pakilti ant kojų, kaipo
Čionai atvežta
suvirs 2,000
kybos rūmai
priklauso nuo
išklausinėta militarinių vadų
Graikų kareivių sužeistų ir aneatskiriamai Anglijos sandApleistų 100,000 kareivių.
Berlyno
taip,
kad
siena tarp
raportų.
Kalbėjo maršalas
pie 3,000 pabėgėlių iš Moudaraitgei.
Šiandie Konstantinopolį yKlaipėdos krašto Lietuvos ir
Foeli, Anglijos
i triperi jalio
n!e ir Panderma. Kiti sužeisti
Didėja
užpuldinėjimai.
Latvių, Vokiečių, o ne klai
štabo viršininkas maršalas ra be jokio užsiėmimo ir apGraikai siunčiami į Rodosto.
pėdiškių
naudojama. Trumpai
'
leistų
daigiau
1
00,()t)0
Rusu
Wilson ir talkininkų miUtariVisoj pietvakarinėj Airijoj
Anot naci jonai istų praneši
sakant, Klaipėda gali tikftiek
nės misijos. Vokietijoje pirmi ii Turkų kareivių, kurie mie prieš Anglų policijų ir karuomo, jų utilitarinis
veikimas
ga
Turkų
maldnamių
rųsvse
ninkas, gen. Nollet.
nienę užpuldinėjimai nuolat UKRAINAI IEŠKO PAGEL- nuo Brussos perkeltas ant Kir- vertės turėt, kiek tai leidžia
Naujas Prancūzijos* premjc ir tuo keliu naikinamas mies didėja. Pranešta, kad sinn-fei BOS PRIEŠ BOLŠEVIKUS. uyisti ir Inzik. Tuo žygiu no Vokiečių prekybos niinisteris
ir jei Vokiečiai šią valandą
ras Briand pasveikino susirin tų. Jiems trūksta maisto ir nerių republikoninė valdžia nu
rima Graikus atskirti Brussodrabužių.
Ir
todėl
jie
didžiai
maža
malki} turi, Klaipėda vi
kusius konferencijon delega
sprendusi pakelti ir palaikyti Sukilimai Siberijoj ir Turkes jepavojingi patiems
talkinin ofensyvą prieš Anglus. Kas
sai nieko negauna. Anot Klai
tane.
tus.
Smirnos fronte Turkai nakams.
Valgys
juos
verčia
klau
pėdos pramonininkų nuomo
Kita sesija turėjo prasidėti
dien užpuldinėjami patruliai,
cijonnlistai paėmę Seinnv. Ka
syti bolševikų ngenttj kurs kazarmės, sutrukdoma puštos
nės,. jie turį priklausyt ko
CopeuLagen, Sausio 25. — ro frontnn Turkų
tuojaus po 4:00.
atsargos
tymų.
Ukrainai pakėlė revolkfciją siunčiamos iš Kpstimonni, Si- kiai nors valstybei, nes iš visų
išvežiojimns.
Gal bus pakviesti Vokiečiai
pusių būdami siena apsupti,
Talkininkai gali netekti kont Daugel vietose Augiai atsi prieš sovietus ir jie ieškosi vas, Trebizondo ir Erzeramo.
jie nieko negalį rfei pirkt, nei
,Čia spėjama, kad konferen
rolės.
moka pagieža, degindami žmo sau pagelbininkų.
uarduot. Jie nežino, nuo kieno
cijon apkalbėti Vokietijos fi
nių namus arba galabindami Anot žinių, revoliucija smar
'
čia
nUomoniaujuma,
kad
muitinių
priklauso Klaipėdos
nansinę padėtį Ims pakviesti
pačius žmones. Breadford Hi- kiai plečiasi ir Ukrainos bol
su
laiku
talkininkai
čia
gali
kraštas — J^atvių ar Lietu
Vokiečių atstovai su ekšjierševikams yra didelio pavo
lls sunaikinta 20 namų.
netekti
kontrolės,
kuomet
var

vos,
nors tos abi valstybės ja
tais.
jaus.
Vietomis įvyksta desperati
go
spaudžiami
kareiviai
pa

naudojas. Latviai turėdami
Anglijos premjeras Llovd
Pranešama, dar, jog sukili
nės kovos su republikoniniais
kels
suirutes,
arba
kuomet
George stovi už tai, kad šito
mai prasidėję Siberijoj ir Tur Memphis, Tenn.. Sausio 25 Rygą ir Liepoją, yra turtin
Airių kareiviais.
Turkai
naeijonalistai
ims
je konferencijoje butų nusta
kestane. Šiaurinio Kaukazo — Čia ekspliodavo kubilinis; gi, o Lietuva etnografiniai su
briauties
ant
miesto.
Areštuojami kunigai.
tyta abelnoji suma, kokių Vo
kalnėnai apvaldę geležinkelį, vagonas su gazolino. 25 žmo sidurdama su dešiniuoju Ne
Pasakojama,
su
pavasariu
nės, dauginusia juodi, žuvo ir muno krantu, todėl butą tei
kietija turi atlyginti talkinin
Visur Anglai pavartoja ug einantį į Vladikavkazą TereRusijos bolševikai mėginsiu,
singa, kad Klaipėda jai prik
kams.
apie 50 sužeista.
ko teritorijoje.
nį
ir
kardų.
Visur
liejasi
krau

lausytų.
Prancūzai su tuo nesutinka. pasiekti Konstantinopolį per jas. Visur veikia karo teismai
Rumuniją
ir
Bulgariją.
Tuo

Klaipėdos klausimas bus dar
ti
nuo
areštavimo.
Matyt,
bu

Jie nori pirmiau ištirti, kiek
ir
dar
vis
nauji
steigiami.
siąs policijos kerštas.
svarstomas ambasadorių kon
Vokietija gali kas metai iš met talkininkams butų kur Čia suareštuota dar <du kata
Ant Strnnooden kelio atrak ferencijoj.
mokėti. Ir tuomet įsunkti kad- kus prasčiau.
likų dvasiškiu. Vienas iš jų
Cork,
Sausio
25.
—
Salimais
ta
du konstftbeliu nušautu ir Kiekvienu atveju jei bend
ir paskutinius gyvybės syvus
yra
giminaitis
Australijos
Ar

Sbnndon
gatvės
kareiviai
pa

ANGLIJOS DARBININKAI
vienas sužeistas.
ras santarvės valstybių tikslas
1 i? Vokiečių.
kivyskupo Mannix.
šovė
du
vaiku.
Vienas
vaikas
z
NERIMAUJA.
yra
atstatyt visame pasauly
Miręs sužeistas serž. Kentp.
, Konferencija prasitęs kole
mirė.
normalinę prekybos sentikių
tų dienų. Sakoma, jos progra
SU PAMAZGOMIS NIEK
Paryžius, Sausio 25. —Knl- padėtį, kito išėjimo iš tos ne
moje yra pažymėtas ir Rusi Reikalauja užmokesnio už be
ŠUI.
z
Belfast,
Sausio
25.
.
—
čia
darbę.
'
barnu,
knd Airijos reptibli ko laimingos padėties, kurioj y
jos klausimas, (lai bus nutnrpatirta,
kad
Anglai
suarešta

ltų vadas de Valera esąs Pary ra tas patogus Baltijos uos
ta su Bunijn atnaujinti kokių
Chelsea, Mau., Sausio 24.— vę presbiteri jonų dvasiškį Ir- žiuje. Čia sinn-feinerių orga tas — nėra.
Londonas,
Sausio
25.
—
An
nors prekybų.
Bus svarstoma ir preziden glijoje bedarbinujančių mili Kaukuotas plėšikas su revol win, .kurs kituomet su de Va nizacijos atstovas O’CenlIaito AVilsono nota Rusijos ir jonai. Tomis “dienomis darbas veriu rankoj prasivėrė Mrs. lero Suv. Valstijose sakyda gb to~nei patvirtina, nei užgi ANGLAI APIE VILNIAUS
SRITĮ.
Armėnijos klausime. Supran turės naci joną,ę konferenciją. E,sic Waite virtuvės duris ir vo prakalbas Airijos neprik na.
pareikalavo
atiduoti
pinigus.
lausomybės reikalu.
tama, bus paliestus ir Pabal- Kadangi bedurbiaujantieji vi
Tuo
momentu
Mrs.
\Vnite
stoSavaitinis Anglų laikraštis
sur vis labjaus nerimsta, tad
Arti Bandon atrasta* bu vii
Dublinag, Sausio 25. — Patijos valstybės.
konferencijoje bus pasiųlytas vėjo pne pečiaus, ant kurio šio kareivio Denis Dver lavo Ince gatvėje, kuri eina tiesiog Tbe Nation štai ką rašo apie
Kiek nori Prancūzai.
priimti sumanymas, kad be- buvo puodas su karštomis pa nas. .lis nugalabintas kaipo vietos pilių, Anglų mi,(tari Tautų Sąjungos darbus:
Prancūzai pugeidauja. kad darbiaujautieji butų apmoka mazgomis. Moteriškė be jokio šnipas.
nė valdžia rekvizavo visus na “Vilniaus klausimu Tautų
Vokietija kas metai išmokėtų mi. Tas sumanymas bus in- argumento akimirkoj nutvėrė
Pagrobtu du Airiu ūkinin mus. Visiems gyventojams įsa Sąjunga taippnt "veikia.” Ir
puodą ir pamazgas kliusterėjo ku. Vienas iš jų atrastas nu kyta išsikraustyti paskirtu tas veikimas gali sudaryti la
talkininkams jw> 3 milijardus duotns vyriausybei.
niekšui
į akis. Tas kaip kam žudytas.
■ markių auksu per sekančius
Darbininkų vadai pasiųlo,
bai indomių precedentų. Tau
laiku.
penkeris metus, neskaitant tų kad nedirbantiems šeimynų paras pranyko.
Praeitoji savaitėje Airijoje tų Sąjunga pradeda improvi
Dublinas, Sausio 25. — 6a- dar labjaus kaip kuomet nors zuoti nuosakią armijukę
visų daiktų, kokius Vokiečiai palaikytojams balų mokama
iš
po karo ligšiol talkininkams 40 šilingų savaitėje. Oi neve- ORAH. — Sniegas šiandie ir. lway apskrity
Belgų,
(Švedų,
Ispanų
ir
kt.,
nušauta trys pirmiau
buvo pasižymėjusi
indavė.
gal rytoj; kiek šalčiau.
dusiems — po 25 šilingus.
kuri turėtų užimti plebiscito
žmonės, kurie mėginę išsisnk- kraujo praliejimu.

Daugiau Ramonienės Konstantinopolin
?

nota talkininkams Anuėnijos
ir Rusijos klausime paliečia
Japoniją,; kuri turi užėmusi
Rusijos teritorijų Siberijoje.
Taip bent čionai aiškinama.
Prezidentas nurodo talkinin
kams geisti Rusijos čielvbę,
nesinaudoti jos šiandieniniu
silpnumu,
neužimti Rusijos
teritorijų patiems ir neleisti,
kad kiti taip elgtųsi.
Nei Prnncuzija su Anglija,
nei kitos tKurojos viešpatijos
neturi užtinusios Rusijos teri
torijų. Te i yra. padariusi tik
viena Ja >onija Vladivostoke
ir apylinkėse, t
Seniau prez. AVilsonas buvo
nurodęs, fcad Japonija netei
sėtai elgiasi su Rusija. Bąt Ja
ponija nusidavė
negirdinti.
Taiti, sakoma, dabar preziden
tas, ir vėl tą patį atkarto
ją*. Leidžiąs patiems Japo
nams suprasti jo notos reik
šmę.
Be
Japonijos prezidento
nota apie Rusijos čielvbę
paliečia ir Pabaltijo* nau
jas valstybes. Nes preziden
tas pataria
talkininkams
pažadėjimais apraminti tas
valstybes.
bet tai darant
'iiepfiinrrsti Rusijos teritorijalės čielybės. Vadinasi, nurotjoma, kad toms valsty
bėms nebūtą pripažinta lai
svė, nes jos priguli Rusi
jai.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

NAUJAUSIOS ŽINIOS.

PARYŽIUS. — Premjerų kon
ferencija arba nugščiausioji tary
La Pa-z, Bolivija, Sausio 25.
Washiqgton, Sausio 25. — ba prailgino laikų Vokietijai pil
— Čia mirė vietos Arkivysku Pastaroji - prezidento \Vilsono nai nusiginkluoti.

pas Celestino Laza..
_______ x______

METAI-VOLVI.

----- ----------------

ŽUVO 25 ŽMONĖS EKS<
PUODAVUS GAZOLINAI.

IŠ AIRIJOS.

\

metu ginčijamą Lietuvos dalį.
Mes tikime, jog tai reikštų,y
kad Želigovskio Lenkų pajė- '
gos, puolusios Lietuvą, bus"
išvarytos, nors mums neatro
do, kad Tautų Sąjungai pa
jėgų užteks tokianr- reikalui.
O balsavimas Lenkų armijai
žiūrint, butų tik farsas, žemi
nąs pačią T. Sąjungą.“
BALTIJOS JURA IR PABALTIJOS VALSTYBĖS.

Baltijos jurų vaizdas peši
paskųjjnius kelerius metus vM
sai pakeitėjo. Veik. nieko neli-.
ko iš dviejų galingų laivynų,
kadaise sekusių vienas kiti}
Baltijoj. Rusi} laivynas bolše
vikų sunaikirilas. Vokiečių —
gavo galų prie Seapa-Flow.
Naujosios valstybės susidariu
sios juros paki-asčiuose, nega
li nei svajot tapti jurų ga
liūnais. Jos daugiausia gali
būt tik bazėmis. Kad Suomiai. ‘
Estai, Latviai ir Lietuva pa-’
prašė juos priimt į Tautų Są
jungą, — rašo^‘Le Temps”’
XIL 12 d. — ši turėjo susi
pažinti su jų karo ir laivynų,
padėtim, pavedus tai atlikti
tam tikrai komisijai.
Tiesą
pasakius, Lietuva neatsakė pa
kankamai anksti, kad ir .jos
jėgų padėtis galėtų įeit į ko
misijos pranešimą. Del ti
kitų valstybių esama tokių ži
nių. Suomiai pareiškę turį še
šis didelius (ferpilleurs) lai
vus ir keturis mažus; — jie
prašė duot jai sutikimą pa
keist tuos laivus kitais, apie
1,000 tonų talpos ir be to, tu
rėt dar povandeninių laivų.
Estai prašė palikt jiems du
destrojeriu, penkis šarvuočius,
du sargybos laivus ir penkioliką kitos rūšies laivų, kurie
dabar plaukioja Baltijos juro
je. latviai, pagaliau, pareiš-4
kė tuo tarpu nųturį jokio lai
vyno, liet jie norėtų gaut leidimą
nštuoniems <lestrojeriams, keturiems pa vandeni
niams laivams ir penkiolikai
šimtų minų. Tautų Sąjungos
komisija nutarusi patenkint
šiuos prašymus. Tečiau Britų
atstovas balsavo prieš visus
siųlomus leist mažosioms Bal
tijos valstybėms turėt savCI
pavandeninius laivus.
Tuo bildu, anot “Temps”
Britų politikai labai mikliai
pavyko/apsisaugot nuo Rusų
jurų galybės atgimimo.
REZIGNAVO ISPANIJOS
KABINETAS.

Madridas, Sausio 25. — pa

galiau rezignavo Ispanijos ruiuisterių kabinetas su pirmi
ninku Dato.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų finlių pinigų vertė, mainnnt nemažinu $25.000 Sausio 24
buvo tokia pagal Merebants Loan and Tmst Uo.:
Anglijos sterlingij svarui $3.77
I’raneuzijos šimtui frankų 7.21
Italijos šimtui lirų
3.71
Vokietijos šimtui markių
1.70
Lietuve* šimtui aukninų
1.70 ‘
Lenkijos šimtui markią
.12

4 '

bhA U ė * t

Antradienis, Sausis 25, 1921

dael paspulitų Plebonu ir Koz
Rusų generolo Wrangelio keli
UBTUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS tūkstančiai kazokų. Prancūzų
liudiju wokitic)iku lieszuuiu
pa ruseli its per Daktaru Aku t i karuomenė juos numalšino
LIETUVIS
kulkosvaidžiais. Ir sukilėlių Žmonės labai geidžia suži neliko. Seniausios išlikusios I na Lutbera.“ Tu knygutė ižėI 1900 S. Habted Str. !
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
Oftaaa Ir Oyvaatmo vieta
Tel. Cunul 211S
prenumeratos kainai
vadus pastatė karo teisman. noti savo ir svetimų tautų giesmių knygos yra Liuteriš- jo iš Osterbergerio spaustuvės
U5J South UaLted Street
Ant
vlrtoua
Galveraol
Mato
Suok
■V
u
I
hih
I
ob
: 10 ryto iki 8 vakare!
OUOAGOJ IR UftSIENTJHt
kojo
tikėjimo.
Karaliaučiuje.
Iš
jos
gauname
Valandos nuo 10 Iki 12 ryta; nuo
Tokia žinia parėjo tomis paskučiausius atsitikimus, bet
■Gyvenimus:
4 po pistų; nuo 7 Iki 9 nk.
Bamcdionu ir Kulvietis.
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gų. Tik upguilėtinas nemokė
rika yru didesnė už Cliieagų. globos.
Mažvydis mirė 1562 nietaii
Trijų Dienų Rekolekcijos ....................................... 40c.
Taip tai už gera piktu at jimas gerbti savo senovę pa
Audeklo apdar........... $1.20
Bctlcjaus Balsai (Kalėdų giesmės su gaidomis) .. 25c.
Vilentas.
mokamu, l'ž pakeltus vargus darė, kad tos rųšies knvgo
Kailio apd. (auk.) $1.80
Už Gerą Atmoka siųlouuis
Keturios Evangelijos vienoje........... ...................... 65c.
To |yuties kunigaikščio lė
badui iria vi mus ir pa žuvo.
Gaunama Draugo" Knygyne
Ir šiaip žmonės bažnyčiose šomis baigė Kuraliaiičiaus uįii
Piktu.
ti mirt is. Taip elgiasi tie, kurie
“DRAUGO“ KNYGYNAS.
2334 So. Oakley Avenue
sakosi esu demokratingi, ir ku nejjpseidayo l>e giesmių. Jas '-ersiti'tų Btijlramiejiis Vilen
I• ’ i
*i ‘ • 1 .
.L
2334 So. Oakley Avenue
Ohicago, Illiuoii.
Ohioago, IU.
Tchatublžioje. šalimais Kon rie šiandie kėsinasi pasui augti kas nors buvo,sustatęs ir rašęs, tas. Jis,
1579 t*m. •išleido:.Encln
» z*
tik tų raštų katalikų puseje iridimi ( ateclii. nm- nwwo
stantinopolio, -ukilo žinomo'pmių Liftuvų.
■"
af
■■■=■»
■' '".l^
"K

Seniausieji Lietuvių Rastai.
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DR. S. MIKELIS

“DRAUGAS”
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Akyvas Pranešimas

M tirt

rvtn

ilH

itinf

■

J

I

S

J

DR. G. M. 6LASER

V. W. RUTKAUSKAS g
S
I

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. A. ROTH,

ftApie Kristaus
Sekimą"

Antradienis, Sausis 25, 1921

čių tapo perskaitytas ir pri lllllllllllllllMIIHimilllMIMMIlIlIlIlIlIlIlIimilllllllllllllllUIIMlIMtlHlllllllimitl
imtas. Nutarta po Velykų su
“DRAUGO” KNYGYNE
rengti vakarų ir visų pelnų
Galima gauti šios
jaskirti Vienuolyno naudai.
Tam darbui tapo išrinkta ko
LIET. ATSTATYMO BEN PORT WASHINGTON, WIS.
MALDAKNYGES
misija iš: O. Nausėdaitės ir E.
DROVES NEWARKO, N. J.
Pas mus yra gana piktų Šelgaitės.
IR APIELINKIŲ 56 ŠERI
Ramybė Jums (brangios odos paauks.) ........ $3.50
J. Mockus, pirm.,
žmonių. Taip Lapkričio 2,5 d.
NINKU PAREIŠKIMAS.
Ramybė Jums (kailio updar.) .......................... 2.50
F. Strelčiunas, rašt.
viename Lietuvio saliune susi
Ramybė Jums (audeklo apd.) ............................... 2.00
Neįvykus metiniam suvažia rinko žmonės pasilinksminti.
Sius malikiknygvK fuimatun yra 5t4x2t4.I'unlupių turi 968, bet ne
stora,
nes uituuadlnta aut pienus popierus. Joje yru įvairių įvairiau
DETRGIT,
MICH.
vimui Lietuvos Atstatymo Du vyruku ir dvi jauni mer
sių maldų.
• • • •
Bendrovės, kuris buvo šauktus gini susėjo ant saliuno vir
“
Draugo
”
Sausio
6
d.,
š.
Sausio 11 d., š. m., ir, kadangi šaus į didelį kambarį ir šoko.
Aniolas Sargas - juodas apd.......................... $1.25
už 30 dienų, t. y. apie Vas. 11 Tūlas našlys, kuris buvo keti m., num. įvyko klaida aukau- B Aniolas Sargas
juodais minkšt. apd.-............ 1.75
tojų
surašė.
Vietoj
P.
Kagaus|
Aniolas
Sargas
—
juodais apd........................... 1.50
d., š. m., turės būti L. A. B. nęs vienų merginų vesti, no
metinis suvažiavimas, tai mes, rėjo taip-gi pašokti su ja; bet kas aukojo 25 dol., turėjo bu- s Dangaus žvaigždutė — juod. minkš, apd........... 1.75
Netvarko ir apielinkės šėrinin kiti šokikai neįleido jo į kam ti P. Ragauskas ir J. Statke- s Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid aini. su
=
paveikslėliu ant uįm!................................................ 1.75
kai, susirinkę Saus. 16 d., 1921 barį. Perpykęs jis ėmė skelbti vičius 10 dol.
|
Dangaus
Žvaigždutė — balto kailelio apd............. 1.50
T. F. valdyba.
m., Lietuvių Svetainėj, 180 vaikščiodamas nebūtus daik
B Dangaus žvaigždutė — juodo audek. apd............. 1.00
Ne\v York Avė., Newark, N. tus ant merginos. Kas žin kas
B Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50
PADĖKA.
J., išklausę buvusių New Yor- paleido tas paskalas į “Drau
B Aniolėlis —- juodais apdarais ........................... 1:50
ko suvažiavime ir tarėmės dėl gų” 298 numarį, Gruodžio 20,
S Aniolėlis — juodais apdarais ... /........................ 0.76
1920 m. Skaitytojai, kurie Gerbiamoji Redakcija!
busiančio suvažiavimo.
S SIok maldaknygės yra nedidelėm. Turi baveik pu 300 puslapių.
B Spaudu aiftki.
Praeitų
pavasarį
per
Tams

dar
neužmiršo
to
neteisingo
Besvarstant paaiškėjo, kad
Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00
Račkauskas, Karuža ir Co., pramanymo, tegul nors dabar tų “Draugų” atsiliepiau j B
|
Pulkim ant kelių.............................................................. 2.50
kurie bosavo L. A. B. nuo jos žino, kad paskalų pramanė Lietuvius Subatėnus Ameriko S Pulkimant kelių ...............................
2.00
susiorganizavimo, jau suspėjo pavydas ir kerštas. Merginos je paaukoti atludavojimui, __
bolševikų sudegintos klebu- ■ = Pulkim ant kelių ........................................................ 1.85
L. A. B. kapitalų pervesti yra nepaleistuvės ir nebuvo nijo.s ir pataisymui Vokiečių Į Pnlkim »>>t keii, ............................
1.M
šmuglerių pirkimui akcijų į- girtos. Pamačiusios, kad tarp
v
,
v
...
ši maldaknygė yra ftiek tiek didesnė už pirmesnes. Jus kainų
vairių bendrovių. Nekurios iš vyrų kyla piktumas už jas, jos SUSaUtlvtOS bažnyčios Sllba- i X įvairumas priguli nuu apdarų.
ciuje; pasiunčiau įgaliojimų! Š Maldų Knygelė ............................................................. 75c.
jų. k. t. “Litbuanian Publi- išėjo namo verkdamos ir nesi| Maldų Knygelė ................................................................ 50c.
sliing Co.” ir Resorcin Che tikėdamos, kad kils nesmagu aukas rinkti Uršulei šašieuei
lž»b-4ik)dunii adresuokite:
Brooklyne, nuo kurios per Pre X
M. M.
mical Co., jau bankrutijo, pa mus.
“DRAUGO” KNYGYNAS
kybos bankų už 200 surinktų 1
darydamos nuostolių L. A. B.
WATERBURY, CONN
dolierių apturėjau 9,800 auk | 2334 So. Oakley Avė.
, Chicago, UI.
desėtkus tūkstančių dolierių,
sinų,
už
kurius
rinkėjai
ir
au

Tiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimimimiiiiimiiiiiifii
mes tarėme:
Atsišaukimas į visus aukojo kotojams savo vardu ir para1) Kad busiantis L. A. B.
sius dėl Waterbury’o
pijonų tariu širdingų ačių.
darė dvi kuopos ir abi pa “Gerbiamasis Tamsta: Netu
suvažiavimas turi išrinkti ko
streiko 1920 m.
Su tikra pagarba,
siuntė pagelbos. Pirmiau riu supratimo, kokį padėkoji
misijų, kuri jiadarytų gvneraWa terbury’o
draugijoms
Kun. Pr. Karlauskis,
mes pagarsinome padėkų mų siųsti iš gilumos širdies
lę revizijų ne tik B-vės knygų, pareikalavus nuo New Eng
Subačiaus
kleb.
vienui kuopai. Dabar atėjo su savo vaikučiais nulenkusi
bet ir visų padarytų transak iami
Workers Association
padėka ir antrai už prisiun- galvų nesuskaitytai sakau acijų, priežastį Res. Cliem. Co. Unijos, Lietuvių skyrio, iš 23-12-1920 m.
timų 43,60 auksinų. Ta auka čiu Tamistaį ir kitiems. Kaip
bankrutijiino ir t. t.
duoti atskaitų iš buvusio strei
Mūri joną Bernotienė 'naš tapo nusiųsta Bernotienei Į išgirdau tokių linksmų nau
2) Kad Račkauskus, Busli, ko Waterbury, N. E. W. A
per vietinį klcbouų Kanau jienų iš džiaugsmo apsipyliau
lė su vaikais iš Švėkšnos
kurie be žinios kitų B-vės di unija, negalėdama išduoti pil
ninku
J. Maciejauskį. Štai ašaromis. Kuodaugiausiaį dėper “Draugų” kreipėsi į Anos
atskaitos,
kreipėsi
į
Wa
rektorių pirko akcijas ‘‘L. P.
įneri kiečius prašydama pa Bernotienės laiškas p, Bal- kojų Viešpačiui už kų Jis yra
terbury’o draugijas, aukoju
i man padaręs. Kot Dievas maCo.,” už kų. L. A. B. turi nuos sias tam streikui, kad išrink
gelbos. Iš švėkšnieėiu susi-! tučiui.
Ine
gyvų laikys, kasdienų potolių $5,700.00,kad tie ponai už tų delegatus, kurie ir peržiu
sauvališkų pasielgimų butų retų visas streiko komiteto TAUTOSFŪNDOPAJAMyBEIIŠLAIDŲATSKAITĖ
knygas. Draugijų delegatą
patraukti atsakomybėn.
Ačiui, ačiui milijonais kartų.
turėjo
keletu susirinkimų, bet
3) Kad Ručkauskas, Busli ir
Su augta pagarba,
(Pabaiga).
kiti savavaliai direktoriai bu negalėdami prieiti prie galu
Marijona Bernotienė.”
tų iš direktorijato prašalinti. tinos sųskaitos, nutarė kreip Philudelphiii, Pa. 106 sk................................................................ 197.69
4) Kad L. A. B-vės šėrinin- tis per laikraščius į visas A Rockford, III. 44 sk................................... ................................. 18,04
RED. ATSAKYMAI.
kai savo prox’es (pamainas; merikoje Lietuvių draugijas St. Louis, Mo. 68 sk............................................... j............... ..16,00
Forest City, Pa................................................................................. 13,00
nepažymėję kam savo balsų kliubus, kuopas ir pavienius
Fed. 12 skyrio valdybai (CiBrooklyn, N. Y. LUKAIS. 35 kp..................................................... 10.00
paveda j B-vės raštinę nesiųs asmenis, kurie yra aukoję Thompsonville, Conn. 16 sk.......................................................... 451.00 (-eroje). Pranešimo nespėjome
tų. Nes jūsų balsus naudos t i" Waterbury’o streikui, kat Cicero, III./................................................................................. 100.OO įdėti, nes pervėlai atėjo.
patys direktoriai savęs apsi laiškais praneštų, kuriuo var
gini mui, kuriuos šėrininkai tu dų iš buvusio streiko komi te
Viso....................................$13,659.54 PLATINKITE “DRAUGĄ.”
ri atsakomybėn patraukti. Di- to, būtent: Prano Liubniskio Vajaus Lietuvos Reikalams Cash ........................................ $12.682.27
rektorijatas, gaudamas balsus M. Skučio, Povilo Macelio ar Vajaus Lietuvos Laisvės Reikalams L.L. P. Bonais ............... 350.00
šerini akų tų, kurie patys ne Jurgio Kasiulio siuntėt pini Vajaus Lietuvos Laisvės Reikalams C. S. Bonais ........................ 150.00 Tel. Hurrlson 6688
gali suvažiavime dalyvauti, gus, “money orders” ir ban Vajaus Lietuvos Laisvės Reikalams Lietuvos ŽemėsBanko šėmis 100.00
DR. L. C. BORLAND
kų
čekius.
20# K. State Str. Kanų). Adams ]
Kud.
Jėzaus
Nušluičių
Fondo
.................................................
330.02
gauna didžiumų balsų, o turė
Suradę tikrų atskaitų pas Kultūros reikalams ......................................................................... 47.25 iiered.—6 iki 8 vak. Ncd. 10 Iki 12
dami didžiumų balsų jie sar
,val. Iki 12 dienu
kelbsime visuose laikraščiuose
Metuvis perluill)ėtojax
kastiškai pasijuokia kai suva
Malonėkite kuogreičiausia pra
Labu
$13.659.54
žiavime pakeliama klausimas,
nešti žemiau paduotu antrašu Iki 1 d. Gruodžio yra likę
. 37,470.62
paliečiantis direktorių netikusį
Draugijų delegatų komisija
pasielgimų.
*Tel. Canul 6222
-g
1. Lukošius O. Natkevičius
Viso .......................... $51,130.16
DR.
C.
K.
CHERRYS
g
5) Kas iš šėrininku negalėtų
GRUODŽIO MĖNESIO IŠLAIDOS
2. S. B. Kendulas,
I.IKTCVIS DF.NTISTAH
įį
būti suvažiavime, nežinotų
Mclton National Bank. rūbeliai Lietuvon ........................... .
21.84 t2201 West 22-ml « So. Lcavilt Sl.g
3. J. P. Trečiokas.
jo
kam savo “proxy” pavesti,
A. Btulgiųakia, L. Prezid. gynimo reikalams 592.592 markių 8,000.00 Valandos: 9:30Clileafto
Rašykite šiuo antrašu:
A. M. to 12 N.įį
A
1:00 P. M. to 8:00 P. M.
Garsas už spaudą T. F. 10,000 pakvitavonės knygelių, plakatai,
mes rekomenduojame šiuos
L. O. Natkevičius,
pnliudijimums
parašai
.............................................................
520.00
veikėjus, kurie suvažiavime
827 Bank Street.,
Vajaus reikalais kalbėtojums už keliones ................................. 301.50
dalyvaus: Kazys Vaškas, Jur
Waterbury Conn
Sekretoriaus
alga už Lapkritį ......................... ........................... 150.00 Tel. Tardė («(
Drover >44S
gis Brazas, Antanas tftnknys,
10
i
grosų
vėliu
vėlių
....................
....................................................
100.00
Dr.
V.
A.
SZYMKEVICZ
Kazys Kilimėlius, Vincus AnCICERO, ILL.
Moksleiviams pašalpa ......................................................... ........... 600.00
Lietuvis OydytojM, CtUrurgaa ir
tulis. Jų visų antrašas yra
t
ž S. Radaviciaus, Aki'on. (Ibio protestuotų čekį ..................... 1.75
MOS S. Huleted 84. Cblca<o.
toks: 180 Nevv York Avė. Ne Priešmetinianie susirinkime
Kun. J. Žilius. Grand Rapids, aukos atmokėtu ............... . 381.00 Valandos: 10—12 10 ryto 1—S Ir
A.
L.
R.
K.
Federacijos
12
sk.
va rk, N. J.
Sekretoriaus alga už Gruodį ir smulkios išlaidos ..................... 153.80 4—8 vakar* Nsd. 10—12 U ryto.
6) Išreikštas visų šėrininku Gruodžio 26 d-, 1920, liko iš Ui krasos ženklelius nuo, 21-7 iki 8-12-20
................. 43.22
dalyvavusių šiame susirinkime rinkta valdyba iš sekančių vei A. Stulginskis. Liet. prezid. gynimo reikalams. 7I9.IKM) mark. 16.000.00
K*
pageidavimas, kad ir kitose kėjų: dvasios vadovas klebo
l’liuni- Cieelio 6963
nas,
kun.
J.
Vaičiūnas,
pirinin.
kolonijose L. A. B. šėrininkai
Viso .......................... $20,279.11
DR. A. P. GURSKIS
I.IETIVIK HKNTIMT.Vt
panašiai susitartų, nes tik visų J. Mockus, vicc-pirm. .Jozefu Nuo įsteigimo T. F. iki I d. Sausio 1921 111. pajamų buvo $489.955.46
INI7
W. Illli Si r. Cor. 4»tli Are.
St
relei
unienė,
protokolų
rast.
Nuo įsteigimo T. F. iki 1 d. Sausio išmokėta .................. 459.098.41
šėrininku sutartinumu galėsi
CltrUK UI.
VhI. 9 iAryto Iki 9 vak. Iklmunt
me į B-vės direktorius įstatyti F. Ntrelčiunas, finansų rast. S.
Sausio , «|. lieka .............................. $30,859.05 Npfli-luis Ir Heredita
atsakančius žmones, kurie ap Tamošaitis, iždininku J. Grisaugos B-vę nuo galutino nus- bauskas, iždo globėjais Antani Atsargos kapitalo ..................................................... ‘.................. 8,278.47
na Johnson ir Ona Monkienė. Kun. J. Laukaičio Fondas ................................................. .. 10,154.41
mukiino.
Universiteto Fondas .......... ........................... ........................ lr033.73
DR. S. BIEŽIS
7) Po šiais savo pareiški maršalka J. Adomiiias.
I.U7II V1S OYDYTOJAN
Nepuprustuine nusirinkime Kud. Jėzaus Nušluičių Fondas ..................... ....................... 2,406.14
IK CHlRCKtlAM
mai- įgaliojamo pasirašyti Ne
Pašto ženklų ......................................................... ’.................. 5,0006,76
Sausio
2
d.
liko
išrinkta
vei

2201
W««4 22ail Street
tvarko ir apielinkės L. A. B.
Vajaus Liet. Laisvės Reikalams ......................................... 1,482.34 l'lcl. Cunai 6222
kli
komisija
iš:
E.
Triikunnilė,
šėrininku skyriaus valdybų.
Vajaus L. L. P. Bonų ............................................................. 1,750.00 lies. .3114 W. 42ih1 NI riet
E. šclguitė, Ona Slickicuė. ()Tel. MeKInley tmj
Pasirašome 56 šėrininku
Vajaus U. S. Bonų ............................................................... .’.... 350.00
na
Nausėdaitė,
E.
Oricaitė,
B.
Vajaus Liet. Žemės Banko Bonų ............................................. 100.00
šiame susirinkime dalyvavusių
Balčiūnienė, O. Monkicnė ir E. la'-šų Fonde ...................... .......................................................... 235.20
vardu.
Karsokicnė. šita komisija Už
S. D. LACHAVICZ
D. Rup&inis, pirm..
gavėnių
vakare
surengs
LIETI VYR ORABORIV8
Lalui ................................................. $30,857.05 Irutarnaujii
IslriotuvAas koplslau.ia. RslJ. Brazas, rašt.
insldtls statfcuikll. s mus ds*‘
mums puikų vakarų, kurio p«d
J-r ................................................. 5,000 murkiu lk»l»
■ husitą ulssaSdlatl.
mis eis skyrio iždan.
huu w. iw pi.
chicacD, m.
K. J. K IK ŠINSK AS. Tautos Fondo Sekretorius.
Tel. Ganai StM
PLATINKITE “DRAUGĄ.”
Laiškas seserų Kazimierie222 So. 9-tb St., Bmnkl.Mi. N. Y. į

LIETUVIAI AMERIKOJE

t

braūgms

L1THUANIAN SALES
CORPORATION
414 Broadway Boston, 27 Mus.
Per Spalio menes* Lietuvoje išmokėjo du mili
jonų keturis šimte; p. ’.L.cdešimtis tūkstančių,
devynis šimtus keturiolikų auksinų atsiųstų per

mus iš Amerikos. Lapkričio mėnesį iš Amerikos
pasiuntė per mus j Lietuvą tris milijonus septynis
šimtus septynias dešimts aštuonis tūkstančius, devyniasdešimts penkius šimtus.
KODĖL?
Dėlto, kad Lithuanian Sales Corporation (Lie

tuvių Prekybos Bendrovė) :

1. Teisingai patarnauja. Siunčia pagal dienos
kursų imdama tik mažų dalį už savo darbų

2. Greitai pasiunčia. Pinigų paduotų persiunti
mui neužlaiko, bet tuojaus perlaidų išduoda
kurių pats siuntėjas pasiunčia Lietuvon.

3. Greitai išmoka. Turį savo skyrius Kaune,
Vilniuje, Panevėžyje, Skuode, Mažeikiuose,

Liepojuje ir Vabalninkuose ir tiems kurie
negali ateiti patįs atsiimti pinigų, tai pa
siunčia paštu iš Kauno.
,

4. Saugiai siunčia. Dar nėra nei vienas skati
kas prapuolęs siunčiant per mus.

AR HE LAIKAS
Ir Tamstai siųsti savo giminėms Lietuvoje pini
gų ant pavasario? Ar ne laikas pradėti siųsti per
įstaigą, kuri yra suvirš dviejų tūkstančių Lietuvių
nuosavybė?

Rašyk šiandien ir reikalauk kad mes prisiųstume savo kursą, tada sulygink su kitais.

Visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:

Lithuanian Sales Corp.
414 West Broadway,
Boston 27, Mass.
Arba į musų skyrius:
CH1CAGOJE, 3249 South Halstcd Street,
W1LKES-BARRE, 300 Savoj Tbeutre Bldg.

AMERIKONIŠKA LINIJA
Tl«'-ugiii(s

Pu turim vinių

NEW YORK-HAMBURG
O<-riuu.«ius kelius Lietuviams ir lt,įsūnis.

Didžiausi Moderniški Laivai
S. S. MANCHURIA Išplauks Vasario 24
S. S. “MONGOLIA’ Išplauks Kovo 10
Trečia Kliasa iš New Yorko 1 Liepoją $132.00
T‘.’5v.~. —r. .?.
$130.00
Treutou kliauus pnmžieriai valgo didžiuli) dining kambaryj, kur
tarnui JieniH patarnauja. Uždaryti kambarini leaervuojuuil mo
toriniu Ir valkaiiiM. AtuUkiukttc j Kuiiipanijus Ofisu, II No. llearbom Str. Clilottgo, arba j Lokalį Agentų.
,

♦

Russian American Bureau
160 N. Welli St, Room 205,
Chicago, Illinois
Siunčiu s,'kuneių puri i jų pasnžierių j Lietuvn ir Rusiją
4-tų dienų Vasario. Kas nori prisidėt prie tos partijos,
tegul atsišaukia tuojaus.

I’rirengsiiue
vienų dienų.

reikalingas

išvažiavymui

pojierns

į

ialtijos-AmerikosLinija
TIESIAI

HE

PEItSEHIMI

Kaina
3
HAMBURGĄ
Kaina
3
LIEPOJŲ

Ik

NEU

klesos
klesos

YOItKA

f

$125 j Karės Ūks
$145 f
$5.00

“ESTONIA” buvęs “CZAK” išplauks
“POLONIA” buvęs “ KUlfSKišplai
M

KEMPE, (.merui Ue-tirn Pussi-uger Agent
120 IVortlf Ia» Heile Ht„ ChleuRO, IIIIiioIh.

Arba kreipkitės prie inumj iigentu Jiirij mieste.
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A UJ K «
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met tapo perskaitytas &v. Ka
zimiero seserį) laiškas, prašan
Pirm negu siunčiat pinigus, paklauskite musų kurso, nes tada galėsite spręstis pašelpos, tos pašelpos ne REIKALINGAS tąojaus fttsakantis
Vargoninkas.
Alga
davė.
ti per kur naudingiau siųsti.. Pristatome pinigus j 30 dienų ir parodome kvitĄ su
$75.00 Ir ineigos. Atsišaukti
Bet draugija neatsisakė
MIRĖ KAPIT. STREETER
parašu priėmėjo.
t
pas
remti Šv. Kazimiero seserų
Kun. E. V. Grikis
Kapil. Streeter dar nesenai vienuolyną, o tik pašelpą ati
396 Church Street
Chicagoje buvo pagarsėjęs sa dėjo vėlesniam laikui. Ir tą
New Britain, Conn.
4
____________
padarė ne iš keršto,* ne iš
vo truksimus.
Parendavojame
Padarome viso
Town of Lake apielinkėje
Pirm' kokiu 40 metu jisai rūstybės, o tiktai dėl tėvynės Reikalingas atsakantis var
Safety Boxes
Chicagoje vaikščioja žmogus pasisavino geroką ruožą že Lietuvos meilės. Negalėdama
kius Notariš
gonininkas tuojaus.
su kunigiška apikakle ir sako mė-* paežeriu šiaurinėj miesto du darbu dirbti vienu kartu
$2.50 metams
kus raštus
Kun. A. Brižka
si esąs iš North Sides. priklau daly. Ir visas laikas tvirtino, Kv. (Juos draugija pirmiausiai
4400 So. Fairfield Avė.
ps prie kunigu Marijoną vie
kad ta žemė esanti jo savas norėjo patarnauti savo bro
Chicago, I1L
nuolyno ir renkąs aukas Lietu tis. jJis turėjo net raštus. Pa liams ir tėvams vai tojau
vią našlaičiu prieglaudai.
Iešką u darbą j bučerne esu nese
galinus teismas atrado, kad tiems ir verkiantiems Lietu naiPapatyręs
dirbsiu žu mažesnę mo
voje iš vargo, skurdo ir ne kesti kol pramoksiu,
Tą patyrę pareiškiame, kad tie raštai suklastuoti.
mokų S Kalbas.
Jeigu kam esu reikalingus malonė
laimų.
kur
badas
bei
šaltis
nei vienas kunigas Marijonas
Ilgus metus jis su ginklu
kite pranešti šiuo adresų:
tuomi neužsiima, ir kad asmuo. rankoje gynė savo “savastį” tankina, kur kraujas liejasi
B. M.
So. Stale Street
(’ldeugo, in.
Fabionas ir Mickeviče vedėjai
I kuris šeštadienije po pietų 22 bylavosi. Pagalinus nuo tos už tėvynės laisvę. Mes esame • 104 Telefonas
ŠA'enluortli 7«18.
į Sausio rinko aukas Našlaičiu žemės spėkomis laivo praša Lietuvaitės ir negalime to ne
Paieškau savo dviejų pusbrolių Ir
809 W. 35th St.,. Kampas Halsted St., Cbicago.
žinoti, arba žinodamos nieko pussesers
prieglaudai saliunuose apie lintas.
Birštonu iš Majoriškių. Gir
dėjau
kuil
jie
gyvena
Detruit,
Mien.
neveikti.
45-tą gatvę ir Ashland Avė.
Tas žemės ruožas, apie 160
Atnišauklte šiuo adresų:
,
Važiuojantiems j Lietuvą parūpiname pašportus už $1.00.
JONAS BIRŠTONAS,
nebuvo nei kunigas nei Mari akru, šiandie vertas yra 200
Tai-gi 14 Lapkričio Surin
145 S. 8 Street
' Stciibctiville, Ohio.
jonų vienuolijos narys.
Parduodame cash markes ir draftus.Parduodame laivakortes j Hamburgą,
amas sutarė kuogreičiausini
milijonu dol.
Paieškau
Kun.
Petro
Valionio
ku

Liet. Kataliku Labdaringoji
Bremeną ir Liepoją — vienu laivu bepersėdimo.
|
Mirė jis Kast Indiana ITar- surengti vakarą Lietuvos Gy ris pirmiau gyveno ChicagoJ, dabar
Sąjunga renka aukas našiai hor, Imk, vargi', eidamas 81 nimo Reikalams ir visą pelną nežinau kur, aš tūrių svarbių reika
lų prie Jo, kas apie ji žinote pra
\ čiams. bet tą daro tiktai vieti- metus. Ir prieš pat mirsiant sudėti ant tėvynės aukuro. neškite
Patarimai dykai.
šiuo adresų:
S,
\nės kuopos savo apygardoje tvirtino, kad toji žemė prigu Šimtinę aukojo pati draugija Uos 138VLADAS JI REVKII
Dorrisville, III.
Vai.: Kasdieną — 9 ryto iki 6 v. po pietų Vakarais: — Utar. Ketv. ir Subat. iki
tarp pažįstamą žmonių.
linti jam ir jis nepasiduosiąs. iš savo iždo.
9 v. v. Nedėlioj iki 3 vai. po pietą.
Paieškau savo švogerio Domininko
Vakarėlis įvyko 27 Lapkri Marculaičio ir pusbrolio Adonio Aiarclulaičio, jis paeina iš Vilniaus Oub.
!■■■■■■■■■!
APIPLĖŠIAMI GATVEKA čio ir pelno davė šimtą šešias Trakų pav. Pavašonlų pnmp. Kėdai
Į AUTOMOBILIŲ SAVININ
sodžiaus. Malonėkite ije patys ar
dešimts keturis dolierius ir nių
RIŲ KONDUKTORIAI.
kas apie juos žinote pranešti šiuo
į- KAI TURĖS POLICIJINIUS
>0 centų. Visi tie pinigai jau adresų:
JOHN I.ISAl'SKAS.
ŽENKLUS.
Kalamazoo, Mieli.
Su Vasario 1 diena Cliiea- Cbicagos plėšikai pągaliaus pasiųsti Lietuvon. Tai-gi vi 1220 4 Street
siems
svečiams,
atsilankupradėjo
užpuldinėti
gatvekai gojc visi automobilių savinin
Paieškau savo pusbrolių Jono ir
Gedvilų paeinančių iš Kauno
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
kai iš policijos turės gauti rių konduktorius. Sekmadie siems j vakarą tariame nuo Jurgio
Ited. Raseinių Apsk. Viduklės parap.
širdžiai
ačiui.
nio
vakare
a
pi
plėšta
net
trys*
Hlinstrnpiškių
kaimo.
Tūrių
'
kiliai
f specijalius paliądvinus, ku
reikalų pas juos. jie patys ar
Ar jos raudo
IlEETHOVENO KONSERVATORIJOJE muziko* mokslo metas.
Musų draugija, pritardama svarbių
li riuose bus automobilių savi- konduktoriai
kas apie juos žinote praneškite.
nos,
vandenėtos
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m.
visiems geriems darbams pir Eli. (Saboni. lkc) LACKtlTIENE
ar užsidegę? Ar
į. įtinku fotografijos, pavardė,
Mokinama įvairių muzikos šakų. l'žsirušyti galima bile kada.
4IU Fnuiklin Str.
Port U'asli. Wi.-e.
1 kenčiate nuo vai
3259 South Halsted Street
Chicago, III.
adresas ir kiti indentifikavi- 14 AUTOMOBILIŲ PAV0G-, mutinė nuolatiniais mokeskio. užaugi), nusil
pnintų akių vo
Telefonas
Boulevard
9244
iais
prisidėjo
prie
Lietuvių
TA.
ANT PARDAVIMO?
k Jno ženklai, taippat automobikų. Žvairumo, ar
R.
Katalikų
Labdaringosios
kitų kokių akies
; Tių rųšys ir numeriai.
(ligų? Jus n-M;a<Namas
ant
pardavimo
2
pagyve

Praeitą parą Chicagoje pa Sąjungos ir įmokėdama šimtą
T; .. Tuos ženklus
bus galima
I lite atidėti gydy
nimų su elektra ir visais pagerini
mą nes laikas yra brangus. Ne
dolierių
tapo
amžinaja
garbės
vogta
14
automobilių.
mais, basementas ištaisytos šule lo
• gauti su Vasario 1 d. aštuotoli visos akių ligos galima iš
tas Ir garadžius. Parsiduoda pigiai
gydyti, jeigu pradėta laiku. Juo
Praeitą savaitę vienoje pa nare.
■jtiose policijos
nuovadose:
nes savininkas apleidžia miestą.
ilginu ius atidedate prideramą
Musų
draugija
neužmiršta
J. VAIŠNORAS,
Sununerdale, Town Hali, Sha- roje buvo pavogta net 28 ne
19-ta Vasario ir Balandžio 6, 1921 f
priežiūrą, tuo liga darosi aršes
Cicero, III.
nė Ir tuo labiau jus esate pavo
nei vienuolyno, nes ir jam yra 1508 W. 49 Court
IS New Yorko be jokių mainymu tiesiai J
kespeare avė., Fillmore, Warr- šinos.
jui liekant neregiu.
pasidarbavusi pagal išgalės, Parduoda pigiai laikrodėlius žie
į-en avė., Austin, So. Cbicago.
BREMEN ir DANZIG
l’ž tatai garbė yra Šv. Onos dus taipo-gi Visokios kningas. KanEnglewood ir 48 gnt. ir Wa. GAISRAS.
S. S. “SUSQUEHANNA”
tičkas, Maldos kningąs ir visokios
draugijai.
rųšies ir patentuotas giduolės iš prie
basb avė.
Atsišaukite
pas
/
A pa rtan lentiniuose namuo
H. CLAl SSENIES A: Co. Gcncrntiai l'osužicrinlai Agentėj
Žemės Dulkė. žastis kitoV.biznio.
f
Policijos viršininkas nuoGAIŽAUSKAS
tOlt N. I.a Šalie St., Cliicago, III.
Tel. FraukUn 4130
se po num. 6205—07 Wayne a3212
Aubum
Avt*.
Chleago,
III.
Mioniauja, kad gyvuojant to
Freight Skyrius 120 Broadvvay
Now York
Daleiskit man išegzaminuo
IS BRIDGEPORTO
lėjai sistemai bus mažiau pava ve. buvo pakilęs gaisras nak
Ant pardavimo pirmos klesos Ko
ti Jūsų ąkis be užmokesčio. Jei
čia. 18-ka šeimynų turėjo pa
moda galima matyti kasdien nuo 8
giama automobilių.
gu aš gailu jums apgelbėti, aš
iki U valanda vakare.
taip Ir sakysiu, jeigu negalėsiu
(Pabaiga iš praeito num.) 921
‘ ip2() metais Chicagoje pa spaust i gatvėn. Padaryta apie
W. 33 St. 2-ros Lubos užpakalio
aš lygiui atvirai, ir tat pasaky
$15,
(MM)
nuostolių.
siu. Aš daleisiu juni pašinaudoKrotkns, V. Daukšienė, P.
vogta 5,974 automobiliai ver
ti mano 23-jų metų patyrimu
Parsiduoda farmu 80 akrų, apVe 60
.Janušauskaitė, K. Grigonienė, dirbamos likusi gunykla, ir miškas
tės 5 milijonų dol.
kaipo akių specialistu ir mano
■
MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ JUSU
■
gabumu išgydyme tūkstančių ut
žema" lauka. Viskas auga. Na
Sakoma, ir kalkintuose prie MIRĖ SENAS BRIDGEV. Balanda, M. Kibartienė, A. Daug
sltikimų, kuriuose kiti buvo at
iniui Ir didele ,,barne”. 114 mylios
PORTIETIS.
sisakę gydyti. Jus neprivalote
miesčiuose bus įvesta ta ženk
Plainvs, A. Tamošiūnienė, B. nuo miesto. Kaina $3,200.00. Geistina
daleisti dalytėti jūsų akis kitam
kad puse būt j mokėt likusius kaip
lų sistema.
kaip tik okulistui utigščiauatč
Juozapas Lesčynskas mirė Pėpsos, S. Krudas, .T. Pupuns- parankiau tr lengviau, (šioje aplelinlaipsnio, o tai aš jums gailu suyra 7 lietuviai). Atvažiuokit. Ur
nedėlioj Sausio 23, namuose ki , M. Lekavičia, A. Pušins- kei
'teikti. Nedaleisklte trukumui
ba klauskit daugiau žinių.
pinigų jums kenkti. Mano kai
KARPENTERIŲ UNIJA
JONAS ŠLEGATIK.
po num. 4307 W. Jackson kis. J. Vaičis, A. Bartkus, P.
|
Jeigu Jįas turite Liberty Bondsus ir norite
nos yra prieinamos ir mes galė
Wliltc Cloud. .MM).
Į | ATMETA DRAUSTINĄ SU Boulevard. Vėlonis buvo 68 Ado uaičiutė, J. Brožavičia, M.
sime susitaikyti ant Išmokėjimų
g
juos išmainyti ant pinigą, tai parašykite
' |
TARTĮ.
metą amžiaus laike vaistyny- Zimontieriė, O. Petkaitė, K. Parsiduoda Kalbinus. Savininkas va
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime
S
žiuoja Lietuvon. Atsišaukite.
Vasilauskis,
M.
Rezerkienė,
Ig.
®
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu
4544 S. CaRfomla Avė.
Karpenterių unijos viršai čią prie 33-čio PI. ir So. Mor Malins, P. Butkus, K. Cer
čiai paskelbė, kad unija pa- gan Gatvės. Amerike išgyveno nnuskas, J. Garuckas, R. ApaNAUJAS IŠRADIMAS.
naikina .kitiiomet padarytą su 47 metus, yra vienas iš senąją lionaitė, Z. Mitkienė, V. Vasi- Kas turite komas ant koją ir ne
Tų dalykų neatidėliokite. Juo
galite išsigydyti. ITIsiųsktte 50c. o
greičiau pradėsite gydymų, tuo
tartį su namų statymo kont- šv. Jurgio parap. parapijoną. lauskienė, J. Trasauskas, M gausite gyduoles kurios jums tuojaus
> 35 South Dearborn Str.,
Chicago, Olinois. ■
greičiau pasveiksite. Jūsų akjs
X. Y.
'.šgydls. Rašyk šiuo adresų:
pačios nepasveiks, bet Jos daro
raktoriais. Sulig tos sutarties,
P. DĖDINAS.
Marcienė, P. Gedvinienė, J
si vis blogesnės. Tam tikras gy
1007 S. 12 Stret-®
Rhcboygan. Wlsc.
kontraktoriai statyti namus
dymas. ir tain tikri akiniai išgy
Stužauskis, J. Barkšius, P.
dys Jūsų akis jeigu tiktai pada
1 medžiagą galėjo įsigyti tik
rysite) laikų. Ateikite šiandien
Katauska, J. Kačinskienė, Ig.
pasimatyti su manim. Kegzanuo Cbicagos firmų ir medžia
žilius, J. Maliuševičia, K. Kaniinunsln dykai.
ga turėjus būt pagaminta tik
zauskas, U. Martinkienė, P. Iš Amerikos siunčiami pini
Statistų darbininkų. Tš kitur
24 Stata Straat, Naw York City
Veršinn, J. Dimša, J. Čemaus gai į Lietuvą; greičiausiai pa
atsiųstos medžiagos knrpente- CHICAGO, ILL. BRIDGE- kas, J. šaučiulis, S. Suris, J.
Pasai. Patarnav. Iš Nrw Yorko
siekia adresantus Lietuvos kai
per Gothenhurg Švediją J
Tiai nepripažindavo ir atsisa
Liepoj u Ir Rygą
PORTAS.
Petravičia, P. Zabrauskas, Ig, muose, kada yra pasiųsti per
kydavo dirbti.
Specialistas Akių, Nosies
S. S. DROTTNINGHOLIŲ Iipl.uk. Vuario 10
Žalys, A. Kazakauskienė, R. Federalę Paskolų Bendrovę
_ Del to Cbicagos firmos pa Prie šv. Jurgio parapijos
Trečia
kiltis* J Liepojų ir Rigs
Ir $6 karės tazų. Trečio#
ir Gerklės Ligą.
Januškienė, A. Vaitkienė, A. 666 W. 18th St., Ohicago,
kltaftos pasnžierlai yra talpinami puikiuose kambariuose po t—4—t
brangino medžiagą, pabrango gyvuoja daug draugijų. S* Stasulionienė, K. Saliamonavižmones^
kuri turi sąskaitiškus ryšius su
120 S. State St., 2 augštas
Norint tikietus ar Inrormseijaji apie pasportus susižinokite su
statymas namų ir pagalinus niausią ir didžiausia mergai
čienė, J. Ramutis, P. Vaznonis, Lietuvos Bankoms.
vietiniais agentais.
Chicago,
III,
visai sustojo
ta industrija. čių ir moterų pašelpinė (Irau
Pinigai yra siunčiami pas Vai.: 9 iki 6: Nedėl. 10 Ik 12
Del to andai federnlė “grnnd gija yra šv. Onos. Ji vi šuo A. Jonnitė>4S- Mickeliunas, J.
Visackis, P. Norušas, D. Tau- toms ir telegramais, ir išduoda
Vienos duris J šiaurę nuo
jury’’
apkaltino ir padavė met tarėjo prakilniausią d va jinis, P. Rumbis, J. Bapkus, J.
Futr Krautuvės
savo čekius (draftus) ant Lie
r kriminalin teisman visą eilę šią ir gražiausią vardą. Nei Ažukas, J. Mazilauskas, L
tuvos bankų.
EXTRA! Palikta ttfusų sankrovoj. EXTRA! •
firmų, kontraktorių ir unijų dabar ji nepadarė nieko blo- Nayickas.
Keliaujantiems
j
Lietuvą
yra
štai kur stebėtina proga .nusipirkti augštos rū
viršaičių.
uąi, nei nenužemino savęs.
šies OVA RANTUOTA VICTRObĄ vertės iki tiUO.OO
Pinigai pasiųsti
Kaunan sargiausiai ir patogiausiai vež
Tai kame visas “trubelis” Kur tik pažvilgsim, ten pa
tik už ttli.OO, priedų veltui 12 rekordų, >00 Adatų tr
Lietuvos Steig. Seino pirmi tis pinigus Federalės Paskolų
DEIMANTO
ADATĄ.
šios NAUJOS
PUIK1O8
Dr. M. Stupnicki
; su statymu namų Chicagoje. matysim daug gerų jos pada ninko A. Stulginsko vardu.
VK’TROEOS palikta musų SANKROVOJE didiiuBendrovės Draftų formoj, iš
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubAnkrutijo. Kiek
p Nestatomi nauji namai, snm- rytų darbų. Nei pačiais sunviena MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVB8
3107
So.
Morgan
Street
-V. Petrauskas, duotus ant Lietuvos bankų; tie
Jo« baisiai brangios.
OVA RANCIJOS. Kam tai pirkti I* Antrų rankų
CHICAGO, 11,1,1 N 018
kiąųsiais betvarkės laikais ta
3223 Aubnrn Avė., Chleago bankai išmoka pinigus draftų
mašina, kpomet gali pirkti PUIKIĄ. NAUJĄ GVATelefonas Varils 5033
RANTUOTĄ VK’TROl.Ą vertės iki »2St.OO. tik u>
draugija
nesidavė
suvadžioti
savininkui
be
jokių
nutraukų.
>38.00 su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų
PRANEŠIMAS.
Valandoj — 8 iki 11 I* r#to:
niekšams. Nors dątig prisėjo
4A N KROVOM.
Parduoda laivakortes ant dvie 6 po pietų iki X vak. NedėlloIŠ NORTH SIDES.
I’llnsi užtikriname tomistą, kad nėra kitos krau
inls
nuo
5
iki
R
vai.
vakare.
; Lietuvių R. — K. Amer. kentėti ir sunkenybių atkelti,
jų tiesiausių į Lietuvą linijų,
tuvės nei sankrovos lygios musų sankrovai palygln.int nupiglniinu.
A
L&bd. Sąjungos, po šv. Anta bet viskas jai buvo lengva, nes
L. Vyčių 5 kuopoa nepaprasta* ant kurių nereikia persėsti. 18
Mes žinome, kad apsnuokės tomistai atvašluoSankrovos
tl. nepaisant kur gyvenat. Taipgi tnee turime kele
no globa, Centro metinis susi-'ji ir jo s narės visuomet buvo Husiriiikimnu bus trečiadienio va Montreal į Eydkunns (netoli
Kaina tik tą augštos rųštes XIKROR ODOS IR VEI.OUMO
VALENTINE DRFJ4MAKIKU
geros.
kare. Sausio 2f» d., 8 valandą, Sv prie Kauno), kaina $107.15.
rinkimas bus trečiadieny, Sau
SEKLYČIOMS RETŲ, kuriuos parduosime už pir
COI,I,E<4ES
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos.
•305 R. Halsted. 3407 W. Madlson.
sio 26 d., i. m., 7:30 vai. vaka šv. Onos draugija tyli, lyg Mykolo Ark. parapijos uvetainčj
Iš New York į Liepojų, kai
Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste Ir
1850 N. VVclls St.
ė*
135^
prienileečiuose. Taipgi Išsiunčiame C. O. D. LIBER
re, Dievo Apveizdos svetainė jos nebūtų pasaulije. Ji nesigi 1644 Waban»ia Avė. Viaua nariua na $145. Taip-pat ir iŠ Lietu
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
TY BONDBAt PRIIMAMI.
Moko Nluvimn. Patternų Kirpi
je, prie 18-tos ir Union gatvės, ria savo dideliais ir tankinis kviečiame auBirinkti, nes turėjime vos j Ameriką.
Atdara kas dieną Iki 9 vai. vak. Nedėldlenlals ąuo 10 ryt& Iki 4 p. p.
mo, npsignlng bizniui ir namams.
duodamos dykai, Diplomai.
gerais darbais. Tik paskutiniu keletą svarbią pasitarimų.
Chicago, 111.
Skolina pinigus ant Ameri Vietos
Mokslas lengvais atmokėjimnis.
NATIONAL STORAGE CO.
Kuopą atstovai malonėkite laiku ta draugija tapo netei Bus renkami darbininkai vaka kos ir Lietuvos namų, žemių ir Klesos dienomis Ir vakarais. , I’aViršiausiu sankrova Ir pardavimo ksmharls
-eikalnuklt knygėlėa.
singai papeikta, už ką 14 Lap rui, kuris įvyks Sausio 30 d.
skaitlingai atsilankyti.
ūkią.
i
Tel. Heeley 1643
3023 Ro. Ashland Avė., Kampas 31-oa Gatvės.
x
RARA PATEK, plrintntnk*
kričio dienos susirinkime, kuoValdyba.
Pirmininkas
Ofisas atdaras iki 9 vai. vak.

| CHICAgOJE.
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APSISAUGOKITE PRIGA. viKy.
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