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CCOMD-CLASS M A TIKU IIA1ICB SI.
KHiERED AS KECO1MD-

VOKIETIJA DALYVAUS LON
DONO KONFERENGI JOJ
Prancūzai Pasirengs Pavartoti
Prievarta prieš Vnkiefiius

NORIMA SUSIAURINTI
SULTANO VALDŽIA.
Turkai nacijonalistai nori pri
pažinimo.
Konstantinopolis, Vns. !). —

Nors kiekvienam yra gerai
suprantamu, kad Angoros su
Konstantinopoliu
susitaiky
mas negalimas, bet tuo žvilg
sniu derybos vis dar vedamos.
Bekir-Sami paša. naujas
Turklį naci jonai istų užrubežiPRANCŪZIJA APIMTA
VOKIEČIAI PADUOS KON
nių reikalų ministeris .Ago
TR-PASIŲLYMUS.
LYG BAIMES.
roj, Vasario 1 d. paskelbė ma
nifestų, adresuojamų i visų
Nori, kad tai butu aptariama. Pasirengusi pavartoti prie pasaulį. Manifeste pažymima,
jog Turkai pageidauja taikos,
vartą.
kas leidžia talkininkams priBerlynas, Vas. 9. — čia ofi
cijaliai paskelbta, kad Vokie Paryžius. Vok. 9. — l’ran- I1"""1' Ang“"“ 'aidžia, ir An
tija pagaliau sutikusi su tal elizijos vvriausvbė ir tautos i R',ms
of'uu.iahai pakkininkų pakvietimu Londono va.lai didžiai susirnpi.no apio vi<“»'i P“si'W' delegatus l.unkonfereneijon aptarti atlygini- bUsį,inajQ Londone konferenei- <lon° konferencijom kuri pramo klausimą.
Konferencija , j.u ,<urįoje i,lls aptariamas ga- sidėsianti Vasario 21 d./
Nori pripažinimo sultano.
prąsid«*> Kovo 1 dieną.
(bitinai atlyginimo klausimas
Nuo
Turkų
naci jonai istų
Vokieti jos vyriausybė, pain- ir kur Vokiečiui paduos savo
vado Mustaplia Kėniai pašos
formuodama apie tai taikiniu- kontr-pasiųlymus.
sultanas
čia gavo ilgą teleg
kiis pareiškė, kad jos siunčia-1 Prancūzai apimti kaipir ko
mi delegatai toje konferenei- kįos dešimtinės baimės, kad ramą. Kernai reikalauja sul
joje paduosiu talkininkams prįpažintus augščiausios tary- tono, kad jis pripažintų Ankontr-pasiųlynms. Sako. tie ,bos .^lyginimas kartais nc- Igoros seimą,, taigi ir paties
pasiųlymai turės Imt aptaria- blpll mažinnipas arba kadir Kemal’o valdžią, kuri esanti
teisėtoji legislativė imperijos
nu. Kitaip neapsimokėtų, nei trukdomas.
valdžia. Anot Kemal’o, Kons
delegatu siusti.
Prancūzai pramato, kad tą tantinopolis yra svetimų šalių
(trukdymą ar tik
nepadary- okupuotas, tad tenai negali
PREMJERAI RAGINA
ianti Anglija su Suv. Valsti gyvuoti Turkų valdžia. Turki
PRIE&INTIES.
jomis. Jei taip Įvyktu, tuo jos sostinė šiandie turi būt
met Prancūzija pasirengusi Angora. kur turi gyventi ir
Bavaru kabinetas turi posė savarankiai veikti prieš Vo visi ministeriais Bet kad Kon
džius.
kietiją, okupuojant dnii'gtll b stantinopolis tikybiniu” atžvil
———
Vokietijos teritorijų.
giu Turkams yra svarbus, tad
Munichas, Lavaiija, \ as. 9.
(-.ja sn]-olna< bn(Į pmuf^izai sultanas turi gyventi Konstan
- Įvairių Vokietijos valsty- jau if lajp j)gjd (lel,,jpsis su tinopoly.
biu m.nister.ai p.i.mmnka, Vokietijn
pastHrtts;s atlv? Tuo keliu norima šaitanui
siifiko paraginti
n
paragint, ir pareiki!- („j,,-,,,,,, paskyi imas tnri hnt susiaurinti valdžią taip, kad
lauti, kaj Vokietijos
. . vvriau i galutina) b,* jokių išsikulbė- jam paliktų tik tikybiniai rei
svbė smarkiai '“'/'"'•"■sinti, jimll
kalai.
talkininku reikalavimams, su
Nori turėti atstovų.
formuluotiems' augščiausios . Sal\"- '‘tingiau negalima nuKernai tolinu telegramoje
tarvbos Paivžiuje. Sako. Vo- ^cisU
Nes Prancūzijos fikieti.įa privalo pasipriešinti ,nan*ai »tsi<lnre
blogiausian sako, kad jei sultanas pripa
augštam atlvginimui ir prieš pudcjjman. Reikalingi pinigai, žins Angoros valdžią, tuomet
norėjimą nuginkluoti Vokie- įgyventojai vos pavelka mo pastaroji Konstantinopoliu pa
čiu miliciją Prūsijoje ir Bava Įkestis. Vyriausybė neturi pi siųs savo atstovą pas šaita
nigų apmokėti nuošimčių už ną. Taip įvykus, Angoros val
rijoj,*.
skolas.
džia paskirs pinigų užlaikyti
Apie tai čia vakar pranešė
šaitaną ir mokės pensijas vi
Bavarijos niinisteris pirminin
kas l)r. Kaliu, siigryžęs iš Ber-Į DARBININKŲ VĄDAS GA sam burini sultano valdinin
kų.
VO KALĖJIMĄ.
lyno, kur jisai su kitų valsty
Pagalinus sultanas paragin
biu ministeriais pirmininkais
tas
pasiųsti nuo savęs Londo
ir Vokietijos kabineto nariai?
New York, Vas. 9. — Builturėjo konferenciją atlygini ding 'Pradės ('ouncil preziden nan delegaciją ir nuo talkinin
kų išreikalauti, kad jie pri
mo reikale.
tas Brindell teismo atrastas pažintų Angoros valdžią ir
Šiandie Bavarijos kabinėta.- kaltas išnaudojime statytojų
betarpiai ją. pakviestų konfe
tuo pačiu reikalu turi dar vie namu ir nubaustas kalėjimu rencijom
ną posėdį.
nuo 5 ligi 1(1 metų.
Tas parodo, kad šiandie An
goros valdžia daugiausia dar
buojasi, kad talkininkai ją
NAUJAUSIOS ŽINIOS
pripažintų.

1J)NIX)XAS. — Anglijos ministeris pirmininkas Lloyd
George vakar kalbėjo čia susirinkime Welsli National Liberal Council. Airijos klausime jis dar kartą pareiškė, kad
Airiai neturi laukti nepriklausomybės. Sako, Airiai, nusi
gėrę laisve, patys nežino ką jie darą ir ko norį.
BKRNK. Šveicarija. — Luzemėje steigiamas katalikiš
kus universitetas. Tam tikslui už 15 milijonų frankų įgyta
prieš pat karą greta pastatydintu du dideliu viešbučiu. Tie
du iM*rdirbanm į nniversitelų.
\V A'S| 11 X( iT( >N.
Valstybės sekretorius Colby užgina
visokias paskalas apie galimą karą Suv. Valstijų su Angli
ja. Sako, apie lai negali Imt nei kalbos.

TOKYO. — Nors Japonui 'spauda tyli, bet Vladivostoko

laikraščiai atvirai rašo apie neišvenglinų karą Siberijos su
Japonija.
IX)NDOXAS. — Pietinės Aprikos T’nijoje rinkimai“
laimėjo Anglijos šalininkai. Tad Anglijai nėra baimės, kad
tenai veikiai turėtų būt paskelbta respublika.

Pripažinimas nepramatomas.
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KATALIKŲ KONGRESAS
KAUNE.

ZELlGOWSKI IR JO KA-

RUOMENĖ.

Lenkų okupuotoj Vilniaus
srity
jaučiama didelė maisto
natorius Smool iš l’tali vals
nos, Masu Azijoj, pareina ži tijos buvo padavęs sumanymą Sausio pirmomis dienomi: stoka. Rugių padui mokama
Kaune įvyko pirmasis Lietu ligi 1,290 lenkišku markiu.
nių, kad tenai 70,(MM) draikų
įstatymu uždrausti rūkyti vi
karuomenėn patvarkomai. Ruo suose valdiškuose bustuose vos„ Kataliku Kongresas.
...
(Iv veri tojai, be tautos ir ti
Kongresas sėkmingai tęsėsi i k .
šiamasi dulelėn prieš Turkus AVasliingtone.
skirtumo, griežtai nu
tris dienas (Sausio 3, 4 ir 5).
nacijonalistus ofensvvon.
Šitame klausime keli sena Be organizaeijinių klausimų sistatę prieš Zeligo\vskio ka
toriai pasiginčijo ir pabaigoje Kongareso posėdžiuose laivo reivius. Vi*f> to pagrindas —
UŽGINA PASIŲLYMĄ TAI
atmetė nelemtąjį sumanymą. nagrinėjami tolimesnės Lietu kareivių plėšimai ir žudynės,
klNTIĖS.
Išreikšta tik pageidavimas, vos katalikų darbuotės dės o taippat atskirų kareivių da
romos savarankės rekvizici-\
kad įvairių departamentų vir niai.
Berlyno, Vas. 9. — čia bu šininkai pagal savo nuožiūros
jos.
Referentais buvo pakviesti
vo paskelbta žinia, kad buk uždraustų rūkyti ten, kur yra
Važiuoti pastotėn gyvento
ir dalyvavo: d-ras Tamošai jai laiko didžiausia nelaime.
Vokietijos vyriausybė ]>er a- pavojaus.
tis, kun. Tumas, d-ras šalmerikonišką misiją buvo paSenatorius
Smitli
iš Arizo- jkauskas, d-ras Jokantas, kun. Dažnai pasitaiko, jei žmogus
...
,
,
siųlusi Sųv. Valstijoms taiką, na valstijos, demokratas, sniar .
veža kareivį pafronte, jam at
v,i, •
.
...
,. .
.. dr. Mauauskis,
kun.
\iutkepaduodama sąlygas.
ima batus, drabužius, pinigus
kiai nupeikė snnianvmą. .lis
,
,
, .
‘
,
'lems ir pral. Dambrauskas,
Vokietijos vyriausybė va pasakė,
ir arklius, kuriuos legijonittd
kad gana tuos “blue
. .
, . .i Kongresas padare
kar ofieijaliai užgynė tą ži Jla\v ,, aptarti. ir remti.. Jei
'•nug
ka
j j.an,.nors parduoda, ir
taip „i*
, •
,
, 1 i svarbiu nutarimu,
nią.
patį pliką žmogelį varo per
bus pasielgiama, tai Ameriko
Taippat amerikoniška komi je pakils kokia bobiška geni-i Dalyvavo ir svetimų šalių demarkacijos liniją Lietuvių
sija paskelbė pareiškimą, kad kartė. (ii paskiau, kaip mato katalikų atstovų.
pusėn.
ji negavusį jokio taikos klau si, Amerikonus prisieitų au
LENKAI TRUKDO KULTŪ Jei važiuojama pastotėn kursimu pasijarmo.
ginti po stiklu, kur jų visai
nors krašto viduj, tai dar blo
ROS DARBĄ.
negalėtų užpusti nei vėjas.
giau. Tuomet pastotininką leGRAIKU
TURĖS NAUJĄ
gijoninkai apiplėšę nužudo.
Vilniuje posenovei Lenkai
K< ISTITUCIJA.
REIKALAUJA SUTARTIES
persekioja Lietuvius. Ypač te Lenkams kareiviams gyven
TEKSTO.
rorizuojami moksleiviai. Daug tojai sako: “Kai čia buvo Lie
Atėnai, Graikija, Vas. 9. —
persekiojamų mokinių tnri tuviai, mes buvome ramus, o
Graikijos .parlamentas vien Washington, Vas. 9. — Val
slapstvties. (limnnzijon laike dabar plėšimai ir žudynės kie
balsiai paskelbė steigiamuo stybės departamentas padarė
pamokų įsiveržia Lenkų žan kviename žingsny. Bijai žmo
ju seimu 1^ nnsprendė pertai- taiką su Japonija Californijos
darai ir išveda mokytojus, gus ir kieman išeiti.”
slti šalie.<T<onstitueiją. Nori klausime. Tos taikos tekstą
(limnazijon ir į bendrabučius Zeligovvski patsai savo
ma aiškiai nustatyti karaliui atsisako paskelbti viešumon*
i «,
*>. *aAJi*’* U
«> • .
rgiyių labai neapkenčU
vul^it ųrįai,,J3eya
Senato TržrTTbržrrrrrr-"irHffrtn atejna
teises ir pareigas.
bėgusieji belaisviai, kuriuos Tai žinodamas jis bijo vieni
Kalbama, kad, rasi, stei komitetas pareikalavo lo teks eia-pnl suiminėja žandarai ir ir pasirodyti. Zeligowski vi
giamasis seimas nutars panai to iš valstybės departamento. i atida, pas .juos revolverius ir sur lydimas dvieju kareivių
kinti monarchiją. Bet vargiai
granatas, ką paskui prikiša sargų, apsiginklavusių šautu
tą padarys. Nes karalius Imi PASKIRTA ARMIJAI IŠ Lietuviams.
vais ir rankinėmis granato
LAIDŲ.
daugybę šalininkų.
mis.
Kiek jis neapkenčiamas,
Gatvėse persekiojami Lietu
Washington. Vns. 9. — Že vių vaikai, kuriuos ypač ka matyt kadir iš Lenkui karei
STREIKUOJA 10,000 JAPO mesnysis kongreso butas va reiviai ir Lenkų mokiniai ko- viu* dainos šiat žmlžiu:
fc “Kinam
NŲ ANGLEKASIŲ.
kar 159.999 armijai'^iaskyrė lioja ir muša.
atsiimti Vilnių, mus Veda Zę$329,999,000 išlaidų 1922 me Tarp kitų gimnazistų pri ligo\vski, kurio laukia šeimy
Hakodate. Japonija, Vas. 9. tais. Bilius tuojaus pasiųstas
mušta ėjusi su tarnaite Domi na ir dvaras.“
— Čia sustreikavo. 10.(MM) ang- senatim.
Tndomus faktas, kad Želi
ninkonų gat. Marytė Biržišlekasiu, kuomet vietos anglegovski.
tarnaudamas Rusų ka-l
kaitė — III klesos mokinė.
kasyklų kompanija paskelbė
Iš Atlantic and Pacific Tea
Laike vienos kratos gimna ruomenėj, labai uoliai dalyva
sumažinanti jiems 29 nuoš. už- ('o. krautuvės, 2150 K. 75 gat., zijoje mokinė Lždavinytė nuo vo malšinime sukilusių Len
mokesnį.
plėšikai išnešė $75.
išgąsčio gavo konvulsiją. Po kų 1J>95 metais. Už tai jis ga
to buvo gydoma, bet dar ne vo rusišką medalį, kurį ir da
bar prisisegęs prie krutinės.
pasveiko.
THINGS THAT NEVER HAPREN
Laikraščiams uždrausta ra Doresni lienkai kalba, kad jam
šyti apie kratas ir suėmimus. neverta paduoti rankos.
Tuo naudodainies Lenkai skel Karininkų pasielgimas sn
kareiviais bjaurus. 213 Vil
bia jie nieko nepersekio.ją.
Lenkų cenzūra smarki, bet niaus ulanų pulko vadas ina*
plačios atakos neišlaiko. Prieš joras Dhmbrowski, duodamas
Lenkų dienraščius Vilniuje kareiviui įsakymą, visuomet
XM‘*.
Lietuviai kovoja dviem ilien- rankoj laiko revolverį. Jei ka
aboot
laščiais (Lenkų ir Lietuvių reivis negreit apsisuks vykdy
to 4T«ute roa
A dAiir povsmY
ti įsakymų, jis tuojaus nužudo
kalba) ir vienu savaitiniu.
#OAt AT TIK
»o«S* 8TO«Y
Lenkai bijo, kad Lietuviai mas. Taip žuvo jau trys ka
BOSS Tltlt
neimtų leisti dienraščio Rusų reiviai.
kalba. Nes sustiprintų Lietu Zeligowskininkni būriais ei
vių intaką į Žydus, kuriu net tų Lietuvių pusėn, jei žinotų,
pramonininkai gryžta prie kad juos čia laukia ne tas pat
vargas, koks buvo Vokiečių,
Lietuviu orientllotės.
Rusų ir ypač dabar yra Lenkų
belaisvėj.
Zeligouskin inkams
MOBILIZACIJA VILNIŲ
pasakojama, kad Lietuviai pa
JE.
imtus nelaisvėn legi.joninkus
Apie Lenkų mobilizaciją labai kankiną.
Vilniuje paaiškėjo, kad Ims
mobilizuojami vii*n 189K, 99ir
1999 metų vyrui,
j J)»*l ėmimo IS95, 94 ir 93, Svetimų salią pinigą vertė, mt>>
m. guli būt utinninų.
inint nemažiau $25,000 Vasario 8
Surinktomis žiniomis, nuo buvo tokia pagal Mcrchiuits Lo
Lnpkr. 2(i ligi Gruodžio 1 d., mi and T rust Co.:
pr. metų. pripažinta tinkamais Anglijos sterlingą svarui
$
NEKUOMET TAIP NĖRA.
Lenkų karuomenėn G42 vyru. Prancūzijos šimtui frankų
Rymas, Vas. 9. — Iš Smir

Washington. Vas. S. — Se

Kiek yra žinoma, talkinin
kai jokiuo budu nesutiks pri
pažinti Angoros valdžios. Nes
las dar lobjaus sustiprintų
nacijonalistų poziciją musub
manų pasauly. Ir tuomet An
goros valdžia aštriai pasip
riešintų padarytai Turkams
talkininkų taikos sutarčiai.
Iš tikrų versmių patirta,
kad sultano valdžia siunčia
Londonan delegaciją, kurios
tikslas bus išaiškinti talkinin
kams, knT Turkijai bus pavo
jaus, jei nebus susiartinta su
Angoros valdžia.
Jei talkininkai kiek-nors pa
linktų prie sultano valdžios
Darbininkas atėjo pas “bosą” pranešti apie pasiketiItalijon šimtui lirų
delegacijos nurodymų, tuomet nimą streikuoti dėl padidinimo užmokesnio. “Bosas” ima
ORAS. —Šiandie ir, turbut, VokietijoH šimtui markią
sultonas pradėtų derybas su jam pasakoti juokingas pasakas, o darbininkas kaip niekur- rytoj gružus oras; vidutinė Lietuvos šimtai auksiną
Angora.
nieko klausosi pamiršęs savo reikalavimus.
temperatnrn.
Lenkijos šimtui markių

PINIGŲ KURSAS.

i
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’ta vienuolijos koplyėion kaipo j
‘Corriere d* Itnlia” padavė
Kunigaikšciute Įstojo Moters
UBTI VIŲ KATALIKŲ DIENRAATI8 me, kiek kokios
sužieduotinė. Tenai paskutiniu
tautos yra
44
»»
kartu
atsisveikins su saviškiais
žmonių
tarp
augšeiausių
bol
DRAUGAS
Vienaoūjon.
ir giminėmis.
■na kasdieną IK'kjrus nedėldlenins. ševizmo valdininkų. Iš tų skait
PRENUMERATOS KAUTA)
linių išėjo, kati Žydų yra labai
Paskui utsikluups ant pap
OHICAGOJ IR ItSIENYJBl
daug tarp augšeiausių bolševi Pernai telegramose buvo vyrų, kurie tarnavo tik šalies rastos pilkos paduškaitės prieš
Metuos ................................ 98.00
trumpų žinių, kad papuošimui.
altorių. Šalę jos bus padėtas
Pusei Metų •
• •csD2i<* • 8.00 kų. Prie to mes pridėjome sa paduota
8TJV. VALST.
,
vo pastabų, kad prie caro taip buvusioji Luxemburgijos val 1914 metais Maria Adelaidė abitas, škaplierius ir juostelė.
Metams .........-r......... .......... |8.oo
pat daug buvo svetimtaučių dovė, kunigaikščiutė Maria A- ėjo 20 metus. Ir jau tuomet Tai bus jos vienuoliniai rūbai.
Pusei Metq ..............8.00
Prenumerata mokasl llkatno. Lai Vokiečių augščiausiume Rusi delaidė, įstojo moterų vienuo- buvo daug kalbama, kad vei- Kunigas ją prisiekdins įžaduo
kas skaitosi nuo užslraftymo dienos
jos valdyme. Kita mus pasta lijon Italijos mieste Modene. kiąi ištekėsianti. Vokietijos se.
ae nuo Naujų Matų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir ba išreiškė abejonę, ar teisin
Šiandie apie tokį retą įvy kaizeris jai piršo pasirinkti Po prisiegos dvi vienuoli ją
senas adresus. Pinigai geriausia sių
gos
yra
tos
skaitlinės,
kurias
kį galima paduoti daugiau in- nors vieną vokišką kunigaik nuves paskirtai! jai kambarin
sti lAperkant krasoje ar exprese “MoMjssda,
aey Order" arba Įdedant plataus | “Corriere d’ Italia”
paėmė
domių
žinių.
štį. Bet jinai nieko iš to ne ir tenai baltus rubus pamai
iečistruotą laiiką.
iš prancūziškos Rusų nacijona- Kaip pačioj Luxemburgijoj, darė. Jinai buvo užimta ki- nys rausvu abitu.
“DRAUGAS” PUBL. 00. listų paskelbtos knygos.
taip kitose šalyse atvirai pa omis mintimis.
Karmelite vienuolė nekuomet
1334 S. Oakley Avė., Chicago.
Dabar mes gavome iš Ame sakojama, jog šitais laikais,
nekalba, išėmus pildant tikė
Karo pakilimas.
Tel. Roosevelt 7791
rican Jewish Committee bro turbut, nei viena moteriškė ne
jimo priedermes. Su nieku sve
šiūrėlę, kurioje skaudžiai nu buvus labjau nelaimių perse Prieš pakilsiant kurui sa tiniu’ nesusieina. Vienatinė jos Del Jūsų, Aladino Muzikos Lampa
siskundžiama kažin kokiuo kiojama ir susikrimtimų pa les gyventojai kunigaikšėiutę viešnia vra mirtis.
X. Ar jus atmenate pasakišką istoriją apie Aladiną ir ivuėtiną jo lempą
Sergijų Nilus’u. Tas jau senai liesta, kaip kunigaikščiutė Ma valdovę didžiai gerbė. Jos vie
Jis patrindavo ją ir nespėdavo porą sykių mirktelėti kaip lempos tar
šasis
pasirodymas
visus
nai stovėdavo palei jo alkūnę, pasirengę daryt, ko tik jis norėdavo. Jus
dirbąs, kad tik paleistų prieš ria Adelaidė.
galit
padaryt tą patį, kuomet jus grajinat Columbia rekordais ant Co
džiaugsmu
apimdavo.
Žydus visokios netiesos. Bro Matyt jau iš to, kad jos su
lumbia Grafonolos. Juokdariai žmonės savo juokais ir dainomis privers
šiūra taip-gi apgailestauja, sikrimtimas neturėjo būt koks Tik staiga 1914 metais va
jumis juoktis — garsus muzikantai ir dainininkai grajis ir dainuos
kad Anglų laikraštis Mor- paprastas, jei ji atsisveikino saros pradžioje pakilo karas.
Friburgas (Šveicarijoje) jums, jūsų šeimynai ii- draugams jūsų -mylimą muziką ir dainas —
padarys teatrą ir operą tiesiog jūsų frontruimy. Jus rasite užvardžius,
ning Post ' Londone jvaskleidė pasaulį, viliojančias jo gery Vokiečių galingos armijos puoLietuvių
kolonija
šįmet
žy

vardus artistų ir numerius pilname Columbia rekordų katalioge lie
melagingus protokolus, buk bes ir atsidavė kol gyva tar ė Belgiją ir jos dalys įsiver
miai yra padidėjus. “Lithua- tuvių kalboje. Bile vienas Columbia pardavėjas su mielu noru duos
žė paėion Luxemburgijon.
Žydai sutarę su masonais ap nauti Dievui.
nija” turi, 22 ar 23 narius-stu- jums vieną, Įsigykit sekamus puikius rekordus:
valdyti pasaulį. Amerikos Žy
10 Inch — 85c.
KAIP ANT VISADOS IŠVY dų Komitetas taip-gi minėja Kunigaikščiutė ėjo 25 me Kuomet kunigaikšėiutei bu dentus. Kunigi) viso yra 9, ir
vo
pranešta
apie
Vokiečių
ar

tus.
Buvo
patogi.
Jinai
valdė
klierikas
Amerikietis
Lietuvis:
TI LENKUS Iš LIETU ir The Dearborn IndepenNedėlios rytų. Polkų.
'Liūdnas gyvenimas.
Luxemburgiją. Visų buvo ger mijos ėjimą ant Luxemburgi- 7 kilimo iš Seinų diecezijos, 2 E-1793 -< 1'lien.iunua ir Lu.šnakojia E-47VU Orkestru.
VOS.
dent’o straipsnius, užpuolan biama. Prieš save matė skais-, os, jinai karietoje išvažiavo
Del musų jutiniuio. Polka.
iš Vilniaus; kiti pasauliečiai,
Motelyje.
čius
ant
Žydų.
prieš
tą
armiją
ir
mėgino
gra

ėią ateitį. Bet baisus karas
Tankiai atsitinka skaityti
jų tarpe 5 merginos.
'J. smiltis keliauna namo.
Rūtų darželis. Mazurka.
Amerikos Žydų komitetas, kaip kokiais dygliais palietė žiuoju sulaikyti Vokiečius nuo
laikraščiuose, jog vienoj ar ki
Plieniunaa ir Luftnukojis
Colunibios Benas.
Užlaikydami
tradicijas
ir
šį

E-423S
E-4237
toj Lietuvos gelžkelio stotyje pažymėjęs, kad visį įtarimai jos jausmingą širdį. Atsivėrė užplūdimo Luxemburgijos. Vo met surengėme bendras kuJaunimo polka.
Mausiu ils kelionė.
rdisi Lenkų kalba tarp gelž- prieš Žydus yra pramanyti ir prieš ją pasaulio neteisybės su devili vadui pranešė apie savo ėias. Pavyko kuogeriausia. Vneprirodvti prieina ir prie pranykstančiais ant žemės Šalies neutralybę, kuri turėtų
Puiluiuiuosius gružių dainų
kelio tarnautojų.
Strazdelis.
paė daug rimtumo pridavė
Jonus Butinis, basus.
M. Petrauskas, lenor.
klausimo,
kiek
Žydai
draugau

imt
gerbiama.
E4273E-4272
džiaugsmais ir visokiomis tuš
Baltųjų Lenkų puolimas, pri
tik
ką
iš
Lietuvos
atvažiavu

ja su bolševizmu.
Našlys,
Spragilų daina.
Bet Vokiečių armijos vadas
tybėmis. Stipri valia nugalėjo
dengtas Zeligowskio avantiu
sio gydytis kun. M. Krupavi
“Sakyti, kad Žydai yra kal- pasaulinius širdies troškimu' sakė savo kareiviams kuni
ra, yra išruokuotas ant pagal
čiaus atsilankymas. Papasako
iti
už bolševizmą yra tyčia me ir jinai užsidarė moterių Kar- gaikšėiutę sugrąžinti į jos rū
bos lenkiškųjų elementų. įsis
jo apie tragingą kai-kurių Žiūrėkit kad butų Co
Columbia Lietuviški re
kverbusių į lietuviškas įstai luoti. Bolševizmo pramanyto- meliėių vienuolijos niurnose, mus. Tr tenai, kaip ją, taip jos ateitininkų žuvimą.
lumbia Vaizbaženklis ir i
kordai yra stebėtini Lio
seseris Vokiečiai ilgas laikas
gas. Nei kiek nestebėtina, kad jai visai nebuvo Žydai. Nors kuriuose turės ir įnirti.
tuviški Rekordai, pada
Antrą Kalėdų dieną prane paminėk numerius Co
Lietuvos Respublikos Vyriau ir tiesa yra, kad tarp bolševi Karnielitės vienuolės turi la aikė saugioje sargyboje.
lumbia
Rekordų
—
ryti Lietuviškų artistų.
Nuo to laiko kunigaikšėiu šinėjo apie politinį Lietuvos
sybei stokuoja Lietuvių inteli kų atsiranda Žydų, kaip ana bai aštrias regulas (taisykles).
stovį.
Čia
sužinojome,
kad
gentų, yra priversta laikyti vi Trockis, tai bet-gi jie yra tik Regulos vienuolių reikalauja, tei prasidėjo nelaimės. Vokie
paskleista Vokiečių žinia, buk
sokiose įstaigose netinkamus maža dalelė Žydų visuomenėje kad JŲ gyvenimas butų kuone čiai buvo užplūdę visą Luxeniburgiją, kaip ir Belgiją. Šalis Lietuviai fereduojasi su Len
elementus, nes didelė dalis Lie ir kitų bolševizmo pasekėjų lygus pačiai mirčiai.
Tel. Tards C666
Drover 8448
Pranešimas
pasijuto žiauriuose’ Vokiečių kais, Vokiečių vien yra prasi
tuvos inteligentų išvyti į Ru tarpe. Leninas, kuris priklausė
Kas yra Luxemburgija.
Dr.
V.
A.
SZYMKEVICZ
naguose.
* manymas. Važinėjusi Valdžios ■ Dr. M. T. STRIKOL’IS į į Lietuvis Gydytojas, Chirurgas tr
sijų karo laiku atsidūrė vi prie Rusų aristokratijos ir ne
Luxemburgija yra niaža ša Lu xem burgi jos gyventojai komisija Varšavon vien bę- Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas ■
Akužcras.
suose Rusijos ir tolimojo Sibi turi savo gyslose nei lašo žy
Perkelia ofisą J People Teatrą ■
8203 8. U&lsted St. Chicago.
laisvių
reikaluos
derėtis
ir
su

lis,
bet
ji
sena
ir
istorinė
nibteta W. 47th Str. Tel. Boui. 1601
vra karšti jmtrijotui. Apie 200 žinoti, apčiuopti įlenki jos nu Valandos:
ro tyruose ir iki šiam laikui, diško kraujo, sudarė sovietus
1 iki 3 po pietų, 6 Iki S| i Valandos: 10—18 M ryto 1—8 Ir
narcliija.
Senovėje
ji
buvo
pri

ir
juos
varo.
č'iėerinus,
kuris
6—8 vakar*- Ned. 10—12 18 ryto.
vuk.
Nedėl.
10 iki 12 ryte.
■
jų
Vokiečiai
sušaudė.
Šalis
nors ir labai norėtų prisidėti
sistatymą
link
Lietuvos.
Lie

Res.
2914
W.
43rd
Street
a
,
vedė jų užrubežinius reikalus, gulėjusi Karolio Didžiojo cie tiesiog buvo terorizuojama.
į. prie bendro Tėvynės darbo, teryto iki piet.
S
tuvos visuomenė kratosi nuo ■Tol. Nuo
Bucliarin
’as, K rusinąs ir Ka sorystei. Paskui buvo turėjusi
MeKinley 263
■I
čiau materijaliai nusilpninti
Intarta provokiškume.
užmetamo jai prievarta plebis
autonomiją, (ii nuo 1867 metų
Tel. Randolph 2.898
Rusijos ekonominiu krizisu be linas, visi ne Žydai. Jie drau
cito.
Daug
esą
pavojaus
Lie

pasiskelbusi
kaipo
neutralu
A. A. SLAKIS
Kuomet j>o kelių metų Vo
turi spėkų sugrįžti Lietuvon. ge su Leninu yra komunistų
ADVOKATAS
tuvai
iš
bolševikų
pusės.
Kovų
nepriklausoma valstijėlė.
partijos
smegenys.
kiečiai buvo nugalėti ir Lux*Tcl. Canal 6222
s
Ofisas vidumiestyj
Tarpe jų yra daug gelžkelio
ASSOCIATION BLDG.
“Bolševikų kabinetas, kurį Gyventojų skaito apie 250,- eniburgija buvo paliuosuota i nėra, kaip ir rainu. Bet atrodą,
DR.
C.
K.
CHERRYS
te
tarnautojų, pradėjus nuo virši19 So. La Šalie St.
lyg prieš audra. Visuomenė
LIBTVVIS DENTISTAS
9 ryto iki 5 po pietų
depo, inžinierių .baigiant visi vadina Liaudies Komisa 000. Juos sudaro Prancūzai, jų jungo, kunigaikščiutė imta rengiasi,ginkluojasi, eina tvar H2201 West 22-nd & So. Leavltt St.Jj Valandos:
Panedėliais iki 8 vakare
Belgai
ir
Vokiečiai.
Šalis
gry

Chicago
viešai kaltinti, kad jinai ka
Nedėliotais ofisas uždarytas
rinistais. Tarp demobilizuo rais, susideda iš dvidešimties
kini mobilizacija. Ką atneš šie •(Valandos: 9:30 A. M. to 12 N.£
nai
katalikiška.
Tik
kai-kunarių,
tarp
kurių
nėra
dau

ro
metu
palankiavusi
Vokie

“
1:00 P. M. to 8:00 P. M. c?
tos demokratiškos Kapelio ar
metai Lietuvai, ar laisvę, ai
riose
industrijinėse
vietose
y
giau
Žydų
tik
Trocki
ir
Sverdčiams.
Nurodyta
į
faktą,
kad
mijos daug yra Lietuvių kariverguvės pančius, kas įspės!
d
ų. pradedant nuo pulkinin lov. Bet ir tuodu tik tiek tėra ra nedaug įsimaišiusių protes jos jatinesm-ji sesuo karo me Numatoma, kad daug reikės
-K Pitone Seeley 7 439
tantų.
Žydai,
kad
gimę
iš
Žydų
tėvų.
tu
ištekėjusį
už
Bavarijos
so

DR. I. M. FEINBERG
ku ir baigiant leitenantais; vi
dar aukų ir darbo iki Lietuva
Dr. I. E MAKARAS
Gydo sĮM-elJnlial visokias vyrų ir
Kunigaikščiutė
Maria
Ade
Centraliame
Komunistų
Parti

sto
įpėdinio.
•i jie gavo gerų praktikų kelių
Lietuvys Gydytojos Ir Chirurgas
moterų lytiškas ligas
'
iškovos savo laisvę ir nepri
2401 Mndison Str., kampus WesTolinus buvo kalbamu, kad klausomybę. Bet Lietuvoj delei Ofisas 10900 So. Michtgoa Avė.,
u kare, įsimankštinę gerai jos Komitete tarp trylikos laidė tos šalies sostą buvo ližė
G-m Avė., Chk-ugo
Vai. 10 Iki 12 ryte: 2 iki
4 po
Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak.
ir pernešę nežmoniškų naštų narių, tėra tik keturi Žydai muši 1912 metais. Jinai prigu jinai apdovanota vokiškuoju to nenusimenama. Tauta jau
piet, 6:30 Iki 8:30 vakare
lukdamiesi per viso Sibiro priskaitant ir Trockį. Taip Ii tai senobinės šeimynos ša geležiniu kryžium. Taippat, susipintus, šiandien gyvena Kesldencija. 10538 Perry Avė.
Tel. Pullman 342
laukus. Tikslu ,jų buvo persi vadinamoje Nepaprastoji Ko kai, iš kurios kilusį ir Olandi kad karo metu Vokietija bu laisva ir už menką ką laisvės »Red. jos karalienė Willielmina. Ma vus jai atlyginus už padarytu-^
mušti per Rusiją į Lietuvų ir misija (Čerezvyėuika
neduos sau išplėšti.
ZALLYS
ssssssss
stoti į Lietuvos veikiamųjų pr.), kurios darbas yra su ria Adelaidė buvo vyriausioji nuostolius Luxeiuburgijoj.
Tel. Drovsr 7042
iš
šešių
seserų.
Šveicarijoj
žiema
šįmet
ygniužinti
bolševikų
valdžios
Lietuvis
Dentistas
armiją. Dabar tie karininkai
Po šitų intarimų daugelis
Visa
Europa,
kaip
sakoma
opoziciją
iš
vidaus,
yra
veda
Dr. C. Z. Vežei is
sėdi čionai beveikliai ir be
gyventojų ėmė jos neapkęsti. patinga. Šalčių beveik nebuvo
jai
didžiai
pavydėjusi
laimėt
Sniegas
buvo
vien
keliolika
LiTBTfJVTS DENTISTAS
ma
trijų
žmonių:
viena
Len

VAfJVNDORl
Pareikalavo net pasišalinti nuo
apdaro, nuo visų apleisti.
alandoa: nuo • ryto Iki 8 vak.
dienų.
Per
naujus
metus
frikuomet
jinai
paliko
tos
gra
ko ir dviejų Latvių. Joje nė
8«redomli nuo 4 lig 9 vakare
sosto.
BROLIAI AMERIKIEČIAI!
burgieėini vaikščiojo vasari
ra nei vieno gimusio iš Žydų. žios, laimingos šalies valdovė
4111 80. ASHLAND AVENDE
žinodamas Jus nenuilstantį
Girdėdama prieš save at niai apsitaisę. Pradėję buvo ir
arti 41-toa GatvAa
Nors Trockis yra karo sky Luxemburgija turėjo nuosa
iiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHnni
kreiptas tų visų neteisybių
lojimą, apginimui Tėvynės,
5Sgg5«=aS53SSgg?=5»
nuo kalnų viršūnių sniegą
riaus viršininkas, bet jo genc- vą parlamentą. Gyventoja
lies. 1130 Indcpcndence Blvd.
krūvas. Maria Adelaidė pasi
ipiuosi ir aš į Jus. prašyda
Telefonas Von lliireu 294
tirpti. Dabar kiek susilaikė
lalis štabas susideda iš vie mokėjo šalies iždan labai ma
piktino pasauliniu gyveniniu.
/nas. jei Jus norite greičiau iš
žus mokesėrns. Nebuvo palai
Lietaus nuo pat rudens nebu
nų ne Žydų.
Tnd sostą pavedė jnunesniąjui
vyti Lenkus iš Lietuvos ir kad
“Kašte Pasaulio Nerimus, koma jokia armija, išėmus 300 seseriai, gi pati, po ilgo ir gi vo, Tai Šveicarijos nelaimi'
jie negalėtų daugiau padaryti
Rusas Gydytojas rl Chirurgas
Stoja fabrikėliai. Taip pat
LIETUVIS
laus apgalvojimo, nusprendė
ietuvai naujos avantiūros, pa ties Priežastis paduota |H*nOTDTTOJAfl IR CHIRURGAM
Speetjallstas Moteriškų, Vyriškų
ONrm ir Gyvenimo vieta
Pilie įstoti vienuolijon. Ir savo pn- Šveicaruos siaučia gyvulių
Valkų Ir visų chroniškų ligų
dėkite sugrąžinti iš Sibiro nors kiasdešimts pavardžių, kurių Žodis jų Draugams
8242 South Halsted Street
maras.
Sunkus
ūkininkams
Is'veik visos priskirtos Žy čiams).
VALANDOS: in—lt ryto 2—8 po
Aat virtau Calvemal Mate Haak
siketinimą išpildė.
tuvius inteligentus, specijaValandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo
pietų, 7—8 tuk. Ntslėliomts 10—12 d.
nuostoliui.
dams
ir
bolševikams,
kad
išBaisus buvo karas. Jis sudras
2 Iki 4 po plotų; nuo 7 tkt 8 vak.
Ofisas 3351 No. Halsted Ht., Chicago
Hstus, kurie Lietuvoje užims
Vienuolijoje.
Nedėliotais nuo 10 Iki
Telefonas Drover 9893
iml.vtų
aišku,
buk
b»
,
\eik
\isi
į
^,-,
,
10
vj
Pn
kareivių
kūnas;
jis
Apie
Friburgu
dailus
Švei

tinkamas vietas ir tuom suma
T.ltfmaa Tart. M44
Pasirinko aštriausią vienuo carijos kampelis: dvi eilės kal
iiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimnimiiimiHiiim
itos jos priešų skaičių. Rinkite bolševikų vadai yra Žydai. Bet išarė suviais ne vien kovų
r
j
..
ištyrus
z
tą
sąrašą
pasirodo,
nų
supa
apielinkę.
Gamtos
laukus; jis sudraskė ir išarė linį gyvenimą. Nuvyko Italijos
aukas ir siųskite mano vardu
kad
dešimtis
į
jį
įtrauktų
as

taip gi žmonių širdis pripildy miestan Moden ir buvo priim vaizdai čia kiloki, negu Lie Hiiinm«HNiimiiintNMiiiiiiiiiHiiiitiiiiiiNiiiiiiiiHiiiiiiiiiiimmiiNmiHiimniiiiiiii
per Charbinų, pranešdami man
menų
vra
vadai
bolševikams
Birikas.
damas jas piktumu. Tikroji vi ta Karim'liėių kongregacijos tuvoj.
itrašu: Vladivostok. Koma
priešingo Rusijos judėjimo; sų nelaimių priežastis buvo novicijatan.
rekaja 23. Kas negali auko
—m—n——u——u—ma—^——a
ti — tcpaskolina. Visi tie spe- daugelis pavadintų Žydais vi ta, kad žmonės, prašalinę Die Karnielitės vienuolės visas GRAND RAPIDS’O LIETUsai
nėra
Žydai;
didelė
dalis
vą iš tarptautinių santikiig laikas labai mažai valgo. Jo
djalistai, sugrįžę Tėvynėn, tar
VIAMS.
s Šį Pavasarį
žmonių ten priskirtų prie Žy negalėjo pasitikėti vieni ki kios mėsos nevartoja. Veidus
JUOZAPAS
MARGELIS
naus Lietuvos įstaigose ir pas
dų yra taip menki ir turi taip tais, todėl turėjo pasitikėti tik visuomet turi uždengtus. .Mel
KOVO t D. 1921 išplauks unt Laivo SA.IONIA per Hamburgą
kolintus pinigus su padėka su
pirmu partija Amoniu važiuojant lu Lietuvon kurtu su Jonu Itomužemas vielas, kad negalima savo ginklais, o tie sugriovė džiasi naktimis. Ir visą gyve “Draugo“ Agentas persikėlė
nu, Idetuviu Prekybos Bendrovės preziilcnt u.
grąžins per Valstybės iždą.
į naują vietą 509 W. Lconard St
nei nesvarbu sužinoti ar jie y- pasaulio tvarką. Žmonės neno nimą praleidžia
Jei narį su tų partija vužluotl tai tuojaiiM mums pianeAk. Mes
turėdamos N. W. Ten jis turi krautuvę mu
llgausim pusportiiH Ir visus kitus reikalingus dokumentus. Ai partija
J. Vaitiekaitis,
rn Žyda i n r ne. Neabejotina ri pamatyti savo klaidos, o prieš akis žmogaus kaukuolę.
tais Lietuvoje j laiku pradi 11 pavasario darbą. Galėsite parvužluati
įvairiam daiktais. Patarnauja guLiet. Resp. Igaliot. Sibire. lik tiek, kad jie anaiptol nėra nori surasti nelaimių kaltinin
l>e jokiu keblumu nes p. Itonmnas važiuos kariu su jumis iki Kauno.
Baigusi novicijatą buvusio vime aipkorėių ir siuntime pinigų
Trct'lus klesos kaina IA New York iki Kytkunų 8130.70 Pirmos
bolševizmo vedėjai.”
kų, dėlto verčia kaltę ant Žydų. ji kunigaikščiutė apsirėdys j Lietuvą.
kltsos 8185.70.
Žydai ir Bolševikai. Taip rašo An Atlress to Kada kalti yra visi žmonės, dailiais balto atlaso rūbais, Pat jį galimu gauti pirkti muiJtošyk tiMiJiiu.s dėl plulcsniu iiiforiuarljti.
*
užsiprenumeruoti
j Their Fe|low (’itizens bv
* Ame- tada kalti yra ir Žydai. Minė padabintais pomaranėių /lažo dūki lygių.
UTHUANIAN SALES CORPORATION.
Bolševiz-Į cnn Jeu isli Organizat ions ti vien Žydų kaltes, o užtylėti mezginiais ir gėlėmis. Ir būda “Drangą’’, ir kitokiuR reikalus
SI rnipsiiijc
414 Broadvvay,
Boąton 27, Mass.
fckdaiiii Į t Amerikos Ž.ulų Organizacijų kitų yra. didele neteisybė.
ma tuose rublio.-c luf> nulvdė atlikti.
Wu l’-i lot II
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DR.S.NAKELIS

DR. A. A. ROTH,

KeliaujantiBins Lietuvon"

Trečindienus, Vasaris 9, 1921

LIETUVIAI AMERIKOJE
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A. L R. K. IAB. SJŲ., PO ŠV. ANTANO GLOBA, 1-M0
SEIMO PROTOKOLAS.
(Protokolas žymiai suvėlintas ne iš redakcijos kaltės—Red.)

CICERO. ILL.

kučiais. Jie neduoda progos
jiems ko nors prakilnesnio pa
simokinti, gi patys ir neremia
gražių, naudingų sumanymų.
Pažangieji neturėtų j tai
kreipti domės, nes kol kas iš
jų nėr ko geresnio nei tikėtis.
Ateis laikas, kad ir jie pama
tę, kad toli pasilikę pradės
eiti pažangos keliu.

■■■■■■■■■■■■■
PTIIVIAII I
AMERIKOS LIETUVIAI!

BSD. ATSAKYMAI.

Buvusiam (Cieeroje). Po ko

respondencijomis, apart slapiNorite pasiųsti Amerikos Lietuvą j Lietuvą
vardės, reikia padėti tikras
vardas, pa varde ir adresas.
tai pasiųskite saviškiams i Lietuvą Amerikos Lietuvių
Žinutė netilps.
■I
Katalikų
D. Petručioniui (Elizabeth,
N. J.). Elizabetbiečių Lietu ■
vių aukotojų Liet. Gyn. Komi ■
tetui sąrašas ir atskaita yra ■
■
tilpus “Draugo” 305 num. I
praeitų metų. 'Pos atskaitos ■
1916 m.
J
žinoma, nematė tie, kurie
■ ta ■ ta ■ •
■! ■ ■ ■ ■ ■■*■■■ W w «
K“Draugo” neskaito. Kitokių
Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos
atskaitų iš Elizabetlio mes ne
same gavę.
JAME yra 150 su viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų

Labdaringos Sąjungos 1-nio sidarė antra Lalnlarybės SeiSeimo 1-nia sesija atsidarė mo sesija. Jų atidarė pirm. p.
sekmad., Gruodžio 5 d., 1920, Nausėda malda.
Vasario 9 d., 7:30 vai. va
3-čių valandų jmi pietų, Dievo
Rezoliucijų komisija duoda
kare Hv. Antano bažnyčioje
Apveizdos
parapijos
svetainė

patėmijimų,
kad sumanymai
prasidės misijos ir baigsis sek
je, prie 18-tos ir Union gatvių. butų įduoti raštu. Tolinus su
madieny, Vasario 20 d. vaka
.Seimų atidarė Rengimo Ko tarta nekalbėti ilgiau kaip 5
re.
misijos narys p. Jucevičia ir miliutas.
Pirmutinė misijų dalis bus
Paskui buvo svarstoma l<i>.
paprašė kun. Bučio atkalbėti
dėl moterų, antroji dėl vyrų.
Mėgstinio Brolis. maldų.
įnešimai.
J neši mus 2-tros kuo
Misijų užbaiga sykiu dėl vi
Seimo vedėjų rinkimas: pos kas link išleidimo kas trys
sų.*
DU BOIS, PA.
b) draugijų e) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun.
pirm. išrinkta p. Nausėda, pn- mėnesiai Lab, Sųj. organo li
Rytais pirmos Hv. Mišios bus
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) kitų.
GERA PROGA.
gelbininku — p. Petraitis, rast. ko atmestas.
laikomos 5 valandų. Paskutk
Darbų žinios.
Pasinaudokite.
3-čios kuopos liko
pri
V. Balanda ir p-lė Mikšaitė.
JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių parapijų,
nės-gi 8:45; abejose bus po pa
Parsiduoaiu savo visų bizni, krautuvę
šie
įnešimai:
1)
kad
imti
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir šiaip daugybė jDirbtuvės čia veik visos su Mandatų komisija: p. ČekaIr spaustuvę, talppogi stubos daiktus.
mokslų.
visos draugijos, rengdamos Geras biznis, gero] vietoj, apgyvento]
vairių įvairiausių aprašymų.
nauskis,
Statkienė,
Paliulis,
stojo,
vos
tik
po
kelis
darbi

Lietuvių. Lenkų ir Anglų, su kuriais
Misijas duos Tėvas Alpimuvakarus,
piknikus
iit.
t.
skil

Vitkauskas. Rezoliucijų ko
yra daromai. biznis ir išdirbtas per 20
JAME vienu žodžių, šule visapasaulinių žinių telpia visas Asas Maria C. P. Pasijonistų ninkus dirba. Naujų nepriima.
metų. Priežastis mano pardavimo, pa
tu
10%
našlaičiams
ir
kati
tai
misija: adv. V. Rutkauskas,
Kai-kurie
an^lekasiai
dirba
merikos
Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą
.
ti
mirė
ir
aš
turiu
išvažiuoti
j
LietuKongregacijos.
užimti ūkę. Kas nori, turėti getik po keturias dienas savai Šiaučiuvenas, Brazauskas, Se-' butų vykinama visada. 2) atsi- vųvų.
knygų jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos
rą. biznj ir dar prie to iStnokinslu
Turiu viltį, jog visi Cicerus tėje.
Lietuvą, kaip mes matome
kleckis, Ogentas ir kun. Ig. šaukti į S. L. R. K. A., kad drukoriSko darbo, koltai išvažiuosiu.
Lietuviai naudosis šiomis Die
Kas
nori
ir
žino,
kas
tai
yra
biznis,
Bet kalbama, kati nepoilgam Albavičius. Įžanginę kalbų pa skirtų nors dalį iš savo fondo ateikite arba atsišaukite sekančiu
Kaina: Apdarytos ................................ $1.00
vo malonėmis.
skyiiaus našlaičiams.
antrašu:
sakė kun. Al. Skrypko.
vėl
darbai
pradės
gerai
eiti.
Kaina: Neapdarytos ................................ 50c.
P. KRIZANAUSKAS
Išpažinties pradėsime klausy
5 k p. įnešimas liko priim 137 So.T.Main
Sustojus dirbtuvėms, mergi Centro valdybos raportui:
St.
Slienandoali. Pa.
ti jau j h* n k tądien y.
Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos
kas link
noms darbų dabar visai čia p. Nausėda išdavė raportų iš tas su pataisymu
Kun. H. J. Vaičiūnas,
kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerų adresų, kam no
nėra.
kurio buvo matyti, kad Lab siuntimo aukų į centrų. Cen
rite siųsti į Lietuvą.
Klebonas.
Maistai ir kiti daiktai at daringa Sąjunga žymiai auga. tras pageidauju, kad kuopos,
Užsisakydami adresuokite:
lOMACiyssffiK
pinga.
Jau dabar Lab. Sųj. turi 22 ilr-jos aukas siųstų į centrų su
DU BOIS, PA.
vietinės
Labdarių
kuopos
ži

kuopi. Narių, kurie moka
Po valgiui neužmiršk, kad geriau
Benagis.
sias vaistas tavo skilviui yra EATOnia.
“DRAUGAS” PUBLISHING C0.
nuolatines mokestis, via suNIC.
Pru&tlinn visus nesmagumus
Čia augusio jaunimo vakaras.
Rezoliucijų
komisija
paga

suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
2334 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois.
DETROIT, MICH.
viršum 2,000. Garbės narių iš
kia pamėginu viens.
Parduodama
mino
sekančią
rezoliucijų:
Ka

Va, ir negali iškęsti nepara
viso iki šiai dienai yra 234;
pas visus aptlekorius.
šęs apie savo kolonijos Lietu lvento Petro parapija čia pilnai užsimokėjusių yra 153, dangi ne visos draugijos gali
vių įspūdžius, negali nepagirti buvo surengus spaudos ša nepabaigusių mokėti SI. Drau įstoti Garbės nariais užsimo
AMERIKOS LIETUVIŲ
vaitę. Pradėjo Sausio 22 d. ir gijų pristojusių Garbės na kant $100.00, įnešta, kad drau
jų, jei pagirtino ką daro.
Sausio 30 dienų, šįmet, jau užbaigė Sausio 30. Pradedant riais 43. Raportas priimtas. gijos mokančios 50c. į mė
trečias vakaras buvo sureng ir baigiant savaitę buvo su Centro sekretoriaus rapor nesį arba $6.00 į metus, galėtų Mokinama: aoglllkoa Ir liattmAko*
aritmetikos, knygvedyatėa eteTIESI Kelionė llc l’eisėillmo Iš NE\V YOIIKO Per LIBAVA Arba
tas. Surengti tokius tris dide rengtos prakalbos p. Roko sve tų išdavė p. Jonas Puidokas. būti tikros naiės ir turėtų tei kalbų,
nografijo*, typewrlting, plrklyboe tei
HAMBIKG.} — EITKŪNUS
sę
siųsti
vienų
atstovų.
sių,
Suv.
Valst.
latorljos,
abelnos
Isto

lius vakarus į vienų mėnesį, tainėje.
Raportas priimtas.
rijos, geografijos, polltlklnės ekono
1-ma kuopa įneša, kad cen mijos, pllletystėe. dallloraiyatėa.
tai jau niekas nepasakys, kad Ypatingai pažymėtina sekmaį LIETUVĄ
Iždininko kun. Ig. Albavi- tro valdyba atsišauktų į Ame Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki
1 dienis, Sausio 30. Žmonių pri
Laivai
išplaukia kas 14-ta diena
darbo nebuvo.
4 valandos po pietų: vakarais nuo (
čiaus
raportas
taip
gi
tapo
užrikos
turtuolius.
Iki 19 vai.
Pastaruoju kartu tai Hv. ėjo pilna svetainė. Vakarų ati
Dideli dviejų sriubų pačto laivai išplauks:—
Toliaus buvo kalbėta apie 3106 So. Halsted St., Chicago.
girtas.
darė
ir
įžanginę
kalbų
pasakė
Kazimiero bernaičių dr-ja su
S. S. POLONIA Vasario 15
vajų, kuris Imtinai turėtų įrengė įvairumų vakarų. Pasa mus kleb. kun. J. Jonaitis. Po Direktorių pirm. kun. M.
S. S. L1TUANIA Kovo 4
i vykti. 'Poliau.- buvo pastebėta
kyta daug dekleiiiacijų, dialo to Hv. Petro parapijos choras, Kniso raportas. Jis, kaipo
S. S. ESTONIA Kovo 16
kas link Vainikų Dienos aukų
gų, komedijų; gimnastiko la vedamas varg. Mutrimo, pa vienas iš Labdarybės tvėrėjų,
S. S. POLONIA Kovo 30
'rinkimo ant Hv. Kazimiero
vinimosi įvairumų ir kitokių dainavo keletu lietuviškų dai plačiai nupiešė Labdarybės Ii
Kreipkitės
prie musų agentų jūsų miestu arba pas
ADVOKATAS
nelių. Kitu atveju gražiai pa pradžių ir iki dabarties dar kapų bej dėl svetimtaučių >iz- i
J
naujanybių.
Ofisas Didmlestyl:
K. KE.MPP, General VVestcrn Passenger Agent
nio, kurie beveik skverbiasi
120
Nortli
La
Salio
St.,
Cliieugo,
lliliioLs.
dainavo
ir
mažųjų
choras.
buotę.
Patarė
pinigų
mimui
Jauni, mažučiai artistai ga
29 South La Šalie Street.
Paskui kalbėjo kun. F. Ke statyt neskolinti. Raportas jį pačius kapus. 'Pas viskas pa
Kambarts 39*
biai savo užduotis atliko, kų
pildu centro valdybai.
Telefonas:
Central
mėšis
ragindamas
žmones
už
priimtas.
geriau ir tikėtis nebuvo gali
Taip-gi
buvo
užgirtos
se

siprenumeruoti ir remti kata Toliaus svarstyta namo klau
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNfiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiH
ma.
kančios
rezoliucijos:
Sukėlime
Vakarais.
812
W.
33rd
St
likiškus
laikraščius
bei
skai

Visus tuos dalykus išmokino
simas. Tame reikale referuoja
Telef
: Tards 4«8«
| VISUOMET TURĖK OMENIJE
vietos dabartinis vargoninkas tyti padorias knygas.
architektas p. M. Žaldokas. kapitalo: a) kad visi delegatai
Šv. Petro parapija gerai Jis išreiškia savo mintį ir pa parvažiavę pasirūpintų pri
J. V. Kovas.
=
Kad musų nauja krautuvė pripildyta puikiausių
Pas tų žmogų yra neišsiama- gyvuoja. Ji turi gerų, darbš rodė pienus, kuliuos jam bu kalbinti savo draugijas į (bu iiiimiiiiimiiiiiiHiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiii 5 auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų
įnas šaltinis jaunimui scenos į- tų klebonų, kun. J. Jonaitį, vo sakyta padaryti. Jo nuo bės narius, b) kad Labdary —Tol. Canal 257
E 5 laikrodėlių,
laikrodžių,
lenciugelių,
karolių
bės
kuopos
ir
draugijos
pasi

ir
veiklų
vargonininkų.
Diena
vairuinų. Visuomet surengtuo
I DR. C. K. KLIAUGA I 5 kų tik gautų iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų.
mone, butų gerinus mimų ant
se vakaruose įgysi genj įspū po dienos pradėsime statyti syk visų nestatyti, bet sta stengtų pritraukti ir tas drau =
LIETUVIS DEKTISTA8
=
Turime gramafonų rekordų, rožančių,
gijas, kurios savo atstovų ne =1821 So. Halsted St., Chicago, 111.5
džių ir gražių pamokinimų pa naujų bažnyčių.
tyti dalimis.
=
Kampas 18th St.
5
kryželių ir kitų religijinių dalykų, taDailiai pas mus buvo susto 'Poliaus kun. .M. Krušas pa prisiimto į Seimą, c) kad kuo SValand.: 9—12 rytų. Ir 2—9 vak.j
rodys tau scenoje pavyzdžiais.
vorų užtikriname prekę prieinama,
Pertraukose gabiai paskam ję. Dabar pamaži jau pradink, kėlė klausimų apie žemės par pos ir draugijos prikalbintų uimiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
bino pijanų p-lė Pranė Karta- eiti. Daugelis atleistų darbi davimų. Liko. užgirta sekanti kiioilaugiausia narių savo kuo
J. WENCKUS
ninkų grįžta prie senobinio rezoliucija: Pirm pradėsiant pose, draugijose ir parapijose,
vičiutė.
V ALENTINE DKESMAKING
COI-LEGES
d) Kad kuopos ir draugijos
Senelis.
Laikrodininkas
Vakaro įspūdžius aiškino užsiėmimo.
namų statyti, vietos klausimas, apskritai platintų Lulslarybės '8205 S. Halsted, 2407 W. Mndison.į
1850
N.
Wells
Ht.
vietos klebonas gerb. Kun. M.
3327 So. Halsted St.
Chicago, UĮkur bus statoma prieglauda,
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
PINIGŲ SIUNTĖJŲ DOMEI. turi būti galutinai pavesta nu idėjų šelpimui: našlių, senelių,
J. Urbonas.
Moko Siuvimo, I’atternų Kirpi
ypač našlaičių, pastatymui mo. Designing bizniui Ir narnama
Aplamai imant, vakaras bu
balsuoti Labdarybės kuopoms,
'Vietos duodamos dykai. Diplomai.
mums
pranešti prigulinčioms draugijoms ir vi jiems prieglaudos namo.
Malonu
^Mokslius
lengvais atmokėjlmnls.,
vo gražus.
Klesos dienomis Ir vakarais. I’a-1
Dar
kalbėjo
“
Vyčio
”
redak

Malonu kalbėti apie Dubo- “Draugo” skaitytojams, kad sičius Garbės nariams.
reikalaukit knygėlės.
Tel. Sceley 16*3 —<
torius Karosas, kuris taip-gi
jiius Lietuvius, kad taip kilte visi, kurie siuntė pinigus Lie
ŽSS»SK5
Apie prieglaudų seniems
SARA PATEK, pirmininkė.!
kįla susipratime, kaip tautiš- tuvon per Lietuvos Prekybos Į ,Urį;jn-1Mkį1,M, referuoju kuo. ragino kuogreičiausiai įsis
15 New Yorko be jokiu mainymu tiesiai J
teigti našlaičiams prieglaudų.
nianie, taip ir tikėjimo žvilgs
>’° > "■f*™*0 ‘“P“ l,riSeimas liko uždarytas per
BREMEN ir DANZIG
Newarke, likosi visiškai pa imta ši rezoliucija: Pastačius
ny.
Canal 257
Pk
kun.
Ig.
Albavičių
su
malda.
S. S. NEW ROCHELLE Išplauks Vasario 11d.
Didžiuma Lietuvių gyvento tenkinti. musų patarnavimu. prieglaudų našlaičiams, są
Seimo
aukos:
'I'ai
liudija
skaitlingi
padėkos
S. S. SUSQUEHANNA Išplauks Vas. 19 ir Baland. 6
jų yra gerai apsišvietę ir su
jungą rūpinsis ir seneliais.
pranta savo reikalus, kiniuos laiškai nuo klijentų, kurių Tani reikalui atsikreipti į pa I’o $10.0(1: adv. V. Rutkaus
AtsiSauklt pas H. Claussenlus A C«. General. Pusažierlnini Agentai
Lietuvis Gydytojas Ir
100 N. lot Snlle St.. Chicago, Hl.
Tel. Franklln 4130
vienus iš Pbilndelpliijos štai kų vienius žmones, šeimynas, kad kas, p. A. Nausėdienė, B. Sckvisuomet pasiryžę remti.
Chirurgas
Arba kielpkltes prlo mus lokalio agento.
leckis, A. Pliisnienė, šv. Pran
Tėvų susipratimų galime iš rašo:
1891 So. Halsted Street ,
kiekvienas paaukotų nors po
ciškaus
Moterų ir Fanų dr-ja Valandos: 10 Iki 12 ryto: 1 Iki 4
“Gerb., šilimui pranešu, kad vienų dolierį metams.
vesti iš to, kad jie stengiasi
po ptet. 4 Iki 9 vakare.
savo vaikiičins-iiiergaites vesti perlaida $342 sumoje 1.000 Tolinus kapitalo sukėlime (iš Tovvn of Laki*-.
Po $5.00: J. Dimšu, Šv. Onos
ir raginti prie tautiško susi auks. yra priimta, už ką ta kalbu p. Brazauskas ir kun.
dr-ja
(Bridgeporte), V’. Tom'MA*, knip nuin nieiti ffftb
pint imo. Juos leidžia, net kai- riu širdingai ačiū. Paraginsiu prof. Biičys. Pageidauta, kad
ią!
fibandimu viinlttut
trinkimus, muihttimu* — ir rinkai tos
kevičius, J. Brazauskas, A. gTel. kanai 2222
kiiriiios tinginesniiis panevali ir kitus siųsti per Jumi”.
titrko nnpaį/fIbėįii tu* tu bjauriu plris*
visos kuopos siibrustų ir steng
Dr. E.Z. ZIPPERMAN 5
l.auu...
Vau
nrt
varo, kad prikbiusylų prie Lie- Panašių laiškų gauname dau tųsi sujudinti visas draugijas Sartutis ir K. Varanavičienė.
V.1Z?/*.'. A.Va, tai kam tau kęrt berrikahnffail žiūrite, teakie mano plau
LIETI VISKAS OENTISTAS
|
Po $1.00: Kl, V. Damašas,
luvių jaunimo idealių draugijų gybės.
kai grafui, frrlnus ir įuiti. O tai
IIO1 So. Halsted Street
g
atskirose kolonijose.
tadff, kad ai t artojo JtVkTLKStr9
M. Andriuškevičia. Z. Buken- ,Vnl. 1‘iinedėltJ, Vtarn. Ir Ketvcrgeg
Lengva įsivaizdinti, kaip
ir įvairių tautiškų rateli,p
Kas tai yra RUFELES? Ar
Iki 6:30 vak,
5
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
Nesigaili tėvai nei kelių cen žmogui malonu išgirsti, kuo IšviHo Šioj sesijoj dalyvuvo tavičia, A. Sutkus, M. Ciplis, 9:30
Seredo] Ir HubatoJ 9:30 Iki « vak 5
piantis vanduo? Ne!! RL'Egeriausia tulaoine dantis 5
tų vaikams suteikti draugijų met išsiųsti pinigai pasiekė 70 draugijos su 271 delegatų M. Mažeika. P. Zdankim, I’. |l»« Mes
10.ES yra tai paprasčiausi*
t.
ir
Nedėllo]
nuo
9.30
iki
1-malB
Pirmu sesija tapo uždaryta Mureika, P. \ niurkąs, A. Jon (už prieinamiausiu kaina.
plaukų ir odos *ustiprintoji*,
reikalams. Jie juos rėdo, prati pagelbos laukiančius gimines
|
k 11
! .1 gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas ga|
malda 7-lų valandų vakare.
ča, A. DoinHŠka, M, Jurkoiiis,
Imt gražesnio uz ilgus, blizgančiu-, švelnius plaukus? Kas gal būt
na prie draugijinio gyvenimo Lietuvoj į 5 savaite*.
smagesnio ui ėystų neniežntiių galvos odą?
L. Gastilienė, O, Sasnauskienė,
Via sakoma: dvigubai duo
ir lūs draugijėles visapusiai
Antra Sesija.
hf ĮtTPP’LrR M
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos
remia. J parengtus jaunimo da tas, kurs gnūt duoda. Ei Pirnindienije, Gruodžio (i <1.. A. Lderaii'kas, B. Naujokiem*, S'
I
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje KL’FFLES pradės mažinti
vilkams skaitlingai lankosi, dami Jūsų skaitytojams pa 1920, K-tų vabimlų vakare at B. 1'stebiu, J. Stankus, A.
I
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą Ims užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
I
Srupšu, K. Zaroinskis, J. Gakad da labiau pakeltų jų galbon, mes dar geriau steng
Niisipirkie šiąnakt RL’EFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik
ruckas, A. Nausė*do, S. šluš- I 1900 S. Halsted Str. II
6,še , bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai
simės jiems tarnauti, o esam
dvasią.
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai
Tel. f anai 2118
Bet daug yra ir tokių, ku tikri, jog anas priežodis įtikiu.' Pramonėš Bankui už jo grei nis, J. Šliogeris, P. Makuška, I
atsiųskite nulius 75c, pačto markėmis, ar nioney order šiokiu adresu .
■
vakarei
Vnlandbs: 10 ryto iki
rF. AD. RIC11TCR O CO., 326-330 Bro»dwoy, New York»
A. Railavičia. .1, Budreckis.
rie saldžiai dar miega tuntiš it juos, kiid į laikų sušelpti tų patarnavimų.
.Uyveniinus:
,
Viso $107,00.
M. Narjauskas.
kame susipratime, girtuo- giminės ir <1 raugai bus labai
2811 W. 83rd Sir.
Į
Lietuvos Prekybos ir Pra Seime ditlyvilvo šios draugi |Tel. l'ruspcrt 3464.
ldiamlami, tinginiaudami ir 1. dėkingi savo geradariams, o
g
'jos.
'(Pabaiga bus)
1. Tokie nesirūpina u a\ovai taip pat Lietuvos Prekybos ir monė- Banko At,-to\a .
Misijos.

Metraštį

■
s
s
s

■■
■■
■■
i■
s
s
i■
■

■■
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Mokykla

altijos-A merikosLin ija

■■
■ V.W. RUTKAUSKAS
J
■
Mta*

LAS.MAII

DR. P. Z. ZALATŪR1S

Š

DR. A. L YUŠKA

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DRAUGI”

DRAUGUS

CHICAGOJE.

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.

PAŽINTAS KAIPO PLĖŠI ,14 GAISRININKŲ SUKRITO Iš Labd. Są gos Centro susi
KŲ VADAS.
SU LUBOMIS.
rinkimo. Sausio 2G d., š. m.

Raportai

knygą peržiūrėji

Vakar pakilo*gaisras medi mo komisijos ir iždininko kun.
Pasiųstas atgal valstijos kalė
niuose
dviejų augštų namuose Albavičiaus, kurie jau tilpo
jimai!.
po num. 2129 \Ycntwodli avė.
Atvažiavus
gaisrininkams
namai laivo apsiausti liepsną.
Buvo pavojaus pašaliniems
trobesiams.
Teeinu veikiai apgesinta lie
psnos. Keturiolika gaisrininku
užėjo ant antrąją lubų baigti
viduje gesinimų.
Padegusios lubos neatlaikė
ir griuvo su gaisrininkais i
pi nauji augštų, kur dar butą
liepsną.
Tuojaus pultasi jems pagelbon. Ir visi laimingai išgel
bėta iš to durną, garu ir lieps
ną kalėjimo. Kni-kuiic leng
vai pažeisti.

kiu Baliu ’ parapijos namini.
Buvo labai daug juoką.
Penkiolika buvo apsirėdę kaip
driskiai, o kiti III kitokiais kei
stais rubni.-.
Duotu penkiolika dovaną
tiems, kinio buvo labjaiisiiii
sudriskę.
Vienus žmogus buvo labai
sudriskęs ir jis tiek daug juo
ką darė, kad mes tiek juokia
mės, ir daugiau negalėjom
juoktis, net žandai skaudėjo.
Ir dar buvo viena juokinga
mergaitė, kaip čigonė. Ji išlaimėjo gaidį, nes čigonai tan
kiausiai vagia gaidžiu" ir viš
tas.
Svetainėje, buvo tiek žmo
nių, kad vos galėjo sutilpti.
Balius davė gryno pelno $100.

Trpčiadienač, Vasaris 9, 1921

Saugok akių regėjimą
Kuda kankinte*
dėl
galvos
skaudė-jtino, kuda rsgi’jlmas ali
nsiu skuitunl, siuvant ar tolyn
žiūrint — tat reiškia. Jos pri
valote kreipties į manę klausti
patalinio dėl Jusų akli); mano
20 in'et>) patyrimus sutelk!
Jums Kerta ils) patarnavimų dėl
Akli). Ausi), Noalv* Ir Gerklės
Ligos gydoma spucljallsto.

“Drauge’', vienbalsiai priimti.
Praeitų mėnesį gauja plėši
Agitatorių raportai:
ką iš l'niiui geležinio lio sto
Agitatoriai buvo užimti ki
W. F. MONCRUFP, M. B.
tais yivo koloniją svarbiais
ties pavogė registruotų laiš
JOHN J. SMETANA,
kų vertės $500,900. Laiškai
darbais, todėl nuo Labdarybės
AKIŲ SPECIJ AUSTAS
maišuose buvo atvežti puštos
buvo truputį atsitraukę. Bet
1801 K. Ashland Avė., Chleago.
kertė 18tos gatvėn; 3-člos lubos
automobiliu pasiusti Į kitus
vis-gi pasidalinta naujomis
Kambarį! 14-15-18-17
miestus. Sustojus) ties stotimi
spėkomis kuopų: 12 Raeine,
VlrSiil PLATT’S aptiekus
Tėuiyklte mano paradą.
automobilių užpuolė plėšikai.
Wis., 18 Aurora. III. ir 22 Roek
Valandos: Nuo 10 ryto Iki 9
Ford, III,
Jie maišus su laiškais susi
vak. Nedi-llomls nuo t ryto Iki
12 d.
Kuopų raportai:
krovė į savo automobiliu ir
nuvažiavo.
1 kuopa didžiuojasi turin
C. ir O.
ti ir laikanti savo ižde $10<X),
Nesiūlai areštuotas Tinimas
bet Centrui nežada duoti iki
Šliupe. Andai jis kalėjime mė
Telefonas Armltage 9770
IŠ BRIGHT0N » PARKO.
nebus pradėtas statyti našlaitgino pasidaryti galų. Bet jam
MARYAN S. ROZYCKI
Vyčiu 36 kuopos susirinkimas
namis. (Bet kaž kaip ten yra
Ml’ZYKOS ltlHEKTORUS
tas nepavyko.
bus šiandie. Vasario !) d., 7:30
Mokytojas Piuao. Teorijos Ir
su ta $1000?) Reikia žinoti.
Kont|Mizieljos
Pasirodė, kad SIiujm* yra pavai. vakare, McKinley Purk svet.
2021 N. Mesteni Avė.
kail
centro
iždas
v,ra
arkideo•
*
Cliirugo, III.
roliuotas iš valstijinio kalė
cezijos žinioje ir didesnės ga Visi nariai ir narės nepamirški
jimo. Imta teiriaaties apie jo APKRAUSTĖ GARADŽIŲ. rantijos niekas negali duoti. te atsilankyti, nes daug yra svar
praeiti. Pagaliau vienas paš
Tai-gi 1 kuopa turėtą pažvelg stymui svarbiu dalyku.
tas darbininkas, kuris buvo
Bu plėšiku sustojo su auto- ti i bankų, globojančių jos tų
Nauji nariai, norintieji įsirašyti, ^Telefonas Boulevard 9199
21
prie pavogimo registruotų lai mobliu ties garadžiu 720 So. $1000.
kviečiami ntsilankvli.
Vuhh/hn.
škų, jame pažino vyriausių Miebigan n ve. Pareikalavo ga 2 kuopa didžiuojasi’ su savo
*
DF.NTISTAS
3
zoli uos.
plėšikų vada.
iždu. taip kaip ir 1. Balins da
S * 3331 South Halstvd SU*.
cS
PAIEŠKOJIMAI.
Kad taip, tad prieš ji pa Manadžeris reikalavimų iš vė $50.00 pelno.
ojvalandos: 9 —12 A. M.
1—5; 7—8 P. M.
#
Agotos Hruzulutes. Paei oj
keltas skundas ir laikinai jis pildė. Plėšiku padavė 10 dolie- 3 kuopa rengiasi prie vaka naPuleAkau
Iš Kaunu red. .Šiaulių aps. l.upuimgriĮžintas valstijos kalėji- rių ir su juo inėjo vidun.
12 m. Amerikoje.
ro po Velykų ir kitų svarbių člų kalinu. Gyvena
jų prašau duoti žinių:
fnan Joliete. Policija tuo tarpu Kuomet manadžeris atidarė darbų. .Ii pvidnvė $100.00. Pi Žinančiu apie
V. Kiaušinienei.
pradėjo ieškoti jo sėbrą.
geležinę spinta išmainyti pini nigų savo ižde nekuoinet ne 820 Crosb) SI r. Grumi Itaplils. Mieli.
Suareštuotas buvo ir Šliupe gų, i jį atstatyta revolveriai.
laiko, išskyrus keliolika dol.
brolis James. Bet paliuosuo- Plėšiku iš spintos paėmė bėgantiems reikalams, o visus Paieškai! artinu,i giminių Kazin,
Motiejaus ir Antano l'adriežios kurie
3107 So. Morgan Street
•’ns po paranka.
$135 ir nuo niajiadžeriaus $75 atiduoda centro iždan.
prie.A
kare gyveno
Philadelphijoje.
CHICAGO, IEI.INOIS
’ru.Aau atsišaukite nes turiu svarbių
ir nuvažiavo.
Kitos visos kuopos su savo inelkulų
Telefonas
Yards 5032
prie Jus.
KLIUVO VIENAM PIKTA
Valandos:
—
lė
iki 11 Iš ryto:
“
Antanas
Krutuli,-.,
iždais ir gi pasielgia panašiai
!j po pietų iki 8 vak. Nedėlio2337 Grecmlevv Avė..
Chieugii. III.
ABI
PUSI
TENKINASI
DARIUI.
kaip 3 kuopa. Jos dirba našlai
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare.
PREZIDENTO ATSAKYMU. čių prieglaudos labui visomis
Paieškoti
Domininko
Vitališkų,
Kitas pabūgęs pasidavė.
spėkomis sulig seimo ir centro kuris keli metai atgalios buvo < >rhard Lake Atidi, seminarijoj. (iirdėKaip žinoma, prezidentas nutarimą.
K-K
jatt kad jis iš ten išvažiavo j t’hieaHale Stanton avė. policijos \Vilsonas atsisakė -nufišyties
gų.
Paeina
iš
Kauno
Red.
Raseinių
8 kuopa yra pilnai užsimokė
J. P. WA1TCHEES
Viduklės purnp. Kas apie ji
nuovados du juodu piktadariu i geležinkeliečių su kompani jus Garbės narystės $100.00, Apskr.
Lawyer
-.tnote m- jis pats praneškite šiuo
LIETUVIS ADVOKATAS
jomis ginčus. Pareiškė, kad bet antru syk žada stoti į Gar- adreKI,:
j si kraustė bi 1 i jard i nėn.
Vakarais: 4509 S. Asliland Avc.
Jonas Skimh-rl-.
Apkraustė visus tenai bu rišti pakilusius ginčus gyvuo bės narius jau ne su $1(X).(X), .'.84 N. 7 Strvct
Tel. Yards 1053
(Untnii. Imi.
Dien. iloom 518—159 N. Calrk St.
ja
ir
veikia
geležinkelių
dar

vusius žmones ir patį savinin
bet su $1(XX).(X)! Ir ta savo pa
Tel. ltandolph 2507
kų. Iš registerio paėmė $200 bo taryba.
sižadėjimų užtikrina.
ANT PARDAVIMO.
ir krūvų cigaretų ir išbėgo.
Abi pusi skelbia savo pa Valio 8 kuopai!
Už poros blokų nuo tos at sitenkinimų tuo prezidento at Viešos rinkliavos reikale Parsiduoda Saldumynu (Gandins)
ir visuoku dalykų krautuvė, Lietuviu
DR. S. BIEŽIS
sitikimo vietos abudu pikta sakymu. Darbininkai pažymi (Tag day) išrinkta komisija. apgyventoj vietoj arti viešos ir baž ■
■
LIETUVIS GYDYTOJAS
nytines mokyklos priežasties* parda- ■
IR CHIRURGAS
dariu sutiko du praeinančiu apie savo laimėjimų. Ta pati Rinkliava skiriama Gruodžio vittto patirstė ant vietos meldžiu at
B
2201
AVcst 22nt] Street
sišaukti šiuo adresu:
detektivu. Šitiedviem plėšiku tvirtina ir kompanijos.
(TpI. Ganai 6222
4014 No. \Vood Gatvė- < hl«-ngo,
■lies. 3114 W. 42nd Street
pasirodė intariamu. Detekti Dabar kova prasidės prieš
g
Tol. McKinley 498SJ
Nauji Garbės Nariai.
vu šuktelėjo jiedviem sustoti. tų geležinkelių darbo tarybų,
3 kuopa surado Garbės narę Iš jiriežastė-s važiavimo Europon —
Bet tiedu metę žemėn eiga- kuri vyriausių ofisų biri Gili
cigarų krautuve ir kningyjau Gruodžio mėnesije, t. y. parduosiu
na pigiai biznis gerai Išdirbtas. Atsi
retus pasileido bėgti.
eagoje.
luojtms po Labd. seimo. Kitu šaukite
Tečiau revolverių
kulkos
J. MAKARKWI<7,
Garbės nariu paliko Apaštalys
ClK-iago, III.
pasirodė greitesnės.
Vienas GALABINAMI UŽ DERY tės Maldos draugija. Taigi 1757 W. 47lli Nlii-rt.
Fabionas ir Mickievicz ved.
piktadaris gavo nugaron ir
BAS SU JAPONIJA.
pirm seimo 3 kuopa turėjo 13
buvę A. I’etratls Ir S. L. Fabionas
sudribo. Kitas, kiek pabėgė
Garbės narių, dabar jau turi
Siuntimas pinigų, laivakor
jęs, sustojo ir pasidavė, kuo Londonas. Vas. 9. — 15 Co- 15. Bet dar ne viskas. Moterų
tės, pašportai ir tt.
met pajuto neišvengtinų galų penbageno pranešta, kad so- Sąjungos 2 kp. pilnai pasirenNOT ARU U S AN
Nuperka 5 akrus gražinus Kcal F.stAte, Paskolos, Insurinai
nuo šaudymo.
vietų tiilmnalas Tomske, Si gus tnip-gi įstoti į Garbės na
Ir tt.
juodžemio ant C. B. & Q RailSužeistas pasisakė esųs Wil- belijuje, andai nagrinėjo by rius.
899 W. 351h St.. Knnip. Halsted St.
son Jobnson. Kitas — Williani lų viso suimta revoliueijinio 4 kuopa (Sausio mėnesije) su \vay, 22 mylios nuo vidurmiesTel.: Itoiilevaril 811
Vai.: 9 iki S kasdieną
čio.
Balancas
ant
lengvų
išmokomiteto.
Tas
komitetas
sa

Kelly. Pastarasis turįs polieiVak.: Utar. Ket, Ir Sub. Iki 9 vak.
rado Garbės narę, Oną čtešto'Ncd.: Iki 3 po pietų.
varankiai. be bolševikų val kaitę. Ta kuopa pirm seimo kesčių. Norint daugiau infor
jinį rekordų.
macijų
rašykite
ar
atsišaukite
džios žinios, buvo vedęs tary turėjo 62 Garb. narius, dabai
vpatiškai.
bas su Japonais.
PAŠAUTAS VAIKINAS.
jau turi 63. 4 kuojios su Gar
šieši to komiteto nariai pas bės nariais nei viena kuo
Paul Baubly,
S. D. LACHAWICZ
Pavojingai kojon pašautas merkti miriop ir sušaudyti. pa nepralenlė.
LIETUVYS ORARORIUS
1404. West 18-th Street
Patarnauju laidotu.*** kopltfauala. Ital
19 metų AVilliam Doolittle, Kiti šeši nubausti ligi gyvos (i kuopa surado vienų Gar
kale tnoldilu ataltauktl, o mano -larbu|
busite uitfanėdlntl.
2346 West 69 gal. Jis gyvena galvos kalėjimam
—
-r-bės narę, Elzbietą Kriminskai
po tuo numeriu pus globėja. Tas komitetas skaitėsi toli tę. Ta kuopa pirm seimo turė
3314 W. 33rd PI.
Ohlmco. ni-|
Tel. Ganai 31M
Ir per kelias valandas mėgino mųjų Rytų respublikos val- jo 15 Garbės narių, dabar turi
nutylėti apie savo pašovimų. tižia.
16..
1 akras gražios žemės 4 blo
Del skausmo visgi pasisakė.
8 kuopa surado 2 Garbės na
kai
nuo depot 2 blokai nuo mo
Pašaukta [Milicija. Pašautasis LENKAMS LABAI NORISI riu, Moterų Sų-gos 20 kuopų
kol-kas atsisakė ir [Milicijai
Fraktlknnjn 3» metui
VILNIAUS.
ir Sald. ftird. V. Jėzaus No. 1 kyklos sint Burlington RailDftmtt 8143 So. Morgan Ht.
wav
tiktai
18
mylių
nuo
vipasakyti, kur jis buvo pašau
dr-jų. 8 kuopa pirm seimo tu-,
Kertė 33-ro St.,
Chlrago. Dl.
tas.
Gruodžio 22 d. Vnršavoje j- įėjo 11 Garliės narių, dabar tu durmiesčio. Cement’rfiis kelias,
flPECIJAGTRTAfl
kaina $5(Xk Gašli $75.(X) kitus Kotsrllkų, Vyrlftkų, taipgi ebro
Jis dirbo šoferiu puštoje.
vyko gyventoją susirinkimas, ri 13.
nlškų Ilgų.
dalyvaujant kitą miestų atsto 5 ir 7 kuopos sakėsi turi ant išmokesčio.
OFISO VALANDOS: Nuo 18 ryto
Iki t po pietų, nuo 8 Iki 8 vslsnSUIMTI JAU KETURI.
vams. Susirinkime buvo svars naujų Garbės narių, bet kaž
Paul Baubly,
da vakaro.
Į
Nedėlloruln nuo t tkl I po ptet ,
tomas Vilniaus klausimas.
1404
West
18-th
Street
kodėl nepridavė jų vardų. Gal
Telefonas Tarda 887
Policija jau luti savo rnn
Atstovas Suligoivski prane mano lenktyniuoti su kai-kukosp keturis intariamus plėši šė, jog l/*nkų miestai medžią riomis kuopomis ir ant galo il..*..- .:
kus, dalyvavusius Kenuood giniai daug padeda “numylė pasirodyti su didžiausiu Gar
WESTPULLMANIEOIAI!
bankos apiplėšime.
tajam Vilniui.’’
bės narių skaitliumi. Kitoms
Atkreipiame Jūsų atydų,
Sakoma, juos visus [nu/.inę Po karšią kelią seimo atsto kuopoms reikėtų apie tas
kad pas Jus dienraštį “Drau- ■ Perkėlė- seavo ofisų po num g
(os bankos darbininkui.
vų kalbų padaryta rezoliuci lenktynes pamąstyti.
gą
” atstovauja p. M. Kinpeja:
Vilnius
ir
Vilnijos
žemės
Paieškoma dauginu.
J. Šliogeris.
■4729 So. Ashland AvenueJ
/
li« 11949 So. Bnlsted St.
yra neskiriama Lenkų valsty
S
Speeljnllsta*
■
Pas jį galite gauti kasdien rDlIOV’V, MOTERŲ Ir VYRŲ LlOtS
PAVOGTA 10 AUTOMOBI bės dalis. Todėl čia susirinkę
IS WE8T SIDES.
nusipirkti “Draugą”, taip- Jvalnndonnuo 10 Iki 12 llryto: nuo J
miesto gyventojai pasižadame
LIŲ.
2 iki G po pietų; nito 7 Iki 8:30a
Air-r-nr
nenutlstnmai dirbti, kol Vil Sausio 30 d. Kavarsko sve pogi galite užsiprenumeruoti ■Svuknrn.
Nedėllomls 10 kli 1
S
|
Telefonus
Dmrl
3888
■
tainėj
Altoriaus
Puošimo
Mo

ir apgarsinimų paduoti į
Praeitų parų Cbieagoje pn- nius nmžinai bus prijungtas
terų draugija surengė “Oris- dienraštį.
i’ogta dešimts automobilių.
prie T/mkijos.

I DR. C. KASPUTIS

Dr. M. Stupoicki

r-

Ar Strėnos Tave Vėl
Kankina?
Tavo inkstai reikalauja pagelbos, kaip ir viduriai.
Šaltis kaip kada juos susilpnina. Nuodai užima tavo systema tuomet pradeda galvą ir strėnas skaudėti. Toumet
tu nenori dirbti ir jautiesi visuomet pavargęs. Priežastis
tame, kad tavo inkstai nedirba reguliariai. Jeigu norite
apleisti tą dalyką ir neatkreipti j tai domos gali tas išsi
vystyti Į gravel dropsy arba Brights desease. Vartok Doans Kidney Pilis. Jos yra pagelbėję tūkstančiui žmonių
ir pagelbės tau. Pasiklausk savo kaimyno.

Skaityk ką šitie žmonės sako:
STREM NKAIDMI.MAS BU
VO NEPAKENČIAMAS.
Stevc Gerda. Bessemer, Mieli.,
sako: "Mano strėnos buvo tuip
skaudamos kad aš negalėjau
nei-pasilenkt i ėeverykus susiriš
ti. Aš turėjau gulėti lovoj ke
letą sųvulėlt) kas mėnesi. Mano
inkstai buvo labai silpni, kad
turėdavau atsikelti keletą kar
tu per nakti, ir tokis skaudėji
mas verdavo kaip su peilių. Pa
mėginu.-; vartoti Doans Kidney
l’ills tuojaus pradėjau jaustis
geriau ir dabar jaučiuosi visai
sveikas."

I

TURI BŪTI PARDUOTA.

DR. G. M. GLASER

! DR. CHARLES SE6AL į

/

Mrs. Harry
lletman
1334
Holt Str.
t’hieago,
III. rako:
"Malio strėnos skaudėdavo die
na ir nakti be jokio perntojiino.
Mano inkstai nedirbo . regulia
riai, mano strėnos,
pečiai ir
rankos buvo skamlamos. Vienas
iš draugų man patarė pamė
ginti Doans Kidney
l’ills, k.-)
ir padariau. Už. dviejų metų.
Mrs. Hetnian sako: "Doans Kld
ney Pilis visuomet man pagelb
sti. kuomet tik inkstai susilpnė
ja tuojaus jas vart-ojų, pataria
jas visiems pamėginti kurie ne
sijaučia gerai.

DOAN’S K^Y
Kiekvienej Vaistinyaaj 60c dėžutė, fkter-Millbani C«., Mfg. Che m., Biffsla, N. Y.

Lietuvių Pinigų kainos kįla; siųsk pinigus tuojaus
per šią didžiausią ir seniau
sią valstijinę banką šioje
apylinkėje:
Pinigai siunčiami Į Lietuvą
ir visas dalis pasaulio.

Laivakortės ant

Ęuropean timrlcan purtau

$225.00

STRĖNAS SKAUDAMOS.

visu linijų.

J

Central
Manufacturing
District Bank
1112 West 35-th Street
Turtas Virš 38.009,090.00

A STATE BANK
Atdara I’nnėslellnls. Seretlos Ir Nubotos vakarais

EXTRA!

Palikta

musų

sankrovoj.

EXTRA!

Štai kur stebėtina proga nusipirkti augStoa rųSles OVA RANTUOTA VIGTROLĄ vertės iki $250.00
tik už $35.00, priedų veltui 12 rekordų, 300 adatų Ir
DEIMANTO ADATĄ. Šios NAUJOS PUIKIOS
VICTROLO8 palikta musų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubiinkrutijo. Kiek
viena MASINA turi DEŠIMTS METŲ’ DIRBTUVES
OVA RANGUOS. Kam tai pirkti Iš antrų rankų
utnAinu, kuomet gali pirklį PUIKIĄ, NAUJĄ OVARANTUOTĄ VICTROLĄ vertės Iki $250.00. tik už
$35.00 su rekordais ir adatoms VEI.TUI II musų
SANKROVOS.
Pilnai užllkrtnnme tnml.--.tn, kad nėra kitos krau
tuvės nei ssnkrovos lygios mušt) sankrovai palygi
nant nuplglnltnu.
Mes žinome, knd apsimokės tomistai atvažiuo
Sankrovos
ti. nepaisant kur gyvenat. Taipgi mes turime kele
Kaina tik tu nugštos rųHles TIKROS ODOS IR VEI.OURO
HEKI.Yt'-loMS SĖTI,’, kuriuos parduosimo už pir
mų pasiūlymų. Mums reikia vietos.
Mes pristatysimo VISIŠKAI VEI.TUI miesto Ir
priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBER
TY UONDMAI PRIIMAMI.
Atdara kas dienų iki 9 vai. vak. Nedėldlenlnls nuo 10 ryto Iki 4 p. p.

NATIONAL STORAGE C0.
Viršiausia sankrova ir pardavimo kanibaris

2023 So. Ashlnnd Ate., Kampas 21-os Gatvės.
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