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koj kurt savo laimę, pabrėš
žia, kas trukdė ir tebetrukdo
mūsų teisėtiems siekiams ir kas
iš laisvųjų tautų (Italai, Por
Pramatomas naujas Turkų Nebus Ijojdų parodavimų, po
tugalai , t Persai, Paragvajus)
kylių.
puolimas.
Knoxville. Tenn., Vas. 14. —
•viešai kėlė balsą už priėmi
St.
Augustine,
Fla.,
Vas
13.
Čia mirė Clevelando, Oliio,
mą Lietuvos į Tautų Sąjungą
Paryžius, Yas. 14. — Drim
Antroji Steigiamojo Seimo
—
Pojkelių
dienų/pasivažinė
vyskupijos ^vyskupas J. P. ba "'Graikų armija Mažojoj A(Atstovai sustoję ilgai trukšsesija atidaryta Kaune Sausio
jimo
laivu
čia
sugryžo
^reziFarretJy.N Jis buvo čia atva zijoj, Dezerteriai sudaro skai
mingai ploja tegyvuoja Ita
17 d., 1921 m., lO^al ryte. '
dentas-elektas
Harding
ir
ėžiavęs pasiviešėtų, kaipo* sa tlingai gaujas plėšia mieste
lai!),
Dar
prieš
pirmąjį
skambuti
mėsi
darbo.
Atrado
krūvas
lai
vo gimtinėn vieton, pirmiau lius j r veda partizanines ko
Del Zeligowskio nepakenčia
—
rašoma
laikraštv
Lietuva
škų,
kuriuos
prisieina
ne
tik
aplenkęs vyskupą Byrne, Na- vas su Turkais ir GraikųAmimos avanturos ministeris pa
BRIANDO
ORGANAS
KRI
—Seimo
rūmų
kari
dorins
daug
paskaityti,
bet
į
daugelį
jų
VOKIEČIŲ VILTIS SUV.
shville, Tenn.
_ litarine policija/ anot gantų
sakė, kad' karo paliaubų suTIKUOJA S. VALSTI^'
VALSTIJOSE.
ir atsakvti. atstovų 'ir šiaip svečių. Pastetartf su Lenkais pirmoji są
čia žinių nuo Venizeloso šali
JAS.
Be sit^ prezidentui-elektui -W«a didelio gyvumo. Prieš lyga yra Zeliwoskio atšauki
ITALIJA NESUTINKA SU ninkų. '< .
V
gyvas reikalas taisyt^kabinę-, paskirtą valandą salė prisirin- mas ir jei Lenkai dar kiek nuReikalausią pildyti pažadus.
BOLŠEVIKŲ
MISIJA.
Tš
(I
raki
jos
Smrirnon
siun
Nubara amerikoniškus VoMetą, furėti dažnus pasikalbęji- ko pilnintelė: visi St. Seimo tęs, tai mes tuo pat atpąlai0
čiamos
naujos
divizijos.
Nes
•
S
N
dius.
mus sii' interesantais ir dau nariai savo vietose. Valdžios duosim savo rankas (smar
Washington, as. 14, — YNesuprantamas bolševikų pa bijomasi, kad veikiai gali ir
ir diplomatų vietose visame kiai -ploja). Pažymėjęs plebi
geliu savo patarėjų. ra pamato tikėti, kad tuo jaus
siūlymas.
vėl
prieš
Graikus
pakilti
TurParyžius, Vas. T4. — Prem
Hardingas apsistojęs
čia korpuse minisferiai ir sveti scito klausimą ir tas sąlygas,
po inauguracijos. Suv, Valsti
JĮ
— •
•
fkai nacijonai istai.
viešbuty Ponce de Leon. Uži mųjų valstybių atstovai. At kuriomis Lenkai ir jų taikiniu'
jų prezidento Vokietija kreip jero Briando laikrašty Edai r
Rymas,* Vas. 14. — Italijoj Moralė Graikų kareivių pa ma šešis kambarius.,Nuo ryto silankė'ii*'p. Chardigny, TaU, kai norėtų jį įvykdyt, U. R.
sis Washingtonan taikos rei iš Vasario 12 d. padėtas tok
dėtis nupuolusi. Smirnoj pil
užsieniu
reikalu
ministeris
tų
S.
atstovas.
Svečių.
Užtvara
sai raštas:
ligi vakaro, jis dirba su savo
.ministeris sako: — plebiscito
kalu.
na dezerterių. Militarinė poli
Sforza
gavo
iš
Maskvos
nuo
kimšte
prikimšta
Kauno
pub
sekretoriumi ir dviejų stenog"Germanofilai, kurių yra
I nebijom, bet sutiksim jį pri
Vokiečiu autoritetai vra susi
cija jų ifeareštuoja. Crjosi su^
bolševikų
nusiskundimą,
Juo
likos. Netruko ir provincijos imt, jei busim visomis teisė
rafėm'.
mainę pažiūromis su amer yį0_ [daugybė Suv. Valstijose, įvai dei Italija trukdo padarymą kilimo.
' v
svečm. ,
. v#
riose
formose
parodo
daug
sa
Kuomet
jis
važinėjosi
laivu,
mis sulyginti sų Lenkais (plo
nišku komisijonierium Berly
Tš armijos prašalinami vosantarvės
reikale
siunčiamos
Posėdį atidaro .St. Seimo ja). Vilnius buvo ir bus mū
Jie nusitvėrę
įvairių kliubų grupės
buvo
ne Kilis Loring Jiresel. Vo vo veiklumo.
nizelistai
vadai
ir
anų
vieton
ItaKjos-bolševikų misijos.'/To
pienavusios surengti maršavi- pirmininkas, p. A. Stulgius* sų, nors Lenkai ir galinges
kiečiai išreiškia troškimą kuo- menkiausią miotiki mėgina
karalius
Konstantinas
pasta
ji
misija
turėtų
tarties
su
Ita
mus inauguracijos dieną Wa- kis, sveikindamas St. Seimą ni negu mes, nes Lietuvos Ry
veikiaus atnaujinti santikius paardyti santikius talkininkų
to
savanorius
vadus.*
Šituose
lijos
vyriausybe
reikale
už
su jų buvusiąja Siaurinės Ashingtone. Apie- tuosi pienus sulaukus l Naujųjų Metų, ku tų gyventojai patys parodys
su Suv. Valstijomis.
kareiviai
neturi
pasitikėjimai
mezgimo
savitarpių
santikių
merikos sąjungininke.
pranešta prezidentui^elektui.
riais vėl ^pradedamas rimtas savo valią, kad j i e yra Lie
Dar praeito Gruodžio pra
Rusijos
su
Italija.
v v*Neturės but jokių socijalių ir atsakomingas darbas — tie tuviai per amžius (smarkiai
"Toliąns tie germanpfilai
ARGENTINA
GAUS
PINI
džioje Vokiečiu valstybės mifunkcijų," pasakė Harding. simas Lietuvos valstvbės ru- ploja). ,
bu vu s i os~tal k i n i nk ų kon feren- Ministeris 'Sforza sako, kad
v\
GŲ VOKIETIJOJE.
44
liisteris Oesel spaudos atsto
tasai užtrukimas^ paeina del
Tą diena Baltuose Namuose mui pamatų. Priminęs sunkias Žydai jaii senai pažįsta
cijos nutarimuose -įžiūri įsak
vams buvo pasakęs:
negirdėto bolševikų pasiųlynebus jokio pokylio,' nebus aplinkybes, kuriomis teko St. Lenkų klastas ir apie Lenkus
ei ją ir ruošia batarejas prieš
Buenos Aires, y „ s 14
"AVilsonus nepildo savo pa vtasf policijas, leurios greitu mo.
Argentinos vyriausybė mėgi parodavimų, nei kitko ypatin Seimui dirbt pirmosios sesijos ir įinot nenori (bravo!). SanBolševikai nori pasiųsti ^mi
žadų, nors Suv. Valstijos gva- flaiku bus užimtos Lon<jone.
no pasiskolinti pinigų Suv. go. Aš savo automobiliu nuva metu ir kad tos aplinkybės ir tikiai su kaimynais Latviais,
rantuoja juos. Tad mnsų už Paduodama žinių, kuriose iš siją net ič 40*"žiuonių. Kad Valstijose. Bet nepavyko.
žiuosiu į valstybės rūmus, pri dabar dar tebeslegia Lietuvių kurie taippat Lenkų intrigo
davinys kreipties į Ameriką, reiškiami grūmojimai Pran tuo tarpu Sforza stovi už 8
Tad Argentina čia tariasi imsiu ofiso prįsiegą ir iš ten tautą, p. pirmininkas prašo JSt. mis buvo pabloginti, dabar vėl
kuomet jis bus. apleidęs .šian cūzijai. Sakoma, Silv. Valsti žmonių misiją/Tiesiog čia ne su Vokietijos AVarburgo ban- tuo jaus važiuosiu į Baltuosius Seimo narius atsistojimu pa yra gryže į artimus draugin
die užimama ofisli,' ir parei jos duodančios Vokietijai pa- suprantama, kokius tikslus koK atstoVrv. Ir, matyt, gaus Namus.
Mėginsiu ten ineiti gerbti žuyųsius, per tą trum gus dviejų brolių tautų santi
kalauti, kad jo pažadai virstu gelbą ir griežtai pareikalavu turi bolševikai su ta savo kokius $25,000,000.
kuoveikiaus ir tenai, rasi, pri- pą perstogės lark$ draugus na- kius.
tikrenvbe.
sios talkininkų atmokėti joms skaitlingąja misija.
imsiu kokius pasitikimus. Te- rius:$t. Seimo narį a. a. kariu.
Priėmus pereinamąją formų
Sforza sako, kad Italija no
prigulinčias skolas.
nai
prie
užkandžio
turėsiu
saMatulaitį,
paaukavusį
savo
SUMAŽINA JURININKŲ
lą, kurią St. Seimas, išklausęs
Prieš Versailleso sutartį.
ri
užmegsti
santikius
su
Rusk
vo
tėvą,
brolius
ir
seseris.
Tai
gyvybę
tėvynės.laimei
ir
sa
" Vokiečiai- Amerikonai
ir
SKAITLIŲ. J^
valdžios pranešimų, solidari
"Kuomet nždavinvs
vra jų draugai atrado sau pata ja, Bet tegu bus daroma žmo
visa bustnano partija. £ o už vo kraujiv sujungusį St. Sei zuoja jai ir, eina tolimesnių
sunkus, mes esame priversti rėjų net pačiame Suv. Vaiste niškai, t, i
Washington, Vas. 14. — Že kandžio manau truputį pa mą su visais Lietuvos gynė darbų dirbti, po 10 min. per
atsiliepti į viso pasaulio sąži jų senate., Štai senatorius
mesnysis kongereso Imtas at dirbėti.'!^
jais Šventu dorybės ryšru, ir stogės, svarstyta^ pirmuoju
nę. Neužginamas daiktas, jei France padavė senatui suma TRAKIJOJ KARO PADĖTIS einantiems, fiskaliniams
me
kitą nesenai žuvusį del neat skaitomu susisiekimo tekniVersailleso sutartis neturėtu' nymą, kuriuo pasiųlo atlygi
tams, sumažino karo laivyno
Oconee, Ca., Vas 12, — Ne- sargumo St. Seimo narį Luko kų mokyklos įstatai.
luit padėta ant šalies/
Atesai, Vas. 14. — Graiki jurininkų skaitlių nuo 443,000 toli nuo čia vėsula sugriovė ševičių (visi atstovai ir val
nimą nup Vokietijos nustaty
Kitas posėdis penktadienį,
ligi
100,000
vyrų.
Tojdam
jos
vyriausybė
nusprendė
džios
bei
diploraatjos
atsto
bendrabutį
Gardner.
Žuvo
30
Xe tik Vokietijoje* bet ir ti 3,750.000,000 svarų sterlin
sausio 21 d. 9 vai. rytą.
vai
stojas).
Trakjoj
paskelbtr
kaio
padėtį.
I
skaitliui
skiriamos
ir
LšlaiAos;
žmonių.
.
Amerikoje plačiai paskleistos gų. Tolinus jis rezoliucijoje
— Garbė narsia^ mūsų ika- "NAUJIENŲ" DARBININ
žinios apie Prancūzu oknpaei- pasiųlo Suv. Valstįjoms nuo
TALKININKŲ
SĄLYGOS
gyventi
tokiose
nepakenčiatus
išeina
18
milijardų
marraOmenei, saVo krutinę atrė- KŲ STREIKAS* ATŠAUK
jinės spalvuotos karuomenės Vokietijos nupirkti visus ka
PALIEČIA VOKIEČIUS
kių.
>>mosfe
sąlygose.
„
musiai grąsįrtsį pavojų ir lei
TAS.
1
žiaurų apsiėjimą sn Vokiečiu belius ir kolionijas už 250,000,DARBININKUS.
Kokios
pasekmės.
dusiai St. Seimui vėl Imties
moterimis ir vaikais.
Darbo valandos suignoruotos.
000 svarų sterlingų. Tuos pi
i Pirm karo, sako Dr. IJatb- valstybės kūrimo darbo .(at
"Naujienų" Darbininkų Ta
Tas žinias aną dieną išaiš nigus Vokietija pavartotų ap
Jiems prisieis dirbti po 14 va
Paryžiaifs ir Brusselio kon enau, Vokietijos produktivu- stovai algfei ploja). Atmintį ryba "savo susirinkime Vasa
kino valstybės
sekretorius mokėti skolas.
landų paroje.
ferencijose, sakė Dr. Rathe mas būvą toli dideshis. Vokie žuvusių karžygių St. Seimas rio 12 dieną, kaip vienu balsu
Colby savo laišku senatoriui
"Tiesiog
nesuprantama,
nau, talkininkų vadai visapu tija t*urėjo įplaukų iš įvestini- pagerbia atsistojimu. Toliau, nutarė atšaukti streiką. /
Speneer. Colby pareiškė, kad kaip Suv. Valstijos gali nuo
^Berlynas, Vas. 14. — Dr. siai viską aptarė prieš skirda mų.^ir depozitų svetimose ša priminęs, kad kai kurios-Sei
Streikas atšauktas ta sąly
paprasta Vokiečių
"prieš- Vokietijos nupirkti tuos kabe
Walther
Rathenau, German mi kafo atlyj^nimą. Jie ap lyse, turėjo pelno iš pirkly- mo komisijos
yra paruošu ga, kad spaustuvės darbinin
•ancuzinė" propaganda.
l i u s ^ r kolionijas, jei tai visa General Electric Co. viršinin tarė Vokietijos eksportą, im
binio laivyno, iš geležies rudos sios apsčiai svarstyti medžią kams bus užtikrinta tinkamos
oji Vokiečių propaganda. jau padalinta talkininkams.'' kas, v t virtiną, jog talkininkų portą, skolas/ kreditus ir ki kasyklų, iš gaunamų produk
gos ir todėl plenUmo darbai sąlygos darbo ir unijos algos
provincijose. galės eiti sparčiai; pirmaisiais (union scale), o streikavu
Sekretorius laiške
sako, PALEISTAS UNGARIJOS nusprendimas, kad Vokietija tką^ Bet į svarbiausią daiktą tų * prarastose
per 42 metu jiems išmokėtų neatsižvelgei Iš jų oei vienas Tuomet Vokiečiai gyveno ^ e - uždaviniais bus pamatinių įs siems ofiso ir^ redakcijos dar
kad tar propaganda apie žiau STEIGIAMASIS SEIMAS.
apie 55 milijardų dol. atlygi nepagalvojo apie darbiniUikus rai ir pasilaikomai ir per me tatymų — žemės reformos, bininkams duota raštiškas už
rumus ima pradžią pačiame
Berlyne. Iš ten tai visa" siun
Budapeštas, Vas. 14. —, tfn- nimo, reiškia tą, kad Vokie ir darbo vatetndas. Jie apskai tus gyvenimui išleizdavo 24 biudžeto ir kt. svarstvmas. tikrinimas, kad per metus lai
Pažinę savo valstybės biudže ko jie nebus atstatyti , nuo
čiama į Amerikos Vokiečių garijos regentas, admirolas tijos darbininkai tuo laikotar tė milijonus ir milijardus. Bet milijardus markių.
šiandie Vokiečiai daugiau tą, galėsim geriau orientuotis darbo. "Naujienų" spaustu
laikraščius ir čionai platina- llortby, neapribuotam laikui piu kasdien butų nepriyalgę nei vienam neatėjo galvon min
tis, iš. kur Vokiečiai gali imti išleidžia gyvenimui, kaip už ir mūsų krašto politikos kur vė dabar bus unijinė. •
ma.
paleido steigiamąjį
seimą, ir paroje^be jokios pertraukos
tuos mlijonus arba milijardus. dirba. Lš 18 milijardų-per me se, darydami į jį reikiamos įManadžeriaus
pašalinimo
Senatorius Spencer buvo kuomet seimo atstovai pakė dirbtų,po 14 valandų.
V>6>
klausimą darbininkai sutiko
Dr. Rathenau turi apskai- 'Tai turi jiems uždirbti Vo tus padaromų markių, 6 mi takos.
klausęs sekretoriaus
Colby, lė smarkius ginčus del atgavi
lijardai turi but pavartojami
Ministeris pirmininkas sa palikti atatinkamųjų "N-nų"
kiek galėtų bnt tiesos apie mo Ungarijoje Habsburgų di Vę*s, kad Vokietijos gyvento kiečiai darbininkai.
įstaigų išsprendi
tuos žiaurumus, atliekamus su nastijos. Kadangi nebuvo vie- jai pirm karo per vienerius
Anot Dr. Rathenau, Vokie- įsi#¥ti iš kitur Teikalingi mai- vo kalboj liečia valstybinio Bendrovės
J
v
j
Vokiečių moterimis ir vaikais naminčio sutikimo, prisiėjo metus uždirbdavo 24 milijar čių tauta skaito 60 milijonų sto produktai ir žalioji med- vidaus ūkio, ekonomijos, so- mui.
Presos Komisija:
dus auksinių markių. Šiandie žmonių. Iš to *f) milijonų yra žiaga. Iš likusių 12 milijardų cijalės ir darbo padėties, adoknpuotose teritorijose.
Nes seimą paleisti.
uždirba tik apie 18 milijarde. darbininkų industrijose ir žem 6 -milijardai turi bu|t išmoka- ^ministnacijos klausimus,
St. Strazdas,
kaip jis pats, Spencer, taip ir
\
V. Rušinskas,
mi talkininkams. Pasekmėje
Užs. Reik. Min. Ihirickis da
kiti kongreso nariai yra ga VOKIEČIAI MOKA AUGŠReiškia, šiandie Vokiečiai clirbių.
*
*<
J. Makutėnas.
tik 6 ro plačia mūsų užsienio politi
vę daugybę atsiliepimų nuo
turi
nuostolių 6 milijardus
Vieneriais metais vra 300 Vokiečiams pasilieka
TESNES MOKESTIS.
Vokiečių su prašVmu pasidar
markių. Prie šitų reikia pri- darbo menų. Pagal internaci- milijardai markių. Ir su šitais kos apžvalgą, santikius su
v
I(Hi
kitu
6
6
milijardais
tauta
tufi
pra Santarve, Tautų Sąjunga, ka
buoti sustabdyti tuos PraneuBerlynas,
Vas.
14.
Kaip^
.
^
milijardus
^
a
s
jonalio patvarkymo, dienos
gyventi.: Taigi, pragyvenimui rą ir derybas su Lenkais. Ai
Prancūzai, taip Anglai tvirti metai daugiau kaip per tris darbas skaitosi 8 valandos.
tų kareivių^ žiaurumus.
jai turi užtekti tik ketvirto škiai pabrėžia Lenkų visą lai Svetimų Salių pinigų vertė, mai
na, kad Prancūzijos ir A«glj- dešimts metų, kaip'to pagei Per metus tad vienam darbi
sios dalies tiek, kiek
butą ką darytas mums" šunybes bei nant nemažiau $25,000 Vasario 12
SULTANUI BAIGIASI
jos gyventojai moką kur-kas dauja talkininkai. Pagaliau ninkui išeina 2-,400 darbo yvaT. S. atsiųstosios kontrolės buvo tokia pagal Merchanta JLiODIENOS.
per metus 6 milijardai mar- landų. Taigi 15. milijonų dar pinm karo.
didesnes valstybines mokestis
Kad talkininkai nori gauti komisijos vienapusišką ir ne- an and Truat Co.:
kių Vokiečiams reikalinga pa bininkų* per metms pasidarys
už Vokietijos gyventojus.
$3.89
Konstantinopolis, Vas. 14.—
vartoti pirkti iš svetimų ša 36 milijardai;darbo valandų. atlyginimo pagal jų pastarojo korektingą elgesį mūsų reika- Anglijos strelingų svarui
Vokietijos iizrubežinių rei
sprendimo, pirmiausia jie turi j lais. (Atstovų
tarpe didelis Prancūzijos šimtui frankų
7.25
lių maistingųjų produktų, ko
Iš Angoros pranešta, kad Tur
kalų ministeris Simons prane
Imajat
doraon
šiandienį
dar
15 milijonų Vokiečių darbinin susidomėjimas).
Italijos šimtui lirų
3.67
kių Vokietija pas save neturi.
kai naci jonai istai sultaho sosšė, kad tas netiesa. Jis sakė,
bininkų
produktivumą
—
vie
kų priversti dirbti mažiausia
Toliau ministeris, palietes Vokietijos šimtui markių
Pasekmėje Vokiečiams nie
1.72
— tą siųlo Osmanui Fouad Effkad sulyginus su gyventojų
nas
darb'ininkas
valandoje
pa
po 14 valandų paroje.. Bet jie Lietuvių tautos pastangas įeit Lietuvos šimtui auksinų
ko' nebelieka.
Ir jis stebisi,
1.72
endi, dabartinio sultano gimlįplaukomis Vokiečiai daugiau
daro
pusę
markės
^
per
nie
to negali padaryt?.
I laisvųjų tautu^sąjuugfc ir tai-(Lenkijos šimtui maekių
Ifaip galėtų 6& milijonų tauta
.13
X
moka.
naičiui.

Vokietija Tikisi Pageltos Suv. "
Valstijose
_
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Musy Kongresas.

bavusiems savo valdininkams
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS ir šiaip veikėjams, per naujus
metus, besiskubinkime
jos
Suv. Valstijų kongreso že
kaltinti.
J
i
turi
daug
rūpes
(Romos įspūdžiai ir žinios) Italijos liaudies iškreiptasis mesniojo buto komitetas skirv
Sttaa kasdieną išskyros nedėldieniua.
čių, todėl gali šį tą ir užmirk
Grekų, žodis * * Epif anija'' (apti valstybės reikalams išlaidas
PRENUMERATOS KAINA:
Italijoj
nežinomi
nei
"
K
u
ti. Kitų vertus ji gal tas dova
sireiškimas). Žodis įėjęs į loty Šiandie turi pilnas rankas
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE:
Čia",
kaip
Lietuvoje,
nei
Len
•8.00
nas dalįs neprigulmybės šven
II
nų kalbų. Šiandien bažnytinėj darbo. Vargiai kada-nors pasi
4.00
50c.
Metų • • ^ • • t i B S E S kų
"Gwiazdka",
ne
Rusijos
Bažnyčios
Istorija
(215
puslag.)
.
.
.
.
A
.
tėje.
prasmėje "Epif anija Domini' ; taikė, kad kongresas butų bu
BTJV. VALST.
.
"Sočelnankas". Kalėdos Itali
ouc.
Metams . . . .TT
v . $0.00
Ar-gi kalta čia Katalikų Bažnyčia! . . .
(Viešpaties Apsireiškimas), y- vęs palinkęs p*ie kuomažiau~
Pusei Metą . . . . . . . . . . . . > 3 8,00
joje visiškai paskirtos pagar
35c.
ra " T r i j ų JKaradių" šventė. sių valstybės išlaidų, kaip
Dvasiškoji iškalba (Kun. Dro. Jauniaus)
Prenumerata mokasi iSkalno. Lai
bai " Vaikelio J ė z a u s ' ' (ii B a m
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos
Kadangi, anot tūlo senovės lo šiandieninis kongresas. Bet ly
25c.
• • •
Katalikų Tikėjimas ir jo priešai
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
|bino), kuriam vaikai, bernio
tynų galvočiaus sakinio " h o - giai nekuomet ramiuoju laikui
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
50c.
kai ir mergaitės, sako eiles ir
Ar katalikas gali būti socijalistu?
• • • •• <
senas adresas. Pinigui geriausia sių
mines
semper
pueri
m
a
n
e
n
t
"
sti išperkant krasoje ar ezprese "Monereikalauta tokių augštn vai-H Auksinės Varpos (Dainos)
25c.
pamokslus bažnyčiose.
1..
ney Order" arba {dedant pinigus i Suv. V. prie valstybės reikalų
(žmonės visuomet liekasi vai stybės reikalams išlaidų, kaip
registruotą laišką.
"Trijų K a r a l i ų " bažnytinę
Antano Baranausko»(Vyskupo Raštai)
.'.
'25c.
be vyrų prisideda daugybė ir
kais), todėl tat šitoji vaikų šįmet.
"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . moterų. Čia dešimtys tukstan- šventę Italai vadina " P a s - šventė yra neprošalį čionai ir
Darbininkų klausimas
15c.
r.,
q
u
a
"
,
kaip
kad
Velykas,
o
ciTiesa, pokarinis laikas. Betj
2334 S. Oakley A ve., Ohicago. iių moterų turi daryti pok'ariI š Gyvulių gyvenimo (Labai įdomi)
20c.
suaugusiems, ypatingai urė
vilė
šios
šventės
iškilmė,
"va
augščiau
paminėto
komiteto
nių mokesčių pareiškimus ir
TeL Roosevelt 7791
dams ir urėdėli&ms", kų " B ė Ponas ir Muzikai (Teatralis veikai.)
20c.
užstoja
pirmininkas, atstovas Good,
mokėti mokesčius iš savo į- dinama " B ė f a n a " ,
fanos" dienoje gauna, ar bent
Lietuvių Kalbos Siritaksė
. . . . / . . 75c.
sako, j ° £ Jį šiurpas pagaunųs
plaukų (ineigų) arba uždar čionai mūsų " K ū č i ų " .
tikisi, £auti. doyanų iš savo
matant tokias dideles reika
Roanpje duokim, jau 5 Sau
Tikybinio Turinio.
į
bių.
viršininkų, kaip kad šįmet pa
laujamas išlaįdas. I r jis pažy
Vidujinių mokesčių ofiso pa sio dienų vakarop nei pra sielgęs Italiįos Hinisterių Pir
Jėzaus Kristaus Gyvenimas
."
60c.
mi, kad kuo didesnės pinigų
eiti
per
gatves
a
r
piečius,
ka
skelbtoji statistika už 1918
Šventųjų Mūsų Globėjų Gyvenimac . . . ' .
50c.
mininkas Giolįtti nusiuntęs šįsumos niekams išleidžiamos,
me
didžiausias
jomarkas
su
metus pasako, kad tais metais
tų dovanų vienam-kitam urė
Trijų Dienų Rekolekcijos . . . f
40c.
tuo daugiau vis reikalaujama.
galybių
galybėmis
žaislų,
mi
266,000 pavienių moterų buvo
dui užimančiam augštesnę vie Kuo daugiau skiriama, tuo
Betlejaus Balsai (Kalėdų giesmės su gaidomis) . . 25c.
niomis
vaikų,
motinų
ir
tėvų
padarusios mokesčių pareiški
tų valstijoj, ierarchijoje.
daugiau ir daugiau vis norima.
Keturios Evangelijos vienoje j
65c
mus. Nes ir jos turi mokėti perkančių liaudžiai pritaikytus
Tai-gi turint visų tų omeny
Tuo tarpų visuomenė atsi
mokesčius nuo įplaukų, kai žaislus, daugiausia dūdas, švil-Į..je, gerai savųjų informuota ir
\
"DRAUGO" KNYGVNAf.
šaukia, kad jinai nepatenkin
pynes a r trimitus, kuriais įgi
kad ir pavieniai vyrai.
pažįstanti Italijos politikų ir
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, Illinois.
ta kai-kuriomis pokarinėmis
ję
vaikai
ir
vaikėzai
čia
pat
Pavienėmis moterimis mo
ROTUOS papročius mūsiškė Už
mokestimis. Reikalauja tas i*
švilpia,
dūduoja
a?
griežia
kesčių įstatymas skaito sava
sienio Reikalų Ministerija, sto
kitas panaikinti arba kitomis *^ TZZ
rankiai uždarbiaujančias mer kiek tik pajiegia sudarant tokį jant j pėdas Giolitfi, kad pakokiomis pamainyti. I r todėl Muravjovas, gimęs 1795 m.
ginas, našles ir pasimetusias riksmų-užimų, kurio ne kiek žadyti savuosius prie kaskart
Talpindami straipsnį " K a  iš poros. Bet yra moterų ir vieno mūsų ausis išturės. Kad naudingesnio darbo Tėvynės komitetui padedamas prieš a- Jis buvo ministras Rusijoje,
lėdų Kūčios S v e t u r " pažymi porose gyvenančių, gi atskirai neapkursti, šiaurietis horoms gerovei nepamiršo Romos Lie kis toks galvosūkis, kad ne 1861 kraugeriškai apsėjo su
studentais o 13 Gegužio 1863
me, kad jame yra juoki}. P e r uždarbiaujančių arba turinčių-Į nenoroms turi eiti šalin iš tuvių
veikėjų,
atsiunčiant l e n g v a jį apčiuopti.
3107 So. Morgan Street
to
kliksmo,
kų
labai
patinka
UL
Aleksandras
Antrasis,
RuGruodžio
pradžiojesusirin
tuos juokus giedruoja rimtas i> kokių-nors versmių įplaukų.
CHICAGO, ILLINOIS
jiems dovanų " B ė f a n o s " die
užima
greito,
linksmo
budo
sįjos
caras,
jį
paskyrė
numal
Telefonas Yards 5012
kus kongresui pinigyno sekre
dalykas. Bandysime jį paju Ir tokios moterys turi daryti
nai, antai:
,
pieur-gyventojui. Sausio 6 diešinti Lenkų maištų Lietu rfcje. Valandos: — 8 iki 11 iš ryto:
dinti nesijuokdami.
pareiškimus ir mokėti mo
Kun. Narjauskui, Lietuvos torius padavė jam valstybės išpietų iki 8 ' vak. Nekėlio
nų, per mųs " T r į s Karalius",
Tas žmogus sakydavosi nė- 6mispo nuo
flaidų
sąmatų
1921
—
1922
fis
5 iki 8 Tai. vakare.
Sunku tautai susitvarkyti be kesčius.
atstovui prje Vatikano atsiųsčejautinės liaudies apvaikščio
kaliniams metams — daugiau sųs iš tų Muravjovų, kuriuos
žmonių pasišventimo. Vienais
ta
grąžuos
apdaruose,
su
1918 metais vienos tos ino- jama plačiaį žinomoji Italijoje,
karia,* bet iš tų, kurie karia.
samdytais valdininkais
to įterys valstybės iždan sumokėjo
paaufcsytais kraštais,' didelė- f k a i P puspenkto milijardo <ko
kio didelio dalyko negalima daugiau vieno milijardo dolie- vaikų Šventė " B ė f a n a " . Per didelė knyga: " R a š t a i profeso- lierių. Iš tokios / s u m o s kiek (Jis tokiu būdu papeikė du sa ' g r e l . Canal 6222
g
" B ė f ą n a " kiekvienas kūdikis,
v a gimines kovojusiu už Rusi
vienam
šalies
gyventojui,
skaiaprūpinti. Prie to dar reikia
5
riaus Turchio—Lietuva ir Lie
rių.
J
DR.
C.
K.
CHERRYS
vaikas
ar
mergaitė
gauna
do
jos
laisvę.
Todėl
patys
Rusai
atsiminti, kad ir valdininkas
•j
LIETUVIS DENTISTAS
tuvos Dėdienės. Pirmasis To tant ne tik vyrus, bet moteris
Amerikoje
yra
moterų,
ku
vanų.
Visi
tat
vaikučiai
lauk^2201
West
22-nd & So. Leavitt SI
ir vaikus, išpultų apie p o ^ į P ^ ' . - P r i e š Lenkmetį vadindavo a>
y r a žmogus. Jeigu į jį žiūrėsi
mas.
Išleista
Panemunėje
—
Chicago
jį
Muravjov-viešatel,
t.
y.
Mu
kaip į mašina, tai jis dirbs rios užima žymias vietas ir te-lauikia šitokios dienos ir kad 1921/m.
•jValandos:
9:30
A. M. to 12 N . 2
doiienų.
i
"
B
ė
f
a
n
a
"
nepasityčiotų
iš
jų,
gauna
dideles
algas.
Yra
čia
^
1:00
P.
M.
to 8:00 P. M.
kaip mašina, ne kaip žmogus,
ravjovas korikas.
Kongreso
komitetas
peržiu
Kun.
Prapuoleniui,
Lenkų
dovanomis,
t. y. priežiūroje veiks naudin daugybė ir šiaip turtingų. Y- ar i neaplenktų
Lietuviai-jo neužmiršo ir ne
išvytam iš Šv. Stanislovo įs rėjo )>a<luotą sąmatų ir nus
stengiasi
būti
mandagus,
geri
ra
našlių,
valdančių
šimtus
gai, kartais pasidarys kenks
užmirš už kų j(s žudė mus
prendė,
kad
vieneriais
meteis
taigos,
minai
be
vietos
Romo
ir gerai mokytis, juo labiau,
mingas.
Gal tyčia jis ne tūkstančių ir milijonus.
je, dovanota puikaus darbo, valstytbei išlaidų užtenka dau žmones#Fo jo'valdžia buvo ši Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118
kat|,
*anot
motinų
ir
auklėtojoje
Kaip tos, taip kitos savo da
griaus tėvynės kūrybos reikar
graži su aukso rajtteliu,.,dram giausia pusketvirto milijardo. tos gubernijos: Gardino, Kau
persergėjimo,
"
I
banlbiui
no&
lų, bet praleis gerų progą su limi bendrai su vyrais remia
no, Minsko, Mogylevo, Suval
blį o kaulo skrynutė, pilna se Nes tai ne karo metas.
buoni
liauno
carboni"
—
tai
stiprinti savo šalies valdžių, valstybės reikalus. I r tokiuo
Lietuvis Gydytojas I r
nų pageltusių laiškų ir straips
Daugeliui šovinistų nepa kų, Vilniaus ir Vitebsko. Per
yru:
negeri
vaikai
gauna
tik
jei tos progos nematė jo vy bndu čia jos visuomeniniame
Chirurgas
ni ų-iš karpų iš lietuviškų laik tinka toksai komiteto nusista trejus metus jis pasmerkė miranglių.
Kad
gauti
.dovanų,
rei
1821 So. Halsted Street
riausybė ir neliepė jam išnau gyvenime lošia svarbių rolę.
tyn 128 žmonių, pasiuntė į ka
raščių,
kame
Lietuvos
mylė
tymas.
Bet
į
tai
neatsižiurėta.
Valandos:
10 iki 12 r&o; 1 iki 4
doti. Nepramatytos išanksto
Milijardų dolierių mokes kia " B ė f a n o j " vakare einant tojai nepamiršo jo triūso Tė
torgų
972,
į
areštantų
rotas
po piet $ iki 9 •akara.
|Pirmoh vieton statydamas vi
progos sunaudojimai gali val čiu vieneriais metais sumokė gultų palikti a r pakabinti pan864,
išbugdė
į
Siberijų
1,427,
vynės naudai.
suomenės gerovę, komitetas ėstybei patarnauti kita tiek, ti iždan — daug reiškia. Tas čiakų matomoj vietoje, kad at
Petrui Mačiuliui, Lietuvos mė kapoti ..sąmatų. Pirmiausia išgabeno į Rusijų 5625, belai
i
silankiusioji
viešnia
turėtų
. . . .
kiek patarnauja
pramatytų reiškia didelį vyrams naštos
ko
atidavė
į
karuomenę
345.
Atstovybės prie Vatikano Sek jis nukirto išlaidas palaikyti
Pranešimas
I
progų sunaudojimai. Nepra- palengvinimų.
' k u r dovanas įdėti. Pasirodo,
retoriui atsiųstas turtingas i- anuijų. Kongresas prisitaikė Viso labo baisiai nubaustųjų
:
Dr. M. T. SUUKOL'IS Į
matytosios progos daugina
•kad toji labdaringoji "Bėfaliustruotas
leidinys, lotynų prie tų išlaidų nutardamas, 9,361. Į tų skaičių nesueina kų I Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas •
valdininkams darbą, o gero
na"'paimsi į senovės Lietuvių
kalboje: " D e Conjuratione Ca- kad nuolatinė armija turi but kareiviai ir kazokai plakė de R Perkelia ofisą | People Teatrą j
VERTĖ
LENKIJOS
MAR
duoda ne jiems, tik valstybei.
6 1 6 VV. 47th Str. Tel. Boul. 1601
deivę " L a i m ę " , ar kaip jų
gino šaudė ir korė be užrašo. •1 1Valandos:
fifinue" Sallinstianą."
KIŲ.
1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 |
ii 150;000 vyrų. Karo sekreto
žmonėse
vadindavo
"
L
a
u
m
ė
,
"
Čia
nepriskaityta
9229
žmo
vak.
Nedėl.
10 iki 12 ryte.
|
Senoji Europos civilizacija
Toliau sulyg gaunamų čio rius buvo "reikalavęs 280,000
Res.
2*44
W.
4Srd
Street
•
suprato tuos dalykus iš ilgo ir
Nuo ryto iki piet.
, a
Paskutinėje pasaulinės sko kų nakties metu atlankiusi na- nai kartų, o. daugiausia du vyrų. To norėjo ir patsai pre nės, kuViuos suėmę vargino o
Tel.
McKinley
263
•
paskur paleido.
įvairaus prityrimo. Todėl ji los statistikoje, kur minima mus-šeknynų, darydavo žmo kartų į septynias savaites, tik zidentas. Bet tas negelbėjo.
duodavo valdininkams dovanų beveik visos valstijos l)ei ša nėms a r geni ar bloga.
Tas žvėris uždraudė, Lietu
rų tikriausių žinių 4š Kauno,
Komitetas
siaurina
ir
kitas
Patsai vantas "Bėf'ana", tai mūsų Uržsienio Dalykų Minis
prie algos.
viams spausdinti lietuviškas
lys, Lietuva taip-pat neap
išlaidas. Ir, kaip atrodo, jis at
knygas savomis raidėmis.
Valstybinė Europos išmintis lenkta, parodo ir Lenkijos sko
terija, dėlei principo bešališ
sieis savo tikslų, Nuo to pa
apart
druskos,
kairi
buvo
ir
i n a t ė ir mato, kad ne viena lų, kuri v pažymėta nei dau
J i s mirė Syreze netoli Lugos
kumo ir teisybės, nepamiršo
lengvės visuomenei. iBus piges
yra
pigi,
kitokių
gaustos
tur
duona, žmogus gyvena. Alga giau, nei mažiau, kaip devyni
10 Rugsėjo 1866.
savo Atstovybių net ir šalyse,
LIETUVIS
nis
gyvenimas.
tų
kaip
ir
neturi.
Tiesa,
yra
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
aprūpina valdininko duolios milijardai ir pusė!
kame kad ir nesama "Bėfa
Caro valdžia be gėdos ir ato
Ofisas ir Gyvenimo vieta
Bet geistina, kad to "pradė
keli turtuoliai Lenkijoje, bet nos", -vis-gt ytfalonu šį-tų ap
S252 South Halsted Street
reikalus. Būdamas žmogum
dairos myniodavo pavaldinių
-Skaitlinė yra trumpa, bet
Ajai virtam Unlversal State Bank
jie tų skolų neniokėjo i r ne turėti iš savo valdžios i r/taip. to ekonominio darbo kaip ko
valdininkas turi širdį ir jaus
jųusmus, dėlto Mažeikius pra Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo
reikšmė labai didelė. Nors
2 iki 4 po pietų; auo 7 iki ft
mitetas,
taip
kongresas
nepa
mokės, bet dar patys kišenius
mų. J i s jaučiasi augštesnis,
Grafienei
Tiškevyčienei,
gi
minė
Muravjovu,
o
Vilniuje
Nedėliomis nuo 10 iki 3mums tas mažai rupi, bet rū
^prisipils. Tad kas išmokės tas musiai kun%aikštytei Radvy- liktų baigti kitai kongreso se
kuomet kiti, ypač jo vyriausy
Tel«/anaa Tards SS44
pastatė jani paminklų. Bet to
pinasi tie, kurie sukišo savo
skplas?
bė, pripažįsta, kad jis yra neĮlaitei, Lietuvos atstovo Lon sijai. Nes po Kovo 4 d, Wash- paminklo šiandien j a
•w«>>
pinigus Lenkijos balom Žiningtone
gali
įvykti
kitokia
pažvien duonpelnys, kad jis val
Patys Rusai 191į>*jL užnėrė
Patys Lenkai nepasitiki, kad done, grafo
™ ^ _Tiškevyčiaus
_ « ^ _ H ^ ^ _ žmogeidu tik žinoti, kiek Lenkija
vaiga įNtuos visus reikalus.
stybės naudai moka sugauti ir
virvę variniam Muravjovui
turi daiv neoficijaJių skolų, jie galėtų tas skolas išmokė-Jnai, nusiųsta tam tikrai Lie
.netyčia pasitaikančias progas.
Ypatingas
tas v kongresas. ant kaklo iškėlė jį augštyiL, o
ti, kurios jau dabar yra, ne-,tuvio artisto nupieštas gražus
kaip,
tai
slaptų,
diplomatinių,
*Jei vyriausybė turi tokios
puikiuose rėmuose, Karo metu jis perdėm patrijo- paskui nuleido į vežimų ir iš
kalbant apie kitokias ir dar didelis,
privatinių,
nuošimtinių,
neiš
1900 6. Halited Str. •
minties apie pavaldinį, ji jam
tiuis.
Karui
vesti
nesigailėta
spalvuotas
paveikslas
:''Genoa
gabeno į Rusijų.
buriančias. Tad jie, Lenkai
TeL Canal SI 18
|
.ja išreiškia dovanomis. Dova- mokėtų savo agentams, šni pasileido vagiliauti ir plėštiJliogijos medis
kunigaikščių]skirti
kadir
didžiausiu,
išlaidų.
karei
Valaądos: 10 ryto iki 8 v a k a r e !
'nomis t a i p g i vyriausybė iš pams, darbininkams,
Tai
buvo
reikalas.
Šiandie
ne
Radvylų."
yvenimas:
, >-•
T
reiškia savo dėkiuguma liuo- viams ir kitiems galams? Aiš kitas šalis, kaip tai Lietuva,
mažiau
jame
patrijotybės.
Bet
Dalykas taip įvairiai atlik
g
2811 W. 63rd Str.
|
siems asmeninis už valstybei ku, kad susidarys dar, jei ne Baltgudijų, Ukraina, Galicijų
•Tel. Prospect 3466.^
•
X.
tas, kad ir aklam, kaip sako taupus. Taip Įr reikia.
milijardai, tai jau tikrai mili ir kitas.
naudinga, jų darbų.
ma, aišku, jog paeinanti nuo
* Perkėlė seavo ofisą po num
Ę
jonai.
Xors
jiems
tas
iki
kol
seka
Lietuvos vyriausybė įsteigė
Karžygio Lizdeikos,'kunigaik
14729 So. Ashland AvenueJ
si,
nes
jų
užpakaline
yra
šalis,
Stebėtina,
kas
galėjo
tokiai
Vyties ordenų. J i jį davė sve
ščių Radvylų giminė — gry
"
SpeoijaUstas
•
pfcone Seeley 7 4 5 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
timų šalių atstovams, kurių nuskurusiai šaliai, kuri nėra kurios rankos ir sąžinė nėra nų gryniausioji
UOVJJ, HOTERV ir VYRU U G C j
lietuviškoji
į DR. I. M. FEINBERG
veikimo naudingumas Lietu verta augščiau minėtos sumos švari ir su laiku dar^niano tu šeimyna
ajandoshiuo 10 iki 12 išryto; nuo
,
(Gydo speciialiai visokias vyrų iri
^2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30
vai buvo gana abejotinas ir su visu turtu judinamu ir ne rėti pelno. Bet, k a i p ir daug
moterų lytiškas ligas
Kų
y
m
gavę
dovanų
atsto•vakare. Nedėliomls 10 kii 1
401
Madtson
Str., kampas WesMuravjovas. K
abejotina t a i p g i ar gavusieji judinamu, skolinti tokių suma inusių, bei vabalų, prisiartinę
Telefonas Drevei 2880
tern
Ave.,
Chicago
vaį Tiškevičius Londone ir Mim
pagerbs .ta ordenų. Gal jie ir p i n i g ų ^ J u k doros bankoSj ly kad ir prie menkos šviesos, , v . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ H ^ ^ H *
Valandos: 2—4 po piet ,7—9 vak.
Klausimas. Kas tas buvo
BSS2&
apie jį sakys, kaip apie mus giai kaip ir doras žmogus pra
CMosas Paryžiuje, kas pirmuti
tkiai nuspirgina >»avoJ
.dailės veiksmus "YVe vvill see moninkas reikalavo kokios ga ir didelius sparnus, ji vargiai nis atspės gaus dovanų, tik Muravjovas? Delko caio vailllUIIUUJlIllllllllUlUlUIIIUlItlIiUllllliTlI
atsikračius lietuviško Į d ži a buvo Muravjovu pakrikhow bad it wifl b e . " (Einam rantijos nuo Lenkijos už savo išliks sveika. Visuose < pasaulis reikia,
1nerangiimo,' skubiai pranešti štijusi Mažeikių stotį Žemaiti
Res. 1139 Independeiice Blvd.
paži urėti, kaip bloga tat bus K kapitalų ar prekę. Žingeidu, mato, jei ne laiku, tai nors po
Telefonas Von Buren 284
Dudučiui.
joje.
,
Frmktiknoja 29 metai
Bet šių dienų politinė padėtis ištikro, žinoti šaltinius, ku !aiko r \-kame teisybė ir paga).,|
K*5
OfteM » 1 « So. Morsan St. O. Žutautas.
verčia mųs valdžių gerintis i* riais suplaukė tokia suma pi Mos atsimoka. Taip ir Len}
TiMYKITE
t i e m s , k u r i o jot* n e g e r b i a - D e l nigu tokion balon.
CUALI8T1B
I kailis, n e a t s i ž v e l g i a n t j ų amarK o s a s Cijr«lytoJ«s rt O b t r a r K a s
Atsakymas. Rusijoje daug motmrvmų.S P BVjrriMcn,
tmlprf cliroSpotijallatas MotcriėkŲ, V y r i š k ų
Mes*
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s
tb nepeikiame m ų s prezidento
Kensingtono Lietuviai ga buvo žjrinių Muravjovų genėsi
kaviino su vagystėmis ir plėftisku ligų.
Vaikų ir visų chroniškų ttgų
VALANDOS: Nuo l t ryto Į
už davimų ordeno svetimša gyventojų skaitlius vargiai šinuiis, moka urž 1(K) lenkiškų lite* gauti nusipirkti ''Drau- rolų ir ministrų. Kai-kurie pa Į OFISO
iki * po piety, auo t iki f valan- Į VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 po
pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d.
liams politiniems atstovams.
pereis 10 milijonų (yra netoli markių 12 centų! Mažiau negu g ų " dienraštį pas p.
sižymėjo gerais darbais, kiti da rakare.
I^dėHomla noo t iki S po plmL
Ofisas 8854 So. Halsted St., Cliicago
Mųs valdžia neišreiškė savo 20 mil. — Bed.) skatHnę. Ži-[pats pagaminimas pačių marIG. TY8KEV5BI4
-H^logais. BlogesiiiS'UŽ jkituii buTelefonas Drover 8888
Telefonas Tasda «87
\
pagarbos naudingai pasidar- nom taip-pat, kad Lenkija kiųi
Molas Dumys.
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314 E. Kensington Ave.
\ o Mykolas, Mykalojaus suuuf
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ant kunigo Slavyno, kam iš
ardė bendra demonstraciją.
Girdi, per "Naujienas" žadė
jo duoti tūkstantį dolierių, o
dabar neduoda.'' (Oia turiu
pasakyti, kad tas pats pone
lis išardė Lietuvių demonstra
ciją, ; o ne kunigas Slavynas.
Jis tą visa suplenavo. Tas po
nas nenorėjo, kad katalikai da
lyvautų demonstracijoj, tat
katalikai ir nedalyvavo. Bet
tas ponas ir po šiai dienai ne
išduoda atskaitų. Aukojusieji
ir po šiai dienai nežino, kur jų
pasidėjo pinigai).

vėliava. Nors, mes ją gerbia
me, bet kuomet mūsų pilvai
tušti, mes kovoti negalime.
Mums>reil^ft-inaisto ir vieny
bės.
Tsaa mes kapitalistams
parodysime, kad mes esame
tikri soeijalistai". Kaip tik
svetainėje pasirodė "dėdės,"'
taip susyk ir pasidarė per
trauka.

3
PaleSkau Kazimiero Ir Petronėlės
Jekštu Lietuvoj gyvenusių Jedžioiu
sodos, Uaktų parapijos. įkelsiu paris
to. Mažeikių apskričio, Kauno rėdybos.
GHrdėjan kad pirmiau gyven*
New Yėrke. Norėčiau kad duotų iinę
šiuo adresu:
Petronėlė Vaškienė,
1742 South Union Ave.
Chicago, m

pinigų bus pibios kišenės. Jau
.
\ J
•
pas mane piniglį buvo ir kaso
Sausio 30 d- Tautos Fondo je. Žmonės\ reikalavo atskai
79 skyrius laikė metinį susi tos, o aš jos negalėjau išduoti.
Parsiduoda Saldumynu (Čandies)
ir
visuoku dalykų krautuvė, lietuviu
rinkimą. Perbėgus praeitų me Atvažiuoja iš kalėjimo ir būva
apgyventoj vietoj arti viešos ir baž
tų darbuotę pasirodė, kad į- jums kunigu.'' Užbaigęs Žva
nytines mokyklos priežasties parda
vimo
patirstė ant vietos meldžiu at
Gyvuoja
čia
Bimono
eigų skyrius turėjo $311.2^ o lioms savo perstatymą dar
sišaukti šiuo adresu:
Daukanto dr-ja. Girdėjau, kad
išlaidų $21.06. Tėvynės gelbė pridūrė:
"Jus mane nus
4014 So. Wood Gatvė Chicago,
turto turi-virš $2,000. Narių
jimo reikalams liko $290*23. kriaudei Prašau atsilyginti,
IS prieiastės važiavimo Europon-^turėjo virš 200 šimtų, bet pa parduosių
Stebėsis gal kas, kad mažai nes jeigu ne, tai aš kitu keliu
cigarų krautuve ir kningyna
pigiai
blsnis
gerai išdirbtas. Atsi
tekus raudonųjų kontrolėn ėtapo surinkta aukų. Dalykas paieškosiu to atjygmimo".
šaukite
mė mažėti. Dabar turi vos apie
tame, kad praeitais metais
x J. MAKAREWICZ
Po to Zvalionis perstato
Dar kalbėjo Mickevičius, nu- 50 ir dar mažėja.
1757 W. 47th Street,
Cfeolago, PI.
buvo pardavinėjami L. L. P. vysk,
Mickų-Mickevičių, o,
siskuzdamas, kad nezaležnin
PARSIDUODA
P. P. T.
bonai ir T. F. skyriaus valdy vakaro vedėjas sako, dabar
naujas
mūrinis
namas po 5 ir 6 rui
kai priėmė jį ne kaipo vys
ba su pasišventimu darbavos, kalbės kun. iš Westville, 111.
mus,
gražioj Lietuvių
apgyventoj
kupą, bet kaip kokį latrą. Sa
vietoj,
nepertoli
nuo
gatvekarių
iš
VE2YS PLATINASI.
kad šioje kolonijoje kuodauIšeiną kalbėti nezaležninkas,
visų pusių, arti Kedzie Ave.. Visi
ko, $ik akimis pervedė ir žiu
ąžuolo trimingai maudynės, elsktra
giausia išpardavus bonų. To (pavardės neteko sužinoti).Tas
rėjo kaip į prastą žmogų. 'Ka (Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) ir kitos vigadoa; Parduosiu labai pi
kiu būdu praeitais metais T. jau kad pasakė, tai pasakė.
giai už pinigus, arb,a gal sutiksime
da atvažiuoja Airis vyskupas, •> Skaitlius, mirčių nuo vėžio ir išsimainyti ant ūkas arba kito ma
F. sk. aukų mažiau surinko, Sako: "Mane kunigu padarė
namuko. Atsišaukite vakarais
tai priima kogražiausia, o kasdien didinasi ir statistika žesnio
po
5,
nes aš dienomis dirbu arba
negu kituomet. Bet ateityje nu vyskupas Mickevičius ir pas
Nedėliomis,
ant 2 Tūbų, arba adresuo
mane visai paniekinot. Jus rodo, kad vėžio ypatybės bai
tarta energingai darbuotis.
kite:
'
tatė Westvillėje už kleboną.
da tamsus, nesusipratę.
JOSEP GAUDĄ,
siai
platinasi.
Ypatingai
laiki
šv. Kazimiero diena čia bus Man čia labai gerai. Pinigų
•>. 4645 So. Talman Ave.
Duota raštų klausimas, bet nai platinasi epidemija, kuri
iškilmingai apvaikščiota. Vi turiu apie tūkstantį dolierių
GERATPROGA.
sos katalikiškos draugijos ir o dar tik trys mėnesiai kaip nežinia kur Mickus jį padėjo. turi visus vėžio nurodymus,
Tai matot, skaitytojai, ko nors galutinai, specijaHstai nePasinaudokite.
kuopos yra kviečiamos daly klebonauju. Ir viskas atiduo
Parsiduosiu savo vis* bisnį, krautuve
vauti tame paminėjime ir, be ta mano rankosna. Jeigu ran kios pas (mus buvo sorkės, bet išradę kas tai ta epidemija.
ir spaustuve,, taippogį stubos daiktus.
labai Geras biznis, geroj dietoj, apgyventoj
abejonės, dalyvaus. Nutarta dasi kokios klaidom, tai reikia geriau, kad jų niekur nebūtų.. Šiose dienose v yra
Lenkų ir Anglų, su kuriais
Pas mus jau matyt, nyksta, svarbu, kad-visi ir kiekvienas Lietuvių,
yra daromas bisnjs ir Išdirbtas per *>
rengti prakalbas,
vakarus, jas sumaišyti."
nes sprogo kaip muilo burbu iš mūsų būtume apsipažinę su metų. Priežastis mano pardavimo, pa
piknikus ir t. t., kad kuodauti mirė ir aš turiu išvažiuoti į U e t u Pagaliaus išeina ir Mickus- las. Ikivusis baanbizas Jasins
vėžio ypatybėmis, nos užsižiū vąva užimti uke. Kas nori, turėti ge
i^iausia surinkus aukų Lietu Mickevičius,, nezaležninkų vy
ra biznį ir dar prie to Išmokinsiu
vos reikalams. Skyriaus val skupas. Išėjęs stovi ir tyli. kis savo nezaležninkus padavė rėjus ir gan anksti pradėjus, drukoriško darbo, koliai išvažiuosiu.
Kas nori Ir žino, kas tai yra bianis.
dyba vienbalsiai nžgirta seno Manau sau, kas čia bus, kad teisman reikalaudamas $6,000. vėžys yra pasekmingai išgydo ateikite arba atsišaukite sekančiu
ji, t. y. pinu. P. Karaliūnas, nf^ko nekalba, gal jau neby- Ot, tai tau ir kunigužiai! Gir mas. .Bet visa nelaimė tame, antrašu:
T. P . KIU4AN AUSKAS
rast. J. S. Kesminas, ižd. J. Žu^» iium paliko. Be£ kur tau. Ge dėjau, kad ir kitas mulkinto kad vėžys pat pradžioje mažai 137 So. Main St.
Shensndoah, Pa.
jas •panašiai pasielgs su savo yra jaučiamas ir sunku tikrai
tautas, iždo globėjai: J. Ugins- resni balsą parodė negu Rusų
parapijonais.
Kirvio kotas. spręsti, kad tai vėžio pradžia,
kas ir K. Šapalas.
svesčenikas. * Sako: *' Apsilan
VALENTINI: DRJESMAKING
nes pradžioj liga tokia lengva.
COLLEGES
Broliai, seserys, racimeeiai t kiau pas vieną -daktarą (o gal
SEATLLE, WASH.
[6205
S.
Halstod.
2407 W. Madison
Ypatingai moterys turi ap
Nuvargintai mūsų tėvynei p*- pas kelis). Rymas padarė mu*
1850 N. WeUs St.
—
\
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
sižiūrėti, ir kaip tik jaučia kū
gelba dar vis re i kalinga. Lie vergais ir me6 turėjom pasi
Meko Siuvimo, Patteraų KirpiBlogas Lietuvių vardas.
ne sukietėjusias dalis ar skau mo, Deslgni'ng bizniui ir narnama
tuva turi priešą Zeligowskj, likti vergais. (Tikra tiesa, blo
r
ietos duodamos dykai, Diplomai,
smą,
apie
kuri
mėsos
pradeda
Persikėlęs
iš
Illinojaus
val
seilinti jos sostinėj, Vilniuje, ir giau negu vergam: dirbt tingi,
[okslas lengvai* atmokėjimais.
dienomis ir vakarais. Pataikantį apžioti ja. Nenuleis- o eia žmonės jau susipranta, stijos gyventi į tolimus vaka plėmuoti ar kietintis, nieko ^Klesos
jikalaukit knygelės.
Tei. Seeley 1643
kime rankų! Darbuokimės, au kad nereikia klausyti nezalež rus, buvau pasiryžęs jokia po nelaukus reikia kreiptis gy
J
SARA
PATEK,
pirmininkė.
kokime pagal išgalės j Tautos ninkų. Taip jau matosi iš litika neužsiimti ir nieko į dytojo patarimo. Daugelyje
Fondą. Raginkite vienas kitą Roekfordo nezaležninkų). At laikraščius nerašyti. Vienok atsitikimų mėnesinių sumažė
būti T. F. nariais. Mokėkime važiavę iš krajaus kunigai y- netekęs kantrybės noriu šitą jimas būva šaltiniu vėžip*
| T e l ei. kanai 2222
kas mėnuo duokles. Mes tuomi ra prasikaltę (meluojiMickau). parašyti apie Seatllės Lietu
Žaizdos, spuogai, įdrėskimai,
Dr. E.Z. ZIPPERMAN •
savęs nuskliausime, o tėvynę Seniems kunigams niekas ne vius.
votys, karpos net ir apgamos,
LBETUVMKAS DENTISTAS
Lietuvių čia gyvena nemažas
žymiai sušelpsime.
1401 So. Halsted Street
rūpėjo. Žmonės turi mokyklas,
kurie neatsiliepė
gydymui, I
VaL Panedėlij, Utarn. ir Ketverge
J. S. Kesminas. rast. o mes nieko. Jeigu žmogų ap būrelis. Būdami Lietuviais jie kartais, yra vėžio ypatybėmis _9:30
iki v 8:30 vak.
žemina
mus
tautą.
Žinoma,
ne
•Seredoj
ir Subatoj 9:30 iki 6 vak
lanko liga, mes jį aplekižiam.
ir jeigu nesirūpinama jiems gy szsereaoj geriausia
taisome dantis j
Mes
Prie gerų darbų nepratę.'' visi. Yra ir gerųjų.
ROCKFORD, ILL.
9:30 iki 1 - m a i i
dytojo
pagelbos, su laiku • P ė t . i r Nedėliojnuo
i
prieinamieusia
kaina.
Pasiturinčių pramonininkų vėžio auka pasilieka Raudo Juž prie
(Čia Miokus teisybę pasakė.
Nezaležninkai prie to nepratę). Lietuvių čia kaip ir nėra, nors nosios gįslos apsireiškimai ir
Nezaležninkų sorkės.
Mes beveik jau suvaryti į jie tame mieste pradėjo gy juos nepažiūrėjus,- užleidus
Netikėtai pakliuvo man į
3
slastus. Mes, per neapsižiūrė venti prieš suvirs 20 metų. būva priežastim net 60% vėžio Telefonas Boulevard 9199
rankas plekatas, kad "19 d.
*
jimą, netekom laisvės. Kožnas Du susipratusu Lietuviu turi .mesimeje.
•
'
tSausio Unity svetainėje bus
remias ant Kristaus mokslo, minkštų .gėjrimų krautuvėles
DENTISTAS
Vėžys nėra prigimta ar ko g
mulkiiį-nezaležninkų
sorkės, o nezaležninkai ne. Jei niekas
ir bilijardines. Tai ir viskas.
S331 South Halsted Str.
kia kraujo liga, net ir nelabai 'Valandos:
(taip Bockforde vadina). Lo neateis mums pagelbon, mes
9—12 A. M.
Man būvant užveizdėtojum
1—5*
7—8 P M
šėjais bus nezaležninkų kuni niekad nepadėsim fundamen "Kennedy Fibre Fum. Co," užsikrečiama. Beveik visuose
gu ži s Zvalionis ir jų vyskupas to. Mes turim žiūrėti ir tvar kėdžių pinimo departmente, atsitikiniuose vėžio pirmos y•
'" " ' "i
Mickus-Mickevičius iš Chica- kyti pasaulį. Jankauskas Vi- sykį keletas Lietuvių atėjo patybės yra nuolatinis niežėji g &*trrl-i •:. ri:rĖ53rBEaflB
Tel. Drovar 7041
gos. Na, nianaii sau, reikia ir latui užmokėjo $300.00 ir gie ieškoti darbo, nes ir čionai vra mas. .Retkarčiąi vėžys staigai atsiranda.
\
man nueiti pažiūrėti tojo per da "glorija". Pradėjo vienas didele
bedarbė.
Išpildžius
Visuose atsitikimuose nuro
statymo.
LIETUVIS DENTISTAS
kitą gimdyti: Strazdas pagim- jiems aplikacijas ir išėjus iš
blandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Sulaukęs minėto vakaro nu- | d ė ' p i m d a ' i r t t k o l p a ~ i d a _ ofiso ateina patsai kompanijos dytais apsineiškimais pasiro
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare
džius,
nieko
neatidėliojus
rei
4713
SO. ASHLAJID AVKJTUE
einu į svetainę. Randu keletą rė visa litanija."
pirmininkas ir atsisėdęs prie
arti 47-ios Gatvės
moterėlių ir vyrukų. Laukiam Toliaus Mickus tęsia:"Aš ga stalo pradėjo,, peržiūrinėti tas kia kreiptis gydytojo pagelbos,
aAg3įgj*e,",sr-ri~*TaĮ
Prisiunčianį savo vardą ir
kada prasidės perstatymas.
3S
liu j vesti telefoną ir susikal aplikacijas norinčių gauti dar
ssss
sac
a=
antrašą
šiuom
antrašu:
Infor
bo
darbininkų.
Išėjus,
laukan
Neilgai laukus išeina neza- bėti su savo dievu. Man trūk
8 •'« • • •
mation
Editor,
U.
S.
Public
ležninkas parapijonas p. Gra sta kunigų. Ima laiko kol juos p. Kennedy šaukia mane ir sa
. Dr. I. L MAKARAS
Health
Service^
Washington,
Lietuvy* Gydytojas kr Chirurgas
jauskas ir sako: "Dabar kal išlavini. Aš esu jaunas* kaip ko, kad nenorįs priimti nei
10900 So. Michigan Ave.,
bės kunigas Zvalionis, buvusis arklys,1 gal i u gyventi, privalau vieno Lietuvio. Aš paklausiau D. C, reikalaujant "Caneer Ofisas
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po
Roekfordo (nezaležninkų) kle protauti ir rūpintis dvasiškija/ kodėl? Jug ir aš'pats Lietuvis. Facts WhichM Every Adult
piet, 6:30 iki 8:30 vakare
Kesidencija: 10538 Perry Ave.
Should.
Know
galima
gauti
bonas'\
Gerk šaltinį kol tavo pilvas Jis nieko man neatsakė, tfk
Tel.
Pullman 842
anglų
kalboje
brošiūrėlę
su
Išeina kunigužis Zvalionis, sprogs. Vienok kur tik mes pasakė, kad nenorįs Lietuvių
išgeria du stiklu vandens ir einam, visur iš mūsų juokus darbininkų de\ to, kad pasta- platesniu aprašymu apie vėžį.
m » > » » j
Prisiuncmnt savo vardą ir •» mm m
pradeda, sakydamas: "Kitaip daro. Jie juokiasi, kad mes raišiais laikais jie čionai pa
J. P. WA1TCH£ES
į įlangų nenueisiu kaip tik ita- vartojam. Sunku,viską įyyk- sižymėjo -blogais darbais, or-^antraše aįuoan antrašu: Ame^
Lavvyer
I i joniškomis trekėmis. Ir jus. dinti, bet mūsų dvasia nepra ganizacijų ardimu ir betvar- rican Red Cross, Lithuanian
LIETCVIS ADVOKATAS.
4508 8. Ashland Ave.
Roekfordieeiai, pasistatei baž- žuvus. Reikalas priverčia, kad fce^Kad aš bučiau miesto šei Seetion, 15 W. 37th St., New Vakarais: TeU
Tards 1068
York
City,
galima
gauti
Lie
aš
turiu
eiti
pas
žmones
šian
Dien.
Room
518—159
N. Calrk SC
mininkas,
tai
visus
išvyčiau
II yč ią
(kinkužę-mulkininčią,
Tol
RnnHnltThJ S 50 7
Tel.
Randolph
taip Kockforde vadina), ku dien 21 -d.". Mickevičiui tajp laukan, pasakė p. Kennedy. tuvių kalboje brošiūrėlę su I
li oje man pirmiau teko klebo- viskas galvoje susimaišė, kad Man, kaipo Lietuviui, net au- joiatesmu aprašymu apie vezj.
naut. Nežinot, kaip jos var pamiršo net dienas, nes tą die sis pradėjo svilti del tokio
DR. S. BIEŽIS
das: ar bažnyčia, ar kereešapė ną buvo Sausio 19.
Lietuvių paniekinimo. Pasiro
LIETUVia
GYDYTOJAS
Išeina vėl Zvalionis ir kal- do, kad Lietuviai čia yra I. W.
pas jus negali kunigas būti,
IR CHIRURGAS
r*
^.urn* i
2201 West 22nd Street
nes vienas darbininkas, o pen ba: "Mano žodis buvo visui . W., soeijalistai ir komumstai.
Canąi
6222
Po TalffiU neotaiiršk, kad geriaokiasdešimts bosų. Jus parsi teisingas. Kuomet aš išėjau,' Sausio 29 d. sužinojau^ kad
3114
W. 42nd Street
Tel. McKinley 4888»
traukdami kunigą nežinot, ar jus mane pradėjot vadinti ap YVashingtono s ve t. bus Lietu slas va4stas tavo skilviai yra EATONIO.
Prašalina visus nesmagumas
jis yra kunigas, ar mulkis. Aš gaviku; korespondencijas ra vių vakaras, kuri rengė kokia suririkiaimo, o tas reiškia, kad relper klaidą buvau pas jus už šėt, kad Zvalionis apgavikas. tai L. L. D. C. dr-ja. Žingei kia pasnėftotl Tien*.
Darbininko Draugas
kunigą. 'Atvažiavęs eia bėgu Siuntėt ypątas į Pensilvanija, dumą patenkinti nuėjau ir aš
prie žmpnių ir klausiu, ar tu kurie nieko nesupranik. Kiti pasižiūrėti. Svetainė būva pij
rit parapijonų. Sako, turėjom, sakė, kad kunigą j maišą įdė- mite- žmonių, daugiausia iš
ale išėjo. Tada aš atėjau prie jo ir Vyčiai išvogė u* t. t.
mišku "Lumber Jacks". Visi
VaiEU***»kli« ««r«g. R. V. P»t.^flM.
\ arpo ir visą valandą traukiau.
Po to žiūriu išeina ant sce- su raudonais kaspinais. Išeina
f«ar»us ]>er dniiffiar. kaip
Atėjo apie penki parapijonai. nps da vienas, nezaležninkas, ant estrados I. W. W. vadas
o0 luetų.
Bėdžių ir mąstau: čia bus ge kaip koks kupranugaris, ir 4ą- į j i e t i y p ^ t ij r
f'jy"4.
fimjk |f:u;o 'Anehor) Yaizba^nkl|
rai, neh kur tik pasieūksiu — uu ant katalikę, o labiausia \' Kąv^ mam t rmšmiĖL
* u» \xdow
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TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per LIBAVA Arba
HAMBURGĄ _ ESTsHJaTUS

! LIETUVĄ
Laivai išplaukia kas U-ta diena
Dideli dviejų sriubų pačto laivai išplauks:—

S. S. P0L0N1A Vasario 15
S. S. UTUAN1A KOTO 4
S. S. ESTONIA Kovo 16
S. S. P0L0N1A Kovo 30 Kreipkitės prie mušu agentų j asų mieste arba pas
K.

KEMPF, General Westera Passenger Agcnt
120 North La SaUe St., Chicago, Iiliaois.
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Keliaujantiems Lietuvon I
ŠĮ Pavasarį
KOVO 1 D. 1021 išplauks ant Laivo SAJKONIA per Hamburgą
pirma partija žmonių važiuojančiu Lietuvon kartu su Jonu Roma
nu, Lietuviu Prekybos Bendrovės prezidentu.
Jei nori su tą partija važiuoti tai tuojaus mums pranešk. Mes
išgausim pasportus ir visus kitus reikalingus dokumentus, i i partija
bus Lietuvoje į laika pradėti pavasario darbą. Galėsite parvažiuoti
be jokiu keblumu nes p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno.
Treėios klesos kaina iš New Tork iki Eytkunų $130.70 Pirmos
klesos 1185.70.
Rašyk tuojaus del platesniu informacijų.

s

UTHUAN1AN SALES CORPORATION,
I
4l4jBroadway,
Boston^27, Mass. |
MIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimilllllllllltHIIHIIHtlHIIttUlIHItlIlNtltlIlIHf^

£urapean American fiureau
Fabionas ir Mickievicg ved.
buvę A. Petratis ir S. L Fabionas

Siuntimas pinigrų, laivakor
tės, pašportai ir tt.
NOTARIJUŠAS
Real £state, Paskolos, Insurinai
Ir tt.
800 W. 35th St., Kamp. Halsted St.
TeL:
Boulevard 011
Vai.:
9 iki 6 kasdiena
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. i k i ^ vak.
Ned.:
iki 2 po pietų.

i

ADVOKATAS

Ofisas Didmiesty!:

29 South La Salle Street

a
S
1
Vakarais. 813 W. 33rd St 1
[
i»

| | . « « . • « • • • • • < • • • • * « » » • • • • •.•fl

Randolph 2898

A A. SLAKIS
ADVOKATAS
Ofisas vidomiestyj
ASSOCIATION BLDG.
'
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 6 po piety
Pagedėliais iki 9 vakare
Nedėliomis ofisas uždarytas
•^ » m m m m m

.s

•—•

Telefonas Arraitage 97^0

MARYAN S. R0ZYCKI

MCZVKOS DIREKTORICS
Mokytojas Plano, Teorijos ir
Kompozicijos
2021 N. Western Ave.
Chicago, IU.

Saugok akių regėjimą
Kada kankinies
del
galvos
skaudėjimo, kada regėjimas silnsta skaitant, siuvant ar tolyn
Žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreiptiee į mane klausti
patarimo del jūsų akių; mano
20 metų patyrimas suteiks
jums geriausi patarnavimą del
Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklės
Ligos gydoma specljalisto,
W. F. MONCRUPF, M. D.

JOHN J. SMETANA,
_

—

••-

T:

U*""*
Tel.

m m m mim i

=

=c

Tel.

i v. w. RumuŠKAS

Tards €666

Drovar 8448

Dr. V. A. ŠIMKUS
******* °yįyjM> cMnggM tt
MOS 8. Halsted 84. Chicago.
Valandos: 10—12 iš ryto 1—3 ir
t—8 vakar* Ned. 18—11 U ryto.

AKTTJ SPECIJALI8TA8
1801 S. Ashlsnd Ave., Chicago.
kertė 18tos gatvės; 8-Cios lubos
Kambaris 14-16-16-1T
Viršui PLATT'S aptlekos
Tėmykite mano parašą.
Valandos: Nuo l t ryto Iki 8
vak. Nedėliomis nuo 8 ryto Iki
12 d.

W > ^ i » mmtm mm*. <+n*m»m*mm • wHĖTm\\

g » > < | « « Į < ••

Užsiprenumeruok "Vytį"
Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė
virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su "Vyčio''
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos
iliustracijomis puošime kiekviena "Vyties" numerį.
Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos.
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija.
Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningą Lietuvos
gamtą.
Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk
"Vyti*" Prenumeratos kaina: Metams $2.50.

'VYČIO" Administracija
3249 S. Halsted S t
Chicago, UI.
tiAODM. " 4 * , kaip man miešti 9**
tą t Išbandžiau viiokiua matgofimui,
trinkimutj muilortmut -r- ir vitkat $00
niekb nepagelbėjo nuo tu bjauri* piei*kanu... Man aiįm net doroti!"
MARK. "Na, imi kam tam k~* bereikalingai! Žiūrėk, kokis mano plau
kai graiku*, švelnu* ir įytti.
O tai
todėl, kad aš vartoju BUFPlESf"

• Kas tai yra R U F F L E S ? Ar
tai gyduolė ? Ne !! Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! R U F 
F L E S yra tai paprasčiausis
plaukti ir odos sustiprintojis,
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti groži. O kas gal
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą ?
R U P P L B S )
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia keliu mėnesių galvos
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
Nusipirkte fiąn#kt R U F F L E S bonkuts-«p»ieko>e. Kaštuos tik
65c, bet jųs sakysite* kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai
pridėtį prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai
atsiųskite mums 73c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:
F. AD. RICHTER 6 CO., 316430 Bro»dway. Ntw York
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Paminėjimui Trijų M e t u i

|

Vasario 1 6

Šv. Jurgio Par. Svetainėj, 32ras PI. ir Auburn Ave.

Vasario 16, 1 9 2 1

I

Nuo Apskelbimo Lietuvos kaipo laisva, savivaldi Tauta. Tam tikslui Sukaktuvių Dienoj t. y.

Į

Seredoje, Vasario 16 d., 1921 m.
Pradžia 8 vai. vak.

Šiuomi kvitciame visus Lietuvius koskaitlingiautiai atsilankyti j šį paminėjimo vakarą kame žymus Chicagos Btlbėtojiai kurie nnpieš dabartini Lietuvos padėjimą, vargus ir karą gu amžiniais.Lietuvos Neprigulmybės priešais. Vakaro programa išpildys Lietuvių tarpe žymų asmenys. Kalbės Prof. Kun. P. Bueys, archi
tektas Matas Žaldokas. Muzikale dali programo išpildys Poniai Saboniai, ponia Janušauskienė, J. Ramanaus
kas ir "Kanklių" Choras, akompanuos p-lė B. Nausėdaitė.
Kviečia
AM. L. B. K. FED. 15 SKYRIUS.

Įžanga Veltui
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IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.
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PUIKUS KONCERTAS

i

Paminėjimui Lietuvos Nepriklausomybes 3 Metų Sukaktuvių
rengia MILDOS TEATRAS
PANEDELYJ, VASARIO 14-tą 1921, 7-JĄ vai. vakare

m WEST SIDES.
KOVA PRIEŠ BOMBININKUS.
Štai, jau netoli 16 Vasarkh s
————-V
Valstijinis* prokuroras pake Broliait seserys, ką ji mums
Senate taisomas prieš jf^skun
lia kovą prieš bombininkus, reiškia? 16 Vasario dideliai ydas.
kurių Obicagoje priviso galy ra mums svarbia nes trvs sme«
=
^i_ Surengimų Programa rūpinas p. Pranas NA. Jakutis.
' %
x
j tai atgal 16 Vasario mnsų tė-.m
y<Praeitą .kartą' jau buvo čia bė^.*
T V- P-lė FeUela NansAdaito (10 metu), ^ Pastaba: — MUdos Teatro Bendrovė savo metiniame susirinkime
PROGRAMA
IfiPITiDYS:
Praeitą
penktadienį
vakare/vyne,
sutraukusi
visokius
y
e
r
J
g
j
toinėta, kaip lederalis apskri
J
,
V
»l
1A • _ •
'
l _ _
« i
- * _ _ _ _ _ . • 1_ *
— '
hisiškt
ftokiaf;
\
• paaukavo Teatrą tai dienai dovanai. Visas peina* eis U e t u v o s Gym\Kla>
čio teisojas Trandis, Cliieagoje, pamesta buvo bomba 19-oje guvės pančius, pasiskelbė lais
SOIJSTFS: — P-lė Norkaitė; P-nios Janušauskienė ir Bručienė;
mo Reikalams. Visi artistai dalyvaujantieji programe paaukavo savo
D
t
E
T
A
S
:
—
P-lės
Ona
Rudauskaitė
ir
Salome
Staniulintė;
jiegas tam prakilniam tikslui. Chicagos Lietuviu Visuomenė Privalo
bylos metn* nupeikė miestelio \vardoje ties namais, kuriuose va, nepriklausoma kaip ir ki _ f
V1TR.AJ
KOIJSTAl:
—•
F-n&s
Pranas
A.
Jakutis
ir
P-nas
X
<Nauparemti
šita koncertą savo a*silankimu ir tnomi prisidėti prie pa va
ja Avaiffidė):
'.
davimo Vilniaus iš Lenku.
•Ottawa, II!., bankos viršinin^™'**1^*™ tos wardos demok tos laisvos tautds. Trys metai
SVMPHONY ORCHESTROS mnaikantai po vadovystė p-no Petro
Teatras bus Atdaras nuo t:SO vai. vakaro. Koncertas prasidės 7
kus, kodėl jie permažai moko ratai. Keliolika žmonių snžeis- atgal susidarė Lietuvos val
Jžanga tiki
tiktai r»0 centu ant Balkono ir 7S centai apačioj.
Sarpalk) puoš programa. Dalyvaus ir «'BIRITES CHORAS". Ant ( v a l # vakare. įžanga
ta.
KonccrtinoN
grnjls
p-nas
Juozas
Barauskas,
IM-ofesijonallis
artistas.
(
džia,
kuri
pradėjo
tvarkyti
ša•
jo algos savo jaunam darbi
Solistams akontpanijos: — P-lės Helena Tutlkite ir Bronlsia Nau- !
GAUSINGAI ATSILANKYTI TAN KONCERTAN KVIEČIA VISUS
Jį
ir
kurti
naują
gyvenimą.
"
sėdaitė;
ir
-p-nai
Vincas
Sarpalius
ir
Antanas
Olszetvskis.
J
LIETUVIUS
MILDOS TEATRO, BENDROVES VALDYBA.
PoNcija
t'smėsi
darbo
\ugau
ninkui Francis Carey. f)el tos
B l S TAI DIDŽIAUSIA IR PllJKįAUSlS KONCERTAS KOKIO DAR j
P. S. PASITIKIMA ATSILANKIMO IR DR. ALftETKIS TAN KONTat^lfi d'. Vasario visi West
mažos algos Carey pasignndė Jodyti tuos piktadarius. Gi valsNK(iiiU)r..u»Mi::
*""
{ CERTAN, S C PRAKALBA.
E
pavogti l>ankos 90,000 dol. Tr tijinis ]>rokuroras Crowe* pra Sidds Lietuviai, "be skirtumo _ ^ » • • • • • • • • • • • V x « » . « V « » w . « - - « « « » . • • » • - ,
• • • • . , • • • • • • • • • •
j f ^
legislaturon pažiūrų, turi sueiti vienon fSiinuMiHHmiiiiiiiHiiimiiitiMtniiiHiuiiiiiiiiiiiiiiii
pavogė. Bet jam tas neišėjo nešė 'paduosiąs
naudom Pamatęs savo nedaro sumanymą suimtus bombinin- vieton ir pasitarti, kaip grei
\ darbo pasekmes
jis kuovei- kus bausti mirtinu. Oi mažiau- čiau išvaduoti iš priešų mus Mastauskaitė pasakė jspudinkiau pats pasidavė policijai. sia bausmė turės but 25 metai sostinę Vilnių ir kitas Lietu-Į gą prakalbėję, parafino su
\ ai priklausančias žemas. Tą mesti aukų Lietuvos .gynimo
kalėjimo.
_Banka visus pinigus atgavo.
Chicagoje dažnai pametama dieną ^l Meldažio svet. (2242 reikalams ir pirmutinė aukojo i
(Pasekmėje teisėjas Landi s
SIŲSKITE PINIGU? LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI
$f).00.
Visi
tam
pritarė.
W;
23
PI.)
bus
didelės
prakal
bombų.
Ir
žmonės
nukenčia
pasiketino nebausti kalėjimų,
NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ.
•
bos.
Todėl
yisi
atsilankykit.
Paskui
po
$5.00
dėjo:
A.
nuo
tų
piktadarių.
to vaikino. Pranešė, kad jis
Pasitarsime apie Lietuvos rei ftrupša, M. Paukštis, P. Andre •
jam kitką apgalvosiąs. Pasi
• Parduodame laivakortes
Esame registruoti Lietu
Hunas
ir
A.-Benys
(pažadėjo).
kalus,
nes
visiems
mums
tie
SUIMTAS
PASTOS
VAGIbaigus bylai jį laisvą palei
vos Atstovybės ^ashingy
•
į
Lietuvą
ir
iš
Lietuvos.
J.
M.
Mickeliimas
$2.00.
reikalai
turi
rūpėti.
Kalbės
L
I
U
S
.
do namo, kuomet tasai pasisa
tone.
•
įžymus
kalbėtojai.
Prie
to
L.
Po
$1.00.:
J.
Aušra,
A.
Jenkė šaukiamas visuomet sto
•
Policija suėmė AViUiam She- L. P. stotis išduos raportą, ėius; T. Volkas, K. Žaromskis, •
siąs teisman.^
Padarome legališkus do
Parduodame lotus, na
pberd, 217 E. '»! gat, knouiet kiek Westt Sides Lietuviai iš- P. Rūkas, P. Kazakevičius, F.
mus, farmąs, padarome
kumentus,
dovernastis, \
Nusistebėjo bankininkai tojis išmainė $1.">0 čekį, pavog pirko tos paskolos bonų. Bus Jeneius, J. Vilimas, A. Barš •
paskolas ir apdraudžiame
kiuo teisėjo pasielgimu. Žinia
įgaliojimo aktus.
tą iš laiško, adresuoto Nor- ir kitokių įdomių pranešimų. čius, T. Volkas, K. Enromskis, I
nuo ugnies.
apie tai pasiekė Wasbingtoną.
A. L. Stakeliunas. B. Misevieia, V. Puzaras, J.
man Si?nons, Prairie ave. ir f*•
Tenai senatorius, Dial iš So.
31 gat.
^
Visus reikalui atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas
Staupas, J.' Ramanauskas, Kil- •
_^
Carolina valstijos
pranešė,
IŠ BRIGHTON PARKO
kius, J. Moskunks, Pauražas, J. •
Spėjama, kad jis ne "\iena
kad prieš teisėją paduosiąs
—.
Stankus, K. Gaubia, A. Kauskundą kongresam Darysiąs čeki bus pavogęs ir išmainęs.
PaVykęs vakarėlis.
lakią, A. Valaitis M. Dūdas, i
!
-v
viską, kad teisėjas butą pat
Dr. Cberr?, Dr. BieŽis, M. Dik- i
LATVIAI IR LIETUVIŲ
Vasario
2
d.
McKinley
para
rauktas atsakomybėn. i
Ii
PINIGAI.
ko jsvet. L. Vyčių 36 kuopa šelis, A. Mureika, P. Putrinas
Senatorius Dial sako:
44
į rengė še i m i n i n į va ka rą pagerir A. Gerdžius. P. ^ndrejausAš visuomet su augštąja
tro. Tai pirmutinis mano užpagarba
atsinešu Į teismo
Lietuvos užsienių reikalų bi nmi senos ir naujos valdybų. kis 75e. Viso (su pažadais)
siėmimas. Drąsiai sakau, kad • DIDŽIAUSIA LIETUVIU ČEVERYKU
suolai Įr turiu pasakyti, kad ministerija ir Lietuvos atsto Jaunjmo vakaran suvažiavo iš *
Pinigai tapo pjisiųsti Tautos nebus vietos Lenkams Lietu g
KRAUTUVĘ S0UTHSIDEJ
jis to užsitarnauja. Bet jei y- vybė Rygoje jau keletą kar artimu ir tolesnių kolonijų.
voje.
ra tiesa, kaip praneša laikraš tų darė žygių prieš Latvių Visi šoko, žaidė. 9:30 p-lė Z. Fondan.
2 Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios
Visiems aukotojams aeiu.
čiai, aš pareikalausiu teisėją vyriausybę del atiminėjimo])'- Aiastauskaitė, pirmininkė 36
* Lietuvoje visko yra; duonos I mados $8.50 vertes už $6.00. Turime
kuopos
ir
vakaro
vedėja
pa
Landi s patraukti atsakomy nigų nuo Lietuvos piliečiy.
Šitas vakarėlis buvo vienas u ž t e k t i n a i . V i s i v a ž i u o k i t e , O • p i l n a eile m o t e r ų č e v e r y k ų
g r y ž t a n ė i ų iš A m e r i k o s
p e r prašė visų susėsti ir paklau- iš gražiausių. Jis sušelpė ir
• nuo $5.85 iki $1100.
bėn.
\
bus gerai.
Į;yti programos, kuri susidėjo Lietuvą. L. V.^86 kp. laipsniš
— "Nes tai ne jo reikalas sa Liepoją.
Br. Trečiokas.
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