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Seimo >Narių tarjje į\*yko šių
PRIVERSTINAI TURI LAN MAIDOTUVĖS
STEIGIAMOJO
SEIMO
NAUJAUSIOS ŽINIOS.
atmainų: atslsajrius Joniu Va
PAMtELLY
liui ir Kanišauskui jo vietoj
^^
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PIRMININKO
A,
STULGIN
KYTI BOLŠEVIKU
LO
stojo Sausio 3 d. naujas Stei
BEULWAS. — čionai turima
Miiias telebravo Arkiv. Moe
k
r >
gana pasifikėjnno, latd aiigštojoj
giamojo Svirno narys, Juozas
Uer.>
ŠIMUS,
SKIO
KALBA
L
Silezijoj Vokiečiai įaimėsią. ple-,
Liekys, atsisakius Sidabrui, jo
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biseitą. Apie 400^)00 i Vokiečiur
vietoj Gruodžio 3 d. — SkaPASAKYTA
ST.
SEIMO
PO
sakoma, iš kituf fenai giyšią da
beika. Žuvus atst.^Matulaičiui,
SĖDŽIUS
ATIDENGIANT
lyvauti balsavimuose. Nes su tuo
jo vietoj- stoja atst. Aleliunas.
SAUSIO
17
D.
jrryžimu
sutiko
pat^s
talkininkai.
•••
Darbų tvarka
Steigiamojo
Lenkai nusiminę.
Seimo narjams yra patiekta.
»
- _
-r
(Pabaiga iš pr. numer
Kas norėtų kai liet i del v darbų
BOLŠEVIKAI VIDURINĖJE V b K I E č I A I GIEDA KAIZE
SLONDONA& — /Talkininkų
tvarftos? Norinčių kalbėti nė
Garbė karuomenei.
RIO HIMNUS.
AŽIJOJE:
premjerai su ateinaneiu pirmadie
ra, laikau darbų tvarką pri
\
niu čia svars^vs Turkijos likimo"
i
Gerbiamieji Steigiamojo Sei imtą. "Sekretorius prašau pra
kIai^imą
T a i buff i š m ė g i n i j n a s
Šankia
gražinti
jiems
monar
Kursto gyventojus prieš An
^lkininkų tienybės. Nes Prancu- mo Nariai? Tuo perstogės me nešti apie įteiktuosius raštus.
chiją.
glija
tu Lktuvai teko "gyventi sun
z į j a ^darbuojasi pasalinti Graikus
iž Turkijos. Gi Anglija stovi už kių valandų, Buvo valandų, PRANCŪZAI KALTINA ABerlynas,
Vas.
Londonas. Vas. 18. — IndiMERIKONUS.v
18.
D.-,
kada visų mūsų akys buvo
Graikiją
jos reikalu ofisas
paskelbė, [Gustave Stresemann,
Vokie~
nukreiptos į fronto pusę į mu\ a d Rusijos bolševikų karuo- eių liaudies ' partijos vadas,
, LONDONAS. — Premjeras sųv narsios karuomenės žygius, Daug Prancūzams parduotų
manė praeitą Spaliu mėnesį į tukstančiams miesto Breme
daiktų pavogta.
'Lloyd George kalbėdamas parla- rt mi>sų gaVbinga karuomenė,
f
—
^
\
S
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sibriovusi Pamir apskritin, vi no piliečių pasakė kalbą. Jfs
mente šaukė, kad pasaulis nors išvadavusi kraštą nuo bolševi-'
\ ALSTIJOS KOVOS UŽ
Laikraščiai
tvirtina
kareivis
durinėj Azijoj, iš kur netoliau- reikąjavo sugrąžinti Vokieti
kartą turėtų sustoti niekams leifkų, likvidavusi bermontininParyžius, Vas. 18. —r Pran
\ SAVO TEISES.
turėjo teisę, šanti.
jai
monarchiją.
V
dęs pinigu^. Pati Aiijglija" turėtų kus ir šiuo metu neapvįlė — jį cuzų parlamentas aną dieną
sia pasiekti Kiniją ir Anglijos
\
r
—
Susirinkime kalbėdamas jis
Indija.
\
Washington,
Vas. 18. — labjaus atsižvelgti i ekonomiją. padarė priešui tinkamą smu- ! klausinėjosi, kaip dalykai stoTokyo,
Japonija,
Yas.
18.—
gį. (Salėj karštai ploja).'Gar- vį su visais tais daiktais, koIndijos ofisas podraug p p - pakėlė tokią karštą monar Suv. Valstijų, vyriausybė pa Tarpvalstijinė pirklybos ko-1
bė Mūsų-Karuomenei! Garbė kius po karo Prancūzija nukelbė bolševiku vvriansiojo ko chine dvasią, klausytojuose, skatino Japoniją kuoveikiaus misija visose valstijose gėleinkaro Sokolinkovo, Turkesta kad buvo pertraukta kalba ir duoti atsakymą reikale nušo- žinkelių kompanijoms
leido 13 LISKEVOS, ALYTAUS josios vadams! (Salėj /ploja>). pirko i nuo Suv. Valstijų v už
Tos sunkios kovos ties Vii- 400 milijonų dolierių. Nes parno fronte, įsakymą karuome- Imta giedoti monarchijos him vimo amerikoniško karo lai- imti augstesnes ratas už veži
APŠKR.
ninm, Širviritais ir Giedrai- lamentaš buvo painformuotas,
nei iš Spaliu 10 d. Tųo įsa nai, kokie buvo giedami tik Ao Albany leitenanto Lang- mą preluų ir žmonių.
valdovaujant
kaizeriui."
kymu parėdyta^ bolševikų di
Čia yra suorganizuotas šau čiais mums nepigiai atsiėjo — kad su ta ^visokia medžiaga
Daugelis atskirų
valstijų
don. Kaip žinom^, jį nušovė
Dr.
Stresemann
kalbėjo
avizijai įsibriauti Pamiran.
lių būrys. Šauliai, išsįyrus ten ^sudėta "Pėyymės aukure įyyjro suktybių,
pie talkininkų nustatytą karo Japonas kareivis, ,stovįs sar pasipriešino tos komisjjos dik
datig Lietuvai jaunimo žiedų. Tuo reikalu parlamente kal
Pasakyta, kad bolševikų -ka
uoste. tatūrai. 21 valstija tuo reika būrio vadą, kitokios vadovy
atlyginimą ir apie Suv. Vals gyboje Vladivostoko
bės neturi. Kasdien šūvių ibąV^ daug jaunų, Skaisčių, gražių bėjo valstybės pasekretorius
reiviai Pa mirė turį
jaust ies
tijų atsinešimą į atlyginimo Waslringtono vyriausybe rei lų kreipiasi augščiausian ša
kaip pas save namie. Turi jie
sai girdėta reikia ar nereikia. gyvybių. Aš siųiyčiau Steigi a- del likvidacijų. J i s pareiškė,
lies
teisman.
S
kalauja
pilno
išaiškinimo
to
klausimą. Sakė, kad Suv. Val
Liskeva yra ties Nemunu, majam Seimui žuvusių karžy- kad tą amerikonišką medžiapakurstyti Indijos
gyvento
įvykio.
stijų pareiga palcelti- protestą
tad daugiausia ir Šaudoma į gių atmintį pagerbti atsistoji gą daugiausia vagia Ameri
jus revoliucijon prieš Angliją.
ATEIVIAI
AŠTRIAI
PER
Laikraštis
Yomi
Tiri
Shimr
del apdėjįmo ^nokestimis išve
konai deze^teriai. Jiems gelbs
ŽIŪRIMI.
X kitą Nemuno šoną. Per patį mu. (Visd atsistojaj.
"Draugingos" šalys.
žamų ii§ Vokietijos
prekių. bun ra.^o, jog Japonų armijos
ti paperkamoji Prancūzų sar
. Nemuną čia kelias perdavę vįr
Vienybėje ^ - galybė.
autoritetai
ir
užrubežinių
rei
Nes
tuo
keliu
norima
suuargyba.
"•Pamiro divizijos d r a u g a J / '
šiems laisvas. Leidžiama vai
N
e
w
T
o
r
k
,
Vas.
18.
—
Ap
ekonominė kalų ofiso valdininkai nesu
sako savo įsakyme Sokolin- kinti VokieHjos^
kščioti net iš tolimos Lenkų - Gerbiamieji Seimo Nariai!
Nesanti "filantropija".
sireiškus
čia
Šiltinės
epidemi
Tas sunkias kovas su nelygiu
kbv, " j u m s skiriama atsako sistema. Tas turėtų atsiliep tinka nuomonėmis to įvykio jai, saloje ' Kilis atvykusieji okupuotės asmenims.
Nežinrint'to, pareiškė pase
moji priedermė. Sovietu res ti į viso pasaulio ekonominę klausime. Diskųsuodamas vy ateiviai kuoaštriansiai peržiū
Ties Liškeva. anapus Nemu pajėgomis ^priešu mes ir šį
kartą laimėjom patys vieni, kretorius, Prancūzija tos apublika siunčia jus užimti at I8adėtį. Griūtų Vokietijos eko riausybės porciją tas laikraš rimi.
no
yra
^
č
i
u
n
ų
kaimas,
dar
jau
susmietę /visas savo pajėgas nierikoninės medžiagos
atinkamas s vietas Painiran, nominė sistema, paskui - aną tis sako y jog karo teismui yra
tbliaus
-w=
Neravų
kaimas.
Akraštui i giįn,ti, paramos ^jokios pardaiaisi už 770 milijonų do
kurs* rubežiuojasį suvdrau^in- žūtų ir viso pasaulio ta siste sunkenybių a p k a l t i n t M r ftunor
^jtemarkacijinės
linijos,
šie
PLĖŠIKAMS
TEKO
APIE
bansti kareivį. Nes kareivio
•
, gpmis Afganistano ir Indijos ma.
niekas nfums nedavė. Anaip lierių ir iš to grynais pinigais
kaimai
priklauso>i/ietuvai.
Bėt
r
$400,000.
pasielgimas šitame atsitikime
gavusi suvirs 400 milijonų
šalimis.
tol,
buvo
lyg
ir
matoma
pas
/
»
tenai
lankosi
l
a
n
k
a
i
ir
rek
APDOVANOTA M0TJ3RIŠ- skaitosi teisėtas.
4
tangų, k a ž k u r mums lcliudy- doL Taigi_ Prancūzija ^fau už
'Pamiro plotai
atidalina
vizuoja
nuo'įmonių
maistą
ir
-Toledo, O., Vas. 18. — Pen
C * s- K
E
PASIRODĖ
ŠNIti. č i a mes d a r kartą įsitiki dirbusi.
Bijomasi
nepasitenkinimų.
revolhuujine Rusiją nuo Indi
ki plėšikai čia sale pastos pa kitokius daiktus.
Tečiau pasekretorius nuro
nom, kad galybė mūsų vieny
PAS.
jos, kuri su savo 300 milijonu I
Pagaliau tik patsai nubau grobė automobilių su, pastos
S$s pakraštys labai nuken
bėj i r kad sunkią valandą mėis dė, kad Suv. Valstijos neat
,
gyventoju
pavergta Anglu.
dimas .kareivio•Japonų tauto maišais,., kuriuose buvę -apie tėjęs pirmiau nuo bolševikų,
jokio filantropinio
galim pasitikėti tik patys sau likusios
Paryiius, Vas. 18. — Belgė je pakeltų didelius nepasiten $400,000.
PamJro lygumose
t u r į būti
o d a b a r nuo Lenkų. Žmonės (Salėje ploja). "Ačių mūsų ka darbo parduodamos tą visą
išikelta raudonoji revoliuciji- mokytoja Louise Thulier. už kinimo jausmus. Bet antraip
nekantriai laukia, kada baig- ruomenės žygiams, mūsų pa karo " s t o c k ' ą " už 400 mili
nė kovojančios už laisve ar atliktus pastsventimp
karo ėmus, jei kareivis nebus pa PLATINKITE "DRAUGĄ." sis ju vargai.
" L i e t . " čių pastangomis aplinkybės jonų dolierių.
mijos vėliava.
metu apdovanota Garbes Le- smerktas, tuomet vyriausybė
kiek pagerėjo.
Pavojaus vi JLiudininkai, be to, pasako
atsidurs
pozicijon.
ignoruoDuoda vėjo Anglams.
g i jono ženklais ir karo kry
sam smįrkumui praėjus, kyla jo, kad iš likvidacijos stovyk
jančion
Suv.'Valstijų
rtikalagyvo reikale, pradėti darbuo lų pavogta 38,000 automobi
"Indijos gvvėntojsrt, kurie žiais. Pagaliaus patirta, kad" vimus.
t ė / t o j įstaigoj, kuriai tenka lių vertės 700 milgonų fran
^ kovoja prieš savo-prispaudė ji karo metu buvo . priešų
Karo ir užrubežinių reikalų
nutiesta pamatiniai įstatymai kų. 180 lovų su matrasais par
jus, gal veikiai galės patirti, šnipas. Kad išvengti atsaky ofisai tečiau pripažįsta, kad
LiefuviH. Kai kurių JSteigia-. duota po du centu kiekvie
/kad yra nepertoliausia jiems mo už savo darbus, mokyto- Japonija teisėtai kontroliuoja
darbai na.,
( moįo Seimo ^bmjsiių
draugingoji pagelba.
Vladivostoką. I r tas taigi pa
j a \ pasidarė galę.
treį; pažengė į priekį,-kad rei ,Jš 510 Prancūzų valdinin
teisina kareivio pasielgimą.'
'tTenai jųs kaip savo na
kia tikėti^ nebetoli jau tas kų, surištų su Iikvidayimu tų
KUNIGAIKŠTIS IŠTRE
muose apsipraskite su mylin
Bet jei Suv. Valstijos at
metas, k a d a ~ Steigiamajam daiktų 483 atrasti kalti.
čiais laisve tos šalies gyvento
sisako pripažinti Japonijai/tą
MIAMAS IŠ ITALIJOS.
Seimui teks įsigilinti į musų'Nepa^laryta iiitakos į gyvenijais i r čiepykite juose revoteisotumą Vladivostoke, tad
_ pamatinį įstatymų nustatymą,
m a brangumą.
\iuci jinę pažangą, ^ sukoneveiRymas, Vas. 18. t— Italijoje nelengvąją klausinių išrišjti.
svarstant Žemės Reformos ir'
~,
^ kitę niekingas kalbas, aipie so- po karo/ buvo apsigyvenęs bu< Gal duos atlyginimą.
Konstitucijos įstatymus.
Ei- % I^lausmėjimų, metu 4>aaišvietinę Rusiją, kurias platina f vusios Austrijos imperatorienant gi paprasto parlamento kejo, ; k a d tie ^ u p i r k t i amePaminėtas
čia laikraštis
Anglų princų, lordą ir ban- n ės Zitos brolis, kunigaikštis
pareigas, n e t r u k s teks Stęi- . ^ ^ n i a i daiktai,^taigi ir milkininkų agentai.
^Sixtus, Dabar jis ištremiamas nuomoniauja,, kad Japonija a t ^
-giakajam Seknui p a i m l i mu- z l n f kiauros .krūvom visokio
sakys
Suv.
Valstijoms
pažade
Ir bolševikai sakdsi, kati jie iš Italijos už tai, kad karo me
x
sų valstybės biudžetą & % W ^ ^
^ i vienu centimu nevedą^taikos tarybas su Angli t u j i s buvęs kalbrnes**Austri-[da-ma atly^pimą žuvusio leirstant, reikalui esant, padą- P * ! " * " * Pranci«ams g y v e n i
nuo Vokietijos tenanto .ąainižkiams. Atsaky
ja. Nori. jie ramiai gyVenti. ja atskiriai
Nes
ryti
tinkamos
įtakos
į
m
u
s
ą
^
'
A u g y b ė visokių daimu
J
a
p
o
n
i
ų
atsiprašys
AmetaŲvinties
su
talkininkais.
To
Puiki tad " t a i k a . " "
• ,
Ivalstybės .politikos krypsnį, g į P a d u o t a spekuliantams,
kia taika butų
buvus su*"» k $ nž tą įvyk}, bet atsisa
Tuo t^tt būdu,
Gerbiamieji.^^ ^ ^ a m i
ėmė a u ^ kys nubausti kareivį.
skriauda Italijai.
kama
xr
ni
dideles
SteigiamojoSeimo^Naria^mes^
*
^ i°
Tolimesni žygiai- nežinomi.
vėl pradedam
Steigiamo jo f į ^ S f i
BUS TARDOMAS TEISĖJO Ttk žinoma, tiek, kad Japoni
x
Seimo darbus, gyvo noro ve
joje įkurta organizacija gel
LANDIS KLAJSIMAS.
dami gyvęn^ su visomis taiibėti kareivį nuo nubaudimo.
\
tomis, o ypač — sų anusų kai
Philądelphia, Pa., Vas. 18/ Wash^igton,
Vas. 18, — Japonijoje tas klausimas diclmynais, kuogeriausiuos san- Svetimų šalių pinigų vertė, mai
vžįai
opus.
Vyriausybė
turi
ap
Paskelbta,
kad
ateinančią
sa
— Čia Šv. Juozapo ligoninėj
tikiuos, turėdami tečiau prieš* nant nemažiau $25,000 Vasario 17
/••
sižiūrėti, ką ji daro.
vaitę
kongreso
juridinis
komi\
-mirė Porjto Rico diocezijos vy
akas mūsų pačių
stiprėjimą, buvo /tokia pagal Merchants Lotetas
ims
tardyti
teisėjo
LanV
skupas W. A. Jonės.
pasitikėjimą patys sau. (Salėj an and Trust Co.:
dis reikalą. Teisėjas Landiš AUSTRIJA IEŠKO PAGHLT
AngUjos perlinių svarui
$3.92
plojai^
- v
Ligoninėj vyskupas išbuvo
yra skundžiamas kongresui.
^ BOS.
Prancūzijos Siptui frankų
7.47
nuo praeito Spalių mėnesio.
Nauji
atstovui
į
NEKUOMET T^IP N£RA.
Vienna, Vas. IŠ. — Austri
Italijos/Šimtui lirų*
| 3.72
Ėjo 54 m e t e . Prigulėjo v«^Į ' 0 R A S v _
^ ^
1.T0
apsiniauk; jos 'valdžia siunčia Londonan
Turiu Gerbiamam Steigia Vokietijos šimtui markių
Ne, tamsta, šitas laikraštis nėra naujausios laidos! Esu
lionis prie Augustijonų kong rytoj sniegas ar lietus ir ši&iau; ipas talkininkus delegaciją ^&-, įsitikinęs/- k a 4 tasai anapus/ gatvės^einantis vaikinas \nri majam Seimui" pranešti, kad Lietuvos šimtui auksinų , Į.70
Vlmidniai
mrfn
t'Aini
'KAllrnlnnf. n n n n o i n A n n n n n l k A n
n««n'mni .
Inl/ln
'
/
regacijos.
^
vidutiniai
rytų
vėjai.
reikalauti finansinės pageŲ>os. ' naujesnę
laidą.
.13
perstogės įųetu Steigiamojo Lenkijos šimtui markių

Vokiečiai Bremene Krikštauja
už Monachiją

m
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Clevel*nd, 0., Vas. 18. —
Petrogradas,
Vas. >8. —
č'ia* vietos diocezijos mirusio
Bolševikų laikraštis
Robčii'.
(jtolos /paskelbė vietos vyriau vyskupą Farrelly laidotuvėse
augštųjų
siojo komisaro įsakymą, tLad dalyvavo daugybė
kiekvienas p a k l ė s t a s
žmo Bažnyčios asmenų.
Arkivyskupas
gus būtinai ir priverstinai tu - Cincinnato
ri lankvti bolševikinius losV MoaJler a^lefcravo Mišias Pa
N,
*
mokslą sįikė vyskupas Morris
mus- vietos teatre. Nepaklus iš Little^Rock, Ark. Palaidoniems sumažinamos j maisto tas šalimais savo pirmtakunų
porcijos.
vyskupų Sv. Jono katedroje.
Tai bent soeijalistinė laisVyskupas Patrelly buvo mivė!
'
ves mieste Knoxville, Tenn.,
-•
savo gimtinėj vietoj, kur buJAPONŲ NESUTIKIMAI
LANGDONO REIKALE. vo išvažiavęs^ viešėtus.
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b j the Arti of October 8, 1317, on flle at the Post Office of GbJcago, III. By the order of the Preeident, A. S. Bnrleson, Fostmaster
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kitur atvažiavusiems žmonėms^&ad # a jaunuomenė daug 1 / 44
storžiavesnė už Europos jau
Galima gauti šios
nuomenę. (Pradžioje rodosi,
kad tai yra vien tik konvenanaų arba etiketes nesilaikymas,
bet-gi ilgainiu pasirodo^ kad"]
Ramybė Jums (brangias odos paauks.)
fra -ir egoiamo bei savymeilos

tiį ateivių dvasios. Mirtingu
UETCVTŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS mas sumažėjo
tuose apskri."v
čiuose, kur gimdymo kontroNauja Knyga.
N
Mes tatai smarkiai atbejoja
liė visai nedaroma.
\
• f o a kasdiena BsnjiMS aedeldlealSB.
Vieną dalyką Sanger'ienė Lazdijų gimnazijos direkto me, nes žinome kaip stiprios
FRENTMERATOS KADfA:
OHICAGOJ IR UŽSIENYJB:
pasakė teisingai, būtent, kad rius filosofijos ir literatūros yra pastangos bėgančios dviem
... $8.00
Olandijos gyVentojai paskuti daktaras Motiejus Gustaitis vagom: viena nori panaikinti
$3.50
Metų • •£•.• •ĘCSJBOES* • **®0
privatines
mokyklas
visai,
ki
niais laikais pralobo. Te&aus nepersenai prisiuntė 'savo 1920
2.50
BU V. VALST.
Ramybė J u m s (kailio apdar.)
M6CAIttl
• . • • v%r • • • • • • • • • •
^•.IMJ j u o k L n g a , y r a . t v i r t i n t i , b u k t a s
bernaičiuose, o nedrovės merta
darbuojasi
vien
tam,
kad
2.00
* U 9 0 i 2il<StHJ • • • • '• ^ • • •• • v • >JJ; S * 0 0
m. išleistą Įmygą "*»rdu * 'Ame
Ramybė
Jums
(audeklo
apd.)
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^
^
^
^
^
^
PrenumeraU mokas! likalno. Lal- pralobimas įvyko del gimdymų rikos Mokyjda, S4nai-Mari- uždraudus jose ateivių kalbų gaitėse.
Stos maldaknygės formatas yra 5%x3«f: Pu«lapių turi 958, b«t ne
%
•kaitosi nuo užsiraSymo dienos kontrolės. Tos kontrolės Olan
stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra ivairiu įvairiau
mokinimą.
Vienur
ar
kitur,
^
(Pabaiga bus.).
jampolė 1920 ^n., 15? p. Kaina
B i nuo Naujų Matų. Norint permai
sių maldų.
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir dijoje yra maža. Pralobįmo-gi 115 auksinų. Kada meą mokino- tiesa, yra buvę atsitikimų, kad
sanas adresas. Pinigai geriausia sių
labai liberalis viešosios mo
Aniolas Sargas — juodas apd
.• $1-25 |
sti Isperkant krasoje ar ezprese "Mo- priežastį visi žino: Olandija mesi Rusijos gimnazijose, ta
aey Order" arba {dedant pinLarus \ nedalyvavo
baisioje pasaulio da retas būdavo direktorius, kyklos, vedėjas leido mokyti
registruota laiškų.
karėje, todėl ji neatkėlė bai* kurs drįsdavo šį-tą rašyti Lietuvių kalbos ir da-gi iš
"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . &UJU jos nuostolių.
Burtai.
spaudon, ypač apie jaunuome mokyklos iždo apmokėjo jam
8834 S. Oakley A ve., Ohicago.
Dangaus žvaigždudė — baltas celluloicl apd. su
nės auklėjimo klausimus. Ru algą. Bet trumpu laiku neži Vėl nauja, juokinga kome
1.75 S
TeL Roosevelt 7791
priežastys tą panaiki
=
įmveikslėliu ant apd. . . . . . . '
Lenky Agentas. sijos pedagogus biurokratus nomos
dija
tarp
Lietuvių
Chicagoje?
1.50 i
| Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd. ..'
no.
Europiečiai
gana
lankiai
Gustaitis pereina labiausiai
Nuo seniau jau būdavo gir | Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd.
1.00 §
ne
visai
taip
supranta
AnįeriTautų Sąjungos taryba tai Įsavo pažiūrų platumu, savo
dėti šnekant, buk Chicfgoje § Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu l A ) |
kos
laisvę,
kaip
patys
Amerikinti Lietuvius su Lenkais bu dideliu laisvės branginimu. 1 • V* *
v
J esant tokia vieta, kur galima = Aniolėlis — juodais apdarais
/
—
1:50 Z
vo paskyrusi militarinę kon Vietomis net baugu darosi, kiečiai. A
*u" numirusiųjų dūšiomis pa
Aniolėlis — juodais apdarais
0.75 =
\
trolės komisiją. Tos komisijos kad perdaug jos dėdamas į | Galų gale Gustaitis vis-gi sikalbėti. Į tas paskalas rim
pirmininku buvo Prancūzas nesubrendusių jaunuolių pro apgailestauja viešųjų Ameri tieji mažai tekreipdavo domos,
žios maldaknyges yra ftedidelės. Turi beveik po $00 puslapių* F
=
Spauda
aiški.
.
~
pulkininkas Chardigny. Šitam tus ir girdis jis galf palikti kos mokyklų įtekmę ant Lie tiktai nesykį skaniai nusijuok
žmogui betaikant Lietuvius su jas neaptvertas nuo tikrų ir tuvių. Jis rašo: Baugu daros, davo. TeČiaus paskutinėmis I • Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 E
g Pulkim ant\kelių
2.50 I
Lenkais, Lenkai užėmė dide kenksmingų pavojų.
atsiminus,
kiek
mūsų
jaunimo
J dienomis pats patyriau, kad i Pulkim ant keliu
/
2.00 §
lius Lietuvos plotus ir pačią
eina
tas
mokyklas,
o
tuo
pat
daugelis žmonių tam šventai | Pulkim ant kelių
Gustaičio knygoje paskui į1.85 |
sostinę Vilnių. I r Chardigny žangą eina septyni skyriai: 1 gali nutausti ir tikėjimo nus tiki. Darbo dienų vakarais ir | Pulkim ant kelių
1.50 l
Motinybe ir Mote- nei pirštu nepagrąsino Len [Apskritas žvilgsnis, 2 Public toti. Jei vienoje Bridgeporto šventomis dienomis dušinin- S" Ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė xiž pirmesnes. Jos kainų
r
'
E
kams už jų nedoruosius žygius. School, 3 AugŠtosios mokslo, į- mokykloje Lietuvių yra dau kai keliauja į vieną vieta, ten _ įvairumas priguli nuo apdarų.
£
j
75c. E
Tas pat Chardigny Lenkų staigos, 4 Mokykla ir Religija, giau kaip pusė visų mokinių, susirinkę meldžiasi, gieda psal | Maldų Knygelė
50c. |
tagastės 6-7 šimtai^ o viešųjų mes, paskui su pagelba spiri I Maldų Knygelė
Margareta Sanger'ienė Ame prašomas prikalbino Lietuvius 5 ĮietuviųMokykla, 6KoedukaUžsisakydami adresuokite: /
«
mokyklų gyvenamuose Lietu tistų Saukiasi mirusio tėvo, E
rikoje įvairiais budais kalbina padaryti paliaubas su Zeli- cija, 7 Knygynų sietynai. Prie
vių plotuose k-gi rokuojama brolio ar, šiaip giminės dusią 1
'DRAUGO" KNYGYNAS
1
žmones naudotis moterystės gowskiu, kuomet pastarajam tų visų pridėtos "Nuotrupos",
skutais, kiek tat jose mūsų ir su ja kalba kiek petf ika, S 2334 So. Oakley Ave. •
Chicago, 111. E
džiaugsmais atskiriant nuo jų ėmė daryties perkarsta Vil t. y. nelygaus ilgumo pastabos
vilties vysta, kiek Žiedų be duodami įvairius klausimus ir miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimfiiiil
motinybės skausmą ir sunku niuje veikiant Lietuvos karžy- apie įvairius trumpai knygoje
$$••» • ^ • • • M M » » M » «
• • •'
• • • • • • • M
i
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*SSOS^»»gO»POOt
laiko
krinta
!"
(p.
35).
gingai
karuomenei.
/
gaudami
stebėtinų
atsakymų.
VALENTINE
DRESMAKLNG
minėtus
dalykus.
Po
to
viso
ymus. Savo tikslui ta moteriškė
i D r . L E . MAKARAS
COLLEGES
Chardigny
Lenkams
tiek
V
Viešosios
Mokyklos.
Negana,
kad
su
numirusiai*
ra
poetiškas
dvylikos
eilučių
liictuvys Gydytojas ir Chirurgas
0205 S. Halsted. 2407 W. Madison.J
rašo knygas ir laiko paskaitas.
1850 X. WeUft St.
Lietuvos 1• Postsoriptum" ';Prie knygutės
Ofisas 10900 So. Mkhigan A v e .
Ir knygose ir paskaitose ji daug pasidarbavo
I
Apie jas Lazdijų gimnazi pasikalba, bet pasakojama, f Vai. 10 iki 12 ryte; S iki 4 po
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
plotuose, kad jo kitaip nega galo yra rūpestingai sustaty
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi-]
piet, 6:20 iki 8:30 vakare
tvirtina, buk Olandijoje moti
jos direktorius plačiai ir mei buk ir ligoniai stebuklingai
irno,
Designing bizniui ir narnama
lima pavadinti, kaip tik apsu- tas turinio sąrašas.
Hesidencija: 10538 Perry Ave.
sugiją.
Kai-kurie
karštesnie
Vietos
duodamos dykai, Diplomai.}
nybės nuo moterystės skyri
lingai rašo. Ilgą jo straipsnį
Tel. Pullman 342
kruoju Lenkų agentu.
^Mokslas
lengvais
atmokėjlmais.
Amerikos Mokykla išvengė perskaičius rodosi, kad jose ji taip .gerbia tą vietą, kad * mas įsigalėjo nuo 1881 metų,
•Kiesos dienomis ir vakarais. PaKuomet Tautų Sąjungos su dviejų stambių pavojų. Pi r-J
du sykiu į savaitę važinėja.
Įreikalaukit knygelės.
buk tenai esančios 52 klini
jisai
mato
vienus
tik
geru
Tel. Seeley 1643
važiavimas Genevoje paskelbė miausiai ji nėra vien tik pa
Šv.
Domininkas
su
jais
šneka.
TeL
Drovar
7042
kos, t. y. ligonbučiai, kur gy
SARA PATEK, pirmininkė.
Vilniaus sričiai plebiscitą, bu viršutinių keliauninko įspū mus. Jų milžiniškomis sieno Jie tvirtina, krfd neužilgo vi
dytojai žudo negimusius- kū 1
vo manoma, kad ims galas tą džių sąrašas, nes joje galima mis, jų plačiais kiemais, jų sose katalikiškose bažnyčiose
LIETUVIS DENTISTAS
dikius ir pamokina mot. kaip
dideliais langais, jų kolekcijų
Lenkų agentą. Nes kontrolės
nuo 9 ryto iki 9 vak.j
rasti daigtų ir žinių,/kurių gausybe, įvairyoe ir brangybe ta praktika bus įvesta. Girdi, Valandos:
išvengti motinybės. SangerieJĮ
Seredomis
nuo 4 lig 9 v a k a n *'If I Spel- Canal 6222
komisijai darbai pasibaigė ir
Chicagos
Arkivyskupas
tam
nežino daugunia Lietuvių iš- jis neatsigėri. Apsilankęs vie
4 7 U SO. ASHLAND AVĖJUJE
nė dar sako, buk Olandijoje
I DR. C. K. CHERRYS 1
buvo laukiama, kad pulk. Ch
- arti 47-tos Gatvės
labai
prielankus
esąs.
Kiti
net
•j
LIETUVIS DEKTISTAS
gyvenusiųrAmerikoje ilgus me noje mokykloje jis net pra
dėlto -žmonės pralobo, rečiau
ardigny nesugryž atgal Lietu
s^feįir.?aašaeŽfešfiS:»^ž^Ži^S
^ 5 * Į ^2201 West 22-nd & So. Leavitt Su)
tus. Antra, Gustaičio %eika- k a l b ę laikė Lietuviams moki patys eina mokinties tos burtimiršta ir pasidarė keturiais]
Oį
Chicago
i
von.
gValan«os: 9:30 A. M. t o 12 N.JJ
ninkystės.
las nėra gaBinėto pagamintas niams pamokų laikui
coliais augštesni negu buvo
#
1:00 P. M. to 8:00 P. M. o!
tada kol nežinojo gimimų kon Bet kur tau! Lenkai negali be raštas suvedantis krūvon ži
DR.
S.
BIEŽIS
Nesistebėčiau
visai,
jeigu
LIETUVIS GYDYTOJAS
jo apsieiti. Po Naujų Metų jis, nias iš įvairjų. knygų apie da Dar labiaus giria Gustaitis vien tik laisvamaniai, nesutrolės.
IR CHIRURGAS
•
anot Lietuvos laikraščių, lia lykus, kurių autorius nematę?. jų dvasią: praktiškumą ir de
2201 West 22nd Street .
Ta gimimų kontrolė yra ne na ujo sugryžo Kaunan. Bet
mokratiškumą. " Jeigu vaikiš prantantieji Įtikėjimo dalykų | T e l . Canal 6222
Tclefohas Armitage 9770
/'* '%\
tais
inonais
tikėtų,
bet
h
geri
• R e s . 3114 W. 42nd Street
nemažai čią iš mažuųiės laikyt savisto
doras daigtas, nes ji mokina jau kitoje rolėje, kaipo ,plebisu Gustaitis, tiesa,
MARYAN S. R0ZYCKI
i
Tel. McKinley 4 9 8 8 .
MUZYKOS DIREKTORIUS
katalikai,
lankantieji
nedėldienaudotis moterystės linksmy eito vykdymo komisijos pir knygų ir statistikos žinių skai viu asmenim, tai jis tokiu taps
•I
N
Mokytojas Plano, Teorijos ir.
bėmis vengiant motinybės. To mininkas. Kaune jis turėjo tė iš to kas atspausta bei su ir ateitije — sau žmogus!" niais bažnyčią, taip-gi duoda
Kompozicijos
2021
K. Western Ave.
kiu būdu motervstė tvčia da- konferenciją su Lietuvos mi- vedė' krūvon. Jis/ drauge dar (p. 44). "Kitas demokratybės si klaidinti.
Chicago,
UI.
Telef
ir" matė tas įstaigas, kurdas dėsnys — pasitikėti kiekvieno Žmogtfs lankantis tokią vie
rosi nevaisinga iš žmogaus va nisteriais.
Dr. R P. ZALLYS
aprašo. Spėjame, kad jis pirma žmogaus protu ir dora." (ten tą jokios naudos neturi, tiktai
lios ir dėlto virsta paleistuvys
Lietuvis Dentistas
jll« • • • • • » <
10801 So. Mlchlgan A venų e
te. Tokis apsėjimas mažina Jis pranešė Lietuviams, kad ištyrė Amerikos mokyklų da pat). Nežinau kaip kam, bet atiduoda savo sunkiai uždirb
BoMland, I1L
i
tautas jų stiprybe i r turtą, jo uždavinys esąs kuoveikiau- lykus iš raštų, o atvažiavo jų man neteko pastebėti, kad A- tus pinigus apgavikams i r ap
VALANDOS) 9 ryto Iki 0
1. Pullman 849 Ir 8180.
dažnai naikina pradėtų bet siai vykinti* plebiscitą ir Lie pažiūrėti. Todėl nors trumpai merikiečiai pasitikėtų Lietuvių sunkina savo sąžinę mirtina
, 1900 S. Halsted Str.
negimusių kūdikių kūnus ir tuvos vyriausybė turinti pri-J viešėjęs čionai, jis daug daly protu ir dora daugiau negu nuodėme prieš pirmą t)ięvo įTeL Oanal 2118
skriaudžia jų dūšias, nes iš tarti visiems jo pienams. Jis kų pamalė, nes žinojo kur Europiečiai. Manasis prityri- sakymą: "Neturėk
svetimų salės langi;. matyti Telšių
10 ryto iki 8 vakare
sivaro iš pasaulio be krikšto. pareiškė, kad iš Lenkų pusės žiūrėti ir kokią abejonę pa-jhias yra stačiai priešingas. Dievų prieš manV'. Aš pa (Masčio) ežeras su apylinkė || Valandos:
Gyvenimas'
Sangerienei tie daigtai nerupi, esą jau daug padaryta plebis matymu išsiaiškinti.
sergantiems kūnu mis.
2811 W. 63rd Str.
Čion lietuvis gauna daug tarčiau
cito
vvkdvmni.
Girdi.
Lenkai
I
bet rimtesniems žmonėms jie
daugiau negu Europoje varg kreipties prie gero gydytojo, Gimnazijoj mokslas sulygi I TeL Prospect 34S6.
Amerikanizacija.
Lietuvos
fronte
jau
demobili
yra svarbus.
o Sergantiems dvasia pasitarti
zuoją savo karuomenę. Paties Viešėdamas Suvienytose Val ti ir kentėti iki kol užsipelno. su savo ^klebonu. Tai butų ir namai su Rusų gimnazijomis
m
Visa ką Sangerienė pripasa Zeligowskio kareivių jau ma
stovi kiek žemiau,,negu, Bušų
Amerikiečių pasitikėjimą jo
B*
stijose
Gustaitis
pastejjėjo,
kad
kojo ^apie Olandiją yra netie žai iiKe.
protu ir dora. Ką Europoje su kišenis pilnesnis ir sąžinė ra laikais, bet tas visa kaskart J
Amerikanissavknas
sa. Kad Olandai pasidarė ke Bet iš Lietuvių 'pusės, sa Lietuvių
metais galima buvo pelnyti, mesnė, ir protas pasiliktų ne tvarkosi, eina j normatis vė
apkvailintas.
*
turiais coliais augštesni nuo kė jis, nematęs tokio pasiel čion, eina^greitai ir kad tat la
žes. Taip pradžioj įsikūrimo
bai
urnai
įvyksta
per
viešą
to
čionai
nei
su
ketveriairneLietuvos
Pusbernėlis.
ADVOKATAS
1881 m., tai ir Sangerienė tik gimo. Net atvirkščiai, l i e t u 
Lietuvių gimnazijos buVo di •
!
Ofisas
Didmleetyl:
—
sakyte pasakė, bet į knygą ne viai didiną savo karuomenę. sias mokyklas, kadangi jose pasiseka.
dis trukumas rankyedžių, ta
29 South La Salle Street
parašė. Kurie 1881 m. buvo Girdi, kam Lietuvai reikalinga nieko nėra~lietuviška, kadangr į Amerikos viešųjų mokyklų
čiau dabar. jau jų pagaminta
Kambaris 824
maži, tie iki 1921 galėjo ir tu karuomenė. Lietuvai iš niekur didelės turtingos jų triobos įprotis »groti maršą vaikamstiek, kad trukumo* nebejaučia
I Telefonas: Centrai M t i
padaro
daug
įtakbs
neturtingų
sueinant
į
klesas
ir
išeinant
iš
rėjo užaugti daugiau negu nesama pavojaus. O kad ir buma.
,
rankpelnių
vaikams*,
kadangi
|
jų
žavėjo
Gustaitį..'
Tas
yra
(Nuo
mūsų
korespondento).
keturis colius. Bet suaugusių tų, Lietuva vistiek neištesėti]
Tarpe mokinių pastebiama
Vataraia, 812 W. SSrd 8 t
jų stuomuo nepakyla taip u- laikyties prješ tokius Vokie jų dvasia daug stipriau pa gražus dalykas, bet kasdien
Telefonas: Yarda 4881
Teisiai. Naujus / l 921 metus dvi srovės: katalikų ir nekagriebia
žmogų,
nefcru
menka
atkartojamas jis galutinai vai pradedant Telšių
• ••I
mai. Jei kas dešimt metų čius, Rusus arba ir pačius
Lietuvių talikų t. y. ateitininkų ir auš
kams įkyrėja. Kai-kurios pa gimnazija žymiai sustiprėjo: rininkų^ Vienį ir kiti turi saprie žmogaus stuomens prisi Lenkus. Tad skaitlingos ka šeimynos dvasinė jiega.
Gustaitis tvirtina, kad A- rapijų mokyklos to įpročio] prisidėjo naujų mokytojų, J. [vo kuopas, daro susirinkime ir
dėtų po colį, s tai 1000 metų ruomenės palaikymas, jam emerikanizacija Amerikoje ei dar prisilaiko, kitos jau palio- dedminas ir p. Jagaudas — netv.leidžia rąnkražtėJii| ateižmonės pasidarytų šimtu co įsąs tiesiog nesuprantamas.
lių augštesni negu buvo pirma, Pagaliau tas Lenkų agentas, nant vien švelniais gudais. T vė.
mokytojas matematikos. Juo tinin|cai ^Džugos Ainį", auš
Praktikuoja H Į ^ ^ ^ ^ ^
Tečiau
Gustaitis
nėra
aklas
t. y. maždaug 166-168 colių anot laikraščių, pareikalavęs tą Amerikanizacijos švelnumą
zas Gedminas, guvusis Ame- rininkai gi "Bepradiją". At
Ofisas 8148 8o. Morgan 834.
arba keturiolikos pė^ų augš- duoti'jam žinių apie Lietuvos autorius tiki taip sauarkiai, Amerikos Viešųjų mokyklų rikos "Lietuvos 5 ' redakto/jĮus eitininkai turi savo fondų šelp Kerte 32-ro St.,
Ohicago, III,
SPECIJALISTAS
girėjas. Jis pastebėjo, kad jos) dėsto Lietuvių kalbą. Direkto ti neturtingiems draugams,
čio.
karuomenės skaitlių ir visą jbs jog mintija, kad viešųjų mo
Moteriškų, VyriŽky, taipgi chro- f
nemokėjo
nei
tiek
aprūpinti
kyklų,
\7riaU8ybe
leistų
jose
nišku i ^ n . , ^ ^ _ ^ ^ ^
riumi yra kun. kap. Antanas kuriame yra į 6^000 auksinų ka
Sangerienė minėjo 52 klini sudėtį.
/
v
OFISO
VALANDOS:
Kuo l t ryto j
vaikų
dorą,
kiek
parapijinės
net
Lietuvių
kalbos
mokinti
Simaitis,
inspektoriumi
p.
Koiki
S
po
pietų,
nuo
f
Iki 8 v a i s a - I
pitalo. Aušrininkai jo neturė
kas, bet Olandiioje jų nėra nei Tokiuo jo drąsumą nebuvo
da
vakar*.
/
ir net gal mokintojui duotų mokyklos. "1890 m. iš 80 jau šys, baigęs nesenai mokslus jo, teeiau J. Gedminas atvy
vienos. Nei būti negali, nes galima atsistebėtu Bet Lietu^
Nedėliomia nuo t Iki 8 po pitt.
algą (p. 35).
nų
prasikaltėlių
nuteistų
kalė-J
Šveicarijoje,
pasižymi
kaipo
kęs iš Amerikos mano jsteigti,
Olandijos tet*ės draudžia gy vos užrubežinių reikalų aninis-k
Telefonas Yards 887
jimu
buvo
61
viešos
mokyk
geras katalikas veikėjas. Be to ar bepartyvį, ar soeijaListišHai
*^^^
dytojams ir priėmėjoms išim teris Purickis jam mandagiai i
aesa*
ti iš motinos sveikai augan į visus priekaištus atsakęs. ka tokį pasišventusį jiems los auklėtinis ir tiktaį 3 para (yra mokytojais: L. Abromavi moksleivijai šelpti, kuriam ma
tį vaisių. Tokioje šalije kaip Tik apie karuomenės sudėtį agentą. Bet kad Lenkai neturi pijinės mokyklos mokiniai. Vė čius,^ p. Nikolskienė, (baigę no gauti nemaž lėšų iš Ameri-j iiiiiiHiiiiiiiuiiiiiHiiiiiiiiiiuifniiiiiiinni
Res. 1139 lndependence Blvd.
Ateitininkai
Olandija gali butr šundakta jis negavo jokių žinių. Nes tos jau net duonos, tai stebėtinas liau santikiai dar aršėja. 1903 mokslus . ir jau-praktikavę), kos' Lietuvių.
Telefonas Von Bureo 2*4
m.
prieš
350
viešųjų
mokyklų
p.
Kryževičius,
p.
Ložinsfcaitė
skaičiumi perviršija aušrinin
rių slapta dauginančių pelną žinios, be abejonės butų tuo- toks to Prancūzo jienV bernaprasikaltėlius
tik
5
parapiji
ir kiti. Gimnazijoj yra septy kus ir jų dvasinė jėga stip
iš slaptaus kūdikių žudymo, jaus patekusios Zeligow*»ku> vimas.
nių;
1908
m.
'9
parapijiniai
bet klinikų tiem* tikslams nė ausin, o iš ten Varšavon.
V Lietuviai pažįsta vilkus,[prasikaltėliai prieš 542 vals nios klasės, visose apie 300 resnė.
Husas Gydytojas ri Obirurgas
•
Be
Lietu
vi
ij
gimnazijos
Tel-j
ra visai.*
mokinių,
vaikinių
ir
mergai
j&iškn, kaip Prancūzai feer- Įjsiyrlkusius avių kailiuose. Ir rybiniu, privatines mokyklas j
Speoijalistas Moteriikg, Vyriškų
Vaiko ir visą cfaroBJikg liga
Gimdymų kontrolė yra Olan uauja Lenkams kasdami duo nors >asai Lenkų agentas gud cia išvien imant katalikų ir čių. Mokyklos namas kie^l Šiuose • dar yrą Žydų ginijftVALANDOS: 10—11 ryto 2—8 po
aukštas ir nelabai patogus, žie »ija, taip.pat b,uvo Lenkų gim pietų,
dijoje gana praplitusį tarp at bių po Lietuviais. Jei Lenkai rus, bet jo gudrybė niekai prieš protestantu." (p. 76).
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d.
eivių darbininkų pas kasyklas butų kiek turtingesni, reiktų teisybę, už kurią Lietuviai ko Gustaitis vis-gi nepastebėjo mą šaltas; prie pat gatvės ant nazija, teeinu ' paskutiniu W- Ofisas 5*54 So. Halsted Si., Obicaffo
Telefonas Duover 869S
_ P. S.
dėlto, kad nieką* neaprupiuu pamanyti, kad jię gerai apmo- voja su savo skriaudėjais.
to kas puola į akis kitiems is kalno prį« ežero. Iš mokyklos ko ji uztfaVyta.
iUIIIIIIIIIIIHIIIIilIUilIlfllIlIHIlIlinHIlIlN

AMERIKOS MOKYKLA.

"DRAUGAS"

\

= 5 =
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Vietii

vių R. K;
nų Misiji
(Feb.) 2(
Vasario 2]
Misijas
ciskus, T.|
mokslai
rais.
Klaus]
bon pribi
kunigų.
Vki vi
Lietuviai
vauti ir
teikiamon
Ki

SKAITYTOJA BALSAI,

r

^

t

-
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rybe.

Dr. C. Z. Vezelis I

i

i

DR. A. L YUŠKA

f V, W. RUTKAUSKAS

Iš LIETUVOS.

I

DR. 6. M. GLASER

DR.». i . ROTH,

Vasarii
ninku ku<
metinę svi
te buvo ii
si nariai
i bažnyčioj
kurios yr|
polingos
nešė p.
įtaisė ir
T4 dieni
prie šv.
tą įblaivii
sakė dv;
kun. J. J
Vakarei
tainėje
susidėjo
cijų ir sk|
Pirmiai
iš Watei
Bakšys
rodė pav
ir bladvii
ninio. MJ
blaivininl
mų: nanl
gražiai
na linksi)
gi buvo
namai suj
še, motei
tusiu vei<
vo reginį
sius aiški
kenkia žil
~kią praj
ir visai 0
^Antras
J. Jakai 1
mylėtoja:
pndinga.
blaivininl
deda jų
ragino v>\
naudinge
gelbėti
nasrų tu
Ii išsigel
matyti,
nesupran]
ir nešinai
Tat la|
gyventi
veniniu,
ten žvdi
• > .

S

•

žmonės
Taigi, v
vininkų

Čia bu
tuvių ka
d ai, kuri
dienas,
parapijai
rus. Įeigi
(iryno p
dol. Daul
klebonasj
moterys
bė ^isų p
parapijai
Pąrapi
suruošti
da pastai
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M
Žinoma, atsitikimų randaa,
KEWANEE. ELL.
Vijurkas savo korespondenci
kur Lietuviai priversti u ž 
joj nebuvo minėjęs nei klinbo
EXTRA! Paiku rausy sankrovoj. EXTRA!
Vasario 2 d. Šv. Pranciiko U- mokėti nždadao taksas, nss
vardo, nei dienos, kada ta\ šo
štai kur stebėtina, proga nusipirkti augštos r i gonbuty mirė Pranciškai Gudmo- vietiniai tųtaksų vedėjai tikrai]
šies GVARANTUOTA VICTROLA vertės iki $1*0.00
kis
buvo.
Gal
jią
rašė
turėda
m*
I• • • » • • • • » • » • • • • » • » • • » •
* *
tik už $85.00, priedų veltui 12 rekordų, 800 adatų ir
mas minty kitą kokį lietuvių naa, 50 m. amžiaus. Paėjo ii Juk- ar tai nežino ar nekrformuoti,
DEIMANTO ADATĄ. Šios NAHJOfi PUIKIOS
i operetę — Išeivis. [Choras ir
DU BOIS, PA.
VICTROLOS palikta mūsų SANKROVOJE didžiu
jaunimo kliubą. Lietuvių va niškės kaimo, Kelmės valše\, Ra kad Lietuviai paliuosuoti, ir
lių
musikalių paajdavėjų, kurte nubankrutUo. Kiek
I atskiri solistai jau lavinasi.
seinių
apskr.
kaliko
nuliūdime
viena
MASINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVTSS
užsimokėję tegul kreipiasi į
karuose nepadoriai šokantiems
GVARANCIJOS.
Kam tai pirkti ii antrų rankų
Jioriis
vadovauja
varg.
A.
Stan
Misijos.
ir neklausantiems perspėjimo moterį, keturis sunūs ir vieną duk Biurą, o su laiku jiems bus pi
malina, kuomet «*all pirkti PUIKIA, NAUJA OVA*
šau$kas.
terį, taip-gi du broliu, Antaną ir nigai sugrąžinti. Nors pasitai
RANTUOTA VICTROLA vertės iki $250.00, tik ųt
Lietuviams arba svetimtau
Vietinėje Šv. Juozapo Lietu
$35.00 su rekordais ir adatoms VELTUI iš mūsų
Y^yaį raginkit savo sunūs, čiams reikia grąžinti įžanga ir Vincą Amerikoj ir du Lietuvoje, ko ir klaidų, bet valdžia
3ANKROV08.
vių R. K. bažnyčioje b w 8 die
kurie
dabar
tarnaują
Lietuvos
kadukteris priklaus} ti H prie ka paprašyti apleisti' svetainę.
Pilnai užtikriname tamlsta, kad nėra kitos krau
atitaiso jas parodydama, kad
nų Misijos. Prasidės Vasario
tuvės nei sankrovos lygios mūsų' sankrovai palygi
ruomenėje.
Nabašninkas
priklausė
talikų jaunimo » organizacijų. Tai geriausias suvaldymo bū
nant nupiginimu.
teisybė ir prielankumas vi
(Feb.) 20 i i , 1921, ir baigsis
Sankrovos
Mes
žinome, kad apsimokės tamistal atvažiuo
Net koktu darosi, kuomet pri-' das. Kitur jau taip daroma prie dviejų dr-jų: Šv. Antano ir siems yra Nsuteiktas.
ti,
nepaisant
U"> ar^-pnat. Taipgi mes turime kele
Vasario 27 d.
Am. Liet. TJfeėsų. Buvo geras kata
Kaina tik tą augStos iv**«*»
augantį Lietuvių jaunimą ma — Red.
'J. s v i t o s ODOS IR VELOURO
s* I
Misijas laikys Tėvas Pran
likas
ir
šelpėjas
tėvynės
reikalų.
SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
BEIGHTON PARKO LIETU
tai gatvėse dykinėjant arba
ma pasiūlymą. Mums reikia vietos.
Palaidotas su bažnytinėmis apei
ciškus, T. I. Pamaldos ir pa trinanties apie namus,, tvoras.
Mes
pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir
VIAMS.
priemiesčiuose.
Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBER
gomis.
ROSELAND, ILL.
mokslai bus rytais ir vaka Žiūrėkite, kur jie eina, su kuo
TY
BONDSAI
PRIIMAMI.
,
Nebūkite Bė "Draugo"
B.
V:
rais.
Atdara kas dieną iki 9 vai. vakl Nedėldieniais nuo i o ryto iki 4 p. p.
draugauja.
"Draugą"
dienraštį
galima
m.,
K.
v
Klausyti išpažinčių" pagel- Vasario 20 <d. Auditorium sve Sausio 5 d., 1921
NATIONAL
STORAGE^CO.
gauti
be
kitų
vietų
ir
Šiose:
bon pribus daugiau Lietuvių tainėje bus paminėjimas trijų Strumilo svetainėj buvo su KLAIDOS ATITAISYMAS.
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris
F. ŠIMKIENĖ,
rengtas koncertas, merginų
kunigų.
2023 So. Ashland Ave., Kampas 21-os Gatvės.
metų sukaktuvės nuo paskelbiVisi vietiniai ir apielinkės
kontestas ir šokiai. Programa Nuoširdžiai ačių už patalpinimą 4358 So. Fairfield Ave.
moLietuvos nepriklausomybės.
KRUKAS BROS.,
Lietuviai yra kviečiami daly
susidėjo iš: a) Grožybė Lietu Jūsų laikraščio No. 34 mano trum
Bus žymus kalbėtojai iš Chivauti ir naudoties pep Misijas
vos, b) Spragilų daina, c) Te po raštelio. Bet aš patėmijau ten 3853 So. Rockwell St.
cagos. Vakarą ves miesto ma
mažą korektūros klaidą, kurios
BUOIUNAS,
.
teikiamomis Dievo malonėmis.
kėk dukrel—gerai atliko4* vyrų
joras. Tat visi tfestvilliečiai
neatitaisymas galėtų suklaidinti 2900 W. 40th Str.
Kun, M. J. Urbonas, kleb.
chorai.
ruoškimės tan vakaran, nes
•
J. ŽOLYNAS,
"Plaukia sau laivelis"—p. K'. skaitytoją, būtent žodžiai: "Šiuotai svarbios sukaktuvės.
4063 So. Maplewood Are.
mi pranešu, kad perlaida $342 su
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiini
VVORCESTER, MASS.
Paząrskis atliko silpnokai.
Ažiukas.
Smuiko solo išpildė L Dar mojo 1000 auks. yra priimta." J. SYMONAS,
BEBTTHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas.
Vasario 6 d. vietinė Blaivi
gaitė. Kaipo iš jaunos smui Turėtų būti: kad perlaida No. 342 4140 So. Maplewood Ave.
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m.
VVAUKEGAN. ILL.
J.
SMITH,
ninkų kuopa apvaikščiojo savo
kininkės daug tikimės ateity- sumoje 1000 auksinių yra priimMokinama {vairių muzikos šakų. Užsirašyti galima bile * kada.
3813
So.
Kedsie
Ave.
3269 South Halsted Street
Chicago, BĮ.
metikę šventę. 10 valandą ry
"Draugo" mum. 29, Vasario ie
Telefonas Boulevard 8244
te buvo iškilmingos mišios. Vi 4 d., (28 IMMIL, Vasario 3 d. — *Solo "Meilė" išpildė SinausSu tikra pagarba,
si nariai ir narės sykiu ėjo Red.) tilpo iš šios kolonijos kaitė ir "Vai močiutė mano"
=
M. Narjaiukas.
Kam
nusibodo fabrikantams var
bažnyčion sekdami vėliavą, ant korespondencija, kurioje p. Vi Marcinkevičiūtė. Abi jos nors
gauti, pirkite farmas nematysit* bakurios yra Motinos-Dievo So- jurkas apjuodino atletų kliu- silpnokai atliko, betNpagirtina,
darbių, Tamstų gyvttoima* bus užtik
MOKESČIAI
H
rintas ant visados. Amerikos piningai
polingos paveikslas. Vėliavą bą, papeikė mųs kolonijos kad stengiasi lavinti savo balstovi augftčlausia u i viso pasaulio,
•v
(Prisiųsta iš Am. Haud. Kryžiaus) taip pat ir ierrte brangsta ir bus bran
v
*
nešė p. V. Rimša, nes jis ją mergaites.
42 Broadway New York City
gi. Dauguma žmonių nort pirkU far
sus.
įtaisė ir paaukojo draugijai.
TLMI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per LIBAVA Arba
Uždarbio taksos praeitais mas bet nežino kur? Geriausia yra
Skaitydamas šitą korespon ])uet4"Sweet visions" ir"Ab
pirkti naujoj Lietuvių Michigano Ko
>
HAMBURGĄ — EITKŪNUS *
TA dieną visi nariai priėjo denciją žniogus gali manyti,
dviem
metais
nemažai
nesma
lonijoj
kur
galima
gyvent
nevartoda
sent" dainavo p. I. Nickienė
I I&ETUVA
mas nei svetimtaučiu kalbos mes tu
prie šv. Komunijos. Pritaikin kad atletų kliubas rengia ir
ir prlė E. G. Makariutė. Jos gumų fr visokių baladonių pri rime lietuviškas draugystės, parapi
Laivai išplankia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų pačto laivai išplaukia:
tą blaivininkams pamokslą pa užgiria visokius biąuriausius ir
davė svetimtaučiams. Priežas jos, mitingus, bailus, pikntnkus ir
«. 8. "LFTUANIA" Kovo 4
^ # S. S. "POLONIA" Kovo *0
užžavėjo visa, publika.
M
lietuviškus turgus. Visoj Amerikoj
S.
«
.
"BSTONIA
Kovo
16
4 S. S. "LJTUANIA" April 18
sakė dvasios Vadovas gerb. nepadoriausius vakarus. Tas
tys šių baladomių yra kelerio kitos tokios vietos nerasi, mūsų t a r 
€ter. solo Fantasia išpildo
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviams
labai turtingu f armėnų
kun. J. J. Jakaitis.
yra netiesa. Jei ant minėto va p. V. Niekus gerai. Kaipo pos, bet svarbiausia tai, kad pekurierandasi
turi savo žemdirbystės, maži
Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas
malūnus ir t t Reikalui prisiė
K. KEMPF, General Western Passenger Agent
Vakare pobažnytinėje sve karo kas h* šoko <<shinuD9,V ar kompozitoriui nieko negali už- uždarbio taksos yra toks nau nąs,
nereikia kneiptis prie svetimtau
120 North La Salle St., ChlcagO, Illinois.
jas įstatymas dar nesuvisai jus
čiu. Pirkite nuo savųjų o ne nuo agen
tainėje buvo programa, kuri kitokius niekus, kurių mes mest.
=
užbaigtas ir galutinai nusftta tu. 6r. Antano Draugystė jau S metai
susidėjo iš prakalbų, deklema- nepatėmijom, tai tą darė sve
kaip pardavinėja farmas ir visi kurie
Pijano solo " Rondo Caprictęs.
Žinoma,
ir
kitose
valstįjo-'
per
js, pirko džiaugiasi. Agentai k u 
cijų ir skambinimo ant pijano. timtaučiai, kurių prisirenka ciosso , , paskambino p-lė E. G.
rie ateina daugiausia { stubas Ir siū
REIKALAI
Pirmiausia kalbėjo svečias daug ne tik į kliubo, bet ir vi Makariutė • visai artistiškai. »e uždarbio taksos naudojama, lo jums aukso farmas tų sergėkitės
nes nuvažiavus bus visai kitaip. Pas
Reikalingas tuojaus atsa
iš YVaterburio, Conn., kun. J. sų Lietuvių suruoštus vaka Roselandiečiai turėtų nudžiug bet tos valstijos kur kas ma kui nesakykite kad affentas apgavo
$1000 ar daugiau o taip labai kantis vargoninkas. Alga $75.
Perkėlė scavo ofisą po num
Bakšys apie blaivybę, taip-gi rus. Šokių įvairumai yra to ti susilaukę tokios pijanistės. žesnės, todef ir tvarkymas ant
daug
atsitinka.
| 4 7 2 9 So. Ashland AvenueĮ
rodė paveikslus iš girtuoklio kie pat kaip vienų, taip ir Garbė E. G. Makariutei, kad kur kas lengvesnis negu kad Norėdami platesnių informacijų Atsišaukite pas
Spccijalistas
Šiuo adresu:
Kun. E. V. Gflriki»y ;
ir blaivininko žmogaus gyve kitų rengėjų. Sustabdyti ne dalyvauja Lietuvių vakaruose Amerikoje, kur pramonininis kreipkitėsKAZ.
DAUNORAS,
•DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ U O U ]
396 Church Street
nimo. Malonu buvo žįurėti į gražiai šokančių negalina nes ir savo gabumais žavėja pub padėjimas taip plačiai išbujo Bos
Custer, Mich.
Valandosnuo 10 iki 12 išryto; nuo]
jęs, (ialutinai kaip bus su už
savininkai neturi
2 iki 5 op pietų; nuo 7 iki S: 10j
New Britain, Conn.
blaivininko žmogaus gyveni svetainės
liką.
i vakar e. fredėliomis 10 kii 1
darbio taksomis dar nežinome,
,
GERA PROGA.
mą: namaį gražijs, vaikučiai tvarkos prižiūrėtojo arba poTelefonas Drexel 2880
"Nesigraudink", "Vai gud bet laikinai yra gan maža mo
Pasinaudokite.
gražiai aprėdyti, visa šeimy licijanto.
PRANEŠIMAS.
ri,
gudri",
Vienas
žodis
ne
žnekestis ir labai lengvai nuo jos Parslduoslu
savo visa blšnį, krautuvę
Girtuoklystės šiame vakare
1
na linksmais veidais. / Kitokiska" išpildė. Visų Šv. par. cho pasiliuosuojama, kas kituose ir spaustuvę, taippogl stubos daiktua Chernaucko Daržas jau galima rannegalėjo
butir
Jei
p.
Vijnfrkas
Geras biznis, geroj vietoj, apgyventoj davoti ant ateinančios vasaros del
gi buvo girtuoklio gyvenimas:
ras,
po
vadovyste
p.
V.
Nie
Lietuvių.
Lenkų ir Anglų, su kuriais pikninkų ir visokų žaidimų. Draugys
kraštuose
negalima.
Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118
namai sugriuvę, vaikai apiply matė ką pardavinėjant svetai kaus gerai. Žodžiu, šio koncerv
yra daromas biznis ir Išdirbtas per 20 tės ir kliubai pasiskubinkite.
Didžiausias vargas svetim metų. Priežastis mano pardavimo, pa Parsidnoda saliunas prie didelės
šę, moteris išblyškusiu, pagel nėje svaigalus, tai jo prieder
ti mirė tr aš turiu išvažiuoti t Lietuto programa buvo klasiška.
priežastį patirsite ant vie
taučiams suprasti ir prisilai vavą užimti uke. Kas nori, turėti ge dirbtuvės,
tusiu veidu; žodžiu, baisus bu mė buvo pranešti miesto poli-,
tos
418
W.
18tn Street
Tik gaila, kad mažai publikos
ra bizni tr dar prie to Išmokinsiu
Lietavis Gydytojas Ir
kyti
šio
naujo
įstatymo
yra
vo reginys. Matę tuos paveik cijai.
Taip-gi parsiduoda saliunas 1713 S.
..
drukoriško darbo, koiiai išvažiuosiu.
buvo, tai'(mažai ir pelno liko
Kas nori Ir žino, kas tai yra biznis, Canal Str. Del platesnių žinių kreip
Chirurgas .
slus aiškiai suprato, kaip daug
Mes nenorime kritikuoti p. Visų Šv. parapijai. Mat, rose- todėl, kad jie ar tai suvisai ateikite
arba atsišaukite
sekančiu kitės
1!
1891 So. Halsted Street
nenori ar nesupranta papras antrašu:
kenkia žmogui alkoholis»ir ko Vijurko rašto, bet manome',
> ...
*>
Valandos:
10 lkl 12 ryto; 1 iki 4
Geo.
M.
Chernauskas
landiečiams labiau tinka inasP. KRIŽANAUSKAS
-kią pragaištį jis daro namams kad jis neturi teisės vadinti
tų valdiškų teisių ir nesilaiko 137 So.T. Mam
41$ W. 18th Street
Roosevelt 77S9
po
piet.
f lkl 9 vakare.
84.
kiniai baliai, kur prisirenka
! § » • > - • '• • * ' » » • » • • • • • Mb • • »1hw mm'
ir visai šeimynai.
=
Lietuvių katalikų
draugijų visokių nežmoniškai apsiren jų nurodymų. Jie nusistatę
savąją tvarka ir spiriasi jos
.Antras kalbėjo gerb. kim. J. svetainę "ištvirkimo urvu",
PINIGAI. ,
gusių asmenų. Į tokius balius
Uždirbami
sulyg mūsų paduotų JPhone Seeley 7489
J. Jakaitis, didis blaivybės (p. Vijurkas taip nerašė —
laikyties, nepaisydami visai
!
eina visi: seni, jauni, dideli,
mstrukcijų. Prityrimas nereikalingas,
mylėtojas. Jo kalba buvo įs Red.), nes kliubas visados šo
kokį įstatymai yra valdžios
DR. I. M. FEINBERG
mes Jums parodysime kaip. Atsilan
maži. Nereikia daug nei skelb
Gydo
specijaliai visokias vyrų ir
kykite o a i paaiškinsiu. Valandos nu
pūdinga. Jis labai prijaučia kius laiko Lietuvių svetainėje.
užvedami. Idant palengvinti ir
moterų
lytiškas ligas
ti, raginti. O kada rengiaiųa
9 iki 4 Subatomis iki 12. »
2401
Madlson
Str., kampas Wesblaivininkams,ir visuomet paMes neužsiginame, kad klai klasiška programa, kur rei- svetimtaučiams ir valdžiai, šis
Mr. ADAMS
tern
Ave.,
Ohicaga
•28
Consumers Bldg.
deda jų reikaluose. Jis kvietė, dų nepadarėme, nes visi mūsų
skyrius
Svetimtaučiams
Infor*
f(\'-nTo
'^o«;:
?—i
|«fl
pfet
7—9 vak.(i
T
kia pamėginti viena,
kalingas prisirengimas ir triū
tr:>.
ragino žmones prisidėti prie nariai yra jauni, nėra nei vieno
aptiekorina.
sas, tai roselandietis su ranka macijos Patarnavimo Biuras
naudingos organizacijos ir pa senesnio, kuris nurodytų mū
pamojęs sako: "Et". Laikas prie Amerikos Raudonojo Kry
• • • • • • • • •
FARMA ANT PARDAVIMO.
gelbėti ištraukti iš alkoholio sų klaidingą apsėjimą.
Tel. Randolph 2898
žiaus'
atyxiŽiai
seka
visus
val
Ai nerių surasti vyrų del savo 25,jau butų'roselandieciams ats
nasrų tuos, kurie patys nega
000
farmos, geras pulkus juod
A A ŠLAJUS
Waukegan'o Lietuvės mer kirti dailę nuo žemos rųšies* džios išdavimus ir su valdiško Štai ir gavėnia mumis ateina žemis,akrų14,000
dirbamos;
įrankiai
ir
ADVOKATAS
li išsigelbėti. Liūdna, sakė, gaitės šita korespondencija
mis įstaigomis knogeriausius
visi
reikalingi
darbui
daiktai
randa
Orisas
vidomiestyi
trukšmo.
Nekurie ižmones maistą per si, pirma mokesti* $1,000, baiancas
matyti, kad daugelis žmonių
ASSOCIATK>N
BLBG.'
ir artimiausius ryšius turė
yra labai užgautos, ypatingai
užmokėsi iŠ pelno nuo farmos. Atsi
19 So. La Salle St.
maina
Merginų
konteste
p-lė
t).
nesupranta blaivo gyvenimo
šaukite.
damas, visada pasirengęs su
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų
penktu ir septintu paragrafu.
Sinauskaitc gavo pirmą dova teikti kreipiantiems informa Subata, Sereda o ir Pėtnyčia BENNETT 421 FIRST NATIONAL
Paaedėliais iki 8 vakare
ir nesinaudoja juo.
Jos visos buvo tame vakare,
Nedėliomis
ofisas uždarytas
Praleisk be mėsos pabandyk
BANK BLDG.
Tat laikas, broliai, pradėti nes» dauguma jų turį brolius, ną, p-lė J. Jarukaįciufė antrą, cijų ar net ir pagelbėti šiuose
tyoia
p-lė S. Grigaravieiutė trečią, klausimuose.
gyventi gražu, prakilnu gy priklausančius prie kliubo.
*
Ir gaspadine ten bus pagyrta PARSUitTODA drakužių krautuvė.
... •
T
p-lė. J. Dargaitė ketvirtą ir
venimu, nes kur žydi blaivybė,
Biznis
išdirbtas
per
9
metus
geroj
Mes visados mėgindavom
jldant
tų
visk$
tinkamai
ir
Kad ir be mėsos gardžių iš- Lietavių apgyventoj vietoj. Pardavi
J. P. WAITCHEES
ten žydi dora ir sutikimas. Tie gerame sutikime būti su visQ- p-lė O. Susniutė penktą.
teisingai
atlikti,
šis
Biuras
mo priežastį datirsite ant vietos., Kas
/virta
t
-. Roselandietis.
Lawyer
norite atsišaukite greitai nes svetim
žmonės yra geri tėvynainiai. mis eia gyvuojančiomis drau
kasdien susineša su vaidisk6- Pirk^ ruginiu iš mūsų miltu taučiui
LIETUVTLS
ADVOKATAS
nenorėčiau parduoti. Adresas:
Tai-gi, visi spieskimės į blai gijoms, ypatingai su Vyčių
Vakarais:
4500
S. * g h frmd Are.
inis įstaigomis ir asmenimis, Prikepkit gardžiu bandeliu
Draugas
Publishingr
Oo.
CICERO, ILL.
Tel. Yards 1052
vininkų eiles.
kuopa. Xesenai kliubo susirin
2384
SouOi
Oakley
Ave.
'
ir karts nuo -karto šios jstai^
Dien.
Koom
518—159 N. Oalik 81.
šiltu
(J. K.)
Koresp. V. B.
Tel.
Randolph 8507
kime buvo ^svarstyta apie pri
Pranešimas visiems Lietu gos kreipėsi į šį Biurą su pra Oi, kaip tai gandu rupi duo
ar
sidėjimą prie Vyčių kuopos,
šymu,
kad
suteiktume
svetiuv
nele
95
viams muzikantams.
ANT RANDOS. , ,
VVESTVILLK ILL.
bet kuomet išėjo aikštėn, jog
taučiams įvairiu^ pramešimu^. Net kvepia čys,tu rugiu duo 2 kambariai del ofiso labai pato įm • » » » » » » p » w » » mm » • • • » • !
keletas žymių ypatų vyčiuose Kurie dar norėtų priklausyti prie
Tel.
Yards €666
Drover 1441
nelė
Randasi ir tokių atsitikimų,
gus daktarui arba kokiam kitam biz
Čia buvo suruošti fėrai Lie
Dr. V. A. ŠIMKUS
yra priešingi kliubėčiams, klan Šv. Antano par. beno, ir orkestro*, kur šis Biuras svetimtaučiams Vaikučiai prašo sava mame niu j. Atsišaukite:
tuvių katalikų parapijos nau
Uecnvte
Gydytojas, CMmMįm i*
kviečiami atsilankyti susiriiikiman,
simas buvo atmestas.
10787
S.
Michigan
Ave.
les
Akuieraa.
yra suradę ir nurodęs įvai
dai, kurie tesėsi per aštuonias
kuris bus antradieni, Vai. 22 d.,
s I30S & Halsted S t Cliioago,
Mes
busime
labai
dėkingi,
riems valdiškiems asmenime Kad neaplenktu ir jų daUles
dieaias. Žmonės prijauzdami
Valandos: 10—12 ii ryto l - ~ 3 ir
7
;30
vai.
vakare,
Šv.
Antano
par!
kad
PVijurkas,
ar
kas
kitas,
Kad
rupios
duonos
kas
diena
jų
neteisingą
pasielgimą
sų
6—8 vakare Ned. 19-~*l U ryto.
parapijai skaitlingai lankė fėsvetainėj, 15-tos gatvės ir 49 Ct,
žmonėmis kurie kreipėsi čion
keptų
rus. Jeigu padaryta $1,800 dol. matydamas mųjpų klaidas, pra Cicero, 111.
= 5
BARGENAS.
užtarymo.
Keliems
tukstan^Ant
riekės
storai
medaus
užy
(Jryno pelno liko suvirs $1,300 neštų klebonui, kuris turi pil
Kviečiami ir viai" nariai irusirinkną
valdžią,ant
mųs,
arba^mu80 akrų farma su budinkais, žeme
teptų.
dol. Daug tame pasidarbavo
ti tan susirinkiroan, nes daug yra eiams jau net "lt- sugrąžino įPranešimas
i
dirbame
28 mylios kuo didmiesčio
Čysta medivjr tikrai oystu ant Wabash R. R. puse blokio nuo
klebonas, daug triūso padėjo *u raštininkui, kuris' praneš svarstymui svarbių dalykų, ir pra mokėtus taksų pinigus. BesiDr. M. T. STkKOL'IS
depot. Dali casb, kitus^ant išmokss«
ruginiu
miltų
siunčia
į
visas
teimujant
šiokiais
klausimais
moterys ir merginos, o vieny susirinkimui.
dėti
veikti
didelį
dartyą,
ne»
ja«
. .
Lietuvto Gydytojas* ir Chirargas
čio. Kaina 8200 už akrą. Atsišauki
Perkelia ofisą į People Teatrą
Švento
Baltramiejaus
Atlėasarw
ateiua,
o
muzikantimiB
Valstijas
tik
pareikalaukite
o
^is
Biuras
net
ir
išsirūpino
te
arba
rašykite
pbV
>
bė vi*ų parapijonų padarė tiek
1616 W. 4Ttl» Str. 9A S f l L lSSg
tų kliubo valdyba
tiek, kad Lietuviai, kaipo Ru* prisiųsim ir jum. Adresuokit:
FAUL,BAUBLY
darbyaaetė.
parapijai naudos.
i Valandos: 1 iki 8 po piety, f iki
vak. Nedėl. 10 iki 12 rytą.
Stanis
Kundrotas,
rast.,
1404
W.
18
Street
M. wAMNenjp,
Parapijinis choras eia ko t i na
Kun. H. J. Vaioiųnas, pirm sijos pavergtos tautos žmonės,
Res.
9 t l 4 W. 4Srd Street
lig Washington St.
Jonas Docis, koresp.
Nuo
ryto iki piet
L. KrfįtąįĮuųos, įįįfyo V ^ 4 i ^ paliuosuoti nuo mokėjimo
sumišti didelj koncertą. Ža
[Tel.
McKinley
208
Hart Michigan.
da pastatyti scenoje &uikaus
A. VaŠtotes, Ėost
htų takbų.
Turime pastebėti, kad p.
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Vasario 27 d. Turaer Hali
(North Sidėje) Lietuvos Vy Fladas Smilgevičius'
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Walter \Vįtfciis
čių Chicagos Apskričio cl1bNIEKUS 4CALBA MOTE
Reknan Možeiko
NBSURANDAMA TIKROJI
IS NORTH SIDES.
rasjpirma kartą stato scenoje^ 'Antanas «Tudikaitis^
f&m
RIŠKĖ^
PRIEŽASTIS.
operetę '<SYLVIA'\
Juozas Judikaitis
V a s a r i o ^ d. L. 0 . Bromuos
Bilietai
parduodami
visu
r
Zenonas Pocius*
akar per dienai patsai' po- Atsisako pripažinti savąja ir draugija, po J v , Cecilijos glo4smarkumu, todėl stengsitės iš- IttanifiĮovas Pocius
\
dukterį.
lieijoa viršininkas ir detektibayparapijos
svet.
buvo
jreri
-. ^ ,-*
kalno nusipirkti.
Kastantinas Martiną
<m
v
vu perdėti nis vedė tardvnihs
guVIO metų sukaktuvhj-vaka*
Katrie 4au bu^o L. V. Chi Adomas Ruzas
Atkastos darže nvoteriškės rėlį. &veehj/suėjo nemažas bū
<\
ir kamantinėjo poliemona TI icagos Apski eboro įrengtuose Geo>Petrauskas
vra la- relis, kurie linksmai savo tar
jjse, kuris nužudė policmonq, Cbamberlin lavonas
•
koncertuose* Vic žino jų vertę. B. Žemeckaitė ,
Powers.
voninėj p o nnnV 175 No. Mi- pe* kalbėjosi -apie įvairius rei Cii nebuvusieji gailėjosi. Todėl Ipolis Šileika
\j
1
I r paskelbta, .kad nesusek- ehigan ave. Koroneris Peter kalus.
dab$r nereJkįa praleisti 'prb- Aleksandra "v?itkowsk^
ta tikrosios priežasties
tai 11 of f man va ka r buvo prade Neilgai laukus Vakaro vedė
John Sadauskas
Z/M.
gos.
'žmogžudystei.
i Mike Sereika
jęs tardymus. Atvežta
ten jas ipakvietė svečius prie už
Per Spalio mėn^į Lietuvoje ismokėją du mili
Jonai Alekna
Policmonas llinze neatnmU Mrs. Ruth Town^endvsu <luk- kandžių, kurie buvo skaniai
jonų keturis šimtus -penkiasdešimtis tūkstančiu,
' .J& NO^TH SIDES.
/
IjCązim.
Kavaliauskas
sutaisyti.
Tuo
tarpu
prasidėjo
nomai tvirtina, kad kuomet terimi Mariau, kurios savo
devynis šimtus keturiolika auksinui atsiųsta per
Antanas
ūpingi
s
programa,
p
v
i
sesutės
Guziftiuomi
pranešame
gorb.Nortli
jis eidamas pro sali u na nugir įnirusią mitiną ir moėiutę pamus iš Amerikos. lapkričio mėnesj iš Amerikos
John
Tamošiūnas
'
kauškutės
padainavo
porų
daiŠulės
LiątuviųNJaitalikų
visfo
dės šauksmą, taikinėjęs vidun kasė darže.
pasiuntė per mus į Lietuvą tris milijonus ^septynis
Julijonas Saulis' f
nelių.
Pasieni
>
kalbėjo
mųs
menei,
tkad
Vakario
27
.d.,
&Vr
pažiūrėti. Powers (<bnvęsv gir Koroneriui klausinėjant Mis.
šimtus septynias dešimts aštuonis tūkstančius, deAųtanas Bartkus
tas f r kukavęs. Pamatęs i nėju Toynsend išrtaujo ėmė niekūs gerb. klebonas, kun. J?. Meš Mykolo Ark. parapijos svetai
vyhiasdešimts pepkius šimtus.
lt. Petrauskas
sį Hinze piktai, į jį atsilieps. kalbėti, būtent, apie visokias kauskas, pagirdamas L. G. nėje (1644 Wabansia Ave.) ( Step. Leita
/
KODBL?
\
Labdaringosios
Sąjungos
6
Dramos
d*ga,
kad^
gražiai
IILnze tnojaus išėjęs laukan, klvasias, apie, kokiutųtai bnr-i
Stanislovas Pavlikojiis
Dėlto, kad Lithuanian Sales Corporation (Lie
kuopa
ruošia
vakarą
su
įvai
darbuojasi
Baižnyčios
ir
tėv>^Bet Powers paskui ji išbėgęs tusr Pasakė, kad įi ne iš šie
John Linkevyeius
s
tuviu Prekybos Bendrovė):'
ir smogęs jam veidan, Hinze pasaulio paeinanti. Užsigynė nės labui, podraug neužmiršta ria programa, kuriame plačiai" Mat. Čiurlis i
' išsitraukęs revolveri ir pagul net savo dukters. Pa y., jinai nei labdaringų darbų. Po pra bus aiškinami Lab. Sąj. užda J. Junčius
/
1. Teisingai patarnauja. Siunčia pagal dienos
viniai.
Bus
vakarienė,
kurią
kalbos
d
a
r
dainavo
p-lės
Mon.
M. Sliakys
dęs Powersa.
sakė:
kursą imdama tik mažą, dalį už savo darbą.
paruoš
gabioj
nortbsidietės
ir
Ona
Ambrozaieiutės,
Qna
J. Bakutis ,
4 T
Pas nužudytą Powersą ki*\ agi, gerai įsidėmėk, tam-' Paliuliutė ir J . Rutkauskaitė/ moterys — šeimininkės. Jžan- Alrk. Jakaitis
2. Greitai pasiunčia. Pinige paduotų persiunti
Seniuose atrasta $1,2001. —"" "M a koronej-i. Aš nesu Rhtli
mui neužlaiko, bet tuojaus perlaidą išduoda
Visoms dainininkėms ~pijanu ga nebrangi — tik 50c. asme Ladisl. Grinis
c
Kas iijdomiausia abudu po- Townsend. Ruth To\vnsend J į
kurią pats siuntėjas pasiunčia Lietuvon7.
Jasep^ Stočkus »
niui.
pritarė varg. Brazaitis.
liemonu tuo "hietu buvo ei vi- ra tik mytas. Aš nesu Mari
Tiab. Sąj. 6 kp. šįmot pasiry Adam Kasper
Ant galo buvo duodamos
3. Greitai išmoka. Turi sjįvo skyrius Kaune,
liuose rūbuose.
a n o s motina. Buvo kita mo
Antanas
Czechovicz
žo antrą sykį į s t o t i į (Jarbė#
Vilniuje, Panevėžyje, Skuode, Mažeikiuose,
teriškė, kuri buvo Mariau *os" dovanos nariams, kurie pri
1?..
Prunckunas
narius k įnešti Centran $1000.
Liepojuje ir Vabalninkuoąe ir tiems kurie
motina. Mes nesava motina ir klausydami prie draugijos per
TOKIŲ DAIKTŲ YRA
Tam
tikslui
ruošiamas
ir
tas
dešimts metų neėmė pašelpos.
negali ateiti patįs atsiimti pinigu, tai pa
CHICAGOJE.
ir duktė. < »
vakaras.
Be
visuomenės
para
Visi gavo po aukso žiedą. Pro
siunčia paštu iš Kauno. \
mos
kuopa
negalės
to
atsiekti.
Surastas
vyras
ir
sūnus.
grama užbaigta tautos himnu.
%
Keletas plėšikų nakria ne
4. Saugiai siunčia. Dar nėra nei vienas skati
Tai-gi, prašome paremti.
Praeitam
*
draugijos
susi
puolė, garadžių Kd\vard LashVisAkių nieki/ pasiklausęs
kas prapuolęs siunčiant per mus.
s
Kviečia Rengimo Komisija.
rinkime
n
u
t
a
r
t
a
per
pus
su
am Teaming kompanijos, 7.34 koroneris
pertraukė tardy
1
AR NE LAIKAS
Tildė* gat.
mus. Nusprendė palaukti, kol mažinti įstojimo ^mokestį. Se
I
š
BRIDOEPORTO.
kantis susirinkimas įvyks Ko
. I r Tamstai siųsti savo gimin«ns Lietuvoje pini
J i e panaktini įsisodino au- Cbk-agon atvyks Mrs. ftuth
vo
1
d.,
7:30
vai.
vakare.
No
Vasario 6 d. 'Simono Dau
gu ant pavasario? Ar ne laikas pradėti siysti r^er
tomobiliun ir išvežė vtolokai už Townsend vyras ir sunūs .Ta- rintieji įsirašytTminėton draus
mes.
kanto draugija laikė mėnesinį
įstaigą, kuri yra suvirs dviejų tūkstančių Lietuvių
miesto vakarinėj daly.
giįon kviečiami atsilankyti,
susirinkimą Mark White svet.
nuosavybė?
Jos vyras g ^ e n a Detroite,
"Likusieji plėšikai tuo metu
nes tik tame susirinkime bus
apkraustė garadžių.
Paimta Mieli. Tenai advokatauja. Su numažinta įstojimo mokestis. Lietuvos' Raud. Kryžiui auko
Rašyk šiandien ir reikalauk kad mes prisiųstujo po $1.00: J . . J o n a i t i s / J.
Europą
visokią automobiliniu
dalią nūs James gyvena mieste Li
mfe savo kursą, tada sųly^nk su kitais.
pvisąvaitinfc "O" Laivai
Uinskas, J . Gedvilas, P. Ruma, O.
—___
vertės 10 tukst. dol.
Visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:
neika, K. Šaltis, J . Budrikas,
NEW Y0RK-HAMBURG1
Kaip
vyras,
taip
sunūs
tvir
Šiandie plėšikai retai .kur
I š BRIGHTON PARKO.
Sm-tojant
*^
Ą. Beržin^kas, ' A . Gudinskis,
tina,
kati
Mrs.
Rutb
Townsend
'
- %.ClicrboitfrK ir fcouf llampton
gatvėje apiplėšia žmogų. Pra
Vasario 6-d. Nekalto Prasid. J. Vii i unas, J. Painėmis, A.
ORBITA Ąegližlo' 21—Liepos 2
važiuodami automobiliais sa esafiti nesuprantama moteriš
OKOIMISA Birii>llo 4 - L i e p o s 15
3einaris, F . Gedminas^ A. JaO K D I N A Birželio 18-Liepos SO
vo aukas paima su savimi ir kė. Pirm keliolikos metų vi Š. P. M. moterų ir merginų
414 West Broadway,
nelavskas, F . Valan^us, A. Jadr-ja
parapijinėj
svetainėj
1-2
ir
3-čio8
Kl.
I^sažieriams
sa
šeimyna,
sako
jis,
gyvenu
važiuojant apiplėšia. Paskui j
Boston 27, Mass.
rhe Kovai MaU Sioatn Paeket C."
išmeta
laukan iš automobi si krūvoje ir buvusi laiminga. suruošė vakarą vargonų nau nulevičia. Kiti dėjo smulkes
327 So. La saŲe-St., Chica«o
Arba į mūsų -skyrius^
Staiga jo jnoteris
pradėjus dai. Xi. Vyėių 36 k p . vaidino^ niais. Viso surinkta $17.15. Pi
lį
,
' .
Room &12
Trl. Wa»>asli 5S55
Arba prie Tikietų pardavėjų.
CHICAGOJE, 3249 South' HaHted Street,
lankyti susirinkimus, kuriuose komediją: "Amerikiečių dova nigai pasiųsti'Kaunan Lietu
^
vos Raudonojo Kryž^ pirminin
WILKES-BABBE, 300 Savoj t h e a t r e Bldg.
DAUGELIS ŠAUKIA PRIEŠ " k a l b a m a s i " su ''dvasiomis." nos Lietuvoje", kttri gerai is— , ėįo ir žmonėms patiko, ypae ^ui R. Šliupui.
BONDSUS.
Suiro šeimyna.
T, Janulis, pirm.
patiko p-lės J . Rimkaitė su O.
STflefonas Boulevard 9199 *
Nuo
to
laiko
pakilęs
šei
Ivinskaite liežuvninkių rolėje.
. Cbicagos valdyba pernykšJ o Pirnr vaidinimo p. J . Rama
SUSIRINKIMAI.
eius' meti\s pabaigė su gra mynoje neapsikentimas.
•į
D KNTIST AS
ĮĮi'Įl. i*"
žiuoju deficitu. Tad ta pati moterie pagaliau jam "kartį nauskas pasakė monologą. Po
• DIDŽIAUSIA LIETUVIU ČEVERYKŲ
3831 South Halsted Str.
IŠ
TOWW
O
J
P
LAXtf.
pareiškusi,
kad
jis
nuo
jos
pa-j
programos
buvo
žaidimas.
>
alandos: 9—J2 A. K.
valdyba padengti deficitą ir
\
KRAUTUVE'
S0UTHSIDEJ
1—5; 7—8 P. M.
s i šaliniu, nes jis, girdi, jai 'Nežiūrint, kad bažnyčioje ir
turėti kiek plnijru ant ranko*
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