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KRIZIS ILLINOIS ANGLEKASIAMS.

SKERDYKLŲ KOMPANI
JOS NENORI TAIKINTIS.
gr.

KRIZIS VVASHINGTONO KONFERENCIJOJI
Japonai Nesutinka
Shantungo Klausimais

CHICAGOJE.

Bolševikai Šaukia Rusus

NEDARBAS EINA
SPRINGFIELD, ILL.,
MAŽYN.
15. — Illinois anglekasių uni
jų k i tuomet suvažiavimas nu PRAMATOMAS DARBININ
?
1
'..'2
KŲ LAIMĖJIMAS.
Nors nesenai komercijos se
sprendė finansiniai remti strei
MASKVA, gr. 15. — Bol-J Bolševikams didžiai rupi žikretorius
Hoover
paskelbė,
kuo jaučius Uowato šaliniu- . . .
^^^^^^^^^^^^^m
šeyikų valdžios karo komisą- nomos taipat
bolševistinės
Ne
kad
nedarbas
Suv.
Valstijose
*
i , • i^
w
^ a riauitę; mažiau policit
ras Trotzky išnaujo šaukia Rytų Siberijos respublikos lir
kus anglekasius Kansas valsti 1
,T
žymiai eina mažyn, bet nedar
Rusijos gyventojus ginkluotis, kimas. Nes japonai darbuojos.
bas
neikiek
neina
mažyn.
Il
joje
_ _ ^ _
&
tarytum, rusai jo norėtų klau-'jasi tos respublikas bolševistiTas nutarimas vvkdomas.
_ • .
,*««.,.
linois valstijoje.
syti, kaip kituonnet klausė pa- nę valdžią nuversti ir anos
. , , .
. • ..
Penkioms didžiulėms skerČia lapkričio mėnesiu į kiek- ties caro šauksmov
vietoje pastatyti demokratinę
Anglekasių organizacijos cen- . , . .
..
_,, .
,, ,
. v.
. dykUi kompanijoms Chicagoje fvienus 100 darbų arba užsiė
Šiuomi kartu Trotzky ga valdžią.
tro valdyba teciau tam prie- - . .
.......
.f
mimų pasirodydavo 207 žmo
Trotzky sako, kad iki šioųiinasi ne prieš vakarus pakilA TflYVfl
v
+.
., ,
, ,
pasiŲlvta taikintis su streikuo- nės.
Taigi 170 žmonės dau ti, bet prieš rytus, d e f ryti-j l e i **>^istinė Rusija buvo
WASHINGTON, gr. 15. — |* Karo laivynų
proporcijos taip Illinois anglekasių unijos
S
JM
tsmasi.
Ji reikalauja, kad ta T w; . , , . . ,
.
giau kiek reikėįų. Arba iš nės Siberijos.'
A
busią suspenduotos.
i puolama su Pranei jos auksu.
Ginklavimosi sumažinimo kon- j klausime japonųu i delegacija
vniv
•- »
jaučiais darbinmkaiSi
•
kiekvienų 207 žmonių 107 turi
Illinoisbutų
anglekasių
|Šaindie jau ir pati Japonija
paselpa
pertraukta.unijų
Ki..
. . .
xr
ferencijoje vakar buvo taria- neturi- vis dar žinių iš Tokyo. T
•
TII•
i
i
•
••
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Kompanijom
atsake,
jog
neTrotzky
tiesiog
skelbia
k
a
r
ą
(
;prisideda prje R u g i j o s atakų>
bedarbiauti.
yra
masi karo laivynų proporei-j Tuotarpu iš Japonijos pa prezidentas Farrington
gali but joki© tftikinimosi. Nes
Howato
šalininkas.
Todėl
jis
Japonijai, kuri atsisako at--Taigi Rusijai yra pavojus vijos ir Shantungo pusiausalio reina žinių, kad tenai vedama j
nesą reikalo. Sako, tegu dar OCONNOR NESURANDA
šaukti savo kariuomenę iš VIa- |sais šonais. Raudonoji armismarki kampanija prieš tą lai atsisako klausyti centro val bininkai gryžta ir jie busią at
klausimais.
MAS.
divostoko ir kjtų Siberijos į ja turi but pasirengusi, baidybos.
Abudu klausimu tečiau galu vynų proporciją,
gal priimti darban su [pir
plotų.
[gia Trotzky.
J)el to ir jis gali sulaukti
tinai neišspręsti. Kai-kas spė- Kai-kurie japonų laikraščiai
miau paskelbta mažesne užmoPabėges iŠ kalėjimo O^onja, kad karo laivynų propor- konferenciją intaria, kad joje suspendavimo ir iš organiza- kesnimi.
nor niekur nesurandamas. Tacijos projektą Japonija visgi pakeltos ddelės intrigos prieš Į C1.10S» pašalinimo.
Vakar Chicagoje konferen
. ' v i r_
i i
rytuuk, jis žemėn įsmego.
Reiškia,
anglekasių
organi
priimšianti ir patvirtinsian- japonų rase. Sako, anglų-saciją t u r e j.o "Anmlgamated
Pranešta, kad visa eilė ka
ti taip, kaip jis yra origina-' sų rasė darbuojasi tuo būdu zacijai Amerikoj grūmoja su Meat Cutters* and Bntchers"
lėjimo sargų busią patraukti
siskaldymas.
le.
.sunaikinti puikų Japonijos kaunijos prezidentas Hayes su j
atsakomybėn.
Kiti gi daug abejoja, kad: ro laivyną ir pačią Japoniją
viceprezidentu <torman ir seOKUPU6TŲ KRAŠTE
LIETUVOS GYDYTOJŲ
ATIDARYTAS ANGLIJOS
įkretorium Lane;
japonai galėtų tai padaryti. padaryti bejėgę.
VYSKUPĄ PAGERBTI
LIETUVIAI ŠAUKIASI
STATISTIKA.
PARLAMENTAS.
Bet Shantungo
klausiniu
Po konferencijos pranešta,
Del to pati Japonijos vy
VAKARAS.
PAGELBOS.
)
kad darbininkai laimėsią strei
nopasistumiama pirmyn.
riausybė nežino ko klausyti
Ligi spalių 1 d. š. m. |reLONDONAS, gr. 15. — Pat
ką,
i
Po pirmpietinės konferen- ir kas daryti.
Naują Chicagos vyskupą!gistruotp, 351 gydytojas, tame
Spalių mėnesyje Seinų —
sai karalius vakar atidarė speSekretorium,
Lane
pareiškė,
Galimas
daiktas,
kad
japocijos pranešta, kad abudu tuo J
pagerbti rengiamas vakaras skaičiuje Sveikatos dep. žinioj Punsko srities gyventojai, oeialę parlamento sesiją ir pa
kad trumpu lakiu unijos virši
du klausimu
palietė krizis. nai delegatai bus priversti su
gruodžio 21 d.,Orchestra Hall.|-256 ir Karo Sanitarijos valdy kupuoti lenkų, išsiuntė Tautų
ragino padarytas taikos sąly
ninkai streikiniftkanis praneNe s Japonijos delegatai pa-[tikti su ta proporcija. Nes
boj 95. Iš 285 gydytojų, įsi Sąjungos kontrolės komisijai
gas su Airija priimti.
šią indomių ir svarbių daly
reikalavo iš ^ o k y o prisiųsti už konferencijos nepavykimą &M" '"J" ^ " ' J " *"****^
| BANKININKAI U * P I L U - registravusių Sveikatos flep,, raštą, kuriame išdėstė visus
:
1
kų.
reikalingu in&tFuk^Utt.Į butai kaUinama Japonija.
- *
JJL^IJ^^-?-^" ^^
> ' « C KOMITETE
talrtybes -žvTTgsniu ytšn Twt^p^r^rt^^«P^^,
nelaisvę
nenu
Aplink stoękyardus riaušės
«*: r
•^^T .
mV
T
••
i ™„«
palTOmčnfo sesija Dub"Gelbėkit
vi!ų — 135, žydų — 106, len-| po lenkų jungu.
line.
J
pasiliovė.
Tad DUOSIANTI
žymi dalis po-.
Shantungo pusiausalj japoTeciau Japonijos parlamenPRANCIJA
Cook apskrities bankininke kų — 15, rusų — 17, vokiečių mus nuo lenku/' saukiasi oku
Įlicijos,
sakoma,/atsa«kta
nai sutinka grąžinti Kinijai, as nesutiks ratifikuoti tokios
LAIKO
VOKIETIJAI.
sąjunga . susirinkime nutarė —10, latvių — 2. Pilietybės puotieji lietuviai. — Nei die
Bet jie atsisako ten kinams sutarties ir sutartis tuomet BUS PALIUOSUOTA KELE
remti piliečių komitetą, kuris žvilgsniu: Lietuvos—261, Ru ną, nei naktį nesam ramus
TAS KALINIŲ.
grąžinti Kiaochow gefežinke-' neteks
reikšmės.
PARYŽIUS,
gr.
15.
—
Iš
Japonijai
svarbiausia
apei
darbuojasi už sumažinimą už- sijos — 11, Ukrainos — 6, Vo nuo puolimo; nei dieną, nei
iįprancūzų
užsienių
reikalų
ofi
Kinijos delegatai siųlo Japo na tas, delko gi Anglija ir S.
Įmokesnio namų statymo darbi kietijos — 4, Latvijos — 3. naktį nesam tikri del savo gyWASHTNBTON, gr. 15. — so patirta, kad Prancija jau
nijai atlyginimą už visus at- [ Valstijos taip griežtai laikosi
66 gydytojai Karo valdybos Ivybės, nes per kasdieninius
Iš Baltųjų Namų patirta, kad neva sutinkanti prailginti lai- ninkams taip, kaip teisėjas
liktus pastaraisiais metais to originalio projekto.
Landi s yra nusprendęs.
žinioj
ir
nesiregistravusių puolimus, nežinome kada ir iš
pirm
Naujų
Metų
prezidentas
^
Vokietijai
išmokėti
karo
Japonija
turi
naują
didelį
geležinkelio pataisymus. Ir vi
paHardingas paliuosuosiąs ^'skolas,
Savo keliu, plumbuotojų u- Sveikatos dep. tautybė ir pilie- \ kur vylinga banditų kulka
,,
karo
laivą
Mutsu.
Sulig
ori
sos kitos valstybės stovi Ki|kirs mūsų gyvenimą.
federalių kalėjimų keletą žy
nija nubalsavo kovoti su teisė tybė nežinoma.
ginalio projekto, tas laivas
į nijos pusėje
Imant civilių gydytojų skai-j
mesnių politinių kalinių. Gal
jo Landis nusprendimu.
YPATINGAS BILIUS.
Bet japonai delegatai apie! turi but užmestas. Kad tuo- bus paliuosuotas ir žinomas
či.ų (256) ir dabartinį krašto TARPTAUTINE TABAKO
tai nenori nei klausyti. Ir jie tarpu japonai tą laivą stato socialistas Debs.
PARODA.
A
Ateinantiems metams Chi-J gyventojų skaičių (2y2 milioWASHINGTON,
gr.
14.
—
pranešė kad pareikalausią iš<pirmojon vieton.
1 gydytojas
cagos policijos departamen- no) atatinka^kad
fc^M^^_k
Žuvusių
Prancijoje
ir
ten
pa
tuo i Kas čia pasakys, kaip gali KAPITALAS IR DARBAS
Japonijos
instrukcijų
KAUNAS, (Elta). Ateinan
tas reikalauja suvirs 11 milio-jant 10,000 piliečių,
laidotų
kareivių
kapus
galės
! pasibaigti ši konferencija.
klausimu.
čių metų liepos mėnesį Londo
TURI NUSIGINKLUOTI.
aplankyti tėvai arba žmonos nų dolerių išlaidų, arba 30,635
ne atsidarys tarptautinė Ta
GIMIMŲ IR MIRIMŲ
vyriausybės lėšomis, jei bus dolerių kiekvienai dienaį.
bako p a r o d a Į ją bus pak
STATISTIKA.
M I L W A U K E E , Wis., gr.
priimtas bilius, kokį kongre
Miesto tarybos finansinis
viesta ir Lietuvos tabako iš15. — Čia įvyko masinis su
sui indavė atstovas Fish iš komitetas aptaria miesto pa
Vedusių ir ištekėjusių skai [dirbėjai.
sirinkimas, kuriame kalbėjo
New
Yorko
valstijos.
jamų
ir
išlaidų
sąmatą.
PrTTSBURG, KAS., gr. 15.; šiandie streikuoja.
Darbo sekretorius Davis. J i s
čius 1920 metais buvo 2,032, |
Tečiau mažesnėji dalis dar
— Kansas anglių kasyklose
Respublikos prezidento kan
šaukė, kad šiuomi rekonstruk SUTARTIS PAVOJINGA
Pacifiko pakraščiais* veikti gimime išviso 6,488, mirimų
pakelta nauja kova. Šiuomi bininkų nori dirbti. Taigi ji cijos momentu kapitalas ir
celiarija, gavo protestą nuo
MONROE DOKTRINAI. Į tas, kas joms yra patinkama. 4,861; gyventojų skaičius pri
kartu kovoja anglekasių mo eina prieš Ho\vatą. Prieš tuos darbas turi "nusiginkluoti" ir
Dukštiečių, Ežerėnų apskri
Pasiremiant sutartimi, Arig-jjaugo 1,627. Mirimų ligi pu
taigi ir pakilo susitaikinti.
terys,
Howato
šalininkės, darbininkus
ties, lenkų okupuotų gyvento
lija galės praplėsti savo pra sės metų: 1,554 berniukai ir •
Taip
bent
kai
kurie
tvirtina.
prieš visus tuos anglekasius, nedirbančių anglekasių motejų. Tam proteste dukštiečiai
moninius reikalus Amerikos 1,555 mergaitės: išviso miri
kurie nori gryžti darban į ka- rys.
SERGA PAŠTŲ SEKRETO
mų 2,427 vyrų ir 2,434 moterų. sako:• "Visur žybtelėjo šiokie
WASHINGTON, gr. 15. — kontinente, gi Japonija gaus
Vietomis šalimais kasyklų
syklas.
Iš skaitmenų matoma, kad tokie Laisvės spinduliai, o
RIUS.
r
s
Keturlypė
sutartis
palaikyti
P
°
g
°
apimti
čia
teritorijų,
neįs- j
Kas mielas rytmetis skait- šerifo asistentų būriai
vaikų mirtingumas Lietuvoje mums kalami retežiai ir tai
taiką Pacifike visų visaip čia gurios šiandie jai neprieinalingiausi moterų būriai aps- tengia suvaldyti moterų.
labai didelis ir tad kenkia gy biauresni už Koriko — MuraWASHINGTON, gr. 15. —
mos
aiškinama,
Dauguma
žmonių
;
>
i pinta kasyklas
ir neleidžia! Todėl iš Topeka, Kas., pra Paštų sekretor. Hayes serga.
fvjovo laikus.''
ventojų augimui.
negali atsigėrėti ta sutartimi. Anų pusėje gali stoti ir pa
nešta, kad gubernatoriaus pa- Gydytojai jam liepė keliauti
darbininkų darban.
<<
,,
Bet kiti iš to pramato aiškų ti bičiualė Pranei j a.
Tos moterys tvirtina, kad | rėdymu į kasyklų apskritis j namo, į Sullivan, Ind., ir ke
ŠIAULIAI, (Eltos kor.) Ka- [
O R A S
I r jei Suv. Valstijos mėginpavojų Monroe doktrinai, ku
i jų vyrai, broliai ir vaikai i kuoveikiau bus pasiųsta pen- letą savaičių atsilsėti.
ri daugiau šimto metų apsau- tįų gintis, norėtų atitaisyti pa- tastrofingas markės vertės kri į. CHICAGO. — Šiandie pra
nedirba, tad niekas kitas ne- i kios kompanijos milicijos. Vagojo Ameriką nuo Europos ir įdarytą sutartimi klaidą, ant timas tiek pabrangino gyveni- j m a t o m a s gražus o r a s ; kiek
j
gali dirbti taip ilgai, kaip ii-; dinasi, kareiviai malšins moCURLEY BOSTONO
kart įsigytų tris naujus prie-,™ 3 reikmenis, kad darbininkų, e i č i a u .
Azijos intakos.
gai anglekasių unijų przeiden j teris.
MAJORU.
j Sus — Angliją, Japoniją ir | tarnautojų ir aplamai neturSako,
Suv.,
Valstijos
pirmu.;
Kai-kuriose kasyklose dažtas Howat bus laikomas kalė
Pranciją. Ypač Pranciją len- tingojo sluoksnio padėtis pa-j
jime. p
nai pasitaiko plyšimų. Sup- Į BOSTON, Mass., gr. 15. — kartu istorijoje susirišo su-| gva padaryti atvira prįešinin- [ sidarė nebepakenčiama.
Anglekasių organizacijos į rantama,
už tai kaltinami Vietos majoru išrinktas buvęs tartimi su svetimomis valsty ke. Tegu tik Suv. Valstijos
vykinamos centro
valdybos j streikininkai,
miesto majoras James M. Cur- bėmis. Gali pasitaikyti, kad griežtai reikalautų iš jos sko-f
VAIKŲ LIGONINĖ.
Svetimų šalių pinigų vertė,
tos
Teitos
trys
valstybės
gali
prezidentas Howatą
pašali
ley.
lų. Pranei jos " prietelystės''
mainant nemažiau 25,000 dol.
^^^^^^^^^^^^^^^^_
Amerikos R. Kryžius, susi-j
atsisukti
prieš
Ameriką.
Tuo
1
no iš prezidentystės ir iš pa
SUIMTAS ŽMOGŽUDIS.
tuomet nebeliktų nei pedsa- f
. t
,
. . . - gruodžio 14 buvo tokia pagal
g
met
Amerikos
sausžemis
turė
NORI GRYŽTI VOKIETI
čios organizacijos. Tas pat pa
r
^^^^^^^^^^^^^^^|p
Linksmadvary, Aleksote, Merchants Loan & Trust Co.
tų
but
pakeistas
tiesiog
gink
WAUKON, Iowa, gr. 15. —
daryta ir su visajs jo šalinin
JON.
Tie visi žmonės šiandie per
Anglijos sterl. svarui 4.07
dar vieną naują vaikams ligoluota stovykla.
-*
Mokytojos Miss Magnusen užkais.
spėja senatą, kuriam bus inPrancijos 100 frankų
7.55
j ninę.
x
Bet dauguma anglekasių at- j mušėjas susektas ir suimtas*
Kai-kurie padarytoje sutar | duota keturlypę sutartį ratiDOORN, Olandija, gr. 15.
Italijos 100 lirų
4.34
sisakė klausyti centro valdy Jis yra EarL Throst, 24 m., — Buvęs Vokietijos sosto įpė tyje įžiūri tai, ko visai nesi- jfikuoti, kol dar yra laiko. TuPANEVi&ŽIO miesto biud
Vokietijos 100 markių
.58
bos. J i e sustreikavo, kuomet buvęs iš jaunų dienų mokyto- dinis rengiasi gryžti Vokieti tikime. Sutartimi duodama iri numatyti pavojų ir nuo jo žetas 1921 metams suvestas
Lietuvos 100 auksinių
.58
jon.
Howat paimtas kalėjiman ir i jos draugas.
laisvė Anglijai ir Japonijai [apsidrausti.
skaičiuje 3,780,488 auksinų.
Lenkų 100 markių
.03
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KANSASE Į KASYKLAS PAŠAUKTA KARIUOMENĖ

j

PINIGU KURSAS.

Ketvlrtadien. Gruoct. 15, 1921

DRAUGAS

n i * uWo valdymui 2,669,000,' kur kas daugiaus. Galima ti
privatinių dvarų valdymas Į~kėtis kad ilgai netrūku* IHUNI
400,000, mtfkų ūkiui vesti 5,-į valstybės ūkis pagerės ir >u.
Ministerių kabinetas patei- pajamų 1921 metais prama- 465,000, žemės tvarkymui ir' sitvarkys.
kė neseniai Valstybės biudže toma 672,582,655 auks., iš pas matavimui 1,980,000, miškų į Puola į akis kai valstybe
tą 1921 metams ir įnešė jį kolos 213,142,720, viso labo pa- pramonei 3,691,400, įvairios pramonės, ūkio ir susisiekiu,.,
| įstaigos duoda vien nuostuoSteigiamajan Seiman svarsty- jamų 885,725,475 auks. Tas pašalpos 7,450,000.
Teisingumo ministerijos iš- liūs. Prie plačiųjų gelžkelįy
ti. Pasirodo, šiais metais val visas pajamas išleidžiama val
stybei gauti ir išleisti" reikėsią stybės Užlaikymui, kurs atsei- laidos: 14,343,980, iš jų: apy-' reikia pridėti: 147,111,000 gardos teismo užlaikymui 3,-^100,564,000 — 46,594,000, i»i,
po 885 mil. 725,375. Tokiuo na 885,777,375 auks.
Valstybės išlaidų daugiau 622,300, taikos teisėjams 2,- šiaurių. 21,979,600 — 14,37s.būdu mūsų biudžetas padidė
jo beveik 100 mil. auks., nes siai eina šalies apsaugai, ku 470,000. Namų suimtiesiems 000 — 7,600,000, plentai i:
perniai jis buvo suvestas skai riai reikėsią 458,666,092. Kitos užlaikymas 2,643,400, kalinių vandens keliai 17,442,400 — 3,čiuje 700 mil. su viršum. Šįmet! valstybinės išlaidos yra to užlaikymas 1,964,980, jaunies- 317,200 — 14,125,200 (pried.).
padidėjo išlaidos, pajamos gi kios: valstybės prezidentui, nieji notarai 570,000. Žydų Prie valstybės spaustuvės reibeveik tokios pat pasiliko ir jo kanceliarijai ir rūmams iš ministerijai 552,150. Gudų mi- \ kia pridėti: 7,248,760 — 2,jų iki metų galo tikimasi gau laikyti — 102,300 auks., St. nisterijai 469,400. . Valstybės 815,005 — 4,433,755. Prie pašti 672 mil. 582,655 auks. Ka Seimo išlaikymui 4,718,940 kontrolės 2,771,480. Valstybės tų, teleg. ir telef. reikės pri
dangi išlaidoms reikėsią 885,- auks., ministerių kabinetui 11,- spaustuvei 7,248,760. Valstybės dėti: 25,705,000 — 19,654,250
725,375 auks., tai truks dar 041,959. Finansų, prekybos ir skolų mokėjimui 12,944,940. — 6,120,750. Galima pasiučiau
213 mil. 142,720 auks., kuriais pramonės ministerijai 25,577,- Nepaprastų išlaidų užsienio gti, kad nesigailima pinigų
reikės pabaigt vidaus paskolą. 530. Susisiekimo ministerijai 'ministerijoj 11,174,500, iš j * : pradedamosioms mokykloms
Daugiaus pajamų duoda ne 197,146,900, iš jų: platieji gelž- Taikos sutarčiai su Rusija 2,- (20 mil.), tik reikėtų jas getiesioginiai mokesniai (akčy- keliai
atseina 130,611,610. ?00,000, bylai su Lenkais, 1,- riaus tvarkyt. Taipogi nema
žė), iš kurios laukiama 272 Siaurieji 21,978,600, paštai te- 200,000. Sienų nustatymas su žai dedama išlaidų tremtinių
mil. 904,650, iš jų gi muitai legr., telef. 25,705,000, plentai Latviais 250,000. Klaipėdos grąžinimui (10 mli.), naują
duoda 174 mil. 046,000, rink ir vandens keliams 17,442,- reikalams 350,600, Lietuvos gy darbų geležinkeliuose pradėta
liavos nuo gėrimų 69,792,250, 400. Vidaus reikalų mnisteri- nimas svetimoje
spaudoje u% 13 mjl. s u viršum.
nuo tabako 26,032,000, nuo jai reikia: 4,868,620; iš jų: 600,000. Tautų Sąjungos Ko
Abelnai sakant biudžetas
degtukų 2,802,300 Valstybiniai sveikatos departamentui 5,- misijos išlaikymas 230,000., stambiuose bružuose atrodo
turtai ir kapitalai duoda 241,- 528,140, Socialės apsaugos d. tremtinių grąžinimo reikalams tiksliai ir taupiai sustatytas,
•
819,010, iš jų daugiausiai pla
500,000, pereitu metų nenuma- nereikalingų didelių išlaidų ne
13,695,609,
(iš
jų
tremtinių
tieji gelžkeliai 100, 564,000, si
tytų išlaidų ir skolų likvidavi simato. Sutvarkius galutinai
grąžinimui
10,299,000),
tikybų
aurieji — 14,378,000, miškai
mas 3,624,500. Centraliniam visų įplaukų suėmimą ir nusis
departamentui
2,481,180.
'Ap
92,180,500, valstybės dirbtuvės
vaistų sandėliui 1,500,000, gel- tačius valiutą mūsų valstybės
saugos
dep.
(polic.)
17,169,19,305,000. Žemės ūkis 7,385,žkelių Valdybai apyvarton 15,- ekonominiai pamatai atrodys
200.
Ušienio
ministerijai
—
400 auks. Tiesioginiai mokes
000,000.
tvirtai. Nepriteklių 200 mil.
13,804,280,
iš
jų
atstovybių
ir
niai duoda 57,368,100, iš jų mo
Tokios tat yra valstybės pa- gali butL lengvai padengtos
konsulatų
užlaikymui
9,822,kesniai nuo žemės 35,140,000, 112. Lietuvos telegramų agen- jamos ir išlaidos. Apie jų tiks- vidaus paskolos, kurios lakš
nuo prekybos ir pramonės 2Ž,- tura (Elta) atseina 2,653,590, lingumą bus kalbama Steigia tų pirkti dabar yra išrokavi218,000 auks. Pošlinai duoda Švietimo ministerijos išlaidos majame Seime. Tuo tarpu ga mas, krintant vokiečių markės
49,550,250, iš jų nuo įvairių 38,209,045; iš jų: aukštajam lima pastebėt, kad didžiausį kursui.
dokumentų gerbinių mokesnių mokslui pašalpos 1,297,100, pelną valstybei duoda akcyzės
27,338,300, nuo paveldėjimo 4,universitetui 600,000, vadovė- ir muitai. Jas kaip reikiant su— Ko šiandieną lietuviams
412,350, kitokių pošlinų 14,liams leist 965,400, aukštesnių tvarkius, anot žinovų, galima | daugiausia reikia?
799,600 auks.Valstybinių rink jų mokyklų* laikymas 8,201,butų gauti dukart pagiaus į— Mokslo, mokslo ir mokliavų viso labo laukiama 31,- 153, pradedamųjų mokyklų plaukų, bet deja vis dar truk- ] j
s 0
18425, iš jų: #ašto rinkliava i laikymas 20,435,090, kultūros sta-prityrusių vaklininkų &oje[
~****«*d*«M*.-*wt«*
--• 8,880,750, telegrafų 5,791,-! ir dailės įstaigoms 1,367,840, srityje. Įvedus spirito mono-1 Ar lietuvių mokslui davei
500, telefonų 5,012,000, mono- namų statymui ir remontui 2,- polį ir galutinai sutvarkius pats?
polizuota prekyba 11,501,000 076,000. Žemės Ūkio ir vals. akcyzės lengvai galima butų
Ar raginai kitus ?
auks. Grąžintų paskolų iždan Turtų ministerijai 42,509,800, padengt visą valstybės defici
Ar padėjai surinkti pinigų?
11,400,195. Įvairių netikėtų iš jų: įstaigų užlaikymui ri ad- tą. Didelį pelną duoda miškai ' Ar manai, kad už dyką lie
pajamų laikralSį 11,356,000 ministracijai 14,600,000, Ūkio — 92 mik, ir. čia kaip reikiant tuviai taps mokyti?
auks. Tat viso Jabo paprastu (mokslui platint 2,118,000. Že- sutvarkius ukį pajamų butų
• • • • • •
•- •- •"' •- . - •—- •
—.
,—,, • i r
__i.
v
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jėgas jis pašventė lietuvių vie- šydamas liet. kultūros ir ap- f varkė vienuolių konstituciją I kun.. kleb. J. Lietuvninkas 1 ralius, Kaz. Jankūnas, V. Ženuolių mokytojų labui. Su švietog įstaigai. I r maža buvo j kad jos nuolat besilavinanda-' paaiškino trumpai, kad Lais- j. lioniutė.
lietuvių dvasiškijos pagelba ir. tokių kurie galėjo atsisakyti mos galėtų atatikti visiems voje Lietuvoje svarbiausia rei-' .p 0 5 dol.: Ant. Sakevičius,
pritarimu ir su lietuvių liau- nuo aukos tokiam širdingam naujausiems pedagogikos bei i kalas yra — Liet. Kat. Urii- Elena Sakevičienė, Juozas Ma
tusevičius, Dom. Kilkius, M.
dies užuojauta ir pinigine pa-; prašymui, matant jo paties to- kitų mokslų reikalavimams, j versitetas.
rama, pastatė vienuolyną, su kį didį pasišventimą. Didelė
Pasirodžius gerb. kun. Būni- Čibirka, Feliksas Petkus, V«
Toji jo įsteigta vienuolija
kūrė Šv. Kazimiero Seseris- buvo jo meilė lietuvių žmone- dabar skaito suvirs du šimtu šai visi sustoję pagiedojo Tau Skirpstas, J. Vasiliauskas,
vienuoles. Į tą vienuolyną jis liaras. Mylėjo ypatingai netur- n a r i ų A j f d a k e t u r i o l i k a m o . tos Himną.
»
Ona, Žolynienė. A. Remeikiupats įsodino Kristaus kultūros tingus. Jis matė; atjautė žmo-j k y k h j J a m m i r š t a n t g r u o a ž i o
Apie kunigo Bumšos prakal tė, P. Skriptavičius, A. Sasėklas, jas prižiūrėjo, laistė su niu geras širdis ir del jų labo įį< 1 9 1 8 > j a u p a t s g a l ( y 0 bas nėra ko nė rašyti. Jau vickiutė, Jieva Krikščiūnaitė,
j pasišventimu. Vienuolių sie- pasišventė, paaukojo savo vi džiaugtis savo darbo vaisiais. Kuvo laikraščiuose rašyta, k a d Ona Kriščiūnaitė ir kiti.
! loms dvasiško gyvenimo pra- sas dienas.
Pasižadėjo Lietuvos bonų
Du jo dideli troškimai išsi labai gražiai kalba. Patiems
i dug pats suteikė. Jo giliai apTaip jisai visiškai pasišven pildė jam jau mirus. Kun. A. išgirdus mums vienas aišku, paaukoti po 50 dol..
! mąstyti pamokinimai, kuriuos tė Dievo garbei, sielų reika Staniukynas labai norėjo kad kad rašant negalima tinkamai
Magdalena
Krakauskaitė
pirmiausiai jis pats pritaikė lams, tėvynės labui, tautos draugija kaip Šv. Kaz. Ak. pagirti. Kiekvienas jį girdėjęs' ir Mykolas Lonkevičius.
savo gyvenime, paliko neišdil kultūrai, našlaičių šelpimui. Rėmėjų Dr. butų įsteigta. Ke negali atsigėrėti.
, Tokiu būdu iš viso Baltidomą žymę jų karakteryje.
Tokiems tikslams jis aukojo liems mėnesims po jo mirties
Pergyventi vargai su lietu more buS tų prakalbų pasek
Tame Viešpaties vynyne viską, gi sau pasiskyrė aštrų kovo 4, 1919 toji draugija ta viais kareiviais kartu, pirmie mės 689 dol.
I
kun. A. Staniukynas visiškai apsimarinimą, nuošalų gyveni po suorganizuota.
ji žingsniai Lietuvos valstybės
Iš amerikoniškų varžytaių
j
, ,
pasišventė. Jis su didžiu rū mą.
Antras jo didis troškimas vyrų, didvyriški darbai visų buvo parduotas Bermonto pi
pestingumu auklėjo ta s pa
Reikia stebėtis jo dievo tai buvo matyti Seseris Kazi- Lietuvos statytojų, lenkų dar nigas 10 markių. Nebe atme
rinktas Dievo sielas kurios at baimingu gyveniniu, karštu mierietes mokinant Lietuvoj. beliai ir skriaudos — viskas nu kas laimėjo. Bet tas pini
eityje milijonams sielų neš tikėjimu. Jis paliko atmintį Nors a. a. kun. A. Staniuky taip gyvai, taip aiškiai. Be to gas — tai tikrai istorinės svar
mokslą, suraminimą, ir diegs kuri amžinai veiks Dievo — ir nas tam tikslui daug pasidar dar kun. Bumšas turi pavy- bos. Aš nė nežinojau, kad Berjų širdin krikščioniškos dory tėvynės gerovei. Jo paties sie bavo, neteko jam tuomi pasi-. d ė t i n $ <*°vaną, kad širdis visų montas Lietuvoje buvo net sa
bės pradus. Dvasioje jisai, be- loj buvo nuolatas gilios atsa džiaugti, nes Šv. Kazimiero j P r i e s a v ? s pritraukia, su ku- vo pinigus išleidęs.
abėjo, matė Šv. Kaz. Vienuo komybės jausmas ir tą jisai Seserys galėjo apsigyventi Lie r i a i s imi t e n k a siisitikti.
Sutarėme, kad Tautos Fon
lyną augant netik po Ameri įsėjo jaunų vienuolių sielosna. tuvoje tik sį>alio 2, 1920.
Kad pragyventieji vargai ir do skyrius, Vyčiai ir kitos
Gruodžio 15-ta diena prime šventimas ilgai neš lietuvių kos gyvuojančias lietuvių ko Mokindamas jas tobulo dvapadarytieji darbai nenueitų draugijos susidėjusios varys
Danguolė.
na liūdnus atsiminimus. 1918 tautai gražių vaisių.
lonijas, bet ir anoje Atlantiko | s į n į 0 gyvenimo, jis taip sutper nieką — susirinkusiejie toliau
darbą.
Surengsime
irt. tą dieną mirtis pakirto lie
Ivun. A. Staniukynas kaipo pusėje — brangioje tėvynėje.
čia pat sumetė Lietuvos Kata tag d a y " — dar vienas.pra
tuvių tautos didį veikėją a. a. ištikimas Kristaus sekėjas,
Sunku buvo kun. A. Staniulikų Universitetui 589 dol.
kalbas ir t. t.
kun. A. Staniukyną. Bet jo asketas, labdarybės rėmėjas, kynui gauti pinigų vienuolyno
Po, 100 dol. Lietuvos bonais:
Gerb. kun. Losinskis apsiė
pradėti darbai dirbami, jo rašytojas, bet daugiausiai pa pastatymui. Kas galėtų išMarijona Šeškiutė,
mė išgarsinti Kat. Universite
galinga dvasia mūsų tarpe sižymėjęs kaipo kultūrinės į- skaitliuoti vargus, sunkenybes
Baltimore, Md. — 4 gruo dėstė, jog be vilties .pilnos ir
Paulina Gineikienė.
to reikalą anglų laikraščiuose,
gyvuoja. .
štaigos kūrėjas, paliko nepa kurias jis nukentėjo rinkda džio atsilankė pas mųs gerb. nenustojančios gyvybės — ne
Po 50 dol, Lietuvos bonų: turime viltį, kad 100 mokytų
Tokia galinga dvasia ir to vaduojamą atminimą.
mas aukas. Gal but, kad, kiek kun. B. Bumšas, Liet. Kat. gali ^gyvuoti nė asmenįs, nė i Ona Sajoniutė, Jieva Matu žmonių Baltimore
Lietuvai
kia nenuilstama darbininko
Nuo 1905 m. iki savo gy viena lietuvių kolonijos šei Centro atstovas Amerikoje. tautos. _ [
levičienė (pinigais).
duos. Tai yra, kad per Kul
valia, kaip buvo kon. A. Sta- venimo paskutinės valandos myna gerai atsimena a. a. Bažnyčioje pasakė pamokslą.
Po 25 dol.:
Vakare įvyko prakalbos. Sutūros Vajaus laiką surinksime •
niukyno, tik retkarčiais tauta jo artimiausias rūpestis buvo kun. A. Staniukyną. Retos H>s Ne iš knygų, bet iš gyvos šir sirinko apie 300 žmonių. Pa-| Gerb.« kun. J. Lietuvninką*, 5,000 dol. mažiausia.
gali ^pasididžiuoti. Jo pavyz Šv. Kazimiero Vienuolynas. durys į kurias kun. A. Staniu- dies buvo tai žodžiai. Gyvai, giedojus keletą dainelių, pas-! Po 10 dol.: Vinsas Juškelis,
B. žem.
dingas gyvenimas, didis pasi
Tą trylikos metų laiką ir kynas neklabeno pagelbos pra- jausmingai, giliai ir aiškiai iš kambinus ant fortepiono gerb.! Jonas Damukartis, Jonas Ka. • • • • •
'•-•-.-.-.-

nyti savo pažiūras ir nubal
LIETUVIŲ KATALIKU DIEJTRA5TI8
" Mažas vaikiukas turi ran suoti visus platus priskirti
kose didelį raudoną obuolį. prie Lietuvos respublikos, ku
Žiuri į jį ir griaudžiai ver- riai tai visa priklauso.
Bala kasdieną Išskyrus nedėldienlos
Kia.
Nes kokiems galams dėtis su
PRENUMERATOS KAINA:
Vienas praeivis jo klausia: Lenkija, kuri baigia bankruCHICAGOJE IR L i S l E N Y J E :
^w*UV
Metams
••••••••••••
"Ko verki, mažas žmogeli? tyti, kurią skolos baigia slėg
Pusei Metu. • • • • • • • • • • • % •• 4.00
Ar obuolys neskanus, ar ne ti. Reikia atsiminti, kad Len
BOT. VALST.
kija, kaip ilgai jai lemta bus
ĮJfOmg • • . . ,
*. $6.00 saldus?"
1
Pusei Metu
**00
* Aš nežinau' ', atsako vai- gyvuoti, niekuomet negalės
Prenumerata mokasi iškalno. Lai
atmokėti milžiniškų skolų. Tos
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos I kiukas pro ašaras. "Dar jo
ne nuo Naujų Metų. Norint permai ! neragavau. Noriu jį visą ant- skolos iščiulps
tautos syvus,
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių kart nuryti. Bet štai koks jis amžinai palaikys skurdą ir ga
sti tiperkant krasoje ar exprese "Molop pačią valstybę imperialis
ney Order" arba {dedant pinigus J didelis. Bu-u-u-u!"
registruotą laišką.
Iš to tokia dorinė pamoka, tai užstatys prancūzams kapi
••DRAUGAS" PUBL. CO.
talistams.
sako tas laikraštis:
4334 S. Oakiey A ve., Chicago
Kaip seniau lenkai rengia
"Tos ponios, kurios pasmer
kia, sekretoriaus Hughes dar mu Vilniuje savo seimeliu
TeL Roosevelt 7791
Miiiiiiittimtittiiiiiittiimimiifiisitmife bą konferencijoje ir reikalau džiaugėsi, taip šiandie juos
ja greito visuotino pasauliui purto baimė.
Kasgi butų, jei jie nelaimė
nusiginklavimo, turbūt, mano,
kad sekretorius Hughes yra tų?
į
kardų rijikas".
Išanksto reikia spėti, kad jie
Taip apie sekretorių Hughes ir po tokio įvykio nepaleistų
iš savo nagų tų plotų ir paties
Keturlypė sutartis padaryta rašo demokratinis laikraštis.
Vilniaus. Neatšauktų kariuo
.Washingtono
konferencijoje Gi sekr. Hughes yra republimenės. Bet atgal grąžintų Zesukėlė visuomenėje didelio pa konas.
ligowskį arba kitą kokį avansitenkinimo. Šalies vyriausybė
turistą.
už tai giriama. Augštinamas
Reikia visko laukti.
valstybės sekretoriaus Hughes
diplomatinis buklumas.
Varšavos imperialistus pa
Už 50 dolierių Lietuvoje
Andai viena internacionale gavo nauja baimė del Vilniaus. vienas žmogus gali užbaigti
moterų sąjunga Wasbingtone Jie iš Lietuvos ir Gudijos plo vieną Universitetą.
turėjo masinį moterų susirin tų steigia naują valstybę var
Už 50 dolierių gali pats vie
kimą. Išnešta rezoliucija, ku du "Vidurinė Lietuva". Tai nas duoti Lietuvai vieną mo
ria pasmerkiama ta keturly- daroma prieš tų plotų gyven kytą žmogų.
lypė sutartis. Neg ta sutartis tojų norą. Tuose plotuose jie
Atmink. Neužmiršk.
užtikrina taiką tik viename nori parinkti atstovus, juos
Pacifike, ty. ten, kur susibėga sušaukti Vilniun, iš jų pa13 m e t ų stovės pas Tave
svarbiausi tų keturių valsty daryti seimelį ir šiam pavesti Lietuvos Laisvės Paskolos bobių interesai.
nubalsuoti į klausimus, ar jie nas. Gali pamesti. Gali tau jį
Tuotarpu moterys reikalau nori turėti "Vidurinės Lietu pavogti.
ja taikos visame plačiame pa vos" yalstyBę, kuri turėtų
Už 13 metų butų 2 mokytu
sauly. Jos nori, kad Washing- but tampriai surišta su Len vyru Lietuvai, jeigu L. L.
tono konferencija visame pa kija, ar nori, kad tie plotai Paskolos boną
paaukotumei
sauly tokiu pat būdu, panašio tiesiog butų prijungti prie Lietuvos Katalikų Universite
mis sutartimis užtikrintų tai Lenkijos?,
tui
.i>. n
ką.
Suprantama, Varšavos im
Del to moterys smarkiai perialistai pasidarbuos, kad
— Kiek reikia Liet. Kat.
kritikuojamos visų tų, kuriems atstovai^ butų paskirti jų žmo Universitetui?
į, krito širdin keturlypė sąjun nės. Tečiau jie visgi negali
— O kiek duosi? Reikia
ga.
- <? , įsigilinti į jų sąžines.Nes jiems 100,000 dol. Duok vieną dolieViemas Chicagos dienraštis susirinkus Vilniuje dauguma : rį šiandieną.
tokiu neva juoku pašiepia mo jų gali visai netikėtai atmai- j Kitus rytoj atiduosi. Ačiū,
iiHiiimiiiiiiiHiuuimiiiiiiimimmii terų reikalavimą. Eašo:
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LIETUVOS BIUDŽETAS.
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KRITIKUOJAMOS MO
TERYS.

IMPERIALISTŲ BAIMĖ,
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A. A. KUN. A.

ATMINČIAI.
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KULTŪROS VAJAUS REIKALAIS.
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M . L K. RUTKAUSKAS!
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MOTERIMS ir VYRAMS

DR. 6. M. 6LASER

GYDYTOJAS Ir CHntCROAI
4422 South Wcatem Ave.
Telefonas Lafayette 414*
Valandos: s-11 rytais, 1-1 f o]
[pietų ir 7-8 vakarais, Nedėldie
>niais tiktai po pietų S iki 5 • .

FABIONAS

Praktikuoja M metai
Ofisas 1140 So. Morgan St.
Kertė !2nd St,,
Chicago, 11L
SPECIJALISTAS
Moteriškų. Vyriškų h? chroniškų
%
Ugu
N u o 10
5 iki 7

ryto
vak.

DR. MAURICE KAHN

Dr. C. Z. Vezelis

DR. A. A. ROTH,

DR, G, KASPUTIS

! V. W. RUTKAUSKAS i

i

DR. S. MIKELIS

;

• DR. CHARLES SE6AL S

J

I

B E GYDUOLIŲ n t »
OPERACIJŲ
Ofisų Valandos:
8847 Emerald Avenue
S iki 11 ryte ir • 1*1 1 0 • a k » r «
Telefonas Boulevard 9197
781 W. 18-th Gatvė
Nuo ? IKI 8 vakare.

ĮGVDAU

!

D l o n . : R. 6 1 1 - 1 2 7 N . D e a r b o r n
TeL
Dearborn
4096

St.

Darbai biskį gerėja, bet dar
yra bedarbiu.

Vakarais: 10736 S. Wabash Ave.
Roscland
Tcl. Pullman 6377
lt

18
"T.

• Tel.

Randolph

2898

A. A. S L A K I S
ADVOKATAS
Ofisas vldumieslyje
ASSOCIATION BIJDG.
18 South La Salto Street
Room 1303
Valandos: 9 ryto lkl 5 po pietų
Namų Tel. Hyde Park 3395

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgui Street
GHIOAGO, HuLIMOlB
Telefonas Yards 8088
Valandos: — 8 ikt U » ryto:
po pietų lkl 8 rak- W«d<
mi» nuo 8 iki 8 TaL

^r^OEE^rrr—^^•li

r. ..

,

t,

"• a =

Telefonas Canal 5395

JOHN G. MEZLAISKIS

- - - - **&*

Generalis Kontrairtorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas.
2338 S. Oakley Ave., Chicago
Arti 23-6io Place.

DR. A. L YUŠKA
1900 S. Halsted Str.,

W. 88»d Str.

Tel. Preapect 3464.
n » »m m

a * • • » tmm • §

Tel. Caaal 287, Vak. Caaal 2118

DR. P. L ZALATORIS
aslttuTli Oydytojai Ir
OainurgM
1821 South Halsted Street
Valandos: 18 lkl 12 ryte; 1 iki4
po pietų; 6 iki 8 vakarą
m*•»•8

*

Lietuvių katalikų svetainė
jau baigiama.
Užsirašymui
visų
kata
likiškų
laikraščių,
nu
sipirkimui įvairių moksliškų
knygų ir maldaknygių, kantičkųt parsiuntimui Lietuvon
pinigų savo giminėms nueiki
te pas K. Abišalą.
Alkani nueikit.į lietuvišką
restoraną pas J. Salinį. Jis jus
pasotins.
•

Kas norite patys save pa
matyti, nueikite pas Drukteinį. Ji s nuims Jūsų paveikslą.

rą. ir privalo turėti tiktai lietuviška pasporta; jokių visu nereikia
8uoiao61ma«) su Piliava. tai yra nauja šaka mušu reguliarisko su
sineSlmo su Hamburgu, Danzigu ir Llepojum, o del Lietuvių, tai
trumpas ir parankus kelias namo dasigauti.
IMeleH dviejų sriuba pacto laivai JsĮUsiiisii
LITUANIA Gruodžio «
"UTUANIA" Vasario 1
ESTONIA Sausio 11
ESTONIA Vasario 22
r*tisil«8Mi» liesas patarnavimas tarp LIBAU-DANZIG-Hallfax, Oon.
Visi laivai tori pulkas kambarius trečios kliasos keleiviams
Kreipkitės prie mūsų agentu Jusu mieste arba pas
K. W. KEMPP, Gcn. Western Pass. Agt. 120 If. LaSaUe St. Chicago

Tel Boulfvard f>U
V a i -•

TĖTE R

BROS.

LEO TETER. Savininkas
3415 So. Halsted Street v
Tel: Boulevard 1565
Mes turime specialio didžio mpterišku čeverykų.

Pirkti visokį tavorą ge
riausia liet. ko-operatiškoje
krautuvėje.

^Telefonas

I

Boulevard 4188

A. Masalski

Ar užsimoka tokiam barzda
Graborius
skučiui palikti savo vilnas,
Patarnauju lai
kuris praeina pro lietuviškas
dotuvėse,
ves
tuvėse,
krikš-j biznio įstaigos ir rioglina pas
tynose ir kituo
se
reikaluose) "tavorščius" rusus? Gal už
Kainos prieina-!
tai jis rusus labiau myli, kad
mos.
|3307 Aubtum Ave. Onicago. jie savo barzdų šeriais neteršia
l!(€€45€€4>4i>€€4>€€«€€€«€4
jo biznio! Jeigu taip, tai ir
mes taip galime padaryti ir
fllltllltfllllllllllllllllllllllllltllllllllllltlliu.
savo barzdas nunešti pas ki
I
S. D. LACHAWICZ § tus.
LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopi- S
ggriausia. Reikale meldžiu atsisau-5
Bkti. o mano darbu busite užga-3
—nedintl.
=1814 W. 23rd PI.
Chicago, DJ.=
Telefonas Canal 2189
lUlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIl
3S
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PUTINKITE "DRAUGĄ"

Įį<!>«wa wm® a »<i Htt<votttr»iin o »wt^p

Neužmirškite

Ir

•

008QQOI
VALENTINE DRESMAKINO
COLLEGES
12407 W. Madison, 1860 N. Wells^
8808 S. Halsted Streets
187 Mokyklos Suv. Valstijose,
Moko Siuvimo, Patternų kirtpimo, Designing bizniui ir nauna Vietos duodama dykai.!
• Diplomai. Mokslas lengvais at-4
•mokėjimais. Klesos dienomis ir]
rakarais. Reikalaukit
knygelės.]
į Tel. Seeley 1648
SARA PATEK, pirm. I

DR. R. G. CUPLER
CHIRURGAS
Kamp. Oakley Ave. ir 24 Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 6 po
pietų kasdien, PanedėliJ ir Ketver
ge vakarais.
Ofiso TeL: Canal 1713—241
Res. Tel.: BikKray 5512

K

H A L S O ELECTRIC *
SHGf

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D.
LIETUVIS

AKIO

SFBCIALISTAS
Palengvina vitrų aklų
tempimą
kaa
yra
4>rtei»atlml
skaudė
jimo gaivos, svaigu
lio, aptamimo, nervotuma, skaudančius
Ir ttisideguslus karščiu akiu kreivos akys,
katorakto, nemlegio; netikras akla Indedam
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi tsiiungai, toli Ir eiti matantiems pagelbėta. Ser
gėki ta savo rage limo ir valkus einančiu*
mokyklon. Valandos: nuo U iki 3 vakaro.
Nedėliomis nuo 10 Iki X vaL po ploti].

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
Tolof

Drover 90SS,

3249 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 7366
Ar tavo šviesos geram
stovij f Vedame elektra į na
mus, ir taisome. Turime lampu ir kitus elektros dalykus.!
——«

&

IŠPARDAVIMAS

FR. W A T E K A I T I S
LAIKRODININKAS *
Taisau ir užlaikau įvairių auksinių
daigių krautuvę.
Sąžiningai patarnauju.
1827 So. Hal.sted St..
Chicago.
»"*«ooo-¥r»a^ob^l¥o^^Wyo^ro'S8

Puse — Prekės
Vyrų ir jaunų vaikynų Siutai ir Overkotai $20 — $25 ir $30. Dabar
po $10. $12.50 ir $15. Kiti siutai ir
overkotai iki $45. Mes turime pilna
stocka vyrų, jaunų vaikinų ir vaikų
Siutų, O' Kotų, Mackinaws, Raincoats ri kelnių kurias parduodame už
puse buvusios kainos Turime kuferių
ir volizų. Gausi už pilnos verčios. At-.
darą Kasdiena iki 9 vakare. Nedė
liomis iki 6 vakare.
{steigta 1202

REIKALAUJAM DAUG
DARBININKŲ.
Be skirtumo lities butų gei
stina kad turėtų kiek kapitalo
S. G0RD0N
bet ir be kapitalo bus galima
1415 S. Halsted Street
gera darbą gauti nepamirškit a ^ S W r * r e 5 3 Y t a ^ ^ ^
",' 't
kad čia jumis laukia labai ge
ra ateitis nes mes tik dabar a- LAIMINGA, LINKSMA, NEtidarome naują, dirbtuvė ir iš SUSIRUPINUSI MOTERIS.
Tra visuomet
sveika. Suvargus,
dirbinėsime naujausios rųšies nedagalinti moteris nesijuokia. To
gyvenimas yra našta, ir kuo
mašinas del maliavojimo kokiu kioms
met jos metais yra jaunos, ir turė
tų butl malonios
ir gerame upe,
da nebuvo ir nėra visame pa- tai
kentėjimai daro jas pasenusoisaulij. Taigi kviečiame atsi mis ir panurusiomis. Mažos ligos,
kurios graudžia moteris palieka žy
lankyti pas mųs ir patirt daly mes ant jų veido ir figūros, ir
sužiedotinės, moteries ar
ką. Iš kitų miestų kreipkitės kiekvienos
motinos yra priedermė jaustis ir Ifi
kuogeriausia. Nuo seniai mo
er laiškus del platesniu infor- rodyti
terys patyrė, kad garsusis Larvibur
Compound yra gera pagelba įvairio
lacijų.
se ligose, nes atiso ir pergali jų ly
ties silpnumus — nereikia pavojin
Fountain Paint Brush Co.
gų operacijų.
1623 Blue Island Ave.
Jei jus kenčiate nuo mėnesinių ne
savo
laiku,' nuo
nereguleriškumų,
Chicago, Illinois.
AUKSINĖ PROGA BIZ
NIERIAMS.
Ant randos 2 storai naujam name,
štimu šildomi ant kampo:

10705-7-0 Michigan Ave.
(Koše landė)

Telefonas Pullman 2494
V

l~g=

T—

Ant pardavimo arba mainymo ant
propertes žemė su budinkais, 12 deKincinu didelis sodas arti vandenio
ir vieškelio. Kaimas Bagušiškių, £idlavos valsčiaus, Lidavenų paSto, Ra
seinių apskr. Lietuvoj. Atsišaukite pas
savininką:
S. F. SHIMKU6
3060 East 02-nd Street
3-rd Ploor Union Bank BIdg
Te.lefonas So. Chicago 7479
=

AR SKOLINGAS KAS TAU PINIgų? Negali jų iSkolektuotl ? Pavelyk
mums tą padaryti. Mes teippat per
kame judgements.
North American luvestigating M
Protecttve Co.
Room 412 — 117 N. Dearborn Str,
— — ^ — — — — — —

silpnumų, alpimų, periodinių kentė
jimų, netvarkaus apetito, liblyikumo, inkstų skaudėjimo, šiurpulių,
kojų ir rankų šaltumo,
išpūtimų,
karščiavimo, apkvaitimų, širdies dre
bėjimų, nerviškumo, chroniško gal
vos skaudėjimo, nemigto, neramu
mo, abelno kentėjimo, spazmų, Šir
dies mušimo, slinkimų, skaudėjimų
nugarkaulio ir tarp pečių, gazų pil
ve, žiaugčejimų, nevirškinimo, nuo
sūnaus ėjo šlapumo su karščių ar
ba diegimu, susierzinimų šlapinimosi
organų, slogučio, niežėjimo, despe
racijos, isterijos,
lenkorreos, ner
viško traukimo, susitirimų, pilvinių
gazų, vidurių Išpūtimų, pastirimų,
Skaudėjimų klubuose, netekimo at
minties,
trukumo energijos,
kojų
skausmų, nupuolimo
ysčiaus, ner
viško nusiminimo, melancholios, vėmymų
nėščioms esant,
dualumų,
skaudžių ir nereguleriškų mėnesiniu
ir abelnų negailų, Įsigyk tų vaistų,
tą jūsų lyčiai dovaną ir Jus laimin
site tą dieną, kurioje pastebėsite ŠJ
apgarsinimą.

Trijuose kritiškuose
perioduose
moteries gyvenimo, t. yra, perėji"
muose iš mergystės į moterystę, lai
ke nėštumo ir "gyvenimo
mainy
me" Laxvibur Comp. moteriškiems
negeramams yra brangenybė.
Pilnus Laxvibur gydymas kainuo
ja dešimts dolerių
keturiasdešimta
centų, pusė — šešis dolerius Ir septyniasdešiints
penki centai. Laxvibur parduodamas tik Lameco La
boratorijoje, Forbes netoli Moultrie,
Pittsburgh, Pa. Larvibur bus pa
siųstas tuojaus kaip tik bus gautas
Money Order, casb. ar banko drattas.
(Apgr.)

REIKALINGA MERGINA prie na
mu darbo gera mokestis maža šei
myna. Atsišaukite tuojaus adresui.
—
4630 S. Ashland Ave.
PAIEŽKAU BROLIO Vinco SauneRoom No. 1
rio paeina iš Kauno Red. Šiaulių Ap.
S'fc * • • • 3 W T l « - S ^ # T I ' 3 ' 3 f c a # T & r a Užvenčio parap. Kuršų sodt. Pirmiau
gyveno Rochester, N. Y. Apie 7—8
!2*C__!3
T—r 9 3 =
metai buvo atvykęs ir gyveno Cfcifaš^ J^Įii ^.ii j ., ,.,A^,^^.:,.; .4^,.;^. . , s^»..
sir-ižw<s>t*s.»i i iJsiiiiįii aąisH
cagoj. Dabar nežinau. Meldžiu pa
žįstamu ir ji žinančius tuojaus man
ANA PARDAVIMO
pranešti.
Busiu dėkinga. Antrašas:
Grosernė ir saldainių krautuvė ge
Miss Alioe Saunoraitė
roje
vietoje.
Parsiduoda
pigiai.
OMcago.
Kas norite padaryti gerą biznį at 1241 W. Nortii Ave.
sišaukite tojaus.
• ii»
S302 W. 38-Ui Pi.
REIKALINGI VYBJtt. - f

Kad mes tavoro savo kostumieriams niekados klaidingai neperstatome todėl jie visuomet,su-

l

grįžta pas mus. Didelis pasirinkimas deimontų, laikrodėlių ir
N'

kitų auksinių daiktų.

Kodėl mums reikia remti
C0LUMBIA v
savus biznierius? Todėl, kad
Kalėdiniai
mūsų biznieriai remia mūsų
draugijas ir tautos reikalus, o Ateikite cia ir nusipir
jeigu kuris- biznierius neremia kite

moterį

m.

Vakarais: Utar . Ket. ir Suh. iki 9 vakare
Ncd . iki } \-.< pietų.

—T?

Norint gauti gerus smagius ir augštos
rųšies čeverykus už žemas
kainas geriausia
eiti pas

101U', M»dl»onVS. Or*s
>t. Kmp. Paulina
Vai. l t Iki l t p.
1 Iki 8 vak.
Res. o/Inu 3S41
Ave. Kamp. Alb&ny Av*.
VaL < lkl »:30 ryt*
».-«« tW t t t S vak.

309 W. 35th St . arti S. Halsted St.

t-r

.

TeL Cannl 8418
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare.
Gyrsnima*: — » "

RALTUO!) AMERIKOS LINIJA

•YOTTOJAI ir CUffMMS

NOTAKI.fl ŠAS
l i e u l lOsfate, l*asko!oK,
I i i s i i r i n a i ir i.t.

i

\

DR. J. SHANKS

(leriatiHia siuntimas pinigų,
laivakorte
iportai ir t.t.

OJA.
VIENOS KOLONUOS ĮVAI mūsų araujrijų ir tautos reika- 1
lų tai ir mums sunkti tokį bizRŪMAI
Nedėliomis nuo 10 iki 2 po pietų.
Pittsburgh, Pa.*— Vienas
nieriu; paremti.
Telcfoza* Fards 087
*: l i a u t a aatctaea.tAt&a'itAtJt
Detroit, Micfa. — A. L. R. K- Perkūnas apšvietos kliubas žmogus nuvažiavo į McKees
*Offloe Tcl. Blvd. 7820
Prancšinia*
Port pas teisėją. . išimti. "ga
Federacijos 4-tas skyrius da virto į kazirninkų kliubą.
rantus savo. užmušėjams. Jis
Dr. N . T. STRIKOL'IS
bar susirinkimus laiko kas
Alašiba.
Lietuvis
tvirtino, kad esąs užmuštas.
tretį sekmadienį kiekvieno mė
GYDYTOJAS UI CHIRURGAS
£
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Parkele savo ofisą J
Sj
nesio po sumos. Šis Federaci UŽTIKRINIMUI LIETUVAI Stebėtina, užmuštieji žmonės
4401 SOUTH ASHLAND A VE. {J
4031 So. Ashland Ave.
pradėjo vaikščioti.
jos skyrius rengia iškilminga
12:30 iki 12; 3:30 iki 5 i r g
Tel. Yards 004
LAISVJJ.
6:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. g
OFISO V A L :
Gasparas J.
vakarienę 4 d. vasario. Joje
Ham.: 2914 W. 43 St.
•
1 Iki 10 v. ryto. 1 iki 3 ir 7 Iki
Milwaukee, Wis. -— Dar ne
Tel. Lafayctte MS
•
dalyvaus visos Detroito drau
• •.
ro^¥¥a-o15o-o^e?o^io»¥*oW5
TeL Naktimis ir nedėlioj po pietų
gijos ir kuopos. Prie jos suren turėtume užmiršti, kad I> L. 5,113,090 RAUDONOJO KRY
Oakland 1214
ŽIAUS JAUNŲJŲ.
gimo prisidėjo Lietuvos Duk- Paskolos vajus neužbaigtas.
TeL Blvd. 7042
terių dr-jos ir Mot. Sąjun Mes čionai dar neužbaigėme
j{ » » » » » » » » • » » » » » • » » » » » » • " • —
gos kp. narės. Tai galima ti pardavinėti bonus. Dar kiek- (Foreign Language Inf. Service)
LUSTU VIS DENT1STA8
Dr.
I.
E.
M
A
K
A
R
A
S
4711 SO. ASHLAND AVENTJ
kėtis nepaprastos vakarienės, vienas gali nusipirkti bonų, Washingtonas. — Pabaigoje
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
ARTI 47-tos Gatvės.
Ofisas 10000 S. Michigan Ave.
1920—1921 mokslo metų pas
Falan&os: nuo 1 ryto iki 9 vak.
Tiktai gaila, kad iki šiol tiktai pirkime.
VaL 10—12 ryte; 2—4 po pietų,
iSeredomis nuo 4 iki 1 vakare.
6:30—1:10 vai. vakarą.
dar prie Federacijos neprisi
Nemanykite, kad Lietuva kutiniai raportai prisirašusių
srr*Į»rw
Residencija: 10538 Perry Ave.
dėjo &v. Juozapo ir Šv. Jur laisva ir jau to užtenka. Ne, vaikų prie Amerikos Jaunųjų
Tel. Pullman 842 ir Pull. 349
gio dr-jos, bet turime vilties, to neužtenka. Užtikrinkime jai Raudonojo Kryžiaus, parodė
DR. P. ŠIMAITIS
«HJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfIIHIHIHItfil
kad metiniuose susirinkimuose laisvę ant visados. Nepirku- išviso 5,113,090. Iš viso rapor
NAPRAPATH
Telefonas Voo
^Gydau Be Vaistu ir Be Operacijoj
jos pakels klausimą kaslink sieji bonų lai nedrįsta pasiro tuota 31,475 mokyklų — vie
Rea. IltO Independenee Blvd.
10717 S. Michigaa ave.
šų, parapijinių, ir privatiškų,
prisidėjimo ir nutars prisidė dyti viesuomoj.
Nuo 1 Iki 12 vai. ryta.
118 W. 45 Str.
Chict
ti
5 •
Tėvynės mylėtojais gali pa- sulyg mokytojų nurodymų vai
(Prie Western Arenoe)
Nuo 2 iki 7 vakare.
Gydytojas ri
s įrodyti tik tie, kurie pirko kai išpildė Jaunųjų Raudonojo
Liet.
Vyčių
79
kp.
naujų
na
•ipeeijalkttas Moterišką, Vyrišką
Kryžiaus programą, kuris mo
Valką ir visą chroniškų ligą
rių priėmimas ir ceremonija- pot-L. L. Pask.'boną, o kovo
*&*&*ajM*it2a#aAa*at«itt^2J VALANDOS: l o — l l ryto •—8 p»
tojais už jos laisvę tie, kurie kino juos augščiausius tarnys
^.Telefonas Boulevard 1119
las
praktikoje.
Pirmą
kartą
9
tės ir pilietystės idealus.
O pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 4
Ofisas 8354 So. Halsted St., Ckdeagc turėjome progos naujų narių po kelis bonus pirko.
c'
Telefonas Orover
MM
Io
Mūsų tėvynė dar reikalinga
priėmimą, išmėginti vartojant
DKNTISTAS
rtMUIIlIflUIllllllllllllllIHUIIIIIIIIIIIlfHai
Kas Lietuvą myli, tas neat
t
3331 So. Halsted St.
pereito Liet. Vyčiui Seimo už- pagelbos. Ištieskime jai paValandos:
1—12 A M .
•
gelbos ranką, nusipirkime bo sisakys aukoti Lietuvos Ka
girtą
ceremonialą.
Viskas
nu
1—6; 7—8 P. M.
y
talikų Universitetui.
; ^9»QtO*QlJ*fltQ*flffttfllflt
sisekė gerai, tik nežinia dėlei nų.
Išvengkime tos gėdos, kuo
kokių priežasčių pirmininkau
— Ar galima pastatyti Ar
I
jantis nesistengė iš atminties met užklaus, ar turi boną, o
ADVOKATAS
menkoje Lietuvių Kolegiją?
I
kalbėti, kun. F. Kemėšis pa reikės atsakyti, kad ne.
— Negalima nepast a t y t i.
LIETUVIS
Ofisas Didmiesty j :
Negalima grįsti savo tėvy
sakė jautrią Vyčiams pritai
I
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
I 29 South U Baile 8trt«t •
Būtinai reiki*. Taigi ir gali
Ofisas ir vyventmo vieta:
kintą prakalbą, kuria visi nėn be bono. Kaip galėsi iš
Kambaris 824
S252 South Halsted Street
I
ma.
Ant viršaus Univer. State Bank
Telefonas Central 6390
drįsti
pažvelgti
į
akią
savo
džiaugėmės.
Kun.
J.
Čižauskai?
Valandos: nuo 10—12 ryto; nuo
2—4 po pietų; nuo 7—9 vak.
g Vakarais, 812 W. SSrd 8 t | gražiai pianu pagrojo.
brolio, sesers ir kitų, kurie ko Visos motinos verkiančios
Nedėliomis nuo 10—2
Telefonas:
Yards
4681
Telefonas Yards 2544
Vytės Bandžaitė, Dauman- vojo už savo tėvynės laisvę, del savo sūnų nedorumo, pataitė ir Gustaitė surengė su net kraują liejo \ Pirkime bo- dėkite kitiems vaikams būti
labai dideliu ekonomišku iš nus. Tuomet drąsiai visur ga- šviesiais ir dorais! Aukokite
rokavimu, bet labai skanią va lėsime pasirodyti. Pasirodyki- Lietuvių Mokslui!
S ANTANAS A. 0LIS
(OLSZEWSKI, JR.)
karienę. Surengime pagelbėjo me tikrais Lietuvos mylėto
•| Perkėlė
savo
ofisą
po
n
u
m
e
r
i
u
i
f i-a
Perkėlė
ADVOKATAS
J. Kaušius ir p-ni Bandžienė. jais.
B. S. S.
ttATINHTE "DRAUGĄ »
- Veda bilas visuose teismuose
į 4720 SO ASHLAND A V E M t E 1
Miesto Ofisas:
K. Tvarkunas ir F. Stankus
SPECIJALISTAS
Roo«
1049<
# 7 S. D e a r b o r n
St.,
=il
Džiovų, Mo4enj ir Vyra Lfgtl
Telefonas: Central 1774
\ pasakė dialogą "Man tas ne
aišku". Nusiseki* beveik blo
• V a L : ryte nuo 10—12; nuo 2 — 5 |
•po pietų:
nuo 7 8:30 Ta kare. g £
Vakarais: 3251 S. Halsted St. )
1
• N e d ė tomis: 10 iki 1
S
Telefonas: Boulevard 6S3. < giau negu vidutiniškai.
M u \ ORiv N \
0 IU}OADWA\
Telefonas Drcxel 8880a
Buvo užkviesti L. Vyčių 102
Tiesi Kelionė | LIETUVA P E R FOLIAVA
(Karaliaučio Prieplaaka)
kp. nariai, Jie skaitlingai at
ARBA P E R LIBAVA, HAMBURGĄ—EITKŪNUS
J. P. WA1TCHES
Siuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom Idant
silankė. Reikia už tai paaeiuomūsų
pasažleriai, O. YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STA
DR. M. STAPULI0N1S
Lawyer
ČIAI Į PILIAVA.
NAPRAPATH
ti.
LIETCVIS ADVOKATAS
E
Lietuviai, važiuojanti į Piliavą, aplenkia Lenkų Juosta (Korldo? O F I S O VALANJX>fi:
iki 3 po pietų, n u o

ir MICKIEVICZ, Ved.

l

tl w >

w

< l l

"fy2l'Vl'WiafWVitt>- • *

1

Rekordai
H. JOFFEY
4625 So. Ashland Ave.

•

.•• ' t n>9>* StsifSManMMSttiMMi

Pardavinėti 8 nuošimčio Collateral
First
Mortgage Notas ir f nuošimčio
J,-. t,
5SE
2S
=
Pirmo Mortgage
Auksinius Bends
ant lengvų išmokesčlų. i į proposicUa
REIKALINGA JAUNA MKRGD>TA yra taip lengvą kad kiekvienas žmo
(waitress) lietuvaite prie Išnešiojimo gus gali užsidirbti nuo $500 iki $1,690
\ mėnesį. Atsišaukite ypatišksi paosvalgių restaurunie. Atsišaukite;
deliais, utarninkais ir. ketvergals nuo
3220 So. Halsted Str.
Chicago. 2 iki 4 po pietų nuo 6 iki 8 vakarais.
Palatine 5121 Hoddon Ave., Chicago,
Ant 2-rų lubų.
111.
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DRAUGAS

IŠ BRIDGEPORTO.
Šv. Jurgio par. ldeb. kun. M.
J
Ivrušą paduoti užsakus.
®XX^VW*i^WXXW
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ |
Pataikė į stulpą.
Tas rusas persistatė esąs
lenku, ir kad šliubą duotų
Gruodžio 12 d. apie 5 v. v.
jam lenkiškai, o jai lietuviš du automobiliu kartu įvažia
kai, nes nesuprantanti lenkiš vo į stulpą ties Auburn Ave.
Giminėms ir Pažįstamiems Lietuvoje ir
kai. Po klausinėjimų pasirodė, ir 34-ta gat. Abudu automo
kad jis krikštytas rusų cerk biliu labai nukentėjo nuo
Amerikoje
CHICAGO ARŠIAUSIAS
PRANEŠIMAS.
Ave^, kampas 18 g-vės.
vėje ir užtai pravoslavas.
smarkaus trenkimo į stulpą.
ft d
IŠĖSTAS.
Choro nariai yra kviečiami
Gerb. klebonas matydamas, Lempa kuri ant stulpo kybojo
Universal State Bankos di lankyti repeticijas, kurios įsubyrėjo ir pats stulpas pa
Aršiausias miestas piktada rektoriai susirinkime, laikyta vyksta penktadienio vakarais, kad juodu būtinai nori susi
rysčių žvilgsniu, čia piktada me gruodžio 13 d., nutarė šė- miesto (Mark White Square) tuokti, perspėjimų neklauso, krypo. Automobilistai nenu
SU SIENINIU KALENDORIUM TIK UŽ
riai laiku neteisiami ir todėl rininkams prie paprastai mo svet, 29-tos ir Halsted g-vių. parūpino leidimą iš arkivys kentėjo, tik berodos išsigando,
patiems gyventojams daroma kamo nuošimčio už dividendus Meldžiame ir senųjų daininin kupo ir liepė tai porai ateiti nes tuoj įbėgo į karčiamą, tur
Aši—s.
paskirta diena į kleboniją im būt iš išgagčio.
pridėti dar 2 nuošimčiu.
baisi neteisybė,
kų jas lankyti. Atsiveskite
/Fhomas Walsho, kuris kalti Bankos darbininkams mokės naujų narių, vyrų ir mergai ti šliubą. Tokiams bažnyčioj IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.
R ė)
namas dviejų žmonių nužudy bonuso 10 nuošimičių šių me čių. Mokinamės naujų daine šliubas neduodamas ir vaikai
turi būti išauklėti katalikais.
Adresuokite:
Padėka už vakarą,.
me viename saliune, advoka tų algos.
lių Pageidaujame daugiau dai
Atėjo paskirtoji diena ir
tas Short reikalavo teisėjo /i
nininkų, nes manome šią žiemą
gruodžio 4 d., Dievo ApDRAUGAS PUBLISHING CO.
Gruodžia 12 d. banką aplan statyti didelius koncertus. Juk valanda. Klebonas jų nesulau
S *
Scanlan, kad Walsh'ui byla
veizdos par. svet. buvo su
t 2334 So. Oakley Ave.
butų atidėta toliau, mažiausia kė ir peržiurėjo valstijos eg- praeity šis choras pasižymėjo kia klebonijoj. Pasiuntė zakris
Chicago, IU. | S
rengta
vakaras
našlaičių
nau
zaminuotojas. Iš jo prielan savo koncertais. Valdyba.
vienam mėnesiui.
tijoną bažnyčion ir ten randa
dai. Davė gerokai pelno.
Teisėjas nepasitenkino tuo- kaus atsinešimo į bankos tvar
juos lyg ant iškilmių suėju
Už pasidarbavimą del šio
IŠ NORTH SIDES.
mi. Jis pasakė advokatui, kad ką matyt, kad ši, banką bus
sius. Zakrastijonas jiems sakė,
vakaro pirmas padėkos žodis
Chicagoje visuose tokiuose at priimta į banlcų Clearing Houjuk jums liepta nueiti klebo
priklauso p-lėms Benaitėms ir
Lenktyniauja.
R.
sitikimuose taįp daroma. Ir se Association.
nijom
CICERO, ILL. — Šv. Antano
L.
D.
S.
29-tos
KUOPOS
priežkitoms,
kurios
nenuilstančiai
todėl čia siaučia piktadarybės.
North Sidės merginos su vai Tada visi be tvarkos bėga, darbuojasi našlaičių reikalais. metinis susirinkimas įvyks gruo par. benas laikys svarbų susirinPIKTINAS
PASAULIS
LEN
Chicago tuomi žvilgsniu yra
kinais lenktyniauja. Mat vai seka rusai, keletą jų girtų. Ei Taipogi ačiū p. Šimuliui ir ki džio 15 d. š. m. 7:30 vai. vakare, kimą ketvirtadieny, gruodžio 15
KŲ
KRUVINAIS
PASIEL
aršiausias miestas visame pa
kinai susibūrę įtaisė gražią dami iš klebonijos per bažny tiems vaikinams už patarna ŠV- Jurgio par. svet. Visi nariai d., šv. Antano par. svet.
GIMAIS
VILNIAUS
sauly. Nes niekur taip labai
mėlyną kapą ir baltą velioną, čią jie sakė: Mums davė šliu vimą. Ačiū visiems, kurie ko
Valdyba.
malonėkite
atsilankyti
j
susirinki
SRITYJE.
palengva įstatymai neoperuokuriuos pasiuvo Šv. Kazimie bą. Kad nebūtų davę — tiek kiu nors būdu prisidėjo prie
mą.
Valdyba.
jami, kaip čionai.
Lietuviški kratomi paveikslai.
ro seserys. Dabar merginos to. Daug bažnyčių yra.
našlaičių parėmimo.
Besirengiant
prie
protesto
Teisėjas pranešė advokatui,
Genavaitės. gyvenimas.
nerimauja. Jos-gi klebono pa
Liet. Vyčių 36-ta kuopa laikys
Mergelė nesupranta, koki
prieš Lenkus.
kad jis apie jo reikalavimą ke
Garbės narys.
Nauji krutomi paveikslai iš
akintos nutarė įtaisyti gražią netikusį žingsnį paėmė. To
priešmetinį susirinkimą ketvirta
letą dienų pagalvosiąs.
Chicagos Centralinių Orga Betlėjaus stainelę šioms Ka kiose apystovose sunku bus
Mūsų garbės «iarių skaičius dienyje, gruodžio (Dee.) 15, 1921Lietuvos, Rygos ir Sovietą
nizacijų susirinkimas įvyks lėdoms. Kaip girdėjau, joms jai išlaikyti savo tikėjimą, o pasididino. Gruodžio 7 d. į m., McKinley Parko svetainėje. Rusijos. Gudrus kvailys, 2-jų
RAIVOSI GAZO KOMPA
gruodžio 15-tą d. š. m. lygiai tas atsieis į $170.00. Valio!
šeimyną išauklėti katalikiškai, Labdaringos Są-gos garbės na Susirinkimas yra labai svarbus, aktų komedija, Lietuvių paro
NIJA.
8 vai. vak. Sv. Jurgio parap.
Rep. tai dar sunkiau. Sunku yra rius įstojo Jonas Smulskis. nes bus renkama nauja valdyba. da National darže.
B u s rodomi sekančiose kosvet. antras aukštas No. 3 ant
Tadgi Vyčiai bei Vytės prašomi
J i s k a r t u į m o k ė j o $100.
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G a z o k o m p a n i j o s Chicafęo- 32-ros ir Auburn gat.
IŠ BRIDGEPORTO.
atsilankyti. Joni jose:
(lalhne būti tikri, kad nepo- kuoskaitjingiausia
su žmogumi kito tikėjimo yra
je direktorių pirmininkas SaGruodžio 15 ir 16 — KenoSusirinkiman kviečiami su
d a r sunkiau. Gaila tokio žmo- ilgam musij našlaičiai sulauks Pirm susirinkimo bus choro prak-"
muel Insull buvo išklausinėjaSutuoktuvės su rusu
tika, kuri prasidės lygiai 7:30 vai. sha, Wisc, Parap. svet.
įgaliojimais,
Ex-kar«ivių
Susi
mas valstijos komercijos ko
gaus, kurs nei'pats savęs nei sau prieglaudos. Ne stokoja
Gruodžio 18, Sheboygan,
vakare.
misijos reikale sumažinimo vienijimas, A. L. R. K. Fed. Viena šeimyna gyvenanti il savo tikėjimo
nebrangina. geros širdies žmonių. Žmonės
Chicagos Apskričio, Chicagos gus m. ant Bridgeporto sausio Skaudu ir rašyti apie tokį nesigaili aukų tokiam prakil Atletams taipgi yra svarbu at Wisc, Parap. svet.
kainos gazui.
Gruodžio 21, Šv. Mykolo par.
niam reikalui. Kurie gailimės silankyti.
Šiandie gazui kaina taip Lietuvių Tarybos, Chicagos m. š. m. iš. Liet. atsitraukė 4 įvykį.
svet. (Northside) Chicago.
Valdyba.
augšta, kad pati kompanija Lietuvių Darbininkų Tarybos, asmenis: motiną, brolį ir dvi
Jeigu ši mergaitė butų tu aukoti, turėtume paimti pa
Gruodžio 25 Nekalto Pras.
pripažįsta turinti gražaus pel : ifr L. L. P. Chicagos ir Apiel. seseri. Šie pabuvę keletą mė rėjus motiną eitinai, kuri butų vyzdį iš duOsnųjų aukotojų i r
CICERO, ILL. — Ketvirtadie parap. Brighton Park.
nesių prie viršminėtos šeimy
tuomet
pagreitintume
našlai
Apskričio atstovai.
no.
vis perspėjus nuo tokio arba
ny, gruodžio 15 d., 8 v. v., Šv. An
Pradžia 7 vai. vak.
nos
išsiskirstė
be
jokio
atly
čiams
prieglaudos
pastatymą.
Tečiau liuosu noru nesutin
Istorinė valanda kviečia ginimo. Ir tuoj, kaip papras kito panašaus žingsnio, tai,
tano par. svet. įvyks labai svar
Rodys Lietuvių Teatro Ben
S.
Jucevičius,
ka, kad ta kaina butų suma mus, broliai, vienybėn. Susigalima tikrinti, kad nebūtų
bus L. L. Paskolos vietinės stoties drovės vedėjai.
Labd. Sąj. agitatorius.
žinta, arba kad komisija tų rinkim ir iškelkim Tautos ap tai iš gerų rankų pateko į taip įvykę. Taigi, labai svarbu
susirinkimas Visi stoties darbuo
blogas.
C. G. Lukšis.
turėtų padaryti.
yra,
kad
motinos*
prižiūrėtų,
sigynimo klausimą aukščiaus
tojai susirinkite.
Valdyba.
CICERO, ILL.
J. B. Kudirka.
Samuel Insull sakė komisi savo privačių įsitikinimų.
Vyresnioji mergaitė iš atva savo dukreles, fijas perspėtų
jai, kad karo metu kompa
žiavusių iš Lietuvos susipaži ir duotų joms sveikus patari
Pastaruoju laiku kalbama *:A**&a£*A*a££*Ats^***^ja***ssaAMS^
Laikinoji valdyba,
>o
nija daug nukentėjusi. Ir to
J. A. Mickeliunas. pirm., no su kokiu rusu. Nors su juo mus. Tas tai del pačių mergai apie suorganizavimą rimtų
dėl šiandie ji turėtų surinkti
nesusikalba, bet aklai į jį įsi čių laimės ir motinų širdžių vaikinų kliuba. Jo tikslas saJ. K. Enčeris. rast.
tuos visus apturėtus nuosto
mylėjo. Lapkr. mėn. su tuo ramumo.
vytarpy palaikyti draugišku
lius. Girdi, visuomenė tegu
mą, ir darbuotis tautos ir vie
Bridgeporto mėnulis.
PASKOLOS STOČIŲ KOMI senyvu rusu nuėjo pas gerb.
už tai atsako.
tinės kolonijos reikalais. Jo
TETAMS.
Nereikia pamiršti, kad kom
dvasia butų katalikišku, ^ k
panijos direktoriai nutarė sa
L. Finansų Misija iš New
Paimanto arba aukso žiedas; aukso arba paauksuotas lai
ligšiol organizatoriai nepasi
vo pirmininkui duoti 25,000 York'o šiandien prisiuntė p.
krodėlis. Tie dalykai pasilieka atminčiai ant visados.
renka vardo.
J.
Tiktai reikia žinoti, kur juos pirkti, kad nupirktumėt tei
dolerių kalėdinių dovanų.
KURIUOS SIUNTA PER "DRAUGE" ŠIE ASMENIS:
J. A. Mickeliunui Chic. Apskr.
singą tavorą ir už teisingą kainą. Mūsų krautuvė yra žinoma
Paskolos Centro pirmin. tokio
Gerb. Kun. A. Briška
per 25 metus Chicagoje. Mes parduodame teisingai gvarantuoGELEŽINKELIŲ DARBO turinio telegramą.
Ališauskis Simanas
tą tavorą ir už teisingą kainą.
TARYBA PASKELBĖ IL
L. VYČIŲ 24 KUOPA laikys
"Prašome įsakyti visoms
Bugari s Pranciškus
GESNES DARBO
priešmetinį susirinkimą ketvirta
Chicagos Stotims visus L. Lai
Kazlauskas Dominikas
VALANDAS.
dieny, gruodžio 15 d. š. m., 8 v. v.,
svės paskolos pinigus išsiųsti
3321 SO. HALSTED STR.
Valaitis Juozas
Aušros Vartų par. sveti
Geležinkeliu darbo taryba šiandien, nes turime siųsti
Balaišienė Liudvika
Nariai bei narės atsilankykite,
tt»«Mi&»»Sft
P
paskelbė daugiau visą eilę tai Lietuvon ".
Tureckis Wm. (Benton, 111.)
/
nes yra svarbių reikalų apsvars
L. Finansų Misija.
syklių geležinkeliečiams. Tos
Tamošetis Adomas
tyti ir reikės rinkti valdybą se
Pastaba. Gerbiamieji, šiuo
«*«**#*#**
Sabaliauskas V.
taisyklės paliečia suvirs 500,kreipiu Jūsų domę į šią tele
kantiems metams.
Švažaitė Ona
000 darbininkų.
P. Laurinkaitė, rast.
Gečas Kazimieras
:•:
Svarbiausia iš taisyklių yra gramą, prašydamas kuoskuiTi^oTrr^oTiTo-^vrrb^iYrū^^
tas, kad aštuonių valandų dar biausiai atsiliepti į Liet. Fin.
Simenauskienė Marijona (Lima, Ohid.)
bas dienoje neapdraudžiamas. Misijos telegramą pasiunčiant
Mikšys Kazys
Taryba nesako, kad ji aštuo Misijai paskolos pinigus. Lie
Mozeris Jonas
nias valandas darbo panaiki tuvoje sunkus ir pavojingi lai
Mozeris Antanas
na. Bet gudriai padaro taip, kai. Nepriėmus Hymans'o pro
Šarko Jurgis (Cicero, 111.)
kad darbininkai butų priversti jekto, galima laukti karo su
> Smulskis Jonas
Lenkais. Mūsų brolių pajėgos
dirbti 10 valandų.
Minatienė Grasilda (Braddoek, P a )
Nes skelbia, kad darbo virš yra įtemptos kad apgynus sa
Karauskis Vladas (West Frankfort, UI.)
vo
nepriklausomybę.
Skubėki
laikis turi skaitytis tik išdir
Petroka Juozapas (Benton, 111.)
me
jiems
pagelbon
sukelta
pa
bus pilnai dešimtį valandų.
Birgilis Vincas
Taigi dešimties valandų dar skola, siųskime skubiai pini
P*. VU. QUBBN K0NC8RTIN4
Jurgaitienė Elzbieta (North Chicago, 111.)
bas yra reguliaris darbas. Gi gus Misijon ir dar didesniu uo
Daugirdienė Viktorija
VtMOKESl PINIGUS BEREIKAL0
jei dirbama kiek viršaus, tas lumu baigkime išpildyti-mums
Grisius Antanas
Mūsų krautuvė—viena i i didžiausių Chicagoj*
skaitosi viršlaikiu. Už viršlai paskirtą kvotą. Visi darban!
Petkus Jonas
Parduodame u i žemiausią kainą, kur kitur taip negausi
kį darbininkui moka pusantro Chic. Apskr. Paskolos Stočių.
>
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujauKačinskis
Andrius
,
karto daugiau kaip už reguliot
mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, iliubi*
J . A. Mickeliunas, pirm.
ruua ir deimantinius; gramafonua lietuviškais rekordais ir
Jackus Donatas (Racine,. Wis.)'
lerį d a r b *
* f | f 1 1 |
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir2emaičiutė M.
Paskelbta dar ir kitokios
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
VYČIŲ APS. CHORAS.
*
Laurutis
Leonas
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodiiui b
darbe atmainos. Bet jos ne
muzikališkus instrumentus atsakančiai
Narkis Steponas
L. Vyčių Chi. Apskričio
taip svarbios, kai kad darbo
DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO ĮKYRIUS
Choras rengiasi prie milžiniš
valandos.
2334 So. Oakley Ave.
Tel. Roosevelt 7791
Nežinia, kaip pasitenkins tą ko koncerto, kurs įvyks gruo
4632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, ILL
ja tarybos "dovana** darbi džio 18 d. š. m., Pulaski'o
Atdaras kasdieną, išskyrus šventadienius iki 8 v. v.
Telefonas: DR0VER 7309
svet
ninkai.
J
l
J
l
M
H
'
1711—15
So.
Ashland
.......i

Graži Dovana

•'.'(

Dienraštis*"Draugas"
$6.00 metams.

0

KAS GERIAUSIA
DUOTI KALĖDŲ
DOVANĄ

GAVO PINIGUS LIETUVOJE

PRANEŠIMAI,

P. K. BRUČHAS

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj

Steponas P. Kazlawski

Q>

