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KALBĄ.
WASHINGTON, gr. 29. —
Paliuosuotas iš federalio kalė
jimo socialistų vadas Debs
lankėsi AYashingtone. Aplei
džiant šį miestą Union stoty
į būrį žmonių jis pasakė tru
mpą prakalbą. Stoties polici
ja jį už tai nubarė. Nes be
leidimo negalima sakyti pra
kalbų.
<

f

DRAUGAS PIGESNIS,

i

. i

i

i

.i

. i

CHICAGOJE.

Pradėjus Naujais, 1922, Me
NIEKO NĖRA IŠ "REIDŲ."
tais "Draugas" bus pardavi
nėjamas po du (2) centu vie
Prollibicijos agentų ir mies
toje trijų (S) centų vienai ko
to policijos "reidaį" saliupijai.
nuose ir privatįniu6se namuo
iiiiiiiiifiUMiiHfiiiiiffniijiiiiiiiiiiimiiiiiij se
nepanaikina
dirbimo
f
'' moon-sbinės.'
LIETUVIAI ŠELPIA SAVIŠ
Kaip gatvėse, taip gatvekaKIUS IJ^BTUVOJE.
riuose dažnai pasitaiko maty
ti nusigėrusių žmonių.
SPRINGFIRLD, 111., gr. 29.
Su poliemono lazda vykdo
- Vietos lietuvis advokatas
mas prollibicijos įstatymas ne
Izidor Yaektig (!) pasakoja,
kad karo laikais Illinois vals kuomet nebus žmonių pildo
tijos lietuviai uždirbo gerus mas ir neduos naudos.

konferenciją su valstybės sekretoriumi Hughes.
STOVI UŽ TAIKOS SĄ
Kalbama, kad Prancija no
LYGAS.
ri turėti nardančių laivių ma
žiausią 90,000 tonažą. Reiškia
BELFĄST, Airija, gr. 29. , *
pinigus anglių kasyklose.
kuone tiek, kiek šiandie turi
— North Donegal sinn-feineSuv. Valstijos, ir tris kartus
Šiandie kuomet atidarytas
rių kliubų konvencijoje padadaugiau, negu Suv. Valstijų
tiesioginis pasta su Lietuva
'ryta rezoliucija, kuriąja pa
projektu pasiūlyta.
susisiekimas, dauguma lietu
remiama padarytos su Angli
Sako, Prancija pageidauja
Prancijos delegacija, kaip
vių ten siunčia pinigus šelpti
ja taikos sąlygos. Su rezoliuci
turėti nardančių laivių tona
pranešta, vakar savo poziciją
saviškius.
ja kreipiamasi į sinn-feinerių
žą triskart didesnį, kaip Suv.
išdėjo karo laivyno konfenenAdvokatas sako, kad lietuparlamentą, idant tasai pat
Valstijų projektu pasiūlyta.
cijinio komiteto susirinkimo.
viai darbininkai didžiai tau
virtintų taikos sąlygas.
Anglijos delegatai į tai tuo- Į p a a įški, kad Prancija nelapus.
Esant geriems uždar
;
jaus atkirto, kad jei Prancija hai l l o r i > k ad k as metimas
biams jie taupė pinigus. Šian
DIDELIS
GAISRAS
taip atkakliai laikosi n a r d a n - j m a i š y t n s i į j o s l i a m į „ į u s reidie, sumažėjus darbams, jau
SOFIJOJE.
čių laivių, Anglija dirbdins j k a l u s * 0 i „ardančių laivių kla-{
kiasi laimingi, turėdami cenkuodaugiausia laivų, su k u - | s i m a P r a n c i j a i a iko naminiu'
Čia iŠ t 0 '
SOFIA,
gr.
29.
riais naikinamos nardančios klausimu. Nes, girdi, ji nori
nežinomos priežasties pakilęs
laivės.
turėti nardančias laives savo
NAUJOS KOVOS SIBERIgaisras sunaikino didelį karo <
pakraščių apsaugai.
arsenalą, kuriame buvo dau
\ \ ASHINGTON, gr. 29.
Artimiausiomis
dienomis,
gybė visokios rųšies ginklų
Prancijos delegacija čia gavo t u r b u t > p a a įškės šios konferenWASHINGTON, gr. 29. —
instrukcijų nuo savo vyriausy ei jos pasekmės. Suv. Valsti ir amunicijos.
Čia gauta žinių apie pakilu
bės nardančių laivių klausime. jų vyriausybė tikėjosi turėti
IŠREIKŠTA PASITIKĖJI sias naujas kovas tarpe Čitos
Nors tai viešumon nepaskelb- y -j
"šventę"
karo 1 ^ , ^
ir Vladivostoko valdžių, ku
MAS:
ta, bet iš kitų versmių patir per dešimtį metų. Bet vietoje
rios nepasidalkia rytine Kibeta, kad Prancijos ministerių to susilauks gal tik pusės tos
PARYŽIUS, gr. 29.—Pran- rija.
kabinetas nusprendė nesutikti '"šventės," kuomet nardančių
ei jos parlamentas 177 balsų | Čitos valdžia yra bdlševistisu Suv. Valstijų projektu a p i e [ l a i v i ų klausimas nebus išspren
,
dauguma
išreiškė
pasitikėjimą
*. Ja remia Maskvos valdžia.
nardančių laivių tonažo m a ž i - - ^ ^ '
premie.ro Briando valdžia.
ninla
Jei taip, tai su ateinančiu
NORI ALAUS IR VYNO
Gavus iš Paryžiaus instruk pavasariu prisieis šaukti kitą
NAUJI KOMUNISTŲ GRŪ
cįjų, du vyriausiuoju prancu- jkonferenciją ir pabaigti laivyMILWAUKEE, Wos, gr. 29.
MOJIMAI.
zų delegatu tuo jaus atlaikė | nų klausimą.
—I Šio miesto taryba 29 bal
WASHINGTON, gr. 29. —
Ginklavimosi mažinimo konfe
rencijos karo laivynų komite
tui Pranei jos delegatai prane
šė, jog Prancijos vyriausybė
griežtai nesutinka su S. Val
stijų nardančių laivių mažini
mo projektu.
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Egipte Sukilėliai Lėktuvais
Blaškomi

CAIRO, Egiptas, gr. 29. — Į Kaip čia, taip kitur svietiAnglų militarė valdžia vartor mo ministerio įsakymu uždąja visas jai galimas ir priei- jrytos visos valdžios mokyklos,
namas priemones nuslopinti Pastos patarnavimai suvaržyčia ir kitur vietos gyventojų ,tL
sukilimus.
Koptų patriarchatą s k eValdžia išlipdė visur pra-iioms dienoms pertraukė savo
'nešimus apie griežtą uždrau veikimą.
dimą gyventojams rinkties į
Nilo upėje veikia lengvi gin
būrius.
kluoti laivai. Sukilėliai kaiMilitariai lėktuvai šen ir
ten nuolat skraido. Į žmonių ikur ardo geležinkelių bėgius.
8,000 DOL. NUOSTOLIŲ. būrius mėtomos bombos su Pačiame Cairo ir apylinkėse
durnais. Gi jei būriai neišsis- dažnai pakeliamos riaušės, kuPo num. 5053 So. Ashland klaido, tuomet į juos svaido- Irios tečiau veikiai numalšina
ave. gaisras 'sunaikino dvie mos tikrosios bombos ir atsu- mos. Daug žmonių nužudoma
I.
jų augštų medinius namus. kami kulkasvaidžiai.
ir sužeidžiama.
Nuostolių padaryta 8,0&) doL
Gaisrininkai vos išgelbėjo
PAGALIAU SUGAVO
vieną moteriškę su 4 vaikais.
PENKIS.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.

ATRASTAS NEGYVAS
ŽMOGUS.

ŠILINGAS PALEISTAS.

Miestely Libertyville First
National bankos kasierius GriKATINAS. Vyriausybės at dley ilgas laikas galvojo apie
Ashland gatvėje,
ties 69 stovas prie Tautų Sąjungos priemones, kokias jis galėtų
&at, vakar rytą atrastas ne> kontrolės komisijos Ig. Jony pavartoti plėšikams užpuolus
nas praneša, kad lapkričio 28 banką.
gyvas nežinomas žmogus.
Lavonas paimtas lavoninėn, (d - ^ i l n i a ^ s l e n k l * ekspozitoros
Užvakar jis pagaliau savo
316 W. 63 g a t
j viršininkas Lopato automobi- teorijas pavartojo praktikoje.
Ii u atvežė į Širvintus .p St.
Kuomet banką išryto atida
šilin
ir
davė širvint
ŽYDAI SURINKO ARTI 2
^
i
U p U į ryta dienos
"businessui,'"
ei jos yadui, kad pasirūpintų staiga ties bankos durimjs susMILIONŲ DOL.
p. Šilingą pasiųsti toliau — tojo didelis juodas automobil'iM*. Penki vyrai Išlipo iš jo.
Chicagos žydai turėjo tomis Kaunan. •
Jų vadas, augalotas ir atrodąs
dienomis vajų gelbėti saviš
RADVILIŠKIS.
Radviliš nervingas, pirmutinis ineįĮoJ
kius Europoj. Surinkta apie
kio, Stačiūnų ir kitose apylin J vidun. Paskui jį inėjo kiti
du milionu dolerių.
kėse važinėjasi kartais milici- keturi.
Tiek aukų tik Chicagoje!
jantai, kartais karys surašinė
Kasierius Gridley buvo savo
damas arba atimdami iš gyven narve, kur, kaip paprastai, pi
MAŽINA BIUDŽETĄ.
i tojų pirktus,ar tai iš bermon- nigus skaitė.
"Mes esame bankų ekzaChicagos miesto tarybos fi- tininkų daiktus, kaip antai:
PARYŽIUS, gr. 29. — Čia sais prieš 1 priėmė rezoliuci nansinis komitetas jau žymiai šulinių triubas ir tt. Tuo bu- minuotojai," pasakė vadas pri
ties Suv. Valstijų ambasada ją, kuriąja reikalauja grąžin apsidirbo su miesto kontrolie- du jau surašyti arba atimti siartinęs prie kasieriaus lan
ir ambasadoriaus rezidencija ti šaliai alų ir vyną.
riaus sustatytu ateinantiems 1 daiktai pas A. Povylių iš Žiu- gelio.
Tai bus plėšikai, pamintisustiprinta sargyba. Nes ko BOLŠEVIKŲ-ITALŲ PRE metams biudžetu. Komketas ronų kaimo, Žeknį, Rudeeką
munistai ir vėl pradėjo grū
žymiai siaurina išlaidas vi ir Stočką iš Bijočių kaimo, jo kasierius ir mandagiai paKYBOS SUTARTIS.
PARYŽIUS, gr. 29.—Kaip sijos atstovai tikrai bus pa moti ambasadoriui.
siems departamentams.
Vitkauską, Vaičiaką, Dykšą ir j kvietė svečius ineiti pašaližinomą, pirmomis sausio die-; kviesti ekonomlnėn konferenPARYŽIUS, gr. 28. — Anot
nin kambarin.
—
kitus.
nomis ateinančių metų mieste - eįjon. Ir jei bolševikai bus ZITA GAL KELIAUSIANTI. Havas depešos iš Romos, te ATPINGA SVIESTAS IR
Kuomet tie suėjo, kasierius
Cannes, Prancijoje, sąjungi- j tiek mandagus, kad pažadės
nai pasirašyta Rusijos bolšeKIAUŠINIAI.
staiga užtrenkė duris ir atrė
ILUKŠTOS LIETUVIAI
ninku vyriausioji taryba turės Pranei j ai atmokėti skolas įr
BERNE, Šveicarija, gr. 29.'vikų su Italijos vyriausybe pa
mė jas išanksto pagamintu
SKUNDŽIASI.
susirinkimą. Tame susirinki- duos reikalingų gvarantijų,
Šveicarijos vyriausybė lau- daryta prekybos sutartis,
iPranešta, kad keliais cen
ramsčiu. Pats-gi kuoveikiau
me be kitko bus apkalbėta j Anglija su Prancija pripažins kia atkeliaujant buvusios Au
tais atpigo sviestas ir kiauši
RYGA. Iš Lietuvos pasie primynė su koja alarmo knyšaukiamoji Londonan ekono- j bolševikų valdžią,
Chicagoje pavogta 7 auto niai. Bet ne vartotojams.
strijos imperatorienės Zitos
nio Latvijoje Hukštos kampo, pkį ir per telefoną pašaukė
minė ir finansinė konferenci- j Ekonominėn konferencijon iš Madeira salos, nežiūrint mobiliai paroje gruodžio 27—
girdėti nusiskundimų del da- Į policiją.
1
ja. Žinoma, bus aptarta Ru- Londone, sakoma, busią pak- skelbiamų uždraudimų.
28 dieną.
PLATINKITE "DRAUGĄ. romų apsunkinimų pereitį sie
Trumpu laiku aplink banką
sijos klausimas ir, gal, n a r - | v į e s t 0 s ir Suv. Valstijos,
ną gyvenantiems pasieny lie subėgo minia gyventojii, apsi
dančių laivių projektas.
HARVEY KELIAUJA PRAN NUTARS DALĮ KONTRIBU-. paskui negalės mokėti, reikš tuviams, kurie kaip nesenai ginklavusių revolveriais, šauCUON.
nuo Lietuvos atskirti, turi tuvais, šakėmis ir kitokiais
Iškalno yra žinoma, kad ta- j JAPONIJOS BANKININKAI
CIJOS IŠMOKĖTI.
nėra jau iško.
rybos susirinkime Prancija
tJAN
1921 metai Vokietijai labai daug įvairių reikalų Lietuvoj. įnagiais.
LONDONAS, gr. 29. — S. ipaskui proklamuoti bankru- brangiai atsiėjo. Milžiniškos Kadangi nėra lietuvių mokyk
Atvyko policija. Atidaryta
griežtai stovės už tai, idant
tijimą.
TpKYO, gr. 29. — Merku- Valstijų ambasadorius Angli
Sumos išleista skoloms. Atei los, daugelis siunčia savo vai kambario durys ir įsakyta iš
Vokietija ligi paskutinio ska
eiti penkiems vyrams. Tie iš
nančiais mestais nežinia kas kus į mokyklas Lietuvon.
tiko mokėtų karo skolas. Pran- lovo valdžia Vladivostoke tikė- jai, Harvey. iškeliauja į Can
BERLYNAS, gr. 28. — Vo turės įvykti.
ėję net akis išvertė pamatę
Ateinantiems
cija tik tuomet kiek-nors nu- josi gauti 5 milionus yenų pa nes, Prancijoj, kur jis neofi
ŠIAULIAI.
Prie Šiaulių policiją ir ginkluotą būrį žmo
sileistų, jei gautų užtikrinimą, | skolos nuo japonų bankininkų. cialiai dalyvaus vyriausios są kietija sausio 15 d. išmokės iš metams vokiečių n u o m okad bolševistinė Rusija jai
Tečiau Japonijos vyriausy jungininkių tarybos susirinki puolančią karo kontribucijos |nės pasiskirsčiusios. Vieni iš apskrities valdybos pradėjo nių.
dalį, nors prisieitų tam tikslui jų tvirtina, kad 1922 metais j v e i k t i Juriskonsulas, kuris,
Pasirodė, kad tikrai bankų
grąžins senąsias skolas. ,
bė perspėjo savo bankininkus me.
/
j atiduoti paskutinę markę. Bet Vokietiją laukia baisus var tarp kita ko, duoda neturtin ekzaminuotojai. Pakilo gardus
Anglija labai nori Vokieti 'neduoti paskolos. Nes Mertoliau atsisakyti mokėti pas- gas.
Valstybė visai turės giems gyven tojams įvairius begalinis juokas.
jos atgaivinimo. Vokietija at kulovo valdžia negali duoti BUS DAUGIAU DARBO.
kelbus formalį šalies bankru- griūti. Nes buvusieji priešai patarimus dykai.
sigaivinti! tik palengvinus jai jokios garantijos.
AURORA, 111., gr. 29.
tijimą, nežiūrint prancūzų tru- gali užimti visus Vokietijos
mokėti karo skolas. Paleng
KAUNAS. Gruod. 1 d. .pa
plotus, kuomet nebus mokama
vinimų gali padaryti Pranei- KAS BUS SU RYTINE GA- Chicago, MuVaukėe & Gary kšmavimų ir grūmojimų,
geležinkelio kompanija tarp«
šventinta "Vaikelio Jėzaus"
Svetimų^šalių pinigų vertė,
Taip nutarta Wirtho minis kontribucija.
UCIJA?
ja, jei ji gautų kiek sfeolų iš
valstijinės komercijos komisi terių kabineto nepaprastame
Kiti vokiečiai pramato, kad Draugijos beturčių ir našiai- m a m a n t nemažiau 25.000 doL
Rusijos.
jos autorizuota tarpe šio ir susirinkime, kurs buvo sušau ateinančiais metais Vokietija čių berniukų prieglaudos ir A-'
gruodžio 28 buvo tokia pagal
Taigi jei Angljia pageidau- \ VIENNA, gr. 29. — Rytinę
Merchant8 Loan & Trust Co.
ja Vokietijos atsigaivinimo,, Galiciją, rusinu šalį, terori- Joliet miestų pratiesti naujus ^ t a s p ^ į ^ prezidento Eberto. sulauksianti moratoriumo ir matų mokyklos namas.
J - -ii—!
Sausio 15 d. išmokėjimu vo valstybė pradėsianti rekonst
Anglijos sterl. svarui 4.07
pirmiausia ji turi suartinti j zuoja lenkai. Vyriausioji ta- geležinkelio bėgius. Tai atsi
Prancijos 100 frankų
7.56
Tomis dienomis Chicagoje
Rusija su Prancija ir užtik- ryba ateinančiame susirinki- eis daugiau dviejų milionų do kiečių vyriausybė nori įrodyti rukcijos darbą.
lerių.
sąjungininkams ir Amerikai,
4.43
Vyriausybė ir spauda pri lankėsi vyriausias Suv. Valsti- i Italijos 100 lirų
rinti, kad Rusija
Prancijai me, sakoma apspręsianti to
30^' ji moka skolas kiek tik pažįsta, kad 1921 metai Vo jų teismo teisėjas \Taft. Jis
mokėtų senąsias skolas.
krašto likimą. Gal bus liep
Vokietijos 100 markių
.55
CHICAGO. — Šiandie gra išgali, ir jog ji nori savo pasi- kietijai buvo sunkiausi metai. kalbėjo čia advokatų sąjun
Londono laikraštis T i m e s ta lenkams iš ten išsikraustyLietuvos 100 auksinų
.55
ketinimus pildyti. Gi kuomet Aršesnių jau ir nebereikiama. gos susirinkime.
žus oras; kiek šalčiau.
Lenkų 100 markių
.03
skelbia, kad bolševistinės Ru-|ti.

raneša, Anglija ir Prancija
Pripažins Sovietus

•

PINIGU K A S .

KetvirtadieiL^Gruod. 29, 1921
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kuomet jis pamatė žvėriškus nesuskaitomus būrius visokios no tėvynėje.
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS lenkų darbns,
stojo skriau rųšies profesionalių reforma
Kaip čia butų .galima pava
džiamųjų rusinu pusėn. Tuo torių, kurie stengiasi kyvento- dinti tokį atsitikimą?
met lenkai nei pabludėliai puo- jus pažaboti ir terorizuoti.
Mums rodosi, tai Dėdės Ša
lesi
prieš
jį.
Pati Suv. Valstijų vyriau mo gerumas. Čia Dėdę Šamą
PRENUMERATOS KAINA: #
CHICAGOJE IR t i S I E N Y J E :
Amerikoj gyveną rusinai sybė pereitais keleriais metais atstovauja šalies vyriausybė.
Metanu
,
• * • • • mažai veikė paliuosuoti savo
parodė pasauliui daug savo Taigi, pacaoje vyriausybėje yPusei Metų
**•
tėvynę iš Varšavos imperialis kilnumo. J i siuntė reikalingą ra vyrų, kiirie atjaučia Žmo
*IJV. VALST.
Metanu . • • * *
94.00 tų teroro. Manė lenkai visgi pagelbą nukentėjusioms vals
nių vargui ir nelaimėms. Tie
Pusei Metu
14H*
Pr^numetata. mokasi iškalno. Lai susiprasią ir paliausią žudę jų tybėms ir atskiroms tautoms. vyrai vaduojasi žmoniškumu
ka* skaitosi nuo užsirašymo dienos brolius.
Apie šiandieninės Suv. Val ir kilnia širdimi. Tokiems ge
a« nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir
Bet kuomet jų lūkuriavimas stijų vyriausybės
kilnumą riems žmonėms maloningas
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti Isperkant krasoje ar expres« "Mo- pasirodė tuščias, tad šiandie ir mes patiriame iš pačios gin Dievas visuomet atlygins. Nes
aey Order" arba Įdedant pinigus j
jie pradėjo smarkiau bruzdė klavimosi sumažinime Konfe ji* daugiau tūkstančiui vyrų,
.•^istruota laišką.
ti prieš savo nevidonus len- rencijos "VVashingtone.
moterų ir vaikų nušluostė kar
UKAUGĄS ' P U B L CO
Suv. Valstijų
delegacija čias ašaras ir juos pradžiugi
^34 S. Oakiey Ave., Chicagv kus.
•
Antai New Yorko valstijos konferencijoje veikia sų atvi no. Leido įeiti laisvon šalin,
TeL Roosevelt 7791
4timiiimiinmii1imiiiiiiiniinnmniir* apskrities Monroe rusinai gy ra širdimi. Suv. Valstijų dip pasisvečiuoti pas saviškius Ir
ventojai jau pasiuntė protes lomatai nevartoja jokių sukty- gimines. Toks laikinas leidi
tą prezidentui
Hardingui* nių, kai kad dažnai elgiasi mas yra lygus pilnam leidi
Proteste jie įrodo lenkų bai kitų šalių diplomatai.
nlui.
senybes, atliekamas rytų Ga
Viskas kalbama, projektuo
Šio Dėdės Šamo gerumo mes
Rytinės Galicijos daugu
licijoje. Ir prašo Suv. Valstijų jama ir dirbama be mažiausios visi neturėtume pamiršti. Ir
ma gyventojų yra rusinai, ry prezidento pasigailėti rusinu
apgaulybės, su atvira širdimi, turėtume visi stengtis pasiro
tinių apeigų katalikai. Šian tautos. Prašo padaryti sąjun
su geriausiuoju pasiketinimu. dyti pavyzdingais žmonėmis*
die jie pergyvena baisiausius gininkuose savo įtakos, idant
Mes turėtumėm pripažinti, mylinčiais šios šalies laisvę.
laikus. Gudrus ir beširdis len- jie lieptų lenkams apleisti ry
kad daugel atsitikimuose mū
—
Nkų prietelis, buvęs Pranei jos- tų Galiciją.
sų vyriausybė pasirodo net
premieras Clemenceau, tą Au
Ta s protestas atspauzdintas pergera. Taip yra kad ir su
strijai priklaususią provincija,
i <—*kaikuriuose anglų laikraščiuo paskolą Europos valstybėms
pavedė valdyti tokiems pat
se. Tad jis pateko ir į Ameri karo laikais. Išskolinta dau
Eucharistinis Kongresas.
lenkanis.
kos lenkų rankas. .
giau dešimties miliardų dol.
Lenkai šiandie sako, kad
Šiandie lenkų laikraščiai Ir iki šiolei nei vienas skoli 26-sai Tarptautinis Eucha
jie turi rytų Galicijos manda
jau ražo apie tą rusinu pro ninkas nemoka Suv. Valsti ristinis Kongresas bus Ko
tą 25-riems metams. Tam lai
testą. Ir, kaip paprastai, visa joms net nuošimčių, kurių yra' m®J- Prasidės gegužės 25 d.,
kui praėjus visame tame kraš
tai vadina melagyste, pačios šimtai milionų. Taip yra todėl, 1922 rm, ir baigsis 29 d. Orte busiąs pravestas plebisci
lenkų valstybės išniekinimu. kad S. Valstijos tų nuošim ganisuoti tą Kongresą Šven
tas. Girdi, tuomet patys gy
tasis Tėvas paskyrė Romoj
Tai, girdi, išdavikų protes čių nereikalauja.
ventojai po to lenkų valdymo
Prieš pat Kalėdas New Yor-f k o m ! t e t »- Komiteto pirminintas ir tas jiems nieko negel
pasisakysią, ar jie norį pa
bės. Nes, girdi, Lenkija su ko udstan sukeliavo daugiau kas yra Romos vice-regentas,
likti prie Lenkijos, ar norį
rytų Galicija elgiasi pasirem tūkstančio ateivių iš Europos. monsignorius Palica.
autonomijos, ar gal ir nepri
Kongresas prasidės
iškil
dama lenkams priklausančio Jie buvo. sulaikyti su tikslą
klausomybės.
mis teisėmis, kokias turi kiek grąžinti juos atgal. Nes šių mingomis Pontifikalėmis MiLenkams pavesta ta provin
viena didelė valstybė panašio metų ateivių proporcija iš šiomie Šv. Petro bazilikoj. Mi
cija su tikslu pačią Lenkiją
se aplinkybėse.
kiekvienos šalies jau buvo už šias giedos Šventasis Tėvas.
padaryti didele valstybe. Juk
Gegužės 28 d., sekmadienį,
pildyta.
Dar
daugiau.
Lenkai
sako,
sukčiai prancūzai ir pačią
Grąžinti tuos ateivius — vy Vatikane įvyks Kongreso de
jeg
Lenkija
su
ryt.
Galicija
Lietuvą ir visą Pabaltiją mč-'
Šventasis
rus, moteris ir vaikus, atgal, legatų priėmimas.
gino atiduoti lenkams. Bet elgiasi taip, kaip nesenai
reiškia juos stumti vargan ir Tėvas kalbėB į delegatus.
Anglija
elgėsi
su
Airija,
kuo
jiems tas žygis nepavyko.
Kongresas baigsis procesi
i
met toj šaly buvo malšinami mirtin.
Varsavos imperialistai, apIr štai prieš pat Kalėdas ja Šv. Petro bazilikoje Šven
.
I valdę jiems pavestą rytų Ga sukilimai.
neš Švenčiausį
Bet, aČiu Dievui, visos lenkų Suv. Valstijų vyriausybė tuos tasis Tėvas
liciją, tuojaus tenai pradėjo
•
skriaudžiamos tautos vis spar visus ateivius įleidžia šion Sakramentą.
lenkinimo darbą. Kuomet pat
Be pamokų sesijų, skiriamų
čiau ima veikti. Ateis laikas, šalin su sąlyga, kad praėjus
riotai rusinai
pasipriešino,
kuomet jos visos susijungs trims mėnesiams jie visi atgal publikai, įvyks įvairių katali
lenkų valdžia pakėlė baisų
krūvon prieš savo skriaudėjus. gryž New Yorkan deportavi kų apeigų religijinės funkci
terorą.
Tuomet skriaudėjams nebus mui. Jokios kaacijos nereika jos Romos bazilikose. SpeciIr šiandie tas lenkų teroras pasiteisinimo.
lauta. Kiekvienam gali bmt alės pamaldos bus laikomos
tenai s-iaueia. Rusinai kanki
.suprantama, kad po trijų mė Katakumbose.
nami ir žudomi šimtais. Te
nesių norint nelengva bus jų
Eucharistiniai Kongresai įrorizuojamos net rusinu baž
daugumą iš čia iškrapštyti.
vyksta kas metai. Ir kas me
nyčios ir pati kunigija. Patsai
Ir vos spėta paskelbta tų tai kongresui parenkami dide
rusinu Arkivyskupas Šeptycki
Suv. Valstijose gyvena ne nelaimingų ateivių paliuosavi- snieji miestai. Tuos Kongre
turėjo bėgti nuo lenkų j už maža žmonių su kilnia širdi mas, tuojaus parėjo žinių, kad sus rengti Paryšiuje
veikia
sienius.
mi. Jų tas kilnumas užtemdo! po švenčių pačiame kongrese nuolatinis tarptautinis komite
Arkivyskupas Šeptycki yra čia plačiai praplitusį šoviniz-1 bus pasidarbuota visus pa- tas.
• I m
aukštos kilmės lenkas. Bet! mą ir savymeilę, parbloškia liuosuotus palikti YVashingto
•Mtlillllllllllllflllltff Illltllllllllllllltflf IIII
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lŪSINyPROTESTAS.

IŠ KATALIKU PASAULIO,

DĖDĖS ŠAMO GERUMAS.
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Sulietuvino Žibuoklė.

NEBUVO VIETOS UŽEIGOJE,
Vaidinamieji Asmenys:

:

...

Panelė Švenčiausia,
Šventas Juozapas,
Du Angelu Sargu,
Angelai,
Piemenys,
Misaelius — aklas žmogus, žydų
šeimynos tėvas.
,
Sara — jo pati.
Rakėlė,
Morta,
Jų vaikai
Estera,
Miriam.
•

Miriainturi būti aštuonių arba dešim
ties metų mergaitė. Kitos mergaitės gal
bati senesnės.
Drabužiai : Toki, koki buvo nešiojami
Kristaus laikais.
SCENA I.
Paprastas kambarys žydų namuose.
({eina Sara imo kairiojo estrados šono.
NUeina prie lango į dešinę pusę ir žiuri
pro jį.)
SARA: Laikas mergelėms pareiti. Ne

labai man patinka, kad jos taip vėlinasi
kuomet daug svetimų žmonių yra niieste. Puikus Augusto užsigeidimas sutrauk
ti tokias minias žmonių ir trukdyti ramų
mūsų žmonių gyvenimą. Gera proga ma
rai ir įvairioms ligoms išsiplatinti. Kasžin kas tas mergaites taip ilgai sutruk
dė? (Eina prie durių estrados užpakalyj
ir Mūri per jas). Tuojaus visai sutems.
Keliauninkai vis beateina. Matytis kaip
pulkai grūdasi per miesto vartus. Šeimi-.
n inkai nežinos nei ką daryti kad tiek
svieto aprūpinus. Kas toms mergaitėms
darosi? Baimė ima, ar tik kokia nelaimė
jas neištiko! Niekados dar taip nesusivėliavo. (Eina prie stalo; sustoja). Pasa
kysiu tėveliui, kad einu pati ieškoti, bet....
vargšas žmogelis rūpinsis.
(Žingsniai girdimi. Durys atsidaro Ir
įeina triukšmingai keturios mergaitės).
MORTA: O mamyte, matytumei žmo
nių minios!
ESTERA: Turbūt jie iš visį pasaulio
šalių susirinko.
t
SARA: Rakėte, kodėl pasivėlinotT Lei
dau išsivesti sesutes, bet man rodos tu
žinojai kad nevalia lig tokios vėlumos
užtrukti.
RAKIfoLft: (Artinasi prie motinos su
išskėstomis rankomis). Brangi mamyte,

•

•

-

*

•

•!(*••

'

^ a

r

SS

mm

-- i

i

F1N. PREK. IR PRAM. MINISTERIO P, GALVANAUSKO
DEKLARACIJA ST, SEIME BIOOŽETį
1921 M. SVARSTANT.
muštos. Čia mes esam bent
tuo tarpu bejėgiai, bet atpigus
Eksportas.
markei jau pradėjo leisti. Da
Paimkim kad ir .išvežimą bar prasideda eksportas gal
bulvių, del kurių čia buvo gin- vijų, bet turi but leista tiek,
čystasi... Bulvių išvežimas ką kad nepakelt perdidelės bran
paliečiai — Paliečia daug genybės krašte, nes čia paliesmulkių producentų; smulkus* čiamas socialis klausimas, m
ūkininkai bulves sodina ir no kuriuo vistik prisieina skaity
ri išvežt. Jeigu gi mes išveži tis vyriausybei. -Savo ekono
mą bulvių visai uždraudžiam, minę politiką, mano nuomone,
tai jos išeina kaipo prekės iš mes turim t Verti ir remti pro
apyvartos ir ūkininkai sodins dukcijos kėlimu mūsų krašte.
bulves jau tik savo suvartoji Jeigu taip mes pastatėm savo
mui, o eksportui jau nebus ga žemės reformą, tai mes privers
minama. Gal tas pats ir del ti buvom ją taip pastatyt iš
javų, bet javus tai jau dau ekonominio atžvilgio, nes, po
giau dideli ūkiai gali produ- karo, del stokos kapitalo ir su
kuot. Tai, sakau, norint duot naikinto inventoriaus, prisieis
galimybės .plėstis smulkiam remtis vien ant smulkaus uūkiui, reikia leist jo pagamin- kio bent tam tikrą ilgą laiką,
tus produktus parduot. AŠ. nes tik jis gali dirbti. Jeigu
pasakysiu, kad gal but tas mes savo žemės reformai tų
šiandien nepatiks kai kurioms ūkių norime tverti, tai turigrupėms, bet jeigu pas mus me sudaryti ir tinkamas są
smulkusis ūkis yra daugumoj lygas jam produkuoti, augti
— maždaug 60 —70%, tai ir plėtotis. Ką gi geriausia
reikia gi duoti gaimybės tam gali pabrikuot toks ūkis —
nkiui produkuot ir augti. T a s Geriausia pabrikuot kiekvie
pats yra su kiaušiniais. Kodėl nas ūkis gali kiaules: per 6—
leidžiama smulkiam ūkiui iš 8 mėnesius jau jis gali supavežt kiaušinius! — Čia liečia brikuot kiaulę. Jam tas bran
mas smulkus ūkis; jeigu jam giai neapsieina, tenka surasit
duoti išvežti kiaušinius, tai rinkų, kurios brangiai apmoka,
jis gali verstis. Kuomet žmo o tas galima tik prie liuoso
nės gauna paimt tuo būdu eksporto kiaulių, nes tik tuo
150,000,000 markių ir kuomet met tveriasi tam tikros rimtos
tas ūkis moka gal but iš vi firmos, kurios ima tam tikrą
so 36,000,000 žemės mokesnių, pastovų % ir kraštas tūri tam
o gauna 150,000,000, tai aš ma tikrų garantijų.
nau, kad jis, įdėjęs likusiąją
Tai, sakau, : palietus politi
sumą ukin, gali vest tam tik ką kas del mūsų eksporto sąrus pagerinimus ir gali pas ryšyj su. mūsų krašto produk
tatyt šitą ukį plačiau.
cija, tuomet tik ir bus supran
Del raguočių Čia irgi užsi ; tama, kaip elgias savo pama
puolama. Tiesa, raguočius tuos Finansų Ministerija, ku
daugiausia laiko vidurinis ir riai prisieina kai kuriuos daik
stambusis ūkis. Nuo smulkaus tus laikinai sulaikyti, tai vėl
ūkio laukti, kad jis augintų leist. Ypač čia mes paliečiam
raguočius eksportui nėra ko. javus. Čia, žinoma', prisieina
Mes, žinoma, visai nenorim ir šitą dalyką reguliuoti, nes ky
neturim omenyj sulaikyti išve la socialis klausimas i r kyla,
žimą mūsų raguočių, bet Čia aš pasakysiu, klausimas peryra grynai politinis klausi didelios spekuliacijos valiutos
mas mūsų ekonominėj politi formoj. Javų laikymas ir
koj ir čia Vokietija pabijojo konservavimas galimas, del
konkurencijos mūsų nebrangių to, kad rugiai, palikti aruode,
raguočių ir Vokietijos produ- valgyt neprašo, ėst neprašo,
centai, kuriems apsieina bran kaip karvė ir juos galima kongiau užlaikymas galvijų, ne servuot (laikyti), tam tikrą
ir
čia
gali
but
panorėjo, kad kainos butų ntt- laiką
(Tąsa)
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atleįik man už tokį neatsargumą. Sėdė
jome šalia kelio už vartų, ir žiūrėjome į
ilgas miestan einančias keleivių eiles. Taip
susidomėjome jų nepaprastais drabužiais
kad visiškai nepastebėjome, jog taip vėlu.
Ir tik Miriam sušuko. " Eikime, sesutės,
eikime. Mamytė rūpinsis mumis!" Tada
mes pradėjome bėgti ir bėgom be susto
jimo kol namus pasiekėme. Dovanok
mums, mamyte. Aš kalta! '
8ARA : Aš noriai visoms dovanoju, bet
kitą kartą bukite atsargesnės. Juo dides
nis rūpestis mane apėmė šiandie, kad
daugybės svetima žmonių yra mieste. Kas
gal pasakyti, jog nieko neatsitiks keturioms neapsaugotoms mergelėms?
MIRIAM: Ar-gi Dievas nepaskyrė savo
angelų mūsų sergėti, brangi mamyte f
SARA: Teisybė, mano naažyte, bet Disvas nori kad ir mes imtume atsargus.
Eikite dabar, pasidėkite savo apsiaustuvus. Vakarienė jau senai pagaminta. Ra
kėte, jei tėvelis pabaigė vakarienę, atvesk
jį čionai. Negalėjau laikyti jo taip ilgai
be vakarienės, tai daviau. (Atsisėda ir
pradeda siati). (Mergaitės išeina iŠ kam
bario pro kairią ptosę, o Šakele sugrįžta
vesdama mm aklą teva j**ie <&Mė* kode?
į estrados vidurį, tada išeina)*.
MISAELIUS: Kur buvo mūsų vaikai

——

aplamai statomas klausimas
stabilizacijos mūsų valiuto*.
Taip kad, kad aiškiai suprast
tą ekonominę politiką mūsų
prekyboj, tai reikia visuomet
turėt omenyj ko prisilaiko
Finansų Ministerija. Jos di
džiausiu uždaviniu buvo visuo
met ar leist ir kiek leist, ar
sulaikyt visai išvežimą ar j vežimą to ar kito dalyko.
(Bus daugiau)
•

i

•

KASDIENINIAI SOCIALIS
TŲ MELAI.
Keletą savaičių atgal man
teko sueiti su Gary, Ind. socia
li stais, agitatoriais prieš pir
kimą L. L. Paskolos bonų.
Jie atkalbinėja žmones nuo
pirkimo L. L. Paskolos bonų,
nes, sako, kunigai ragina pirk
ti L. L. P. bonų, bet patys
perka lenkų bonus. Tuomi
daug tamsių darbininkų tapo
suklaidinti*
Man pareikalavus prirody
mo kokie kunigai pirko lenkų
bonus, jie nutilo. Aš pasiūliau
$100.00 darodymui faktų do
kumentais. Tai jie apsilaižę
sakė, kad kun. Krušas, Šv.
Jurgio par. klebonas (Chicago, II!.) ir ku*. P. Lapelis,
Roselando
(Chioago, 111.),
pirko lenkų bonų po #500.
Jau kelinta savaitė praėjo,
bet vis prirodymų nesulaukiu.
Mat, nesuranda dokumentu.
Turbūt ta Šimtinė pasiliks
mano kišeniuje.
Tai kaip socialistai, Trockio
adjutantai suvedžioja žmones
visokiais pramanytais daly
kais.

•

- 1 . M. Jagminas

Bed. prierašas. — Kun. M.
L. Krušas mūsų užklaustas
tvirtina, kad jis netik nėra pir
kęs lenkų bonų, bet duotų $1,000 jei kas įrodytų, kad yra
matęs lenkų boną* L. L. Pas
kolos bonų pirko už $250.
Kun. P. Lapelis taipat tvir
tina, kad nepirkęs lenkų bono, ir tas gali statyti, $1,000 už
prirodymą kad pirkęs. Dar
šimtą karty ir vieną tepama
to lietuviai kaip socialistai ko
voja prieš Lietuvos nepriklau
somybę panaudodami mela
gingas žinias juodindami bei
šmeiždami mūsų visuomenės
darbuotojus ir tikrus Lietuvos
gynėjus — patriotus.
" I

taip ilgai, Sara? O gal davei man vaka
rienes anksčiau nei paprastai
SARA: Ne, Misaeliau. Tu vakarieniavai
paprastais laike, bet mergelės pasivėJino.
Gerai jas išbariau už žioplinęjimą ant ke
lio. Sakėsi užtrukusios bežiūrėdamos į
žmonių minias.
IttSAELIUS: Iv kuris vaikas taip ne
darytų? Šios dienos yra didžios, įSara, ir
daugiau jau tokių mūsų dienose nebebus,
O gal ir n*usų vaikeliai tokių nesulauks.
Tai pamoka joms pamatyti tiek žmonių iŠ
viso pasaulio šalių.
SARA: Taip, Misaeliau, bet jos tokiai >
pamokai turėjo pasirinkti geresnę valan
dą ir Dtelaikyti savo motinos rūpestyje,
vien kad patenkinus savo smalsumą.
MISAELIUS: fiesą kalbi, Sara, nema
nau teisinti jų, ir viliuosi jog ateityje tįos
turės daugiau atsargumo tokiuose daly
kuose.
(Mergaitės sugrįžta ir apstoja tėveliu*.

liavo pėsčių, ir daug buvo raitų. Kiti ve
žimais dundėjo. Tokių dar^niekttomėt ne
same mačiusios.
MISAELIUS: Trumpa istorija, mano
vaikeliai. Ciesorius Augustas, apie kuri
jau girdėjote, kad patenkinus savo tuš
tybę, o gal kad padidinus duokles, davė
įsakymą, kad visi žmonės užsirašytų,
kiekviena giminė savo gimtiniame mies
te. Visi, kurie yra iš Dovydo giminės, tu
ri ateiti Betlėj-ua, Daugelis jų gyvena jau
tolimose šalyse, ir iš ten dabar turėjo
keliauti kol čiaatvyfco. Pastebėkite, vai
keliai, kad niekad negalima varginti ki
tų savo tuštybę tenkinant Bet ar jųs cia
viBOs, mažytės? Aš negirdžiu Miriam bal
so. Kas yra tau, mano mažytė!
SARA:Taip, stebėtina tyia tos šnekate(Miriam palttakns galva, bet vis tyli).
MISAELIUS : Rakėle, ar nežirtd kės
yra mūsų mažytei?
RAK&L&: Ne, Tėveli, nebent ji Vis min
Turi siuvinėti, ar ką nort dilM. Itokm tija apie tuodu keleiviu, kuriuedu pro
sėdi nuošaly labai užsimąsčiusi).
mus šį vakarą praėjo: g*aei panetė, ir
MORTA: Tėveli brangus, ar nepasakysi malonaus veido senelis. Panelė meilei
mums ką reiškia visa tai ka mes šiandien i nusišypsojo į mūsų įsesntę, ir Miriam, pa
matėme? Sėdėjome šalia kelio visą po pie- traukta tuo meilumu, greitai bėgo ją pa
t$ laiką ir labai stebėjomės iš nepapras sveikinti:
tų keleivių drabužių.
(Bus daugiau)
ESTERA: Taip, Tėveli, labai daug ke
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DR. G. I i 6LASEB
Valandos: 9-11 rytais, 1-1 po;
>letų Ir 7-8 vakarais. Nedėldie
[niais tiktai po pietų 1 lkl S • .
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niv*i V890
«a«A
Ofnoe **a
Tol. Blvd.
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iDr.N.T.STRIIOL'ISS
S
g

Lietuvis
GYDYTOJAS m CHTRtJRGAS
Perkėlė savo ofisą J
o 4601 SOUTH ASHLAND AVE. Z
Į V A L . : 10:S9 iki 12; 3:30 iki 5 Irg
e' 6:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. "
^
N a m . : 2914 W. 4S St.
g
3
Tol. Lafayette M 3
*

TeL

Blvd. 7042

Dr. C. Z. Vežeiis
LIETUVIS DEJOTSTAS
4712 SO. ASHLAND AVENUE
ARTI 47-tos Gatvės.
naos: nuo 9 ryto Iki 9 v a k . |
>mis nuo 4 iki 8 vakare, jj

I DR. J. SHiNGLMAN I

Praktikuoja 80 metai
Ofisas S14t So. Morgan St,
Kertė 22ad St.,
Chicago, DX
8PECIJALISTAS
Moteriškų. Vyriškų ir chroniškų

JAUNIMO DARBUOTĖ.

PERSTATYMAS.

Kryžius užlaiką kiinikus.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto
Idaho, Waskingtono, ir Oreiki 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 2 po pietų,
Spriflgfield/ U I — Kulėdųjgono valstijų Jaunųjų Rau<k>Gary, Ind. — čionykštė L.
Telefooas Tards 087
Vyčių 82 kuopa turi išlavintų ! vakare, fly. Vincento parap. nasis Kryžius turi 196,663,
m -— -.i _ mįt a a i » * • • » » » • • IMI m m tm m
chorų, kurs kartu skaitosi ir j salėje L. Vyčių 48 kp. Dramos narių. Washingtoao naryste
par. clioru. Jo ved. A. Šlapelis skyrius atvaidino dviejų aktų i didžiausia su 118,067 nariais;
Alaskoje yra 1,900 Jaunųjų*
turi nemažai gabumų ir jis komedijų "Piršlybos
pats vis tolesniai lavinasi. | Pelėsio rolę sumaningai at*
GYBTTOJAS I R CHmUKGAS
4«3l So. Ashland Ave.
Tas chorui, kartu ir parapijai Mo J. Grūstas, o "Bimbalo"
Tel. Yards 094
yra labai naudinga.
^ t drųsiai vaidind A. Kupė-;
OFISO V AL.:
ris
* iki 10 v. ryto, 1 iki 3 Ir 7 Iki
Vietinis
klebonas,
gerb.
kun.
- "Kupciaus" rolėje jue*
9 v.
atn
Tel. Naktimis ir ncdėlloj po pietų
S. Martišiunas visiems pra-! ki*8*{
* & J - Mileris, o
Oa kianti 1204
*
* I kilniems reikalams yra prie "Baltanosr©" rolę atliko A>
Saldai.
Stirbis.
"Šarkaitės"
rolę
ru
lankus ir juos remia. Nemažiau
Didžiainjam Europos karui
IIcT ! prielankus yra ir Vyčiams ' pestingai atvaidino J. Šugin
HM

DR. MAURtCE KAHN

.*++.

m*m

| Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 10900 S. MJchigan Ave.
VaL 10—12 ryte: 2—4 po pietų.
8:80—8:80 vai. vakare.
Rcsldencija: 10638 Peary Ave.
Tel. Pullman 342 ir Pull. 349

J i s yra j ų uolua

* m ė j a s . u ž t o | i taitt ir gavo d« labai gražim praslinkus, Sakiai tampa Za-

i»«•...» I

111 s s i r i 11:

M St irti S KaisM SI,

:

i V. W. RUTKAUSKAS

Graži išvaizda
Visiems
Patinka

Dr. M. Stupni

1

DR. A. L YUŠKA

PER

1811 South Halsted Street
Valandos: 10 iki 13 ryte: 1 lki4
po pietų; 9 iki 9 vakare

av—
a

i -••

••m-m-

——

-—

-•

>Os>s>e>C>*k9i9i900<m
Telefonas Pullman

Dr. P. P. ZALLYS
LIETUVIS DEHmSTAS
10991 So«9k Miefiigan
aus.

^JnĖ^f^^Liiljrtiž- ir'

•nra. . L I E T U W

KELIONE *-

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgą*

^Telefonas Boulevard 4139

l ^ P ^ ^ A. Masalski
Graborius
Patarnauju lai
dotuvėse,
ves
tuvėse,
krikš-Į
tynose ir kituo
se
reikaluose \
Kainos prieina
mos.

13307 Aubum Ava. Chicago.

H A M a U R O ^ J ^ į
A R B A LlEPOJą

VAMUOKST VISI PAUANKIV I R
TIESIŲ KELIU
liiornvial važinofa"nt i Pittavą apienkia
Lenkų juostų (karidorių")
Visa Trečia Klesa Padabnta I Kambarius
Ant 2-Jų, 4-rių, 9-šių ir 9-nlų X»ovų
"ESTONIA"
Išplauks
Sausio 11, 1922
"UTUANIA"
Išplauks
Vasario 1, 1922
Trečios Klasos Kainos Ir,
HAMBURGĄ 9103.50 — PILIAVA 9106-50

S

ureapoai; ftf9.<tf».
j>eloi 4aivakor. ir žinių kreipk, prie savo. agen.

Terpentinas Sustabdo
Rumatizmo Skausmus.

Naujas Terpentino išradimas suteiks uma palengvi
nimą nuo skiaudamos gerkles, krupo, slogą, išsisukimų
ir Eamatasmo.
mm

• M M

Sustabdyk tuos rumatizmo skaus
mus tųojaus. Te9rul terpentinas juos
sustabdo. Kuomet terpentinas ateina
tai skausmas išeina. Pamėgink pa
sitrinti skaudamas vietas su juo.

Ave. ChicagoJ

t.

DR. S. NAIKUS

DR. P..Z. ZALATORIS

3319 Auburnl

l*jisknl«».w,

-I-II-

DR. R. G. GUPLER

i DR. CHARLES SEGAL S

GRABORIIS IR
Balsamuotajas
Tūrių automo-5MliuB vtsokienMS^
reikalams. K a i n a i
prieinamos.

laivakorti
>orl u ir 1.1,
v m \ I M M <«* \

DR. C. KASPUTIS {

IOSAMER1KO,

'

^Telefonas Yards 1198

FABIONiS ir M!CK!tV!CZ, Ved.

DR. A. A. R0TH,

TeL Canal 257, Vak. Canal 2119

\

'

MAŽEIKA 1

1

Generalis Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas.
2338 S. Oakley Ave., Chicago
Arti 2S-čio Place.

•

Ten Buvęs.

r« • B n u l r
,• . 611
gėlių bukietus. "Tetulės" ro- navykijos centrų^ nes vieton
.kuopa žydi, auga.
V.v
•ni
tę atvaidino M. Kasparaitė* Naumiesčio apskrities pada
Kc!
• 1 iki
Kiek laiko atgal Vyčių
. " T a m ų " roles gerai vaidino ryta Šakių apskritis, kurios
kuopos
narės-mergaitės
suor
ĘXW*B.
{A. Lodaitė ir studentas A. centras Šakiai. Visos apskri
• '
=
ganizavo atletinį ratelį." Jis
ties
įstaigos,
komendantūrų
Vyšniauskas. Visi savo roles
>*9>9>%««j#9>9/9/9<%9«»«/9*«U!« 8
1
««UllM4UIIIIIIIMI2IIllllllCHIiltillli:illflI8f iki pat šiol gyvuoja, bet pla
išskyrus,
kuri
liekas
Naumies-i
VALENTINE DRESMAKINO t
gerai atliko bet poni K. KuTelefonas Voo auren 994
tesnio veikimo neapėmė. Nei
OOLLSGES
i
Žmonės ;S497 W. Madisoa, 1990 N. Wells.! |
m. t įsa Independenoe Blvd.
perienė "Piršles" rolę atliko tyj,—yra Šakiuose.
įrankių mankstinimuisi nepa
•905 S.- Halsted « r e e t s
<
tarį puikiai, kaip tikrą artis tuo patenkinti, nes esant cen 197 Mokyklos Suv. Msttfa**. o
jėgė įsitaisyti. Narių turi aMoko Siuvimo, Patternų kir-Į >
tė — profesijonalė už ka gavo trui apskrities viduryje leng pimo, DesigTitng bizniui ir napie aštuoniolika.
ftnsas Gydytojas i t
Vietos duodama dykai.
va jis pasiekta
gražių gėlių bukietą.
Kpedjalistaa Moteriškų, Vyriškų
| Diplomai. Mokslas lengvais atPastaruoju laiku susiorgani
Kleeos dienomis ir
Valkų tr visų chroaiakt, Uffų
Šakiai — senas žydų mies įmokėjlmais.
Prie surengimo šio vakaro
vakaraia
Reikalaakit
knygelės.
VA1.AMD08: 10—II ryto 9 — • p* zavo kuopos narių-vyrų atle
į Telefonas Boulevard 9199
»
|TeL
Seelcy
1949
taipgi daug pasidarbavo: Rup- telis — atgijo. Puikiai gyvuo
pietų, 7—s vak. Ifedebotnis 10— i i d
tinis
ratelis.
Išrinko
laikinų
SARA PATEK. pirm.
»«•**« 3864 60. Balsted St.. C%t«a«i
šlaukis, Gudauškaitė, Mastei- ja du garo malūnu, kurie
Telefonas Drover 9*93
valdybų: V. Prakorotas, pirm.
C
DEHTISTAS
kaitė, Brazaitė, Gedminaitė, taipat teikia miestui elektrų.
MimirifiwimtwimtiwtmMittirmii>mi
J. Kaminskas, pag.; J. Zdan9X31 So. Halsted St.
Sustiprėjus kooperatyvas sta
i Valandos:
9—12 A.M.
į
1
XA. x» ciA 1
*• ivt^psis ir kiti.
FR. W A T E K A I T 1 S
1
! _ * ; 7 _ s P. M.
g
tos didelį medžio namų; turi
LAIKRODININKAS
kus,
rast;
B.
Stankus,
fin.
I
1
.
,
1fiJt&*JaJt£#&Jb«*&ja£* ^ fi#£ * f t « *
rast.; A. Pažėra, ižd.; K. Rim
aisau
ir užlaikau jvairių auktjiniųį
jos i? plytnyčių. Tai pramonės
Žmonių
buvo
pilnute
svetainė.
Pelno
Jiko
suvirs
šimtas
daigtų krautuve."
»?•
kus maršalka.
»
=
sritis,
nekalbu
apie
žydų
Sąžiningai
patarnauju.
dol. Pelnas skirta įgyjirfiui nau
CHTOtROAS
o 1827 So. Halsted St.,
Chic
Noi*s tik apie trys savaitės jo piano, kurį vietinė Vyvių krautuvėles.
J
Kam p. Oakley Ave. ir 24 Gatvės
•9WlW«ll'»^oo^*«o o^%«
kaip suorganizuotas tas rate
Ofiso
Valandos:
Nuo
2
iki
5
po
Apsvietoj Šakiečiai taipat
k\). dar prieš Naujus Metus
U12TUVTB
pietų kasdien, Panedėlij ir Ketver
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
lis,
bet
jau
parodė
nemažai
pakilo. Nuo 1918 metų gyvuo BULGARIAN BLOOD TEA.
ge vakarais.
žada įsigyti.
Ofisas Ir vyvenimo vieta:
Ofiso
TeL:
Canal
1713—241
8252 South Halsted Street
gyvumo. Jau įsitaisė '*boxing
Sultys išspaustos is žolelių pacebl
Vakarų sumaningai vedė ir ja Žiburio gimnazija Šakiuose.
Rcs. Tel.: Mid\vay 6512
Ant vlrfians Univer. State Bank
gloves".
Žada
surengti
įvai
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo
sti
sureguliuoti jūsų vidurius ir
3
jaunimų prie Vyčių organiza Šiais metais veikįa 5 klasės; kraują. Išgėrus karštos arbatos prieš
—4 po pietų; nuo 7—9 vak.
rias pramogas, kurių pelnu
Nedėliomis nuo 10—J
cijos dėtis ragino niuzikas A. mokinių yra į 300. Kas malo einant gulti tuojaus jums paleng
Telefonas Yarda 2S44
vins. Didele dėže $1.25 arba 3 dėžės
nusipirks įvairių įrankių rei
nu, kad mokomasi, savuos na už $3.15 arba € už $6.25. Adresuo
I.
Aleksis.
kalingų atletiniam lavinimosi.
kite Marv^l Prodttds Company. 509
kadangi šis perstatymas vl- muos, kurie dar nėra Užbaigti. Marvel Building, Pittsburgb, Penna.
Tas ratelis turi keletu ga
sieins labai patiko, tai jauni Tuotarpu išvesta pirmas gy
l
ADVOKATAS
bių atletų. Pavyzdžiui, J. Zdan
mas sausio 8 -d. žada atkartoti venimas, pridengtas laikinu
Ofisas Didmiesty]:
kus yra pasižymėjęs Froebel ir pelnų paskirti parapijos stogu. "Ruošiamasi statyti salė
• p e r k ė l ė savo ofisų p o n u m e r i u i
29 South La Baile Strtet
taf*9 SO. ASHLAND AVENUE |
liigh scliool "football , , žaidė naudai.
Kambaris 324
ir antrasai gyvenimas, taip
. .
Telefonas Central 6390
SPECIJALISTAS
J
jas. Jis už pasižymėjimus yra
kad už kelių metų bus puikus
Akstinas.
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
paskirtas
nariu
visos
Indianos
rūmas. Kas svarbiausia, kad
—
: ryte nuo 10—12; nuo 2—5 J J Vakarais, 812 W. SSrd l t
valstijos "teani". Tai yra DARBININKŲ PRAKAL
pietų; nuo 7—8:30 vakare, g
Telefonas: Tards 4681
užbaigimui reikalingos lėšos, Moterys^- Koletos dK*ų Vartojimas
ledėUomis: 10 iki 1.
vm>
.
i
»
garbės vieta kuri retam ten
Carter'i
Utth
M ^
kurių kaip tik stoka. Ameri daugiau
BOS.
Telefonas Dresel 2 8 S 0 |
prisidės prie
ka, lietuviams galima tuo pa- .
pagraarnimo
jūsų okiečiai — neužmirškite.
dos negu ko
PATERSON, N. J. — Gruo
skižiaugti.
kie gpecialtai
Gimnazija
pastatyta
ant
sa
ANTANAS A 0LIS
masažiai.
DR. M. STAPUU0N1S
Kiti to ratelio nariai parodo džio 11 d. įvyko L. D. S. su vos iš dvaro gautos žemės už Kuomet
(OLSZEWSKI, JK.)
oda
NAPRAPATH
rengtos
prakalbos.
Kalbėjo
spauguota
nemažai miklumo.
ADVOKATAS
miesto, norg miestui atsista- tuomet kas
| G T 1 > A U B E GYDUOLIŲ ER B E
vietinis klebonas kun. J. Pe
Veda bilas visuose teismuose
OPERACIJŲ
Mergaičių ratelis ' jau nu
tant pasirodys mieste tebe nors yra ne
Miesto Ofisas:
Ofisų Valandos:
traitis
ir
M.
Kerbelis.
Abu
gero su jūsų kepenynimis.
*7 S, Dearborn S t . Room 1040
9347 Emerald Avenue
džiugo.
Sako,
kad
ko
jos
ne
santi.
Mokiniams
tuo
smagiau,
Milijonai žmonių, jaunų Ir pe
Telefonas: Central 1774
į 9 iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare j
kalbėjo apie darbininkų rei
nų
vartoja suos pilsus tiuo gaivos,
Telefonas Boulevard 9397
įstengė, tai vyrų ratelis tų del
silpnumo,
negrumuliavimo ir kitu
Vakarais: 3251 S. Halsted St.
kalus ir ragino stoti į Liet.
731 W. 18-th Gatvė
vidurių ligų
jų padarys. Vyrai yra gana
Telefonas: Boulevard 558.
Nuo 2 IW 5 vaxare.
PARODA.
»fAŽA PILELE — MAŽA KAINA
Darbininkų Sų-gų.
Y.
%G
mandagus. Jie negailės joms
Paminklų ^ulptoriaus V.
pagelbėti.
Undaro persikėlė nuo BridgeDANTINIAI KLINIKAI
Į j į j " ' - ' ^ ! "
•••'-^Eg^-^i^-^aac^
Parsiduoda karčiams tirštai apgy
J. P. WAITCHES I Dabar Vyčių kuopų sudaro
porto" ant *'Town of •Lake^ venta
NAUDINGI.
lietuviais ant Town of Lake
Lavvycr
puse
ar
visa pardavimo priežastį
daugiausia čia augęs jauni
P. Baltučio bankan buvus
patirsite ant vietos.
LIETUVIS ADVOKATAS
mas, mergaitės tai vien čia auj ( F o r e i g n Language iaf. servio**
-KlLjas" 4600 So. Wood St.
•45S0 So. Paulina Str.
Dten.: R. 611-127 N. Dearborn St.
3107 So. Morgu
TeL Dearborn 6096
Chicago, m .
gusįos. Tie atletiniai rateliai
Portlaad, Ore. Jaunųjų ATęsis
sruo
29
gruodžio
iki
30
Vakarais:
19736
S.
Wabash
Ave.
CHICAGO, rmniois
Roscland
TeL Pullman 6377
dar daugiau čia augusio jau merikos Raudo,nasis Kryžius sausio' 1922 m. žingeidaujan J, .' J L L . • K BF "• i i " .'•',.
Telefonas Tards 5082
+*>
ndos: — 8 iki 11 U ryto:
nimo
suburs
į
L.
Vyčių
kuopų.
užlaiko
penkis
dantinius
klinitiems bus progos pamatyti ir< Parsiduoda bučerne ir grocerne
i po ptetų iki 8 *a8x. Nedėllo- j
? » • • mmmmmmmmmm
m ^ m » » ^ » Į f c — m> -mVį
vįetoj ca»h biznis eieTa kninTas jawrinias Vyčių kuopoj kus čionai del mokinių. Per išsiskirti gražių
mis nuo B iki 9
pamink III, •geroj
*|Tei. .Randolpb 2898
gučlu, daug gražaus stocko. Rafada
yra stebėtinai persiėmęs tikra pereitus metus, 28,756 vaikų nes tai pirmas Lietuvis išdir pygi, kambariai pagyvenimui gra
A* A* o L A l \ 1 J
žus, garadžius 2 mašinoms, visokių
ADVOKATAS
lietuviška
dvasia.
Nors
nelan
dantys
peržiūrėti
ir
10,368
vai
tautu apgyventa patarčiau lietuviui
bėtas.
Cbicagoje.
Užsisakiusie
Ofisas vidiunicstyje
tegul
naudojasi proga
Pardavimo
ASSOCIATION BLDG
kę lietuviškos mokyklos, bet kų dantys paįaisyta. Tas dar ji f»minklų gaus dova»ų po priežastis
einu
į
kitų
bizni.
Susiu
19 South La Salle Street
namie
po
pietų
ir
vakare.
R o o m 1303
nariai ir narės gražiai lietu bas ant mėnesio kainuoja $1,- ra gražių stovylu, tautiškai
Leo J. Norbut
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų
124S
So.
Cicero
Ave, Chicaro, 111.
viškai
kalba.
Tautos
reikalus
000,
ir
be
$2,000,
kuriuos
pi.Namų Tel. Hyde Park 2395
didvyriu,*
(Apgr.)
1900 S. Halsted Str.,
„,","1 , \W
=
stipriausiai remia.
Amerikos Raudonasis
nigus
TeL Canal 2118
Dabar dar daugiau galėsime,.Kry&«s aukojo ir $l,20ą ku
'Valandos: 18 ryto lkl 8 vakare.
riuos miesto dantistai aukojo,
Telefonas Canal 5395
j tikėtis iš šio jaunimo.
Į Gyvenimas:— 8»11 W. OSrd Str.
Kas jis.
Jaunųjų Amerikos, Raudonasis
T*L Proepect 2468.

JOHN 6. MEZLAISKIS

sg^r*

»^i

f

IDr. L L M A K A R A S I

Girtuoklystė — ne naujiena
Šakiams. Esant mieste į 20 aludžių ir kaliems traktieriams
sunku nebūti girtiem. Tad įčismaginę gerai traukia. Žinokitę, Amerikiečiai, kad ir zanavykai moka gerti.

j ] Prįsoaša visiems kad po Ba«-<
, >slo 1, 1922 perkelia residencija]
po numeriu
1325 80. 49 Court
Ofisas
bus toj paCioJ vietoj,
I kaip ir dabar
J N. E. Cor. 46 Court ir 13 Str.
(ant viršaus vaistyničlos.

bronchitis, pleursy, rumatizmą, lum
bago, katarų ir neuralgijų- Jis Pa
gelbsti nuo galvos skaudėjimo, kojų,
nusideginimų, išsisukimų Ir kitų skau
dėjimų. Prašalina krupų — skaudė
Naujas iSradimas Turpo turi savije jimą, gerklėje.
visus Terpentino gydančius vaistus.
Trašalinkite rumatizmo skausmus
Turpo nedegina nedalo nei pūslių ne tuojaus su Turpo — Turpentine
daro a n t trinamos vietos. Turpo nėra Ointment, kuris turi savije lAenthol
taukuotas Ir ne smirda.
ir Cumphor. Turpo 80c. r 6©c. už
puodelį. The Glassner Company,
. Pamėgink 92409/* Drfei
Findlay, Ohio.
ti gį vakarų. Turpo greitai prašalina

M».

•«•.'•••"'. .'•'

va'V'i1

!•!".

"iirsr^

Dr. 0. YAiTUSH, 0. D.
uKTrris AKU? gpBcaauaras
Palenrvltia ttmą aidu
tempiant
k u yra
priežastim) IkmmĖ*
jiroo suivoa, svmtvalio, aptemimo, nervvtumą, mkandaattoB
tr Mžsiderusiua karščiu alely Kreivos Skys.
icavsrakto, nemiegio; netikras akla tndrSam,
liaionia egzaminas lėkt ra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniat pritaikomi teisin
gai, toli it- eiti mataattenn pagelbėta. « į r <eihte savo regėjimo ir vaikus einasienu
mokyklon. Valandos: nuo l t iki t v a k a r ą
Nedaliomis omo 10 iki 1 vai. po s-tota.

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
Tetofenae Drever

įiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiu

i

S. D. LACHAW1CZ

|

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse k u o p i - !
•giausia. 'Reikale meldžiu atalteu-S
Skti, o mano darbu busite užga-S
Snėdinti.
=2814 W. 23rd PI.
Chicago, A L S
1
l'eleronas Canal 9199

MiimiinuHiiimimiiiiimmiimiiiiiiiiiiii

IŠPARDAVIMAS
Fuse — Prekės
Vyrų ir jaunų vaikynų Siutai ir 0>verkotai $20 — $25 ir $30. Dabar
po $10. $12.50 ir $15. Kiti siutai Ir
overkotai iki $45. Mes turime pilna
stoeka vyrų, jaunų vaikinų H" vaikų
Siutų, O* Kotų, Mackinaws, Raincoats ri kelnių kurias parduodame už
puse buvusios kainos Turime kuferių
ir volizų. Gausi u5 pilnos vereios. At
dara Kasdiena iki 9 vakare. Nedė
liomis iki 6 vakare.
įsteigta 1902

S. GORDON
1415 S. Halsted Street
rttow*)%ro^59/*Yo^»
,

.

r

.i

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ
KENČIA NUO KIRMI
NŲ IR APIE TAI
NEŽINO.
Tūkstančiai vyrų, moterų it
vaikų yra paliesti stu kinėnil
kirmėnėmk, ir apie tai nei neži*
no. Tas graužimas viduriuose it
sveikiausiems padaro- gyvenimą
nesmagų. Jų gydyjimas nud ki
tokių ligų būva be pasekmių kol
nesuras tokio jų stovio priežas
ties. Tūkstančiams dolerių pra
leidžia visokiems tonikams ir var
stams, kolie laimingo prietikio ne
suras kokia mažą dalį parasito, it*
tada taip kaip ranka atima ligą
ir nelaimingi gryšta prie gyve
nimo kaip ir išplėsti iš mirties
nagų. Daug vyrų, moterų ir vai
kų "kenčia ir paprastai nepasveiksta kolei kirminai nebus praša
linti iš organizmo. Tad jei nusi
manai kad tokių kirminų tavyje
yra kuogreieiausiai imkis juet
prašalinti. Tikriausiai ženklai jog
turi kirminus yra kad Jų dalyi
išeina.
Dauguma mote
rų vyrų ir vai
yra

gydomi

visai kitokiu iige
kuomet ištikrųjf
visa priežastis yra jų skilvis. Kuo
met neturi apeti
to, širdi griaužia,
jauti skausmą viduruose, akausma
strenuose silpnu
mą akyse mirguliavimą tai ženkv
lai kad kas nors yra negerai su
jusu skilvių, kad skirviniai kiis
minei tenais ponavoja. Pas vajv
kus tuojaus galima patemyti, jie
nenori valgyti, miegoti jietms tan
kiai galva skauda, jie neturi noro
žaisti su kitais vaikais. Laxtan yra sutaisytas kad panaiknti
akilvines krimeles iš jūsų syetemos ir yra tlaugumos žmonių
vartojama su gerais rezultatai*.
Pilnas būdas gydymo Lartan
kainuoja $16.48, pusė $6.75. Jei
gu jautiesi nesveiku tai taejans
pradėk gydytis nes gali išsivysty
ti kunvulsijos ir fca&os kitos liĮQB1 Lastan yrm poetotoėsam'
Dro. Lameco Lab., Forbes '«t
Moultrie,

Kefcrirtdflien., Grttyd. 29, 1921

DRAUGAS
Gauštvinio pakvietimą komu vaus toj programoj.
nistams stoti su juomi į dis
Rinko naujų valdybų 1922
kusijas, tokia tema: ar paleng m. Išrinko
šiuos asmenis.
vėtų gyvenimas Lietuvos dar Pirm. A. Kraučiunas, vicebininkams, jei ten įvedus ko- pirm. S. Mališauskis, nut. rast.
munizmų. Pakvietime buvo j J. Petraitis, turto rast. J. Linstatoma sąlyga, kad jie, ko-' kartas, ižd. A. Petraitienė, ižmunistai pralaimėję diskusi do glob. p-ni Kulicienė.
jas pirks Lietuvos Bonų už
Šita kuopa iki šiolei gana
tūkstantį dolerių.
Kadangi gražiai darbavosi, kg, ji nusi
ponas Gauštjpinis negyvena tarė beveik kiekvienų dalykų
pastoviai Chicagoje tad dery ir' išpildė. Keletu mėnesių at
bas tame .reikale pavesta man. gal nutarė pastoti garbės no
2 gruodžio 7 vai. vakare sa ria aukojant $1,000.00 ir ga
vo namuose turėjau tuo klau lima sakyti, greitu laiku už
simu su L. D. L. D. atstovais baigs tų tūkstantinę. Jau cen
komunistų šalininkais pasi trui įmokėjo $900.00. O dau
kalbėjimą.
giau kaip šimtas dol. randasi
Pasirodė, jog p. Gauštvinio kuopoj." Minėtų^s|imų surinkta
priešininkams, nėra priimtini iš mėnesinių ir Surengtų vaka
du diskusijų statuto punktai 6 rėlių.
ir 8-tas. Būtent, pralaimėjus
Tų pinigu, sumų sudėjus su
diskusijas jie Lietuvos bonų kitomis aukonris^ tai 8-ta kp.
nepirksię, taipgi diskusijų lai šįmet centrui yra sumokėjus
mėjimų sulyg jų kontr-propo- daugiau kaip .$1,900.00. Ir
zicijos spręs susirinkusi, pub* visai mažas būrelis priklauso
lika, o ne tam tikroji žinovų prie kuopos. Galima tikėtis at
komisija pasikvietusi neutra einantį metų turėti dar geres
lų teisėją, kaip kad pono nių pasekmių.
Gauštvinio reikalaujama.
J. Petraitis.
Petras Cibulskis.

1

CHICAGOJE

•APLINKUI SKERDYKLAS pavykima.
Teeiau niekas negali pasa
VfiL POLICIJA, i
kyti, kiek tame tiesos.
Darbininkų privalumas ir to
Juodas streiklaužis pašovė
žmog-ų.-

liau šalintis provokatorių. L a i

kytis vienybės ir varyti strei
ką pirmyn taip, ka<i jis butų
laimėtas.
Reikia atsiminti tai, kas
butų su darbininkais ir jų
šeimynomis, jei streikas butų
pralaimėtas.

Keletą dienų aplinkui sker
dyklas Chkagoje policija ir
kompanijos agentai buvo pra
retėję. Nes streikininkai ne
sidavė provokuoti ir ramiai
laikėsi.
Užvakar vakare teeiau ke
MILIONIERIŲ DARBAI.
liose vietose įvyko sumišimu.
Todėl ir vėl daugiau policijos
Žinomo €hicagos milioniepastatyta visais šonais.
Vienas streiklaužis juodukas riaus McCormicko žmona, kiražiavo Ashland gatvės gat- tuomet buvusi tai pat milionierekariu. Jis gatvekarin įlipo, riaus Rockefellero duktė, tei
sme gavo divorsų su savo vy
ties 46 gat.
Streikuojančių
darbininku ru. Viskas atlikta greitai ir
šalininkai nedavė jam gatve-1 retai kam žinant.
Ypatingiausias daiktas tas,
kary ramybės.
21-oje gatvėje
streiklaužis kad ta ponia su vyru išgyveišlipo iš gatvekario. Paskui n o 2 6 ™e*us ir turi 3 suaujį išlipo ir būrys vyrų ir mė-j gūsius vaikus,
gino" susigauti.
Juodukas turėjo revolverį ir AT£M£ VISUS SUTAUPY
TUS PINIGUS.
į būrį atsisukęs pradėjo puškyti. Pavojingai pašovė pasa
Vakar rytą Micbigan gat
linį žmogų, neturintį nieko
vėje, ties 48 gat., Edvardą 0 ' bendra su streikuPo to pasileido bėgti. Te hime, inžinierių patiko nelai
čiau atvykusi policija jį suga mė. Jis turėjo sutaupęs 4,000
vo ir apgynė nuo įnirtusios dol. ir su pinigais . važiavo
miestan. Dalį pinigų norėjo
minios.
Po to atsitikimo buvo su pavartoti pirkimui naminių
kelti mažesni sumišimai ir ki rakandų, gi dalį padėti bantose vietose. Del to aplinkui kon.
Einant prie gatvekario jį
skerdyklas ir vėl nustatyta
užpuolė automobiliniai plėši
daugybė policijos ir kompani
kai ir atėmė visus pinigus.
jų agentų. :
Streiko bėgy neįvyko joĮiįų
atmainų. Streikininkai laikosi
savo nusistatvmo. Ir nežada
w

pasiduoti kompanijoms.
Privačiai kalbama, kad dau
gybė darbininkų gryžta dar
ban. Nes pramato streiko ne-

A. t A
ELZ, NOREIKIENĖ
(Po tėvais Jouikavičaitė)
mirė gruodžio 28 d. 4 vai.
ryte paėjo iš Gedkaučių
kaimo Tauragės parap. Amerike išgyveno 13 metų
paliko dideliame nuliūdi
me 3 vaikučius seserį bro
lį ir vyrą.
Laidotuves su pamaldo
mis įvyks subatoj gruod
žio 31 d. iš šv. Jurgio ba
žnyčios, o iš ten į šv. Ka
zimiero kapinės.
Giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotu
vėse. Velionės kūnas ran
dasi po num. 916 W. 32nd Place.

IŠ BRIGHTON PARKO.
*

Labdarių darbuote.
L. R. K. Labdaringos Są
jungos 8 kuopa turėjo priešmetinį susirinkimą gruodžio
15 d., 1921 m. Nek. Pras. Šv.
P. M. par. svetainėj.

Dar niekad Visų šventų pa
rapijoj nebuvo, kaip per kų
tik praleistas Kalėdas.
Penktų vai. rytų pilna baž
nyčia prisirinko žmonių. Pirm
bernelių Mišių grojo solo korneta, pianu akompanuojant.
€horas ir benas sutartinai
pagiedojo ir pagrojo Šv. Mišias. Tas darė malonų įspūdį
į susirinkusius.

Pirmsėdis A. Kraučiunas
vedė susirinkimą. Atstovai iš
davė raportus iš Lab. Sąj.
antrojo seimo, kuris įvyko
Po mišparų, 8:30 v., moky
gruod. 11 d., Aušros Vartų
par. svet. Jie paaiškino, kad klos mokiniai susirinko par.
svetainėn i'r susėdo aplink eg
seimas buvo pasekmingas. Kolaitę. Suaugusieji sustojo už
m i s i j a smen mvi
"TAUTOS FONDO" IE FED. /
&
Seiminišk? pakaly. Prasidėjo programa,
SKYRIAMS ŽINOTTOA
i vakarėlio kuris įvyko parapikurių surengė'seserys mokyto
jos svetainėj lapkr. 20 d. s. m.
jos. Vaikai sulaukė dovanų nuo
paaiškino kad vakarėlis nusi
Ponas Bagdonas laišku at
Kalėdų dėdės. Vaikai tų ilgai
sekė gana gerai. Pelno paliko
sišaukia'į Federacijos Chiea
$58,00. Kuopa taria širdingai atmins.
gos apskritį, kad paragintų
% m vigam daug rupesnio
ačiū seimininkėms už tokį gra
Tautos Fondo skyrius kuogrei
žų pasidarbavimų: ponioms padėjo gerb. klebonas ir sesečiausia siųsti Tautos t Fondo
Statkienei, Mališauskienei ir ryermokytojos. •'
centran surinktuosius laike jo
Kampinis.
Pranskevičienei. Taipgi taria
maršruto pinigus, nes tie pi
ačiū ir vietiniam kleb. kun. A.
nigai reikalingi neatidėliotiCICERO, ILL.
BriškaL, kuris nieko neėmė už
nai siųsti Lietuvon. Meldžiu
svetainę. Komisija surengimui
vietinių Chieagos Federacijos
Moterų darbuotė.
vargonų išlaimėjimo paaiškino
skyrių valdybų atkreipti į tai
kad išlaimėjimas įvyks sausio
Moterų Sąjungos 2-ra kp.
dome.
8 d. 1922 m. parapijos svetai
A. L. R. K. Fed. Chieagos nėj. Bus ir kitokių dovanų. Iš- laikė priešmetinį susirinkimą
gruodžio 13 d., 1921 8v. An
Aps. rast.
anksto pranešame
visiems tano par. svetainėje.
P. Cibulskis,
Brightonparkiec'iams, kad tų
Iš svarbesnių nutarimų buvo
2338 So. Leavitt Str. sekmadienio vakarų niekur ki
sekanti: Užgavėnių vakare su
tur neitumėt, bet ateitumėt į rengti iškilmingų' vakarienę,
DĖLEI DISKUSIJŲ SU
tų Labd. rengiamų vakarų nes, kokios dar Ciceroj nebuvo.
BOLŠEVIKAIS.
kaip girdėt, kad komisija ren Pamatysime.
" Draugo "• skaitytojai rasit gia piukių programų ir vie
Vakariniai kursai valgiu,
atsimena nesenai tilpusį p. tinis parapijos choras daly- gaminimo ir rankų darbų pa-
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Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negana!
Mašinėlių laifflramf drukuoti ir ofiso darbams yra naujaulioi mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, limbi
nius ir deimantinius; gramafonus betuviskais rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prusižkų ildirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
mnrikaliSkns instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAG0, ILL
Telefonas: DR0VER 7309
likta po senovei, kas antrų ke- ^ $ f ? ^ $ $ $ $ £ ^ S ^ * M $ , : . ,
Išklausyta raportas iš Labd.
Sų-gos Seimo; pasidžiaugta iš
pasirįžimo statyti našlaičiams U
namus.
Šiame susirinkime įsirašė
nauja narė, Stanislava Lau
raitis, kuri senai buvo laukia
ma.
(.
i
Valdyba 1922 m. susideda
sekančiai1 Dv. vadas kl. kun.
H. Vaičiūnas, pirm. Teklė Mikolaitienė, pagelb. Mag. Grlobienė, rast. Ad. Rubliauskaitė, ižd. M. Časienė, ižd. glob.
Ant. Žansonienė ir Z. Vizgir
dienė, tvarkdarė Ona Mankuvienė. Nauja valdyba yra energinga, taigi daug ko iš jos
pasitikime.
Korespondentė.

CHICAGOS CENTRALINIŲ
0ROANIZ. ATSTOVŲ SU
SIRINKIMAS.
Ateinantį ketvirtadienį gruo
džio 28 d. Šv. Jurgio parapi
jos svetainėje 7 30 vakare įr
vyks Ch. Centr. Org. Atstovų
sus-mas. Spaudos, finansų ko
misijos turi parengusios pro
jektus Nepriklausomybės die
nai, kuriuos reikia aptarti
Prašome visų atstovų atsi
lankyti sus-man.
Chic. Centr. Org. Valdyba.

attic States Bank
294 Eighth ive.,

New Ydfk, N. Y.

(Kampas 25*tos Gatvės)
=5»= ——

LIET. VYČIŲ 36 KUOPA lai
kys savo susirinkimą McKinley
Parko svetainėje ketvirtadienyje
gruodžio (Dec.) 29 d. Pirm susi
rinkimo bus ehoro praktika, ku
ri prasidės punktualiai 7:30 vai.
vakare.
•
Koresp.
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PAGERINK SAVO BŪVĮ
Pradėk Taupyti Pinigui Su Naujais Metais
GERAME IR TVIRTAME BANKE—
UNIVERSAL STATE BANKE'
- Capital and Surplus

C/a

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius,
8*%**%«*%*«%W«%*+**»*«%e**««**»«*»»«*«*«««*«#**»*#<»*i
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»aso,ooo..o;
J a u n&t'i. rėlloUo Lietuviams klajoti

po svetimtaučių

Chicago, UI.
t%+%**>**&*W$+&9<ty**9<*****%>9<**++++***ę<**®
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įstaigas, nes

UNIVERSAL STATE BANKAS
jaa pilnai pavaduoja, kaipo Didžiausia ir Tvirčiausi* Lietuvių Valstijinis Bankas. I r kaipo tokis liko priimtas j Chicago Clsaring House Assooiatlon. Tas liudija puikų stovj, ir didel) Banko progresą.
UABAR K A I P T I K YRA PATOOI7S LAIKAS P E R K E L T I SAVO
PINIGUS ! AT BANKĄ N E S I G A D I N U S NUOŠIMČIO:
Prfduokito m u m s tik knygutę bile kokio banko. Mes patys vis
ką atliksime.
Turėsite sau naudą, geriausi patarnavimą ir prisidėsite prie
didesnio lšauginimo Lietuvių Banko, ir Lietuvių Vardo.

I•
•

t

PINIGAI LIETUVON iI
Tikriausiai ir Greičausiai Nueina Per
UNIVERSAL STATE BANKĄ

Nes y r a siunčiami kas dieną paštu ir kablegramais TLesiog» Kaunan

AUKSINUS SIUNČIAME M I S PATĮS IR MES UŽ JUOS ATSAKOME.
JUMS NEREIKIA SIŲSTI Į LIETUVĄ JOKIOS KVITOS NEI ČEKIO.

'2334 S. Oakley A ve.,

•
•
•
•

•
P

p
merik(;je
a pOTM ir pilnas adresas Lie

K a s siunčia pinigus
K a m siunčia pinigus~; ^'

I
I
I

•

^ —vardas, pavardė ir pilnas aerresas A-

T^" '
1
•
v •
*
— Galima atsiųsti kiek norite dolerių, o
* ^- ••• v *»• o l l * I l V ^ l « l l 5 m e s pranešime kiek už juos bus auksi
nų, arba siųsdami pinigus parašykit kiek norite auksinų, o mes pranešime kiek da
reikės damokėti, o jeigu kas atliks, taiJums sugrųžirtsime.
*a S

KAPITALAS«SURPLUSAS 2 7 0 , 0 0 0 . 0 0 1

•
•
•

• .

i

MLTIC STATES BANK

BALTIC STATES BANKAS MOKA 4 NUOŠIMČIUS UŽ
DEPOZITUS. NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI PRIE SU
MOS KAS MĖNUO.
DABAR PATOGUS LAIKAS PASIDĖTI PINIGUS
BALTIC STATES BANKE. GALITE PERKELTI JUOS
IŠ KITUR: ATSIŲSKITE MUMS SAVO DEPOZITO
KNYGUTĘ, O MES IŠKOLEKTUOSIME IR SAVO KNY
GUTĘ PRISIUSIME.
SIUNČIAME PINIGUS PERLAIDOMIS IR KABLEGflAMAIS GREITAI,^PIGIAI II^SU PIGIAUSIA GA 7Q
RANTIJA.
PARDUODAME LAIVAKORTES Į įiETUVA IR IŠ
LIETUMS. ;
! "/t
VI§I JĖRA *JŽGAN£fHNTI, KĄS SITSA^O REIKA
LAIS I ^ I P f A S I f

PRANEŠIMAI.

Ypatingai reikia aiškiai rašyti pavardės ir kaimų vardus.

ST. LOVEIKAITĖ

KOVCBRTINA

Mūsų krautuvė—viena ii didžiausiu Ghicaffoje

Kaip Nusiųsti Auksinus į Lietuvą?5
Reikia parašyti:
TV"
•^

QUe8N

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0

-

UJ

mirė grnoėfto 27, 1921, 5:30
po pietų, amžiaus 8 mėnesių.
Paliko dideliame nuliūdime tė
vus Jokuba ir Sofija Loveikius
ir broli 2y2 metų.
Laidotuvės įvyks pėtnyčioj
gruodžio 30 d. iš namų 4453
So. Honore St. į šv. Kryžiaus
bažnyčią, po pamaldų į Šv.
Kazimiero kapines. Visi gi
minės ir pažįstami nuoširdžiai
kviečiami dalyvauti laidotuvė-

J» ROSELANDO.

Didžiausia Lietuviška Krautuve ChicagoJ

mĖ%

•

I

j UNIVERSAL STATE BANK j
• 3252 SOUTH HALSTEO STREET
•

CHIGA60. ILL.

BANKO VALANTiOS: Kasdiena n u o 9 i i ryto iki 4 vai. po pist
v a k a r a i s : Utarninkais n u o 6 iki 8:30 v a k a r e ir Subatomis visa
dieną iki 8:80 vakare.
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