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VISI AIRIAI SUKILĖLIAI PA
LIUOSUOJAMI
Laisva Airijos Valstybe Ima
1

F

Kokiais tikslais jis atkeliauja

3P

PRAKIURO S. V. TRANS
PORTAS.
NEW YPEK, sausio 12. —
Gauta žinių, kad Suv. Valsti
jų armijos transportas, kuriuo
mi Vežami iš Vokietijos karei
viai, Atlaritike prakiuro.
Garlaivis, sakoma, laikinai
pataisytas ir plaukia pirmyn.
Pasiųata pagelbon iš čia tran
sportas St. Mihiel.

Prancijai Sumažintas Vokie
tijos Auksas

CHICAGOJE.

A

No. 9

BUDAPEŠTAS, Ungarija, ^ ^ S H I N G T P N , sausio 11.
sausio 12. — Vietos ungarų — Valstybės departamentas
CAkNES, Praneija, sausio
Iš 720 milionų auksinių mar
laikraščių korespondentas lan pranešė, kad žinomas Siberi12. — Vakar vyriausios Są kių pinigais Anglijai tefce 159
kės^ Madeira saloje, kur iš jos- kazoke atamanas Semiojungininkų tarybos susirinki milionai. Iš šių Anglija tuo r
tremtas 'buvęs Aiistrijos im nov, kuris ilgas laikas kovojo
me Prancijai sumažinta kieky jaus 139 milionus markių
peratorius ir Ungarijos kara prieš bolševikus tolimuose Ry
bė Vokietijos aukso.
paskolins Prancijai su sąlyga,
lius Karolis.
tuose, bus įleistas į S. Valsti/
Vokietijai pastatytos tokios (kad Praneija tai atmokės An—
Buvęs imperatorius korės- jas šešiems mėnesiams.
galutinos sąlygos: Vokietija, glijai dalimis iš gautos nuo voDUBLINAS, Airija, sausio Cosgrove, lokalės valdžios m.; pondentuį pasakė:
Kiek žinoma, atmanąs Sepr adėjus šįmet, kas metai ka kiečių kontribucijos ateityje.
MIRĖ 104 METUS EIDA
12. — Naujas airių ministerių Bryan O'Higgins, ekonomijos "Ungarija aš pripažįstu sa- mionov per keletą mėnesių dar
ro kontribucijos mokės pini Likusieji kiti šimtai milionų
MAS.
kabinetas turėjo konferenciją min.; Riehard Muleahey, ap- vo fėvyne. Taipat užtikrinu, bavosi aplefsti Siberiją ir iš-1
gais 720 miilonų auksinių mar markių teks Belgijai.
su Anglijos vyriausybės at-, saugos min.
kad aš gryšiu Ungarijon."
keliauti kokion-notą šalin. Te
MONMOUTH, 111., saus. 12. kių ir kas metai 1,750 milionų
am
stovais. To pasekmėje rytoj Šitas kabinetas skaitysis
Atkeliavo čia Vokietijos de
Karolis sako, kad ungarų čiau s J
^^Ą atsakytas sve
auksinių
markių
vertes
pre
—
Eidamas
104
metus
čia
mi
ir užporyt iš Airijos ir Angli provizionalė valdžia. J i per tauta jam ištikima. Jis apie tingumas.
Po tų; nepavyki- rė Patrick Mahoney. Jis jau kių pristatys sąjungininkams. legacija. Ji bus painformuo
jos kalėjimų bus paliuosuoti ims visus reikalus nuo Angli- tai neturi abejonės.
mų atamanas įlemionov krei nas buvo atvykęs Amerikon iš 1 Šįmet išmokėta vokiečių kon ta apie naujas karo kontribu
visi sukilėliai airiai, kurie bu jos.
cijos sąlygas.
pėsi į Amerikoj generalį kon- Airijos.
tribucija
bus
padalinta
taip:
vo suimti anglų sukilimų laiSakoma,fgreitu laiku Angli PRANCŪZAI NUŠVILPIA sulį Fuller Tiejitriiie, Kinijoj,
i.š prekių kontribucijos 1,125 j Kadangi Paryžiuje pretnieja
x\irijoje
turės
savo
"charge
VOKIEČIUS.
Prasfdėjo susinešiipai su GIRIA PRAHIBICIJOS VY- milionų markių vertės teks r a s Briand aštriai kritikuojav *
,,
Paluiosuojami visi lig vieno. of affairs.
valstybės departamentu. Pa
Prancijai, s240 milionų vertės'
. KDYMĄ. '
t a d jis k e l i a u j a t e n as _
Net ir pasmerkti miriop. PaApsaugos ministeris MuleaPARYŽIUS, sausio 12. — galiau valstybės departamen
Italijai, 100 milionų Anglijai,
.v,
.*,.
n.
starųjų skaitlius apie 40. . . h e v didžiai svarbus asmuo. Iš čįa į Cannes išvažiavo vo tas autorizavo Jkonsulį vizuoti
TZTrZ
T> i •• 7^ milio•;• iLmeniskai paaiškinti visą padeWASHINGTON, sausio 12. 125
milionai• Belgijai,
Kaip žinoma, airių armija su- kiečių delegacija, kuriai per atamanui ^sportą* Ir tasai _ I g C h i c a g o g s u g r y Ž Q
^ | n a i J a p o m j a i > ^ l i k u g i e j i n i i . j t j . Be to, premieras reikalaus
DUBLINAS, sausio 12. —
atvyks Amerikon apribuotam b i c i j o g vy^ymo . kom i8ionie. lionai bus pa-dalinti/kitoms t a u ' P a r l a n i e n t o pasitikėjimo reis
Sinn-feinerių p a r 1 a m e ntas organizuota respublikos pag- įmininkauja Dr. Rathenau.
^Cadangi geležinkelio stoty laikui.
(Dail Eireann) pertraukė se- rindais. Ta armija buvo dirius Haynes. Jis pranešė, ka'd toms, pasiremiant taikos su kimo. Kitaip jis pasitrauks
vokiečiai pergarsiai kalbėjo
iš užimamos vietos.
sij, ligi vasario 14 dienos. Tai d ž i a i P a k l u s n i d e V a l e r a j : T a d
Čhieagoj pasekmingai vykdo tartimi.
Svarbiais tikslais
Vokiškai, susirinkę prancūzai
padarė su tikslu naujam prezi nežinia, ar ji bus tiek-paklus
ma prohibicija. x
Kalbama, kad jis Čia atke
įjuos nušvilpė.
dentui Griffith'ui duoti pro ni jmujai valdžiai.
Mes žinome, kaip tas "pa
liaus svarbiais tikslais. Jis
Bet
Muleahey
yra
buvęs
tos
Pasirodo,
kad
prancūzų
kul
gos tuo laiku perimti nuo an
sekmingai '' čia vykdoma.
nori gauti pinigų naujai re
armijos
štabo'viršininkas.
Jau
tūra
labai
intariama.
glų visą Airijos valdžią taip,
voliucijai Siberijoje. Sakoma,
kad paskui butų galima pradė nas, energingas, didžiai popuDARBININKAI KALBA A
kad
New
Yorko
bankininkai
leris.
Taigi
gal
armija
palinks
PIRMUTINIS KONGRE
ti tvarkyti Laisvą Airijos val
PIE TAIKĄ.
sutinka duoti p nigų, bi tik re
KAflAJAI, (Rokiškio ap.). nors liudininkai už tai ir atsa
prie
naujos
valdžios,
atsisakySAS.
stybę.
voliucija prieš bolševikus pa
Po ilgų tarimųsi pagalios Ka ko visu savo turtu. O metri
'dama nuo respublikos siekiSesija pertraukta po smarJOHANNĘSBURG,
Pietinė
majų nuestelio ūkininkai nu kų niekur negausi: — jie Ruvyktų,
j
% i
TEOUCIGALPA, Hondū
Aprikau sausio 12: — Transva- tarė skirstytis į viensėdžius.
kaus susikirtimo* naujos vaM-. m ^*
Planuojama bolševikus su
[tf5oj.
Provizionalė airių valdžia ras, sausio 12. •— Čionai inaužios su buvusiu prezidentu de
aliaus
aukso
ir
anglių
kasyk
Daug kliūčių darė grafo Prze- Bet štai į Panevėžį atva
dabar turi galybes darbo. guruota pirmoji centralių A- imti iš dviejų šonų nei žny lų streikuoją darbininkai 'jau
Valerą ir jo šalininkais.
zdzieckio žemė, kurią du ūki žiuoja "kazionas ,,v rabinas p.
plėmis. Atamanas Semionov
Prezidento Arthuro Griffi-, Steigti valstybę yra didelis merikos respublikų kongreso
turi veikti iš rytų šono. Gi kalbasi apie taiką, anot gautų ninkai nuomuoja, kiti gi 7 u- Joffe ir nepasiklausęs Kagalo,
i •»
sesija. *
tho kabinetan ineina:
- daiktas.
gen. Wrangel iš vakarų. To čia žinių.
kininkai yra savižemiai. Da- praneša apskrities viršininkui
Ai rijoje šiandie skaitoma aMichael Collins, finansų mi
kiu būdu Rusijoje bolševikai
bar tos kliūtys prašalintos ir apie metrikų parvežimą.
nisteris; George Gavan Duf- pie 130,000 bedarbių. Valdžios SERBIJOS KARALIUS VES turi but nušluoti ir abudu did
jau ūkininkai įteikė žemės ma
Žydai užsipuolė ant savo ra
fy užsienių min.; Eamonn J. dienas iš pirmutinių darbų pa- RUMUNIJOS KARALAITĘ. vyrių turi susitikti kur ties
tavimo l^pmi sijai pareiškimą.
bino ir kaip - tik viršininkas
Duggan, namų min.; "VVilliam 'sirupinti tų bedarbių likimu.
Uralo kalnais su savo nar^
Bet
kamajiškiai
dabar
labai
• » f c T
NEŽUVO 5c. UŽ.VAŽINfiBELGRADAS, sausio 12.—
pareikalavo metrikų, tai pasir
šiom armijom.
susirūpinę
aimanuoja
ir
jokiu
JIMĄ.
Visoje Serbijoje džiaugsmas.
rodė jų nebesą. Paskui ir vėl
būdu
negali
užmirštį
1903
m.
Visur jo butą.
Paskelbta, kad karalius. Alek
atsirado, kai viršininką kyšiu
grf.
Przezdzieckio
nuo
jų
spėsandras sužieduotas su Rumu
Nežiūrint trijų federalių tei
papirkti nepavyko. Bet girdėt
< Atamanas Semionov seniau
x
sėjų paskelbtos nuomonės, kad >a atimtų taip vadinamų " p r i - ( viršininkas gavęs papeikimą
nijos karaliaus antrąja dukte
Siberijoje turėjo pagelbininką,
gatvekarių kompanija negali d o t k u " ir "skynimų su tmš- j l l ž t a i ? k a d l^m^
į^
rimi, karalaite Marie. •
baroną Ugern von Stenberg.
ku
kuriuos
^e turėjo nuo
Serbai džiaugiasi todėl, kad Šį pastarąjį bolševikai teciau gyvuoti jmdama po 5 centus > "
tas nuotikis yra svarbus poli nutvėrė ir nugalabino.
už važinėjimą, valstijos ko pat baudžiavos laikų kaipo sa LAZDIJAI. "Spekuliantų
vastim
Grf. Prezezdzieckiui
CANNES, Praneija, sausio saugą nuo Vokietijos. Bet mi- tiniu žvilgsniu.
Atamano Semionovo^praei- misija parėdė, kad kompanija su ginkluotais miškų sargais, nelaimė." Mūsų spekuliantai
12. — Prancijos premieras [litaristinė abiejų valstybių sątis revoliucijos metu Siberijo kuoveikiau imtų pildyti jos, kaip jis vadina tuos "servitu- laikė supirkę dolerius £o 300
Briand padarė nusileidimą Vo junga negeistinas daiktas. Nes BUVUSIOJI IMPERATO
Bū
auks inl
tikė osi
nti
m
je labai tfukšminga.
Pernai komisijos, nurodymus.
tus"
p
.
*'
J
^
P°
r adėju7ka^avoti, nMRIENtt APLEIDO
kietijai. Sutiko su mažesne jis yra pavojingas.
ilgą laiką atamanas^išgyveno tent, kad kampanija ypač sa ninkai pasipriešino, bet gra auksinų; tuo tarpu doleris nu
PARYŽIŲ.
Tatai ir nežinia, kaip ang
karo kontribucija.
svetimšalių sodybose Kinijoje. vo ofisuose ir viršininkų algo fas užleidęs raitus miško sar puolė į 140 auksinų. Speku
Už tai Anglijos premieras lai su prancūzais įveiks tas
liantai sako, kad tai Dievo
1920 metais |p-uody i£ Čitos se sumažintų išlaidas,
gus
ant
jų
ir
tieji
mušdami
ir
Lloyd George Prancijai pažą- [kliūtis. Gi tos kliūtys labai
PARYŽIUS, sausio 12. — jis pasprūdo lėktuvu. Nuskri^j Kuomet kompanija tai at" j y k š t ė " kritusi ant jų ir jei
kapodami
nekaltus'
ūkininkus
hks
a
t
s
dėjo duoti reikalingą pagelbą 'rimtos. Su Italija reikia skai- Tomis dienomis iš Madeira sa do .į Tsingtau ir tenai buvo
> P ? federąbai teisėjai parvijo namo, o.jų žemę ap- gu dar kartą tas atsitiktų, tai
tytis, kuomet ji grūmoja susi los keliaudama Šveicarijon čia
prieš vokiečių agresivumą.
įsitikins, kad gatvekarių komjaponų apsaugoje.
kapčiavoję ir tuo pat laiku su £us gešeftui "kaput.*'
vienoj moterų vienuolijoj bu
Tasai pažadėjimas nebus dėti su Vokietija.
panija gali verstis ir su 5c.
Biržely, 1921 metais, jis nu
arę. Keli sirgo, viena mote
tuščias. Anglija tuomi klau Europoje politinė padėtis, vo pernakvojusi buvusioji Au
Komisija sako, kad 5c klau
TELŠIAI. Telšių aps. ta
vyko į Vladivostoką, Bet te
riškė
vos
gyva
išliko
nuo
žaiz
simu padarys sąjungą su Pra taigi, išnaujo painiojasi.
strijos imperatorienė Zita.
simas už važinėjimą yra gy
ryba nutarė prašyti valdžios
nai jam atsakyta vieta.
ls
dų.
neija. Tai bus geriausia pran
vas klausimas. Kompanija iš
įvesti degtinės monopolį ir
ten jis nųke^avo Japonijon ir
PARYŽIUS, sausUT 12. —
Miestelio žydai ūkininkams naikinti smukles.
cūzams garantija.
SUMAŽĖJO ANGLIJOS
to negailės išsisukti, ^
j pakėlė protestą prieš japonus
atsisakė padėti grafo tarnus
Buvo viskas jau gerai. Ang Kaip prancūzų kabineto na
PREKYBA.
dei Siberijos okupuotės. Del
lijos ministerių kabinetas sva riai, taip dalis spaudos ir <Jašivyti iš jų imamų žemių.* Pra
PUTINKITE "DRAUGĄ"
to jami liepta tuojaus iš ten GYDYTOJAI TURĖS SPECI
rstė pienus įkūnyti tai sąjun lis parlamento narių smarkiai
sidėjo
bylos-.
Tąsimai
po
tei
LONDONAS, sausio 12. —
ALIUS ŽENKLUS.
išsinešti.
kritikuoja ir vanoja premierą Iš paskelbtų skaitlinių pasiro
gai.
smus : Rokiškio, E ž e r ė n ų,
ORAS
žinomas savo žiaurumais.
Bet staiga pakilo kliūtys. Briandą, kad tasai vyriausios do, kad perniai Anglijos pre
Chicąyos miesto klerkas vi- Kauno, bet niekur tiesos nusTai anglų-prancuzų daromai tarybos suvažiavime d a r o kyba su.užsieniais nupuolė.
Iš Japonijos nuvyko į Shan- siems^gydytojams išduos žeit-!Priaustieji nerado, o kiek varCHICAGO. — Šiandie gra
sąjungai pasipriešino italai. "nusileidimų" Vokietijai.
i£>20 metais Anglija turėjo: gnajų. Kinijos valdžia jam klus, pagal įurieų jie niekur go ir skatiko pridėjo. Visur žus oras; daug šalčiau.
Belgai taipat nepatenkinti.
Daugybė prancūzų labiaus importo 1,932,000,000 svarų uždraudė 4neiti pačian mies klus, pagal kurių jie* niekur grafas skundus užslopinęs,
automobiliais. Karui prasidėjus bylinėjimas
Italų premieras Bonomi čia brangina didelę Vokietijos sterlingų; eksporto 1,334,000,- tan. Del to jis apsistojo sve met važiuos
buv
° užleistas. Bet kamajišgriežtai pasakė, kad jei Ang- j kontribuciją, negu su Auglija 000 svarų 'sterlingų.
timšalių apgyventame prie Taigi visur pirmutiniai bus
1921 metais importo buvo miesty ir iš tenai jam pavy praleidžiami
Ii ja su Praneija įvykins mili- draugingumą ir pramatomą
užsikimšusiose kiai vis-gi tiki, kad tiesa pa
tarinę apsaugos sąjungą, tuo- abiejų valstybių sąjungą.
1,086,000,000 sy. st, eksporto ko pagaliau gauti, leidimą at gatvėse.
sauly turi būti, tik reikia ieš
Svetimų šalių pinigų verte,
met Italija bus^" priversta da Kai-kurie laikraščiai intaria 703,000,000 sv. sterlingų.
keliauti Amefikon.
Tas ženklas, tai bus baltas koti!
mainant nemažiau 25,000 doL
ryti tokią pas sąjungą su Vo Anglijos premierą bloguose ti
Jo atkeliavimas surištas su kryžiukas ant raudono dugno.
sausio 11 d. buvo tokia pagal
<<
kietija.
ksluose. Gi premiero BrianNUSAUSINS" MEKSIKĄ. slaptybėmis. S. Valstijų karo
PANEVĖŽYS. Dauž žydų ne Merchants Loan & Trust Co.
Italija bijosi anglų-prancu do nusileidimą pasmerkia.
departamentas turi archive re
Streikas stockyarduose vis nori atlikti savo piliečio prie Anglijos sterl. ąvarui 4.22
zų sąjungos. Nes tai butų var
Po vieno minist^rrų posėd MEXICO CITY, sausio 12. kordus apie atamano Semio- dar tęsiasi/ Daugelis streikinin dermes, atitarnauti kariuome- Prancijos 100 frankų
7.55
gas visai Europai.
žio pranešta, kad ministeriai — Naujas vidujinių reikalų novo nepaprastus žiaurumus, kų šeimynų kenčia didelį var nėję. Jų vyrukams tai stinga
Italijos 100 lirų ,
4.33
Italai nieko neturi prieš tai, nesutinka su premiero pažiū ministeris C a l l e s paskelbė, atliktus Siberijoje. Nežiūrint gą. Tečiau apie abelną strei metų, tai jų daugiaus atsiran Vokietijos 100 markių .58
jei Anglija kokiu kitokiu bū romis, kas link "nustteidimo" kad jis mėginsiąs "nusausin- to, jam leidžiama eia atkeliau ko bėgį visumenei trūksta da. Žinoma, Uudininkų suran Lietuvos 100 auksinų
.58
du garantuos Prancijai ap- Vokietijai
ti.
'
»ti" Meksiką.
žinių.
da kiekvienas, kiek tik reik, Lenkų 100 markių
.03
»
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KAROLIS NEATSISAKO
UMARUOS,

ATAMANAS SEMIONOV
ATKELIAUJA Į S. V.

METAI-VOL V U

eš Anglų-Prancūzų

Sutartį

* BRIAND KEDENAMAS Už "NUSILEIDIMUS"
•

i

^ PINIGyjCŪRSAS.

•I1 ,ff

Ketvirtai**., Sausio 12, 1*22

DltAUGA^

Ketrirtadi

=

dar štai delko. Vokiečiu mar prataif
Paleido mane, atsidūsėjau, * ^ į* „
A
kės atpigimas uždavė baisų
LIETUVIŲ K A T A U K V M E M R A t t l S
h yisi lietuviai privalo pa
smūgį visai Lietuvai, taigi-ir ištaisiau aplamdytus kaulus, • \
sistengti tą dieną pasiliuosuo"Kaip aš bučiau laimingas pavedus, galima tikėtis švie Seserims. Bet tas pats atpigi- ir pradėjau kalbėtis. Naujasis
ti nuo darbo, o tie kurie patys j e į bučiau garą mokyklą išė- sios ateities Lietuvių tautai. mas padaro, kad ir maža A Metas išpasakojo man visas
E i n * kasdieną Išskyrus aedėldienius
PRENUMERATOS KAINA:
turi savas įstaigas, tai atleisti j e s > fcaįp buvakmažas. Nei bo Dar yra ir mokytojų katalikų merikiečio auka jau yra stam Senojo M.ebo nuodėmes. Dar
Metams
•• J M J
tai dienai darbininkus o pa- sas ant manęs neviešpatautų Sąjunga ir vienuolinių orga bi kovojančioms , už Lietuvos bininkų vargai, bolševikų suk
Pusei Metu
* s * 04>
čias įstaigas uždaryti.
P r e n u m e r a t o s mokasi iškalno. Lai
ir darbo geeičiau ir geresnį nizacijų su švietimo tikslais. katalikišką apšvietą tosios pa tybės ir beprotybės, diploma
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos
2. Savo namus, dirbtuves,' gaučiau" — taip kalba daugečios Lietuvos ir Katalikų Baž tų apgavinėjimai, politikierių
ne nuo Nauju Metų. N o r i n t p e r m a i 
Seserų Kazimieriečių
nyti adresą visada reikia prisiųsti
krautuves ar šiaip įstaigas lis protingų ir gerų darbininkų
nyčios dukterims išdrįsusioms žulikystės, vagystės i r p l ė š i 
pirmieji vargai.
ir seinas adresas. Finišai geriausia
Airija pilnai kontroliuos vi reikia išpuošti Amerikos ir Amerikoje. Ir tiesą jie kalba.
siųsti išperkant krasoje a r exprese
padaryti vienuolijos apladus. niai visokie, lenkų mums daro
"Money Order" a r b a Jdedant pini sus savo vidaus reikalus, tu
Kaip
tik
Seserys
KazimieLietuvos vėliavomis. Vakare Daug geriau žmogui pradėti
gus \ registruota laišką.
Tad šiuomi kreipdamies į mos skriaudos, bedievių vel
rietės
suskubo
atidaryti
mo
rės savo armiją.
gyvenimas, išėjus mokslą, negi įtaisyti ifiuminacija.
Amerikos Lietuvių visuomenę, niški darbai — viską tą įkvė
"9RAUGAS" PUBL. CO.
kyklą
Pažaislyje,
100
suvirs
Laisva Airijos valstybė pri Pageidaujama taip pat išpuoš g% gavus didelę dalį. Su dali
Draugijas, Organizacijas, Vei pęs buvo Senasis Metas. Pa
2334 So. Oakley Ave., Chicago.
vaikučių
iš
visos
apielinkės
siims kokią dalį Anglijos sko ti ir iliuminuoti miesto^atves. mi visaip gali būti, o moks
kėjus ir Veikėjas, gerbiamuo- klausiau, kaip jis, Naujasis,
T a Roosevelt 7791
susirinko
jon,
nors
kai-kir
naudotis
las niekuomet nežųsta ir ne
sius Kunigus Klebonus ir jųjų padarysiąs.
MiiiiiiiiHiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiitffitiink lų ir leis Anglijai
H, Šventės Minėjimas.
riems
reikia
gana
toli
eiti
per
kai-kuriais savo uostais. Vi
sunku jis nešioti.
Padėjėjus, prašydami aukoti
Pamąstė, ilgai pamastė ir
sniegą
ir
šaltį
—
Vaikai
ir
tė
3.
Visose
lietuvių
bažnyčiose
:
soje šaly gyvuos tikėjimo lais
Bedievybės ir girtuoklystės vai lygiai supranta Seserų tei ir raginti prie to viens kitą; tarė
vė. Savo keliu, Airija, kaip iškilmingos pamaldos ir pri
aukas gi siųsti per "Tautos
— "Daug neapykantos ir
kiamojo
mokslo
naudą.
taikinta
tai
dienai
pamokslas.
ir visuomet, skaitysis katali
Fondą'' 222 So. Ninth Street, melo pasėta. Daug reikia pa-v
Bet
pačių
Seserų
Kazimie
Tad
Lietuva
atgavusi
laisvę,
4. Visų draugijų su vėliavo
kiška šalis.
Brooklyn, N. Y., Gerb. Sese taisyti. Nesuspėsiu. Bet daug \
riečių
ateitis
Lietuvoje
gana
suprasdama
tojo
mokslo
reika
Airių tautos nepaprasta iš mis ir ženklais, orkestrais, pa
rims Kazimierietėms Pažais stengsiuos pataisyti."
Airijos sinn-feinerių parla
tamsi.
Amerika
jas
pagimdė
puoštais automobiliais ir t. t lą, ėmė uoliai steigti mokyklų
lyje, Pašto dėžutė No. 44,
Aušo. Pirmieji saulės spin- Ui
mentas Dubline ratifikavo tal tvermė yra pavyzdžiu visoms
ir
išsiuntė
per
platųjų
vande
mokslui
platinti,
taip
jog
šiankitoms tautoms. Už tai reikia manifestacijos po gatves.
Kaune.
/
dulai tryško į aukštybes iš
kos sąlygas. Tas atlikta po
nyną,
per
keletą
svetimųjų
«dien
jau
esama
apie
3,000
pra
5. Vakare: Koncertai, pri
dėkoti doriems airių tautos
Kun. V. Dargis,
ten, kur žemė su dangum su
kelių savaičių aštrių ginčų.
valstybių
į
karo
suvargintą
dedamųjų
mokyklų
ir
50
gim
taikintos šventei paskaitos bei
vadams.
Pažaislio vienuolyno kape sisiekia. Paklausiau, kaip su
Daugelis airių vadų stovėjo
Lietuvą. Čia joms apsigyvenus
nazijų.
Tik
deja
tą
šviesų
Dalis tų uolių garbingų va prakalbos, iškilmingos vaka
už Airijos nepriklausomybę,
nuošaliame' ir apgriuvusiame lionas ir kun. Pranciškus Bu- Lietuva bus.
mokslo
sodą
užpuolė
amaras.
dų neatsiekė tikslo. Jie kovo rienės ir t.t. Jaunimui vakarė
čys, buvęs Cliicagos &v. Ka
gi tuotarpu dabartinė taika su
Jis tyliai parodė į tolumą
Daugelis mūsų žmonių, išėju Pažaislio vienuolyne vėlybo
jo už tautos nepriklausomybę. liai su šokiais.
Anglija Airijai teduoda domi
sių Rusijos mokyklas, nemo rudens pabaigoje * pasveikino zimieriečių vienuolyno kape ir tekančios saulės spinduliuo
Bet išėjo kitaip. Tauta labai
UI. Rinkliavos.
se pamačiau Gedimino kalną,
nijos valdžios formą.
ka būti Lietuvos mokytojais, šaltis ir vargas. Ačiū dar lionas.
suvargo. TeČiaus visgi iško
Vilnia pasipuošusį Lietuvos
kalba, mintija ir veikia, kaip Dievui, kad saugojo jas ikišiol
Ačiū airių tautos vadų ap
6.
Tąja
proga
pasinaudojus
vojo laisvę. Nepriklausomybė
vėliavomis. Netoli kalno, nauji
Rusų ^učiteliai", norėdami, nuo ligų. Ačiū taipgi Žemai
sukrumui, Airija po 750 metų
nežus, nes gyvuos ir tarps vi pardavinėjami paskolos bodar mano nematyti rūmai nau
kad ir visa Lietuva pakeistų čių ir Seinų Vyskupams, kad
persekiojimų ir priespaudos
nai.
~
*
sų širdyse, o sulaukus geros
ji, begalo gražus ir parašas ant
savo dvasią ir, atmetus kata šelpė jas kuomi galėjo. Gai
pasijunta laisva tauta. Nors
,
Sapnavau
sapną,
ar
regėji
7. Tautos šventės paminėji
progos ir pražydės.
jų: "Lietuvos Katalikų Uni
likystę, prisiimtų iš svetur at la tik, kad jie daugiau, turi
ji priklausoma nuo Britanijos
mą
mačiau,
nežinau.
Bet
bu
mui renkamos aukos valstybės
versitetas".
neštą laisvamaniją su bedie reikalų, negu lėšų. Seserys ne
imperijos kaipo dominija, tevo
taip.
LIETUVOS NEPRIKLAUSO reikalams.
/
vybe. Aršiausia, kad tas^Lie- gali tikėtis, kad Lietuvos Vy
čiau daug laimėta.
Ir tarė man Naujasis Metas.
Buvau
ant
didelio
kalno
MYBtS 4 METŲ SUKAKTU
$. Raginama aukoti auksi tuvos bedievėjimas yra pla skupai aprūpintų jų ateitį. Ne
Beveik ketvirtoji Airijos
— "Tas namas — tai jūsų
viršūnės.
Vidunakty
arti
prie
VĖMS BESIAR
niai ir sidabriniai daiktai ningai vedamas organizuoto galima nei tikėtis, kad Lietu
dalis yra atsiskyrusi nuo vi
išganymas ir laimė: Pastaty
skardaus krašto, prie pat be
TINANT.
aukso
sidabro
fondaa
voje,
kaip
Amerikoje,
parapi
sos Airijos. Ta dalį apgyve
mis jiegomis. Dauguma Lie
kite tą rūmą r *
dugnės
kranto,
mėnulio
švie
Lietuvos
savajai
va
na daugiausia protestantai.
tuvos mokytojų prisidėję prie jos pasistatytų mokyklas ir
Nuliūdau ir susirūpinau. At
soje,
grūmėsi
du
vyrai.
Vie
1922 metų vasario^mėn. 16 d. liutai paremtL Šios aukos, pri
Jie nenori susidėti su katali
tos organizacijos. Vaisiai jau Seserų namus su reikalingiau nas senas, kitas jaunutis.Grn- rodė man, kad tai negalimas
sueina lygiai keturi metai, dedant pavardę ir antrašą au
kiška Airija. Bet ateis laikas,
ima reikštis. Ypač kad ir ki- siais įtaisymais prieš kviesiant mėsi mirtinai, norėdami viens, dalykas tokį rūmą mums, lie
kaip Lietuva pasiskelbė vėl kavusių siunčiamas Lietuvos
kuomet ir- protestantai susi
tuviams, įsigyti Nenumaniau
nepriklausoma valstybė esanti. Atstovybei šiuo adresu: Repre- tos inteligentų rųšys padeda Seseris mokytojauti. Visa tai kitą nustumti į bedugnę. Ly
pras. Ras progos ir smagumo
temdyti tautos dvasią. Tautos reikės atkelti pačioms Sese giai vidunaktyje, kažkur toli net, ar daug pinigų jam rei
Tojį
vasario
mėn.
16
diena
sentative
of
Lithuania,
1925
bendrai su katalikais darbuo
kultūra netik nekyla, bet dar rims ir, tik tą sunkų darbą žemai pragydus gaidžiui, pa kėtų.
kaipo
didžiausia
lietuvių
tau
"
F
"
Street,N.
W.,
Washingtis savo tautos ir tėvynės nausmunka. Porai' priešingoji gir padarius, pradėti mokytojauti, šlijo koja senajam, jaunaiis - Matyt supratęs mano abejo
tos šventė, visoje Lietuvoje ton, D. C.
tybė ir pasileidimas ima įsi šviesti Lietuvos jaunuomenę, pastūmėjo — ir senio ženklo jimą jaunikaitis vėi parodė
kuoiškilmingiauSinn-feinerių parlamento pri švenčiama
man į kaskart kylančius spin
/
galėti nežmoniškai. Inteligentų gelbėti ir kelti aukštyn josios nebeliko.
IV. Spauda.
siai.
Amerikos
lietuvių
velkėpažintos taikos sąlygos štai ką
iškilminguose | susirinkimuose kultūrą, .
dulius. Ir ant dangaus ųgjuniu
Matant
tokį
nežmonišką
pa
jų
konferencija
pr.
m.
gruo
9. Pageidaujama, kad šventė geriama iki nųtvirstant nuo kė
reiškia:
,
Eikime pagelbon mažutėliams. sielgimą, užsidegė man širdis spindulių raštu užrašyta iš
džio
1
d.
yra
nutariusi
ir
čio
butų kuo plačiausiai aprašyta džių o pokylįp pabaigoje ga
Britanijos imperijoje Airija
skaičiau —
ir
puoliausi
prie
vaikėzo,
kad
Mes buvę Amerikoje ir ma
užims vietą tokią, kokią šian nai Amerikoje visose lietuvių vietos laikraščiuose, ypatingai na daug svečių-vyrų ir moterų
$100,000.00. .
jam
atkeršyti
už
nekalto
sene
kolonijose
ją
kuoiškilmingiautę
Seserų
darbus
ir
vargus
išeinančiuose
anglų
kalboje.
die užima Kanada, Australi
— voliojasi, apsiv..., ant grin
Paskutinis žodis Naujojo
lio
nužudymą.
siai
švęsti,
kad
ir
savo
dvasią
abiejose Atlantiko pusėse, tiki
ja, Naujoji Zelandija ir Pie
dų.
Meto buvo:
y
V. Fotografijos.
Susikibova
smarkiai,
bet
tuo
sustiprinus
ir
kad
parodžius
mės, kad Amerikos broliai ne
tų Afrika. Airija vadinsis
"Surinkite, surinkite!"
Kame
išganymas.
,
jau
pasijutau
pakliuvęs
į
gele
kitataučiams,
kiek
lietuviai
užmirš
Seserų
Kazimieriečių
10.
Visas
šventės
iškilmes
"Laisva AirijosValstybė \ Tu
Atsubudau.
žines
rankas.
Nė
pajudėti
ne
brangina
savo
nepriklausomy
Lietuvoje.
Juk
Jus
suprantate,
reikia
nufotografuoti
ir
tas
Tokių
atsitikimų
žinant,
rės parlamentą ir vykdomąją
Br. Žemaitis. >
fotografijas
prisiųsti
šiuo gali nevieną apimti nebviltis, kaip kilnus, ir gražus yra ap- galėjau, taip mane smarkiai
valdžią. Valdžią bus atsako- bę.
Paduodama čionai bendrais! adresu : Lithuanian Informa gali sumažėti noras dirbti, bet švietos darbas, ir panorėsite suspaudė. Ir tarė:
minga prieš parlamentą.
Jei nori turėti pasaulio ži
— Ar tu pabludai, kad ne
Tuojaus bus įsteigta provizo ruošais šventės apvaikščiojimo į tion Bureau, 1925 "F" Street, nenusiminkime. Dar yra kam prisidėti prie jo nors savo au
nias prieš akis, tai visą^tą
komis.
Viešpats
Jėzus
pasa
žinai,
ko
lendi?
Aš
esu
Nau
kovoti
už
Lietuvos
dorą
ir
programą,
kurią
turėtų
apsN.
W.,
Washington,
D.
<C.
,
kur
rinė valdžia. Ji gyvuos ir vei
jums suteiks d i e n r a š t i s
kė:
Ką
padarėte
vienam
iš
tų
jas Metas. Tam seniui vis tiek
ks vienerius metus. Nes tuo tam tikri vasario m. 16 d. 6v. bus išleistas albumas, rodau- kultūrą. Dar yra asmenų, ino
"DRAUGAS"
laiku turės but konstatuotas varstyti ir gyveniman pritai tis, kaip Amerikos lietuviai kančių atsižadėti savęs ir pa mažutėlių, man padarėte". Se- nebegyvenimas. Jis begales
parlamentas ir nuolatinė val kinti, susitverusieji kolonijose minėjo Lietuvos nepriklauso sišvęsti. Šitiems nebaugu pa-i šery s Kazimierietės dabar rei- skriaudų žmonėms pridarė. Aš —Skaitykite ir platinkite—
dienrašt
f "DRAUGĄ"
rengti komitetai.
džia.
mybė s vasario 16 d. šventę. vesti jaunuomenė auklėti. Ir kalingos ypatingos patalpos l ^ i 7 " r f T ^ n » d * . " A r 7aHHNIIIIIIIIIIIIIIHHUIIiHiWIIIIIIHIIIUI"r
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Britanijos imperija Airijoje
bus
reprezentuojama
taip
kaip ji šiandie reprezentuoja
ma Kanadoj. Airijai bus pas
kirtas generalis gubernatorius.
Tas bus atlikta pirmiau susi
žinojus su Airijos parlamentu.
Reiškia, koks negeistinas žmo
gus nebus skiriamas.
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ŠYVINIS.

KRAUJUOTU KELIU.
(Tąsa)
(Iš karo dienyno)
4. Lietuvio kapas ant Ymandros.
Daug žuvo mūsų svetimoje šalyje, daug
jau jų nebeišvys savo tėvynės, senos ma
tutės, artimųjų, jiems liko svetimoje ša
lyje tik vienas šaltas juodas kapas. Žuvo
toli nuo Lietuvos ir tų kapų tūkstančiai
išmėtyta po plačiąją Rusiją ir jų neap
verksi, nesuskaitysi ir jų visur pilna.
Stovi man mintyje vienas lietuvio karei
vio kapas tolimoje šiaurės šalyje Laplandijoje ant Ymandros ežero krantų. Jis vie
nui vienas apleistas ir niekas jo nelanko,
nežino. Jis visiems svetimas. Ir jam visį ka s svetima.
,
Jis vienui vienas girioj palaidotas be
kapinių, be kryžiaus, be tikybinių apeigų,
niekas neatspės, kad tai kapas, po juo
guli žmogus, jaunuolis, kuris daug sva
jojo, mane gyventi, pargryžti į tėvynę
prie savųjų ir tenai darbuotis, bet tas ne
lemta jam. Jis liko svetimoje....
Liūdnas jo kapas! Putoja ir pyksta pik
tos didžiulio Ymandros ežero vilny* ir
muša į krantus lyg norėdamos nuplauti
apleistą ir apžėlusį jaunuolio kapą, bet

nepasiekia ir puola atgal į vidurį ir atsibėgėjusios vėl puola į krantą ir vėl... ne
rimsta ir ūžia lyg kalbėdamos ką į kapą,
lyg apverkdamos jį. Papučia vėjelis, suju
dina medžių lapelius, sušlama jie ant kapo
lyg vėliavos išneštos į aikštę iškilmei pasi
rodyti, sušlama gedulingai ir liūdnai ir
įalbasi tarp savęs: čia guli visų apleis
tas, nuo visų atskirtas, jis vienui vienas..
Ten toli jo tėvynėje Verkia jo matutė,
laukia jo pargryžtant, ilgisi jo mylimoji
mergelė, daineles gieda, ravėja rūteles ir
mini jį, kalbasi apie jį su rūtelėmis, bet
jis čia apleistas, nebegryš prie savųjų.
Stovinčios arčiausiai jo kapo trys puše
lės kalbasi tarp savęs ir liūdnai gieda vie
na ir kas sykis vėjeliui judinant jų la-*
pelius tą pačią dainelę:
Oi kad bučiau aš mergelė,
— rūtelėms dabinčiau
ir daineles liūdnas pinciau,
— kapą šį atminčiau.
Kad nebūtų jis taip liūdnas
— neliūdėtu vienas,

•

Matau sapne įvairius valgius, jų pilni sta Aš jog gynėjas ir štai pirmutiniu eibėse sto
lai, aš juos imu valgau ir jaučiuosi lai viu sargyboje su Vyčiu savo bočių sostinė
mingas. Matutė linksmai mane vaišina ir je, Vilniuje ant Gedimino kalno ir sergėman linksma, gera, aš tą valandą laimin ju savo tautos vėliavą žibančią ten aukštai
ant pilekalnio orarykštės skaistumu. Išgas, nors sapne. Bet prabundu!
Aš ne gimtajame namelyje prie stalo į- lengvo ją vėjelis judina. J i šnal£da pa
vairių valgių apie kurius tik atsimenu ir dangėse ir lyg kalba ir didžiuojasi Vil
svajoju, aš jų neturiu ir nematau, tik aš niaus apylinkei.
Išlehgvo žengiu šalčio varomas ir klau
esu tvirtovės mūruose... belaisvėje... alka
nas ir išbadėję^, ir tie sapnai *nane da saus vėliavos kalbos. J i kalba. Apie pra
ro nelaimingu, jie iš manęs tyčiojasi, erzi eitį ir ateitį. Kalba į piliakalnyje mie
na mane ir taip nelaimingą, mane tik vi gančias bočių dvasias ir jas kelia iš mie
lioja į praeitį.
go.
^Sunki tavo belaisvio dalis. O Už ka? Už
Sujudo, sukruto miegojusios dvasios įr
meilę savosios gimtosios šalies. Ųž tą! nustebusios pradėjo stebėtis į naują paki
Kad gryžau prie tavęs iš pirmųjų. Aš jiems lusią vėliavą ir jos gynėjus. Šnabžda dva
pavojingas.., įtariamas!
sios tarpu savyje, žiuri, aš jas jaučiu. Juk
Jie manęs nesuprato. Jie mano prie aš jų ainys.
šai, bet ir pro mūrų storas sienas spindi
Pažinusios dvasios savo ainius nudžiun
vilties žvaigždutė. Ateis šviesesnis ryto ga, surinka visos vienu balsu "valio.'" ir
jus ir tu busi laisvas ir eisi ginti tos lais ima pilekalnyje šokti, juoktis, džiaugtis,
vės Jkokios dabar neturi ir trokšti jos tu viena kitą sveikinVi ir giedoti prisikėlimo
giesmę — jau atėjo laikas išeiti joms iš
rėti
pilekalnio.

šildo savo spinduliais, bet jis visvien šal
tas ir liūdnas.
5. Belaisvėje.

Sunkus svetimas oras, sunki svetima ša
lis, bet dar sunkesnė belaisvė. Oi jųs rete
žiai, nelemti vergijos retežiai, mano skau
daus likimo. Kenčia aš jūsų surakintas,
oi už ką? Ar už tą, kad aš tris* metus ken
tėjęs ir ilgesyje vargas svetimoje šalyje
gryžau į šalį gimtąją šalį-matutę Lietu
vą? Gryžau vedinas tėvynės meilės, kad ji
manyje per tą laiką neatšalo, bet labiau
užsidegė. Belaisve! Kenčiu aš tavyje tik
už tą, kad myliu! Aš tavo retežiuose su
rakintas tik tam, kam cĮar ledai nesuvaržė
manęs, kam skubėjau iš pirmųjų tavo prieg»lobstin.
Oi jųs sienos, sieno s tvirtovės kurios
mano laisvę slegiate dengiate nuo manęs
saulės naujos gadynės spindulius. Einu,
bet priešai aplink lydi savo durtuvais, lyg
prasikaltėlį, aplink sargai, kad neišvystum
tu laisvės, kad jaustumeis vergu.
K*d neimtų taip apleistas *
Naktis. Oi jųs sapnai, sapnai. Kam jas
viliojate mane į tėvynę kurią nuo manęs
— Ir žinot kiekvienas:.
skiria tvirtovės storos muro sienos, aš
Kad po juomi guli jaunas Lietuvos
tv
.
bernelis tri vielinė tvora.
Kam jųs viUojąte mane išbadėjusi gry
— daug svajojęs, daug žadėjęs
čiutėje prie įvairiausių valgių, kas tarp tų
— rado čia vietelę.
Bet kapas liūdnas. Šviečia jį saulutė, mūsų tik padidina mano bado kančią?

6. Pirmoje sargyboje.

Išsipildė apie ką jau senai svajojau.
Svajonė virto darbu. Kuomet svajojau ir
mažai savo svajonėms tikėjau, kad busiu
Lietuvos gynėjas ir ginsiu ją nuo priešų,
kovosiu už jos laisvę ir nepriklausomybę,
dabar matau, kad mano svajonė išsipildė.
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Jau atėjo laikas nustoti joms raudojus
ant pilekalnių ir milžinkapių.
J a u atėjo laikas 1owmet ainiai pakele
iš pilekalnių iki šiol rudyjusius kalavi
jus ir stojo su jais ginti tėvynės. Jau at
ėjo laikas.
•i
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GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Praktikuoja 30 metai
44-12 South Wertar Avenue
Ofisas 8149 So. Morgan S t ,
Telefonas Lafajreste 4146
:&ertė SSnd St.,
Ghloago, D l . |
Valandos: t - l t rytais. 1-1 pojg J
SPECIJALISTAS
Ę
Epietų Ir 7-S vakarais. Nodėldle 2
Motertfkų. Vyriškų Ir chroniškoj
£nlai* tiktai po pietų 1 Iki B v S S
Hgų
Įl
į o F I B O VALANDOS: Nuo 19 ryto#
ŠSiki 1 po pietų, nuo 6 iki 7 vak. £
^Nedėiiomis nuo 10 iki 2 po pietų &
)£
Teleofnas Yards 987
»Ctftoe TeL Blvd. 7890
to

M, J. SHINGLMAN 1

Ift MOKSLEIVIŲ SUSIRIN negalėjo tinkamai atlikti; ga
KIMO. — PRAKAL
vo i š i r t i iš darbo. Tai to
BOS.
kie nori gauti lietuvių kalbos

luiiiiiiiiiniiHitniiiiniiiiiiiminiiiiiiiiiii

J
2

Lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS g
0
Perkėlė aavo ofisą į
•
O 4601 SOUTH ASHLAND A VE. ĮJ
SVAL.: 10:10 Iki 12: S:S0 iki S I r o
6:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. g

S

Nam.: 2914 W. 43 St.
Tel. Lafayette 26S

mokyti. Lietuvių klespse reikia
Valparaiso, lad. — Sausio tokio, kurs suprastų ir galėtų
G d. L. M. L. Dr-ja laikė sa mokyti Hetuvių kalios.
vaitinį susirinkimą, SusiriokiHoratius.

=33*

2Dr.H.T.STRllOL1S:

DR. MAURICE KAHN

me, kaip paprastai, yra pildo
SUKAKTUVĖS. — IŠLEIS
mas programas. Tai ir šį karta
TUVĖS.
du nariu išpildė programą.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4841 So. Ashland Ave.
Tel. Yards 994
OFISO VAI*:
8 iki 10 v. ryto, 1 Iki 8 Ir 7 iki

*

Pirmojo kalba.

9 •.

Tel. Naktimis ir nedėlioj po pietų
Oakland 1294
TeL

Pirmasis kalbėtojas kalbėjo
apie anglų literatūrą (450—
1050 A. D. laikotarpio) bet
nieko nepasakė. A š patarčiau
perskaityti knygą "English
Literature", chapter II, au
torius Long. — Tuomet kal
bėtojas gaus aiškesnį suprati
mą apie anglų literatūrą ta
me laikotarpy. Tada nereikės
svajoti ir klaidžioti kaip po
mišką.
,

Blvd. 7042

Dr. C. Z. VezeJis

a-

4IUIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIII1IIIIIIIIIUI
Telefonas Von Buren 994
*. 1188 Independenoe Btvi.

LIETUVIS DKNTOSTAS
4711 SO. ASHLAND AVEKUE
ARTI 47-tos Gatvės.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.]
vakare, i

DR. A. A. 80TH,
Rusas Gydytojas rl
gpedjallstas Moterišku, Vyriškų
Vaikų Ir visų chroniškų Ilgų
VALANDOS: 10—11 ryto 2 — * p»
pietų, 7—8 vak. Nedėiiomis 19—18 4
tftaas 8864 So. Bau*e4 St., rtjjsssy
Telefonas Orover 8488
HMMlIlIUMIMIIIIIIIIIMMttfMUHUHItlIMS

DR. P. ŠIMAITIS
HAPRAPATH
rdau B e Vaistu ir Be Operacijoj
10787 & Michlgan ave.
Nuo 8 Iki 11 vai. ryte.
118 W. 46 Str.
Chicago.Į
(Prie Westem Avenue)
Nuo 1 Iki 7 vakare.

Antrojo kalba.

DR. R. C. CUPLER

Antrasis kalbėtojas iš didelio karštumo nė temos nepasa
CHIRURGAS
kė apie ką jis kalbės. Tik tuoKamp. Oakley Ave. Ir 24 Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 5 po
jaus pasipylė krokodilio aša
pietų kasdien, Panedėlij Ir Ketver
ge vakarais.
ros ir burnojimai ant LietuOfiso Tel.: Canal 1718—241
Res. TeL: Midway 5612
• vos valdžios, kad tai esanti
klerikalų valdžia. Ar jis nes-

DR. S. N AIKELIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas Ir vyvenimo vieta:
1262 South Halsted Street
nt viziaus Univer. State Bank
'alandos: nuo 10—12 ryte; nuo
po pietų; nuo 7—9 vak.
Nedėiiomis nuo 19—?•
Telefonas Yards 2644

1

8'
i

3

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAI

. DR. CHARLES SEGAL 3 I
| Perkėlė savo ofisą po n u m e r i u i
4729 SO. ASHLAND AVENUE 1

SPECIJALISTAS

|

Ofisas Didmiesty j :

29 8outb La SaUe S t o t *
Kambaris 824
Telefonas Central 0199

Džiovų, Moterų ir Vyru Ligų
'ai.: ryte nuo 10—18: nue 1—»j|
>o pietų: nuo 7—4:19 vakare. |
edėHomis; 10 Iki 1.
Telefonas Drenel 2 8 8 0 |

{ Vakartis, 812 W. S3rd t t
Telefonas:

Yards 4481

.SMSBSSSaftMlBSOSOnOlOBOaBaa I

ANTANAS A. 0LIS

DR. M. STAPULIONIS
NAPRAPATH
i GYDAU B E GYDUOLIŲ IR BE
OPERACIJŲ
Ofisų Valandos:
1347 Emerald Avenue
9 Iki 11 ryte ir • iki 10 vakare
Telefonas Boulevard 9199
781 W. 18-th Gatvė
Nuo ? lkl s vaaare.

-

li «
T. M. Stupoicki
3107 So. Morgan
CHICAGO, H J L I M O I S
Telefonas Yards 5082
landos: — 8 Iki 11 18 ryto:
po pietų iki 8 vak. Nedėlioils nuo B lkl 2 vai. vakarai

DR. A. L. YUŠKA
1900 S. Halsted Str.,
Tel. Ganai 2118
Valandos: 19 ryto iki 8 vakare.
Gyvenimas: —

3811

vV. 48rd Str.

Tol. Prospect 8468.

L-

• » » » » » » » - »».• » • » • • « • • • • • "g
<»mm « ! • • • • » • • • g

TeL Canal 257,

Vak. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
1881 South Halsted Street
Valandos: 10 iki 11 ryta; 1 Ikli
po plotų; 8 .iki 9 vakaro
81 T m m T f T T T I

r*

-*

.

--————— g

, , . . , ,

Jeigu norite gero plumberio tai
pasaukite

THOMAS HIGGINS
Atlieku darbą garai ir pigiai
2268 W. 24 Street
Telefonas Canal 410

reT¥cTscr*rr5wr^^

(OLSZEVTSKI, J R )

ADVOKATAS
Veda bilas visuose teismuose
Miesto Ofisas:
1 S. Dearborn S t ,
ROOHI 1040
Telefonas: Central 1774

L

Vakarais: 8251 S. Halsted St.
Telefonas: Boulevard 553.

»«*«*1

.

f

kaito laikraščių, ar nemato kas
šiandiena Lietuvoje vadovau - ;
ja f Ar ne socialistai t Aš pa
tarčiau tamsuoliui "Draugą''
skaityti ir tuomet gausi dides
nį supratimą apie Lietuvos
valdžią.
Toliaus plūdo ir ant Suvie
nytų Valstijų valdžios, visaip
kaip tik jo silpnas protas iš
tiesė. Ir daugiausia koliojo ti
kybą, bažnyčias. Matyt, kad
jis kolioti daug pasimokino
nuo bambizo Mockaus. Žodžiu
sakant, visą pasaulį iškoliojo.
Aš patarčiau šitokiam koliotojui burną užčiaupti, kad ki
tą kartą nesigailėtų kitus bekoliodamas.
Kristaus nebuvo.

J. P. WAITCHES
Lavvyer

r

.^H^ •

MAKARAS

lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 10990 8. Michigan Ave.
VaL IO-T-11 ryto; 2—i po plotu.
8:30—8:89 vai. vakaro.
Reeldenclja: lO&iS Perry Ave.
Tol. Pullman 842 Ir Pull. 849
^nmmmm

• • m m • • m m • i i' mgĮ

WestviBe, IH. — Gruodžio
31 d. vakare, L. Vyčių 85 kuo
pa surengė gražią vakarienę,
paminėjimui sukaktuvių tri
jų metų čion klebonavimo kun.
Brigmano.
Gerb. klebonas išreiškė sa
vo širdingą užuojautą L. Vy
čių kuopai.
Paskui kuopos pirmininkas
J. Rakauskas prakalboj pri
minė, kad vargonininkas A.
Stanšauskas tuoj apleis mū
sų koloniją. Už jo gražų pasi
darbavimą nuO Vyčių kuopos
jam įteikė dovaną.
Kun. kleb. Brigmanas iš
reiškė savo linkėjimus A. Stašauskui. Juodu per tuos be
veik du metu labai gražiai su
gyveno. Jaunimas taipat gra
žiai su vargonininku sutiko.
Vyčių kuopa linki jam pe
niausio pasisekimo jo siekiuo
se ir darbuotėje tautos ir Baž
nyčios labui.
Nežinome dar kur A. Stan
šauskas apsistos, bet jaučiame,
kad jis vyksta į Lawrence,
Mass. vargonininkauti ir kar
tu lankyti Bostono Muzikos
Konservatoriją.
Onytė.
SUDĖJO APIE $2,090 KATA
LIKŲ KULT. REIKA
l i A lVlS.

m*m^—
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Cambridge, Mass. — Sausio
1, š. m. A. L. R. K. F. buvo
staiga surengus Kat. Kultūros
vajaus prakalbas. Kalbėjo
gerb. kun. Garmus. Pirmą
kart dar Camferidgiečiams te
ko girdėti taip gyvai kalbant.
Žmonių buvo pilnutėlė nemaža
svetainė. Buvo visokios spal
vos, pažvalgų žmonių, socia
listų ir tt., bet visi išsižioję
.klausėsi. Nei vienas jokio klau DAPILDYMAS LABD. SĄ
simo nepakėlė.
GOS II SEIMO AUKO
Po prakalbų buvo renkamos
TOJŲ SĄRAŠO.
aukos. Visi gausiai aukavo. I
trumpą laiką tuoj sumetė $1,- Iš Bridgeporto, Labd Sąj. 1
600.00. Daug dar žadėjo vė
kuopa.
liaus duot. Tikimės jog: €amNekalto Pras. Šv. M. P.
bridge^ius
sudės
$2,000.00
Dr-stė
$10.00
Kultūros Vajui
Moterų Są-gos 1 kp.
5.00
Buvęs.
Iš Cicero, IU., Labd. Sąj. 3
kuopa.
KLAIDOS ATITAISYMAS.

Tamsuolis rėkia, šaukia liū
to balsu, kad Kristaus nebuvo
LIETUVIS ADVOKATAS
krut.' paveikslai.
ir tos vietos nebuvo kur Kris
Dlen.: R. 511.127 N. Dearborn St.
Tel. Dearborn 8086
Gerb., nepraleiskit šios pro
tus užgimė, ir, kad įstorijoje
Vakarais: 19784 S. Wabash Ave.
gos, nes nevisuomet tokia pro
Roseland
Tel. Pullman 4877
nėra parašyta apie Kristų.
Į » » » l P' • • • • » » » » • « • • » • • • • ! • • •
{
Ką-gi Aprikos gorila supranta
ga pasitaiko Melrosparkietis.
apie Kristų ir jo buvimą? Ar
» — •
Tel. Randolph 2808
A N T PAJRDAVIMO.
ji skaito istoriją, o kad ir skai
A A S LA KIS
Grocernė ir saldainių krau
tytų tai aiškus dalykas, kad
ADVOKATAS
Ofisas vtdumiestyje
tuvė pigiai.
nesupranta apie istoriją ir
ASSOCIATION BLDG.
18 South La Salle Street
3302 W. 38 Place
Kristaus buvimą. Tai tokiu bū
Room 1303
Valandos: 9 ryto lkl 5 po pietų
Chicago, UI.
du aklam nėra istorijos nei
^Namų Tel. Hyde Park 1895
pasauly tobulybės..
*_»*•
REIKAL.INGAS.
Jis iš pradžių pasakė, nebu
P^iti n a m a s n u o n a m o pardavi
nėjant elektrikas daiktus, didele dir
vo Kristaus ir nėra istorijoj
Telefonas- Canal 5395
v a tokiam
kuris turi
prityrimą
užrašyta, o pabaigoj prirodi
"canvassing". Geras c o m m i » i o n ir
proga pakUti augštyn. Atsišaukite
nėjo, buk buvę net trisdešimts
Mr. Ibsen — R o o m 1035 — 72 W e s t
A
d a m s Stre«t tarpe 8:30 ir 11:30
Generalis Kontraktorius, staty "Kristų'' ir du "Jėzų"; ot jisį
Liet.
Darbininkų
Sąj.
49
iaryto.
Orand Rapids, JMšck. — Kotojas ir senu namu taisytojas. nori gyventi tamsybėje, kaip
kjį. aukojo
• 5.00 OOMMOJfVV'EALMl E D I S O N <X>.
respondencijoj
apie^
Moterų
2338 S. Oakley Ave., Chicago kurmig po žeme.
Są-gos vietinės kuopos vaka-,
Arti 23 dio Place.
-^
'
Nori būti mokytojumi.
rą, tilpusioj "Draugo'' num.
Antrasis kalbėtojas nori į-, 6, sausįo 9 d. įsibriovė klaida.
siskverbti, kaip prūsokas į Vietoj kun. Lipkus dalyvavo
telefonas Boulevard 4188
plyšį lietuvių klesas mokyti. tame vakare, turi būti, kad jo
Noromis nenoromis turiu pa sesuo iš Saginaw, Micb. <įalyGraborius
sakyti, kaip jis eina pas mo vavo.
Nanjas Terpentino išradimas suteiks urna palengvi
Patarnauju lai
Del pilkesnio aiškumo reika
kyklos
prezidentą
ir
prašosi,
dotuvėse,
ves
nimą nuo skaudamos gerkles, krupo, slogų, išsisukimų
tuvėse,
krikš
kad jam duotų lietuvių klesas linga paaiškinti, .kad to vaka
tynose ir kituo
ir Rumatismo.
mokyti. Suprantama, kad pre ro rengėja ir vedėja imvo p-ni
se
reikaluose
Kainos prieina-]
zidentas žino kas jis yra. Ir, M. Vaičiūnienė, o p-ni M. Ša Teit>aiitinas panaikina šaltį taip bronchitis, pleursy, rumatbsmą, lum
mos.
kienė buvo jos pagėlbininkė.
kaip ranka atima. Jeigu turi blogą bage, katarą ir neuralgiją. Jis pa5307 Auburn Ave. Chicago.į jeigu jis prašytų bulvių skusti,
Salti, J e i g u turi sunkumą ant krutinės galbsU nuo galvos skaudėjimo, kojų,
Korespondentė.
ir to jis negautų, o ne kalbėti

CHICAGOJE,

JOHN 6. MEZLAISKIS

A. Masalsl

r

lietuvių klesų.
čia skaitytojas norėtų žinoti

SKAITYKITE IR PLATINKITE
S. D. LACHAWia
s
UsJTUvTŲ KATAJsIKŲ VIBinKU E T C V I S GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopi- 2 kas jis tojcsl Tai A. A. Tulyį-.^rtų ^MERisoji: DIENEAdTĮ
SKiausla. Reikale meldžiu atslsau-S
<<
Naujienas ,, (kai- - D R A U G Ą . " . KTOIO KAIHA, T5K
Sieti, o mano darbu busite užga-S dirbęs pas
gnėdinti.
§8814 W. 28rd PL
Chicago, RL! kurių kalbama, kad spaustuvėj S6,Q(D VISAM METUI, PO iFią*.
Telefonas Canal 2199
mašinai tepė). Bet jis to darbo [
PASAIJI4-

ar koouli nskentek bot tuojaus pasitrink su šiuo vaisty.
Naujas išradimas Turpo turi savije
vions Tarpontino gydančius vaistus.
Turpo nedegina nedažo nei pusliu ne
daro ant trinamos vietos. Turpo nėra
taukuotas Ir no smirda.

Emerald Dairy Lietuviškas
PIENINYČIA

nusidoginimų. išsisukimų ir kitų skau
dėjimų. Prašalina krupą — skaudė
jimą gerklėje.

Prašalinkite šalti tuojaus su Turpo
— Turpegtiae Ointment kuris turi
savije Menthol ir Camphoiv Turpo
30c. ir*€0c. už puodeli.
« s c filronpnr Conipany
Pamėgink Turpo prieš Jtoant gul
Findiay, Ohio.
ti $1 vas-ara. Turpo j^oitai nrašaiiaa

I

Išdirbame geriausif pieną, |!
smetoną, sviestą ir sūrius. Už-J
sakymus pristatome j groeer-{
nes ir namus. Duodame "ieebozes" ir ledus. Kainos piges
nės negu kitii kompanijų.

ST, DAUGEli
SAVININKAS
3251 So. Emerald Ave
ro^roTo^o^i-rr^cvrjro-^v
=

^ • ^

Terpentinas
Panaikina Šaltį!

nunUHttiiiimiiiiiiiiiiiimiiniinm apie mokymą

Dr. L L

SKILVINIAI KIRMINAI TAI
]*•****•***•**%%%***+»»—«M
R e ^ TeL Cicero SoM
ŽARNŲ PARAZITAI.
Otiso TeL Cicero 49
Dauguma mote
rų vyrų ir vaiku
yra gydomi nuo
Praneša visiems kad po J3au-<
visai kitokia Hgv
»sio
1, 1922 perkelia resldencija
kuomet ištikrųjįį po numeriu
visa priežastis yVYČIŲ APSKRIČIO VAKA
1S25 So. 4 t Oonrt
ra jų skilvis. Kuo
Ofisas
bus toj pačioj vietoj; i
RIENE.
met -neturi apeti
kaip ir dabar.
to, sirdi griaužia,
N. E. Cor. 49 Court ir 1* Str.! !
jauti
skausmą
vi*
[ant
viršaus valstyničios.
Harrispn, N. J. — gausio 15
durnose, skausmą
d. š. m. L.' Vyčių New Yorko
strenuose silpnu * ' ' ' '"• - •
*
—•»
mą
akyse
mirguliavimą
tai
ženk
ir New Jersey'o Apskritys
lai kad kas nors yra negerai su
rengia vakarienę su programa jusu skilvių, kad sHlviniai kir "Telefonas Yards H M
minai tenais ponavoja. Pas vai
STANLEY P.į
Prasidės 2-ra vai. po pietų.
kus tuojaus galima patemyti, jk
MAŽEIKA
Koresp.
nenori valgyti, miegoti jiems tan
GRABORIUS IR:
kiai galva skauda, jie neturi noro
Balsamaotojas
LAIKYDAMI VAIKUS MO žaisti su kitais vaikais. Laxtan yTūrių automo
ra sutaisytas kad panaiknti
bilius
visokiems
KYKLOSE.
akilvines krimeles iš jūsų systereikalams.
Kaina
mos V yra daugumos žmonių
(Foreign Language Int. Service)
prieinamos.
Kiekviena valstija dabar j vartojama m gerais rezultataia.
^ 1 9 Auburn'
Pilnas
būdas
gydymo
Laxtan
;;
tori {«iverstinus dieninių mo kainuoja $10.48, pusė $6.75. JeiAve. Chicago.\ \
kyklų lankymo įstatymus, su- gu jautiesi nesveiku tai tuojau?
pradėk gydytis nes gali ifeivysty
lig informacijų išduotų iš Suv. ti kunvulsijos ir kokios kitos li
Valstijų Darbo Departamento gos f Laitan yra parduodamai
Dro. Lameco Lab., Forbes ai
Vaikų Biuro.
,
IŠPARDAVIMAS
. j Moultrie, Pittsburgh, Penna.
Penkiose valstijose vaikai
Pust — Prekės
Vyrų ir jaun* vaikyaų Bintai Ir Olig aštuonioliktų metų turi
verkotai
$20 - • $25 ir $80. Dabar
Tell Canal 25?
PO
$10.
$12.50
ir $15. Kiti siutai ir
lankyti mokyklas; iš tų pen
overkotai iki $45. Mes turime pilna
DR. C K. KLIAUGA
stocka vyrų, jaunų vaikinų ir vaikų
kių valstijų, dviejose valstijo
LIETUVIS DKNTISTAS
Siutų, O' Kotu, Mackinaws, Rainse tik kai kuriose apielinkėse; 1881 S. Halsted «*., Ohicago, Di. coats ri kelnių kurias parduodame ui
puse buvusios kainos Turime kuferhj
Kampas 18th St.
trys valstijos iki septynioliktų
1
ir voliau. Gausi už pilnos Verčios. At
Valand.: •—12 rytą ir 2—0 vak.
dara Kasdiena iki f vakare. Kėdė*
metų, ir tris-de&imts dviejos
——
——
liomis iki 6 vakare.
įsteigta 10O9
valstijos iki šešioliktų metų.
Dr. 0 . YAITUSrl, 0 . D.
8 . GORDON
Viena valstija reikalauja mo
UKTTJFI8 AJUŲ 8PBCIAUU8TAS
1415 S. Halsted Street
kyklų lankymo iki penkioliktų
P«.lengrln» vinų akiy
t«mpin- kai yra
rlež&Ktiml ekaud* elr*W5Wo"^reoTo^r&3VoT8W
metų, šešios valstijos ir Disg-alvcMi, evalgru
Tllo,Imo
aptemimo, ner
triet of Columbia iki keturioli
votumą, BkaudanCfu*
Ir ožutdegnulua karOSlu aklu kralvos akrą
kat«rakto, Bemiegio; netikras akla indedam
kos metf, ir tik viena valstija Daroma
essaminae lektra parodantis ma
VALENTINE DRESMAKINO
ilauaias klaidaa Akiniai pritaikomi teisin
COLLEGES
iki dvyliktų metų, ir tas tik tai, toli ir eiti matant leme pagelbėta. Ser
gėkite aavo regėjimo Ir valkus einanStut
;S407 W. Madison, 1860 ff. WeUs,]
mokyklon. Valandos; auo 1S iki 8 vakaro
nemokintiems.
8205 S. Halsted Streets
Nedėiiomis nuo 18 iki 1 vai. po pietų.
137 Mokyklos Suv. Valstijose.
Ant nelaimės, daugelio vals
Moko Siuvimo, Patternų kir-]
1553 W. 47 St. ir Ashland Av bplmo,
Designfng bizniui ir na-i
tijų paliuosavimai toki skait
|mams. Vietos duodama dykai.
Drovcr
(Diplomai. Mokslas lengvais atlingi, jog jie sulaiko to įsta
>mokėjimals. Klesos dienomis irJ
^vakarais. Reikalaukit knygelės.*
tymo vartojimą. Paprasčiau
įTeL Seeley 1640
sias paliuosavimas tai del dar
FR. W A T E K A I T 1 S
SARA PATEK, ptrm.j
L
A
I
K
R
O
D
I
N
I
N
K
A
S
.
bo arba užbaigimas kokio
aisau ir užlaikau Įvairiu auksiniu
daigtu krautuvę.
nors laipsnio. Keturiose valsti
Sąžiningai patarnauju.
jose mokyklos paliuosuoja vai 1887 So. Halsted St.. Chicago
kus del ūkių darbo ir trys val #V1 §^?i«^s^^5^r8T8^^ev8sr5V&
FAPiON^.i . MICKIEVIC2
stijos nepažymi jokio senumo,
iit-'M.
iuntim^n pin
Vieton kaip paskelbta . . 2.00
įstatymai keturiolikos kitų
U.
•
:'
Komitetas.
valstijų turi tokius liuosus ap
<»| \ KLIl
»
, ;
.
i . .
rūpinimus
paliuosuojančius
16 MELROSE PARKO.
vaikus, inimant ūkių darbą,
| fH S! irfi S Hl
Ateinantį sekmadienį, sau Į
jog ir kitiem^ tikslams panau
sio 15 d., 3:30 vai. po pietų
dojami. Kai-kurios valstijos
Italų bažnytinėje svetainėje
paliuosuoja vaikus jeigu jie
įvykg didelės ir svarbios pra
turi užlaikyti kitus.
kalbos.
Kalbės
dienraščio
Daugelis valstijų reikalauja f
* Draugo'' redaktorius kun. 2Z A£^ftJtft£fiJ^tAf,<UQA*Aa&PJ8A^g
TeL Boulevard 727
vaikų lankyti mokyklas tik
Dr. Ig. Česaitis.
apie 12, 16 arba 20 savaičių
Taipgi bus rodomi puikus
į metus.

ANT PARDAVIMO grocernė labaU
geroj vietoj prie pat šv. Kryžiaus bainyčios ir dviejų m o k y k l ų .
Lietuviu a p g y v e a t o j vietoj. Priežas-I

ty pardavimo patirsite ant vietos. Molj
džių atsišaukite:
45 86* So. Hermitage Avenue
Chiaago, HL
BARGCaTAS
Parsiduoda Furnišiai labai pi|
ir išrandavojugražius kambarius
tu yra p ūkiai išmaliavota, patose
pagyvenimas, randos nebrangios tik-]
tai 15 dol. Karnas kur furnišiai rffj
dasi yra ant Town of Lake.
4Slf So. HermHage Ave.
Savininkas randasi po Ko.
Ii. Butkeviče
404a Laflin St.
Telefonas Yajpis 06J7
OGAL VARDAS
Pardavimui
didžiausias "Cio
Coal Vardas" 5 lotai, trakės oft
seifas, trokai, vežįmai, .arkUai ir
ti Įtaisymai ir daugybė visokių |
gilų. Ii visų šonų apgyventa liet |
viais ir ktyokta iautų. Kėra kito C<
Y ardo. Įplaukos yra didelės, o bi
yra išdirbtas plačiai i r gerailis bargenas ui $20,000. Įmokėti
kia 116,500.
FEDERAL ROND & LAND OO.
1489 So. 49 Court
Cicero
W. l«tn Str.,
SS
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eis-os buvo didžiausios kokias
Si parapija yra turėjusi. Bu
vo suvirs $18,000. Po išmokė
jimų parapijos ižde dar likę
H
virš $4,000. Nbrs' daug kalbė
ta ką daryti su' likusiais pini
gais, bet galop nutarta palikti
VICEPREZIDENTAS
! KO VA PRIEŠ DARBININKŲ i kp. Vaidino "Katra Neišma- parapijos ižde iki vas. 2 d.
.
VADUS.
nė". Roles turėjo: S. Krasauc- T Išrinko parapijos komitetus
CHICAGOJE.
kienė, E. Statkiene" O. Ivins
Mokyklos padidinimo klau
P1ARL QU8BN KONCBHTINA
i
Vakar Chicago,^ lankosi
Kovon prieš autokratus dar-j kaitė ir J. Rimkaitė. Savo ro- sima/atidėjo iki parapijos ko
Valstijų viee-prezidentas Coo- bininkų unijų vadus prisideda leg puikiai atliko.
mitetai pagamins pienus, kaip
Musų kraut u vė—viena Ii didžiausių Chicagoje
lidge. Jis čia kalbėjo keliuose ir " C b i c a g o Association of CoPaskui išėjo 0 . Ivinskaitė ir kokiu būdu bus galima mo
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negaurt.
mmeree."'
Mašinėlių laiKkama drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
ira^i rinkiniuose.
dainuoti solo "Siuntė mane kykla padidinti. Tuomet
no* mados. Uflaikom visokiu*, laikrodžiu*, žiedu*, SliubiT a i p pranešė naujas tos są motinėle" jr dar vieną dainą, Sauks ekstra susirinkimą.
Vice-prezidentas tvirtina, jo.<;niu* ir deimantiniu*; gramafonu* Uetuvifflcai* rekordai* ir
pirm 1923 metu Su v. Valsti jungos prezidentas (Jore.
vardą nenugirdau. P*ni S. Kra į\ Nubalsavo pasirūpinti gauti
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
(Iore sako, kad darbininkus sauckienė padainavo "Serena antrą kunigą, klebonui ašis*
jos susilauksiančios normaliu
bame visokiu* ženklus draugystėms, taisome laikrodžius IT
>u streikais ir visokios rūšies de" ir Oi greičiau, grei- tentą. Vienam negalima apši-J
laiku.
muzikaliakus instrumentus atsakančiai
>'
nedarbu
tiranizuoja
jų
vadai,
*r
ėiau". Choras sudainavo ke dirbti tokioje- didelėje parapi
"Mes "VVashingtone/
sakė
:
jis, " n u o l a t darbuojamės vie- kurie autokratingai valdo li turias dainas "Per giria gi joje. Tik pageidauta, kad šis
4632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAGO. DLL
relę" "Vienas žodis nešneka", naujas kunigas Tratų darbštus
Bam tikslui — šalies padėties nijas.
Vt *r
Telefonas: DROVER 7309
pagerinimui. Pirm 192.') metu
Naujas prezidentas stovi už "Vakarienė daina" ir "Važia ir tinkantis prftf jaunimo.
•ssssssssl
susilauksime geresnius
lai " o p o n s h o p " prie namų sta- vau diena."
Del* stokos laiko susirinki
mm
ktika kuri prasidės lygiai 7:30
Žmonėms labai patiko; tą mas tuomi ir užbaigtas.
kus."
tvmo.
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiitiiiiiiiiim^
patikrino gausus aplodismen
vai. vakare* Atletams taipgi svar
Kamnuus.
P a d a r y s i m e 500 n a m ų l i n k s m a i s
m
_
'
tai.
bu atsilankyti.
JPASKELBĖ APIE JOS
PAPIGINAMAS GAZAS.
•
•
k.
A •
v g
Valdyba.
MIRIMĄ.
Sekė vakarienė, kurios šei
I* CICERO ILL.
v
Valstijos komercijos komisi mininkės ant stalų pridėjo
VISI FOUNTAIN PAINT
Nežmia koks juokdaris pa ja paskelbė, kad pradėjus va skaniausių valgių. Bet čia reiSausio 8 d., Šv. Antano par.
davė i laikrašėius žinią, kad sario 1 d. g;Ko kompanija Cbi- kia priminti, kad mūsų žmo- ^ V et. įvyko prakalbos ir buvo BRUSH Mfg. Co. serininkai atsiMrs. James Medine. S4.T> Mar cagoje turi papiginti vartoto nės, ypač moterys, labai ne- rodomi kintamieji paveikslai lankykit į susirinkimą kuris įvyks
yland ave., mirusi. Buvo pade jams naudojamų gazą.
gražiai apsieina. Kožna gru- Surengė Kat. Spaudos Dr-jos 12 d. sausio 1922 m. Malinausko
svetainėj, N. E. kampas fialsted
ta diena ir apie jos laidotuves.
šiandie vienam tūkstančiui džiasi už stalo ir dar atsive vietinė kuopa.
Nupirks didelį Phoir 19 gatvių. Bus renkama nau
Tuotarpu ta moteriške yra kubiniu pėdų gazo reikia mo da po kelis vaikus. Suaugę
Kalbėjo "Draugo'' redakto
nographą 1922 mo
ja valdyba. Nepamirškit su sa
sveikutėlė.
asmenys
laukia
kol
vaikai
pa
kėti $l.l."i. Paskui bus vienas
rius kun. Dr. Ig. Česaitis ir
delio, ktfris grajina
vim atsinežti Serus.
Hyde Parko policija ieško; ,i ( „}į er j s
valgys.
kun. kleb. H. J. Vaičiūnas. Va
visokio išdirbinio re
Valdyba.
to "juokdario.'
Pirmiausia gerb. kleb. Briš- karo vedėju buvo Juoz. Moc
kordus, su raštišku
(Jazo kompanija nei nepro.
'
**
—
ka labai gražiai išaiškino to" kus.
Gvarantavimu ant 10
MŪRININKAI STOVI PRIEŠ \ tūtuoja. NVs ji perdaug išnau
LIETUVIŠKI
KRUTAMI
PA
vakaro tikslą ir kokią naudą
Žmonių priėjo pilna svetai
KAINAVO m e t ų . Šių phonograSTREIKĄ
dojo gazo vartotojus.
VEIKSLAI
GENAVAITĖS
neša Altoriaus Puošimo drau
ne
•' j. •:
DABAR
P ^ r e ^ u ^ a r ® kaina
GYVENIMAS.
gija.
Antras
kalbėjo
J.
Poška.
X.
KAINAVO $150
Mūrininkų unija vakar turė GARSINKITtS ''DRAUGE.'' Iš pradžių kalbėjo nieko sau,
$34
nuo $125 iki $200
DABAR $48
Nauji krutami paveikslai iš
Tik 500 Phonography s o tokia kaian
jo susirinkimą.
Darbininkai
bet
toliau
visai
išvažiavo
is
> n ^ » « n mtm m i • » — » J.J
" D r a u g o " ofiso galima gau
Lietuvos, Rygos ir Sovietų Ru
demonstratyviai sveikino savo
.
.
i
•
Jusv
pasirtnkime
Iš
25
rekordų,
600
plieno
T |
ti juoku ir satvros laikrašti vėžių. Žmonės nerimavo ir
t VFI
I adafJ. talpai dnImanto adata sa kiekrienu
sijos. Gudrus Kvailys 2-jų ak
prezidentą Sbausrbnessy, kurs
V I I I V I UphonogTapbu.
M M
pradėjo
eiti
laukan.
Pradėjo
Ateikite pas mus
••Perkūnų".
tų
komedija
Lietuvirr
paroda
atsisako remti karpenterius ir
MOTERŲ-.SĄJUNGOS 1 KP.
I s Lietuvos yra atėjęs l;ie- pasakoti kad amerikoniškuo
parodysime grraiiausių phonograptro. Kiekvienas p4iono£raphas y i »
National darže. Leninas ir
kjtas namų statymo darbinin 1
rengia
pasilinksminimo
vakarą
peržiūrėtas musų mechaniku. 1* metu patjrrtmo ATEIK TAIP
tu vos Darbo Federacijos orga- se 'laikraščiuose matęs prira
Trotskio
armija
Maskvoįa.
ZeS
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PA«IRIirKIltXJl. M E ^ PAIiAIk e unijas, priešingas teisėjo
nedėlioj, sausio 15 d. 1922, Šv.
KYSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRD3TATT8IM.
. nas "Darbininkas". Jame yra šyta vienas lapas, kad moteris
Jrgowskis Vilniuje. Bus rodo
Landiso užmokesnių nustaty
S
VELTUI
PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI U t MIESTO. PA
Jurgio
parap.
svėt.
32-nd
PI.
ir
i i<lt'ta Lietuvos darbo žmonių su vaikais užsinuodijo gazu.
mi sekančiose kolonijose:
SIUSIME C. o. O. D. DALEISDAM PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU
mui.
Ąuburn Ave. Šio vakaro pelnas
Paskui
vėl
sakė,
dienrašty
MOKĖSI PINIGUS.
| vadų, prietelių paveikslai ir
Mūrininkai susirinkime paSausio
13—14
parap.
svet.
skiriamas parapijai. r~
MAIN SALESROOM FACTORY BRAN0H
, daug gražių straipsnių ir ži "Drauge" matė straipsnį iš
1-eiškė, kai jie nori dirbti. Tr
Gąry,
Ind.
Rep.
1020 So. Halsted St.
Cnica«o, W
Arti Tailor Str.
nių iš darbininku gvvenimo. Brigbton Parko prirašyta tris
Atdara
kasdieną
nuo
9
iki
t
.
N
«
L
iki
4
vai.
po
pietų.
Jei kartą sutiko su arbitro nuo
Sausio 15—16 parap. svet.
I*
skiltis. Na, sako — skaitau,
liiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiMiiHiiiHiiiiimiiHHimuuiiii
yprendžiu, tai butų negarbin
Spring
Valley,
UI.
L.
YtClŲ;36-TA
ĘŲOPA
laiIŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. skaitau ir sužinojau, kad mū
•Jt.' ''į ^ •""
gas ir bausminis daiktas lau
sų vargonininkas nuėjo pažiū kįs susirinkimą McKinley Parko 'Sausio 18^49 parap- svet.
>.
žtis iš po to nuosprendžio.
Springfield,UI.
r*>dys
į..
sj^etainege ketvirtadienyje sausio
Akademijos Rėmėjų vietinis rėti muzikos dailės.
'Kas nori. irai i streikuoti.
Liet. Teatro Bendrovė
$ah.)įl2, 1932.
skyrius mano pakviesti Šv.
Klausau, kas čia bus toliau.
y.
Bet mūrininkai
nestreikuos,
Vedėjas i . Lukais.
fnf susirinkimo bu*v«horo praK a z i m i e r o v i e n u o l y n o mokines

S*

Didžiausia Lietuviška Krautuvė fliicagoi

Chicagos Žinios

U+%*\

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0

'.?'•+*

•,•••?*•

Steponas P. Kazlavvskt

! • • •

VAh
"

ri 11

v

Briand.
n*zip:iia
Hriail

l

v

visai

Atek į mus dirbtuvės brenčių

$34

Le

i

PRANEŠIMAI.

VELTIflj

LONI]
Iš \'arš|
Vilniuje
urnose
(iirdi.
])ili«M*iii
jo tei^ii
Sakoi
Lenkiją

dalys.
Rinkiij
mišinių,
sake nud

•m-s

pareiškė s u s i r i n k ę m ū r i n i n k a i .

INUA '9Broa-

N a g i supratau, k a d P o š k a nori

"Vakarienbutį" išleisti naują laikraštuką (po
piergalį.). Sako, kad jis para
Alpha.
šys tik naujausias žinias ir
trumpoj formoj,
kaip tai
AREŠTUOTI 4 VAIKAI.
IŠ TOWN OF LAKE.
"Moteris su vaikais nutroško
gazu" ^arba "Vargonininkas
Už vagystes |H)lh'i.
arės
Laimingos kelionės.
nuėjo pažiūrėki muzikos dai
t u o t i keturi v a i k a i :
Tgna<v
Sausio 7 d., 1922 m. Juozas lės* ' ir galas.
D a y e , ' 3137 Normai a v e ; J o 
Kaip p. Poška galės su
h n Brogan, 3222 Parnel ave.; J u r a š k a apleido Suv. Valst.,
J o b n Flovves, 3326 So.l'nion iškeliavo į Lietuvą. J i s buvo prasti tik akelis žodžius, kad
ave., ir Jersey Klūk; 313G Xor- narys L. Vyrių 13-tos kuopos jis negalėjo suprasti ir gerai
priklausė prie Sv. Cecilijos cho išskaityti kaslink vargoninin
mal ave.
Praeitoje paroje, sausio 10— ro, buvo vietinio A. L. R. K. ko. Ten skambėjo šiaip: "Var
• 11 d. Chicagoje pavogta G au Federacijos skyriaus darbuo gonininkas nuvažiavo į komu
tomobiliai.
tojas, pardavinėjo L. L. Pask. nistų vakarą su kai-kuriais
bonus, priklausė prie Labda choristais dainuoti.'' Tai ma
ringos Sąjungos, mylėjo kata tot koks skirtumas s u l y g j o
likišką spaudą, buvo pavyzdin supratimo) Taigi, a | manau,
gas katalikas. Dieve padėk kad p. Poška apsigautų išlei
jam laimingai pasiekti Tėvyne/ dęs tokį laikraštį, nes aš kaip
Lietuva ir ten darbuotis Die- skaičiau ir ^skaitysiu "Draugą". Nemanau kad ir kiti mai
viii ir Tėvynei.
Mirė sausio 10, 1922, 8:30
nytų ant kokio nors popierga
Alfonsas.
vai. vakare, 35 metų am
lio rimtą dienraštį "Drangą".
žiaus. Paėjo iš Vilniaus

1

atkartoti

Matyt, įiilrinnikus paseks
Verbų d i e n o j .
kitos amatninkų unijos.

IŠ BRIGHTON PARK.

Ten buvęs.
*«

Margas vakaras.
Altoriaus Puošimo draugija
surengė puikų vakarą gruo
džio 31 d. Nek. Pras. P. Šv.
par. svet. Žmonių" prisirinko
pilnutėlė svet., nebuvo kitiems
kur atsisėsti. Apie devintą
vai. prasidėjo programa.
Dvi mergaitės, Prasčeviciatės paskambino ant piano ir
kita ant smuikos labai gražiai
pagrojo. Veikalą ir šiaip programą ižpikiė L. Vyžių 36-ta

.5

Ifi ROSRLANDO.
Parapijos susirinkimas.
Sausio 8 d., tuoj po sumos
įvyko Visų Šventų parapijos
susirinkimas.
Kun. kleb. P. Lapelis ati
darė susirinkimą su malda.
Pasiūdyta dienotvarkė kurią
priėmė. Protokolas įfcrskaityta ir priėmė be pataisymų.
Parapijos atskaitos pasirodė esančios geroj tvarkoj. Į

•» •' fA

i

Pairai

baidam
•

«'•

r

"L«'iu

tas ple
kuo] >1 ari.
kijes sic

ARBALJtPi

VAŽIUOKIT; VISI P A R A N K I Ų

m

'Lietuviai važiuojant i Plliavą
Lenku juostą (karldortų)
Visa Trečia Klesa Padalinta | Kambarius
Ant 2-ją, 4-riu. ft-llų Ir 9*4% fcov*
"UrrUANIA"
IspUUks
Vasario 1, 19M
•ESTONIA" I š l a u k s . . . . Vasario 22, 1*21
Trečios Klaaos Kainos J:
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVA $106.50
MEPOJV $110.00.
Delel laivakor. ir italų kreipk, prie savo a*en.

PAI
LONI
Anglijos
delbta ji
pasir(»ini|
rijos ka1
010 airiu
rie buv«
anglų si
reitą )\c]
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FEDIfRAL BOND & LAND
• v *•••

i

A. T .A

apskr.. Viduškių parap.,
Untakmino sodžiaus. Ame
rikoj e išgyveno 9 metus.
Paliko nubudime Lietuvo
je motiną ir-flvseseris.
Laidotuvės įvyks subatoje, sausio 14 d., 1922 iš
namų 4315 So. Hermitage
ave., 8:30 vaL ryto į šv.
Kryžiaus b a l , po pamal
dų j fcv. Kaamiero kapi
nes.
Visi giminės ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami
dalyvauti laidotuvėse.
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MOTIEJUS ATROŠKA

į

CO

•

•

Siunčia piningus į Lietuvą auksinais a r doleriais p e r
paštą, Čekiais a r telegramais. P a r d u o d a m e laivakortės
j visą pasaulį. P a r d . namus, žemės, farmas ir DondsuSi

.i

Kaip
mafija,
niai imt;i

•

M Of

M
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BALTIC STATAS BANKAS MOKA 4 NUOŠIMČIUS ŪŽ
DEPOZITUS. NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI PRIE SU
MOS KAS MĖNUO.
IIABAR PATOGUS IiAIKAS PASIDĖTI PINIGUS
BALTIC STATES BANKE. GALITE PERKELTI JUOS
IS KITUR: ATSIŲSKITE MUMS SAVO DEPOZITO M
KNYGUTĘ, O MES IŠCOLEKTUOSIME IR SAVO KNY
GUTĘ PRISIUSIME.
SIUNČIAME PINIGUS PERLAIDOMIS IR KABLE- X
GRAMAIS GREITAI, PIGIAI IR SU PILNIAUSIA GA- Ęt
RANTIJA.
PARDUOfbAME LAIVAKORTES Į LIETUVA IR IŠ
LIETUVOS.
VISI YRA UŽGANĖDINTI, KAS SU SAVO REIKA
LAIS KREIPIASI Į
V

_
OFISAI.
S 666 West 18-th Str., Chicago 201 Chambers S t N. York
I 1439 So. 49-th Court Cicero
602 A s s ' n Bldg. Chicago.
^iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiimiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiii

Baltic States Bank
New York, N. Y.

(Kampas 25-tos Gatvės)

Karahl
skelbė
\Vin5ton

TSR

(•••••••••••••••••I

Š ii

ANGLAI

Audra Giedroje"
Trijų Veiksmų Komedija

De Val<

STA.TO SCENOJE

Teatrališkas Kliubas "Lietuva"
NED., SAUSIO 15, 1922
SCH00L HALL SVET. Prie 48-tos ir Honore Gat.
Pradžia

m HjBtti Ave.,

ii

už savj
kicti.jai.
Hriaii
vyriaus
mo. T
Anglija]
vi n i m u
karo ko
sileidim
euzu-ani
Tuo kld
tarybos]
Tcčia
lvdoriu

1

.

kJ

7:00 valandą

vakare

GERBIAMIEJI: — Nelikite nei vlenaa nepeunatę 41 o puikaut
perstatymo. "Audra Glearoje" yra viena ii puikiausių komedijų
Lietuvių scenoje, todėl visi atsilankiusieji gulės prisijuokti* iki M>člai. Po Teatrui iki vėlumai lietuviški ir amerikoniški Šokiai.
Kviečia
T. K. LIETUVA
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DUBL]
13. — A |
žia su
Dublino
airių vi ei
riams, ki
sidžiaugt]
Aplink]
dygliuoti

