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Centai
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ANGLIKONAI RAGINAMI
PRIPAŽINTI POPEŽIU.
Vicegrafas Halifax, angliko
nas. Anglų Bažnyčios Uni
jai sako. kad krikščionys
turi turėti vada, kaip san
tarvė turėjo generalissima.

Turkai Nacionalistai Mobili
zuoja Kariuomene

KOMUNISTAI MITINCUO

.

vVALSTYBĖJE.

PAU6 iSNIEGO DAKOTA

m

iI

Pamini bolševiku laimėjimo • D E A p V O p D , S; D., L 8 , Kusijojo sukaktuves.
Apie : 3 pe'ias sniego čia pri
snigo ir sulaikyta kumunika
eija~ Black kalnuose siaut.*
bat^i s n i ego pu ga.
Vėtra su sniegu palietė ir
Minnesota valstvbe.

Nežinia Tikrai Kiek Darbininkų
Butą Kasykloje

LONDONAS, lapkr. 8. —
PETROGRADAS,
lapkr.
Sheffioldo spalių
pabaigoje
8. — Šią savaitę Rusijos bol
,
Įvyko Anglijos bažnyčios kon
ševikai pamini penkerių metų
gresas. Sąjungoje su tuo kon
SPANGLER, PA.,
lapkr. kar dėjosi baisenybės. Ekssavo laimėjimo Rusijoje su
gresu Anglų Bažnyčios Uni
8. — Reilly anglių kasykloje j pliozija įvyko rytą, kuomet
kaktuves. Tos sukaktuvės su
ja t u r i jo mitingą. Siame mi FRANCUZAI STOVI Už KOMPROMISĄ SU TURKAIS rištos su pasaulio komunistų LAPKR. 20 BUS SUŠAUK dujų ekspliozija rezultate pa- darbininkai sujėjo kasyklon į
tinge kalbėjo vice-grafas Ha
si rodo kur-kas baisesnis negu savo darbus.
TAS KONGRESAS.
suvažiavimuli fax. J i s ragino anglikonus
pirmiaus buvo pranešta.
Kaip bematai kasyklą apgu
Anot bolševikų viršininkų,
pripažinti Popežių vyriausią
čia suvažiavime dalyvauja 3•n m. •!..£ viršininkai
• v. . , . pasi-. j ]r nelaimingos
moterys su vai
YVASITINGTON, lapkr. 8.
ft
Bendrovių
ja visos Krikščionybės Gali ~- • ™
i ~.'kais, tėvai, motinos ir gimiKONSTANTINOP., lapkr. i kad turkų reikalavimai, ypač 50 komunistų iš 47 šalin. Jie - Iš tikrų versmių patirta, *«-i •„
b
va.
taikius
baisioms
nelaimėms
'
,
suvažiavo
organizuoti
komuni
jog
lapkr.
20.dienon
prezide-n
8. — Pranešta, joc turkai na apleisti Konstantinopolį, pa•
•,
... . i nės. Pagelbiniai būriai tuo"Buvusiame k a r e " , sakė lo cionalistai pasaukė kareiviau teisytini. Todėl, kad čia nu stinę kampaniją, kokią jie ti-[tas Hardingas sušauks kong- i v .
dazmausia pridengia tikrąją ,
*
rdas lfalifax, žynius angli ti tris daugiau turkų klases.. versta senoji sultano valdžia kiši pakelti visame pasasauly resą specialėn sesijon.
į • v
jaus ėniėsi darbo.
Iš kitu
konų bažnyčios sferose
as
j
ateinančiais
metais.
Šičia kilo krizis del nacio ir Įsteigta naujoji.
teisybę.
*
. . .
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.
«
•
*
•
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,
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|
miestų
tuojaus
prisiųsta tam
muo, "geresniam
pavykintai nalistų visokių, reikalavimų.
BOLŠEVIKAI
PASIPELNĖ.
TV
v
Kitais žodfciais tariant, jie
įsukus
cia
baisiai
ekspho-!
.,
.
.
,
.
,.
.
. .
v
(Tuotarpu naujoji valdžia j čia suvažiavę
.. . ,
...
.
| vientik
tikrai išlavinti
būriai,
ir laimėjimui buvo reikalin Galimas daiktas, kad santar
sąkalbiauja
verksmai
zijai kasykloje,
. , . , . ,
, , ir raudoji
. ,.. .
bininkai.
Paskui tuojaus
pranešta, prakad
negalinti
kaip
reikiant
funk
, , . , . ,
Aplinkui
kasyklą
girdėjosi
MASKVA, lapkr. 8. — Vi
gas galva. Taigi, a r Krikščio- vės valstybių militariniai au
prieš visas svetimas šalis su
M \
94.
Vakar-gi
patirta,
jog
bu-|1 mai.
nešta,
kad
viduj
buvę
93
dar.
,
, ..
ciiuoti,
kuomet
santarve
jai
^
^
^
.
%
m
rovoliuei
soj Ukrainoj iš cerkvių išpfv
nvbės Bažnvėioms neturi but toritetai turės paskelbti karo
vę
112.
Miestelis
gedulybėjs.
1
šti turtai bolševikams davė
reikalinga galva, jei norima padėtį, nei nacionalistų atkak i i ša rankas. Tokiu būdu Kons ja, skurdą ir badą.
1
Ekspliozija tikrai pasibaisė
tantinopolis* paliekamas
be
Visas miestelis paskendo
išvesti pasek i m ingai Bažny lybei nebus galo.
Be vyrų komunistų yra ir 225,000 dol. Nepriskaitomi dei
tina.
1
valdžios.
gedulybėje, kuomet antka-rtiš
čios kovą su nusidėjimu ir
moterų komunisčių. Dauguma mantai ir kiti brangus akme
Kas aršiausia, kad nacio
<33 žuvusių darbi ninku lavo imta iš kasyklų tokia daugy
Tiesa, kad Mudanijos sutar jų tai buvę kaliniai, kentėjo nėliai.
notikyba? Argi mes negalėtu
nalistu igube rnatorius
Rafel tis neduoda turkams jokių
nai jau išimta.
bė vyrų ir tiėvų lavonų.
mėm pakviesti Plaus Nl taip,
daug, kaip jie sakosi, už popaša labai karingai statosi. t.-ish32 darbininkai sužeisti paprio tu reikalavimų. ^ ^
RaV(( i s i t i k i n i l m i s .
Raudonojo Kryžiaus sky»
kaip mūsų armijos pakvietė
KOMUNISTUS LAUKIA
Jei butų paskelbta karo pa !M kilus <"-ia naujai situaciimta ligoninėn.
^
ftijmdie
j į p į,
vjsi
rius neša pagelbą nukentėju
maišalą Foeb?
KALĖJIMAS.
/
dėtis, jis turėtų eiti šalin i." jai, nusileidime reikalingas. Į v ; k n R w b i a m i n e i k o k i p r i n .
Taigi viso 95 darbininkai, sioms šeimynoms.
" A r g i nėra ženklų
kaip miesto.
Bei Anglija-nieko nedaro iš > ; J i e m g ^ ^ ^
p„o5nus
Nuo Apačios ekspliozijos jų
Chicagos radikalas milionie (ii 17-os darbininkų vakar
namie, taip svetur, jogei jau
Kur-kas blogiau, kad jo pa tos situacijos ir franeuzų pa- k a m , w r i a i i k o k i „ Ž R i l i k o K u . rius Wm. Bross Lloyd, ma }>agelbos būriai dar nerado.
nei vienas nenukentėjo. Jie
laikas atėjo, kuomet • -visus (
rėdymu areštuojami žymiausi lankumo.
.
tyt, pasistumia vis arčiau ka
: ropos viešbuty.
Baisenybės prie kaayklos. žuvo'nuo nuodingu dujų, ne
pusės privalo dėti visas savo
šio miesto turkai, sultano ša
gaudami šviežio oro. Nes tkaTai internaeionalis komu- lėjimo su savo septyniolika
Sultanas nepasiduoda.
pastangas panaikinti tuos ne
Kas link tikro skaičiaus pliozija užgriovė oro inV\jilininkai. Ir kai-kurie jų šau
nistų kongresas. Ateinančią draugų.
lemtuosius pasiskirstymus, ku
Angoros seimo prašalintas
darbininkų, kiek kasykloje bu mą.
domi.
1920
metais
Cook
apskrities
savaitę
iš
čia
tas
kongresas
įie didžiai trukdo Evangeli
Nežinia, ką duos čia ryto nuo sosto sultanas nenori pa žada persikelti Maskvon ir te circuit teismas nubaudė kabo vo, niekas tikrai negali pasa32 išgell^ėtiems pavyko per
jos platinimą ir kaip varjsė,
siduoti,
nors
visi
jo
ministekyti. 8u laiku tai visa išsi- \^.v. A. •
jus. Gali kilti karas santar
na
i
s
u
Leninu
mitinguoti.
jimu
ir
pinigine
pabauda,
pa
o
taip begalo varžo Kristaus i :>
:w. .
; dujas subėgti vienan urvan,
aiškins.
vės su turkais nacionalistais. i iai atsistatydino.
siremiant
išdavybės
įstatymu.
J: u r buvo šviežio oro ir ten
Pirmąją
suvažiavimo
dieną
I i giją'
Pačiam
miestui gali pri
Atsistatydinęs didysis vezi- daug kalbėta apie komunistų
Prie kasyklų vakar ir užva-1 užsidaryti
Paduota apeliacija. Tečiaus
"Argi
nėra pakankamojo
trukti' maisto. Tad komisio ra? (premieras) Tewfik kelis persekiojimus Suv. Valsty nieko negelbėjo. Tad paduo
pagrindo pripažinti
Romo:?
nieriai iškalno aptaria reika 1 artus lankėsi pas sultaną ru bėse.
ta peticija Aukščiausian Teis
v
pirmenybę, kokia
suteikto
lingas priemones.
n uose, ragindamas jį forma-1
man atmainyti bausmę, pasire
šventajam Petrui ir jo įpėAnglų kariuomenė šalimais Ii a i atsisakyti, sosto, nes tuo
MARY McSWINEY BA
miant įvykusiomis bylos me
dnrtims!
b
ū
d
u
b
u
s
g
a
l
i
m
a
i
š
v
e
n
g
t
i
'
DAUJA,
Konstantinopolio,
M. Afcijos j
tu klaidomis.
'•Argi, pagaliaus, negalima
1
pusėje, kas valanda r>asiren- j kraujo praliejimo.
tas buvo lygintas prie caro ir
Bet ir. tas negelbėjo.
stoti i dervbas, kuriomis bumisi susikirsti su turkais.
kr. demokratai išvadinti fariTad beliko vienatinė gelbė
Bet sultanas nenori klau©^M^NAą
^ p k r . 8. tų galima pravesti kelią su!
zėjais apgavikais. Vertėtų ir
syti
Sakosi
jis
esąs
|Turkijos
Areštuota republikonų suki|ė- jimosi lenta — apeliuoti Auk
>i junginio sąlygoms ?"
kitus " L . U . " plūdimus ir"
KONSTANTINOP., lapkr. \aldovas ir mnsulmanų reli- lių idėjos platintoja Miss Ma-j ščiausian Teisman WasbingLordas Halifax baigė savo
*
" u ry McSwiney. Jinai uždaryta j tone.
šmeižtus panagrinėt ir traukt
7. — Turklį nacionalistų val gijos kalifas.
Atstovi]
į
Seimą
sąstatas
pi'iymėtiną atsiliepimą
m:
vietos kalėjiman, kur pradėjo
atsakomybėn*
t
džia, kiek žinoma, santarvės f
numatomas
toks:
v
a
susijungimą su Apaštalų Sos
ORAS
Kad taip, tai .Angoros l - | badauti.
[valstybių komisioniėriams Įda
Valst. Sąjunga su soc. liaud.
tu. Jis pareiškė, jog jo, kaipo
džią apgalvoja kuoveikiaus iš
M a F y M c S w i n e y , tai mirųCHICAGO. — Šiandie prav£ keletą savo reikalą vinių.
MOCKAVA. Kalvarijos aAnglijos bažnyčios nario, yrinkti naują kalifą. Tuomet s i o b a d u a n g h j k a l ė ; j i m e C o r . matomas gražus oras ir šal gauna Mariampotes apyg. 1,
Reikalavo, idant be AngoKauno 2, Raseinių 3, jTelšių pylink. Pastaromis dienomis
ra priedermė už tą susijungi
sultanas neteks
jokios vai- k o m a j o r o M c S w i n e y s e s u o . čiau.
ros valdžios leidimo svetimų
i 2, Panevėžio 4, LTtenos 3, — teko patirti Suvalkų lenkųmą darbuotis pripažinti Ka
džios ir tur^s- pasiduoti,
šalių karo laivai nei plauktų i
biurokratų nusistatymą
del
viso 15 atstovų.
talikų Bažnyčios Galvą Re
ATPILDYMO KOMISIJA
Hugo
Stinmes
nieko
ypa
Konstantinopolio guberna
Turkijos uostus.
Punsko grąžinimo lietuviams.
gi amuoju Krikščionybės Cen
Krikšč. dem. blokas 'gauna:
NIEKO NEPELNĖ.
tinga
negalėjo
patarti
komisi
Paskui reikalavo, kad kuo torius Ra f et paša suspenda
Mariampolės apyg. 8. Kauno j J l * p a 5 i ų P a s a k v m u "P™
tru.
jai.
Jis
pažymėjo,
jog
Vokie
met Konstantinopoly įsteigta vo sultano senato veikimą.
Toksai pripažinimas duotu
5, Raseinių 5. Telšių 4, Pa sko, vi stiek, kitaip, jokiu bū
Vokietija
neranda
priemonių
tijoje
nieko
gera
nebus
taip
naujoji valdžia, tai santarvjės
Bus sutrukdyta konferencija?
neapsakomą krikščionių reli
nevėžio 8, Utenoj 6'— viso 36. du neatiduosią, kaip tik mai
mokėti
kontribuciją
ilgai,
kol
čia
gyvuos
ir
veiks
kariuomenė turėtų apleisti šį
nais už Liubavą ir Vištytį."
gijai naudą visame pasauly.
Socialdemokratai
7,
Lenkų
socialistinė
valdžia.
Ši
valdžia
Iš
Londono
pareina
žinių,
miestą.
BERLYNAS, lapkr. 8. — neleidžia laisvai vystytis Vo 6, Komunistų, 6? Žemd. pažan
Ant galo, idant karo laivai! kad kilusi Konstantinopoly
MIRĖ ŽINOMA NOVE>
KALVARIJA. Seinų i r ' k i 
gos 1, Vokiečių, gudų 2, Žydų
be Angoros valdžios leidimo neaiški situacija gali sutruk Santarvės atpildymo komisi kietijos pramone^. LISTĖ.
tų Suvalkijos okupuotų lietu-'
su ja, kuri atvyko čionai rasti
Anot jo, Vokietijai, reika 6. — Viso 78 atst.
neplauktų Dardaneliais.
Gi dyti taikos konferenciją
vių paduotą lenkams prašymą
priemonių sustiprinti vokie linga konservatistinė valdžia.
("L.
Ž.",
spalio
22).
turkais.
LONDONAS, lapkr. 8. — plaukianti, idant tie laivai
patvirtinti draugijos "Moti
Galimas daiktas, kad konfe čių markės kainą, idant atei Tik turint tokią valdžią čia
saliutuotų
naujai
turkų
val
Mancliestery mirė žinoma an
nėlės" įstatus, lenkų vyriau
nančiais metais Vokietija ga viskas butų galima atgaivin-j KAUNAS.
rencija bus atidėta toliaus.
Už melagingų
džiai.
sybė grąžino
neUžtvirtinus
glų novelistė Miss Frances
žinių skleidimą.
būtent už
Be4: turkų nacionalistų val lėtą mokėti karo* kontribuciją, ti.
Visus
tuos reikalavimus
dėlto, kad įstatai apima į sa
Noble. Tai buvo paskutine
J
nieko nepelnė ir, matyt, gryž
straipsnį
"
Supuvimas,'
įdė
Kad
taip,
tai
kanclierio
džios
delegatai
konfarencijon
vo veikimą i r Vilniaus sritį.
senovės katalikiškos šeintyno:; santarvės valstybių komisio- jau iškeliavo. Dėlto sutrukdy-l«tgal Paryžiun su raportais.
Wirth valdžia atsidūrusi kai- tą spalių 17 d. Nr. 178, laik
nieriai
atmctJė.
I
r
nuspren<*ė
Todėl tikimasi, kad "Moti
tuo vardu narė.
mas nepramatomas.
A a į dieną su komisijos na- pir ant vištos kojos. Gali į- raštis " N a i s " miesto komen
nepanaikinti
savo
mildarinės
nėlės" sumanytojai šį pakeis.
Nabašninkė buvo mirusio
»
riais \ konferavo žinomas vo- vykti svarbios atmainos.
danto įsakymu
sustabdytas
valdžios Konstantinopoly ir
Dr. Danieliaus Noble duktė.
WĄSHINGTON, lapkr. 8. kiečių industrijos vyriausias
iVokietijos valdžia reikala- vienam mėnesiui.
apylinkėse.
Taį gydytojas
pasekmingai
— Vietos oficialiose sferose lai vadas Hugo Stinnes ir kiti vo atpildymo komisijos pasko 1 — Lietuvos Ukininkor*, re
PINIGŲ KURSAS.
praktikavo šiaurinėj Anglijoj. Francuzai už kompromisą.
svai kalbama, jog turkai na-! didieji pramoninkai.
los, nors 500 milionų auksi dakt. E." Bartkevičienę Kauno
Miss Noble parašė daugybę
Iš Paryžiaus parėjo žinių, cionalistai ieško naujo triukš
nių markių šiandieninių pope- taikos teisėjas nubaudė 10,000
Lietuvos 10 litų
$1.00
novelių, trumpų apysakaičių.
jog franeuzų . vyriausybė į mo. .Ir todėl artimuose Rytuo kai pertoli žengia su sava rei rinių markių sustiprinimui. auksinų, a r 4 dienų arešto už
Anglijos sterl. svar.
4.46
Rašinėjo ir į laikraščius.
kaikuriuos turkų reikalavi- J se gali ištikti nauja ekspliozi- kalavimais.
Francijos 100 frankų
6.92
(Tečiaus komisija
atsakjė, melagingų ir užgaulingų žinių
mus palankiai atsineša. F r a n ja, kuri paliestų daugelį EuItalijos 100 krų
3.98
S. V. administracija labai kad tokia paskola, tai ne ko- skleidimą. Sstraipsny *'LieSKAITYKITE IR PUTIN euzai palinkę su turkais dary ropos valstybių.
Vokietijos 100 mark. .OlVį
įdomauja žiniomis iš artimų misijos, bet pačios Vokietijos' tuviški f a r s a i "
tilpusiam
iiv kompromisą. J i e tvirtina,
č i a pripažįstama, jog tur jų Rytų.
Lenkijos 100 mark. .0068
nuosavas reikalas.
| " L . U . " valstybės prezidėnKITE "DRAUGĄ"

SANTARVĖS VALSTYBIŲ KARIUOMENĖ PASILIEKA

KONSTANTINOPOLY

GAL BUS DIDESNIS SKAIČIUS ŽUVUSIU

SULTANAS ATSISAKO A PLEIST TURKIJOS SOSTĄ

*

Žinios iš Lietuvos

RINKIMU REZULTATAI
LIETUVOJE.

• • • •
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J a u j>radėta rtfpintiee ' u2- j a nėra biznio įstaiga. J i t u r i ' tikrųjų neigia pažangą — probrolvbės ratą.
inegsti artimų santikių su OEl-' visai idealistinį pamatą — iš- gresą.
LIETUVIŲ KATALIKŲ
Menas platus, jo įtekmė ne
lis Idland viršininkais, ku vystyti prietelystę ir genesnį j Laisvamaniai taipat yra ne
DIENEAŠTIS
abejotina. Šiuo kartu ateina
Amerikos masouerija kovai
riems yra pavesta įleisti at susipratimą tarp Amerikos ir nuoseklus, kuomet jie neva va*r mums viena mintis. Iž Lietu- prieš . katalikus j r 1£seta£likų
eivius, kad reikale ateiviams Pabalti jų . tautų. J i laikopi duodamies asmens pagarba,
tuvos atvyko Operos du solis
Pabaltijos
—
Amerkies
J>rEina kasdieną išskyros nedėldicnius.
tu ir smuikininkas. Jie jau Bažnyčią prasimano kuobiau- j a galutinai susitvarkė ir su- iš Lietuvos, Latvijos i r Esto- vien tik aukomis ir narių mo - liepia toleruoti, užgiria visas
PRENUMERATOS KAINA:
nuomones, tikybas. J i e tariasi
Rytuose. Teks riausių priemonių.»Tuo būdu •aįdatfė <j)lenus ateinančių metų nijos butų teikiama ypatingai kesniais.
Metama..
16.00 koncertuoja
rūpestingos ir prielankios gloKas nori į Draugiją įsirašy augštiną žmogų, norėdami ma-*
jie tikisi išnaikinti <ha katali
veikimui. J i štai ką žada veiPusei Metų
..$3.00 juos išvysti ir Chic. Chic. turi
bos.
ti, lai kreipiasi šiuo adresu:
tyli jame nuoširdų įsitikini
nemaža artistinių pajėgų. J o s ' *kų tiUėjimą. ^Tdksai manymas kti:
_
.
.
.
.
„
'
.
.
.
Baltic
Anferican
Society,
Prenumeratos mokasi iškalno. Lai mums žinomos ir labai mūsų juk tai kvailiausias dalykas:
v
m ą jo skelbiamų idėjų — nuo
Jl
kas skaitosi nno užsirašymo dienos
Socijalis
Veikimas.
Kuo daugiau Bažnyčios prie
Informacijų Biuras.
monių. Visi privalo būti ger
ne nno Nanju Metų. Norint permai branginamos. A r negalėtume
15
P
a
r
k
Row,
nyti adresą visada reikia prisiųsti Chicagoje
biami, kartoja laisvamaniai.
pastatyti operos? šai veikia ir šėlsta, tuo la
Tarpe svarbesniųjų DcaugiNew york
Citv
Amerikos Viajdžiai pripaži
ir senas adresas. Pinigai geriausia
biaus
čia
visur
katalikų
tikė
jos darybų bus steigimas parpei <<B- r c i a y 8450" Nesvarbu ar kas yra tikintis
Jėgų netrūksta, kad tik nesiiųsti
išperkant krasoje ar exprese
nus^ Pabaltijos Valstybes, A-, rodų, pasilinksminiinų, įbaza-.
•įųs
jimas
plinta.
Lietuvos Inf. Biuras. ,ar bedievis. Kas svarbu, kad
Order" arba įdedant pini- tingtų gerų norų. Statomoji
\ "Money
"M
Tie katalikystės priešai ko merikos visuomenė labai ėmė rų, šeimyninių susirinkimų k
į registruotą laišką.
vienas ir kitas butų nuošfr-.
opera gerai išgarsinta sutrau
interesuotis tomis naujomis t. t. — kad įvyktų artimesnis
voje
dažnai
pasirodo
su
plidžiai įsitikinęa Taigi mes sa
'DRAUGAS " PUBL, CO. ktų didžiausias lietuvių mi
valstybėmis. Draugijos užda draugingumas ir geresnis su
kiausia s a v o
kome, kad * prieš įsitikinufeno^U*
2334 So. Oakley A ve , Chicago nias, o beto ir s v e t i m t a u č i a i 1
viniu
ir
bus
suteikti
Ameri-:
sipažinimas su Pabaltijos dai
Štai spalių 21 d. Associated
galėtų išvysti mūsų neabejoti
sį — žmogų galima nusilenk
T e l Roosevelt 7791
kos
visuomenei
teisingų
in
le, literatūra ir t. t. *
nai rimtas artistines pajiėgas. Press iš AVashingtono laikraš
ti, "bet ne prieš jo įsitikini
r
formacijų,
kurias
Draugija
Atsilankius žymiems sve
Tiesą pasakius, koncertai ku čiams padavė tokią žinią:
mas, nuomones. Nes jeigu jo
Laisvamanybės. idealas: vi
žada
skleisti
Amerikoniškuo
čiams iš Pabaltijos :kraštų.
riuose dalyvauja net geriausi "Christopber Columbus (Ko
idėjos — įsitikinimai yra klai
siška
asmens
laisvė,
kaip
bu
se
iir
ateivių
laikraščiuose,
Draugija juos priims, supa
solistai bei solistės jau pra lumbas) buvo katalikas. Dėlto
dingi, neturi vertės, kaip aš
vo
rašyta,
priešinasi
psicholo
žurnaluose,'
^paskaitose
ir
t.
t.,
žindins juos su žymiais Ame
deda įkyrėti. Ištraukos iš o- tikrasisAmerikos atradfėjas ygaliu jas gerbti f Įsitikinimų
Draugiją
jau
išleido
vieną
ne
ginei
observacijai
—
gyvenimo
rikonais ir, jeigu bus reikalo
perų, arijos ar šiaip ir labai ra ne jis, bet Leif Ericson.
nuoširdumą pagerbti?
Bet
1
Partijiniai ginčai aptyla. gražios dainelės jau daugelio Tai toksai K u Klux klano didelę, bet įlabai turiningą, su — duos reikalingų reko patyrai , priešgyniauja gyveni kaip įvertinti, sukontroliuoti
mo dėsniams ir taipat siekia
Rinkimams j Seimą užsibai nepatenkina. Juo labiaus, kad propagandos tonas." Apie tai daugybe reikalingų m žinių — mendacijų.
tą nuoširdumą! Tą nuoširdu
knygutę,
vardu:
"Baltic
re-,
visai priešingų rezultatų, negu mą kurs dažniausiai yra gei
gus ir neturint tiesioginės į- mes galime laukti nuo savo pranešta kongreso nariams.
Kalbėtojų
{Biuras.
pubiics —Wha* thąp are and
tų kurių nori atsiekti. Ištiesų dimo auka ir. tą nuoširdumą
tekmės į Lietuvos politiką, artistų ir didesnių veikalų.
Pranešime pasirašo
"NorWfhat they h a v e " , (Pabalti
Dažnai kolegijos ir Univer laisvamanybė nori išaugštinti
bene reikėtų Amerikos lietu
dic".
kurs yra asmens sąmonė. Kas
A r nereiktų mūsų dainos
jos
respublikos
—
Kas
jos
ysitetai prašo kalbėtojų apie •žmogų, tuo tarpu-jį-žemina. / belieka norint įvertinti as
viams
užlyginti
įvykusias
Apie tą masonų kvailybę ir
bei muzikos profesionalams
ra ir ką jos turi). Toji kny Pabaltijos respublikas. Taigi
nrusų visuomenėje spragas. J n
pliką
jų
ignoracrją
dienrašty!
Laisvamaniai didžiuojasi e- mens
įsitikinimus,
darant
pasitarti tuo klausimu ir susigutė
atitaisys
daug
klaidingų
biuras tokiais atsitikimais ga^ są laisvi, nepriklausomi, sau skirtumą tarp teisios, apsišVie
atsirado nemaža. Mūsų išeivi
nešus su Lietuvos operos ar American Dailvw Tribūne rašo Amerikoje paplitusių -žinių alės nurodyti . tinkamus asme- žmonės. Tame yra jų tariama tusios sąmonės ir klaidingos,
ja pasidalino j piktai skirtin
tistais pasiskirstyti sakysime Benedict Elder. J i s sako, jog
pie Pabaltijos Valstybes.
uis.
gas sroves ir partijas. Mūsų
sai žmogaus idealas, jo didy- -aklos sąmonės ? -Kas įstabiaus,
" F a u s t o " operos rolėmis ir katalikų priešų išvedimas to
•
laikraštija kurstė vienus prieš
bė! Tuo būdu jie koliuoja — kad laisvamaniai statydami
Skyriai.
Mainymasis Studentais.
prie jos suvaidinimo prisiren ksai :
kitus.
atskiria žmogų nuo praeities, ant vienos papėdės tikintį ir
gti? Cbicaga tikrai gali tą pa"America atrasta 1,000 me .New Yorke veikia Įžymi įs
Bus
įkurti
Draugijos
sky
Įsikarščiavę viens kitą pur
darvti.
tais ir jos tikrasis atradėjas taiga, taįp vadinama ^ T a r p  riai kituose šios šalies did jos tradicijų, nuo gyvenamojo bedievį, ypatingai reikalauja
vino ir juodino kiek neįmany
žmonių tarpo, nuo šeimynos. ma tik nuoširdumo nuo bedie
yra Leif Ericson. ffaigi, tuo tautinio auklėjimo
miesčiuose,
ikaip
tik
ten
susi
Institu
dami. Mes nemažinus kovojo
klausimu negali but jokių dis tas". To instituto direktorius rinks pakankamas •-Draugijų Jr taip laisvamanybė nurėdo vio. O nors jis savo nuošir
me už mūsų kiėjus šalininkus
kusijų. Jei kas kitaip tvirti l)r. Stephen »P. Duggan, yra- narių skaičius. Kaune, Kvgo- nuo žmogaus visa kas jį kelia, dumu ir į savo bambą tikėtų,
Lietuvoje. Kova atšipino jau
na, tai tas remiasi Romos ka Pab. Am. Draugijos vicepre je ir jRevedyje bus įkurtos taip puošia, dvasios aristokratu jis lygus tam kurs amžinąją
smus, užtemdė blaivią mintį,
tiesą tikėtų.
J
daro.
,T
Amerikos mokslininkai spė talikų propaganda. Tuo būdų zidentas. Su .pagelUa tat to In pat "Draugijos šakos.
nutolino nuo bėganiųįjų išeivi
Gyvenimas yra
perdaug
Kokios ^ r a pasekmės tokios,
ja, kad ateinanti žiema bu norima išaukštinti Kfolumbą, stituto ir kitų tam panašių }jos uždavinių, pakrikdė -jėgas
Nariai.
trumpas kad individas — aS^ neva, tolerancijos? Jos labai
sianti labai lengva, taigi ma kurs buvo katalikas".
*taig\i
ketinama
gauti
keletą
energiją jų besiekiant. Tuo- žai snigsią ir nebusią didelhj
Visį, kurie užjaučia Draugi niuo galėtų vienas sau v i s a liūdnos." V i s u o m e n ė s sąžinė
Paskui Benedict (Eliler ma stipendijų Lietuvos, Latvijon
tarpu lietuvių Amerikoje už šalčiu.
pagaminti ką jis gauna nuo tuomet pataikauja -divorsams,
* sonams praneša negirdėtą ži
jos
tikslams
ir
jiori
paremti
ir Estonijos studentams .Ame
daviniai nėra tos rūšies, kad
savo rasės - giminės, gyvena-1 paleistuvystei, piktadarybėms,
nią,
jog
Leif
Ericson
»taipat
iTuoj
jos
.darbs,
^ali
būti'
jos
na
rikos
Universitetuose
ir
taispėjimus J M remia
erauius vienus prieš kitus,kad
plfa nešimais iš Norvegijos. buvo katalikas.
riais. Yra kelios narh] rųšys: mojo tarpo, gamtos. Taip kaip | aplamąį.Ipekvįenai nuoširdžiai
pat
parūpinti
stipendijų
Amepiudžius brolį prieš brolį. Tie
skrusdėlynas susideda iš dau-Skaitei. Nuoširdumas v i s k ą pa
Leif Ericson 1,000 -metaisBūtent, praneša, jog šiaurių
1. Globėjai (patrons) kurie
.rikos
studentams
Kauno,
Ry
sa, skirtumų
neišvengsime,
vandenynuose ledynai išdalies keliavo į Greeidandiją ten pla gos ir Dorpato universite įmoka įstodami $500.00. Jie gybės šapelių kuriuos surenka teisina. Lygiai ^pradedama vernes vieni prisilaiko sphntuasutirpę. Tenai šiandie tempe tinti katalikų tikjėjimą. Tais tuose. Prof. Harold'as H. Ben yra paliuosuojami nuo by ko darbščioji skruzdelėj lygiai ir j tinti piktadarį ir didvyrį, by
listinės 'pasaulėžvalgos, kiti
civilizacija yra susidariusi iš! tik jie butų lygiai nuoširdus,
ratūra esanti žymiai šiltesnp, laikais -protestantizmo dar ne deris, egzekutyvio
kių
tolimesnių
mokesnių.
komiteto
materialistinės, vieni vra kuvisų amžių įdėlio, kurio <augi- su didele skriauda geriems ir
būta. Norvegų karalius <j01af>
nei butą praeitais laikais.
2.
Amžinieji
nariai
(Life
narys,
vardu
savo
universite
nininkai, kiti dvasininkai. Temas vadinasi progresu — pa- nauda blogiems. Pikti kaip
jį siuntė ten su ta garbinga
Gi
milžiniškus
ledynus
tirp
members)
įmoka
$t00.00.1r
jfaj
to
prisižadėjo
tame
reikale
čiaus yra vienienis ir kitiems
žanga. Atmesti tuos amžių į- tik skatinami piktais darbais
misija. Su juo pasiųsta kuni
ina
einanti
smarki
šilumos
yra
/paliuosuojanri
nuo
toli
bendrų kultūrinių uždavinių
dėlus, dėlto huk jie yra savo- verstis. A r gi reikia didesnio
gas ir kiti dievoti vyrai. J i s
mesnių mokesnių. (
kame galima visiems susieiti srovė nuo Meksikos užlajos į
tiškos rūšies vergija ir įžei žmogaus pažeminimo! Laisva
Žinių Lapas.
tenai nuvyko ir praplatino
Koribkjos
jurą.
Toji
srovė
A3. JPilnieji nariai (Associa- džia individo vystymosi au maniai kurie tariasi dieviną
be skriaudos savo įsitikini
krikščionybę.
Tečiaus
nekliu
• menkoje žinoma vardu "Gulf
Draugijos nariai gaus kas te members) .moka kas met po
mams.
tonomiją, butų juokinga ir Imogų, ištikrųjų jį gyvulina.
dė
Amerikos
kontinento.
Stream".
mėnuo
žinių
lapą,
kur
bus
su
$25i00. Jie gali .balsuoti ir ga- nenaudinga. Tokia logika be Taigi, laisvamaniai norėdami
Turiuie omeny . m-oną. Me
Apie tai yra raštai Copenrašytos žinios iš Pabaltijos K'buti renkami Draugijos di
Kadangi Su v. Yals. žiema
nas turi tą gerą ypatumą, kati
sivaduojant, reikėtų, kad kiek išaugštinti žmogų, jį pa&emiliageno universiteto knygyne.
kraštų
mokslo,
ekonomijos
ir
rektoriais.
ji> jungdamas visas dvasios priklauso nuo temperatūros
viena žmonių karta turėtų .na — siekia visai priešingų
Tai toki ignorantai puola
politikos
gyvenimo.
Tasai
ži
galias sintezėn-kruvon, tobuli..'stovio šiaurių vandenynuose, katalikų tikėjimą.
4. Metinieji nariai (Annuai naudotis akmens kūjais, me •rezultatų negu tų kurių nori
nių lapas bus plačiai skleid members) moka po $10.00, kas džio pi ūkiais. Tiai yra atme
n a visą žmogų. Juoba, kad jis tai pat nuo minėtos šilumos
atsiekti.
žiamas
Amerikos
politikų,
pasireikšdama* savo gražia «rovės, dėlto ir ateinanti žie
djiet. Metinieji nariai gali bal timas -y neigimas progreso ir
AMERICAN CTIRL*
mokslininkų
bei
visuomenei
suoti, bet jie negali būti ren civilizacijos, tai visvien ką
forma — lytimi yra labiausiai mą čia gali but nešalta.
Kiriijoj, yra leidžiami mė
veikėjų
biznio
rateliuose,
ban
Jei tas butų tiesa, tai ang
kami į direktorijatą.
visiems prieinamas.
paminti po kojomis visas tei- nesiniai ir savaitiniai laikrašAštuonių metų mergaitė,
1
kuose
ir
visose
įstaigose,
ku
Akyvaizdoje meno — dailės lių spekuliantus ištiktų teisin pamačiusi ateinant priešais
5. Nariai rėmėjai moka po singai padarytas žmonijos iš- .čiai vien moterims. Beto, dau
rios
šiokiu
ar
tokiu
'būdu
ga
kurinio, priešai nutyla, piktu ga rykštė. Dauguma jų tupėtų jauną berniuką, sako motinai:
$5.00 kas met. J i e negali bal- vadas. Tie patys laisvamaniai gelis dienraščių turi moterims
li interesuotis Pabaltijos kra suoti ir negali būti renkami į kurie seniatts mėgo vadintis
mai nyksta, kovos ginklai ne bankrutvti.
specialius skyrius, bet tie lai
—
"Mamyte,
nušluostyk
V
w
štais.
;
*
W
žvanga, nes grdžes visuotinu
direktorijatą.
pirmeiviais, dabar .progresyvei kraščiai ir skyriai visados ygra
Bet tai tik spėjimai apie žie man ndselę, nes kažkoks
Pabaltijos •— Amerikos Dr- >bei paižangiąja visuomene, iš- ra redaguojami vyrų.
mas glaudžia visus į ankštą mos lengvumą
Ateiviai iš Pabaltijos
žus kavalierius a t e i n a r \

KOVA PRIEŠ KATMUS, VMALTUOS- AMERIKOS
RAUGUI.
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Del Lietuvos Valiutos.
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Lietuvai, straipsnio autorius toliau rašo: turės būti mokami litais.
Nauja vienetą yra litas, padalintas į 100
Atrodo, kad tik viena yra pieno silp
cenfų i r turintis aukso 0450,462 gramų nybė, tai (kad galės būti įšmugeliuota iš
— vertės apie 10 amerikoniškų centų. Ža Vokietijos didelis skaičius markių kad jas.
dama tuojau atspausdinti 120 milijonų li iškertus į naujus aukso valiutos pinigus.;
tu, gi kada pienas jau bus įvykintas — Tai galėtų greitai išdžiovinti Vellstyb^s
t. y. apie 1923 m. sausio 1 d., — 80% bus •pinigyną. TeČiau, jeigu mainymas į iitus
paleista į apyvartą o .20% bus palikta at bus daromas tik .'prie itikrų nustatytų kosargai. Dar tikrai nežinoma, kiek kraš meroįginių 'transakcijų, arba jeigu mainy
tas turi atsargoje aukso, arba koks nuo mo kursas bus mustatomas ganėtinai že
šimtis popierinių pinigų bus .padengtas mas, tų sunkenybių bus galima išvengti''.
auksu. Teoiau Lietuva yra gavusi nema
Anglija Eina Rusijon Biznio Daryti.
žai aukso iš Eusijos, ir ketina tam tikslui
pavartoti pinįigus siunčiamus į Lietuvą —
New ^oirko dienraštis "Journai of
jos išeivių savo giminėms —.apie $4,$00,- CommerGeM spalių 2 d. įdėjo ilgą straips
000 į metus. Įvedimui ir saugojimui va- nį savo speojjalio 'korespondento iš Lonliutos bus įsteigtos Lietuvos >Bankos -su ^.dono^ąpie Anglijos kapitalo veržimąsi į
Rusiją. iCai artimai paliečia ar Pabaltijos
kapitalu 12 milijonų litų.
Sulig į)leno visi •pinigai dabar MJUt- Valstybes.

Spalią pradžioje visi Amerikos laik
raščiai pranešė, kad Lietuva įvedanti sa
vo pinigus, paremtus aukso valiuta, ir
kad steigiamasis seimas priėmė įstatymą,
kuriuo bus steigiamas Lietuvos Emisijos
Bankas. Amerikos finansininkų laikraštis
4
'\Vall Street J o u r n a l ' ' įdėjo platoką
straipsnį, kurį čia cituojame: x
"'Lietuva pirmoji iš Europos tautų
įveda aukso valiutą''. Dabartiniai pinigai
yra vokiečių vyriausybės obligacijos.Naujoji vienetą, Litas, bus įvesta apie sausio
1 -d. 1923 m.
^ Bugsėjo mėn. bolševikų viešpatijos
tieji apyvartoje bus išmainyti į litus bėftietuvos pienas įvesti pinigus, .pa gyje 3 mėnesių nuo naujų pinigų įvedimo, atstovas I^eonidas Krasinas padarė sutar x
remtas aukso rezervą *ltelto labjausiai y- pagal Jkurso, kurį kas savaitė nustatys -tį su "Russo-Asiatic Consolidated" kom-,
ra -įdomus, kad tai yra pirmas po karo finansų ministeris. P o naujų pinigų įve panija, skuri viena turėjusi įvestinusi [RuEuropos valstybės bandymas įvesti pini dimo, visi kontraktai, mokesniai i r t. t. s j j o n a p i e trečią dalį viso Anglijos lcapigus, mainomus auksu.
,
turės būti fipniokami litais ir iš^btu^ian- taU?, Jlusijon įdėto (56 milijonus &varų).
Nurodęs ost jiiarkės nepatogumus c tieji vekseliai, vienai pusei reikjajaujan
Toji kompanija prieš karą kontroliavusi

Rusijos metalų industriją (išskyrus geleižį), 70% vario.produkcijos, visą ginklo ,
ir švino produkciją ir daugiau kaip 20%
aukso produkcijos. J i turinti Rusijoj 300
mylių gelžkelių, pustrečio milijono ake
lių žemės. Prieš ,karą% jai' dirbdavo 45,000 .žmonių.
P-agal dabartinės sutarties su Rusija,
minėtoji kompanija atgauna visus savo
•turtus Urale i r Liberijoje, pripažinimą se
nųjų Rusijos skolų, gauna prižadą atly
ginti1 jai visus nuostolius ir teisę samdyties darbininkus kompanijos nustatyto
mis sąLygomis, bolševikų valdžiai į tai ne
sikišant. Xompanijos ^prezidentas džiau^giąsis, l>ad Rusijos valdonai į. Anglus 'r
jų rkapitalą žiuri labai palankiai ir kad yra galijnybės Anglams užimti pirmą vie
tą Rusijos biznyje.
rKitos ^Anglijos kompanijos buvo įves-.
.idinusios tRusijon .dar apie 100 milijonų
svarų. Tos dabar esą finansiniai suvargu
sios ir negali naujų kapitalų kiek reikia
Rusijon pristatyti, užtai valdžia :ketinanli
•duojti joms 15 miilijonų svarų Jte&ho pradžiai. Iš visa ko piatyti, kad Anglija ne

juobais yra nusistačiusi eiti Rusijon ir
daryti ibiznį. |
«
Straipsnio autorius mini ir apie pre
kybą su Pabaltijos kraštais. Iš paduoda
mų skaitlinių paaiski, kad įvežimai iš
Anglijos Pabaltijon eiria mažyn, bet užtat
išvežimai i š Pabaltijos Anglijon auga.
įvežta iš Anglijos ir jos koloniją Pa
baltijon 1921 m. L 5,384,272
Įvežta i§ Anglijos ir.jos kolonijų Pa
baltijon per V2 1922 m. L 1,431,392.
Išvežta iš Pabaltijos Angljjon 1921
m. L 1,014,203
Išvežta iš Pabaltijos Anglijon per K>N
1922 m. L 2,030,859.
Sumažėjimu Anglijos eksporto į Pa
balti ją autorius nenusimena ir į ateitį An
glijos prekybos su Pabaltija žiuri šviesiai.
Galima tikėtis, kad Lietuvai įvedus savo
pastovius pinigus, užsimegs gyvesni jos
prekybos santikiai su Anglija. Gi biznis,
paprastai, suveda į artimesne •pažintį ir

vienus su kitais suartina*
Lietuvos Informacijų

Biuras.

Ttrcia^lienls Lapkr. 8, 1922
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'Darbininku" susipažinti. Ta '
;proga yra Štai kame: Kiek
vienas, norėdamas susipažinti
Guigai
"
Parkelė savo oftaa po nu
su "Darbiniaku" gaus tris syI H 1 — 49 80. Halsted Street
Naujame Judaos Ręst. 2 labą.
jkius savaitėje .einantį "Darbi
JT.
Pritai* Ligonius ano 9-19 A. M.
ninkų" # e r EENKKOfiCįL
Jau Siunčiama Per
Tel. Boulevard 717t
programa.Pirmiausiai
vi
KONCERTAS
—
OFE&ET*.
Viei
darbavosi.
Vienas vaikinas kurs yra pra BAVA'IČTŲ liktai už VTEN4
Reatdencljas Tel. Falrfaz B074
DIDYJI
VMSTUim
choras, vadovaujant varg. K
tę* namo pareitijpo vidurnalc DOL©BĮ. Gi atnaujinant ant
BANKĄ
Waiikegan, n i l . — Spalio Kuliui, labai gražiai sudaina-j Tais dviejais žodžiais gali
čio,
pasakoja kad įam vis toliaus, ikiekvienas jų ture*
ma
išreikšti
.kode'Lšis
sąakaras'
(
29
d.
Lietuvių
Svet.
£
v
.
Bal
451. Vak. Canal 11
vo: "Mes broliai, sesutės ""iii
^merginos dvasia
vaidinasi. mokėti regulerę kainą.
tramiejaus parapijos choras, "Girtuoklių dainų". Piannį Jbuvo t a į į pasekmingas.
Taigi čia yra geriausia pro
Jam .einant 50-tK Courtu vie
Daug darbavosi kun. J. B .
vadovaujant varg. Nik. Kupritarė p. J. Vaitekuniutė.
?
l o j pusėj, ta dvasia eina ga kiekvienam lietuviui, ku
Lietuvis Gydytojas Ir [ liui, atvaidino Jplačiai pagar
įKUioris, Vakaro vedjėjas, idant;
1112 West 354s .Street
antra pase gatvės. Ir ji vis jį ris'nori a^pie darbininkų judė
Duetų dainavo .prlės S- DoChirurgas
igerai išgarsinus vakarų, 'daug
Chicago.
sėjusių operetę ^Kuprotas 0 .tėmijanti.
Pankui
einanti
to-'
jimų
pasiskaityti.
''Daubininciutė
ir
O.
Bukančiutė:
"Il
1821 South Halsted Street
'1
Turtas virš $7,000,000.00
dirbo mus darbštus vaigr. Nik.
Valandos: ld iki 12 ryta: 1 iki
liau ir prie 16-tos, ties varni- 'kar" krikščionių darbininkų:1 =
gu,
ilgu"
ir
"OPašakyk
mano
po piety: • tkl t vakare
(Kulys 8urjinWamas gražias
Vaidinimas sekėsi labai pui
šine prapiuolanti.
turėtų būti remiamas, ^ i e k
mylimas 'krašte". Šių artisčių
:
dainas
i
r
išlavindamas
.<&Qrą,
kiai, bet tas viso to vakaro dainavimas darė puikų įspū
Draugelis mūsų senbernių no vienas darbininkas savo .na-, KAS PER MUS PERKA,
ibet
daugiausia
garbės
turi
gražumo neišaiškina. (Jeriau dį į žmones ir joms užbaigus^
ri, kad jiems merginų dvasios muose privalėtų jį turęti ir j TAM VISUS DOKUMEN
tekti
choristams
i
r
operetės'
mėginsime trumpai aprašyti plojimai neperstojo kol neat-l
vaidintusi, -bet jie tokios lai- skaityti. '
TUS PADAROM DYKAI
artistams už ^pritarimų vedė
rerkalė gavo ofisą po numeriu^ vakaro vaidinimą ir jo ypaty
Visiems Uetuvianjs gera pro t Mainydami, pirkdami ar
mes neturi. Viena singelį, tur
kartojo dainas. &iuo kartu dari
«IM BO. ASHLAJID AVESLE
jams,
gera
ir
pilną
išsimokibes.
būt tų dvasių beieškant, vienų ga reikėtų pasinaudoti. Kurie
gražiau sudainavo; publikos!
parduodami
SPECIJALISTAS
minia relių ir už pasiryšima
.
.
vsados
kreipkitės pas
Diftovn, Moterų Ir Vyrų Ligų
naktį nepaprasti vagiliai su mano užsisakyti "Darbinin
ūpas neišpasakytai pakilus,!
Publika palengva rinkosi.
įas gerai išpildyti.
: ryta ano lt—-12; nuo J—6«
inaižn vijosi, iki kol, nei pats kų", tai be atidėliojimo pridelnų plojimo nesigailėjo. Pia
platų: nuo 7—8-lt
vakarei
Daugiau tokiu vakarų!
Trumpai prieš pradėjimą
siųskite VIENĄ ©OLERĮ ar
singelis nežino.
leMomis: l t lkl 1.
nu akompanavo varg. Nik.
Publika*. :
programos žmonės, sulyg lietit
800 W. 35Ui St. Chlcago,
tai
money
orde'riu
ar
Pašto
Telefoną* D M - ) ffšSO^
Kulys.
Tel. Blvd. 0611 ir 0774.
Ne visiems lygus t giliukk.
visko papročio, neskaitlingai
u
TAS
BUS LABAI JUM ANT
ženkleliais ar c a s h " regis Į,
J.
Kvederiutė,
anglų
kalbojjj
j
.
!
NAUDOS.
dar buvo susirinkę. Vakaro
WILKES BARRE, WA.
truotame
laiške
ir
gausite
per
Pasekmingai
Siunčiame Pinigxis ir
vedėjas kun. J. B. Klioris pa dainavo solo "That day and
Parduodame Laivakortes.
PENKIOLIKA , SAVAIČUL Esam Registruoti Notarai Lietu
Labai puikiai atliko. Permainos Lietuvių Industri
,,
sirodė ant estrados. Jis pa vou".
<vos Atstovybėje.
I>a^rbininkų
į savo namus.
jos
^Bendrovėje.
Lietuviukai
dainavo
"Gale
so
UfcTIKjyNAM ATSAKANTf
m
aiškino
vakaro
programa..
Taigi lietuviai darbininkai į
TEISINGA JATABtNAV^AIA/
3107 So. Morgan Street I Šiuo tarpu svetainė jau pra do rymavo". Jos turtingas so Liet. Industr. B-vės pirmiišgalėmis
remkite
REGISTRACIJA ROSELAN visomis
CHIOAGO, ILLJNOIB
=Gsriiiiiii!iiiiir^r)iiiiiiiiiii»r*niiiiiiiiiiiiQ
deda prisipildyti, tik toli už prano 4>akselis taip patenkino! tninkas P. Petrauskas bevaži"Darbininkų".
•
DE.
Telefonas Y»rds &032
pakalyje sėdynių tebėra, o il publikų, kad net tris kartusj aiėdamas su prakalbomis sun j
Valandos — 8 Iki 11 Iš ryto
Užsisakydami ir pinigus sių
turėjo
atkartoti
kol
publikaį
po pietų 5 iki 8 vak. Nedėliomls
kiai apsirgo Waterbury,Conn.
ga eilė žmonių vis dar rita
ofisas uždarytas.
Šhio .pranešame Hoseiando iii sdami adresuokite:
patenkino.-Garbė
jai!
ADVOKATAS
i r nepramatoma, kad greitai
si pro duris. Kur juos visus
Ofisas Didmiesty j :
"DARBININKAS
Choras vėl atsistojo ir pa .gailėtų sugrįžti prie savo pa- apylinkės lietuviams, kad pra
susodinsi.
Vakaro
vedė
29 South La Salle Street s
366 Broadway, .
dainavo tris dainas, ^'Vienasi reigų. Board Direktoriai pas dėsime ^registruoti visus .Lie
jas užbaigė savo kalbai pro
Kjunbaris KM
*
Boston 27, Mass.
tuvos
piliečius, .pradedant
Telefonas: Central «ia»
'
grama tuoj prasidės; žmonės žodis ne šneka", "Mažas m w kyrė eiti pirmininko pareigas
ketverge lapkr. 9 d. Yra pas
nerimsta, delnais ploja. Jau hų brolužėlis" ir "Ginkim Salį Jokūbų Valutį. Šioj apylinlgėkirta dvi registracijos dienos* Trumpa Apologetika, parašė I Vakarais, 812 W. 33rd ,St. I
Ofisas Dr. O. M. Gtlaser pe.
je
jis
yra
visiems
gerai
žinovisos sėdynės užimtos, žemai Lietuvos". Choi-o išpildymas
Telefonas: Yards 4691
relna i rankas Dr. Cnas. Segal,
savaitėj: Ketvergais nuo 7:00kun. Pr. Bučys, M. T. C. Jo
žento ir partnerio. Visi senieje
ir galerijoje, stačių pilni Visi šių danių publikoj sukėlė tiek! nias, rimtas i r biznyje patyręs
vai. vak. iki 9:00 vai. vak.;je išaiškinti svarbiausi tikėji UIIIIUIIlliLTJHIUIIIIllIlTJIIIIIIIIlllttfS
pažįstami ir draugai
aplaikys
pakraščiai, o vis daugiau ir* entuziazmo,
kad
delnųj žmogus.
apžiūrėjimą ir gydymą kaip ir
ei. Randolph 4738
•nedėliomis nuo 12:00 .vai. po mo dalykai i r nurodyta ant
nuo paties Dr. G. M. Glasar.
daugiau žmonių eina pro duplojimas buvo begalo smar-! Įvykus toms permainoms,
ko jie remiasi Ir 'katalikams*
piet iki 2:00 vai- po piet.
A. A. S L A K 1 S
S14» So. Morgan Street
ris.
amonių tarpe pasklido įvairin; Registravimo vieta yra Vi reikėtų ją su atyda perskai
ADVOKATAS
kus.
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto
:
Ofisas vldusilestyje
Iki S po pietų, nuo 5 iki 7 rak.
A S 8 O OI A Til O I f S L V O .
Artįstai kurie vaidins oho- .gandų. Vieni sako, kad "Tė-sų Šventų parapijos knygyne, tyti ir ^erai pastudijuoti.
Choras ant estrados.
Ned. nuo 19 iki ? po pietų.
19 South La SaUe
Telefonas Yards 887
Room 1991
10 rcnguunoj didelėj operoj: •vynės Balsas" nustos ėjęs 10806 8o. MCabash Ave.
Joje
yra
daugybę
-moksliškų
Valandos:
9
ryto y
» po pistu,
I
pakėlus estrados uždangą "(ii ri ų karai i us''
adventų kiti net. spėja, kad ir pati B^ Kurie nori registruotis ne
iNamu Tai. Hyde Park t99s
dalykų, tokių kur mums da*r
T**~
Žinoma, žmonės dideliai del laike, sudainavo vienų iš tosj vė likviduosis. Daugelis to-!
>Z
58a^T^r5r»a^S^r»5^Sa^«^5^'
nais plojo, o pamačius ant es operos .dainele. '^Visiems BAVCJ •kių, kuriems prenumerata da pamirškite' ateiti paskirtou iretenybe.
3. P. WA1TCMES *
Jos kaina su apdarais 75c,
trados sėdintį Sv. Baltramie kelias". Publikai labai patiko. bar pasibaigfė, bįjo laikraštį vieton.
lawjcr
N. Stankus,
g
DEKTISTAS
jaus chorų aplodismentų smar Publika nepamirš ir šitos o-l užsisakyti. Prie to , žmonių
LIETUVIS ADVOKATAS
fiValand: Nuo 9 išryto iki 8:30 vak
Dien.: R. 311-127 .N. Dearbora
L. L. P. S. Reg.
kūmas padidėjo, kad net visa peros pamatyti.
Q
3241 So. Halsted Gatvė
baidymo prisideda dar tyčia
Str*et
Tel. L^Arborn 6099
5
Chlcago, 111.
Vakarais:
10796
S. W a baslį Ave,
svetainė užė.
tie, kuriems senai norėjosi,
Roseland
Tel Pullman 6ST7
PIRTIS
PARAPIJOS BANKETAS.
Aprimus publikai prasidėjo
kad
B-vė
butų
*
negimusi,
ir
Klebonas kun. J. B. Klioris:
TURKIŠKA IR E LĖKT RIKI
tie, kuriems norėtųsi, kad ka
ITelefouM Ymx*s 11S3
NrS V ANAS
pasakė prakalbėlę apie regis-;
North Side. — Sekmadie^
STANLI P.
Dr. O. VA1TU8H, O. O. traeijų Lietuvos piliečių. Ge talikiško laikraščio čionai vi* nyj, .lapkr. 12 d., Šv. Mykolo
kur galima gauti pageiba nuo.
•sai nebūtų.
LIETUVIS AKIŲ SPKCIAIilSTAS
1900 So. Halsted Str.
rai
išaiškinęs
jos
reikalingu-'
parąp.
svet"
įvyks
nepapras
visuokiu ligų. Lankant mūsų
GRABORICS
Palengvins
visu
Bet
mūsų
žmonėms
reikėtų
Tel. Canal 2118
J
akių
tempimą 111a kvietė vmmi vietinius liepirtį,
galima
apsisaugoti
nuo
tas, puikus banketai, kurį
C* Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piet.
a
kas yra priežas
žinoti,
kad
ne
vienu
Petraus
Tari y ant ^~JQ*
5 iki 7 vai vakaro.
timl skaudėjimo tuvius registruotis.
rengia parapija Užbaigimui sekančių ligų: Beumatizmo,
o Re*, vai.: 2 iki 4 po pietų, g
billue
visokleinsj
ku laikosi B-vė ir laikraštis,
violetiviai spinduliai, nerviš
galvos, svaigulio, aptemimo, nervo*
rslkaJama.
Kai/u
bazaro. Dainuos pasižymėjusi' kumo, šalčio, strėnų dieglio,
Kuprotas Odelis.
tuma. skaudančius
ir užsidegusius
nors
'jis
butiį
ir
pirmininkasi
4123 Archer A ve.
• karščiu akių kreivos akys katerakdainininkė p. V. JBručienė. paralyžiais, inkstų ir kitokiu,
to, nemiegio; netikras akis indedam
Tel. Lafayette 0098
j ! Daroma -egzaminas elektra parodan
KeifciStų
žiiioti,
kad
laikraštis,
3319 Auburn
Prasideda svarbiausia dalis:
I^aipgi kalbės p. P. P . Baltu elektra gydymų. Naujausiais
KlWSo'WMWoT¥s'W^^
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
.ve. Chlcago.
taikomi teisingai, toli ir eiti matan vakaro
programos, vaidina! kaįp i r kiekviena įstaiga, lai tis kurs ka tik grįžo iš Lietu mūsų įtaisymais, gvarantuojatiems pagelbsta. Sergėkite savo re
me geriausia gydymą.
gėjimo ir vaikus einančius mokyk_ vieno veiksmo oparetę "Ku-i kosi daugeliu tenai dirbančių
vos. Suteiks mums įvairiau-!
* * * * * » »•* » 919 » ***** * į
lon. Valandos: nuo 2 iki 8 vakaro
i
r
visų
įstei^Jėjų
sutarimu,
Mes
dirbon^messavich
sau
Nedėliomis nuo 10 iki 8 vai. vakare. [/rotas Oželis".
į
Mų žinelių.
su Eleetriku Sanusoidal MaTuotarpu
nesenai
buvusiame
Telefonas Boulevard 4139
Ši operetė, kaip pirmiau;
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1545 W. 47 St. ir Ashland Av.
Atėję šian banketan rnetik ckina Vibrator, Electric Mesžėfininkų
susirinkime
nei
vie
4442 So. Western Avenoe
L Masą
minėjome, gražiausiai sekėsi J
sage, Electric Hivolt Ray megardžiai
.pavaikysite,
bet
ir
iš-'
Telef. Lafayette 4148
Graborius
Vaidinimai ėjo puikiai, dai-j nas balsas nepakilo, kad lai-i girsite -kuopuikiausių progra-! ssage, Swedish messavioh. Me^
Patarnauju lai-<
kraštį sustabdyti, arba B-vę
Vaan4os: 9-11 rytais, 1-3 po
atiduodam patarnavimų ge
nos'buvo
Įvairios
ir'labai
gra
dotuvėse
ves-*
nių. Taipgi susirinkę .parapi-* riausia negu kitos i r pigiaus. ,
platų Ir 7-8 vakarais. Nedėldie
likviduoti.
tuvėse
krikš
niais tiktai po platų 2 iki 5 vai.
žios, publika gėrėjosi visu!
jonai* turės progų pasitarti i P • Vyrų yra kiekviena diena iš-i
tynose ir kituo
Aš, kaipo šėrininkas, žinau
1
se
reikaluosej
tuo, saldžiai juokėsi kuomet!
paslkajbėti apie tolimesnį vei- imant Utarnirikais yra moterų
Kainos prieina
ir visi mes matome, kad B-vė
vaidilos
komedįįas
kr£tėi
mos
kimų i r parapijos .g-erovę. Tai-' diena, diena ir nakti.
r">
tebestovi kaip stovėjusi, ir
1657
W.
45
St.
Chlcago,
UI
Daugiausiai vaidinime atsižy
3307 Auburn Ave. Chicago
gi, visi nepamirškite 12 d. Vi-,
"įTėvynjės Balsas" tebeina,
Tel. Boulevard 4552
r
mėjo Jurgis Bukantis, Vyčiųf
vi ateikite į Šv. Mykolo pa-j
>irtni symptomai kure reika
kaip
'ėjęs.
į
lauja pagelbos.
kp. pirm., Jonelio rolėje. Ji^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
=.-\
Gal
reikalingi akiniai?
Šėrininkas. rap. svet., o išgirsite ir maty-! £ l H I I I H H I l H M I U M I l l l l " l f H I H I i " i i » i | | | | i r
TW7XEIJ8""4831 Sa Ashland Ave.
1
S.
D.
LACHAWICZ
yra ])ilnas gyvumo. Atliko sa
Pasiklausk manės šiandien.
site negirdėtus ir nematytus
Tel. Yards 8*4
Graborius ir Balsamuotojas
LIETUVIS GRASOMUS
Turiu 20 metų prityrimo
i
Tel. Yards 0884
vo užduotį, " a la Douglaą
: :
1314 W. 23-rd PI.
Chlcago, Illj
E. SYREVIčIA
daigtus.
<
. CICERO. ILL. ŽINELĖS.
JOHN J. SMETANA
OFISO VAL.:
Patarnauja laidotuvėse kuopi
Automobiliai visiems ««CkalMns-j
Fairbanks".
f—10 v. ryto, 1—3 ir 7-~9 v. v.
;Parap.
griausią. Reikale meldžiu atsišau-j
Akių Specialistas
2055 W. 22-nd Str. 2149 W. 21 Pf.j
Nedėliomis: nuo l t v. ryto iki
kti, o mano darbą busite ttžga
1.801 So. Ashland Ave., kamp.
iTci. Canal 4543
Tol. Canal 01991
Onytės rolėje Ona Burbiutė!
1 vai. po pietų.
nėdintl.
JFel. .Ganai .1X71—2199]
18-tos gatvės
'Cicero, UI.. — La)pkr. 5 d.
—
'
'
gražiai vaidino, puikiai dai
(llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfl
Ant 3 IUDŲ, kamb. 14. 15, 16 ir 17
&v.
Antano
IDr-ja
laikė
mėAnt viršaus Platt's vaistinyčios
pilllUMUtll4«IMHIUIIl»illUnilllKa~!i
navo. &ta£ė Dociutė, motinosį
Tel. Lafayette 4223
Temyk mano parašą.
rnesinį susirinkimų.
L? Išdirbėjiai ir
Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakare
Rezid. tel. Van Buren 02
ro'^ėje, labai gražiai ir gyvaf
Hįmporteriai ««Sus-mas buvo skaitlingas.
Ofiso tat Boulevard 969
Nedėliomis nuo 9 iki 12 pietų
-sEriausiu armoniNuo
•
šios
dienos
iki
Sausio
vaidino.
:ų -visam paPrisirašė du.jaunu nariu.
Klaipo lfetuvys, lietuviams visa
1
d.
1923,
naujiems
"Darbi
1
aulij už žeme8Ant. Čapas, kaipo piršlys,
Res. Tel. Cicero 3858
dos
patarnauju
kogeriausia.
•&usirinkhnas ąjo ^an raninko" skaitytojams yra duo
Qnes kainas negu
Ofiso Tel. Cicero 4t | ir Pr. Alekna, kaipo našlys,
M. r r š K A
RUSAS GYDYTOJAS Ir
gkitur. Katalogas
ę
miai ir daug reikalų apsvars dama nepaprasta proga su
32?g-W. 9S.^h, Street
CHIRURGAS
Pdykai.
<1
daug
-prijuokino
žmones
savo
•
(
i
w
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
tė, nes jame nebuvo rtrukšniaRašykite Angliškai.
1 •
• 3J 1 .'.,
Valkų ir V4SQ chroniškų U**
juokingu
vaidinimu
ir
daina
1383 So. 48 Oourt
RUATTA S B R ^ B L L I
1
dario — užsLspyrėlio, kuris,
Halsted St.
Ofisas: 3335 S. Halsted
s>t.
N
E C o r 4 9 C o u r t j , x , { Str. 1
T
817 Blue Island A?e.
vimu.
Pakirpti
plaukai
ir
pleiskanos
nėra
ma[.:
10—11
ryto;
*—•*
i
*
**
ant
viršaus
vaistynycios.
Chicago, Bl.
mėgvsta daug nesmagumų .paVai
lon,i
'kombinacija.
Tos
nešvarios
baltos
1
Vaidinant operetę pianu apiet. 7—8vak
= ^UltlIUUlIgJHIIIIIIIIIItyJIltlIlUllttG
pleiskanų lupynos snnftikina gražiausius
K^a. 1182 independence Biro.
-daryti
šiaį
garb.
draugijai.
kompanavo varg. Nik. Kulys,
kiekveno ^plaukus.
Chicago.
Tel. Boulevard 2160
!
ar Valentmo Drešmaklc^ OoUege'l
(Patartina/
visiems
Cieeros
o
smuika--.p..M.TJrboniutė.,
,
.
k
a
t
a
l
i
k
a
i
i
f
e
p
r
i
k
l
u
u
8
y
t
I
p
r
i
DR. A . J. KAKALIUS
2407 W. Madisou StreM
J
1
Telefonas
Seeley
1S49
i
Lietuvis Gydytojas
Pasibaigus operetei, P ^ Į Į ^ v . A n t a n o Dr-jos. draugijos,
lu\ ko Siuvimo, Patternu klr-J
3303 South Morgan Street
ka ilgų laikų plojo .delnais," to-į susirinkimai laikomi pirmų
*plmo, Dssignlng blmlul Ir na-( ,
yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelki
Chlcago, m.
! ktnaraa Vietos duodama dykai, i >
kiu būdu, norėdama parody sekmadienį .kiekvieno .mėne
Isngvala at-< \
kartus panaudojus jas iš galvos visiška! j ffttjžrnatL ~:r*m
LIETUVIS
i mokėjimais. Kl«Ne <Huomis ir *
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos
ti prielankumų i r parėmimų sio. Narių turi netoli 200.
vakarala
Reikalaa»>t
\nvpalAa{,
GYDYTOJAS Ir O I O T C R 0 * 8
galvos
Q.dos
iTigražįųižviJgancių
plauke,
naudokit
Ruflles.
Biznio
ir
Naminiai
kursai
ijkrybi-į
Telefonas: Yards 2544
Dr. % E. MAKARAS [ - choristams ir jų vedėjui už
lių
Taisyme.
Norint
informicUųj
Žem.
8253 South Halsted Street..
Kaina 65 oentai eptiekose, arba už 75 centus prisiuDčianle
Lk»uv.vs Gydytojas ir Chirussa«
rašykite ar telefoantklte.
surengimų
tokio
vakariėlio,
Ant *is*aa* Vnk~*- &*<* Bank
BARA OATU:, pi>m. <
10900 S. Michigau Avenue
tiesiai
iš
labaratorijos.
aaaaaaaaaaaaaa»a9S»aa99>ssi
Valaodoemuo 1 0 - 1 3 ryte; nuo
T#tel.J?uUw«n 34iJ ir Ą49
kuris tikrai
yra pirmas
41 AO. RfCHTER A CO.
Vietinis liet. Šv. Antano1
r»o p*at«; « » 1-+-™"Valandos
Nuo
19
iki
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eįunas įlaimėjo cStudebaker
automobilį kurį leid^-kontes
te \uenas vietinis anglų sa
vaitraštis.
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Central Manufacturing
Dislrici Bank
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A. f. CZESNA'S

•

1

"DTATLIIA *

i

r S

i
t

OR, A. K. RUTKAUSKAS
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Chicago P a r k *Commissroners
CiCfifiO, M;. — L. Vyčių
atidarys metinę ehrysanthe- H kuopos svarbus mėnesinis
mum (auksažiedžių) parodą susirinkimas įvyks trečiadie
ir tęsis iki gruodžio 3 d. š. m. ny, *lapkr. 8 d. lygiai 8:20 v a i
Per tą laiką t a gėlių konser viik. Šv. Antano par. svet.
vatorija bus ati-dara kasdien Adelė C. Rubliauskaitė. pirm.
VĖL P I E N O KLAUSIMAS. AUŠROS VARTŲ PAR. BAraio 8 vai. ryte iki 10 vai. vaZARAS JAU PRASIDĖJO. kare.
PRANEŠIMAS.
"Milk Prodneers' AssoeiaAnt randos pusč krautuvės, vieta
Aušros
AVKST
SIDE.
išdirbta
per 15 mėty, darbo pakak
t i o n " direktoriai turėjo susi-;
tinai.
P
o
23 metų sugyvenimo m a 
,„,.
- m
»
j \ artu l]>ar. didvsis hažaras
rmkima t hieagoje. Tos Asso- ! .
,, .
no vyras apleido mane palikdamas
. ..
..,
, T %J
.jau prasidėjo
sekmadieny,
be jokio cento, man sunku pragy
etaeijos prezidentas Ilolt pra- ; « . . ; . * » . , venti. Taigi kas mokate šiaučystėsf
*. .
~*.
.
..
.. , lapkričio ;) d. Apie 3 vai. zmoatsišaukite Ąes padarysite sau
n e $ , j o £ Chicagai g a h p n t - . , . .
,..
, ..
BRIDG-FJPORTAS. — Gal darbą
gerą bizni ir padėsite man pusė ran
, .. .
„
,
. nes būriais pradėjo traukti i
rukti pieno. Aes producentai
.
nevisiems d a r žinoriia, k a d L. doS užmokėti.
. v . ,. . , . .
.
i ha žara, na, nepasilikau ir as.Vyčių 16 kuopa rengia savi
O. BŪDVYTIENĖ,
]au ir šiandie pirkliams pieną
.
.
.
,
tą vakarėlį — naujų narių pa 3239 Auburn Ave.
parduoda su nuostoliais.
Atėjęs
i svetainę
u radau
pilną žmonai.
K u jratik
pasi
Chicago, m .
gerbimui.
Pieno trustas pradeda ne suksi, ten visur pamatai ivaiTodėl šiandie (8 d. lapkr.)
ANT PARDAVIME Kvietimti ir nervuotis todėl, kad rūmu: čia daugybė būdų apie
į Sv. Jurgio , p a r . svetainę
kinyčia gera vieta kiekvienam
('hieagoje pieno išvežiojimo visa svetaine. Jose v r a visokviečiamos dalyvauti visos
kuris kalba. lietuviškai.
bendrovėms eina nemažas pa kių daiktu, kokių tik širdie
Ch-gos Vyčių kuopos,' (nors
Telefonas Canal 0886
vojus. Y r a ūkininkų, kurie geidžia. O Aušros Vartų par.
kuopos buvo pakviestos 1G kp. .- ~ «
_ _
„
pieną čia pristato pigiau j į- bazaro pardavėjų darbštumas
PARSIDUODA — Ceverykų taisy
mo dirbtuvė, naujos mados tmašinog
vairias krautuves i r vartoto ir mandagumas--jie kiekvieną atstovų), taipgi kviečiamos ir
labai puiki vieta Gali pirkti ir ne
dalyvauti ir tos kp.. jei kupatyręs,
bus proga išmokti.
Taigi
jai gali pirkti prgiau, negu pamato ir kiekvienam puikiau
auksinės
progos
rios buvo nepakviestosS p i r- nepraleiskite
neprak
imant nuo trusto.
A GEDAIS
šiai patarnauja.
miau.
io. Low<* Ave.
Chicago
Dėlto, pieno producentai, j Vaikščiodamas po bazarą la
1-mos
1
Aibos
I>e Vyčių kp. laukiame atsi
}>fli i š a , k a i 1
Na
sakml
oishl
J U .
priklausą trustui, gali kartais
'
>
>
lankant į vakarėlį, pašalinių
PELMNCAfc DARBOS
namo vakarieniautų. Bet štai
Kiekvienas
darbipinknš
turintis
ir sukelti streiką.
žmonių, nes vietinė Vyeių 16 palinkima
agentauti gali pasipelnyti
netikėtai pamačiau " s a i n ą "
kp. žada padaryti nemažą datig geresnį pragyvenimą ne|fu dirb
tuvėje. Kreipkitės laiškų a r i a ypaMOTERYS NUODINTOJOS "Chinese Chop Suey". Užė "surpraizą visiems to vaka- tiškai.
jau į tą restoraną kuriame
UŽDARYTOS
J. H. AGI/VS & CO*
rėlio dalyviams.
3113 Soutli HaNted Street
puikiai ir mandagiai patarai I f
L. V. 16 kuopa;
Koronerio ofiso chemikas n * « i a P " * 8 Oieiutfs. Josios
REIKALAUJAME.
tuojau
atnešė
"
C
h
o
p
S
u
e
y
"
TOWN
O
P
LAKE.
—
T
e
a
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pranešė, jog antrojo Mrs. Kli
Reikalaujame raidžiu rin
^Lietuva'mek vvro lavone atrasta daug ir kitokių valgymų. Daug sy rališko Kliubo
kių esu valgęs "chopsujaus" svarbus mėnesinis susirinki kiko (zecerio) j lietuvišką
arseniko.
bet tokio skanaus d a r nebu mas luis ketvirtadieny, lapkr. spaustuvę.
.Kad tai}), tai dar jos vie
vau ragavęs. Mums bevalgant & d. 8 vai. vak. Davis SkruaDarbas ant visados.
no mirusio vyro lavonas bus
Jonanskiutė linksmino pianu. re Parko svet.
Atsišaukite tuoiaus.
atkastas ir išanalizuotas orAš patarčiau atsilankantiems
Visi nafiai-rės būtinai susi- ELTA COMMERCE CO.,
t anizmas.
į Aušros Vartų par. bazarą linkite, nes vra svarbiu rei3251 So. HaJsted St.,
Tikrai j a u patirta, jog Mrs. užeiti į L. Vyčių 24-tos kp.
Valdyba.
TcL Yards 1234.
Klimek, pracįėjus 1914 merestoraną kurį veda p-lės Gri kalų, aptarimui.
tais, jąu palaidojusi tris savo
ciūtės, o busite pilnai paten
A yrus. Su ketvirtuoju — Kli
::.
kinti.
mek, apsivedusi ir šį nuodiju
Aušros Vartų bazaras esti
si arseniku. Šis teėiaus d a r
sekmadieniais,
trečiadieniais
I
\ vvas. J i s srvdomas ligoninė•
ir šeštadieniais.
•
Fordo
Latnmkis.
Mrs. Xellie Sturmer, kuri
e.A t
:
Mrs. Klimek'ienei davusi arAKADEMIJOS RĖMĖJOS.
>rniką, taipat laikoma kalėji
x p
I
me. I r tos vvro lavonas atBridgeportas. - Mūsų pa
taftas. Ta taipat įtariama vy rap. dirba netik sąjunąietės,
— Žadėjo 500 dol. jei kas prirodys, kad yra
*
. i
"* ? » I- !
rų nuodijime. Nes jinai savo bet štai naujai susitveręs A.
d *
sūnų mėginusi
nunuodinti. R. 1). skyrius auga kaip ant
usia, Sakė,
pragaras
tt.
kadirpasaulis
pasibaigė ir-milijonai
,Tas sunūs dabar liudija prieš mielių.
žmonių nebemirs.
ją — motiną.
Skyriui vadovauja .darbšti
— Sv. Raštu sakėsi savo mokslą remiantis.
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PRADEDANT MŪSŲ
1923 KALEDU TAUPYMO KLIUBA

PRANEŠIMAI.

*•

*

k

kuris jali dabar tveriasi. Čionais yra Xliubas tinkamas kiekvienam.
;

Gaįipuadėti ntio 2 c e n t ^ i k i $ 5 ; 0 0 . Labai maža dalelė mokama kas
savaitė, taip k a d nei nėjusi kaip sutaupysi didelę suma pinigu
trumpam laike. .
Šis Kliubas duoda tau proga sutaupyti pinigus Kalėdų dova
noms, tax-ams, inšurinui apsimokėti, bažnyčiai duoklę, nuošimčiams išmokėti, morgečiams — arba kitiems reikalingiems daly-

«

Pasirink Kliubą. kuris tau geriausia patinka ir prisirašyk prie
mušu Kalėdinio Taupymo Kliubo šiandien.
,

Central ManufacturingDistrictBank
1112 West 35th Street
Valstijne;
Clearing House
(
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Turtas suvirs Septini Milijonai Dolerių
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Ar ilgai jie mumis vadžios už
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Savaitiniu "L" Pašš'u
•

*
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Važinėkife po visa miestą kaip tarjkiai nori ir kiek tik nori ant
neapribiioto <, r— apmainomo savaitinio ^L" pass'o —
pradedantį pąrfėdelio ryta.ir baigiant nedėlios vakare gali
Važinėtis kaip tankiai nori, ant savaitinio permainomo pass'o. Var- tok važiuojant ir gryštant iš darbo; važiuojant bažnyčion, į par^kus, teatrą, svečiuosna.
t Kupmet pats nevartoji, gali šj pass*a paskolinti kitam.

8

.

1
Gana tų pliauškalų neprotingų.
To negana. Policija eina mūsų parapijos veikėja j>.
toliaus. Patirta, jog pastarai A&n. (Jilienė. Naujai susiorga
Kas nori pamatyti, kaip jBiblistai mikčios, gin
rėmėjos kol-kas <
siais matais keletas asmenų nizavusios
dami savo kvailybės, ateikite
mirę, užvalgę pietų pas Mrs.pramogų nerengs, tik pašves
rinkiniui skySturmer i r Mrs. Klimek. No- visą energiją
rimą t a d analizuoti ir tų asriun naujų narių.
A. K. D. 2-rojo sk. susirin
menų lavonus.
Policija yra nuomonės, kad kimas Įvyko lapkr. 5 d. — pri i i
tosdvi moterys, turbūt, susi sirašė naujų nariu tikrai ne
kalbėjusios nuodinti savo vy žiram kiek, tik žinau kad p.
Kar. (irigonienė pati viena at
rus i r kitus žmones.
vedė net keturias naujas Vie
J
Policijai iki šiolei nepavy nuolyno rėmėjas.
Pp. J . Valterienė, Katausko rasti jokių pėdsakių pikta
įžanga tiktai 15c.
darių, kurit suplaišino bombą kienė i r skyriaus p i n a . pf A .
Kas negalėtų ateiti, tas atras tas disputas rasaldermano O'įToole namų prie Oilienė susitarė eiti per na
tu surašytas "Laive" pradedant nuo No. 43.
mus rinkdamos narių A. R.
an-gy.
D.
"Laivas" metams kainuoja $1.50.
14
Valio 2-rojo skr. rėmėjos!
Chicagos vakarų dalies p a r
Laivo" adresas: 2334 So. Oakley Ave* Chicago.
Aida.
knose ryt prasidės gėlių chri
zantemų paroda.
RENGIASI PRIE DIDŽIAU
SIO PAMINĖJIMO.
125 Chieagos pramoninkai
ir pirkliai šio mėnesio pabai
Bridgeportas. — č i a ren
goje keliaus Meksikon susi
Perkėlė savo ofis^ į n a u k narna
pažinti ten su pirklybos sąly giamasi prie didžiausių pra
3235 So. HALSTED Street.
kalbų paminėjimo 600 metų
gomis.
I r čia taip kaip i r seniau
sukaktuvių nuo perkėlimo Lie
PARDUODA LAIVAKORTES
i.
. . .
.
.
.
T
•
. •
tuvos
sostinės
iš
Trakų
j
Vil
Areštuotas John Sorrenti,
SIUNČU PINIGUS LIETUVON
33 m., įtariamas daugelio na- nių.
Daro Ingaliojimus (Doviernastis. i r kitus Rejentaliuš
Daugiau ir platesnių žinia
i ų padegime.
Dokumentus.
apie šias prakalbas bus pra
Norintiejie parsiųsti savo giminėms Kalėdoms Pinigij
nešta " D r a u g e ' vėliau. R.
WEST
SIDE
tėmykite mano nauj$ adresą;
3235 So. Halsted Street,
Chica*t>, Hl.
Kas Bus Lapkričio 24 d.
GĖLIŲ PARODA.
(Ant antrų lubų viršui Star Shoe Co. Storo).
Meldažio Svetainėje
Šiuose rūmuose turi savo ofisą i r
Lapkr. 9 df Garfield Parko
Celių Konservatorijoj
West
.
ANTHONY A. O U S (0LSZBV7SKI Jr.)

Visi į disputas su

Biblistais

A. OLSZEVVSKIS

ADVOKATAS

(Daugiau
-.
••»»«» * f > — -

Chicagos

žinht

Ofiso Valandos Kasdien: Nuo 10 ryto iki 1 po pietų
ir nuo 3 po pietų iki 8:30 vak. Nedėldieniais uždaryta

5

.

Vaikams Kainos Numažintos
1

Vaikai 7 metų amžiaus važiuojanti
kartų su suaugusių
žmogum važiuoja dykai. Vaikai suvirs 7 metų ir nepilnai 12 metų
mofcę'tik 3 c , Vaikai suvirs 1 2 mėty moka regulare kaina. Vaikai
lankantieji ^mokyklas Chicagoj neturintieji 1 7 metų moka p o 5 c .
perkant tikietą antv 5 0 važiavimų už $2.50- šias knygutės gali
ma gauti parodant mokyklos paliudijimą. Tuščios blankos gauna
mos pas kiekvieną Eleveitorių tikietų agentą.

Vartok Savo "L" Pasą

I
i

Chicago Elevated Railroads

1

•>-

^^luitiiitiiĮ^^HiNitntitū^iiiiiiiiiiit^^tMiniMtnj^MĮiniinii ^^ftĮĮininii^^^fĮiMiMiiii^^nn :iJL(in^iiiii[imn^^imiiu^
i

Te1

BITO.

7043

Brighton Parko Lietuviams žinotina

Dr. C. Z. Vezęlis

"DEAtJ&O" Knygino Skyrius i r Agentūra
- - Norintieji gautį j^airių, įvairiausių iš Lietuvos
ir
žiaip
Amerikoje
spausdintų
knygų,
arba
užsisakyti * dienraštį
"DRAUGĄ''
a r <<LAIVĄ'\
arba - norintieji atlikti kokius spaudos
darbus
kaip tai: plakatus, tikietus, atvirutes, serijas, pagarsi
nimus, malonėkite kreiptis į Real Estato JONO KLIMO
OFISĄ:

LIETUVIS DElTTISTAS:
•
5712 SO. ASttIiAJ*I> AVE1TUB *
AltTI 47-tos Gntvim
Valandos: ntio 9 ryto Iki 9 T»k.
SeredomlB nuo 4 Iki 9 vakare.
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r i -H

jJDr.A.J.TANANEYICziu5

GYDYTOJAS JCR CHIBI7BGAS
10821 So. Michlgan Are. •
VALANDOS: 8—10 ryt* 1—« PO,
piet Ir 7—9 vakar*. ~
Tel. Pullman S213. Chicago, m .
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JONAS KLIMAS
44X4 So*Bį Cali{w»ja Aveona
CbicagP^ Hliuois,

