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Premieras Monsignoras Seipel aklamuotas Austrijos
valstybės išgelbėtoju; jis
patvarkė tos valstybės fi
nansus; įvykdė svarbias
atmainas.
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i Kareivių Ruhrog' Kraštan

OKUPUOTOSE TERITORIJOSE KARO PADĖTIS
EČIAMA

BAVARIJOJE SKELBIAMA ŠVENTASIS TĖVAS SU
KARO PADĖTIS, ! SIRUPINĘS APIE
RHINELANDĄ,
VALDŽIA RIJO REVOLIUCIJOS.
Bavarai fašistai nerimsta.

__

\

VATIKANAS ŠIUO KARTU
NEKELS SAVO BALSO. .

OQ.
ž>

r

patai
er^aei

IU.
50c.
• •» m m

?, ir
nev •

• fiia

tmri

lips g

SKURDE.

MUNICHAS, saus. 28. — Tam tikslui bus laukiama tin
kamoji proga.
ĮSPĖJAMI VOKIEČIAI NEKELTI TRIUKŠMŲ IR RIAUŠIŲ Bavarijai grūmoja revoliuci
ja.
ft'IENNA, gr. 30 (suwlinROMA, sausio 28. ~ ~ Š v e n Bavarų faĮustų organizaci
KRUVINOS VOKIEČU
ta. — Šiandie labiausia popu- DAUGIAU KARIUOMENES
jos būriai kdfp šiandie visoj tasis Tėvas Pius X I didžiai
RUHRO KRAŠTAN.
RIAUŠES.
laris žmogus Austrijoje skai
susirūpinęs apie iškilusią si
šaly turės rmiingus.
tosi katalikų kunigas, monsig
Didžiu Mokslininkai nereikalingi
Premieras uždraudė tuos tuaciją Ruhro krašte iv Rhi- tojai ir profesoriai.
Kareiviai kardais kapoja
noras Seipel, federalis valsty Vokiečiai nemano pasiduoti.
Iš tikri} versmių' ma profesorių priversti bamitingus. Kuomet fašistu va- nelande.
žmones.
bės kanclieris arba premieras.
Didesnio pragaro
visame
dus paskui pranešė, k a i jis J tečiaus patirta, kad šiuo !ai-įdauti.
Gydytojai, kuriems
D U E S S E L D Į O R F , saus. 28.
K u r tik jis pasisuka, paskui
pasaulyje nerastum, koks šia
mokamos
labai
mažos
algos,
nepaisysiąs
to
uždraudimo,
ku
Vatikanas
netars
savo
žo
— Ruhro k r a š t a n " ir RhinePARYŽIUS, saus. 28. —
jį seka žmonių minios.
Kur
ndie yra Rusijoje.
Visoj ša
kaipo
valstybės
valdininkams,
premieras
paskelbė
karo
pa
džio
ir
neskelbs
intervencijos
jis kalba, tenai žmonės nesu 1 and a n iš Franci jos be susto Francuzai paskelbė karo pa
ly visose viešose vietose iška-'
reikalo.
Bus
palaukta
ata-Įtnri
kovoti
su
epidemijomis
dėtį.
jimo
i
siunčiama
kariuomenė.
dėtį mieste Treves, Rhinelantelpa.
K u r jis pasirodo, ke
I bintl tik vienų Lenino ir Mar
be
vaistų
ir
l>e
reikalingi)
įBet
von
Ifettler
tvirtina,
tinkambjo
laiko.
Kalbama,
kad
šiandie
frande, kilus aną dieną milžiniš
liamos jam ovacijos.'
I r vi
kso paveikslai. Tie patys ru
rankių.
Kai-kuriuose
distrikad
jis
nepaisysiąs
nei
karo
Sekretorius Pizzardo prasur jam žmonės dėkoja, reiš euzų kareivių okupuotės plo koms vokiečių riaušėms.
sai seniau piktinosi carų pa
ktuose
pačių
gydytojų
tarpe
pėdėties.
J
i
s
pažymi,
kad
priš
ė
International
New
Servituose
skaičius
padvigubintas,
ne
Keliolika franeuzų karevių
kia jugmi kuodidžiausią pasi
veikslais. Šiandie jie verčia
mirtingumas
taip
didis,
kaip
tikėjimą. Net kaikurie prieš- negu butą pirm savaitės lai* ir civilių valdininkų sužeista reikus galįs sugriauti pačią Ce atstovui, jog Vatikane vir
mi garbinti Leniną.
kareivių
kovos
lauke.
• 4 j VI! susirėmus su vokiečiais. Alge- valdžią.
šijanti nuomonė, kad franeu
katalikiški laikraščiai,
kurie ko.
Visoj šaly siaučia betvarkė
Priešais
santarvės
misijos
'
Taip
yra
dėlto,
kad
gydyto
zų
akcija
nepakels
karo
Eu
rijos
spabis
kariuomenė
su
Jei
seniau
jų
turėjo
čia
but
seniau kunigus
pašiepdavo
ir teroras todėl, kad iš vado
ofisus
čia
surengta
flauja
de
jus
ir
profesoriui,
abelnai
ivokiečius.
ropoje.
*'papistais,"
šiandie į kun. apie 100,000, tai šiandie tos kardais išvaikė
vaujančių rolių pasalinti apmonstracija,
kurią
policija
mant,
ir
visus
apšviestesnius
Daugelis
vokiečių
sužeista.
kariuomenės
bus
daugiau
pus
Seipel Į atsineša su pagarba.
Gi Šventasis
Tėvas, anot
švestesnieji vyrai. J ų vietas
išvaikė.!
,
V
įmones,
bolševikai
įtaria
po
Kai-kurie
mirtinai.
antro šimto tūkstančių.
sekretoriaus, yra nuomonės,
užima daugiausia kriminalis
Didelė atmaina.
litinėje
priešbolševistinėje
ak
Karo
padėties
laiku
uždrau
kad šiandie jokia intervencija
Paskui uždrausta visiems
Francija turi daug kariuo
tai, bemoksliai ir kitokios rųcijoje.
Bolševistinė
valdžia
sti
visoki
piliečiams
susirin
negalima todėl, nes nei viena
Dar nesenai po karo kaž menės. Žada dar šaukti tar gyventojams pasirodyti gat-į
šies sukčiai.
Mat, jie komu
tiki, jog daugelis iš jų nors
kuriose
Austrijos
vietose, nybon atsarginius, jei kartais vėse nuo 9:00 vakaro ligi 7:00 kimai. Autorizuota policija bi! pusė su tuo nesutiksianti.
nistai. Tokiems sutvėrimams
^viešai
nedalyvauja
politikoje,
le
namuose
atlikti
kratas,
een
kadi r pačioj Viennoj, kataliku vokiečiai ir toliaus atsisaky rvto.
ir jų vedamai valdžiai moksli
Oficialis jVatikanas su at
•
[zuruoti laiškus ir laikraščius sidėjimu tėmijasi, kas veikia- bet paslapčia mėgįna pasika ninkai nereikalingi. Nes pas
kunigai neturėjo drąsos pasi tų vergauti okupantams.
I Trevese yra svarbus gele
ir kontroliuoti telefonus.
rodyti viešumoje, kur gatvėse
si okupuotuose Vokietijos plo sti po komunizmo pamatais ir tarųjų tarpe yra dorų. žmo
Bet vokiečiai stipriai laiko žinkelių susibėgimas. Visi ge
Pranešta, kad kaip kariuo- tuose.
arba susirinkimuose.
Socia si. Nemano pasiduoti
nių. Kad tuotarpu bolševiz
Reiškiama viltis, kad jį grriauti.
prie- ležinkeliečiai pametė darbus.
fmenė, taip policija stovi vai- f"
V . "1
^
• \ '%} I
listu vadovaujami revoliucio
P
,v.
..
. po tų Vi8% triukšmų visgi bus J BolževiMinė valdžia perui ai mas nepripažįsta jokių doTOS
Tokiu
būdu
miestas
Coblenz
sams.
p
* 4i
nieriai kunigus visur pašiep-i
Tje'
• !.^it«flrtnu.
' }>askelbė žinomą savo ištrėmi cįėfnių.
atkir&ta* mio -Paryžiaus tie ' ' T
mų įstatymą, pagal kurio įta
davo.
Buvo atsitikimų, kuo
Bavarijai yra pavojaus.
Reikia žinoti, kad šiandie
GEN. DEG0UTTE PASKEL sioginiu susisiekimu.
Protaująs žmogus
tiesidfc
riami visi apšviestuoliai be
met revoliucionieriai drįsdavo
franeuzų spaudžiami vokiečiai
negali suprasti, koilel taip yBĖ ATSILIEPIMĄ.
jokio teismo
ištremiami iš
NEPAPRASTA
AMERIKOS
C užpult i ir išniekinti bažnyčias
didikai, kaip tai Thyssen'ir
BIJOMASI PARTIZANŲ
ra ir kaip ilgai rusų tauta
Rusijos.
'
T
a
s
įstatymas
skau
ŽIBALO
PRODUKCIJA.
Ivai-kur bažnyčiose tos s u g 
Grūmoja vokiečiams
____^___
Stinnes, yra pamaldus • kataliKARO.
bus panardyta tame bolševisdžiai
atsiliepi?
į
gydytojus
ir
ausiu žmjDiiių gaujos sukauda
šaudymu.
tiniame pragare?
TULSA, Okl., sausio 27. — į kai ' ' $ f profesorius.
Kaip
carų
lai
vo kunigams skaitant Evan
BERLYNAS, saus. 28.
1922 metais Suv. Valstybėse
kais daugelis iš šių žmonių
geliją.
DUESSEI4DORF, saus. 27J Vokiečių patriotinis jaunimas žibalo produkcija buvo nepa
LAKŪNAS NEREIKA
jau ištremta į Archangelską, PASTOS BUTUI IEŠKOMA
Šiandie to viso nėra.
At - Vokietijos oknpuotėje f ran (organizuojasi ir klausia vyLINGAS.
VIETA.
prastai didelė.
IšprodukuoSiberijon. arba į užsienius
maina įvyko, kuomet ir ait euzų spėkų vyriausias vadas, riausybės leidimo jau vykti [
ta 563,372,102 bačkutės.
riausi katalikų priešai lenkia gen. Degoutte, paskelbė prok Ruhro kraštan ir ten francuBįOSTON, Mass., .sansio 27.
Bolševikų žioplumai.
Chicagai reikalingas kitas
Taigi 80,980,590
daugiau
galvas prieš Austrijos patrio-Į lamaciją. Įspėja vokiečius ne zams pakelti partizanų karą.
negu 1921 m. ir 118,567,420 — Armijos gen. maj. M. M.
Nesenai
Odessoje
įvyko federalis pastos butas. Nes
tą kun. Seipel.
kelti riaušių. Pažymi, kad aVokietijo* vyriausybė ne bačkučių daugiau negu 1920 Patriek, armijos oro spčku koncertas ir pasilinksminimo šiandieniniame bute permaža
Istorija pažymi labai ma- teity i riaušininkus be jokio duoda leidinio. J i bijo, kad metais.
viršininkas, paskelbi, kad iš vakaras.
Jį surengė vietos vietos.
žai atsitikimų apie panašias perspėjimo bus šaudoma,
tobulintas bombinis aoropla- gydytojai taipat gydytojų na
jaunimas nepakenktų šiandie
Kongresas naujam butui pa
visuomenės gyvenime trumpu
j į s vokiečių policijai pata- vedamai ekonominei kovai pa
SKAITYKITE IR PLATIN- nas, kuriam valdyti lakūnas šlių ir našlaičių sušelpimui. skyrė 10 milionų dol. Šiandie
laiku atmainas, kokios įvyko r įa atsimesti užpakaly' fran gyviu pasipriešinimu.
Vietos bolševistiniai auto- tad tam butui ieškoma ir pa
KITĘ "DRAUGĄ."
visai nereikalinga/*.
Austrijoje, kuomet kuu. Sei- euzų kareivių pasitaikius kur
ritetai išpradžių nenorėjo lei-j renkama tinkama vieta.
pel| paėmė savo rankosna val- riaušėms. Kareiviai stos pir- CURZON BARA TURKUS. VOKIETIJA TURI 5 0 0 , 0 0 0 . vyriausybės butii iaukiamL
Tai turės but atlikta į po
sti daryti koncerto. Jie rei
stvbės valdžia.
mon ugnin.
Iš Berlyno depežoje paduo kalavo, idant pelnas butų pa rą savaičių.
ARMIJA.
dama tokių informacijų apie skirstyti s ir kitų lignionių
Essų policijos
viršininkas I LAUSANNE,, saus. 28. —
t • •••
Valstybė atgjja.
tečiaus pranešė, kad jo poli Anglijos delegatas Curzon ba
Vokietijos* armiją:
darbininkų našlėms ir našlai AUTOMOBILIU PARODA.
Tik neturi ginklų ir
J a m vadovaujant, Austrija
cija gali riaušes numalšinti ir ra turkus, kad , šie atsisako j
Armiją sudaro. 21 regimen- čiams.
amunicijos.
palengva atgjja.
Seniau vi
Šį šeštadienį
Coliseumo,
be franeuzų.
Dėlto policija prisitaikinti anglų norams.
tas infanterijos, 18 raitarijos
Ant galo visgi nusileido ir
sai suirę finansai laipsniškai
Chicagoje, atidaryta didelė
neturi reikalo slėptis kareivių Bet turkai laikosi^ savo pozi
ir 7 artilerijos.
Viso karei koncertas įvykefc
LONDONAS,
sausio
27.
—
taisosi.
Prekių kainos puo
cijos.
automobilių paroda. Kiekvie
užpakaly.
Francija turi 600,000 (?) ap vių skaitoma kiek mažiau
Prieš prasidėsiant koncerto
la žemyn.
Gyventojai turi
nam autoistui verta ją. atlanginkluotų kareivių ir pasiren 100,000.
programai, orkestrą sugrojo
naujos vilties.
DarbfninkuoATŠAUKIA ATSTOVE
Visa šalis paskirstyta į 6 komunistų kovos himną, taigi, kvti.
PERDAVĖ
FRANCUZAMS.
gusi
akcijon,
kadir
naujan
se atsigaivina nauja energija.
L
O
N
D
O
N
A
S
7 a u s . 28. — karan su Vokietija.
Gi ka militarinius apskričius Muen- internacionalą.
Tai pabai
Vykdoma kunigo
kanclierio
Atrastos perkase Mrs. Ka
OOBLENZ, saus. 28. '— Čfo Turkijos valdžia afšaukė iš ras labai galimas.
ster
skaitosi,
vyriausioji
miliPati vo
gus susirinkę gydytojai už
programa.
te Mitchell Trostell, našlės,
okupuotą Vokietijos teritori Paryžiaus savo atstovą, kuo kiečių vyriausybė karo ven tarinė kva te ra.
traukė
"
G
a
u
d
e
s
u
m
s
,
"
kolegi
Radikaliai gaivalai nesenai ją amerikonai formaliai per
lavonas šeštadienį palaidotas*
met pradėjo irti reikalai tai gia.
Bet
vokiečiai
gyvento
jų
giesmę,
kuri
giedama
vi
Tik
vieni
grobai.
vis d a r prunkštavo.
Šiandie davė franeuzams.
Už jos nužudymą kaltinamas
kos konferencijoje.
jai
gali
netekti
kantrybės,
sose
šalyse.
Iš kituomet garsios didžio
ir jie nukabina nosis.
Arthur Foster. J i s bus pat
kuomet francuzai juos taip sios vokiečiu armijos šiandie
Bolševikams žiopliams to
Monsignoras Seipel pergy
rauktas kriminalui teisman.
Tušti pažadai.
i ly pakeltas
rekonstrukcijos biauriai provokuoja.
buvo
perdaug.
Kaip
bematai
belikę tik vieni grobai.
veno sunkiausius laikus. Kuo
Patvarkytos moky
I
raudonoji policija įsimaišė ir
Francija iš tos savo kariuo
Tautų Sąjungos jis malda darbas.
met jis paėmė valdžią, tuoŠeštadienį iš po nakties
radikalai buvo menės turi artį 150,000 karėi-J Nežiūrint to, kaip tvirtina liepė pertraukti giedojimą. I r
vo paskolos Austrijai., Pasi klos, kurias
jaus nuo kooperavimb su juo
Chicagos gyventojai atrado
i vių Vokietijos okupuotėje.
pati Vokietijos
vyriausybė, juokas ir pikta.
rodė, kad Sąjungos
darbai nustelbę.
atsisakė visi socialistai. Im
daug sniego prisnigta. Vidutrumpu laiku gali but pašauk
santarvės varžomi.
Po ilgų j Tokiu būdu
« s ^ ^šiandie
^ ^ ^ ^ ^ t Austria.
Vokietija turi 503,000
ta jis atakuoti.
Sunki padėtis.
miesty valyti sniegą prisiėjo
ta tarnybon pilnos septynios,
I
v
c« .
v j . , n a i aušta laimingesnės dienos,
Bet kun. Seipel buvo patri- j prašymų Sąjunga p a ž a d ė j o / 1,
Nestebėtina
tad,
.
_ kad kun. Franci jos autoritetai tvirtina, divizijos.
Universitetų profesorių gy<- samdyti daug darbininkų.
otas ir begalo ištvermingas. paskolą. Tečiaus pažadai pa kanclieris šiandie visoj Aust kad /Vokietija turi 500,000 iš
Bet kita nelaimė. Vokieti venimas Odessoje
per šiuos
J i s nepaisė atakų.
J i s va sirodė tuštutėliai ir vilingi.
Nuolatinė- ja neturi nei sunkiosios arti- kelis praeitus metus — tai PINIGŲ KURŠTs".
rijoj yra taip popularis ir lavintų kareivių.
Pagaliaus kunigas kanclie taip gerbiamas, kad jam p r i - | j e tarnyboje
žinėdavo Šveicarijon, kur fl\
ji užlaiko apie lerijos, nei militarinių aero vienas nepertraukiamas skur
Lietuvos 10 litų
$1.00
Viennon- ėmėsi kergta valstybės išgelbėtojo 100,000 * kareivių, prisitaikant planų.
Sąjunga posėdžiavo. Tai vr ris gryžes
|
das.
Šis gi dažniausia bai
Anglijos 1 svar. sterl. 4.B6
skubindavosi namo, kur radi- priemonių nuosavomis jėgo- vardas.
Versailleso sutarties.
Bet
Keletas iš Francijos 100 fr.
Bet prireikus gali gauti di giasi tragedija.
6.37
kalai revoliuciją rengė.
Ap-imis pakilti iš vargų. UžtraukTečiaus dar daug darbo y- atsargoje turi suvirs 400,000 džiulių armiotų, gi komerci jų mirė iš alkio, nenouėdami
Italijos 100 lirų
4.81
malšinęs gyventojus gryždavojtos vidujinės paskolos. Įkurta ra. I r kunigas kanclieris dir- kareivių, kurie kas momentas nius aeroplanus gali pakeisti prašyti pašelpos nuo savo JcoVokietijos 100 mark. .0037
vėl Sąjungos susirinkiman.
valstybinė banką.
Visoj šapasirengę* stotį tarnybon, jei militariniais.
legų, labai gerai žinant, kad 1 Lenkijos 100 mar.
0033
v

WLi X

LIKIMAS.

Universiteto rektorius vra
Bolševikai apleido parinka jaunai vyrukas, bolševistinių
pažiūrų. Visas jo užsiėmimas
muosius žmones.
žiūrėti, idant profesoriai bu
ODESSA, saus. 13. r-Siau- tų simpatijoje su komunizmu.
Taigi, gyvenk tu žniogus to
die visoje Rusijoje nelaimin
giausi žmončs skaitosi gydy-1 kiame pragare, jei nori.

v

I

,ir tie nieko neturi.
Gauna jie mažas algas, neturi iško samdyti butų, pirk
ti kuro ir maisto.
Pagaliaus
pačiame universitete verčiami
varu studentus mokyti komu
nizmo. Vargas tam, kurs at
GYVENA DIDŽIAUSIAME sisako klausyti.

NELAIMINGAS RUSU
MOKSLO VYRU

Piiana&enk Sausio 29 192
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L E m r W fATAUKŲ
THEHBASTIB

"DRAUGAS"
Eina kasdieną itakynui nedėldienlu»
PRENUMERATOS KAINA!
.$6.0<
.13.01

Metam*
w-i-r

i—r

tlttf M**.

Prenumeratos mokaai iškalno. Lai
skaitosi nuo uisirašynw dieas*
ū» nuo Naujų Metu. Norint permai
•jti adresą visada reikia prisiųst
Ir senas adresas. Pinigai geriausi*
siusti ižperkant krasoje ar expres«
'Meney Order" arba įdedant pi*>
Ęm i registruotą laišką.

"DRAUGAS" PUBL. CO.
BS34 80. Oakley Ava, Chicago
TeL Boosevelt 7791

Londono dienraštis 'Tiu.es'
sako, kad reikia apeitai skir
ti anglų politiką nuo Francijos bausminės politikos kuri
vykdo savo planus Ruliro
krašte. "Times" atspindi Bonar Law kabineto mintį. Tai
gi anglai neužgiria francuzų
politikos Vokietijoje, bet bijo
prikišti nagų ir sudrausti fran
cuzų žygius. Jeigii
Francja
laimės — Anglija plos katučių,
Frąpcijai pralaimėjus, Anglija
turės " g r y n a s " rankas.

ŠVENTOJO TĖVO PIJAUS
X! ENCIKLIKA.
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Sunkus debiliai vis dai Visuomenė baudžiama už nu
naydo Ryty skliautus.
tolimą nuo Dievo — Tęsinys.
Eina atkakli kova už Mo- Galop, stengtasi nutolinti Die
sulo naftos šaltinius. Kuomet vą iš jaimuo menės auklėjimo;
būtina pasekme buyo ne vien
( kalbama apie apsaugą krikš
čionių nuo turkų Mažoje A- tikybos pašalinimas, bet aitrus
zijoje, mažai galva kvaršina ir vieši (atakai prieš tikybą
mokyklose ir prieš vaikų įsi
ma.
tikinimą kad visi tie dalykai
Franeija jau užgriebė 200,- mažai turi reikšmės gyvenime,
000 tonų anglių iš Ruliro. Dar nes arba apie juos nekalbėta,
bininkų streikai tik dalinai arba kalbėta su panieka. Kuo
sutrukdysiu anglių industriją. met Dievas ir jo įstatymai bu
Žiunėsime ar neatsirugs t.ve vo pašalinti iš mokyklos mok
angliai franeuzams.
slo, negali suprasti kaip butu
Lloyd George garsiai murma galima išmokinti vaikus veng
prieš Franeija. Francnzai gi ti bloga, pavyzdingo ir šven
nasi prikaišiot Uuni, ka<l jo to gyvenimo; ir kaip'visuo
puolimas jam protą sumaišęs. menė galėtų išauginti užtekti
ną skaičių doru žmonių kurie
Štai tau ir koliojasi.
Kalbama apie lenkų armijos- mylėtų tvarką ir taiką reika
mobilizaciją. Lenkai teisina lingą viešai gerovei.
mi, nes girdi tai tik atsiliepi
Kadangi atmetama krikščio
mas į rusų mobilizaciją.
niškos išminties įsakymus,
Sovietų Rusija mano suor nenuostabu kad nesutikimo sė
ganizuoti didelę armiją ir stip kla visur sėjama į prirengtą
rų laivyną. Reiškia bolševikai dirvą, •prirengė ta baisų karą,
grįžta prie caro laikų admi kurs anaiptol jos neapnuirino,
nistracijos. Bolševistiniai mo- bet prievarta, krauju ir neapy
narkai!
kanta tarp tautų ir klasių ją
Si r John Simon, garsusis laistė.
anglų advokatas, sako kad Priemonės nelaimėms atitaiVersalės sutartis reikalinga re
*
syti.
vizijos, nes ji turi neįvykdo
mų paragrafų. Taį beveik tas 6v. Tėvas palietes opiaupat ką sakyti: Vokietija ne šias dabarties žaizdas — kla
sių kovą. šeimynos ryšių išgali atmokėti visų skolų ir
gverimą, religinį krizį ir įro
Franeįja turį nusileisti.
dęs jo priežastį — uesuvaldo(ienerolas Denvignes sako, imi geiduliu viešjiatavimą ir
cad Buliro kraštas yra 'pas- bausmę už nutolimą nuo Die
kutinės kovos scena. "Jeigu vo, teikia priemonių — vaistų
JU.es ją laimėsime, priduria jis, blogybei atitaisyti.
mes turėsime taiką per 50 ar
Krikščioniškoji taika atneš
ba 100 metų. Jeigu mes ją prateisingumą ir meilę.
Jainį'sirue, visos žmonių ir pi
Visųpirma reikia sutaikinti
nigų aukos karo metu paklo
tos, vėjais nušvilps." Pigu širdis. Išorin* taika suregu
laiiuėti puolant beginklius, sun liuota sutartimis žmonių tarpe
ku laimėti ginkluojant savo tai^si savo rųšies niandagupriešus pagieža ir kerštu.
mu, neužtektum. "Kad Kris—. n \ m .
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LENKį) TERORAS.
K. Kaunas. Užsienių Reikalų Ministeriją 1922 m. pabaigoje gavo iš Punsko į
apylinkės lietuviškųjų kaimų gyventoj .j j
šį skundą:
Skundas — protestas.
Paganioj u metu Suvalkų Storasta
Ųaranovskis labai pradėjo mūsų apylinkė
je, jų okupacijoj esančiuose lietuvių kai
muose daryti gyventojams visokių pinklių
ir samdyti išgamas, stengdamasis su jų
pagelba šį kraštą, grynai lietuvišką, pri.

.

.

T
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jungti Lenkijai.

Štai Šio mėn. pradžioje pats nunėtasi
Storasta tuo reikalu važinėjo čia Trumpališkių ir Vaiculiškių kaimuose prie pat
dem. Unijos j agituodamas gyventojus rink
ti visų parašus, neva jų priskyrimui prie
Lietuvos.
Dabar vėl mums, šio krašto gyven
tojams, yra žinoma, kad Suvalkų Storastos
papirktas lietuvis išgama Dam. Naimanas, Punsko gyventojas, sudaręs^ raštą ir
buk visų šių lietuviškų kaimų įgaliotas
pasirašęs pats su savo dviem draugais Šu- Į
pšinsku ir Kliučinsku, įteikė jį minėtam '

r i

M
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taus taika atneštų savo džiau
gsmą jūsų širdims" (Kol. III,
15) ','Jųs visi broliai" (Mat.
ŠXIII, 8). Kristus skelbia vi
suotiną meilės, bendros pa
kantos įstatymą, kuriam jis
pridėjo savo kraujo antspau
dą: "Tai mano įstatymas kad
jųs vieni kitus mylėtumėt,
kaip aš jumis numylėjau (Jon.
XV, 12). —- Vieni kitų naštą
kilnokite, ir tokiu būdu jųs iš
pildysi te Kristaus įstatyrrjį
(Gal. VI, 2).
Iš J# seka, kad tikroji Kris
taus taika negabi prasilenkti
su teisingumu, pirmiausiai
nes Dievas yra teisingumo tei
sėjas (Psalm. IX, 5), žoliaus
ries taika yra teisingumo vei
kalas (Iz. XXXII, 17).
Bet tas teisingumas negali
būti geležies kietumo, bet jis
privalo būti švelninamas ly
gia meilės proporcija, tos do
rybės kuri tildo širdis.,
ŠtaLtaika kurią Kristus at
nešė žmonių giminei; dar ge
riau, kaip š,v. Paulius sako:
"jis pats yra mūsų taika", atsilygindanuis savimi dieviš
kam teisingumui jis miršta
ant kryžiaus, jis visus sutaikė
savyje. Kristuje Dievas susi
taikė su žmonija.
» (Bus dauginu)

KĄ K I T I

RAŠO.

T. Sąjungos Autoritetas.
Cliicagoj leidžiamas slovėnų
laikraštis "Prosveta" stato
klausimą: Kokį autoritetą tun
Tautų Sąjunga! Ir atsako:
"Tautų Sąjungos Komisija
tarpe Lietuvos ir Lenkijos nu
tiesė neutralę zoną.
Tokios
neutralinės juostos nutiesi
mas tarp dviejų tautų reiš
kia, kad nei vienos pusės gin
kluotos jėgos ton juoston neĮ *

įeitų. Paprastai, tečiaus, tįk
silpnesnė tauta pildo tą pat
varkymą, gi stipresnė jį visiš
kai ignoruoja. Ir paklausyki
me, kas gi įvyko toj "neutralinoj'' zonoj.
"Anot Lietuvių Informaci
jos Biuro AVasliingtone, len
kai karininkai su kareiviais
dviejais atvėjaisįsibriovė ton
neutralizuoton teri torijon ir
nužudė visą eilę civilių gyven
tojų. Penkis nužudė pirmame
atsilikime ir septynis — antra
me. Tautų Sąjunga iš pirmojo
atveja turvjo taį ištirti ir tuojaus n3l?aaisti prasižengusius
lenkus karininkus. Tuomi bui

•
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ną Olį, p. Butkų, nes ir juos jaut,' aš" tariu širdingą acnW
mačiau kun. Bunišui plojant. "N-noms". Varykites, vyre
O juk tų žmonių negali įtar liai! Kuo daugįau jųs apie ka
talikus meluosite, tuo grei
ti perdicleliame dievobaimin
čiau žmonės praregės.
gume...
Už ką! Už "Katalikų va
užmiršau' mažmožį.
Vakarienėje buvo apie 600 Beje,
karienes" aprašymą N. 21.
žinovių. Visi juk matė ir girdė P-iei Rakauskaitei,^ girdi, <;"Broliukas" taip aprašo šv.
jo. Kurs čia tad vanagas yra! kompaniavęs p. Byanskas. Tai
Petronėlės Dr-jos vakarienę.—
Kam taip per akis meluoja mulkiai, nė saMjjų nebeatski— P. Janulis gyręs dr-ją,
ma! Suprantu, kad "N-nos" ria. Akompaniavo p. Olis.
kad ji "daug prisidėjusi prie
Seserikė.
negali padorios
tiesos apie
statymo Lietuvių Auditorium ;
kunigą parašyti, taip, kaip aš
B-vės".
varlės negaliu praryti/ Well,
Apie kun. Bumšo kalbą taip
kuomet galima tylėti. Koks tad
BE BAŽNYČIOS. N£RA SO
skaitome. '
,
tikslas viešai meluoti. Dalykas
0UJJ.0 GsAV&UiiO r>
"Pasak kun. Bumšos rau yra visai aiškus.
dona vėliava priklauso katali
Šy. Petronėlės Dr-ja dar ąekams, o ne socialistams". J i s pri'klauso prie Federacijos. O Sej-ga. viskas, sako Weiss:
Lietuva gelbėsiant.i
"užsipuolė ant šv. Petronėlės čįa nesenai įvyko Katalikų netik ūkiškas, netik doros gy
Angliškų laikraščių kores Dr-jos, kam jinai remianti tau Seimo nutarimas, kad visos venimas, bet ir pati visuomenė
pondentai praneša iš Maskvos, tiškuS darbus — statymą Chi- katalikiškos dr-jos privalo serga. Visai teisingai sakoma,
kad; bolševistinė valdžia dis- cagos Lietuvių Auditorium na dėtis į tatai ikų organizuotą kad labiausiai
spirginantis
mo.
Pabaręs
draugiją,
užbaigė
kusuojanti apie galimą karą
vienybę. Štai ir nutarta bedie mūsų laikų reikalas yra soRusijos su Lenkija. Bolševikų savo kalbą. Kelios bobelės plo vių Olimpe gudrus planas.
cialio klausimo išrisimas. Juk
j
o
j
"
.
S
oficiozas "Izviestija" ^paskel
Pamėginsime pavilioti!... Ei jaiu rupi sugrąžinti -sveikus
"Toliau kalba p. B. Butkus,
bė lenkų planus, kaip jie skal
sime į jubilėjinę vakarienę. netik šeimyną ir auklėjimą,
Susivienijimo
dysią Baisiją. Bolševikai tad pimiininliag
Leisim kalbėti žmogų, kurs binius santykius, atnaujinti
bijo lenkų įsiveržimo Rusijon. Bridgeporto Dr-jų. Jisai nul
"|yra " n i tprru, ni nuu!" Jis netik šeimyną ir auklėjimą,
Įdomus tie lenkų planai skal rodė, kad kum Bumšas klys
dar neturį aiškaus bedievio pakelti netik tikybą — visa
1
dyti Rusiją. Juos pagaminęs t a " , kad reikią esą remti " A u
veido. Leisim net p-lęi Rakau- tai,\ savaime aišku, labai rei
kažkoks Dr. Dombrovsky. Šis djtorium". Susirinkusieji But
•j
kalinga — bet jam rupi vis
daktaras pradžioje pitžymi:
kui pritari garsiais aplodis skaitei dainuoti. Tegu dainuo kas drauge: padaryti sveiką
"Mes turime prieš akis dvi mentais, o kun. Bumšas atro ja. Ir $20.00 uždirbs ir "Drau \isuomenc.
[ 7
gas"
nežinos
ar
girti,
ar
peik
nulitarines sąjungas: Vokieti dęs lyg musę kandęs.
Tokio ploeio klausimas ne
ti;
o
paskui
parašysim
tinka
jos — Įfcusijos ir Franci jos -•Ant galo per pusę lupos pa
gali būti išrištai m be Bažny
Lenkijos. V o k i e t i j a s u R u s i j a minėjusios p-nįos Bručienės mą korespondencija
čios. Leonas XIII "Reruin
se".
Ką
gi
parašysime?
Rei
nori sunaikinti Lenkiją.- Ta4 "porą dainelių", "N-nos" anovarum'! (III, p. 31.) taip
kia
taip
parašyti,
kad
Fede
Lenkijos tikslas turi but su- pie "mūsų Mariutę" pripasa
tuo klausimu kalba: ' ' %
racijos
atstovą,
kun.^Bumšą,
siJiDtiuti Rusiją suskaldant ją kojo vežimą komplimentų.
... Žinoma, tokios svarbos
supiudyti
su
Dr-ja.
Parašysi
į dalis V. /
Taip tatai "N-nos".
klausimas reikalingas taipat
me,
ko
ir
nebuvo.
Didelis
čia
Toliaus tas eskulapas tvir
Na gi, ^Dievulėliau, jujc ir
ir kitų veiksnių pastangų ir
daiktas!
Juk
nebe
pirmas
kar
tina, kad skaldyti Rusiją len aš buvau toje vakarienėje. Ir
darbštumo, mes kalbame apie
tas.
(Pagaliau
ant
kunigo
pa
kams gelbėsianti Lietuva, Ru nieko panašaus nemačiau, ne
vyriausybes, šeimininkus ir
meluoti
ir
Belzebubas
liepč.
munija, Čekoslovakija ir Un- girdėjau. Nei p. Janulis neuž
turtuolius, apie pačius darbi
Nebuvusios
vakarienėje
Drgarija. Dėlto, lenkams nebusi g siminė nei žodžio apie Audi
ninkus kurių likimas yra
jos
narės
perskaitys,
susirkisunku apsidirbti su šiaurės torium", nė kun. Bumšas. P.
svarstoihas. Bet tai ką mes
.kinie
supykusios
nutars
prie
"meška".
Butkus ragino 'Anditoriumo'
nesvyruodami sakome,
be
Federacijas nesidėti. O čia jau
Bažnyčios veltui jų pastangos.
Nežinia, ar tas Doiftbrovsky reikalą remti. Bet nė žodžio
vienus žingsnis: per BridgeBažnyčia, tikrumoj, kuri semia
yra lenkas ar rusas. Bet jei Hp sakė, Jįad "kun. Bumšas
porro Susivienijimą, per Pyptinkamo mokslo iš Evangeli
jis apie Rusijos skaldymo jan klysta". Šalip su kalbėtojais
koTių Tarybą ir bus dar vie
jos, tegali' išrišti nesutikimus,
gia ir Lietiuvą, tai aišku, kad j sėdėjau,
rodos nesu kurčia
na draugija su šventu vardu ar bent juos sušvelninti, ša
jo galvoje gaidžiai gieda. Girdėjau, kuomet p. Butkus^
— bedieviška. Ot, kad pasisek linant atkaklumą ir piktumą;
Sveiko proto žmogus niekuo pradėjo apie^ ''Audįtoriunio"
tų, tai butų velniukams juo Bažnyčia, kuri nesitenkinalttumet iledrį» sakyti, kad len reikalą kalbėtį kun. Bumšas
ko...
kams duotį pagel/bos lietuviai klausia p. Olio: "Kas tai tas
Tokie geri norai buvo tų, šviesti protą savo* mokslu, bet
i
ir tai dar jų imperialistiniuose * Audi tori mn ?". Ir negalėjo kurie* pakviesti į katalikių va- dar rūpinasi sutvarkyti galužjnogus piiesintis tam reikalui, karienę pavalgyti paskui vie- tinai' gyvenimą ir kiekvieno
siekimuose^
lietu va turi gana lenkų nes matyt nė negirdimos buvo, šaį savo melais pa&mirdo.
papročius; Bažnyčia, kuri, vi
jungo. JJietuva nieko svetima kas jį vetjUt, ar dcatalikai, ar
Aš esu tijkraį kad šv. Petro- sa daugybe geradarybės įstainepageidauja. Nori turėti tik l\edieviai. .
nėlės Dr-ja yra protingesKė, gų, stengiasi pagerinti likimą
tai, kas jai tikrai priklauso,
Taip pat nė žodžiu Dr-jcs negu kad "N-niškiai" mano. neturtingų klasių; Bainydia,
Gi tai, kas priklauso Lietu kun. Bumšas nepabarė. (Kaip, Aš esu tikra, kad ji tai pro- kuri karštai nori ir trokšta
vai, turį užgrobę lenkai.
jis sakė, rasite "Drauge" va^ vpkacijaį baltais siūlais sir-jkad visos klasės bendrai šu
I r štai atsiranda Dombroys- karįeivs aprašyme. Tenai la tai, nepasiduos. Aš esu tikra , neštų savo šviesas ir savo jė
kiai, kurie " s t a t o " Lietuvą bai nuosekliai jo kalba' atpa kad tūkstantis ir pirmoji "JSr- gas, kad tuo jbudu geriausiai
pagelbon Lenkijai. Lenkai ne sakota. Tas aprašymas "Drau n ų v melagystė tik pagreitins išrišus darbininkų klausimą;
sulauks lietuvių talkos.
gui" prisiųstas iš pačios Dr- tos Draugijos nutarimą dėt*.- bažnyčia, galop, kuri mano
jos.) Kas link "kelių bobelių prie katalildškos vienybės Fe kad įstatymai ir viešas autori
tetas privalo, žinoma su sai
Amerikoj du syk tiek miršta plojimo tai "Broliukas" prie deracijoje.
nuo įvairių nelaimių kiek An- "bobelių" priskaitė ir tokius
Už tą pagreitinimą, už vie- ku ir išmintimi, atnešti taiu
žmoųės, kaip Rakauskaitė, p- ša, apsiskandalijimą bemeluo- rišimui savo konkurso dalį.
glijoj.

tų buvęs sulaikytas kitas len
kų užpuolimas. Bet T. Sąjun
ga to nepadarė.
"Kuomet nugirstame to
kius įvykius,* visuomet stato
me klausima: Kokiems gi pagaliaus tikslams toji Tautų
Sąjunga įkurta T. Ar gal tik
tėmyti ramiai, kaip stipresnės
tautos kareiviai žudo begink
lius • gyventojus ten, kur jie
neturi teisės nei kojos įkelti!
" J e i kas dar iki šiol turė
jo bent kiek įsitikėjimo Tautų
Sąjunga, tai čia minėti atsiti
kimai tokį galį pilnai pagydy
ti nuoloptimizmo".

VIEŠA PADĖKA
"N-N8Mr
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Storastai, kaipo prašymą, kad jokiu būdu
šių kaimų neatiduotų Lietuvai.
Todėl mes Punsko apylinkės gyventojai, sužinoję šias visas mums daromas iš
lenkų puses apgavystes, šiandien, gausiai
susirinkę, sustatome šį skundą ir siun
čiame jį Lietuvos Vyriausybei". Po pro
testu pasirašę susirinkusiųjų įgalioti as
menys.
,
Ek. Leipalingis. Gruodžio 6 d. apie
1-mą valandą nakties lenkų žandarai ir
kareiviui (su viršum 25 žmonių) iš Druskininkų luotiiis persikėljė per Nehiuną
mūsų pusėn
paiolė valstybinį
Liesuos
Dusėn ir
ir tnuolė
v a k t v h i n i TiiA«nn«
malūną, ieškodami nuomoninko Lozoriaus
Palnieko. Jo nesuradę, malūną sugadino,
tarnus primušė, visą namą išplėšė ny lobį
.susidėję į luotus, grįžo" į Druskininkus.
—- Gruodžio 12 d. apie 12-tą valanda, nak
ties tie patys žandarai su kareiviais vėl
buvo atsilankę Liesnoj, bet Palnieko vėl
nerado. Tuomet jie puoto Mizerų kainią:
labai sumušė Kreneevičiaus ir Jurkonies
šeimynas, visą ką išplėšė, o Krencevičių
s
n dviem sūnumis ir Jurkonį su dviem
sūnumis išsivedė' į Druskininkus, pasakę,
kad jie, kaipo Lietuvos šauliai, turį būti

sušaudyti.
Taip pad nėra tos nakties, kad Len
kai, kurie laiko mūsų purėje, užėmė Var^škę,
nepultų kokio nor§ mūsų puses
kaimo. Iš kaimų Isorkunu, Gerdašių, Li}>liunų, Gmtmių, Krivonių, Sątronių, Menciglfės, Vainiūnų ir kitų Leipalingio ' i r
Kapčiamiesčio valsčių rekvizicijas ir viso
kiai piliavas ima jau ti-ęčių ir net ket
virtu kartu. Mokytojai metė pradėtą mo
kslą ir išbėgiojo. Gyventojai baisiausiai
varginami ir mušanii-. Taip, Menciškės
kaimui, Kapč. valsč. buvo užsakytos pas
totės vežti Vaiviškėn medžius iš mišHo,
bet niekas nevažiavo. Tada lapkričio 29.
d. latėjo į kaimą būrys lenkų partizanų,
paėmė ne tik gyvulius, audeklus ir laši
nius, bet nuo pačių nuvilko kailinius ir
nua\^ė batus ir visus gyventojus, smarkmi
sumušė."

.

Ek. Leipalingis. Seinų apskr. Lenkų,
komendantas
"Savyvaldybes Varviškiai", kaip jisai, save vaduis, jau yra pa
vergęs visą neutralinę zoną Suvalkijoje.
Daugelis kaimų jau po kelis kartus vežė
į Varviškį rekvizicijas, mokėjo litus;. Tm
žmogžudžiai apiplėšė beveik visus kaimus.
NeitraJiiuės zonos gyventojams jie grasi
na, kad kas drįs Lietuvai1 mokėti mokes
nius, ar leis į Lietuvos kariuomenę savo
sunūs, taį tuos išmuš, išdegins. Tą grą~
sinimą lenkai žiauriai vykdo. Lenkai, ap
sidirbę su neutralinę zona, jau siuntinėja
įsakymus ir už mūsų kariškų sargybų,
reikalan4ami rekvizicijų.

Pavyzdžiui, Kapčiainiesčiui įsakyta
sumokėti 18 dolerių. Lenkai apšaudė Pa
liepio kaimą^oir stovi mūsų kareįviai.Jie
grūmoja užimti Kapčiamiestį ir Leįpajingį. Plėšimais; užmušimais, kankinimais
Imant -#r naujokus kariuomenėn, vi-1 lenkai savo "brolius" nori' priversti prisisiems kaimams' buvo išsiuntinėta griežtas jungti "geru noru" prie Lenkijos. Tie/
įsakymas nestoti, Lietuvos kariuomenėn, nelaimingi rieitralfnės zonos gyventojai)
o jeigu kas nevaklausys, tai jų tėyųirgi; plūsta lenkus, bet nemaža kaltina ir muminių visas turtas. fous / konfiskuojamas. sų Vyrįausybę, kad jį neapgina jų uup.plė-1
Bet.visį1 naujokai, kaipo tikri tėvynės sū šikife Mnsų lietuviai, nors jie labai pfislnus, į tai nermisydann, stojo kareivijon.
rišę prie Lietuvos, bet kuomet jįem$ Įen-

kai kala po it^gais vinis, tai ne iš meilės,
bet iš nepakenčiamo skausmo pasirengę yra by lcoki)ą valcįžią pripažinti, kad tilV
pasibaigtų jų-kentėjimai ir jie liktų g y O \
vi. —
^ > ^
E. Ežerėnai. l^aėjusiais metais Gi-un<lžio °,0 d. apie 10 vai. vakare, aštuoni len
kai, kurių vienas buvo civiliais rūbais, o
kiti septyni kariškajs, apsiginklavę bom
bomis, kariškais šautuvais ir revolveriais,
užpuolė Mildutiškių vienkiemį Degučiu
valsčiuje, 4 kilometruose nuo Ežėrėmi,
kur yra Ežerėnų Miškų Urėdijos rastinė, ir apiplėšė ją. Paimta arklys su pakin
ktais, du dviračiu, balnas, rūbai, apsiavįmas, maistas.
E k . B u t r i m o n y s . Gruodžio 24 d. Vals-

Čiąųs gyventojų susirinkimas, kuriame""dalyvavo 2,000 žmonių, išreiškė dideliausio
patenkinimo del pripažinimo Lietuvos de
jure. Kartu susirinkusieji reikalauja,kad
Lietuvos Vyriausybe darytų pastangų
Jcuo greičiausia atvaduoti Vilnių ir pri
jungti Klaipėdą. Be to, dar susirinkusieji
griežtai smerkia lenkų daromas žudynes
neitralinėj juostoj ir pafrontėj, kaip lAn:
bavas, Kučiūnai ir kiti.

<

.'./••

Pirmadieny*- Sausio • ^9-1923
••••a^ssMssųsssai

tfarįavimo šios įstaigos* direk
torių namas, tapo nupirktas
•»•»
Amerikos Lietuvių Daktarų
pereigų metų pabaigoj. Na^aas
Draugijos nariai.
;yra toj, paeipj vietoj kur yra
dabartinė Banko rastinė, t. y.
• ' « Ž ytG712 Superior Ę. (59 g.; geroj
GAULIŲ SĄJUNGOS AT
m*iąs}&l danga is ftonaildė savo d r a u ^ kunigo: <Drautv*M*W> ! ! # « * <*?ntre lįefeuvių
•. •
, <%>rjbęs keliai piktžole-J gai',. su^imvįkHe ant manęs, kcloaijos. Namas yra mūrinis
STOVO G E A B / Ą . iomv
***& &P#ėIie ir diangaus. vartaipakvieskite man kunige. Ma bet jo užpakalinė dalis yra
tau, . kad as klydau ir labai madinė. Už išnuoiuąvimą ga*ugalėjo, užrūdyti.
MARŠRUTAS.
ų Angelas prieina arčiau, pą-f sukiydau.' Broleliai, ir jųs pa-|Wna. virš $aQ(X nuomos. Ben
InnAd. Sausio 29 7 vaj\ vąk. ima, į ranjka^ sukčių laikro- taisykite savo. gyvenimą. Grį- drovęi visas pirkinys atsiėjo
Collinaviile, 111.
•
, l#& V smiįtįys dar greičiau Į, žkite prie L>įevo, nes ir jus $33,029.454kcJ£nieriai visi yrą
;
ma
Parkelė M T O oflsa po nom.
laukia toks pąt likimas kaip labai •patenkinti, kad galėjo į
Trečiad.
Sausio
31
7
vai.
)&*¥&
Ą^fėlas
sako
į
£
g
BS41 — 4* 80. Halated Street
įc n*anel\ ^Qt dramjai juokė- srgyti nuosavą namą.
V
Kai
Naujame Jnctaus Best. S lobų.
geriau patvarkytų savo gyve
vak.
Springrield,
IŲ.
>$&*&•
"
$*
™
%
»
*
Prtlmji Ligonius nuo t - U A. M.
Kai-kurie
akcijonieriai
neuž4
iŠ
jo,
Sakė.:
"Nepaisykime
tai ^tn mmb &k ii " ;,
nimą!
t - l C M.
Penktad. v a ^ i i o 2 d. 7 v a l . isibaiirs
; : ™ ^ . bvrėti
^ ^ M
sikienėia
vienas
kito,
net
už
to
jo ka jis sako, nes prieš mirTel. Boolevard 7171
A. Mandeika.
Isnuneiųs
p
ę
m
g
^
d
ę
s
klausia:
Rezidencijų TeL Pairta* M74
vak. Westvilįe, 111.
n
O, ku^ aš eijsiu kai numįįr-f tį matote sukvailėjo. Nežino kį menkniekį kaip kalendorius
P. S. Čionai yra du broliusiu?* Angelas atsako: ©an- nė ką kalba. Nori lfunigo. O kuriuos bankas dykaį dalina
E)AJt gaus vartai, tau ui$ary$» nes '^"^ 9^** ma&ų priklaaLso, tas savo rėmėjams. Ir net spaudpj Juozas Naudžius, kurs yra ge
JAUNIMAS RIMTAI DA
BUOJASI.
tu pats jį ųžgyniai, sa^įei jo kunigo nematys^ nes tai butų erzjiiasL Man rodos to nereikė ras katalikas ir daug pasidar
nėra; skaistykla taipogi ne pažeminimas mūsų visai kuo tų būti, bet rimtai rūpintis ąą, bavo SLRKA. 54 kuopai daug
3107 SOL Morgan Street
v© įstaiga.
t n ariu prie jos, prirašydamas ir
pramogos.. — Ne^rj|riąu»omy- tau, nes tu į ją netiki'^. į . pai".
CHICAGO, ELUDtODJ
Pranas Dagilaiti**. Stasys Naudžius, Lenino pase
Telefonas Tardą &OS1
bės sukakutvės-. — Daug nau įninčius sako: 4<Bet aš neį į. Jaunikaitis sopulių suspaus
Valandos — s Iki 11 IĄ rytol
kėjas. Taigi tik pastarąjį ir
pragarą netikiu' \ Angelas tas trokštą savo sielai pageljų Darių. — Jaunamečiai
po plotų S lkl 8 rak. MadėUomla
ofisas uždarytas.
<HtĄj}ri> %*&im, » H O H . priminiau.
vėl
sako:
^Pragaras
yra
tiems
bos,
cijo
draugai,
"svieto
ly
Vyčiai.
A. M.
kurie į nieką netiki , , .
gintojai" visaip pašiepia jį ir
Atsakymas į šmeižtą.
Sheboygan, Wis."— Sausio,
TeL Boulevard 2460
.galų gale uždarė kambarį ir
su sąlyga.
1921 m. kas 30 minu tų bu
DR. A. J. KARALIUS
17 d. par. svet. įvyko L. Yypaliko
savo draugą vieną, Chieagos socialistų organe
Lietuvis Gydytojas
čin 51 kp. metinis susirinki Išini^eius lųeidžįa angelę, ip^a- nuritantį. Tas jaunikaitis bc- "Naujienose" 12 num. tilc»o vo vienas žmogus automobi
3303 South Morgan Street
mas kuriame dalyvavo dide ilginli jam gyvenimą, ka^l jis d raškydamas rūbus nuo savęs,' korespondencija kurioj rašo lių užmuštas; kiek žinoma, per
Chicago, 111.
galėta atitaisyti savo k^įidas. numirė didžiausioj des^peraei- ma, kad "klerikalai" už žydų nai automobiliais užmušta 12,lis jaunimo burjrs.
500 žmonių.
Išduoti buvo įvairus rapor Bet angelas praneša, kad jau
skerdynes stoja. «
tai kurie 51 kp. rodė daug gra Ifi&as pasibaigia įr jo prail Tai siaudus, giliai į širdį
Sausio 7 d. man teko būti
žių
paseknuų.
gini*
jau
n
e
g
a
l
i
m
a
"
ir
pri
smingantis
persergėjimai
ki
PLATINKI^ "DRAUGĄ."
1900 So. Halsted Str.
vienoj
katalikų
stuboj,
kur
S
i Plačiai aptarė organiząvij&.a dūrė: "Jeigu savo apįetynkoj tiems, neapniastantu?ųis savo
-rJ
TeL Canal 1118
yienas žmogus, matyt socia
5 Ofiso vai.: 10 ryto lkl 12 po plot l jaunamečių Vyčių skyrių. Iš rasi noi^s vieną tikintį žįnogn gyveniiną, savo žingsnius ir su
listinių pažvalgų, kaltinęs Lie
5 iki 7 Tai vakaro.
tai
dar
galėsi
savo
sielą
iį$rinko
tam
reikalui
komį^ja.
kuo
draugauja.
i Re*, vai.: S iki 4 po pietų g
tuvos valdžią už nesistengimą
>j
*
••
41M Archer Ave.
I kuiion įęjo: gerb, kun. V. Dau
H
TeL Lafayette 008 S
sustabdyti biaurios propagan
Menka dulkelė.
nora, varg. J. Kailukaitis, O.
i|mi^čius per^įgaSta ir ieško
dos prie žydus ir kuri gadinti
čižauskaitė ir 'J. Auštrevičtus. tikinčio žmogaus savo moki
C. L. I i JĘ PASKOLOS
privesti prie žydų skerdynių LIETUVON PER 10 DIENU
Tel. Canal » 7 , Vak, Ganai 3118
DR-JA.
Vyčiai rengia "sleigh pa|- nių tarpe, bet neranda nė vie
vandenin kelias Lietu
ir kad tuodu kataliku (reiš- Vienintelis
von per Southampton ant Milžinų
no.' Aaukia savo moterį ir pat y " trumpoj ateity.
'kia, aš. jv Bartuškeyieius), už- laivų AQriTANIA MAURETANIA
45,647 tonų
30,704 tonų
Vas. 'tįt d National HaJįi,
^ ^ > J i . ^ U a į ; B i ^ ' devetabd, ttiio, — l ^ s j i n r gyrę tą darbą.
Lietuvis Gydytojas Ir
,
BERENGARIA
52,022
tonų
<4
jyu,
^į
sa^o:
ifa»e
jau
senai
Apleidžia New Yorką kas Utarnin
rengia
lietuvišką
pasilinksmi
ko.pereiti
1922
metai
ir
daug
Chirurgas
Biaurus tai darbas viešai ką Greitas persėdimas Southampnuo to atpratinai. Išpradžių korespondencijų pasirodė laik
nimą.
1831 South Halsted Street
Lietuviai ypatiSkai lydėti
skelbti tokį melą. Mųtiu sa I tonc:
Valandos: 18 lkl 18 ryto: 1 lkl 8
CiUavų
<2 kl; $150:00)
Nutarė vas. 16 d. painįnptej IHIVO sunfcu, bęt dabar man raščiuose apie veikimą draugi kėm, ar Lietuvos valdžia gali
po pietų: 8 lkl t vakare
( 3 kl: $100:50)
V.
Karės taksai atskirai
penkių metų sukaktuves l i e  geraį". pakviečia savo dukre- jų, draugijėlių, bendrovių bei būti kalita, kad kas slapta pas
KELIAUNINKAI IŠ LIETUVOS
tuyos
nepriklausomybės i r j ; ^ i r k l a u s i a ; ^ : ^Ar tikite pavienių asmenų, l?et apįe svar
sėda ant laivo Piliavoj važiuojant
kleidė
tuos
propagandos
lape
LIETUVIAI ADVOKATAI
kviesti visas vietines lietuviu j Dievą!'' Dukrelės atsako i biausią^. Clevelandp. Lietuvių lius ir kad ji stengiasi suras į Southamptona ir ten persėda ant
Milžinų laivų: Savaitinė tarnystė:
draugijas ir kuopas prie ben "^Tetikime. Nėra dangau^, nė- Namų ir Paskolps Dr-ją (Ban ti kaltininką. Gal St. Naudžius
Greičiausi laivai pasaulyje:
Informacijas
kaslink kainas ir rei
ia skaistyklos, .mira pragaro. ką) visai mažai arba beveik
dro darbo.
kalingus dokumentus del iskaino
Tu mus to i&nokinai".
nieko neprisimenama, o kad
apmokamų keliauninkų galite gau
Šiame sus-mę prie kuop<»s
ti nuo bile agento: Pareikalauki
l^mini-ius labai parsigąsta ir pamini tai kaįp ir su pa
te: Yra vienas jūsų mieste arba
prisirašė: M. Baikauskai^ė, J.
ADVOKATAS
apielinkėj:
—
pamatęs savo padarytą tokią nieka. Tai cia ir aš norėčiau
Ja<inskaitė, S. KaiiukaiįUeaė, didelę klaida, bet jos atitaisyti, jpąreikšti k;efetą, jfodžių apie
I>IL J. A. VELONIS
Ofisas Didmiesty j :
XI.
Osteopatnas, Chiropratas
taUlllRtlOlMIlIULIUlIUIIIIIItlIUIIIUIIUIt'
29 South La Salle Street (P. Kairauskas, K. Jutis, K. jau nėra laiko, Ateina kvai viršminėtą įstaigą.
Naturopathas
S. D. LACHAV7ICZ
Gydau įvairias ligas, o ypatin
Jankaaiskas, J. Sinuyiinas ir J:ly*, Išminčius skaitydavo jį , C. L. N. ir Ciaskolos Dr-ja gai
Kambaris 880
užsisenėjusias, be vaistų ir
LUETUVI8 GRABORIUS
Telefonas: Central 6880
operacijų, — ' naujausiais bu
J. Rutkauskas. Dabar kuopa kvailu. Tik tas kvailys vienas nuo savo įsikūrimo pradžios
2314 W. 23-rd PL
Oikjago, DL|
dale.
Patarnauja
laidotuvėse
kuopl-5
i Vakarais 3223 S. Halsted Stl gavus tiek daug darbščių nau
4224 Archer Ar. Brighton Park
Ogiausia. Reikale meldžiu atsišau-2
išlaikęs tikėjimą ir išgelbėjo •daug y»a |»sidarbavusi netik
Theater Bldg., 2-roe labos.'
Telefonas: Yards 4881
S k t i , o mano darbą busite užga-S
jų narių tikisi daug ko šį raę-j l^nunciaus siela nuo praĮuties. .Clevelando* bet ir apielinkės
Valandos; nuo 9 iki 12 diena.
SnėdintL
Tel. Canal 1271—21383
Kuo 6 lkl 8 vai. vak.
ta nuveikti tautos ir Bainy J. Batrlionio ork..labai, gi*ažiai lkplonrjų lietuvia^ns, prigelbsli
MlIMlitMIlIBIUUIiailIlIllIlUIIIIIIIUHIIIIIII
Nedėldieniais nuo 9 lkl 13.
Tel. Lafayette 6698
čios labui.
į g r o j o . Padaiąuotą tautog, pirkime ir patarnauja, persiun- » . • • • • . ' • • • • • • » • • • • • • • >i • • » V J g
K. J utis ir K. Jankauskas liinmas ir žmonės kupini ma.-Hime pinigų į Lietuvą,
A D V O K A T A S
yra biznieriai ir jie remia vi-'
lonių įspūdžių isąiskirsl^.
Abstraktai examinuojanii, pinigai
Nieti2u> akcionierių sus
sas
katalikiškas
draugijas.
ant real estate skoliname.
Sesutės Ka^iinieriet^s dąuį
OFISAS DIDMIESTY
Užtat mums lietuviams
10 d- sausio J^23: in. įvyko
nuoširdžios padėkos užsitar
KAMBARYS 1104
biznyj remti.
Charaber of Commerce Bldg.
IĮ#,VQ sj^rengidaiuos aį vakarą. me{inįs akcionierių sus-mas,
133 W. VVashington Street
V. J. Rėklaitis*.
kur buyo aptarta sekanti rei
Telef. Franklift 1178—1845
VAKARAIS
Tikrame firvvaBuae.
Ą
kalai: a) išduota finansinė "at
8236 So. Halsted Street
(Eagle Music Co.)
CRAŽŲfif VAKARAS. Žiūrint į ty veifeajėlį "Smil skaita iš Clevelando Lietuviu,,
Telef. Boulevard 6787
SKAUDI TRAGEDI
čių lafkro^li^" pjdsiniįaė man Namų ir Paskolos Dr-jos stoJA T n y t A j p ! GY
((
fel. Randolph 471
vieno nęlainųnco jaunfk«ičio, ,viq pabaigus ^ruodžip 3į~tL
VENIME.
A A SL A K I S
ųmtip apie keturi metai at 1922 m. Pasirod(ė jog bendrovė
M
AS
yra nepartinis savaitinis laikraštis, ŠauADVOKATAS
kapitalo
turi
išauginus
$717,gal,
ant
Frankford
g-vės
gy
Ofisas vfehtmlestyje
jungos leidžiamas. Janie gvildenami,visų tikrų r
^ajįadelphia, įPa, — Sausio venusio.
231.21; ta£ yra vienintelė tokia
ASSOCIATlON BUDO.
Lietuvos piliečiu bendrieji reikalai ir klausimai. Is |
19 South La Salle Street
d„ \-adovaujant Seserims
plačios savaitės, įvykiu apžvalgos "Trimite" skaiiy- y
Iš Liet. atvyko doras, 'piklė draugija visoj Amerikoj kuri
Room 1868
Valandos 9 ryto iki 6 po pietųJ Kazimierietėms, bus surengtas
tbjas, kitų' laikraščių neskaitydainas, gali pakanka- A
išaugo lietuvių tarpe su Ūkiu
tikėjimtnęs
pi'iedermes
.
Bet
Namų Tel. Hyde Park 3395
mai apsipažinti su.Lietuvoj gyvenimo ir pasaulinės
gražus vakarėlis, kurio pro tas. neilgam, -feąip gudrus žu kapitalu; už -padėtais pinigus
Politikos svarbesniais .įvykiais. "Trimitas^ drąsiai
gramą i š p i l a Šv. Kazimiero vininkas su tinklu pagauna žu arba deposits moka 5%, o ak4
ksvoja prieš visokius Ldetuvos išgamas/ išnaudoto
J. P. WAJTCHES
mokyklos mokiniai.
jus ir nepriklausomybės priešus.
vis, taip išgudijęįę "svieto ly cionieriams. pereitais metais
La w y e r
"TJtLMITE^ dedama šiaip gžažių apysakėlių, istorinių
Programa buvo marga: Daį.^ gintojai" mo^:. prie savęs pri-|tapo išmokėta 8%. Akcijos i*
LIETUVIS ADVOKATAS
* įvykių ir įžymiųjų žmonių gyvenimo aprašymu,
Dien.: R. 811-197 M. Dearborn
nos, ^ispaniškas drilius, Kalė- smlioU šį jaunikaiti. Jią su a- traukiamos ir neižtraukiamof:.
Street
Tel. Dearboni 88M
straipsnių, eilių, retų atsitikimų ir mokslinių išraVakarais: 10788 S. Wabaah Ave.
,dų dėdukai, "Močiutės aįi- vinėlio kailiu prisidengę ne Bar iki šiolei parduodama po
dimų paminėjimų, plačiai rašoma apie sportą ir 1.1.
Tel FaUrnąa 88X7
j Roaeland
J !', "Kirkliai" ir veikalėlis viemj auka, pagauna į, savo, $100 kiękvrien£ ir trumpoj ątr
"TBiMl J 1LiS' , rašomas lengva ir mažamoksliams leng^
mai
lt'
vai suprantama kalba. Ypač jaunuomenei " Trimi
GALIMA GAUT "DRAUGE" Smilčių laikrodėlis". Pasta >n^rug. Š b jaunikaitis pris^r $fa įtraukimas akcijų bus su
t a s " stengias būti tikru draugu ir patarėjų jos or
rasis veikalėlis padarė gijų rašė prie jų kuopos ir išpąlen^ ^ J ^ ^ o s J b) C. L. N. ir P.
ganizaciniam. Tėvynės gynime, visuomeniniam ir
Apie Kristaus Sekimą, ši įspūdį į žiūrėtojus. Parodo vo, nejučiomis, pametė savo I?r-jos Bankai kad sutrmnpi
kultūriniam .darbe.
i
v
knygutė parašyta Šv Tomo iš kaiy Išminčius, kurs pametė tilaĄįimą ir lm m © ^ kaip, W s W T ^ § » &> ^ *&į.
"TRIMITAS" eina kas savaitė 32 puslapių knygelėmis.
Jo kainą Lietuvoje — metams 7 lit. 50^cęntų; pus
Kempio. Ją skaitydams, žmo tikėjimą, prirašė daug raštų ' ?svifeto lygintojų mokslas' > >imų tapo parinkti ž^e vardai:
mečiui 4 litįai; trims mėnesiams 2 lit. .25 cent., ats
gus randa tikrą dvasiai mais prieš tikėjijriąjsujilaidino daug r qd 0 .
Lietuviu (Taupįnjmo_ Paskolom.
kiras numeris 20 centų. Amerikoje: metams 1 dol.
tą. Ne vienas paklydėlis ją įmonių, savo moterį ir vaikus
Šauksmas į Įytffllfrpjyifv*
Pr-ja ir. Kaunas Taurinimo
50 cent., pusmečiui 80 cent. Atskiras numeris 5 cent.
'
. . v.
[Paskolos Br-ją. Tą, visą sut-••
• Amerikos Lietutviai. TJžsakykit " Trimitą'' sau Ame
skaitydamas atsivertė ant tie atitraukė nuo tikėjimo į Die
rikoje ir savo gimrin£ins bei pažįstamiems Lietuvoje!
Neilgai••» d e n g ė s i sio gy- ^ ^
^ ^
&t]m
valdy
sos kelio. J i tinkama visiems vą ir kaj jau artinasi jo gyve
Ainerikoje !WnJitą galima užsakyti: 1) per L. gaulių
lo apdarais $1.20, skuros apd* nimo pabaiga apsireiškia jam vtjnĮmo smagui'iais. Sui'akino .bai.
Atstovą. Adr. A. Žemaitis 3251 So. Halsted S t Chicago,
•jį
skaudi
liga
ir
pagalios
mir
/
angelas
ir
praneša,
kad
Išminluomams. Jos kaina, su audekKl. 2) per f*r. Norvydą, 38 Park Row (Room 816) New
Rauko namas.
čius jau tuijės mirti, nes Dievo, tis. Į£ai pamalė, kad jau tikrai*
York City. 3) L. Šaulių Sėmėjų Biurių Valdybose ten
$1.80.
kur jos yra susidarę.
rūstybės saiką jau pripildė ir artinasi jam mirtis, gyvenimo . Clevelando Bankai senai buDraugas Pub. Oo.
pranešė jam kad nuo jo apsi 'valandos jau suskaitytos, taį į-:įvą pageidaujajiiąs geras įr. p a - ^ "TRIMTTO'' Redakcijos ir Administracijos adresą?
2334 So. Oakley Ave v
Kaunąs, Į*aisvės> Alėja N. 26.
L»
gyvenimo čionai, nė vienas puolė į didelę desgeraciįa. Mel- raukus įiama^, ir po. i|go pasi- |
Chicago, UI.

Lietuviai daktarai

Ą

Toirtamlofiis mcUlo

6,—be jokio pavojaus sveikatai.
Po operacijos, pacijeataa. taU tuoj
įeiti į aarbą, gali tuoj valgyti; daljnininky balsas tampa malonesnis,
jvisa sveikata geresnė. Kuriems ls[ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė
Idintl.
Ligonius so jvaiiiomls
[prijimu:—
Kasdien nuo S vai. po pietų lkl
[9 vai. vakare.
Nedėliomls ir seredomls
^uždarytas. .

G er iausi

. DR. P. ŽILVITIS

DS. AL. 11 RAČKUS,

GYDYTOJAS, CHTRCRfiAS JR
OBSTETRIKAS,
[1411 So. 50tb Ave.
Cicere, m .

DR. A, K. RUTKAUSKAS
GYDYTOJAS IR GHTRUROAS
484J So. Weatem nvestoe
Tdcf. Lafayette 4144

Dr. M. Stupnicki

\i

DR. A. L YliaCAf

__

-

f

.

,

I

.

!__. - _

,

•aan4oąt 8 - H rytais, 1-1 po
pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldi*nials tiktai po platų l iki s

/ =

RT7SAS GYDYTOJA* ftf
CRZBLBAAS
Specialistas Bloterlikų, Tyrlflcų
Vaikų i i visų chroniškų Ilgų.
Ofisas: 88*5 S. Halsted St.
VaL:
10—11 ^rto; ' 1—8 po
piet, 7—8vak. Ned. 14
18 d.
Ras, 1189 Independanos Blvd.
Chlcago.
*-<•

PRANEŠIMAS.
Ofisas Dr. G. M. Glaser 9 *
relna J rankas Dr. Chaa Segsi,
tento Ir partfcerip. Visi senlejt
pažjstami ir draugai aplaikys
apžiūrėjimų ir gydymą kaip ir
nuo paties DrAjp. M. GJaaer.

__^<

3143 So. Morgan ątreoc
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto
ikj « po pietų, nuo 5 iki 7 vak.
Hed. nuo 14 lkl 3 po pietų.
Telefonas Yards 387

AR GALVĄ SKAIIOA?
Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos.
Gal reikalingi akiniai?
Pasiklausk manės Šiandien.
Tūrių 20 metų prityrimo

V. W. RUTKAUSKAS

^

JOHN J. SMETANA

Nature Guro listitute

j8"

Akių Specialistas
1801 80. Ashland Ave., kamp.
18-tos gatves
Ant S lubų, kamb. 14, 15, 16 Ir l f
Ant virkaus Platt's vaistlnyčlos
Temyk mano parašų
Valandos nuo 19 ryto iki 6 vakare;
Nedėliomls nuo 9 iki 12 pietų

i

% mm SEGAL

A. E. STASULANI
•»

v

*?% "\^

[Perkėlė savo ofisų po numeriui
472* SO. ASHLAND AVENTJK

pt

IŠSįjf&ŠIKYTE

1923

metams

TRIMITĄ" .

SPECUAUSTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyru L4gų
i Vai..- ryto nuo 10 — 12: nuo 2—5]
>o pietų: nuo 7—8:89 vakare.
ledėUomis: L0 Iki 1.
Telefonas Drexel

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS]
Palengvina
akių
kas yra
ttmi
skaudėji
gralvos, svaigulio, aptemimo, nei
tumų, skaudančius
Ir užsidegusi!
karščiu akių kreivos akys kateral
to, nemlegio; netikras akla lndedaj
Daroma egzaminas elektra paroda
tis mažiausias klaidas. Akiniai
taikomi teisingai, toli ir eiU mat
tiems pagelbsta. Sergėkite savo
gėjimo ir vaikus einančius moky^
h>n. Valandos: nuo 10 iki 8
Nedėliomis nuo 10»iki 8 vaL vakari

1545 W. 47 St. ir AshJąnd Ai
5

DR. aiAURICE WHN
•YDVTOJAS I R CHIRURGAS
4431 8c Ashland Ave,

•

•

/

N

,

'ReshL"tel? Van Burėn 8294
Ofiso tel. Boulevard. 9498

Dr. A . A. ROTH

DR. P. Z. ZALATORIS

<

vltmmli;

W b e peslio,
2,—be kraujo,
8,—be marinimo,

I

TeL Yards Otf4
OFISO • A L . :
1—14 v. ryto, 1—8- Ir 7—-8 r. r.
Nedėliomls: nuo 18 r. ryto lkl

y
s,

1 vaL po platų.

Albumėlį dviejose dalys<j. Ji
se randasi grasiausi .Ji^a^
vaizdai. Kaina pirmps dali^
40c. ir IX dalis 40c. Užsisakj
kitę tuojau, nes nedaug turiu
Draugas Pub. Oo.
2334 So. Oaldey Ave.
Chicago, Di.

f

0R.XUGX9

S. Bal&utienė, U. Itiujeniene. 0 . Jurkevitiene, (j Paj a n s l ^ n e , M. Adomaitienė;
l\l. l>_brovolskienė, O. tflrn\insi':'fnė. M. Jurevioionė, O.
šiuiie:Į»į E. ŽiMtienJ. V. Kai
MAJORO PRIEŠAI KRIKš- tą laiką j i tuodu darbu atlik
rytė, B. LiaudanskionV, M.
davo. Ifctgino visus laikytis
TAUJA.
tos vienybės, kurios pavyzdžiu Martiukienė, Z. Mikšienė, J .
Jonkieniė.
Šiandieninis Chicagos niajo yra šv. Petronėlės Dr-ja.
U

HICAGOJEI
- < » * •

i*as T h o m p s o n paskelbė, kad

Pirmadienis Sausio 29 1923

•*&**

Jvnn. B . B u m š a s pastebėjęs,

j i s tolesniai nestatysiąs savo kad šv. Petronėli buvo Kentė
kandidatūros i miesto majo toja už Kristų. Kentėtoji) mei
rus. Teciaus iš politikos pil lė ir kraujas Kataliku Bažny
čioje reiškiami apeigose rau
nai nepasitrauksiąs.
T a s faktas aną dieną žai dona spalva* Raudoną spalvą
bo greitumu aplėkė visus po- pasisavino taip p a t ir tie, kulitinins vadus.
J o priešai rie su Kristumi kovoja. Tik
džiaugiasi, kad jis nekandiduo f katalikų raudona spalva yra
ja. Nes jiems busią lengviau tų, kurie leidžia save iš mei
lės užmušti; bedievių gi rau
prastumti savo kandidatus.
I K a i p ten nebūti}, bet, ma donoji spalva yra tų, kurie iš
tyt, Chicagoje
republikonn neapykantos užmuša. Priminęs
partija atgyvena savo laikus. ką tik buvusį garbės diplomų
Ta partija susiskaldusi į sro dalijimą, pasveikino naujas
ves. Šios piaujasi, tąsosi net garbės nares. " N e už tai, kad
po teismus. Suprantama, vis nesirgote, — sakė kun. Biunšas, — bet už tai kad didelį
tai piliečiui lėšomis.
Dėlto, piliečiams
šiandie darbą imliai dirbote, duotas
j a u sunkus dalykas.* atkelti tasai žiedas. Žiedas visuomet
taksu naštą. Kuodaugiau mo yra nepaliuosuojamo susijun-

Vakaras

v i s a i s žvilgsniais

gerai pavyko.

Kregždė.

T 0 W N OF LAKE,
Klausimas su perspėjimu.
Kas pasidarė su Vyčių 13-ta
kp. Town of Lake? Labai ma
žai apie ją begirdėti. Nežinoma, ar ji ką veikia, a r ne. Pir
miau d a r šį tą apie ją patėmydavome " D r a u g e " . Nors
trumpai prane&davo apie savo
svarbesniuosius
sus-mus ir
verkimus. Dabar labai retai.

—

PRANEŠIMAS

FEDERACIJOS SUS.
Antradieny, sausio 30 d.,
6:30 vai. vakare, Aušros
Vartų parap. svet. (West Sidėj). susirenka Chicagos Fe
deracijos Apskričio Valdyba.
Tą patj vakarą 7:30 vai.
kviečiami visu skyrių atsto
vai.
Visi senosios valdybos na
riai ir visa naujoji valdyba
būtinai reikalinga.
Kun. Br. Bumšas.

REIKALINGI
VAIKAI suvirs 16 metų
užbaigę pradinę mokykla
sinešti metrikus.
Atsišaukite Employment
•CRANE CO.
S. Kcdiie Ave, ir 40th

amžiaus
Turi at
Dept.
Str.

REIKALINGAS vaikas baigės aukš
tesnę mokytalą. į
,
Atsišaukite ypatiškai mūsų ofisan.

(lai biškį apsnūdo. J e i taiptai negerai. Beikrų kam nors EDWARD HINES IXMnER. CO.
2481 So. Lincoln Str.
įeiti į Vyčių 13-tą kp. ir pa
budinti ją. Jei tas nebus pa MECHANIKAI reUcalingi — l-'mos
daryta Alunmai ant Town of klesos. Kitoki lai neatsišaukia.
S
Lake laimės visais žvilgs MACK INTIi MOTOR TRUCK Corp.
niais, nes jie žada neužilgo tu1S2 E. 2Srd Str.
r
kama, tuo daugiau norima. ff»™> ženklas. Tegul tad ši
ivti skaitlingiausius, gyviaudiena
ne
tik
garbės
nares,
bet
Negalima perdaug glostyti
Kl IK AI INGOS MERGINOS
sius ir naudingiausius susDirbti
dali laiko, rytais ar po pietų
visą
dr-įą
pakelia
«lar
augšir demokratų.
Ateinančiais
mus.
Vytis.
adresuoti ir kitus ofiso darbus. Ge
ras rankos raštas būtinai reikalin
rinkimais piliečiai tyrėtų pa čiau, sujungia dar tvirčiau.
gas.
BRIDGEPORT.
galvoti, ką jie turi rinkti ir Kad sekančiame dešimtmetyje
SEARS, ROEBUCK & CO.
!
Honuut Ave. & Arthinjrton Str.
eidamos savo Kentėtojos Glo~
ko jie turi laukti.
"Riebusis Ketvergas".
bejos keliu, spiesdamos apie
REIKALINGOS merginos del geX
e
Ž
H
i
a
U
k
a
i
p
k
i
t
u
r
ŽmOIlės
J
neralio
ofiso darbo, geras , rankos
TEISMAN GRAFTERIAI. katalikų meilės raudoną spal
raštas būtinai reikalingas; gera provą, netik auksinę pašalpą bet "apvaikščios*' "Riebųjį Ket g a .
Atsišaukite:
Cook apskrities grand jury už auksą brangesnę Kristaus v e r g ę " , bet pas mus žada būti
JOHN 31. SMYTH
70S
W. MadlMHi Str.
labaį
linksma
toje
dienoje.
A
r
po keletos mėnesių tardymų meilę platintų visuomenėje.
dr-jos žinote kodėl? O gi todėl, kad
pagaliaus apkaltino' ir patrau Pagaliaus palinkėjęs
REIKALINGOS operatorkos dlrb1-mos
kuopos
sųjungietės
ren
U
vaikams šlebes — (dreses); taipkė teisman 27 žmones, prisi narėms, kad savo šeimynose
pat ir nemokančias išmokinsime.
gia "Kepurinį B a l n į " (vas.
apsaugotų
jaunimą
nuo
ištauAtsišaukite:
dėjusius prie grafto, surišto
8
d.)
o
tasai
balius
bus
netik
tėjimo pražutres,
padėuojo
Kambarys 617—
su publiškomis mokyklomis.
160
X. Wrfls Str.
Dr-ja i Federaeijos vardu už prašmatnus, bet daugeliui ir
Tarpe jų yra pagarsėjusių •"
„u .
,...,. .
, . i suteikimą sales Kataliku S'U- labai laimingas. • " O kas jau REIKAUNOA j laundry-skalbykten bus per laimė"? Gal kas
Chicagos politikierių, kurių ;nni.
•
lą. turi būti prityrusi prie prosyjiklaus. Ot bus laimė —r laimu mo marškinių.
visas užsiėmimas tik eikvoti
^Pamarginimai.
že daugeliui* svečių nes už gra
viešuosius fondus.
J u k tie
P U i A O E HAND LAI'NDRY
Kalbų pertraukose deklama- žias a r juokingas kepures bus
347 So. Crawfor<l.
žmonės nekuomet nieko nedir
vo ir dainavo 6 metų mažytė duodami " p r a i z a i " ir tai ne
ba, o teėiaus puikiai gyvena.
"nžutaitė, pianu duetą, išpil- bile kokie.
SLAVIAI TARPININ
dė p-lės Bitautaitė ir Nausė
Štai p. Bitautienė (baliaus
KAUSIU.
daitė, vėl pianu duetų paskam
m »•» i
komitete) gavo iš p. Stankū
AN'T rARDAVIRO 'mūrinis
r i n i s narnaa
PARYŽTl'S f saus. 28. — bino p-lės Katauskaitė ir Kli- no, žinomo fotografisto kupo
Salia
dviem bizniais. — Sallunas
įp
maitė,
j>adeklemavo
ir
čigo
Pranešta, jog "mažosios ennų vertės $5.00 nusitraukimui kendžiu krautuvė. Kįekvienoje bizno
je yra pagyvenimui po 4 kambarius.
t e n t ė s " vardu Čekoslavakija niškų šokį pašoko p. Kliniaitė. fotografijų. P-nas Bručas do Sallunas parsiduoda su visu bizniu įr
Pardavėją rasite saiiune.
norinti tarpininkauti Franci- klasiškų šokį pašoko dvi vieš- vanojo 'karolių eile, pp. Leš- įtaisais.
Atsišaukite:
nies ir Roseland. p.Bitautait>>. čauskiai (vaistininkai) ska 2100 West 24-tU St. N. W. Kampas
jai ir Vokietijai.
*
Visos savo dalyke atliko gra niai kvepiančių perfnmų bonREAL. ESTATE BARGENAI.
2
flatų — 6 ir 6 kambariai arti
žiai. I r taip pat buvo garins kų ir t. t. ir t. t. — praizų - 5v.
K
a t i m i e r o V i e n u o l y n o ir M a r ŠV. PETRONĖLĖS DR-JOS dii/ioniu (aukso žiedas) u/.sL<iuette P a r k o . A r ž u o l ų t r i m u o t a . u g 
praizelių, net akys mirga. O be n i a v i e t ė , k n i g o m s š ė p o s , t i l e v e s t i b u l e
VAKARIENĖ.
:
tarnavusioms narėms dal ni- to kokia gros muzika, erdvio ir v a n o s , m i e g i a m i e j i p o r o i a i , š t i m u
šidoma.
oias.
Bridgeport. — Sausio 20 d.
je svetainėje sveteliai pasi Ant kamJ».o 63-č;os ir Western
parsiduoda biznis.
įvyko šv. Jurgio
parapijos
Be paminėtųjų dar kalbėjo šoks iki soties prieš gavėnių. Ave.
Ant 6 3-ėios parsiduoda bizniavas
svet. draugijos vakarienė pa p. Butkus, linkėdamas geras 4; Riebiajam Ketverge'' * trau - lotas 20x135 pd. $750.00 iškaišo ki
tus lengvais išmokėjimais.
minėjimui 10 metų sukaktu kloties ir ragindamas paremti' kime visį Bridgeportan — bu
59-tos bizniavas kampas Western
Ave. 58x125 — $4,750.00.
vių, kaip dr-ja gyvuoja.
Bndgeporto Auditoriunio pa- siu ren ir
Rezidencijos kampas 67-tis ir MaAšr.
plewood 58x125 pd. arti Av. Kazimie
Žmonių susirinko pilna sa a ta tyma.
ro Vienuolyno. Kaina $3,500.00.
E. Ii. POWERS
lė, prie stalų s'^lo dvi atmaiKalbas užbaiga trumpai ir EX-KAREIVIAMS PATAR
63-rd & Rookw«*JI Stroots
Atdara Xotlėldieniais
ni, nes visiems ir vietos neuž- /gyvai p. Antanaitis,
TeleronaA Pr«į»eet 0600 *
NAVIMAS.
teko sykiu. Surengta viskas la
EXTRA BRIOHTON P A R K E
Dainininkės.
Cicero,
UI.
-^Illinois
valsTarsiduoda
bizniavai namas pirmos
bai rūpestingai ir tvarkingai.
kliasoa buėernė ir grocernė, biznin
Bene daugiausia plotinių i - tyb»J skiria bonus visiems jos geras gražioj ąpieltnkėj, augštesnės
Frogramoje buvo prakalbos
kurie tarnavo kliasos žmonių apgyventa. Važiuoju
^aukė dainos p-nios V. Bru gyventojams
i r pamarginimai.
Lietuvon parduosiu ir forniėius už
Suv.
Vals.
kariuomenėj
laike
žema
kaina.
eien('»s ir p-lės Rakauską i ii- s.
Kalbos.
2492 W. 40 PI.
Clilcago, IU.
Kartkartėmis jiedvi Mi\o iš didžiojo karo. K a d bonus yra
Gerb. fcun. M. Kruzas pažy kaukiamos atgal. Kuri geriau skiriama turbūt visi ex-karei- S U S I P A Ž I N I O T E T U "MAŽĄ
mėjęs, kad per 10 metų dr-ja daimu o, sunku pasakyti. V- viaį žino, bet daugelis t u r ke JA LIETUVA — KLAIPŽ
darbštumu išaugusi iki 300 nia Bručienė turi pilnesnį ir blumų su blankų gavimu, jų
DOS KRAŠTU.
narių pasižymėjo nuopelnais liuosesnj balsų, p-lė Rakaus išpildymu, reikalingi visokių
Kų tik gavome iš Lietuvos
netik savo narėms, bet ir vi kaitė turi daugiau tech-iw./- patarimų ir nežino kur tais
140 puslapių knygų "KOVO
suomenei ir parapijai. Linkė ir gražių labaį interpretaciją. reikalais kreiptis.
20-TA D I E N A " kurioje pla
jo ateinančiam dešimtmetyje A tiedviem užtat plojinnv bu
•Cicero Post No. 96 Ameri
čiausiai aprašytas Klaipėdos
Bažnyčios ir Tėvynės darbuo vo nilnai užsitarnauti.
can Legion atidarė ofisų riume
Kraštas. Joje yra 20" įvairių
se d a r didesnių pasisekimų i r
1-me,
antrame
aukšte,
2137
So.
Ant galo p. Klimienė dr-jos
Iiaveikslų. tarpe jįj yra dabar
nuopelnu.
Cicero
Ave.,
Cicero.
BĮ.
pa
pirmininkė su viena margai**}
P-nia Nausėdienė, "Moterų atliko dialogų, kuriame isreiš- tarnavimui visiems ex-karei- tiniai vadai kurie šiomis die
Dirvos" redaktorė gyvoj kal iota paiikybės nedonmias ir viams gavime to bonus. Tenai nomis išvijo franeuzus iš Klai
pėdos.- J ų skaitydami pama
boje pažymėjo katalikėms mo karau kiškos vienybės gražu galima gauti įvairių informa
tysite Mažųjų Lietuvų kaip
terims katalikiškos organiza mas.
cijų surištų su bonų reikalais,
ant delno. Taigi* užsisakykite
cijos begalinę svarbų, nes per
blankų ir jas išpiMo" ir tas
jųjų tuojau I
Naujos garbės narės.
darbą organizacijoje moteris
visas patarnavimas dykai.
Kaina tik 40c.
įgija apšvietos, savystovumo,
Vakaro ve4ėja buvo p. B.
T a s ofisas yra atidarąs pir
DRAUGAS PUB. GO.
pagarbos ir teisių lygybės, j, Bitautienė. Pirmųjų dovanų, madieniais," antradieniais, ket2334 South Oakley Avesue
P. T. Janulis pabrėždamas gavo dr-jos įsteigėja ir nenu virtadieniais ir penktadieniais
Chicago, I1L
naudų savitarpinio susiselpi- ilstanti darbininkė p-nta B. nuo 7:15 iki 9:30 vai. vakarais
9
mo ir bendro visuomenėje vei- Mazjl.auskienė. Garbės narys- ir Šeštadieniais nuo 2 iki 4 SAVIEJI REMKITE SAVAS
kimo, pagyrė dr-ją, kad per tę ir žiedą gavo: A. Nausėdai- vai. po pietų.
ĮSTAIGAS

PARDAVIMUI.

t-t

I

Pranešama visiems turin
tiems miočimt'in certifikatua—
paliudijimu^
A. 01szewski
T rust, kad jie įteiktų tuos pa
liudijimus Chicago Ti'tle <fc
Trust Co., 201 — 69 W. Wa^
shington Str., ir jie "gaus pas
kutinį atmokėjim^. Tie paliu
dijimai turi būti atiduoti.

rrr^

W 5 5 3 S e 1>rcmmmking OoUege
1
2407 W. MmčiMM Street
TeiefonM Seeley 1941
Moko Siuvimo, P a t t e m n kir-|
[pimo, Designing
biralui Ir naGraborius !! Įmams. Vietos duodam* dykaJ.
Patarnauju lal-| i [Diplomai, Mokslas ląngnln atKlašos dlanomls lrl
dotuvėM
•««-! | ĮmokėjimaU.
Ivakkrals.
Reikalaukit
knygelės
turėM
krlkš-,
[Biznio
ir
Naminiai
kursai
Skrybėtynos* Ir kltuo-j j
reikaluose, , [lių Taisyme. Norint lnlorniaclJv j
M
[rašykita ar telefonuokita.
Kainos pri«lna-i
SARA PA3TEK* P*rm.
mos

TelefoDM Boulevard 41 St

<

A. Masalskis

13307 Atilbtini A v e . Chicagro y

~(Apgr7)
J. WYANDS
Graborius ir Balsamuotojas
K. SSTlEVieiA

N A U J I ŽEMLAPIAI I š
LIETUVOS.
Dideli, aiškus, gražus.
Nurodyti Lietuvos gelžkeliai (platieji ir siaurieji),
plentai, miesteliai ir bažnytkiemiai.
žemlapio kaina

Automobllml visiems reOtalams
2055 W. 22-nd Str. 2140 W. 91 P i
Tel. Canal 6548
TeL Ganai 0199

S A V I E J I REMKITE SAVAS
ĮSTAIGAS.

45c.

Su prisiuntimu
50c.
Reikalaukite Draugo Kny
gyne

Draugai darbininkai; skubėkite užsisakyti vienintelį
Lietuvoje darbininkų, laikraštį.
44

2334 South Oakley Avenue
Chicago, 111.

lkdirMjlai

^ D A R B I N I N K A ^ ^ suteikia "daugiausia žinių apie Lie
tuvos gyvenime o ypatingai apie
darbinifikiį vargus ir pasisekimus.
" D A R B I N I N K A I " duoda straipsnių nušviečiančių Lie
tuvos darbininkų pažiurę, į mūsų
valstybės ekonomine ir politinę pa
dėtį,
t
" D A R B I N I N K A S " tai tikras'Lietu vos darbininkų va
das, jų sunkioj kovoj su besočio ka
pitalo galybe ir su visokia pries
pauda.
Už tat " D a r b i n i n k o " taip neapkenčia turtingieji
žemvaldžiai ir fabrikantai, kad jis nurodo darbininkams
kokias jie turi «av© tėvynėje teisias ir kaip jie gali nuo
išnaudotojų sauvalės apsidrausti.
»
" D A Ę B T N I S K A S " trumpai ir aiškiai atpasakoja Seimo
leidžiamuosius įstatymus ir vyriau
sybės įsakymus.

ir Iiii|Nirtfrhii G«'Ti««i>«'»

ITALIŠKŲ
Ranka Dirbtu

Armonikų

<irrlausl*j vim m pasaulij.
tiar«nt uojamos ant de-1
hitntn
mrtų
ui dauir se
nesnę*
kainaA negu k o 
kia kita ffr« a 8. V; ir
Italijoj
rali
Jan parduoti.
Knlncra HU pi I
nom itiotnikci.iom duoda
me
pirkėjam*. Me* iraruntuojame
kad 4hoklnJai gale* groti ant armonlkiM ii caidu 1 keturius inenesim
laiko. Kabykite ancliftkai reikalau
jant informacijų. Kataiiogras t»iun^iamait dykai:
Ruatta Merenrlli Aro^lcon Mfg. C o:
XI7 Hlur fakind Ave: riiicaro. III.

>

"Darbininko" kaina Amerikoje — metams 2 doleriai
Anglijoje — 6 Šilingai.
"DARBININKO" Redakcijos ir Administracijos adre
sas: Ožeškienės Nr. 12 Kaune.

TTT.
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DARBININKAS

5*

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAINYTI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.

S. L. FABfONAS CO. • O A .

JT\

I Iu I **
f

MM.

•

Naudotos Proga
809 W. 35111 SI., Chicago

v

Tel. Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS:
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
» Parduodam Laivakortes.

tamiėms Amerikoje, a r Lietuvoje nors pusei metų "DRAU
GĄ" už $ 3 . 0 0 , gaus dovanėlę šį o r o pranašą, o kas už
rašys visiems metams už $ 6 . 0 0 gaus o r o pranašą ir nau
ją Lietuvos žemlapj.

Nuvyk skaus
mą šalin! t
Baisau p e t y s , m e u lungidkas t r a u k y 
m a s m u s k u l ų , ifi-

narytas. sąnary*—
v i s u o m e t y r a drau
g a i s didelio Skaus-

BO. Tačiau patry
nus truput}

Kas užrašys ne p e r agentą savo giminėms, a r pažys- /

Kas užrašys "LAIVĄ" į Lietuvą už $ 2 . 0 0 metams,
arba Amerikoje už $ 1 . 5 0 metams gaus naują Lietuvos
žemlapj. -

DRAUGAS
2334 So. Oakley Ave.

PUB.
-:-

C0.
Chicago, 111

PAIN-EXPELLERIU
ant skaudamos vietos skausmas bus
greitai pasalintas. Pua-Ezpcuerif ir
ikmatam yra •artiaj priešai. Nusipir
kite jo bonka Šiandien
jpti savo aptiekorių—
kaina tik 35 ir 70c. Per
sitikrinkite, kad butų
ant pakelio mušu bkate
raisbaženklis. Neimkit
pamegzdžiojimi|.
F. AD. RICHTER k CO.
104-114 South 4th St.
Brooklyn. N. Y.

O nelaime! Yra daugy žmoni ų,
kurie juoksis iš tavo sielvarto!
Tačiau geras draugas patars
naudoti

RufM es

pleiskanų mirtinąjį priešą. /
Suvirinkite Ruffles savo galvos odą kasdien per kokią
savaitę laiko ir pleiskanos
tuojaus pranyks. Naudokite
Ruffles nuolatos ir po to, ir
tuo būdu užlaikykite savo gal
vos odą švaria ir sveika ir
savo plaukus gražiais ir žvil
gančiais.
Kaina 600. aptiekoae, arba priaiųskite 75c. tiesiai j labaratoriją.

P. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4tH St.
. ^ t - ^ j

Brooklyn, N. Y.

ORO PRANAŠAS
gis pranašas pasako kokis bus oras. Kuomet rengiasi būti
lytaus pamaži eina iš grintelės laukant vyras, gi ateinant gied
riam orui išeina laukan moteriška.

Kaina $1.00
Adresuokite:

DRAUGAS PUBL. CO.
2334 South Oakley Avenue
£fcica#5 HlijeJtt.

