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ĮDOMI KOVA LOS AN
GELES.
GAL BUS NELEGAL1S DAIKTAS EITI BAŽNYČION.
Tai reformatorių fanatizmo
produktas.
L O S A N G E L E S , Cal., s.
15. — ,Tarpo fanatikų refor
matorin ir liberalu pakilo vpatinga kova.
K a i p kitur, taip ir čionai
reformatoriai
pasidarbavo
pravesti "blue l a \ v s " ordinansą. Tuo ordinansu m i e s t o į
gyventojams
sekmadieniais
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uždrausta visoki darbai. Uždrausta lankyti teatrus arba
turėti susirinkimus. Uždrau
sta kas-nors parduoti
arba
pirkti.
Sekmadienis, jie sa
ko, turi tikrai
būti šventa
diena.
Bet jei kam prisieina turė
ti sekmadieni bent koki susi
rinkimų, privalo gauti miesto
policijos viršininko
specialj
leidimą.
Policijos viršininkas paskeiyė, j o g jis ordinansa vy
kina ir
kaikurioms
pro
testantų sektoms savo bažny
čiose bus uždrausta turėti su
sirinkimas, nežiūrint to, ko
kios rūšies
tie susirinkimai
butų.
Informatoriai, nugirdę to
ki ordinanso aiškinimą, sus
kato ^susirinkimų" prasmę
pakeisti arba padėti kokių pa
stabų.
Tečiaus
liberalai
jiems to daryti dabar neleid
žia. Liberalai sako; arba vi
sas kaip y r a ordinansas turi
but vykinamas arba visas tu
ri but atšauktas.
Reformatoriams
nelabai
norėtųsi savo
produktą, at
šaukti taip kaip jis stovi, vi
są. Tad kelia liberalams ko
vą.
Nori revizijos ordinansuL Liberalai nepasiduoda.
iTnotarpu didžiumoj prote
stantų bažnyčių sekmadienių
vakarais visuomet laikomi su
sirinkimai.
Ordinansas tad
tuos susirinkimus uždraudžia
be policijos leidimo.
Reformatoriai
gana gud
rus.
Tečiaus ir jiems pasi
taiko suklupti..

NERANDA TINKAMO
AMBASADORIAUS.
B E R L Y N A S , saus. 15. —
Vokiečių valdžia negali rasti
tinkamo vokiečio, kurs apsinitų but ambasadorium Franei
jai.
Niekas nenori
užimti
tos atsakomingos ir pavojin
gos vietos.

Anglija Viena Ves Tardy
mus Paiatinate
FRANCIJA GRIEŽTAI PRIEŠINGA ANGLIJOS
ŽYGIAMS
B E R L Y N A S , saus. 15. —
Nežiūrint griežto
francuzų
protesto, Anglija išsprendė
atlikti kūoplačiausius tardymus Paiatinate,
Bavarijos
provincijoj,
kad patirti, iš
^ nar *r *** kokių versmių pakilo separatistinis vokiečiu veikimas.
Anglijos konsulas Clive tuo
tikslu iš Municbo iškeliavo į
Heidelberg, kur jis sutiks su
buriu vokiečių, kuriuos franeuzai okupantai
ištrėmė V
Palatinate,
knomet jie fcfclė
protestą prieš separatistus,
Palatinato gyventojai tvirtina, kad tas ton separatistinis
veikimas, tai francuzų dar-j

giama separatistų valstybė.
B e to, anglai patirs, kokios rūšies kariuomenę franeuzai užlaiko Paiatinate. V o kiečių valdžia senai skundėsi,
kad f raneuzai ten turi tukstaurius kareivhj
afrikonų.
juodukų, kurie su civiiiais gyventojais žiauriai apsieina.

Nauji nesutikimai.

MINIA PUOLA SANTAR
VĖS KARININKUS.

LENKŲ REIKALAVIMAI
ATMESTA.

B E R L Y N A S , * saus. 16. -r
Santarvės utilitarinės kontro
lės komisijos penkius narius
apsupo vokiečių minia Stuttgarte, kuomet tie ėjo vokiečių
luNitąriuity ofisan.
Tečiaits,laiJru atvyko polici
ja ir minia, išvaikė.

Javorzvnos klausimas •v
LSspręstas. Haagos tarptauti
nis teismas priteisė ginčija
mą- tarp fiekoslovakų ir Len
kų Javorzynos kraštą atiduo
ti Čekoslovakijai.
Sienų pa
taisa gali būti padaryta tik
vietoj ir nesvarb'i.
Lenku reikalavimai atmesti..
Čekoslovakijos laikraštis,
"Ludowe L i s t y " duoda daug
svarbos Haagos tribunolo nu
tarimui ir pataria Lenkijai su
tikti su savo pralaimėjimu,
nesikarščiuoti ir negadinti be
reikalo kaimyninių santykių.
Lenkija, anot laikraščio, tu
rinti jau apsiprasti, nes tai
juk trečias j o s pralaimėjimas
ITaagos tribunole. Jokie pro
testai jai nebepagelbėsią, ir
tarptautinio teismo nutar
mas nebusiąs pakeistas.

S. VAUSTYBĖS TAUTŲ
SAJUNGON.
N E W YORK, saus. 15. —
Suv. Valstybių senatorius J a 
mes Watson iš Jncjiana čionai
kalbėdamas pareišHė, jog S.
Valstybės niekuomet neįstos
Tautų Sąjungom
1920 me
tais tas klausimas galutinai
buvo išspręstas.

Iš Paryžiaus praneša, kad
francuzų su anglais nesutikiŽIEMA ATOSTOGOS.
™ai išnaujo pakyla.
Anglijo* ambasadorius
Franeijai
B O 0 T O N , Mass., saus. 15.
turėjo ilgą
konferenciją su
p r e m k r t Poincare Paiatinate —Wffi. FilepeV Sons firma PALATINATO KLAUSIMAS.
paskelbė, k a 4 savo darbininreikale.
P A R Y Ž I U S , saus. 15.
P o konferencijos pranešta, >«"»" leis turėti i r / . i e m ^ a t o kad franeuzai priešingi v e s t i ; s t o « M ?*..apmokėjimu. Vasa- Anglija - reikalauja, idant T.
bas.
tardymus, iško kilęs s e p a r a - ! r a kiekvienam
darbininkui Sąjunga ištirtų vokiečių se
Berlynas interesuojasi.
tistinis veikimas Paiatinate ir leidžiama d\ji savaiti atosto- paratizmo klausimą Bavari
Kosulas Clive iš Heidelbe- kitur. .Tečiaus Auglija y r a ' ^ J &*m dvi savaiti atos jos Paiatinate, kur įvyko žmo
l ° # ų & a u s tik tie, kurie fir gžudystės.
rgo keliaus i Speyer, kur to- visai priešingos nuomonės.
Tečiaus Franeija priešinga.
mis dienomis Įvyko žudynės.
Premieras Poincare tvirti- moj išdirbę ilgiaus 10 metų.
Ten pravedęs tardymus apie na, j o g okupuoti plotai skai- K u r i e ilgiaus 5 metų, tie .gaus Francija.
l į s to nesutikimai Anglijos su
tai visa raportuos lordui Kil- tosi tarpvalstybinis santarvės
marnoek, RJūnelando komisi- klausimas ir Anglija 'viena
JAPONUOS REGENTO ŠAUKIAMA RAUDONOJCN
jos nariui, Coblenze.
negali pradėti
jokio darbo.
SUTUOKTUVES.
Anglijos konsulo
žygiais Tuo tarpu Anglija yra prie
ARMIJON.
-—
Berlynas begalo interesuoja- šingos nuomonės.
T O K Y O , saus. 15. — Prin
M A S K V A , saus. lf). —Bol
Reikia spėti,
kad varnas
si. Vokiečių valdžia turi vilsutuoktuvės- su ševikų k o m i s a m sovietas nu
ties, kad šie anglų tardymai varnui akies nekirs. T& pa- co regento
karo tarnybon pa
išvilks švieson francuzų dar- f prasta pasaka apie anglų su princese Nagako , įvyks šio sprendė
sausio 2fi dieną, bet ne 27 die šaukti visus vyrus, .gimusius
bus, kokiomis sąlygomis stoi- franeuzais nesutikimus.
ną, kaip pirmiaus paskęjbta. 1902 metais.

S. VALSTYBĖSE ARTI 33
BILIONAI VIEŠŲJŲ
SKOLŲ.
Tai 5 kartus daugiaus kaip
1914 metais.
W A S H I N G T O N , saus. 15.
— Apskaityta, kad šioj šaly
šiandie yra arti 33 bi\ionai
dolerių viešųjų skolų arba 5
kartus daugiaus
kaip pirm
karo.
Iš to skaičiaus
68.7 nuoš.
išpuola nacionalių
valdžios
skolų; 3.5 nuoš. atskiriu vals
tybių, 4.2 — apskričių ir 23/5
— miestų ir kitų civilių divi
zijų.
,Tas visas skolas paskirsčins lygiai visiems gyvento
jams, kiekvienam išpuola po
$301.56. įTuotarpu 1912 me
tais buvo $70.20.

GAL TURSS SKOLINTI
UŽSIENIUOSE.

IŠNAUJO ARTIMU RYTŲ
KLAUSIMAS.
L O N D O N A S , saus. 1*3. —
Yra žinių, kad, rasi, Anglija,
Francija ir Italija
neratifi
kuos su Turkija
padarytos
Lausanonoj taikos sutarties.
Tai todėl, kad turkai kenkia
svetimiems interesams.
J e i taip, tai artimuose R y 
tuose ir vėl atsinaujintų suirutės.

NEATKELIAUS LIG
PAVASARIO.
LONDjONAS, saus. 15. —
Patirta, kad naujas Anglijos
ambasadorius S. [Valstybėms,
Si r E s m e Howard, gal neiš
kelia us Amerikon ligi pava
sario.
Sakoma, lauksiąs po
litiniu nusistatymų.

PAŠTŲ KONGRESAS SUS
STOCKHOLME.

^ T O C K H O L M , saus. 15. TOKYO, saus. 1*5. — Vie
i
tos svetimšaliai finansininkai j Tarutautinis
SPEY^ER, Bavarija, saus. 15. kelia klausimą, kaip ilgai Ja- šįmet įvyks čionai.
— Pranešta, jog žmogžudis n ponija
apsieis be paskolos liepos 14 dieną. I
kurs nužudė keletą čia sepa- užsieniuose,
valstvbiu atstovai.
ratistų lyderių,
nesusektas.' Japonų venos kaina puola.
Matyt, pasprūdo neokupuoton Ir, sakoma, ji puls taip ilgai,
FRANCIJA KOKETUOJA
Vokietijon.
kol nebus užtraukta paskola.
SU RUSIJA.
—t
Kiek žinoma, seniaus japoP A R Y Ž I U S , sausio 15.
A T E N A I , saus. 15. — Pra- nų valdžia paskelbė,
jog ji
•V /
dėjo veikti naujas graikų ka- saugosis skolinti užsieniuose. Henry Franklin-Bouillon 1Sbinetas, kurio pirmininku y r a Bet gal greitai tą savo nusis- j keliavo Rusijon. Mėgins taikinti Francija su bolševikais,
tat>Tną pakeis.
Venizelos.

Kultūros Vajus
SAUSIO 13 DIENA TOKIOS PASEKMES:
ROSELAND. Surinkta arti $300.00. Pasižadėjo dir-|
bti Kultūros Vajui darbininku 5. Bus iš tos kolonijos
$500.00.
WEST PULLMAN. Surinkta apie $100.00. Pasiža-I
jo dirbti 3 žmonės. Bus ii tos kolonij. apšvietai—$400.00. [
BRIGHTON PARK. Surinkta arti $1100.00.
dėjo dirbti 10 vyrų, kol nepadarys
$500.00.
Sausio 15 dieną Kultūros Vajus North Side, parapi
jos svet. 7 vaJ. v. Kalbės gerb. kun. J. Daknys ir kun.
B. Bumsas.
Sausio 16 dieną — Dievo Apveizdos svet., 7 vai. va-|
kare. Kalbės kun. J. Daknys ir kun. B. Bumsas bei kiti.
Sausio 20 dieną — Town of Lake, par. svet, 7 vai
vakare. Kalbės kun. B. Bumsas ir kiti.
Sausio 20 dieną — Melrose Parke per sumą šlakys
pamokslą kun. B. Bumsas, po sumos prakalbos, bažnyti
nėje salėje.
Sausio 20 d. gerb. kun. J. Daknys kalba Detroite.
Sujudo tamsos galybės, ir mėgina mums jau kliudyti.
Pirmieji prieš mušu darbą atsiliepė bolševikai savo spaudo
je. Jie šmeižia mūsų 'darbą kiek galėdami. Jiems prade
da padėti kiti.....
Bus mūsų darbui neprieteKų ir daugiau. Jų skaičius
eis didyn, jeigu tik tas mūsų šventas darbas pasiseks.
Tos kliūtys tepadrąsina mumis. Nes tos kliūtys mums
parodo, kad mes gerą darbą darome.
įmonės katalikai, graširdžiai! Nesigailėkime vargs
tantiems moksleiviams, nesigailėkime mūsų tautos apšvietai,
mūsų brangiausių idealų apgynimui nei skatiko, nei darbo.
Ypač rrikia darbo!
_.
Tad pajudinkime žemę. O tamsus šikšnosparniai —
gadintojai patys nusigąs ir nutils.....
Bridgeporto vajaus pasekmės — bus rytoj.
LIETUVOS KONSULAS
CHICAGOJE.

baigia taikintis Fiume klausime.

Lietuvos valstybės
Chicai Chicagos ligoninėse
mirė
gai paskirtas konsulas majo
dar -dvi šalčio aukos. Tai W.
WA3HTNOTON, saus. 15.
CHICAGO. — Šiandie iš- ras P. Žadeikis jau atvyko
Bljnt, kurs per šalčius nuša
Sausieji čia suvažiavime nu dalies apsiniaukę;
gali but Chieagon.
l o rankas ir kojas. Kita —
rodo, kati šiandieninis gerbū sniego; maža atmaina tempe
Tūlo, kurs per buvusius šal
Vakar žemiausia FRANKO KAINA KRINTA.
vis Amerikoje pakilęs ačiū ratūroje.
čius pritroško gazu.
temperatūra buvo 19 laipsnių.
prohibicijai.
5CS
N E W YORK, saus. 15. —
KURSAS.
Mainyboje francuzų franko P I N I G Ų
kaina dar labiaus puola. FraLietuvos 10 litų
$1.00
ncijos vald'žią apima baimė.
P A R Y Ž I U S , sausio 15. —
Snv. Valstybės buvo pada
Anglijos 1 ster. svar. 4.36
Chieagos bankininkas,
geli. vusios sugestiją oficialiai vei
Francijos 100 frankų 5.16
ROM A, s. 15. — Praneš
Dawes, kurs santarvės vals/ kti paskyrus ekspertų komisi
Italijos 100 lirų
4.33
ta, kad Italija su Jugoslavija
tybių pakviestas pirmininkau ją. Tečiaus Francija nesuti
ti ekspertų komisijai, kuriai ko. J i pabūgo, kad ekspertų
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiiiiiniiiiHfl
pavesta patirti,
kaip daug komisija gali sumažinti kont *™ juiuiiHiiiiiiiiiiiiiiiHMiiisiiiiJiiniiiiimimmiiimiiimiimiminnmiinim""
Vokietija gali atmokėti kon ribuciją. Bijojo, kad eksper
tribucijos, ekspertų susirinki- tų/ komisija nepaskirtų kontme pasakė, karštą prakalbą, ribucijai
galutinos
sumos.
Jis pažymėjo, kad ekspertų Francija nori, idant Vokietikomisijai ne politika
rūpės, j a ilgiausius metus jai mokėbet " b u s i n e s s . "
Komisija tų kontribuciją
ir visuomet
patirs', kaip daug Vokietija butų tik pradžia tb mokėjimo.
turtinga, kokia j o s finansinė Taigi, kad tam mokėjimui nepadėtis.
Iš to bus sprend- butų pabaigos.
žiama, kiek
ji išgali mokėti
Su tuo nesutiko Suv. Vals
kontribucijos Franeijai.
tybės.
Pabaigoje Francija
EI
Finansininkas Dą\ves kai-' palinko prie ekspertų komisiP E £
bėdamas pažymėjo, kad kaip jos, bet jos darbus apribavo.

GEN. 0AWES APIE RAMYBĘ EUROPOJE

§ | Siųskite savo Giminėms

i

LIETUVĄ

PINIGUS

ŽMOGŽUDIS NESUSEKTAS.

Franeija ton gauti atlyginimą, bet neturėtų but smaugiama ir Vokietija, jei pasirodys, kad ji negali molėti
tiek, kiek iš jos šiandie reikalaujama.

U
,
...
T
nebus niekam jokios naudos.
Tečiaus pati Francija žingeidai^a žinoti, \cągl atras ekspertai.
Jei norima Europą nuraminti ir patvarkyti, tai ne tuo

| |

*taj Datarnauia. Uraupas siunčia per didžiau. L i e t u v o s b a n k _ U k 10 B a n k ą .

1 §
"Draugas" siunčia pinigus Gtais, ir doleriais r
1 1 perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama.
Valandose r\v,o R rvto ilci 8 vai, vakare
I 1
Sedėpomis nedarytą.

i
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K a i p žinoma gen. _Dawe 8 keliu reikia prmMtl Gi kuo- fs |= 2 3 3 d S Q Q m £y A V g
CHICAGO. 0 1
veikia neoficialiai i r j i s JV: met veikiama kitaip, tai t ;
iiiiiiiiiiiiiiiiiii»iHiiiiMHimiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii»»iiiiii«i»
atstovauja B. Valstybių.
į žmonijai akys dnmiama.
$
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Btaa kasdieną išskyros nedėldienins.
Metams
16.00
Pusei Ketų
18.00
Oi prenumeratą mok«si lskalno. Lai
kas skaitosi ano užrašymo dienos,
ne ano Naoft Met^j. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adreaas. Pinigai geriau
siai siusti iiperkant krasoje ai ezaveso "Money Ordar" arba įdedant
pinigu* i registruota laistą.
DRAUGAS PTJb CO.
2334 Sottth Oakiey Avenue
\bt Illinois,
Tel. Roosevalt 7?3l
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* Kairioji spauda plačiai išbubnijo ir dar tebebubnija Dr.
J. Purickio vardą. Mums visiems jau žinoma, kad Purickis
buvęs ir toks ir dar'kitoks. Aplink jo vardą, sudaryta tokia
opinija, kad tai visų vagių jis visublOgiausias. Katalikiškoji
spauda ir visuomenė pasidavė to triukšmo įtakai. Daugelis
mūsų jau tiki, kad Purickis yra kaltas ir sunkiausis jatn
nusižengimas jau priparodytas.
uotarpu vienas dalykas tėra priparodyt'as, kad jarti
esant Užsienio reikalų ministeriu buvo sugautas ne Puric
kis, bet poras vagonų vežamos Rusijon kontrabandos. Kas
už tai kaltas, teismas dar nepasakė. Iki šiam laikui ėjo tirinėjimai, tardymai ir galų gale Vyriausias Lietuvos Tribunotas sustatė kaltinamąjį aktą, kurį reikėjo įteikti Dr. Purickiui. -

UJL.ll I ,. , "II 'J 'IB ' IAU

RAUDONASIS SPAUS.'
Maskvos teatras kupinas.
J^me arti tūkstančio žmonių.
Vyrai, moters, jauni, suaugę
ir pasenę žmones kimšte pri
sikimšo į salę,
Teatre daromas nepaprastas
dalykas, būtent, pinuos bolše
vikiškos krikštynos. Prie sta
lo stovi naujai gimusio kūdi
kio tėvas ir motina. Apie sta
t i sėdi susėdę komunistą jačeika (kuopa), pabrikos ko
miteto nariai, laikraščio " Be
dievis" atstovai ir atstovai
nuo profesinių sąjungų. Sve
čių tarpe sėdįs senelis ir senu
tė — tai gimusio kūdikio die
dukas ir bobutė.
Pirmininkas atidaro susi
rinkimą ir sako:
— Draugai! Šiandieną įvyk
sta nepaprastas dalykas, tai
komunistiškos krikštynos. La
bai malonu yra pažymėti, kad
naujai gimusio vkudikio tėvai
yra žmonės nepartiniai ir su
prato tikėjimo apgaulingumą.

tfai

BS9B

i k a i (kuopai) ,Md ji DANTB

'

Kuopos sekretorius, tolda
mas vaiką iš motinos rankų,
^ak(>:
Imdamas, vaiką komu
nistiniam auklėjimui, duodu
jam vardą RoudonAsis Spalio.
Toks vaiko vardas įrašomas i
komunistų biuro knygas.

8EKRAPŠTANT,

Gudrus dasiprotėjo.
Geležinkelio vagonati, Lie
tuvoje, įeina žydelis ir mato
dvejuose suoluose po vieną
tiuosą vietą. Atsisėdo į kairią-

Ėjo " t a u t i š k a s " sunūs ir
" t a u t i š k a s " tėvas: abudu vie
no plauko buvo, abudu girti.
Apsikabinę, kad nepavirstų,
vienok užkliuvo viens kitam
už kojos ir atsigulė akersai

ją pusę.
Už valandėlės, nesijausda- 1 g a t v e s Toliau buvo pasakyta kele »as savo vietoje labai pato-' Gulėdamas sunūs sako:
j - ° k a d taV0 teV* kipŠa*.
tas trukšmingu kalbi? prieš re giai, pašokęs sako:
— " N u koks aš durnius! P a ^ a u t u *
ligiją. Laikraščio " B e d i e v i o "
— Kieno tėvą? — jau ruš(Bezbožnik) atstovas į teikė Ant šitam suolui mes sėdim
vaikui vieną to laikraščic nu keturi, kuomet ant antram suo' čiai klausia tėvas,
— Na, jeigu jau taip tau
merį ir pareiškė, kad vaikas (ui tėra tik trys!'"'.
ir jo tėvai įrašomi amžinai
I r skubinai atsisėdo į kitą gaila tavojo, teima piktasis
manąjį.
šiais to laikraščio skaitytojai;- suolą.
be jokio užmokesnio.
Senas tėvas nusiramino, maNegalėję suskaityti.
t y damas tokį sūnaus nuolai
Taip aprašo tas bolševikiš
— Raulai. Ar suskaitei kiau
dumą.
kas " k r i k š t y n a s " jų pačių lai
l e s , — klausia ponas berno.
kraštis "Izviestija" 270 nu
—Taip, ponuli, visas. Tik Atsiprašė.
meris. Stebėtis reikia^ iki ko
k4iltinanras
jauni.
kios beplrotybės priėjo bolševi vieno paršiuko niekaip nega- į j į ^
įėjau suskaityti, nes judrus, tus, kad vieną ponią iškoliokai ir kokį biaurų religijom
•*aip velniūkštis: vis šmukšt jąs. Jis klausia:
paniekinimo darbą jie ten va
pasmukšt iŠ vienos vietos į
— " A r tai bus koliojimos,
ro.
kitą. Taip ir negalėjau jo su
jeigu aš pavadinau ponią i—
Aiškus daiktas, kad žydų skaityti.
"karve".
vaikai
ten
taip
gyvuliškai
ntPats.
Teatro salėje visai tylu. To— " Ž i n o m a " , — atsako tei
Liau, laikydama rankose kū krikštyjami; taip daroma tik
Dejuoja našlė, ašaras šluos
sėjas.
«u
krikščionių
vaikais.
Ir
gadikį, kalba motina ir sako:
tydama: "Mirė mano balan
Hmas daiktas, kad išniekinę dėlis, mirė. mano maitintojė— " N a , o jeigu karvei pa
Draugai! Tūkstančius metų
krikščionių tikybą visoj Kosi- hs;, ką aš dabar darysiu vie sakysiu " p o n i u t ė " , kas b u s ? "
kvailino mūsų galvas. Aš se
joj žydai komisarai ims visus na palikusi, vargdienėlė..."
— "Gali Tairista karvei
nai buvau susirūpinusi šiais
jaunus ir senus žydiškai krik
sakyti " p o n i u t ė " kiek n o r i " .
klausimais ir mačiau tikėjimo
Kaiminka, norėdama paguo
Styti. Ir nevadins tuomet juos
Jaunikis tučtuojau kreipda
religijos netiesą ir nutariau
sti, klausia: " O daktaras ar
"Raudonaisiais Spaliais", bet
mos i ponią, tarė:
pasiliuosuoti nuo jos. Patariu
buvo!— " P r a š a u man atleisti
ir jums tai padaryti. Atiduo lėkiais, Joškiais ir t. t.
Moterėlė, šluostydama aša " p o n i u t ė " , aš tos taisyklės r|e(L. "Darb—as".)
du,savo kūdikį komunistų par
ras sako: " N e , širdele, nesus žinojau".
*»»rffr*
pėjome pašaukti, mirė be dak
SEA
kas, — tad reikia jį visuomenei nupiešti dar prieš teismą, taro pagelbos".
Pas mėsininką.
reikia padaryti, kad jau .visuomenė butų įtikėjusi į jo kalto. Tiesa viduryjo.
— Kokią tu man dešrą įJeigu teismas kartais jį rastų nekaltu, tuomet šauksime, kad
— "Stebėtinas dalykas. Ma kišai, pasmirdusią, tu, pas" k l e r i k a l ų " teismas neteisingas. Jei ras kaltu, sakysime,itad
štai " k l e r i k a l a i " kokie! Jų Purickis toks braunis, kad ao pati mane Vadina katinu- mirdėli! Mano ponai išvarė
nei jų pačių teismas negalėjo išteisinti! Ant žut but reikia ku. O mano uošvienė visad ^ane, kad atmainyčiau, —
skundžiasi tarnaitė.
katalikus juodinti prie kiekvienos progos, nes su tiesa mes Miane verbliudu kolioja".
-7- Tat kodėl tu man nepa
^_ '"piosa viduryje. Nei tunieko nepadarysime.
sakei, kad ponams perki? Aš
Taip galvoja bedieviai visų spalvų ir tokios, taktikos lai katinukas mažas, nei tu dide
lis verbliudas. Tu, ot, sau t o k s | m a n i , a u > k a d t u **u I * r k i kosi visur, begalėjo kitaip būti ir Purickio reikale.
Mes gi katalikai iš to dar vieną kartą savo taisyklę pri paprastas vidutinis asilas".
Ncsikarščiuojąs.
Teatre.
siminsime: Dirty^me teisingai. Jeigu svetimas, a r saviškis
Vienam miegaliui naktį at
Režisierius rengia naują da
prasižengs tiesai ir teisybei, — smerksime.
Grįžtantį prie tiesos ir teisybės paklydėlį priim<rme su lyką ir mėgina naujus artis nešė telegramą, kad jo tėvas
tus. Išmėginęs vieno naujo ar- mirė. Perskaitęs telegramą jis
džiaugsmu ir meile, jeigu jo gryžimas bus nepagatUingas.
Savo sunkų, visuomenį darbą, katalikišką darbą dirbda \isto, kurs sakėsi esąs visų gi stsigulė, ir užsitempęs antklo
de ant galvoviršio, atsiduksėjo
mi, mūsų tautą prie šviesos ir tiesos keldami, mes šunų lo riamas ir mylimas, tarė: .
jimo per daug nepaisysime. Mes žinome, kad neapykantos, ne
— Klausyk, Tamsta, aš nie ir tarė:
— Koks man tai Ims širdies
teisybės, melo ir bedievybės viešpačiai nugriuvo, nors jie sos kam neleisiu, kad teatre koskausmas rytoj, kada aš atsi
tuose sėdėjo. Nugrius ir dabartiniai mūsų kliudytojai, vieš liotus.
pačiai.
- i— Ar gi aš koliojuosl — kelsiu!, -f- ir užmigo.
N•
klausia nustebęs artistas.
Melas ir neapykanta pati save suėda.
Bimbai// Bambizas.

Tribunolas paskelbė laikraščiuose tuojau, kad Dr. J . Pu
L. Darbo Federacijos įneš- rickis yra nuo teismo pasislėpęs, kad jį reikia už tai sugau
tasai švenčių įstatymo suma ti ir į kalėjimą tuojau uždaryti.
nymas pradėta'Seime svarsty
Viską kreivai matančioji spauda tuojaus didelėmis rai
ki gruodžio mėli. 5 dieną. Kaip dėmis paskelbė tą Tribunalo raštą ir nuo savęs pridėjo šmeiž
ir numatyti buvo galima, žy tų, kad katalikai pagelbėjo Purickiui pasislėpti.
dų atstovai smarkiai puolė
Bet štai Dr. J. Purickis pats atsišaukė ir pasiuntė Tribufio įstatymo sumanymą. Ir ko- l l o l u i t o k į
del nepuls, nes jie buvo pa
pratę mūsų švenčių dienomis VYRIAUSIAJAM TRIBUNOLUI.
KAUNE.
?avo trukšmingu darbu ati
" L i e t u v o s " 281 (1398) Nr. iš gruodžio 13 d. perskaičiau
traukti nuo maldos ir vesti
tikinčiuosius i apmaudą. Be to, V. Tribunolo skelbimą, kuriame sakoma buk aš esąs pasis-žydeliams yra irgi nemažas lėpęs nuo teismo ir todėl esą reikalinga mane suimti ir pris
gešeftas šventomis dienomis, tatyti kur reikia. $. tai turiu garbės pranešti V. Tribunolui
kadangi vienas kitas asmuo, o kas seka:
tokių daug yra, kad ir nebū
V. Tribunolas \lysta, manydamas buk aš slapstausi nuo
tų reikalo vis šį tą, atėjęs į teismo, šių metų pradžioje pats užėjau į V. Tribunolą su«
aiiestelį, šventą dieną išleid žinoti mane liečiančios bylos padėtį, bet nieko tikra nesuži
žia.
nojau. Beveik visą pavasarį išbuvau Klaipėdoje, kur buvau
Mums gi ne vien tas svarbu. pasiųstas vyriausybės ir dirbau valstybės darbą. Vasaros me
r
l ra lietuviui katalikij darbi tu taip pat mūsų Vyriausybės buvau pasiųstas Svedijon. Ru
ninkų ar tarnautojų, kurie dens metu nebuvau Kaune tik dei to, kad nustojau ten savo
dirba žydų įstaigose ir dirb buto ir neturėjau, kur gyventi. Visą rudenį buvau Vokietijoj,
tuvėse. Jiems tenka Šventą kur taip pat dirbau valstybės darbą, niekur nesislėpiau: mū
dieną tas darbas varyti. Be to, sų Atstovybė Vokietijoj ir visi, kas tik norėjo, žinojo, kur
ir katalikų
įstaigos, kada aš esu.
žydeliai pardavinėja, turi irgi
Taigi aš niekuomet nuo teismo nesislėpiau ir nesislepiu,
pardavinėti, nes kitaip neiš
priešingai — aš prašau V. Tribunolo pasiųsti man per mūsų
gyvuotų. Tokiu būdu geriau v
Atstovybę Berlyne kaltinamąjį aktą ir paskirti teismui lai
ra priversti visus švęsti Ir
ką. Aš tikrai teisman atvyksiu. Visus parodymus aš jau se
duoti darbininkams bei tarnau
nai esu davęs ir nieko nauja pridėti neturiu.
tojams šventadienio poilsio. Ir
Berlynas 15 d. gruod. 1923 m.
patys žydai iŠVentomis dieno
Dr. J. Purickis.
mis neturi viešai ir girdimai
triukšmo kelti. Kad jau šven
Yra viso pasaulio pripažinta taisyklė, kurios kiekvienas
ta, tai turi iš tikrųjų būti , padorus žmogus laikosi, kad negalima žmogaus vadinti prasi
poilsio ir dvasios pakilimo die žengėliu, kol jam prasižengimas neįrodytas. Purickiui dar
na. Šią dieną visi turi teisės neįrodyta kaltė.
praleisti ramiai, maloniai ir
Purickis pats atsišaukė ir iš jo laiško matyt, kad jisai
laisvai, be kasdieninių vargų nei nesislapstė, bet " k a m reikėjo, tie žinojo" kur jis gyvena.
rūpesčių.
Kaltinti katalikus už jo slėpimą buvo ir gi neteisinga. J u k
Jeigu žydeliai nori, tegul jie katalikų vedama Žvalgyba garsiąją kontrabanda buvo su
sau švenčia šabą — jiems to gavusi.
niekas nedraudžia; bet ir jų
Kam tai visa daroma? O štai kam. Purickis vra katali
saujelė, sulyginus su katali
kais, tegul mums netrukdo
ar susiras bent vienas žydas (? "Liet. Ry
Švęsti.
t a i " ) valstybės tarnautojas ne kariškose įs
Čia dar noriu pridurti, kad
taigose. Kai valstybės įstaigos kūrėsi žydai
. reikia stebėtis valstiečių-liau
Šnekėdamasis su ELTA's bendradarbiu nebuvo pasirengę; o ir dabar žydų sausai
dininkų noru paremti žydų Lietuvos žydų reikalų ministeris d-ras Ro- šioj srity nepadidėjo.
reikalavimus, del švenčių. Jų zenbaumas, kuris daba r esąs Londone, tarp
Be abejojimo ir Lietuvoje matyt tam
kalbėtojai irgi norėjo duoti kita ko palietęs ir politinę žydų padėtį Lie
tikro antisemitizmo, kalbėjęs toliau d-ras
didesnių palengvinimų
žy tuvoje. Žydų padėtis Lietuvoje esanti geres Rozenbaumas. Ne veltui ji yra tarp Vokios,
dams krautuvininkams švento- nė negu kitose Pmropos Rytų Valstybėse. No- "mokslinio" antisemitizmo tėvynės ir tarp
. rs žydai Kauno universitete turį i 50 proRusijos — praktinio antisemitizmo* lopšio.
mis dienomis prekyba verstis. c e n t l J s t u d e n t u ? t e ( , i a u n 6 b A l s o n e t c l į c ^ t i
Kaip Šitas įstatymas eis Sei- įvesti procentine normą. Žydų profesorių tek Valdininkų dalis seniau yra tarnavusi caro
valdžios įstaigose ir yra prisigėrusi caro
ine ir bus priimtas — mūsų cijų klausą kaip žydai taip ir ne žydai.
valdininkų raugo. Bet daug, kas skelbiama
skaitytojai ras savo laikrašty Lietuvos armijoj žydų karininkų procentas spaudoj, yra perdėta kaip pavyzdžiui žydų
esąs aukštesnis, negu tai atatinką žydų gy
apie tai pranešta.
iškabų tėpliojimo incidentas. Daugumoj tai
ventojų
procentui
Lietuvoje.
Mofeyklos
žy
(L. " D - a s " ) .
buvo jaunėlių — studentų darbas.
dų dabartine ir senovine dėstomąja kalba
esančios iždo remiamos lygiai su lietuvių mo
Šitą ' pašnekėsi mes atsispausdinome
PINIGAMS VIETA.
kyklomis. ^Be to dar Lietuvoj esančios tam iš Rygos "Sevodnia". Ir labai gerai kad žy
tikros žydų įstaigos, kaip' žydų reikalų mi dų ministeris prabilo. Jis čia išdavė F&ėtuvm
Amerikos valdžia išleido nau nisterija, žydų bendruomenės, žydų tautos
tautai labai* gražų jos kultūringumo, tolejos paskolos lakštus. Pa'sko- seimeliai.
rantingumo ir demokratingumo ftudymą. Len
Pit daroma 5 metams ir atne
. Žydų tautos susirinkimas (seimas) lig kų spaudos ir jos agentūrų skleidžiamos ten^ša į metus 4 su pusę Jc. Gali šiol dar nesąs įstatymais nustatytas, tečiau deneinės žinios apie žydų reikalų ministerijos
ma jų pirkti po $23, $100 ir jau ir dabar turįs didelės įtakos. Artimoj panaikinimą ir apie santykių tarp lietuviu
$l,0OO. Įmokėjus dabar $20 po ateit\- vyriausybė įteiksianti seimui įstaty ir.žydų pamenkfcjimą šiuo d-ro Rozenbaumo
mo projektą, kuriuo žydų tautos susirinki pašnekėsiu visai kitokios reikšmės įgyja. Vi
5 metų gauna $25. įmokėjus
mas busiąs pripažintas oficialiniu valstybi sos žydų reikalų ministerijos darbų eilės
$80, arba $800 gaunama po o niu organu ir vyriausiąja tautinės žydų au
perėjimas žydų Tautos Tarybai juk tik svei
metų $100, arba $1,000.
tonomijos institucija. Ši įstaiga paimsianti kinti tegalima, kaipo labai demokratingą
Kam yra atfiekamiĮ pinigų, žydų reikalų ministerijos dalį darbų, tečiau žingsnį, nes kas taryba, tai ne valdininkas,
tai neblogiausias pinigų su žydų reikalų ministeris ir ateity eisiąs eilę kad ir ministerio aukštumo, ir žydų reikalai
politinių ir reprezentacinių pareigų.
savo atstovų susirinkime daug geresnio pa
naudojimas.
— Aš toli gražu nelinkstu vadinti žydų tenkinimo susilauks, negu tai butų ministe
Geresnis negu sukišti įvai
rijos valdininkų padaryta.
riems i , bišopams". Nes už pa padėtį Lietuvoje kuo puikiausia, kalbėjęs to
Nesistebime, kad ir Lietuvoj matyt tam
skolą atsako Amerikos valdžia liau min. Rozenbaumas, nes yra labai daug
šešėjių. Žydų atstovai seime savo skaičium tikro antisemitizmo, nes mūsų išmanymu, da
visu savo turtu.
sudaro labai menką grupę. Tiesa, jie daž bartinė visuomenė turėdama visa eilę. savy
Paskolos lakštus galima įsi nai savo balsais nusveria tos ar kitos parti- f priešingumų, neg'ali neturėti ir to priešingu
gyti kiekviename pašto sky jos naudai, iš ko kyla kaip iš vienos taip mo tarp žydų ir nežydų, kuris kyla iš tautiriuje.
iš antros pusės priekaišių. Toliau, vargiai nių, kultūrinių ir visuomeniniai profesinių
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skirtumų. Tai tikra ypač dabar, kai atgims
tančios tautos ekspansija stengiasi užgriebti
šį tą ir tose srityse, kurios ligi šiol beveik
išimtinai žydų rankose buvo ir labai laimingi
busime, jeigu mūsų antisemitizmas neišeis iš
sveikos rungtynių stadijos į "praktiškąjį"
antisemitizmą, vilties čia duoda lietuvio lė
tumas ir tolerancija.
Kiek keistokai skamba d-ro pasakymas,
jog vargiai ar susimąsias Lietuvoje bent vie
nas žydas valstybes tarnautojas, juo labiau
paaiškinimas, jog žydai buvę nepasirengę.
Mums rodos kad to pasirengimo nelabai
ir norėjo parodyti. Valdininko tarnyba yra
labai rami, reikalaujanti ilgo nusėdėjimo, o
svarbiausia — visai nepelninga. Tautai, kuri
turi savo rankose gausią prekybą ir pelnin
giausius amatus o iš temperamento yra taip
judri, siūlyti tarnauti valdininkais — tai tik
išimčių ieškoti. Ir mums rodos, kad kaip tik
čia reiktų ieškoti to "nepasirengimo".
Gaila kad d-ras Bosenbaumas, kalbė
damas apie didesnj žydų karininkų proeen.
tą, nutylėjo apie procentinį žydų eilinįų ka
reivių santykį su nežydais. Šita. smulkmena
butų labai enara&teringa.

gus^ vilko pasižadėjimui ščyrai pasninkauti.
Plėšrus vilkas bepasrrinkaudamas išpjovė ir
Kuėdė daug gyvulių. Taip daro i r bolševikai,
jie pasižadėjo grąžinti darbininkams* ju įdė
tus prieš karą kruvinu prakąjtu i ^ d i r į t u s
pinigus, tečiau iki šiolei netik ką n e g r a ž i a ,
bet dargi tais pinigais varo kruvinąją agita
ciją, kad pavergtų visus Lietuvos darbinin
kus. Kad suprastume, kiek daug bolševikai
aikvoja pinigų tai kruvinai agitacijai, aš
privesiu štai kokį pavyzdį. Bolševiku inter
nacionalo valdyba paskelbė, kad bolševikiškai
agitacijai visam pasaulyje tik per vienus
šiuos metus išaikvojo penktą dalį visu ROMjos valstybės išlaidų. Jei d a b a r ' t u r ė t i gal
voj, kad jau prieš karą Rosijos valstybinės
išlaidos siekdavo arti 60 milijonų aukso ru
blių, tai išeitų, kad bolševikai agitacijos rei
kalams aikvoja nuo 32 iki 20 milijonų aukso
rublių per metus.

Caro valdžia išplėšė iš Lietuvos darbi
ninkų arti 20 milijonų aukso rublių. Bolše
vikai tais pinigais varo biaurią a^itacij-j, j r
nesirūpina atsiteisti su Lietuvos darbininkais.
O atsiteisti galėtų per vienus metus, jei
tuos pinigus, kuriais apmoka savo agentus,
K—as.
perka bombas, bei dįnamitus r atiduotų Lie
tuvos , darbininkams. Bet bolševikams lupi,
kad tie pinigai patektų ne į darbininkų ran
kas, bet į žydų komisarų rankas. Agitacijai
jie suranda pinigų, o atsiteisti su darbinin
kais nesiskubina. Taigi žinokite, draugai
darbininkai, kad tik per vienas šiuos metus
bolševikai išmokėjo savo agentams arti 20
Bolševikai džiaugiasi užgrobė tuos auk milijonų savo .aukso rublių, kuriuos jus įdėjo
so pinigus, kuriuos Lietuvos darbininkai bu te prieš karą į rusų \>ankas bei paštus. Ne
vo sudėję prieš karą į bankas ir taupomas užmirškite, kad ir Lietuvoje bolševikai tu
kasas.
ri savo agentų i r apmoka juos darbiftmkų
Darydami taikos sutartį su Lietuva, bol-^ prieš karą sunkiai uždirbtais pinigais.
ševikai p&sižadejo tuos darbininkų įdėtus pi
nigus grąžinti. Bet bolševikų pažadai yra ly
(^Darbininkas").

20 MILIJONŲ AUKSO RUBLIŲ AGI
TACIJOS REIKALAMS.
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vo 1-mą, vai. ryte. Puošnumas LAIŠKAS REDAKCIJAI, : gi ausiai. Nors laike programos
cz
altorių, Betlėjaus kūtelė, gie
žmonių buvo neperdaugiauNepersenai '' Drauge'' buvo šiai, bet ant šokių prisirinko
dojimas liet. giesmių, žmonių
Nttsitmčiarim
pilna bažnytėlė darė didį įs patalpintas ligonio- A. Grigo- gana apsčiai jaunuolių, šokė
b
Telegramų per 2 dienas.
pūdį. Sumą laikė viet. kleb. nies 'atsišaukimas, kad geri j a
ko, busią puikus vakaras, mat,
Perlaidomis per 23 dienas,
asistuojant kler. Gervilai. Po žmonės jam sergančiam džiova
tarime iiesibgynius susieiejau ir pas mus viskas tik tai
Pirmi'ausiai užgrojo šv. Jur
mišių choristai (ės) nutraukė pagelbėtų. Dabar nuo jo gau
kymus su Lietuvos Bankais.
sosi ir gerinusi. Žinot, tai net
gio
parap.
orkestrą,
kuriai
va
Pasinaudokite pruga siuns-į kleboniją, išreikšt linkėjimus tas toks laiškelis:
ir
džiaugsmas
ima.
dovavo J. Luiza.
Po kalėdinių švenčių jau ir
dami pinigus Lietuvon
dvasios vadui. Šis puikiai pa
Gerbiamoji Redakcija:
Senelis vienakis.
per
pas mus įvyko šis tas naujo,
vaišino. Taip pasilinksminę
Ačiū labai už mano atsišauPaskiau buvo pakelta už
nes mušu kolonijos Moters yra
CENTRAI MAffUFACTMft
skirstėsi.
kimo pagarsinimą. Iš gailės- J denga, kur pasirodė ant scepirmutinės šioj kolonijo pra2 d. Kalėdų viet. S. L. R. K. •ingų lietuvių ir lietuvaičių j UOs lyg kokis kapas, padary
OISTRHJI BAHK
vedusios takeli į šiuos metus
kuop. turėjo šokius mieste, davau pašalpos ir drabužių ir! faS iš žalių kvietkų. Po tam
Žinios žinelės.
i U 3 W. 35-th St. Chic»ge
surengimu pramogų. Mat, moi salėje. Pasekmės puikios.
reikalingiausių, dalykų. Ačiū'iSėjo jauna mergaitė su gyvų
f
Turtas rirl $7,000,000.00
erų šv. Onos draugija 6 d.
Gruodžio 17 d. laikytas me
UŽ siuntinėjimą man iki šiol J rožių vainiku ir ji tą vai•g^*!
r£l
Parapijos šokiai.
=
sausio šv. Petro parapijinėj tinis Vyčių sus-mas. Senoji
20 d. gruod. ir Naujų Metų "Draugo" už: dyką. Gavau jt&g uždėjo ant to kapo. Susvetainėj turėjo suruošiusios valdyba tapo užgirta. Apsi
Jei ateitų į pasaulį šv. Po
^ana iškilmingą vakarą su ėmė ir pasiliko kitiems me vakare, šv. Pet. ir Pov. parap. daug laiškų iš žmonių po ma trinkusieji žingeidavo žinoti
Nelaimė.
vilus apaStalas, tai jis butu
programų, kur tapo išpildytas tams. Rezignavus Karpiutei {urėjo šokius ir demonstracija ,4no atsišaukimo ir visi giria kų tas kapas reiškia? Išeina,
Kiek fiainei žmogaus asmeG«rb. muzikui J. Čižauskui
amzikališkas koncertas per iš nuo raštininkystės, išrinkta •'Hudson Coacll" mieste salė Draugų". Veliju Tamstoms programos vedėjas, A. Banys,
Chicagos atvykusią orkestrą jos vieton pasišventus ir veik je. Žmonių buvo labai daug, visokio pasisekimo. Man atli ir sveikina jis visus su Nau beeinant skersai gatvės — už laikraštininku, o žv. Dominin
po vadovyste p. L. Krekšeiu- li vvtė A. Misiūnaitė. Kadan- net uodui nebūt buvę vietos, ko dar $6.00. Tad siunčiu jais Metais, linki visiems su važiavo darbinis trokas ir kas mūsų laikais butų ne tiek
juos, kad man nenustotum*'t laukti kitų Natojų Metų. Va skaudžiai sužaidė. **rau antras pamokslininku, kiek laikrašti
no.
gi valdyba susidaro iš ener bet traukimas " k a r o " tapo asiuntinėje laikraštį. Ligoje karo > vedėjas nupiešė gražiai nedėldienis kaip bažnyčioje ninkų ordenų (draugijų) 'stei
Gaila man kad ne turėjau gingų narių, tad nėra abejo tidėtas iki vasario (Peb.) 10
u* vienam geras laikraštis man apie kapų; 'aiškino jis kų choras negieda; visi choris gėjų.
iaimės laike progranio būti nės kad šiuose metuose bus d.
begalo brangus draugas. Ma tas kapas reiškia, būtent, ka tai laukia, kad tik greičiau pa
•vėtainėj. Girdėjau nuo daugel daug kas nuveikta, nes prad
Lydint senuosius metus.- no nelaimę pagelbėjo šie žmo pas vuiaduojųs pirmų Lietu
įveiktų mokytojas. Taip pat
pasakojant, kad minėtas kon žia gana puiki. Dvas. vadui,
Gruod. 31 d. viet. Vyčių kuo
vos
kareivių
žuvimų
už
savo
(
irgi Vyčių choras labai pasi
rertas ganėtinai p u i k u s buvę^, choro vedėjui ir pirm-kui iš pa turėjo iškilmingą banketą, ^nes :A > K . R u t k a u s k a s $4.22
Tėvyne
Lietuvą,
jos
Nepri
ilgęs gerb. muziko J. Čižaiusr sėkmingai išpildytas. Na, o reiškus mintis sus-mas užda kokio dar nebuvo Vyčių is Kaz. Jonikas
$10.00 klausomybę, visų Lietuvos di
ho. Dieve duok jam greitesnę
vas dar toliaus pas mus bus} rytas. Nariai geriausiame upe. torijoj. Šį karta; garbė tenka Virs. Vainauskienė
$3.00 dvyrių ^kovojusiųjų už savo
cveikata!
O jau girdėt, kad sekmadieny Linksma, kad taip svarbiame vaikinams, kurie taip suma .Slis. M. Mackevičienė $3.50
tauta ir kalbų.
Koris tas.
lo sausio mūsų choras sut sus-me, nebuvo jokių kivir ningai viską, priruošė. Svet. iš \r. Tubutis
$5.00
Po kalbos sekė deklamaci
varkytas per VYaukegano šv. čų, kaip kad- paprastai esti. puošimas, kepurė kiekvienam
Visiems mane pagelbėjuTurpo, Tujrpantine Ointment panai
jos.' Deklamavo p-lė Izabelė
Baltramiejaus parap. vargon. Tas tad ir pakėlė visų upą. ant lėkštės buvo, kur tuoj po
!
tariu
Širdingiausių
a<iems
Spaudoj pasireiškia visuo- ***J"1"^ k a i p r a į k t k a d «Jį»
Zabriutė;
p-lė
V.
ŽvingeliuU''
N'. Kulį sudainuos keletą dai- Geriausio pasisekimo!
r
u
maldai visi dėvėjo ant gaivų,
*
tu!1 Nėratd skausmo strėnose! Mnsčhr.
gražiai
paskambino
ant
piano
m
e
n
ė
s
g
y
v
e
n
i
m
o
p
u
l
s
a
s
.
S
p
a
u
k* * aittoima* atsileidžia. Turpo JT*
Kalėdos.
aelių ir sulos teatrą j>o v a r d u
kas išties darė puikų regini.
Anthony Grigonis,
i
. , , . . .
greitas pagelbėtojas IMK> skausmo.
Gamta saJoo, kad nėra
įolo. J. Šeštokas atliko kelis
Berneliu šv. mišios atsibu Baigiant fvalgyt, pasigirdo
'Iškilmingos vestuves". Sa
Ų. S. Marine Hospital
da gyvenimo veidrodis ir amu \aisto. (kaip terponitoias. Sis naujas
šmotelius su.balalaika. Ir vėl
išradinu^s nirl pavyje vinis
triukšminga muzika, sužiurom
N"o. 9. Fort Stanton,
į;e daugeliu atvejų to gyve Tarpo
gydančius
vaistus- ir dėlto taip grei
deklamacija. Deklamavo p-3ė
visi, ugi ant estrados sėdi
tai
pagelbsti.
Nevy Mexieo.
nimo naujoms apraiškoms im Turpo panaikina lumbago, puma-|U".
Damidavičiutė
"Neverk,
Danvillės miesto puikiausia
pulsas. Spaudos reikšive pla tlzmo skaudėjimą. Panaikina šalti,
H > s> • » • • • • s » — s a i — • » » » « • — ' « f — mmmmgl
Unotušėle,"
(Maironio).
Ši
papagelbsti nuo skaudamos gerklės ir
orkestrą. Oras tik pasimaišo
Telefonas Boulevard 1939
ti,
kaip
platus
pats
civilizuo
krupo: Turpo nedegina ir nedažo.
ieklamavo gana gražiai, jaussu "confetti ir streamers".
Nusipirk Turpo šiandieną nuo *aitasis visuomenės, tautus, kra Btiminko.
Taipgi nebūk be Turpentl•jiingai.
O Y l , r r O J A 8 IR CHTKITCMBAJ*
Taip viskas "sekretnai" su
ne Ointment talpinančio savyje ki
što,
valstybės
gyvenimas.
Iš
MtM) 80. Ashland Arena*
4442 So. Westem Ave.
planuota, kad reikėjo stebė Kalba, deklamacijos, dainos ir , Pr. Urbšaitis ir p-lė Pet. spaudos išsivystymo dnisiai tus senus užtikėttnus, Menthol ir
Chtcagc. IH.
Camphor. Turpo kaina. 35c. Ir 76c.
Telef. L a f a y m e 414*
Vai.: t ryto Iki 12 plot: 1 po
dialogas.
tis.
Bravo
vaikinai!
Urbšaitė atliko juokingų dia- galima spręsti apie jos atsto už p u adei j.
plet Iki f po piet: t: l t »*k lkl
Ttke GTessner Compamv,
•
9 Si vak
Jogų:
"Dvi
kumuti."
Jiedu
Ftoidlay. Oh|o.
vaujamos visuomenės ar ša
Naujų Metų dienoje lietuviu
Krut. paveikslai.
savo užduotį išpildė gra lies išsivystymą. Tad- lietu f i . , • • • i
svet.
T.,
Fondo
^2
skyrius
įSausio
6
d.
p.
Lukšis,
parap.
TTk-fiMia* hoeley 74S9
Perkėlė savo ofisą po suimerio.
svet. rodė paveikslus. Jo žmo- rengiį gražų vakarų. Šis T. liai ir juokingai, iško žmonės vių spaudai išvystyti - šiokios
*a puikiai padainavo. Žmonių Fondo skyrius paprastai kas airėjo daug juoko. -(Pr. Urb ar tokios pakraipos ji butu,
4729
S.
Ashland
Ave.
šaitis vaizdavo moteriškę).
Gydo specialiai visokias vyru ir
šiokio ar tokio turinio — ben^
metai
toje
pačioje
dienoje
įnedaugiausia,
visi
pilnai
paSPECIJALISTAS
moterų lytiškas ligaa
rengia vakarų — per Naujus J £ L> Teatrališkas choras drojo ar spėcialinio — turėtu,
tenkinti.'
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
3401 Madison Street
Vai.: ryto nuo 10—18 nuo 1—6
fLanip. TVestern Ave. — Chicago
Metus. Vakaras pavyko neblo sudainavo kelias tautiškas dai h visuomenė ir valstybė dėti
Vytė.
po
pietų: nuo
7—8.50
vakar*
Valandos: S—4 po pieta 7—* Tak.
NedėUorais: 10 lkl 1.
nas. Išėjo gana gerai. P-lė J. didžiausių pastangų. Tik ir
Telefonas Drcxcl 2880
^tMHifiit||ii|||||||iii|[|t|||||||||||iH|||||||||||||||||||!UIIIIMfUUfM!n!lfllUniHfU!!!!'^ r .
&. dainavo solo, bet jai vie spauda turėtų stengtis išsilai
Tcl. Boulevard 2160
i« a
loj dainuoti, butų geriaus ką kyti kuoplaciausios iniciatyvos
DR. A. J. KARALIUS
Tel. Blvd. 1401
kitą užsiimti. Iš jos solistė ne ir tikrojo visuomeniniai dori
Lietuvis Gydytojas
S
Dr. V. A, Š I M K Ų
bus. Bereikalo juokina save. nio kilnumo aukštumoj — n e t
SS 15 So. Halsted Street
3303 South Morgan Street
Valandos: Nuo 9 iki 3 dieną. Nuo ,
Chicago, 111.
Antra d'ainavo solo p-lė J. ir santikiuose su savo politi
7 — - 9 vakare.
Nedaliomis 9 iki 12 dieną.
Kupravičiutė. &i, tai ištikrųjų, niais ar socialiais priešinin
gali tapti soliste, nes turi gra kais.
Liudas Giras.
žų
balsą,
malonų;
tik
reikia
jį
Kadikiaf mėgsta ji!
Tel. Boulevard 0587
palavinti, o dabar, kaip sykis
Jie net prašo daugfaus!
Gydytojas ir Chirurgas
Bet kuomet jie vra labai jauni ir dar neG
Y
V
E
N
K
I
L
G
A
I
.
" K A U N A S " ' ' J a m e galima pamatyti visą Kauną
yra Clevelande talentuota bal- Jauskis nrao 10 iki 80 motų jaunesniu
£ali kalbėti, tuomet jų akya k*B* ttt
14631 S. Ashland Ave.
juos—tik pastebfckit 4caip jie uisidef,
džiaugsmu, kuomet motina, paima boaDą
kaip ant delno. Jame yra Valstybės Prezidento ra
^0 mokytoja p-ni M. Čižaus- Nuo negrumuliavlmo, rugfcčlų vidu
Tel. Yards 0994 ,
rių, blogrų inkstų ir norint pagerinti
Ireg. S. V. Pat Bhir*.
iuenė, kuri duoda prtvatiškai savo kraują. Vartok Bulgarišką Žo
Pa«tebekit jų postanraa nuryti iMf akainai,
Seimą
rūmai,
įžymiausios
įstaigos,
bankos,
krau
1707 W. 47- tB 8t.
Valandos;
i(iai:si vidurhi pa ijosiiotoja, kokia tik
lių Arbata kuri yra tikrai šeiminykuomet no v l?H»o pldarytai Ir jis yr*
balso lekcijas.
Valandos
nuo 8 Iki 12 dieną, nuo I
1
Nuo 10 iki 12 piet.
nis vaistas. *Mt\ ju prie& ein.'.u gu lcnsvis«8i«, vienok veikia jasekminariautuvės, Lietuvos streetkariai, mirusiųjų Lietuvos kar
lkl 8 Tai. vak. Nedėliomis ano 8
siai I Uotinos—jųa nežinote to gmagemo
tl ir išgerk karšta tas pagelbės tj.u
Nuo 2 iki 3 po piet
j^nstir n\h\an"Tn(f, pasitiksima ir \iMlkl S vai. po pietą.
Programa užsibaigė su Lie atsikratyti šalčio. Parduodama visose
iraned'.nimq, >el ju» nenaudojate BaaMN*,
Nuo 7 iki 9 vakare.
žygių
paminklas,
puikiausios
Kauno
bažnyčios
ir
t.t.
kuomet kudlkia pasidano neramiu, «uervaistynyčiose arba siunčiame per pač—*
S
'Nedėl. nuo 10 iki 12 piet.
tuvos liimnu. Chorui vadova tą didelis pakelis $1,25 ar 3 pakeliai
eintti, pJktu—tai yra tikri *klai.*Wurhi
užkietėjimą Miegok Sąnakt ramiai, nes su
Taigi labai verta tokį afbumą įsigyti. Kaina tik 75 c.
už $3.15 ar 6 pakeliai už $5.25. Adre
kuštančia ryta kudikia vėla bu« linksma*
vo p. L. Krampa. Teko gir suokite
kai visuomet. BAUBDTO ttlflts savo darb*
Marvei Products Company, 39
ir atliks gerai)
Marvel Building, Pittsburgh, P ė n n a
dėti,
kad
tame
vakare
prisi
DRAUGAS PUBLISHINO GOMPANY
" DR. M A K A R A S '
P. AO. RICHTER A ČO.
(Apgr.)
rašė net 20 naujų narių prie
i©4-!14 So. 4th 3U
Brooklyn. H. Y.
I J I E T U V Y S GYDYTOJAS I R
2334 So. Oakley Avenue
Chicago. "flnnois.
CHIRURGAS.

LIETUVIAI AMERIKOJE

PINIGUS UEf UV8N

KENOSHA, WiS.

IŠ WESTY!LLE,lL

Terpatinas
Panaikina

D A K T A R A I

Dr,S,ABrenza

fINIOS IŠ CLEYELANDO.

i Dr. A. K. Rutkauskas |
II n

ą

J I

ą

r

i.

I

I

I

Į

S

-

Į

-

-

^

'

*

-

"

*

~

— ^ ^ — ^ . ^ ^

\

Dr. CHARLES SEGU

L'.

Dr, I. M, Feinberg

KAUNAS!!

KAUNASH

V

Dr. Maurice Kahn

Kauno Albumas

Dr Marya
Dowiat-Sass

D r . M . Stupnicki |

1444 W E N T W O R T H

AVE.

3107 S. Morgan St

C1II-

CAGO HEIGHTS, ILL. Tel. 494
K«»tvergo vakarais: 10453 S. Ktat«
Str. Roseland. Tel. Pullman OS49

CIUGAGO ILLINOIS
Telefonas Yards 5082
Valandos — 8 iki 11 II ryt<> po
pietų 5 iki 8 vak. Nedėliotais ofi
sas uždarytas.

Bfcssl•«•»*—i m • • • • f c i < a ^ s i a a a a a a ^sjJs^tE— — * I

Dr. A, Račkus
Dr, M Štrikol'is

Lietuvis
GYDYTOJAS ir CHIRIRGA8
4601 So. Asliland Avcnue
Tcl. Boulevard 7820
Vai.: 2 iki 4 ir 6 iki 8
Ned. 10 iki 12
Mamai: 6841 So. Albany Aveouo
Tel. Prospect 1830
Vai., pagal sutarti

1)—Be marinimas
S)—B« peilio ir be skausmo,
3)«— B« kraujo.
4)—Be Jokio pavojaus sveikatai.
R)—Pači j eo t ui nereikia sirrti, Ka
li tuoj valgyti, iv r»H eiti
i darbą.
Pagydo 'Gali-stones' (akmenis tulžyje)
ir akmenįs Šlapumo pūslėje be operacljos, su tam tikromis moksllikomis priemonėmis bei vaistais.
Apkurtusiems sugrražina girdėjimą.
Gydą visokias ligas pasekmingai, ir Jei
yra reikalas daro operacijas.
Profesijonali patarnavimą teikia savo
ofise:

Tcl. Canal 0257 Vak. Caoal 2118

1411 So. 50 Ave. Cicero, IU.

DR. P. Z. ZALATORIS

Ofisas atidarytas: kasdien nuo 2 vai.
po piet iki 9 vai. vakare.
Nedėliomls Ir seredomis ofisas užda
rytas.

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas

Reztd. Tel. Van Hiiivn 0284
OfJ^o Tel. Boalevard 8683

1821 So. Halsted Etreet
Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 Iki 6'
po pietų: 6 iki 9 vakare

I Dr. A. A. R 0 T H
Kl SAS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Specialistas Moterišku. Vyriška
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St
Vai.: 10—11 ryto: 2—8 po piet.
; 7—8 vak. Ned. 10—12 d.
Res. 1189 Independente BI?d.
Cbfcago.

T. Fondo 22 skyriaus.
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LIKTCV18 MMIf] 8r£ClAUHTAM
Palengvins
flst)
aklų
tempimą
kas yra prieias
tlml skaudėjimo
galvos, svaigulio* aptemimo, nervetumą, skaudančius
ir užsidegusi ufl
karščiu akių kreivos akys katerakto, nemiegi o; netikras ateis lndedam
Daroma egtamlnas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir va+.us einančius mokyk
lon. Valandos: nuo l t iki 8
Nedėliomls nuo 10 iki 12.

l - l *

AMŽIŲ

ISTORIJA
Parašė
Dr. Jonas Totoraitis, Marijampolės Valstybinės Rygiškių Jono Gimnazijos Is
torijos Mokytojas*
.
.
Istorija padalyta \ tris dalis;

'}{

1900 So. Halsted Street
Tcl. Canal 2118
Ofiso vai.: 10 ryto iki 12 po piet
5 iki 7 vai. vakare.
Res. vai.: 2 iki 4 po pietų
4198 Archer Avenue
Tel. LafryeUe 0098

ANTRA-MUS.
Neaprėžtos valdovų valdžios arba absoliutizmo laikas.
(Nuo Vestfalijos taikos iki prancūzų veroliucijai 1G4S — 1789)

;;

TREČIA

Dr. Natalii Žukauskas

1

NAPRAPATH
S249 S. Morgan St.
Chlcago.
Valandos Paned. Sered. Ketvr. ttuo
2 iki 9 : 8ub. nuo i iki t: Ned. auo
9 iki 12.
4652 South Ashland Avenoe
Valan: 9 iki 12 piet, Vak: Utar.

S T A P U L I O N I S

Priėmimo valandos: Nuo t
ryto ikit* vai. va*.
\
4«17 South Halsted Street
r
(kampas 4T gatvės)
%
Pranešimas sergantiems. T)iriu garbės pranešt Tamstai, kad aš gydau
tokias ligas, kurios būvio pavadintos nebeišgydomomis. Vartoju nauja ser
gančių gydymui būdą: nesilpninu ligonių vaistais, nei operacijomis nevar«
ginu, o gydau — NAPlaAPATIJOS būdu. Gydymas ftuo\ būdu yra sargus,
jis dar smagumą telkia
,
\
• Jeigu jau aplankial net keletą gydytojų, pas Kuriuos pagelbot Ir gt
nesustradai, o Kergi širfliea nevvų. ramatų, paralytluml 4 Inkstų, ausų negirdėjimo, naktiniais susišiapinlmais, ar kitokia sena Ilga, ateik, o a i norisi
patarnausiu.

DR. J, J A K U B A U S K A S

Konstutinių kovų ir ekonojinio progreso laikas.
Si- istorija begalo interesinga. Kiekvienam reikėtų įsigyti.
Kaina tik $1.50
(Nu® 1789 — 1914 m.)
DRAUGAS PUB. CO.
2334 South Oakley Avenue

*

r

E3E

Telef. Boulevard 0S13

— ^

DR. M.

•

NAPRAPATH

Telefonas Boalevard 107t

PIRMA DALIS.

1 gi

DAKTARAI

1545 W. 47 St. ir Ashland A?. Į j Petn. e iki s vai.

Atradimų ir reformacijos laikas.
(Nuo Amerikos atradimo 1492 m. iki 1648)

DR, A. L. YUŠKA

tt«

DR. 0. VAITUSH, 6, D,

Buvęs.

NAUJŲJŲ

Gydytojas, Chirurgas, Obstetrikas ir Specijalistas
Elektroterapas.
IŠIMA TONSILUS —

t

m

i

GYDAU B E VAISTU IR BE OPEKAOUŲ
Perkėliau savo ofisų Iš S6S8 So. HaLsted St. \ 4647 So. Halsted St.,
prie 47-tos gatves. Vai., nuo • iki 12 ir nuo 8 iki 9 v. vakaro.
Tel. BeKilcvard 4774. Nedėliomls nup 0 iki 13. Koselando ofisas:
111:12 So. Micliigah Ave. Vai.: nuo 2 Iki 7 vai. vak. Telefonas:
Poliman 5147.

Antradienis Sausio 15, 1924

D R A U G A I
i

T a

• ••••

CHICA GOJĘ
WM. DUNN AREŠTUOTAS.

BRIBGEPORT.
d

^ m . Dumi ^Chicagos poli
cijai žinomas
kaipo vienas
pavojingi} kriminalistų.
Bet
paslaptis kiekvienam, kodėl
jis visas laikas Kuosas.
Vakar rytą jis areštuotas,
kuomet su kitais dviem sėb
rais apkraustė
vieną mįėsos
krautuvę.
«F W P J |
Krautuvės savininkas visus
tris pasveikino šaudymu. Jie
leidosi bėgti. Bėgančius nu
žvelgė policija ir visus suga
vo.
Pas v Dnnn rasta 200 centu,
kuriuos jis pagrobė krautuvė
je.

Julė »»

Klaipėdos
kart.

antru

Nesenai p. J. Sąurio veda
mo "Kanklių" choro vaidinta
operetė "Klaipėdos Julė" šv.
Jurgio parap. svetainėj pada
rė daug gražaus įspūdžio į
atsilankiusius. Kaikurie jau.
tą pat vakarą sakė, kad ei oras Imtinai turės netolimoj
ateity operetę vaidinti antru
kart, nes dar norį matyt o
be to, esant kalėdiniam laikui,
dauguma neturėjo progos at
silankyti.

Atsižvelgiant į pačiu lietu
viu norą matyti "Klaipėd s
Julę", "Kanklių" choras, p.
NEGRO UŽPULTA.
J. Sauriui vedant, tą progą
Mrs. L. Young, 4024 Grand lietuviams duoda vaidindami
boulv., negro užpulta kamba antru kartu. Vaidinimas Įvyks
kovo J) d. š. m., šv. Jurgio pa
ry naktį jai miegant.
rapinėj svetainėje.
Kambario langas
žemai.
Patogumo dėlei tikietu-; gaNegras tad įsikraustė ir, kuo
met moteriškė išbudo, parei lima pasirūpinti, iš kalno, ykalavo pinigu.
Piktadarį s pae toliau gyvenantiems, kad,
turėjo rankoje
skustuvą ir kelionėj šaltį kentus, nereikti]
grįžti benieko.
moteriškei liepė ty|ėti.
Lyra.
Jinai atidavė jam 40 dol.
fTas išlipo per langą ir palv
•rIŠ TOWN OF LAKE.

|l
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tiktai priklauso atskiriems
kuopos nariams.
13 kuopos Vyčių vardu
Apolinaras Petkus,
Viktoras Balanda,
J. Janusas. *

vyks sausio 20 d. bažnytinėj
svetainėj. Užkvietimas priim
ta. ToHaus išduota raportai is
Kat. Federacijos Jcaip sky
riaus taip i r Centrp veikimo.
Raportas vienbalsiai priimta.
Pataisa. "Draugo" 292 nu
VYČIAMS PRANEŠIMAS. mery buvo parašyta kad Fed.
sus-mus lankis J. Riška, o tu
L. Vyčių Chicagos Apskri rėjo bnt P. Plečkaitis.
čio svarbus metinis susirinki
Koresp.
mas įvyks 20 d>. sausio Aušros
Vartą pąr. svet. (West Side)
S v. Kaz. Ak. Kėni. 3 skyr.
2 vai.. Visos kuopos prašome mėn. susirinkimas įvyks šian
skaitlingai prisiųsti dalyviu, dien, sausio 15 d. 7:30 vai.
nes bus svarbu girdėti seno vak. Šv. Mykolo par. svet.
sios valdybos pranešimus iš
Narės, malonėkit laiku susi
praeitų metų darbuotės ir nr.u rinkti, nes sus-mą pradėsime
jas iVyčio* red. p. Zujus žada punktualiai.
ką tokio naujo pranešti.
V. A. P v rast.
Praeitą sekmadienį sus-mas
buvo šaukiamas per klaidą, to
PERŠAUTAS MIRĖ.
dėl susirinkimas nebuvo leca-
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7 South Dearborn Street
ROO.M 1538 T R I B L N E BLDG.
Telefonai Randolph 8261
Telefonas

DR, C. Z. VEZELIS

G. V. G H E S N U L
A D V O K A T A S

Metropolitan State Ranko Name
2201 W. 2 2 n d St.

-

Tel. Canal 6«9«

V. W. RUTKAUSKAS |
A D V O K A T A S
Ofisas pidmicAtyj:

29 South La Salle Street j
Kambarls 5S0
Telefonas Central 6200

Vakarais 3223 S. Halsted St. j

1
A. A. S i a k i s
Telefonas: Tardą 4681 >

A. Masalskis 1
Graboriua

ADVOKATAS

Patarnanjg lai- j
dotuvėse
ves- j
tnvėae,
krikšty-1
oee
Ir kJtoose J
reikaluose. Kai- .
oos prlelnamoa j

Ofisas Vidurmtestyje
CHICAGO TEMPLE BLILDING
77 West Wasbina:ton Street
Room 1726 Tel. Dearborn 0057
Namu Tel. Hyde Park 8S05

3307 Aubum Ave. Chicago. j

i. ue^trbmnn 0057

A. E.

PARSIDUODA ant greitųjų
bučemė ir grocernė iš priežas
ties nesutikimo partnerystėj
savininku. Atsišankit tuojaus
šio antrašu:
4511. So. VVood St. Chicago.

STASULANI

Telefonas Canal 72S3

ADVOKATAS
VidurmiestiJ Orisaa
Koom 1726 Cbicaso Temple Bld*

PETRAS CIBULSKIS
Maliavoj inio

Kontraktorius

'

7 7 W . Washington St

0A2Ų

iTCERO Ofisas: Panedėlio vak
i SI 4 S. Cicero A v. TeL Cicero 508*

IR

POPIEROS
KRAUTUVE

IRIDGEPORT Ofisas: Kitais vak
t86 S. Halsted St. TeL BouL 673

Nepaprastas
muaų
bizrio

J. P. W A I T C H E S
L a vv y'e r

NORĖDAMI
4

PIRKTI; PARDUOTI XR Mkh
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO,

audimas
kia

LIETUVIS ADVOKATi\S
Dlcn.: D. 514^—516—127 N. Dcar
bom Street
TeL Randolph 5581
, Vakarais. 10736 So. U'abasb Ave
I Rowlan<l
Tol. IHillmnn «877

reiš

sąžiniška

KoHtumerlains
patarnavimą.

809 # . 3511) SI. CHcatO
Tel. Bcuicvard 0 6 U ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PARDAVIMO RASTUS.

P a s e k m i n g a i siunčiam pinigufl ir
"* Parduodam Laivakortes. 5>

;

2338 So. Leavitt Street

;,« .i t

',. i,., .

i, f,

,. ,

...,

-5

Į Tel. Ijafavefte 422S

Telefonas Canal 5395

CLAY AVVAY THE- YEARS
- Apply Boncilla Bcautifier casmic otey to

i PLU MBI N G
Kaipo lk>tuvys. IJctuvlafBs visados patarnauju ImoKerlausla
M. VrAKA
8928 West S8-fli Sm-«*»

•=sr.

4.'

A. f

f'

BIZNIS

4409 So. Fairfield Avenue

1687

ADVOKATAS
l t W. Monroe Street
Room 804 — Telef. Randolph 9900
Vai: Nuo 9 ryto lkl 5 po plotų
Vakarais: 8208 8o. Halsted Htr
Telef. Tardo 1818
Chlcaa-o.

7042

Ant Pardavimo Ice cream ir
wi>ano i-» u. s. m. parap. svet% Įmu2ų k
Girdėjau kad L. Vyčių 5
raujo, ffj'slų — išpampusiu [saldainiu krautuvė geras biz
kp. taip-gi rengia pasilinksmi kraujo pilnos, daktarai vadina varico- nis senai išdirbtas prie lietu,
s»e veine, dau& daktarų perėjau jie
nimo vakarėlį šeŠtadienyj sau liepdavo Kumlnes pa m" lakas nešioti, viškos bužnyčios, sa\-ininkas
kiti daktarai liepdavo eiti ant opera
sio 2f>, š. m. parap. svet.
tr#ri luta bizni, viena turi par
cijos.
O
mat
butą
gerofe
viCios
žmonių
Taradaika.
duoti greitai. Atsišaukite

Onai

S7W. B A N E S

•AI4.. fl lkl 12 ryto ir 1—8.80 Į
vakar*. Ned. pagal lutartj.
Tel. Blvd.

•

Vakarais: 2151 West 22 St.

Lietutis Danty Gydytojas
2201 W. 22-nd & 60. Leavltt Sts. J
Tel. Ganai 6222
Ghfcago, I U . '

Gerbiamai visuomenei kari aš sirįgau sutinimu abiejų kojų, su daugr

A. f

your facc, and resf while it dries, »hen
i remove and see and feel the vvonderful
differcnce in the coior and texture of the

'

| JOHN G. MEZLAISKIS |
Generalis Kontraktorius,
statytojas ir seni] namų
taisytojas.
2319 West 24 th Street
Chicago, m .

A,

Remkite tuok biznierius, ku
rie dažniausiai garsinasi <iien.
rasty "Drauge".
i

B

i
I

IŠ VOKIETIJOS

Telef. »foteru skyriuj Canal 4280 J
Vyru. skyriuj Roosevelt 8811

H.

jskin.
S
Guaranteed to do these defimte thingsfor
I the face or mor.ey rzf ur.ded Clear the
i compiexicn and gi ve it ceior Lift out the
įmes, Remove blachheads and pimples.
iClose en'.arged pores. Rebuild facial ttsf«ues and mu&clcs. Make the skin soft
ond smooth.
$
You can obtain reguiar sjzes irom your
favorite toilet ccunter. If not, send thts
ad. vuith 10 cent&to boncilla Laboratories,
Indianapolis, Indiana, iot a tnal tube.

- •

F I S H M A N

Motcni Ir Vyrų Drabuilaf
Kailiniai ir Naminiai Dalykai
Ca^h ar ant Išmokėsdio
Atdara Utarninkais, Ketvergais ir
Subatomia iki 10 vai. vak. Nedėiiomis iki 1 vai.
1227 — 20 So. Halsted St.
!I
2 ir S-čioa -lubos.
Chieago, 111.

MALDAKNYGES
Ką tik esame gavę iš Vokietijos gražių maldaknygių.
"Balsas Balandėlio" minkštais apdarais $2.50
"

LITTLE JULIUS SNEEZER

ADVOKATAS

Y«Ap b>l«Mi vifMo«« Teismuose. tLgtAtal-]
uuojtt Abstraktą*. I'aduro pirkimo Ir
pardavime Dokumentu* Ir Jtaliojlmna..

Dr* P. C Luomons

1

«———'tmmmmm—i

JOHN I. BAGDZIUNAS

DEICTISTAS
4198 Archer Arefioe
I Vai.: 9 iki 9 rak. kasdien. NedėĮlioj 9 Iki 12.
Tel. Lafayette 60fll

PARSIDUODA 2 biscniavi namai nu
žeminta kaina vienas randasi po
num. 1900 S. Union Ave. antras 1827
S. Union Ave. Da>ar yra proga pirkti
už maža kaina. J^bai gei-as biznio
namas. * Ten visiems pasiseka daug:
pinigų padaryti.
GKO. M. CHERXAl?KKAR,
I,yons IU. Tel. Ivjons 309 arba l.yons
1552. J.

•

ADVOKATAI

Dr. M. ŽILVITIS

PARDAVIMUI
NAMAI.

•

•

S, D. LACHAWIGZ

Federacijos 7 skyriaus susi
rinkimas
įvyks antradieny
Ateinančio penktadienio va
sausio 15 d. 7:.*>() vai. vakare
kare Clik-agoje kalbės senato
Visos draugijos kurios pri
rius Johnson iš Californijos.
klausote prie K. F. malonėkit
1
Jis veda kampanija, už savo
prisiųsti atstovus i susirinkinominacija busimoje republi
ma, nes labai daug svarbių
komj konvencijoje.
nuo lankymo ligonių pasirodė
reikalu yra aptarti.
A. P. SU&NIS
du
nariai
serga,
vienas
ligo
Narys.
10644 Forest Ave. Chicago, UI.
NELAIMĖJE LAIME.
nis nuo balandžio 15 d. W>?,
Telefonas Pullman 3492
Policmonas Alesander M<
Lietuvos Vyčiu 13-toj k u o m.
Paskni išduota raportai nuo
nagh vakar važiavo antomo-j p o j inkilo tarpe nariu didelis
4
biliu skersai
Baltimore and ! n epasitenkinimas del kelių ! draugijos metinių knygų per
A
Ohio geležinkelio ties 55 gat.- narių taktikos rengiant £>prin- žiūrėjimo. Piudrodd kad šv.
PR. BARTUSEVIČIENĖ
Užvažiavus ant l>cgių jo au gfieklo Vyčiams vakarėlį, ku- luozapo draugija stovi kuo,iau,ih,m
mirė sausio 16 d. 1922.
tomobiliu ,»aMavo
traukinio L , j v y į 0 ] (ii,.I1;l
«tovy ir «crokm
ffruo.lžio,į«"
Metinės pamaldos už jos
,no p r a e i U j m o t
atliko
Tu
lokomotyvą.
Apie pusę blo- ĘJijoSiaus
svetainėj.
Tr
Štai
»*'
*
'
dūšia bus seredoj sausio
aij
rėjo gerokai pinigų pasidėjuko nuvilko, kol
sustabdytas del ko:
16 d. 1924 šv. Jurgio ba
:
žnyčioj 8 vai. ryte.
! s bankose, bet vis svetimtau
traukinis.
šis vakarėlis buvo sureng
Nuoširdžiai kviečiame
Pasirodė, policmonas nesu tas keletos nariu, o buvo ren čiu. Taigi ant šio metinio su
vistas drangas ir pažįsta
mus dalyvauti pamaldo
žeistas. Tik vienas petys iš.- čiamus visos Town of Lake sirinkimo atsirado didvyrių,
se.
liarytas.
kolonijos Vyėių kuopos yartlu, kurio tlavo įnešimą kad pi
Nuliūdę:
nigus atimti iš svetimtaučiu
Bet automobilius baigė sa
Šeimyna Grurinskų.
^fes labai džiaugiamės kati
bankų ir padėti į mūsų lietu
vo tarnybę.
Springt'ieldo Vyčiams buvo
viškas bankas. Draugija su
surengtas
vakarėlis,
bet
kad
NORTH SIDE.
tuo sutiko ir nutarė išimti vi
visa kuopa butų rengusi tai
sus pinigus ir padėti. į lietu
Šiandien, sausio 15 d., 7 v.' beabėjo. tas vakarėlis butų buviškų bank<*). (Jeras draugijos
JONAS DAMULIS
vakaro visi į Kultūros Va-j ves daug pasekmingesnis.
miio
sausio
11 d. 1824 m. l t
pavyzdis rodo kad ir kitos drvai.
vak.
42
metų
amžiau*. Pa
jaus prakalbas, kurios bus. L. Vyčių 13 kuopa laikyta
jos su savo turtu panašiai
ėjo iš Tauragės A psk r. šilalčs
Šv. Mykolo parap. svetainėje. ine susirinkime, gruodžio 12
parap. I{«>nu slanko kaimo. Apadarytų, tuomet mūsų įstai
merikoj
tteyveno 15 metg. Pa
Kalbės gerb. kun. J. Daknys'd. 1923, davė nariams pasarliko
dklflianto
nuliūdime Kie
gos augtų. Išduoti raportai iš
tumoj motina, žmona ir sūnų.
ir gerb. kun. B. Bumšas.
U ^ \iai\ panašių nemalonumų
Tiabdarių atsibuvusio seimo.
Amerikoj broli J*uozapu ir bro
Northsidiečiai, bukime mes, nopakartotų.
lienė Marcijona.
Paaiškėjo kad seimas labai
Ktmas pašalnotas po num.
o ne kas kitas pirmutiniai. Už j Taipgi, mes, 13 kuopos na915
West 32-ncl Sttfet.
nusisekė ir gerokai pelno at
l4iidoluvės
jv>ks 1'iarnlnke
duosmnno
ne kitien^s,
bet r i a i patėmijoroe kad gruodžio
nešė del statymo našlaičiams
sausio 15 d. 1824 Iš namų Į
šv. Jurgio lmžnyrla 9 vai. ry
mums dovanos priklauso.
j ;4
Springfieldiečiai namo. Raportas priimta su pa
(1iena
te. Pu pamaldų bus nulydėtas j
77 j 7~rn~-~
> 'Drauge" pareiškė savo padė- dėka. Taipat buvo perskaity
šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
Pranesta, kad Chicagos po°
^
*
nimliiės. draugus ir pažjstamus
tas uikvietimas nuo šv. Kak U V V, h K5 k u o a i u ž m ,
licijos viršininkas artimiau-' *
- "' '
P
°dal>A-auii la'idotuvėse.
ltJ
>ri, m li
D
s
Nullude:
Hit>lis Jtiozapas
Fiorais dienomis .lau.^bo po- '"'
I '' i" !- <^» ™ kuo-'.imioro b*, ir sesenj drangijo.
n a i Xo
ad{lka
Ir
brolienė
Mareijona
Damullai
lieraonij sumainys viostomis.
^ P
nepriklauso, o į rengiama vakarą, kuris į!

•
—

Ant Pardavimo (2) dviejų
fliitų
0x6 kambarių van
LBETTVIS DENTISTAS
4712 KO. ASHI.AND AVENUE
denių
apšildomas
mūri
Arti 47-tos Gatvėm
nis naujausios mados I-A
MAS. Statyta* praeitais me Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak.
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare.
tais su ąžuoliniais floorais ir
trimingais. KAINA TIK $14,000.00. Priežastis pardavimo
LIETUVIAI GRABORIAI
sužinosite ant vietos,
4528 S. Turner ave. Tel. Neve
li«:
Antonio Preiti, ±(), gyvenęs da 0991.
Valdyba. 2530 W. Huron St. ana nakLietuvis Oraborius
•
1 — i
'—
2314 W. 23rd PI.
t j buvo peršautas beeinant Chi
Clcago, Dl.
NORTH SIDES ŽINELĖS, ofegb ir (i rami avenue ir už ke
Patarnauja laido
liu, mimitų niirė.
tuvėse kuopigiausla.
EXTRA BARGENAS
j§v. Kazimiero l)r-ja rengia
Reikale meldžiu at
Bučerne ar groeerne par-|
William Frye, gazolinus par
sišaukti,
o
mano
balių su programa sausio 20
darbu
busite
užga
luošiu
ar
mainysiu
ant
namo,
davėjas 'ant to kampo ^pasako
1
nėdinti.
d. parai>. svet.
ja, jog su peršautuoju ėjo dar | loto ar automobiliaus greįtam
TeL Canal 1971
laike turi būti parduota ar
2188
Nek. Pras. Merginu Dr-ja
išmainyta. Priežastį sužinosite
rengia pasilinksminimo va LIGONES PRANEŠIMAS. ant vietos.
f Telefonas Boulevard 4188
2018 W. 21-at Place
karą "St. Valantine Danee'M

kurie jau buvo ištm-gine NaprapatiJos būdu gydytis ir pagijo. Tuomet
aš kreipiaus pas Piaprapata Dr. P.
tįr jos darbuotė.
šUnaitį, turinti ofisų 110 Ea*t Or.-lh
Str^f, RuM.-lando, kitas ofisas 4652
S. Asldanti Ave. Po pasisakymo savo
Ug6«>» padar*' N'aprapafišku egzaminą
,
_
ant nugarkaulio — stų buvo ir abioB t , ptuoj a davė
n t k gydymą1 po S naSaUSlO 6 d . 8V, JllO%apo ( i J o - jųau kojų,
lK\wv
i n k i. im
a
sv.Mykolo
parap.
f!
/
^
. ^putmenis
"f* **"aUlin<į»
r n . . . . : : , . i«:i.«
i* •
rprapotlftku gydymu
. . .
.
Naprapatiškus davė gydymus dabar
bejo draugija
laike metmj
su- k«**
į s sveika
N^UUAKO
paėjau*
o _visai
U 5 S ir
svetainėj.
Susirinkimas
įvyko
labai dėkinga
Nai,„«4Į«
prapattškiema daktarams ir patam
T v -v »
S k a i t l i n g a s . J S i š d u o t i ] r a p o r t u visiems kreiptis pas mane,, o aš ptaėiau papasakosiu.

KALBĖS SENATORIUS.

525C
du vyru, ir jienns kiek paėjus,
išgirdės .šūvį. Preiti pažengęs
kelius žingsnius krito ir čionpat mirė.

'* "

kietais apdarais -1.50

"Aukso Altorius" gražiais
BY'BAKER

kauliniais

apd.

Misiu maldos su paveiks- !
\ . $1.50

AQ\»
t»

»>

Minkštais

skuros

rais
>>

apda
$2.25

>>

paprastai

"

minkštais apdarais $1.75

apdarais

75c.

Šaltinis labai gražiais kaulo apdarais .. $3.5u
Aniolas Sargas rausvos skuros apd. .. $2.00

DRAUGAS PUB, CO.
2334 South Oakley Avenue
Į — M ™ M * » *. . . — ^ -
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