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jų ant musų užpuolimu Sau
sio mėnesyje.
(pasirašęs) Balutis.”!

Iš DARRO LAUKO.

-----------MAŽĖJA UŽMOSESNIS IR
Iš Visų šių tarybą vienas
KAINOS.

MAŽAI VILTIES Iš TŲ TA dalykas (ikrai yra paaiškėję.*, į_______
būtent, kutkjjenkija nieko ne Bethlehem, Pa., Sausio 4 —
,
RYBŲ.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Dalyvavusių- procesijoj TJP*»
M. KRUPAVIČIUS IŠVA
dint į kapines buvo nemaža.
ŽIAVO GYDYTIES.
Pirma ėjo su vėliavomis rr

Kauno laikraštis Laisvė iš orkestrą, o paskui sekė dide
sidroviu lama ir nepaisydama Vietos plieno dirbtuvių kom Lapkr. 21 d., praeitų im tų, ra- lė minia. Abipusi karsto ėja
Airių Namai Deginami;
Girdima, Lenkai rengiasi pul j jos padarytąsias sutartis panija paskelbė, kad mažesnė vso:
apsiginklavę Linkuvos |progi- J
nori užgrobti Lietuvą.
Šio ’ larbininkams užmokesnis bus Jau trečia savaitė, kaip M. mnazijos šauliai.
ti Lietuvius.
įčia Teroras
daibo piiiengimui jau leidžia- ,noj.anln pradėjus Sausio 16 Krupavičius ilt į sveikata* ne Kapinėse pasakė graudingą7
(Lietuvos Informacijos Biuro mi yra gandai, kad Lenkijai
Bus sumažinta nuo 8 ligi gali lankyti krikščionių-demo-, kalbą Steig. Seimo
narys-]
DE VALERA DARO JTES
būtinai reikalingas visas ge-. 20 mioš..
VIE&OJI OPINIJA PRIEŠ
pranešimas).
kratų bloko posėdžių, taippat Spiulas. Po to orkestrą užgro
MAGUMŲ ANGLAMS.
ležinkelis
nuo Vilniaus iki
POLICIJOS DARBUS.
negali
ir komisijose dirbti.
jo laidotuvių maršą, šauliai
Gruodžio JO dieną iš Kauno Dvinsko, ir kad plebiscitas tu
Pittsburhg, Pa.. Sausio 4.—
tris kartus šovė ir karstą nuKr.-demokratų
blokas
kiek

Darbas šaukiamas sustabdyti Nežinia, kas su juo butą pa nuo B. Balučio yra gauta to ri įvykti tik į vakarus nuo Superior Steel
korporacija viename jjosėdvje giliai atjau-Į leido duobėn.
kia kablegrama:
daryta.
to geležinkelio.
tą smaugimą tautos.
pranešė, kad jos įstaigose kal čia* savo vado nedalyvavimą
Paskui dar kartą pagrojo
“Musų pasiųstoji Varšuvon Viena šių tarybų pusė yra kintuose skyriuose šią savai ir didei susirūpinęs jo‘sveika orkestrą ^muršą i r visi prifdė.-.,^
Londonas, Sausio 4. — el delegacija yra pasiųlusi Len gera, kad viskas
Londonas, Sausio 4. — An
paaiškėjo. tę prasidėsią ir vėl darbai su
jo skirstvties.
ta.
Airijos
respublikos
preziden

glijos viešoji opinija ligi gy
kų valdžiai išrišti visus gin Bet kiti gali pasakyti, kad ir susįaurinta darbininkams nžKajdatuvės sukėlė žmonių
Paskutiniame
posėdyje
blo

vo kaulo paliesta pranešimas tas de Valera tikrai sugrvžtų čus tokiu bildu: Pirmas punk- be šių tarybų, kuriose da mokesnimi.
kas išrinko delegaciją, kuriai ūpą. Daugais kalbėjo: Geriau
iš Airijos, kur Anglų polici Airijon, Anglijos t yiiausybe,
Lenkija pripažįsta musų lyvavo musų valdžios atsto
pavedė pareikšti savo vadui žūt kovoje už Tėvynę, negu
ja praeitą šeštadieni sudegi sakoma turinti du pasirinki padarytąją Maskvoje sutarti; vas kun. Staugaitis, buvo vis Gree.nsboro, N. C., Sausio 4.
likt Lenkų vergais.
mu: arba tuojaus de Valerą jeigu butų kokio-nors tų ru- kas aišku. Visų tų tarybų lai — Pone medvilnės audiniinė- gilios užuojautos ligoje ir di
no Mųlletono miesteli.
delį jo pasiilgimą.
Baisiai pasipiktinta tuo įvy areštuoti, arba leisti jam Kuo bežių pataisymai, o taippat ir ku Lenkai, turbtiit, stiprino se, kuriose dirba apie 3,(Hm)
Iki šiolei jo sveikata neina SUGRY20 16 RYGOS DELS
kiu ypač todėl, nes buvo nuo- sai veikti Airijoje, jei tas jo sienos nustatymas
Suvalkų savo. pozicijas. Reikia spėti, darbininkų, darbininkams pra nei kiek geryn, todėl nutarta
GACIJA.
r
jnoniaujama, kad kuomet Ai veikimas butų surištas ankš rėdyboje, turi būt- patlaryta jog ir Lietuviai mokėjo pa nešta, kad sumažinama užmo
važiuoti
į
užsieni
pasigydyti.
riuose bus paskelbta karo pa tai su šalies nuraminimų. .
abiem įpusėtu susitarus. Pas siruošti. Tr todėl Naujieji Me kesnis 25 mioš. ir podraug
Lapkričio 23 d. Kaunan suLapkr. 21 d.* Steig. Seimo
dėtis, tuomet turės pasibaig Kalbama, kad su antruoju kui, antras punktas. Lietuva tai neša mums tuo tarpu vie susiaurinama "kaina išdirbi
nario Milčiaus lydimas AL gvvžo iš Rygos Lietuvių de
ti ir patsai bnrbarinis polici kursu sutinkąs ir patsai mi- pasižada nedaryti antpuolių ną šauksmą: — Eiti į mirtiną niams.
Krupavičius išvažiavo į Kara legacija. Prarteštę^ jog padai
uisteris pirtnininkas
Llovd ant Lenkijos ir neprileisti ki kovų su Lenkais.
jos kerštas.
lyti’ rimti žingsniai L’etuviųj
liaučių.
*
Bet taip nėra. Pietvakari George.
tiems jos teritorija naudotis, Gruodžio 31, 1920 m.
Asheville, N. C., Sausio 4.
Manoma, kad didelio pavo IjRtvių susiartinimui.
nėj Airijoj veikia militarinė
Nežinomas de Valeros apsi tokiam užpuolimui. Tolinus,
— Vietos audiminėsi*,' kurios jaus jo sveikatai nėra. Bet vis
valdžia. Policija posenovei te vertimas didžiai
neramina trečias, Lietuva sutinka užtik DUBLINAS, Airija. — čia ga keletą savaičių buvo uždarvLENKAI VILNIAUS KLA1
rorizuoja gyventojus. Matyt, -Anglijos vyriausybę. Kabine rinti Išakijai liuosą transitą lutinai pripažinta, kad Airijos re tos, išnaujo prasidėjo darbai. dėl to anksčiau 2—3 mėnesių
SIME.
negalėsiąs gryžti prie darbo.
militariniams viršininkams to to nariai norėtų, kad de Va- iki juros ir sudaryti ekonomi spublikos prezidentas de Valera
kia patvarkymo metodą pa- lera sugryžtų. Nes tuoinėt gal nes konvencijas.
Ketvirtas sugryžęs Airijon. Anglų polici Lafayette. Ga.. Sausitf 4.
Nors Lenkų seimas Vilniai!
BALNIKU0SE MANIFES
tinka.
veikiau butų jvesta Airijon punktas. Gvarantuoja konsti ja kamuojasi beieškodama.
Union audiminėse prasideda
klausimu jaidarė rezoliucija
TACIJA.
tvarka..
Kitaip,
tenai
terorui
tucijos
įstatymais
visų
tautų
darbai
išnaujo
susiaurinus
dar
Liepta žmonėms išsikraustyti.
kaliąja reikalaujama kuąvf
nebus galo.
lygybę ir užtikiina joihs pla LONDONAS. - Lund.*jio prie bininkams užmokesnį 10 mioš.
Kauno laikraštis r.aisvė ra- kiaus Vilnių prijungta prii
•n pficijaliain pareiškime pa
vso:
čią kultūros autonomijų. Pen miesty lslinglon kelių šimtų l>cLenkijos, tečiau Varšuvos la[
g
sakyta, jog Midleton ’ mieste SUGRĄŽINO VISUS KA ktas. Plačios teisės dėlei vie darbių minia užnuolė rotušę,
Lincoln, Neb., Sausio 4. - ' Lapkr. 14. — Balnikuose bu kraštis Kurjer Poranny vedi]
lis buvo paliestas
policijos
RO PAPUOŠALUS.
tos savyvahlos. šeštas. Neati kuomet majoras atsisakė primli Vietos Jmrzdadnskutvklose už vo surengta manifestacija. majam straipsny' “Lenkų p<|
pagiežos Už tatai, kad aną die
dėliojant pilna, politikinė am bedarbių atstovybę. Policija vos barzdų skutimą ir plaukų kii~ žmonių dalyvavo labui daug. litika dėl Rytų žemių” į tf
ną artimais to miestelio išpaRymas, Sausio <.— Kuomet nestija Lietuvos Lenkams. Se apsaugojo rotušę.
pintą sugrąžinta kuino*,- kaip Balnikų miestelis pasipuošt* ne tik skeptiškai pažiurėb
sab) bu\ė užpulta
policija. lakūnas d’Annunzio buvo ori- ptintas. *
Lenkų
karuo1
DUBLINAS. — Anglų karuo- yra buvusios pi,rm vienerių nuo pat ryto žolynais ir tau bet rinitai pabrėžė taip lenjj
Areiškime pažymėta, kad po verstas ItalijosZ karuomenei
menė privalo pasitraukti iš menė įsilaužė Karmelitų vioąbo- metu/
\ą seimo apsilenkiiną su t€
tinėmis vėliavomis.
to pačiai valdžiai žinant nūs paduoti miestą Fiunie, po to Lietuvos ir tuomet tur Imt toj
se,
kuri Versailleso sutartii
Tokia manifestacija Balni
pręsta pakelti pagiežą ir pirm jjs fuojails Italijos karaliui teritorijoj datfiini linkimai, lynnn arti šio miesto. Atlikusi
Albany. N. Y., Sausio 4. — kuose dar pirmą kartą. Nes palikta talkininkų valstybėm)
to api<® tai pranešti aplinki- SU
gra£ino visus jam
jam karo me- kaip kokie buvo Lietuvos va kratą. Neva ieškojusi dokumentų.
ugrązino
Vakar
išnaujo prasidėjo dar šis kampelis visas laikas bu Laikraštis reiškia nuor
niams gyventojams.
tu suteiktus
garbės ženklus karų dalyje. Aštuntas. Speri- VVATERFORT), Airija. — Ga bai New York Central gele
Sunaikinti paskirti 7-ni po už pasižymėjimus. D’Annun jalė kontrolės komisija turė liūno kuplia, kunigą Dclahunty, žinkelio (l^irbavietėse, AVesf vo varginamas Lenkų legijo- iiės, kad Lenkų vyriausybtl
ninkų. Lenkai prastovėjo čia nebus taip nesumaninga ir nef
kelis pagyvenimus namai ir tų zio pareiškė, jog jam neverta
tų prižiūrėti, kad rinlainai j- Anglų teismai čia pasmerkė Albany. Darbavietės uždą ry beveik visus metus. Tr dabar siims pildyti neapgalvotų
namų žmonėms prieš pat pa tolinus būt Italijos piliečiu.
vyktų teisingai, ne vienos ko dviem metam sunkiųjų j^irhų už tos buvo Gruodžio^23 d.. Su- Lapkr. I d. buvo atjoję iš Žel mo nutarimų.
degsiant liepta išsikraustyti.
kios pusės naudai. Vilnius tur palaikymą neva išdavystės doku pryžo 'darban apie 900 darbi vos 25 Lenkų žvalgai, kurie
Žmonėms leista pasiimti vi SUSITAIKĖ BULGARIJA
DRAUGĄ?!
būt pripažintas kaipo Lietu mentų ir raštų.'
ninku.
PLATINKITE
išplėšė Žydų "Krautuvėles.
sus reikalingesnius
daiktus.
SU RUMUNIJA.
vos sostinė ir Seimo buveinė.
Žmonių ūpas buvo prislėg >■ >,
Bet visus rakandus prarijo
Tuo 'tarpu toksai įspūdis, “BLUE LAW” SUMANY kalauja reformatoriai:
tas. bet dabar žymiai pakilo.
liepsnos podraug su namais.
Bucharestas. Sausio 4. — Po jog Lenkų valdžia nesutiks su
Visose Suv. Valstijose įsta Laike manifestacijos kalbėjo
ilgu nesutikimų pagaliau su šiomis sąlvgoiilis. Lenkų val MAS BUS INDU0TAS SE
Spaudos balsai.
NATUI.
tymų keliu uždrausti visokius, kun. A. Ivaška ir Steig.Sei
sitaikė
Bulgarija su Runmni- džios nusistatymas gana yra
v
Spaudos balsas yrą visuo ja. Susimainyta reprezentan
kadir menkiausius, sekmadie mo atstovas Bnleas. Buvo ren
Išsijuosę veikia reformatoriai
aišku*
priėmus
rezoliuciją,
ku

niais darbus kaip dirbtuvėse, kamos aukos. Žmonelės noriai
menės baisau nes spauda at tais.
fanatikai.
ri
padaryta
užsienio
reikalų
Delei įvairių aplinkybių
stovauja visuomenę ir kalba
įvairiose valdiškose ir priva duoda.
komiteto pasitarus su .kuni
Balnikų valsčiuje suaukotu sitrukdė išleidimas knyge
jos vardu.
*
SULAIKYTI KARO METO gaikščiu Sapiega. Tąja rezo Washin<toii,' Saus^ 2. — tinėse Įstaigose, taip ir aplink
virš 40 kailinių. Saulių są- skirtos K. Sp. Draugijos
Vietos laikraščiai
didžiai BONUSAI ANGLEKASIAMS
Projektas “Blue Law” įsta namus.
liucija reikalaujama valdžios
pasipiktinę tokiuo Anglų pa
tymui jau paruoštas. Ir, sako Uždrausti jiekmadieniltis va jungon įsirašė apie 20 asmenų. riams už 1920 m. Nesusj
įvesti
visoj
vidurinėj
Lietuvoj
jos duoti prieš Kalėdas;
sielgimu Airijoje. Tik vienas ’ Clearfield, Pa., Sausio 4.
ir
ma, kad tomis dienomis bu žinėti traukiniams, taigi
Lenkų
ei
vile
i
r
kurinę
admi

ji
jau yra baigiama ir greit|
JONO APERAVIČIAUSlaikraštis Times kaipir užtn- Anglekasvklų operatoriai VIgatvekariams ii
aulomobi
siąs
paduotas
senatui.
Tuo
ti

bus išsiųsta „visiems narini
LAIDOTUVĖS.
riauja valdžią. Sako, kad nai-’duriniam Pennsylvnnijos aps- nistraciją.
kslu smarkiai „darbuojasi ko- limns.
Kuopų prašoma nenustoti df
Ir tas buvo tariama, kuo lėtas senatorių, gi ypač sena Uždrausti tomis
sustabdyti
kinimas namų nors ir aštri krity nusprendė
dienomis
z
met
musų
pasiųstoji
Varšu

Linkuvoje Lapkr. S d. buvo bavitsis ir tolinus. Nebusite
priemonė, bet tų namų gyven karo meto bonusų mokėjimų
torius McKellar iš Tennessee visokius pasilinksminimus. Už
von delegacija yra dariusi vi valstijos.
tojai juk turį būt surišti su anglyk asiuins.
daryti visus teatrus ir viso iškilmingos laidotuvės karžy vilti. Jau rengiamos knygos!
Tie boipisai buvo mokami. sų pastangų, kad kaip-nor*
pąsalinguoju užpuolimu.
Tą projektą»netik gyvai pa kias iMisilinksininimo vietas. gio Jono Aperavičiaus, kritu 1921 niet. Kas dn nei jo|
priėjus
prie
sutarties.
Daily Exprcss apgaili Ai su tikslu paraginti darbinin
remia, lH>t ir nurodymų duoda
Uždrausti sekmadieniais iš sio šiame mėnesy’ koyoje su knygų už 1920 metus nege
rius, atsidurusius tarpi' k<ijo kus kuodaugiuus iškasti ang Minėto Lenkų komiteto pa įvairios protestantų
sektos, nešioti, pardavinėti arba pir Lenkais. Kulka jam pataikė tai gaus kartu su šia pask!
tiesiog galvotu nuo ko jis ir ne.
ir priekalo — sinn-feinetių ir lių. Karo metu tas buvo rei tarimas pradėta vykinti, nes kaip tai: metodistai, baptistui, kti laikraščius.
V. Kulikausl
kalinga. ftianflie ne, sako ope p. Ruczkevvicz, buvęs Rytų episkopatai, kongregaei jonu
Anglų.
Žodžiu tariant, visoj šalyj mirė.
K. Spaudos Dr. Sekretui
Radikalė spauda sako, kad ratoriai. Nes anglių yra užtek kraštų viršininko Osniolows- li štai ir kitos.
nori imi* padaryti žmones gy Jo tėvas buvo nuvažiavęs
t
kio pagalbini aku,
paskirtas
tokie įvykiai negali būt palik tinai.
To projekto tikslas — pri vnis la valiais si'kinndieiiiais. pas ji atsilankyti ir nuvežęs
maisto ir šiltų drabužių. Bet
Vilniaus komisaru. Jiiomi no versti visus šalies gyventojus
ti be niekur nieko. UŽ tąs
SENATAS ANTRUKART
—
Smarkios
bausmės,
nuvažiavęs rado tik nuogą sū
rimu
pakeisti
Zeligowskio
val

baisenybes Airijoje privalo at
švęsti sekęuidienius. Nepaklu
*
PRIVEDĖ FINANSINĮ BIdymą. šiuo keliu eidama Len sniuosius bausti.
No tik norima
sekmadie naus lavoną (nunuogino jį
sakyti valdžia.
' x
jLIŲ. f
Svetimų šalių pinigų vert^
kų
valdžia,
mat,
taip
nori
li

Darbo organas
Daily lleProfosininkai reformatoriai niais žmones suvaržyti iaip, Lenkai). Parvežęs'šunų į na
rnld šaukia darbininkus nors
Washington,
Sausio 4. — kviduoti Zeligowskio “maisti šitoj šalyj taip įsigyveno, kad kaip ko panašaus nerastum mus, j šikšnius, ir, pabudėjęs linai neamžinu $25,000 Sat
kartą
imties
griežčiausių Kongresas' nesenai buvo pra nį ” darbą ir užsitvirtinti pil jie inažu-painažu ineis ir į pfi-' visam pasaulyj, bet dar už to namuose tris dienas, atlydėjo buvo lokiu pagal Merehnntl
D n and Trust Co.:
priemonių ir sustabdyti tą pa vijęs bilių, kuriuo atgaivina nai Vilniaus krašte, kaip tai vatinius žmonių namus ir nu įstatymo peržengimų siūlomo? a. a. Joną į Linkuvą,
Iš pat namų lydėjo raite Anglijos sterlingi, svarui
pra
sibaisėtiną karą, pakeltą prieš ma karo finansų korporacija. butą Liepos mėnesyje, nepai rodys žmonėms, kas kaip turi skirti aštrios bausmės
dėjus šimtu dolierių ir bai lių būrys, šautuvais apsigin Prancūzijos šimtui frankų
Airių tautą.
,
Prezidentas nepatvirtino ki sant to, jog ji buvo davusi Imt, gi kas ne.
klavę, o Linkuvoje patiko vie Italijos šimtui lirų
gus šimtu tūkstančių dol.
baus. Tad vakar senatas iš Tautų Sąjungai tvirtų pužu-’
Neturi
būt
darbo
sekmadie

Bet jei Ąai-lni* prasižengi tos šaulių būrys su orkestrą. Vokietijos šimtui markių
ORAS. — Šiandie ir rytoj naujo bilių pripažino ir in«la dų neapimti Vilniaus.
niais.
inai .butų atkartoti,
tuomet Po pamaldų bažnyčioje nuly I.ietuvoa šimtui auksinų
Gautomis iš Vilniaus žinio
išdalies apsii iaukę; gali Tint vė žemesniąjnin kongreso bu
dėtas į kapines įr palaidotas. Lenkijos šilimui, markių
Abelnai imant, štai ko reį- jau pasiųloma ir kas kita.
lietaus; šalčiau
tui tai padaryti.
1 mis Lenkai ruošiasi prie nan-

KATALIKŲ SPAUDOS'
DR-JOS NARIAMS.

PINIGĮI KURSAS.

__ 9

VI

DRAUGAS

Antradienis, Sausis

Kąm rupi Lietuvos neprigulmybė, tas turi daryti, kad
Tik ką gautos Knygos
mus inteligentija butų sąži
Kita Lenkų klaida — tai
“DRAUGAS”
ninga. Aukojome Lietuvai pi
Vil
k kasdieną ttskyrus nedėldlenloa. suokimas su plebiscitu
štų,
tol
mums
užteko
šviesuo

Sutvėrimu,
kuris
turi
dvi
nigų. Tai buvo naudinga au
PRENUMERATOS KAINA;
niaus apskrityj. Po to sutiki
ii Lietuvos
lių,
arba
mokslus
išėjusių
koji,
dvi
ranki,
po'porų
ausiu
ka, nes pinigų mus tėvynei z
mo jie patyrė, kad Zeligows0BICAGOJ IR UŽSIENYJE;
Metams .................... ...... *8.00 ki su savo divizijomis tura§> ir akių, vienų nosį, 32 dantis Lietuvių tiek kiek turėjome. reikėjo. Bet dar labiau negu
Pašei Metų ............................... 4.00
išsinešti iš Vilniaus, kuomet vadiname žmogum. Visi minė Dauguma jų nerasdami duo pinigų dabar jai reikia sužl
Bažnyčios Istorija *(215 puslap.) ............................... 50c.
SUV. VALST.
nos
ir
vietos
namieje,
kraustė

Metams .................................. |«.00 atvyks kitų
tieji
ir
kiti
dar
neminėtieji
iungu valdininkų. Tai-gi mes
viešpatijų <kaAr-gi kalta čia Katalikų Bažnyčia? ...................... 50c. '
Pašei Metą ............................
8.00
si
svetur
ieškodami
pelninges*
daigtai
sudeda
žmogaus
kūnų.
turime
rūpintis*
kad
ji
to
ruomenė. Ir galų-gale Lenkai
Dvasiškoji iškalba (Kun. Dro. Jauniaus) .............. 35c.
Prenumerata mokosi ĮSkalno. Lal
Jis yra geras ir naudingas uių vietų. Kai patys pradėjo turėtų.
as skutosi nuo užslraSymo dienos dar gali pralošti plebiscite.
Homilijos (pamokslai) Visų metų Sekmad.......... $1.50
ne šuo Naujų Metų. Norint perm&ldaigtas. Tečiaus ne vienu me valdyti savo žemę, pasiro
Tad
ar
kartais
Lenkai
ne

Tankiai sakomi, kad jautos
Oj U adresą visada reikia prisiųsti Ir
Sakyklai Vadovas (pamokslai) 3 knygos.......... 3.00
dė, kad visko mums trūksta. sąžinė yra jos teismai. Kol
adresas. Pinigai geriausia sių bus
sugalvoję ir plebiscito kunu žmogus gyvena.
Viešosios Šv. Sakramento Adoracijos Vadovėlis .. 50c.
sti ltperkant krasoje ar ezprese “MoKūnų turi ir beprotis, kuris Neturime profesorių lietuviš kas dar nedrąsu sakyti, kad
oey Order" arba (dedant pinigus 1 metu palikti Zeligowskį ten,
Paveikslai žmogaus nusidėjėlio, teisaus ir tobulo 35c.
registruotą laišką.
kur jis šiandie yra apsistojęs, daužo save bei kitus, ir žino-] kam universitetui; neturim Lietuvos teismui esą taip gry
Štai Tavo Motina (Geguž. ir Spalio mėn. skaitymai) 25c.
jei skleidžiamos tokios keis gžudis dar pavojingesnis ųž chemikų cukraus dirbtuvėms ni kaip jos sąžinė. Štai buvo
“DRAUGAS” PUBL. 00.
Jėzus musų meilė........................................................... 25c.
8. Oakley Avė., Chicago. tos “žinios apie bolševikus ir beprotį. Kai-kurių žmogžudžių įkurti; neturim elektrikų Kau vienas asmuo, kuris kitados
Štai Viešpaties Tarnaitė (Gegužinė) ...................... 20c.
kūnai ytin sveiki ir stiprus. no gatvekarianis sutvarkyti, nedorai įsiskverbė į kunigyste,
Pabaltijos šalių likimų.
Tel. Roosevelt 7791
Katalikų Tikėjimas ir jo priešai ............................ .. 25c.
Nebūtų stebėtina, jei Želi Yra ir bepročių • kūno jiego- neturim mechanikų garve paskui ėmė jų teršti girtybė
Apie tikrąjį pamaldumų ......................... t. ....... 25c.
gowski trumpoj ateityj pas mis toli pereinančių garbin žiams statyti, kad Lietuvos mis ir paleistuvystėmis. Tom
geležinkeliai
galėjų
patys
ap

Ar katalikas gali būti- socijaliatu? .......................... 50c.
kelbtų nemanus pasitraukti iš giausius mokslininkus. Mato
nedorybėm lėšų jis pasigamin
rūpinti
savo
reikalus.
Dvasiškoji Komunija .................................................... 15c.
Lietuvos teritorijų. Talkinin ma tat, kad ne vienas kūnas
davo šmugeliavimu. Vifcas
sudaro
žmogų.
Tų
tiesų
jau
Trūksta, tai trūksta mums Kaunas tų žinojo, bet ne teis
kai juk nesiųstų 'prieš jį ka
senai
pastebėjo
Grekų
išmin

šviesuolių.
Bet tauta jų reika mai. Milicijos viršininkas tų
suomenės. Nes Tautų Sąjunga
čius
Aristotelis,
kuri&^mogų
Vadovas po Rymų 2 knyg. ..................... .......... ..
3.80
lų jaučia ir dirba, kad. jų bu Seinų vyskupo suspenduotąjį
daug 'kartų yra pasisakiusi to
vadindavo
protingu
gyvuoliu.
tų. Tūkstančiai pradinių mo ex-kunigų šmugelninkų areš
kiems žygiams neturinti rei
Auksinės Varpos (Dainos) ....................................... 25c.
kiamų spėkų. Ir kas tada bu Aristotelis pažymėdavo, kad kyklų dygsta, trisdešimt gim tavo. Teismo ministras liepė
Antano Baranausko (Vyskupo Raštai) .................. 25c.
tų. Patiems Lietuviams pri žmogaus prigimtis susideda iš nazijų veikia, rengiamas ir paleisti jį bardamas Kauno
Šeimyninkėms Vadovėlis :......................................... 50c.
ieitų tų VaršavJs tarnų kaip dviejų dalių: apčiuopiamo kū universitetas. Yra vilties, kad milicijos viršininkų už “pilie
Darbininkų klausimas................................
15c.
barsukų išrūkyti iš Lietuvos no ir neapčiuopiamo proto. mokslo trukumą taps pripil čio asmeninės laisvės varžyIš Gyvulių gyvenimo (Labai įdomi) ....................... 20c.
Kūnų Grekų išminčius vadin dyta. Kaip tik tauta pamato, mų. M
ir iš Vilniaus.
davo gyvuoliška žmogaus da ko jai trūksta ir ima rūpintis
t
Krikščionių demokratų par
Topus dienomis iš Pary Reikia laukti kas-nors nau limi, neapčiuopiamų išmintį
tuo reikalu, tai nieks jų nega tija turi absoliučių didžiulių
ja
įvykstant
su
Zeligowskiu.
Ponas ir Muzikai (Teatralia veikai.) ................ .. 20c.
čius v ir iš Danijos sostinės
vadindavo siela.
li sutrukdyti.
Nes
ne
veltui
tokios
žinios
Steigiamųjame Seime, bet kas
.opeirtiageno paskleista keisŠventoji Agnietė (Teatrai i s veikai.) ...................... 25c.
Proto
reikalų žmonėms vi Tik betveriant neprigulmin- žin kodėl 'ta jiega nesinaudo
skleidžiamos.
žinni. Vienoje žinioje busuomenė senai pamatė. Jau gų Lietuvos valstybę pasirodė, ja. Gal tai mus partijai ne
‘ ‘DRAUGO ” KNYGYNAS.
pasakyta, kad Vilniaus uzvisi dabar garbina mokslų ir kad žmogui negana tųdviejų pareina nei mintis, kad Lietu
jatorius ZeligowskL gal va
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, Illinois.,
žmones turinčius jo daugiau daigtų: kūno ir proto. Ir kūnų vai reikia sąžinės.. Kuomet
lčiai* mobilizuojąs savo
už kitus. Daugelis tautų ver ir protų turėjo finansų minis žmonės liudodavo vien uolose
?kas. Kitoje, kad bolševikai
kte verčia jaunuomenę išbūti tras Šimkus, kad padavė pen ir kovodavo su urvinėmis mešA. a. Antanas Matulaitis
Sumanę pulti Pabaltijos valsmokykloje nuo 6 iki 15 metų. kis milijonus auksinų Duo-Įdcomi tuomet kūno raumenys
Įrbes, jose įvesti sovietus ir Marijampolėje 24 Lapkričio,
8. FABUONAS
VBTRATIB
Tokiu budu tautos priversti džiui. Tas taip-gi turėjo ir buvo /labiausiai branginami.
Bujungti su Rusija federati- 1920, buvo laidotuvės karinin
A. PETRATIS ft CO.
nai stiprina protingųjų savo sveikų kūnų ir šviesų protų, Dabar jau esame priaugę tiek,
ri&is ryšiais. Tuo tikslu esą ko a. a. Antano Matulaičio,
Mortgage Bank
prigimties dalį. Nei viena tau kad tuos/naujai gemančios tė <ad ir proto apšvietos reikalų
BJBAIi
BSTATB—IN8VRAM0N
jlšėvikai
jau
sutraukiu žuvusio kare su Lenkais, dar
ta nesigailėjo to. Priverstinas vynės pinigus pasisavino. Duo- suprantame. Nesenai atgautoji Nesenai vienas visuomenės European American Bnrean
itlingų karuomenę Estijos jauno, bet jau pasižymėjusio
mokslas išrodo lyg laisvės su dis buvo taip gudrus, kad autos laisvė parodo visiems gerbiamas S. V. valdininkas
ibežiais.
savo darbais tėvynei besiver siaurinimas vaikams, lyg iš
Berlyne ištruko iš Vokiečių ir
viešųjam susirinkime kalbėda
W<g<AROTTAA»
Tos žinios intariamos. Ar žiančiai prie laisvės ir kovo laidų padauginimas visuome Lietuvių detektyvų. Jį ir da norintiems žiūrėti, kati nei ku mas didžiai nustebino publiką.
SSth
g>.
Chlcoeo, m.
nebus jos Lenkų prania jančiai už savo nepriklauso nei, lyg pelno sumažinimas šel lį jo pasisavintų pinigų su lio raumenų, nei proto apšvie Jis pasakė, kad jei turėtų rei
su
tos žmogui negana. Dar Teikia
utos. Nes Lenkai visais lai- mybę.
mylioms. Bet protingumo su čiupo tiktai Kopenhagos poli r sąžinės. Mes Amerikiečiui kiamo autoriteto, apkaltintų
Gimė jis NetičkampTo kai- stiprinimas žmonėse atsveria cija ir teismas.
lis pirm sugalvotų kokių
lietuviai pundus dolierių siun- teisme radikalų nebaustų kalė Tel. H&rrison 6688
^J»angų ima skleisti ,jne, Marijampolės parapijoje. tuos tris nuostolius ^taip gau
jimu, bet mirtimi.
Pasirodo, kad Duodžių; Gan
įnytas, melagingas ži Šis didysis karas ištiko jį be siai, kaip vasaros patogumai delių ir Duodžiukų Lietuvoje ėmė į tėvynę, nes mus broliai
DR. L C. BORLAND
to prašė. Dabar išrodo, kad Tokia kalba daugeliui reikė 209 S. State Str. Kamp. Adams
Marijampolės musių nuobodumų.
le. Tomis žiniomis jie mė- simokinantį
yra užtektinai daug. Šakių ap neprašomi tupėsime pasiųsti jo pasibjaurėti. Negaila radi Valaad.: 1 Iki 4 po plet. Nedek 10
12 dieną.
ia patirti pasaulio diploma- gimnazijoje, kurių jis baigė
Lietuvių tauta be abejonės skričio iždinė užsidegė. Žmo brangesnę dovanų. Sąžinė tau kalo, kuris drumsčia visuome ▼ai. ikiIdetaTls
perkalbėtojaa
nuoinonę ir iškalno patei- ne Lietuvoje, bet Rusijoje turi keletu milijonų porų ran
nės supuolė ir užgesino. Iš tai yra brangesnė už pinigus. nės gyvenimų, suokalbiauja Sered.—6 Iki 8 rak. Ned. 10 Iki 12
Iti kokius-nors savo piktu mieste Voroneže, kur “Lietu kų ir kojų, kitaip sakant ke išgelbėtų dokumentų pasirodė,
Niekas negali tokioj daugy prieš teisėtų šalies vyriausybę.
vių Komitetas Nu kentėjusi ems letu milijonų lietuviškų kū
rbus.
ad iždinėje .nebuvo pinigų. bės pinigų susiųsti,’ kokios Bet gaila to valdininko, kure
Telefoną* Boolevard 0199
Jei
bolševikai
rengiasi nuo karo šelpti” buvo įstei nų. Praeitijc, per tris-keturis Augštus mokslus išėjęs iždi nepajiegtų išmėtyti nesąžinin su tokiu kalba pasižemina ir
gęs
gimnazijų
Lietuviams
pa

juoliman” prieš Pabaltijį,
šimtas meti) mus tauta sirgo ninkas puikiai mokėjo lošti gi žmonės. Norėdami, kad A- žmonių akyse netenka sau pri
bėgėliams.
Ten
jis
draugams
jrantaina, Zeligowskiūi pin
baisia liga. Kas tik įgydavo kortomis ir mėgdavo lų da merikos aukos nenueitų vė gulinčio aūtoriteto ir valdinin
DENTISTAS
tu apsidrausti. Reikalinga buvo žinomas kaipo labai vei žymaus turto ir mokslo, tas ryti,'kol apskričio iždinėje bu jais, kad Lietuvos laisvė ne kui reikalingo rimtumo.
klus
“
Ateitinkų
”
mokinių
8811 Soatfa Hatoted Street
stiprinti savo spėkas. Be
pabėgdavo nuo mus tautos vo pinigų. Tapusi tuščia aps- patektų pavojun dėl valdinin Kas daugiau. Toks pasaky
Valandos: 0—18 A. M.
1—8: 7—8 P. Mriežasties
nekoktu
butų draugijos narys. 1918 m. su pas svetinius. Ta liga pasilio kričio iždinė užsidegė.
mas
papiktina
minias
ir
šitos
kų nesąžiningumo, turime rū
grįžęs
į
Lietuva
apsigyveno
■elbti mobilizacijų. Todėl
vė Daukanto ir Valančiaus
Nėra taip didelio jaučio pintis, kati liautųsi ištvirkimus be kurstymų su kurstomos pa
Mari
ja
n
ipol
ėję.
Da
rba
vosi
įešama
apie bolševikų
kilti prieš tokius autokratus
’Ia laikais. Tada iš tautos išaugo Liet. ir niekus nemoka taip musų tėvynėje.
įolimų” ir šis ^pateisina jis “Žiburio” draugijoje, or visas šviesuolių, sakykim, hn> smulkiai rašyti, kad ant di
laisvoj, demokratinėj šalyj.
ganizavo krikščionių demo mus. Jis pasiliko savo tautoje.
Indui Kauno laikraštis Kitas nuotikis:
?ligowskio < laibų.
Dr. A. L Yuška
kratų partijų, traukė į vieny Dar neperdaug turime švie džiausio jaučio skuros smul “Tauta” buvo tuoini susirū West Palm Beach miestelyj,
Reikia Jaukti ne tik Zcli- bę krikščionis darbininkus, ža
kiausias raštas sutalpintų pinęs. Mes ištolo būdami lyg
1900 S. Halsted Str.
rskio spėkų sustiprėjimo dino susipratimų kaimo jau suolių Lietuvių tautoje, bet vardus tų valdininkų, kurie abejojouie ar neperdeda. Pers Floridoj, tos valstijos sveiku
Tel Osnal MIS
lėbauja visuomenės lėšomis kaitėme valdininkų pasiteisi mo tarybos pirmininkas Joe
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare j
Įietuvos teritorijose, bet dar nimo tarpe,. besispiečiančio ta jau turime.
L. Earman leidžia laikraštį.
Gyvenimu
Kol svetimi valdė mus kra Mes tat turime šviesuolių, bet
kitų Lenkų žygių.
da į “Pavasarininkų” draugi
nimų ir negavome ramybės. Tume laikraštyj tas tarybos
SS11 W. SSrd Str.
=B tie šviesuoliai neturi sąžinės
įVaršavos ponai žino, kad jie ją. Vaisiai jo darbo pirmiau
Tel Proapect 8400.
Dabar jau ir mes nebegalime pinųininkas veda politikinę
atlikę daug didelių klaidų siai ėmė rodytis tuo, kad, vo damas vienuose namuose. Ke Kuomet generolas Žukaus nereikalauti, kad kaltininkai
kovų prieš valstijos guberna
indamiesi Lietuvos ir Gudų kiečiams ""iš Lietuvos imant letas Lenkų netikėtai jį už kas fronte kovoja su Lietuvos taptų nubausti.
torių Catts. Užsipuldinėjimai,
įmes. Pirmiausia klaida ta, trauktis, pavasarininkai pirmi puolė ir per langų šaudydami priešais, mus šviesuoliai kratų
Seimas panaikino aštrinsiąs mėtyt, ne bi kokie. Nes štai
jie neįstengė ir nemokėjo stojo savanoriais į besidaran mirtinai jį sužeidė, nuvilko jo daro Žukausko namuose. Ka
J. P. WA1TCHES
gubernatorius-.skelbia
jam
at

bausmes,
jis
dovanojo
visiems
LAWYEB
loti, buk Zeligowski ne jų čių Lietuvos kareivijų, įie bu rubus, nuavė batus ir vien ruomenės stambiąsias vietas
virų laiškų, ir tiesiog pareiš
tėvynės
laisvės
ardytojams
UBTUVU ADVOKATAS
siųstas Lietuvon. Zeligowskį vo parama ir atspirtis pirmai marškinį paliko. Jausdamas jie paveda asmenims, kurit
S. .V4itand Avė.
kia: Kad jei, girdi, ir toliau 'Vakarais:Tel.4500
Yards 1053
Sava pasiuntė Vilniun vi- Lietuvių mobilizacijai. Kai gyvenimo pabaigų atliko iš giriasi, kati buvę Lenkų prie- liet pasirodė, kad peranksti
man neduosi ramybės su savo )len. Room SIS—159 N. Clark St.
plikutėlį. Prisiėjo prista- jauni vyrai stojo j kareivijų pažintį, priėmė šv. Komunijų toliui, Vilnių leidžia užimti taip daryti. Dar perdaug yru
Tel. Randolph 3507
prikaišiojimais, tad pasimsiu
|ti jam ten maisto ir karo besitveriančios Lietuvos val ir paskutinį patepimų.
bolševikams vien dėlto, kad netlorų asmenų, kuriems suži
užtaisytų dvivamzdį šautuvų,
bai atstoti baimė.
Sagos* .Jo kareiviai pasi- stybės ginti, Antanas Matulai Mirus jojo kūnas buvo par kasžin koki formališkumai esą
įsižiūrint į Lietuvą .susyk nuvažiuosiu į West Patui
taip išalkę, kad nepasi- tis apleido draugijų darbų, ei vežtas į jo tėviškę. Iš čia atly netvarkoje, atmaino savo pa
Pbona Canal 267
Beach ir tamstų ant vietos pa
rino plėšiniais. Atimto nuo damas prie reikalingesnio, įs dėtas 23 Lapkričio vakare į valdinių pulkininku įsakymus matyti, kad plačioji liaudis
klosiu. Laiško pabaigoje dar
įtuvos gyventojų maisto tojo į karininkų mokyklų, ku Marijampolę, dar už miesto lų pulkininkų neklausę, bet yra dora ir turi sąžinės, tik
pažymi, kad tni paskutinis
buvo permaža.
. i rių baigęs kaipo kurininkas daugybės žmonių, gimnazijos pasitenkinę vienos . Lenkės šviesuoliams jos t i nkstą. Lietu
Lteiuvis Gydytoju Ir
pers|M‘jimas.
vos
liaudis
yra
galinga,
nes
moteries
pasukojiniais,
Len

[aršava iš kitur Zeligows- išėjo tėvynės ginti. .Jo gabu mokinių ir katalikiškųjų vie
Chirurgas
Tegu kas nori pamėgina pa
ĮSU So. Halsted Street
į Vilnių siijzdama mais- mai greit buvo pastebėti ir jis tinių draugijų su vėliavomis kams atiduoda Lietuvos arto kiekvienus užaugęs žmogus, skelbti tokius grūmojimus.
10 Iki 12 ryto; 1 IM 4
negalėjo pasislėpti nuo buvo pakviestas į -štabų. Kai ir kareivių pasitiktas ir į baž lelijų neiškrovę jų nej iš va v v ras ir moteris, turi balsavi- Nei nepasijus, kaip atsidurs Valandos:
po plet. 6 iki S vakare.
lių akių. Ir tuoini pasi- buvo rinkimai į Steigiamąjį nyčių įleistas. 24 Lapkričio gonų. Lenkams tenka indais ino teisę. Lietuvos balsuojan kalėjiman.
kud ji. pati siuntė Lie Seimų, krikščionių demokra gedulingas pamaldas pribuvo vėn visas vienos mus karno čioji liaudis turi reikalauti iŠ
Bot kaip kam čia vrn galima
tų savo generolų. Šilin tų partija pastatė jį kandida iš Kauno Seimo vice-pirminin menes dalies štabas, nes ji< savo ministrų, kad jie prižiu-. tiesiog negalimi daiktai.
HNiliiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHi
Reatd.
1189 Indepeadenoe Blvd.
retų
teismu.-^
o
teismai
turi
sužinojo,
kad
tas
štabas
buvo
iu vaduoti Lenkų dvari- tu į Seimų, į kurį jis ir buvo kas kun. Staugaitis, karo mi
Ir paskui stebisi tokie vai
Telefonas
Vau Boren 994
dvnrų.
išrinktas. Seime jis buvo vie nisteris p. Žukas ir dar keli girtas ir giltų štabų paėmė neglostyti nesųziningų valdi- dininkai ir visi kiti, kad. vai
_
'aiškiausiu prie Zeligo- nas veikliausiųjų veikėjų ir Seimo nariai. Lydėjimų į ka Jug aišku, kad tuose ir pa ninku.
diškosios įstaigos negerbiamos
Aukščiau ar vėliaus pasiro ir įstatymai nepildomi.
Varšava prisipažino, darbininkų. Dėlto jis buvo pines gražino lęareivija, abiem našiuose atsitikimuose netru
O.
Rasas Gydytojas Ir Chlrorgaa
l?t Šis su Lietuviais pa- krikščionių darbininkų Fede pusėm kelio su ginklais į eiles ko nei kinio sveikatos nei mok dys Lietuvos sąžinė. Ji paro
Spndjalistas Motortikų, Vyrtilni
Valka t*
ehrmaHba NU
jaliaubas. Nes tas padu* racijos vedėjas. Šių vasarų, sustatyta, draugijų atstovų slo, o truko tiktai noro taniau dys visiems, kad Lietuvoje
VALANDOS: 19—11 ryta 9—8 po
Drover 8441
Įpalioubas, Lietuvos vy- kai Lenkai ėmė pulti Lietuvą, vėliavom, draugijų vainikai ir ti Lietuvui kaip reikia: truko nėra ir negali Imti laisvės vog Tel. Varde 1616
■jota, 7—• vok. NedėUomls JO—1SŠB,
OHsaa MAt^Bo^Halsted M^OUtapo
IKEVICZ
sąžinė.-..
Be
sąžinės
pavieni
ti
ir
tėvynės
darbų'
nesąžinin

kareivių
muzika.
Prie
kapo
Dr.
V.
A.
8ZY1
jis
stojo
vėl
j
kareivijų
p»»iįbei reikalaujant, potLietuvis Gydytojas,
Vnršavos ponai. Su rjžę? ginti tėvynę ir už jų gal- buvo pasakyta aštuonios pra-fzlnogus gali apsėįli, bet ir ji- gai dirbi i.
mtHHIMIIHIHIIIMUIinilllllllllllHIIIUIS
tankiai patenka į kartUve.padėti. Automobiliu nuva kalbos. Amžinų atsilsį.
[ir paniškoji} pasauliui
8908 S. Halsted M
10—12 18 ryto 1—2 Ir
BIZNIERIAI GARSINKITE
Tauta b»' Sąžinės negali išbūti PIRKITE KARO TAUPYMO Valandos:
valdžios suktybės ir žiavęs arti Varėnos Bobriškių 2G XII 1920.
t-l- vakare Ned. 10—12 |8 ryto.
ŽENKLELIUS (W. S. S.).
neprigulminga.
“Dk'AUGE.”
pasielgimas. Daugel Laime austojo nieko ueritikė- Marijampolė

IAETUVTŲ KATAŽKV DIENRAŠTIS
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>o vandeniu , ir lengvai suda mo užsienyj jds dvie.pi suim
A. A. $LAK18
ADVOKATAS
Atsitikimuose, kur natura- vei akmeniu ir patėmijai nuo pirmojo vyro'Vinco ii
Ofisas vlAirmlesty]
Bronio
Jasiukinų,
kurie
jau
koks
atsiliepimas!
”
rašo
(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus)
ASSOCIATION BLDO. ,
18 80. X« Šalie St.
Jr. Bell. “Jeigu to nekuomet 20 metų kaip yra išėję svetur
reikia »udvryti kompanija, su- P"** '«™z.uoHa,,|-i lietuv,
lizuoti Amerikos piliečiai iš
LIETUVAI ŪKININKAI IK
, Valandos: 8 ryto Iki 6 po pietų.
Broniaus
adresas
buvęs:
312.
Panedėllais iki S vakare.
pirkt kelis automobilius ir
V«*» S™ «* važiuodami iš Suvienytų Val nebandei, dabar padaryk ii
~JŲ KOLONIJOS,
Netiltomis ofisas uždarytas.
Fiftli Avė., New York, o Vin
pažiūrėsi
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kaimas
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kolū
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-------------stijų nepasirūpina Amerikos
vį mėginau ir man atrodė, jog co: 178, K. Dėmės Beldau,Wiskiai
sau,
pradėjus
nuo
menam)
buvo
pakrikęs.
Atvaldžios pasporto, arba, vie
Keliose valstijose yra Lie
K
Hart,
vargonininkas ton Amerikos pasporto, war- žnmgųs kalė kiek tik galėda haw Eriniuk, Scotlaml (?).
tuvių ūkininkų kolonijos, kaip Bapids,’ Muskegon,
Pbone Seelsy T«88
mas prie pat nymo ausies.”
J.
J.
šiaučiunas
išnaujo
sutVisų,
kurie
šį-tų
žino
apie
toja ar Tai pasportų ar kit ko
Connectįeut, New York, Miclii- Pantwater, Ludington, ScottDR. L M. FETOERG M
S' ažiai gieda, kį dokumentų, išduotų atstovo * Jeigu du, mąjįi akmenėliai, minėtus vyrus, prašome sku Oydo specialiai visokias vyrų 1»
gan, Wisconsin, Lousiana, ville, Fountaiu, Peacock, Lut- v‘rkV ir
engvai sųdhoti po vandeniu botai mums pranešti sekančiu
moterų lytiikss Ugaa.
Kansas, Nortli ir South Dako- her, Wellston, WalkerviUe, ir Seštathemais čionai Lietuvių, tūlos valstijos, kurion keliau girdėti, tai tokiu budu kož3401 Madfeon St.. kampas
adresu: Litliuanian Le«r’‘' '
tem Avė., Chlcaco.
ta, California ir nemažai Ca- kitur. Labai geras butų pasi-paikučiai mokinami lictuviš- ja. ar prie kurios prigulėjo nas mažas vėžys, kuris taksi
( Valandos: 2—4 po piet; 7—8 vak.
10,
Paiace
Gate,
Kensington,
ti ir tašyti, tž tat pirm. išreiškimo savo ištikimy
■udoj. Paskutinėse keturiose važinėjimas ir nevienas,, nore- Pla*
savo nagais, padaro gana gar- W. 8. London.
damas
pamatyt
Lietuvių
koH
al
bė
p.
J.
J, Šikuciunui.
bės Suvienytoms Valstijoms.
valstijose retai išsimėčiusios.
ų bildėjimų. Kasžin ar van
Nors Canada ir N. D. priskai- lonijas, imtų sau por^ dienų, Lankydapias mus kolonijų Amerikos piliečiai, pasielg denyje nėra sutvėrimų, kurie Su augšta pagarba,
H. Rabinovičius,
tytos prie Europos klimato, brūkšt ir apvažiuoja. Ne tik a. a. kun. Serafinas sakė, kad dami nurodytais budais, ke susineša su viens kitu?
Atstovybės sekretorius.
Lietuviai,
bet
yra
ir
šiaip
kebūtinai
či
u
reikia
nors
trijų
liaujanti svetimosna šalysna
vienok Lietuviams yra per
“Daugelis metų atgal, mau
LIKT U VIS
kaipo aliantai, nors jie ir ne
lai ta, dauguma nenori tose liauninkų, kurie su visokiais seserų mokytojų.
GYDYTOJAS IR CHlRURGAa
dydamas
Grand
upėje,
Ontar
Oftaaa ir Qyveninio vieta
K. K.
išsižadėjo savo ištikimybės
Ant
pardavimo
puikus
penkių
valstijose ūkininkauti ir grįž reikalais važiuoja kaimas nuo
3333 South Halatad Stieet
io, padėjau galvų po vande kaiub:ft)u
namas, Lietuvių apgyven
Aaž vfržana Valveraal Mate Bw^
Amerikai, ir nors šis jų nepa
ta į rytines valstijas. Nekartų kaimo.
vietoje. Parsiduoda už 82,004.
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo I
niu ir klausiau — ‘tiek, tiek, toje
Įmokėti
21000.
Atsmaukite
nedėliotus
2
iki 4 po pietų; nuo 7 Iki 3 vak. |
FORT
STANTON,
NEW<
girtinas apsiėjimas dar ne
buvo laikraščiuos pastebėta, Tai-gi, draugai, kurie ma
op Siuoml adresu
tiek
’
—
girdžiu
lyg
kauto
čiršNedėliotais nuo 18 Iki 3.
MEZICO. .
reiškia, kad jieiiTš pilietystės
143® S. 5Oth Ct. Cicero, 111.
kad žiemos laike, kada užeina not, kad tas dalykas yra ge
cėjimas, ne ūži 1 gorint kito^šoprogos atimtos, bet toks pasi
didelės pūgos Nortli -Lakotoj, ras, prisiųskit savo antrašų, o
no upės atsiliepimas ‘tiek tiek,
Aš,
žemiau
pasirašęs,
kreielgimas labai pasmerktinas
bevažiuojant žmogų užpusto ir kada sutvarkysim, tai ir jus
iek’. Sutvėrimai vandenyje,
jis sušąlą sykiu su arkliais. pašauksinr su šimtinuke ar ki- Piuosi Per dienraštį “Draugų” Suvienytų Valstijų akyse. • iurie šaukės viens į kitų.
Dr. I. E. MAKARAS
Tankiui kūtėse gyvuliai sušą ta. Ar-gi nebūtų gražu, kad | Prie LietuvĮ4 visuomenės. Ser Atstovams, ar šiaip valdinin “O žuvys? Kasžin ar žuvys ii<
Idetuvys Gydytojas Ir ChinugM
lą, vaikai eidami mokyklon Lietuviai užvestų tokį puikų pu džiova ir trys metai kaip kams svetimose šalyse yra nu neturi savo kalbų? Viena žuvis
Ofisas 10880 So. Michigan Ava^
Vai. 10 Iki 12 ryte; 3 iki 4 po
nušąlą rankas, kojas, ausis, ir naudinga dalykų. Laiškus Į ^^u ligonbuty. Jokios pašel- rodyta^ kad šiuose atsitiki ‘drumfish” taip smarkiai
plot, 4:80 iki 8:80 vakaro.
veidus. Vienas 11 metų vaiku siųskit į “Amerikos Ukinin- P06 iš niekur negaunu. Gyye- muose nevizuotų pasportų į bugnuoja, jog galima girdėti
Realdencija: 10688 Porry/ Aoo«
Ar jos raudo
Tel. Pullman 842
nos,
vandenėtos
tis, augęs N. Lakotoj, at ko” redakcijų, 119 Washing-1niano yia epverbtinanf vykstančias valstijas, nors ir viaikštant ant kraut?.
ar užsidegę ? Ar
padėjime.
reikalaujanti esti piliečiais
kenčiate nuo Vai
važiavęs į Michigan pirmų ton St., Hart, Michigan.
“Žuvys turi ausis, kodėl tu
kio, užaugu, nusil
Tai-gi nužemintai prašau vi Suvienytų Valstijų, ries vizuo
V.
kartų pamatė kaip obuoliai
pnintų akių vo
rėti ausis, jeigu nėr kns girdė
kų, Žvairumo, ar
sų Lietuvių, brolių, seserų, pa jant tokius pasportus, butų
•uga.
kitų kokių akles
ti?”.
sigailėti manęs ligonio-ir kiek pripažinti tuos asmenis paval
: ilgų? Jus negaCICERO, ILL.
Praeitų rudenį keletas Lie
■VJ*
’ lite atidėti gydy
kas gali pagelbėti. Gal rasis diniais ar piliečiais tos Šalies,
mų nes laikas yra brangus. Ne
tuvių iš Canados atvažiavo į
HYGIENA MOKYKLOJE.
toli visos aklų ligos galima Iš
koks gailestingas asmuo, kuris kurių atstovai išdavė paspor
Iš moterų veikimo.
Muskegon, Mielu, ir nemano
gydyti, jeigu pradėta laiku. Juo
ilgiau jus atidedate prideramų
(Prisiųsta 19 Am. Raud. Kryžiaus)
grįžt. Arti llarto keli Lietu Vietinės M. Sų-gos 2 kp parinktų aukų Lietuvių susi tus ar dokumentus.
priežiūrų, tuo liga darosi aršes
Pastaraisiais laikais, Valsti
nė ir tuo labiau jus eeate pavo
viai išCanados ir N. Lakotos laikytame susirinkime, G ruod. rinkimuose. Labai nuolankiai
Priaugantis
kūdikis
privajui liekant neregiu.
prašau.
jos
Lepartmentas
atsisakinėja
nusipirko ukes. Iš minėtų val l. 2, išsireikšta daug gražiij
o būti mokinamas ir pridaboišiluoti pasjnntus sugrįžimui
“pSaSISBKš'
Antanas Grigonis,
stijų mažai kų apie Lietuvius minčių.
jamas sveikatos dalykuose,
į
-Suvįenyta<
Valstijas
tiems
Fort
Stanton,
Ne\v
Xlexieo.
girdėti, tarytum, jų ten nėra.
Dr. M. T. STRIKOL’IS
taip kaip jis yra dvasiškuos
Labai naudingas , sumany
Idetnvls Gydytojas Ir CSdnagBgĮ
Amerikos
piliečiams,
kurie'pri
Mųs-gi įtart kolonija jau mas atidaryti valgių gaminimo
reikaluos. Tankiai, kada kuPerkelia ofisų J Peopte Teatrų
ima ar net ir reikalauja pas
CICERO, ILL.
1818 W. 47th St.
Tel. BooL 18
ketvirti metai kaip išleidžia kursus, kurie, pradedant 1921
dikis peržiuriamas mokyklo
Valandos: 1 iki 2 po pietų. 4 Iki
portų
išvažiuojant
iš
Ameri>
ūkei pašvęstų laikraštį “Ame m. , bus kas šeštadienį, bažnyvale. Nedėl. 10 Iki 13 ryto.
je nuskirtų prižiurtųjų, būva
Daleiskit man išegzaminuo
, .
Draugija Šv. Antano iš Pa- kos nuo tūlų svetimtaučių at surasta daug užsisenėjųsių ar
Res. 3814 W. 4Srd Street.
ti jūsų akis be užmokesčio. Jei
rikos < Ūkininkų. ” ,Ukininkai . . svetainėje,
7 vai. vaka- H
ieSuletinį susirin. stovu.
Nuo ryto iki plot.
gu aš galiu jums apgelbėti, aš
*
k w
čia sutvėrė pašelpinę draugi
Tel. McKlnley 388
taip ir sakysiu, jeigu negalėsiu
ba
nedažiurėtų
dalykų;
kurie
ra«. Mokytojauti sutiko Zl; kau
kuri
apsvarsčius
ai lygiai atvirai ir tai pasaky
jų, kuri sparčiai auga. Praeitų notna virėja J. Balciefie, kur. draugijo8 reikal natarta s„. Nurodymuos!1, kuriuos šioms lengvai butų|^uyr~prašalipti
siu. Aš daleisiu jum pasinaudo
dienoms
Valstijos
Lepartmen
ti mano 23-jų metų patyrimu
rudenį,Spalio mėn., savo auga
sčniaus taip pasekmingai
rengti balių, kuri„ p,.|11118 ei. tas įteikė visiems Amerikos kūdikystėj, beti dabar jau pa
kaipo akių specialistu ir mano
Tel. Canal 42
lus išstatė ant pavieto (Coun- kino. Užmokestis — tik
gabumu išgydyme tūkstančių at
vojingi.
,
r
diplomatams,
atstovams,
kon

sitiklmų,
kuriuose
kiti
buvo
at

pagelbai
Lietuvos
kareiviams^
ty Fair) parodos, už kuriuos padengimas lėšų. Kursus
DR. C. K. CHERRYS
Mokyklose, kur šių metinių
sisakę gydyti. Jus neprivalote
Lietuvis Dentistas
daleisti dalytėti jūsų akis kitam,
’ivavo antrų dėvimų. Parodoje lankyti yra kviečiamos lygiai kovojantiems už tėvynės lais sulato nariams, ar šiaip valdi ar pusmetinių jlįržiurėjimų
kaip tik okulistui augščiausio
ninkams
svetimose
šalyse,
kax
!3301 Wcst 33-nd A So. Dearttl I
vę.
Vakarus
bus
Sausio
23
d.,
Lietuviai turėjo bulvių, sve narės, kaip ir ne narės.
laipsnio, o tai aš jums galiu su
nebūva, kūdikis per savo visų
Chtcago.
telkti. Nedaleiskite trukumui
1921 m., Šalčio svet., 4837 VV. atsitikimuose, kurie piliečiai gyvenimų kenčia kokį ten ne
Valandos 9:30 A. M. to 12
riančių po 2 svaru. Ukin. St.
pinigų jums kenkti. Mano kai
Kadangi susirinkimas buvo
yj1:00 P. M. to 3:00 P. M.
apleido Suvienytas Valstijas,
nos yra prieinamo, ir mes galė
Boivydas išstatė kopūsto gal priešmetinis, tai-gi tapo iš-| Tai g}
smagumų,
kuris
daug
priside

Antano draugija reikalaus vizos pasportams
simo susitaikyti ant išmokėjimų
vų, kuri svėrė 19 svarų.
da prie jo negabumo ir ateity
rinkta nauja valdyba 1921|
grįžti AptmHion, butų konoje sunkios ligos. Idant vai
Praeitų vasdrų, Liepos 4 iy m.: dvasiškas vadovas kun. ne tik šelpia savo narius li ži au tinusias
Rilnldti
itsišauPhone Cicero 5963
nagri nėj imas
goje, bet rūpinasi ir tėvynės
kams pasekmingai sektųsi mo
u, tlr-ja įrengė piknikų, kuriu klebonas Vaičiūnas, pirm.
DR. A. P. GURSKIS
reikalais. Ji prisideda gausio vartojamas- suradimui kame kslas, jie turi būti.geroj svei
klto šiimliM
LIETUVIS DENTISTAS
atsilankė daug Lietuvių ir iš O. Rimkienė, pag. — O. Ma- ]
mis aukomis prie palaikymo dalykas, pirmiau negu viza katoj.
4847 W. 14th Street Cor. 48th At
»
NJ
•
kitų miestų. Per vasarų dau karienė, imt. rast. — M. AbraTų dalykų neatidėliokite. Juo
Cicero, III.
dieninės f vaikučių globos Ir bus suteikiama. Turi būti pri
greičiau pradėsite gydymų, tuo
Vai., 0 išryto iki 9 vak. Utį
Daugelyje didesniuose mies
gelis Lietuvių čia praleido čiiiskienė, fin. rast. — O. Statgreičiau pasveiksite. Jūsų akjs
Nedėllns ir Seredas.
kiekvienais metais aukoja statytas taipgi afidavrtas, ku tuose viešosfe'*fcnokyklose Su
pačios neposveiks, bet jos daro
atostogas. Kurie
nenorėjo kienė, ižd.
Elzb. Lankaus- Lajh Sąjungai, našlaičiams, ii riame išaiškinta, kodėl buvo
si vis blogesnės. Tam tikras gy
veltui leisti laiko, ėjo vyšnių kieme, ižd. glob. ~ O. šiušie- Taulos Eon<lan. L. L. bonų yra svetimos šalies atstovo pas vienytų ValstijK randasi šfe
dymas, ir tam tikri akiniai Išgy
dys jūsų akis jeigu tiktai pada
sveikatos priežiūros . skyriai,
ir kitų uogų‘rinkti ir į dienų nė ir M. Josienė, maršalka — pirkus už $101,. Tai gi tokias jiortas vartojamas.
rysite j laikų. Ateikite šiandien
Tsl. Drovse 78
pasimatyti su manim. Iscgzauždirbdavo po 4 ir 5 dol. Pas J. BalČienė.^ Valdybon inėjo[draugijas reikėtų yisados“pn- .Jeigu svarbių priežasčių n< bet priemiesčiuose ir miesčiu
minnoslu dykai.
kuose mokyklos nėra tokios
šituos ūkininkus buvo svečių: visos darbščios narės.
Dr. C. Z. Vezelis
ja i rodo dėl tokio pasielgimo,
renrti.
LIETUVIS DENTISTAS
laimingos.
©Ts
sveikatos
prižiū

pas St. Boivyrių — 16, pas K.
Valandos: nuo 9 ryto iki 8
kuriame net ir ištikimybė Su
J. Stankevičius, rašt.
Prakalbos.
rėjimo skyrius yra daug nau
Matulį — 11, pas P. Kusnec
Seredomls nuo 4 lig 9 vakare j
vienytoms Valstijoms buvo
4713
SO. ASHLAND Al
dingesnis priemiesčiams ir
kų
14, pas W. Giraitį —
rJ’ų pačių dienų, vakare, įarti 47-tos Gatvės
koiĮipromitnojamu,
tokiuose
RACINE, WIS.
miesčiukams dėlto, kad ten
Specialistas Akių, Nosies
pa- J. Stakenų — 8, pas
vy-ko M. S. prakalbos tikslu,
atsitikimuose nurodyta vai
ir Gerklės Ligų.
daug vargiau vaistų ir gydy
Macijauskų — 10, pas A. Mo- kad gauti daugiau narių ir
G ruod. 9 d. vietiniame “Kun- (liniukams labai šaltai į daly tojų ^asigautį ir paprastai
120 m. MM...
2 UUgavilS
Aerį — 2, pas J. Bakan — 6, supažindinti moteris su Su
,
,ny R«s. Saniterium” ligonbu- kų atsinešti. Atsiti kiniuose mokyklos nesanitariškos.
S. D. LACHAW1CZ
Chicago,
UI.
pas J. Smetonų — 2, pas M. jungos tikslais. Nors moterų L • .. •
...
. .
7
L 3
; py.)1 išsirgęs džiova apie du kur raudasi abejojimas apie
LIETUVYS GRABORICS
Keletu įiieBį atgal, kada mu
Valenčių — 13, ir liotelij — 4. neatsilunkė labai daug, bet
rnauju laidotuv«M koplstausta,
Vai.: 9 iki 6;'Nedėl. 10 Iki 12
rnetu pasimirė Stasys Petri- ioiiipromilavinių ištikimybės sų branduoTiai turėjo stoti kameldžiu atoitauktl, a mano
Vionas duris J šiaurę nuo
e užganMInti.
K<ai dar kų žadama lai vakarėlis vi».gi buvo pa^k-1 kas. Vėliom, pa.'.jo Lš Lietuvoj klanai,mu. turi būti siųstas
Fair Krautuvės
I W. 33rd PI.
Chtcago, 1
vei kt. Lietuvių kolonijoj per minga., ne. pruur.Se 5 naujo. KaUū0
,
T(!|
‘Vuktijos
tr ummtui irti ran, surastą, kad daugiausia
Tel. Canal 3188
nepriimtą karuomenėn tie,
o ir mus pačių dvasių v ...
...
. .
r1w4tų-uki įlinkų žemę bėga upė nares,
.*
* Vevirzenų valse., Gerduvenų šio . Lepartmento • nuospren kurie turėjo nuo kūdikystės
vadinama Pentwater River,
-l
<< .. n ,, kaimo. Buvo vedęs, bet mnte- džio išrištas.
nedažiurėtas ir užsisenėjusias
kuri turi tyrų ir skanų van
”
'ris nežinia kjir yru. Amerikoje Nuožiūroje Valsti,jos Depart ligas.
denį. Ta upė teka per K. Mu- red. p. Nausėdienė ir vietiniai tarėjo ir seserį Izabelę, po vy mento, šie piliečių pasielgiSveikatos prižiūrėtojai mo
tulo, K. Vasilausko, P. Kur-,'^hinigai
ru Jusinsklenę. Lietuvoje pa Įvartojant svetimtaučių kyklose nurodo ne tik vai
Koresp.
nork o, J. Stnkeno, J. Pieneus,
liko motinų, seserį Marijonų, j atslovij pasfiortus ar kit ko
kams, kaip ir kbkiu Hudu tari
A. Stankaus laukus. Sumanyta
l>o vyru Rundulienę, ir< brolį kius išduodamus dokumentus biiti gydomi ai- prižiuriami,
Sv.
Kaz.
Akad.
Rėmėjų
Dr-ja.
ant los upės pastatyti pirtis
jžeitlžia ir net pasielgia prie
| Antanų.
bet ir nurodymus duoda kas(maudytu*), kur visi artimi ga G ruod. 13 d. laikė priešine , Palaidotus Gruodžio 13 d. šingai lei.-ių nurodymams.
link šilumos, drėgnumo, švie
lėtų mmulyties, o ir svečiams tinį susirinkimų. Atsilankė katalikiškose kilpinėse. Vietisos, vėdinimo, valymo mokyk
butų naudinga.
. *
ŽUVŲ KALBA.
kuone visos narės. Aptarus niai Lietuviai ganu pasidarlų ir tinkainųtir sanitariškų
___
*
Kitas sumanymas tuip-pat bėgančius dalykus, eita prie buvo, nes laidojant dalyvavo
geras, kad ant tos upės pasta rinkimo valdybos 1921 me- septvrii Lietuvių nutomobi- (Prlalųnta 19 Am. Raud. Kryžiaus)
tyti vandejiinį malūnų,kuriame tams. Išrinkta: pirm. — Rei- tini, kurie vėlini patarnavo,
Ar Žuvys šneKu?
galima butų malti grudus, kienė, pag. — Zof. Vizgirdie- l’adeiigiiuo gruboriuiis ir kilų
Dabartiniai apmųstinėjiund
tuip-pat kapoti dėl gyvulių.
nė, rust. — A. Gricaitė, iž^L-— palaidojimo lėšų, buvo renka- npie beždžionių kalbų pakėlė Jyhliuariląii Legation,
Bar vienas svarbus dalykus. M. Jasienė, tvurkdurė —Ant. mos aukos, kurių surinkta viršniinėlji kluusinių, sako Dr. 10, Paiace Gate,
Visiems žinoma, kad Micbi- Zunsonienė. z
$138.81. Graboiiiii užmokėtu \lexandi,r Graliam Bell, rašte Kensington, W. 8. ?
Z
guue yra kelios Lietuvių ko Pasisekimo naujai valdybai. $110.00, kunigui $15.00 ir to siųstame Nailonai Geograpliie No. KI05-68.
Sveiki kūdikiai yra linksmi kudikit
lonijos, kurias daugelis žmo
Koresp.
Gruodžio 3 d., 1920.
tografui $2.00. Viso išmokėta Koeiely.
Apsaugok savo kūdikio sveikatų taikant visuomet po ranka uuoį
nių lanko. Kurie nėra pratę
$127.00. Liko $11.81, kurie “ ‘Šneka’ viršiiiinėtoje pras Didžiai Gerbiamu Redakcija :-- užkietėjimo, traukymo, dieglių, viduriavimo Inilllj
važinėti, tankiai nuvažiuoja
KINO8T0N, PA.
pasilieka dol atlaikymo pių mėje reiškia ‘susinešim^.’. Mes Nuolankiai prašome 'ramsti]
BAMBINO
kitur. Miestas Muskegon yra
kasdien sakome, jog kalbame įdėti į savo gerbiamų laikraš
maldų.
v<*ik kožmim pakeliuj. Va Kalėdų šventę gražiai pra
per lelefėrių (l)r. Bell’o išra tį sekantį paieškojimų:
Juodvarnis.
Jis veikia greitai, maloniai ir pasekmingai* Vaikui myli jj* Jiej
žiuojant gelcžkeliu, ar laivu, leidom. Oras buvo labai gra
dimų). bet tas balsas ne 'kal Vargo prispausta našlė An
daugiatts. Gaunamas visose vaistinyciose arba tiesiai n labaratorijc
po < hieagos, atvažiavus j žus. Piemenėlių mišios buvo 12
bėtojo balsas, vien lik mecha tanina ^Sakalauskienė iš PenPIRKITE
Reikalauk pokelio au Bambino lėles paveiksiu.
.Muskegon, reikia persėat. Tat vai. nuk. Jas laikė pats klebo LIETUVOS PASKOLOS
Kaina joc. butelis. Užsakant nuo iidirbėjų Ooc. su poraiur
niška reprodukcija kalbėtojo tiskių; kaimo, Griškabūdžio
uių-ų -umunymas yra,’ kad nu', kun. J. Inėiura. Dalyvavo
BONUS
valsčiaus, Šakių apskričio di- F. AD. RICHTER A C0.,
iš'itarimų.’’
Turaml BH|< Ne. S, BR<

1ETUVIAI AMERIKOJE.

ir klerikai: Stiulinskas ir Kundreckas. Žmonių buvo plina,
Į bažnyčia:
Musų choras puikiai gieda.

Pasportai.

DR. S. NAIKUS

Jūsų Akįs

Pasiteiraukite pas
mane eždyk;

Or.F.O.Carter
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CHICAGOJE.
[ESTAS TURI 6 MILIJO FEDERACIJOS PROJEKTŲ
KOMISIJOS SUSIRIN
NŪS DEFICITO.
KIMAS.

Chicago i 1921 metus įžonsu (> milijonų deficitu, ši A. L. R. K. Federacijos Chi
ls deficitus turės Imt išmo cagos Apskričio Projektų Ko
kėtas iš šių metų pnjnnių.
misijos susirinkimas bus ant
Bet ar gulima bus tai pada radienyje. Sausio 4 d., vakare,
lyti! išiniot miesto išlaidoms DieVo Apveizdos parap. sve
ukalingn turėti apie 45 nm tainėje. Yra daug reikalų ir
Jjonni dolierių. Kad įtuo tar- tai svarbių. Nariai malonėki
paja.mų busią nedaugiau te visi atsilankyti.
milijono, dol.
Valdyba.
‘
V
Suprantama, deficitus turės
Jdidėti, tųiestus bris i skolas.
Dš WEST SIDE.
JBF*
••
SįTRYS PLĖŠIKAI LIGI GY
Gruodžio 12 d. Aušros Var
VOS GALVOS KALĖJIMAN. tų Vyrd ir Mot. draugija lai
kė priešnietini susirinkimą
Kriminaliam teisme'teisėjas parap. svet. (Ina Rutkauskie
hriend tris jnupus
plėšikus nė, delegatė i buvusį Lab. Sąj.
iubaudė kalėjimu mm 10 me- seimą, išdavė raportą, kuria
ligi gyvos galvos.
me pažymėjo būtiną reikalą
Įr .Tie yra: Fred Stella, 17 me- našlaičiams prieglaudos. Su
Carl Haminoml, 17 m., ir prasdama tai dr-ja pasižadėjo
patapti Garbės mirė ir tą pa
Jomelius Ray, 18 melų.
Nubausti už apiplėšimą vie- čią dieną sudėjo $50.16, kurie
žniogausk važiavusio auto- perduoti I.ab. Sąj. 7 kuopos
iždinitikui P. Cibųlskiui, kad
lobiliu.
persiųstų į centrų. Antrą pu
tžUDYTAS POLICMONAS sę sudės vėlinu.
Be to tą pači,, dieną Liet.
Nesuimtas
bet
žinomas Šiauliams šautuvams sudėtai
jlicijai piktavalis vakar $33.05 ir nupirkta L. L. P. boLineoly Gardims kavinėj, nn- nas už $100.00. Valio Aušros
idė policinonn John Mulbm. Variu Vyrų y* 'Moterų dr-ja!

pritaikintų pasakė gerb. iam.
N. Pakalnis. Didelis choras
prirengtas varg. V. Daukšos
gražiai giedojo.Per Mišias solo
giedojo p-lė Z. Mastauskaitė,
duetą p-lė Z. Mastauskaitė ir
jrlė K. Raudaitė. Baso soTo gie
įlojo S. Milinovičia. Kitą due
tą giedojo pirmu sopranu
p-lė Z. Mastauskaitė — antru
sopranu p-lė O. Brazauskaitė.
Visi penki altoriai, o ypač
didysis,, buvo papuošti leli
jomis, rožėmis. Prie to prisi
dėjo da daugybė žvakių ir
lempučių. Tą darbą atliko
gerb. seserys Nazarietietės,
garbė ir dėkingumas priklau
so joms.
Alumnė.

«iiiin»iiuininiiiiiiiiiiiiiiiiiriiniiii
PRANEŠIMAS.

Narė.

JSENYBĖS SOVIETINĖJ
RUSIJOJ.

K

H. Rubens iš Mihvaukee,
[ife., Rusijoje išgyveno ištimvtus amerikoniškais pre>« reikalais.
(esenai jmrvykęs iš Rusijos
hatvažiavęs Chicagon
jis
įnešė, kad šiandie Rusijoje
|tą kartų aršesni laikai už
įsiiiš viešpataujant aufoui carui.
5u sovietine Rusija prekyįegalima, ^ako Rubens. Nes
putojai nieko neturi ir baĮja.
plševlkų valdžia mėginadedlvzuoti karuomenę. Kaip
|tai ai liks, be abejonės, p«revoliucija
ir sugriaus
Bvi k i zmą.
eninas su saviškiais tai gežino. Todėl ne mielai su
• Korespondentas.
su armijos demobilizaIš T0WN OF LAKE.
Ir tas daroma Jaltai atlai.
hbotis tvirTbia, kad arnii- Knlėdų dieną šv. Kryžiaus
Į?nai Imtų pakilusi prieš bažnyčioje buvo nepaprastos
•viki) valdžią. Bet joje pa iškilmės.
inia ne geležinė, bet plie- Nors oras ryte buvo šaltas,
vienok žmonės rinkosi į baž
i drausmė.
nyčią atiduoti-garbę Kudikė
tUJAS SUMANYMAS.
llui Jėzim
ą valandą sugaudė
paūgi policijai, ne/vksta
luti Cliicagoje parindu- varpai. Žmonių priėjo jjttJnn
}i<l pnkcliainas^siiiminy- bažnyčia ir visi laukė iškilhiių.
jsus gyventojais rtuo 16 Visą bažnyčią nušvietė su virš
meili a aižia likosi i regi s - 2900 elektros lempučių.
Suskambėjo varpelis, su-'
Tuomet, girdi, yjolici
Irsianti piktadariils ir gaudė vargonai ir iš zokristijos pradėjo eiti ilgu eilė ininispfrią blogą.
Irantų, kurie suklaupė prie
d (’liicagos
gatvėse krutulių. Iškilmingas Mišias
^mobilių Žuvo 559 žmo- laikė gerb. klebonas A. Skryp(iaiisiif vaikui.
ko, o pamokslą tni iškilmei

KONCERTAS
5

Operete ir programą išpildys šv. Jurgio Parap. “Kanklių” choras po vadovystė
p. K. Sabonio.
Rengia Liet. Vyčių 16 Kuopa.
■

I

PRANEŠIMAI.
SVARBUS SUSIRINKIMAS.

Iš BRIGHTON PARKO.

I

Sausio 16 d., 1921
Šv. Jurgio Parapijos Svet..

m
J
m
■

Adomas K. Sabonis,
Jieva Jo pati Sabonienė,
Grafas A. Sadauskas,

■

riamas parap. naudai.

Pradžia 7:30 vakare ■

Tarnai J. Ramanauskas, K. Kudirka.
Solistai M. Janušauskienė, t. Ramanauskas.
Orkestrą J. Jakaičio

5

n

■

Operete “Adomas ir J ievą” yra labui gražį, su gražiomis dainomis ir tam pritaikintu orkestrą. Viršuiinėtą operete vaidins atsižymėjusios vpatos. šis surengtas
vakaras bus vienas iš gražiausią ir visiems patinkamas iš visų atžvilgių. Pelnas ski-

JĮ
■
■
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Susivienijimo R, K. Draugysčių
Ulinojnus Valstijoj atsibus Mildos
svetainėje, Ketverge, Sausio 6, 1921 m. 7 :30 valanda vakare ant šio
susirinkimo yra pageidaujama kad
kuodangiausia atsilankytu nes yra
labai svarbus reikalas dėl apsvarstįmo taip pat yra ir ne menkai
pinigų kūrins turi apkalbėti kur
padėti, ne buvę negailekites ir ne
kaitinkis mumis. Sy R. K. f).-val
dyba.

Kviečia Rengėjai.

\,

Vienu Laivu iš Liepojaus į New Yorką
Jau atsidarą taip ilgai laukiamas tiesioginis kelias iš Liepojaus (Libavos) į New Yorką.

Laivakortės (Šifkortes) Kainuoja $145.00
Mes parduodame laivakortes (šifkortes) BE PERSĖDIMO iš Libavos į Ameriką.
Iki šiol žmonės be patyrimo turėdavo daug neparankumų, bet dabar Kompanija įsteigė
savo skyrius KAUNE ir LIEPOJUJ. Tas daug pagelbės išgavimui ir užvizavimui
pasportų kelionei į Ameriką.
žmonės kurie pirko laivakortes (šifkortes) per mus jau daug iš tų pasažierių yra at-'
važiavusių.
Nėra abejonės,kad dabar galima bus atvažiuot greičiau.

Kviečia Komitetas.

A. f A.

IŠ DIEVO APV. PARAP.

svetainėje, lygiai 8 vai. vakare.
Visi nariai privalote atsilankyti.
Išgirsite visų pereitų metų valdy
bos raportus.
Kurie užsilikę su mokesčiais,
taip-gi esate kviečiami atsilankyti
ir atsiteisti.
A. C. Alabitrdnitė, rnšt.

IŠ BRIGHTON PARKO.
Metinis L. Vyčių 3fi kuopos su
sirinkimas bus trečiadieny, Sausio
5 <L» 7:30 vai. vakare, MeKinley
parko svetainėje, šin susirinkiman
ypatingai kviečiu susirinkti visus
narius, nes turime apkalbėti daug
neužbaigtų, reikalų ir išklausyti ko
misijų raportų.
Aušrait ė, rnšt.

LIETUVOS VYČIŲ GHICAGOS APSKRIČIO KP.
DOMEI.
L. Vyčių fhieagos Apskričio
kuopų atstOjVų metinis snvažnviaias bus sekmad., Sausio 9 d., šv.
Antano parapijos svetainėj, Cice
ro, 111., 2:30 vai. po pietų. Šis
suvažiavimas yra labai svarbus
todelei kuopų atstovai kviečiame
skaitlingai ir laiku suvažiuoti.
J. Yūimn.<>.

IŠ BRIDGEPORTO
L. Vyčių 16 kp. metinis susirin
kimas bus trečiadieny, Sausio 5 d.,
šv. Jurgio parap. svetainėje, 8:00
valandą vakare.
Noriai malonėkit atsilankyt į šį
susirinkimą, nes svarbu bus per
žvelgti visą musų prabėgusių me
tų veikimą.
Nik., rnšt.

Sus. Liet. ex-kareivių bridgeporto 3 kuopos nepaprastas susirinki
mas bus antradieny, Sausio 4 d.,
S. m., Krnsauakio svet., 3338 So.
Auburn Avė.
Yra daug reikalų kasi ink rengia
mo balio 7tb Regiment Armory,
kuris bus Sausio 29 d.
F. Krnnnuxkix, rnšt.

Mirė Gruodžio 30. 1920,
Panevėžį j paliko didelia
me nuliudime sūnūs Kun.
Povyla Dauniuną, Mikolą
ir Antana Daniunus.

Tai. Caaal «I»J
Rm. 1114
4lnd S«r««t
Tai. MoKlalar 4411

V.

Raštus

A. PETRATIS ir S. L FABIONAS Vedėjai '

809 West 35-th St., (prie Halsted)

Chicago, III.

Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakare.
Vakarais: Utarninkaie, Ketvergais ir Suimtomis nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 9 vai. išryto tiki 3 po pietų.
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Paieftkau Kazimiero Zeguno, 10
metų atgalios gyveno Grand Rapids
Mleh. Turiu labai svarbų reikalą,
jei kas apie jt žinotumėt meldžiu
duoti žinia ftiuo sidresų:
Jokūbas Zx'guiiis,

Phone Boulevard 401

DR. CHARLES SEGAL

Paieftkau moters prie auginimo 2
vaikų 3 metų 11 menesių, kad butų
nejauna Jr suprastų namų ruofte ir
man valgyt pagamint. Mokestis sulyg
surokavimo. Atsifiauklte laiftkų arba
ypatiftkal.
Antanas Jokubanskls
658 Haidne Avė.
Kenosha, Wlse.
Paieftkau Jiirgo Mauručio paeina
ift Lietuvos Suvalkų Red. \Vilkaviftko
apskričio Puežerų Valsčiaus Parausti
Kaimo apie 10 metų kaip atvyko
J Amerika, gyveno Brookl.vn, N. Y.
paskui gyyeno Grand Rupids. Mleh.
o dabar nežinau kur randasi, tūrių
labai svarbių žinių 1S Lietuvos, jis
pats ar kas žinote apie Ji malonėki
te prnnefttl už ką .busiu labai dėkin
ga

Adele Klrlllutė

t

(Po vyrui Kamantauskienė)
lito Hamllton Av. Grnnd R. Mieli.

Parsiduoda mlnkfttų' gėrimų biznis,
pirmos klasos, vienatine vietą tume
bloke. Priežastis pardavimo, savinin
kus turi kita bizni. A.tsiftaūkite.

Ashland Jewelry Music Store

Perkėlė savo ofisą po nnm.

1337 Qimrry A v. Graiul Rnphls Mlch.

4729 So. Ashland Avenue

Specijales Columbia E 2 Grafanola su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2
Grafonola
su
12
rekordų
$56.50.
Cash ar ant išmokesčio. Naujausi lietu
viški rekordai.

Spėrijai iataa
DŽIOVU, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ
Valandos nuo 10 Iki 12 Iftryto; nuo
2 Iki 6 po pietų; nuo 7 11(1 8:10
vakare. Nedėllomla 14 Iki 1.
Telefonas Dreael 1880

i

u

S V. W. RUTKAUSKAS
■

J

*4537 So. Ashland Avenue
Chicago, III.
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ADVOKATAS
Ofisas DldmleatyJ:

g 29 South La Šalie Street

MUZIKA

Kambarls 824
Telefonas: Central 4SM

I
I

.

*

Dideliame pasirinkime auksi
niai laikrodžiai, deimantai, žie
dai ir kiti auksinai dalykai.

Vakarais. 812 W. 33rd St.

REETrHOVSMO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas..

Telefonas: Vards 4681

Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m.
Mokinama įvairių muzikos ftakų. Už.alraftytl galima blle kada.

724 W. 31st Street

3259 South Halsted Street

Chicago, IIL

Telefonas Boulevard B244

A REAL

r

BARGAIN

h

Self-Reducing
n

3 60

’5GERIAUSI
GORSETAI
DIKT0MS
MOTERIMS

A

tavo kma-

mėginimai.

-------------

NKAPRIRUO-

T.:

LAIKU

PaMa apmetama.

nbm neiDnc-rganot* n*mvn

Mm*-M.

I«

B

West Sldes Ofisas
8801 W. 22-nrt Street
Kerte I^avltt St.
Tel. Canal >852
Valandos: nuo. 4 Iki 6 po piet Ir
nuo 7 Iki B vakare

MlmtmUm*

M»wTwt

■

Praktikuoja 28 metai
Ofisas SI4B No. Morgan St.
Kertė 82-ro St.,
Chicago. III.
NPEC1JAL1KTAN
Moterlikų, Vyrlftkų, taipgi chronlftkų Ilgų.
OFISO, VALANDOS: Nuo lt ryto
Iki S po ptetų, nuo 8 iki
valan
dą vnkare.
Nedėliomis nuo t Iki > po plot.
Telefonas Yards.687

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ JUSU

LIBERTY BONDSUS
I feMHMOMEB ę=sss=ss=:^=
i

I
I
J

Jeigu Jua turite Liberty Bondsus ir norite
juos išmainyti nut pinigų, tai parašykite
nuims kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu

■

Baltic States Development Corporation

■

DR.fi. M. GLASER

tartnlnlciM Betii- MMIO Ji t IKI 30
■U ’T’m'U’JSr' PARDt OltAMI

J"***

LlICrrVIS ADVOKATAM
Ofisas Didmiesty!
26 Ho.
Šalie Street
Kam baris ^18
Tel. Central >684
Valandos:
ryto Iki 1 po plet

——N

BTIPRŲS
LIETUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAM
IMI W«rt 12nd Hdeet

Notariškus

EUROPEAN AMERICAN BUREAU

Paieftkau savo brolio Povilo ^Mocinskio paeinančio ift Kauno red.
Ukmergei pav. Deltuvos
Valsčiaus
Akočių sodos, jis gyveno Kenosha.
paskutinį laišką gavau nuo ją 18
Ann Arbor, Mlch. Birželio 26. 1917.
Tūrių labai svarbių reikalą prie jo,
kas apie ji žinpte arba jis pats lai
atslftaukla ftiuo adresų:
.
Konstancija Mocinskaitė (Jnsunienč)
15 oih St. (rcar) VVaterbury, Conn.

LENGVI bet

DR. S. BIEŽ1S.

Parūpiname

Parandavojame
Baksus $2.50
Metams

BARBORA DANIUNĖ

L. Vyčių 4 kuopos metinis ir
IS L. VYČIU CH. APS. AT
labai svarbus susirinkimas 'bus
LĖTŲ PRIEŠMETINIO
Sausio 6, 1921, Dievo Apv. par.
Jaujų Metų vakare proliiSUSIRINKIMO.

Gruodžio mėn. Aušros Var
tų parapijos svetainėje L. Vy
čių Cliicagos Apskričio Atlo
tų skyrifls laikė priešmetinj
susirinkimą, kuriame dalyva
vo visų Cliięągos kolonijų
jaunimas, diimantis ir daug
žadąs ateityje nuveikti 'spor
to srityje. Apkalbėti vakaras
(šokiai), kuris įvyks šeštadie
nio vakare. Sausio 22 d. Sis
vakaras yra pirmas L. Vyčių
Chicagos Ap’s, Atletų .skvrio.
už tat laukiame paramos iš
visuomenės, ypatingai iš Vy
čių. Valdybom 1921 m. išrink
ta: pirm. — Kaiiis, pirm. pagclb. — Andriuškevičius, pro
tokolų mšt. — Janusas, fi
nansų rnšt. — Abracinskas,
ižd. — Savickas, pagelb. —
Valiūnas, korespond. Balanda?
Valdybon pateko įžymios jau
ninto pajiegos. Reikia tikėtis,
kad šios pajiegos išaugins Ta
Vyčių^Chicagos atletų skyrių,
kuris ateityje suteiks daug
naudos jaunimui ir pakels
Lietuvių vardą. Prie to pagei
daujama,kad jaunimas,pri klau
santis piįe L. Vyčių, priklau
sytų ir prie atletų skyrio.
Kitas susirinkimas bus Gau
sio 16 d'., 1921, ftv. Mykolo
Arkaniolo parapijos svetainė
je, 2 valandą po pietų.

Operete dviejose aktuose M. Petrausko ir

|

’RIEŠ AGENTUS PAKE
LIAMI SKUNDAI.

leijiniai agentai atliko neti
ktus užpuolimus viešbučiųoir-*i>toranuose, ieškodami
faigalų.
liaudie pasipila
daugybė
lundų prieš'agentu s, kad jie
areštuotus mušę.
spardo.
įurioję.
[r tas jau neliepi i mti kartu.
Mitų viršininkas žada pafti tardymus ir kaltus saagentiis prašalinti iš įnr-

Į “Adomas ir Jie va”

Seredoj January 5 d. įvyks
Lietuviškos — Amerikoniškos ■
Rūbų Išdirbimo B-vės visuo
tinos šėrininkų susirinkimas—
Wicker Park svetainėj, 2046
North Avė. kaip 7:30 vai. va
gpl
kare. Visi šėrininkai, kaip ir
tie kurie norite tapti bendro ■j
vės nariais, malonėkit laiku at
silankyti, ir išgirsti, labai žin
geidu raportą bendrovės at ■
stovą drg. A. Rykkevičius, ku ■
ris ką tik pagrįžo iš Lietuvos.
■

■+..---------------------- -

A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos 20 kuopa rengia puikų ir
nepaprastą — kepurinį — ba
lių, kuriame bus duodama do
vanos už dvi puikiausi ir dvi
prasčiausi kepuri.. Moterų Są
jungos 20 kuopos vakarais
niekas neapsivilė, neapsivils
ir dabar.
Vakaras bus Sausio 9 d.,
sekmadieny, Coltinibin svet.,
AV. 48 ir So. Paulina St. Pra
džia 7:30 vai. vak.

Sausis 4,

Antradienis,

.
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