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Mažosios Tautos Raginamos
Vieny ties prieš Bolševikus
BOLŠEVIKAI PLENUOJA
PUOLIMUS.
To labai bijosi ir Ungarija.
Berlynas, Sausio 10.

T'n-

gavija ir Trenki ja, t a i p p a t Ūk
i a m i ja, Rumunija ir P a b a l t i 
jo* valstybė* apimtos baimės
del bolševiku ruošimosi a t n a u
jinti prieš jas visas karą su
a t einanč i u pavasari u.

labjaus kaip kitados grūmoja
visai E u r o p a i / ' sako grafas
Apponyi?
"Mano nuomone,
bolševiku ordas gali sulaikyti
tik visos pasieniu valstybės,
susijungusios krnvon. Atėjus
pavasariui — pavojus neišven
gtinas.
'' Kol Ungarija saugoja Kar
patų kalnu perėjimus, Euroja
gali but rami. Bet vienos Ungarijos sargyba ne tiek stipri,
kad ji visuomet galėtų sulai
kyti bolševikų potvini. OekoSlovakai ir-gi mažai ką gali

Ypač Ungarija labai bijosi
to naujo bolševiku
puolimo,
l ' n g a r i j a supranta, ka»d bolše
vikai visais laikais dega irdegs gelbėti.
kerštu prie l n g a r i j o s už sug
"Kuomet bolševikai persi
riovimą ten komunistu
vai- ristu per Karpatus, tuomet vi
4r

V

džios, kuriai vadovavo žino
mas Belą Kun.
" Anot gaunamu žinių, buvęs
Ingarijos taikos delegacijos
Paryžiuje pirmininkas, grafas
Apponyi, paduoda sumanymą
kuoveikiaus sudarvti sąjunga
P ngarijos, Lenkijos, Rumuni
jos ir Pabalti jos valstybių.
"Bolševiku pavojus šiandie
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durinė Europa atsidurtu
jų
malonėm Austrija, kurios socijalistai palinkę
radikalizman, nenorėtų
bolševikams
priešinties."
Pagaliau grafas Apponyi pa
reiškia, jog niekas negalįs pa
sakyti, kas gali veikties Vo
kietijoje, kuomet
bolševikai
pakiltų abelnan puolimam

IŠ LIETUVIU SU LENKAIS SANTIKIŲ

kad ji negali but prijungiama
prie Ceko-81ovakijos.
Prezidentas — amerikoniškas
advokatas.
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ANGLŲ KARO TEISIAS
APKALTINO KUNIGĄ

iVko-Slovakijos prezidentas r Londonas, Sausio 10. — AnRitsinijai skiria gubernatorių j gjų kaco teismas Airijoje at
kunigą
prezidentą.
Praeito Gegužės rado kaltu vienuolį
mėn. £nl>ernatoriu
paskyrė Domininką, žinomą mirusio
Oigoriją Zatkoviteh. Šis yra badu Corko lordo majoro Mciš Pittsburgbo, Pa., (Suv. Val Swiney
nuodėmklausį,
už
stijose) advokatas. Zatkoviteh "suokalbiavimą" prieš Angli
Amerikon b w o nuvežtas jau ją. Bausmė j a m dar nepaskir
nas ir ten išėjo advakaturos ta.
mokslą.
Anglų valdžia kun. Domi
J i s sako, kad kuomet susi- ninką suareštavo nesenai da
rinksiąs Rusini jos seimas ir rant kratas viennolynuo.se ša
Šiek-tiek busią patvarkyti rei-|lhnais Dublino,
kalai, ji* keliausiąs atgal AKaro teisme paskaityti ku
merikon ir užsibusiąs ten advo nigo rašyti laiškai apie Anglų
kato praktika.
šėlimą Airijoje ir ištrauka iš
Zatkoviteh patsai yra Rusi jo dieninio, k u buvo pareikš
r
nąs. Europon gryžo pasibai ta, kad kiekvienos tautos gy
gus karui.
ventojai priešinasi
išlauki

Iš DARBO LAUKO.
DBTROIT, MIOH., Sausio, 10.
— Praeitą savaite čionai industri
ja žymiau ėmė atsigaivinti, anot
darbdaviu sąjungos
sekretoriaus
Grant pranešimo. Apie 5,000 dar
bininkių išnaujo
gavo
darbus.
Grant išreiškia nuomonę, jog in
dustrijos atgaivinimas slinks pa
lengva, laipsniškai. Ir tik tuomet,
žymiai pakils, kuomet automobi-

Geri Žukauskas apie Suplieki
ma Lenkų
.

•

•

~

Sakosi nesąs diplomatas.
Kauno laikraščio
Lietuva
korespondentas turėjo
pasi
kalbėjimą su Lietuvos armi
jos vadu generolu Silvestru
Žukausku apie padėtį. Tr štai

lių įstaigose prasidės
normaliai I kas r a š o m a :
darbai.
"Kadangi aš' esu tik kariš
Čia trumpu laiku bus atidary kis ir joks diplomatas ar po
ta .metinė paroda automobiliu. Su litikas, tai ir prašau klausyti
tąja paroda, rasi, page^Jk stovis manęs tik mano pareigų sri
industrijoje.
ty — del fronto
operacijų,
Uždarytos Fordo ir Dodge auto karuomenės tvarkymo ir t. p.
mobilių dirbtuvės. Kalbama, kad klausimais. Ir tuojau, nesigir
Fordo dirbtuvėse darbai prasido- damas pasakysiu, kad mūsų
sią su Vasario pirma d.
karuomenė yra dabar geroj
Kitose visose vietose didžiulėse tvarkoj, jos ūpas —^geresnio
?
z
niams užpuolimas
ir prieš dirbtuvėse mažai dirbama. Kai-ku- 4tGyventojai analfabetai
juos kovoja. Airija su Angli riose visgi didesnis skaitlius dar ir nereikia ir veikiai bus įvei
Rusinijos vyriausiuoju mie ja kovoja pradėjus 11^1 me bininkų priimamas.
kti trukumai ir užkištos visos

stu skaitomas Uzigorod, turįs
apie 25,000 gyventojų. Mieste
be Rusinu gyvena apie 12 nuo
šimčių Ungarų ir apie 14 nuoš.
Žydų. Visi Žydai ten užsiima
prekyba.
80. nuoš. Rusinijos gyven
tojų^ yra analfabetai, ty. nemo
ka skaityti ir rašyti. Kuomet
pačiam Uzgorode
prisieina
žmones šaukti kokin susirink i i n a n ^ i e sušaukiami bugnan
minant, arba paskelbimus iš-
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tais.
Tais ir kitais žodžiai
jis
prasižengęs prieš karalių ir to
dėl esąs kaltas.
Tėvas Domininkas atsisakė
pripažinti to Anglų
teismo
teisotumą.
••

F

SUV,
VALSTIJAS.

-

sas žinias apie savuosius ir
pie priešininkus, kad nieko
pražiopsotų ir laiku apsauj
tų nuo pavojaus. Tas sunkuį
labai sunkus darbas, atšaki
mingas, teko dirbti puikini]
kui Kleščinskiui
ir majon
Sumskiui."
Pakilo kareivių dvasia.
'O kaip, gerbiamas
vad<
mūsų fronto pasisekimas atsi)
liepė į mūsų karuomenės upą
Kiek ji «dabar yra tvirta
organizuota?"

"Mūsų fronto pasisekimą^
labai pakėlė karei vi ų dvasii
ir energiją. Papildę mūsų ari
mijos eiles, dabar, reikia ma|
nyti, turėsim, kad ir nedau]
spragos, kurių kadai ir buvo... bet stiprios karuomenės. Muj
RO0HESTER, N. Y.,
Sausio Be to, pabrėžiu, kad labai ma sų kareivis yra geriausia pa
10. — Roehester* Casting korpo ža turiu laiko.''
jėga kovai, narsiai mokos kard
',
racija su poros milijonų kapitalu
dalykų ir išmokytas yra pa]
Pasižymėjusieji vadai.
čia pradėjo statydinti milžinišką
vojingas priešininkui."
" K a s nulėmė mums, gerbia
dirbtuvę. Sakoma, už kokių šešių
mas generole, mūsų sėkmin
Buvo didelio pavojaus.
mėnesią dirbtuvė busianti baigta
gas kovas ties Sirvintais
ir
ir tūkstantis darbininkų turės dar
"Kurios pasekmės
grasė j
Giedraičiais?"
ba.
v
mums iš sumanytojo
plen<
"Paskutiniai
įvykiai,
kaip
gen. Zeligovvskio?"
antai, Vilniaus gynimas, Šir
SCHENECTADV, N. Y., Sausio
"Gen. Zeligovvskio sumanyj
vintų
ir
Giedraičių
operaeijds,
10. — General Eleetrie korapanitas pienas, jęį Uk jis j m t ^ p į
ja paskelbė, kad visiems savo dar >duv kartą parajo-itUį'U* k?*^i- vĄkęs, butų sudaręs mirtino]

PAPILDOMOJI SUTARTIES Tas pat angliškai:
bininkams, išdirbusiems ponkis ar vių ir jų vadų narsumą. Pa smngio niusy kairiajam kovos
'"Jn self-governmen-t local 1 ipdant.
PROJEKTO DALIS KAL
siseki maa pareina tik nuo to,
institutions also in all Go Tenai sodžių mokytojai skai ' Paryžius, Sausio 10, — Na- daugiau metų, mokės 5 nuoš. dau
BOS VARTOJIMO.
kiek kas moka ir sugeba tik sparnui. Perskelės ties ftirvingiau
atlyginimo
(duos
bonusua).
vernment local institutions tosi žmonių vadai ir patarė cijonalė Katalikų gerovės ta
Lenkai nesutinka.
sliai vykdyti uždavinius. Ge- tais mūsų frontą į dvi dali/ii
in loeolities with mixed po- jai. Jie dažnai nemokantiems ryba parengė
.susirinkimą.
rų-geriausias pienas
neduąs įvedęs ton spragon rezervas)
pulation the language of skaityti sodiečiams
UTK'A, N. V., Sausio 10. —
Gruodžio r>l dieną buvo par
paskaito Kalbėjo maršalas Focb, kurs
pageidauja.iUų vaisių,
jei jo jis butų užgriuvęs ant muši
majority has equal
rights naudingų žinių iš laikraščių. augstai pagerbė Suv. Valsti Savage Arms kompanijos įstaigos
duota spaudon sutarties pronemokėsi įvvkdinti. Širvintų užpakalio; dviem kavalerijos]
\vith statė language. Poli si i Organizavimo reikalais pat jas už prisidiįimą karan. Sa šiandie atidaromos po viso menejoktas, kursai Lietuvių
vai
Giedraičių operacijos buvo at- pulkais, apėjęs mūsų kairįjį
this dcclarątion as a vvholc sai gubernatorius lanko
Darbininku busią i:u+
i
-i •
:»
džios delegacijos Gruodžio 20
so kė, kad kuomet Amerika pri sio bedarbes.
nors jos sparną, butų puolęs iš šiaurėsJ
was
negative.
Fu
IT
copy
by
. . ,.,
'
- liktos kuopuikiausiai, i
<i. buvo Varsavoje pašildytas
džius ir kalba sodiečių susi sidėjo ,prie talkininkų, ji iš
painios ir sunkios. ir mūsų fronta< gal but, butiį
priimta
tiek,
kiek
vra
buvę
pirm
li'.V-Ž
\
i,.-«
next
eourier.
Lenku valdžiai.
karo laimėjimo galėjo laukti karo. Užmoke«nis J darbininkams
rinkimuose.
Turėda
c p
Tai vadų
ir,
'žinoma,
kareivių buvęs sunaikintas.
,
\
buvo
labai
painios
ir
f
TTV
(Signed)
Balutis.
Nesenai komunistai Rusini- vientik moralio pasitenkini nebus sumažinta. Bet darbininkai nuopelnas. Yra visa eilė pasi mas keturis kartus daugiau]
Sausio ?) dieną nuo P>. Balu
Lietuvos laikraščių
žinio joje buvo mėginę sukelti' su mo.
turės dirbti devynias
valandas
—
čio iš K a u n o prisiųsta kabležymėjusių tose kovose.. Dau karuomenės, priešininkas tik
grama, kurioje paduodama [ mis, šioj delegacijoj dalyvavo irutes. Bet jie veikiai buvo iš
Jis- pareiškė, kad
kuomet dienoje vietoje aštuonių.
giausia pasižymėjo 7-jo pulko rai galėjo tikėti, kad jam pa
dar vienas tos sutarties punk- Steigiamojo Seimo vite-pirmi ginti. J r todėl ten nėra strei gen. Pershingas atvykęs
jo
vadas, majoras Rėklaitis ir to siseks. Tad aišku, kad žut-but
ROOHESTER, N. Y., Sausio paties pulko majoras Kerbelis. reikėjo sudaužyti priešininko]
tas del kalbo vartojimo Ry ninkas d-ras Jonas Staugaitis kų.
yyriausiojon stovyklon tomis
tinėje Lietuvos daly kai}) vie ( o ne kun. Staugaitis, kaip ^ Nerimavimų pasitaiko agra juodomis talkininkams valan 10. — Išnaujo atidaromos čia če- Jie--Širvintų karžygiai. Dides grupę ties Širvintai s, kad 'ąi
tos savivaldvbiu
įstaigose, buvo pranešta), Steig. Seimo rinių reformų klausimu. Pas domis, tai jis pirmiausiai pa- verykų dirbtuvės. Apie Sausio 15 nis nuopelnas 4-jo pulko vado, žiemių apsaugojus Ukmergę;
d. darbai prasidėsią pUnai. Ir kie kapitono Variakojo, kurs su nuo jo kavalerijos. Sumanin
taip ir valdžios įstaigose, ka nariai Vladas Jurgaitis ir Sta* taraisiais tečiau laikais* dideli sakęs,
kvienoje dirbtuvėje bus dirbama. savo pulku dvi dienas spyrės gas 'žygis ir priešo įveikimaf
me gyventojų kalba yra mai sys Dirgys ir Augštųjų Kur žemės plotai padalinti sodie„Meg ipasiduodam jusų
u
sų vadovas Zigmas Žemaitis ciams.
šyta.
narsiai puolusiam jo pozicijas suardė jo pieną."
varkymui, aš ir mano karei
ALLENTOWN, PA., Sausio 10. priešininkui.
Visų tų sąlygų išdėstymas
"Vietos savivaldybės įs
Darbininkai dirba Vokietijoje viai. Siųsk mums kur tik rei
Kavalerija — tai vėjas.
New Jersey Zinc Co. paskelbė su
taigose, o taippat ir visose yra svarbiu dalyku, nes Len
kia, mes ten eisime. Pasiųsk
Operativinis skyrius.
darbi
mažinanti darbininkams užmokesnį
" K a i p sekės atkirstai prie
valdžios įstaigose tose vie kijos vada'i yra skelbę, ir Šian Perviršis Rusinijos
mus į musių lauką.''
**
iifM.
10 nuoš. ir panaikinanti bonusii
tose, kame yra nevienoda die skelbia visokių nesąmanių ninkų kas metai vasarą ir ru
Giedraičių karžygiai yra šininko kavalerijai atgal pa•
sistemą. Su Sausio 15 d. dirbtu 2-asis pulkas su savo vadu ma s p r ų s t i ! "
'
gyventojų kalba, dangumas apie Lietuvos valdžios inten- denį išeidavo uždarbiauti į uvėje darbai prasidėsią pilnai.
"Kavalerija lauke, tai visgyveiftojų kalba t u r lygias cijas. Taip, buvo sakoma, jog kins Ungarijon. Praeitais ane- GRAIKŲ ARMIJAI PAS
joru Petruičiu. Majoro Mustei
KIRTI NAUJI VADAI.
teises su valstybės kalba, bus uždrausta vartoti Lenkų tais tie darbininkai buvo iškio divizija nemaža padėjo o- tiek, kaip vėjas lauke. Kava-J
MINNEAPOLIS, MINN., Sau peraeijoms, aktingai žygiavusi leriją tegali pagauti tik ka
Lenkai atsineša negatvviai .kalba, kad visi susisiekimai ,ėję Vokfetijon. Sugryžo jie iš
įvairh) Paliuosuota daug venizelistų sio 10. — Minneapolis, St. Paul savo kovos lauke. Širvintai ir valerija., Šiaip ar taip steng
k a i p prie šio punkto, t a i p turės būti atliekami
t i k t a i ten parsigabendami
oficierų.
ir Sault Ste Marie geležinkelio Giedraičiai yra papulkininko sis pėstininkai atkirsti jai ke-j
ir prie visos sutarties. Pil l i e t u v i ų kalba, i r tt. Lenkai reikalingi} prekių vietoje pinidarbavietėse ' paskelbtas 5 dienų Adamkevįčiaus bare.
nutėlis nuorašas bus prisių iki šiol neaiori sutikti. Bet a- gų.
Turiu liūs, kavalerija išsilenks tų
Žiemos metu vyrai
dirba
tikj
stas artimiausiu k u r j e r u . " teis laikas — turės nusileisti.
Atėnai, Graikija, Sausio 10. darbas savaitėje. Tas paliečia a- pabrėžti to štabo
karininko kelių ir pasprųs toliau;
Lietuvos Inform. Biuras. Karpatų mkškuose. Kerta me Karalius Konstantinas patvar pie 1,400 drbininkų. Nuo Rug rimtumą ir sumanumą ir jo žvalgai tepakliųva.
-(Pasirašo) Balutis,'
dinius, kurįe gabenami dau ko Graikų armiją. 18 genero sėjo 1 d. ligšiol paliuosuota apie štabo mokėjimą dirbti.
"Girdėjau kaž-kas rugojąsJ
Tad
1,250
darbininkų.
*
giausia Vokietijon.
lų ir 200 pulkininkų, buvusio
dar kartą sakau: visos dalys kad priešininko kavalerija ne
Rusinija turtinga
druska, jo premjero Venizeloso šali Great Northern
geležinkelio darbavosi
kurs]
tose
operacijose pagauta. Žinoma, tas,
vynuogėmis, vaisiais, lignitu, ninkų, paliuosuota iš armijos. kompanija taippat siaurina dar taip pavyzdingai, kad reikia kiek nusimano apie karo da
geležies ruda, žibalu.
Anų vieton paskirti nauji ka bininkų eiles.
RUSINIJA TURI PLAČIĄ Į^mnija ir Ungarija
tik gerėties. Gydytojai negąs- lykus, to nepasakytų.
Rusini ja yra centras nesuti Gubernatorius Zatkoviteh sa raliui ištikimieji vadai.
AUTONOMIJĄ.
taudami ėjo savo
pareigas,
kimų. Ją nori ypač pasisavin ko, kad su laiku toj šaly bu
Karo ministeris Demetrios PAKELIA REVOLIUCIJĄ tiekdami pagelbos ir neveng
dami pavojaus.
^PRIEŠ ITALUS. ,
Ji yra čeko-Slovakijos glo ti Lenkai, kaip jie savinasi ir sią galima įsteigti dirbtuvių Gounaris iškeliavo Trakijon
kitas svetimas žemes. Spėja su pajėga vandenų, tekančių peržiūrėti karuomenės.
boję.
" R e t a s kas žino, kiek tu
ma, kad Čeko-Slovakija ilgus nuo kalnų. Tuomet žmonėms, Karalius Konstantinas vie (Londonas, Sausio 10.'— Sa rėjo dirbti operativinis geneSvetimų šalių pinigų vertė, mai
nereikės
kitur
darbo
ieškoti.
los
Vėglia
gyventojai
sukilo
metus
neįstengs
apsaugoti
Ru
Praga, Čeko-Slovakija, Sau
ną savo brolį paskyrė armijos
ralio štabo skyrius. Tam, kurs nant nemažiau $25,000 Sausio B
prieš
Italijos
karuomenę
ir
sinijos.
Tr
ją
kaimynai
pasida
sio 10. — Kraštutiniausiame
Londonas, Sausio 10. — Ti generolu, gi kitą^.— pulkinin
to dalyko neišmano, pasirody buvo tokia pagal Merchąnts Loprokliamavo
"Kroatų
respub
lins
į
dalis
nei
kokie
va
rytiniame Čeko-Slovakijos ga
mes laikraščio korespondentas ku.
tų^ kad tai ramus darbas už an and Trust Co.:
liką,'
'
anot
žinių
iš
Rymo.
nagai.
/
le y r a v provincija, vadinama
Graikijoje šiandie
viskas
iš Rymo pranešė, k a d lakūnas
pakaly. Bet tai visai ne taip. Anglijos sterlingų svarui $3.65
Veglia d a r nesenai ^ »buvo Dieną ir naktį sėdi jis įsik Prancūzijos šimtui frankų 6.00
Seniau Rusinija
prigulėjo d 'Amiunzio pasiliekąs Fiume. butų gerai. Tik neturima pi
Podkarpatskaja Rus arba RuUngarijai. Talkininkų taikos J i s tenai rašąs kažkokią is nigų. Ir iš niekur jų negali valdęs žinomas lakūnas d'A- niaubęs į žemlapį, su telefono Italijos šimtui lirų
sinija ;
3.52
nnunzio.
Rusini ja skaito 670,000 gy konferencijoje jai pripažinta toriją apie Fiume. I r neaplei- ma gauti. . ,
triubele rankoj, intempęs ner Vokietijos šimtui markių. 1.41
ventojų. J ą iš visų pusių ru- autonomija ir pavesta Čeko- siąs miesto, kol nebaigsiąs sa
vus. Operativinis skyrius seka Lietuvos šimtai auksinų
1.41 j
Aną dieną karalius atidarė
bežiuoja Lenkija, Galicija, Ru Slovakijos globon. Pasakyta, vo veikalo.
parlamentą.
.17
PLATINKITE "DRAUGĄ." operacijų veikimus, renka vi- Lenkijos šimtui markių
4.

RUSINI J A TURI KUOPLAČIAUSIĄ AUTONOMIJĄ
•

•

—

PINIGU KURSAS.

"

Antradienis, Sausis 11, 1921

D RA U GA S

Lnrruviv

KATALIKŲ

sur plačiai atsiliepia: Papigin
mes mielai
DIENRAŠTIS kite gyvenimą,
dirbsime už mažesnę užinokes-

"DRAUGAS"

•MMM

taps. Tokiu būdu Suvienytos
Valstijos užėmė pirmąją vie
tą ant žemės. Jos dabar turi
visą pasaulį, o kurių būtinai reikalų visur. Kol kas tik
reikia mųs gimtiniam kraštui. Raudonasis Amerikos Kryžius
Svarbu, k a d McCormick'as ttSri visame pasaulije savo įs
žiuri į politikos dalykus iš taigų ir stovyklų. Bet veikiai
šitos praktiškos pusės. J e i p .priseis Amerikai turėti visur
Colby butų taip mintijęs apie savo politikos atstovų pasiun
Suvienytų Valstijų politiką, tinių ir savo konsulių saugo
tai "mes nebūtume turėję skau jančių prekybos reikalus. Tai
džios ir kenksmingos notos.
gi labai artymas Suvienytųjų
Tcro praktikos žvilgsniu ve Valstijų uždavinys yra suda
damas senatorius McCormick ryti didelį ir gerą diplomati
mintija, kad Amerikos tikslai nį korpusą, kad jis galėtų ap
geriausiai y r a pasiekiami įs rūpinti visų tą daugybę di
tojant į Tautų Sąjungą su džių reikalų.

Senatorius McCormick.
"

Tik ką gautos Knygos
iš Lietuvos

Ką Illinojaus valstija išren
nįYra vilties k a d to darbo ka savo atstovu į federalj Su
kongresas imsis po Kovo 4 d., vienytų Valstijų Senatą, tas
kuomet bus sušauktas nepap- jau savaime yra taip žymus as
50c.
niuo, kad kiekvienas Ameriko
. . . . . . . . .
Bažnyčios Istorija (215 puslap.)
raston sesijon.
je gyvenantis apšviestas lietu
Ar-gi kalta čia Katalikų Bažnyčia t . . . . . . . . . . . . 50c.
vis turi užtektinai priežasčių
35c.
Dvasiškoji iškalba (Kun. Dro. Jauniaus)
pažinti jo pažiūras. Prie to
Homilijos (pamokslai) Visų metų Sekmad
$1.50
prisideda ir antra priežastis,
Sakyklai Vadovas (pamokslai) 3 knygos
3.00
kad senatorius McCormick tu
Viešosios Šv. Sakramento Adoracijos Vadovėlis . . 50c.
Pirm dviejų su viršum me rėjo drąsos viešai ir aiškiai
Paveikslai žmogaus nusidėjėlio, teisaus ir tobulo 35c.
tų, 15 Gruodžio 1918 m., mirė papeikti Versailles'o taikos
Štai Tavo Motina (Geguž. ir Spalio mėn. skaitymai) 25c.
"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . a. a. kun. Antanas Staniuky- sutartį, už ką j i tautų klau
Jėzus mūsų meilė
25c.
2334 S. Oakley Ave., Chicago. nas. Ant jo kapo d a r ir šian simą neteisingai apdirbo. Tas
Štai Viešpaties Tarnaitė (Gegužinė) • • - . .
• • 20c.
dien nėra kryželio. Seserys senatoriaus laiškas buvo ra stipria sąlyga. J i s nepasako,
Tel. Roosevelt 7791
Iki šiol Amerikos diploma
.
25c.
Katalikų Tikėjimas ir jo priešai .... •
Kazimierietės už jo šermenis šytas " D r a u g u i " 1919 m. kokia turėtų būti t a sąlyga. tinis korpusas būdavo iš- poli
25c.
užmokėjo 500 dolierių, neskai Tuomi senatorius parodė, kad Jei mųs kas klaustų tai satikų ne v i s a savo amžį pašven
Apie tikrąjį pamaldumą
. . . . . . . . . .
tant Mišių už jo dūšią ir tų iš jisai jaučia, ką jautė Lietuviai kytume, k a d t a sąlyga turėtų čiančių u&rubežinianfs Ameri
Ar katalikas gali būti sočijalistu? . . . . . . . . . . . . . 50c.
gąsčių, kuriuos turėjo iš savo skaitydami tos sutarties raštą. būti visų tautų priėmimas Są kos reikalams aprūpinti. Tuo
Dvasiškoji Komunija
turto. Turto nabašninkas ne
Po šiemetinių rinkimų laik jungom Kol ne visos tautos į mi žvilgsniu Anglija pralenkė
turėjo nei nepaliko.
raščiai paskelbė, kad išrink ją priguli, tol Sąjunga yra mus. Todėl ypač dabar svarbu
1919 metais Rugpjūčio mė tasis Suvienytų Valstijų pre tik pergalėtojų sutartis išnau yra prie didžiųjų
valstybių
Auksinės Varpos (Dainos)
25c.
nesi je buvo kilęs sumanymas zidentas mintija perorganizuo doti silpnesniuosius, tol nėra turėti Amerikos atstovus neAntano Baranausko (Vyskupo Raštai)
25c.
perkelti a. a. kun. Antano ti augščiausias jų valdymo įs kalbos apie, teisybę. Be teisy nienkesnius už Anglijos dip
Šeimyninkėms Vadovėlis
50c.
Kaupo lavoną šalę a. a. kun. taigas, būtent prezidento sek bės Tautų Sąjunga virsta ar lomatus. Dėlto "reikia rengtis
Darbininkų klausimas
15c.
A. Staniukyno lavono ir ant retorių departamentus, ir kad šiausia autokratizmo ir impe prie didelės Amerikos diplo
tų dviejų Amerikos Lietuvių to perorganizavimo projektą rijai izmo rųšim.
Iš Gyvulių gyvenimo (Labai įdomi)
20c.
matų mobilizacijos. Toki pri
žymiausiųjų kunigu bendro pavedė sustatyti senatoriui
Įstodama į Tautų Sąjungą tyrusieji ir n e į p r a s t a i gabus
kapo pastatyti bendrą koply MoComiiek'ui.
Amerika turi įsivesti su sažmonės, kaip Knox, Lodge,
čia visuomenės lėšomis. SuPonas ir Muzikai (Teatralis veikai.)
20c.
Trumpai po to senatorius vim Vokietiją, Rusiją, Lietu Bryan, Lansing ir kiti vei
many tojai skyrė tam tikslui
kiausiai
gaus
pasiskirstyti
į
Šventoji Agnietė (Teatralis veikai.)
25c.
išvažiavo į Europą. J i s jauva ir kitas šalis, kurios iki
Angliškoji spauda kasdien
du šimtu dolierių, bet užmiršo
įvairias
-didžiausias
Europos
sugrįžo ir p. Seott Mowrer šiol netapo priimtos. McCor
paduoda žinių apie gyveninio
išpildyti nutarimą.
pagarsino jo pažiūras dien- mick'as protingai sako, kad sostines, kad j a s padarytų A''DRAUGO" KNYGYNAS.
atpigimą. Džiugina visuomene
merikai
palankiomis
arba
A. a. kun. Staniukvnas kuo- ra:*tije Daily News Cliicagoje tokiu būdu Amerikai nereikė
gryžtaneiais normaliais lai
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, Illinois.
kais. Nurodo į mažinimą dar- daugiausiai darė naudos Lie 5 Sausio šių metų. Iš to pasi tų daryti begalės atskirų su nors nekenksmingomis. Reikės
_ _
bininkams užmokesnių, j beau tuviams Amerikoje tuomi. kad kalbėjimo turinio matyt, kad tarčių su įvairiomis tautomis, diplomatų mobilizacijom ir na
gantį skaitlių bedarbiaujančiu atsidėjo šv. Kazimiero Sese senatorius važinėjo Europon ir kad Europos rytuose išnyk mie, kad aniems užiubežiniems
žmonių. Sako, vis tai apsireiš rims, kurios veda čionai Lie pamatyti savo akimis ką butų daugybė nepasitenkinimo Amerikos atstovams uždavi
Export, Pa. 87.50, kvota
tuviu
mokvklas.
Kas
mokvklų
nius
palengvinus.
Amerika*
vo patyręs iš raštų, ir kad te
kimai, žadantieji geruosius laibuvo 50. * ;
naudą
supranta,
tas
kun.
nai jisai domėjosi pirm visko
MeCormick'as žino, kad da Peržiūrėję Amerikos reika . Beekmeyer, 111. 50.00, kvo
fcus.
Staniukvna gerbia.
tarptautiniais santikiais.
bartinę Tautų Sąjungą visi lų šviesoje senatoriaus Mc
Keikia pripažinti tiesus lai
ta buvo 50.
Trumpai
po
jo
mirties
iš
įkritikuoja
ir
kad
netolymoje
Cormick'o.
iš
užrubežio
parsi
Jis aplankė ne vien Londo
kraščiams. Atpigs gyvenimas,
Daugumoj kolonijų, kurios
vairiu
mokvklų
vaikučiai
buateitije
ją
sugniužys
jos
pa
vežtuosius
prityrimus,
kiek
jis
ną,
Paryžių,
Rymą
ir
Berlyną,
' sugryž normaliai laikai. IVt
jau yra surinkę po pusę ir
Kada kankinies
del galvos
ligi tų normalių laikų prisieis vo sumanę sudėti po centą po kur galiam pažiūrėti, kaip vei čios sunkumas. Bet visai pa juos pagarsJno,'fnes beveik drj daugiam joms paskirtos su
skaudėjimo, kada regėjimas silnsta skaitant, siuvant ar tolyn
dar ilgai palaukti. Tuos lai kitą, kad nabašninkui pa kia gerai sustatyta di< lėlės niekinti tą Sąjungą nėra ga štame spėti, kad jo pažiūras mos, reikia kad dar biskį pas
žiūrint
— tai reiškia, jos pri
kus galėtų pagreitinti kon minklą pastačius, bet užaugu valstybės mašina. Bet jis buvo lima. Senatorius nesako del- įvykinus bntų nauda Ameri tūmėtų darbą pirmyn ir kvo
valote kreipties į manę klausti
patarimo del jūsų akių; mano
gresas. J i s turi autoriteto tai sieji to sumanymo neparėmė. taip-gi Varšavoje ir Pragojo, ko. Mes andai rašėme aiškiai. kai pirmiausiai, nes jos reika ta bus pilna.
20 metų patyrimas suteiks
jurm. geriausi patarnavimą del
Jpitfl&ryti. Deja, kongresas ta Vaikeliai sudėjo kelias dešim kur Amerikietis negali rasti Jei Amerika neįeis į Sąjungą, lus jis supranta. Bntų naudos
Aklų, Ausų, Nosies ir Gerklės
Lietuva rengiasi Vilnių sa
klausimą palieka rišti galinga tis 'dolierių, kuriu neišteko pageidaujamų pavyzdžių, jei tai Anglija pavartos tą Sąjun ir pasauliui, nes jisai žino ALigos gydoma specljalisto,
vo
jėgomis
atsiimti.
Lenkai
paminklui
statyti.
Du
metai
gą
prieš
Ameriką.
W. P . MOjrCRTTFF, M. D .
merikai
priklausančią
jame
jam rupi pagerinti augščiaujam kapitalui. Kapitalui gi bepraėjo, bet vaikai kun. Sta-s ą savo šalies valdymą. Tai
Kad negalimą butų to pavietą ir neketina tos vietos sutraukia Vilniiun daugiau sa
• ne rupi visuomenės vargai.
JOHN J. SMETANA,
vo
karuomenės.
Taigi,
iš
to
niukvno
neužmiršo.
I
ši
nuAKIŲ SPECIJALISTAS
gi iš šalies žiūrint į tą kelio daryti, tai reikia iš Tautų Są- panaudoti, kad kitų lėšomis
Žvilgterėjus į gyvenimo at
1801 S. Ashland Ave., Chicago.
pigimų neima žmogaus didelis mari dedame rašteli vieno to- ne beveik kišasi inintis, kad jungos atimti ; egzekutyvę ir vieną nutukinus. J e i t a t Mc-aišku,, kad Lietuvos karuomekertė 18tos gatvės; 3-čios lubos
pradžiugimas. Xes iŠ visu mai kio jaunučio Lietuvio. Žino MeConniek'as keliavo pažiu* teisdavybės valdžias, o palik Cormiekas tapė valstybės sek nei be mūsų pagalbos sunku
Kambaris 14-15-16-17
ma,
kad.
nuoširdžiai
jam
pribus
savo
tikslą
atsiekti.
Dė
VirSui PLATT'S aptlekos
rėti Europos, su kuria jam ti vien teisino nuosprendžių retorium prie llardingo, mes
sto produktu kiek žymiau at
Tėmykite
mano parašą.
kime dolierį prie dolierio, kad
reikės nuolat susidurti ve valdžią. Senatorius neišaiški ramiai žiūrėsime į ateitį.
pigę tik miltai ir cukrus, (ii vi tariame.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9
Lietuvos kovas ir kančias pa
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki
dant užrubežinę
Suvienytų na kokią veikmę turės teis
si kiti produktai stovi augš12 d.
lengvinus, pergalę j a i užtik
mo nuosprendžiai, jei nebus
AR-GI SUSTOSIME P U
toje kainoje kaip buvę. Kai- PATARIMAS A P I E KRUTA Valstijų politiką.
rinus.
kurie net brangesni negu karo MU0SIUS PAVEIKSLUS.
SIAUKELYJE.
McCormick 'ui rupi ta poli jiegos pri verčiančios juos pil
dyti, (Jai t o klausinio aiškini
Tautos Fondas,
metu butą.
-i—
Pradėdamas naujus 1921 me tika. J i s sako kad gabus val
mas pakenktų Suvienytų Vals
222 So. 9th S t ,
Nors daugelis kolonijų pil
i
Tiesa, turint miltu, galima tus Sausio '2 d. aš sumaniau stybės sekretorius SuvienyDr.
L
L
MAKARAS
tijų
politikai.
Tegu
bus
ir
taip.
Brooklvn,
N.
Y.
nai atliko savo uždavinį, iš
pasigaminti pigiai
duonos. duoti toki patarimą visų kata toms Valstijoms y r a taip pat
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Tegu
bus
nors
teismas,
'beša
Ofisas 10900 So. Michigan Ave.,
pildė
su
dideliu
kaupu
joms
Turint
duonos
negalima liku Lietuvių vaikučiams. Mes reikalingas taikos laiku, kaip
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po
liškai išduodantis jštarmes ne paskirtą kvotą, bet reikia £ri r
•
piet, 6:30 iki 8:30 vakare.
rugoti bado. Bet viena duona broliukai ir sesutės sutarkime kad generolas Foelias buvo
žiūrint politiškų kombinacijų, pažinti, kad buvo ir apsileidi
Residencija: 10 538 Perry Ave.,
inintant taippat negalima gar- šįmet nelankyti
kintamųjų reikalingas talkininkams ka
Tel. Pullman S4S
o
žiūrint
vien
teisybės.
mo.
. binti gyveninio atpigimo. Xes paveikslų vietos, nes tėveliams ro laiku. Senatorius yra pil
MeCormiek'as kalba apie
Lietuvos
vargai, pavojuj Po valgiai neužmlrSk, kad geriauapart duonos žmogui reikalin dabar sunku uždirbti pinigas. name vyriškos išminties, su
šias vaistas tavo skilviui yra EATOgi d a r rūbai ir pastogė.
Bet šutau pintus tokiu būdu brendimo amžije. Jei pats Mc- tankius tarptautinius tautų dar nepraėjo ir kova už lai N I C Prašalina Tisus nesmagumus J
Tel. Drover 7042 H
Kubų jau galima gauti šiek- centelius padalinkime į tris Cormickas taptų tuo neliejan- kongresus. Matomai, kad jiems svę dar toli neužbaigta. Tai suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
išdavinėti gi, broliai i r sesutės, nenulei- kia pamėginti vieną. Parduodama
tiek papigintų. Bet su pasto dalis. Viena dalis teliekie tė čiu kraujo tautų vadu Har liktų priedermė
LIETUVIS DENTISTAS
prezidentaujant, tai tarptautinius įstatus ir aps skime
rankų,
nesustokime pas visos aptiekorius.
ge, tai šalis atsilikusi toli už veliams, kita dalis teeinie prie di ngui
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare
pakaly. Dalykų žinovai sako. glaudos namui, trečia dalis a. mes nesistebėtume ir džiaug- varstyti klausimas, ką daryti pusiaukelyje, varykime pa
4712 SO. ASHLAND AVEHUE
nepaklausė kol atsieksime tikslą, tai y r a
kad šiandie Su v. Valstijoms a. kun. Staniukyno paminklai. tumės. Beveik neabejojame, su tais, kurie
arti 47-toe Gatvės
tarptautinio
teismo
ištarmės.
kad
Amerikos
ir
Lietuvos
sanpakol
surinksime
•
mums
pa
' trųksta daugiau poros milijo Kam mums šelpti svetimtaučių
Del SaaigusiŲ
Jau daug kartų buvo skelbia skirtą dalį auką Lietuvos Lai IR PREKYBOS
nų namų su pagyvenimais. Su krutainuosius paveikslus, kad tikiai visiškai pagerėtų.
MOKINA: Lietuvių ir Anglu kalbų;
karo pradžia visoj šalyj sulai Lietuviai dar neturi prieglau
Senatorius sako, kad Ame ma, kad kaip tik Hardingas svės Reikalams. •Pastaruoju Grammar School, High School ^ ir »
Tel. Randolph 289B
dalykų taip-gi prirengia
kyta namų statymas, Xamams dos nei mažiems vaikeliams rikos ir Europos reikalai ne stos prezidentauti, taip su laiku šios kolonijos išpildė sa Prekybos
I;
prie kvotimu j visas augštesniasias
A A.SLAKIS
statvti medžiaga buvo reika- nei žiliems seneliams. Aš pasi- gali taip'atsidalinti, kad vie šauks pirmą tokį kongresą vo kvotas:
mokyklas. iJienorais: Nuo 9:00 ryto
ADVOKATAS
iki
4
p.
p.
Vakarais
nuo
7:30
iki
Ofisas vidurmiest v j
linga karo tikslams. Karo me •akau, kad aš esu Antanas Je- ni galėtų apseiti be kitų. Med Wasliingtonan. J a u senai tą
9:30.
ASSOCIATION BIiDG.
Cleveland,
OJiio
2,725,03,
1747 So. Halsted St. (arti 18tos gat.)
18 So. La SaUe St.
tu ta medžiaga pabranginta sinskas. (Jimiau 1911 m. 23 Ba vilnės (bevelnos) augintojams reikėjo padaryti.
kvota buvo 2,000.
Valandos:
9 ryto iki 5 po pietų.
• i r šiandie laikomasi tu augštn landžio dieną. Aš esu dabar pietinėje Amerikoje labai ru
Dabar pasaulije yra ganu
Panedėliais
iki 8 vakare.
Detroit, Mieli. 2,406.46, kvo
ketvirtame
skyriuje
ir
turiu
9
Nedėliomis ofisas uždarytas.
pi, kad Europiečiai galėtų< daug nesveikų ir neteisingu
kainų, nors kara< jau senai
ta
buvo
2,000.
Phone Ganai 257
pasibaigęs. Senato komitetą- metus. Gerbiama Redakcija pirkti medvilnės ir kad ture sutarčių. Neviena tokia tapo
Cicere, BĮ. (ir L. R. K.
tyrinėjo tą klaiiMiną. l>et pa- meldžiu patalpinti šitą manu tų pinigo užmokėti už tą. Šiparašyta ir. pasi rašyta Pa ry
tas dalykas rupi ir Lietuvai. ži uje arba jo apielinkėse trum 1,000), 2,006.02, kvota buvo
TelefMiM Pollmaa
,/sekmės nežinomos. O juk tai straipsnelį.
2,000.
Lietuvis
Gydytojas
Ir
Dr. P. P. ZALLYS
^. opiausias klausimas.
Redakcijos prierašas. Mes Jei Amerikiečiams rupi med pai po karo. Naujieji kongre
Lietuvis Dentistas
Chirurgas
Chicago, U b 4,°> sk. N. S.
t - Maisto, riibų, ir kitų daiktų, labai linksmai talpiname An vilnės pardavimas, tai Lietu sai turėtų didumą tų neteisy
18801 So. Michigan Avenue
1821 So. Balsted Street
'•*
Roseland, III.
gyvenimui būtinai reikalingų, tanuko Jesinsko pirmą straip viams rupi jos pirkimas. A- bių pataisyti. Bet Amerikai 1,937.45, kv.- b. 1,200.
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 ik! 4
VALANDOS: 9 ryt* iki t vakare.
po piet. 6 iki 9 vakare.
Thonijisonville, Conn. 451.' papiginimų gali padaryti kon snelį į laikraštį ir pritariame bejiemf yra bendras reikalas sunku sušaukti kongresą, kol
L Pullman 842 ir 8180.
gresas. Kongresas tai visa ua jo sumanymui. Mums rodosi, sudaryti, kad pinigas butų ji nepripažįsta tų sutarčių, po 00, kv. buvo 75.
kuriomis
vfa pas i rašiusios fkmcneclady, N. Y. 238.00,
Ii pagreitinti. J i s gali pas kad vaikeliai galėtų retkar tvarkoje.
'
"
SHIP
kvota buvo 200.
McCormick as minėja daug -r- V
kelbti taika >u Vokietija ir čiais ir nueiti į krutamuosius
tautos turinčios j a s pildyti.
•5
Oglesby, 111. 254.50, kvota
jis gali >U!iia/.inti pokarinius paveikslus, bet ne tankiau kitą pirki y bos šakų vedančių
19-ta Vasario ir Balandžio 6, 1921
moke>ėiu>. !'o tu Įvykiu kaip kaip sykį į mėnesį, o į tris da prie to paties. Mes iš to dau Todėl MeConui ck 'as pa ta ria buvo —.
pripažinti
tas
sutartis
'kokios
Iš New VorLo be jokht mainymu tiesiai 1
. Išmatai viskas atsimainytų.
'Brigbton, i l a s s .
283.50,
lis dalinti tik tuos pinigus, ku gelio pavyzdžių išėmėm tik
jos yra, kad ilgainiu galima
kvota buvo 50.
Bet kod<*l kongresas taip ne rie atliks liovus taip tanjdai vieną, ypatingai svarbų Lie
butą
jas
taisyti.
Minden, W. Va.v 186.00, kvo
.daro, tai jau jo paties reika vaikščioti, kaip tat būdavo iki tuviams. Prie to galėtume
S. S. "SUSQtfEHĄNNA"
Karo
laiku
Suvienytą
Val
Atsišaukite pas l . H. MAIL STKAMSHIP COMPĄNY Ine
lą*. Kas kita butų, jei jis to šiol. I r dalis skinama tėvams nuo savęs pridėti lauko dirbi
ta buvo —.
stijų
turtas
beveik
dusyk
pa
C3UAI5SSĘWUS £ cv>. Geheraliai Pasažlertnisi Agentai
.visa nežinot n. lVt ji< žino, tik galėtų būti taip didelė, kaip mo mašinas, geležinkelią rei
Old Forge, Pa. 160.00, kvo
100
•*., La liialle S * . ' « r i c a g o ; M .
Tel. Pra»klm 4180
didėjo. Jų karuomenė užaugo
nejaučia visuomenės velkamu, abidvi anos dalys, t. y. kaip kmenis/, telefonų prietaisus ir
J^įSifM/Skyrius
120.,Broadway
N e w Yor*
ta buvo 100.
daugiau
negu
30
kartų,
o
lai
sunkenybių.
-^ Poquonoek. /Conn. 110.3L
lalis skiriama paminklui ir daugelį kitų pramonijos pada
vynas,
nors
d
a
r
netapo
pirmu
rų, kuriais Amerika pralenkė
J u k Ir p a t j - darbininkai vi- 'prieglaudai.
kvota buvo* 100.
tini? . pasaulije, t a i neužilgio
I
kasdieną Išskyrus nedėldienlus.
P R E M MFRATOS KASTA:
CHICAGOJ I R UŽSIENYJE:
$8.00
Metams . . . . • • • • • » • • « • •
4.00
Pusei Meto, ..»».»»,.;»-».»
gUV. v ALST.
Metams
$8.00
Pusei Metą
>: • • • •
Prenumerata mokasi lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos
Be nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
senas adresaa Pinigai geriausia sių
sti ISperkant krasoje ar exprese "Money Order" arba įdedant ptaurus 1
registruotą laišką.

Paklausykim
Mažučiy.

•

. . . . . . . . . . . . . .

i-WVl

- * • * -

Kaip Atpinga Gy
venimas.

Saugok akiu regėjimą

Dr. C. Z. Vezelis
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Antradienis, Sausis

3

BO05AS

11, 1921

•s Pelno parapijos

naudai liko minėtų duoklę j a u moka. Be
suvirs $$00.
to eina pagelbon kuopai reng
Pijana. ištraukė A. Miltie- damos bendrai vakarus, pik
nienė. Pasilinksminę visi grį nikus ir bazarus. L a u k i a m a
—i žo į n a m u s su gerais įspū to ir nuo visų kolonijų dr jų. 1
r
našlaičiams
J. Šliogeris.
džiais.
Vietinis.

! Pinigai,LaivakortąsLietuvon

LIETUVIAI AMERIKOJE
• • • » • •••

M I L W A U K E E , WIS.
Kalėdų dovana Lietuvai.
Per K a l ė d a s pas p. J . LeUedkevičių
buvo susirinkęs
huivlis svečių. Beužkandžiaujant p. Vik. R a k š t i s įnešė, kad
reikia sudėti Kalėdų dovana
Lietuvai. Visi vienbalsiai pri
tarė. Tuojau įnešėjęs pirmas
padėjo a n t ^talo penkinę. J į
M kė kiti. Vienas patiesė net
sfciMMH). T a d a narnų šeiminin
k e , J . LebedHevičius, kurs vi
joje Mihvaukėj y r a pasižymė
jęs p i u s i o m i s aukomis L a b 
daringiems tikslams paklojo
$23.00. Sudėjus a n k a s ir sus
kaičius
pasirodė,
nepilnas
siuntas dol. T a d a Kl. Daktaraitis Įnešė, kad
pripildyti
pilną šimtą ir vėl p r a d ė t a dė
ti dolieriai.

s u p r a n t a reikalą
prieglaudos.

Žemiau seka aukotojų
dai.

var

A . Mikėnas
$5.00
K. Narkevieia
3.00
P o $2.00: P . Narkevieienė,
W. Sauklis ir P . Zujus.
P o $1.00: kun. L. A. Vaieis,
A. Tarvainis, J . Nedvaras, K.
Kvetinskas, J . Paleckis, J . Sa
kalauskas, P. Varanavicia, P .
Plaeikas, J . J u r k a s , A. Rama
nauskas.

I& LABD. SĄ GOS CENTRO MADISON SQUARE GAR
DEN RENGIAMA
POSĖDŽIO.
PARODA.
—
(Gruodžio -o d., 1920 m.)
•

SIUSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL K U R S A S YRA ŽEMAS.
NIGUS Į P A S K U T I N Į PAŠTĄ Į 30 DIENŲ.
Parduodame laivakortes
į Lietuvą ir iš Lietuvos.

E s a m e registruoti Lietu
vos Atstovybės Washingtone.

P a d a r o m e legališkus do
kumentus,
dovernastis,
įgaliojimo aktus.

P a r d u o d a m e lotus, na
mus, farmas, padarome
paskolas ir apdrandžiame
nuo ugnies.

i

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus)

DASTATOME PI

Pokylinė paroda,, v a d i n a m a
Tarpe kitų svarstymų pasi
4
rodė, kad kai-kuriose kuopose ' A m e r i c a ' s M a k i n g " , ruošalaikoma be naudos stambios ma ateinančiu pavasariu Ma- n
dison Square Garden, New I
sumos pinigų.
Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas
Yorke, kurioj bus p e r s t a t y t a
A t k a r t o t a senas Centro pa
autentiškai ir aiitoritetiskai,
tarimas, k a d kuopos nelaikytų
kc ir kiek ateiviai, nuo pirmu
pinigų savO ižde, o siųstų Cen
tinių kolonistų iki dabartinio
tro
iždan,
nes
ten
pinigai
ne
P i r m i a u buvo prisiųsta $20.
laiko, y r a prisidėję ir nuveikę ffllllllllllllllllllllllllllllllfffflllllllllllltlflllllllltlllllllllllllllllllllllllltllllltllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllillllllliiiiiiiiiiiillllium
ša
nuošimčius.
Viso labo Kewanės Lab. Sąj.
visose
Suvienytų
Valstijų
Radosi įnešimas, kad reikia mokslo a r pramonės šakose. Į21 kuopa Centran per S. J u 
Parsiduoda minkštų gėrimų biznis,
S?5\V
pirmos
klasos, vienatine vietą t a m e
Labdarybei p i r k t i ukė, kuri vairios tautos New Yorke tu
cevičių pasiuntė $86.00.
Tel. Canal 222
bloke. Priežastis pardavimo, savinin
randasi
vakaruose
a
r
t
i
ChicaDR. E. Z. ZIPPERMAN
kas turi kita bizni. Atsišaukite.
•
V a r d u Lab. Sąjungos, šir
rės didžiausias teises dalyvau
LIETUVIŠKAS DENTISTAS
724 W. Slst Street
dingai dėkoju Kewanės Lietu gos, su 28 akrais žemės ir ti, prisidedant ir kooperuojant
1401 So. BLatsted Street
Nekurie "Draugo" skaityto
Vai.:
Panedėlį, Utarn. ir Ketvergefi
viams. Linkiu ir toliau pasek- triobėsiu už $17,000.00, parda- su įvairiomis
žymiausiomis
9:30
iki
8:30 v a k .
vvus
j
a
u
n
u
p
i
r
k
t
u
s
1
0
a
k
r
i
į
r
i
a
š
jai nekantrauja, k a d d a neg-a
miiiicui
įlarbuotis
našlaičiu
S e r e d o j ir S u b a t o j 9:30 iki 6 v a k . .
m
o
k
s
l
o
į
s
t
a
i
g
o
m
i
s
.
laitnamiui
Sale
Marquette
Pet. ir Nedėlioj nuo 9:30 iki 1-mai
vo "Draugo" kalendoriaus.
naudai.
Mes geriausią taisome d autis'
ntis"
Egzekutyvis
Komitetas
sa
Namų šeimininkė, p-nia LeILLINOJAUS FARMOS
parko ir šalę š v . Kaz. Vienuo
už
prieinamiausią
kaina.
Bet
mes
jau
prašėme
turė
S. Jucevičia,
vo susirinkime, k u r i s įvyko
l)edkeviėienė, atnešė da $3.00
83 akim farjna prie pat miesto
lyno.
Lab.
Saj.
agi
tat.
ti
šiek
liek
kantrybės
ir
da
ir gero kelio, žeme lygi, upelis bė
Bankers Club'e, išreiškė, kad
ir tokiu būdu pad.šinitą, su kau
Įnešimas vienbalsiai tapo at
jau keletu kartų buvo svarsto prašome. Kalendoriai jau da ga per ganikla. Miškas ir gražus
pu. N u t a r t a tuos pinigus pas
mestas
su
pažymėjimu
tokių
sodnas, 7 kambariu namas su
LAPORTE. IND.
8. FABIJONAS
linami ir greitai visi "Drau skiepu didele barne 60 tonu cel- A. PETRATIS
ma,
kų
ir
kiek
A
m
e
r
i
k
a
y
r
a
k u t i "(Jeležiniam V i l k u i / '
klausimų daugiau nekelti iki
A. PETRATIS & CO.
suteikus ateiviams. Bet, štai, g o " skaitytojai turės gauti, lar, vištininkas, kiaulininkas, svir
A u k a s d a v ė : J u o z a s l>ebedneturėsim
našlaičiams
ir
se
Laporto miestelis, gal, visai
Mortgage Bank
nas garadžius ir sande mašinoms,
randasi
pirma
proga
ateiviams
keviėįus $25.00, Aid. JSaronas
tik
negalime
tūkstančius
žmo
R E A L ESTATE—DCSŪRAUGE
mažai žinomas, nes laikraš neliams prieglaudos. Gi šian
"smoke house" ir kiti budinkai, 3
pasirodyti,
kų
ir
kiek
jie
y
r
a
$20.00. Po $6.00: J . Babkaus- čiuose apie jį k a i p ir nerašo die visas jiega-s reikia įtempti
nių susyk aprūpinti, nes ka arkliai, 8 karves, 1 jautis, 150 viš European American Bureau
Siunčia Pinl«ras, Parduoda
ka*, K l . D a k t a r a i t i s , V. Rak ma.
aukų rinkimui iki nžteks jų nuveikę Amerikai.
lendorių negalima taip greitai tų, 4 žąsis, 4 kalakutai, 2 vaislines
Laivo korte*
kiaulės, 300 bušelių avižų, 200 bu
Ateivių prisidėjimas bus ge
štis, F . Budris. P o $5.00: Ig.
NOTAR1JLAAS
.
p a s t a t y m u i prieglaudos. Tik
padaryti, kaip laikraštį.
šeliai
kornu,
25
toniai
šieno,
ru
Paskutiniame laike čia labai
S09 W. S5th tt%
Chicago, DL
Suteik is, P. Mikšis, P r . Bašin
pastačius prieglaudų Sąjunga riausia p a r o d y t a s dailininkysgiu,
kviečiu
ir
vulviu
del
žiemos
ir
Įsigalėjo girtuokliavimas. Nors
"Draugo" Adm.
Telephone Boulevard t l l
skas, J . Adomaitis, Pr. Armužiūrės, kad nupirkus už $17,- tės ir amatų veikalų perstaty
visos mašinos reikalingos del faršalis iš vardo ir sausa, bet
mos. Šita farma turi būti parduonas, J u l ė Lebedkevičienė, F.
000.00 ne 28 a k r u s , bet šimtą mais ir muzikos gabumais. Ymažai to prisilaikoma. Apgai
l trumv
Banis $2 ir Ad. Vindavas $1.00
geros žemės, kad ir ne išdirb patinga svarba bus priduota GRAND RAPIDS'O LIETU- f? arb ? * n T r t o
'
*^
v
lėtina, jog Lietuviai, daugiau
Telefonas Boulevard 91t9
įvairių
tautų
išdirbystėms.
Viso $102.00.
tos, t, y. nors gyvuliams au
\s
priežasties
ligos.
Kama
$13,500,
VIAMS.
įmokėti
reikia
puse,
o
likusius
ant
sia moterėlės, uižsiLma dirbi
Šitą paroda bus šaltiniu ge
5 metu ant 6%, pasiskubinkite nes
Mihvaukėj Lietuviu galima mu taip vadinamos ''moon- ginti iki ukė bus išdirbta.
resnio
ir
tvirtesnio
užmezgi
JUOZAPAS MARGELIS
tai gera farma ir atsišaukite pas
suskaityti ligi 400, kuriu tar s h i n e . "
P r i e šios progos p. Boliiesla
DENTISTAS
mo ryšių t a r p ateivių ir A" Draugo" Agentas persikėlė savininką
pe nėra inteligentu, o visi pa
vas Sekleckis ateityje žadėjo
SS31 Soutb Halsted Street
Petras Borneika,
į naują vietą 509 W. Leonard St.
L a u k d a m a s Naujų
Metų
merikonų,
kas
d
a
u
g
pagelbės
Valandos:
9—12 A. M.
prasti darbininkai. J ų tarpe
Sąjungai dovanoti savo 20 ak
736
W.
35th
St.
Chicago,
DL
N.
W.
Ten
jis
turi
krautuvę
su
1—5: 7—8 P . M.
vienas nelaimingas Lietuvis
net ir didesniam pasekmingukoks trečdalis da yra lenkberrų ukę. Reikia žinoti, kad to
įvairiais daiktais. Patarnauja ga
taip daug užsigėrė to pra
me Suvienytų Valstijų.
niu. Tik liiažas būrelis v ra ti50 akru farma, 2 mylios nuo
kių ^ir panašių aukų Lietuvių
vime šipkoreių ir siuntime pinigų
keikto i augalo, k a d dabar gy
Generalio
Komiteto
vedėjai
miesto 7 akrai ganiklos, miškas ir
k n i tėvynainiu. Bot tas ma
dytojas netvirtina jo išgyji- tarpe rasis; ir daugiau, taip yra Kramklin K. Lane, buvusis į Lietuvą.
gražus sodnas, geros tvoros, 6
žas būrelis trumpu laiku da
J. P. WATTCHES
Pas
jį
galima
gauti
pirkti
mal
kaip
pas
kitataučius.
kambariu
namas,
barne
svirnas,
ino. Duota žinia nelaimingojo
Vidaus Sekretorius ir D-r. daknygių,
LAV7YER
vė Lietuvai ]>aranios: L. L.
užsiprenumeruoti mesinyčia, pienine šį apielinke .lie
Žinoma,
kas
norėtų
nejudi
N
švogeriui
užsigėrėlio,
kuris
LIETUVIS
ADVOKATAS
J o h n H. Finley, New Yorko '.'Draugą" ir kitokius reikalus tuviais apgyventa. Norintieje pirk
I*, bonų išpirko už $5,1)50;
Vakarais: 4509 8. A>hland Ave.
namų
turtų
Lab.
Sųjungai
i>agyvena C i ce roję. Tasai atva
Valstijos Mokslo Koiaisijoniv- atlikti.
ti farma, kaina tiktai $300. Neap
Tel. Yards 1053
Kaiul. Kryžiui suaukojo ir pa
aukoti
šiandien,
Sųjunga
vi
Dien.
Room
518—159 N. Clark St.]
žiavęs pranešė vietos polici
leiskite šito bargeno, nes parsiduo
rius. Toliaus generaliam komi
siuntė $630; draugijos suauko
^
Tel.
Randolph
8507
da už puse kainos.
•
jai, kurios viršininkas nuro- suomet priims rūpindamos tin tete seka: WiHiam Ettrnger,
YVESTPULLMANIEČIAI!
jo $724.!)5. Viso $7,324.95.
Mrs. MARY OZMAN,
dyton vieton pasiuntė detek kamai jį išnaudoti. Bet pirkti majoras, J . F. JTylan, teisėjas,
Atkreipiame J ū s ų
atydą, 736 W. 35th St.
Chicago, 111.
Tai-gi inihvaukiečiai klau tyvus. Suareštuota keletas ge už pinigus mažas ūkės, kaip
8 — - » » « » - » » • • • » » » » » • • • • •
" - y
A. J. Pilkus, H. L. Bidgman, kad pas J u s dienraštį " Drau
sia didelių kolonijų l i e t u v i ų riančių ir patys dirbėjai. Dar bu\fo pasiūlyta, Imtų stambi
Tel.
Yards
6666
Drover
8448
90 akrų farma, 70 akrų dirba
.lanies Brvne, William J . Wal- gą' ' atstovauja p. M. Kiupepramoninkų, daktarų, advoka rasta beslepiant galionų degti- klaida.
Dr. V. A. SZYMKEVICZ
mos, 20 ganiklos, su mišku, juodže
iri ir AVilliam l^ondv.
Us 11949 So. Halsted St.
tų ir kitų inteligentų, k u r i " I nės, nes, matyt, buvo nujau Sekančiam Labdarybės pikni
mis, žvyras su moliu maišytas, Lietuvis Gydytojas, Ghirurgas Ir
Akušeras.
P a s jį galite gauti kasdien 3x/£ mylios nuo miesto, "geri budingarsinasi tarpe prastų darbi čiamas policijos atsilankymas. kui n u t a r t a padaryti
2,000
$203 S. Halsted St. Chicago.
nusipirkti * * Draugą' \ taip- kaiš ir didele barne. Kaina $6500
P
A
A
U
S
I
N
I
S
UŽDEGIMAS.
alandos:
10—12 is fyto 1—1 ir
ninkų, gyvenimų daro ir tur
ti kietų ir sunumeriuoli. Xipuse
reikia
įmokėti,
o
kitus
ant
iš(tėda Lietuviams, kad a n t
pogi galite užsiprenumeruoti
8 v a k a r * Ned. 10—12 Ii ryto.
tus krauna, a r d a u g davėte
kietas bus 35e. Jš anksto per
mokeseio.
.
tiek žemai leidžia sau nupul
ir apgarsinimų
paduoti į
Lietuvai?
Ar d a u g
davėte
kantieji turės teisę dalyvauti Paausiitis uždegimas y r a gan
ti,
švogeris.
dienraštį.
120 akrų žeme li^i 15 akrų sod
Lietuvai visi tie, kurie grau
laimėjime $15.00 auksu. Kas skandi liga ir jjaprastai vargi
na vaikus, bet k a r t a i s ir su
no 5 kambariu namas 2 barnes, 1 R e s l ( L i m Jnde9eBAeaoe
KTC
denate ir raginate
darbinin
pirks ti kietų pikniko dienoje
mylia
nuo
miesto
upelis
bėga
per
j
^
Burea
m
S I 0 U X CITY, I 0 W A .
c t o n h B VaB
augusi us.Ženklai paausinio už
R E I K A L I N G A S tuojaus at
kus aukoti gvnirnui Lietuvos
prie kasos langelio, tie turės
ganikla, žeme derlinga, parsiduo
degimo
yra,
k
a
d
tuoj
sutinsta
sakantis
Vargoninkas.
Alga
laisvės. J u s einate gražiai pa
mokėti 50c. ir neturės teisės
da už puse kainos $7800. įmokėti
RR A A ROTU
(jruodžio
28
d.
mus
atlankė
gįslos
žanduose
po
auimis.
$75.00
I
r
ineigds.
Atsišaukti
reikia $1000 o kitus ant išmokėjiUlli R t Al l l U l I i J
sipuošę, o a r atskirėte nors
dalyvauti
laimėjime. $15.00
svečias klierikas P r . J u r a s iš
Labai užsikrečiama ir papras pas
1110 6 % . .
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
dešimkę nuo savo turto ir atiauksu aukojo p-lė Antanina
Specijalistas Moterišku, Vyrišku
Ivernish seminarijos.
tai vienas ligonis nuo .kito pla
Kun. E. V. Grikis
davėt Lietuvai.' Vyrai, mote
Deinoraitė, narė L S. 5 kuo
Taikę ir visą chronišku U g i
GOakrų farma, geri budinkai, so
tina
figą.
Labai
p
a
t
a
r
t
i
n
a
li
396
Church
Street
VATY/vmvoS:
.1«—11 ryto 1—t po
Sustojęs Sioux C i t y ' j sve pos.
rys, pagelbon Lietuvos armi
dnas goro«; fv-<Sf«*s, 4^> n lemi rJirb-ii m i v , i—* tak. Medėttoaus 10—11 d.
gonius paausinio
uždegimo
New Britain. Conn.
mos žemes, ir UUŠ>*JLS>, parsiduoda
jai tik ne tuščiomis rankomis, čias atlankė ir moksleivį J .
Ofisas 3354 So. Halsted St.,.'Chloaffo
Valdybos rinkimas. Pirm. kiek galint vienus laikyti, kad
su mašinos ir gyvuliais, šienas gruTelefonas Drover teta
Zabulionį,. kuris klerikų nu didž. balsų t a p o u ž g i r t a s sena
o gausia a u k a !
.dai,
upelis
b^fa
per
ganikla,
2
llllllllIlinillllllllllllllllllllllllllllllllHlf
nosiinaisytii s# visais, ypatin Paleškau savo seseres mergaitės
sivedė bažnyčion ir svetainėn
Pi©vogalių mylios nuo miesto kaina $5000, įLietuvos bernas.
sis p. A n t a n a s Nausėda, vice- gai vaikais. Lfiga apsireiškia Alenos Dzikunskiutės
kaimo Pumios parapijos Tranų pa
ir viską, išrodė. P a s k u i buvo
pinn. taip-gi užgirtas senasis į apio dvi sayaiti po užsikrė vieto. Vilniaus gubernijos as pali mokėti reikia $3000 o kitus ant
užėję pas kleboną. M. Kolvekų,
kau ja maža Lietuvoje. D a b a r girdė lengvu išmokėjimu, parsiduoda iš i fTel
si. Harrlson 6688
K E W A N E E , ILL.
F. Veryga, nors jis posėdyj ne timo. D a u g saugiau suaugu jau
kad
ji
Amerikoje,
meldžiu
jos
priežasties
senatvės,
nepraleiskite
bet nerado namie, nes buvo
DR. L. C BORLAND i
buvo, nutar. rast. A. Valan siems negu vaikams būti apie- pačios ar 'kas žinote pranešti už ką šito bargeno.
209 S. State Str.
Adams
buslų labai dėkingas.
Negaliu praleisti nepaminė išvažiavęs Omabon. Apsilan čius (jaunasis), fin. rast. B.
Valand.
.
1
iki
4
po
piet.
Nedel.
10
Morta Masulonhitė
linkėj, k u r randasi ligonis.
kė
ir
pas
vietinį
vargon.
S.
vai.
Iki
12
dieną.
1228 Victory Str.
Waukegan, ill.
40 akrų, farma 20 arkų miško,
jęs Kewanės Lietuvių prakil
\enartonis.
Lietuvis perkalbėtojas
Simonavičių,
kuris
gražiai
p
r
i

tvoros geros budinkais, kaina Sered.—6
Ženklai. Labai sutinsta gįs
naus pasidarbavimo
reikale
iki 8 vak. Ned. 10 lkl 12
Neatsilankius senajam ižd.,
$1800, įmokėti reikia $500 o kitos
ėmė
ir
pavaišino.
Pasišneku
los
žanduose
po
ausimis.
Tuoj
našlaičių prieglaudos. Kada
iun. I. Albavičiui, naujo ne
dūrius jokio vaisto nereikia ant lengvu išmokėjimu ant 6%.
čiavęs
klerikas
išvažiavo.
Į
randasi
skausmas
net
ir
karš
aš buvau pakviestas su pra
rinkta, iždo glob.: Stefanija
vartoti, išskiriant ką nors vi
tis,
jeigu
reikia
k
r
a
m
t
y
t
i
,
kal
stotį
palydėjo
moksleivis
J
.
Darbininko Draugas
Viršminėtos farmos yra dideli
kalba, Lapkričio 24 d., 1920
Saitkauskaitė ir J o n a s Mikoduriams, suminkštinti.
bargenai ir' jeigu nori Įgyti gera
bėti a r be*nt b u r n ^ atidarinėti.
n u man pribuvus teko susi Zabulionis.
lainis.
farma tai eonais tavo proga. Pa
Naujų Metų v a k a r e p a r a p i 
tikti su vietiniu klebonu kun.
Neatsilankius senajam dva K a r t a i s paausinis uždegimas PERSERGĖJIMAS KELIAU liauk kitam tarnarves o nusipirk
Vaiču, kuris tik ka. buvo at jos svetainėj buvo v a k a r a s ir sios vadui prot'. kun. P. Bu randasi tik vienam žande, bet
farma ir busi bosu ant savęs. Del
JANTIEMS E U R O P O J
VaizbažeiT*lis « ž r ^ . S. V. Pat. Ofto.
p a p r a s t a i abiejuose. Apie tre
platesniu informacijų kreipkitės
Suvaidinta čių i, kito taip-gi nerinkta.
vykęs K e u a n ė n . P a t y r i a u ne pijano lioterija.
i
<.uibus per daugiau kaip
Amerikos piliečiai, keliau- šiuo adresu: •
paprastą jo mandagumų ir ka du juokingu veikaluku " A u k 
Del vėlaus laiko agitatoriai čia, a r (ketvirtą, diena, po suti
50 metų.
nu pranešiau atsilankymo tik- so YerŠJs' ir " S e n i ir Nauji palikta išrinkti sekančiam po nimo liga būva pavojingiau ,)a«nti Europon, privalo apsirū FIRST NAT. REALTY CO.
j
sia,
ir
po
t
a
m
atslūgsta
net
pinti pinigmiškai, ypatingai 736 W. 35th St.
>lą. jis labai t a m darbui pri Metai. Vaidinimas gerai išė sėdy.
Chicago, BĮ Tirnyk I k a r o Anchor; VaūlwienkJ|.
tarė. Nuėjus svetainėn, kun. jo. Visi vaidintojai savo už
Sulig Gruod. 5 ir 6, 1920 m. ir žymiai susimažina skaus isiigryžimo Amerikon keliones
Vairia gnižiai į susirinkusius duotis gerai atliko. Veika liūs Seimo pritarimo, Centro seno mas. Paausinis uždegimas y r a išlaidomis, kad neprisieitų klai
maža liga, bet d a u g skaudesnė džioti ir reikalauti Amerikos
prakalbėjo ir prašė, kad nei vaidino: Hozenblato rolėj — A nutarimo, įvedama
dr-joms
konsulių p a r ū p i n t i grįžimo lė- ,
vi<uas įtoliktų
neprisidėjęs Jončis, Ilaštininko — J . Bil- mokesčiai. Dr~ja, turinti 100 vyrams negu moterims.
Budai gydymo.
Lengvas šų. Amerikos konsuliai ne tam
prie to reikalo. N e g a n a to. kevičius, Dukters — S. Dar narių k a s met m o k a po $10.00
Vietoj Rusijos — Amerikos Linija
pats pirmiausia a u k o d a m a s su nia i tienė, Golstein'o tėvo — J. ir nuo kiekvieno sekančio 100 šlapias maistas, k a i p tai pienių tikslui randasi svetimose ša-f
"inilėtais jHM-ėjo per svetainę Adomonis, sūnaus — J . Griga dadeda po $5.00. J vedama nės sriubos, kiaušiniai (minkš lyse iv nėra p a s juos tokiems
l i ESI Al B E P E K S E D I M L 18 » E W YORMA I
atsitikimams
fondo.
Valstijos
[
ti),
pienas
a
r
ryžiai.
Reikia
liūnas,
Antrų
veikalį
senų
ine
surinko pluošta aukų. Ta
: taip-gi dr-joms 10% mokestis
HAMBURGĄ Kaina 3 Klesą $125. Karės taks $5.00
liūlių kewanieeiai našlaičiams tų J . Adomonis, Naujų Metų nuo pelno vakarų, balių, pik saugotis rukšties ir vaisių, ku P e p a r t a m e n t a s nuolat gauna
LIEPOJAU Kaina 3 Klesą $145. Karės taks $5.00
"jojo (|(J <įoi įr suorganizuo K. dogelis ir giltinės K. Ba nikų i r ' t . t. nežiūrint, a r dr- riuose rūgštis randasi. Šilti nuo kai-kurių konsulių n u s i - |
" E S T O N I A " buvęs ^CZAR'' išplaukia 1 Febr.
skundimus,,
k
a
d
Amerikos
pi
ji -lipni Lab. Saj. kuopa, kuri ranauskas. Režisierium i r va j a jau y r a įstojus Į Lab. Šųj. pmlėjimai a r šiltai aprišus
"POLONIA" buv. " K U R 8 K " išplauk. 15 Febr.
Kreipkite^ prie umsų agentu JŪSŲ mieste a r b a
liečiai
iš
visų
pusių
kreipiasi
karo vedėju buvo J . Zabulio Garbės narius, *ar ne.
gerklę y r a geras gydymo bū
"i'i'\jo veikti.
K. K E M P E . General Wc*tem Paasenger
Agent
6 kuopa savo kolonijoje turi das. Paausinis uždegimas gy- piniginiškos pagelbos, k a d su<JarW- Kewan<> Lietuviams nis. Publikos buvo pilna sve
120 North La Halle vSt.. Chitugo, Illinois.
1
, i k kun. Vaičiui, nee jie tainė, kuri liko patenkinta. IS katalikiškų dr-jų ir visos domat viftii tik išlauko, į vi- gryžti Amerikon.

l

PAUL P. BALTUTIS and CO.

Į 901 W. 33rd Street

Tel. Yards 4669

I

Chicago, 111. |
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Pranešimas!

DIDELIS BARGENAS

DR. C. KASPUTIS
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PAiN-EXPELLER

Baltijos AmerikosLinija
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Praeita šeštadieni i Ore Ii esfra Hali policijos viršininkas
buvo sušaukęs kuone
visus
Cbicagos policijos vyresniuo
sius, pradėjus kapitonais h
baigus seržantais. Susirinko
daugiau
t liksiančio
poli
cijos viršininku.
} juos kaHiėjn patsai miesto
mąjoi-as Thofnpson. Tai pirnias toks įvykis Cliioagos is
torijoj, ka«l patsai miesto ma
joras personaliai kalbėtu
i
skaitlingąjį policijos buri.
Majoras paragino policijos
vyresniuosius be jokios ato
dairos pakelti kovą prieš vi
ens niekšus, prieš
visokius
mieste siaučiančius
piktada
rius. Pulti juos visus
visu r,
areštuoti ir kimšti j kalėji
mus.
Piliečių vantų kalbėjo gen.
Charles (J. l)a\ves. .Jis repre
zentavo 50 gvarantuotoju, ku
rie pasižadėjo sudaryti HM),000 dol. fondą policijos nau
dai. IŠ to fondo bus skiriama
pašelpa šeimynoms po žuvu
sių policmonu kovojant prieš
piktadarius.
Miesto majorą su tuo nepa
prastuoju susirinkimu supa
žindino ir pakvietė kalbėti po
licijos viršininkas FitzmorrK
To susirinkimo metu miesto
gatvėse ir policijos nuovado
se buvo pasitikę tik vieni pa
prastieji poliemonai.
UŽ PIGESNĮ PIENĄ IR
DUONĄ.

3 0t

1

IŠ CMCAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ.

—

VISI NIEKŠAI TURI ATSI
DURT,I KAJLĖJIMAN.

1

D RA9 UK »

— -

Cbicagos miesto tarybos ko
mitetas gyvenimo brangrtmo
klausime paskelbė* kad pieno
ir duonos gaminimo .kompani
jos neverčiamos pagaliau turi
susiprasti ir papiginti
kaip
pieną, taip duoną.
Pieno išvežiojimo kompani
jos kvortai pieno gali imti 12
pentų ir turėti užtektinai i>eino. I r duona gali but parduo
dama mažesniam kepaliukui
imant 10c. ir tai galima turė
ti geras pelnas.
Komitetas sako, kad kompa
nijos turi susiprasti pačios.
Keturi jos laukti, kol prieš jas
pakils visuomenė, kol bus pra
dėta kova.

UŽIMA VIETĄ NAUJAS
GUBERNATORIUS.

IŠ NORTH SIDES.

Sausio 2 d. Lab. Sąj. 6* kuo
Šiandie Springfielde,
vy pa laikė metinį susirinkimą
riausiajam Illinois
valstijos Sv. Mykolo parap. svetainėje.
mieste, ivvksta
iškihuvbės.
Kalbėta apie vakarą, kurį
Senasis gubernatorius Lcnvden Sausio 23 d,, Schoenhofeno
pasitraukia. J o vietą užima svet. rengia bendra i visos
v
perinai išrinktas" gubernato North Sides katalikiškos drriumi I.en Small iŠ Kankake^, jos. Iš raportų paaiškėjo, kad
111.
viskas beveik jau priruošta.
Naujas bubernatorius, Small Užkandžiais rūpintis palikta
bus
:*7 gubernatorius
nuo moterims. Dabar tiktai prašo
ISIS metu, kuomet Illinois bu ma visų nortbsidiečių parem
vo pripažinta savistovi vals ti tą vakarą, nes visa nauda
tija ir priimta .kaipo tokia ki skiriama našlaičių labui. Įžan
tu valstijų unijon.
gos bilietų iškalno galima nu
Springfielde suvažiavę dau sipirkti pas visų draugijų na
gybė žymiausiųjų republikonu rius. Nutarta visas pastangas
partijos vadu. Nes Small yra dėti, kad tas vakaras attiestų
republikonas iš žinomoj Tbo- pageidaujamų vaisių.
mpsono — Lundino
srovės,
Rengiamojo vakaro komite
kuri rinkimu metu smarkiai
kovojo su kita republikonu tas pranešė, kad serijų knygu
srove ir pagaliau laimėjo val tės ištraukimui
laikrodėlio
stijos valdymą.
jau išdalintos ir greitai pri
[vyksta dideli parodavimai pildomos.
m i Ii tarini u ir šiaip piliečrj orToliau svarstyta apie aukų
ganizaci iu.
Naują gubernatorių prisie rinkimą našlančių prieglaudai
kdins augščiansiojo valstijos einant per Lietuvių namus. Ta
me »susirinkime jau \ padaryta
teismo teisėjas Cart\vriglit.
pradžia, nes p-lė,Elz. Kreminskajtė pirma davė $10.00. Žiū
PAEĖGO DU KALINIU
rėsime, kas bus antras, trečias
KAREIVIU.
ir t. t. Ta pati p-lė KreminsIš Fort Slieridan .m iii tari kaitė įstojo į Lab. Sąj. Garbės
nio kalėjimo pabėgo du kali narius ir įmokėjo $10.00. Kiti
niu kareiviu, apmušusiu sto du asmeniu sekančiame susi
vinti sargyboje .kareivį James rinkime- pasižadėjo įstoti į
(Jarbės narius.
Zappi.
• .
Pabėgusiu
via Kavmond
Wood ir Kari Kerguson. Pir
masis buvo byloje karo teissnve, «n kitas buvo laikomas
kalėjime kaipo dezerteris.
ATPIGINAMOS ANGLYS.

Dideliai džiaugsminga mųs
kuopai pradžia šių metų. Lai
ir visas metas būva toks. Dar
pastebėsiu, kanf mūsų kuopa
Jjniet pasižadėjo visa energija
veikti, kad darbo vaisiai butų
didesni už kitų kuopų.

Taipogi prašoma
draugijų
Paskelbta, kad su šiandie
komitetų pasirūpinti, kad vi
visos anglių sandelių kompa
sos draugijos pradėtų mokėti
nijos siekusios papiginti ,anulis m,o $1.00 ligi $2.00 tonui. P " e t l n ! S \Mh' Sif>- , l n ? k ! e s - P l "
Apie tai pirmiausiai, dar šeš mgns-galima įduoti arba vie
tos klebonui, arba kuopos iž
tadieni, buvo paskelbusi did
dininkei, p-niai B. Naujokiežiulė Consumers kompanija.
nei.
Lengva numanyti
anglių
Šeštoji Lab. Sąj. kuopa sten
kompartijų
geradari nguma*.
surinkti
IVršvelni žiema, Žmonės per- gsis kodaugiąusia
mažai suvartoja anghų, mažai pinigų, kad greičiau Sąjunga
perka. Tuo tarpu
kompani į s t a t y t ų našlaičiams prieglau
joms reikalinga daugiau par dą, kurios visi -mes laukiame.
A. Nausėda.
duoti, nes reikalingi pinigai.
Tuo atpiginimu norima para
IŠ DIEVO APVEIZDOS
ginti žmones pirkti anglių.
PARAP.
SUIMTAS POLICMONO UŽ MINISTERIŲ PIRMININKŲ
——
KONFERENCIJA PARY
MUŠĖJAS.
Draugija Šv. Jono Evange
r
ŽIUJE.
listo rengia vakarą ir kviečia
Aną pirmadienį žinomas po
visas draugijas bei pavienius
licijai piktadaris Edward Mo Pilsudskį sergąs; negalįs ke asmenis koskaitMngiausia at
liauti Paryžiun.
*
rris vienoje kavinėje nužmlė
silankyti i r paremti del ito,kad
poliemoną John Mullen.
Paryžius, Sausio 10. — Tal dali pelno skiria našlaičių la
Per ištisą savaite policija kininkų ministeriij pirmininkų bui. Tai prakilnus užmany
ieškojo žmogžudžio ir paga konferencija čia įvvks Sausio mas.
lian praeit**) šeštadieni sugavo. 10 d.
Vakaras bus su perstatymu
Nutvėrė jį begulinti vieno faršitomis dienomis Paryžiun
mefio sukrautuose kornų lam-^ turėjo atkeliauti Lenkų prezi Sausio 16 d., 1921, parapijos
buose, ties 91 gatve ir Wes- dentas Pilsudskį. Bet iš Var svetainėj.
Tėmykit didesnį
tern ave. Policijai buvo pra šuvos pranešta, kad jis sergąs. paskelbimą " D r a u g e " .
nešta apie jo ten slapstimasi. Sakoma,
gal po ministerių
Turiu primint, kad šita drPiktadaris pakliuvo, nes ne pirmininkų konferencijos jis
ja ne tik iš vardo katalikiš
turėjo artimų sėbrų,
kurie pasveiksiąs ir čia atkeliausiąs^
ka, bet ir katalikišku keliu
jam butų pristatę pinigų ki
eina. Praeitam
susirinkime
tur iškeliauti.
Neturėdamas REIKALAUJA 9 MILIJONŲ
liuosa valia sudėta keletas
nei cento, turėjo slapstyties
PROHIBICIJAI.
dol. - užpirkimui šv. Mišių.
apylinkėse.
Trumpu laiku draugijos na
Washingt<m,
Sausio 8. —
IŠvakaro, prieš suimsiant,
riai sužinos diena, kada bus
jis buvo užpuolęs vieną žmo Žemesniojo, kongreso buto iš
laikomos šv. Mišios.
gų su pinigais. Bet užpuoli laidi) skyrimo komitetui vidu
Tai-gi, da kartą prašome
komisijoniemas nepavyko ir tas jo despe- jinių mokesčiu
. ratinis Eygis pabaigė jam ka- į iaus asistentas Myers pasako visų ateiti mųs dr-jos rengiajo aną dieną, kad
svaigalų nian vakaran.
rijerą.
Rengimo Komitetas.
\
prohibicijos įvykdinimui rei
SUAREŠTUOTAS JUBI
kalinga dedesnis būrys agentų
IŠ BRIGHTON. P ARK.
LIERIUS
ir užtektinai pinigų.
Agen
tams reikia skirti didesnes al
Julius J. Reingold, 2128 So. gas, kad apsaugoti juos nuo i Sekm. Sausio 2 d., 1921, Sal
Harding ave^
suareštuotas. ėmimo papirkimų. Sakė, kad džiausios Širdies Viešpaties
J i s yra jubilierius ir intaria- tam tikslui ateinantiems me Jėzaus dr-ja laikė metinį su
mas
pirkęs daug . pavog tams bus reikalinga nuo 7 ligi sirinkimą Nekalto Prasidėjimo
Šv. M. P. parapijos svetainėj.
ti} juhilierinin daiktų,
x 9 milijonų dolierių išlaidų.
•

¥

P

•
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Aatradieiųa;, gausis 11, 1921
—

—

Apsvarsčius bėgančius dr-jos
reikalus, išduota ra|Sortas iš
Liet. E. K. Lab. Sąjungos bu
vusio seimo Gruodžio 5 -ir 6
d., 1920 m. Atstovai A. Krančiunas ir B. Ustilo paaiškino
apie seimo nuveiktus darbus.
Tada įnešta, kad S. B. V. Jė
zaus dr-ja pastotų Lab'. Sąj.
(Jarbės narė. Jnešimas priim
tas. Nutarta išpradžios įmo
kėti $25.00, o likusius išmokė
ti dalimis. &ita dr-ja jau pir
mi a n keliais atvejais yra au
kojusi Lab. Sąjungai, taip-gi
nepraleidžia neparėmus ir ki
tų svarbių reikalų, Praeitam
susirinkime Lietuvos gynimo
reikalams paaukojo $50.00. Yra vilties, kad ir ateityje S. &
V. J. draugija darbuosis lietu
viškoj. dirvoj šelpiama su
vargusius ir nelaimėj esan
čius savo brolius, nes -nauja
valdybų sudaro veiklus asme
nys.
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JOHN KUCHINSKAS

West Sides Ofisas
2201 W. 22-nd Street
Kerte Leavltt St. Tet. Oaoal 2552;
Valandos: nuo 4 Iki 6 po plet ir
nuo 7 iki 9 vakare

J 4719 S. Ashland Av. Chicago

Lietuvis Dentistas

r

S

_

Tiosogbiis

r

DR. S. BIEŽIS.

Patarnavimą

i

•L

•
•

V. W. RUTKAUSKAS

Geriausias

~
=
5
£

1900 S. Halsted Str.
Tel Canal 2118
Valand6s: 10 ryto lkl 8 vakare
Gyvenimas
2811 W. iSrd Str.
Tel Prospect 8461.

S. S. SAX0NIA 14,300 Tonų,
Sausio 22 diena
Kambarių Kaina
3čia Klasą Kaina

Dr. M. T. STRIKOL'IS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą
1016 W. 47th St.
Tel. Doul. 160
Valandos: 1 Iki 8 po pietų. 6 iki 8
vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.
Res. 2914 W. 4Srd Street.
Nuo ryto iki p i e t
Tel. McKlnley 26S

TelefODM Tatds tft44

Perkėlė savo ofisą p o ntun.

Paul Baubly
1404 West 18th Street
' Telefonas Canal ^296
BARGENAS
Gražus 40 aknj žemės plotas
arti Palos~Park, tiktai 25-4»ylios nuo " l o o p " Parduos arba
mainys ant kitos propertės.
Del platesnių informacijų at
sišaukite arba rašykite.
Paul Baubly
1404 West 18th Street
Telefonas Ganai 6296

Valandos nuo 10 Iki 12 ifiryto: nuo
2 iki 6 po pietų: nuo 7 iki.8:S0
vakare. Nedėliomis 10 iki 1.
Telefonas Drexel 9880 ^,
•yrtĮffgyBaggaegsa;

K

DR. G. M; GLASĖR

-""Praktikuoja 39 metai
Ofisas 8149 So. Morgan St.
Kertė 32-ro St.,
Chicago, III.
SPECIJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų -ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto
iki S po pietų, nuo 6 iki 8 valan
dą, vakare.
Nedėliomis nuo 9 lkl S po piet.
Telefonas Yards 687

OETUVYS GRABORTUS
Patarti&uju laidotuvėse keplgiausla. Rei
kale meldžiu atalšauktl, o mano darbu
buelte užganėdinti.

2314 W. 23rd Pl.
Chicago, Dl.
TeL Oanal 2 l t t
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TIESIAI I HAMBURGĄ
3čios Klasos Kaina į Eitkūnus per Hamburg $130.40

O'Cal

Pridedant $5.00 Karės Taxų
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MES GALIME GAUTI PILNĄ SUMA UŽ JUSU

LIBERTY B0NDSUS
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Jūsų mieste randasi lokalis agentas. Eik pas ji.

I
I
•
I
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d a rJ
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35 South Dearborn Str.,

•
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rįs vi
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Jeigu J u s turite Liberty Bondsus ir norite
juos išmainyti ant p i n i g ų , x t a i ^Sfašvkite
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu

taikoj
gali
prkb

•
•
•
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Chicago, Illinois.
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Užsiprenumeruok "Vytį

Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė
virš 300 įdqmiansių Lietuvos iliustracijų. Su " V y č i o "
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos
iliustracijomis puošime kiekviena "Vyties" numerį.
Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos.
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija.
Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningą Lieturos
gamtą.
\
< M ėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk
" V y t į . " Prenumeratos kaina: Metams $2.50.

eitą i
įvyko
Jvimuc
partij
šios,

"VYČIO" Administracija
3261 S. Halsted S t
Chicago, III.
=s:

S. D. LACHAWICZ-

N<

orgai

4729 So. Ashland Avenue
Specijalistas
ŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ I I

Jis

-

Baltic States Development Corporation
DR. CHARLES SEGAL

S
r

Pridedant $5.00 Karės Taxų

"PRANEŠIMAS

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki » rak.
Nedėliomis nuo 10 Iki .%.

00]
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Callal
Nej
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1952 South Halsted Street

•i

CUNARD LINE

Dn A. L. Yuška

Ant Stoįsjas Unlveraal State H M *

|
I
|

K a s t a i y r a R U F F L E S ? Ar
tai gyduolė? N e ! ! Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! R U F 
F L E S yra tai paprasčiausis
plaukų ir odos sustiprintojis,
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį O kas gal
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?
<
R U F P I , ® SI
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių 8 a l)
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
Nusipirkte šiąnakt R U F F L E S bojikutę aptiekoje. Kaštuos tik
65c, bet JŲS sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:
F. AD. RICHTER & CO.. 316-330 Broadway, New York'

Gydo specialiai visokias VJT$ ir
moterų lytiSkas ligas.
2401 MaOison St.. kampas Weatern Ave., Ohicago.
j Valandos: 2—4 po piet; 7—t vak.

OETUVIS
CiYDYTOJAS I R CB0HIIRGA8
Ofisas ir Gyvenimo vieta -

IJ.V

MAGDE. "Ak, kaip man mefet galvą!
Išbandžiau vtiokius mazgojimu*,
trinkimui, mvilarfanvt — ir ri'*fr<w ta*
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda netmdarati!"
MARE. "Na, tai kam ton kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie, mano plau
kai graius, šteinu* ir' čt/*ti. O tai
todėl, kad aš vartoju RUFFLES!''

DR. I. Ė. FEINBERG

CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
Kas tiktai iš Cicero norite
gauti "Draugą" arba paduoti
į jį apgarsinimą, ar kokį spau
dos darbą kreipkitės prie p.
A. Valančiaus.
1511 S. 49 Court
Pas jį galima gauti malda
knygių ir kitakiij knygų.
Pasinaudokite.

L

Rusams.
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DR. S. NAIKELIS

ir

Trefios kliasos pasažieriai vaito didžiam dining kambaryj, kur
tarnui jiems patarnauja. Uždaryti kambariai rezervuojami moterims ir vaikams. Atsišaukite ) Kompanijos Ofisą, 14 No. DearlK)i*n Str. tiiicago, arba \ Lokalį Arenta.

Telefonas: YardLs 4681

\»

Lietuviams

-

I
I
ADVOKATAS
I
Ofisas Didmiesty]:
29 South La Salle Street II
Kambaris S24
I
Telefonas: Central 6S90
I
I
Vakarais. 812 W. 33rd St. I

•J-

kilia-

Didelis moderniškas laivas "MANCHURIA"
Išplaukia SAUSIO 13, 1921
•
Trečia K&asa iš New Yorko į Liepoju $132.00
Trečia Kliasa iš New Yorko j Eitkūnus $130.00

LIKTU VIS • GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street
Tel. Canal 6222
Res. S114 W. 42nd Street
Tel. McKlnley 4988

IŠ NORTH SIDE.

$650 Cash, kitus mėnesiniais
mokesčiais, graži 20 akrų ukė
arti Tinley Park ant Rook Island Railway. Nepraleisk šio
l
bargeno.

l

I AMERIKONIŠKA LINIJAI

Phone Seeley 7439

KAINA $4,500

*

S YICTOR SHOE STORE

-

Moterų Sąjungos 4 kp. mėnesi
nis susirinkimas bus antradienyj,
Sausio 11, 1920 m., Šv. Mykolo
par. svet., lygiai 8 vai. vakare.
Visos narės privalo būtinai at
silankyti, nes bus svarstoma labai
daug svarbių dalykų.
* Taip-gi malonėsite užsimokėt
savo mėnesinei mokestis pradžioj
metų.
Ona R. PaliuHutd,
Mot. Są-gos 4 kp. rast.

/

Į NEW YORK-HAMBURG |

PRANEŠIMAI,

A. L. R. K. Federacijos Chicagos Apskričio metinis susi
rinkimas bus antradienyje,
Sausio 11 d., vakare, Dievo
Apveizdos parap. svetainėje,
Chicago,- 111. šiame susirinki
me bus renkama apskričiui
valdyba 1921 m. Tad ir svar
bu, kad į ši susirinkimą kuo
skaitlingiausiai
atsilankytų
draugijų ir skyrių atstovai ir
atstovės.
įj'i Valdyba.

B•
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2201 West 22-nd & So. Leavltt Sts.
Chicago.
k
įlandos 9:30 A. M. to 12 K.
1:00 P. M. to 8:00 P. M.

Visiems patartina remti to
kias draugijas, kurios neuž
miršta
visuomenins reikalų.
T a t linkėtina S, Š. V. J. drjai šiais metais palikti skait
lingiausia nariais ir stipriau
sia turtu.
Narys.

FEDERACIJOS METINIS
SUSIRINKIMAS.

w

•>

Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios
mados $8.50 vertes už $6.00. Turime
pilna eile moterų eeverykų
nuo $5.85 iki $14.00.

6222

DR. C. K. CHERRYS
v

u i i liin

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ
KRAUTUVE S0UTHSIDEJ

LIETUVIS ADVOKATAS
Oflaas Didmiesty]
2 t So. La Saite Street
Kambaria 816'
Tel. Central 8684
Valandos! 9 ryto Iki 1 po piet

Te). Canal

»»il»

i — — ^
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PAPUDINE
PAMĖGINK

10c-30c-60c Buteliai ar Proškel
LABAI

GEROS

DEL

GALVOS SKAUDĖJIMO

#

Pas
natas
Radik
ima r
kią ji
Tat
rinkt*
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tkurs
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Vnio ir

