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“Poznančikai” esu visi bji
Skaitlinga armija reiškia ti ambnsųdatiųs \ValJacc čia pa Nustebintas visas Washingto- IŠ PASIKALBĖJIMŲ SU rus. Bet jų pabėgę draugai
informavę Prancūzijos vyriau
LENKŲ KAREIVIAIS.
namų jiems pranešu, kad
ranijų.
nas.
sybę, *ka<£ Su v. Valstijos at
znančikų” ir, apskritai,
šaukia savo reprezentantus iš Washington. Sausio 12. — Tokiuo antgalvin ę štai kas zervų nesu. Rezervais tik ji
___ ____ •
v
Washington, Sausio 12. —
talkininkų ambasadorių tary Prezidentas-elektas Tlardimg rašoma katine leidžiamųjame..vilioja, Iki šio laiko -nic
Žemesniojo kongreso huto uti
bos.
7
dar jų nepamainęs. Kaip
pranešė čia inaugmacijiniam laikrašty Karys:
litarinis komitetas vakar iš
komitetui panaikinti visas -reti, 1920 m. Lapkričio 25 d. 17 ėję iš Varėnos, taip ir sto
klausinėjo moterų, fcudaraiiParyžiui.
—
Prancūzijos
giamas iškilmybesuKovo 4 die vai? vienam musų (Lietuvių) fronte Gardine/, Minsko ir
čių “Moterų Santaikos” drau
arlamento
žemesniojo
buto nų, kuomet jis užims prezi Imtai ijono vadui esant R. kai pulkai.
gijų, kurion ineina Įvairių or-j'P“
1
Jų karuomenės padėtis
pirmininkų išnaujo išrinktas dento vietų. Sėjiko, gana jam me sargybiniai pranešė, kad j
ganizaeijų atstovių.
pn
ft.
yra
atvykę
du
I^enkų
ka

ūpas
esu kuoblogiausi. Lėni
! Raoul Peret.
bus prisiegti, kuorainiausia
Mrs. W. Thompson Būreli,
Į Baltuosius Ritinus reiviu. Jis tuojaus nuvyko, pas joj visgi buvę geriau. Čiadl
Persija Tikisi Rusijos Boševikų atstovaujanti ‘ ‘ businesso ’ ’ mo Londoną!. — Talkininkų nuvykti
juos. Paklausus, kokiu budu dų jiems kepalėlį duonos a
teris savo pareiškime pažy ministeriaf pirmininkai suva ir tenai imties naujo darbo. jie atvykb, pasisakė, atėję pa-H2 svotų 4-onts dienoms.
/
Užpuolimo
mėjo, kad skiriamos Suv. Val žiavę konrerencijon Paryžiuje, Sostinės gyventojai ;tuo la tys, nes vadai uždraudė jiems tunis gaunu mėsos, dažniai
stijų armijai išlaidos — $845,- sakoma, pasitarsiu apie suor bai nustebinti. Nes jiems ne broliauties su Lietuviais. Pa- pasenusios. Apvilkimas
bus progos sočiai linksminties
DAUG SUŽEISTŲ ATVEŽA 000,(XX), yra
kuol^e keturis ganizavimą
BUVO PRAMATOMAS
internaeijonalės
siųlus jiems atsišaukimų, jie pat blogas. Pusė basų. Ši
I GRAIKŲ PUOLIMAS.
MA SMIRNON.
kartus didesnės už 1916 metų armijos pifeš bolševikus Rusi inauguracijos dienoje.
pasakė jau senai esu gavę iš •tiek gerėliau esu apsivilkę
Iškilmybės rengti fondan musų žvalgų ties P. Visa pa kurie vėliau Į frontų atvyl
išlaidas. Jei “businesso” žmo joje. J
surinkti nuo vietos gyventojų skaitę. Esu labai gerai para
Paimta nelaisvėn 200 Turkų. Laukiamas Konstantinas M. nės žino tas išlaidų skaitli
Lenkai ginklų turį.
pinigai (apie 200 tūkstančių šyta ir viskas tiesa.
Azijoj.
,
nei' tad jinai tiesiog neturi Beri;
— Vasario 20 d.
supratimo, kodėl tie žmonės Prasijoję us rinkimai. Astuo dol.^ bus sugrąžinti. Kongre Toliau klausinėjant, ko jie
'^Londonas,
Sausio 12. —
Galų-gale pasakė, kad
sas,
be
to
}
jau
yra
paskyręs
draikų spėkos, sakoma depe- Rymas, Sausio 12. — Apie skaitlingai ir nepakelia čia nios partilps jungiasi,
kad
nori, kodėl- i Lenkiją negryž- ulsime, tai kad drųsiai p
tani tikslui 50 tukst. dol. Su ta, pasisakė, labai norj Lenki- ūme jų batalijpnų, be baii
šoje laikraščiui Times iš Smir pakilusias kovas Turkų su protesto su tikslu užblokuoti nugalėti sbcijalistus.
šitais pinigais dar nežinia kas jų pasiekti. Du kartu jau ban Jie pirmuosius šūvius išgii
nos, eina/pirmyn trimis ko- Graikais gauta žinių Mende- tas išlaidas. Ir tus butų gali
—g----------bus padaryta. Prezidento-ele- dę pabėgti, tik Vandenys kliu- visi išlakstysių.
liumnomis už devynių mailių rez upės apylinkėse, Mažojoj nta padaryti.
Paryžius.-— Prancūzų
ii'
šiauriuose nuo Bąpas.
Azijoj. Daug sužeistų Graikų Kalbėjo darbininkų vardu.
Belgų stabų oficierai išmėgi kto noras turės but-pildomas.
^s’ | dų, vis ant Žaliojo tilto juos ''Jų pirmas batalijonas vi
Dvi divizijos gavo Įsakymų atvežama Smirnon.
na naujų " anuotų,
išrastą
sugaunu.
/ buvęs apginkluotas nauj
maršuoti ant- Usltako, už 55 Graikai buvo pakėlę paoli- Misa Ethel M. Sroith, rep Prancūzų pfjciero. Tos armo- LENINAS SUSIRGUS MAS
Jie džiaugiasi kiekvienu siais Prancūzų šautuvais
mailių šiaurrytuose nuo Ala- mų.
Bet Turkai sutraškino rezentuodama Amerikos Dar tos šovinys įfurįs įskristi 200 į,
KVOJE.
musų puolimu ir norį kaip.ga- apkritai, ginklų stokos ne
sltelir ir už 140 malių nuo Graikli linijų keliose vietose. bo Federacijų, sakė, jog nuo mailių.
Įima greičiau Vilnių pasiekti, v?
Trumpu Jaiku laukiamas lat palaikoma skaitlinga ar
kew York, Sausio 12. — Ii
Smirnos, "Mažu. Azijoj, kaipo
Trečias batalijonas puol
Nerį pereiti, jau tada niekas
ir
pagelbinės spėkos.
Mažojoj Azijoj karalius Kon mija reiškia utilitarizmų
Belfast,. Ąįtija. — Apsigin Berlyno čia bevieliu tėlegra- jų nebesulaikvtų.
ftirvintus stovėjęs ties
tiranijų, ir kad darbininkai,* klavę Angl|į*J#out^i Armaglte fu pranešta, kaj Maskvoje pa-i
stantino atkeli avimas.
ninkals. Jie labui laukę,
Turkai atgal atblokšti.
kurie
^augiausia
.... -•■< / • turi - nuken
- A .• išvilko išjjąflh vienų Airį ir vėjingai susirgęs vyriausias Lenkai kareiviai dezertuoja
ir juos .kas pradėtų
p.rmntuua, *1X1^,,^
Graikų puolimas pat pra PERSIJA GAMINASI DEL
- Nedaug ir dabar 1 jų esųl*Ten, sak
neiai- bolševikų vadas Leninas.
Nes ‘darbininkų
džioje pasirodė reikšmingas BOLŠEVIKŲ PUOLIMO. sargyboje.
Liga esanti tokios rųšies, kuopoje: 9-oje kuopoje — 15 sų artilerija. Aoviniai
alingojo brolį žiūrėti to galanuotųone niilitarizmas yra ar
savo pasekmėse, anot Graikų
binimo. Sušaudyto'Airio sesuo kad. iš Vokietijos pakviesta kareivių ir visame Gardino sai arti jų. Oficierai ir
generalio štabo pranešimo iš Patsai šahas apleidus sostinę. šesnis už svetimos šalies jsi- sužeista mėginusi gelbėti bro keli specijnlistai gydytojai.
pulko trečiame batalijone arti mat, kaip gerai Vokiečiai
briovimų.
Smirnos vietini Graikų pa
lį.
/
50 kareivių. Kiti visi išsibė dų. Apskritai, jie mažai til
siuntinybei.
Londonas, Sausio 12. — An
“Tautos, kaipir pavieniai,
SUDEGĖ VIEŠBUTIS; 2U gioję•
/ kad pas mus yra Vokiečių
“Graikų spėkos Brusos ba glų pasiuntinybė Persijos sos daugiausia pavartoja apnijas Tokyo. — Vienas Japonas
z VO DU ŽMOGŲ.
Lenkijos kilimo
oficierai bolševikų, nes nei vieno tai
te,”
pasakyta
pranešina*, tinėje Teherane gavo Įsaky ir anuotas, nes tai visa turi,” kareivis Vladivostoke nužudęs
belaisvių nesą matę.
“puolė gana stiprių kemalis- mų kuo veiklaus pasidarbuoti, pareiškė Miss Mathilda Lind- amerikoniškų skraiduolio Al- Cleveland, O., Sausio 12. — taippat pabėgę. Lapkr; 16 d.
prieš pat kovas, naktį, jų batų (Turkų nacijonallistų) stė kad Persi jų apleistų Anglų say iš “National Womans’ bany vyresnįjį inžinierių.
Sudegė viešbutis Cliestnut. Du talijono paručnikas su 20 ka NENORI KARIAUTI SU
nų rytuose nuo Enighioh Ke- moterys su vaikais. Nes šiau- Trade Union” sųjungos. “Jei
LIETUVIAIS. ’
žmogų žuvo ir astuoni kiti reivių dingęs nežinia kur. Jis
malistus išblaškė
ir vijosi rjnę Persiją apleidžia Anglų jie to visa neturėtų, pakilusius PLATINKITE “DRAUGĄ.” sužeistu.
,
buvęs iš Krakovos. Dabar jų >
-----------•
juos net už Nizak’o. Paimta karuomenė. Tas daroma gru- nesusipratimus pabaigtų be
Į Daugus atėjo nuo Ašį
batalijone
likę
tik
oficierai
—
50 Turkų nelaisvėn, inėmus mojant Rusijes bolševikams kraujo praliejimo.”
nos vienas Lenkų kareivis,
Įmonėms nereikalingi siauros juostos derlingos že vietiniai dvarininkai.
vadų, ir tekusi didelė kiekybė jsibriovimu Persijon.
«
Reikalauja susiaurinimo.
GYDYTOJAI.
mės, kur uždera bulvės ir ki Musų batai i jono vadks pa nenorįs kariauti su Lietuvi!
amunicijos.
Apie tai iš Teherano pra
tarė jiems skubėti greičiau pa todėl ir pabėgęs.
tokie šakniniai vaisiai.
Mrs
Harrtet
Gonner
Bro\vn
nešta
vietos
laikraščiui
Daily
Nereikalingos mokestys, nei
Pakely buvo susitikęs
Užimta geležinkelio stotis.
Pirm kelėtos metų salon bu bėgti visiems ir pranešė, kad
iš “VVomen’s
International
Mail. ',<policija.
vo nuvežta kiek porų galvijų Zeligowskio draugų Balacbo- Lenkų žandarais. Susišai
“Ushak’o ruožte Graikai iš Depešoje pažymima, kad a- League for Peace and FreeLėni
bolšbvikai, ir vienų sužeidęs.
blaške priešininkų ties Banas pje paVasarį Teheranu aplei dom” reikalavo žyniaus išlai- Buenos, Aires, Argentina, ir avių. šiandie tie galvijai wicių jau muša
gryžti nenori.
Sausio 11. — Perniai metų pa paliydi po salų narsto \kaipo tuojaus jie užeis Lenkams j
ir Sbaspik. Graikai briauda- Įjįanč|Os ne tiktai visos pa- dų sumažinimo.
užpakalį, ir tuomet bus karš
atplaukęs laukiniai.
mieei pirmyn privertė pt^iį-^imitinybės, bet ir patsai Ža Jinai sakė, kad kongresas baigoje čia buvo
LENKŲ BLĖSIMAI.
įmonės
drabužių
gpuna
tik
ta.
Dartltiškų atsimesti
betiaikeje
visais savo drarėnais žmonių pinigus barsto karams Anglijos skraiduolis
ant Eskishebr, už 80 mailių jr valdininkais.
ir paųrraošimams į karus. mouth. Jis buvo parkeliavęs iš kada-nekada nuo praplaukian Tada Lenkai atsakė, kad ne Lapkr. 25 d. Lenkų
Iš vilnų bent kvailiai
to susilauktų.
pietrytuose nuo Istniil,
ant
posesijų. čių pro šalį laivų.
Prieš tok$ų padėtį būtinai rei tolimųjų Anglijos
su tri:
moterys
pasigamina
stiprias
Ar
šiaip,
ar
taip,
o jie bandy pulko batalijonas
Bagdado geležinkelio. Graikai MEKICO CITY UŽDARYTI kia protestuoti.
Nes tokių Pakeliuje buvo sustojęs ir ties
antes*.
sią ryt 5 vai. bėgti. Jie pra kulkasvaidžiais puolė Sali
paėmė ten 150 nelnišvių ir
TEATRAI. .
daiktų negalima ilgiau pakęs sala Tristan da Cunba.
šėsi, ar mes nepraleistumėm miestelį ir taip apiplėšė,
daug karo medžiagos. Paga
Toje saloje gyvena nedaug
.... ......... >
z Neturi duonos.
ti.
jų per Kauną į Vsršavų va gyventojams nieko neliko.
linus užėmė Bagdado geležin Mexico City, Meksika, Sau
žmonių,
pasakojo čia laivo
Savo plėšimų Ijenkai ai
Perniai nuo Birželio
ligi žiuoti, tad jų ateitų bent 20.
kelio stotį Karčiu.” '
sio 12. — Meksikos vyriausy PARĖDYTA OORKO MAJO viršininkai. Bet tie žmonės ne
na
tuo, kad jiems vistiek
turi rūpesčių, nei vargų. Xe- Spftbų mėti. gyventojai netu- *Sunkns Lenkams padėjimas.
RĄ DEPORTUOTI.
Buvo pramatomas puolimas. bė padidino valdiškas mokes
kia išeiti iš Lietuvos, tai m
turi jie nei pinigų. Pas juos.r<‘j° ^,,onoH> kavos, arbatos ir
tis visiems krutančių paveik
kodėl kelionei sau maisto paaipi
Graikų puolimas prieš Tur slų teatrams. Savininkai tad
nežinomos mokestvs, nežino-,cu,l<rnusnesumenk?. Nes Toliau indomavosi,
W(|shington, Sausio 12. — mi policnbmtfi, advokatai, nei turi pektinai bulvių, kurio- mes jų nepuolame. Paaiški šia.
kus nacijonalistns buvo prn- ėmė teatrus ir uždarė.
Atliekąs
pareigas valstybės gydytojai. Neturi sau
nus, kad Lenkijos valdžia pri
matomas. Nes buvo žinoma,
jokio,’”’s v’** mitina*’sekretorius Davis parėdė, kad ,viršininko. I^aikraščių ir pas-j Seniau jie sėdavo kviečių, sipažino peje Zeligowskio ir
kad Turkų nacijonalistų va JAPONAI TEXASE PA
Airijos miesto Corko lordas
das
Mustapba Kernai paša
tos jie susilaukia Vienų kartų(Bet pirm kelių dešimčių metų prašo, kadrines nebaigtume jo
KELS KOVĄ.
ntojoras
OTallahan,
kurs
an

ruošė savo kamonuenę prieš
į du metu. Jokios ligos neži-.&rti salos susidaužęs kažkoks mušti, nes geruoju žada iš Lie
dai
be
pasporto
atvyko
Ame

Šiandie ir rytoj gražus
nomos.
Gaivas. Nuo laivo salon pak-Įtuvos ir Vilniaus išeiti, jie laSmirną. Tad buvo
žinoma, Fort Worth, Tex., Sausio 12.
rikon,
turi
būt
'deportuotas.
ras;
rytoj kiek šilčiau.
kad Graikai neleis Turkams — Texaso valstijoje ruošiamas
(S<lvB
buvę žiurkių.
Nuo to laikomai nustebo ir nenorėjo tikėIš New Yorko pranešta, kad
Ga jai paladi.
(sustota auginti kviečius.
Ir n, kad Zeligovvski ne “powspirmutiniams praduti puolimu jf,n,ymns; kūrino norima "v’i
O’CalIahano advokatas pas Tristan sala yra pietiniame neturima sėklos.
taaiiec.” Paaiškinus, ką reiir paimti inirijntivg.
nkininktm Japontm otna- kelbė kreipsis teisman tuo
PINIGU KURSAS.
Atlantike,
tarpe
pietinės
Ap-|
Žmonės
pasakoja,
kad
įkuo-^kia
tokie “poastancy” LieBe to, tarai draikų pttoh„„„ jRytos jl(
...
klausimu.
z
rikos ir pintinės
Amerikos, met jie iš Europos guusių sė-'tuvoj ir Rusijoj, galų-gale inmot. yra arti ranStar ra ka |()> v,|HUjo>
Svetimų šalių pinigų vertė, i
Priklauso ji Anglijai. Didumo klų, tuomet ir vėl pamėgin- tikėjo.
ralians Konrtantino
norom, s,kai, Ja|wnai uW.
JAPONAI
APLEIDO
CHIEnant
nemnžinu $25,000 Sausio
apie
21
mylia
aplinkui.'
Nuo
šių
auginti
kviečius.
j
Jtudauguma
nelabai
norėjųkad patitrrli ra Turkija pa- ainkij nuUrę
. )f. kovn
JfTAO.
jos artimiausia apgyventa vie-’1 Be bulvių jie maitinasi žu- si eiu į Vilnių ir, "apskritai, buvo tokia pagal Merehanta,
darytų taikos nutartį ir neima- prip- , wlmanom,
ta yra už 1,200 mylių — tai vimis, galvijais, paukščiais ir pereiti skyrimo linijų ties Va- an and Truat Co.:
ti, kad ta sutartis butų pn-|
_____________ '
(jų, kiaušiniais. Sako, jie ten rėna. pirmas pasilikęs jų ba- Anglijos sterlingų svarui
duota revizijai. Nes revizija SUNAIKINTI ) LĖKTUVAI, Tokyo, Sausio 42. — Ofrei- 6v. Elenos sala.
jaliai paskelbta, kad Japonų
Tristan yra pakilusi nuo ug- reikalingi daugelio
daiktų, talijono vadas. O ii Vilniaus Prancūzijos šimtui frankų
galėtų panaikinti platus Grai
spėkos
apleido
’
Chientao,
Manekalniiį veikimo. Visa kai- Bet nepasitenkinimo nesama ir daugiau oficierų
pabėgę, Italijos šimtui lirų
Galesburg, UI., Sausio 12.—
kų laimėjimus Turkijoje.
Gaisras sunaikino 7 lėktuvus, nehurijoje, išėmus du batali- nuota. Kalnų augštumos siekia Visgi kai-kuriems norėtųsi ap- Visiems esą įgrųsinta, jei bė- Vokietijos šimtui markių
PIRKITE KARO TAUPYMO priklausančius Cahhvcll Bros. jonu, paliktu apsaugoti* saviš apie 8.000 pėdų aukščiau juros leisti tų salų. Neleidžiamų da- gsių, busiu sušaudyti, nes už- Lietuvos šimtui auksinų
kius gyventojus.
paviriians. Tarp tų uolų yru(ryti jų artimieji sentikiai.
Įpakaly stovi Į’oznanės pulkai. Lenkijos šimtui markių
ŽENKLELIUS (W. S. 8.). |Aerial kampanijai.

Londone Ganto Žinių apie jų
Laimėjimus

f

i

DRAU

fft S

Trečiadienis, Sausis 12, 1921 j

skaičių tų piliečių, kurie turėjo
reikalo grįžti Rusijon. Kas
negrįžta, tas jokio mokesnio
dalis Lietuvos pilie
Tik ką gautos Knygos
“DRAUGAS” čiųDidelė
nemokėjo. Išieškoti to mokes
Amerikoje yra registruotu,
nes kiekvienas priklausantis Gautomis žiniomis, prie Lie kelių metų padaras. Pirmiaus nio nebuvo galima. Supranta
ITAi
m ussibnyjni
prie parapijos yra įtrauktas j tuvos Steigiamojo Seimo ta ji buvo apimta Rusijos, o nuo ma, kad krauti visą mokesnių
.......... SS.06
Metų
4.00 jos užrašus. Jei Informacijos po paskirta komisija, kuriai šios išsižadėti rods nebuvo jo naštą vien unt grįžtančiųjų nė
Biuras prie Lietuvos Misijos pavesta sudaryti naujas įsta kios nuodėmės. Prie tokių ap ra teisinga. Nerėtai grįžta at
▼AUT.
Bažnyčios Istorija (215 puslap.) ....... ................. 50c.
▼alum .....t............... H.oo nebūtų sirgęs antikatalikišku
gal
tokie,
.
kuriems
nepusjsietymo
projektas
apie
Lietuvos
linkybių
Amerikoje
atsirado
Ar-j^i kalta čia Kataliką Bažnyčia? ...................... 50c.
Pasai Metų ........................ ... 0.00
Prenumerata mokas! lftkaJno. Lai' fanatizmu, tai butų pasiuntęs pilietybę.
daug Lietuvių, ir kitų Lietuvos ka susikurti svetimoj valsty
Dvasiškoji iškalba (Kun. Dro. Jauniaus) ............. 35c.
kaitos) nuo ulslraiymo dieno*
bėje.
Jie
biedniausieji
ir
drau

vienų
urba
kelis
žmones
per

Amerikoje
gyvena
apie
penk
piliečių, kurie patapo forma
nuo Naujų Motų. Norint porinaiViešosios Šv. Sakramento Adoracijos Vadovėlis .. 50c.
įdrasų visada rolkln prisiųsti Ir važiuoti per lietuviškąsias pa ta ar šešta dalis visų Lietuvos liai Amerikos
ge po prievarta nuo jų buvo iš
piliečiais,
bet
Jėzus musų meilė............. . ......................... '.......... 25o.
adreso*. Pinigai goriausia slųKlausimai apie tai, daug iš jų šiandien yra ne ieškomas tas mokesnis po 10
llperkant kraaoj* ar aapres* “Mo- rapijas, išsikopijuoti jų narių piliečių.
Štai Viešpaties Tarnaitė (Gegužinė) .................... 20c.
Order” arba (dedant pinikus | sąrašus ir piliečių registraci
kas skaityti Lietuvos piliečiu, kuomi neblogesniais Lietuvos r. už pusmetį už visą laikų,
■otų Išlikų.
Katalikų Tikėjimas ir jo priešai ............................ 25c.
ja butų buvusi didumoje pa kai^ šį pilietybė gali būti įgy piliečiais, nes visas jų rupesnis per kurį jie buvo išvažiavę.
“DRAUGAS” PUBL. 00.
Apie tikrąjį paanaldumą .......................................... 25c.
daryta.
ta, panaujinta ir kaip ji yra pa yra apie Lietuvos Respublikų. Lietuvos ‘ Respublika iki šiol
8. Oakley Avė., Chicago. Jei socijalistai turėtų tiek jau
Ar katalikas'gali būti soeijalistų? ......................... 50c.
mėtoma yra didelės svarbos Sulig musų veikiamojo įsta tokio mokesnio nėra ėmusi,
TeL Rooeevelt 7791
Auksinės Varpos (Dainos) ......... . ....................... 25c.
patrijotizmo, kiek katalikai, Amerikos Lietuviams.. Todėl tymo, Lietuvos piliečiai nenu nors formaliai sulig teisių, ku
tai ir jie galėtų duoti savo butų didžiai svarbu, idant į- stoja teisės būti Lietuvos pi rios veikia, turėtų tų mokesnį
Antano Baranausko (Vyskupo Raštai) .................. 25c.
kuopų narių sųrašus informa vairios Amerikos Lietuvių or liečiais,*kaip jie ilgai negyven imti.
Šeimyninkėms Vadovėlis .......................................... 50c.
pijos biuro įgaliotiniams persi ganizacijos ar net ir atskiri tų svetimoj valstybėj, jeigu tik Vietoj šio mokesnio, rods,
Darbininkų klausimas ............................................ 15c.
būti)
teisingiau,
idant
visi
Lie

rašyti. laiisvaijianių tautinin asmenys išsitartų, kaip ir ko jie nėra patapę svetimos vab
Iš Gyvulių gyvenimo (Labai įdomi) .................... 20c.
kų sąrašų galima buvo beveik kie Lietuvos pilietybės įstaty tybės piliečiais. Žodžiu, nėra tuviai — piliečiai, kurie sve
Ponas ir Muzikai (Teatralis veikai.) .................. 20c.
kasmet
kopilnų, padaryti iš A. L. S. Vi mai būti; tinkamiausi ne tik dvilypės pilietybės. Tečiau tur gyvena, mokėtų
e
Krikščionis Žydų Talmude 1..................................... 50c.
sus tos rųšies žmones gyve Lietuvos Valstybei, bet ir aišku, jog delei Lietuvos Res kį nors mokesnį, kad ir mažes
Lietuvių Kalbos Sintaksė .......................................... 75c.
nančius Chicagoje gerai pa jiems, kaipo išeiviams. Visus publikos nėra didelės naudos nį. Iš tų pinigų susidarytų ne
maža
paspirtis
Lietuvos
Vals

žįsta p. Butkus su p. Evaldu nurodymus ir pageidavimus iš tų jos piliečių, kurie kad
Tikybinio Turinio.
ir juodu nebūtų atsisakę savo delei busimųjų pilietybės įs ir gyvendami svetur per ilgus tybės iždui. Pridaboti šį mo
Jėzaus Kristaus Gyvenimas ...........
60c.
partijos žmonių sąrašų paga tatymų, kaip tik jie bus gauti, metus nekuomi prie Lietuvos kesnį turėtų palios Lietuvių
piliečių
organizacijos.
Kas
šio
minti
pilnai.
Piliečių
Sųjunga
Formacijos Biuro nesuregistruos nei pusės to, Lietuvos Atstovybė Amerikoje Respublikos reikalų nepriside mokesnio mokėti nenori, kas Šventųjų Musip Globėjų* Gyvenimas ...................... 50c.
Jėzaus Kryžius ■— VerkiančiųPaguoda.......................60c.
sugrupuoti ir pėr- da. Lietuvos • Valstybė neša
Naujasis Suma kas butų tapę suregistruota pasirūpins
nenori
ir
įsiregistruoti
prie
Trijų Dienų Rekolekcijos ....................................... 40c.
siųsti per Užsienio Reikalų pareigas apsaugojimui jų tur
Lietuvių
piliečių
sąjungos,
kas
čia
aprašytuoju
budu.
Ministerijų minėtąja! prie to, jiems numirus, apsaugoja
Betlejaus Balsai (Kalėdų giesmės su gaidomis) .. 25c.
nymas.
Žmonių
neparangumas
yra
neatlieka
jokių
pareigų,
tai
\
-- Steig. Seimo Komisijai, kaipo juos kelionėje, tečiau realės
Keturios Evangelijos vienoje................................... 65c.
tokiam
sulig
pačios
Lietuvių
kenksmingesnis
už
prakeiki

pagelbos
iš
jų
nemato.
Ar-gi
tam tikrą medžiagą tinkamam
Vienos partijos žmonės, suDvasia Šv. Pranciškaus Salezo I ir II knyga .. $1.25
—
Piliečių
Sąjungos
nutarimo
mų,
nes
atžagareiviškai
dirb

galima
paskaityti
tokį
Lietu

pilietybės
įstatymui
pagamin

uitieji Lietuvos Atstovybę
“DRAUGO” KNYGYNAS.
vos pilietį naudingesnių už tą gali būti uždrausta ir naudo
rikoje visomis jięgoirfis damas viską ardo. Informaci ti.
titį
visomis
teisėmis,
kurias
jos
Biuras
ką
be
rinkęs
in

2334 So. Oakley Avenue
Chicago, Illinois.
i Iš savo pusės Lietuvos Atsto Lietuvį, kursai formaliai gal
5ia ir Įjetuvos valstybe
tur
kiekvienas
Lietuvos
pilie

formacijas
ima
dirbti
Steigia
vybė Amerikoje yra paruošusi ir buvo priverstas prisirašyti
įauti tai partijai. .Jie suka
mojo
Seimo
darbų.
Steigiama

tam tikrą pranešimą, iš kurio prie kitos valstybės, bet kur tis, neveizint ar jis formaliai
tos partijos organizacijų, pa
sis Seimas išbuvęs septynis paduodami yra čion keli punk sai nenustoja dėjęs aukų pa prisira'įs prie kitos valstybės
lino jų Piliečių Sąjunga ir
mėnesius dar nesustatė Lietu tai. Musų amžius yra atnešęs čios Ijietuvos Respublikos kū ar ne. Toksai Lietuvio piliečio
tr žada per Steigiamąjį
iš bendros Lietuvos šeimynos
iią suteikti tai organizaci- vos konstitucijos ir įstato apie pasauliui didžiausius paleng rimui ir palaikymui t Išeinant
19-ta Vasario ir Balandžio 6, 1921
išmetimas kaip kada gali būti
į. privilegijų, pul i uosuojau rinkimus į nuolatinį Seimų. Tų vinimus susisiekimhosė? Žmo iš šių dėsnių, reikia būtinai ži
1S Ncw Yorkq be jokių mainymu tiesiai |
dviejų dalykų iš jo tikėtasi ir nės lengvai persimeta iš vieno noti ir tėmyti, kas per vieni perskaudus arba nepilnai tei
jų nuo mokesčių. Jeigu
reikalauta. lnofrmacijossBiu- krašto kitan. Lietuvos pilie šie piliečiai ir priseina vesti singai padarytas. Tudfnet reik
BREMEN ir DANZIG
Bigiamasis Seimas veiktų,
ras jau rengia Seimui projek čių užsiliko daug Rusijoj, Len pačių Lietuvių registraciją. ėtų palikti visiems' tokiems
S. S. “SUSQUEHANRA"
partijinio tikslo įgalima
teisė
pasiskųsti
per
atatinka

Atsišaukite pas V. S. M AI L STEAMSHIP COMPANY, Ine.
tų įstato apie pilietybę.
kijoj, Latvijoj ir daugiausiai Lietuvos Atstovybės Rusijoj,
tų įvykinti, bet Seimas yra
U. CLAL’SSKNMJS
Co. Gcncraliai Pusažiertniai A<cutat
Suprantame visokios teisda Suvienytose Valstybėse. Kai- Lenkijoj, Latvijoj ir kitur taip mų Atstovybę į Vyriausiąjį
1OO N. Ijs Šalie St.. Cldeago. 111.
Tel. Franklin 4130
leistas. Teisdavybės darbus
Ereight Skyrius 120 Broadway
New York City
vybės svarbų, nes ji apima vi kurie tvirtai yra įsigyvenę -gi ir pačiose Suvienytose Val Lietuvos Teismą, į Lietuvos
rba komisija susidedanti iš
sų tautų. Bet vis-gi turime naujose valstybėse, tur pasto stybėse privalo vesti Lietuvių Tribunalą. Tokios tat yra ben
ynių žmonių. Taip Lietu
Steigiamųjam Seimui pirmin vų užuodarbj arba yra įgiję piliečių registraciją. Pačios dros pamatinės mintis, kurios
demokratija virsta oi i gar
ei, kad jis atskirtų šalies'kon jose nejudinamąjį turtą. Yra vienos Atstovybės M atlikti ga yra patiekiamos nuo Lietuvos
t- Nesiskubjsim spėlioti
S2SS?
Be to Lietuvos Atstovybė
minėtai St.v Seimo
stitucijų nuo bėgančiosios teis tokių valstybių, kur iose Lietu Ii nepajiegti. Reikia, kad prie Atstovybės
Tai. Drorar 7142
•'
pasidarys toliau, bet da
Komisijai. Butų svarbu išgirs yra prašiusi valdžios, kad visi
le
padėtim
negalime davybės ir kad pirmiausiai pa vos pilietis negali gauti tinka jų susidarytų Lietuvių piliečių
Dr. C. Z. Vezelis
tiektų tėvynei ne laikinųjų, o mo darbo, negali įgyti kokios sąjungos, kurios ir rūpintųsi ti nuomonė pačių Amerikos Lietuviai piliečiai, ^kiirie via
DEETCVIB DENTISTAS
LUgtis. Žinia, kad iš Rymo*
nuo • ryto iki • ▼**.(
nuolatinę konstitucijų, su nuo nors nuosavybės, jeigu jis surinkti ir užregistruoti visus Lietuvių delei tokio nusista prie Lietuvių Piliečių Sąjun Valandoa:
Šaradomis nuo 4 11* * ▼akai*
inmvirato išdygo cezariai—
gos
prisirašę,
ir
sumoka
jai
3
tymo.
4711 80. ASHLAND AVKVOB
sratoriai. Kas išdygs iš latiniu įstatu apie rinkimų kaip nors neprisirašo prie pi vienoj ar kitoj valstybėje gy
dol. į metus, iš kurių 2 dol.
arti 47-toa Gatvės
Roils
patsai
gyvenimas
ver

tvarkų.
liečių tos valstybės, kurioj jam venančius piliečius. Lietuvos
tuvos septemvirato, nežieina
Valstybiniam
Fondui,
bu

Informacijos Biuras kvie priseina gyventi. Kai-kuriose Valstybė negali išsižadėti, kad čia įsitaisyti naują tvarką, ne
le, bet norime, kad SeimAs
čia žmones išręikšti nuomones valstybėse Lietuvos piliečiai šie piliečiai, kurie neretai Lie gu kuri buvo dar senais Rusi tų paliuosuojami pilnai nuo
ttų prie darbo.
Drovar 844S
apie pamatinį pilietybėje klau priversti yra išsiimti kitos val tuvos Valstybės žmonių buvo jos laikais. Šiomis mintimis 5 dol. mokesnio už pusmetį, Tel. Yarda 6666
Dr. V. A. SZYMKEVIGZ
Lietuvos Informacijos Biu- simų, būtent, ar skaityti LieLietuvos Atstovybė naudoja kursai, sulig įstatų, yra pri Lietuvis
išauginti,
išauklėti,
neturėtų
stybės
poperas,
kad
pelnin

Gydytojas,
verstinas
visiems
piliečiams,
pradeda sustatinėti pilie luvos piliečiais tuos, kurie prisi, ragindama tverti Lietuvių
jokių
pareigų
link
savo
Vals

giau
gulėtų
uždarbiauti
arba
te įstatymo projektus. Ma ė/nė svetimų pilietybę?
sllOS 8. Halstcd St.
Piliečių Sąjungą ir jos sky kurie gyvena užsieniuose.
kad
įgijus
(langiaus
įtakos
vitybės
juo
labiaus,
kad
jie
atValandos:
10—12 lt ryto 1—1 Ir
tas biuras jau neteko savo Šito klausimo išrišimas pri
Liet. Inf. Biuras.
rius Amerikoje. Šiandien jau
6—a vakare Kad. 10—II I* ryto.
siiomenės
iipolitikos
gyvenieityje
gali
grįžti
savo
tėvynėn.
naginio darbo, kad prade- klausys visai ne nuo Lietuvių.
nro tose valstybėse, kur jiems Lietuvos Valstybė netur jokios susitvėrė daug šių skyrių. Rei
dirbti Steigiamojo Seimo Mes, žinoma, norėtume, kad
galimybės priversti tuos gyve kia spėti, jog daugelis iš bu LIETUVOS PASKOLOS
prisėjo apsigyventi.
vusių Lietuvos Jjaisvė* pasko
asmenys gavę pilietybę svetur
rbą.
BONUS
Tečiau nevisi šie piliečiui, nančius svetur piliečius mokė
los
stočių
persikeis
į
Lietuvių
neliautų buvę Lietuvos pilie
Tiek apie liendrų j aidėt į.
kad formaliai ir prirašyti prie ti kokius nors mokesnius. .Iki
čiais, bet kai kurios šalys prieš kitoį valstybės, yra nutraukę šiol tokie priverstini mokesniai Piliečių Sąjungos skyrius, o
Piliečių Sųjunga.
Pbono Canal 167
priįeisiant prie savo piliety ryšius su savo gimtiniu kran po 10 rub. arba 5 dol. už pus šie kaipo pusiau valstybinės
iliečių Sųjunga yra pnrti- bės reikalauja aiškaus prisie- tu.
- \
• metį, sulig veikusių Rusijos į- įstaigos turės ne tik rūpintis
padaras, nes Lietuvių. ka patvirtinto atsižadėjimo
Lietuvių piliečių registrncija,
Kada kankintas
dėl
*alvoa
Lietuvi! Gydytojas Ir
skaudėjimo, kada ravėjimas sU:alikų visuomenė jam np- «avo senosios pilietybės. To Lietuvos Respublika tai vos statymų, paliesdavo tik nedidį paėmimu nuo jų tam tikro
nsta skaitant, siuvant ar tolyn
OUnugM
iria. Jis yra visai nereikli kiu forma yra ip Suvienytose
valstybinio mokesnio, bet ir
liurlnt — tai reiOkla, joa pri
1811 So. Halstod Street
valote kreipties | mano klausti
is naujakaulis Amerikos Valstijose. Todėl norint, kad stipriosios šalys nekuomet ne šimtai ar tūkstančiai Lietuvių. visa eilė kitų darbų, kurie Lie Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 Iki 4
patarimo dėl Jūsų aklų; mano
po plot. t Iki 0 vakaro.
20 metų patyrimas sutelks
etų vi ų kūne. To naujakau liktųsi bendra Lietuvbs ir Ame duos Lietuviams savo piliety Taip ir Lietuviai priėmusieji tuvos Valstybės išlaikymui yjumu variausi patarnavimų dal
tikslas yra pavergti katuli likos pilietybė, f/ietuvos val bės. Tat gali apsunkyti Lietu kokios nors kitos šalies pilie ra brangus, kaip tat Lietuvos
Aklų, Ausų, Nosies ir GeafcMa
Ligos gydoma spaoljallsto,
po laisvamanių valdžių, džiai priseis susitarti su Ame vių buvimų svetimose žemėse. tybę gali būti taip naudingi, Laisvės paskolos bonų parda
W. F. MONCRUFF, M. D.
Konfliktų galima išvengti arba dar naudingesni už Sau- vinėjimas, parinkimas auką A. PETRATI8
.tulikai tų supranta ir nesi- rikos valdžia.
S. PABUONAS
JOHN J. SMETANA,
PilieČių Sųjunga, žino- Susitarsiant priseis išgvil tik taip, kad Lietuvis įgijęs eruein’ą, bet jie negali skai- Lietuvos (gynimo Komitetui,
A PETRATO CO.
AKIŲ SPECIJALI8TA8
vis turės savo tarpe as denti keletas gana painių kinu pilietybę svetur turi Lietuvos tvtis Lietuvos piliečiais nei Lietuvos šauliams, Raudon.
MortiUflu Bank
18*1 B. Ashfamd Ava., (Mova
KKAL E8TATB—INBVRANCn
kertė lltoa gatvės; l-dlos lubos
lų, apsikabinėjančių krv simų. Pirmiausiai kilus karui piliečio teises, bet neturi jo teismuose nei valdvietėse.
Kryžiui ir ’. t. Jie turėtų pa
KambarU 14-15-16.17
Europe&n
American
Bureau
lis, kad lengviau jsibriovus tarp dviejų valstybių, kurios priedermių. Bet tada dvilin-' Tautos istorijoje, jos litera- silikti /ant sargybos Lietuvos
Virtu) PLATT’S aptlakoo
Tėmyklta mano parašų.
ratalikų tarpų ir ardžius jų šalies knruoiiienėn stos dviša kos pilietybės asmenys turės turoje ir kultūroje jie gali bu- Vaistykite if Lietuvių piliečių
Valandos:
Nuo 10 ryto iki 8
■OYARUU8A8
rbus.
lis pilietis? Jeigu jis visai bus <laug didesnes teises už. vien ti pirmutiniai, nes kas kita y- reika ų ir ne jų žinios ir suti
vak. Nedėllomls nuo t ryto Iki
SUh 8~Y.
OU
12 d.
ra kultūros istorija, ir kas ki- kimo neturėtų būti renkamos 8M W.
žinant tokių Piliečių Sąjuii- liuesas niro asmeninės karuo- tik Lietuvos piliečius.
Tetaptame Boalevard 812
aukos
valstybiniams
reika

r.iemte,
kini
šalis
jį
skaitys
Vokietija
buvo
mažiausiai
,
ta
yra
teisinai.
sųstatų pavesti jai vais
tinį piliečių registracijos svetimšaliu priešu ir turite tei dvidešimt kartų galingesnė už Informacijos Biuro Kalba. lams. Mažai to. Tiktai tokiems
irbų gali tik tie. kurie neto- sę apseiti kaipo su tokiu. Spė Lietuvą ir turėjo dvilinkos pi- Baigdami norime pridėti, kad Lietuvių Piliečių Sąjungos sky
nuovokos apie tarnavimų jame, kad mus Atstovybei A- didybės įs/utą. Tus įstatas Vo- Informacijos Biuro kalba žy- rimus, kaipo pusiau valstybi
merikoje netik nelengva Imlų kiečiams išėjo diduma aut iii*- mini pagedo. Tas Biuras ru- nėms organizacijoms, veikian
latybei.
čioms kontakte su Lietuvos
,
Įh'ieiti prie sutarties su Suvie n mulos. Lietuva, turėdama ipa- šo:
Registracija.
S. S. SAXON1A 14,300 Tonų,
nytomis Valstijomis apie Inos žiau jiegų už. Vokietiją, nepri
“Todėl Imlų didžiai svar Atstovybe Amerikoje, turėtų
Sausio 22 diena
,
Piliečių registrncija yra r»i, klausimus, bet, kad nelengva valo turėti daugiau už, ją drą
bu idant įvairios Aimpikos Imti pavesta ir išdavimas pa
Kambarių Kaina ................................ $180.00
Lietuvių organizucijos ai liudymų tiems piliečiams, ku
lingu. Ir pats Informacijos butų nei užmegsti derybas u- sos.
36ia
Klasą Kaina .......................... $125.00
Asmenys atsižadėjusieji Lie net ir atskiri asmenis išsi rte nori viižiuoti'’Lietuvon ar
uras butų turėjęs tų regis- pie tai.
tartų, kuip ir kokie Lietuvos ba gani i pasą. Vietos žmonės
pijų padaryti. Jis butų len Jeigu Lietuvos Seimas ne tuvos pilietybės galj būti la
Pridedant $5.00 Karės Taxų
pilietybės įstatymai butų gali geriausiai apie tokių pi
ai gulėjęs tų uždavinį išpil paisydamas sutarčių pntg pa bai geri ir naudingi tautos sū
TIESIAI I HAMBURGĄ
tinkamiausiais netik delei liečių darbuotę žinoti ir ją reti, jei butų norėjęs tam tik- sakys, kad Lietuvis svetimose nūs, bet teisių akvvaizdoje jie
3čios Klasos Kaina į Eitkūnus per Hamburg $130.40
LietiiVos V’alstvbite. bet ir komemlaciją. kai|»o bepartyvių
pasidarbuoti, nes butų už- šalise įgijęs pilietybę lieka Lie gali būti tiktai taip, kaip
Pridedant $5.00 Karės Tašų
kreiptis į Katalikų Peili' tuvos piliečiu ir turi jo nevien mums prielankus svetimša delei jųjų. kai|s* išeivių.” organizacijų turėtų padėti Lie
tuvos
Atstovybei
orientuotis.
Aiškesnių sintaksės slaviz
siją, į Soeijalistų Sųjungų teises bet ir priedermes, kaip liai. Snuerweinas buvo Vokie, Jūsų mieste randasi lokalia agentas. Eik pas ji.
į Tautininkui organizacijas, ėjimas karnotiKmėn ir t. t., tai tys, tečiims jis Lietuvai padu-1 irių sunku casti ir sištiinniolik-Hr verta taksrii žiuoguų leisti
o- tėvvnę nulinėm oiia- Suvirinto! Val'ti.ioi- ii kito- ič naudo daug daugiau negu ' toju .'imliu* < i o maj lakiiygėe.1 l/n lu\on, ai ne.
KMAUKŲ DnantAMTU

nizacijos butų noriai pasitarna
vusios.
v

Delei Naujo Pilietybes {statymo
Projekto.

Saugok aklą rsgijimą

DR. P. Z. ZALATORtS

4

C1JNARD LINE

Trečiadienis, Sausis >12, 1921
DŽIOVOS NEŠIOTOJAI.

LIETUVIAI AMERIKOJE

i

MIKUS
(Prisiųsta lt Am. Raud. Kryžiaus)
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NAUJAS KNYGŲ KATALIOGAS
JAV GATAVAS.

Ant gatvių kampų matosi
Katalioge telpa su virš tukstantiB knygų: Gamtos
vaisių
pardavinėtojui, kurie
DETROIT, MICH
panešu Tėvynės labui, kad pa
Mokslų,
Istorijos, Pasakų, Teatro, Dainų, Muzikos, Dva
rodyti Lenkams, jog “Litwa turi labui gružių ir akis viliu-1
siškos įtalpos ię Maldaknygių. Prisiųskite 2c. štampų
jaučių vaisių, ypatingai obuo
Musų priaugiumieji Vyčiui jeszeze ne zginela.”
IIIIIIIIIIIIIHIIIIKIII)
lllllllllllllllllllllllll
ir gausite jį. Adresuokite šitaip.
lošime turi nepaprastus gabu Čia Lietuvai rengiu didelį lių, kurie yru tokie gražus,
A. OL8ZEW8KI,
mus, turbut, todėl, kad jiems koncertų ir teatrų parapijos taip žvilganti, raudoni,.Tas pa
3251 South Halsted Street,
Chicago, Illinois.
daro
nemažų
įspūdį
ir
didelį
vadovauju muzikas Aleksis.
naudai, kuris bus Sausio 16 d.,
Illlllllllllllllltll IIIIIIIIIIIIIIIUIIII
sukelia vaikuo;e norų. Viskas niiiiittiiiiiHiiiiiiiiiisiiiirttiiiiiiiaiiiimitiii iiiiaiutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniaiitiiiHiiiii
7
valandų
vakare,
Lietuvių
Štai Sausio 2 d. vudaujant
apielinkėje taip nešvariai atro
Šį vakarą
p. Aleksiui jie vaidino vaizdelį Piliečių svetainėje,ant Thomp
do,
bet
šitie
obuoliai
taip
gra

nusilpnintus.
Kituose
atsitiki

ląisvę žengiant”. Vau son Avė., Donorą, Pa. Rengė
LACHAW1CZ
žiai sudėstyti. Tas nemažai muose nors ligos gemalui ran
LIKTCVYH GRABORIIS
zdelis užimantis, perstatantis jai kviečia visus apielinkės
Depozituok savo Kalėdinius Pinigus
lAldotuvtM kopIclaualA. Msi
sukdavo Vincukui galvelę ir dasi, bet nuosaikiai gyvenant
u AtBliABkti, o mano dart
Lenkų šunybes ir nedorus pa Lietuvius pribūti, nes pamatys
ušg*nddtiitl.
šiame stipriame šešių Milijonų
jis kur tik nutvėręs penktuką ir geriau sveikatų prižiūrint
iwn
muoaeo, ni.|
sielgimus. Lošime geriausia ii mg irs Kų gero.
Tel. Ganai 11»
Dol. Valst. Banke.
Donorietis. ar dešimtukų tuoj bėgdavo gemalai būva taip nusilpninti,
pasižymėjo Kasevieiukai ir
pirkti obuolių.
jog negauna progos pasirody
Bukšaitės, kurios ne tik geros
Vienų
dienų,
visai
netikėtai.
ti ir pavojaus ligoje nesimato
CICERO, ILL.
lošėjos, bet ir neblogos daiui
Pinigai siunčiami i Lietuvą
Vincukas apsirgo. Ilgui be- per visų gyveninių.
įlinkės. Prie kiekvienos pro
ir visas dalis pasaulio.
vargdamas su juani, gydytojas
Kad išvengus daug nemalo
gos jos publikų Įialinksmina. Cicero Lietuviams gerai yLaivakortės ant
pranešė motinai, kad jis turįs numų ir nesmagumų, būtinai
Nei vienas veikalas, turbut, ra žinoma Dieninė Vaikų (Day džiovų.
LIETUVIS
visą liniją.
reikalinga mokinti kūdikius,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
nebuvo taip graudinantis ir Į Nursery) prieglauda. Daug pa
Oflaaa Ir Gyvenimo vieta
— Bet kaip ir kokiu budu kad niekad nedėtų rankų ir
8888 South Halsted Steee*
žmonių jausmus pataikantis, vienių asmenų ir draugijų
Ant vlrians Univereal Mate MMk
J. S. Zzaikauskas, Vedėjas Foreign
tai
gali
būti,
kadangi
mudu
pirštų
į
burnų
ir
nevalgytų
Valandos nuo 10 Iki 12 ryte; nuo
kaip kad tas, nes nevienas, net jai prijaučiu. Medžiaginė pa
2 Iki 4 po pietų; nuo 7 Iki • vok.
su"jo tėvu esame sveiki ir nei nemazgotų vaisių.
Skyriaus
ašaras nuo savo veido nubrau rama tai prieglaudai labai
Nedėllomla nuo 10 Iki j.
Pienas taipgi turi būti šva
Telofeaae Varde MM
reikalinga. Todėl Sausio 16 d., nei vienas iš jo draugų neserga
kė.
džiova, atsakė Vincuko moti riai laikomas. Viešosios svei
Apart to, gerb. kun. J. Be Šv. Antano parapijos svetai nu.
,
katos prižiūrėtojai reikalau
retei s pasakė jaunimui pritai- nėje rengiamas vakaras, kurio Vincukas taip susirgo, kad jant veltui suteiks nurodymus,
kitų prakalbų, taip-gi užsimi pelnas skiriamas tos prieglau nemažai rūpesčio ir nemalonu net parodys, kaip ir koki bu Telefonas Boulevord 81M
nė ir apie aukas, kurių surink das naudai. įženga bus ne mo namiškiams padarė. Priėjo dai turi būti vartojami praša1112 We«l 3S-tk Street
ta apie $36.00. Tai nėra daug, brangi, todėl visi Cicero Lie prie to, kad gydytojas tmvjo lininiui
gemalų.
Buvo
Turtas Virė 44,000,000.00
DENTISTAS
bet prie dabartinės bedarbės, tuviai išanksto kviečiami tų jį lankyti kasdien.
net ir tokių atsitikimų, kur
8881 South Halsted Street
vakarų
paremti.
A STATE BANK
tai neblogiausia. Kitos srovės
Vienų rytų eidamas gydyto pieno vežiotojai nugerdavo Valandos: 2—12 A. M.
Susirinkimas
Day
Nursery
1
—
B;
7
—
-1
P.
M.
specijalistus kalbėtojus parsi
Atdara Panedėliais, Seredoma ir Subatoms vakarais
jas lankyti Vincuku, praėjo nuo bonkų pienų ir jas dapiltraukia net iš Bostono ir tai atstovų bus trečių paneilelį, pro tų patį vaisių pardavėjų, dvdavo . Kartais tie vežiotonedaugiuu surenka. Sako, kiek Sausio 17 <1., tik šį mėnesį. 0 nuo kurio Vincukas pirkdavo ,jaixturėjo užsisenėjusias ligas
surinksim tiek, užteks, nes paskui kaip nutars. Kviečiami obuolius ’ų- 'štai kų pastebėjo: ir ligų gemalai tų pasiliko
PRANEŠIMAS
draugijų
atstovai
ir
pavieniai
mes vis busime ‘‘auksinė sroDr. M. T. STRKOL1S
obuolių pardavinėtojas, nutvė piene.
skaitlingai susirinkti.
Gydytojas Ir Chirurgas
ve/
Džiovos Draugija, kuri tais Lietuvis
ręs
kokių
tai
mazgotę,
valė,
Perkelta ofisų (People Teatrų
Komtetas.
W. 47th St
TOL BouL 180 '
žibino tuos obuolius, spjaudy dalykais užsiima, sužinojus a- ISIS
Federacijos 4 skyrius darbuo
Valandos: 1 ik) 2 po piety. 4 Iki I
damas, kus mazgote nepajiegė pie tokius atsitikimus, davė
vak. Nedėl. 10 iki 12 ryta.
1
jasi.
CLEVFiLAND, OHIO.
nuo Beumatiziiia iš Lietuvos ir Vokietijos šita gyduole
Res. 8814 W. 4Srd Street.
nužibinti. Gydytojas sužinojęs, pareikalavimų, kad ateinančia
Nuo ryto Iki plot.
labai pasekmingai prašalina reumatizina ir visokius
Sausio 3 d. įvyko susirinki
Tel. McKlnley MS
kad Vincukas nuolatos ten o- me Kongreso susirinkime bu
skausmus
kūno dalise. Šita gyduole yra išmėginta gar
Milžiniškų spektaklių Sau
mas, į kurį atsilankė nemažai
buolius pirkdavo,'tuoj suprato tų kokiu nors budu antspauda
singiausių Daktaru Europoj palengvinimas užtikrintas,
atstovų. Bailu tik, kad nevisus sio 14 d. rengia L. Vyčių 25
kame priežastis užsikrėtimo uždėta ant bonkų, idant nega
Kaina
75 centai. Tie kurie gyvenate toliau nuo musų
da musų draugijos pasistengė kp, Lietuvos Šaulių naudai.
lima Imtų jų nežinosimi atida iiiiiiiiiiiiiHimiiiiiiitiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii
ligos,
nes
šis
pardavinėtojas
Aptiekos
galite vaistus gauti per pašta piningus galima
Gruodžio mėnesyje išrinkti at Spektaklis bus Goodrich sa pats buvo džiovininkas.
PEARL QUEEN
ryti.
siunsti 2 centu štempomis.
stovus. Kaip visuomet, taip lėjŠimtai
kasmet
būva
tokių
SOUTHPORT PHARMACY
ir šiuosmet rūpestingai dar Broliui Kanovarskai su spek
BRIGHTON PARKO LIETU1346 Irving Park Blvd.
buojasi Šv. Antano ir Šv. Ka takliu važinėjo vakarinėse val atsitikimų, kur vaikai užsikre
VIAMS.
čia
įvairiomis
pavojingomis
li

Z. D. Lukauskos
Telefonas luikc Vlcw 478
zimiero d r-jos. Jos ir atsto stijose ir turėjo geras pasek
Nebūkite Be “Draugo”
gomis.
L.jeigu
nemirštu,
lai
mėj Ta pati programa bus
vus 'išauk:sto išrinko.
“Draugų” dienraštį galima
Valdybon išrinkta: pirm. — išpildyta ir Clevelande, būtent: pasilieka amžiniais ligoniais. gauti be kitų vietų ir šiose:
-K
Nors Amerikoj uždrausta
Phone Seeley 7429
TelefMiM Pnllmaa I
K. Abišala, vice-pirm. — A. 1) . ‘‘Verksmas dėl kvailumo. .<
viešose vietose spjaudyti, ypa F. ŠIMKIENĖ,
DR. L M. FEINBERG
Dr. P. P. ZALLYS
Aleksis, rašt. — K. Petrukas, 2) . “Šuiikis ir agentas.”
4358 So. Fairfield Avė.
Gydo specialiai visokias vyrų Ir
Lietuvis Dentistas
ižd. — S. Cibulskis, iždo glo 3) . “Oficieras ir kareivis.” tingai ant šaligatvių, bet ar tas
moterų lytlSkas Ilgas.
KRUKAS BROS.,
10801
So. Mlehlgan Avenae
paliepimas
užlaikomas,
ypatin

2401 Madlson St., kampas WesDirbtos S. V. A.
bėjas — A. Juodsnukis. Keikia 4) . “Žuli,kowskis ii\L. Šafflis.
RoMlaod, IU.
tern
Avė.,
Chicago.
3853
So.
Rockwell
St.
VATANUOSi 9 ryto Iki 9 —*rs~l
Priimtos Ir vartojamos geriausių
Valandos: 2—4 po plst; 7—6 vak.
pažymėti, kad pereitų metų 5) . Plak. A. J. Kanovarskio. gai ligonių?
'ei. Pullman 842 Ir 8180.
Koncertinų muzikantai Jos vartoja
-------- —---------- - -------- 8
Vaikai bežaisdami gatvėse BUCIUNAS,
visose Suvienytose Valstijose.
valdyba labai gražiai pasidar 6) ‘‘Vaitas”.
Mes turime Jas 76, 102 ir 102
bolę, ratų ar kilkų berisdabi vi 2900 W. 40th Str.
bavo ir atliko daug naudingo 7) “Žvdas.”
dubeltavi ir trilinkl reeds, gvaranJ. ŽOLYNAS.
tuotas ant penkių metų.
darbo. Labiausia pasižymėjo 8) . ‘‘Medžiotojas ir melagis.” šokiuose mėšluose besimirko.
J. P. WAITCHES
|
Kntaliogus siunčiamas dykai kos4063
So.
Maplewood
Avė.
Tas
taip-gi
yra
priežastim
už

DR. S. 6IEŽ1S.
LAWYER
j
pirm. L. Vinelis, kuris yra vie 9) . “Bobų vergas ir beširdis.”
tumierlams
ne Chtcagoj
gyvenan
UETCVIS GYDYTOJAS
sikrėtimo
visokiomis
Ilgiomis.
UETCVI8
ADVOKATAS
J.
SYMONAS,
tiems.
nas iš uoliausių West »Sidės Prie to dalyvaus vietiniai
IR CHIRURGAS
Vakarais: 4509 S. Ashland Avė.
2901 West 22nd Street
Tyrinėjimas
parodo,
kad
90
4140
So.
Maplewood
Avė.
OEORGI
&
VITAK
Tel. Yards 1063
krikščionių demokratų darbi pasižymėję artistai.
Tel. Canal 0222
Dlen. Room 518—154 N. Clark StA
%
džiovininkų
ligos
apimti
Res. 8114 W. 42nd Street
Music
Co.
ninkų.
Vakaras bus toks, kokio
Tel. Randolph 3507
J*
Tol. McKlnley 4188
4639 So. Ashland Avenue
Sausio 5 d. buvo L. V. 79 dar niekad nebuvo. Todėl visi dar neturėdami 21 metų. Tūk
Chicago, UI.
kuopos susirinkimas, kuriam pamatykime jį ir sušelpkime stančiai užsikrečia kūdikystė
lURŠfOMAOiTSSflt
je,
bet.
pavojingumas
nepasi

pirmininkavo S. Cilmlskis, Lietuvą.
IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIlIflII Tel. Randolph 2898
Vytis.
Po valgiui neužmiršk, kad geriau*
rodo
ligi
kol
kūnas
tampa
naujas pirmininkas, .lis, ma
A. A. SLAKIS
alau vaistas tavo skilviui yra EATOADVOKATAS
IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
tytu turi patyrimo susirinki
NIC.
Prašalina visus nesmagumus
CICERO, ILL.
Ofisas
vtdarmle^t.rj
£
UTVTrVTR ADVOKATAS
Actmr-n-irv ”i t .g,
mus vesti. Daug gero tikimės
nuųjtas. J. Kūgis, J. Kinderis, suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei gTel. Canal 267
ofisus Didmiesty)
kia pamėginti vienų.
Parduodama | DR. C. K. KLIAUGA
ta
ao.
t
m.
iš naujos valdybos, nežiūrint, Draugija Lietuvių Tvirty M. Gaidanovičia, M. Kantanas, pas visus aptlekorlua.
14 So. La Seile Street
Valandos: 9 ryto Iki 6 po pietų.
=
LICTUYIS DENTISTAS
Kambarin 816
Tel. Central 3131
Panedėliais iki 8 vakare.
kad ir priešų yra.
bė priešnietinianie susirinkime M. Bagdonienė, S. Gudaitis, V.
Sl821 So. Halated St., Chicago, IU.:
Valandom: 9 ryto Iki 1 po plot
Nedėliotais ofisas uždarytas.
E
Kampas 18th St.
Gaila tik, kad musų šulai svarstė daug įvairių klausimų. Tarvydas. V. l'larailė 50e. Vi
WeHt Rlden Ofisas
SValand.: 0—12 rytų. Ir 2—t vak.j
daugiau remia šokius. Jų ma Nepamiršę nei Lietuvos reika so $115.59c.
2201
W. 22-nd Street
iiiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimii*
Dr. L E. MAKARAS
Kerte Leavltt St. Tel. Canal 1662
AMERIK08
LIETUVIŲ
nymu. šokiai turi užimti pil lų. Nors draugija finansais ne Pinigai pasiųsti Lietuvos
Uetuvys Gydytojas Ir Chirurgas
Valandos: nuo 4 Iki 4 po plet Ir
Ofisas 10BOO So. Mlehlgan Avė.,
nių vietų, gi lavinimasis ir už.-i turtinga, vienok iš iždo pas Misijai. Visiems aukotojams
nuo 7 Iki 9 vakare
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 iki 4 po
laikymas susirinkime koks yra, kyrė $5.00, apsigynimui nuo tariame ačiū.
plot, 4:80 Iki 8:30 vakare.
* DR^C K.*CHERRYS « Moktaaaa: anglUkos Ir Uetavtlkos
Restdenclja: 10628 "Perry Ava.,
toks geras.
Želigovskio. Tam pačiam tik Aukų linkėjai:
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
Tel. Pullman 842
Lietuvis Dentistas
nografijos, typswrlting, ptrklybos tei
Tel. Harrlnon 6618
l'žinteresuolii žmonių ba slui dar ir nariai suaukojo
M. Stulginskas,
stų, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
11 West SS-ad A So. Leavjft 8
rijos,
geografijos,
polltlklnėa
ekono

relis turėjo susirinkimų, kur $12.00. Aukos ($17.99) pasių
DR. L C. BORLAND
J. Kasparas.
Chicago.
mijos, pilletystės. dalllarahystės.
204 S. State Str.
Kamp. Adtnm
1
Valandos
4:20
A.
M.
to
12
N.<
svarstyta šių dienų reikalai stos L. Misijai. Be to da iš
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki
Valand.: 1 Iki 4 po plet Nedel. 14
1:00 P. M. to 4:44 P. M.
4 valandos po platų; vakarais ano 4' vaJ. Iki 12 ^lenų.
SHEBOYGAN. WIS.
ir diskusuojama įvairus klau rinkta 4 nariai parinkti aukų
Iki 14 vaL
i
Uetnvfa perkalhėtojaa
siniai. Tokis apsireiškimas .mu Lietuvos reikalams. Vietos
3106 8o. Halsted St., Chicago. Sered.—4 iki 8 v»k. Ned. 14 Iki lt
K
.................... — — - ■■
Praktikuoja 20 metai
L. K. K. narių surašė pas
sų tar,M‘ yra labai pageidauja Lietuviai turėtų jiems pilnai
£55!5£=5^^
Ofisas 8140 So. Morgan St.
Tel. Canal 222
mas ir jeigu mes tankiau ruo pasitikėti, nes jie žada atlan kelbtame “Drauge” iš Gruo Kertė 88-ro St.,
Chicago, UI.
IIIIIINmilIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIHIinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllU
šini panašius susirinkimus, tai kyti kožno muilus.
džio 21 d., per neupsi žiūrėj i
8PECIJ ALI8TAS
DR. E. Z. ZIPPERMAN
Vyrllky, taipgi chro
I.lim VIAKAS DENTISTAS
greit iš musų tarpo išnyks nemų, įvyko klaidų. Kai-kuri“ Motsrltkų, niškų
Dr-jos sekr. K. P. D.
Ilgų.
VISUOMET TURĖK OMENĮJE
1401 So. Hateled Street
žinvstė ir nebūsim laisvama
nariai liko nepaskelbti, butmit OFISO VALANtX)8: Nuo 14 ryto
Vai.: I’anedėl), Vtarn. Ir Ketverge
2 po pietų, nuo 4 Iki 8 valan
9:30 iki 8:30 vak.
Kn<l musų nauju krautuvė pripildyta puikiausių
P. Kižis, .1. Jočis, J. Pečiukai iki
nių pastumdėliai .. Ta<J lanky
TAYR0LVILLE, ILL.
dų vakare.
■Meredu, Ir HubutoJ 9:30 Iki 6 vak
Nedėlloiris nuo I Iki 2 po plot
auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų
tis, J. Bcnulis, T. I’iuncke vi
l’et. ir Nedėltoj nuo 9:30 Iki 1-nial
kitės į minėtas diskpsijus, ku
Telefonas Yards 487
Mes geriituaių taisome dantis
laikrodėlių.
laikrodžių,
lenciugelių,
karolių
rios yra rengiamos musų pa
Aukos Lietuvos gynimo rci ela. Visi aukojo po $1.90.
už prleinamtaiisia kaina.
čių naudai.
Žmogutis.
kalams. Po $19.99 aukojo: M. Nauji nariai užsimokėjo me
kų tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų.
Stulginskas, J. Kasparas, I). tines duokles: M. JekeneviTurime gramufonų rekordų, rožunčių,
DONORĄ, PA.
Varnelis. Po $5.99: V. Delui- čienė, O. ŠukuiUenė, A. Mika
kryželių ir kitų H'ligijinių dalykų, taResM. 1188
cikis, I*. Jeruekis, V'. Burniš- lauskas, A. Vilimaitis, .1. Ka
vorų užtikriname prekę prieinama.
Vaa
I’as imis darbai gerai eina ir kis, J. Ibilišaitis, V. Jukina, bliausiais, J. Dudonis, A. Juk
Perkėlė mito ofisų po aam.
kožiias gerai uždirba. Seni |)o S. .M nelikus. J. Žilius, D. Vit nelis.
J. WENCKUS
4729 So. Ashland Avenue!
rrnros gyveiilojai suko. kad kus, J. Bcicjipski.s, A. NugėDar sykį kviečiu ateiti L.
Speniai totas
.
Laikrodininkas
Rusas Gydytojas
Chirurgas
jie nepamena, kad čia kada nis, Z. Bluis, J. Kičus, P. Ma- K. K. reinV’jų skyrio susi ii u DZIOVV, MOTERŲ ir VYRŲ I.K1Ų
SpentJaUntas MeterUkų, VyrUkų
Valkų Ir visų okraaMkų ligų
3327 So. Halsted St.
Chicago, IU.
butų buvę tikra lie.lnrbė.
eikns $3.90. Po $2.09: A. l'ta kiimm ir už-imokėti tuos, ku Valandos nuo 14 Iki 12 Itryto; nuo
VALANDOfli
t8
—
11
ryto
8
—
8
po
2 Iki t po pl<?tų; nuo 7 Iki 1:14
Lietuviška dvasia čia puikiai ras. Ig. Jonaitis, S. Šilapkaus rie dar liko neužsimokė įę.
pietų. 7—8 velt. TTfidfikriian 10—18 A milllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHIII
vakaro Nedėliotais 14 Iki 1.
Ofisas 8884 Ha Halsted Su, Ghkage
viešpatauja ir kožnas Lietuvis kis, J. Pa įtapus, A. Kiveris,
Vincas Belekevičius,
Telefonas Dr.-vel 8888
iibimj.i i I i< l» lik p.iji'ge; 1.1. Knlinea-. Po
J. Žiu-'
L. K. K. iem, .1,. la't.
i
PLATINKITE “DRAUGĄ.” PLATINKITE “DRAUGI.” ?
IIIIIIIIIIHHMIII

Pradek Naujus

Metus Gerai!

nuo 6 iki 8 vai.

DR. S.NAIKEL1S

CENTRAL MANUFACTURING
č DISTRIGT BANK

DR. G. KASPUTIS

Receptai —

KONCERTINOS

JOHN MINSKAS

DR. G. M. GLASER

DR, A. A. ROTH,

i

t
V
H
?

MOKYKLA

1

RAUGUS

į CHICAGOJE.

Iš CHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ.

V-———« —........................... ... —t
ELLIS SALOS VIRsININ
KAS APIE ATEIVIJĄ.

NARSUS POL1CMONAS.

Poliemouas \\’isiiievvski va
f I*'r< .leriek A. \Vnllis jtašiu*- kar atliko smarkią kovą su
kėsius apie ateivija vakar bu trimis plėšikais. Ir laimėjo^
vo atvežęs irCliiengon. \Vallis Visus tris niekšus suareštavo.
yra nteivijo kiiinisijoiiierius Jie buvo pavogę apie $3,(MM)
vienos
Kilis suloje, \'ew Vorke.
j vertės drabužių
iš
. >■
VVallis tvirtina, kad Suv. j krautuvės. Drabužius vezesi
Valstijoms ateiviai reikalingi. j automobiliu.
Nes šiai šaliai trykšta gyviui---- ------------■toju. Euro|Kije kiekvienai ke KETURI PLĖŠIKAI SUIMTI
tvirtainiai myliiu išpuola 120
žmonių, (ii čia ketvirtainėje Policija vakar visgi sugavo
mailioje yra vos K! žamniu. keturis automobilinius plėšiJis sako, kad jei visus Suv. kusrssu kuriais Imta ir poros
Valstijų gyventojus sutrauk mergisčin. Visi uždaryti šaltum į Te.vaso valstiją, tuomet tojon.
, Texas ne tirščiau butų apgy Policija juos visus, sulig
ventas, kaip Eurėpa.'
nurt|dymo, užtiko vienuose nSuko, sulaikyti visai kokiam partamentiniuose namuose C’alaikui ateiviją, tai visvien, kad luniet avė. ir 40 gnt. apylin
Btitnti nacijai reikalingą ener kėse.-.
gijų. Jo nuomone,
ateivi ja
✓
Čion šalin neturėtų Imt sulai
koltna. Bet ateiviai turėtų būt ATITAISYMAS KLAIDŲ.
parenkami. Tas turėtų būt
daroma pačioj Europoj. Nes Vakarylvšęiame “ Draugo"
netinkamus atkeliavusius a- numeryje aukotojų Tautos
•teivius grąžinti — tai didžiai Eondan surašė iš Dievo Apnepatogus daiktas. Tai tik tu veizdos parapijos ^įsiskverbė
pora klaidų. Jame liko apleis
Taitis pinigų eikvojimas.
\ Komisijonierius pasakojo, ta pavardė u Katkaus, kuris
kaip nesergi buvo atkeliavu aukojo $10. ’li viso labo su
sios Amerikon trys kažkokios aukota ne $12, bet $275.09.
lankės seserys. Dvi mokėjo
skaityti. Trečia ne. Ir ši pas BIZNIERIAI GARSINKITE*
“DRAUGE.”
taroji buvo pasiųsta atgal Eu• ropon.
NORINTIEMS IŠMOKTI
v Kartų atkeliavę^ Čekas kai
ANGLIŠKAI.
vis su moterimi ir dviem matžųis vaikais; Kalvis stiprus
yyyras, sveikas, parinktas šiai diicagos Universitetą*,-. pa
.šaliai darbninkas, pilnas ener- lengvindamas ateiviams Anglų
. gijos. Pusi rodė nemokus skai kalbos išmokimą atidarė tam
tyti. Jo brolis pas save pri tikrą mokyklą 4639 (Jross.Ave.
ėmė jo moterį su vaikais, (ii Tat yra netoli kampo 47-to«
pats buvo sugrąžintas ai- gatvės ir Ashland Avė. Ta
gaT Europon. Kuomet tenai viela vadinasi. Vniversity Setpramoks skaityti, galės
vėl tleinent. Pamokos būva pirma
dieniais (panedėliais), antra
mėginti ineiti šion šalin.
dieniais (utaruinkais) ir tre
______________ (
5 POLICIJOS KAPITONAI čiadieniais (seredomis) vaka
SUMAINYTI VIETOMIS. rais. Tos pamokos ypač nau
dingos tik aatledantiems mofe (’bieagos policijos viršinin- kintis.
FVn mok tįsieji,
norintiej
L*° parėdymu penki policijos
gJkflpitonai sumainyti vietomis. geriau įprasti į anglų kalbą,
Viršininkas sako, kad jei išmokti Amerikos įstatų ir is
'policijos kapitonas viename torijos taip gi gali jrasinaudo' distrikte Imdamas neįstengia ti. Ypač palengvinta vra iš
■
f atlikti nieko gera, jis turi būt mokti visa kas reikia noriu
'perkeltas kitan, (lai ten jam tiems galit i antrąsias piliety
bės poperas.
geriau seksis.
Kai-kurie kapitonai, anot Aritmetikos pamokos būva
policijos viršininko, nepilnai ketvergi! vakarais.
Jei atsirastų žynius skaičius
pildą'savo pareigas.
norinčių, tai Universitetas pa
i Išleista 32,5000 galionų darytų pamokas ir dienomis.
VYNO.

Proliibieijiniai agentai va
kar
Waukegaite į vandens
nuovadas išliejo 32,500 galio
nų vyno, turinčio peraugsią
nuošimtį alkoholio. Vynas bu
vo ten sukonfiskuotiis kelių
mėnesių laikotarpiu. Ir visas
teko ežerui.
APIPLĖŠTA KRAUTUVĖ.

Du jaunu plėšiku užpuolė
Great Atlantic and Pacific
Ten Co. krautuvę po num. 6708 Wentwortli ’ave. Krautuvė
je buvo .vienas vedėjas AlextAnder. Plėšiku jį surišo ir užįdarė užpakaliniame kambary
je. Paskui iš registerio paėmė
•pie 100 dol. ir pasprųilo.
APIPLĖŠTAS GATVEKA

RIO KONDUKTORIUS.

State gatvėje, tarpe 47 ir 48
įtgat., juodos plėšikas važiuo
jknčiame gatvekary , atstatė
Mhevolterį į konduktorių ir «t'ėmė nuo jo visus
pinigus
ĮBustojus gatvekariui pabėgo.

A. t A.

JURtlStiEMITIS
mirė širdies liga Sausio
10, 1921, 63 metų amžiaus
8 vai. vakare.
Paliko dideliame nuliū
dime sergančia moterį,
Apalioniją ir vaikučius.
Laidotuvėmis rūpinasi
duktė Branislova (šlegaitė) Jonelienė, kiti vai
kai gyvena ant ūkės White Cleud, Mich. Velionio
kūnas randasi po num.
1333 So. 48 Court, Oioe
ro, III. Laidotuvės bus
ketverge, Sausio 13, 1921
ii iv. Antano bažnyčios
Cicero, 9 vai. ryte į iv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse.
Nuliudusi,
Moteris Apalionija
šliogaitienė ir vaikai.

IŠ BRIDOEPORTO.

Sausio 2 d., ftv. Jurgio par.
svet. Visų Šventų pašei pine
ilr-ja laikė metinį susirinkimą,
kuris buvo sknitlin’gas. Pirm.
A. Maziliauskas atidarė susi
rinkimą malda. Protokolas nš
priešmetinio susirinkimo pers
kaitytas ir vienbalsiai priim
tas. Po to svarstyta dr-jos rei
kalai. Raportą iš buvusio Lab
daringos Są-gos Sidnio išdavė
gerb. klebonas kun. M. L. Kru
šas, kuris vienbalsiai priimtas.
Nutarta $I9.(X) išmokėti kabd.
Sa gai, kaipo metinę mokestį
už 1920 melus. Pinigai įteikti
kalsi. Są-gos kuopos ižd. B.
Sekleckui.
/Nutarta Šiuosmet nuo kožno
nario kab. Sąj. mokėti po 15c.Skaitvta laiškas nuo Bridgeporto Federacijos skyrio, kvie
čiantis dr-ją prisiųsti atstovus
jo susirinkimai). Laiškas pri
imtas ir išrinkta atstovai: A.
Maziliauskas ir M. Overlingas.
- Komisija išdavė raportą iš
rengiamo balio, kuris įvyks
sekmadieno vakare, Sausio 30
d., Šv. Jurgio parap. svet. Iš
raporto pasirodė, kad tuo rei
kalu kom. daug darbuojas. Ba
liūs Ims puikus ir atsilankiusių
svečiu
neužvils.
Z
Ant galo gerb. klebonas lin
kėjo Visų Šventų dr-jai gero
pasisekimo 1921 m., kadwdr-ja
taptų dvigubai didesnė nariais
ir turtu, kad pasękmingai
jreiktų bažnyčios ir tėvynės la
bui. Susirinkimas gerb. klebo
nui už tai padėkojo. k
Draugijos narys.
I____________- ■
IŠ NORTH SIDES.

Trečiadienis, Snukis 12, 1921

jas ne iš jų vardų, Imi iš dur
ių.

Be to kviečiame vakaran ir
visa North Sides publiką.
Drjų Valdybos.
PRANEŠIMAS L. VYČIAMS.
j

Trečiadieny, Sausio 12 pri
molu k. Vyčių :>(» kuopos
mešmėnesinis susirinkimas,
MeKinlev parko svetainėje,
let vietoj susi linkimo bus
šeiminiais pasilinksminimo va
karėlis, kuriu kviečiami .'»(!
<uopos nariai ir artimųjų koonijų Vyčiai. Vakarėlio prų.
granion ineina dąinos, tauti
niai žaidimai ir šokiai. Pra
džia- 7:30 vai. vakare.

Why Telephone Rates
Are Increased
UO Liepos 1, 1920, Public Utilities Komisija, Illinojaus Valstijos
pasiremiant ant peticijos paduotos Telefono Kompanijos (Liepos
19, 1919 Case no. 9291) ant neapri^uoto laiko pakėlė kainas ant
nekuriu kliasu telefono patarnavimo, pakėlimas buvo daug mažesnis
negu kad Kompanija reikalavo.

Valdyba.
SVARBU!

r

SVARBU!

Ar nori išmokti gera pelnin
ga amatą ir su mažai turint
turto atida/it dirbtuvę ir tur
tingu tapti nes kiekvienam
mieste ir miestelyj tūkstantimis automobilių savininkai
reikalauja tokių išdirbisčių.
Del platesniu paaiškinimų
i-ašvk po šių antrašių:
Ohio Weiding & Tire Repai
ring Co.
346 W. Thomton St. Akron O.

Per šiuos keturis mėnesius, nuo Liepos iki Spalio, suma gauta
nuo pakėlimo kainu buvo daug maigesnė ir nedateko apmokėjimui
expensu\apie $750,000 arba $2,250,000 metinio nedatekliais,
neatnešant reikalingos sumos dėl pataisymu.

Kad pagerinus dalykus, Lapkričio 1920 Kompanija pridavę
suraša kainu kurios prigelbėtų padauginti kapitala kad butų gali"
ma apsimokėti iškaičius operavimo ir pagerinti pati patarnavima

jtaisiant daugiau stočių.
.'

'

l 1

s

Pubjic Utilities Komisija, po šešiolikos mėnesių ^varstymo, ant
galo pridavė savo užsakymą Gruodžio 1920. Jie padarė kainas ku
rios buvo padarytos ant neapribuoto laiko Liepos 1, 1920 tikro
mis ir jas užtvirnno; jie pataisė nekuriuos dalykus kurie buvo pra
šoma Lapkričio mėnėsij; gi nekurias kainas pamažino taip kaip
kad yra parodyta žemiau.

REIKALIN.GASituojaus at
sakantis Vargoninkas. Alga
$75.00 Ir ineigos. Atsišaukti
pas
Kun. E. V. Grikis
396 Church Street'

New Britain, Cbnn.

Naujosios kainos kurios yra patvirtintos Komisijos inėjo j ga
lę Sausio 1, 1921, ir nustatyta kad šios naujosios nustatytos kai
nos padengs visas lesias kurios bus ir da/ užteks ant pagerinimo
patarnavimo, žinoma Kompanija pasistengs kiek galima viską sut
varkyti.

Reikalinga mergina ant lletuviftkoR
funiųjK prie namų darbo. Šita furma
yra gražiausias
vasarinis . re^o!-ti*s.
netoli nuo t’hicago, j kur) vilsnroje
suvažiuoja lft Chicagos daug Hvot'ių,
tai tokioje vietoje ir tarnu iii? yru
smagu gyventi. Mokestis >10.00 ant
mėnesio/ valgis, ruimas Ir tt. Farineriai yru lietuviui, "Jauni geri žmo
nės. Atsišaukite pas
A. OLHZEURKI
S251 S. Hslst<-d St.,
Clih-flgn. III.

KAINŲ PERMAINOS

ReOęiltnga lietuvaitė Htenogriifiste
tuoJuuB, trumpos valpndos. piiRtovus
durbu.s itMišaukite

•«*

Keturiu partijų coin box residencijos patarnavimas:

»♦ *• '
Į
*• •***% •
Kainos nužemintos nuo 6%c. iki 5 už viena šaukimą, ir per
mainyta nuo vieno šaukimą į viena ir viena aštunta-dešimtdali šaukimo arba po 9c. į diena. Tas reiškia $2.70 už trisde
šimt dienu arba viena mėnesi, arba 54 šaukimu, vietoj $1.95 į
mėnesį už 30 dienų ir tiktai 30 šaukimu.

NorQi Sides draugijos sku
Zolp Ir Itan-iis
Av.
Clik-ago.
biai ruošiasi prie vakaro, ku 4601 S. .MarshrivIU
Tel. Yanls 145.
ris bus Sausio 23 <1., Sehoenliofeno svetainėje (prie Milwau- Paieškai) gero bučerlo. gera :ilg^
AtRlšaukite: \
kee ir Asblantl Ave’s.) kab. geram žmogui.
33?I /VulHirii Avė.
Sąjungos naudai. Darbininkus
jnu yjsos išrinko. . Programa Paleškau anvo moteries Viktorijos
PJutlenės po tėvais Skluviutė paei
Dvieju partijų measured residenciju patarnavimas:
priruošta. Choras, vedamas nu iš VllnauR Red. Trukų A|>šk. I»afikonlų kaimo. Apleido m.-ine Gegu
Šaukimai nesuvirš 200 įmėnesį kaina vietoj 4c. dabar bus 3%c.
varg. Brazaičio, dar daro repe- žio 20, 1920, Ii- Išvažiavo >-u vaikinti
Zigmantu
štdlauHkių,
ji
pasiėmė
uu
ieijas, kad naujausios dainos Ravlm tris vaikučius Anele, Stase ir
Vienos partijos measured residenciju patarnavimas.
geriau išeitų. Lošėjai komedi- Broni. vaikinas turi juodus plaukus,
šviesaus veido, nešioja akinius. Jei
je "Nuo ausies lig ausies” ii kas pamatysite Juodu praneškite šiuo
Pirmiara kainos buvo 3c. už viena šaukimą tarpe 126 ir 175 ir
kiti programos pildytojai jau adresų: Motiejus Pjūtis
2%c. už viena šaukimą nesuvirš 175. dabar pamainyta ant 4c.
Cliicago. III.
prisiruošę. Kaip matosi, /tai •4)2 Mllwauk(s- Avė.
už šaukimus nuo 76 iki 200 ir 3% už viena šaukimą nedaugiau
vakaras bus- indomus įr kas
kaip 200 į mėnesį.
\
Parsiduoda minkštų gerintų biznis,
neatsilankvs, tas labai gailėsis. pirmos
klasos, vienatine vietų tame
Todėl visi ir visos ruoškimės bloke. PrLežustls pardavimo, savinin
Measured biznio patarnavimas:
bizni. Atsišaukite.
tan vakaran. Naudą turėsime kas /turi1 kita
724 W. Slst Street
Šaukimai tarpe 81 ir -100 pamžainti nuo 5c. ant 4c. Visk šau
sau, nes pamatysi n:, ko da ne
kimai suvirš 200 į mėnesį padidinti nuo 3c. iki 3% už kiekvie-4
same matę: O antrą naudą ph
na.
1
ANT PARDAVIMO.
darysime savo tautai, nes vi
Savininkas Išsikraustė J New Yorsas vakaro pelnas eis našlai kų, parduos properte už puse kainos
kalnuotų, dabar pastatyt. Gerai
čių ir senelių prieglaudos fon klek
ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
pabudavotas 2 augšėlų mūrinis nAx
iiiur su Atorų I’ 5 pagyvenimais, gedą n.
randasi ant 63-£los arti
Brangus nortlisidiečiai! Ma ram^stovlj,
Halstsd gatvės. Jmoket reikia >4.000
kaipo randu. Atsišaukite.
tydami didelį ir naudingą dar llkusiis
1443 Ko. 4» Avė.
Cleent. III.
bą, paremkime jį visomis jiegomis. Dirbdami išvieno atlik
sime būtiną reikalą dėl našlai
čių ir senelių, nes pastatysime
jieųis prieglaudą.
Todėl pirkime vakaro bilie
lūs išanksto, kurių galima $659 Ca«h, kitus mėnesiniais
gauti pas visų dr-jų narius.
mokesčiais, graži 29 akrų ūkė
Dr. A. L Yuška
PAMKOINK
Be to dar pranešame ir kvie arti TinleyiPark ant Rook Is10c-30c-60c
Buteliai ar Proikel
1900 8. Halsted 8tr.
viame kaip programos pildy land Railway. Nepraleisk šio
DABAI OBRO8 DEL
nu
tojus, taip ir publiką nepavė bargeno.
GALVOS ąČAUPMIlO
Valandos: 1* ryto Iki t vakar*
luoti, nes programą pradai
Paul Baubly
Oyrsnlmas
me lygiai 6 vai. vakare. Pa
1404 West 18tA Street
Mlt W. MM 8«r.
Tel
Prospeet >4M.
si rodykime, kad northsidieėiai
Telefonas Canal 6296
MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ JUSU
nemoka pasivėluoti, kad su
BERGENAS
pranta, jog laikas visiems
Gražus 40 akrų žemės plotas
brangus.
arti
Palos Park, tiktai 25 my S“w?RjfKAU$KAs",j
Jei šitas vakaras bus skait
lingas publika, pasirodys, kai lios nuo “loop” Parduos arba
Jeigu Jus turite Liberty Bondsns ir norite
Nortbsidės 13 katalikiškų dr- mainys ant kitos propertės. ■
ADVOKATAS
(
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite
Ofisas
Ofisas DMmlsatrli
OMmlestyJ:
$
jų jį rengė ne žodžiu, bet dar Del platesnių informacijų at
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime
sišaukite arba rašykite.
bu.
29 South La 8alle Street J
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu
Visuomenė jau senai apkai
Paul Baubly
Trtefo
it Central 61
navo Northsidės draugijas už
1404 West 18th Street
gražius darbus, rėmimą tau
Telefonas Canal 6296
5 Vakarais, 812 W. 33rd 8t
35 South Dearboru Str.,
Clucait, Bboie.
tos ir labdarybės reikalų. Tat
5
Tsliftmasi TaMa 6661
ir dabar visuomenė pažins

KAINA $4.500

I

Papudine

LIBERTY BONDSUS

5

Bsltic Stites Divtlopmiit Corporation >

į

