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Tuo tarpu parlamente susi-Į
ROČIUI RI PCI Iii McC° BERLYNĄ071 UŽ susi-' |
darė stipri partija, kuri pasi
priešino tokiai prezidento po
Lenkai prieš ,jį tad griaus
litikai. Pasakė, kad tokia po
kalnus.
litika Prancūzijai kenksmin
TRR
0RI2U
UOJA VILNIAUS
ga. Ta partija pareiškė, kad
Bertynas, Sausio 14. — čia
GYVI
NTOJUS.
su Vokietija ar su kuo kitu
lankėsi
.Suv. Valstijų senato
Nelengva Rasti Prancūzijai Nau negalima daryti jokių komp-rį,
rius MeComnick iš Clncagos.
romisų. Tik reikia žiūrėti, kad Iš Vilniaus iškraustoma karo
Jis apkeliavo kuone visa Eu
medžiaga.
pilnai butų pildoma tas, kas
ją Premjerą
C,
ropą, tyrinėdamas padėtį ir
tik yra parašyta taikos sutar
Ryta, Ūkusio 14. — Čia gau santikius.
tyje.
PRANCŪZAI STOVI UŽ
GALIMI RADIKALŲ SUKI
ta Žinių,įkad Lenkai su pas Čia viešėdamas jis pripaži
Prieš Lloyd George.
LIMAI.
PILNĄ ATLYGINIMĄ NUO
kad augštąjai Silezijai
kuba evakuoju iš Vilniaus sa- no,
VOKIETIJOS.
•Prezidentas Millerand vakar
plebiscitas
visai nereikalingas.
Pranešta, Karolis apleidęs
visų dienų konferavo su po- vo karo, medžiagų, artilerijų Nes tasai kraštas yra vokiš
“Insurgentas ’ ’ kas ir turi prigulėti Vokieti
Gauna epitetų ir Anglijos mi litikiniais lyderiais klausimu ir ardavus.
Šveicariją.
nisteris pirmininkas.
taippat jai, bet ne Lenkams.
naujo kabineto, naujo minis-' Zeligowski, matyt,
Vienna, Austrija, Sausio 14.
terio pirmininko.
turės kraustyties.
— Čia ir visoj Austrijoj aršė- Paryžius, Sausio 14. — (lai Kas užims rezignavusio Le Zeligoiyskio armija, anot ži PRANEŠTA, KAD MIRUS
ja ekonominė ir politikinė pa kas paklaustu, kodėl sugriuvo ygues vėtą,
dar nežinoma. nių, jau be inažko griūva. Ka
LENINAS.
dėtis. Komunistai pakelia de Prancūzijoj ministerią kabine Nužiūrimi asmenys šitie: bu
reiviai neklauso oficierų, kelia
monstracijas prieš ’didžiapel- tas? Atsakymas
vra aiškus. vęs šalies prezidentas PoincaBet žinia nepatvirtinta.
nius. Kadangi
didžiapelnių Sugriuvo, nes ministeris pir- re, buvęs premjeras Viviani maištus, ^plėšia ir terorizuoja
vardą įgiję viešbučių savinin- tuininkas Leygues
perdaug ir parlamento pirmininkas Pe- Vilniaus ir apylinkių gyven Londonas, Sausio 14. — Iš
tojus.
kai, tad viešbučių durys pa draugavosi su Anglijos minis- ret.
Maskvos per Berlynu ir Pary
tamsėje daužomos j skeveldas” teriu pirmininku. Klausime at
Galimas daiktas, kas prezi
žių gauta žinia, kad tenai mi
—
lyginimo nuo Vokietijos Ang dentas premjero vieton pak BE
NIEKO 1PALIKTAS SU- ręs Karpov, vyriausios ekono
Laukiami įvykiai.
lijos ministeris diktavo savo vies tokį, kuriam bus duota
VARŽtgA S ATEIVIJOS. minės Rusijos sovietų tnrvlios
Svetimų šalių valdininkai, pažiūras Prancūzijos valdžiai. laisvė užrubežiųėj politikoj ir
narys,
kurie yra susipažinę su Aus Gi tos paržiuros, anot Prancū kurio prezidentas negalės var Senato komitetas netiki atei Vyriausioj Maskvos sovieto
trijos padėjimu, sako, jog Au zų, esančios didžiai kenksmin žyti, kaip tai yra buvę se
ną užpludimui. •
taryboj nėra nario vardu Kar
niau.
strijoje laukiami svarbus įvy gos Prancūzijai.
pov. Tuo vardu kiūiomet bu
kiai. ‘
Prancūzų spauda reikalau Washiifcton, Sausio 14. — vęs pasivadinęs vyriausias
Prancūzijai norisi kuodauJų njiomoniavimus paturi giausia gauti pinigų nuo Vo ja, kad busimas premjeras ne- Senato ktjiiitetas ateivijos rei- bolševikų vadas Nikolai Lė
dar ir paskelbtos laikraščiuo kietijoj kaipo kuro atlygini- palankiautą Anglijai,
kaląįj pojRgokų aptarimų pa lį i n. Tait, rasi, jis .mirė.
Anglija
tam
prieštarauja.
Laikrašt!P"W^ttT>li(|Ue
Prati

se žinios, *buk buvęs impera ma.
mų.
prieštarauj
galiau nusprendė, kad žemes Tomis dienomis iš Berlyno
torius Karolis jau apleidęs Tomis dienomis čia turėjo caise sako: “Viskas, ko mes no niojo kongreso buto pripažim buvo žinių apie pavojingai su
ftveicariją. Jis iškeliavęs Vn- įvykti talkininkų
premjerų rime, kad naujas premjeras, tas
ateivijos suvaržymas sirgusį Maskvoje Leninų. Bu
garijon.*
konferencija, kurioje turėjo koks jis nebūtų, nepakviesti! šiais laikais visai nereikalin vo sakyta, kad iš Vokietijos
būt sutarta ir nustatyta suma, Lloyd George’o į savo užru- gas ir tų sumanymų paliko Maskvon nukeliavę keli speciStreikas pastose.
kokių turi atlyginti Vokietija. Įiežinių reikalų ministerius. ’’ be nieko.
jalistai gydytojai.
Paštų darbininkai paskelbė Tad Prancūzų
parlamentas
Komitetas praeitų savaitę
jie pakylanti streikai!. Soči ja- pirm tos konferencijos nore- Washington, Sausio 14. — ateivijos klausimu išklausinė
ĮSAKYTA PAKRIKTI GElistų elementas
darbuojasi, jo žinoti savo valdžios nnsi J Cenzo biuras paskelbė, kad jo apie 20 liudininku nnoipo
NERALEI DARBO FE
kad tuos darbininkus suofga- statymų. Ministerts pinninin- pagal 1920 metų gyventojų su nių apie ateivijų šion šalin.
DERACIJAI.
gyventojų
nizuoti nnijon. Vakar laiškai kas Leygues pasakė, jog ank- rašymo 51 nuoš.
Ir įsitikimo kad tie visi bau
iš skrynelių nebuvo kolektuo- sČiau konferencijos jis nega- Suv. Valstijose gyvena dides ginimai milijonais
ateivių,
Paryžius. Sausio 14. — Tei
jami. Pagrūmojo darbus pa- lįs pasakyti. Tas reiškė, kad niuose miestuose.
kuomet čia šimtai tūkstančių
smo nuosprendžiu įsakyta pnmesti telegrafų
ir telefonų jis pirmiau nori pasitarti su
žmonių bedarbiaujn, tai tik
krikdyti Prancūzų Generalę
darbininkai, jei su jais nebus Anglijos ministeriu pirminin
tuščias prasimanymas.*
Darbo Federacijų, kurios vir
susitaikinta.
ku.
K
>
Tad gyvuojantis ateivijos
šininkai prasižengė įstaty
Po šito parlamentas balsų
Galimas daiktas, mieste bus
EI Paso, Tex. — Meksikoj įstatymas ir toliaus pasilieka tame, tvarkančiame unijas.
paskelbtas generalis streikas. dauguma išreiškė savo nepasi pakeliama nauja revoliucija, neatmainytas, be jokių priedų.
Darbininkai reikalauja per tikėjimų kabinetu ir šis rezig ftiuo kartu
prieš Meksikos
ORAS. — Šiandie sniegas;
traukti mokesčių ėmimų iš jų navo.
PIRKITE
prezidentų Obregonų pakilo
rytoj, turbūt, gražus oras; ma
uždarbių, kol nebus išleisti įs Nelengva parinkti premjerą. buvęs Carranzos
LIETUVOS PASKOLOS
generolas
žti
atmaina temperatūroje.
tatymai mokestims nuo kapi
BONUS
Marguia. Sna Luis Potosi val
Naujų ministerį pirmininkų stijoje pakilusios kovos su jo
talų.
nelengva parinkti prezidentui kanioraene. M,rgnis dar neseBrangenybė.
M.llerandu,.
Tas yra todėl,
)ajk„mai,
f TH1NGS THAT NEVER HAPPEN
p-i
Mieste neapsakoma reikia kad ps laikosi vidurinio kelio
mų daiktų brangenybė. Val atžvilgiu į Versailleso taikos
džia paskelbė, įstatymų prieš sutartį. Jis nori dirbti ranka Paryžitu. — Prancūzijos
didžiapelnius. Pagrūmota aš rankon su Anglija ir daugn- prezidentas Millerand nesutintriomis bausmėmis. Bet su įs moję daiktų klaneyt, Anglijo’ . nanj„ miniR,eriu pirminin.
tatymais prasilenkiama. Kai- patarimų.
ku skirti Poincare ar Viviani.
kurip daiktai, valdžios neiš Toks elgimųsis Prancūzijai Matyt, ministerio pirmininko
vardinti, paduodami nepap būtinai reikalingus. Nors Pran Vieton bus paskirtas Peret,
elizija šiandie yra blogam pa parlamento pirmininkas.
rastai angštomis kainomis.
Padvigubintos mokestys už dėjime iš finansinio atžvilgio
vežiojimų prekių
geležinke ir jai norėtųsi iš Vokietijos
Paryžius. — Gauta žinių,
liais, už siunčiamus laiškus, išgauti kuodąugiausia karo i kad Austrijoje rengiamas paatlyginimo, beą jai taippat T* kelti visatinas streikas
taliokų, druskų ir nikoli oi į.
dėl
ra reikalingas ir su Anglija prisijungimo Austrijosprie
GRAIKIJA GAUS 32 MILI draugingumas. Nes jei nebūtų Vokietijos. Austrija
būtinai
JONU DOL. PASKOLOS. klausoma Anglijos patarimų, nori susijungti su Vokietija,
pastaroji galėtų nusisukti nuo nes kitaip ji negali gyvuoti.
Atėnai, Graikija, Sau-io 14. Prancūzijos ir lik ranka pa
— Premjernujant Venizelosiii moti į Versailleso taikos su Nev York. — Valstybės se
Suv. Valstijos buvo žadėjusios tarties sąlygas.
kretoriaus Colby
asistentas
Graikijai paskolinti 32 milijo Buvęs Prancūzų ministeris Davis pranešė “National Ci
nu dol.
pirmininkas Leygues politiko vic“ federacijos prezidentui
Čia paskelbta, kad Suv. Val je buvo mažai žinomas ir ne Parkeriui, kad Suv. Valstijų
stijos savo žadėjimo neatsiė- žymus asmuo. Prezidentas Mi- vyriausybė' nepageidaujanti’
NEKUOMET TAIP NĖRA.
ėmė. Paskolins žadėtų .nimą, llerand jatn davė ministerio J sugrąžinti Rusijai
Lietuvą, Motina vedasi vaiką į krutančią paveikslą teatrėlį. Gražiais
tik su sąlyga, kad tie pinigai pirmininkė vietų, nes norėjo Latviją- ir Estiją. Bet kad Ru- ir meiliais žodžiais jį kalbina eiti.
butų pavartoti Amerikoje į- H>er jį pats vesti visus uŽru- sijos pasieniai esą šiandie vis Bet vaitai atsiipyręs laukia, kad jis nenorįs į teatrėlį eiti.
sigyti nekarinei medžiagai.
lažinius reikalus.
gi neaiškus.
Nenorįs pamatyt nei rodomojo Oarlio Čaplino.
j___ ______________________ j______

LENKU KAREIVIAI KEUA
MAUTUS VILNIUJE.

Austrijoje Pramatomi Svarbus
■'
įvykiai
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
LENKŲ ĮSTATYMAI VIL
NIAUS SRIČIAI.

tos Lenkų administracijos
tikimo negalima. Gi suĮįld:
gauti taippat negalimu.

Iš Vilniaus pranešta:
Esant Vilniuje Lietuviams, GUDŲ PROTESTAS Z
G0WSKIUI.
miesto magistratas buvo suda
rytas iš didesnių tautinių gru
pių atstovų, tame skaičiuje ir Gudų spaudos biuro prane*
Šimu, Vilniaus Gudų tautini
Gudų.
,
Lenkų
komitetas indavė Vilniaus u*
Dabar sngryžo prie
buvęs magistratas, “Zarzųdein zurpatoriui Zeligoivskiui grieZiem Wscliodnich” įkurtas irjžtą protestų dėl neteisėtų jų
iŠ laikinojo magistrato paėmė kareivių daromų rekviziciją
visų reikalų vedimą.
Protste
nurodoma,
legj
Magistratas nereiškia noro, j°n‘n^a’
atima jnuo
kad jin ineitų visos tautinės
gyventojų
viską
grupės, kadangi jis sudarytas Paskutinį arklį, kanę,
pirmosios
Lenkų okupuotos paskutinį šieną, avižų ir
uos pūdų, nepalikdami
metu iš vienų Lenkų.
sėklai, neduodami už rėk
“Vidurinės Lietuvos
val
zuotųjį turtų nei pinigų, n
džia’’ paskelbė
“dekretų“,
liųdymų.
kad “Vidurinės Lietuvos“
Priimdamas Gudų delegac
sienose ligi naujų
atmainų .
J jos su Vilniaus Gudų tautini
veikia visi įsakymai Ivgiai ,
.. .
....
T
su įstatymais ir visi vykdo- i¥
,
. . „
J
/ T
Įču priešaky protestų, Zeligow
niieji įsakymai, paskelbti Len
ski žadėjo, jog busiu imtai
kų valdžios organe ir veiku
priemonių neteisėtų rekvizic
sieji tose sienose vasarų 1920
jų sustabdymui.
‘Si
m. prieš pasitraukiant Len
Norėdamas
patikti delegai
kams.
cijos nariams, Zeligowski ka
bėjo gudiškai.
KULTŪRINIAI GUDŲ
Gudų Vilniaus
savaitinia
DARBAI.
laikraštis Naša Niva, Želi
skio karo cenzūros įsakj
Gudų raštams leisti drauifT- laikinai uždraustas spa
ja išnaujo atgaivinta Vihiiujė. Išrinkta draugijai valdyba.
Vilniuje pradėjo veikti ČTu LENKAI — ŽM
dų teatras. Vadovauja garsus
artistas Bulgakas, Rusų scc- Įsiveržę Lietuvon L
noje žinomas Morevas.
pridarė negiidėtij bai>
Gudų tautinis
komitetas1 TruskaV°> jie sušaudė vi
Vilniuje pareikalavo iš oku- Lietuvį šaulį ir paskui
pacijinės valdžios, kad vals nų baisiausiai suraižė durtu
čių įstaigose butų vartojama vais.
Gudų kalba. “Valdžia“ žadė Ties Lėnu (Taupėnų valsč.j
jo tenkinti komiteto norus. baisiu bildu nukankino 3 Zy
dus. Išplėšė liežiuvius, išdau
žė dantis, nupjaustė ausis
LENKŲ DARBININKŲ
sutruškino kaukuoles.
SĄJUNGA.
Argi tai ne kraugeriai?
Lenkų “Liga Robotnicza“
Vilniuje prie Šv. Kazimiero SUMAŽINTA S. V. ARMU
VOKIETIJOJE. I
bažnyčios prilipino lakštų, ku
riame pasakyta: “Darbininke, Washington, Sausio 13.
jei nori, kad Vilnius priklau Karo departamentas paskelbė
sytų Lenkijai, šiandie dar įs kad amerikoniška okupaciji
tok į darbininkų sąjungą (Li armija Vokietijoje sumaži
ga Robotnicza).’’
ma nuo 15,000 vyrų ligi 8,i
ZELIGOWSKI NORI, KAD
GUDAI BUTŲ TAMSUO
LIAI.

Anot Gudų spaudos biuro
pranešimo, Zeligowski uždarė
dideliais vargais įkurtą Gudų
gimnaziją Svyrių miestely.
Vilniaus Gudų
gimnazijų
lanko daugiau kaip 400 mo
ksleivių, kurių didžiąją dalį
sudaro Gudai. Mokslo dalykai
dėstomi visuose skyriuose Gu
dų kalba.
Vokiečių okupuotos
metu
Gardini joj buvo 150 pradinių
mokyklų. Lenką
okupuotos
metu mokyklų skaičius 10 kar
tų sumažėjo. Ir dabar Zeligowskio “valdžia,“ nors ir ofi
ci.įnliai Gudams
neilraudžia
mokyklų kurti, liet reikalau
ja tiek daug visokių formalu
mų, kad negalima įkurti nau
ji?Gudų mokyklai įkurti “val
džia“ reikalauja ūkininkų su
eigos nusprendimo. O sušaukti
sueigą, nors ir grynai mokyk
los reikalams aptarti, be vie-

PRANEŠIMAS.
Sausio 27 d. Aužros Vi
parap. svetainėje 2323 W.
pi. bus “Draugo“
šėrininką metinis
si
mas. Visi šėrininkai
mi atsilankyti. Kas ne
atsilankyti, teįgalioija savo'
toje kitą.
Bus pasiusti
siems pakvietimai.
Kas
gaus, tepraneža savo
kad galėtume pataisyti ir
laiškai galėtą pasiekti.
“Draugo“ Bendrovės
rektoriai.

PINIGU KURSAS.

y

Svetimų šalių pinigi/ vertė,
nunt nemažiau $25,000 Sauaio
buvo tokia pagal Merchantu
an and Trunt Co.:
Anglijos sterlingų svarai S
Prancūzijos šimtui frankų
Italijos Šimtui lirų
Vokietijos šimtui markių
Lietuvos Šimtai auksinų
Lenkijos šimtui markių

t'

Penktadienis, Suusis 14, 1921

DRAUGAS

t. y. už vienų dolierį ir ketu
rias dešimt centų. Yra ir pa
saulinė tarnaitė Marcelė. Dar
Tik ką gautos Knygos
(Pabaiga).
kol namelis tapo surengtas vienas darbininkas yra reika
ir dabar nuo 3 Gruodžio jau lingas, nes prie vienuolyno yra
is Lietuvos
Švarumas.
nuolat yru Švenčiausias Sak palikta 20 dešimtinių žemės.
Moterys įeidamos į seserų ramentas seserų koplytėlėje Tų reikia įgyventi. Kitam dar
kambarius Pažaisliuose stebisi Pažaislije.
bininkui užtenka darbo perBažnyčios Istorija (215 puslap.) .............................. 50c.
jų švarumu. Kauniečiai ir aSekmadieniais ir šventėmis pilnui vienuolyno trioboms ap
Ar-gi kalta Čia Katalikų Bažnyčia? .................... 50c.
pielinkės gyventojai tuos kam Mišios būva didėjėj bažnyčio tarnauti. Tas antrasis darbi
Dvasiškoji iškalba (Kun. Dro. Jauniaus) ............. 35c.
barius vadinu “pakajais” ar je. Pravoslavai buvo panaiki ninkas žada atvykti su savo
Viešosios Šv. Sukrainento Adoracijos Vadovėlis .. 50c.
ba “salionais”, o pačias sese nę jos vargonus, bet dabar y- vežimu ir arkliais. Tai bus se
Jėzus musų meilė ..................................................... 25c.
ris panaitėmis. Viena svetim ra nežinia keno pargabenti iš serims didelis palengvinimas.
Štai Viešpaties Tarnaitė (Gegužinė) .................... 20c.
tautė, kuomet seserys užėjo į Amerikos kilnojamieji vargo Bernaičių prieglauda gyve
Katalikų Tikėjimas ir jo priešai .............................. 25c.
jos sankrovų Kaune, liet klau nėliai Carpenter and Co. iš nanti vienuolyno triobose turi
Apie tikrąjį pamaldumų .................................r.. 25c.
sė, kas seserys per vienos, kad Brattlesboro, Vt. Sesuo Ona mažytę kumelaitę ir vežimukų
Ar katalikas gali būti socijalistu? ........................ 50c.
visuomet taip švarios. Seserys Marija yra vargonininkė. Jos su pakinkymu pergyvenusius
Auksinės Varpos (Dainos) . .*............................. 25c.
atsakė: Lietuvaitės. Moteriškė balsas yru taip gražus, kaip ir visas karo baisybes. Vienų
joms išreiškė didžių pagarbų. garsios Cliicagoje giesminin kartų Motina Generalė važia
Antano Baranausko (Vyskupo Raštai) ................. 25c.
vo
į
Kauną;
bevažiuojant
te

Šeimyninkėnis Vadovėlis ...................................... 50c.
Tie minėtieji seserų “salio- kės p-lės Marijos Rakauskai
kinis
nusmuko.
Susitaisius
te

tės.
Jiedvi
yra
tikros
seserys.
Darbininkų klausimas ............................................. 15c.
nai” yra tušti, gerai išluotį ir
išmazgoti kambariai, l>e už Seseriai Onai Marijai tenka kinį kiek vėliau jiena nulužo.
Iš Gyvulių gyvenimo (Labai įdomi) .................... 20c.
dangalų ant langų, nes to ne vargonuoti Pažaisliu bažnyčio Geri žmonės pakelije padėjo
Ponas ir Muzikai (Teatralis veikai.) .................. 20c.
galima buvo gautį Kaune, o je nors nuo šalčio lauke tvoros susitaisyti. Kitų kartų plėši
Krikščionis Žydų Talmude ................................... 50c.
parsitraukti
iš Vokietijos skyltų. Bažnvčia-gi nekuria kės sutruko ir vėl geri žmonės
Lietuvių Kalbos Sintaksė ...................................... 75c.
brangu. Visi rakandai tuose ma. Sulig Lietuvos įpročio sugelbėjo. Žiemai užėjus Moti
kambariuose yra stalelis ir ke vargonai gali tik tiek paliauti na Generalė išvažiavo Kaunan
Tikybinio Turinio.
Nesenai Pliiladelphia mies lios kėdutės be atlošų. Tokias kiek kunigas gieda, todėl Ame rogutėmis, bet nekaustyta ku
te buvo suvažiavimas metalo kėdutės Kaune vadina tabu rikoje gimusios vargoninkės melaitė beveik negalėjo paeiti
Jėzaus Kristaus Gyvenimas ................................... 60c.
darbininkų unijų sųjungosSuv. retėmis. Už jas seserys mokė piršteliams priseina sueiti tie slidžiu keliu. Šiaip taip nusiŠventųjų Musų Globėjų Gyvenimas ..............
50c.
Valstijose. Suvažiavę unijų at jo po 32 auksinu.
yrus
Kaunan
Motina
Generalė
siog į pažintį su Lietuvos šal
Jėzaus Kryžius — Verkiančių Paguoda................... 60c.
stovai nutarė, kad jei kokia
pakaustydino
kumelaitę.
Žie

čiu.
Vargoninkė
sako,
kad
nuo
Trijų Dienų Rekolekcijos ....v............................. 40c.
Kiekviena sesuo turi gele
dirbtuvė dėl stokos užsakymų žinę lovutę. Tos atsėjo sese to jos balsas pagerėjo. Ji pati mų Lietuvoje dienos trumpos.
Betlejaus Balsai (Kalėdų giesmės su gaidomis) .. 25c.
Trečiadienije 29 Gruodžio
turėtų būt uždaryta, tuojaus rims po 320 auksinų. Vatinių stebisi, kaip lengvai ji išgieda. Sutemo besant Kaune. Atgal
Keturios .Evangelijos vienoje..................................... 65c.
pyko į Clticagų kun. Jonas pareikalauti tų dirbtuvių sa
grįžtant
kumelaitė
nepaveža
Ji
sako,
kad
tai
padaro
augšDvasia Šv. Pranciškaus Salezo I ir II knyga .. $1.25
erominas Jakaitis. Jis neilgai vininkų dirbtuvių vedimų pa matracų jos neįsigalėjo pirk
rogių.
Prisėjo
samdyti
ratus.
tos
murinės
sienos.
Kiti
sako,
mus viešėjo, bet daug nau- vesti patiems darbininkams. ti, pirko menkesnius ir mokėjo
“DRAUGO” KNYGYNAS.
po 360 auksinų. Svečiams jos kati Dievas jai davė labai gra Kol važiavo augštu -keliu, tol
padarė.
Darbininkai, sako, įstengsiu ir
buvo
šiaip
taip.
Girioje
kelias
2334 So. Oakley Avenue
Ohicago, Illinois.
žų balsų ir Dievui ant garbė.Darbščiausia jo diena buvo mokėsiu dirbtuvėse palaikyti turi keletu paprastų kėdžių su
buvo
užpustytas
ir
kumelaitė
ir
žmonėms
pasigėrėti.
iji Metai. Tada rytnietije darbų ir padarysią dar pelno. atlošais. Kiekviena atsėjo 120
Nekalto Prasidėjimo dieno nepaveža ratų. Apie 11 valan
. atlaikė Mišias ir pasakė pa Naci jonai is tos unijų sąjun auksinų arba ir daugiau.
je S Gruodžio 1920 m. seseriai dų nakties parvyko keliaunin
talų Šv. Kazimiero Seserų gos sekretorius-iždininkas Kel
Pamaldos.
Tai. Drorar 70
Onai Marijai vadovaujant baž kės. Vienuolyno murai dideli,
jenuolyne. Pamokslas, žino ly iš New Yorko pareiškė: *
Jau Atspausdinta Ir
nei
skambučių
nei
varpų
nė
Nuo 21 Lapkričio, t. y. nuo nyčioje giedojo prieglaudos
ma, buvo apie tikėjimo daly
Parsiduoda
‘Jei patys savininkai ne Šv. Elzbietos dienos prie vie vaikučių ir šiaip žmonių cho ra. Nieko niekaip negali prisi
LTOTUVIS DERTI8TA8
o seserys, kaip ir visos moka vesti reikalų, mes tai pa
Valandos: nuo • ryto iki • rak.1
šaukti.
Palikęs
seseris
vežimeneapsakomai
naudinga
dvasiško
ras.
Gražioms
iškilmėms
pasi

nuolyno apsigyveno ir kape
Šaradomis nuo 4 lig • vakaro
“įtuvės, geidžia žinoti, kaip darysime juos paliuosavę.”
jus bažnyčioje, prasidėjo lije vežėjas per daržus ir tvo tturinio knyga
4111 SO. ASHLAND ATKVOH
lionas
kun.
D-ras
Vincas
Darjų tėvynėje Lietuvoje.
arti 47-toe Oatvėa
Tas suvažiavusių darbinin
mažytė naminė šventė tarp ras šiaip taip pasiekė ūkve
Mišių vienuolyno vieškam kų nutarimas yra artimas Ita gis, buvęs Mt. Carmelio klebo seserų.
džio kambarius ir įsibaladojo.
ije kun. Jakaitis pasakė se- lijos darbininkų buvusiems nas. Seserys išdrįso jam įtai
Tai buvo generalės viršinin Apie vidurnaktį seserys įėjo į
is prakalbų apie Lietuvos nerimavimams. Pirm kelių mė syti spintų, arlia šėpų, ir už kės Motinos Marijos vardinės savo kambarius.
mokėjo už jų 1400 auksinų.
TeL Tards C66G
Drover 1444
tėtį.
Audeklo apdar. .... $1.20
A ps i gyven usi os
Lietuvoje
nesių tos šalies metalo darbi Kapeliono kambariams sese ir drauge sesers Irmuaculatos.
Dr. V. A. SZYMKEVIOZ
luenuolyno jis nuvyko ninkai buvo užėmę daugelį
Kailio apd. (auk.) $1.80
'Lietuvi* Gydytojas, Chirurgas Ir
rys įtaisė uždangalus ant lan Keturios Pažaisliuose įštoju- seserys gavo pritirti ir kitokių
ero, 111. pasimatyti su vie dirbtuvių. Del jų visame darbo
sodžiaus
nepatogumų.
Telefo

ios kandidatės abiem gražiai
Gaunama "Draugo” Knygyne
u klebonu uoliu ir protin- pasauly buvo pakelta daug gų iš plataus balto perkalio, palinkėjo. Iš Kauno atvažiavo nas kitados buvo iš Pažaisliu
▼alandoe: 14—13 14 ryto 1—t Ir
už kurį mokėjo po 34 auksi
2334 So. Oakley Avenue
6—8 vakare Ned. 10—U U ryto.
veikėju. Ten juodu susi trukšmo. Buvo spėjama, kad
nus aršinų. Seserys svajoja, pasižymėjusi jajetė Bartnin į Kauną. Vokiečių karuomenė
Ohicago,
UI.
atlaikyti prakalbas ant Italiją tikrai apnykstųs socikad kas joms atsiųstų iš Ame kai tė. Ji savo linkėjimus iš pasitraukdama išsigabeno aienije po Naujų Metų.
jaliz.mas. Bet Italai patrukš- rikos porų gabalų geltono sto reiškė gražiomis eilėmis. P-nia paratų. Vielos pasirodė suga
utie ketvirtų valandų kun mavo ir tik patys sau pasiga ro “voil.” Iš to jos pasiutu Kaupienė atvežė prie linkėji dintos apielinkės merginoms
Ph«ne Canal >87
mus naudingų darbininkų į li
litis juu buvo North •Sidi mino daugiau vargo.
vainikus
pinant;
stulpus
žmo

mų
ir
dovanų.
“poniškus” uždangalus lan
Sv. Mykolo parapijoj. Ten Kapitalistai žino, kad neleng gains į koplyčių ir kapelio
nės sukūreno malkoms. Kai kę. Pradžia sunki, bet seserys
Žmonės
ir
Seserys.
Lietuvis Gydytojas Ir
lės jo laukė išalkę žinių vas daiktas vesti ir tvarkyti nui, o sau persikeltų kų <labai
tulio tebestovi dar sveiki. dėkoja Dievui, nes muto daug
geros
ateities
tėvynei
ir
Baž

Ohirnzgas
Uetuvos. Kun. Jakaitis pe dirbtuvę, kaip daugelio darbi vaitoja kapelionas.
Kadangi generalė viršinin Seserys svajoja apie telefono
tOU 80. Halstod Mnal
valandi jiems kalbėjo apii ninkų nuouioTiiaujaina. Ypač
kė
Marija yra seserų Motina, atnaujinimų, kad nereiktų dėl nyčiai.
Pirmutinės Mišios Pažaislio
Valandoa: 10 Iki 1> ryto: 1 Iki 4
tuvos padėtį. Northsidk sunkus daiktas tai daryti pa
kadangi p. Kaupas yra tikras kiekvieno mažmožio pačioms
ptet 4 iki 0 vakare.
vienuolyne j»o jo atvadavimo
,i visada duosnųs, bet šiuo kilus blogiems laikams, kuo
jos brolis, todėl linksmi kau važinėti į Kauną augščiau ap
nuo Rusų buvo seserų koply
ju nustebino ir pažįstan met neturima užsakymų. Ir
tėlėje 21 Lapkričio 1920 m. niečiai jį praminė seserų dėde, rašytuoju lnidu.
juos. Jie sumetė 307 do kapitalistai nepriešingi paves
Į keturias dienas po to 25 Lap todėl p-nia Kaupienė savaimi tP-nas Romanas, išvažiuot la (Nuo musų korespondento).
irius.
ti darbo įstaigų tvarkymą kričio pačioje padėkos dieno tapo seserims dėdienė. Taip mas į Ameriką pavedė sese
DR. 6. M. GLASER
Telšiai. Telšių Lietuvių gim
Nors nesveikus būdama darbininkams, negu kam atro
žmonės
juokais
sau
linksmina
rinis
savo
automobilį
naudo

je kunigų Marijonų viršinin
brcesterio LLiuvių kleboną do kitaip. Kai-kurie iš jų sa kas iš Marijampolės t. Vin darbų ir vargę.
tis. Jis tikisi rasiąs Ameriko nazija Gruodžio 7 dienų nusto
OOMto U4» So.
pačia diena išvažiavo į Die- ko: “Tegu darbininkai pamė centas Dvaranauskas atveži
Lietuviai padeda seserims je geradarių, kurie jam už tų jo savo uolaus darbininko Me Korto U-ra 80.,
8PBCIJAUSTAS
Apveizdos parapijos svetai- gina. Kiek palaukus, jie mie
kas kuomi gali.. Senų Vysku automobilių užmokės. Tada čislovo Mačernio. Jis išvažia MeterUk*.
Vyrttkų, taipgi ehre*
seserims dovanų “tabernacuaUk* lig*.
pus J. A. M. Antanas Karosus jis jį ir paliks seserims visa vo į Berlyno universitetų.
kur jau jo laukė žmonės, lai tai visa gražins savinin
lum”, t. y. šventąjį namelį,
VALANDOS: Nuo 10 ryta
Telšių Liet. gimnazijoj mo OFISO
vėl prakalba ir vėl aukų kams.”
S po plotų, auo t iki 0 valas*
kuriame ant altoriaus laiko viską praimto karo metu, dos. Tuomtarpai vienas, dar koma net stenografijos. Pa iki
d* vakare.
ūmus. Jų tapo sudėta apie šiaurinės Curolinos valsti mas yra Švenčiausias Sakra bet patyręs, kad seserys ap bininkas mokinasi važinėti
MedOliomlo ano 0 tu I po ptaL
5 dolierius.
jos miestely Newbem yra ne mentas. Kelios dienos truko sigyveno apgriautame Pažais tuo automobiliu. Tai bris Vely mokas dėsto mok. Sarginius.
YteUa M7
Ant rytojaus buvo sekma- didi geležies dirbtuvė, kurio
liu vienuolyne per kun. pralo kos, kada jis išmoks. J Kauną Daugelis iš mokinių jas lun
lis. Kunigas Jakaitis pu je dirba keli šimtai darbinin
tų Justinų Staugaitį atsiuntė Ims galima nuvažiuoti su ko. Pamokos yra apmoka
tė pamokslų Šv. Jurgio baž- kų. Nesenai dirbtuvės savinin darban ir paskelbė streikų, joms dovanų 5,(MM) auksinų. 25 penkiolika minučių ir pargrįž mos nuo kiekvieno besimoki
III
•ioje ir atvažiavo laikyti kai sumažino darbininkams už- reikalaudami grąžinti jiems Lapkričio Stasys Dvaranaus ti tinkamu laiku, kada dar ga nančio po 20 —25 auksinus
▼os
už visų kursų (20 — 30 pamo
raibų j Aušros Vadų para- mdkesnį 10 nuoš. Darbininkai senąją nesumažintų užmokes- kas iš 2eekuliiių dovanojo se lima įeiti vienuolvnan.
serims arklį, bet jos negavo
, Ir vėl smarkiai sukėlė ir parugojo, bet su tuo sutiko. nį.
Minėtinas yra vienuolyno kų).
DR.A.A.ROTH,
Telšių apskrities šauliai
nežemų \Ve#tsidiočių dva- Kiek palaukus paskelbtas ki Taigi, jie iš tuščio pareika tuo arkliu džiaugtis, nes jį šulinys. Jis labai modemiškas,
Jie sudėjo keturis šimtus tas 10 nuoš. užmokcsnies su lavo pilno, kuomet nieko ne paėmė į knriionienę. Vienas nes vanduo semiamas ne svir-, Gruodžio 15 dienų padarė su
Valkų Ir vlog
tierių su viršum.
mažinimas. šito darbininkams pešė tvarkydami palys darbo senukas eina per kaimus ir čia, tik dideliu kibiru ant re važiavimų Telšių mieste. Su
VALANDOS:
renka nuo žmonių seserims težio, kuris sukasi apie ratų. važiavę ir viidiniai šauliai su Ptatų, < 1 10 -11
Pirmadienije 3 Sausio šv. jau užteko. Jie pranešė pakil įstaigų.
Bet vietoje to dirbtuvė už kiaušinių. Tai didelis pasitar Tas kibiras buvo didesnis ne stoję į eiles, dainuodami pe Ofloao
po klebonijoje susirinko sią st rei kari. Teeinu tarp jų
navimas, nes vienas kiaušini.' gu seserų jiegos. Pagalios re įėjo Telšių miestų. Prieš neši
igos Lietuviai klebonai atsirado karštuolių paklausti daryta.
težis nutruko. Dabar seserims šaulių vėliuvų, papuoštų šau
Su didelėmis permainomi* Katine yra 3 auksinai.
tikalbėti apie parapijų . rei savininkų, ar kartais dirbtu
iš. Tuos aptarus kun. Ja- vė neimtų perleista vesti pa žmonių gyvenime reikia atsar šia žiema seserys negali pri priseina semti vandenį ma lių ženklu, l’ž miesto padarytu
lis ir kunigams papasako tiems darbininkams.
giai apseiti, kad nenusikirtus imti daug kandidačių, nes ne žais kibirėliais. Begalo nusi mėginimas, lšpirmo kiekvie kad Telšių apskrity ateinantis
kų matė važinėdamas po Savininkai sutiko. Pelnu tu šakos aid kurios sėdi. Išgirdę turėjo kada prirengti joms nei bosta. Lapkričio pradžioj'1 nas būrys atskirai savo vado suvažiavimas bus daug skait*
lingesiiis. I’o to visi dainuo
rtuvų |>ei' plikis mėnesius. rėjo lygiai dnlinties darbiniu naują pasiūlymų darbininkai valgio nei kuro. Apsigyvenu meisteris padurtdino vienuo komcnduojunias purodė savo
gali pasigėrėti juomi, bei rei sios vienuolyno triobose šeimy lyne kubilų. Seserys jį prisi mokslų. Paskui Telšių apskri dami sugrįžo į miestų. Viso
'Tos pačios dienos vakare kai su savinirikais.
saulių buvo į Šimtų, neskaiiwii oi’ Luke'o bonų ĮuirdaPaėmę vesti dirbtuvę darbi kia būti atsargiems. Ne vis nos taipgi tik vasara galės neša vandens patogesniu lai ties šaulių pirmininkus užda
ku. kad išteklų ilgesniam lai vė Telšių apskr. šaulių vadui la-nt kelių burių, kurie nega
no stotis veikusi išvien su ninkai pirmiausia ofiso perso kas gera, kas nauja. Darbinin iš ten išsikraustyti.
užduotį apginti Telšių mies lėjo dėl tūlų priežasčių susi
kui.
llikų Federacija baigė su nalui sumažino 10 nuoš. užmo kai tada galės vesti dirbtuves,
Ūkė,
Lietuvoje visi žmonės taip tų nuo priešo, jiteiiiančit) nuo važiavime dulyvauti. .
darbus ir išdavinėjo apys- kėsiu, gi patys sau paliko se kada išnyks skirtumas tarp
Neskaitant seserų, keturių nuoširdžiai rūpinasi tėvynės Plungės. Visi šauliai sulig ko Telšių šaulių būrys steigia
darbininkų ir inteligentų. Tų
itų. Kun. Jakaitis pribuvo nų, gerųjų laikų nžmokesnį.
pasakė, kaip reikalinga yPo savaitės darbo visi dar skirtumų galima išnaikyti dve kandidačių, kapeliomų prie nepi igulinybe, kad politika manda išsipylė į grandinę ir prie Telšių miesto čiužyklę.
pilnai
apmokėta. jai p, arba darbininkus išmoki glaudus, mokyklos ir minėtųjų užėmė visų protus. Seserys at kiekvienas savo užduoti pil Masčio ežere balas bus šluoja
Lietuvai paskola bei kaip bininkai
dingas buvo los paskolos Bet įm-Iiio nebuvo. Kitos savai nant tiek kiek moka inteli šeimynų ten gyvena dnr vie sidėjo vinį kultūros darbui ir dė. Paskui skyriaus pirminin ma*, taip pat įtaisys elektros
lėlimo darbas. Vakaro ren tės pabaigoje jau truko dau gentai. Tada dirbtuvės eis. Bet nuolyno ūkvedys su savo šei kolkaš vien tik savo noviei- kas pasakė kalbų, kurioj mi Šviesų ir gros kas šeštadie
ii aukų ne rinko, tai iš at giau 10 nuoš. prie užmokės- skirtumų galima panaikinti ir myna. Tas ūkvedys yra vardu įatų 1 vaiko. Kun. prof. Juo nėjo, kad Sauliai turi rupintie* nis trimytų orkestras. Mano
tukymo ir prakalbo.- buvo nių. Darbininkai, gavę tnužes- inteligentus panaikinant visai, Stanislovus ir tarnauja sese. zapus Meškauskas .joms padė- pe tik karo reikalais, bet ir ma iš to gauti šaulių sąjungai
P. S.
lini* už BMi auksinų menesiui, jo ihiturinėmis ir prirodyda* sportu ir kad galima tikėlis, pelno.
ne “pėdės“, daugiau nėjo'Tada dirbtinės neis. •
dvasine panda.
XX

Antradienije sulig sutarties
MATAI.INŲ DIENRAATIS įvyko , prakalbos Sv. Antano
parapijoje. Ten po kun. Jakai
“DRAUGAS”
čio prakalbos parduota bonų
už 400 dolierių ir aukų sudėta
HUCKCMERATOS KAIMAI
ir uBsaarrjNi
apie 300 dolierių.
Trumpai sakant, tas kun.
• •Sj* • ***r* *"*'* 4.00
Jakaičio
viešėjimas Chicago▼AKAM*
( •*•'*•*• • • • o
0.00 je per vienų, savaitę padarė
Lietuvai naudos vienais tik pi
Prenumerata mokta! ttkalno. Lai
. okaitool auo uiairalymo dienos
nigais
apie devyniolikų šimtų
nuo Naujų Motų. Norint permaladreoų vimdą reikia prlaiųatl Ir dolierių. Širdims namla buvo
tdreaaa Pinigai geriausia slųrkant kratoje ar ezpreee "Mo- dar didesnė. Žiūrint į tų rei
p Order" arba (dedant pinikus | dą stebėtis, kad vienas žmo
įtotruot* lauk*.
gus taip trumpu laiku gali
MDBAUOAS” PUBL. 00.
padaryti tiek daug naudos tė
|BM S. Oakley Avė., Ohicago. vynei. Jis dar padarė ir dau
TeL Booeevelt 7791
giau nieko neimdamas už keionę ir apdovanodamas tas
staigus, kurios yra pasišven
tusios dirbti tėvynei kultūros
darbų be tinkamo užmokesčio.

Seserys Kazimierietės Lietuvoje.

Darbininkai — Dirb
tuvių Vedėjai.

Vieno Žmogaus
Veikimas.

Dr? C, Z. Vezelis

t(Apie Kristaus
Sekimą"

DS. P. Z. ZALATORIS

MM

Penktndienis, SuusTs lJ, 1921

DRIBBIt

jingi yra pusmoksliai gydy
V. Globiutė .................. .. .. 11.00
Ang.
Navickus .............. .. 11.00
tojai, kurie nežino kokiai li
8. Koleckau .................. .. 10.00
gų i koki vaistai tinka. Ameri
Nap. Jurevi5e.......... "... .. 10.00
19-ta Vasario ir Balandžio 6, 1921
koje yra klaidatikių, kurie ne-r*
..
10.00
IS Sew Yorko be jokių mainymu tiesiai |
O. šlickienė ..................
kuomet nenori naudotis gydy
WOROE8TE1, MASS.
KENOSHA, WIS.
.. 10.00
Vaiku.
Elena
Sulgaitė
..............
tojų patarmėmis nei vaistais.
BREMEN Ir DANZIG
F. Mockaitienė .............. .. 10.00
Tie klaidatikiai dažniausiai
S. S. "Sn8QUEHANNA"
Kaip žinomų, AVorcesteris y- “Naujienų” ketvirtame nu P. Bašinskas 1................ .. 10.00
Klausimas 1. Mano moteris leidžia net,oras paskalas prieš
Atsmaukite pas U. K. MAIL STEAMSHIP OOMPANY, Ino.
ra viena iš didžiausių ir veik meryje ant pirmo puslapio til Z. Šnipštas .................... .. 10.00
žindė kūdikį ir susirgo. Del gydytojus.
U. CLAISSENIIS 4Į Oo. Generaliui Pasužlerinlal Agentai
100 N. La Šalie Si., Chieaųo, III.
Tel. FranlUin 4130
iausių Lietuvių kolonijų. Ran po raštas apie vietinį klebonų O. Valaitė ...................... .. 10.00
ligos ji sustojo iindžius. Li
Freight Skyrius 120 Broadway
New York City
Kun. P. Bučys.
.
10.00
dasi čia nemažas būrelis ir kun. A. Balinskų, kuriame sa B. Kelpšas ..................
gai. praėjus ji vėl pradėjo žin
dyti, bet nežinia kas jai įkal ŽYDŲ REIKALŲ MINISTE moksleivių, kurie turi sudarę komu, kad jis iš bažnytinės sve J. Simonaitis .................. .. 10.00
tp. Prie jos priklauso apie 30 tainės išvaikė rengiamus šliu
bėjo, kad tam vaikui užaugus
RIJA.
Viso .............................. $217.00
narių. Beveik visi jie pilnai po prakalbus.
BRIOHTON PARKO LIZ-’J
visi jo bijos ir jis bus labai
-A REAl EARGAIN
supranta savo priedermes ir Supykęs ant kunigo rusėjus REVOLVERIAMS:
VIAMS.
blogas. Dėlto ji sakosi dabar
Spaudos Skyrius.
uoliai darbuojasi tėvynės, Lie rašė ir pats nežinojo kų para Plecitla Ambrozaitė .... .. $6.50
r h
negalinti žindyti,
Nebūkite
Be
“
Draugo
“
Vilniaus žydų atstovai dėl Vil tuvos, labui. Neguliu praleisti
šė. Tai-gi netiesa, kati** kun. R. Vanagaitė .. ............ ... 5.00
Self-Reducing
Atsakymas. Motinos liga ga
niaus klausimo.
“Draugą” dienraštį galima
nepažymėjęs, kad moksleiviai A. Baliuskus, Gruodžio 26 d., P. Kližcutis .................... ... 5.00
» 3 60
lįjK?-’li pagadinti jos pienų, o page
J. Giedrikas .................... ... 5.00 gauti be kitų vietų ir šiose:
larimojasi
ir
prie
kitų
draugi,
)e
jokius
luutO
mos
priežasties
Varšuvos
laikraščiuose:
“
Alųdęs pienus gali kenkti žindo
J. Tamulis ...................... ... 5.00
jų. Vieni prisideda su prakal
F. ŠIMKIENE,
uždarė bažnytinės svetainės J. Janpius ........................ ... 5.00
mam kūdikiui. Dėlto Tamis- ment,” “Neier Haint,” “Jud”
•a
$iT00
tomis,
kiti
lošdami
teatrus,
4358 So. Fairfield Avė.
tos ■moteris gerai padarė pa ir “Hacfiro” paskelbta visa
J. Povilaitienė ................ ... 5.00
duris
rengiamoms
Šlupo
pra

ar kitais budais.
KRUKAS BROS.,
liovus žindyti, kaip tik apsir interviu eilė, kuriuos telegra
J. Bilevičia .................... ... 5.00
kalboms.
Štai,
Gruodžio
mėnesyje
iš
3853
So. Rockwell St.
A. Rabaeauskas ............ ... 5.00
go. Jos kunui išgijus ^pienas mų agentūros “I-st Express”
įširdę
ant
ko
nors
laisva

BUCIUNAS,
galėjo liktis dar nesveikas, atstovas Vilniuje turėjo su į- girdus, kuopa, kad organizaci maniai ir proto netenka. Taip KULKOMS:
GERIAUSI’
jos
iždas
beveik
ištuštėjo
ir
2900 W. 40th Str.
dėlto reikėjo klaustis gydyto žymiausiais vietos gyventojų
butą ir su to^rasto autorium. P. Zakarauskas $4.00.
G0RSETA1
jo, ar jau galima pradėti žin žydų atstovais. Atstovo tiks ad neišteks pinigų išleisti se- Bažnytinėje svetainėje tų die
J. ŽOLYNAS,
Po
$3.00:
J.
Valaitis,
S.
ViliiDIKTOMS
dyti ar ne. Paliautas žindyti lu buvo išaiškinti Vilniaus Žy <antį “Moksleivio” numerį, nų nebuvo rengiamos nei jo ka, A. Macijauskas, O. Rimkienė,
4063 So. Maplewood Avė.
utarė
gavę
svet.
įvairiuose
MOTERIMS
kūdikis ir vėl pradėtas po dų
J. SYMONAS,
nusistatymų
Vilniaus
kios prakalbos, nes turėjo M. Mironienė.
miestuose
surengti
vakakiek laiko nebūva nei geresni* klausimu.
LENGVI bet
įvykti Vienos draugijos ba Po $2.00: K. Bukauskas, K. Au- 4140 So. Maplewood Avė.
us
ir
atvaidinti
istoriškų
veinei blogesnis už kitus. Geru
J. 8MTTH,
STIPRUS
lius. Kada šliuptarniai atėjo Čiunas, D. Kavaliauskas, A. RukštJeljru tnvo Icnuz- —
mas ir blogumas priklauso D-ro J. Vigodskio nuomonė: :alų “Narimantų”, kad tokiu
381Š So. Kedzie Avė.
tuvinlnkas neto- DIDftlO 22 IKI M
pas klebonų prašyti išnuomo talis, M. Bilevičienė.
‘to‘mtora’%'PARDUODAMI
nuo auklėjimo ir nuo valios, o “Jokūbas Vigodskis, Vil budu papildžiufc organizacijos
ti svetainę, tai kun. Balins Po $1.00: J. C'hmieliauskas, B.
J
umU (aat dm- NEAPRIRUOiždų.
Tam
durimi
moksleiviai
ne nuo žindymo. Jeigu tat niaus Žydų Bendruomenės pir
X’me°jX*su: TAM LAIKUI
imas atsakė, jog negalįs, nes Balčiuiiignė, Aleliunaiticnė, Arrao^mė»lnlraoJ. PaMa apaiakaam.
Pamištos žmona išgijo visai, mininkas, pasisakė kalbus vien nesigailėjo pašvęsti savo kalė
jau pirmiau yra kitiems išnuo nienė, N, N., O. Dovidonienė, J.
nuo BYcranc-rASBioiinfrmvK
ir jeigu jos pienas vėla tapo tik savo vardu, bet kartu pa dinių vakacijų.
MA.
ClntoSn
Kva Tark
Valaitis, V. Lasauskas. K. Telžiumavęs.
Tada
Šliupo
prakalbų
Gruodžio 28 dienų surengė
LIETUVIS
sveikas, tai ji gali žindyti kū brėžė, jog jo nuomonė atatinrengėjai kreipėsi prie tos dr- nas. A. Takaiva, P. Paulauskis, J.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dikį toliau be baimės. Daug ka vietos gyventojų Žydų vakarą Cambridge, Mm Ant
Ofltu Ir Gyvenimo riet*
Kazakas.
P.
Steisiunas,
J.
Miro

jos, kuri ir užleido svetainę
3352 South H&lsted Street
nelaimės,
kadangi
žmonių
nePRANESIMAir
naudingiau yra penėti kūdikį daugumos nuomonei. P. Vi
Ant virtau* Univcraal Stato Bank
nas, J. Žadeikis, P. Žadeikienė, L.
Šliupui.
Stebėtina,
kad
tie
pa
Valandos
nuo
10
Iki
12
ryte;
nuo
motinos pienu, negu kuomi ki godskis pareiškė, jog vietos 1 laug atsilankė ir kadangi keDr. M. T. STRKOLTS
tys 'kounit. statydamies save Luk. Kreščiunas, kun. Pr. Vaitu 2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki » vnk.
ionės
lėšos
buvo
didelės,
tat
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai
tu.,
'
Nedėliomls nuo 10 Iki «
kaitis,
A.
Valančius,
P.
Mockaitis,
gyventojam-Žy dain butų la
nedavę
Perkelia ofisų i People Teatr*
Telufmaa Tw4»
nedaug peino teliko. Vienok gerais 'katalikais,
P. Zalugaa, p-nė Adeliunienė, J.
1013 W. 47th St.
Tel. BooL 1
Klausimas 2. Žmonės šneka biausių pageidaujama, kad
rengėjams
prie
bažnyčios
Valandos: 1 Iki 1 po pietų, t iki
moksleiviai
nenusiminė.
Brcvilaitienė,
B.
Paukštienė,
B.
vųk. Nedėl. 10 iki 12 ryto.
dalinti skelbimų šliupo pra Brazauskis, K. Balčiūnas, J. Valai
buk Žydai vaikus ir jų krau klausimas butų išrištus tokiu
Sekančių
dienų
tų
patį
vei

Bes. 2014 W. 43rd Street.
budu, kad butų sudaryta ne
kalbų, paskui, nepraslinkus tis, J. Dzelanskis, A. Sasaitienė, M.
Telefonas Boulevard 0100
Nuo ryto Iki plet.
jų vartoja macams.
kalų
vaidino
Worcesteryje.
Tel. McKlnley 333
priklausoma Lietuva sienose,
porai
valandų,
įsileido
net
patį
Supšienė, K. Povilionienė, M. TuAtsakymas. Žmonės daug ko kurios truputį viršija jos etno Nors ir ne šventadienis buvo, Šliupų.
mavičienė, p-nė Johnsonienė, P.
prišneka, bet ne visada tat grafinį plotų. Lietuvos sienos, sėt vis-gi tikėtasi, kad dai/g
DENTISTAS .
Mockaitienė, p-nė Jucienė, p-nė Ra
Phono 8eeley 7439
būva tiesa. Taip yra ir su ta kurios yra pažymėtos Lietu- atsiras tokių, kurie purėms Toks komitetų pasielgimas
3331 South Halsted Street
kauskienė,
P.
Matulaitis,
P.
Jo

DR. L M. FEINBERG
moksleivius.
Apsirikta,
^tilio

Valandos:
0
—
13
A.
M.
Įžeidžia katalikiškas draugi
pasaka, kad Žydai dedu žmo vos-Rusų taikos sutarty, visiš
cius, J. Šliogcids, J. Kiškunienė,
1—5; 7—3 P. M.
Gydo specialiai visokias vyrų Ir
nių kraujo į macus. Žydų kai pakanka. Šiose srityse tu vėjus lėšas už drabužius, ku jas ir patepi jų.
- moterų lytiikas Ūsas.
A. Statkus, S. Stašaitis, O. Sta3401 Madteon St., *------m~ H
tautoje yra keli milijonai rėtų suteikti autonomijos tau rie gan brangini kainavo, pelDaugeliui KonoshosLietuvių šienė, K. Gasiunicnė, J. Jankaitis,
tern Avė., Chlcago.
žmonių. Gal kartais vienas ar tų mažumon. Viduriniosios uo liko vos keli dolieriai. Ak laisvamaniai išpūtė burbulų ir M. Zakaras, V. Rimkus, J. AleliuValandos: 2—4 po plet; 7—8 v
Trlcfanaa Pnllrmin «M
-kitas yra tų padaręs, bet už Lietuvos sujungimas vienon ydama moksleivių nepa.-ek- viliodami juo pagavo į savo nas, A. Bislis, A. Rimša, N. N.,
Dr. P. P. ZALLYS 1
tatai nedora yra kaltinti visų valstybėn su Lietuva yra pa mes vietinė Vyčių kuopa ža pinkles. Burbului trukus, pri- V. Gūdžius, V. Kulikauskas, J.
Lietuvis Dentistas
10301 So. mchlgnn Avenne
Tel. Cunal 223
tautų. Jug ir iš Lietuvių yra geidaujama ir todėl, kad tuo dėjo pavesti jiems ateinantį viliotojai dabar spjaudosi, bet Pocius, P. Jakštas, K. Ciplis, P.
Basalaad, IU.
buvę žmogžudžių. Kaip visus budu bus vengta daug ginčų šventadienį, kad pasidarytų jau po laikui. Visiems pa Žadeikienė, B. Kelpšas, B. PutraVALANDOSl • ryta Iki • vakam.
DR. L Z. ZIPPERMAN
ei. Pnllman 843 ir 3130.
LIETUVI8KAS DENTISTAS
riek
pelno.
Moksleiviai
nu

meutas,
A.
Rabaeauskas,
N.
N.,
N.
Lietuvius negalima vadyti tarp Lenkų ir Rusų, kurie, ži
tariu atsargiau žiūrėti į tokius
1401 8o. Halsted Street
žmogžudžiais, taip ant visų noma, stengsis atsiimti vidu džiugo. Mat, manė, kad šį kar- dalykus, kad nereiktų paskui N„ J. Mozeris, p-lė Jatužytė, P.
Vai.: Panedėlj, Utarn. Ir Ketverge
Mockaitienė, O. Rašinskienė, N.
9:30 iki 8:30 vak.
žydų negalima sakyti, ljuk jie riniųjų Lietuvų iš Lenkų, tuo ų tai pasiseks. Bet vėl apsi graudentis.
Seredoj ir Hubatoj 9:30 iki 6 vak.
N. , J. Raeeviče, M. Kislauskienė,
Pet. ir Nedėlioj nuo 9:30 iki 1-mai
vartoja vaikų kraujų macams. tarpu kai jie lengvai sutiks, rikta. Nežinia kame buvo prie
Balandukas.
Mes geriausia taisome dantis
A. Grubia, N. N., J. Adominas,
Didelė yru nuodėmė kaltinti kad vidurinioji Lietuva pri žastis, bet Vyčių prižadėjimas
iž prleinumiausia kaina.
S.
Adominas,
E.
Adominienė,
P.
vienų žmogų neteisingai. Ly gulėtų Lietuvos valstybei. Pa nebuvo išpildytas.
CICERO, ILL.
Bizgolius, D. Narušaitis, J. Rim
Nors ir AYoreesteryje moksgiai yra nuodėmė skelbti skau guliau D-ras Vigodskis pareis
kus, P. Turbeizas, K. Lindzinskas.
džius apkaltinimus ant visos <ė savo asmeniškų nuomonę, eiviai neatsiekė ko troško, Liet. R. Kat. Federacijos 12 D. Jakštienė, A. Kavaliauskienė,
Dr. L E. MAKARAS
tautas.
,
jog viduriniosios Lietuvos gy vienok nepametė vilties. Tre skyrio pagelba tėvynei, Lietu A. Langmanas, V. Brazauskas, P.
Lietavys Gydytojas ir CRtirargnn
tį ir paskutinį kartų jie tų veį- vai, pradėjus Spalio 24 diena. Steisiunas, S. Jankūnas, J. ZalaOfisas 10300 So. Mlchigaa Avė,
Klausimas 3. Du r sako, kad ventojų Žydų dauguma pasiVai. 10 Iki 12 ryto: 2 iki 4
<alų
sulošė
Atliolyje.
.Šiton
genas, J. Brazauskas, P. Gudavi
1920 m.
plot, 0:20 Iki 3:20 vakare.
sičiu Amerikoj gydytojai gau akys už josios prijungimų mažon kolonijon Worcesterio
DR.
C
K.
CHERRYS
RosldencIJa: 10328 Porry Avė,
čia, A. Grubis, M. Stislauskienė.
prie Lietuvos Valstybės.”
Lietuvis Dantistas
Tol. Pullmaa 842
do žmones ir iš jų ima prak
moksleiviai įdėjo visų savo Aukos Lietuvos It. Kryžiui Spa S. Zukanaitis, V. Petrošienė, K. £3301 WeM
33-nd « So. Leavttt StsJ
D-ro Sabado nuomonė:
tikų nužudydami juos.
viltį. Ačiū vietos gerb. klebo lio 24 d., 1920 m.
Gasiunicnė, M. Pctrucolis, P. Ju
Chlcago.
(Valandos 9;8F A. H. to 13 N.
revičienė,
J.
Jaškunas,
V.
Gasiunui,
kun.
Petraičiui,
kurs
visa

(Pabaiga)
1:00 P. M. to 1:00 P. M.
Atsakymas. Tas yra prasi Žydų demokratinės partijos
Tel. Kandolph 2808
nienė, P. Meiliūnas, M. Laurinai
dos
atjaučia
moksleivių
reika

vadas
D-ras
Sabadas
pareiš

manymas tuip pat, kaip ir pa
Aukos, surinktos Padėkos Die- tienė, A. Rukštalis, T. Rikašienė,
A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
suka apie Žydus, buk jie var kė: “Kaunas ir Vilnius turi lus ir tiems, kurie pasidarbavo noje, Lapkr. 25 d., 1920 m., O. Kližentienė, M. Jasienė (?). J
Oi
auta
vldurmiestyj
•engdami
tų
vakarų,
kuris
toja vaikų kraujų nmcnins. sudaryti vienų didžių, nėpri
A8SOCIATION BLDG.
Liet. gyn. reikalams. (Dviem Bukauskienė, M. Makarienė, P. Tsl. Harrlson «»s<
18 So. La Šalie St.
DR. L C. BORLAND
Nors tarp daktarų yra bedie klausomų Lietuvų, bet kuri puikiai pasisekė. Prie įžangos Armotom, dviem kulkosvai- V'erbončaitienė, P. Zaurienė, P. OValandos: 9 ryto Iki S po plotų.
303
8.
State
Str.
Kami
inėjo
arti
H0
dolierių.
Tas
liu

vių, kuriems žmogžudystė ne prigulėtų nevien tik Lietuvių
Panedėllals Iki 8 vakare.
ginlienė, O. Petrauskienė. J. ču
Valand.: 1 iki 4 po plot. Nodel. 10
džiam revolveriams ir
Nedėiloinis ofisas uždarytas.
vai.
Iki
12
dienų.
nuodėmė, nes jie nuodėmės ne tautai, o lygiu budu visiems dija Atliolio žmonių širdingų
sas, J. Varanius. A. Bislis, F. Pet
kulkoms).
Lietuvis perkalbėtojas
pripažįsta, tečiaus tie būva piliočiutus.NaujoH valstybės or moksleiviams užuojautų ir
rauskas, V. Mozcrienė, Mockienė,
-0 iki t vak. Ned. 10 Iki 12
ARMOTOM:
taip menki medicinos moksle, ganizavimas turi būti daromus rėminių.
/S
V. Narušaitienė, M. Valančionė,
Elena Trakinaitė .......... $200.00 M. Klimienė. A. šeštokas. A. AlrAbeluai.
veikalus
gerui
išėjo
■teisių
lygybės
ir
autonomijos
DR. S. BIEŽ1S.
kad apie bandymus nei nesva
Ona Nausėdaitė $35.00 ir
LIETUVIS GYDYTOJI
ir
visiems
patiko.
Visi
lošėjai
pagrindais.
Mes,
Žydai,
nesa

raitis,
M.
Bilevičienė,
P.
Mockaitis,
joja. Jiems užtektų, jei jie nors
IR CHIRURGAS
Liet. Žemės Banko šėrų už
J. Juikaitis. K. Gąsdinąs, J. Vai
3301 Weat 33nd Stree
pusę to mokėtų, kų galima pi me linkę prie Lenkų, nes įbes savo roles mokėjo ir pagirtinai $100.00, viso ....................
. 135.00
Tel. Canal 0122
giai ir nepavojingai išmokti busim ten mažumu prieš di atliko. Vaidinime dalyvavo se Kuzim. Kinminaitė, ........ . 111.00 tiekus, J. Simonaitis, J. Alcliunus,
Rcs. 8114 W. 4Snd Street
Perkėlė savo ofisų po ntu
kantieji:
Nariiinantas,
didis
ku

P.
Zitskus,
S.
Bukauskas.
A.
Jur

Tol. McKlnley 4881 ■
džių
Lenkų
daugumų
ir
mes
iš knygų. Gydytojai mokantie
L. Vyčių 14 kuopa . .. . 105.00 gelionis.
nigaikštis
—
Petrus
Jurgelio

4729
So.
Ashtand
Avenne
ji visų medicinos mokslo da nebegalime ten turėti tokios
Kun. 11. J. Vaičiūnas .. . 100.00
bartinį žinojimų ir galintieji teisių lygybės, kaip Lietuvoje nis,* Daumantus, Narimanto Zakar. Venckus .............. . . 65.00 Dar sykį pažymėsiu, kad auko
OVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ
vaiyti naujus bandymus turi ši šalis esanti musų tėvynė brolis — V. K. Bačys, Vratis- S. Tamošaitis .................. .. 50 00 jusieji ne mažiaus $1.00, noriu ^Valandos nuo 10 Iki 12 liryto; nuojj
užtektinai ligonių, atsiduodan mes norime jai tarnauti ir pus lava. Daumanto mylimoji — J. Pate rūbas ............ ... . .. 50.00 tieji gauti paliudijimų (kvitų) 12 iki 3 po plotų; |uo 7 Iki 8:St(j
NodAllomts 10 Iki 1.
čių jiems liuosa valia. Tuos jų likti. Lenkams Vilniaus p-lė Čiginskuitė, Prakseda, Hm. Giedrikienė .......... .. 36.00 jau guli kreiptis į Tautos Fondo
1900 S. Halsted 8tr.
59
skyrio
ir
Liet.
R.
Kryž.
Reni
Vratislavos
augintoju,
Juzė
B. Posanka ...................... .. 26.00
ligonius nereikia žudyti, nes prijungimas via netaip svar
Tel Cnaal Bl««
dr-jos sūnu i likimuose.Susi rinkimai
gydymo mokslas nėra žudymo bus, bet Lietuvai tai yra pi r Leonaitė, Bugardiis, Prūsų ša P. Petronis .:................ .. 26.00 skelbiami “Drauge” ir bažnyčioje
Valandos: 10 ryto iki 0 vakaro
lininkas J. Svirskas, Min- J. Zakuitis ...................... .. 25.00
Gyvonim**
mokslas, todėl žudymu nei ne- mosios svarbos klausimas.’
Naudinga pasilaikyti ir visas sura
P.
Perskautus
..............
3811 W. 03rd Sto.
tvydas
Narimanto
genero

..
25.00
Ialpsta, .lis eina geryn, bet D ro J. Regensburgo nuomonė:
BIZNIERIAI GARSINKITCS
šąs
išsikirpus
iš
“
Draugo
”
.
Tol
Prospoet 348*.
J.
Gribuuskas
................
.. 25.00
lą*
Ignas Burkus, Goštau
vien tiktai gi’dyiun. Žmonių
Liet.
R.
Kat.
Federacijos
12
“
DRAUGE.
”
J. .Muiikus ...................... .. 25.00
Lietuvos Sijonislų organiza tą*
Mintvydo tupias
kūnas jau yra pilnai ištirtaA. Biidavirailė ........ .. 25.00 skyrio korespondentas.
Žinia, kur yru kokia gyslelė, eijos pirmininkas D-ras J. Re Juozus Ginkim, Grniisonus
J. ftliogrri*.
Šv. Grigaliaus (par.) ch
25.00
r i 'o r
n fkokis kaulelis ar ruitlliuo. geiisburgus ] ta reiškė tarp kit Daumanto dvarininku^ — Ka
STPAKHT
ko:
zys
Žin
kas.
Moksleivis
.
1O«
Tuos dalykus lengva išmokti
Viso ......................... $1,069.00
IO
STRAKJHT
iš luvonų, todėl nėra reikalo
“Zydų visuomenė skiriusi
ti/
t
Ilvieni KULKOSVAIDŽIAM:
žudyti gyvus žmones. Nesu i langei j partijų, kurios kurtai? kaluviniui yra teisingi. Jie ne
Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
kau, kad nepasitaikytų gydy su įniršimu kovoja viena prieš išeinu iš medžiaginių, liet la O. Mankieuė .................. . $20.00
I)r-ja Apašl. Maldos ... ... 20.00
gu koks Havana cigaras.
tojams išvaryti žmogų iš šio kitų, bet, vis tik aš tikiii, jog sui nusistatymus įsigalėjo Žy
M. Adomaitis ................ ... 20.00
Paklausk aavo krautnvnlnko—Hrt Jeigu
pasaulio pirma laiko. Pasitai dabartinėmis sąlygomis Žydų lių tui|>e moraliais pagrindai* J. Mikola iii is ................
krautuvnlnka* netari—ralyk m—aa.
.. 15.00
UAR&mNGSCTAMPS
ko bet netyčia. Kada gydyto daugutiiM yru už Vilniun* pi i Lenkų, Žydų ir Gudų gyvenu M Dambrauskas ........ .. 15.00
ISiUCT £Y THB
I.LEWISCKARHFG.CaNe
UNITED STATES
jas neištyrė,* ligos rašo vai.*- jungimų prie Lietuvos, nes, mosios vietos turi gauti plačių Ona Doridonienė ........ .. 13.00
COVERNAtENT
Largeat
Indegendent Cįgar Facfory intbt World
Pavo Žydų nuomonė. Lietinių iri tautinę kultūrinę autonomijų..* • S. Jankeliūnas .......... .. 12.00

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAL

LIETUVIAI AMERIKOJE

y-

TL

DR. S. MIKELIS

OR. C. KASPUTIS

DR. CHARLES SE6AL

Dr. A. L Yuska

&ws.s.

MELBA
' f

w

I

DRAUSK

Penktadienis, Sausis 14, 1921

MILŽIHlSKOS PRAKALBOS ANT BRIDGERORTO!!
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Pėtnyčioje (ŠIANDIE), 14d. Sausio atsibus Milžiniškos Prakalbos Šv. Jurgio Parap. Svet., prie 32ro PI. ir Aubum Avė.
Pradžia 7:30 valandą vakare

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
. KOLONIJŲ.
OATVEKARIŲ KLAUSIMU , KAI KURIE GYDYTOJAI I
MAMI NAGAN.

Chieagos miesto taryba įga
liojo miesto advokatą Ettel
son tuojaus kreipties Į naują
valstijos visuomenės naudos
komisiją ir pareikalauti, kad
ji sugrąžintu Cliieagai 5 cen
tus-už važinėjimą gatvekariais ir viršutiniais geležinke
liais.
Apskaityta, kad šiandie tos
abidvi, gntvekarių ir viršuti
nių geležinkelių, kompanijos
kasdien nuo žmonių pelui ja
$86,000 daugiau, kaip turėtų
pelnyti pihlant su miestu pa
darytą kontraktą.
Kasdien toksai perviršis iš•kolektuojamas nuo žmonių tik
todėl, kad buvusioji visuome
nės naudos komisija
leido
kompanijoms imti nuo žmonių
pageidaujamą mokesti.
' Nežinia, ar išeis kas gera
.miesto gyventojams iš tų kal
bų ir laikraščiuose
vedami]
ginčų.

IŠ BRIDGEPORTO.

:
, I

’

Knlb,,s Gorh-

Brighton parko; n.-, naikelis ir kiti kalbėtojai bus,
*ak°,b°*'laUI *insei<Hio* ir nepa"e visi k«*

kunigas bri&ka, i;

Rengia Sekcija Raud. Kryž. ant Bridgeporto. Įžanga visiems dykai.

REPETICIJA.
kino, neplei$kino trnmbono,
kaip kad būdavo, bet grojo
■
kaip priguli, kas patenkino ir K šeštadienio vakare, Sausio
i
šokėjus ir klausytojus. Žodžiu, 15, 7:30 valandų bus rcpeticivakaras pilnai nusisekė. Pub ja “Eglė žalčių karalienė”.
likos laivo' daug. Liks rengė Todėl Vyčių Apsk. Dramos
Ratelio nariai, turintieji roles\S
joms ir pelnoTiiek.
Sianie
veikale, (ari h,įtinai su-1
Valio moterys! Daugiau to
važiuoti. Perstatymas įvyks
kių vakarų.
antrą gavenės sekmadienį.
P. J.
J
Repeticija bus Dievo Apv.
parap. svetainėje.
IŠ BRIDGEPORTO.

Moterų Sąjungos 1 knopn,
Sausio 9, š. iii., Šv. Jurgio pa
rap. svet. buvo surengus pui
kų koncertą. Jau įžengus į
svetainę galėjai pastebėti ką
tokio /lepnprasto: orkestrą
J. Balsis.
žaidžia overturas viena po ki Sausio ^.2 d. Šv. Jurgio baž
tai — taip švelniai, kad net nyčioj 7:30 vai. vakare geri), L. R. K. Moksleivių Chieagos
malonu. Publikos tarpe mato knn. J. Svirskas amžinuoju Apskričio susirinkimas bus Sausio
si ir keli kunigai ramiai, ati moterystės ryšiu surišo Stan. 1C d.. 1921, Dievo Apveiktos padžiai klausanti tos švelnios P. Mažeiką su p-lc Aa Dalinis- rap. svetainėje, 2 vai. po pietų.
muzikos. Klausau
ir aš. Graži kaitė. Jaunavedys yra'jaunas Visi moksleiviai privalo būtinai
K
pradžia, įdomu kas bus toliau. biznierius ir visiems bridgepor atsilankyti, nes bus svarstoma
Truputį po astuonių pasike tiečiams gerai pažįstamas, daug svarbią „dalykų.
Pirmininkė.
lia scenos „užlaida ir išėjus jaunavedė yra iš Aušros Var
tvarkos vedėja p-nia Nausė tų parap. (West Side). Laike
TĖMYKITE
dienė, mandagiai atsiprašius šliubo Šv. Jurgh) parap. cho
publikos, perstato p-lę Aukšta- ras po vadovyste p. K. Sabonio
Kensingtono Lietuviai ga
kalnaitę, Šv. Kazimiero Vie labai gražiai sugiedojo, “Veni
lite gaftti nusipirkti “Drau
nuolyno auklėtinę, katra ga Creator”, solo ant smuikos iš
gų” dienraštį pas p.
biai atliko monologą “Viskas pildė p-nia L. Sabonienė. Pri
IG. TYŠKEVI6IĄ
ant mano galvos”. Po jos sekė ėmimas ir vakarienė buvo Šv.
314 E. Kensington Avė.
ATIDARYTAS LICENČfjŲ pdė Gurinskaitė, katfa vyku Jurgio parap. svetainėj. Va
siai padainavo tris dainas. To karo vedėju buvo p. Povilas
BIURAS.
liau sekė dialogas, karį atliko Mažeika, jaunavedžio tėvas.
REIKALAUJA.
Cliicagoje atidarytas, miesti taip-gi Vienuolyno auklėtinės: Gerb. klebonas kun. M. L. REIKALINGAS tuojaus at
p-lės J. Urbiutė ir Freitikaitė. Krušas buvo pirmasis palin
PASKIRTA POLICMONAMS nis licencijų biuras, kuris pri
Vaizdelis perstato, kaip -įsi kėti jaunavedžiams daug lai sakantis Vargoninkas. Alga
27 TUKST. DOL. FONDAS. žiūrės, kad visi, kam tik rei
$75.00 Ir ineigos. Atsišaukti
kia, turėtų apmokėtas miestl- mylėjusi čigonėlė burė kor mės ir meilingo sugyvenimo. pas
tomis, ar ateis jos mylimas Toliaus sudėjo linkėjimus pp.
kun. E. V. Grikis
Miesto tarybo: finansinis^nes licencijas.
Jonas ir t. t., bet dažinojus. K. Sabonis, Dr. S. Naikelis, J.
Seniau
toksai
biuras
nebuvo
komitetas paskyrė 27,000 dol.
396 Church Street
kad Jonas yra jau vedęs su šlikas, W. Stankūnas ir Lau*?ndą, iš kurio policijos vir reikalingas. Visokios nrofesiNew Britain, Conn.
kita mergina, šoko pastarųjų danskis. Suniukusieji neuž
tukas patsai skirs angštes- jos, pramonės ir kt. nebuvo ap
mokešti- nužudyti. Bet išgirdus dainuo miršo ir tėvynės Lietuvos. An Reikalinga Lietuvaitė Stenografiste
nes algas narsumu pasižymė krauti miestiniais
trumpos valandos pastovus
mis. Tad neskaitlingas licen jant “Girioj”, meta peilį, per uj surinkta $133.10, kurie bus tuojaus,
jusiems poliemonams. .
darbas atsltouklte pas:
siprašo,
ir
t.
t.
Vaizdelis
buvo
tuojaus
išsiųsti.
Zolp ir Barčus
Tų dalyką yra sumanęs pa cijas dažninusia patikrindavo gerai atvaidintas. Ypač vikri
IttOl S. Marshflcld Av.
Clilcogu.
Laimingiausio
sugyvenimo
ir
pųlirija.
ti policijos viršininkas, (leTcl. Varits 145.
buvo
čigonėlė.
gero pasisekimo musų jaunam
Gi kuomet šiandie kiekvie
Tas -paskatinimas policmonam<
Sekantis
solo
dainavo
p.
biznieriui.
Report.
/uoliau pildyti savo prieder- name užsiėminre reikalingos
PAIEŠKOJIMAL
sąrašas
atsisakė Sabonis, lietuviškas Carnso, P. S. Aukotoją
les ir kovoti su piktadariai". licencijos, policija
tilps
vėliau.
tas pareigas pildyti. Prisiėjo kaip jį tvarkos vedėja parstaPaic&kau savo moteries Viktorijos
l’jutlcnės po tėvais Hkluėlutė paei
įsteigti tam tikrą biurą, kati t '. Ištikrųją, puikus daininin
na ifi Vilnaus Ked. Traku Apsk. JJa.šįVIENAS PLAUKŲ KIRPĖ.
IŠ T0WN OF LAKE.
kunlų katino. Apleido mane Gegu
niekas neišsisuktą mm prigu ke ir turi gerai išlavintą bal
JAS SUGAUTAS TEATRE.
žio 20, 1920, Ir iSvažiavo su vaikinu
są.
-lis
padainavo
tris
/luinas,
linčiu miestui mokesčiu.
Zigmantu Skdlausktų, ji pasiėmė bu
Naujų Metų diena Davis savim tri» vaikučius Anele, Stase ir
bet /publika visai nenorėjo pa
HronJ, vaikinas turi juodus plaukus.
Krutančiu paveikslu teatre.
PAVOGTA 18 AUTOMOBI leist, plojo ir.plojo. Paskutinis Sųuare parko salėje L. Vyčių Šviesaus veido, nešioja akintus. Je>
3512 So. Halsted gal., polici
k;ut pamatysite juodu praneškite šiuo
programos numeris buvo dar 13 kp. buvo įrengus šeiminiš- udresų:
LIŲ.
ja suėmė kažkokį Stanley Weįdomesnis, nes pasirodė “Clii- kį vak., kati bendrai pasilinks
Motiejus Pjpėls
nno, 933 W<wt 33 Place’ kurs
002 Mllunukec A ve.
Chicago, IU,
Praeitoje paroje Cliicngoje cagos žvaigždė”, kaip buvo minti, pažaisti ir išreikšti
Sporai mergaičių teatre įniki rperstatyta, p-nia Sabonienė, ku vienas kitam linkėjimus.Apart
pavogta IK automobilių.
•po kasas.
ANT PARDAVIMO.
Ii smuikavo, f’ia noriu tru žaidimų ir šokių, buvo ir pro
Jo aukos buvo Bernice Ja- ANATOLE FRANCE PĖRĖ putį sustoti. Pas mus, Lietu grama.
Parsiduoda minkštų gėrimų biznis,
Klonskaitė, 3236 So. Morgan
JO KOMUNISTŲ PUSĖN. vius,* geras smuikavimas yra P-lė K. Norvilaitė padekle- pirmos kbtsos, vienatine vietų tame
bloke. Priežastis pardavimo, savinin
gal., 11 metų, ir Mario \Vharetenybė, taip kad beveik nepa mavo eiles, kuriose išreikšta kas turi kita bizni. Atsišaukite.
724 W. Slst Street
len, 3635 So. Halsted gat., 1.2
Paryžius, Sausio 12. — Ži žįstnnias, arba mažai pažįsta Naujų Metų reikšmė, p-lė Kl.
Mietų.
nomas socijalistns
autorius mas. Nors mes, ypač Cbieagoj, Vitkauskaitė paskambino piaSakoma, toje
apylinkėje Anatole France paskelbė j>er- turim gerų muzikantų, bet jie ną. Paskui p-lė Z. Bajorinaijė
pastaromis keliomis savaitė einųs komunistų (Prancūzų veikia -daugiausia ne kaipo pasakė prakalbėlę, 6 p6 jos
mis keliolikai mergaičių nu bolševikų) pusėn..Jau perniai dailininkai, bet kaipo profesi- p-lė EI. Brazauskaitė gražiai
UKTVVIS ADVOKATAS
kirpti plaukai.
jonalai.
Del
to
musų
publika
paskanib.
pianų.
Po
to
solo
dai

jis
savo
raštais
prielankiavo
Ofisas Didmlsstvl
s»
H So. La Salio Street
neturi progos išgirsti ir pažin- navo p-lė Z. Jurgaičiutė. Jai Kambarls
enno esąs 19 metų ir dau komunistams.
81(1
Tel. Central (484
G jų grojimą pilnoje dailėje. pianu pritarė p-lė J. Skinde- Valandos: 9 rvto iki 1 po plet
giau 6 įsmIu ūgio. Nelengvu
poliemonui buvo surūkyti jam PALIUOSAVO 10 KOMU Tą galima buvo pastebėti ir riutė. Ant galo M. Petrošius,
West Ridės Ofls»s
MO1 W. 3«-nd Sti**«
NISTŲ.
'šiame vakare. P-nia Sabonienė smuikininkas, išpildė gražų da
rankas.
Kerte Leavltt St.
Tel. Cansl 2882
pasirodė tikra artistė smuiki lyką. Jis buvo iššauktas atkar Valandos: nuo 4 Iki 8 po plet Ir
Jo kišeniuje atrastos anų
Berlynas. Sausio 13. — l’n- ninkė. Jos stovėjimas, judėji toti.
nuo 7 Iki 9 vakare
dviejų mergaičių
nukirptos
garijos
valdžia
pnliuosavo
llb
kasos ir mašinėlė plaukams
mas rodo, kad ji yra nepaprns- Pasilinksminus
valandėlę
t į miriop pusnierktų koifiunis- tai gabi ir grojo gana vargius, visi svečiai pakviesta prie va
/kirpti.
tų. Nes Maskva už tai buvo
bet gražius du numeriu. Pub karienės, kurią, skaniai paruo MOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI
pagrūmojusi
mižudvti 4,350 lika, nors ir plojo, bet kur-kn* šė šeimininkės po vadovyste
■Wf
J. P. WA1TCHES
&
LAWYT.B
E" GREAT LAKĘS” STOTIS lngarijos karo nelnisvių. mažiau negu solistains-daini- p-nios A. Baltutienės. Bai
LIETUVIS ADVOKATAS
PASILIKSIANTI.
ninkams. Tas rodo, kad musų giant užkandžiauti, kalbėjo Vakarais: 4509 K. Asliland Avė.
Tel. Yards 1063
PRANEŠIMAS.
publika geriau pažįsta dainas, gerb. kleb. kun. A. Skrypko, iDIen. Ronm 518—159 N. Clark St.
ir
Tel. Hundolph 3507
Buvo pnskelbtn žinių, kad
Keli metai
atgal
buvo nes daugiau jų girdi, supran kun. N. Pakalnis, kun. D. Mik
fu pavasariu šalies vyriausy “Draugi*” paieškojimas tą. ta žodžius, ko iš istnmieato no šys, p-nia A. Nausėdienė, p.
bė pnnaikysianti “Great La ro Zdanovičio, kuris būda-1 Kalima ginlt»ti. Tų, kų P. Sabo P. Gedgaudas, kl. J. Skrypko J
kęs” stotį, kur lavinami ju nius “Draugo” agentas štai-i n,<*n<> linine vakare parodė, ir A. Panavas. Visi reiškė Air- į
rininkai (šalę \Vaiikegano). ga kur tai žuvo. Vėliau, sto-! ^“'kia mažiausiai dvyliką me- dingus
linkėjimus
Vyčių
organizacijai.
Bet iš \Vasliingtono užgin- damas į Amerikos karuomenę, <U sunkiai padirbėti ir būti puADVOKATAS
tos tos žinios.
prisipažino savo broliui Justi s,,tinni gabiam. Tokie žmonės Po užkandžių vėl žaista iki
(Misas DMmlestyli
29 South U Salto Street
imi, kiek kaltas liko “ Drau-‘ teikia garbę ne.tik sau, bet vi vėlumai.
Kasnbarls SM
PARVEŽTA 7 LAVONAI.
gui.”
>ai tautai. Jie ypi nevystanti šis L. V. 13 kp. vakarėlis
Telnfonast Central SS9*>
visais "žvilgsniais nusisekė.
—--------Petras Zdanevičius
mirėJHnton žiedai.
Cliicagon parvežta dar 7 In- Prancūzijoje, o jo brolis JusUo koncerto, kaip paprastai, Dalyvavusieji jame išsinešė
Vakarais, 812 W. S3rd St
vonai žuvusių kareivių Prnn- tinas atlygino “Draugui” vi-; buvo šokiai. Pažymėtina, kad gerus įspūdžius. .
n Tards sėst
Unijoje,
są anojo skolų.
-sį *ykį ir muzikantai nebaršVylė.
Chieagos apskričio 1‘vderalis
prokuroras ima migau daugy
bę (Jucagoje ir valstijoje gytojų, kurie perdaug
išdavę
žmonėms leidimų (kaipir re
ceptą)
įsigyti iš vaistinių
svaigalų.
Sakomu, daugeliai gydytojų
išduoti \varantai. Jie turės-pa? įteisinti teisme, kaip jie ma
nipuliuoja tuos svaigai inius
leidimus.
Kai-kurie gydytojui, be to,
skundžiami už įvairių narko
tikų išdavinėjimą žmonėms.
Iš proliibicijos vykdomojo
ofiso Chieagos apskritvj pra
nešta, kad daugeliui gydytojų
Šįmet busią atimtos teisės iš
rašinėti pacijentnnis svaiga
lus.

JOHN MIGHINSKAS

> V. W. RUTKAUSKAS

Komitetas.
«

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ
Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios
mados $8.50 vertes, už $6.00. Turime
moterų eeverykų

n,'° ,58S ,kl ’M00'

! VICTŪR SHOE STORE
4719 S. Ashland Av. Chicago
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Į VISUOMET TURĖK OMENĮJE
=
Kad musų nauja krautuvė pripildyta puikiausių S
| auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų |
£ laikrodėlių,
laikrodžių,
lenciugelių,
karolių s
š ką lik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų.
g
Turime gramafonų rekordų, rožančių,
kryželių ir kitų religijinių dalykų, tavorų užtikriname prekę prieinama.

J. WENCKUS
Laikrodininkas
3327 So. Halsted St.
Chicago,
z
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MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU

LIBERTY BONDSUS
Jeigu Jus turite Liberty Bondsns ir norite
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu

Baltic States Development Corporation
Chicago, Ūlinou.

35 South Dearborn Str.,

MUZIKA
BEJ7THOVRNO KONSERVATORIJOJE tnuslkos mokslo metai..

Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m.
Mokinama (vairių muzikos Sakų. UlsiraAytl galima btle kada.

3259 South Halsted Street

»

Chicago, III

Telefonas Boulerard 9244

EXTRA!

Palikta

musų

sankrovoj.

EXTRA!

štai kur stebėtina proga puaiplrkti augštoa rųšles GVARANTVOTA VI<’TRQLĄ vertės iki (250.00
tik už 135.00. priedų vteltui 12 rekordų, 300 adatų ir
DEIMANTO ADATĄ. Alos NAUJOS
PUIKIOS
VIUTROEOS palikta musų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių parduvėjų, kurie nubankrutljo. Kiek
viena MASINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVĖS
GVARANCIJOR. Kam tai pirkti iš antrų rankų
mušlna, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAUJĄ GVAKANTUOTĄ VICTROLĄ vertės Iki 1250.00. tik ui
(35.00 su rckordala ir adatoms VELTUI Iš musų
■IANKROVO8.
Pilnai užtikriname tamlsta, kad nėra kitos krau
tuvės nei nankrovoH lygios musų sankrovai palygi
nant nupiglniinu.
Mes žinome, kad apsimokės tam tetai atvažiuo
Sankrovos
ti. nepaisant kur gyvenat. Taipgi įmes turime kele
Kaina tik tą augštos rųšies TIKROS ODOS TR VEI.OURO
SEKLYČIOMS SĖTI,', kuriuos panluošime už pir
mų paelulymų. Mums reikia vietos.
Mea pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste Ir
priemiesčiuose. Taipgi Išsiunčiame C. O. D. LlIiRR*
TY BONDSAI PRIIMAMI.
Atdara kas dienų Iki 9 vai. vak. Neilėl^lenlals nuo 10 ryto Iki ♦ p. p.

$35^

NATIONAL STORAGE CO.
Viršiausia sankrova ir pordavlnto kambarls
202:1 So. Ashland Avė., Kampas 21-uv Gatvės.

MAODK. "Ak, knip man ni«4t< rolHiamUian nitnkimt manfaįimnt,
trinkimai, mnilaiimnt — ir ritkai liu
nirto sepaerlMje s.o tu bianriu plrif
kana... -Vau ?rds srt tlamti!"
MAUK "fia, tai kam ton kftl krrrikalingai I tinrfk, knkir mana ptankai ttraini. Irrluai ir įpili.
O tai
todil, kad ai rarlafn RVKFl.Kft t"
Ht

Kas tai yra RĮJKFLES? Ar
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUFl'LES yra tai paprasčiausia
plaukų ir odos siivtiprintojis,
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt
smagesnio už čyst< neniežinčią galvos odą?
hupplk•

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti
pleiskanas, o savaitės laike jų jau net žymės neliksi Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
Nusipirkte šiąnakt RuFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik
65c., bet jus sakysite, kad jo* vertos daug daugiau. Paaiškinimai
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu
resu:

>r. AD. RICHTER O CO., 3M4M Bre^svag. New Tortu

