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Rusijos Bolševikai Ties Indijos
Rubežiais
Vokiečiai Bremene Krikštauja
uz Monachiją
fcOL^EVIKAI VIDURINĖJE
AZIJOJE.

s

VOKIEČIAI GIEDA KAIZE
RIO HIMNUS.
7

Kursto gyventojus prieš An- Šaukia grąžinti jie mis monar
. «Ują. '
chiją.
Londonas, Vas. 18. — Indi

Berlynas, Vas. 18. — Dr.

jos reikalų ofisas paskelbė, Gustave Stresemąnių Vokjepartijos vadas,
kad Rusijos bolševikų karuo-/**1! liaudies
menė praeitų Spalių mėnesį į- tūkstančiams miesto Breme
sibriovusi Pamir apskritin, vi no piliečių pasakė Jjhlbą. .lis
durinėj Azijoj, iš kur netoliau reikalavo sugrąžinti Vokieti
sia pasiekti Kinija ir Anglijos jai monarchiją.
Susirinkime kalbėdamas jis
Indiją.
,
Indijos ofisas podraug pas pakėlė tokių karštų monar
kelbė bolševikų vyriausiojo ko chinę dvasią kluu/ytcduose,
misaro Sokolinkovo, Turkesta kad'buvo pertraukta kalba ir
no fronte, įsakymų karuoroe=- imta giedoti monarchijos him
nei .iš Spalių 10 d. Tuo įsa nai, kokie buvo giedami tik
kymu parėdyta bolševikų' di valdoyaujant kaizeriui.
Dr. Stresemann kalbėjo avizijai 'įsibrauti Pantiran.
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talkininkų
Pasakyta, kad ludsevikų ka- '
. .
‘ nustatytą
~
,karo
r ,
reiviai Pamire turį jaustįes’ atlyginimą ir apie jįiuv. Vals
tijų - atsineši tną į atlyginimo
kaip pas save. namie. Turi jie
klausimų. Sakė, kad Suv. Val
pakurstyti Indijos gyvento
jus revoliucijon prieš Angliju. stijų pareiga pakelti protestą
dėl apdėjimo mokestimis išve
“Draugingos” šalys.
žamų iš Vokietijos
prekių.
Nes
tuo
keliu
norima
Sunai
“iPamiro divizijos draugai,”
sako savo įsakyme Sokolin- kinti Vokietijos 1 ekonominė
kov, “jums skiriaipa atsako sistema. Tas turėtų atsiliep
moji priedermė. Sovietų res ti į visrr pasaulio ekonominę
publika siunčia jus užimti at padėtį. Griūtų Vokietijos ekoatinkamas
vietas Pamiran, nopiinė sistema, paskui aną

kurs rubcžiuojasį su draugin žūtų ir viso pasaulio ta siste
/
gomis Afganistano įr Indijos ma.
šalimis.
APDOVANOTA MOTERIŠ
“Pamiro plotai
atidaliną,
KĖ PASIRODĖ ŠNI
revoliucijinę Rusiją nuo Indi
PAS.
jos, kuri su savo 300 milijonų
gyventojų
pavergta Anglų.
Paryižus. Vas. 18. — Belgė
Pamiro lygumose
turi būti
iškelta raudonoj^ revoliuciji- mokytoja Louise Thujier už
nė kovojančios už laisvę ar- atliktus pasišventimus karo
mijos vėliava.
metu njidovafkrtn Garbės Legijono ženklais Ir karo kry
Duoda vėjo Anglams.
“Indijos gyventojai, kurie žiais. Pagalinus patirta, Jkad
v
kovoja prieš savo prispaudė ji karo metu buvo ypnesų
jus, gal veikiai galės patirti, šnipus. Kad^ išvengti atsaky
kad yra nepertoliausia jiems mo už savo darbus, mokyto
draugingoji pAgelbn.
ja pasidarė galą.
“Tenai jus kaip savo na
muose apsipraskite *i» mylin KUNIGAIKŠTIS. IŠTRE
/
čiais taisvę tos šalies gvventoMIAMAS IŠ ITALUOS.
z jais ir čiepykite juose revo?
liucijinę pažangą, sukoneveiRymas, Vas. 18. — Italijoje
kite niekingas kalbas apie so po karo buvo apsigyvenęs bu
vietinę Rusiją, kurias platina vusios Austrijos invperatorieAnglų prinėų, lordų ir ban nės Zitos brolis, kunigaikštis
kininkų agentai.
*
Sixtus. Dabar jis ištremiamas
• Ir bolševikai snkpsi, kad jie I iš Italijos už tai, kad karo mevedų taikos tarybas su Angli- tu jis buvęs kalbinęs Austri
ja. Nori jie ramiai gyventi. ją atskiria)
nuo Vokietijos
Puiki tad “ taika.’>
taikinties su-talkininkais. To
kia taika butų
buvus , su
skriauda Italijai.

MIRĖ PORTO RICO VYS
KUPAS,

Philadelphia, Pa., Va*. IŠ.
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Seimo Nurių tariu* įvyko €0|
atmainų: atsisakius Jonui Va
liui ir Kanišauskui, jo viefe
BERLYNAS.
—
čionai
turima
Mišias celebravo Arkiv. Moestojo Sausio 3 d. naujas Stei
gana pasitikėjimo, kad augštojoj
Uer.
giamojo Seimo narys, Jiiozaįj
Silezijoj Vokiečiui laimėsią^ ple
Liekvs, atsisuki ns'Sidiįbrui, j<
biscitų. Apie 400.000 Vokiečiu.
Cleveland,
O.,
Vas.
18.
—
vietoj Griioilžio 3 d. — Sks
Petrogradas,
Va«. 18. —
sakomu, iš kitur tenai grvšia da- PASAKYTA ST. SEIMO PO
Čia
vietos
diecezijos
mirusio
beikn. Žuvus atst. Matulničii
Bolševikų laikraštis Robčii
l.vvauti balsavimuose. Nes su tuo SĖDŽIUS ATIDENGIANT
jo vietoj' stoja atst. Aleliuni
Gotos paskelbė vietos vyriau vyskupo Farrelly laidottivėse gryžimu- sutiko patys talkininkių.
SAUSIO 17 D.
dalyvavo
daugybė
augštųjų
Darbų tvarka
Steigiamoji
siojo komisaro įsakymų, kad
Lenkai ♦ nusiminę. „
Bažnyčios
asmenų.
Seimo
iiųriains
yra
patiektąjį
kiekvienas pakviestas
žmo
(Pabaiga
iš
pr.
nuiner.).
Kas norėtų kalbėti dėl /darblfe
gus būtinai jr priverstinai Tu C i nei p na t o Arki vysk lipas'
LtINDONAS.
Tnlkininku
Moeller
Celebravo
Mišias.
Pa
tvarkos? Norinčių kalbėti nė-1!
ri lankyti bolševikinius loši
Garbė karuomenei.
. ,
. .
,
,r
. . premjerai su ateinančiu pirmadu--,
i
mokslų
sake
vvskupas
Morris',
,
„,
...
'
iu, laikau dalbų tvaikų prjJ
mus vietos teatre. Nepaklus
r. , * , ,
,
11111 ,'UI svarstys Turkijos likimo ., . .
biaraieji
Steigiamojo
Sei
m.,,,.,:,....
n, • bus išmėginimas
...........
Gerbi
imtų. Sekretorius prašau pro-1
niems sumažinamos
maisto is JLittle Rock. Ark. Palaido- klausimų.
Tai
mo
Narini;
Tuo
perstogės
me

tas
šalimais
savo
pirnitakunų
nešti apie įteiktuosius raštus/
porcijos.
,
talkiniukų vienybės. Nes Pranyntu
Lietuvai
teko
gyventi
sun

Tai bent socijalistinė iais- vyskupų Šv. Jono katedroje. zija darbuojasi pašalinti Graikus
Vyskupas Farrelly buvo mi iš Turkijos. Gi Anglija stovi už kių valandų. Buvo valandų, PRANCUZAI KALTINA A-1
vėl \
MFRIK0NUS.
kada visų musų gkvs buvo
ręs mieste Kuoxville, Tonu., Graikiją.
nukreiptos
į
fronto
pusę
į
mu

savo gimtinėj vietoj, kur bu
JAPONV nesutikimai
T
vo
išvąžiavęs viešėtus.
LONDONAS. — Premjeras sų narsios karuomeiiės žygius, Daug Prancūzams parduotą
LANODONO REIKALE.
daiktų pavogta. ‘
Lloyd George kalbėdamas parln- ir musų garbinga karuomenė,
išvadavusi
kraštų
nuo
bolševi

nnųite
šaukė,
kad
pasaubs
nors
VALSTIJPS
KOVOS
UŽ
Laikraščiai tvirtina kareivis
Paryžius. Vas. 18. — PriflB
kartų turėtų sustoti niekams lei ku. likvidnvilsi bermontinin-t
SAVO TEISESturėjo teisę šauti.
dęs pinigus. Pati Anglija turėtų kus ir šiuo metu neapvilė
euzų
parlamentas anų dieną ;
ji
ekonomiją. padai‘ėx priešui tinkamų sinti; klausinėjosi, kaip dalykai stQ->
Washington, Vas. 18. - labjflus atsižvelgti
Tokyo. Japonija, Vas. 18.—
sakė jis.
gį. (Salėj karštai ploja). Gar- vi su visais tais daiktais, fe(pg
Suv. Valstijų vyriausybė pa Tarpvalstijinė pirklybos ko
bė Musų Karuomenei! Garbė kiųs po karo Prancūzija n
skatino Japoniją kuoveikiaus misija visose -Valstijose gele
duoti atsakymų reikale nušo žinkelių. kompanijoms leido IS LIŠKEVOS, ALYTAUS josios vadams! (Salėj ploja), pūko nuo Suv. Valstijų H
Tos sunkios kovos ties Vii- 400 milijonų dolierių. Nes par
APSKR. ’ ,
vimo amerikoniško *kuro lai imti augštesnes ratas už veži
nium,
širvintais ir Giedrai- lementas buvo painfonnuo*
vo Albany leitenanto Lang- mų prekių ir žmonių.
Čia yra suorganizuotas šau- čiai* mums nepigiai atsiėjo — ka<^ su ta visokia jnedžiagi
valstijų
don. Kaip žinoma, jį nušovė 'Daugelis, atskirų
būrys. Šauliai, išskyrų ten viiidėta Tėvynė- aukure įvyko suktybių,
Japonas kareivis, stovįs sar pasipriešino tos komisijos dik-;
gyboje Vladivostoko
uoste. taturai. 21 valstija tuo reika-j kurio vadų, kitokios vadovy daug Lietuvos jaunimo žiedųj Tuo reikalu parlamente kąlWashingtonq vyriausybė rei lu kreipiasi augšeiausian sa- bės neturi. Kasdien šūvių bal- daug jaunų, skaisčių, gražių bėjo valstybės, pasekretoiidl
sai girdėti, reikia ar nereikia.gyvybių. Aš siūlyčiau Steigia- dėl likvidacijų. Jis pareiškę
kalauja pilno išaiškrhinią ,to lies teisman.
Liškeva yra ties Nemunių majam Seimui žuvusių»karžy- J<ad tą amerikonišką medžitŠ
įvykio.
tad
daugiausia ir šaudorffa į;gių atmintį pagerbti atsistoji- gų daugiausiai vagia Amerį-J
Laikraštis Yomi Uri Sbilii- ATEIVIAI AĖTRIĄI PER
kitų Nemuno šonų. Per patį fnu. (Visi atsistoja).
konai dezerteriai. Jiems gelj
' ŽIŪRIMI.
buw rašo, jog Japonų armijos
į-ti paperkamoji -Prancūzų s:
Nemunų čia kelias perdaug vi
Vienybėje —’ galybė.
autoritetai ir užrnbežinių rei
gyba.
,
;
į
siems
-laisvas.
įleidžiama
vai
kalų ofiso valdininkai nesu New York, Vas. 18. — Ap
I
Gerbiamieji Seimo- Nanabk, ueganti
filantropija’
tinka nuomonėmis to įvykio sireiškus čia šiltinės epidemi kščioti net iŠ tolimos Lenkų,
Tas
sunkias
kovas
su
pelvgiu'
okupuptės
asmenims.
klapsime. Diskusnodamas yy- jai, saloje EHis atvykusieji į
pajėgomis priešu mes n> .šį i■ Nežiūrint to, pareiškė pas
liausybės pozicijų tas laikraš ateiviai knoaštrignsioi peržiu- Ties Liškeva anapus Kernu
no* yra Vičiunų kaimas, dar kart9 l!li'ni(‘.iom pab’’ vieniu l<rptorius, Prancūzija tos aJ
""
tis sako, jog karo teismui yra įimi.
jauj
tolinus — Neravų kaimas. A- sūspietę visas savo pajėgas merikoninės medžiagos
sunkenybių itpkaltinti ir nu
kraštui ginti, paramos jokios pardavusi už 770 milijonų do<?
bausti kareivį.. Nes kareivio PLĖŠIKAMS TEKO APIE not demarkacijinės linijos, šie
niekius
mums neilavė. Anaip- bprių ir iš to grynais pinigaisj
kaimaį priklauso Lietuvai. Bet
$400,000.
pasielgimas šitame atsitikime
lvg ir matoma pas- gavusį suvirs. 400, milijoną^
tenai lankosi Lenkai ir rek tol, •buvo
skaitosi teisėtas.
,kai.,
,• i ,lnl
’oi. Prancūzija* jau už-,
tangų,
kurNiiums kliudv-1
(I°L nTaigi.
Toledo, O., Vas. 18. — Pen vizuoja" nuo žmonių maistų ir
Bijomasi nepasitenkinimų.
ti. Čia mes dar karta įsitikį- dirbusi,
ki plėšikai čia šalę pastos pa kitokius daiktus.
noui, kad galybė musų vieny- Teciąu pasekretoritis naro
Pagaliau tik patsai nubau grobė automobilių su puštos,
Sis pakraštys labai nuken
dimas kareivio Japonų tauto maišais, kuriuose buvę apie tėjęs pirmiau nuo bolševikų, bėj ir kad sunkių valandų mes'd'*, kad Suv. Valstijos neat
galim pasitikėti tik patyssuu likusios
jokio filantropijiic
je pakeltų dideliu^ nepasiten $400,000. '
.
6 dabar nuo Lenkų. Žmonės
(Salėje
ploja).
Ačių
musų
ka-;darbo
parduodamos
x tų vi
<
__________________________
kinimo ,jausmus. Bet antraip
nekantriu i laukui, kada baig
karo “stock’a” už 400\milij
ėmus, jei kareivis nebus pa PLATINKITE “DRAUGĄ.’ sis jų vargai.
“Liet.” rūomenės žygiams, musų pa jonų dolierių.
čių pastangomis aplinkybės
smerktas, tuomet vyriausybė
kiek pagerėjo.
Pavojaus vi Liudininkai^ be to, pasako^
atsidurs pozicijom ignoruosam siharkuinui įirnėjus, ,kyla jo, kad iš likvidacijos stovylfjančion Suv. Valstijų reikala THINGS THAT NEVER HAPPEi
gyvo reikalo pradėti darbuo 111"^ pa vogt n JJ8,000 automobi
vimus. „
tė toj įstaigoj, kuriai tenkn lių vertes 700,milijonų frau-?
Karo ir užrubežinių reikalų
nutiesti! pamatiniai įstatymai kų. 180 lovų su matrosais par
ofišai teeinu pripažįsta, kad
Lietuvai. Kai kurių Steigia duota po du centu kiekvie
Japonija teisėtai kont/olįuoja
*
mojo Seimo komisijų darbai na.
Vladivostoką. Ir tas taigi pa
tiek pažengė į priekį,' kad rei Iš 510 Prancūzų valdiniu-j
teisina kareivio pasielgimą.
ki* tikėtis nebetoli jau tas kų, surištų su likvidavimu jjM
Bet jei Suv. Valstijos at
;
metas, kada
Steigiamajam daiktų 483 atrasti kalti.
siseko pripažųiti Japonijai tą
Čfeiniui teks’ įsigilinti į musų Nepadaryta intakos į gyveni, t
teisotumą Vladivostoke, tad
pamatinį įstatymų nustatymą,
nelengva tą klausimu išrišti.
mo brangumą
svarstant Žemės Reformos, ir
Gal duos atlyginimą.
Konstitucijos įstatymus. Ei Išklausinėjimų metu paaiS-i
nant gi paprasto parlamento l<ėjo, kati tie nupirkti a>mePaminėtas
čia laikraštis
pareigas, netrukus teks Stei rikoniniai daiktui, taigi ir ndP
nitomoniatrja, dcad Japonrjaat
giamajam Seimui .-pažinti imi-) žiniškiausios krūvos visokio
sakys Suv. Valstijoms pažadė
sų valstybės biudžetų ir jį sva maisto, nei vieuu centimu nei
dama atlyginimą žuvusio lei
rstant, reikalui csailt, pada papigino Prancūzams gyventi
tenanto namiškiams. Atsaky
ryti tinkamos įtakos į musų mo. Nes daugybė visokių dai-s
mu .Japonija atsiprašys Ame
valstybės
politikos krypsnį. ktų parduota sfiekuliantnmaų
riką už -tą įvykį, bet atsisa
Tuo tat bildu, Gerbiamieji kurie pardumlami ėmė aug8*j
kys nubausti. kareivį.
Steigiamojo Seimo Nariai, mes tas kainas ir pelnijo didelea
Tolimesni ,žygiai nežinomi.
vėl pradedam Steigiamojo i siinias.
Tik žinoma, tiek,Jjnd Japoni
Seimo darbus, gyvo noro vėjoje įkurta organizacija gel
dami gyventi su visomis tau
bėti kareivį nuo nubaudimo.
tomis, o ypač — su musų kai
Japonijoje tas klausimas did
mynais, kuogerinitsiuųs san- Svetimų šalių pinigų vertė, mi
žiai op/s. Vyriausybė turi ap
tikiuos, furėdnmi tečiau ygieš uniit nemažiau $25.000 Vasario 11
sižiūrėti, ką ji daro.
akis musų pačių stiprėjimų, buvo tokia pagal Merchanta
pasitikėjimų patys sau. (Salėj an and Truat Co.:
AUSTRIJA IEftKO PAGBL
Anglijos Hterlinių svarui
$
BO8.
pląįa).

PRIVERSTINAI TURI LAN
KYTIBOLŠEVIKŲ LO
ŠIMUS.

Vas. 18. —
— Čia Šv. Juozapo ligoninėj Paskelbta, kad ateinančią sa
mirė Porto Rico diecezijos vy vaitę kongreso juridinis komi
tetas ims tardyti teisėjo Lan
skupas W. A. Jonės.
di* reikųlų. Teisėjas Gandis
Ligoninėj vyskupas išbuvo
yra skundžiamas kongresui.
nuo praeito Spalių mėnesio.
Nauji atstovai.
Vienną, Vos-. 18. — Austri
NEKUOMET TAIP NĖRA.
\
Jj<jo M metus. \Prigulėjo .ve ORAS. — Šiandie apsiniaukę; jos valdžia siunčia Londonan
Turiu Gerbiamam Steigia
N< tonurta, šitas laikraštis nėra naujausios laidos! Esu
lionis prie Augustijonų kong rytoj sniegas ar lietus ir šilčiau; pas talkininkus delegaciją pa
įsitikinęs, kad tasai anapus gatvės einantis vaikinas turi majam Seimui pranešti, kad
regacijos.
Vidutiniai rytų vėjai.
reikalauti finansinės pagclbos. naujesnę laidą.
x
perstogės metu Steigiamojo
Washington.

METAI-VOL VI.

Prancūzijos šimtui frankų
Italijos šimtui lirų
Vokietijos šimtui markių
Lietuvos šimtui auksinų
Lenkijos šimtui markių

f

i

tų ateivių dvasios* Mirtinguudbtuvių kataliku diesraitu j mas sumažėjo
tuose apskri44 DRAUGAS”
čiuose, kur gimdymo kontro
| lė visai nedaromu.

0RKOOK8

AMERIKOS MOKYKLA.

z

kitur atvažiavusiems žmųnėms,ikad čia jaunuomenė daug
storžievesnė už Europos jau

Penktadienis, Vasaris 1$, 192t
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“DRAUGO” KNYGYNE

Galimu gauti šios
Mes tatai smarkiai abejoja nuomenę. Pradžioje rodosi,
PRENUMERATOS KAIMAI
Vienų dalykų Sanger’ienėl
Lazdijų gimnazijos direkto- me, nes Žinome kaip stiprios kad tai yra vien tik konvųnanOHICAGOJ IR UtSIENYJRl
| pasakė teisingai, būtent, kad
, . .
, . ,rius filosofijos ir literatūros yra pastangos bėgančios dviem sų arba etiketes nesilaikymus,
Oland!JOf rven‘OJ*
daktaras Motiejus Gustaitis vagom: viena nori panaikinti bet-gi ilgainiu" pasirodo, kad
Met»
Ramybė Jums (brangios odospaauks.) ............. $3.50
•UV. VAMT.
____ ............ .. H«|“al1,8
f . i
neporaenai prisiuntė savo 1920 privatines mokyklas visai, ki yra ir egoizmo bei savymeilos
Ramybė Jums (kailio apdar.) ........................... 2.50
*
M. juokinga yra tyrrtmh, buk tasI išleist k
vardtt
ta darbuojasi vien tam, kad bernaičiuose, o nedrovės mer
Ramybė Jums (audeklo apd.) ............................ 2.00
ro.u.m. moku. nua la.- pralob.raas jvyko dol gimdymu rikos- Mokyki Seinai-Mari- uždraudus jose ateivių kalbų gaitėse.
Sio« inuldaKnygėa. formuUu yru 5Ux3Vd.Puuluplų turi U58, bet ne
•kaltos! nuo uialralymo
kontrolės Tns kontrolės Olnn
storu, nes spausdintu unt plonos popievos. Joje yru įvairių įvairiau
M nuo Naujų Matų. Norint parmal-I KontlolLb- 10a Kunti Oies Ulan- jampolė 1920 m., 152 p. kai
(Pabaiga bus.).
aina mokinimų. Vienur ar kitur,
sių maldų.
■yti adrasų riaada ratu* priaiųau ir dijoje yra maža. Pralobimo-gi
tiesa, yra buvę atsitikimų, kad
• • • •
15 auksinų. Kada mes įuokino■anaa Adresas Pinigai geriausia «lų■U Uparkant kraaoja ar azpraaa “Mo- priežastį visi Žino: Olandija,
- • wusj-jOK <mnna7iiftKe ta labgi liberalis viešosios moAniolaų Sargas — juodus apd........................... $1J5
ney ordar" arta {dedant pinigu. 1 nedalyvavo baisioje pasaulio 7
KUS jos gimnazijose, ta- cyklos vedėjas lėkio mokyti
Aniolas
Sargas — juodais minkšt.'apd........... 1.75
recutruot* dai«k«.
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da
retas
būdavo
direktorius,
•
I karam
DevIzi baihoi I
karėje, fn/lail
todėl ji nnot
neatkėlė
ietuvių
kalbos
ir
da-gi
iš
Aniolas
Sargas’— juodais apd. .............. 1.50
kurs drįsdavo šį-tų rašyti
“DKAUOAS” PUBL. 00. [ šiųjų jos nuostolių.
mokyklos
iždo
apmokėjo
jam
Burtai.
Dangaus žvaigždutė — juod. rainkš. apd.......... 1.75
spaudon, ypač apie jaunuome
8334 8. Oakley Avi., Chicago.
algų.
Bet
trumpu
laiku
neži
Dangaus žvaigždudė — baltas celluloid apd. su
nės auklėjimo klausimus. Ru
Yėl nauja, juokinga kome
TeL Roosevelt 7791
Lenky Agentas.
nomos
priežastys
tų
panaiki
paveikslėliu ant apd. ...................................... 1.75
sijos * pedagogus biurokratus
dija taip Lietuvių Cliieagoje.
Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd.............. 1.50
Gustaitis pereina labiausiai no. Europiečiui gana tankiai
Nuo seniau jau būdavo gir = Dangaus žvaigždutė — juodo audek. apd.............. 1.00
ne
visai
taip
supranta
Ameri
Tautų Sujungus taryba tai- savo pažiūrų platumu, savo
dėti šnekant, buk Cbicagoje
I kinti Lietuvius su Lenkais bu- dideliu laisvės branginimu, ros laisvę, kaip patys Ameri (*sant tokia vieta, kur ga linui x Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50
S Aniolėlis — juodais apdarais .............................. 1:50
vo paskyrusi militarinę kon- Vietomis net baugu darosi, iečiai.
>u numirusiųjų dūšiomis pa | Aniolėlis — juodais apdarais .............................. 0.75
Galų gule Gustaitis vis-gi sikalbėti. Į tas paskala** niū S Šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių,
trolės komisijų. Tos komisijos kad perdaug jos dėdamas į
x
apgailestauja
viešųjų Ameri rieji mažai tekreipdavo dornos, g Spauda ai&kl.
pirmininku buvo Prancūzas nesubrendusių jaunuolių propulkiiųnkas Chųndigny. Šitam tus ir širdis jis gali palikti tos mokyklų įtekmę ant Lie- iktai nesykį skaniai nusijuok s Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00
..................................... 2.50
žmogui betaikant Lietuvius su jas neaptvertas nuo tikrų ir uvių. Jis rašo: Baugu daros, davo. Tečiaus •paskutinėmis | Pulkim ant kelių
atsiminus, kiek musų jaunimo dienomis pats patyriau, kad 5 Pulkim ant kelių ..................................................... 2.00
Lenkais, Lenkai užėmė dide- kenksmingų pavojų,
| Pulkim ant kelių ................ ....y.................... 1.85
liūs Lietuvos plotus ir pačių Gustaičio knygoje paskui į- eina tas mokyklas, o tuo pat daugelis žmonių tam šventai S Pulkim ant kelių ....................... .............................. 1.50
gali nutausti ir tikėjimo nus tiki. Darbo dienų vakarais ir
Motinybe ir Mote- jsostinę Vilnių. Ir Cliardigny žangų eina septyni skyriai: 1
X
Si maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kalnų
nei pirštu nepagrųsino Len-1 Apskritas žvilgsnis, 2 Public toti. Jei vienoje Bridgeporto šventomis dienomis dušinin X įvairumas priguli nuo apdarų.
rybc.
kams už jų nedoruosius žygius. School) 3 Augštosios mokslo į- mokykloje Lietuvių yra dau <ai keliauja į vienų vietų, ten | Maldų Knygelė ........ f.............................................. 75c.
Tas pat Cliardigny Lenkų staigos, 4'Mokykla ir Religija, giau kaip pusė visų mokinių, usirinkę meldžiasi, gieda psal E Maldų Knygėlė ........ ....................... ......................... 50c.
Z
L’isisakydami adresuokite:
Alargareta Sanger’ienė Ame-Į^rn^<>nias Pakalbino Lietuvius 5 LietuviųMokykla, bKoeduka- agastės 6-7 šimtai, o viešųjų mes, paskui su pagelba spiriI
mokyklų
gyvenamuose
Lietu

' “DRAUGO” KNYGYNAS
rikoje įvairiais budais kalbina padar\ti Paliaubas su Želi- cjja, 7 Knygynų sietynai .Prie
istų šaukiasi mirusio tėvo,
vių
plotuose
ir-gi
rokuojama
Chicago, IIL
žmones naudotis moterystės g°wskiu, kuomet pastarųjam
visų pridėtos “Nuotrupos”,
>rolio ųr šiaip giminės dūšių | 2334 So. Oakley Avė.
šimtais,
kiek
tat
jose
musų
džiaugsmais atskiriant nuo jųlcl.nė. t,afyties Perkarsta Vib L y nelygaus ilgumo pastabos
r su ja kalba kiek pat? <ka,
motinybės skausmų ir sunku- muje .vjilkiant Lietuvos karzy-japie įvairius trumpai knygoje vilties vysta, kiek žiedų be luodami įvairius klausimus ir
gaudami stebėtinų atsakymų.
mus. Savo tikslui ta moteriškė glngttl karuomenei.
minėtus dalykus. Po to viso y- aiko krinta!” (p. 35).
VALENTINE DRES1
Dr. I. E. MAKARAS
COLLEGES
rašo knygas ir laiko paskaitas.
hard,gny . Lenkams tiek ra poetiškas dvylikos eilučių
Viešosios Mokyklos.
Negana, kad su numirusiais , Llctuvys Gydytojas ir Chirurgas
205 S. Halsted, 2407 W. Mac
, . i.
Ir knygose ir paskaitose ji daug pa*ųlanbavo Lietuvos »Postscriptum”.Prie knygutės
1850 N. Helis St.
Ofisas 10800 So. Michigun Avė.,
Apie jas Lazdijų gimnazi pasikalba, bet pasakojama, Yal. 10 iki 12 ryte: 2 iki 4 po
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
tvirtina, buk Olandijoje moti- £ otuose’ ka<l j° kitaiP liega- galo yra rūpestingai sustatypiet, 6:30 Iki 8:30 vakare
Moko Siuvimo, Patternų Kirpt-]
jos direktorius plačiai ir mei- juk ir ligoniai stebuklinga’
nto, liesigning bizniui ir namams.3
nybėg nuo moterystės ^yriJLma pavadinti, kaip tik apsu- tas turinio sąrašas,
Resldencija: 1053# Perry Avė.
sugijų.
Kai-kurie
karštesnie

Vietos duodamos dykai, Diplomai.]
ingui rašo. Ilgų jo straipsnį
Tel. Pullman 342
mas įsigalėjo nuo 1881 metų,
Lenkų agentu.
>
Amerikos Mokykla išvengė
Mokslas lengvais atmokėjlmalaJ
ji
taip
gerbia
tų
vietų,
kad
jerskaičius rodosi, kad jose
Kiesos ^Ienomis ir vakarais. Pa-f
buk tenai esančios 52 kliniu°niet au^ ^ungo.s sa* dviejų stambių pavojų. Pil
reikalaukit knygėlės.
jisai mato vienus tik geru du sykiu į savaitę važinėja.
Tel. Seeley 1643
kos, t. y. ligonbueiak kur gy-|'^,?’vimas.v.e?evoį*. Pas eJ
miausiai ji nėra vien tik paŠv.
Domininkas
su
jais
šneka.
Tel. Drover 7043
SARA PATEK, pirmininkėj
mus. Jų milžiniškomis sieno
dytojai žudo negimusius ku- 1 niaus sričiai p e išeitų, u- vir5utjnįų keliauninko įspuJie
tvirtina,
kad
neužilgo
vi

Dr. C. Z. Vežeias
mis, jų plačiais kiemais, jų
dikius ir pamokina mot. kaip '° inantana’ at ims ga as tų
Sąra§as, nes joje galima
sose katalikiškose bažnyčiose
LIETUVIS DENTISTAS
dideliais langais, jų kolekcijų
Valandos: nuo 9 ryto Iki B rak.
išvengti motinybės. Sangerien.^.8^en^' . °? .J°n5ro rasti daigtų ir žinių, kuriu
*Tcl. Canal 6222
• 2
Seredomla nuo 4 lig 9 vakare
gausybe, įvairybe ir brangybe ta praktika bus įvesta. Girdi,
uk
Olandijoje
r
*
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1
darbax
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nežino
dauguma
Lietuvių
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Arkivyskupas
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nė dar sako, buk
4711 SO. AJSHLAND AVEMUS
jis neatsigėri. Apsilankęs vie
18 DR. C. K. CHERRYS
arti 47-toe Gatvės
*
LIETUVIS DENTISTAS
ralobo, rečiau )U'.° ai iania> a Pa '• l’ gyvenusių Amerikoje ilgus me noje mokykloje jis net pra lubai prielankus esųs. Kiti net
dėlto žmonės pralobo
^2201 Wcst 22-nd & So. Loavitt St.
miršta ir pasidarė keturiais aid’^Vy nesitgiyž atgal Lietu-Lug Antra, Gustaičio veikapatys
einu
mokinties
tos
burtioį
Chicago
1 las nėra gabinėto pagamintas kalbų laikė Lietuviams moki ninkystės.
^Valandos: 9:30 A. M. to 12 N.2
coliais augštesni negu buvo von. z
!■■■■■■■■■■■■■■!
n i ai ns pamokų laiku.
3
1:00 P- M. to 8:00 P. M. S
. , ,• krūvon
,
zi
DR. S. BIEŽIS
. . .tau! Lenkai negali...be Iv.
rastas suvedantis
tada kol nežinojo gimimų kon Bet kur
Nesistebėčiau visai, jeigu ■
Dar
lablaus
giria
Gustaitis
LIETUVIS GYDYTOJA8
jo apsieiti. Po Naujų Metų jis, nias iš įvairių knygų apie da
trolės.
vien tik laisvamaniai, nesuIK CHIRURGAS
jų
dvasių:
praktiškumų
ir
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anot Lietuvos laikraščių, iš- , k
|iuri
mnmt
2201
West 22nd Street
pranlantieji
tikėjimo
dalykų
Ta gimimų kontrolė yra ne naujo sugryzo Kaunan. Bet
mokratiškumų. “Jeigu vaikis
Telefonas Armitage 9770
Cunal 6222
_
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®
!
tais
monaifc
tikėtų,
bet
ir
geri
0Rcs.
3114
W.
42nd
Street
H
doras daigtas, nes ji mokina jau kitoje rolėje, kaipo plebis Gustaitis, tiesa,
nemažai ėių iš mažuiųės laikyt savisto
MARYAN S. ROZYCKI
Tel. McKinley 4988" ,
MUZIKOS DIREKTORIUS
naudotis moterystės linksmy cito vykdymo komisijos pir- knygų ir statistikos žinių skai viu asmenini, tai jis tokiu taps itttalikai, lankantieji nedėldieMokytojas Plano. Teorijos ir
bėmis vengiant motinybės. To- piininkas. Kaune jis turėjo tė iš to kas atspausta bei su ir ateitije — sau žmogus!” niais bažnyčių, taip-gi duoda
Kompozicijos
2021 N. Weetem Avė.
/
vedė krūvon. Jis drauge dar (p. 44). “Kitas demokratybės si klaidinti.
kiu budu. moterystė
tyčia
da,
e
r - z
Chicago, III.
Telefanaa Pullman
.
:
J
konferencijų su Lietuvos 1111
ir matė tas įstaigas, kuria.' dėsnys — pasitikėti kiekvieno Žmogus lankantis tokių vie
rosi nevaisinga iš žmogaus va-|nigteriaig
Dr. P. P. ZALLYS
r... T. . .
, , I aprašo. Spėjame, kad jis pirma žmogaus protu ir dora.” (ten tų jokios naudos neturi, tiktai
1 lios ir dėlto virsta paleistuvys
Lietuvis Dentistas
Jis pranešė Lietuviams, kad
. , ,, 1
10801 So. Mlchlgan Avenoe
te. Tokis apsėjimas mažina jo uždavinys esųs kuoveikiau- ištyrė Amerikos/mokyklų da pat). Nežinau kaip kam, bet atiduoda savo sunkiai uždirb
RoMiaud. m.
tautas jų stiprybę ir turtfj, siai vykinti plebiscitų ir Lie Ivkus jš raštų, o'atvažiavo jų man neteko pastebėti, kad A- tus pinigus apgavikams ir ap
dažnai naikina pradėtų liet tuvos vyriausybė turinti pri- pažiūrėti. Todėl nors trumpai nierikiečiai pasitikėtų Lietuvių sunkina savo sąžinę mirtina
VALANDOS: 9 ryto Iki 9 vi
1900 S. Halsted Str.
L PBlIman 842 Ir S18O.
negimusių Jcudikių kimus ir Lu1.g viriems jo plenume. Jis ™5^'s «?"»>• > dttu« l,,‘ly protu ir dora daugiau negu nuodėme prieš pirmų Dievo įTel, Canal 2118
skriaudžia jų dūšias, nes iš pareiškė, kad iš 'Lenkų pusės kų pamatė, nes žinojo kur Europiečiai. Manasis prityri sakymų: “Neturėk svetimų salės langų matyti Telšių
Valandoj 10 ryto Iki 8 vakar:
svaro iš pasaulio be krikšto.
j,,,, ,l,ulį? pa,i„į.yttt pIeWs. ži'-rMi ir k«ki» abejonę pa mas yra stačiai priešingas Dievų prieš mane”. Aš pa (Atas čio) ežerps su apylinkė Gyvenimas: *
hangenene. tie .laiKtai nerupi, (.it(> vy.M)qllui ni„n lrfnkai mutymu
skinti.
2811 W. B3rd Str.
čion Lietuvis gauna daug tarčiau sergantiems kūnu mis.
Tel.
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’
rospect
3466.
kreipties
prie
gero
gydytojo,
Gimnazijoj mokslas sulygi
,et iiiiitesnieins žmonėms 3'o )Jia,uvoa (rante jau HeraobiliAmerikanizacija.
daugiau negu Europoje varg
yiasvar us.
zuojų savo karuoinenę. Paties v:
1 .
o
.
vi ti ir kentėti Iki kol užsipelno o sergantiems dvasia pasitarti namai su Rusų gimnazijomis
Visa kų Sangerienė. pripasa- Želigovskio kareivių jpu ma- V e>edaluu> • uvienytose Vai Amerikiečių pasitikėjimų jo su savo klebonu. Tai butų ir stovi kiek žemiau, negu Rusų
kojo apie Olandijų yra netie- hįa: fike.
protu ir dora. Kų Europoje su kišenis pilnesnis ir sąžinė ra laikais, bet tas visa kaskart
sa. Kad Olandai pasidarė keBet iŠ Lietuvių pusės, sa. A"wnkanizav,<nas metais galima buvo pelnyti, mesnė, ir protas pasiliktų ne tvarkosi, einu į normales vė
tūriais coliais augštesni nuo kė jis, nematęs tokio pasiel- L?011 e,”a. ^‘‘ltai 11‘ ka<Hat Ja to čionai nei su ketvertais ne apkvailintas.
žes. Taip pradžioj įsikūrimo
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Lietuvos
Pusbernėlis
Lietuvių gimnazijos buvo di
] 881 m., tai ir Sangerienė
.
...
. , .
pasiseka.
Oflaaa Dtdmleatfji
sakyte pasakė, bet į knygų ne-k ini didinu savo karuomenę. L*’88 n,ok>kla>’ kadangi jose Amerikos viešųjų-, mokyklą
dis trukumas rankvedžių, ta 29 South La Šalie Street
aruiė. Kurie 1881 ""
m. 1buvo|,iirdi, Ual„ Lietuvai
refcaiingaI
“7". ’"'™ l;Pt,'vi5k»; k’da^ įprotis groti maršų vaikams
parašė.
•
•' ’•
Inieko
čiau dabar jau jų pagaminta
įtart, 824
važi, tie iki 1921 galėjo ir ta- kariioinonė. Lietuvai iš niekurl‘Urt'"g’,‘ •'V','
maži
tiek; kad trukumo nebejaučia
sueinant j klesas ir išeinant iš
Telefoną*: Central 8388
ma.
rėjo užaugti daugiau negu I nesama pavojaus. O kad ir bujų žavėjo Gustaitį. Tas yra
rankpelnių
vaikams,
kadangi
(Nuo
musų
korespondento).
keturis colius. Bet suaugusių-1 (ų, Lietuva vistiek neištesėtų
Vakarais, 812 W. 33rd St
Tarpe mokinių pastebiama
gražus dalykas, bet kdsdien
Telefoną*: Tards 4881
jų stuomuo nepakyla taip u-l laikvties prieš tokius Vokie-1’1’*’. d'.asia daug st,pHau pa atkartojamas jis galutinai vai Telšiai. Naujus 1921 metu dvi srovės: katalikų ir nekužmogų,
negu
menka,
mai. Jei kas dešimt metų čįns, Rusus arba ir pačius1 g
'a
kams įkyrėja. Kai-kurios pa pradedant Telšių
Lietusių tnlikų t. y. ateitininkų ir auš
prie žmogaus stuomens ])risi-l Lenkus. Tad skaitlingos ka šeimynos dvasinė jiega.
rapijų mokyklos to įpročio gimnazija žymiai sustiprėjo: rininkų. Vieni ir kiti turi sa
Gustaitis tvirtina, kad A dar prisilaiko, kitos jau palio prisidėjo naujų mokytojų ,1. vo kuopas, daro susirinkimų ir
detų po colį, tai 1080 metų I ruomenės palaikvnnas jam emeriknnizacija Amerikoje ei vė.
žinonės pasidalytų šimtu co- sus tiesiog nesuprantamas,
Gedminus ir p. Jagaudas — net leidžia rankraštėlių atei
M.
nant
vien
švelniais
budais,
lių dugstesni negu buvo pirma,
Pagaliau tas Lenkų agentas,
Tečiau Gustaitis nėra aklas mokytojas matematikos. Juo tininkai “Džužos Aini”, auš
PrakUknoja 28
t. y. maždaug 166-168 colių anot laikraščių, panukalavęs tų Amerikaiiizacijos švehmni Amerikos viešųjų mokykit,; zas Gedminas, buvusis Ame rininkai gi “Bepradijų”. At
OfiMU 3148 So. Moi
Chicago. m.
arba keturiolikos pėdų augs-įduoti .jam žinių apie Lietuvos autorius tiki taip smulkiai gilėjas. Jis pastebėjo, kad jos rikos “Lietuvos” redaktorių eitininkai turi savo fondų selp Kertė 82-ro 8L,
8PECIJALI8TAS
jog
mintija,
kad
viešųjų
mo
nemokėjo nei tiek aprūpinti dėsto Lietilvių kalbų. Direkto ti neturtingiems draugams, IfoterlAkų, VyrlAkų, taipgi chro
C10,
Į karuomenės skaitlių ir visų jos
■kvklų
vyriausybė
leistų
jos
niškų Ilgų.
vaikų dorų, kiek parapijinės riumi yra kun. knp. Antanui kuriame yra į 6,000 auksinų kn OFISO VAI.AND08:
Sangerienė minėjo 52 klini-1 sudėtį.
...
12 ryto
kas, bet Olandijoje jų nėra nei Tokiuo jo drąsumu nebuvo
Lietuvių kalbos mokinti mokyklos, “1H90 m. iš 89 jau Simaitis, inspektoriumi p. Ko pitalo. Aušrininkai jo neturė Iki I po pietų, nuo t Nuo
Iki I rtlaavakare.
vienos. Nei būti negali, nes gulima atsistebėti. Bet Lietu- 11 n<d g^L ,nokm^(,-i”' <I«oti, nų prasikaltėlių nuteįstų kalė švs, baigęs nesenai molėshb jo, teeinu .1. (ledinimis atvy daNedėllomle
aųo 9 Iki t po plot.
Olandijoj teisės draudžia gyvi
gw|vos
reikalu minisminis-|n
jinai buvo 61 viešos mokyk eieaiT^joje, pasižymi kaipo kęs iŠ Amerikos Mano įsteigti,
Telefono* T*<da 887
vos užrubežiniu
užrubežiniu reikalų
dytojttms ii priėmėjoras išim- tevis Purickis jam mandagiai!
los auklėtinis ir tiktai 3 para geras katalikas veikėjas. Be to ar beparlyvį, ar soeijalistiškai
ti iš motinos sveikai augau- j visus priekaištus atsakęs, ka tųkj pasišventusį jiems pijinės mokyklos mokiniui. Vė yra mokytojais: L. Abromavi moksleivijai šelpti, kuriam ma
tį vaisių. Tokioje šulije kaip Tik apie karuomenės sudėtį agentų. Bet kad Lenkai netui linu sųntikiai dar uršėja. 190.' čius, p. Nikolskienė, (baigę no gauti nemaž' lėšų iš Ameri iiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiaiiiiiiiiHiii
Itee. 1130 Iii.lcpcn.lcnce Rlvd.
Olandija gali Imti šiuidakta-1 jis negavo jokių žinių. Nes tos jau net duonos, tai stebėtinas m. prieš 350. viešųjų mokyklų mokslus ir jau praktikavę), kos Lietuvių. Ateitininkai
Telefonai, Von Boren 284
rių slapta dauginančių pelnų žinios, be abejonės butų tuo- toks t<> Prancūzo jiems berną prasikallėliiis tik 5 parapiji p. Kryževičius, p. Ložinskaitė skaičiumi |>erviršijii aušriniu
iiių; 1908 m. 9 parūpijiniu ir kiti. Gimnazijoj yra septy kils ir jų dvasinė jėga stip
iš slapta us kūdikių žudymo, jaus patekusios, Zeligowskio vimas.
1x4 klinikų tiems tikslams nė- ausin, o iš ten Varšuvon.
Lietuviai pažįsta vilkiu prasikaltėliui prieš 312 vals llios klasės, visose apie 300 l es n ė.
Ilusas Gydytoja.,, rl Chirurgas
Be Lietuvių gimnazijos Tel
tybiniu. privatines mokyklas mokinių, vaikinių ir mergai
Mpreljalielaa MoteriAkų, Vyriikų
ra visai.
I Aišku, kuip Pruncuzai ber- įsivilkusius avių kailiuose.
Vaikų ir visų ehroniAkų ligų
Gimdymų kontrolė yra Olan- nauja Lenkams kasdami duo- nors tasai Lenkų agentas giu čia išv’h'n imant katalikų" iv čių. Mokyklos imijias kiek šiuose dar yra Žydų'giįima
V/lli/VNIMIS: |O—|1 ryto 2 «3 po
ankštas ir nelabai pa (ogus, zie žįjįi.'taip put buvo l.eiildi gilu- pietų. 7—8 vek. Nedėliotai., 10—12 d.
dujoje gana prupl i tusi tarp atį- l’ių po Lietuviais. Jei Lenkui rus, bet jo gudrybė niekai prieš protestuntu.” (p. 76).
Gustaitis, vis-gi nepastebėj nių šaltas; prie pat gatvės ųnt nnžija. teeinu piiskutiniu lai Ofl»a« 3354 So. Ual*U4 BU, OUtoogu
civių darbininkų ]X»s kasyklas hutų kiek turtingesni, reiktų teisybę, už. kurių Lietuviui ko
Telefoną* Drover MM
P. S
to kas puola j aki* kitiem? iŠ kulno prie ežero. 1. mokyklom k6 ji uždaryta.
dėlto, kad biaka/, ueaprapino1 pamanyti, kad jie gerui apmo- voja su savo skriaudėjaii'.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiniiHiiiiniiiiiii
Nauja Knyga.

MALDAKNYGES

SKAITYTOJI! BALSAI.

■■
■

L

DR. A. L YUŠKA

Y. W. RUTKAUSKAS

Iš LIETUVOS,

L

DR. G.

GLASER

DR. A. A. ROTH,.

Pėnitfadienfp, Vasaris 18, 19$T

Vijurkas savo korespondenci
KEWANEE, zll
žinoma, atitikimų randai,
joj nebuvo minėjęs nej kliubo
kūr Lietuviai privemti uA|iBCTOAI Palikta mu»q sankrovoj.' EXTRA[
vardo, nei dienos, kada tas šo Vastyio 2 d. šv. Pranciiko Ii- mokėti uždarbio taksas, ites
fitai ku? stebėtina, proga nusipirkti augttoa*pu
kis buvo. Gal jis rašė turėda gonbuty mirė Pranciškai 0udmo- vietiniai tųtaksų vedėjai tikrai
šies OVARANTUOTA VICTROLĄ vertės iki >350.90
tik už 185.00, priedų veltui 12 rekordų, 200 adatų Ir
nas, 50 m. amžiaus. Paėjo ii JukDEIMANTO ADATĄ.
Alos NAUJOS
PUIKIOS
DU B0I8, PA.
operetę — . Išeivis. Choras ir mas minty kitą kokį Lietuvių niikės kaimo, Kelmės valič., Ra ar tai nežino ar neinformuoti,
VICTROLOS palikta mueų 8ANKROVOJE didžiu
jaunimo
kliubą.
Lietuvių
va

kad
Lietuviai
paliuosuoti,
ir
atskiri solistai ųjau lavinasi.
lių (nusikaltų pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
seinių apskr. Paliko nubudime
viena MAAINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUV88
Misijos.
Jiems vadovauja varg. A. Stan karuose nepadoriai šokantiems moterį, keturis sūnūs ir vienų duk užsimokėję tegul kreipiasi į
GVARANCIJO8. Kam tai pirkti iš antrų rankų
ir
neklausantiems
perspėjimo
Biurą,
o
su
laiku
jiems
bus
pi

mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAUJĄ (ĮVA
šauskas.
terį,
taip-gi
du
broliu,
Antaną
ir
Vietinėje 8v. Juozapo Lietu
RANT UOTĄ VICTROLĄ vertės iki >250.00, tik u*
Lietuviams
arba
svetimtau

nigai
sugrąžinti.
Nors
pasitai

Tėvai,
raginkit
savo
sūnūs,
>26.00 su rekordais ir adatoms VELTUI ii musu
Vin»ą
Amerikoj
ir
du
Lietuvoje,
vių K. K. bažnyčioje b ir- 8 die
čiams
reikia
grąžinti
įžanga
ir
ko
ir
klaidų,
bet
valdžia
4ANKROVO8.
Pilnai uštlkriname tamista, kad nėra kitos krau
nų Misijos. Prasidės Vasario dukteris priklausyti prie ka paprašyti apie'; di svetainę. kurie dabar tarnauja Lietuvos ka- atitaiso jas parodydama, kad
tuvės nei sankrovos lygios musų sankrovai palygi
talikų
jaunimo
organizacijų.
ruomenėje. Nabasninkas priklausė
(Feb.) 20 d.„ 1921, ir baigsis
nant auplglnlmu.
Net koktu darosi, kuomet pri Tai geriausias suvaldymo bū prie dviejų dr-jų: Šv. Antano ir teisybė ir prielankumas vi
Sankrovos
Mes žinome, kad apsimokės tomistai atvažiuo
Vasario 27 d.
das. Kitur jau taip daroma Am. Liet. Ukėsų. Buvo geras kata siems yra suteiktas.
ti, nepaisant k-**- u-v-nat. Taipgi fiee turime tūlo
augantį
Lietuvių
jaunimų
ma

Kaina tik tų augštos lųs.ea 'ilguos ODOU IR VELOURO
Misija^ laikys Tėvas Pran
— Red.
likas ir šelpėjas tėvynės reikalų BRIGHTON PARKO ŪKTU
8EKLYČIOMS SE'pu. kuriuos parduosime už pir
tai
gatvėse
dykinėjant
arba
ciškus, T. L Pamaldos ir pa
mų pasiūlymą. Mums reikia vletoi
Palaidotas
su
bažnytinėmis
apei
Mes pristatysime VISIŠKAI VSBLTUI mieste Ir
VIAMS.
mokslai bus rytais ir vaka trinanties apie namus, tvoras.
ROSELAND. ILL.
gomia
priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBER-.
Žiūrėkite, kur jie eina,-su kuo
TY BOND8AI PRIIMAMU
Nebūkite Be "Draugo”
rais.
B. V.
draugauja.
Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. Nedėldienižis nuo 10 ryto iki ė p. p.
Klausyti išpažinčių pagel“Draugą” djenraftį galima
Sausio 5
1921 m., K.
Vasario
20
<1.
Auditorium
sve
NATIONAL STORAGE CO.
bon pribus daugiau Lietuvių
KLAIDOS ATITAISYMAS. gauti be kitą vietą ir šiose:
tainėje bus paminėjimas trijų Strumilų svetainėj buvo su
Viršiausia
sankrova ir pardavimo kambario
P. ŠIMKIENE,
kunigų.
rengtas koncertas, menginų
metų
sukaktuvės
nuo
paskelbi3933 So. Ashland Avė., Kampas 11-as Gatvės.
Visi vietiniai ir apielinkės
Nuoširdžiai, ačių už patalpihimą 4368 So. Tairfield Avė.
moLietuvos nepriklausomybės. kontestas. ir šokiai. Programa
KRUKAS BROS.,
Lietuviai yra kviečiami daly
Jubu laikraščio No. 34 mano trum
Bus žymus kalbėtojai iš Cbi- susidėjo iš: a) Grožybė Lietu po raštelio. Bet aš patėmijau ten 3863 So. Rockwell St.
vauti ir naudoties per Misijas
vos, b) Spragilų daina, c) Te
L"1
teikiamomis Dievo malonėmis. cagos. Vakarų ves miesto ma kėk dukrel—gerai atliko vyrų mažą korektūros klaidą, kurios BUOIUNAB,
joras. Tat visi Westvilliečiai
fl
Kun. M. J. Urbonas, kleb.
neatitaisymas galėtų suklaidinti 2900 W. 40th Str.
choras.
ruoškimės tan vakaran, nes
“Plaukia sau laivelis”—p. K. skaitytoją, būtent žodžiai: “Šiuo- J. ŽOLYNAS,
tai
svarbios
sukaktuvės.
4063 So. Mąplewood Avė.
WORCESTER, MASS.
mi pranešu, kad perlaida $342 su
Pazarskis atliko silpnokai.
IIIIHIIIIIUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUp
Ažiukas.
J.
SYMONAS,
Smuiko solo išpildė L Dar mojo lQ00 auks. yra priimta.”
BEPTHOV’ENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metss.
Vasario 6 d. vietinė Blaivi
gaitė. Kaipo iš jaunos smui Turėtų būti: kad perlaida No. 342 4140 So. Maplewood Avė.
WAUKEGAN, ILL.
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m.
ninkų kuopa apvaikščiojo savo
kininkės daug tikimės ateity sumoje 1000 auksinių yra priim J. SMITH,
Mokinama
Jvalrlų muzikos šakų. Užsirašyti galima bile kada.
' 1
i
3313 So. Kedsie Avė.
3259 South Halsted Street
"
Chicajo, DL
metinę šventę. 10 valandų ry “Draugo” num. 29, Vasario je.
ta.
Telefonas Boulevard 9244
te buvo iškilmingos mišios. Vi 4 d., (28 num., Vasario 3 d. — Solo “Meilė” išpildė SinausSu tikra pagarba,
si nariai ir narės sykii\ ėjo Red.) tilpo iš šios kolonijos kaitė ir “Vai močiutė mano”
——..................................
FARMOS.
Narjausiuos.
bažnyčion sekdami vėliavų, ant korespondencija, kurioje p. Vi Marcinkevičiūtė. Abi jos nors
Kam nusibodo fabrikantams ver
gauti. pirkite forma* nematysite be
kurios yra Motinos Dievo So- jurkas apjuodino atletų kliu- silpnokai atliko^bet pagirtina,
darbių, Tamstų gyvaalmae bus uitikMOKESČIAI.
rlntas ant visados. Amerikos piningai
polingos paveikslas. Vėliavų bų, papeikė mus kolonijos kad stengiasi lavinti savo bal
stovi augščiausla už viso pasaulio
(Prisiųsta iš Am. Kaud. Kryžiaus) taip pat ir žeme brangsta ir bus bran
nešė . p. V. Rimša, nes jis jų mergaites.
4Ž Broaduay New York City
I____________ . /
sus.
gi. Dauguma žmonių nori pirkti for
įtaisė ir paaukojo draugijai.
Uždarbio
taksos
praeitais
Skaitydamas šitų korespon-v Duetų“Sweet visions” ir“Ab
TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per LIBAVĄ Arba
mas bet nežino kuri Geriausio yra
HAMBURGĄ — EITKŪNUS
Tų dienų Visi nariai priėjo- denciją žrtiogus gali .manyti, sent” dainavo p. I. Niekieno dviem metais nemažai nesma pirkti naujoj Lietuvių Mlchigano Ko
lonijoj kur galima gyvent nevartoda
I LIETUVA
prie šv*. Komunijos. Pritaikin kad atletų kliuibus rengia’ ir ir p-lė E. G. Makariutė. Jos gumų ir visokių baladonių pri* mas nei svetimtaučiu kalbos mes tu
Laivai išplaukia )cas 14 (1. Dideli dviejų sriabu pačto laivai Išplaukia:
rime
lietuviškas
draugystės,
parapi

tų blaivininkams pamokslų pa užgiria visokius biauriausius ir užžavėjo visų publikų.
davė svetimtaučiams. Priežas jos. mitingus, balius, pikninkus ir
S. S. “LITUANIA” Kovo 4
# S. S. “POLONIA” Kovo SO
lietuviškus turgus. Visoj Amerikoj
sakė dvasios vadovas gerb. nepadoriausius vakarus. Tas
S. S. “E8TONIA” Kovo 14
J S. S. “LITUANIA” Aprtl 1S
tys
šių
baladonių
yra
kelerio

Cter. solo Fantasia išpildė
kitos tokios vietos nerasi, musų tar
Visi
laivai
turi
puikus
kambarius
trečios kliaaos keleiviams
\
kun. J. J. Jakaitis.
t
yra netiesa. Jei ant minėto va p. V. Niekus gerai. Kaipo pos, bet svarbiausia tai, kad pe randasi labai turtingu farmerių
Kreipkitės
prie
musų
agentų
jūsų
mieste
arba
pas
\
rim
turi savo žemdirbystės, maši
Vakare pobažnytinėje sve karo kas ir šoko “sh lininy” ar kompozitoriui nieko negali už- uždarbio taksos yra toks nau kurie
K. KEMPE, General Westem Paseenger Agent
nas, paalunus ir t t. Reikalui prisiė
130 North La Šalie St., ^/osav^ssfĄvs*
Chicago. ziauivis.
Illinois.
tainėje buvo programa, kuri kitokius rihskus, kurių mes mest.
jas įstatymas dar nesuvisai jus nereikia kreiptis prie svetimtau
čiu. Pirkite nuo savųjų o ne nuo agen
susidėjo iš prakalbų, deklema- nepatėmijom, tai tų darė sve
Šv. Antano Draugystė jau 3 metai
Pijano solo “Rondo Capric- užbaigtas ir galutinai nusista- <tu.
kaip pardavinėja farmas ir visi kurie
cijų ir skambinimo ant pijano. timtaučiai, kurių prisirenka
tęs.
Žinoma,
ir
kitose
valstijopeĄ ją pirko džiaugiasi. Agentai ku
ciosso” paskambino p-lė E. (!.
REIKALAUJĄ.
Pirmiausia kalbėjo svečias daug ne tik į kliubo, bet ir vi Makariutė visai artistiškai. se uždarbio taksos naudojama, rie ateina daugiausia i stubas ir siū
lo jums aukso farmas tų sergfekites
iš Waterburio, Conn., kun. J. sų Lietuvių Suruoštus vaka Roselandiečiui turėtų nudžiug bet tos valstijos kur kas ma nes nuvažiavus bus visai kitaip. Pos- Reikalingas tuojaus atsa
kul nesakykite kad agentas apgavo
Bakšys apie blaivybę, taip-gi rus. Šokių įvairumai yra to ti susilaukę tokios pijanistės. žesnės, todėl ir tvHrkvnins
ivumjma.
|1Q(>0
daugiau o uip labat kantis vargoninkas. Alga $75.
Perkėlė scavo ofisą po noi
daug
atsitinka.
rodė paveikslus ,iš girtuoklio kie pat kaip vienų, taip ir Garbė K. G. Makariutei, kad kur kas lengvesnis negu kad
Atsišaukite pas
|4729 So. Ashland Avi
Norėdami
platesnių
informacijų
ir blaivininko žmogaus gyve kitiį rengėjų. Sustabdyti ne dalyvauja Lietuvių vakaruose Amerikoje, kur pramonininis kreipkitės šiuo adresu:
9
Spct-IJallstaa
Kun. E; V. Grikis,
DAUNORAS,
■DŽIOVU, MOTERŲ Ir VYRŲ
nimo. Malonu buvo žiūrėti į gražiai šokančių negalima, ne.* ir savo gabumais žuvėja pub padėjimas taip plačiai išbujo Box 7 KAZ.
396 Church Street
_
Custer, Mfch.
■Valandosnuo 10 iki 12 išryto;
jęs. Galutinai kaip bus su už
savininkui neturi likų.
blaivininko žmogaus gyveni svetainės
New Britain, Conn.
12 iki 5 po pietų; nuo J Iki 8
|vakare. Nedėliomls 10 kli 1
darbio taksomis dar nežinome,
mų: namai gražus, vaikučiai tvarkos pęižiurėtojo arba poGERA
PROGA.
“Nesigraudink’’, “Yau-gudTelefonas Drezel 2
bet laikinai yra gan maža mo
gražiai aprėdyti, visa šeimy licijanto.
Pasinaudokite.
ri, gudri”, Vienas žodis ne šne kestis ir labai lengvai nuo jos
PRANEŠIMAS.
na linksmais veidais. Kitokis- . Girtuoklystės šiame vakare
Parslduoslu savo visą blzn], krautuvą
ka’” išpildė Visų ftv. par. cho
Ir spaustuvę, talppogl stubas daiktus.
pasiliuosuojaniu, kas kituose Geras biznis, geroj vištoj, apgyventoj Chernaucko Daržas jau galima rangi buvo girtuoklio gyvenimas: negulėjo būti. Jei p. Vijurkas
davoti ant ateinančios vasaros dėl
ras, po vadovyste p. V. Nie kraštuose negalima.
Lietuvių, Lenkų Ir Anglų, su kuriais plkninkų ir visokų žaidimų. Draugys
matė
kų
pardavinėjant
svetai

namai sugriuvę, vaikai apiply
Tel. Canal 867 Vak. Canal 31
yra
daromas
biznis
ir
išdirbtas
per
20
kaus gerai. Žodžiu, šio koncer
tės ir kllubat pasiskubinkite.
šę, moteris išblyškusiu, pagel nėje svaigalus, tai jo prieder
metų. Priežastie mano pardavimo, pa
Didžiausias
vargas
svetim

Parsiduoda
sallunas prie didelės
to programa buvo klasiška.
ti mirė ir aš turiu išvažiuoti j Lletutusiu veidu; žodžiu, baisus bu mė buvo pranešti miesto poli
taučiams
Nuprasti
ir
prisilai

vąvą užimti ūkę. Kas nori, turėti ge dirbtuvės, priežaatj patirsite ant vie
Tik gaila, kad mažai publikos
rą bizni ir dar prie to išmokinsiu tos 418 W. 18th Street.
vo reginys. Matę tuos paveik cijai.
Lietuvis Gydytojas Ir
kyti šio naujo įstatymo yra drukorlško
Tatp-gi parsiduoda sallunas 1713 S.
darbo, kotiai išvažiuosiu.
buvo,
tai
oiiužui
ir
pelno
liko
Mes nenorime kritikuoti p.
slus aiškiai suprato, kaip daug
Kas
nori
ir
žino,
kas
tai
yra
biznis,
Panai
Str.
Del
platesnių
žinių
kreip

Chirurgas
Visų Šv. parapijai. Mat, rose- todėl, kad jife ar tai suvisai ateikite arba atsišaukite sekančiu kitės
1811
So.
Halsted Street
kenkia žmogui alkoholis ir ko Vijurko rašto, bet manome,
v
'
landiečiams labiau tinka inas- nenori ar nesupranta papras antrašu:T. P. KRMANAU8KA8
Geo. M. Ghernauskos
Valandos: 10 iki 13 ryto: 1 Ik) <
kių pragaištį jis daro namams kad jis neturi teisės vadinti
tų valdiškų teisių ir nesilaiko
418 W. 18th Street
Roosevelt 7780
po pieL 8 Iki 8 vakaro.
Lietuvių katalikų draugijų kruiai baliai, kur prisirenka jų hurodymų. Jie nusistatę 1S7 So. Mate 8t Shaarendaah, Pa.
ir visai šeimynai.
visokių nežmoniškai apsiren
Antras kalbėjo gerb. kun. ’.J. svetainę “ištvirkimo urvu”,
PINIGAI.
gusių asinenų. Į tokius balins savųjų tvarkų ir spiriasi jos
J. Jakaitis, didis blaivybė* (p. Vijurkas taip nerašė —
laikyties,
nepaisydami
visai
Uždirbami
sulyg musų
paduotų
Fhone Seeley 7439
eina visi: seni, 'jauni, dideli,
instrukcijų. Prityrimas nereikalingas,
mylėtojas. Jo kalba buvo įs Red.), nes kili ubas visados šo
kokį
įstatymai
yra
valdžios
DR. I. M. FEINBERG
mes Jums parodysime kaip. Atsilan
pūdinga. Jis labai prijaučia kius laijco Lietuvių svetainėje. maži. Nereikia daug nei skelb užvedami. Idant palengvinti ir Po valetai neažmMk, kad geriao- kykite o aš paaiškinsiu. Valandos nuo Gydo specijallal visokias vyrą
ti, raginti. O kada rengiama
moterų lytiškos ligos
etos vaistas tavo skOvtal yni EATO- t iki 4 Bubatdrais iki 12.
blaivininkams ir visuomet pa
Mes neužsiginame, kad klai
2401 MadLnon Str., kampas
svetimtaučiams ir valdžiai, šis VIO. Pmtaltas visos Memagosoi
Mr. ADAMS
klasiška
programa,
kur
rei

tem Avė., CBicago
deda jų reikaluose. Jis kvietė, dų nepadarėnte, nes visi musi^
838 Consumers Bldg.
skyriub Svetimtaučiams Infor sovlriktalmo, o tas telikta, kad rei- I
"-- 4
p|pt f-- g
kalingas
prisirengimas
ir
triū

Stalo
O
-l V f [.-s.
ragino žmones prisidėti prie nariai yra jauni, nėra nei vieno
macijos
Patarnavimo
Biuras
naudingos organizacijos ir pa senesnio, kuris nurodytų mu sas, tai roselandietis su ranka prie Amerikos Raudonė,jo Kry
pamojęs sako: “Et”. Laikas
FARMA ANT PARDAVIMO.
gelbėti ištraukti iš alkoholio sų klaidingų apsėjiinų.
žiaus atydžiai seka visus val
Tel. Randolph 2898
jau
butų
rvselandiečiums
ats
Aš norių surasti vyrų dėl savo 25.'nasrų tuos, kurie patys nega Waukegan’o Lietuvės mer
džios
išdavimus
ir
su
valdiško

000 akrą fanuos, geras puikus juod
A.ADVOKATAS
A. SLAKIS
lį išsigelbėti. Liūdna, sakė, gaitės i šita korespondencija kirti dailę nuo žemos rųsies mis įstaigomis kuogeriausius Štai ir gavėnia mumis ateina žemis. 14,000 dirbamos; Įrankiai ir
Ofisas vidumiestyj
Nekurie žmones maista per visi reikalingi darbui daiktai randa
matyti, kad daugelis žmonių yra labai užgautos, ypatingai t rukai no.
ASSOCIATION BLDG.
si, pirmą mokestis >1,000, balancas
ir ųrtimiausius ryžius turė maina
1P So. L* Šalie St.
užmokėsi iš pelno nuo farmos. Atsi
nesupranta blaivo gyvenimo penktu ir septintu paragrafu. Merginų konteste* p-lė D. damas, visada pasirengęs su
Valandos: 9 ryto iki 6 po pM
šaukite.
\
Subata,
Sereda
o
ir
Pėtnyčia
Sinauskaitė gavo pirmų dova
Panedėllals Iki 8 vakare
ir nesinaudoja ,įuo.
teikti kreipiantiems informa Praleisk be mėsos pabandyk BENNKTT 421 FIRST NATIONAL
Jos visos buvo tame vakare,
Nedėliomls ofisas uždarytos
nų,
p-lė
J.
Jarukaiciutė
antrų,
BANK BLDG.
Tat laikas, broliai, pradėti nes .dauguma jų turi brolius,
cijų ar net ir pagelbėti šiuose Jyčia
p-lė
S.
Grigą
ravičiutė
trečių,
gyventi gęažu, prakilnu gy priklausančius prie kliubo.
klausimuose.
Ir gaspadinc ten bus pagyria PARSlkUODA drabužių krautuvė.
p-lė. J. Dargaitė ketvirtų ir
venimu, nes kur žydi blaivybė,
Mes visndps tnėgindavoni
Biznis išdirbtas per t metus geroj
Idant
tų
visiką
tinkamai
ir
Kad ir be mėsos gardžių iš Lietuvių
ten žydi dora ir sutikimas. Tie gerume sutikime būti su viso p-lė O. Susniutė penktų.
apgyvento! vietdj. Pardavi
J. P. WAITCHEES
teisingai atlikti, šis Biuras virta
me priežastį dntlrsite ant vietos. Kas
Roselandietis.
žmonės yra geri tėvynainiai. mis čia gyvuojančiomis drau
Lawyer
atsišaukite greitai nes svetim
kasdien susineša su valdiško Pirkę ruginiu iš musų miltu norite
LIETUVIS ADVOKATAS
taučiui nenorėčiau parduoti. Adresus:
Tai-gi, visi spieskimės į blai gijoms, ypatingai su Vyčių
Vakarais: 4809 8. Anblaad
mis įstaigomis ir asmenimis, Prikepkit gardžiu bandeliu
CICERO, ILL.
Draugas Piibllahlng Co.
vininkų eiles.
Tel. Yards 105)
kuopa. Nesenai kliubo susirin
3884 South Oaklcy Avė.
ir karts nuo karto šios įstai šiltu
Dien. Koom 818—18P N. Oabrtr I
I
Koresp. V. B. > kime buvo svarstyta apie pri
Tel. Randolph 3607
gos kreipėsi į šį Biurų su pra Oi, kaip tai gandu rupi duo (L K-)
Pranešimas visiems Lietu
sidėjimų prie Vyčių kutųios,
šymu, kad suteiktume svetim nele
viaijis muzikantams.
WESTVILLE. ILL.
ANT RANDOB.
bet kuomet išėjo aikštėn, jog
taučiams įvairius pranešimus Net kvepia čystu rugiu duo 2 kambariai dėl ofloo labai pato
Tel. Yards «»
Drovar
Randasi ir tokių atsitikimų, nelė
Čia buvo suruošti fėrai Lie keletas žymių ypatų vyčiuose Kurie dar norėtų priklausyti prie
gus daktarui arba kokiam kitam blsŠv. Antano par. beno ir orkestros,
yra
priešingi
kliu
bėriam
s,
kimi
Dr.
V.
A.
6IMKU8
tuvių katalikų parapijos nau
kur šis Biurus svetimtaučiams Vaikučiai prašo savo mame nluj. Atsišaukite:
Lietuvis Gydytojas,
kviečiami atsilankyti susirinkinian,
.rimas
buvo
atmestas.
10787 S. Hichigon Avė.
dai, kurie tęsėsi perr astuonias
yra suradęs ir nurodęs įvai les
t
kuris
biiH
antradienį,
Vaa.
22
d-.,
Mes busime labai dėkingi,
8308 K HalstM 84.
dienias. Žmonės prijauzdami
1 --- ---7:30 vai. vakare, Šv. Antano par. riems valdiškiems asmenims Kad neaplenktu ir jų 'daleles * —■
Valandos: 10—12 it ryto 1—8
kad
PVijurkas,
ur
kas
kitus,
parapijai skaitlingui lankė fo
I—S vakar* Nsd. 19—13 iš
svetainėj, 15-ton gatvės ir 49 Ct., jų neteisingų pusielginių su Kad rupios duonos kas diena
mutydamas
musų
klaidas,
pra

keptų
rus, Įeigų imdaryta $1,800 dol.
žmonėmis
kurie
kreipėsi
čion
Cicero, IU.
(ilyno pelno liko suvirs $1,300 nertų klebonui, kuris turi pil Kviečiami iv visi uariai susirink užtarymo. Keliems tukstan- Ant riekės storai medaus už
■ARGOAK
teptų.
dol. Dnug tame pusidurbavo ną valdžių ant mus, arba mu ti tan susirinkimui!, nes daug yra eiutns juu net ir /mgrųžįno į40 akių fanus, su budlnkuis, žeme
■
Praneš
Pranešimai
Avritn
nuo bloklo
didmiesčio
klebonus, daug triūso padėjo sų raštininkui, kuris praneš svarstymui svarbių dalykų, ir pra mokėtus taksų pinigu*. Besiu>sra mprlll
meau ir
ir filtrai
turai Čvufii
cystu dirbame
Wabh22
,h Rmylios
n puse
nuo
I Dr. M. T. STRIKO^
S
moterys ir merginos, o vieny susirinkimui.
dėti veikti didelį darbą, nes juu teirau.įuiit šiokiais klausimais ruginiu miltų siunčia į viens depot. Dali rash. kitus ant išmokėsLietuvis Gydytojas
Gydytoja
Ir
čio.
kulną
>200
už
akrą.
Atsišauki

Švento Baltramiejaus Atle puvattariH ateina, o muzlkuntains Sis Bintus net ir išsirūpino Valstijas tik pareikalaukite o
fl Perkelia ofisą j Peopia
bė visų parapijonų padarė liek
te arba rašykite
fll919 W. 471h Str. Tel. BouL
tų Uliuho valdyba.
darbymelė.
parapijai liutnios.
tiek, kad Lietuviai, kaipo Ru prisiųsiiu ir jum. Adresuoki t:
PAČI. BAUBLY
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 8
Staniu Kundrotas, rait.,
vak Nedėl. 10 iki 13 rytari
WALKNČIUS,
1104 W. 18 Street
Parapijinis choras čia ketina
Kun. H. J. Vaičiūnas, pirm., sijos pavergtos tautos žmonės,
Kės. 2914 W. 49rd
Jonas
Docis.
koresp.
119 Waahingtoo St.
suruošti didelį koncerte.. Ža
Nuo ryto Iki plet
L, Kt'fksriunas, Bs'iio vadas, butų paliuosuoti nuo mokėjimo
■Tel. MiKtnley 293
Bart
Miohigu.
Turime pastebėti, kad p. 1 * , 4.. .Vailokas,.
da pa t.ddj f.eeuoje ftaiikau:Basi.
ŠAU tdk-ų.
• »
\
f

MUZIKA

M.
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DR. P. Z. ZALATORIS
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IŠ GKICAGOS LIETUVIŲ
' KOLONIJŲ.

NESURANDAMA TIKROJI
PĘIEŽASTIS.

NIEKUS KALBA MOTE
RISKĖ.

Vakar per <li«Hią patsai po Atsisako pripažinti savąja ir
dukterį.
licijos viišiniilkus-ir detektivų perdė.tinis vedė tamyimis
----- -—v—
Atkastos
darže moteriškės
ir kamantinėjo polieinbną ITinze, kuris nužudė jiolicmoną* Cbamberlin lavonas yra la
voninėj po num. 175 No. MiPow<?rs.
Ir paskelbta, kad nesušok ebigan avė. Koroneris Peter
ta tikrosios priežasties . tai Iloffman vakar buvo pradė
ten
žmogžudystei.
\ jęs tardymus. Atvežta
Mis.
Putli
To\vnsend
su
duk

Boliernonas llinze neatmai
nomai tvirtina, kad kuomet terimi Mariau, kurios savo
jis eidamas pro salinus) nugir mirusią motiną ir močiutę pa
dęs šauksmaj, tad inėjęs vidun kasė darže.
i
__
pažiūrėti. Powers buvęs gir Koroneriui klausinėjant Mrs.
tas ir šukavęs. Pamatęs moju To\vnseml išnaujo ėmė niekus
sį llinze piktai, į jį atsiliepęs, kalbėti, būtent, apie visokias
llinze tuojaus išėjęs laukan. dvasias, apie kokius tai bur
Bet Powers paskui jį išbėgę* tus. Pasakė, kad ji ne iš šio
ir smogęs jam veidan, Hinze pasaulio paeinanti. Užsigynė
išsitraukęs revolverį ir pagul net savo dukters. I‘av., jinai
dęs PoVerss).
sakė;
«r
Pas nužudyt/) Powersa ku “Nagi-, gerai įsidėmėk, tam
tentuose atrasta $1.200.
sta koroneri. Aš nesu Rutji
Kas indomiausia abudu po- Town.send. Rutji Toįvnkend yliemonu tuo metu buvo civi ra tik mvtas. Aš nesu Marįliuose rūbuose.
ankis motina. Buvo kita mo
teriškė, kuri Tmvo Marian’o>
TdKIŲ DAIKTŲ YRA
motina. Me^ nesava motina ir
CHICAGOJE.
ir duktė.’’

HMa U įXI

ŠVLVIA SOJBNOJĖ.
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\
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Peuktadieius, Vasaris 13, 1921

ATSIIMKITE LAIŠKUS Iš
“DRAUGO” OFISO.

Vasario 27 d, Tnmer Hali
(Norįli Sidėje) Lietuvos Vy
čių Cbicagos Apskričio cho
ras pirmą kartų stųto scenoje
operetę “SYLVLA”. Bilietai parduodami visu
smarkumu, todėl stengkitės išknlno nusipirkti.
Katrie jau buvo J,. V. Cbi
cagos' Apsk. choro įrengtuose
koncertuose, tie žino jų vertę.
Oi nebuvusieji gailėjosi. Todėl
dabar nųręikia
praleisti pro
Į
gos.
Z. M.

Vladas Smilgevičiau
Walter \Vitkus
Iš NORTH SIDES. '
Reimofi Možeiko
Antanas .ludikaįtis
Juozas Judikaitiu
Vasario 5 d. L. ik Dramos
Zenonas Pocius
draugija, po ftv. Cecilijos glo
Stanislovas Pocius
ba, parapijos svet. buvo įren
Kastan!iuas Martinnitts
gus 10 metų sukaktuvių vaka
Adomas Ruzus
rėlį. Svečių suėjo nemažas bū
Cleo. Petrauskas
relis, kurie linksmai savo tar
B. Zemeckaitė
iu* kalbėjosi apie įvairius rei
Ipolis Šileika
kalus.
Aleksandra Witkowskv
Neilgai laukus vakaro vedė
John
Sadauskas
/
*
jas pakvietė svečius prie už
Mike Sereika 1
.Tonas AlekiR \
kandžių, kurie buvo skaniai
Iš NORTH SIDES.
Knzim. Kavaliauskas
sutaisyti. Tuo tarpu prasidėjo
programa. Dvi sesutės Cuzi-’ Šiuomi pranešame gerb.Nortb- Antanas Spingis

LITHUANIAN SALES
CORPORATION
Per Spalio mėnesį Lietuvoje išmokėjo 'du mili
jonų keturis šimtus penkiasdešimtis tukstąnčių,
devynis šimtus keturiolika auksinų atsiųstų per
mus iš Amerikos. Lapkričio' mėnesį iš Amerikos
pasiuntė per mus į Lietuvą tris milijonus septynik
šimtus septynias dešimts aštuonis tūkstančius, devyniasdešimts penkius šimtus.

kauskutės padainavo porą 4»i- "Sidės Lietuvių katalįkų visuo- J°bn Tamošiūnas
nettų. Paskui kalbėjo raus menei, kad Vasario 27 d?, Šv. Julijonas Saulis
gerb. klebonas, kun. P. Meš-, Mykolo Ark. parapijos svetai Antanas Bartkus
knuskas,' pagildamas L. 0. nėje (1G44 \Vabansia Avė.) L. Petrauskas
Step. Leita
KODĖL?
Dramos dr-ją, kad gražiai Labdaringosios Sąjungos 6 Stanislovas Pavlikonis
Dėlto, kad Lithupnian Sales Corporation (Jdedarbuojasi Bažnyčios ir tėvy kuoipa ruošia .vakarą su įvai John Linkevyčius
tuvįų Prekybos Bendrovė):
nės labui, podraug neužmiršta ria programa, kuriarnezplačiai Mat. čiurlis
nei labdaringi) darbų. Po pra-> bus aiškinami La,b. Sąj. užda J. Junčius
1. Teisingai patarnauja. Siunčia pagal dienos
kalbos dar dainavo p-lės Mon. viniai. Bus vakarienė, kurią M. Sliakvs
kursą imdama tik mažą dajį už savo darbą.
ir Ona Ambrozaičiutės, Ona paruoš gabios nortbsidietės J. Bakutis
2. Greitai pasiunčia. Pinigų, paduotų persiuntiPaliuliutė ir J. Rutkauskaitė. moterys —„šeimininkės. Įžan Alek.. Jakaitis
_ mui neužlaiko, bet tuojaus perlaidą išduoda
Vijoms dainininkėms pijanu ga nebrangi e— tik 50c. asme- Ladisl. Orinis
.
kurią pats siuntėjas* pasiunčia Lietuvon.
Joseph Stonkus
mui. /
pritarė varg. Brazaitis.
Ant galo buvo duodamos Lab. Sąj. 6 kp. šįmet pasiry Adam Kasper
3. Greitai išmoka. Turį savo skyrius Kaune,^
dovanos nariams, kurie pri žo antrą sykį įstoti į Garbės Antanas Czechoviez
Vilniuje, Panevėžyje, Skuode, Mažeikiuose,
klausydami prie draugijos pe^r narius ir įnešti Centrau-$1000. P. Prunckunas
Liepojuje ir Vabalninkuose ir tiems kurie
i
----dešimts metų neėmė pašelpos. Tam tikslui ruošiamas i# tas
negali ateiti patįs atsiimti pinigų, tai pa
Visi gavo po aukso žiedą. Pro vakaras. Be visuomenės para
siunčia pašt\i iš Kauno.
'
•
1
Surastas vyras ir sūnūs.
mos
kuopa
nbgalės
to
atsiekti.
grama
užbaigtą,
tautos
himnu.
Keletas plėšikų nakčia už
f.
Saugiai
siunčia.
Dar
nėra
nei
vienas,
skatiPraeitam draugijos susi Taįigi, prašome paremti.
puolė garadžių Kdward Basli Visokiu niekų pasiklausęs
\
kas prapuolęs siunčiant per mus.
am Teanting kompanijos, 734 koroneris pertraukė tardy rinkime nutarta per pus su Kviečia Rengimo Komisija.
Tilden gat.
mus. Nusprendė palaukti, kol mažinti įstojimo mokestį. Se
AR NE LAIKAS
<
Iš BRIDGEPORTO.
kantis susirinkimas įvyks Ko
Cbicagon
atvyks
Mrs.
Ruth
Ir Tamstai siųsti savo giminėms Lietuvoje pini
Jie panaktinį įsisodino anvo 1 d., 7:30 vai. vakare. No Vasario 6 d. Simono' Dau
Townsend
vyras
ir
sūnūs
Ja

gų
ant pavasario? Ar ne laikas pradėti siųsti per
tomobiliun ir išvežė tolokai už
rintieji įsirašyti ininėton drau- kanto draugija laikė ųifaiesinį
mes.
įstaigą,
kuri yra suvirs dviejų tūkstančių Lietuvių
miesto vakarinėj daly.
gijon
kviečiami atsilankyti, susirinkimą Mark Wliite svet.
nuosavybe?
Jos vyras gyvena Detroite,
Likusieji plėšikai tuo metu
R. M. S. P.
nes
tik
tame
susirinkime
bus
Lietuvos Raud. Kryžiui auko
apkraustė garadžių. Paimta Mieli. Tenai ndvjbkatoųja. Sū
, Rašyk šiandien ir reikalauk kad mes prisiųsta
numažinta
įstojimo
mokestis.
jo po $1.00: J. -Jonaitis, • J.
Europą
visokių aut/Vmobilinių dalių nūs Jauta gyvena mieste Li
me savo kursą, tada sulygink su kitais. Rait. 1
Dvlnąvaitinl “O" l-nival
ma, O.
Uinskas, J. Gedvilas, P. Ruvertės 10 tukst. dol.
‘
Visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:
NEW YORK-HAMBURG
neika, K. Šaltis, J. Budrika,s,
Šiandie plėšikai retai kur Kaip vyras, taip sūnūs .tvir
/
Sustojant
IŠ BRI0HT0N PARKO.
A. Beržinskas, A. Gudinskis,
ChcrbourK Ir Houtliampton
gatvėje apiplėšia žmogų. Pra tina, kad Mrs. Ruth Townsend
ORBITA Gegužio 21—Uepos 2
važiuodami automobiliais sa- esanti nesuprantama moteriš Vasario 6 d. Nekalto Prasid. J. Vi Ii unas, J. Dainelis, A.
OKOPKSA Birželio 4-Me|tos 15
Beinaris,
F.
Gedminas,
A.
JaŠ.
P.
Ak
moterų
ir
merginų
kė.
Pirm
keliolikos
metų
vi
-vo aukas paima su savimi ir
ORBL'NA Birželio I8-Mepow 50
414' West Broadway,
neląvskas,
F.
ValanČus',
A.
Jadr-ja
parapijinėj
svetainėj
sa
šeimyna,
sako
jis,
gyvenu

1-2 ir 3-žios Kl. Pasažleriams
važiuojant apiplėšia. Paskui
i
Boston 27, Miu.
'
riie Royal Mali Steani Paeket <’.
išmeta laukan iš automobi si krūvoje ir buvusi laiminga. suruošė vakarą vargonų nau nulevičia. Kiti dėjo smulkes
327 So. 14, Šalie St., (Tllcago
Arba į musų skyrius:
Staiga jo moteris
pradėjus dai. L. Vyčių 36 kp, vaidino niais. Viso surinkta $17.15. Pi
ll<H>ni 512
Tel. Wabnsl, 58(i5
lių.
Arba prie Tlkletų pnrdtfvėjų.
lankyti susirinkimus, kuriuose komedijų: “Amerikiečių dova nigai pasiųsti Kaunan Lietu
CHICAGOJE, 3249 South Halsted Street;
vos
Raudonojo
Kryž.
pirminiu
“
kalbamasi
”
su
“
dvasiomis.
nos
Lietuvoje
”
,
kuri
gerai
iš

WILKES-BARRF4, 300 Savoj Theatre Bldg. *
DAUGELIS ŠAUKIA PRIEŠ
s
kui
R.
ftįliupui.
x
(
ėjo
ir
žmonėms
patiko,
ypač
BONDSUS.
Suiro šeimyna.
T. Janulis, pirm.
patiko p-lės J. Riorkaitė su O.
TŠTelafonaa Boulevard 9199
2
Nuo to laiko pakilęs šei Tvinskaite liežuvininkių rolėse.
Cbicagos valdyba pbmykšSVŠIRINKIMAI.
Jo Pirm vaidinimo p. J. Rama
Čius metus pabaigė su gra mynoje neapsikentibias.
DENTISTAS
5
žiuoju deficitu. Tani ta pati moteris pagaliau jpin kartą nauskas pasakė monologą. Po
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ
#
,5331
South
Halsted
Str.
oj
IŠ
T0WN
QF
LAKE.
Valdyba padengti deficitą ir pareiškusi, kad jis nuo jos pa programos buvo žaidimas.
Valandos: 9—12 A. M.
5
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ
1—C; 1—8 P. M.„
J
Nežiūrint, kad bažnyčioje ir A. L. R. K. Moterų Sąjungos
turėti kiek pinigų ant-rankos sišalintų, nes jis, girdi, jai
Vyru rudi ir juodi čeveTykai vėliausios
jos “spiritualisti- klebonas du sykiu skelbė, bet
sumhnė išleisti 8 milijonų dol. kenkiąs
21 kuopos paprastas susirinkimas
mados $8.50 vertes už $6.00. Turime
niani
”
gyvenimui.
žmonių buvo neperdaugiausia, bus penktadienyje, Vasario 18,
vertės bondsų. Tas sumany
pilna eile moterų čeverykų
Vyras apleido namus. Tą- tat ir pelno nedaug liks.
tuojau po pamaldų, šv. Kryžiaus
mas bus paduotas piliečiams
nuo $5.85 iki $14.00.
pat padarė ir sūnūs. Pakriko
/
X Mokinys.
parapijinėje svetainėje. Rąjungienubalsuoti.
šeimyna. Su motina pasiliko
tės, malonėkite susirinkti.
,
ĮJCTPVM
Reiškia, kad ant miesto no
GVDVTOJAfi XR CHIRURGĄ*
IŠ T0WN OF LAKE.
tik duktė Marian ir uošvė?
TaWj/&o.
OTlM.a Ir Gyvenimo vieta
X
rima dar daugiau užtraukti
4719 S. Ashland Av. Chicago
**53 South Halsted Street
Vyras ir stinuss-tečiau šelpu
Ant
virtame
Ualvenal
Stata
Beak
skolos. Tuomet miesto gyven
Vasario 2 d. ftv. Kryžiaus Susivienijimo Liet. exdcareivių Valandos nuo 10 liet 13 ryts: nuo
siu visas tris. Kas mėnuo joms
tojams padidėtų mokesčiai.
bažnyčioje buvo iškilmingoj susirinkimas įvyks Vasario 18 d. 1 Iki 4 po pietų; nuo 7 Iki • rak.
buvo prisiunčiama po kelias
Nedėllomls nuo 19 Iki X
Daugelis ^skelbia, kad bond
vestuvės. Kun. A. Martinkus J. Podžiuvėlio svetainėje, 1750 So.
TeletataM Tarta «MA
uiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiimiiiimmiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiimiiimiiii
dešimtis dolierių., Be to, Ma
sų klausimą piliečiai balsuo
moterystės ryšiu surišo jauną Union Avė. ir 18 gatvės. Visi na
rian mokytojaudama pasida
| VISUOMET TURĖK OMENĮJE į
dami turėtą atmesti.-Nes šian
riusi pinigų.- Marian yra ta porą: Lemontą su Ona Bra riai kviečiami dalyvauti, nes yra
die Chieagoje jau ir taip augšsvarstymui svarbių reikalų. Yra ir
lentinga pijanistė. Kaip tėvas, zauskaite.
=
Kad musų nanją krautuvė pripildyta puikiausių
ti mokesčiai
už nejudomas
Bažnyčia, o ypač altoriai naujų svarbių žinių.
taip sūnūs norėjusiu, kad Ma
|
auksiniu
ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų
Linfitis, pirm.,
nuosavybes. Paskui butų dar
buvo
gražiaį
seserų
išrėdyti.
rian mokintusi toliaus muzi
Fabionas ir Mickievicz ved. s laikrodėlių,
laikrodžių,
lenciūgėlių,
karolių
Pajuodi, rait.
didesni.
Per
šliubą
Šv.
Cecilijoj
cho

buvp
A.
Petratls
ir
S.
L.
Fabionas
koje. Bet motina nesutikusi.
S ką tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų.
A Ir tas tikroji tiesa.^
Siuntimas pinigų, laivakor
Iš visako pasirodomą, kad ras, kaip dėl savo narės, gie
Turime gramafonų rekordų, rožančių,
PADĖKA. f
tės, pažportai ir tt. „
Mrs. _Townsend arba pakvai dojo “Veni Creator”, M. Pet
kryželių ir kitų religijinių dalykų, taAIRIŲ POKYLIS.
rošius, jaunas smuikininkas, Afi, “Draugo” skaitytoja, nieko
NOTARtTTkA8
šusi, arba nudnodanti tokią.'
Kcal Rsletr, Paskolon, fnsnrlnsi
vorų užtikriname preke prieinama.
išpildė “Angels Serenada”. daugiau negaliu tarti, kaip širdin
Gydytojai ekspertai anali
Ir tt.
Cbicagos Airiai rengia |x>Solo “Avė Maria”, pritariant gą aėių už tą dovaną, tai yra ka SO* W. 35tb SU Kamp. Halsted St.
zuoja senės lavoną. Norima
J. WENCKUS
T<*1.: Boulevard *11
kvlį, kurio tikslas pagelbėti
, A.
..
.
.
.
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