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j tikrąją situaciją ir turi but
pasirengę kiekvienan netiketan nuotikin, kurs gali kas
m'anioiitas pakilti.''
Trotzky tąja proklamacija
(Draugui telegramos).
MEXICO CITY, lap. 16.—
mėgina savo kareiviams išai
_4
Už keletos mylių nuo čia mies
BERLYNAS, lapkr. 16. — mainomai tvirtinama, kad dalį
škinti, kad šiandie Lenkija vai
V7ASHINGT0N, lapkr. 15 telio Guadalupe katedroje pa Vokietijos vyriausybė pasiun karo kontribucijos turi mokėti
doma dviejų valdžių — viena
(Liet. Inf. Biuras). — Elta maldų metu ties didžiuoju au tė, sąjungininkams inrofmaci- ir Lenkija. Juk jai pripažin
oficialė ir viešoji, inėmus par
pranešė, kad pasiremiant ne- kuru pamesta bomba. Sprog jų, kad ji negalėsianti išmokė ta dalis Vokietijos provincijos
lamentą, kurs turi teisių daoficialėmis žiniomis gen. Ze- dama bomba padarė menkus ti 500 milionų markių auksu A. Silezijos.
ryti sutarimus, gi kita valdligowski ir Vilniaus srities nuostolius.
kontribucijos. Ta kontribuci
žia
sm )ta
P \& I 11
l > kurios priešaky valdomosios komisijos pirmiSąjungininkų atpildymo ko
Piktadaris ten pat katedro- ja turi but mokama ateinančio
V U L U
fstovi Pilsudskį, ir remiama įlinkas Mokrzecki atsistatydi- j
misija čia veltui darbuojasi
je nutvertas.
K a d n e p o l i c i _ sausio 15 dieną.
prancūzų kapitalistų, kurie nę ir išvažiavę Varšavon. Ci- j j a ž m o n 6 s ij b u t u
karo kontribucijos reikale. Vo
tuojaus
WASHINGTON, lapkr. 16. ginti su Suv. Valstijų spėko
Iš tikrų versmių patirta,
laikosi agresyvės gen. Deni- vilės valdžios priešakyje atsis- ]
kiečiai valdininkai į klausi
,
sudraskę
— Vakar įvyko kita karo lai- [mis.
kad
Vokietija
negali
jokiu
bū
kino ir admirolo Kolčako pomus tik patrauko pečiais ir
tojęs Aleksandras Meisztowi-| n
, ,
, ir
du
surinkti
karo
kontribucijai
vynų sumažinimo tarptautinės
Anglijos delegatas Balfour litikos.
atsako: "Mėginkite patys im
.\ . ™ ,
'
.
Guadalupe yra stebuklingoreikalingos
sumos.
Nes
Vokalbėdamas pareiškė, kad jo
^p. . T.
.
konferencijos sesija.
cz,
turintis
dvarus
Kaunijoie.i..
.
.
*
,
.,
.
•
i
1JV
f
m
ti."
\£T'
.v,
!Ji v i e t a Meksikoje.
Tenai ka. ,
. A
Ohciale valdžia visuomenes
tedroje
yra
stebuklingas
Diejkietija,
anot
vokiečių
valdiŠitoje sesijoje svetimų vals
aplink PaaeveĄ. Karinės gi
valstybė sutinka su paduotu ^ .
,
,_
Paryžiuje del to kilę dideli
.,
.t
JT .
raginama, sakoma proklama- valdžios priešaky buk esąs pa vo Motinos, Meksikos globė-'ninku, jau nesudurianti galo
tybių delegacijų
pirmininkai
nerimavimai. Nes kągi veiks
Anienkos projektu, Nes karo c ,.. . e
,
.
.
.
su galu.
josj paveikslas.
kalbėjo apie Amerikos paduo , •
! •/
- i i | J°.l ' Padaryti stiprią taiką'cirirtog o-en. •Konar7ew<dri
Oficialiu keliu apie tai dar Prancija, kuomet
vokiečiai
išlaidosiu R u g i ^ ^
^
^
. ^ r t a s g u . Konarzewski.
- Guadalupe visuomet skait
tą projektą mažinti karo lai laivyno palaikymui
WASHINGTON, lapkr. 15 lingai tikinčiųjų Katalikę lan nieko nesakoma! Bet privati- neturės iš ko mokėti kontri^
^ ^
vynus ir per dešimtį metų lJ - smaugte smaugia gyventojus, l ^ ^ m ^
Tos išlaidos trupina net pa- • . n . A l + . ,
T> ••
(Liet. Inf. Biuras). — Elta komas.
niuose pasikalbėjimuose neat- bucijos.
1
vynų nedidinti.
jasi ])akelti karą su Kusga.
pranešimu iš Lenkų šaltinių
ti
patriotizmą.
i
)
]
,
|
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*
.
.
m
nilin
Visu didžiuliu valstvbių ]•
l
M
jau ap į p i K E T U 0 J A D I R B T Ū V . 3 S .
.
l
roklamaeija
baigiama tu- žinios, buk ^
mininkaują delegatai
ik
leido ar apleis Viimių nieko!
:
Indorsavimo
reikalavo
patj
^
į
valdžia
nepa0111i
s
o
v
e
t
u
nėmis ir trunipesnėniis kall»
nereiškia. Nes lenku kariuo1
mis indorsavo Amerikos pro sai valstybės sekretorius Hu-Į geidauja karo, tik taikos. Bet menė Vilniuje didinama ir sis-1 NEW YORK, lapkr. 1C.
gbes. Jo reikalavimui užganą j ( ,j karas bus antmestas, tuojektą.
tema pasilieka ta pati. Tik l e n , 8 t r e i k u o ^ r i a r u b s i " v i a i v a
padaryta.
niet raudonoji armija parodys
kar pradėjo piketuoti 3,000 NAUJOS MADOS "VILKAI" kun. Cikota, \iso dalyko or
Tai padarė Anglijos pirmi
kai mano be Zeligowskio var
Pasibaigus sesijai pranešta, Į j r vėl savo briliantinius žv-1
ganizatorius ; jam ypatinga
dirbtuvių.-^ Kiekvienas piketininkaująs delegatas Balfour,
do
geriau
pasiekti
tikslą.
kad sekančią
sesiją
sušauk-1 IMPERATORIAUS
gins
kąs,
taigi, valstybės
sekreto
ninkas turi unijos valdybos
ABELIAI, (Rokiškio aps). dėka priguli!
VAIKAI
Prancijos — Briand. Japonijos siąs konferencijos
rius Hughes. Tečiau pirminiu
nepasaky SUSIJUNGS SU TĖVAIS.
Po lošimo buvo dainos.
PALIUOSUOTA SOCIALIS instrukcijas saugotis argu- " K a d vilkas alkt nenori kas
admirolas Kato ir Italijos —
ta, kada sesija bus sušaukta.
m^ntavinuiĮ arba kelti betvar nežino".
Tuomi remdamies Dainavo didelis pavasarinin
T * AGITATORE.
senatorius Sclianzer.
Tolesnis konferencijos bėgis
ke.
__
!
abeliečiai išrado naujos mados kų choras. Garbė, kad jie tu
GKNKVA,
lap.
16.
—
Swi|
Kuone vienbalsiai visi pažy publikai nebus žinomas. Nes
KANSAS CITY, Mo., lapk. j Kubų išdirbėjai
tvirtina, j vilkus. Šieji nenorėdami alkt ri tokj galingą chorą.
carijos \yriausybė gaminasi
mėjo, kad projektas priima visus reikalus toliau svarstys
Vietos fedenįio prokuroro! kad apie 40 nuošimčių geriau-; už puskvortę vagį paleidžia
Madeira salon pasiųsti buvumas dvasioje ir principe. Te- p a s k i r t i komitetai. Ir tik šis",i'u\ - Ae^^ijos imperatoriaus (asistentas Hallek. atsisakė ve*fsių darbininkų neišėjo. »t re U (tai žmonių kalba), O ^ kai-įJ&IAUŠŽS SUSTREIKAVUS
po faktą pats parodysiu. Vie
VEŽĖJAMS.
sti bylą, pakeltą prieš žinomą kan.
socialiste agitatorę Mrs. Rose
Unijos valdyba gi sako,.kad nas toks vilkas, matydamas,
Del vežėjų ir šoferių strei
gal kad tą dieną neteks " a Pastor Stokes. Sakoma, tas visi darbininkai streikuoja.
radikalis.
i n ™ konferencijos, buvo > » - j g a n s e r e g e r n ^ Marie Therė-jpadarjta parodžius generav i e s " — buteliuko,
prjeina ko vakar Chicagoje buvo pa
Ypač Anglijai jis pasirodo koma, kad konferencija b u s ! "
liam Suv. Valstijų prokuro- NIEKO YPATINGA AIRI prie stovinčio grudų vežimo ir kilusių keletas riaušių, kuo
radikalis, kuomet prisieina jai vedama už uždarytų
durių,
met kai-kurios firmos mėgino
reilįalauja leidimo.
rui.
JOS KLAUSIMU.
•
užmesti daugybę didžiulių sa- kad svarbiausią rolę los slappradėti darbus su streiklau
KARO LAIVAI BUS DIRB
Leidimas
duotas.
Tik
kavo karo laivų ir pagaliau sa-ita diplomatija. Pasirodė, kad
žiais policijos globoje.
AREŠTUOTI UŽ BOMBADINAMI.
[dangi
naujos
mados
vilkas,
nie
LONDONAS,
lapkr.
16."
—
vo karo laivvno spėkai suly- taip vra.
VIMĄ KONSULIATO.
j Airijos klausimas tęsiamas to ko nepeša, tad pastovėjęs i r ' Nežiūrint .policijos veikimo,
AYASHINGTON, lapkr. 16.
LISBONA, Portugalija l a p . ! l i a « n e niekur nieko. Šiandie sako: "Vistiek neparvažiuo- keletas streiklaužių skaudžiai
— Nežiūrint sekančios čia kon 16. — Čia areštuotu du pikta- Anglijos premieras turi gin-'sit, jei nebus puskvortės." Aš apmušta. Kia-kuriems nebus,
provincijos į r manau, tai gal leidimo ne- lemta pasveikti.
ferencijos apie ginklavimosi [dariu radikalu, intariamu bo čus su Ulsterio
sumažinimą jurose, karo lai mbos pametime ties Suv. Vai- j valdžia. Mėgina tuos patrauk- [ reikia, o kai turi jį, tai štra-1] Y r a aiškus daiktas
kad
vai ir toliau bus dirbdinami, stijų konsuliatu lapkr. 1 d. A-1 ti Airijos taikon.
fą mokėk kvorta, o gal... Na, kontraktorių firmos nusprenGALIMAS BOLČEVIKŲ- |keletos savaičių raudonoji ar
pranešė karo laivyno sekreto- j būdu pasisakiusiu esančiu ko-j Dėlto, matyt, Anglijos pre- ir pradėjau su juomi derėtis.'j d u s i o s truškinti vežėjų ir šomija ir respublika praleido
LENKŲ KARAS.
rius Denby.
munistu.
; mierui neteks keliauti Ameri- Nesusiderėjus,
matydamas j f e r i u organizaciją. Nes samI nepaprasto intempimo laikoI^aivii gaminimas bus sus
nieko negausiąs, paėmė leidi domiems streiklaužiams jos
Trotzky šaukia armiją but pa-i tarpį, belaukiant rusų ir lenmą, dar kartą padarė nuora moka tiek, kiek mokėjo unis-.
sirengusia.
|kų pakilusių nesutikimų pa- tabdytas tik tuomet, kuomet
šą ir nuėjo.
By GENE CYRNES
tams pirm streiko.
^
sėkmių. Tuomet jau buvo pa- tuom klausimu bus padaryta
galutina sutartis. Gi apie to
Be to, apie kitus naujos ma
i
Konstantinopolis,
lapkr. 16. kilęs rimtas taikos ar karo
Pranešta, kad vežėjų ir šo
kią sutartį šiandie dar nieko
dos vilkus abeliečiai daug is
— Ukrainos gyventojų pabė- klausimas.. Ačių taikingam
ferių unija nusprendusi kovo
nežinoma.
torijų,
šimtą
faktų
žino.
gėlių, gyvenančių kaiminėse sovietų valdžios atsinešijiiui
I *iO0 BETTE.R <SR*p>
ti ligi pat paskutiniųjų prieš
THftT
T
A
V
\
C
A
B
|
I
r
jau
man
rodos,
kad
to
valstybėse, dedamos pastan- viskas
užbaigta
gražiuoju,
firmas, kurios pirmutinės pa
Hl^HT HOT r%F. (\?>\.t
SMARKI KOVA SEKA IN
kie
dalykai,
nesikartotų,
o
augos sugriauti bolševikų vald- Tuomet lenkai sutiko deporTO 6 E r Y o O THPRE
kėlė kovą darbininkams.
DIJOJE.
O N TtME AND iD
gštesniai
valdžiai
pravertu
žią Rusijoje užtraukia-naują tuoti visą "baltąją gvardiją"
NE.VFR FOR<£!VE
žmonių balso išklausius, revi
MYSELf
juodą karo debesį.
, iš savo teritorijų.
UŽPULTAS RESTORANAS.
MADRAS, Indija, lapkr. 16.
zuoti
jųjų
darbus.
J
.
At.
Rumunijoj,
Čekoslovakijoj.i
'Vos suspėta susitaikymas
— Iš Calicut praneša,
kad
ir Lenkijoj šiandie gyveną uk- pasirašyti, lenkai tuojaus RuVienas plėšikas užpuolė re
Kanare
apylinkėse
smarki
ko
MARIJAMPOLĖ. Čia pa
rainai organizuoja ginkluotus sijos teritorijon pasiuntė skaistoraną, 311 So. Clark gat., ir
va
vedama
sukilėlių
su
ang
vasarininkai
buvo
surengę
va
burius ir juos siunčia Ukrai- tlingas plėšikų spėkas. Tokpasprūdo paėmęs iš registerio
lų
kariuomene.
Abejose
pusėse
karą.
Lošė
dramos
veikalą
non. Tie būriai, perėję sie- ,sai provokatoriškas Lenkijos
f300 dolerių.
"Šv. Barborą."
Nelengvas
ną briaujasi ant Kamenec-Po- pasielgimas įžeidžia ne vien turima didelių nuostolių.
taį dalykas, bet jie prisiruošė
dolsko.
sovietų valdžią, bet ir pačią
tinkamai. Nepagailėjo išlai- j O R A S. - Šiandie nepaAnot Rusijos bolševikų pra- raudonąją armiją. Tad ir kį- REZIGNAVO UNGARIJOS
PREMIERAS."
dų įdomiems rymionų kostiu- • stovus oras; laukiamas s n i *
nešimų, ukrainams pavyko su- s'la klausimas, kaip ilgai tokia
mams. Kadangi pats veika- gas ar lietus; kiek šilčiau.
rinkti 500 milionų lirų pasko- lenkų provokacija bus pakenBUDAPEŠTAS, lapkr. 16.—
las labai įdomus ir gražiai
los Italijoje.
įčiama.
priruoštas, tai padarė labai
Išpradžių tas ukrainų veiki- j "Pasiremiant tarptautiniais Iš užimamos vietos atsistatymalonų įspūdį.
Ypač gerai
mas bolševikams atrodė kaip- buržujų įstatymais, toksai len- dino Ungarijos premieras gra
lošė Dijovskovas, šv. Barbo
ir plėšikų darbas.
Šiandie kų pasielgimas sovietų vald fas Steplien Bethlen.
Svetimų šalių pinigų vertė,
Regentas
Horthy
kol-kas
jo
ra ir vergas. Labai gera bu- mainant nemažiau 25,000 donuo jų bolševikams yra jau- žią tiesiog traukia karan.
»
atsistatydinimo dar nepatvir
tų dažniau panašaus turinio lerių lapkr. 15 buvo tokia pa
rimto pavojaus.
Turi but pasirengę.
tino.
veikalus matyti: tas vaizdžiai gal Merchants Loan & Trust
Trotzskyo atsiliepimas.
"Sovietų valdžia trokšdama
perstato žmonių idealus, duo- Company:
Vakarinėse valstijose 75 ge
Rusijos bolševikų karo ko taikos išlėto priima lenkų iš
da progos juos geriau pažin Anglijos sterl. svarui • 3.75
>»»t**.
Ž3ur'
*&.
misaras, Troteky aną dieną šaukimą, pasitikėdama, kad ležinkelių kompanijos pakvie
ti ir sužadina sielą juos sekti. Prancijos šimtui frank. 7.33
— Ar gali tamsta mane į penkias minutas nuvežti gele
Maskvoje paskelbė į savo ar- ienkų liaudis pati sustabdys tė savo darbininkų atstovus j
Gaila tik, kad lošimas del Italijos šimtui lirų
3.97
;
Nori jos ap žinkelio stotim?
miją tokią proklamaciją:
savo valdžios kriminalius žy- konferencijas.
stokos tinkamų dekoracijų il Vokietijos šimtui mark.
.39
— Verčiau imk automobilių. Nes jei aš su savo kumel- gokai užsitęsė.
" Raudonosios armijos ka- j'gius. Nežiūrint to, raudonie-jtarti užmokesnių mažinimo
Lietuvos šimtui auks.
.39
palaike nesuspėsiu, tuomet turėsiu sąžinės graužimą.
reiviams ir laivynui!
Pirn* ji kareiviai privalo suprasti klausimą.
.04
Ypač čia daug pasidarbavo Lenkų šimtui markių

Valstybes Indorsuoja
S. V. Pienus

ZELIGOWSKI APLEIDĘS i MEKSIKOS RADIKALŲ
VILNIŲ?
PIKTADARYBĖS.

Vokietija Atsisako Mokėti
Kontribuciją

Sutinka su Laivynų Mažinimo
Proi

Lenkijoje Dvi Valdžios, Sako
Trotz]:ky

THINGS TIIAT NEVEK *x*4»lfcr
r

PINIGU KURSAS.

N

\

Trečiadienis, Lapkr. 16, 19Ž1
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Čios priešas, pradžioje šių me užėjova, kad bonų užrašyti, po
Lenkai neklauso Tautų Są rai turint taip talentuotą ve Įm& tai visi gerai žinome, kur kitų nugaros", t. y. už jų patų sugryžo Lietuvon. Bet po nas mėsininkas
ir persisnėra drausmės, ten nėra rim- čių-socialistų. Kad "Naujiejungos sprendimo. Reiškia, tą dėją.
Jau šeši metai kaip jis ne to, pastovaus darbo. $ e t ti- nps" iki šiol to, nežinojusios kiek laiko savo vienminčiam* tato esąs progresistu, pro
Sąjungą jie ignoruoja, statyir
tuojaus
damies aukštesniais už ją.nuilstamai darbuojasi jų tar kėdamies sulaukti kolektyvio ir vis bepęizuodamos savo atrašė laišką su reikalavimu gresuojantis,
Knla kasdieną t&skyrus nedėldienlus
savo
progresyvišpe. Kiek kartų vyčių chqtas choristų atsiliepimo apie Vy mukę maniusios, kad Kr.-De- paliudyjimo, jog jisai buvo ne atvėrė
Taip
elgdamiesi
jie
patys
sa
PRENl'MKRATOS KAINA:
vedęs. Jo vienminčiai draugai, ką burną. Tai ištrkiųjų mislive ignoruoja ir žemina. Ir kas- 'jo dėka pragarsėjo statydamas čių Apskr. chorą, galutinai bai mokratug nujuodins...
CHICAGOJE I R UŽSIENYJE:
kad ponas mėsininkas
Metama
$8.00 kart labiaus žemina savo var scenoje rimtų, rinktinių muzi giame savo pastabas.
Džiaugiasi yt nikelį radusios sandarokai, T. M. D., S. L. A. jom,
Puse* Metą
4.00
proto nustos. Ėmė koliotis vi
dą visų valstybių akyse. Tik kos veikalų, kiek prakaito ir
"Naujienos". — Žiūrėkit, pas 100 kuopa pagamino puikiau
BUV. VALST.
sokiomis
nesąmonėmis, nei
impo pasišventimo įdėta vaidinant
Metams
$6.00' vienai Prancijai
Pranei jai didžiai impolaptį atidengėm. Kr.-Demokra- sius paliudyjimus ir jam pa
Pusei Metą
3.00 nuoja toks atkaklus Varšavos operas, rengiant vyčių organisiuntė. Bet po trumpo laiko pats nebežino nei ką, nei už
tai
juos
apgavo.
Jie
sako
jums,
Prenumerata mokasi iškalno. Lai
ką. Mudu labai nustebome,
zacijos koncertus!
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos ponų manevras.
kad pirma savęs leido atsistoti prisiuntė kitą laišką, kad girdi
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
reikią nes ponas mėsininkas mums
Vėl prisiminus kad jis, jų
socialistams "Tėvynės labui", paliudyjimai negeri,
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
Lenkai daug pasitiki Pran
—————
gerai-žinomas karštas tautie
senas adresas. Pinigai geriausia sių
idėją
remdamas,
išsižadėjo
*
Bi
o "kaip dabar matote buvo kad butų su klebono parašu ir
ei
ja.
Joje
mato
sau
išganymą.
sti iSperkant krasoje ar exprese "MoNepersenai "Draugas'' yra
tis, virto progresyviu ir ant
aey order" arba įdedant pinigus j Bet reikia abejoti, ar visuo- rutės' choro ved. pareigos, kad
klerikalų partijos labas". Nes parapijos antspaudą. Jo drau'egistruotą laišką.
rašęs, kad mes nenorime ma
progresuojantis, kad
met Pranciia galės iuos ap- jis nėra atlyginamas sulyg sa
mes patys kitus per užsimer gai nusiminė. Pradėjo lankytis! tiek
*DRAUGAS"PUBL.CO
... ,
\ ™ s /
. vo neginčijamų gabumų, tai- nyti, kad Lietuvoje, žymus so kusias "Naujienas" bepeizuo- pas vietinį kleboną ir parapi- spiaudo pats į savo veidą, tai
cialistų vadai, užimdami miginti, kuomet prieš juos susipat imant domėn, kad jokios
dami, visa su šlotos galu už sa jos komitetą, reikalaudami pa-' yra, ant savo tautos.
nisterių
ir
kitas
atsakomingas
S34 S. Oalcley Ave., Chicagi, d a r y s i r p a k U a v i g a p r i e g ų e i . karjeros ir garbės jis nestato
, ,*•
•*
,
,
. -, i vo mukės užkliudavom, gi Kr.- liudyjimo, jog A. Dar-tis buvo | Tai tikras faktas, kad kas
.
, .
,
valdžios vietas, darytų tai del
v.
Tei Rooseveh 7791
. iė, kaip ir Washingtono kon- vyčių choru besiremdamas, , < , . • • - . „
r. . ' ,
-Demokratų stovinčių socialis nevedęs. Parapijos raštininkas nustoja doros ir tikėjimo ly
, .
. . . . . . . . A - . .. .
"biznio", garbes, ir patys sau
.•iiiuiiiLiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiiiiiia ferencija matomai
pakirps
tų užpakaly nepasiekėme iš- peržiurėjo parapijonų užrašų giai nustoja ir žmoniško, tau
taip
piktai
atsiliepti
šlaitui
a.
,
.
.
.
,
.
*
veidmainiautų vykindami sve
,
s I j į e m s sparnus.
knygas, bet neatrado, kad tiško mandagumo, kad užėjus
peizuoti...
Pati Prancija nemoka ar ne pie choro vedėją, nebent ver timą politiką.
Tikrai didelė "Naujienų" kada nors butų prigulėjęs prie su tautos reikalais, turi bėgti
tė jį kokis nors asmeniškas
Nebuvo noro tikėti, kad Lie
™
nori gerbti savo buvusių prienelaimė,- pilnai joms prijau- R. K. Šv. Kazimiero lietuviš kaip nuo kokio laukinio. Nėra
piktumas.
tuvos socialistų tėvai t butų ne
.r '
,1 -iv.
'telių. Prieš juo s daro suokalTW
kos parapijos ir paliudijimo abejonės, kad visi liberalai iš
ciame...
Beto,
prisiminkime
visus
pa
l s Varšavos skleidžiamos , . ,
, . . . . . .
sąžiningi politikai, kad jie ką
siners iš savo kailių, ir virs
Kad iš šitokios nedžentelmo- nedavė.
, .. .
, bius (sąmokslą), kenkia jų rei- tarnavimus vyčių koncertams patys pagimdo, tą taip tuoj ir
Suprantama kad ponas lais progresyviais, tik nelaimė kad
niškos padėties išėjus, "Nau
p-nios O. Pocienės, kurios si
zmios apie pakilusius tarpe1 , ,
. . . _ ..
__ •
užkastų. Bet dabar
Nau
_ ,
f, kalams. Ateis laikas, kuomet dabrinio, lyriniai skambančio
jienos" savo išpeizuotų tėve vamanėmis, pargryžęs. Lietu žiema prisiartino, turės palau
v.
k.y .
jienos t a i p
toli
nusiI pačių lenkų nesutikimus del...
. .. .
. .
I f?., •
.
tie pnetehai
nusisuks
nuo
lių išsižada. Girdi, kaip tik von, nori. stotį motėristėsluo- kti pavasario, iki gamta sunet svetimtaučiai
TT. . .
paliks
be
paramos
ir balselio
• \ .huaus. Viem jų nori miest, globėja
^
yrė, kad nei pirmyn, nei at
a n c . j o g
T u o m e t
bet nelaimė, kad nesu- švelnės.
v įlnių su apylinkėmis tuojaus patiems lenkams prisiartins mums pavydi, o kuri nieko ne gal kelio nebeliko, #savo tėve jie įėjo į valdžia, tai jie su man,
tepė savo socialistinę "čysta- lyg laisvų pažiūrų, kaip kad
paisydama visuomet vyčiams
J. S. K.
I prijungti prie Lenkijos. Kiti teismo diena.
lius
išdavė...
Betgi
man
matos,
kokios "vidurinės" Lietuvos.
sapnojasi mūsų įaisvamąnėI stovi vis dar už įsteigimą kaž- Lenkai atlieka nedorėlių dar maloniai patarnauja, tai tie kad tai atsitiko per nelaimę... t ą " ir liko paprastais "smerBet kaip tie, taip kiti elgiasi
VERKIA DEJUOJA.
telnais" ministeriais ir delega liams.
bą. Užgrobė svirimą kraštą ir siog atsilyginimas akmenui už
Mat
."Naujienos"
kaip
sa
priešingai Tautų Sąjungos no savinasi. Mat, jų kumštis stip duoną mūsų senai įvertintiems
tais.
Čia gera pamoka ir del kitų
kosi
būdamos
iš
principo
Lie
rams ir tarimams. Tautų Są resnė. Bet ateis laikais, kuomet ir branginamiems muzikos taGalėčiau "Naujienoms" pa laisvamanių grįžtančių Lietu-* Verkia dejuoja rudenio vėjas,
tuvos
valdžios
priešininkės,
junga pripažino p. Hymanso jų stiprybė neturės jokios reik lentams.
sakyti, kad ne tiek tie jų tė von, nes tenai reikia pasirody- Ūkanos saulę temdo.
nusistačiusios
Lietuvos
Vyriau
projektą kaipo pagrindą de šmės. O ai jie patys tuomet Mes anaiptol
nemanome,
veliai Lietuvoje beministeriau- ti žmonėmis, bet ne bezdžion Verkia močiutė — jauną sūnelį
sybės darbus peikti, visvien,
ryboms. Sulyg to projekto tai šauksis pagelbos ir pasigailė kad p-nai Pociai galėtų smerk
dami sutepė savo "čystatą", vaikiais, kaip kad ligšiol buvo Didin karužin rengia.
ar jie geri ar negeri. BekeiksVilnius turėtų būti autonomi jimo. Tečiau jų šauksmas tuš ti Šlaitą ir pasipiktinti "Drau
kiek negražiai juos išpeizavo klaidintojais, visokio plauko
nuodamos Lietuvą ir Jos Vy
nis kantonas, priklausąs Lie čiai praskambės.
Akys aptemo nuo ašarėlių,
go" netaktu. Šlaitas galėjo
"Naujienos". Kad "Naujie tamsybės platintojais, kad nė
riausybę, taip toli nuėjo, kad
tuvai.
Plyšta širdis iš skausmo.
taip parašyti blogo upo pa*noms" dabar jų išvaizda ne ra Dievo, nereik tikėti ką ka
visus Lietuvos Vyriausybės da
Lenkai tą projektą atmeta.
Jauno sūnelio gudus žodeliai
gautas, o "Draugas" talpino
patinka, tai pirmiausia ir dau taliku Bažnyčia mokina. Ir jie
romus žygius, net tuos kurie
Širdį labiau graudina.
Jie mėgina su Vilniumi savo
norėdamas pažymėti, kaip daž- b u v Q ^ ^ s o c i a l i s t l i ^ ^ giausia jos pačios yra tame susipras, nors ir po laiko ir
tiškai pasielgti.
•
nai viens ar kitas vytis pa-1 c i a i K l e i l l okratų rankomis, bjau kaltos. Daugiaus atsargumo prisipažįs prie savo klaidų.
Kuomet jie atmetė kantono
vyručiai!...
siskubina kitus kaltinti, neno- r i a u s i a i ig p i u d 0 .
( Labai liūdna darosi žiūrint į j — Likie sveika jau, sena mo
K. Sakalas.
projektą, tuomet visa gerkle
čiute,
tuos, kurie nustojo tikėjimo, o
rėdamas įžiūrėti savo kaltyž i n o m a ) t a s atsitiko del per
Delei
6 0 šlaito choro
*
šaukė, kad Vilniaus sričiai jie
VJ *
dar vadinasi tikrais tautie Ašarėles nušluostyk!
bės. Juk viena mus vertė tai didelio raudonojo įkaitimo ir
nor| plebiscito. Girdi, patys
- apžvalgos,
čiais, tėvynę mylinčiais, bet Eiki, palaimink savo sūnelį
pinti Šlaito apžvalgą pašalinti nežinojimo kas, ištiesų toje
•*«"'* f Ti
• HT.»
gyventojai tegu pasisako, kugj. Į ^ n į Vyčio Šlaito apžvalga, iš mums brangios organizaci
iš tikrųjų, pasirodo visai ant- 'Didin kariižin jojant!
"nelaboje" Lietuvos valdžio
—.
«
jie nori prigulėtu
Skersai ir išilgai viena gija jos panašius kitų kaltinimus ' j e g ė d i > k u r i ^ "baisiai" iš- (Redakcija neima atsakomy- r a i P- Man darbuojanties tėvy• . * .
Gi šiandie tie patys lenkai ją juosia — nusiskundimas ki įtarinėjimus, eiti prie santy- j r(K\0
Jeigu sugrįšiu, tai nuraminjįgjį
nės labui, ypač bonų pardavi
ir jos nemačiusioms 1
.—
siu,
jau nieko nesako apie plebis-' tais, nepasitenkinimas, kįtų kių gerinimo prisipažįstant ir
nėjimo darbe, tenka susitikti
"Naujienoms".
•
Laisvamanių vargai.
eitą. Matyt, suuodžia jo pasek kaltinimais. Neapsiriktume pri' prie savo silpnybių, stiprinti,
Vargely pavaduosiu,.
I su visokių pažiūrų lietuviais,
"Draugas", sekdamas viena
mes.
Nes kiekvieno Vilnijos taikinę jam Evangelijos žo- tobulinti savo idėjos darbuotę.
Jei paguldysiu jauną galve
Bedieviukai,
laisvamaniai bet pas tautininkus pasirodo
Krilovo pasakiečia, kuria tur
gyventojo su durtuvu juk ne džius: "Kodėl tu matai kri?-.Tik tas kelias veda juos į tiklę,
*
gyvendami šioje šalyje, labai visai kitos mintys, visai pana
būt ir "Naujienų" ^Redakto
priversi pasisakyti už Varša- lą savo brolio akyje, o nema-'rai pasekmingą ir plačios viTai bent savoj šalelėj... —
yra pamėgę laisvąją meilę, nes šios į bolševizmą, komunizmą
rius, yra nevisai pamiršęs, su
tai rąsto savo akyje.' Peikia- Į suomenės remtiną vyčiams atir 3ar aršesnios negu bolševiz
manė atdengti paslaptį "Nau del jos kovoja prieš Dievą,
Taigi šiandie jie išnaujo ma kad choras pakrikęs ir vi- eitį.
mo, nes liberalams — tauti Vai, tai ne vėjas verkia dejuojienoms", kas ištiesų Lietu Bažnyčią, tikėjimą, ir visa kas
praneša, kad ateinančių metų sa kaltė suverčiama ant choja,
Delei statomų choro vedė- vos valdžioje sėdi. Sumanė pas yra dora. Tokiomis laisvos mei ninkams nuobodu yra vadinpradžioje busiąs
sušauktas ro vedėjo
iui priekaištų
Driekaištn kaip
kam mandagu-'
mandami- tatyti prieš "Naujienų" įkai- lės idėjomis persiėmę nekurie tis tautininkais, jie savo kailį Ne miglos saulę temdo.
jo —
— p-no
p-no A.
A. Pociaus,
r/ociaus. jui
Vilniaus srities seimas. Ir tas Anaiptol nemanau kad visi mo, inteligencijos, netenka kai- tusią < makaulę
veidrodį,.. laisvamanėliai sugrįžta Lietu greit permaino, ir taip iš tik Tai verkia rauda sena močiutė
seimas apspresiąs tolesnį to choristai pritaria Šlaitui ir, bėti. Kas pažįsta p. A. Pociuj*Naujienos*' jame pamačiu- von, bet tenai jų laisvos pažiū rųjų.
I Išleisdama sūnelį.
krašto likimą.
Putinas.
beabejo, jie savo balsą pakels ir neturi prie jo Jokių prie- šios pačios savęs begalo per ros turbūt neprigyja, ir štai* Kartą su savo draugu vaikNHMIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIltlIlIlIlHlllllllir
LIKTI VIV KATAI.IKV DIENRAŠTIS

NEKASK KITAM DUOBĖS
- PATSAI ĮPULSI.

LENKAI SAU DUOBE KASA

I

AR TUO KELIU BEEINA
MA?

_

•

•

SKAITYTOJI) BALSAI.

.

Mes žinome koks tas seimas prieš tokį savo gerbiamo ve-'tarų, tam butų nemalonu jį sigando kad jos taip bjauriai aiškus faktas.
čiodami po štubas užrašinėdagalės būti, jei bus kam nors dėjo įžeidimą.
šiame ginti. Jo inteligencija, pačios savo rankomis yra iš- Tūlas laisvamanis, A Dar-tis, mi bonus, užėjova pas vieną
Tas, kurs pamylėjo knygą,
lemta jį sušaukti. Seime. ga-! Kiek man žinomas mūsų į- švelnus mandagumas pats už sipeizuojusios",..
kuris per keletą metų išgyve mėsininką lietuvį, kuris per il turės ištikimą draugą, išmin
1
lės dalyvauti Zeligowski su j žymiausias pianistas — kom- save kalba.
Na, ir kągi manote? Jos no šioje šalyje, ir Racine ko gą laiką buvo T. M. nariu tingą patarėją, linksmą sėbrą
savo šalininkais ir Varšavos pozitorius p. A. Pocius, skai- ( Jeigu norėtume išsireikšti į šaukė "gvolt*", kad Kr.-De lonijoje buvo tvirtas laisvama- (mažu ir dabar yra, nežinau). ir jausmingą suramintoją.
imperialistų agentais.
tau garbe Chicagos vyčių cho- apie chore palaikomą draus-1 mokratai stovi pasislėpę "už'nių šulas, tikėjimo ir Bažny-'Kaip perstatėm dalyką kam
lsaok Barrow:
tvyskančius deimanto karolius. Širdis su
plasnojo nenumalšinamu troškimu. Ran
kos drebėjo kuomet išėmė juos iš dėžu
tės ir užsidėjo ant kaklo. J i paskendo su
(Tęsinys).
— Ne. Niekas taip nežemina kaip atro žavėta prieš savo paveikslą veidrodyj.
Tuomet ji paprašė:
dyti varginga tarp turtuolių.
Jos vyras paskendo mintyse. Paskui su
— Ar gali paskolinti šitą! Tik tą vieną?
:^j Ššuko:
— Su mielu noru.
— Kokia neišmanėlė esi! Nueik prie
Pribėgusi prie savo draugės greit ap
savo draugės, Ponios Purienės ir paprašyk kabino, nuoširdžiai pabučiavo ją, ir išbėgo
jos kad paskolintų tau kokį žemčiūgą. su tuo turtu.
Judvi esata gana širdingos draugės.
Diena puotai prisiartino, Ponia Luzienė,
Jos akys prasiblaivo. J i linksmai atsa skaisti savo grožėje, perimta džiaugsmo
kė:
kupina pritraukė visus prie savęs. Švelni,
— Tiesa! Buvau užmiršusi.
elegentiška, lipšni, saldžia šypsena neju
Ryto metą nuvyko pas savo draugę ir čiomis paviliojo vyrus. J ų domė buvo
nusiskundė.
atkreipta į ją. Jie klausė jos vardo, norė
Ponia Forrestier atsinešė didelę žem jo susipažinti. Kabineto palydovai grūdosi
čiūgų dėžę, ir atidariusi tarė:
valsą šokti. Ji buvo vakaro karalienė. Net
— Išsirink kurį nori, brangioji.
pats ministeris patėmijo ją.
Pirmiausia ji pamatė kelis brenzaletus,
. Apsupta savo grožės vyliojančia aureole,
auskarus, perlų grandinėJį, ir brangų auk- j ji valsavo tarsi apsvaigusi. Savo triumfasinį kryželį garnetais išsodintą. Atsistojusi lės garbės valandoje, praeities nerimastis
prieš veidrodį užsidėjo visus. Lukterėjo, išdilo. Jos jausmai buvo pagauti tų; glos
tartum negalėdama persiskirti,
tančių, žavėjančių, svaiginančių emocijų
— Ar gal turi daugiau?
kuriomis kiekvienos moteriškės širdis
Taip, žiūrėk čia. Nežinau kuris tau plaka pergalės valandoje.
patiks.
Ji atsisveikino ketvirtą valandą rytmeŪmai patėmijo juodo satyno dėžutėje tyj. Jos vyras išėjo iš šokiii salės apie

KAROLIAI.

pusiaunaktį su trimis kitais vyrais į gretimą kambarį lošti kortomis Jie ten i r
.
užmigo.
)

čius ir dar kartą atsistojo prieš veidro
dį kad pamačius save grožės pilnume.
Urnai sušuko. Nubalo. Deimanto karoliai

atgal pėsčias per visą

kelią

kuriuo vaikščiojome. Gal atrasiu.

Jis išėjo. J i sėdėjo kėdėje kaip marmu
nebevyniojo jos kaklą!
ro stovykla, išbalusi, šalta, be jėgų, be
Atbudęs jis užmetė ant jo s plikų, pečių
Vyras, bepradedąs nusirengti, pažiurėjo jokios minties.
apsiaustą kurį atsinešė su savim. Kuklus
kasdieninio gyvenimo rūbas skyrėsi la
Jos vyras sugrįžo septintą valandą. Nie
— Kas tau yra ?
bai nuo elegantiškos suknios puošnumo.
ko nerado.
Išplėštomis akinus ji atsisuko į jį.
Ji skaudžiai prijautė skirtumą ir norėjo
Išėjo atgal. Nuėjo į policijos departa
pabėgti kad kitos moterys kuriofs vilkosi
— Karoliai, karoliai} Aš — aš — pa mentą, laikraščių spaustuves, susisiekimo
mečiau karolius! •
šilko apsiaustais nepatėmytų jos.
kampanijas — visur. Žodžiu jis ėjo ten
Jis atšoko.
Loisėi sulaikė ją.
kur vedė jį mažiausias vilties šešėlis.
— Ką? — Kaip? — Negalima!
v— Palauk. Nęeik laukan. Nušalsi. Aš
Ji laukė jo per dieną, baimės ir išgąs
Abu pradėjo kratyti kiekvieną suknios čio nuvarginta.
pašauksiu karietą.
Ji išspruko ir kaip deivė greitai nubėgo raukšlę, peržiurėjo apsiausto kišenes. Ne
Lužys sugrįžo naktyj labai nusikama
laiptais žemyn. Abu atsidūrė gatvėje, bet buvo.
vęs, nubalusiu veidu. Nieko nerado.
Jis paklausė:
visos karietos užimtos.
— Rašyk savo draugei, patarė jis, ir pa
— Ar tikrai žinai kad turėjai ant kaklo sakyk kad karolių sagutė atsileido ir kad
Nuėjo pėsčia link upės Senos, virpėdama
nuo šalčio. Čia pasisekė rasti vieną iš tų kuomet atsisveikinai puotoje? "
nunešiai pataisyti. Tas duos mums laiko
_
#
senoviškų vežimų, kurie lyg gėdindamies
— Taip. Aš palytėjau juos lipdania laip atsigriebti.
savo prastumo, Paryžiuje važinėja tiktai tais.
Ji paraše kaip jis liepė.
naktimis. ^
Savaitės pabaigoje jų viltis užgeso.
— Bet jeigu būtumei pametusi gatvėje
Privažiavo prie savo namelio durių į būtum, išgirdusi bekrintant. Gal jie atsi
Luzys rūpesčio išvargintas, paseno, pen
Kentėtojų gatvę, ir vėl kartą, dabar nu leido vežime?
kiais metais.
liūdusiai ji lipo aukštyn. Svajonės išny
— Gal. Ar paėmei vežimo numerį?
— Turime sugrąžinti jai karolįus, jis
ko. Ši naktis buvo jai tik vilojąs sapnas,
— Ne. <xaltu patėmijai?
kurčiai prabilo vieną vakarą.
Jis žiovaudamas, mintyjo kad rytoj de
— Ne.
Sekančią dieną jie pasiėmė dėžutę ku
1
šimtą valandą turi būti Ministerijoje. Ma
Lyg prikalti prie grindų juodu stovėjo rioje buvo karoliai ir nuėjo pas auksinin
žai miego belieka.
žiūrėdami viens į kitą. Paskiaus vyras ką kurio vardas b, uvo atspaustas viduje.
- J i nusiėmė apsiaustą kuris dengė pe- užsidėjo batelius ir pasiėmė apsiaustą.
Jis peržiurėjo knygas.
(Bus daugiau)

•
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DU. A. K. RUTKAUSKAS^

Praktikuoja 30 metai
Ofisas S149 So. Morgan St.
Kertė S2nd St.,
Chioago, UI.
SPECIJAUSTAS
MoteriSkų, Vyriškų t? chroniškų
ligų
LIETUVOS ATSTOVO ATSI
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto
LANKYMAS, PRAKALBOS.
ikt 3 po pietų, nuo 5 iki 8 vak.
t *. •
Nedėliomis nuo 1 iki 3 po pietų
Telefonas Yards 687

D.. M. T. STRIKOl'IS (

• L i e t u v i s Gydytojas ir Chirurgas'
PEOPLES TEATRO NAME
•161« W. 47th St. Tel. Boul. 160»
•VALANDOS: nuo 6 iki 8 vakare.I
gNedėliomis nuo 10 iki 12 ryte
• Rca. 2914 Wcst 43rd Street
" N u o ryto iki pietų.
Telefonas McKinley 263]

DR. MAURICE KAHN

s

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4031 So. Ashland A ve.
Tel. Yards 994
OFISO VAL.:
8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 ir 7 ik*
9 v.
TeL Naktimis ir nedėlioj po pietų
Oakland 1294

:

TeL

Blvd. 7042

Dr. C. Z. VezeJis
Dr. L E. M A K A R A S

LIETUVIS DENTISTAS
SO. ASHLAND AVENUE
ARTI 4 7-tos Gatvės.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
JSeredomis nuo 4 i k i 9 vakare.
4712

yyssįgągss~s

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 10900 S. Michigan Ave.
VaL 10—12 ryte; 2—4 po pietų,
6:30—8:30 vai. vakare.
Residenoija: 10538 Pcrry Ave.
Tel. Pullman 842 ir Pull. 349

•>^—^—-—3r*"

DR. P. ŠIMAITIS

4IUUUIIIIIIIIIIIIIU|tnilllllllllllllllllUIIM
Telefonas Von Bures 9*4
Rea. tlS9 Independence Blvd.

NAPRAPATH
kGydau Re Vaistu ir Be Operacijom
10737 S. Michigan ave.
Nuo 8 Iki 12 vaL ryte.
1418 W. 45 Str.
Chlcago
(Prie Western Avenue)
Nuo 2 iki 7 vakare.
Jr

DR. C. KASPUTIS

c

DENTISTAS
3331 So. Halsted St.
Valandos:
9—12 A.M.

Telefoną* Drovev M M
aHMIMIIIMIIIIIIHIIIMIMMNIlIlIlIMIIIIIMM

O
*
•

1_5; 7_8 P. M.

nn c

OE. i k. aDTH.

Rusas Gydytojas rl
Kpecijaustas Mott-riAkų, Vyriškų
Vaikų ir visut chronišku Ugų
VALANDOS: 10—11 ryto 2 — • p*
m
pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—11d
o Ofisas 3364 So, Halsted Sfc, Cfcftsaf

t Telefonas
i orias Boulevard
tsouievara 9199
»i»»

VALENTINE DRESMAKING
COLLEGES
12407 \V. Madison. 1850 N. Wells,
62d5 S. Halsted Streets
137 Mokyklos Suv. Valstijose. ;
Moko Siuvimo, Patternų kir[pimo, Dcsigning bizniui ir na[mams. Vietos duodama dykai.
• Diplomai. Mokslas lengvais at•mokėjimais. Klesos dienomis ir
vakarais.
Reikalaukit knygelės.
i Tel. Sceley 1643
SARA PATEK, pirm.

J

l l i H f l 'IlO

DR.S. NAIKI:LiS

i
LIETUVI
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas ir vyvenlrno vieta:
3252 South Halsted Street
.Vnt viršaus Univer. State Bank
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo
2—4 po pietų ; nuo 7—9 vak.
Nedėliomis nuo 0—2
Telefonas Yards 2344

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

JTRTHARLES SEGAL i
| P e r k ė l ė savo oflss> po n u m e r i u i
1 4 7 2 9 SO. ASHLAND AVENUE f

•

SPECIJALISTAS

I

I

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
• V a i . : ryte nuo 10—12; nuo 2—5J
• p o pietų; nuo 7—8:S0 vakare. |
ZNedėliomls: 10 iki 1.
Telefonas

Drexel

CHICAGO, ELLINOIB
Telefonas Yards 5032
Valandos: — 8 Iki 11 U ryto:
6 po pietų tkl 8 vak. Nedėllo-j
mis nuo 8 iki 8 vai. vakare.
•C ^ĮĮ^jį.^^^^^S^^^^

j | l

»S»i»^i«Bl» — ^ s a s » « S ^ ^ ^ » ^

— S » — — S* » S » ] )

DR. A. L. YUŠKA

2880 m

1900 S. Halsted Str.,

DR. M. STAPULI0N1S

Tel. Canal 2118
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare.

NAPRAPATH
| GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE
OPERACIJŲ

Gyvenimas:— 2811 W. 63rd Str.

Ofisų Valandos:
3347 Emerald Avenue
9 iki 11 ryte Ir 9 iki 10 vakare
Telefonas Boulevard 9397
731 W. 18-th Gatvė
Nuo ? IKI 8 vaKare.

Tel. Prospect 3466.

Tel. Canal 257, Vak. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
J. P. WA1TCHES

Lietuvis Gydytoju Ir
Chirurgas

Lawyer

1821 South Halsted Street
Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 lki4
po pietų; 6 iki 9 vakare

LIETUVIS ADVOKATAS
Dien.: R. 511-127 N. Dearborn St.
Tel. Dearborn 6098
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave.
Roeeland
Tel. Pulbnan 6377
| Į » • ! • • • • • » -r r

Ar Jus Kankina ftsukanos ?
NAUDOKITE
Ar Jums Galvo*
NAUCKMUTL
A r Jtf#H P l a k a i '

DR, 6. M. GLASEB

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
4441 South Weatern Are.
Telefonas Lafayette 4144
Valandos: 9-11 rytais, 1-3 PO<
[piety ir 7-8 vakarais. Nedėldie
tiaia tiktai po pietų Ž iki 5 v.

Į

&

$50.00 visai paaukojo.
drabužius.
Prakalbų vedęju buvo A. UTą vos spėjo užbaigti ir jau
žemeckas. Svetainėje visi ra vėl rengia puikų-Vakarą per
PhiladelpkLa, Pa. — Spalio miai užsilaikė.
Kalėdas, ir taipgi svarbiausias
30 d. lankanties Lietuvos At- j Priėmimui, atstovo (Jaugiąu- roles paėmė. Vaidins "Šventostovui V. Čarneckiui tapo su sia pasidarbavo klebonas J. ji naktis". O kitą dar vaidins
rengtos prakalbos net keturio J. rvaulalli§, kun. J . Karalius,' per Naujus Metus.
^mQ
se vietose: vienos §v. Kazimie A. Užęmeckas, J . Pranckunas,
yakare ^
padan,
ro mokyklos svet., antros Lie- t g . Olbikas ir kiti.
suvirs $80.
tuvių Tautiškoj svet., trečios 6is įvykis parodė lietuvhj
Taipgi turiu pažymėti, kad
Šv. Jurgio par. svet., ketvirtos sveika, stiprią dvasią. Nei mū
per p. Simonavičių vietos lie-1
Lietuvių Muzikališkoj svet.
sų tautos visokie išgamos nei
priešai nepanaikins mūsų tau tuviams teko didelė garbė nes
Bažnyčioj.
tos, muštų tėvynės nepavergs, 25 spalio mūsų miesto buvo
kviestos visos tautos dainuo
Sekmadienio rytas. Gerb. neišnaikins.
ti. Taigi pirmoji garbė teko
Atstovas Čarneckis, palydovų
Lietuva amžinai gyvuos.
lydimas, atėjo bažnyčion išDulkių saujalė. iimisų gabiam chorvedžiui S.
Simonavičiui. Taigi tame ir
klausyti šv. Mišių. Jiems buvo
visiems lietuviams didelė gar
parinkta
tinkama
vieta.
PUIKIAI VAIDINO.
bė. Malonu turėti tokį darbšDžiaugsmo ašaros ne vieno vei
Sioux City, Iowa. — Spalio $HJ ir gabų vargonininką.
dą suvilgė matant tokį pavyz
Dabar k i t a v a k a r a r e n S i a
dį, kaip gerb. Atstovas su pa 30 d. vietinis vargonininkas
lydovais maldingai klūpojo lai gerb. S. Simonavičius su savo i r m ° k i n a gražų penkių veiks-'
žmona surengė puikų v a k a r ą ' ™ " veikalą. "Žmogžudžiai",
ke šv. Mišių.
2
d
parapijos
naudai.
Atvaidino.
1
^
*
- lapkričio, PadėkoSvetainėj.
n ė s di no e
ir m
gražų, istorišką veikalą iš s e - | ,
* j;
******
°"
Po šv. Mišių gerb. klebonas nobinio lieftivių
J . Zabulionis.
gyvenimo, kiną
!
J . J . Kaulakis užkvietė juos penkių veiksmų dramatišką
Vietinis.
pas save pietauti. Po pietų į- veikalą "Lietuvaitė". Už šį
vyko prakalbos Šv. Kazimiero vakarą ir atvaiclinimą šio vei
PRAKALBOS. — ĮVAIRU
mokyklos svetainėje. Prikim- kalo visi parapijonai yra labai
MAT
šusi svetainę publika išsiilgusi dėkingi pp. Simonavičiams,
laukė gerb. Atstovo. Įėjus at kadangi dar pirmas kartas vieMinersville, Pa. — Lapkristovui publika atsistojo ir
tos lietuviams teko toks g r a - j ^ ? t l . j v y k o p r a k a i b o S ; j į į gausiai plojo. Sušuko tris kar žus veikalas pamatyti. T a i p g i ^ .
lMnyių
k&t&likų
e]loro su.
tus " V a l i o " , " L a i gyvuoja pp. Simonavičia. turėjo svar-. . ^ ^
į g y Kflz D r a a
x&Uio
laisva Lietuva", " L a i gyvuo biausias roles ir atliko t i k r a i '
^ ^
y ^
gįja
narįu
di.
ja Lietuvos
Prezidentas", artistiškai.
džiai gerb. klebonas, kun. Jo" L a i gyvuoja Lietuvos Atsto
Vaidinime dalyvavo sekanti: nas Dumčius ir įmokėjo 100
v a s " . Vėliavos suplevesiavo. Gražutės — lietuvaitės, — M.
dol. ir 25 nariai metiniai. Gerb.
Visi buvo begaliniai džiaugs
Simonavičienė; Arseniaus — klebonas ir toliaus pasižadėjo
mo apimti*
*
Gudo bajoro, S. Simonavičius; įrašinėti Šv. Kaz. Dr.'narius
Kalbos. >
"Lietuvos karžygio" — Bu- ir suorganizuoti kuopą. Lietu
Suskambėjo pianas. Choras 1 drio, K. Gogelis; Žiurio, K. Ba vių čia yra apie 300, šeimynų.
užgiedojo "Lietuva Tėvynė ranauskas; Valineiaus, J . Ada- Turi be skolų gražią bažnyčią,
mūsų, tu didvyrių žemė." Po monis; Eudvalio, A. Jančis; klebonįįą, žemės mokyklai. Vi
himnui kalbėjo p. Vinikas, po Tribalio, A. Jodelis; Valinčie- sur pavyzdinga ir, gražu.
jo adv. B. Mastauskas, Dr. J . nės, A. Bužietienė; Bitutės, S.
Klebonas yra gilus žinovas
Mockevičiūtė;
Danutės,
V.
BirBielskis, tėvas Kaulakis ir
bitininkystės, sodininkystės ir
žetaitė;
piemenio,
T.
Gogelis;
kun. Karalius.Jie ragino pirkti
dailės mėgėjas. J i s žada tomis
Tautginas, J.
Grigaliūnas;
L. L. Paskolos bonus. Prasisavo ypatibėmis Lietuvai pa
Rimstfs, Jodelis; Vaideliutis,
dėjo bonų pirkimas.
gelbėti pakilti pramonijoje.
J . Vigelis. Paskui seka tarnai
Vakaras ir choras atliko
Atstovo kalba.
ir kareiviai.
Šis veikalas ir vaidintojai savo roles* gerai. Jie ir kitįur
Pabaigoj kalbėti išėjo gerb.
tai pakartos.
Lietuvos Atstovas V. Čarnec taip publiką užžavėjo, kad lai. Didžiai gerb. klebonui Dum
kis. J o kalba yra maloni irjke vaidinimo taip tyku buvo,
čiui už taip gausią paramą Šv.
įspūdinga. J o klausant ne vie kad mažas, sušnibždėsimas ne
Kaz. D-jai ir prielankumą bei
nam ištekėjo graudi ašarėle, pasigirdo, tarytum kad publi
Vaišingumą, taipogi nariams ir
ypae kuomet sakė: "Tiesa, jū kos nėra. Vientik uždangai lei
p. vargonininkui tariu didžios
sų aukos yra gausios; jus gel džiant pasigirsdavo grausminpadėkos ir aukštos pagarbos
bėjote savo tėvynę kiek galė gi delnų plojimai. Ypatingai
žodžius.
jote. Bet jugų aukos negali P- Simonavičienės rolė svarbi
Kun. P. Kasčiukas,
prilygti prie kruvinų aukų, j ir sužadinanti buvo, kad pub.
prie tų kurie gyvastis paau-j likos daugumai ašaras ištrauŠv. Kaz. Draugijos Oe-

kojo ant tėvynės aukuro. Per-"; kė. Po vaidinimui p. K. Ba-

— — — — — - — —' — ~ f?

neralis Įgaliotinis Am.

A r JH* Norite Ap»a
fNAUDOKITt j
t^lailųrmui savo plauku gnz

NAUDOKITE J9|
Užlaikymui gatves e4o« tvedcaTlr Waiiai

NAUDOKITE/gtffifoy
EuSles gilima gatiti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog
iŠ iSdirbeju per paštą už 75o. bonks.'
F. A D . R I C H T E R A C O .
3 r d A v e . & 33tfa£ S t .

MOTERIMS ir VYRAMS
DR. d. SHANKS
6T0YT0JAS Ir C H M I I I S

|8t. Kmp. P a u l i n a ^ j y 1 ^ ? ? £ ? %
VaL 10 Iki 1* P. ^ ^ v " ^ u o a e
«
1 lkl 8 vak.
^^V •
•* n
Reg. ofisas 3041 FullerteiT^^jN^afil
Ave. Kamp. Albany Ava.
Vai. % ik} 8:30 ryt*
8:80 Iki 8:S0 vak.
Ctaicaco, UJU

KAIP JŪSŲ AKIS
Ar esi nervuotas, kenti galvos
skaudėjimą, ar tamistos akja
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta, ak j s be
siuvant, jei taip,' tuojaua tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris
suteikSf tamistai geriausią pa
tarnavimą.

JOHN J. SMETANA
1801 So. Ashland A v e , Chlcago
kertė 18-tos gatvės; S lubos
Kambarys 14-15-19-17
Viršui PLATT'S Aptiekos
Tėmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9
va. Nedėliomis nuo 9 ryto iki
12 dien.

FABiSNftS ii MICMEVICZ, Y. d.

( eria >. d a • : in ; piniį ;,
laivakortes pašportai :r f f
NOTVItl.ilŠAS
ICeal K N t a t a , P a « k o l o 8 f
ItiKiiriiiH

i

.i.

B09 V»' 151h St arti S H^hted St,
Tel Boulevard CM
Valand
• ». 6 ^ . .1 •
Vakarais:'Jt.r K ir <M.b i'-.i 9 • a' are
Ned . iki J
t .< '.^.
^'•v-ai <

LlTįiUANIA
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtekUnai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta, Visi pa
rankumai, moderniško alivo.
kainos ž e m e s n e s

Dabar

\* RED STAR LINE
Išplaukia kaa savaite
t
Pler 58-62. North River, New Torfc
Ncw Yorko e Hamburg
Samland) Tik 3-čia k lesa Lapkr. 30
Lapland
'.. Gruodžio- S
Zeeland) •
*j
Gruodžio 24
Rroonland
Antwerp
Gruodžio 17

Miunckahda) Hamburg (Gruod. 16
Mongolia)
į
(Gruodžio 1
Tiktai tiesiai i Piliau
INTERNA.TIONA.L, MERCHANTILE
MARINE CO.,
116 laivų — 1,260,00d tonų,
Chlcago: F. G. Brown, West Fasa
Agent, 14 North Dearborn 6t..
•
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.
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i V. W. RUTKAUSKAS 2
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i JOHN G, MEZLAiSKIS
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DR. C K. KLIAUGA

LIETUVIS DENTISTAS
1821 S. Halsted S t , Chlcago, 111 =
Kampas 18th S t
SValand.: 9—12 rytą ir 2—9 vak. 3

iimiMimiimimimmmiliiinimimiiiin
——

BEPROTYSTĖ DABAR GY
DOMA IŠTRAUKANT NE
GERUS DANTIS, IR PRAŠA
LINUS S T U < * » W S KIR
MĖLES I& VIDURIŲ.
Dabartiniai psichologai sako, kad
daug beprotysčių paeina iš suge
dusių dantų, delw prižiūrėjimas
dantų būtinai yra reikalingas*
Taipat atrasta, kad paprastai
kirmėlės vadinamos, jautienos,
kiaulienos, ir stuckinės privaro
žmogų prie beprotystes. Daugiau
negu tiek. Nekartą numiršta iš
priežasties nepaisymo tų parazi
tų. Todėl jei bent kiek nusima
nai, kad tu turi virjsminėtas kir
mėles tuoj stengkis panaikinti.
Dauguma mote
rų vyrų ir vaikų
yra gydomi nuo
visai kitokiu ligų
kuomet istikrųjų
visa priežastis Vra jų skilvis. Ętro
met neturi apeti
to, širdi griaužia,
jauti skausmą viduruose, skausmą
strenuose
stlpriur
nia aky se mirguliavimą tai ženk
lai kad kas nors yra negerai su
jusu skilvių, kad skilviniai kir
minai tenais ponavoja. Pas vai
kus tuojaus galima patempi, jie
nenori valgyti, miegoti jiems tan
kiai galva skauda, jie neturi noro
žaisti su kitais vaikais. Laxtan yra sutaisytas kad panaiknti
skilvines krimeles • iš jusiį systemos ir yra daugumos žmonių
vartojama, su gerais rezultatais.
Pilnas būdas gydymo Laxtan
kainuoja $10.48, pusė $6.75. Jei
gu jautiesi nesveiku tai tuojaus
pradėk gydytis nes gali išsivysty
ti kunvulsijos ir kokios kitos li
gos? Laxtan yra parduodamas
Dro. Lameco Lab., Forbes at
Moultrie, Pittsburgh, Penna.

•

REIKALINGI VYRAI MOKINTIS
BARZDASKUTVSTES AMATO.
Amatas kuris nepaliečiamas strei
kų. Geras uždarbis per visus metus.
Darbai Maukia, Dienines ir vakarines
kliasos. Raš/kite ar atsišaukite.
ANCHO^-DCN U D S O N
MOLEB BARBER COLLEGE
DIDŽIAUSI, GKEtClAUbl i*AtoAtl.^ 105 S. Wells Str.
Chlcago.
LAIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS
SU KELEIVIAIS. "
Ten yra vietinis agentas Jūsų miesto
Paieškau savo pusbrolio Juozapo
ar netoli jo.
Stuogio Na čion i u kaimo Saločių pa
rapijos Pasvalio Apskričio amerikoj
Į Lietuvą, Lenkiją,, Ukrainą ir gyvena
apie 11 metų Pensylvauijos
visas Baltiko Valstijas tiesiai valstijoj malonėkite pats atsišaukti
arba žinantieji pranešti.
į Hamburge
F. STUOGią.
Chlcago.
JA
SAXONIA . . . : . .
Spalio 2» 1655 W. SS St.

MOKYKLA

• ^ - ^
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£Tell Ca?»ąl, M ' '

-

ranai*skas pilnoj uniformoj su
Telefonas Pullman 350,
šarvais ir kardu kaip dalyvavo
Dr. P. P. ZALLYS
vaidinime pasakė eiles " Lietu
LIETUVIS DENTISTAS
j
ADVOKATAS
vos karžygiui". Jis nudavimu
10801 South Michigan Avenue
ROSELAND, ILL.
|
Ofisas Didmiesty):
tai tikrai publiką nustebina.
[VALANDOS: t ryto iki » vakarei
i
29
South
La
Salle
Street
i
TEL.: PULLMAN 342 ir 3180
Publikai atrodė kaip tikras
J
Kambaris 824
Telefonas Central 6390
karžygis, nes kiekvienas kardo (Nuo mūsų koresp. Lietuvoje)
I jf-r'ArV"":: :į :-""_'^i"-į -"•-"-"-"'l"^ " 'M* JfafLft
rtiniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiimuiiiimfc
užsimojimas ir kilnojimas kiek
K
Žydai taiso pirtį.
S
Vakarais,
812
W.
SSrd
t
t
- P h o n e Sceley 7439
S
vienam
žodžiui
pritiko.
P-as
ČabiiTTuZA)^
III KL $125.00
Telefonas: Yards 4681
f DR. L M. FEINBERG Į
Telšiai.
Telšių
žydų
bendruoTaksu
$5.00
K. Baranauskas k a r d į labai
E Gydo spccijaUai visokias' vyrų I r s
PER CHERBOURG SOUTHAMPTOR
moterų lytiškas ligas.
'*a**mm
lengvai
vartoja,
nes
jis menė šį rudenį taiso savo mu
LIVEHPOOL and GLASGOW
=!=*
= 2401 West Madison St., kampasS
C A R M A N I A ':
Gruodžio 3
Western Ave., Chlcago.
du metu ir pusė savanoriu tar rinę pirtį. Ši buvo jau labai ap- COLUMBIA
S Valandos: 2—4 po piet, 7—9 v.S
Gruodžįo 10
JOSEPH
C.
SOBOL
riiiiiiiiuiiiiiiillllllllllililIilUlllllllllllllli
Gruodžio 1S
navo Dėdės Šamo kariuome griuvusi, dėlto tenka net visą AQUTTANIA
LIETUVYS ADVOKATAS
Per
Anglija
ar
Hamburgą
i Danzig
— • » » < » » » » » » » » » jM
Namu Ofisas
nuo
pamato
naują
statyti.
Sta
$135.00
nėj.
Antru
kartu
pasakė
juo
Tel. Randolph 2898
1045 Wabansla Ave. 3-člų lubų
Per Liepojų
$145.00
TeL Haymarket 886fl
tymas
kainuosiąs
arti
dviejų
kingas
eilės
"
Merginos
dai
Tax $5.00
*
A. A. SLAKIS
Miesto Ofisas
— — m — ~ — — < m m — •
— — — — —
j>
šimtų
tūkstančių
auksinų;
Sta
ARVOKATAS
154 W. Randolph St. Room 470
na
Ofisas vidiuniestyje.
Metropolitan Block
i , • •
Pasibaigus programai moks tymui pakviesta vienas Klai
AMERIKOS LIETUVIŲ
ASSOCIATION BLDG.
B
P
»
•
'
»
»
'
»
«
>
'
»
»
•
»
•
»
•
•
»
<
19 South La Salle Street
Tel. Main 25«s
J^da išgirdo, kad jos sūnelis jau leivis J. Zabulionis, parap. pir- pėdos namų statymo bendroValandos; 9 ryto iki 5 po pietų
Panedėliais iki ft vakaro.. .
krito, žuvo žiauraus priešo mininkas dėkojo parapijos varį vės darbininkai, kuris, sako,
M«^
v
Nedėliomis ofisas uždarytas.
kulkos pervertas. Tos aukos du pp. Simonavičiams už tokį gerai darbą atlieką. Į pustre- Mokinama: angliškos ir lieturiikct
Telefonas Canal 0395
kalbų, aritmetikos, knygvedyste*, : ste
negalima sulyginti gU jūsų au^ didelį pasidarbavimą ir pasi čio mėnesio žadama visas dar nografijos. typewriting, pirklybo* tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos lsto*
lĮIllHIHI
IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIUIIIĮ
"Į
ka."
rijos, geogfąfijos, polltlklne* eoknobas
baigti,
Kapitalo
dalį
apie
šventimą
parapijos
labui,
o
yS
S. D. UCHAW1CZ
|
mijos, pilietystės, dailiarasystės.
Išpirko u i $6,000,,
patingai ponei Simonavičienei, 50 tūkstančių auksinų aukavę Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki
L U T U vis GRABORTUS
t IGeneralis Kontraktorius, statyL a ^ ^ k a ^ a g d t T a S S a u J ' į * - «r senų namn tai^ojas.
Telšiečiai 4 valandos po pietų: vakarais nuo •
Šita kalba žmonyse sukėlė nes ji per dvi sąvaiti dirbo die gyveną Afrikoje
a,
Ekti. o mana- darbu »«^c>r*^ g r 2|3§Ą. Oakley Ave., Ohkago upą. Tuoj svetainėj išpirko nomis ir naktimis iki del visų žydai. Kitą dalį manoma gauti iki 16 vai.
3106 S. Halsted St, Chicago,
E2S141 W. 2Srd PL
Chlcago, I U į^į
23-ČIO Place.
bonų už $6,000. A. Užęmeckas pasiuvo ir sutaisė pui&ausius iš vietinių gyventojų.
sikelki j Lietuvą, o tenai pa
matysi stovinti baltą akmenį.
Ant jo yra išrašytos raidės:
Keleivi, eidanlas pro šalį sus
tok ir paskaityk, kas čia yra.
Čia mes gulime visi šaltos že
mės globoje. Čia mūsų krau
jas tekėjo. Čia mus gyvybė ap
leido. Prisiminkite tas motinas, kurios savo mylimus sunelius aukojo del Lietuvos
laisvės. Kokios buvo jų šir
dys kuomet savo mieliausią
sūnelį leido karan, kaip jį že
gnojo, bučiavo, ašaromis lais
tė! Kokia jos širdis buvo ka-

B r o o k l y n . N. T .

}

Ant pardavimo saldainiu Ir grocerės krautuvė. Parsiduoda labai pi
giai. Taipgi jeigu kas norėtų mai
nyti ant automobilio arba namo.
Atsišaukit po num.
3S02 W. 38-tb PL
Chlcago, Rl.
•

i

Paieškau pussers Elžbietos Maks- ''
mavičiutė8 po vytų
Braslauckiena
pirmiau gyveno New Bntain % gir
dėjom kad išvažiavo
kitur tūrių
svarbu reikalą, ji pati ar kas apie
ja žinote praneškite šuo adresu:
Magdalena* Kizelevičiute
8031 W. SS PL
Chlcago, RL
BULGARIAN BLOOR 1 P A
Milijonai žmonių gertą šia arbata
nuo šalčio; Palengvina vidurius, s u 
stiprina ir išvalo kraują. Paklausk
savo vaistininko arba per pačta, kaina
už didele dėže $1.25 arba 3 dėžės už
$3.15 ar 6 už $5.25.
Adresas Marvel Products Compa_ 503 ^Marvel Biuldiną. Pittsny
burgh, Penn%,

PLATINH11 "DRAUO^

t r i d i e n i s , Lapkr. 16, 1921

DRAUGAS
"V

lėdamos savo aukomis ir-gi
L. VYČIŲ 13 KP. susirinkimas
. [prisidėtų. Išnešta pageidavi- įvyks lapkričio 16 d., 8 vai. va
Į | ( m a s , kad narės* aukotų sulig kare, Davis Skmare parko salėje.
Koresp.
um&tmmmm »•••• • » • • • • • • • • »•••••• ••••••• •••• • • • • • • • • • į savo išgalės.
Sekmadienyj, lapkr. 20, š. m.
CHICAGOJE IEŠKOMAS
VIENAS ŽUVO KITAS PA
DIEVO APVEIZDOS PAR. —
bus parapijos vakarienė i r
jČMOGŽUDIS.
ŠAUTAS.
klebonas atsilankęs
kvietė, A. L. R. K. Federacijos 15 sky
Visi kurie siunčia per mūsų įstaigas pinigus yra pilnai patenkinti, kadangi mes nusiuneiame
Kunigo Belknap iš Lead, S. kad sajungietės pasidarbuotų riaus, Tautos Fondo ir L. Raud.
Plėšikas Joseph Sheahan
pinigus greitai ir teisingai. Išmokame kiekvienoje pastoje, pilnai, be jokio atitraukimo, ir gauname
užpuolė Standard Oil gazoli- D., užmušėjas Andrew Rolan-'šiai vakarienei. Tuoj išrinko Kryž. 31 skyriaus bendras susirinoi-iginalį pasirašymą kiekvieno siuntinio.
nos stotį, Addison ir Western do, kurs iš tenai nežinia kur komisiją. J o n įėjo: p-ni Ur kimas \vyks trečadieny, lapkr. 16
Siunčiame pinigus per telegrafą, išmokame pinigus laike 5 dienų kiekvienoj pastoje. Persiun
Ave.
Tuo metu stoty buvo pabėgo, šiandie ieškomas Ohi- bonienė ir p-lė P. Valaičiutė; d. vakare, Dievo Apveizdos par.
timas tuomi tarpu yra mažas, bet trumpame laike padarysime persuintimą per tejegrafą, KUR
prie virtuvės ir stalų šios: Ra- mokyklos kambary. Viršminėtų sky
darbininkas Wm. J . Frank, cagoje ir apylinkėse.
KAINUOS TIK APIE PORĄ DOLERIŲ. DABOKITE MŪSŲ PASKELBIMUS.
45 m. amžiaus. Buvo ir policPolicija gavo žinių, kad, moškienė, Valaičiutė, Čapaitie- rių ir draugijų atstovai malonės
Parduodame laivokortes ant visų linijų, į Lietuvą ir iš Lietuvos.
monas McGrath.
Parduodame visų šalių pinigus, Markes, Auksinus, Rublius, Sterling, ir kitus, sulyg dienos
matyt, jis turėjo atidiunti į nė, Daugirdienė, Valatkienė, skaitlingai "susirinkti, nes yra daug
kurso.
Policmonas akimirkoj išsi čionai.
Nausėdienė ir p-lė Tumaitė. svarbių reikalų apsvarstymui.
Parduodame namus, farmas, lotus. Darome paskolas.
prausiamojon, kuomet išgirdo,
Susirinkimą užbaigė 9:50 vai.
Valdyba.
Apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių geriausiose kompanijose.
kaip plėšikas liepė darbinin PLATINKITE "DRAUGĄ lt vakare.
Apsaugos skrynutės, įtaisytos pagal šių dienų reikalavimą, kur galima pasidėti savo branges
nius daiktus arba popieras, yra mūsų antrame ofise, ant Town of Lake, 4600 S. Wood St., nuo
kui pakelti rankas.
Lai gyvuoja Mot. Są-gos 4
PLATINKITE J 'DRAUGĄ."
$3.00 ir aukšeiaus.
Policmonas akimrikoj išsi FEDERACIJOS PROJEKTŲ kuopa. .
O. R. P.
Padarome visas reikalingas popieras, įgaliojimo aktus ir pardavimo.
traukė revolverį ir pakilo ko
KOM. SUS.
Esame registruoti Lietuvos Atstovybėje.
IŠ BRIDGEPORTO.
von su niekšu. Prasidėjo šau
.
Teisingas
ir mandagus patarnavimas. Visais reikalais kreipkitės pas
A.
L.
R.
K.
Federacijos
Chidymas. Policmonas plėšikui
" D r a u g o " num. 249, Ratas
cagos
Apskričio
Projektų
kopašovė ranka. Tečiau ta pati
kulipka, parėjusi per ranka j " ^ i 0 8 nepaprastas, labai svar aprašydamas Mart. Yčo pra
SIUVIMO IR KIRPIMO
kalbas
spalio
10
d.
1921
su
b
atsidaužė į kakalį i r s m o g ė j ^ susirinkimas įvyks ketvir
P-lė Kazlausklute, Vedėja •
rengtas L. L. Pask. bonų rei
tadieny,
lapkr.
17
d.
Aušros
59 E. Adams St.
Chieago, m .
stoties darbininkui Frank.
DU OFISAI:
kalais,
sakė,
kad
apie
bonus
Room 409
Tel. Harrison 1491
BRIDGEPORTE
TOWN OF LAKE
Pašautas rankon plėšikas Vartų par. mokyklos kambaneprisiminta (Štai ką p. Ratas Mokina siuvimo ir kirpimo mote
1
901 West 33-rd Street,
4600 South Wood Street,
pasidavė, gi darbininkas p a - j ^ 7:30 v. v. Visi nariai,neat
rų ir valkų drabužių.
rašė
apie
p.
Yčo
kalbą:
"
A
n

TeL Yards 4669
Tel. Lafayette 6256
būtinai atsilankykite.
imtas ligoninėn mirė.
tras kalbėjo p. M. Yčas. Jis
Valdyba.
Kitas plėšikas buvo gatvė
savo gražioj kalboj vaizdžiai
je su automobiliu. Tasai pa
DEL PAREIŠKIMO ROSE nupiešė pirmas Lietuvos vals*
bėgo.
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ANTANAS A. 0LIS
LANDO KOLONIJOS LIETU- tybės gyvenimo dienas ir kvie
(OLSZEUSKI. JR.)
VIAMS ATŠAUKIMAS.
tė Amerikos lietuvius pirkti L.
ADVOKATAS
SUSTOSIĄ VAŽINĖJC GATVeda bilas visuose teismuose
L . P. b o n u s / ' — Red.).
Miesto Ofisas:
VEKARIAL
Tame pareiškime, kuris til
Kaip p. Yčas taip ir p. Watkl 7 S. Dearborn S t , Roo^i 1040 (
po " D r a u g e " , paminėjau gerb.
Telefonas: Central 1*74
ji'
nas kalbėjo apie C L. Pask.
%
Baigiant diskusijas prieš j advokato A. Šlakio vardą ir įPrigulintis permainai
Vakarais:
S
v
d.
Hal»*~3
S
t
bonus ir ragino kiekvienam
Telefonas: Boulevi»-J 56 S
valstijos komercijos komisiją tariau jį nesąžiniškume kas1,000 Markių $5.50
TIESUOTAS
lietuviui pirkti bonus. Nurodi
gatvekarių kompanijos Chica- link neatlv^inimo man išlaidų
AGENTAS VISŲ
5,000 Markių $27.25 K
nėjo, kaip nuošimčiai yra iš
goje advokatas AVeber pareis už a. a. Ig. Stonkaus laidotu= v
10,000 Markių $54.00
'Telefonas Drover 4!30
kė, kad jei komisija gražins į v e s B e t t a m e m a n o apsirikta mokami ir t. t.
Aukos buvo renkamos del
5c. už važinėjimą, tuomet gat- j i r į ž e i s t a n e kaltai
vardas
Prie virš nurodytų sūnų dadėkite 40c. ant persiuntimo kaštu.
sužeisti]
Lietuvos
kareivių.
vekarių važinėjimas visoj Chi-j g e r b n m s ų v e įkėjo, nes kaip
Ant didesnių sumų duodame spePlatesnį pranešimą apie tą
ciališkai žemas kainas. Pinigai yra
eagoj bus suspenduotas.
sužinojau, visi laidotuvių da
pristatomi Lietuvon i trumpiausi
"Patarnauju veslaik.%. P a r d u o d a m e l a i v a k o r t ė s f Ir
Komisijos pirmininkas pa lykai pilnai priklauso nabaš- vakarą padarys L. L. Pask. sto
'tiįvėse, krikšty
ties
valdyba.
iš Lietuvos Atsišaukite ypattSkal
nose, laidotuvė
Agentūra Uždėta
klausė advokato, ką tas reiš ninko moteriai p-niai Stonkie
arba
laišku J
s
se
ir
kituose
Visi neatideliodami pirkime
kia.
reikaluose Kai1910 M.
§
nei. Advokatas Šlakis savo
•
• nos prieinamos
i L. L. Paskolos bonus. Nelaus
Tasai atsakė, kad su 5e. Jw, ,
v ..
.
., i
j3307 Auburn Ave. Chicagt).;
}
I
".'•""••ir
kompanija negali verstis. JĮ
Ne darbuose užsitarnauja pilno
i kitę iki komitetas ateis j nabūtų galima apmokėti nei ope manęs ir kitų lietuvių pasiti
' mus, nueikite į šias vietas ir
racijos išlaidi}.
ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdama, Antverpeną, Hamburkėjimą kaipo teisių žinovas ir 'pirkite: P. Baltutis, 901 W. 33
160
N.
Wells
Street,
g'l,
Bremeną, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus, ir Liepojų ant ge
JEIGU noriUjstfero plumberio,
Tai reiškia grūmojimą, sakė
riausių
ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalauju visiems keliaujan
sąžiniškas bilų vedėjas.
) St.; Evaldas ir Pupauskas, 840 tai pašauk
tiems
į
LIETUVA. Pinigų siuntimas ir mainyaius pagal dieninj kur
CHICAGO, ILL.
pirmininkas.
Su pagarba
są.
Išvažuojant
j Lietuvą mainyti pinigus nė priverčiame AtvaTHOMAS
HIGGINS
W. 33 St.; ižd. F . M. Šatkaus
Kun.
P.
Lapelis,
žuojančius
iš
kitų
miestų patinku ant stoties ir bagažius pristatau
Tai ne grūmojimas, sakė ad
Mes atliekam darbą gerai Ir
Valandos
Biuro:
Kasdiena
iki
7-tai
kas,
3423
S.
Halsted
St.
pigiai.
ant laivo.
Visu Šv. Par. Klebonas.
vaL vakaro. Nedėliomis iki
vokatas. Bet su 5c. negalima
2253 W. 24th S t ,
Chlcago.
Su visomis informacijomis kieipkites ypatiškai arba per laišką
L. L. Pask. bonų komitetas,
1-mai \BL po piet.
Phone Canal 610.
pas seną ir užtikrintą agentą.
operuoti gatvekarių. Tai pri
flįf
T T
n • < • • • • • • • • • • • įjĮ
IŠ NORTH SIDES.
Visuotiną užsitikėjimą {gijau teisingumu ir mauo geru patarnavi
T. S. Janulis.
pažino i r teismai.
mu,
užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus.
Red. Prieš. — Vienok p. JaMiesto advokatas
teciau
Mot. Są-gos 4 kp. mėnesinis
..
,
,. , v
i
priešingai tvirtino. Jis sakė,' susirinkimas
įvyko,
lapkr.
8, i nulis nepasako, ar kiek bonų
, . ,.
,
, rt
kad kompanija gali labai ge- š. m. Šv. Mykolo par. svet. S užrašyta, ar ne, nors i r bu
| 179 East 3-rd Street
New York, N. Y. i
rai versties i r su 5 centais vai. vakare.
vo agituota už L. L. Paskolą.
ITI1111111111 j 111111111111111111111111111 •11111111111111111111111 a 111111111111111111111111111111111 r 11111 iT
vietoje 8c. Kompanija turi
Narės neskaitlingai atsilanpildyti su miestu padarytą su- kė, turbūt is priežasties oroi
Rengia
r —
tartį.
Susirinkimą vedė pirm. p-lė
Tumaitė.
SUIMTAS INTARIAMAS
Dviejų Aktų Komediją
Raportą iš buvusio apskri
PLĖŠIKAS.
čio susirinkimo išdavė O. Va
37 metų, pedėlios ryta lapkr.
Prisius 2c. stampa'po adresu:
Policijai rankosna papuolė latkienė, o kadangi busimas 13, 1921 atrastas negyvas nakažkoks John Barrv. Jis in- apskričio susirinkimas b u s ' muose. Paėjo iš Katino Red.
tariamas andai dalyvavęs pa mūsų svetainėje atstovių į jį Panevėžio Apskr. ir parap. A- i
Dievo Apveizdos Par. Svet.
18 Gat. i r Union Ave.
3251 S. HALSTED ST.. CHICAGO. ILL.
5
stos apiplėšime ant Illinois neišrinkome, nes dauguma pa- merike išgyveno 12 metų, paliPradžia 7:30 vak.
Pelnas skiriamas Parapijos Naudai
Central geležinkelio susistab- sižadėjo liuosnoriai atsilankyti ko pusbrolius Joną Alekna ir
o gausi didžiausio knygvno Katalogą DYKAI.
Taipgi išrinkta nauja korės- Povilą Šūki.
džius traukinį.
Kviečiame visus atsilankyti nes bus labai juokingas
-*•>pondentė p-lė J. R. ButkausLaidotuvės įvyks ketverge
lošimas užtikrinam kad publika bus užganėdinta apart
PADĖKONĖS DIENOS PRO kaitė. Raportą iš buvusio A. Aušros Vartų bažnyčioj 9 *val.
Žiemos laike knyga yra geriausiu žmogaus draugu,
to baigus teatrui bus puiki muzika i r šokiai iki pat
KLAMACIJA.
vėlumos.
KOMISIJA.
L. R. K. Federacijos susirin- ryte iš ten j šv. Kazimiero kasuramintojum ir pamokytojum.
Illinois valstijos gubernato kimo išdavė p-ni Urbonienė, pines.
iŠ
Laiškas kad sajungietės iš-j Velionio kūnas randasi po
rius Small paskelbė proklamaciją apie paminėjimą
šįmet rinktų atstovės į Labdaringos num. 2212 S. Wells S t Kviečia
nacionalės šventės — Padėko-' Sąjungos seimą buvo perskai- me visus gimines ir pažįstamus
nės dienos, kuri išpuola lap- tytas i r vienbalsiai priimtas, dalyvauti laidotuvėse,
kričio 24 dieną.
.Taip-gi buvo minėta, kaip ga-J H H H M H H H

CHICAGOJE.

AUKSINAI PIGUS.

LIETUVIŠKA MOKYKLA

PAUL P. BALTUTIS AND C0„
•

r

KURSAS MARKIU I
GRIGAS
(AUKSINįl) ŠIANDIEN I KUNAŠAUSKAS

J

GARLAIVINIU
UNIJŲ .

f

I

RUSSIAN-AMERIGAN
BUREAU

A. f A.

ANTANAS ALEKNA

I PUIKUS TEATRAS

LAIVAKORTES Į LIETUVA

G. KUNAŠAUSKAS

•
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"PIRŠLYBOS"

Ned. Lapkr.-Nov. 2 0/21

n
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•

Liet. Vyčių 4-ta Kuopa

k

vis;
ti

Knygų Katalogas Dykai g

pr

S

ja

A. OLSZEWSKI,

ir
las

s

PIRK PAS SAVUOSIUS.

mmiimmmmmmm

Aušros Vartų Parapijos

BAZAR
Parapijos

^•jy»V|-|-f-iTrpVeliavu, Kukardę, visokiu Ženkleliy, Guzikučiu, Ant•*-'*•'• KJįjLi V C spaudį ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų.
Reikalaudami Katalogo ar Sampalu, pažymėkite ir jusy dr-tes vardą.

S T R U P A S CO., 9 0 - 9 2 F e r r y S t . Nevvark, N. J .

LAPKRIČIO 14, 1921
Po numerių 1315—17 W. 63-rd Street

Svetainėje

Bazaro pradžia Nedėliomis 4 vai., Seredomis 7 vai., Subatomis 5 vai.
Kviečia, Aušros Vartų

Parapijonys.

Telefonas Knglevvood 1498

JONAS VILIMAS ir POV. VIZBARAS Savininkai
Taisome automobilius, parduodame tires, tubes ir kitus reika
lingus del automobiliaus dalykus. Darba atliekame atsakančiai
ir pigiai.

^»
\

n

ATSIDARĖ L00MIS GARAGE

LAPKRIČIO 16, 19, 20, 23, 24, 26 ir 27.
ĮŽANGA DOVANAI

uouu

Cicero Dairy Kompanija yra jūsų kaimynai. Pasisekimas
viso miestelio remiasi ant pačių piliečių. Kiekvienas krautuvninkas laukia iš jūsų paramos. Taipgi ir Cicero Daily užtikrina
jums gera tavora greita patarnavimą už prieinama kaina.
CICERO DAIRY COMPANY
2410 So. 56 Avenue ,
Cicero, Illinois.
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DIRBTUVĖ

|

VėliavŲ, Karūnų, Šarpy ženkleliy i r kitokiy draugystėm rakalingy dalyky.
A. J. POŽĖLA
1 9 0 8 W. Dmsion Str.
Chicago.
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