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ANGLIJA MAŽINA VOKIETIJAI
KONTRIBUCIJĄ

S. V. FIRMA ĮPADARĖ
KONTRAKTĄ SU BOLŠE
VIKAIS.

U N D ER T H E O P ACT O P M A R H S, 1S7S

C H IC A G O J E
CHICAGAI YRA PAVO
JAUS.

TAft_?S KONFERENCIJOS LIKIMAS DAR
NEŽINOMAS

MASKVA, gr. 31. — “ ALAUSANNE,
gr. 31. —j Ir kartais gali atganti Mosul.
P ROMA, gr. 3b — Italijos
nieriean Allied Corporation”
Turkijos delegatas Ismet pn-l Gauta žinių, kad Marica pa
premieras Mussolini darbuopadarė kontraktų su bolševis- Jei Chicago nesuskubs su- ša painformavo Anglijos <!<?-. lipiu Trakijoj Graikija tnrinsi savo purinu patraukti iline Rusijos valdžia kas J i n k j " ' o planu* b u d in k
egatų markizų Curzonn, jog j (i 130,000 parinktinos kariuotalu katalikų liaudies partijų.
pristatymo Rusijai 1,000 Forpraplatinimo ir kitų
Turkija
neatmnino savo po/J-f menės. Sakoma, kaip tik suirs
Tame jis mato pirmųjį žings
Tirieste pagerinimų, tai trum
AMERIKA PRIEŠINGA PRIVERSTINAM
j do traktorių..
vijos Mosulo vilajeto klausi-j konferencija, graikų armija
nį susitaikyme iVatikano su
Ta pati Korporacija pasi poj ateity turės didelius nuo me. Mosul su turtingomis z:-.1tuojaus patrauks per rytinę j
KOLEKTAVIMUI
Kvirinaliu Pręinicras vrn nuo
darbuos Rusijoje įsteigti au stolius pramonės ir pirklybos balo versmėmis turi gryžtil Trakijų ir mėgins paimti Kon J
įmonės, kad Italijos valdžia
9 LONDONAS,
gr. 31. — j negirdėta.
tomobilių mokyklas ir mies žvilgsniu.
Turkijai. •
'j stantinopolį.
•
su Vatikanu gali susitaikinti
‘.Taip tvirtina miesto komi
Premicrų konferencijon į Pa-j
Bet jei Francija ir šiuo kar tuose patarnavimo stotis.
Santarvė žada Graikijai me
tik per liaudį.
.
Teėiaus galutiną? atsakviškeliauja Anglijos mi-Į tu ieškotų to, ko nepadėjusi,
Kontraktas* apima vieno sija metiniame raporte.
•gĮ užraginę pagelbų.
F Tos partijos vadas Tovoni. ryžių
nias
Anglijai
Cliicagos
miesto
konkuren
dar
neatėjo
iš
nisterių pirmininkas Bonai*i tuomet tegul sau žinosi. Ir uliliono a ūksmių rublių išlai
Amerikonų delegacija kon
susiartinimų
mato galimu
tais komisija išvardina mies Angoros nuo turku valdžios.
Law.
tegul neaimanuojn už n e p a i  das.
ferencijai
įdavė planus kas
daiktu. Kadangi fašistų val* 7
tus: Detroit, St. Louis, Cleve Kas valanda atsakymas Inn-1
Anglijos officialese sferose | ki mus.
Į link nacionalių. namų įsteigi<žia sutiko pripažinti svar
land. Cincinnati ir Kansas kiamns.
VOKIETIJOS SKOLOS.
paskelbta, kad premjeras su I
! nio armėnams. Tani tikslui
biausių partijos postulatų, bū
City.
savimi vežasi visus galutinam j WASHINGTON, gr. 31. —
Iš visnko matosi, kad Ang-I nortnia Turkijoje gauti Že-tent, mokyklų reformų.
Delio, ėin viskas turi atsikontribucijos išsprendimui pin Anų dienų New Haven’e kal BERLYNAS, gr. 31. — Vo
lija 3ii savo karingu pasisia-i mės plotus. Teėiaus turkai ne
* Mussolini taipat darbavosi,
nus. Tuos planus pagamino! liejo valstybės sekretorius Hu Įdėt ijos naminės skolos jau mninvti. Turi but vedami tymu jierdaug blufuoja. Tnr- j sutinka. .Turkai sako, kad to
idant Vatikanas galėtų pasių
KiAnglijos ministerių kairine-! giles. Europos klausimu jis perėjo vienų trilijonų popieri reikalingi pagerinimai,
kai žino, kad -kaip, Anglija, j gul armėnai gryžta namo ir
sti savo
oficiali delegatų
tųs.
į pareiškė, kad santarvės pre- ir ių markių. Valstybės banka taip miestas nukentės.
tai])
kitos valstybės bijo ka-'tenai jiems bus grųžintos sa
Lausannės taikos konferenciJei Francija palankiai at-Įmierai turės susirinkimų Pa turi vienų bilionų auksinių
Tad
naudojasi ta proga. ■vastys.
ro.
jon. Premjeras tvirtina, jog
NUŽUDYTAS POLICsines į tuos planus, tuomet; ryžiuje ir tenai geriausia jie markių atsargos.
Vatikanas privalo turėti savo
MONAS.
tas klausimas galutinai busi aptars, kas reikalinga E u ro
,
Duoda paskolų.
oficiali m? . reprezentantus vii
bilius Skolinti
pabaigtas.
• pni. Amerika jiems negali dnoj
( sese tarptautinėse konfercnciNaujiems dirbtuvės* savi’ Kažkoksai John Reese anų
PINIGUS.
. . Bona r Law vežamieji p la 'ti jokių patarimų,
| jose.
liinkams — 400 darbininkų,
vakarų
pašovė
Miss
Minnie
uai nežinomi. Bet aiškiai tvir* Tečiaus ta pati Amerika, j
\$ H I \’GTOX g r 31 —
f Reikia atsiminti,' k ad anais tina,
• D,ix duoda 250.000 dolerių pa
Finkelstein.
jog Anglija Vokietijos įsakė sekretorius, didžiai ne-L, 1
►motais Hagos konferencijoje . . .. ..
v.
....
. ! bcnatoriiis Barsimi įdavė seskolos. Tas kapitalas reika
Tai įvyko gatvėje. Polici
kontribueijų sumažina ligi lt palankiai atsineš i tai, jei busi
norėjo turėti savo reprezennatui bilių paskolinti Vokieti ja Reese mėgino suimti.' Tad,
lingas pravesti jo paties pa
_______
trečdalio tos sumos, kokia ki- norima varu kolektuoti konti tautų Popa Leonas XIIL Bet
jai vienų bilionų dol. su su jis nužudė vienų poliemonų. JIS MĄTĖ DARBININKAMS gamintu* planus, kokia siste
tuomet. santarvės premicrų j ribueijų.
,
tam pasipriešino pati Italijos
lygo. kad ji už tuos pinigus
ma dirbtuvė turi but vedama.
SKRIAUDA.
Tečiaus ir jam pačiam kliu
pripažinta Londone.
Tai butų pavojingas Euro[valdžia.
pirktų amerikoniškifs produk vo nuo kito poliemono ir Re
Dirbtuvės ekžckntyvis val
nori, idant franci:-} pni dalykas.
t Šiandie virsta kitaip. K i] zaiAnglija
tus.
dymas pavedamas <» parink
Pats
sau
per
metus
paliko
ese
už
9
vai.
mirė.
nors karta duotų progos; Skolų panaikinimo klausi-,
toki laikai.
tiems
darbininkams, kurk*
50c algos.
Vokietijai atmokėti, žmoniškų j me sekretorius pažymėjo, jog
^gĘ R A S JgMOGUS.
Matosi,
atosi, kad
premjeras^
nremieras ų
kuogeriausia
susipažinę - so
VIENAS NUŠAUTAS,
•kontribucijų, bet ne’tnkiųrl^t *pi‘e t:rt negali but .IdWtlSHcnr*
ai ik i nori sudaryti valstyfirmos
reikalų
vedimu.
NEW
YORK,
gr.
31.
—
H.
KITAS
SUŽEISTAS.
stoties
( ’rossi ng holieijos
u spėkas. Dėlto nuspren- kia iki šiol visame pnwiuh įbos.
dirbo
A. I)ix, didelės milioninė* Darbininkai, kurie
opefatorius O’Malia anų die
Į du kardinolu paskirti se
nų susivėlino darban. Dėlto Dekektivai užtiko du plėši-. drabužių ir kostiumų dirhtu- trejus metus firmoje, gaus
Frederic
Franeois-Marsal,
teriais. Tik dar iy?ra žinonusisamdę “ taxi.” įlipęs vi- ku, kuomet tiedu dabinosi ap- vės savininkas, visų dirbtuvei pinuos klasės akcijas (combuvęs finansų
iniiiistcris ir
L a r Vatikanas leis kardi
.. .
. dun masinos rado pundelį, ku- vogti viena jubilierine kran ]>avedė 400 darbininkų, kuriel mon stock).
.•įritinąs prezidento 311nerandi .
,
_
,
I '
tam būti senatoriais. Bet
jo firmoje dirbo.
I Toks milioiiieriaus pasielgi-:
l .._ .
.
. .
,
. J r in m e buvo ;,.OOO dol.
tuve.
ihieinolis:
Louis
Jxnielieur,
tail
.
.
,
.
.
.
.
x
.
bvai tvirtina, kad ŠventaPirm
26
metų
Dix
įkūrė
f
i
r-Imas
sulaėlė didelį domesį kaip
i
. .
... ..
I A uvvkes policijos stotu i ra
1*lėšiku ne pasidavė T O Z IllO
iiat Andre lardien ir dar ,x». . .
.
įTėvas nebus 1nm priešin- EIS ŠALIN. JEI NEPA
,
*
I stus
in igu s atid
avė stoties jn. Tad vienas. Jack Spock, nių. Puikiai klojosi, šiandie* darbininkų, taip pramoninkų
‘tus ppinigus
atidavė
I ra kitų.
VYKS PREMIERŲ
viršininkui su tikslu mrasti 26, nušautas, gi kitas — R. firma per metus turi snvirs tarpe.
Žinovai tvirtina, kad Poin-i =avi niuka.
KONFERENCIJA.
vienų milibnų dolerių apyvar Šiame atsitikime svarbiau
Preston, sužeistas.
_______
eure apsivylė daug jiasitikėsia apeina tas, a r darbininkai
Policija sako, jog abudu tos.
KAS UŽIMS DIREKTOYpač jam bus bloga, jei nieko;damas ""“j" Anglijo* premiesugeliės vesti dirbtuve, ar il
Ilgus
metus
Dix
galvojo
apabėgusiu
iš
Vandalia
kalėjii
RIAUS VIETĄ.
'
' ru Bonai* Law. Pasirodo, kad
mo.
nelaimės.
S
P*° santikius į darbininkus. gai jie džiaugsis ta dovana.
<ir tas, kaip buvęs premierr.s Illinois valstybėje, taigi, ir
Pngaliaus įsitikino, kad tie
ASKYA, gr. 30. — PetPARYŽIUS,
žmonės, kurie visų sųvo laikų Dabar Lietuvoje veikia 15
Ralpli Massncci, 45 m..
r. 31. _ IJoyd George, daugiau žiuri (Tiieagoje, proliilneijos diiekrogrndc bolševikai visai u%- Preiniero Poincare .valdžiai • tani jos imperijos,
negu toriaus vietų tuojaus po Nau West 13 si., prisikaušęs '
pašvenčia firmai, turi gauti bravorų, dar rengiama ll._
. Franci jos militaristinio pnsi- jų Metų, matyt, užims W. <}Jminės” namie sukėlė trinkš- kų nors daugiau sale pajiras- Nuo kiekvieno spirito laipsBarė katalikų baznjėių ir ka-Į jr, UI11Onaujas jiavoju
I nio svaigiiininnose gėrimuose
o r
J*
ly t im o .
talikų k u n ig ą ^ uždraudė tu-*
Setliffe iš Bloomington. III. Ima.
Pašovė savo moterį. |- to už darbų užmokėsi*.io.
Sausio 2 diena eia prasidės
valdžia imdavo po 10 markių
"Stėti bent kokias pamaldas,
Tad
anų
dienų
Dix
sušaukė
kita premicrų konferencija.! ^’^ in rin t grumojamo pn-j Perui a i proliilueijos direk- simnišė 19 metų sūnus ir paakčyžės.
Markei krintant,
j* Petrogrado vyresnysis ko- Ir jei Poincare šioj konferen-^ vojnus. |premieras
savo
darbininkus
krūvon
ir
Poincare#toriumi
buvo
Gregory.
Jis
at-*vojingai
pašovė
tėvų.
......... ....................
akčyžė
buvo
keliama. Dabar
Įiiisaras Zaieev koresponden eijoj nepraveš visų savo « r o - l . P ^ Z‘CU°8 nwdiunino. Jis| sistatydino rugs. 1. Jo. vieton
T‘*vns paimtas ligoninėn. jiems pranešė, kad jis savo
akčyžė
imama
po 50c. už
tui “ išaiškino,” kad bolševisti
dirbtuvę, žinomų vardu “ IT.
jektų ir planų kas link kontri sako. jogei savo pilnius vy laikinai paskirtas Andrews. |suims areštuotas.
laipsnį.
Lietuvoj
kas mėnuo
nėję Rusijoje gyvuojųs įstaty
A. Dix & Sons Co.” jiems
bucijos. tai jis turės eiti sau kiusias: nežiiirSrit to, ar Ang.
išgeriama
apie
2,000,(X
X) spi
mas Iš 1919 m., atskiria eerkišteklingai
ir
iškilmingai'
ne
50
BILIONŲ
ŠVENTĖMS
nuosavybėn paveda.
šalin. Jo vieton bus lija sutiks ar ne.
rito laipsnių. Reiškia iš svai
vę ir bažnyčių nuo valstybės sveikas
paminėję Kalėdų, kaip praIŠLEISTA.
pašauktas energingesnis v \-i
Atsisako kontrolės.
galų akčyžės per mėnesį Lie
B r visokioms religinėms orga■ei tusias.
< ’UFft
PALIUOSAVO 8 KOMUras.
tuvos valdžia turi incigų 1,- j
fzacijoms nurodOt užsiimti
Dix
su
savo
sunais
atsisaTai
bent
amerikoniškas
Čia
mieste
judėjimas
suiiin* NISTUS.
cnt ik religiniais šovo reika- Poincares kontribucinis nu
tolesniai kontroliuoti dirb- 000,000 litų.
rekordas*.
| s -l- V I I M i n
A IIM IIIV I. l i u l i *
W III« ltli» |
.h.
Religiniai reikalai ne sistatymas smarkiai parlamo-i
I buvusius rekordus. Gražansituvę. Delto dirbtuvės įplauWASHINGTON, gr. 31. —
Kadangi Lietuvoje nėra ru
o ri but nuftšoini su labdary* nte kritikuojamas kaip dcšl1pelno padaryta viršutiniais kas dalinsis darbininkai.
NEW YORK, gr 31.
uiųjų, taip kairiųjų atstovų.. Urezidcnlo Jlardingo paiėdvsų
platumo geležinkelių. .Rulė s darbais.
gatveknriais, Bet kad firma neprarastų
Aveiitpinis šįmet jiuhlikos ju geležinkeliais,
* Zaieev sako. kad Petrogra- Li bera lai jam <luo«la vėjo, ko-’”*11 |uUiuosnota nuo fcdernlio dėjimas Suv. Valstybėse su taxi ir |M*rvnžais. Žmonių vi snvo reikšmės, Dix sutiko ko-j sija gi, einant taikos sutarti**
kį laikų dar, kaipo pagarbos *01, duoda Lietuvai tiktai rusų
e katalikų bažnyčia ne vien del jis viešai neskelbia savo •kalėjimo liausniės astuoni I. triuškino iki šiolei buvusius somis dienomis buvo pilno.
pprisitnildė prie to įstatymo, nuomonės, su kokia*sumažintai^- »^* organizacijos nariai visus rekordus/
pirmininkas, vesti dirbtuMės liėgių vagonus, tai Lietuvos
Nors
autoritetai
tvirtina,
kontribucijos suma jis sutik- komunistai, kurie kartu su žit dar nuolat reikalavo sau
Už savo patarna vyriausybė visus juos perdir
kad čia prohihicija buvo ger reikalus.
noniu Haywood ’u buvo nubau* Pasiremiant puštos, banku
<ų.
žkokių privilegijų.
biama, bet žinovai apskaito, vimus per metus pareikalavo ba Latvijoje į normali platu
sti. Jie visi turi ant visados ir kitų rekordais, apskaitoma.
Kouservatistai
(nota
rp
u
'
ma. Liepos mėnesy perdirb
Dėlto, liažliyčia visai nžda1kad šių švenčių
laikotarpiu kad visokiems svaigalams iš nei dauginu nei mažinu kaip ta 26 vagonai, rugpinčio
apleisti. S. Valstybes.
leista keletas bilionų dolerių; tik 50c. Nors iki šiolei, kai
yta. .Tas pat parfulymas pri jam kaišioja jo nerangumų, i
šalies gyventojai išlei<Io suSako, ]ireinieras perdaug grn-l
Turčiai šįmet pasirodė pa po pirmininkas, jis imdavo 161, rugsėjo — 156 ir spalių;
taikintas ir }faskvai.
moja.
Bet visai mažai vei TURKAI SIUNČIA DAU ! virš 5 bilionus dolerių.
— ISO vagonu.
lankesni ir duosnesni vargdie 60,000 dolerių per metus.
Kaip to, taip kito miesto
GIAU KARIUOMENĖS. | Aukščiausia suma buvo užkia.
niams.
Kalėdinės dovanos “ Kuomet mano tėvas pirm
katalikai šiandie negali turė
rekordnota 1917 m. Išleista gausiai dalinta darbininkams. 26 mėlių ]lindėjo tų interesų” P I N I G Ų K U R S A S .
P arlanfoutorainuose kaip!
ti jokių bažnytinių pamaldų.
LONDONAS, g r.~ 31. Ex- 3 bilionai. ' 1920 ir 1921 me Miesto majoras Hvlan skel sakė 11. Dix — “ jau tuomet
tik ne viešai jau tariamasi.
kas tint's užimti PoinearėsĮ^bange Telegraph korespon- tais neišleista nei po du bi- bia jogei jis miestu didžiuo-Į jam pasirodė, kad darbinin- Lietuvos 10 litų
ffiRIFAS IR PROHIBICIJA.
vietų.
Knndidatii yra visa jdentas iš Atėnų praneša, jog lioim.
Nes nei vieneriais me- kai, imdami užmokesnius už Anglijos 1 stori. svar.
jasi
Vieni geri, kiti dar turkai nuo Kaukazo šono Tik viename New Yorke tais vargšai taip gausiai ne- vienų darbų, nebuvo tinkamai Francijos 100 frankų
DBS MOJAIS, Iowa., gr. ! eilė.
L — Areštuotas Polk aps-l geresni.
Kiekviena ]>artija *siunčia skaitlingų kariuomenę praėjusiomis Kalėdomis išlei sušelpta, kaip šįmet.
apmokami.
Mano tėvas bu- Italijos 100 lirų
rities šerifas; Robb. Jis kai-!savais parlnktiniais giriasi. '
Mosulo.
žodžiu tariant, Suv. Vals-Įvo įsitikinęs, kad darbininkai Vokietijos 100 mark.
sta 250 milionų dolerių.
lamas už dzyravimų vogi-J .Tarp kandidatų į premie-1 Patirta, jog viena turki) di Sakoma, jog Suv. Valstybių tvbės-po nedarbo ir blogų lai- turi gauti kų nors daugiau Lenkijos 100 markių"
vizija jau apleido (Van. •
Šveicarijos 100 f’
Įvirs paprasto užmokesnio.”
gyventojai dar nekuomet taip lai atgijo

b

NEŽINIA, M APIE TAI PA SAKYS FRANCUI
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MILIONIERIUS PAVEDĖ
DIRBTUVĘ DARBININ
KAMS.

NAUJAS PAVOJUS POIN
CARES VALDŽIAI

* V

I _____
ILŠEVIKAI UŽDARO
ŠALIKŲ BAŽNYČIAS.

2

’ “ r.v >
Antradienis, Suibio - 192..

DRAUGAS

I
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IVAŠKEVIČIAUS BLIOFAI.

neckis, jau uždėjo baudžiava mas tas asmuo, kurio p ašiau -1kilnią valandą liberalų žmo- D 3L AMERIKOS LIETU--,
i.rd is jame nebeturi vielos.
LIETUVIŲ KATALIKŲ
ant amerikiečių” . T a bau gimis Lietuva įgijo tokios mo nė^ atskiedė partinio biznio VIŲ SUVAŽIAVIMO 1922
A r galima* brolybe prievartos
D IE N R A Š T IS
džiava paeina iš to, kad atsto ralės paspirties, kaip pripaži raugų.
keliu lyginant žmones, a r tirąr
x
LAPKRIČIO MĖN. 25 D.
IvažkeviSus iš A- vas Čarneckis, sulig vyriausy nimas Am. Jungtinių V alsty
A IT Y /T * A * 0 9 9 nija, vagystė nekelia neapyPAREIŠKIMAS.
Bet vienas bliofas sandariekantosl Socializmas nesutvar- merikOs P“™**1’ ™ nesenw> bės parėdymų, paskelbęs Lie bių de jure.
Amerikos Lie:uvių suvožiu*
čią atstovui sveikaton nenu
bet jau suspėjo gerokai pasi tuvos piliečių registraciją AToliau A. Ivaškevičius taip
Eina kasdieną išskyras nedėldieniaa <0 socialio klausimo. D ar dau*.
vimas,
įvykęs Kauno šaulių
ėjo.
Lapkričio
m.
25
dieną
š.
garsinti.
Nesenai
skaitėme
omerikoj.
'PRENUMERATOS KAINA:
glaus ,jis kiekvieno asmenybę
meluoja saviškiams:
Būrio
salėje
š. m. Ijapkričio I
m.
Kaune
buvo
tų
pačių
san
ficioze “ Lietuvoj” , kad iš
I r ko šis sandariečrų atsto
“ Krikščionys
demokratai
Metama................................. . . . 96.00 nori sutarpinti visumoje. Mei
25
d.,
buvo
šauktas
partiniais ę
dariečių
ir
vietinių
liaudinin
Pusei M etų .................. ............$3.00 lė, priešingai, asmenybę kelia. priežasties apsilankymo ka vas A. Ivaškevičius meprikal- taip pat pasisekimo neturi, jų
reikalais
suinteresuotų
žmonių
kų
bei
valstiečių
sąjungos
riuomenės vado ir “ Amerikos bėjo ir neprirašė prieš atsto agitatorius žmonės nuo(bačkų
Prenumeratos mokasi iškalno. Lai* Ji kiekvieną individą (asme
neskaitlingos
grupės.
Suvožiaj
žmonių
sušauktas
Amerikos
Ivaškevi vą Čarneckį ir krikščionis de mėto, kaip supuvusius grybus.
kas skaitosi nuo nžsirašymo dieno* nį) daro laisvu ir sau žmogu lietuviu atstovo”
viniui
rengti
susirinki
man,
f
Lietuvių
“Seimas”
.
Į
šį
“
Sei
ae nuo Naujų Metu. Norint permai mi, liepdama pagerbti k itų tei čiaus Mariampolėj buvo pas mokratus. Kauniečiai labai ge Vieną jų agitatorių Ambrazai
kurs tęsėsi net 5 valandas, E
nyti adresą visada reikia prisiųsti
rai atmena tas Ščyras prieš tį kaimiečiai taip apkūlė, kad m ą” iš Kaimo intendenturos
ses,kaip ji .gerbia savąsias. kelbta mokyklose šventė.
rengėjai nekvietė nei vieno 7
ir senas adresas. Pinigai geriausia
buvo
atsiųstas
asmuo
atsiklau
Antanas Ivaškevičius visur rinkimines jo prakalbas, ku jį kunigai išvežė gydyt į K a
Visuomenėje valdom oj. meisiųsti ifiperkant krasoje ar ezprest
inteligento, dirbusio Amerikos 1
sti
Am.
Liet.
“
Seimo”
suti
le, žmonės dera lvgus; nėra skelbiasi “ Amerikos lietuviu riose piliečiai turėjo, smagių raliaučių. K itą jų kalbėtoją
lietuvių
plačioje visuomenėje ’
“ Money Order” arba įdedant pini dalinimo; bet suteikiant k a sjatstovas” ? U0 tarpu
juokų iš sandariečių atstovo Karvelį, kaimiečiai su vežimu kimo vienam reikale. Kauno
gos į registruotą laišką.
bei
didžiausiose
jų orgamzadi-1
teisinga, mokama veikaiavi.| atstovu tik Ainerikos Uetuvių ir soc. liaudininkų bei vals nuo turgaus Kalno į upę nu pašte yra susidėję daug įvai
jose.
Suvažiavimo
dienon t t - i
.. .
.
, v: liberalų organizacijos “ Šaudo tiečių sąjungos agento nelai- leido. Kaimiečiai visur sako, rių daiktų, siųstų Amerikos
“ DRAUGAS” PUBL. CO. mus apriboti.
A r genaus, kad
. . °
J
kė,
kuri
kelis
kartus*
buvo garlietuvių ir ne lietuvių savi
..
.* m *
8334 So. Oakley Ave., Chicago soeialistnie teorija
pritaikinta
Ira . ,’ turinčios apie
y . 6 a r 7 šim- miif. Mat, Ivaškevičius, iš vi kad klerikalai ir bolševikai,
sinta
spaudoje,
ka
<
kur drn- į
o •• •
21 . . ' .
• I tus nariu, sv. Kazimie.ro drau- sos ščyrumo8 agituodamas nė tai y ra tik ri broliai, nes vieni škiams Lietuvoj. Tuos daiktus
Rusijoje pasikartotų visur! | ..
•’
TeL Roosevelt 7791
go.
Naujai
pagamintai
di?noAr
i • •*
* • ISnjos
(Bostone),
kūnai* taipafc nejusdavo, kaip jo kelinės, sachariną ir kokainą parduo sudaro įvairus drabužiai, ava
M eilei įssresu s. sr n u v a s e i- i
.
'
z’
tvarkei
niekas,
nei
patys
iiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiD
linė ir t. t. Adresai šitų daik
vadovauja žmonės iš liberalų diržu pajuostos, nueidavo že da, o kiti p erk a” .
myna, auga gašlus materializvažiavimo šaukėjai, nebuvo
abazo.
myn, išlindę marškiniai vėdy- “ Turiu pastebėti, kad bal tų yra misi metę ir. dabar nie
mas, besirupinimas vien savol
'
.
.
,
. .
. j v. . ' Vadinasi, tokiais atstovais, 1uodavo aplink. Sariuatlyves- suot eina kiekvienus Lietuvos ku bud u negalima atrinkti, prisirengę. Pajudintus klausi- •
nauda, net kitus skriaudžiant,
.
’
,
’
kaiP A* Ivaskevieiųs, gal pa*
pa nėms moterims ėnius konfū pilietis, kuris tu ri teisę bal kam kas priklauso. Tad gi I- mus sprendė ne objektinga: ir .
tenkinimas
egoistinių
iustink<1vvenaine ir .skundžiamės.
sivadinti* bile lietuvis grįžę;s iš z a is ir spazniuotis, Ivaškevi suoti. Po mano prakalbų Rau vaškevičius, pasiskelbęs “ A- be prideramos inteligentijoj. ’
Skundžiamės blogais laikais. tų. Sunku ir išskaityti* visas
atstovu” , Suvažiavimo taktika nesireiščiui, matyt, išrodydavo, kad dondvary, valstiečiai ėjo bal merikos lietuvių
trumpame straipsne-j ?."/*” *"
.
.
_
valaty bingumo
.Visais amžiais buvo nusiskun piktvbes
. ’ A
priklauso p n e vienos ar. kelių tai dedas del jo kalbos įspū suot už 5, t. y. Valstiečių Są tam tikrose įstaigose pareiš kė tautinio
patvs esame liu- .
.. , .
.
dvasioje.
dimų “ pasaulio pagedim ų,” Iv. Bet mes pat
J draugijų nei organizacijų, ir džio, tai dar vikriau raityda jungą ir 12, t. y. Liaudininkų kęs, kad jis šiuos daiktus pa
meilės ■
/Todėl, mes žemiau pasirašę,
‘*visuomenės n u o p e ln ų ’ ir' din inkai išgesusio s
retas kuris, grįždamas į Lietu- vusi, dar karičiau kalbėdavo, numerius. Bet kunigai pasam vedąs (ar dovanojąs krašto
griuvėsių.
kaip
ir suvažiavusių didum a,
senai jau gimė posakis: ‘‘O « •
1-4 ... o •
v9» negauna liudymo a r jga- o kelinės smukdavo d a r že dė špitolninkus,* kurie apnyko apsaugos ministerijai. Štai
Susirinkę
Katalikų
Seiman,
..
..
,.
..
.
,
..
nebalsavome
nei suvažiavimo
temporal O mores!” (O laikai
koks lengvas, bet didis pasi
miau.
visus krvžkelius, stabdė einan
mes
tuilesime
progos
plačiau
.
,
.
.
.
...
prezidiunią
a
r
komisijas ren
i r įpročiai!) A ntrą vertus, se
.
...
,
atstovu, prie kurios priklausė,
Pasiskaitykime
dabar, :aip čius balsuot valstiečius, ir darbavimas! K itas * dalykas, kant, nei nutarimus priimant*
panagrinėti
meiles
problemos
.
.
.
.
.
v,
r
nasis Salamonas ja u pasakė. f . . m
J
. . . 1 Vyriausias tikslas Ivaškevi- Antanas Ivaškevičhis apie sa klausinėjo, kad parodyt nu Įdek naudos kariuomenei iš
».
. ..
, . .
.v
“ Nieko naujo nėra pasaulyj.” knzj. Ten mums teks siekti eiaus
siuntimo Lietuvon — is* vo darbuotę informuoja ben merį už kurį balsuoja. Pam a įvairią civilių vyriškų ir mo Tad mes neimanie jokios atsa
prie
meilės
šaltinio,
Tokią įžangą padarius, re . _ .
.
,
j graužti Void. Čarneckį iš Ame- draminčius Amerikoj. Sanda tę, kad žmogelis nešasi Vals teriškų drabužių, muftų, ava komybės už suvažiavimo ir jo
K
nstaus,
kuris
sukuHė
pašau>|M Lietuvos
T l u ..
x A igis butų juokinga skųstis da
,
1
nkos
atstovybes,
ir riečių organe “ Sandara” 45- tiečių Sąjungos iuba Liiuidi- linės ii* T. t. “ Seimo” daly rinktų komisijų darbus. Mes
j - «.•
•
barties laikais. Tečiaus mes *
viai, geriau nusimaną tarp esame giliai* įsitikinę, kad A........................... ?
J padėti socialistams liaudinin- me nr. rašo: ,
ninkų numerį, imdavo ‘visaip
vra
visuotinoji
širdis,
žemės
....
•
,
..
~
turim e pagrindo nusiskųsti. ’
»
tautinėse teisėse už “ Agner. (menkos lietuvių didelė d au
•
•
Į kams ir valstiečių sąjungar ameluoti I r atėmę numerį su
“
Lietuvos
žmonės
klausosi
gituoti rinkimuose seimam
Ciyilizaęija troškinam a vysta; raujas.
lietuvių atstovą” Ivaškevi guma daug objektingiau ir
prakalbų su didžiausiu įdomu draskydavo, ir įgruzda vo ku
pasaulis daužosi karo griuvė
čių, nurodė, kaip reikia atsar sveikiau žiuri į savo senosios
~
Parvažiavęs A. Ivaškevičius
mu. Visi nusistatę prieš* apsi rio nors klerikališko abazo
Tėvynės? reikalus.
siuos; socialiai luomui vieni
ŠLietuvon tuoj paleido prieš leidusią krikščionių demokra numerį. Bet ne visus kaimie giai elgtis su tgis daiktais,
Mums rados, jog grynai beprieš kitus-piestu stoja; tau
kad nesuėjus į negeistiną kon
atstovą Čarneckį ir krikščionis
tę biznį dirbančią ^Lietuvos čius jie šįmet apgavo, ir šis
partipė
Amerikos lietuvių or
tos riejasi. Visuomenės viduAmerikos lenku la ik y č ia i j <,cmokratu-'i
pačias d u ja s misiją Amerikoje. Kuomet pa Seimas nebus kunigų, zakris fliktą su Amerikos vyriausy
ganizacija
Lietuvoje butų p ra 
. rius taijjat kinninas graužia:
paduoda įdomių žinių iš Wtt- •kurių priskleidė sandariečiai sakiau, kad jeigu Lietuva no tijonų ir davatkų Seimas, bet be. Čia pat intendantūros žmo
varti
ir
reikalinga,
bet ji tu rė
įpiočiai genda, menas puvė
sbingtono. Rašo jų korespon- | Am. lietuvių visuomenėj. Tai ri gaut pinigu iš Amerikos, jis daugiau atsakys Lietuvos* gus išgirdo, kad Antanas Ivaš
tų
aprėpti
vien
ckon
nuinb
siais dvokia; anarchija įsigiv •lentai. Sako, Amerikos v v -!>ra' kad “ KrikScioniu demokevičius y ra įgaliotinis vien
tad privalo kuogreičiuusiai at žmonių valiai ir norams’.
reikalus.
Tokios
organizaci*
Įėjo.
paišinės grupelės žmonių, nicriausylM. labai sueidoinėjuai ir
a,stovas Anwrikab fa r- saukt iš Amerikos Čarneckį su
Šitokių dalykų, apie kuriuos'
• ••
<*
ko
bendra neturintis su pla įsteigimas butų galimas
Tie blogumai nėra vien mu pradžiugusi įvykusiais Lenki~
~ —
■ = jo padėjėjais, o jų vietoje pas rašo “ Amerikos lietuvių įga
susitarus visiems A m en
ši} laikų skaudus reiškiniai. joje uAotikiais. Ttesibg neatKuomet Varšuvoj išrinktas tatyti rimtus vyrus, tad klau liotinis” Ant. Ivaškevičius, čiąja Amerikos lietuvių visuo
lietuviams, norintiems Li<
mene.
Bet jie siaučia baislaus negu sigeri pavyzdinga lenkuose naujas prezidentas* Wojciechosytojų minia reiškė didžiausio čia viėtoj neteko girdėti.
voje valstybės ekonomijai
kituomeV. Regis, kad pamatai tvarka.
' *.
vski, amerikoniškas korespon- priturimo rankų plojimu ir 3’eismas a r viešoji opinija pj*iVisi šitie Ivaškevičiaus blio- sidarbuoti, bet ne š. m. I
visuomenės dreba.
Girdi, nespėta vieną prezi- plentas klausė grafo nuomonės šauksmais Valio!”
\alo tokį melagį ir šmeižiką fai ir žygiai verčia kitus ame krivio 25 d. nerimtame s*
Kame dalykas! įžymus fra- dentą Varšuvoje* nušauti, u ž ĮaP^‘ išrinktąjį,
O iš tikrųjų gi Antanui I- prikalti prie gėdos stulpo.
rikiečius įspėti Lietuvos visuo žiaviiue, sušauktame siu
neuzų visuomeninkas, jauno savaitės tuo jaus išrinktus ki-Į Zomoyski atsakė, kad jis vaškeviėiui taip sekėsi: —
Pagarsėjęs sandarieeią at menę. įstaigas ir atskirus dar grupės globoje: Jo n a ssios Franci jos respublikos ša tas prezidentas. Ir. tai visa į-1 ironorįs įžeisti nužudytu pre- Spalių m. 8-tą dieną dienos stovas krečia toliau savo bliomanos. Jonas E. Karosas,
lininkas Mare Sangnier, viena J vykę tokioj tvarkoje, kad Wa-!xidento Narutowicz’iaus gar- mitinge Viešoj Aikštėj Kaiuie, fus. A tidarant pirm ą iškilmin buotojus, kad ne visi y ra at
zys Pakštas, M. Mikeloni
me savo veikale įvardintame sliingtone neatsistebiama.
1bės. Bet turįs pripažinti, kad pradėjus liesti atstovą Čar- gą seimo posėdį ir čia jis iški stovais, kurie jais skelbiasi, B. Lukosta, M. E. Rom
“ Prisikeikim e” sako, kad imiLenkai spėja, a r kariais i r !naujas prezidentas Wojeiecbo- ■iieekį, minia pradėjo varyti šo savo burnelę. Seimui jis pa taip p at kad iš Amerikos par nė, B. Valentaitė, M atas
✓
sų amžiaus nelaimė yra širdies Amerika nepasigausianti toslv*ski lenkano krauju ir kau- (Ivaškevičių šalin, o vakaro rašė navatną sveikinimą, ku važiuoja nemaža ir blioferių.
lukas, Juozas Glamba:
nelaimė. “ Musų visuomenė lenkiškos ' “ tvarkos” , žinoma, j lais y n i saviškis. J is visuomet j m itinge, miesto sode, pradė riame tarp k itų z sveikinimo
Jei, ypač vjriausybė, atsižfu- Manhalt, J. Becus, O. Aleknar
m iršta, nės nemoka m ylėti.” renkant prezidentus*
įgyvenęs Lenkijoj, gi Naruto- ju s jmsakoti, kada atstovus “ litanijos” punktų įkišo Lie retų jų pastangų pakeitime j vičius, Petnas K am antauskas
Meilė negilivina socialio or
Lcnkai visomis keturiomis i wicz nebuvęs nei Lenkijos pi- Čarneckis keliasi, kada arbatą tuvos atstovybę
Amerikoj. atstovų Amerikoj, ta i padaiy--Jonas Dručas Jonas K liu k a s
ganizing. žiaurus
iiidiviiun mėgina užginti, kad jų prezi- lietis. Jis buvęs Šveicarijos pi- geria, kuda į darbą eina, mi Pradėjus atst. Žygeliui ir Nat
tų negeistiną amerikiečių tar N. J . Stanaitis, Jo nas Bortlizinas skiria ir erzina žmo dento nužudyme neimta jokių- lietis ir Lenkija jam buvus nia pradėjo šaukti “ plotkus kevičiui ploti ir atsistojant
pe anarkiją. nes duotų progos ke vičius.
nes. Išsekusios širdys gimdo IHilitinių motivii. .Tai esą pu- svetima. (Štai kaip išgamą lie- nešioji! šalin pletkininke!” dairytis į publiką, Ivaškevi
bile partinei grupelei, bile
nesveiką atm osferą, visoki ‘iz- mišėlio darbas.
;tuvį garbina);
Elta. Seinų apskričio, sek
Ivaškevičius, giliai susimai čius iškilmingai pakilo publi gaivalui kištis į atstovybės
įiiai” tarsi smakai rįžfasi už
Teciaus jų tą argumentą j Tai aiškiausi politiniai mo šęs, prie atstovo Čarneckio dau koj ir n irsi lenkė Žygeliui ir reikalus.'Visa tai skaudžiai at madienį, grubdžio 3 d., apie
kuria utl^pasaulį.
16-tą* valandą lenkai užpuolė
buvęs kontrkundida- tyvai.
dclko Narutawicz’iui ginu ueliegrįžo. Apskritai, prie Natkevičiui. Čia pat publikoj
silieptų pačiai valstybei..
Brolybės viešpatijai prama tas nužudyto prezidento, gra- .p akirsta gyvastis, kuomet jis kabės prie atstovo Čarneckio matėsi labai rimti Klaipėdos
KuČiuuų bažnyikiemį: užmu
Ex-amerikietis.
nyta socializmas. Bet socia fas Zainoyski. J is y ra V aršu-! prisiekdintas lenkų preziden iššaukdavę, nusistebėjimo ir krašto ir iš Vilniaus ištremtų
šė 7 žmones ir 3 sužeidė, pritti.
grobę turto išsidangino.
lizmus v ra intelektualizmas ir vos pasiuntiniu Franci joj.
pasipiktinimo, kad niekina !lietuvių darbuotojų veidai. Šią
iia iiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiu iiiii
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. v. liojimo vadintis tos draugijos

Iv broliškos meilės ugnį. Jisi.~
KAIPGI, PRADŽIUGĘ.
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li iuškitin

Sulietuvino A. Matulis.

IŠPAŽINTIES PASLAPTIS.
PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA.
Veikiantieji Asmenys:
2. Kun. ■P runų# libbiakaa, Balute Clai
r e ’o parapijos klebonas.
JF. M orta Robici/t (eite, klebono motina.
X Julyte, klebono seseraitė,,
vaikai.
4, Jvarolis, klebor-o čenerėuas,
J. A rturas Lože rus, zakrastijouas.
6*. Zuzaiitt, klultoKO tarnaite.
F. M ikutis, kaimietis, (vaikinas).
8. Vivonisj Saiiite Claire ’o seniūnas.
5, Itriardas, valsčiaus raštininkas.
10. Kuronis, notaras.
22. Dr. Kavinis, gvdvtojas.
X Kat^la-kisj smuklininkas.
biunienit.
jo s tarnaitė.

4pismo tardytojas, iš Aries.

17. K u u. Jonas Giballas, A ix ’o Seminarijo s Rektorius.
X-S. Kun. P ilypas Ponis, A ix’o katedros
kanaiuiuikas.
10. Dr. Lalpis.
'
20. Tu m is, pilietis iš Sainte Claire’o
21. T untie nė.
22i Lansienė,

uiot. iš St. C la ire ’o

2H. Varnienė,
24. M auris, žand.
25 Tarnas.
t

S

žandarai, žemsargiai, piliečiai.
V ieta: P irm ieji trys veiksniai .įvyksta
Sainte Claire, netoliese Aidės, Pietinėje
F ranci joje; p ask utiniai du veiksniai išsivysto A rlės’e.

Laikas*: 1888 m. Penktasis veiksmas—
1892 m.
PIRMASIS VEIKSMAS.
Pirm oji Vaidykla.
Atsitikimas įvyksta sename
Claire’o vienuolyne.

Sainte

Scena padalinta į d ą atskiru kamba-

riu, kuriuodu jungia durys ties viduriu.
Didesnysis, tai kun. Robiako studija; mažesniame — sutalpinti bažnytiniai daiktai, neštuvai, godulių kilimas su baltomis
kaukuolėms ir tt.
t

SCENA I.

(Kun. Robiakas sėdi prie stalo, gi tarnaifcė žuzana stovi, laikydama rankoje
peilį duonai riekti).
ŽU ZA N A : Kokį įspūdingą ir . gražų
pamokslą, klebone, pasakei šiandieną. I r
ta i visą apie išpažinties paslajptį i.r, kaip
nevalia kunigui išduoti nė mažiausios
nuodėmės pasakytos per išpažintį, kad už
ta i ir prireiktų jam num irti. Tilcrai gravidi toji isto rija apie Šv. Jo n ą Nepokieti.
A tsigręžiau bažnyčioje ir vieną ir kitą
k a rtą ir re ik ia pasakyti, kad žmonės
gri audei losi ir verkė. Tie, kurie privalėjo
išgirsti klebono pamokslą, kaip seniūnas.
notaras ir visi kiti laisvam aniai boilievi ai, tai visai jų ir nebuvo. Reikia jų tik
pasigailėti. 0 vienas, kurs buvo, lai tas
nedorėlis zakristijonas, kurį m ačiau besi-

šypsantį, kuomet užsigrįžęs sėdėjo gale j
zakristijos durų, Jo širdies jis neužgavo
Jum ir nerupi išpažintis.
K L’N. ROBI AK AB: Bene nežinai,
Zuzana, kad net iškalbingiausi pamokslai
dažna* nepaliečia ir nesujudlna žmonių
šindies. Verčiau reikėtų karatai4*melstis.
Tas daugiau prigelbėtų, negu užkietėju
sių nusidėjėlių apgailestavimas.Gerai, kad
turime didžiai kantrų ir gailestingų Die
vą, kurs žino kada ir kaip pasaukti tuos,
kurie suklydę nuo Jo atsitolino.
ZUZANA: A tleisk man, klebone! Aš
tenorėjau klebonui pasakyti, kokį gražų
pamokslą jiasakei, o gi čia ėmiau ir išsi
kėliau į puikybę ir buvau nem andagi. T a 
čiau, tikiu, kad aš nepraši kalsi u prieš a r
timo meilę, sakydam a, jog toks žmogus,
kaip zakristijonas, visai neatsakom as tai
vietai. Ju k kiek paptktii.imų! Beto, ja u
dvidešimts m etų kaip neina išpažinties ir
visiems giriasi.
.

KUN. ROBfAlCVS: Aš žinau — ir
jį prašalinti, bei daly
iniunas paskiria sau jm-

nerim slu. Rei
kas tame. kai

tinkamą žmogų eiti zakristijono pars*" *
— AŠ gi bejėgis. — Tečiau, dab ar, apb
mane, nes tu riu d au g darbo.
(ZUZANA nuimdama pusryčių Gk?.

čius, palieka kėdėje peilį duonai riekti)
Bet gi, klebone, beveik visai nevalgei. K o
kiu gi laidu įm ušta gali būti tv irta s, tR4
mažai tevalgdannts!
IvUN. R 0B L 1K A S: N esirūpink, Žu

zana (Zuzana išeina).
SCENA n .
KUN. ROBLAKAS (vienas): D abar
kaip tik ir turiu laiko patikrinti Šv. J u o
zai>o Draugijos atskaitas i.* su sk a ity ti p i
nigus, kuriuos surinko ponia Liiiiiieia
prie mano pranokėjo ir pne manęs. (P ra
daro spintelę). J i ry t at-is a tsiim t visf(
tą didelę sumą. Ačiū Dievui, k a d tie pi
nigai skirti ligoninės statum ui; (skaičiuj,
dam as) 80 po šim tą fiuikų — bus S.OOtfrankų, 50 po d v id e šim ts— l,’MM) frankų
(girdėtis barškinim as į doru), viso 9,OOC
frankų ]x)pierose. 75 auk>in: ^N ajxileor
(vėl b a ršk in im a s)/ — p r w •v idun! (I
mingu balsu).
dau:

Shtradi enT<?,*SausTor

DRAUGAS
a&fiuxttfifixxx&fiaxxxQfiQxxts
ĮC

keliu remti žemdirbių luomų,
nes tame mato šalies gerovę.
Jie nori, kad žemdirbiams ba
1900 So. Halsted Str.
tų teikiama prieinama pagal
J
T e l. Canal 2118
> Ofiso vai.: 10 ryto ik i 12 po p la t
ba produktyviau vesti savo
X
5 Ik i 7 vai vakaro.
o
Rcs, vai.: 2 / I k i 4 po pietų.
£
ūkį ir geriau parduoti savu
K
4103 A rc h er Avė.
# •
•t
T e l. Lafayette 0098
• IŠ KAT. FED. 12 SK. DAR Cliiė. apskritį išraiko: A. Va
PRAKALBOS. — SPAUDOS produktus. Kaip senatorius
BUOTĖS.
lančių, VI. Bukauskų, J . AdoDR-JOS KĮP. — KAT. “ Capper sako:.” Aš nieko kito
nesurandu, kad sėkmingiau
iriinų, M. Levinškaitę, A. IgnpSPAUDĄ PLATINA.
Cicero, UI — K at. Federa
galėtų prisidėti prie abelnos
taitę, A. ’Rubliauskaitę, L.
cijos 12 skyriaus prięšmejinis
Krikščiūnų; atstovais į Labd.
Sheboygan, W h. - r GrutP gėrovės, kaip kėlimas .žemdir
GYDYTOJAS I R C H IR U R G A S
susirinkimas įvyko gruodžio
4442 So. W estern Avenne
*Sųj. 3 kuopų: M. Levinškaitę, džio 10 d. pas. mus su prakal bystės ir davimas 'žemdir
24 d. Šv. Antano parap. svetv
Telef. L a fayette 4155
O. Rašinskienę; į Kat. Spau bomis atsilankė geri), kun. V. biams galimybės nustatyti pro
Draugijos ir kp. prisiuntė 28
Vaaixtoe: 9-11 rytate, 1-3 po
dos Dr-jos kp.: J . Pateraba, Kulikauskas. Tuoj suorgani duktams kainas, neatsižiurrnt
pietų i r 7-8 vakarais. Ncdėldientstovus-es
į
skyr.
sus-nnj.
olals tik ta i po pietų 3 ik i 6 vai.
A. Bislį; agitatoriais į draugi zuota Kat. Spaudos Dr-jos Agentų” .
Atstovais į Labd. Są j. seimų
administracija
jas ir kuopas. A. Valančių, \M. kuopa. Šie įstojo į tų draugi Hardingo
išrinko A, Kundrotų, J . B al
tuo žvilgsniu yra jau gana
Levinškaitę, A. Bislf.
jų : A. Grybas, J . Baikauškas,
čių. Šv. Kazimiero Akademi
I kp ygų peržiūrėjimo komi K. Jutis, J . Staučkas, J . Aus- daug padariusi, duodama žem
jos Rėmėjų 9 skyrius rengia
sijų išrinko P. Švaikauskų, B. trevičius, J.. Adomavičius, V. dirbiams galimybę gauti priei
G Y D Y T O JA S I R C H IR U R G A S
si
prie
vajaus
Šv.
Kazimiero
4531 S< Ashland AVe.
Posankų, A. Valančių.
Belokevičius, •• A. Brusoka, J. namas paskolas.
Tek Yarda 9»4
dienų, šv. Kazimiera Vienuo
Vienas progresivių senato
Tel. Yards 0904
K. Federacijos 12 skyriaus Rutkauskas, T. Pranskevičius,
lyno
naudai.
O F IS O V A L .:
rių
padarė peržvalgų naujų
z
susirinkimai bus laikomi kas M. Jakinevičienė, M. Kava
S— 19 v. ryto, 1— 3 i r 7— 9 v. v.
L. Vyčių 14 kp. rengia va
muitų
įstatymo. Bet jo ir jo
Nedėllomls; nuo 19 v. ryto iki
ketvirtų sekmadienį kiekvie liauskas, A. Staučkas. O. Al1 vai. po pietų.
karų sulauktuvių Naujų Me
no mėnesio, pirmų vai. po pie dakauskienč, £m. J’uknlaliukė, kolegų norimos įvesti' atmai
tų. Pelnas skiriamas parapijai.
Aug. Juknialis, A. Bastauskas, nos nerado paramos iš žemdir
tų.
Rezld. tel. V an Buren 92* I
L.
Darbininkų
49
kuopa
ren
Ofiso tel. Boulevard 9898
Pramatoma šviesi ateitis. K. J. Radzeviči’us, -V. Kunigonie- bių pusės, nes dabartinių mui
gia prakalbas gruodžio 27 d.
tų įstatymas išleistas, prisi
Federacijos 12 skyriaus valdy- nė, M. Brusokienė.
kalbės kun. F. Kemėšis,’Fede
lwn pateko veiklus Ciceros Išrinko valdybų: pirm. ~ J. taikant, kiek galima, prie jų
RUSAS G Y D Y T O JA S Ir
racijos 12 skyrius pritaria ir
C H IR U R G A S
darbuotojai. Katalikų veiki Staučkas, pag. — J. Austrevf- reikalų.
remia visus gerus sumanymus.
Y ra tarp republikonų skir
Specialistas M oteriškų, Vyriškų
mas d ar labiau sustiprės. Vie čius, rast. —• Aug. — Juknelis,
Vaikų ir visų chroniškų ilgų.
Susivienijimo
L.
R.
K.
A.
48
tumainuomonėse kas link
ižd. — A. Grybas.
nybėje yra galybė.
Ofisas: 3335 s. H alsted St.
V a i.: 19— 11 ryto : 3— B po
Esch — Cummins Įstatymo,
kuopa įstojo- į K. Federacijos
u
Ne raštininkas.
Gruodžio 24 d. įvyko kuopos
plet, 7— 8 vak. Ned. 19— 11 d.
laivyno
bilious, bet kas del
12
skyrių.
Raportų
iš
K.
Fede
Rea. 1139 Independence Blvd.
susirinkimas. Nariai atsiėmė
Chicago.
žeminimo kalnų už prekių per
racijos Chicagos apskričio iš MOKYKLOS VAIKUČIŲ
knygas. Nutarė darbuotis kiek
PRAMOGA.
vežimų, tai beveik sutinkama.
davė VI. Bukauskas.
galima, užrašinėti žmonėms
Iš Labdar. 8ųj. 3 kuopos Detroit, Mich. - r Kalėdų die katalikiškus laikraščius, parda
Amerikiečiai vis šn&iriau. ir
raportų išdavė A. ValauČius nų 4 vai. Šv. Jurgio parapijos vinėti geras, doras knygas, ku
šnairiau žiuri į svetimtaučius.
L IE T U V IS
' Tag d ay” aukų našlaičiams svetainėje kun. J . Olšauskas rios parodo žmogui gerų ir tei
G Y D Y T O JA S Ir C H IR U R G A S
Juose jie mato daug gaivalų,
Telefonas: Yarda 2544
surinko $488.40; išlaidų pasi parapijos mokyklos, vaiku singų kelių. Tuo* budu bepla2252 South Halsted S tr e e t..
palankių sovietams, ir agituo
A n t virkaus Culver. S>ate i^ank
darė $10.00. Komitetas, naš čiams buvo parengęs eglaitę. tindifhii dorų,, kat. spaudų sk
jančių už juos. Propaganda
Valandos: nuo 19— 12 ryte; nuo
laičių vardu taria širdingų a- Programėlis susidėjo iš kalė leis apšvietę. Prakilnų darbų
L—4 po pietų; nuo 7— 9 rak.
smarkiai’ varoma t&rp Amer.
Nedėllomls nuo 19—£
čiu vibieiAs kas kuomi prisi diniu giesmelių ir įvairių tau atliks. Visokius šlamštus žmo
Ooflsaa I r gyvenimo vieta:
farmerių. Jie agituojami ne
dėjo prie aukų rinkimo.
tiškų (Vinelių.
Pirmiausia nės lai- naikina, nes jie teverti mokėti jokių taksų. Iš jų tveIš Kat. Spaudos draugijos mažos mergaitės atliko ant tik pečių pakurti. C) tam gali riama'orgaiiizkcijii, k m nes&n
Te> Blvd. 7042
raportų išdavė J . Paterabas scenos žaidimėlį. Paskui A. ma pigiau popitTOK nusipirkti. dirbininkausianti su valdžia.
D r . C . Z . V e z e i i s ■ Spaudos vajus eina kuopasek- Jacnikiutė padeklamavo gra Tikimės' Šių Kat. Spaudos Kaipo pavyzdį jięms rodo pa-,
mingiausiai. .Tik esu penna- žias eiles pritaikintas-kun. Oi-, Dr-jos kuopų išauginti į di našias
L IE T U V IS D E N T IH TA S
organizacijas
Ry
5712 ŠO. A S H L A N D A V E N U E
žai darbuotojų. Dirva plati, žauskui ir buvo kun. Oižaus- džiausių. I r reikėtų. Ju k čia tų Indįjose. Bet, sakoma, gė
A R T I 47-ios Gatvės
Valandos: nuo 9 ryto Ik i 9 rak.
reikalingi), daugiau darbinin Jcui įteikta gėlių pintinė, o gaunama $2.00 vertės knygų da Amerikai' sekti puslauki
Seredomls nuo 4 ik i 9 vakare.
—
kų. Metinį mokestį į K. Fede vėliaus ir dovanėlė nuo para tik už $1.00.:..
nius indiečius.
f —. ■
racijų užsimokėjo kun. 11. J . pijos mokyklos vaikučių.
Sekantis kuopos susirinkimas^
Vaičiūnas, L. Vyčių 14 kuopa, Taipgi gražias eilutės pasa bus sausio 28 cl. tuoj po mi SAVIEJI REMKITE SAVAS
ĮS T A IG A S .
Šv. Antano parap. benas. ** kė N. Gustaitė ir dar pora šių. . Aug. Juknelis, rast.
P arkėlė savo .ofisą po nuaa.
8241 — 43 So. Related Street
Valdybų 1923 m. išrinko: mergaičių kurių vardų nesuži
Nanjam o Jociaus Rest. 2 lubų.
dvasios vadas — kun. kleb. II. i nojau.
P riim a Ligonine nuo 9-12 A. M.
ŽINELĖS.
« x ;
5-2 P. M.
J.
Vaičiūnas,
pirm.
—
J.
Moc
Klebonas
kun.
J
.
Oižauskas
Tel. Boulevard 7179
Po lapkričio mėnesio rinki
Rezidencijas TcL F a irfa x 5074
kus, pag. — ‘A. Valančius, nut. pasuke gražių prakalbėlę, pri
ADVOKATAS
mų, o ypač nuo Kongreso
rast. — L. Krikščiūnas, f in. taikintų vaikučiams ir ragino
extra sesijos, Wasbingtono ’
Ofisas DiilmlestyJ:
rast. — A. Kundrotą, ižd. — tėvus kad savo vaikučius leis
korespondentai1 daug kų ėmė- 29 South La Salle Street
J. Mikolai nis. .
tų parajnjos mokyklon kurio rašyti* apie progresivius re-!
Kam barls 530
Atstovais į K. Federacijos. je vaikučiai yra , mokinami
Telefonas: Central 0890
3107 So. Morgan Street
publikorius. Ėmė smarkiai įro
kaip katalikiško taip ir tau
C H IC A G O , H L IX O I8
dinėti, koki skirtumai tarp re- Vakarais 3223 S. Halsted St.
tiško susipratimo. Kun. Ol
Telefonas Yards 3082
Telefonas: Yards 4681
gulerių ir progresivių repubValandos — » Ik i 11 12 ryto
šausko žodžius patvirtino šio 1ikonų. Suglaudus visus priropo pietų 5 Ik i e vak. Nedėllomls
ofitaa uždarytas.
vakaro vaikučių išlavinimas
tobuliausiomis mokslo priemonėmis:
dinėjimus, pasirodo, kad tų
1 be peilio,
kur taip puiki jai giesmeles su
skirtumų
neperda,ugiausia.
2.— be kraujo,
■
S,— be marinim o,
giedojo ir lietuviškas dainelės Skirtumai ViA daugiau prie
f t 4,— be >konsnio,
Ji 5,— be jo kio pavojaus sveikatai.
padainavo. Tai vis kun. Oų monėje negu tiksle.
Po operacijos, pucljentas gali tuoj
žausko ir Seserų nuopelnai.
eiti j darbų, gali tuoj valgyti; dai
Progresiviai' atstovai kaip LIETUVON PER 10 DIENU
nininkų baisas tam pa malonesnis.!
Vienintelis vandeniu kelios Lietu
(visa sveikata geresnė. K uriem s 15-g Kalėdų dėdukas visiems vai
senate,
taip ir kongrese, dau von per Southampton an t M ilžinų
1/ėmiau tonsilus, y ra pilnai užganė-S
“ dlntl.
I kučiams davė dovanėles.
A Q U IT A N IA M A U R E T A N IA
giausia yra iš vakarų valsti laivų45,647
Ligonius su įvairiom is Ilgomis’ ’
tonų
30,704 tonų
T a i p irm i symptomal ku re reik a 
Po programos vaikučiai, va
p rijim u :—
U
B E R E N G A R IA 'B'2.022 tonų
jų ir jie yra pasirįžę įstatymų
la u ja pagelbos.
Kasdien nuo 2 vai. po pietų ik la
Apleidžia NewYorku. kas Utarnin
9 vai. vakare. ■
n dovaujant, klebonui ir Kalėdų
Gal reikaling i akiniai?
Nedėllomls i r seredomls ofisasH
kų Greitas persėdimas SouthampPasiklausk manes Šiandien.
.'uždarytos.
M dėdukui, pažaidė.įvairius žai
tone: Lietuviai ypatiškai lydėti
T ū rių 20 m etų prityrim o
k
DR. AL. M . RAČKUS,
I Fillavų ........... (2 k l: $150:00)
dimus
ir
pilnidžiaugsmo
at
jį
ISdirbėjlal ir
įf
G
Y
D
YTO
JA
S
,
C
H
IR
U
R
G
A
S
I
R
M
(3 k l: $lp 6:5 0)
JOHN J . SMETANA
^Im porterlal geO B S T E T R IK A S ,
U sisveikino su Kalėdų dėdė ir
Karės taksai atskirai
A k lų Specialistas
Uriauslų armonl1411 So. fiOtit Avė.
Cicero, 111.9b
1801 So. Ashland Avė., kamp.
K E L IA U N IN K A I IS L IE T U V O S
Z k ų visam pa
išsiskirstė namo.
18-103 gatvės
sėda an t laivo Piliavoj važiuojant
ra šaulįJ už žemes1 Southampton^ ir ten persėda ant
A n t S lubų, kamb. 14, 15, 19 Ir 17
Pastebėjau, kad vaikučiai ynes kalnas negu
M ilžinų laivų: Savaitinė tarnystė:
A n t viršaus P latt's vaistlnyfilos
I k i t u r . Katalogas
ir tėvai yra labai patenkinti S dykal.
Ternyk mano parašu
Grolčiąusl laivai pasaulyje:
Inform acjas kaslink kalnas ir rei
Valandos nuo 10 -ryto ik i 9 vakare
tuja
pramogėle.
(Plienas,
D R . J. A . V E L O N IS
Rašykite
A
ngliniai.
kalingus dokumentus del ižkalno
Nedėllomls nuo 9 ik i 12 pietų

OR. A. L YUŠKA c

P er paskutinius Šimtų metų
Anterika užmokėjo už samdy
mų kitų šalių prekinių laivų
28 bilionus dol.

PINIGUS LIETUVON)
Nusiunčia
L
_ per — ■
'fiesibginį Susisiekymų

m

DR. A. K. RUTKAUSKAS

DR. MAURICE KAHN

Dr. A. A. ROTH

DR. S. NAIKELIS

DR. P. ŽILVITIS

ĮTel. Raudolph 4758

L i

Doleriais ir Litais

S L A K i S

A DVO KATAS
Ofisas viduipiestyje
ASSOCIATION B L D G .
19 South L a Saite Street
Room 1303
į Valandos 9 ryto lid 5 p o , pletųj
Nam ų -Tel. Hyde P a rk 3295

Pigiausiai ir GreičiausiaL I
Visuomet Siųskite per )

[CENTRAL MAHUFACTURHR
DISTRICT BANK
1112 W. 35-th St. Chicad

J. P. WAITCHES
L aw yer

Turtas virš $7,000,000.(4

L IE T U V IS ADVOKATAS
Dlen.: R . 511-127 H . Dearborn
Street
Tel. Dearborn 0099
Vakarais: 19739 S. Wabash Are.
Roseland
Tel JPullmąn 5377

Valentine Dressmaking College
2407 W . Madison Street
'
Telefonas Seeley 1U43
Moko Siuvimo, Patternų k ir
pimo, Designing bizniui ir na-j
mama. Vietos duodama dykai.]
Diplomai, Mokslas lengvais a t-J
mokėjimais.
Klesos dienomis Irt
vakarais.
R Skalauki t
knygelės.)
Biznio Ir Nam iniai kursai Skrybė
lių Taisyme. N o rin t Informacijų]
rašykite a r tclefonuoklte.
SARA P A TE K , pirm.

Telefonas Boulevard 4139

-

A. Masalskis
Graborius
Patarnauju la i
dotuvėse
ves-J
tuvčso
krikfi-i
tynose ir kitu©-'
ae
reikaluose^
Kainos prlelna-i i

PERKANTIEMS PAS M t
DOKUMENTUS PADARO,
DYKAI.
iMainydami, pirkdami ar
iduodami visados kreipki!^

kLFABIO NIS :
809 \V. J3lh S t Cbtogo,
Tel. Blvd. 9811 Ir 0774.
TAS BUS L A B A I JU M ANT 4
NAUDOK
*
Pasekmlngtausla siunčiam
Į ir parduodami laivokartėa

. . E«urj Registruoti Notarai Lfcl
Atstovybėje

TeL Lafayette 4223

,3307 Auburn Avė. Chicago' •
lefonas Yards 1138

STANLEY P.
MAŽEIKA
G IL1B O R IC 6 IR )
Balsamnotojaa
Tūrių automoIbilius ' visokiems]
.reikalams. Kaina Į

PAIN-EXPELLERISl
JUMS PAGELBĖS!
Kuomet žauldaiBasi Pain-EzpcOerio
pagalbos, Skaanmc greitai apga
lima ir neaamgiuaai
— p ran yksta- Ua
pinna inyplelčjimn
renaiatitirs

mo, nėr* it

prieinama.

ėioanean g
kinanėlo i r

3319 Auburn
Ave. Chicago.
J. WYANDS
Graborius ir Balsamuotojas
K. SYREVICIA .
AotomobUml visiems reikalams
2055 W . 22-nd Str. 2146 W . 31 PL
TcL Canal 6543
TeL Canal 0199

1 W. RUTKAUSKAS

D r. M . Stupnicki

@ Columbia

IŠ IM U TO N SILU S

A nt kairės yra Columbia. Grafonohu rv$U
L-^-2, užbaigta Anglišku rusvu rauduur-edi
ir valakų v riešutinio »nediio.Su devyiiote*.
puikiomis rekordų knygomis. Kakta 175.59
A nt dešinės yra Columbia Grafooola. ru fl
I>— 2 . ' l'ib a ig ta auksiniu aržuolu. dum V
aržuolu i r senovišku anglišku aržuolu.
Kaina 959-09.

AR GALVA SKAUDA?

G R I'O N O L A SU C O LU M BIA R E K O R D A IS
P A U K S M IX A Š EIM Y N A .
Tie, kurio gan luimingai gauti Grafonolą Kalėdoms bus.
linksmi per visus motus su smagiais šokiais tr linksmomis
dainomis.
Jeigu ne esi vienas iš tų. neatimk nuo savfs.ir savo na
mų. gerų mužikų, bet eik dabar j Columbia krautuvę ir tuo
pasakys kokios nei*crdidelės kainos. r&Klautk Išgirsti 9V
>
kaličius puikius parinkihius ir nuiti'st kokia Columbia, ra«•<!>! muzika
••asatfelrra itav
ga laukta.
lnstlria
kordų puiki
tavę
10 voltų 73c.

Nature Dure Institute

Dr.

I. E.

Ostcopatlias, Ciiiropratas
Naluropatkas
Gydau {vairias ligas, o ypatin
gai užslscnėjusias, be vaistų ir
operacijų, — naujausiais bu
dais.
4Ž24 A rcher Av. Brighton P a rk
Theater Bldg., 2-ros lubos.
Valandos: nuo 9 ik i 12 dienų.
N uo 6 ik i 8 vai. vak.
Nedėldienlals nuo 9 Iki 12.
Tci. Lafayette 5698

MAKARAS

L ie ta vys Gydytojas i r Chirurgas
10900 8. M ichigan Avenue
T e lef. P ullm an 342 Ir 349
E L E K T R A GYDYM AS

TcL Boulevard 2*180

DR. A. J . KARALIUS
Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

Dr. 0 . ATAITUSH, 0 . D.
'

Chicago, Iii .

i

iiiii iiiiim iiiiiif t iiii n iiiii iiiiit H ii iiiiK t i
Kės. TeL Cicero 3555
S
Ofiso TcL Cicero 49 s

• “iHtlGIMAN 1

L IE T U V IS A K IŲ SPE C IA LISTA S
Palengvins
visų
akių
tempimą
kas yra prležas_
tlm l skaudėjimo
galvos, svaigulio, aptemimo, nervotumą. skaudančius
ir užsidegusius
karfičiu aklų kreivos akys katerakto, nemiegio: netikras akis lndedam
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. A kin iai p rlteisingai, toli i r eiti m atan-

ft

R U A TTA S E R E N E L L I

K

‘817 BIuo Island Avė.
Chicago, UI.

Lictuvos pilietybė mums lie «
tuviams yra ne kas kita, kaip
savo vardo atgavimas, savo
teisių atkovojimas, savo lais
vės užtikrinimas, yra tai savo
garbingųjų pareigų atsimini
mas ir jų pildymo pasiryži
mas. L ietu v a Pilietybė tai
lietuvių M turinė lygybė su
kitomis laisvomis ir pažangio
mis pasaulio tautomis; yra
tai ’ galutinas atsikratymas
vergijos liekanų ir savito gy
venimo pradžia. Musų tauta
ūk ū d a salės Jy<ti taupi)

T IE S I _
KELIONE
4

apmokamų keliauninkų galite gau
tl nuo bile agento: Pareikalauki
te: Y ra vienas jūsų mieste arba
aplellnkėj:

Sibyro Nelaisvėje.

Komiškas duetas.
E-761G

Lekcija f i Biblijos.
Komiškas dialogas.

.K ų Močiute padarei.,
j
(g. Šimkus i
1 K aip Gražu*. Gražus.
E r7 ««t ,
<MJ Salvinija' Suniuliutv, ir
.
į
Ona Kudauskaiiė•k
Biells

i>"6n:

RGA
P E R H A 'M
M bb U U
A .P
,PlU
IU/C
AĄ.
A R E A L1EPO JO.
*
V i V A Ž IU O K IT V IS I P A R A N K IU IR
E -7 i:

Rūbų.

Kitloiuija Staniuliue ir
Ona RudauskaitėBležis
V im a Mergytė. Vaieaa
Mergužėle, eikš pas
mane. l'olka.
Orkestrą **Kaunas."
f Vos tik mėnolis.

U

I

"Onytė"
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Tel. Canal 257, Vak. Canal 2118
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a k -1
Negana to, lapkričio 8, 1922 sveikti, matyti. Kot. Raudaitė prasideda
2 d. 7:30 vai. vakare, Aušros mens priešakys. Kaina 38000.00 nnt i
m., pašaukė p. A. Dargi teis-, yra Edwards Sanitarium, Na Vartų pav. svetainėje. Norin lAmokesčių. Atsiftniiklte f
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Lietuvis Gydytojas Ir
905 So. Ashland Ave.,
man kur, lapkričio 14, š. m., perville, III. Girdėtis kad ji tieji lankyti kursus malonėkite Telefonas: Lafayette
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2853
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atsilankyti.
Mokoma
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tapo
netei
sveiksta.
Kaz.
Šlapaitė,
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i projekto kopijos turi būti
. MUSŲ PROHIBICIJA.
Valandos: 10 Iki 12 ryte: 1 Iki 4
tuvių kalbos, aritmetikos ir
po pietų: • Iki 9 rakare
pasiųstos kuopoms ir garbės singai apkaltintas’ ir visi ganti jau suvirš šešis mėne anglų kalbos.
A. P.
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turėjo
dvi
opemciji,
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Pirm Kailių Motu laikinas nariams.
turėjo jokio paimto. Todėl skausmų yra perkentėjusi, da BRIGHTON PARK. — Lab
iroliibieijos direktorius Cliiea Valdybų .1923 m. išrinko
daringos Sųj. 8 kuopos susirin
teisėjas
Laboy atmetė apkal bar, ačiū Dievui, pradėjo vaik kimas įvyks antradieny, sau
rojo paskelto
pareiškimų, sekančių: dvasios vadas —tinimus prieš A. Dargį.
sio 2 d. .1923 m. Ne,c. Pras. Šv.
štinėti.
• •
tad /Juodės Naujų Metų iš- kun. M. I. Krušas, pirm. J.
Naprapath
P. M. parap. svet. 8 vai. vak.
Del
atlyginimo
nž
skriau
Linkime visiems šiems ligo Visi nariai-ės atsilankykite ir
jvakanėmis gali linksmintis.I Garuckas, pirm. pag. — B.
įrohibicijos agentai jų nekliipKaugžemienė, rast.
Tclcfonas Pullman 3385
A. Ma das jam ir jo bizniui padary niams greito išgijimo, maty naujų narių atsivesktie. Turi
10901 So. Michigan Avenue
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svarbių
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tas,
fin.
rašt.
—
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Garue.nsių, bi jie viešai butelių su
ti juos sveikus, stiprus, chore
‘Vai. nuo 9 ryto Iki 2 po pietų
kaitė, ižd. — B. Sekleekis, iž šmeižtus ir melagystes*, lap dalyvaujančius ir padėdrineius m u i . V a l d y b a .
Telefonas ‘Kcpublio 1433
aigalais nerodysiu.
kričio 17 d., š. -m., A. Dargis
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1600 W. Garfield Blvd.
do glob. — A. Beinoraitė.
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Dievų
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Paskui jis tų pareiškimų at
fiiaor: vak: kampas 55 (r
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Omega.
Ashland A vcduo
Yra geriausios; patariamos ir
jake. I r peuktadienį Cliica- Išrinko delegatus į Katalikų 000.00. M. Rimkienė pamačiu
Vai. Nno 4 Iki 9 vai: vakare
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turėti
naujausios
Seimų,
kuris
įvyks
sausio
7
bs publikų įspėjo saugotis.
Naprapathla del Sergančiųjų kas
si* kad jau nebejuokai prisi
Na
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mados pasiutus drabužius at Grojikų ir Mokytojų.
tęs, girdi, kiekvienas areš- d. Bridgeporte: Mažeikų, A. pažino prie savo nemalonios
thla?
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į
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J komisionieriaus Glass ofisas B. Sekleekis, Naugžemis, A. :oje gyventi ir todėl be teismo
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and
VITAK
MUSIC
CO.
*
Naprapathla
reiškia ant visados pasusirinkimų sausio 2 d. 1923
4A4A « a v , , .
gydo. Chirurgijos budu esti taip po
Ims uždarytas sekmadienį ir Beinoraitė. Daugiau reikalų susitaikė su AL Rimkiene, be m. Šy. Mykolo par. svėt. 1644 ir Amerika 10 metų. Darba su 4639
S. Aęhland Ave-, Chicago. UI. | pIrmO8 operacijos, tuoj seka antra
nebuvo.
Rep.
pranta gerai ir atlieku atsa-1 1 ■
.
i Į »r trečia: Yra gerai suprantama kad
'N aujų‘Metų diena.
jokio materiališko atlyginimo. Wabansia avė; 7:30 vai. vale. kančiai.
sekame operacija Ir trečioji yra
Visi nariai-ės atsilankykite.
ADCIVJVITpQ ' daug sunkesnė Ir pavojingesnė lfiBIZNIERIAI
šeštadienį
komisionicrius V A K A R A S SU K A K T U V Ė M S Atšaukimui visų šmeižtų ir Išgirsite visų metų atskaitų
k
!
laikyti Ir tuorn kart ligonis Įlėkta
Mrs. G. I. BURBA
melagysčių prieš A. Dargį se Atsiveskite ir naujų narių.
; neišgydytas.
Glass tečiaus paskelto, kad
“
D
R
A
U
G
E
”
PAMINĖTI.
3214 So. Halsted St. Chicago
ka ištrauka iš ponios*M. Rim Dar bus priimti už $1.00 įstąJareštuoti busiu veikiai paliuoTelefonas Boulevard 2469
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suojami. Kės jo ’ofisas busiąs Dievo Apveizdos Parap. — kienės pareiškimo:
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žiaus. Jonas* Gedvilą, rašt;.
Atidarytas ne vien dienų, bet Kalėdų vakare, pastangomis
“ Aš, Mrs. Rimkus (ponia
Rimkienė) nieko neverčia
■ir naktį prieš pat Naujus Mc- gerb. Seserų Kazirnleriečių,
į« s.
• t J J buvo surengta mokyklos vai ma bet iš savo linosos valios
B
kučių vakaras gerb. kleb. 10
nori kad lietuviški laik
metų
kunigystės
sukaktuvėm*
PADĖKA.
raščiai viešai paskelbtų —
paminėti. Pas mus publika jau
patalpintų šį mano pareiš
B
Po ligos grįžus vėl sveikųjų pradeda priprasti' į vakatus
kimų kurį aš dabar darau:
draugystei!, teleista man bus šiuo atsilankyti laiku, nes kai buvo
Kart įsakymas areštuoti,
Naujas Terpentino išradimas suteiks urną
mi nuoširdžiai padėkoti: “ Drau garsinta kad prasidės 7:30
“ W arrant”, kurį aš išė
palengvinimų nuo skaudamos gerklės,
5.
go” ir "Naujienų*’ Redakto vai. tai tuo laiku ir prasidė
miau prieš p. A. Dargį, aB
krupo,
slogų, išsisukimų ir rumatizmo.
jo,
o
žmonių
jau
buvo
pilna
riams, siunti nėjusiems man į li
pie 8-tų dienų lapkričio šių
goninę savo dienraščius; gerb. svetainė.
metų, buvo baisiai didelė Kuomet gerglę skauda ir enegili Turpo geros vartoti del slogu,
nuryt — kuomet taip skaudu skaudamos gerklės, bronchitis ir I
Vakaro visa programa bu klaida iš mano pusės; kad nieko
Atstovui. V. f ’ameekiui ir visam
kad negali nei kalbėti — tuomet at neuralgijos. Geras del skaudamų ko- |+ |
simink aplo fij naują išradimą, ku- jų nusldcginimų, .nrmatizmo, pleuri| At«1ovy1)ės jtersonalui už atsiųs* vo pritaikinta Kalėdų šven
tas apkaltinimas padarytas ris
Jums sutelks senai lauktą po- sy. skaudėjimo strėnose ir tSsisukita užuojautos telegramų iv rožių tėms. Svetainė buvo puikiai
mų.
prieš jį buvo visiškai netei lengvinimą.
bukietus: kun. J. Mikulskiui So. išpuošta. Maža mergaitė kle
Terpentino
smarkumas
z
tuojaiis
Jis nedegina, ncda&n Ir pūslių ne- sz
singas ir kad aš neturėjau
Esame padarę sutartis su didžiausiais Lietuvos ==
jums sustabdys gerklės skaudėjimą. daro nnt trinamos vietos—notankuo-110|
t Omaha. Nebr.. kuris su atsnlėji- bonui įteikė nuo vaikučių bal
tiesos to daryli, bet -maty Jis greitai prnsiverž ir atleis tinimus! tas ir nesmirda?
■S2S Bankais ir todėl galime patogiai1 patarnauti visiems ==
$ mu teikė man pageltos ligoje.; tų rožių bukietų. Dalyvavo
tos apimta aš padariau šių Naujus if radimas Tu rpo turi sa- Xekcntvk su skaudama gerkle!
persiųsdami pinigus į visas Lietuvos dalis.
S
’L . A. 87 kuoDui Omaha, Nebr. mergaičių ir berniukų chorai.
visus Terpentino g>-danėius vals- I Pasiklaus bent kokio vaistininko ! S S
klaidų. Aš imu šių progų vyje
lūs. Kuomet pssltrlni skaudumą v ie - į apie Turpo — Turpentine Oitment, ; SS
Siunčiame arba mes patįs arba Jums galime duo- =
.
“ į buvo šokių, eilių, drilių ir tt.
persiprašyti viešai per lie tą su Turpo, umu laiku skaudėjimą Ikuris turi savyje Menthol ir Cam- j [♦!
įtikusiam ...
,
palengbina.
! pltor. Turpo 30c, Ir <IOc. už puodeli.' 1S ti draftų (čekį) litais ar doleriais. Čekį Jus palįs tu- ==
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tuviškus laikraščius vi«ų
fa knygų
rite siųsti į Lietuvą, o ten lengvai čekį išsimainys. S
mano draugų ir visų pono
t Račkui A. Butkiutė ir E. Mikuckaitė.
Siunčiant čekiais gali būti gi’eitesnis pinigij gavimas. S
J suteikti- J. Juškevičiūtė laipat savo už
Dargio* draugų ir pareikšti
Pakirpti plaukai ir pleiskanos nėra ma
lobus tuo duotį gerai atliko. Trumpų
Netikime, kad lito vertė sumažėtų. Bet gi kas =
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos
kad aš pažįstu p. Aleksan
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius
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bijo,
kad litų kursas gali nupulti, tiems išsiunčiame U
asų Misi- veikaliuką, ‘’Po Kalėdų*’, iš
drų Dargį jau keliolikų me
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S
1 Perkeliame -pinigus į Lietuvos Bankus ant pro-' s s
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai
relandn. Ohio.: M. P. Bra- gelis. Buvo nemažai juokų,
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kadašde) šitos savo klaidos
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Red. prierašas. — Reikia
paž|staml ir draugai aplalkya
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puikiai išpildė,
apžiūrėjimą Ir gydymą kaip Ir
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Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų ū
gailėtis ir su šaknimi: rauti iš
už 3 jc. arba už 40c. pašinu čiam per
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o
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rano Atmintyje.
iki t po pietų, nuo B iki 7 vak.
F. AD. RICHTER & CO.
Ned. nuo 10 iki ? po pietų.
A. ĖėWMwZw-Žm«Wrt»flVičtiw.. rap. vardu. Dešimts metų su žianl kitus. Apkalbėti, apšmei
104-114 So. 4(1} S t.
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T elefon u Yards 887
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GARSINKITĖS “ DRAUGE.”
kako kai klebonas kunigystę žti labai lengva, bet atitaisyti
Mių Atstovas Amerikoje,
Tolimesnio mano maršru- priėmė. Iš tų metų pusę laiko padan’tųjų skriaudų nepigu.
ais kitais reikalais pra- savo kunigj’stės (5 metus) y- Gerai kad p. A. Dargis, visų
Siptis prie manę adresu: ra musų Dvasios Tėvu. Tiki
žinomas ir gerbiamas biznie
so. Ilalstcd st., Chicago. 1U.
mės kad po kitų 10 melų jo rius turi tokių gerų širdį, bet
kunigystės jau busime didžiu kas butų jeigu p. M. RiinkieVTNKO VALDYBĄ IR
lėje bažnyčioje, o ne .rūsyje tas nė butų atatikusi kietaširdį
Z DELEGATUS.
sukaktuves paminėsime.
Teesie šis nemalonus atsitiki
Gyvuok, brangus vade!
mas visiems gera painoka.
>rt. — I^abdar. Sų•Alfa.
kuopa laikė prieŠmetinį
CHORISTAI SVEIKSTA.
gruodžio 24 d. parap.
SUSITAIKĖ.
Town of Lake. — §v. Ceci
^■Raportą apie tai kų pa^DRAUGO” kalendorius dviejų spalvų.
lijos choro trys nariai sunkiai
Jircagos arkivyskupas,
Per keletu metų Magdalena
susirgo: St. Milinavičius buvo
uDRAUGO” kalendoriuje pažymėtos šventės ir pasninkų dienos.
ligonbučio statymo Rimkienė (Nr. 2621 So. Eme
visai nustojęs akių regėjimo.
“ DRAUGO” kalendorių puošia gražus Lietuvos vaizdeliai.
V B. Sekleekis. Raportų rald Avenue), nuomavo ap
į 5 kuopa nori, kad saugos dėžutę (Safety Depo
“DRAUGO” skaitytojai ir naujai užsirašantieji dienraštį metams ar pusei metų kalendorių gauna dovanų.
IšDL'ODV A N T BANDOS.
nipame laike paga- sit Box) pas Alex Dargį ir 4 kambarių randa, viena iŠ kam
Perkant Kalendoriaus Kaina 25c.
barių, savininku nori pasilikti sau.
kmeniška projektų, buvo pilnai patenkinta. Te- N am u garu apšildom ų, elektra, gu
Adresas: DRAUGAS PUBLISHING CO.
imas bus statomas čiaus pastaruoju laiku p. M. zas, maudynė, gazlnis pečius, kam
bariai beismentę, randa $25.00 J me
2 3 3 4 South Oakley Avenue
Chicago, Illinois.
Vnnas ir ant keno Rimkienė per savo ™“'nsi2iu- ne tKreipkitės.
} 5600 MarFhfield Ayr ne
*'Vnnd/’
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KONCERTINOS.
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Jei Gerklę Skauda
Pasitepk su Terpetinu
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