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Franciją Apsiautė Juodosios
Krizio Valandos
*

ESSUOSE Į FRANCUZUS MĖTOMOS BOMBOS
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RUHRO KRAŠTO GYVENTOJAI VIS LABIAUS
NERIMSTA
FRANCIJĄ PALIETĖ DIDIS clė 5 milionais markių pabauKRIZIS.
dos.
»

\

Tas direktorius nubaustas
PARYŽILS,
vas. 18. — už tai, kad įstaigos nedavė
Francijos oficialėse
sferose jelektros šviesos Kaiserhot*
kilo neapsakomas
nusimini
viešbučiui.
'
mas del blogos padėties ne
Francuzu militarinis* teis
vien Ruhro krašte, bet ir na mas nubaudė dar ir Oberha
mie.
uzeno burgomasterį i r Essų
Praeitą, penktadienį francu vice-ma jorą Schefer. Pirma
zu laikraščiai, aprašydami vi sis nubaustas trimis metais
są tą padėtį pareiškė, kad* tai kalėjimo. Antrasis dviem me
4
'juodžiausias
penktadienis'' tais kalėjimo ir 10 milionų
Franci jai.
markių pabauda.
Štai tie įvykiai, kurie fran
cuzu vyriausy})ę stumia des : užėmė policijos kareivines.
peraei jon:
K a d a n g i Essų policija vie
1. Labai* didis darbininkų noj kavinėj du francuzu ka
krizis, kokio nebūta Franei- reiviu pavaišino šūviais, gen.
joj nuo 1920 m. Komunistai Fourinier įsakė francuzu ba
dirba už generalį anglekasių talionui užimti policijos ka
streiką.
2. Nevykusį Londono konto
rencija Ruhro klausime. F r a n
oi ja i nevyko savo puąėn pat
raukti Angliję, kad ši leisti}
i'rancuzams naudotis Cologne
geležinkeliu.
3. Neapsakomas maisto pa
brangimas. Cukrui kaina pa
kilusi iki 100 nuoš.
4. Nuolatinis franko puoli
mas.
5. Neturėjimas jokios nau
dos iš okupuoto Ruhro, iš kur
negaunama, kaip tikėtasi, nei
pinigu, nei net reikiamos kiekvbės anglių.
ŠALE VIEŠBUČIO PAMES
TA BOMBA.
DUSSELDORFF, vas. 18.
— Essuose šalę Kaiserhof
viešbučio gatvėje vakar nak»

tį pamesta bomba.
Tame viešbuty francuzu in
žinieriai turį vyriausią ofisą.
Viešbuty apsistojęs
vyriau
sias inžinierius Coste su . 35
savo padėjėjais.
* Pamesta bomba nieko blo
ga franeuzams nepadarė. Nie
ko nesužeidė.
Bet aiškus įspėjimas, kad
vokiečiai vis daugiaus nerim
sta. I r okupantams gali pasi
daryti ankšta.
Tečiaus nuo bombos tren
ksmo visi viešbučio langų
stiklai ištrupėjo.
Viešbutis nuolat
saugoja
mas francuzu kareivių. Te
oi aus bombos pamėtą jas pas
prūdo.

reivines. Areštuotas policijos
viršininkas, iš jo ofiso pag
robti visi dokumentai ir po
licija nuginkluota.
Į kareivius kavinėje poli
cija ėmė šaudyti, kuomet ka
vinės patarnautojai atsisakė
juos vaišinti ir kareiviai su
kėlė muštynes. Taigi, vokie
čių pusėje buvo teisybė.
Paskui tas pat francuzu ge
nerolas paskelbė, kad okuf>an
tų kareiviams visur viešose
vietose turi bu t patarnauja
ma.
Franciją visam okupuotam
Vokietijos kraštui
gamina
naujus pinigus. Taigi, vokie
čių markės bus panaikintos.
VOKIEČIAI SKUNDŽIASI
PASAULIUI.
Siunčia protestus Washingto
man.

WASHINGTON, vas. 18.—
Pirmiau Vokietija protestavo
prieš franeuzus už Ruhro kra
što okupavimą.
Dabar vokiečių ambasada
čia Amerikos vyriausybei įdavė kitą protestą, kurs yra
didesnės reikšmės.
Šiuo kartu Vokietija protes
tuoja, kad franCuzai su bel
gais okupuota Ruhro kraštą
aklai atkirto nuo Vokietijos ir
iš ten neleidžia išvežti ne vien
anglių, bet jokios* kitokios me
džiagos ir- jokių
dirbtuvių
produktų.
Notoje — proteste vokiečiai
pa*ymi, jog franeuzai su bel
krašte ne
KOVA VOKIEČIŲ SU OKU gais okupuotame
vien jau ima kenkti Vokieti
PANTAIS.
jai, bet ir viso pasaulio inte
E S S E N , vas. 18. — Muni- resams.
Del tokios francuzu — beieipalių elektros gaminimo įs
taigų darbininkai nutarė at- gų akcijos Vokietija taip nu
kirsti elektros sriovę nuo miė,puls
ekonominiu atžvilgiu,
sto dėlto, kad francuzu m i - | k a d apie karo kontribucijos
Ii tarinis teismas tų įstaigų tolesnį mokėjimą negalės but
direktorių Buszmanną nubau- nei kalbos.
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KABLE6RAMA KLAI
PĖDAI.
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tautinė "įitiiaeija/ ' "Paskiau, K A I P PRANCŪZAI APSKAI
TO KONTRIBUCIJĄ.
rasi, ir busią'-galima tas tiks-

CHICAGOJE

IŠ N 0 R T H S I D i S .

11 d. vasario, Šv. Mykolj
BIZNIERIŲ SUSIftlNparapijos choras buvo pan
Nuredo, kiek jie gavę nuo
i
KIMAS.
Pastaraisiais laikais graikų
ges įvairų vakarėlį.
Pii
vokiečių*.
Chicagos Lietuvių Klaipė visuomenėj© irilo nauja min
miausiai atlošta dv'ejų veiki
dos Komitetas vasario 16 dSeredos vakarą Mildos sve mų komedija "Byla del lim
čių vilnis /del susitaikymo ir* WASHINGTON, vas. 17.—
pasiuntė tokią kablegrarhą:
Lietuvių i r m r k o s . "
Lošėjai, kad ii
susiįHiuiifm Graikijos su Tu- I i oficialių versmių francuzu Hainėjo Chicagos
Gailius. Klaipiėdos Taryba.
ambasadoje
patirta,kiek Klaipėdos Komitetas sušaukė trumpai laiko turėjo mokimuij
Mją.
•biznierių susirinkimą. Iš prie si, visgi gerai atvaidino. Pa)
. Libauerstr. 5. Memely
GirdLmj balsai, Mdant Grai jFranciįa gavusi iki šiolei ka
Presą praneša
Klaipėdos kija darbuotųsi darytį atski ro kontribucijos iš Vokieti- yasties didelio šalčio susirin skui sekė dainos.
Solus suį
ko tiktai apie 30 biznierių. dainavo Juzepa Rutkauskai!
atidavimlą Lietuvai.
Valio
ria t iosioginę taiką su Turki jos.
Klaipėdiečiai.
Nenuleiskite
Duetui
Sako, Vokietija santarvei Chieagoje skaitoma apie 800 ir Petras Sriubas.
ja, atmetps šalin aliantų tarkardo
kol neatgausite Vil
))ininkavi»i$, kaip ligšiol bu- po karo atlyginusi pinigais lietuvių biznierių. Kfcl ne šai- J dainavo Ona Serelienė ir Mo
Ambrozaitė. .Gražiai su
niaus.
1,889,138,000 auksinių markių. tis susirinkimas b u t ų ' buvęs ^
ta.
Chic. L. Klaip. Komitetas.
Visokiais daiktais vertės 3,- daug ^kaitlingesnis, nes buvo dainuota ,duetas "Panem d(
Tos naujos politikos šali
ninkai tvirtina, kad tik tokiu 934,830,000 auksinių markių. matyt iš susirinkusių upo, <Coeli," Juzepa Rutkauskaitė
F. P. BrachtUts,
Franciją iš to visa gavusi kad jie geidžia visur ir visa- i r Pranas Maskolaitis. Taip-j
pirmininkas. būdu bus galima gryžti prie
bendrojo su turkais veikimo. pinigais 143,649,000 auksinių dos dalyvauti visuomenės rei. ! gi jausmingai padainavo due-l
kaluose ir bendrai: su visais j t a .* A g išsivilkčiau Oygonol
16 to visa ateity gali kilti markių.
dirbti, bet ant nelaimės ilgos r u b ę „ Antanas Rugienius irj
politinė Graikijos su * Turkija Daiktais vertės 1,636,096,valandos įstaigose darbo jiems J .
Rutkauskaitė.
ChorasJ
konfederacija; kad atgaivinti 000 auksinių markių.
neduoda progos dalyvauti vie v a d o v a u j a n t
vargonininkui]
Tuotarpu Franciją savo su
vilejtsandro Didžiojo imperi
šuose susirinkimuose ir būti J u o z u i Brazaičiui, sudainavo
naikintiems plotams jau išlei
ja.
veikliais darbuotojais.
keletą .jausrain|ru ^ ^
Ypač
SAKO, GRAIKAMS PAVYBet kaip jie tai gali atlikti dusi apie 8 bilionus amerikoDaugelis iš-susirinkusių iš- p u ] r j ] i k a i p a t i k o iiQį {a k a r v e j
KC LAUSANNOJE.
J r dar tam
su t ui kais, tai graiku paslap niškii dolerių.
reiškė pageidavimą p r i k l a u s y s m „ ^ ^ ^
^ W Q
golo
pačiam tikslui reikalinga apie
tis.
ti prie -Lithuanian American-- MaiV , N o r b u t a i ^ J o s s k a m .
Graikai svajoja apie didelę
12 bilionų dolerių.
Chamber of Commerce,' , kuri bus balsas publikai patiko.
savo imperija.
.
PATVIRTINTAS ANGLŲ
nesenai Chieagoje susiorgani Reikia jai tik daugiaus paši
SKOLŲ ATMOKĖJIMO
APDAUŽĖ FRANCUZU
zavo, bet nusiskundžia, kad las atsiekti.
A T Ė N A I , Graikija, vas. 16.
ĮSTATYMAS.
KARININKĄ.
nežino ku.r ir pas ką kreip- lavinti, o laiku paseks savo
(suvėlinta). — I š Lausannos
ESSEN, vasario 17. — Geli tis, nes iki šio laiko apie tas giminaifę ponią Bručienę. Už
taikos konferencijos čionai | WA'8HIN»T0N, vas. 18.—
draugijos gyvavimą beveik baigus programą, buvo šokiai.
sugryžo pulkininkas Plasti- i Suv. Valstybių senatas 70 bal senkirchen mieste vakar I unieko nebuvo rašoma laikraš
ria fe
ras, vienas graikų revoliucijos s a i s p r i ^ 13 p r i ė i r < ė Angli- ™ k i * * s i ° * n a U ; J 0 s
"
Vakaras
gerai
pavyko.
čiuose, o į tokią draugiją kie
t r
Žmonių atsilankė dikčiai. Pa
vadas, kuris žymia
dalimi j o s ^
™ J a ™ isnj0
s k olų atmokėjimo ! - > * * * * f
kvienas'biznierius
norėtų
įsi
su publi
m
-ieirU™ n
r!a' n
o ^ a l l n i m n nru*
^*^u
JL
• _•• ikongreso ™ n e m aandagiai
ndagiai
SU
pilbllkj.
rapijai nemažai liko pelno.
prisidėjo
prie
pašalinimo
nuo statymą.
Žemesnieji
rašyti,
kur
susispietę
galėtų
sosto karaliaus Konstantino, 'rūmai seniau tą įstatymą pa apsieinantį francuzu karinin
daug daugiau prisidėti visuo
Pulk. Plastiras paskelbė la- 'tvirtino. Taigi, lieka tik pre- ką, apsitaisiusį civiliais ru«
Northsidieoiai katalikai Vi
ba^s.
Apdaužė ir paliko gat se reikaluose.
l>ai įdomius pareiškimus. Pir- ^denrui. pašiwšyti.
j
su urmu ruošiasi prie misijų,
vėje. •
Šiame susirinkime šie biz
miausia jis užtikrina, jogr a-••
Anglijos skolų atmokėjikurios įvyks nuo 28 vasario
nieriai aukavo .Klaipėdos gel
liantai Lausannoje visuose ^
pratęstas dangiau kaip
iki 6 d. kovo š. 'm.
Beveik
bėjimui:
PARTIZANŲ
VEIKIMAS
reikaluose stovėjo Graikijos p e r 60 metų. Anglija kas mevisos draugijos nutarė eiti ve}
S. L. Fabijonas, 809 W. 35
RUHRO
KRAgTE.
pusėje, ir- kad
pagaminta tai mokės nuošimčius ir dalį
Tikima
st., (Real estate) $25.00. J. lykinjės išpažinties.
Lausannoj taikos sutartis y- skolų sumos.
i ESSEN, vas. 18. — KaiMockeliunas, 841 W. 33 st. si, kad ir visi kiti tą patį pa
ra 8utikmėje su Graikijos 1H7
kur vokiečių jaunimas orga
Northsidieti*.
(kavine) 25.00. Adam. Gri darys.
teresais.
FRAlfCUZAI NUSTEBINTI. nizuojasi į partizanų kuopas
gas, 3114 South
Halsted
Buvęs premieras Venizelos,
su tikslu kauti franeuzus ka st. (real estate) 25.00 V. Ku- NAUJI M 0 K E S 3 I A I TUR
%
ČIAMS.
sakoma, tikįs, jog trumpoj aiPABtĖIUS,
vas.' 18. — rininkus okupuotame plote.
chinskas, 949 W. 34 st. 20.00
eity įvyksianti taika.
Tuo Franeuzai begalo nustebinti,
eninskas, 949 W. 34 st, 20.00
WASHINGTON, vas. 17. —
labiau, kad šiandie Graikija kad Augiija nesutiko leisti 500,000 JAPONŲ BRAZI
Jonas Jokantas, 4138 Archer
daugiausia taikos reikalingą,. . . .
LIJAI.
n ve. (namų stat, kontrakt.) Senatorius Brookhart, repub^
Franeijai
naudotis
.geležinke
Graikijai taika reikalinga ne
N £ W YORK, v a s . 1 7 , — 5.00. J. Petrauskas, 3248 S. 1 ikonas iš Towa valstybės, pro
liu
per
miestą
Cologrte.
vien su suvo kaimynais, bet i r
mokesčius
Laikraštis
Brooklyn Daily Halsted st., (drabužių kraut.) jektuoja naujus
Nežinia
ką
į
tai
atsakys
Po
vidujinė.
Kagle skelbia, kad Japonija 10.00. Jonas Witches, 616 W. turčiams.
incare.
Jis sako, kad tie visi žmo
Kada jis gryž.
su Brazilija padariusios su 13 st. (real estate) 25.00. A.
PATVIRTINO LAIVYNŲ
tartį. Japonija Brazilijai pa J, Mosgers, 3108 S. Halsted nės, kurie ima dideles divi
Kviečiamas Graikijon bu
SUTARTĮ.
st. (furnishing goods) 5.00.' dendas iš bendrovių, privalo
skirtu
laiku
pristatys
500,000
vęs premieras Venizelos ne
P^ter Polliulis, 3202 So. Hal valdžios iždan mokėti ir spejaponų
ateivių.
BrazilijosROMA,
vas.
18.
—
Itali
norėjo gryžti.
Tik paskiau
1
sted
st. (restaurant), 15.00 ciales mokestis už tas paja
vyriausybė
sutiko
ateivius
pa
sutiko paskelbęs graikams są jos Senatas patvirtino WaKiem. AVidzes 750 W. 33 st. mas.
lygas, kad vidujiniai šalies shingtono sutartį karo laivy skirstyti po valstybę grur4ė- 5.00. 8. Slazas, 718 W. 18 st.,
Sako, jei kas į metus gauna
mis ūkio darbams.
nesutikimai
pirmiausia turi nų klausime.
(drabužių k r a u t ) 2.00, S, M, 200 tūkstančių dolerių arba
pasibaigti.
Tik su ta sąlyga
TURKIJOS SU VOKIETIJA Karab Ernif, kurs 1918 me- Skudas 1911 Canalport ave, daugiau dividendų, tas turi
jis gryšiąs ir pasidarbuosiąs
SĄJUNGA.
tais vadovavo turkų armijai (graborius) 5.00. K. F . Filli- molįėti iš to 50 nuošimčių mo
Graikijai
grąžinti normalų
poviteh, 751 W. 31 str. (<rc- kesčių.
Armėnijos fronte.
gyvenimą.
al estate) Lietuvos Paskolos
Vokiečių įtaka Angoroje
Be to, Venizelos darbuoja
1
viršija.
' SAUSIEJI •' ŠVAISTOSI. Boną. 50.00.
2000 DARBININKŲ NETE
si gauti ^pagelbos
Graikijai
KO DARBO.
N. C. Krukonis,
PARYČIUS, vas. 17. — Iš
nuo santarvės.
Be to ša
SPRINGFIELD, 111., vas. Chicagos Lietuvių Klaipėdos
lies atgaivinimas nebūtų ga pasitikimų versmių gauta ži 17. — Illinois legisiaturoje
OMAHA, Neb., vas. 17. —
Komiteto Iždininkas.
nių, jog artimoj ateity Tur
limas.
"sausieji'-^ gaivalai nerimsta
South Omahoj gaisras sunai
kija
su
Vokietija
padarys
forVenizelos, sakoma, gryžęs
ir raitosi su savo " f a k t a i s . "
kino dalį Armour and Co.
BUS NAUJAS AUDITO
malę
militarinę
sąjungą.
Pa
norįs daugiaus pasišvęsti eko
Kaip žinoma, valstybėje at
skerdyklų įstaigų. Nuostoliai
RIUM.
nominiams, negu politiniams sitaikius kokiai-nors karinei liktas perniai referendumas
siekia 2 milionų dolerių. 2,000
suirutei Europoje, Vokietija
reikalms.
davė balsų už alų ir vyną
Šiandieninis Chicagos Au darbininkų neteko darbo.
tikėsis nors Turkijos pagelbos
1,065,%4?£ prieš & vos 512,111. ditorium teatras bus sugriau
Nori sąjungos.
Kaskartas yra vis mažiau
Pulk. Plastiras toliaus pa vilties, kad Turkija pasirašy
Tečiaus ' • sausieji'' atstovai tas i r jo vietoje pastatytas SKAITYKITE IR PLATINKI
KITĘ "DRAUGĄ"
sakojo, kad Graikijai negali t ų Lausannos taikos sutartį. šaukia, jog tuomi neišreikštas naujais. Tas naujas atseisiąs
ma ilgiaus gyventi atvervejiAngoroje valdžios vairas daugumos gyventojų senti iki 15 milionų dol.
Oraįkai svajotojai.

.TV '

VENIZELOS GRYŽ GRAIKIJON,

•I

me. J i turi-taikintis su savo
kaimynais, jei nori atstatydinti savo šalį.
Ypač svarbu graikams hutų
prisidėti sąjungon su "mažą
ja entente.'' Tečiaus Siandįę
negalima to padaryti.
Ant
kelio stovi susipynusi tarp-

II

!•«

.1

II—•-••

teko jaunaturkiams, tai tiems,
patiems, kurie Europos karo
laikais veiWė išvien su Vokie
tija.
Mustaphos Kernai pašos įtaka pyksta, anot apturimų
žinių.
J o vietą jau užima
jaunaturkių
vadas Kiazim

mentas.
Girdi, gyventojai
savo sentimentą geriausia iš STUDIJUOJA MOKYKLŲ
SISTEMAS.
reiškia renkant atstovus legislaturon.
F a n Yuan Lien, buvęs Ki-;
x
Gerai " s a u s i e j i " daro nu nijos respublikos švietimo mirodydami priemones. Balsuo -nisteris, atvyko Chicagon. J i s
tojai kitus kartus žinos, kas Amerikoje studijuoja mokyk
rinkti atstovu.
lų sistemas.

PINIGU KURSAS,

$1.00
Lietuvos 10 litų
Anglijos ster. svarui 4.67
Francijos 100 f r.
6.12
Italijos 100 lirų
4.S6
Vokietijos 100 mar. .0052
Lenkijos 100 mark.
.0022

4 >

M M M

*m
miero dienoje, 4 kovo.
Nėra reikalo raginti prie to
darbo, tfes Sesarų Kaziuderie
čių reikalas y r a mtisų vaik !ių
reikalas. Per tiek jau metų
Seserys mfcsų vaikelius n.okindamos įsigijo tokio vardo," kad
pagyrimas butų jų mažti i imtis.
Kelios dešimtys mokyklų, Ke
lios dešimtys .tukstai*f<Uj iš
mokintų vaikų, tai ioU< (įiwfcas, kokio niekas kitas Ameri
aesa

jįįsm

Pirmadienis Vasario 19 1&23
a-SCfic

=fcfi • i e s c

vcs eiti negalėjo. Visa tai1
KATALKtttS NUOatsakomybe už pasekfnes to*
LIITUVIT? KAt4IJXŲ
rės kristi ant valstiečių litu
DIENRAŠTIS
1904 metais rusų — japonų LIETUVOS ABIMUI SITSIdi ninku. Gyvenimas verčia vi HtUngarija — Hungarijos sta
Miela malonu pasižiūrėti į
kare tolimuose Rytuose pa
RHUTOS
sus eiti išvien. Liaudininkai tistikas, Aaton Pezenhoffer,
katalikų darbus. Kaip kokioje
garsėjo Japonijos
generolas
H n l kasdieną išskyrus nedlld!sofos gražiai sutvarkytoj kariuomevalstiečiai nėjo. Tai didėlis an savo nesenai išleistame rašte,
Kuroki. J i s su savo armija
(Tąsa).
SAfeiM>*
£6.00
tivalstybinis darbas. Visuome nurodo Hungarijos padėtį gi
nėjo eina uždavinių pildymas
nugalėjo rusus, kuriems va
Reiškia, valstiečiai liaudi
Pttm *•**...
f3.oo
nė privalo įvertinti jį ir pa mimų, savižudybės ir divoreų
vienas po kito., I r tai labiau
dovavo gen. Kuropatkįn.
ninkai
norėjo
priversti
krikš
ui prenumeratą moksi iškalno. Lai
daryti atatinkamas išvadas. žvilgsniu. J o apskaičiavimas
siai
stebėtina,
kad
be
ypatin
Tas
didelis
ir
svarbus
ja
čionis
demokratus
ir
ūkininkų
ką* akaitoai ano uirasynio dienos,
ponams įvykis išjudino lenkus. sąjungą būti jų partijos ber Katalikai vėl imasi visą val parodo kaip čia katalikyst;'
bet liuosu
M vm Naaj*. Metų. Norint pirmai gos komandos,
atsižymėjus doros 'praplatini
nyti adresą visada reikia prisės žmonių katalikų noru ir sustTuojaus jų laikraščiuose pasi nais, jų. sprendimų vykinto stybės darbą ant savo pečių
me. Protestonų sektos ma
U ir senas adresas* Puugai ganau * , .
rodė žinių, kad gen. Kuroki jais. Maža to, tuose reikala ir kantriai jį neš, kaip nešė
žiausia auga, priežastis aiški:
Stft siųsti isperkant kraioje ar tz pratimu.
oje nėra nė pomėgiTUV.
paeinąs iš lenko tėvo, taigi, Ir vimuose buvo tiesiog neįvyk lig šioliai visų socijalistų tru
*Ns* "Meney Order" arka ide
Štai reikėjo padaryti savo
Se>erys Kazimieri>tės, ino- patsai lenkas. vtai, girdi, se domų, antivalstybinių, mūsų kdomi. Nėš kol tesės. Jei po nebenori auginti kūdikių. Im
feat fiBifut $ referuotą Ui»ką jėgų apžvalgą, kiek mūsų yra,
sunkia našta suklups, tai vi kim, katalikai tame krašte i;2
kindamos mūsų vaikelius, duo nų laikų lenko " p o ^ s t a n c o "
BEAUGĄS 15B. oo.
sąlygose,
punktų.
Jie
patys
tai
kaip mes stiprus. Sušauktas Į da mūsų brangiausiems mažy- Kurowskio sunūs. Tas 4, powssuomenė privalo žinoti, kad ta Dunojaus upės siekė 1,434,pripažino. O vienpk reikalavo
2334 South Oakley A venue pora savaičių Katalikų Sei Čiams geresjię ateit], negu tė
689 gyventojų 1830 metais, gi
t a n e a s " Kurowski iš Varšavos įvykinti. Jie, pasitikėję kata me jos bus kaltė, nes, rinkda
ma į seimą 78 žmones vals 1910 m. jų skaičius pakilo iki
mas parodė, kad mūsų suor vai, kad turėjo; gaivina mūsų buvęs ištremtas Siberijon. Iš
Chicago. Illinois
likų sistematingu nuolaidumu,
2,385,959. Žmonių tad priau
ganizuotų
yra
Chicagos
aps
vaikų
širdyse
tėvams
meilę
ir
tenai jis pabėgęs Japonijon. manė ir čia nusileisiu. Ne vie tybei vesti ir tvarkyti, tik 33
TtL Rooeevelt 7711
žmones, būtent: ūkininkų ^są go lygiai 9,50,270. Tame pa
krity nemažiau 25,000. O ne pagarbą; palaiko jų širdyse Tė Ttečiaus buvęs toks "mandnas jų net stambiomis pinigų
Vasaris savo saitu žiemt>; organizuotų antra tiek. Pada
jungos, krikščionių demokra čiame laike . kalvinistai nuo
vynės meilę; ir veda juos prie ras",
kad vedęs aukštos kil sumomis
susilaiŽino
(Soc.
m b u austume nuo sosto sausį. ryti tapo nutarimai, ir vykdo
tų ir darbo federacijos atsto 317,731 pakilo iki tik 334,483,
amžinos laimės, tikėjimą tvir- mės japonaitę. Pasekmėje gi
liaud. Natkevičius pralošė M.
vus išrinko, kurie tą darbą reiškia priaugo vos 15,753. Ka
mi jie gyveniman nesustab tindamos.Kad Seserų Kaži utie męs garsus generolas Kuroki.
Yčui 400 tūkstančių auksinų.
Diplomatinės Paryžiaus sfe doma jėga, neapgalimai.
talikų pasidaugino 60 nuošim
riečių nebūtų, mes savo vaikų
Ajią dieną tas gen. Kuroki Dar didesnes laižybas pralo išsižadėdami savęs apsiima
ros mano, kati Angaros valdžia
dirbti, kitus gi 40 — įvairaus čių, o kalvinų nepilnai 5 nuoš.
Nutarta organizuotai pla nustotumėme, brangiausio tur mirė. Dėlto, lenkų laikraščiai
šė buvęs Amerikai Lietuvos
Skirtumas d a r aiškiau pa
priims Lozanos sutartį be žy tinti Spauda. Tas darbas jau to tėvai netektų.
Amerikoje ir šiandie atpasako atstovas ponas Vileišis), jog plauko socijalistus ir valstie
mių atmainų.
čių sąjungą išrinko tik tam, sirodo, imant vėliausią statis
baigiamas. Visur išdygo Spau
Užtat ir tie, kurie jau savo ja tą savo seną apie "powspriversiu katalikus priimti jų
kad už imamus valstybės pi tiką. T,arp 1901 m. ir 1910 m.
dos Draugijos skaitlingi sky vaikus leido į Seserų mokyk lancą" Kurowskį pasaką. Sa
visas sąlygas. Sekant visas nigui patys nieko nedirbtų, katalikai toj pačioj vietoj pa
Nauji Bonar Law pareiški riai ir. auga d a r
kasdieną. las, ir tie, kurie dar tebelei- ko, miręs generolas buvęs gar
sidaugino 160,303, kalvinistai
mai leidžia mums sakyti, kad
Laikraščių skaitymas padau džia, ir tie kurie dar mano sus todėl, kad jame buvę len derybas aiškiai metėsi a k y s n a j d a r k i ; i e m g d i r b t į kliudytų i"r
gi lygiai 13. Katalikų priaugi
naujo karo pavojus Rytuose ir
jų pasiryžimas paėmus už fūQ p a t į m v a l g t y b e i
tarpti
gėjo iyuuai; nekuriuose kolo leisti, neabejotinai parems Se kiško kraujo. Bet jeį jo visas
mo nuošimtis 7.24, o kalvinų
Vakaruose pranykęs.
nijose bedieviškųjų laikraščių serų Kajumieriečių reikalą 4 kraujas butų buvęs lenkiškas, sprando katalikus su piktu pa trukdytų.
sigėrėjimu riesti po savo ko
0.004.
kovo.
gen. Kuroki tuomet butų už
agentai nebeturi darbo.
3.
Bolševikai
Seime.
Nepriklausomybes
šventė
jomis, kad juos sumindžioti,
Panašiai yra ir su savižudy
Tie
gi
pasišventusieji
žmo
kariavęs
visą
Rusiją.
Mat,
len
Nutarta
stiprinti
Federaejtriukšmingai ir gyvai paminė
Kaip jau buvo rašyta, bol- be. Pezenhoffer nurodo, kad
nės, kurie nuolatos vadovauja kai yra visi narsuoliai, juo įla- apipurvinti, pasityčioti ir ga
ją,
visoms
katalikiškoms
druu
lų gale nuspirti. Nepaprasto š<<vikai pravedė į Seimą savo įvairiose vietose ir lygiose ap
ta. Daug kalbėta ir džiaugtasi
gijoms dėtis į vienybę, i r per katalikiškam darbui kolonijo biau, jei juose pasitaiko kiek kantrumo reikėjo katalikams, •} atstovus. Oficialiai seime jie
Lietuvos laimėjimais. Per pen
linkybėse protestonų ir žydų
tų keletą savaičių susiorgani se, tegul nesijaučia pavargę, " š l a k e c k o " kraujo.
kad šaltai jų klausyti ir ne* pasivadino "Darbininkų kuo savižudybė yra nuo trijų iki
kerius laisvės metus mes tiek
tegul
tų
dieną
sujudina
žemę.
zavo keliose kolonijose nauji
M^s turime juoktis iš tų len sutraukyti derybų. Bet krašto
ūgtelėjome, kad net visas pa
pa". TUO pat vardu jie ėjo dešimties sykių didesnė už
Federacijos skyriai, apie d»s kad mūsų darbščios, kaip bite kų senų pasakų, kaip jie savigerovės reikalai privertė ir tai į r į rinkimus. Pasivadinę tik- katalikų. Mažas protestonų
saulis į mumis sužiuro. Klai
šimts draugijų prisidėjo prie lės, Seservs Kazimierietės tu- nasi garsesniuosius pasaulio perkęstr ir pamėginti tą anti
pėdos prijungimas prie Lietu
ruoju vardu, jie daugių dau miestelis Turkeve, su 13,000
retų poilsio vietą: Dievo na
vyrus, ypač karvedžius. Bet jte valstybinį žygį sušvelninti. Jų giausiai butų gavę vieną at
vos stiprina mūsų pasirįžimą Federacijos. Meno srityje su mus.
gyventojų, dauguma kalvinis
apie
tai
rašo
su
didžiausia
rim
siorganizavo
ir
auga,
kaip
ant
buvo pasiūlyta tai priimti ben-. stovą ir tą patį butų prave- tų, rodo savo savižudybėkovoje už Vilnių. Vaduokime
Apie tą reikalą mes parašy
lybe.
drais bruožais,vyk. kas įvykdo dę žydų, rusų, ir lenkų bal rekordą (10 metų) augštesrį
Vilnių! — tėra stipriausia siu mielių, Liet. Meno Draugija.
sime toliau daugiauį, Bet da
Nutarta Nepriklausomybės
Nelabai senaį viename len ma, o ko kabinetas neįvyk- sais, nes lietuvių bolševikų y- negu
iškilmių išvada.
katalikų
apgyventas
bar, pabaigus Nepriklausomy
dienoje neiti su tais, kurie mū
kų laikrašty teko pastebėti, dins, lai frakcija veda tai per ra labai mažas skaičius. Jei miestas Varsad su 300,000
bės šventę, laikas rengti nau
Lietuvos* globėjo šv. Kazi sų nenori, su bedieviais. I r ją laimėjimą, kurs bus palai kad lenkai savinasi turkų na seimą, neardant kabineto. Bet gavo 5 atstovus tai tik dėlto, žmonių. Skaičius stovi 103
cionalistų vadą Mustaphą Ke valstiečiai liaudininkai nesu kad mokėjo tikrąjį savo var prieš 93.
miero diena artinasi. Atsimin mes parodėme, kad be kata minimu mūsų vaikams.
rnai pašą. Tai buvo tuojaus po tiko. Jie norėjo būtinai ka dą pridengti gražiu darbo ma
kime savo pasižadėjimų — likų jie tik ardyti tegali.
Imant divorsų klausimą, Un
Šv. Kazimiero dienoje, 4 koto, kuomet turkai naeionalis- talikus paversti savo žagrės ses traukiančiu vardu. Po rin yra trečias šaltinis iš kur k vremti s v. Kazimiero Seserų • Nutarta kiti darbai i t jiems
vo, pasnferbuoti mūsų Seserų
, .
.
. tar išvijo i* Turkijos graikų jaučiais, norėjo katalikus pa kimų, žmonės sužinoję ką iš la nuodai ir tautos savižudy
Vajų. Ar jau esame suplana ftfenai jau padaryti. Koks tai
naudai — vra mūsų sekantis
daryti savo programos vy rinko, pradėjo protestuoti ir bė. Fezenjioffer ima 1913 me
vę kaip sekiningiaus galėtume sekantis katalikų d a r b a s !
.
armiją.
v.
kintojais, kad tuo būdu ka reikalauti prašalinti juos iš tus, prieš pat karą.
Laikraščio dalvkas yra iu. uzdavHivs.
ateiti pagelbon mūsų tautos
_J
;
Keikia spėti, artimoj ateity talikai ir savo vardo nustotų, Seimo. Žinoma, susigriebė perf
formuoti visuomenę, pasidalinšvietėjoms f
Štai ką rekordai rodo:
Kas sako, kad merginoms
jie savinsis ir Leniną su Trotz- nes kai kurie jų reikalavimų vėlai.
j ti rūpesčiais ir laimėjimais.
•Jungtuvių Divorsų
nereikia aukšto mokslo, tas
punktai griežtai priešingi ka
ky'u.
Gaisro nuostoliai Amerikoje i Ne irittsų dalykas vadovauti
Romos Katalikų 73,604 2,156
(Bus daugiau)
pavydi jų širdims giedros jų
siekia $5,25 vienam asmeniui ] žmonėms. Tą darbą atlieka
Jeigu mokyta mergina ište talikų dėsniams. Katalikams
Graikų Katalikų 16,182
300
gyvenimui šviesos, jų lyčiai
(galvai), tuotarpu Europoje pačių katalikų išrinktos orgakės ir už paprasto darbinin rūpėjo valstybės gerovė, jie
17,204 1,528
ateities.
Tikras vadovavimas — yra Kalvinistų
jie siekia tik nuo 25 ligi 60 cen nizaeijų valdybos. Bet mūsų
ko, — anaiptol nemanykime. gerbė vienkart katalikybę • ir
Liuteriu
8,891
487
tai
tarnavimas.
Duokite
mums
I
tų. Šis begalinis skirtumas ;- pareiga pasidžiaugti laimėji
Graikų pravos. • 25,172 1,634
Tauta atgims per motinas, kad jos mokslas bus užniėk tokius valstiečių liaudininkų
rodo,, kad mes nesame užtek mais ir pranešti visuomenei, Bet tik giedra-protės ir gied- Auksas ir pelenuose žiba. Mo- neišmintingus
reikalavimus. tikrų vadų, žmonijos prietelių, Unitarų
357
39
o
su
išnaudotojais,
—
skriau
tinai atsargus ar kad neturima .:aid sekantis darbas yra nu 'raširdies motinos gamina tau- j kslo šviesos nepaslėpsi, jei Į niekur pasauly negirdėtus, atŽydų
6,578
468
galite sau nėšinties
Kitų metų pasekmrės yra be
nžtektmų priemonių ugnies tartas šv. Kazimiero Seserų I tai skaisčią ateitį. Leiskime I tik širdyje bus giedra ir mei- fniėtė, bet atmetė tik tuomet, dikai*
veik tokios pat.
gaivalui numalšinti.
Vienuolyną remti - šv. Kaži- dukteris į mokslą.
|ė.
\
J | i j j | | k a d a toliau neišsižadėjus sa j imperijahstų žemę.
1
v
Lenkijai yra man regis, ateity tokia sti; pasistengė mus pripažinti v de jure, o
Juodųjų jurų apsisaugoti nuo Rusų ir Vo- kyti, ką mano apie mus; iš straipsnelių
kiečių, tikriau sakant — sau užtikrinti už- ir žinių apie Lietuvą žėrį neapykanta, pa- alternatyva: atiduoti Vilnių lietuviams ge pastaruoju metu Čeko-Slovakų seimas at
grobtas žemes.
nieka, pasityčiojimais, retai kur sveikas ruoju ar kylus karui tarp Lenkijos ir B tį siunti pasveikinimą mūsų naujai susirin
si jos perleisti paskutinei. Bet Lenkija kusiam seimui.
y
^Pabaltijos valstybių sąjunga nenusi protavimas.
sekė bet ji ir negalėjo įvykti jei toj gran
Vienu žodžiu, lenkai be Prancūzijos
Latviai ir Estai praniatydami tokius pralaimėjus karę su Rusiją N netik netektų
dinėj stoka Lietuvos, nes Pabalt. Valsty pavojus prišlijo prie lenkų tuo dar labiau Vilniaus, reikėtų gal d a r atsitraukti į bu ir Rumunijos neberanda daugiau ištiki
(Tąsa)
bių Sąj. be Lietuvos tai tik Fikcija; bą to padidindami tuos pavojus, nes imperalis- vusios Kongresuvokos rubežius. Lenkams mų prietelių, kurie norėtų strimgalvo
'Rusai ateity, kad ir netolimoj, gali Finlandija suprato, kad per labai pavo tiniai lenkai įtrauks į visokias avanturas, butų taipat labai pavojinga, jei rusai pa
Lenkijos poMiką remti. Taigi padėtis čia
daug priežasčių rasti prikibti prie Lenki jinga dėth» su imperalistine Lenkija ir •be to jau patį dėjimąsį su lenkais mūsų griebtų P a b a l t valstybes, nes paskiau jie
e
•
užsimanytų jei ne visos Lenkijos, tai bent rytuose duoda mums daug šansų savo tei
jos, pavyzdžiui: nepasirašyta sutartis tarp
kaimynai
paskaitys
už
priešingą
jiems
tokiu būdu nusistatyti prieš Rusiją. Tik
singiems tikslams pasiekti, tik reikia nui
kaikurių jos dalių, pav. Volinijos.
bolsev. Baltgudijos ir Lenkijos ; J š pps
veiksnią.
Latvija ir Estija puolė lenkų prieglobkutinės Baltgudija gali pareikalauti grą
Prieš kurį laiką buvo laikraščiuose ms kantrybes, ištvermės, takto ir mokėji
,
Čia
butų
tik
vienatinis
kelias:
jungtis
tin. Jųjų pasielgimas apgailėtinas, bet
gandų, buk lenkai yra su bolševikais su mo tinkamą* valandą mūsų " b r o h u s " užžinti užgrobtas Baltgudijos žemes, o rutaipat biskį suprantamas: mano nuomone, trims — lietuviams, latviams, estams —
sai neva eitų j a i pagelbon, ištikrųjų pa visgi iŠ Rusijos pusrės Pabalt. Valstybėms į sąjungą, .kurion paskui įtraukti finus, sikalbėję pasidalyti Pabalt. valstyoes tarp šachuoti.
Kad toji tinkama valanda neužkluptų
tys visą tą akciją vestų. Vilniaus klausi gręs pavojus. Rusija tol flirtuos su Pabalt. švedus, norvegus, arba tik trijų sąjungai sa*vęs, — Lenkų galvose, be abejo, galėtų
mas gali visada duoti rusams progos sa valstybėmis,kol nebus progos jas pasigrieb taip mokėti sutvarkyti santykius su kai kilti toks pienas, kad tik turėjus su ru mus netikėtai, privalome visg&da būti prisais pakenčiamus kaimyninius santykius. -siruošę, ypač" vidujiniai savo valstybę
vo* piritus įkišti. Kad rusai jau mėgina ti; pirmajai progai pasitaikius, kaip buvo mynais, kad pašalinus tuos pavojus.
4
* pagalius'* kaišioti į lenkų vežimo ratus, su Gruzija, nežiopsos. Rusijai sunku yra
Lenkija dar yra padariusi militarinę konsoliduoti — stiprinti, ir išoriniai tarp
Rusija, žinoma, labiau skaitytusi su
tai parodo baltgudžių ir ukrainiečių suki
užmiršti Latvių ir Estų Uostus; rusams Trijų Sąjunga negu kiekviena atskira sutartį su Rumunija, be to meilinasi ma tautinėj platformoj ieškoti sau prietelių
limai, kurie be kokios nors rusų pagelbos
butų patogiau turėti betarpį susisiekimų valstybe, ir labiau pakęstų Trijų Sąjungą žajai Ententei. Viena Rumunija vargiai kurie galėtų mus palaikyti. .Tokius prienebeapsiėjo.
išgelbės Lenkiją nuo pavojų, o prisidėji telius matau: Amerika, Anglija, Italija,
su jūrėmis ir Vokietija negu dabar per be lenkų negu Sąjungą su lenkais.
Kaip ^draugiški* yra santykiai tarp Pabalt. valstybes. Kai kam gali atrodytif
Mums lietuviams kol kas reikėtų iš- mas prie M. Ententės yra labai abejoti- Čeko-Slovakiįa, Finlandija, ir Skandinavų
rusų ir lenkų, tai pavyzdžiu yra įvairus kad rusai ir vokiečiai mums lietuvilms naudoti rusų — lenkų kivirčius; lenkaitis! nas. Kad ir butų Lenkija i M. Entent.ę Valgtl^es. Ypač Amerika ir Anglija. Bet
kirrfciai, ypač pastaruoju metu diplomą-, simpatizuoja. Tiesa prielaukiau žiuri į mus butų nelabai malonu užpakaly savęs tu priimta, tai greičiausia, kad sąjungininkai politikoj nesivadovaujama jausmais, o
tinių santykių nutraukimas ir tai del ko negu j tokius lenkus, bej ištikrųjų vieni ir rėti priešingai nusistačiusią Lietuvą. Lie-^ Lenkijos rytų sienas paliktų atviru klau
dažniausia išrokavimais; tat mūsų-prie
kių ten menkniekių.
simu,
nes
del
jojo
vargiai,
norėtų
su
ru
kiti norėtų, kad mūsų nepriklausomybė tuva kad ir nedidelė galėtų sunkioj valan
dermė ir yra šias šalis užįdomaUti savimi.
Lenkai jaučia kuo tai iš rusų pusės neegzistuotų. Vokietijoj retai ką sutiksi, doj Lenkijai koją pakišti. Rusija jokiu sais kautis, juo laibiau, kad tos sienos dar Politiniai ryšiai dažnai būna pamatuoja
būdu nesutiktų, kad Lenkija visą Lietuvą Didž. Ententės nepripažintos.
kvepia, užtat daro įvaįrias pastangas apsi kurs aiškiai pasisakytų už Pabalt. vals
mi ekonominiais, tai nuo ekonominių san
saugoti ateity nuo visokių galimybių. Pir tybių nepriklausomybę, o visi sutartinai užimtų, nes tuo būdu Rusijai ir Vokietijai
Ypač Čeko — S^vakai neremtu lenkų tykių reiktų mums tą susiartinimą ir pra
mas mėginimas — tai nepasisekęs" suma kalba, kad tos valstybėlės tai tik laikinai. susidarytų nepageidaujama padėtis, jau politikos del rusų, kuriems simpatizuoja; dėti. Su Amerika susiartinti turime didelį
nymus sudaryti Pabalti jos valstybių są
8avo spaudoj vokiečiai lig šiol lojaliai už nekalbant apie latvius ir estus. Nesutiktų y to Čeko-SlovaK.ii turi dar i»iričn su faktorių —. tai Amerikos lietuvius, kurie
jungą po Ijenkijos gioba. Lenkijos tiks
silaikė, bet naujos lietuvių valiutos įve- su tokiais lenkų pienais Anglija, o gal lenkais del rubežių ir remia labai ukrai daug gali prisidėti prie artimą santykių
Įas no. tik buvo Lietuvą izoluoti, bet su-j dimas baiaiai jiems nepatiko ir davė pro
net ir Francuzija, nes toks " įvykęs fak niečių judėjimą. Lietuvių santykiai su užmezgimo t a r p Amerikos ir Lietuvos.
daria.- valstybių grandinę nup Baltųjų iki i gos ne vienam vokįečių laikraščiui paslsa- tas" įneštų suirutes į Europą.
Čeko-Slovakais" yra draugiški: gan ank
Studentai;.
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IlSį,

rų, iš kiaulienos pagamintu,
ir daugelis nekeptų valgo. Tos j
Amerikos Lietuvių Daktaru
dešros, jeigu padarytos - is
Draugijos nariai
kiaulienos mėsos kuri trichi- OHICAOIEČIAI, ATSIIMKI
TE LAIŠKUS.
na užkrčsta, išplatins tą liga.
TH B M . 7042
Kartaisbeveik ištisos šermynos
• Bjrmpiomal kure reika
i
Chicagoi' pašte (vidumiesty) Tai pirmi lauja
pacelboa.
OPIBEffc "KATRIUIMS aktą apvainika^^o »avo solais viams moksleiviams jas lan užkrėstos ir iki šimto žmonių
prie
Adams
ir
Dearborn
gatvių
Gal
reikalingi
akiniai?
a n f T A R A I " SCENOJ. — mbsų lakstutė: p. S. Laurai- kyti,
J.. K. (Paulauskas. j apsirgo nuo vienos kiaulės, randam atėję vk I^9tuvo9 laiškai
LIET r VIS DENTISTAS
Pasiklausk manės Šiandien.
1713 SO. A.selJLAIfD AVEJIUK
Tūrių 29 mėtų prityrimo
kur dešros padarytos iš kiau žemiau įvardytiems asmenims, kū
. ..
. . . . . ,i., .
— ĮSPŪDŽIAI.
tienė, .kaip svjsuo.met, taip ir
ARTI 47-tos Gatvėn
JOHN J. SMETAKA
Valandos; ouo 9 ryto lkl I vak.
čių . dėlei adresatą persikėlimo
šiuoin^artu savo skambančiu ĮDOMUS VAKARAS -K0N lienos.
•
Seredomis nuo 4 iki t Tikai*.
Akių Specialistas
Apsisaugoti nuo trichinos, kiton vieton arba kitokių priežas
CBRTAS.
1801 8o. Ashland Ave., kamp.
Cicero, H|. — Vas. I i d. Sv. baku, .savo nudavimu žavėjo
18-tos satvės
nevalgyk
gerai
neišvirtos čių išnešiotojai negalėjo surasti.
Grigaliaus choras vadovaujant klausytojui. Beklausant jos
±
Ant
2
lubų,
kamb. 14, IS, 12 Ir 17
Laiškus galima atsiunti prie Ge
1
Philadelphia,
Pa.
t
Vas.
V,
kiaulienos
arba
kito
valgio,
Ant viršaus Platt's valstinyCioe
varg. p. B. Lauraičiui statė dainos taip ir jauti , kad ji gy
neral
Delivery
{ii
Adams
gatvės
Temyk mano paraią
d Šv. Jurgio par. svet: įvyko kurs turi kiaulienos.
vena
dainoje.
Gerai
atliko
sa
Valandos
nuo 10 ryto tai 2 vakare
scenoje
3
aktų
operetę:
"
K
a
jėjus
po
dešinėj
pusėj),
prie
Parkelė » T O ofisą po n o m .
įdomus
vakaras,
koncertas
ir
Nedėliotais
nuo 2 Iki 12 pietų
Kiauliena,
tinkamas
valgis
pirmo langelio, ant kurio viršaus
8841 - U S o . Halsted Street
triutės Gintarai". Muziką pal vo solo ir p-lės M. Palučiutė
teatras kuriam vadovavo varg. tik geraį išvirta, ir tik taip parašyta ADVB&TISED.
II—jame Jeotaos Best. 9 rabo.
rasė mūsų gabus kompozito ii M. Kutaitė; solisčių dainos ;
Priima Ligonius nuo 9-19 A. M.
Pet. Grajauskas.
beveik visi amerikiečiai mėg- j Prašydami laiško paduokite laišM p. m rius p. A. Poeius, jis savo ne ir jų lietuviški kostiumai tik
Žmonių vakaro rmniatytį su sta. Reikia atsiminti," jog ši-į ko irnm., nes su įuo greičiau
Tel. Boolevard 7179
rai užbūrė publiką, už tai joms
senai
parašytam
kurmiui
tiek
Resldeneljas Tel. Fairfaz 9674
DR. J. A. V£LONI8
sirinko apie ljOOO, o gal ir luma labai išlengva pereina laišką suras negu su pavarde.
nepasigailėta katučių.
daug
įdėjo
lietuviškos
dvasios,
Osteopathas,
Gbiroprataa
—
902—Albavicius Rev. Igfc
per mėsą, todėl dideli gaba
daugiau.
Tarp
kitų
buvo
i/=
Naturopatbas
Daug giožio ir švelnių jaus
kad besiklausant dainų žavė915—Biląvieia Kazimieru
Gydau įvairias ligas* o ypatin
lai kuomet atrodo, jog gerai
vairių
profesionalų
ir
biznie
gai
užsisenėjusias, be raistų ir
920—Bracieniu
V.
jančių meliodijų, božiurint j mų sukėlė p. K. Bičiūno smui
operacijų*
— naujausiais Du
iškepti,
tik
paviršis
jų
yra
iš
rių, Dr. Montvilas, Dr. Stan
921—Brazdeikiute Konst.
dalą.
mūsų vaidylas, nei nepasijunti ką, kuri tarsi pažindama lie
922—Bruzgulis Bronis
3107 S o. Morgan Street
keptas ir vidurys gal visai ne
4224 Arcber Av. Brigfaton Vark
kus
ir
daug
kitų.
J kaip mintimis skrendi į tą nu tuvaitės sielą, kartu džiaugėsi
Thcater Bldg., 2-ros lubos.
924—Bunda Teofil
CIIICAGO. ELIJgOIS
iškeptas. Todėl reikia visą mė
Šv.
Jurgio
par.
cjioro
*
'Rū
Valandos;
nuo 2 lai 12 diena.
932—Dovidaitis Ona
Telefonai Varde 5022
mylėta kraštą, tėvynę ir susi jos džiaugsmais, raudojo jos
Nuo
6
iki 8 vai. rak.
sos gabalą gerai iškepti.
934—Eidrigas Juozapas
tos
"
narys
p.
Ant.
Banys
pui
Valandos — 8 llrt II Ii ryte
Nedėldieniais
nuo 9 lkl 12.
mąstęs klausaisį klausaisi iŠ raudą; nuo srauikos nei kiek
Foreiga Langruage Inf. Sorvice.
945—Grubliaskas
Jonas
po plotų S Iki 8 rak. Nfedeuomlf
*
TelLafayette
5(28
kiai padainavo solo " E r a ma
ofisas uždarytas.
toli plaukiančių dainų, kada neatsiliko ir pianas, kurį ga
95(5—Juodis Antanas
-H
no
brangi".
Taipat
dainavo
958—Karpieni
Zopise
^ZZ/
ES
po vasaros kaitrių dienų grį biai valdfj muzikas B. Laurai
959—Karecka
Jonas
rcL
Yards
0392
kitas komp. Šimkaus, Petrau
^ ^
žta
šienpiuviai
su
plieno
dal
tis.
962—Kenderis George 2
Dr. F . A. MANELIS
TeL Boulevard 9199
sko kompozicijų ir italijonieVAPRAPATH
971—Lashutka Carl
geliais ir seselės grėbėjėles su
DR. A. J. KARALKI3
Vaidinime dalyvavo šie askai. J o balsas giliai įsmigo į
Vai.
nuo
9
išryto iki 8 vai. vak.
976—Lutinskifi Juzapas
klevo
grėbleliais,
o
iš
jų
jau
Ket. ir Ned. nuo. 0 iki 1 vai. poj
Lietuvis Gydytojas
lai tis; Rozalija, jo žmona —A. visų klausytojų širdis.
982—Mazuka Franciskas
pietų.
nų karštų krūtinių plaukia menys: Skirgaila — K. Matu
3303 South Morgan Street
986—Mikatajunu Antonu
Mes Chicagoj gyventieji Ra3247 Emerald Ave.
Ciiieago.
Taipgi
gražiai
dainavo
p.
Chl«"au >. M .
990—Montvidas
Frank
dainos žodžiai, kuriuos ir pati Ifcuotaitė; Ginetienė, Rozal.
mygalieciai, gavę nuo Ramy993—Nebereveza Juazas
Grace
Dankniutė.
1 iotuvos gamta iarsį supranta motina — M. Gudaitė, Katriu
jgalos Progiminazijos runuuns
Telef. Roosevelt 8135
994—Niekaus Carl Vo
to
dainavo
visas
997—Petrenas August
Dr. A. Kausliillas. D. C.
i t tyliaį klausosi.
,, v .
_TW, ,
"Įstatyti Komiteto atsišaukimą,
tė, našlaitė — O. Daineliutė;
999—Pupliauskis J .
215» W. 21 Str. Kamp. Leavilt St.
Veikala* ryškiais vaizdais Petras, ūkininkas — K. .:in-tos choras. Lzbaigė su opere-')kad mes Amerikoje gyvenan
VAL.: 1:00 iki 9 vak. Ned. 9 iki |
1000—Puplauskas
Cezeras
1900 So. Halsted Str.
12 ryte.
1001—Radizin Domiku
drejunas; Magdė, jo žmona — te "Kuprotas Oželis". Išpildė tieji Ramygaliečiai padėtume
nupiešia
senosios
kartos
žino
Patarimai
dovanai
fei. Canal 9118
1006—Sargardenei
Kazei
tikrai
tinkamai.
Matyt
choras
pastatyti jų pradėtą ruimingą
Ofiso vai.: 10 ryto lkl 12 po plot
mu gyvenime, jų sanprotavi- M. Vilkanskaitė; Jonas, jų su
1012—Sinkevic Mathus
6 iki 7 vai vakaro,
ir
solistai-ės
yra
gerai
prasiProgimnaziją,
susirink.
13
d.
nūs
—
J
.
Zokaitis;
Matas,
ukvią
ir
tą
vieną
iš
didžiausi
y
ssam
1021—CTelega Kazimiere
vai.: 2 iki 4 pu pietų.
telefonas Vards 1188 ^ ^ ^ ^ ^
4193 Archer Ave.
lt)30—Waisins Justrn
sausio 1923 m. .2203 W. 22-nd
ydų: tai varu priversti tekėtį ninkas — F. Lucaitis, Magdė, f lavinę.
Tel
Lafayette
0098
\
Šiandie Šv. .furgio psjsTapija
STANLEY P.
1036—Zi'lkeviee 6.
St., Chicago, 111.
PJ*¥r*?raio^S 5 5 * * » S ^ e - o o S 5 ? .
mergaitei už nemylimo berne- jo žmona — A. Ignotai^; Bar1037—Zologa Košt.
MAŽEIKA
Philadelphit>oj jau daug aukš
Perskaitė*
atsišaukimą
ir
apHo arba vaikinui paskirti gy buti\ jų duktė — V. VilkansaiiABORiig ral
čiau pakilus negu pereitais lai
fe!. CauAl 957. Vok. CanaJ 911
varstę jų taip svarbią daabuovenimo draugę vien tik tode!. kaitė; čigonė — O. Valaitė. fž
Balsarauotojas
kais *buvo. Turime gražią nau
Turtų automo
tę, kad jie trokšta pastatyti
kad ji turtinga, o apie jų mei- vaidintojų geriausia savo roles
bilius
visokiems |
ją bažnyčią, svetaine, aštuo
namus aukštesnei mokyklai
hj tai ką jau čia ir kalbėti. atliko: K. AndrejuUas, ukinim
reikalams. Kaina
Lietuvis Gydytoja? Ir
nių klasių mokyklų, išlavintą
prieinama.
kurioj galės įsigyti daugiau PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
•Jų supratimu: "Kaip jau pako rolėje, 0 . Valaitė, čigonės
Chirurgas
chorą. Tai vis per pasišventi
VISADOS, KREIPKlttS
3319 Aubura
šviesos ne tik Ramygalos, «toet NYTI
gyvens
tai
ir
mylėsi*".
rolėje,
Katriukės
—
0.
DaLnei&Jt South UaLsted Street
PAS MUS. TAS JUMS BUS
mą
ir
uolumą
gerb.
kun.
kleb.
H landos 1 ;• VI 13 ryte: 1 Iki 4
ANT NAUDOS.
Ave. Cfhicago.j
Bet gyvenimas parodė visai liutė, Magdės — M. Vilkans- Ig. Žimblio. Daug padtėkos pri ir apylinkės gyventojų jaunuo
po ptetų: l iki 9 vakaro
menė, nutafiim remti jų tą
V priešingai. Jr minėtame vei kaitė; kiti kiek silpniau.
klauso varg. Pet. Grajauskui
Cicero lietuviai nemažai yra kurs daug ir sunkiai turėjo svarbų ir garbingą darbą. Su
kale vaikinas išsižada turtin
S. M. SKUDAS
I
LIETUVIAI ADVOKATAI
Li<tuvl> Greborios
gos merginos ir pamyli varg dėkingi mūsų gerb. komp. A. dirbti -kol galėjo to dasiekti, dedame patys po kefetą dole
Ii
ir Balzamuotojas.
rių
padarydami
rinkliavą
Chi
šo našlaitę, kurios visas turtas Pociui, kuris savo kuriniu de bet jo darbo vaisiai puikus.
Fatarnauju l a i d o t u v ė s gerlaucagos
Ramygališkių
tarpe.
Tai
j šiai ir už prieinamas kainas. Par
t;d jos motinos jai palikti gin vieno vaizduotėje pabudino iš
I
Dėlto ir toliau visi dirbki
šam dau automobilius pagrabams,
užmigusius me nepaliaujančiai, su pasi pgi nutarėm kviesti kituose
ti ai; tas nepatiko vaikino tė gilios praeities
vestuvėms, krikštynoms ir t t
miestuose
gyvenančius
Ramy1911 CANALPOKT AVE
vams, vienok jo tikra meilė ir vaizdus, kurie jų atmintyje už šventimu savo tautos ir Bažny
Tel. Boulevard Q6ll ir 0774
ADVOKATAS
Tel. Rojoscvelt 7582.
PIRKIMO IR PAR
tvirtas pasiryšimas viską per siliks ilgai, ilgai. Daug pasi čios labui, ir tada dar dides gališkius prisidėti aukomis PADAROM
DAVIMO
RAITUS.
Ofisas Didmiesty J:
viršminėtiemg namams; kur Pasekmingai siunčiam pinigas ir
galėjo.
šventimo ir triūso pridėjo nius darbus nuveiksime.
29 South La Salle Street
* Parttaodam Laivakortes.
tik yra Ramygališkių kviečia^
Telefonas Boulevard 4132
varg.
p.
B.
Lauraitis,
jis
daug
'Paskutiniam
akte
vaizduo
Kambarls 530
M. Optimizmas.
nie suseiti i r padaryti rinklia
Telefonas: Centrai 9890
jama vestuvių puota, kurioje laiko ir jėgų pašventė mokin
A. Mastkkisi
vas.
Vakarais 3223 S. Halsted St
gražiai apdainuojama visos damas chorą, prirengdamas KIAULIENĄ REIKIA GE
Gimborius
Nutarėm
Ramygaliečių
atsi
Patarnauju kd-! i
Telefonas: Taros 4081
vestuvių aĮ>eigos. Paskutinį veikalą, taipgi daug surinko
RAI IŠKEPTI.
dotuvėse
ves-] j
šaukimą ir jų apyskaitą pas
pagarsinimų, kaip nuo lietu
taveae
krlks-i»
LIETUVON PER 10 DIENU
. . Kiaulieną
tynoee Ir kltuo-| j
gerai reikia iš kelbti laikraščiuose, kurife rna* Vienintelis vandeniu kelias Lietu f 4 |
vių, tai ir nuo svetimtaučiu
M
reikaluose;,
i
biznierių. Nemažai prigelbėjo kepti ar išvirti" sako Suv. Jonius prijausti tam mūsų dar von per Souttuunpton ant Mllikių
Kainos prletna-j [
lai vi}
mos
H>
ir p. J. Kudirka prirengdamas Valstiją Žemdirbystės Depar bui, ir paskelbti visų aukoto AQU1TANIA
A D V O K A T A S
MAUnETANlA 23307 Auburn Ave. Chicago!
Abstraktai examinuojami, pinigai
BEnEHSARIA
sceną ir sufliuojo laike vaidi tamentas. Jeigu šeimininkės to jų vardus, kurie bus pasiųsti
'Perkėlė savo ofisą p o numerii
ant rcal estate skoliname.
Apleidžia
New
Torka kas Utaraln { »«^a^»»»s.^tess>aaa»oae>agaa<:
4729 SO. ASHLAND AVENUE
nedarys, tai valgantieji ją ga Lietuvon taipgi paskelbiamu!.
OFISAS DIDMIE8TY
nimo.
kg Greitas persėdimas Southamp=
KAMBARYS 1104
/ =
tone:
Uetuvial
ypatiškai
lydėU
Šiam
darbui
išrinktas
komi
li
apsirgti
barsią
liga
vadina
SPECUALISTAS
Cbamber of Coramerce Bldg.
|
Publikos atsilankė tiek, kad
FlILlM (3čia kl. 106X0) sai extra
133 W. VVashincton Street
Graborius ir Balsamuotojas
n w
Džiovų, Motera ir Vyru Ligų
tetas:
Juozas
Garuckas
—
ma
"
trichinosis''
(kirminė* (2rn kl. f 150.O0)kar«s takdaugeliui
sėdynių
pritruko
ir
Telef. Franklin 1174—4946
j Vai.; ryto nuo 10 — 12: nuo 2—BJ
K. SYREVIČIA
K£IiIAUNINKAI IS IiIETUVOS
VAKARAIS
pirm., Antanas Valonis—rast.,
po pietų: nuo ?—2:28 vakare,
lė).
Ta
liga
yra
skaudi
ir
pra
nors
stovėjo,
bet
visi
ramiai
AutomobAsaJ
visiems
sėda
ant
laivo
Piliavoj
važiuojant
9230 So. Halsted Street.
[tfedėliomls: 16 iki 1.
2055
W.
22-nd
Str.
2146 W. t l P I
Jonas
Krotkus
—
ižd.
i Soutnamptoną ir ten persėda ant
(Eagle Music Co.)
žūtinga, ir prasideda nuo ma
Telefonas DrezeI 2880
užsilaikė
laike
vaidinimo.
|Tel.
Canal
SMS
Tel.
Oanal Oltff
Telef. Boulevard 07S7
Milžinų laivų: Savaitinė tarnystė:
Aukas
galima
siųsti
iždinin
žo
gyvūno,
kurs
yra
kiaulie
Greičiausi laivai pasaulyje:
ei
'
'
't
Atsižvelgiant
į veikalą,
Informacjas
kaslink
kalnas
ir
rei
BSSMTT"
kiek reikėjo padėti darbo kol uoj. Tas gyvūnas yra toks ma- kui:
kalingus dokumentus del ISkalno
Randnipn 4758
John
Krotkus,
i
VasenUae DrcsemakmgfCeUege
apmokamų keliauninkų galite gau
jis buvo prirengtas gcenai, ma žtis, jog tik matomas per mi
A A S LAE i S
2407 W. Madlsoo Street
ti nuo bile agento: Pareikalauki
kroskopą, ir kartais nematyt Metropolitan State Bank, „
ADVOKATAS
Telefonas Seeley 1043
te:
Yra
vienas
Jūsų
mieste
arba
no
nuomone,
labai
daug
gero
•TDTTOJAB TJB CHIRURGAS
Ofisas vidumlestyje
Moko
Siuvimo. Patternų kir-J
apielinkėj:
2201 West 22-nd Street,
4*81 »V Ashland Are.
padarytų Chicagos ir apieini jo nė per mikroskopą. Kiau
ASSOCLYTlON BL1M3.
įpimo, Designing
bizniui ir ne
CTJlTARP MNlE
tfel. Varde 994
Chicago, 111.
19 South La Salle Street
lės,
tų
gyvūnų
užkrėstos,
ne
is.
Vietos duodama
dykai.
140
N.
Dearborn
^
kės lietuvifj kolonijos pasiP
TeL Vardą 9994
Room 1303
[Diplomai, Mokslas lengvais atSt. Chicago, m .
Jonas Krotkus.
OFISO VAI*:
turį jokių ypatingų ženklų, ir
[Valandos 9 ryto lkl S po P»etųjy
jjimaie.
Klesos dienomis
kviesdamos
minėto
veikalo
•—19 v. ryto. 1—t ir 7—9 v. V.
Namu TeL Hyde Park 3395
ikarais.
Reikalaukit
knygelės.]
P. S. Prašome kitų atspaus
Ifedėllomist nuo 19 T. ryto lkl
vaidylas, kad butų pakartota kiauliena, kuri trichina užkrė
Biznio ir Naminiai kursai Skrybė
1 y j | po pietų.
lių Taisyme. Norint informacijų]
artimiausioje ateityje, nes išsta, yra panaši į gerą kia uo dinti šį atsišaukimą.
rašykite ar telefonuoktte.
*
J. P. WAITCH£S
SARA PATEK, pirm.
laidos nedidelės, gi nauda mil lieną.
iniiiniiiiiiiiiiiitiitiniiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiHiiinijiiiuNiiiiim
s
I
La wy er
Geras, naudingas m^sos per
žiniška. ,
S^M^^^2f^tyf>^#a^2^a^«^a^^#t^^
LIETUVIS ADVOKATAS
žiūrėjimo būdas, sulig kurio
Dkn.: K. 511-516-127 X; DcarGirdėjau, kad šv. Grigaliaus
?
DERGIAME STOGUS.
born Str.
Tel. Ramlolph 5584
žmonės be pavojaus galėtų
Ofisas Dr. G. M. Glaser pe.
Užlaikome
skardis, rynas, medeelioras padanė gražaus pelno,
Vakarai- 10736 S. Wabash Ave,
relna i rankas Dr. Ckaa Segal
gą
kaminams,
kaminus taisome,
valgyti netinkamai ar negerab
Roseland
Tel Pnllmau 8S77
žento Ir partnerio. Visi senleje
kuris visas paskirtas įrengimo
valome ir atllkajne generalį tai- !
pažįstami Ir draugai aplalkye
virtą kiaulieną, dar nesuras
symo darbą ir malevojima.
naujų sėdynių choristams.
apžiūrėjimo ir gydymą kaip Ir
T p A C K E R and HAAS
tas. Yra tik vienas geras bū
nuo paties Dr. 0 . M. Glaser.
238)3 So. Oakley Ave.
Valio! Šv. Grigaliaus choras
Nuvyk skaus
— —__ „
^
das
nukreipti
tą
ligą.
Virintas
9149
So.
Morgan
Street
mą SaFin! ę.
ir j o vada* d a v ę s mums tiek
Ofiso Valančio*: Nuo l t ryto
Ruiš:tH petys, are3sunaikina gyvūnus. Todėl tik
lkl
2
po
pietų,
nuo
K
lkl
7
Vae>
luiigiškus trauky
daug
dvasios
peno.
Lauksime
M
Ned. nuo 19 Iki t po platu,
mas mujkalŲ, 16gerai išvirta kiauliena netu
K A U N A 5 , , u J a i » ^ galima paniatyti visa. Kaumj
aw. Lafayeete 4222
Telefonas
Varde
997
narytus senarn—
daugiau panašių veikalų.
I .IMI)
• I II
•• I . j i f o . Į
visuomet yra drau
rės trichinos.
»**?T"ry^t"y
kaip ant delno. Jame yra Valstybės Prezidento ra
Buvęs.
gais) didelio Skas»- j|
CS
=
Gerai,
kad
Suv.
Valstijoje,
uo. Taftiau patry
Kaipo llctnvys,
Rezld. tel. Van Buran 8224
inai, Seinia rūmai, įžymiausios įstaigos, bankos, kraunus trupufcj
Ofise tel. Boulevard 2428
žmonas nemėgsta žalios arba
16
MOKSLEIVIŲ
JUDEM. YUBKA
PAIN-EXPELLERIU
tuvės, Lietuvos strectknriai, mirusiųjų Lietuves karlengvai iškeptos mėsos ir |ik
2222 W. SS-th Street
JIM0.
ant skaudamos vietos skausmas bus
1^
greitai padalintas. Paia-Ezpcllerit ir
tiems
pavojinga,
kurie
paeina
ž$gių
paminklas,
puikiausios
Kauno
baaryeioš
ir
t.t.
Rl 8A8 OVDVTOJAfl Ir
ikaansM yra Birbsi priešai. Nusipir
St. BcpavaVitire, H. Y. —iš tų šalių kur valgo kiaulie
MiiMiniiiiitseissii
CHTRURGAS
kite jo bonk£ Šiandien
Taigi labai verta tokį albunią įsigyti. Kaina tik 75 c.
pas savo aptiokorių—
Specialistas Moteriškų. Vyriškų
S. D. LACHAWICZ
Vas. 4 d. Gįedrininkų 7 kp.ną žalią.
kaina tik 35 ir 70c. Per
Valkų ir tisų chroniškų U*m.
LIETUVIS GRABORIUS
sitikrinkite, kad butų
Ofisas: 3385 S. Halsted St.
Trichina
labiausia
pasirodo
laikė
susirinkimą.*
Pirminin
2314
W. 2»-rd PL
ChJcagi
DRAUGAS
PUBLISfilNG
COMPANY
anI-pakelio mūsų Iškars
Vai.: 12^—11 ryto: 2—2 po
Patarnauja
teidetuvėae
kuo»i-»
vaisbaženklis. Neimkit
kas F. A. Gelumbauskas kal žiemoje, su šventėmis, nes ta
pist,
7—8vak.
Nad.
1
2
—
I
I
d.
2334
So.
Oakley
Avenne
Chicago.
Illinois.
giausia.
Reikale
meldžiu
atsUau-a
pamegzdžiojimijv
Ras. 1129 Indepsndanes Blvd.
įkU, e mano darbe busite ažga-y
bėjo apie lietuvių kalbo> kla- da žmonės valgo daug viso
F. AD. RICHTIR * C0.
ClllCM0,
a e v a a e ^ * a f t ^ , ^ ^ *nėdlntl.
Tel. Ganai 12:1
f
104.114 South 4th St.
J Į ses ir reikalą visiems lietu- kių rūkytų ir džiovintų dešiiniijiijiiirifiiiiiift^ įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiitutiiiuiiiuiHnniin

CHICAGOJE

AR GALVA SKAUDA?

t^^^^^m

Dr. C. Z. Vezelis

f

•'

• i"

DR. P. ŽILVITIS

Nators Gure Institute!

Dr. M. Stupnicki

RAMYGALIEČIU ATSI
ŠAUKIMAS.

DR. A. L. YUsKA

DR. P. Z. ZALATORIS

NORĖDAMI

Š. L. FABIONAS CO.

V. W. RUTKAUSKAS

A. E. STASULANI

809 W. 351b SI, Chicago

JR. CHARLES SE6AL

OR. MAURIGE KAHN

PRANEŠIMAS.

KAUNĄS!!

KAUNASH
Kauno Albumas

i

PLUMB1NG

Dr. A. A. R0TH

4

•tookiyti, N. y.
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PAIEŠKAU ' pusbrolio Stanislovo ?g
ĮSTOJO Į FEDERACIJĄ. —
Vaitkevičiaus paeinančio iš Kaltinėnų įį
p a r p . , Grigui ų kaimo. Girdėjau kad f|
DALYTAtfg VAKARIE
. Bridgeport. — O kas lenkr
jis AmeVike. Jis pats a r b a k a s apie
NĖJ.
ji žinote praneškite šiuo antrašų:
tyniauja? O gi mūsų kolonijos
ALEKSANDRA DOVIATTENE
(Fo* tėvais Vaitkcvičaitė)
*
Węst
Sid*.
—
Šv.
Kazimiero
moterys
geruose darbuose.
2358 South Oakley Ave.
>"*»•.
•*&*,
>*88»'•*«•**< ^ t e * ^ ^ * * S * :
Cliicago, III.
Štai <<VakArienbueioM bilietu Vyrų ir Mot. Dr-ja pereitame
DVI MOTERIŠKĖS ŽUVO i šiai $75,000.00 (norima po ko jau po pusę šimto išdalino mū susirinkime nutarė prisidėti
ANT PAHDAVIMO
GAISRA.
plyčios Įtaisyti ir svetainę), sų parapijas dvi stambios šv."' prie vietines, Aušros Vartų, Buvau priverstas priimti atgal plaGalima įsigyti lengvais išmoketstąi duokite savo dalelę, pri- Kazimiero Vienuolyno igmė-[ parapijos rengiamosios vaka yer.
čiais. Garantuota A—1 stovyj. Susi
Kilusiuose gaisruose žuvo 2 meskite plytelę sienoms Sese- jos — buteiit p. Zofija Leš- rienės kuri bus vas. 25 d. pas- žinokite su P o n u DtiRKIK.
301 So. VVnfjash Ave.
čąuskįenė (sav.
Bridgeport kyri $}0 if iSlFįnko dvį atstosenyvos moteriškės, Mrs. Kla į-ų dievnamiui.
Iki šiolei Seserys Kazimie- Pharmacy
lietuviškos vaisi- vi: A. St%wu>įię ir O. Daciora Krum, 72 m. našlė, 3022
Fleteher st,. ir Mrs. Sarah C o l " 1 * * r a d o daug malonios už- tinės) ir pt Barbora Naugže- lienę atsjtovaut} draugija va
uojautos savo reikalams katati mienė, įžyftfi visuomenės dar-_ karienėj.
lier, 66 m., serganti, 1847
kų tarpe, taip draugijų kaip buo*oja. O kur dar kitos?
Nutarė pjisidėti prie Kat.
G rami ave.
GYDYTOJAS I B CHIRUROA1
ir pa vienių žmonių, tad, bro
Oho, tik palaukite. Mačiau Federacijos ir išrinko du ats4441 So. Westėm Aveaae
Pirmoji buvo išbėgusi iš de liai ir seserys lietuviai kata
PRADŽIA 8 VAL. VAKARE
kaip visą felėbį bilietų iš Vie- tovu: P , Taurpa ir M. Stan
Telef. L a r a j e t t e 4146
gančių namų. Bet paskui kaž likai, neatsisakykite ir ant to
| Mat artinasi rinkimai miesto valdininkų, taigi reikia apnuolyno pasiėmė p. Ona Sek-r kelį lankytį Fed. skyriaus su
TMD4M: l-il
rytais,
1-1
po
ko ji £ry/x) ir žuvo.
li aus rėmę tų, kurios pašven leekienė, lqiri didžiausiu pasi sirinkimus.
i tarti ka mes rinksime.
f
pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldlenlais Ūktai po platų I iki I vai.
Antrosios lova užsidegė nuo čia pačios save — žmonijos šventimu Vienuolynui nenuils
I (iERBIAMJjBj'l 'ilu^iĖčIAI:— ,
Draugijos vaklyba yra se
kerosininio kakalio. Kilo gai bei savo tautiečių gerovei.
Mums labai yra svarbu turėti' sąžiningus ir gerus val
tamai dirba. O mūsų tylioji, kanti: pirip. — J. Simona visras. Jos vyras ja gelbėdamas
dininkus jeigu norime, kad mnsu nenuskriaustų ir taksais
Branginkime tautos darbi bet darbščioji bitutė, p. Antose čius, pag. —: E. JkCelekauskas,
neapkrautų. Taigi prieš rinkimus, mes turime pagalvoti ir
.pavojingai apdegė.
ninkes, nes mūsų niekas neat Beinoraitė — ji' visuomet tyli, nut. rast. — M- Stankelis
surasti sąžiningus valdininkus, kurie rūpintųsi mfisų rei
jaus nei neparems, jei mes pa bet darbo daugiau nuveikia uz (2318 So. Oakley ave.), fin.
Tobuliausiomis motule priemonėmis:
kalais.
iPLUMBERIAI STREI
1,—be peilio,
tys savųjų brangųjų reikalų visas. Nepavydėčiau jai jei ji rast. — Br. Lapinskaitė, kont:
Šiame vakare kalbės visiems žinomas p. JONAS J. LA2,—-b© kraujo,
KUOJA.
ir laimėtų viena*iš Seserų prai rast. — M. gtogįutė, ižd. — L.
3,—be marinimo,
neremsime.
GODNY šiem rinkimam kandidatas į Aldermonus 21-mo
4 , - 4 ) 6 skausmo,
jokio pavojaus sveikatai.!
Wardo, už kurį ir mes Jietuviaįjįudme atiduoti' savo balsą, į
Šv. Kazimiero Dienoje — zų—ji to* verta. Dar pamir Petrauskas, ifclo glob. — J. jPo5,—be
operacijos, pacijentas gali tuoj!
Per šalėius sustreikavo mie \iends dienos uždarbį skirki šau paminėti mūsų A. B. D* 2 Rokienė\ir Jį. Jereckenė, vė įeiti } darbą, gali tuoj valgyti; dai-j | nes jis yra prielankus lietuviams. Taipgi bus ir kirų garjnininku balsas t a m p a malonesnis,]
I snį kalbėtoji], Įžanga visiems veltui.
stiniai Chieagos pluml)eriai. me Seserų Kazimierieeių ko sk. energingą pirm. p, Teklę liavos neįėjai 7 - M. Masiokas tvisa
sveikata geresnė. Kuriems ištonsilus, y r a pilnai užganė
KVIEČIA PRAKALBU RENGĖJAI. |
Be to, kelios dešimtys publis- plyčiai. Draugijos prašomos Petkienę ir mūsų sk. veiklią ir P. Narkųs, maršalka — R lėmiau
dinti.
su Įvairiomis ligomis!
kų mokyklų neteko kuro, ne< skirtį dali iš iždo tam reika raštininkę p. Rožę Maziliaus- Malakauskas, teisėjas — A. |I p r iLigonius
jimu:—
j Kasdien nuo 2 vai. po pietų iki]
nebuvo pristatyta atatinkami
Kairis.
kienę
ir
dar
kitos
ir
dar
ki
[9 vai. v a k a r e .
į
lui.
Nedėliomis i r seredomis ofisas;
muoju laiku.
tos, kurias paminėsiu kitą syk.
Įstojimas į draugiją tik do [uždarytas.
Su gilia pagarba,
DR. AL. M. RAČKUS,
Keletą* žmonių nuo šalčių
Šv. Kazimiero Akademijos Dieve joms padėk dirbti — ne leris, ir už tą patį gauni drau
GYDYTOJAS, CHIRURGAS I R
Parašė prof. kun. Šaulys
40c.
sistebėčiau
jei,
jog
vienos
išV
minė. Daugelis pavojingai apgijos
ženk.
Susirinkimai
yra
OBSTETRIKAS,
Rėmėjų Dr-jos Valdyba.
,:
75c.
sklanžė ant slidžių šaligatvių.
parduotų tiek bilietų, kad už laikomi pirma sekmadienį kie (1411 So. 50th Ave. Cicero, 111.1 No. S. 2. V. Krėvės Raštai II tomas.
ŠEIMYNIŠKAS VAKARĖ
pildytų visą Šv. Jurgio parap. kvieno mėnesio, 1 vai. p. p.
Dr. 0. VAITUSH, 0. D. No. 32. Kovo 20 diena. Mažosios Lietuvos prisiglaudimui
LIS.
paminėti. 139 pusi
40a
GAVO 25 METUS KALĖsalę*
Aušros Vartų parap. svetai : LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTĄ!!
Palengvins
riaų No. 37. Lakštutė dainų rinkinėlis pradedamaijai mo
JIMO.
Bet ką čia daryti! Juk reik nėj.
akių
tempimą
Brighton Park. — Vasario
kas yra priežae_
kyklai. Parašė J. Talliat-KelpSa
50c.
Patartina
visiems
šiai
tų išjudinti ir mūsų mergaites
Uml skaudėjimo
10
d.
vakare,
Šv.
Agnietės
75c.
/'Aršesnis esi už galvažu
galvos, svaigulio, aptemimo, nervo* No. 43. Giesmynėlis apdarytas
prie darbo, nes kaip bematant gerai draugijai priklausyti
tuma. skaudančius
Ir užsidegusiu*
dį," tar^ teisėjas ana diena choras surengė metini savo mūsų moterys jas nustelbs, o
Prisirašęs.
karščiu aklų kreivos akys katerak- No. S. 1. Mūsų raštų istorija. M. Biržiškos. 112 pusi. . . 45c.
to, nemiegio; netikras akis indedam
į Stefana Tomasiką, nubau- šeimynišką vakarėlį. Šį metą juk mergaitės jaunesnės, dauDaroma egzaminas elektra parodan No. S. 1. Muzikos Teorija. Pagrindinims muzikos dės
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
niams išmokti vadovėlis. Parašė kun. Teo
zdamas jį 35 metais kalėjimo. vakarėlis buvo daug o daug gau laiko turi, tai privalėtų ir
KKIRAU*GA
BL(ER>F
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
6 flatų niuHnis n a m a s ir gurasmagesnis už visus kitus, pra
pagelbėta. Sergėkite savo r e 
doras Brazys
45c.
Tomasik prisipažino, kad jis
daugiau Vienuolynui dirbti. clžiua, elektra ir Itltl į t a i s » n a i . išsi tiems
gėjimo
ir
valkus
einančius
m
o
k
y
k
,
ėjusius, nes ne jie vieni tą va
mainė ant budernėa arba kitokio biz lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro No. S. 32., Mano Dovonėlė. Vaikams įvairių pasakėlių. . . 15c.
nemoraliais tikslais užpuoli
Juk mūsų mergaitės tai busi nio.
Nedėliomis n u o 10 iki 8 vai. vakare.
karą linksminosi, bet užkvietė
No. S. 1. Metodikos Etiudai. Parašė J. Murka
50c
12 metu mergaitę.
Kreipkitės
p
a
s
.
mos motinos, kurių kūdikius
dabartinius savo geriausius
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. Apie Kristaus Sekimą
C P . BtltOMSKI & CO.
$1.20
tfeabejo mokins Seserys Kazi/Tomasik sakėsi buvęs gir
334«
Ko.
Halsted
St.
draugus — Vyčių 36 kuoptj.
T!TT.
Trf. lloviUvanl M4I
Ar Katalikas Gali Būti Socijalistų?
50c.
e
mierietės.
Tad,
mergelės,
tas.
Ot taį ir buvo linksma visiems u
No. 58. Apeigos Rymo Katalikų
50c.
wake u p ' \ Parodykite ką jų*
būreliu suėjus.
No. 26. Dykumose ir giriose dalis I apysaka. Vertė
galite, jei nenorite, kad mofeDIDELIS MITINGAS IR
Apie 7:30 v. visi pradėjo
M. Pečkauskaitė
?5c.
rys jus "subytintų" geruose
SVARBIOS PRAKALBOS.
rinktis j bažnytinę svetainę.
darbuose. Valio taip mergai
No. 32. Evangelijos dalys. Skaitomos, visų metų Vieš
Žaidimų buvo įvairių — įvai
REIKALINGOS
tes kaip ir moterys išvien dar
paties dienomis ir šventadieniais. Vertė J.
AVI>T SIDE. — Antradie
riausių, visi svečiai linksmino
buotis naujos Seserų koplyčios
Skvireckas. T. M. Žemaičių vysk. Kaina . . $1.00
ny; vasario 20 d. 8 vai. vaka
si ir kitus linksmino, o šeimi
f naudai.
Ex -— mergina.
No. 26. Giedojimo Mokykla. Vadovėlis chorų dirigen
ro Melclažio svet., 2244 W. 2.°,
ninkės tik.triusėsi apie val
<*•<•
-*—*•'
tams, vargonininkams, giedoriams ir tt. . 1.00
PI. Įvyks didelis mitingas ir
gius.
16
mefcįh
aįnžiausir
SĄJUNGIETtS D
No. S. 32. Gamtos Pasakos. M. šalčius Kaina
. 30c.
svarbios politirvs prakalbom.
O nelaime 1 Yra dang žmonių,
•
rt i f
daugiau
dirbti
Apie 30 vai. šeimininkės pa
SI.
No. S. 2. Asmenybė Kultūros Pagrindai. Parašė I. GoMat artinasi rinkimai miesto
kurie juoksis iš tavo sielvarto!
r. • V/.»
&VIESIOJ MAŠINŲ
skelbė, kad vakarienė jau pa
Tačiau geras draugas patars
ouC.
aklernionu ir kiti} valdininkų.
North
Side.
—
Moterų
£a
naudoti
/
ruošta ir ragino visus prre
fcapoj
i \ 0 . — 1 • l i l l c i c n s .AlGcll
••••••••••••••
•*«•••<
60c.
Taigi yra svarba ir mums
stalo. O tas stalas tai net svy gos 4 kuopa laikė mėnesinį su
Geros 4arTĮ)o sųlygos ^
kaipo Amerikos piliečiams da
No. 15. Šventa seno Įstatymo Istorija
. . . . . . . . 60c.
ravo apdėtas visokiais vai sirinkimą vas. 13 d. Susirinko*:
Atsišaukite
lyvauti tame mitinge ir išgir
No. S. 2. Mūsų Vargai Poema penkio&e dalyse. Maironis 45c.
narių būrelis. G y - P
„
.^
giais, pyragais '^košelėniis7r ^ ^ s
pleiskanų
mirtinąjį
priešą.
sti gerų kalbėtojų ką jie m*No. S. 1. Mažosios Lietuvos buvusiejie rašytojai Pa
MFG. GO.
Suvilginkito Iiufflcs savo pal
saldumynais.
valgyk ir n o - | v a i S V f t r s t ? Įf*&%Ą
fnais. Tik valgvk
&*\
' ALLUN
"
no už ką mes turime balsuo
rašė Prabočių Anūkas
45c.
vos odą kasdien per kokią
rėk. Už tat ačiū šeimininkėms: nutarimų padarė. Tarp kitų:
565X)
V.
Roosevelt
Rd.
savaitę laiko ir pleiskanos
ti.
No. 39. Melskimės maldaknygė del merg.
60c.
P. Kelpšaitei, J. Linkaitei, A. nurengti linksmą Vakarėlj tuoj
tupjaus pranyks. Naudokite
Šiame fakare kalbės gar
No. S. 2. Jūrių Varpai, triveiksmė mysteria. Parašė
Ruffles nuolatos ir po to, ir
Jurgutei ir J. Rimkaitei. Ma po Velykų; netuirėti"kurst} per
tuo būdu užlaikykite savo gal
sus kalbėtojas .ir kandidatas
Vidunas
50c.
tyt labaį darbščios kepėjos, ir. gavėnią; paaukoti gėlėms ant
vos odą švaria ir sveika ir
j aldermonus 21-mo vardo p.
No. 26. Išpažinties Paslaptis. Iš vokiečių kalbo s vertė
savo plaukus gražiais ir žvil
——
žinau kacl mūsų berneliai ku altorių per keturiasdešimts
gančiais.
J./J. Lagodny ir kiti kalbėto
B. Kasaitis
75c.
rią dieną gavę tokias darbš valand-ų atlaidus. Paskyrė $5.
Kaina Coc. aptiekose, arba prisila
jai. Taigi apsimokės visiems
Prisirašė dvi naujos tiarės*.
No. Mokslo pasakos, su 23 piešinėliais. Parašė Pr. Ma
kite 75c. tiesiai į labaratoriją.
čias šeimininkes, tikrai nesiateiti į šias svarbias prakal
F. AD. RICHTER & CO.
Malontt matyti sąjungietes
šiotas
25c.
gaiLis.
104-114 So. 4th SU
bas.
Rep.
taip gražiai besidarbuojančias.
No. 26. Pragiedruliai, vaizdai kovos del kultūros. AntBrooklyn, N. Y.
Bevalgant ir šnekučiuojant,
REIKALINGI
No.' 48. Jėzaus Širdies Mėnuo •'
.'
50c.
V. A. D.
mmmm
p.
Palionis,
choro
pirmininkas,
DOtfEI KATALIKIŠKŲ
$1.00
roji knyga. Parašė Vaižgantas. Kaina
pristatė
gerb.
kun.
Šaulinską
DRAUGIJŲ.
IMlrbėJtal ir Iraporterial Geriausiu
No. S. 1. Senovės Istorijos apsakymėliai, dalis I Kytai
pakalbėti jaunimui. Jis laibai
—Graikija. Iš rusų kalbos vertė J. JablonsSulyg A. L. R. K. Federaci vaizdžiai nupiešė kaip puiku
* B R A D I N E I FANDREY
Banką Dirbtu
kytė. Kalbos žiurėjo St. Dabušis. Kaina . . . 75c
jos Kongreso nutarimo, š v
Darbo sąlygos
jaunimą tokioj vie•
>*
'
No. S. 2. Milda meilės deivė. Teatrališkas veikalas. Pa
Kazimiero Seserų koplyčios n y ^ į ir ragino daugiau to-v
begalo geros,
Geriausių vi
rašė Petras Vaičiūnas. Kaina
35c.
vajus prasidės kovo 4 d ir tę kiij vakarėlių surengti. Buvo
sam pasauli j .
Garantuoja
fabrikas turintis dienos šviesa
mirė vasario 16 d. 1923
ABC Pradžiamokslis. — Kaina
30c.
mos ant de- I
sis per visa savaite. Iškalno pristatytas kalbėti Ig. Sakalas,
4imtft
metu
m. 5 vai. vakare 48 me
Atsišaukite
Atstovas Ralys, Apysaka. — Vertė Nemunas
40c.
u i dausr *«nuoširdžiai prašome visų kata kuris irgi puikiai prabilo į vi
mesnes
kal
tų amžiaus. Paeina iš Vil
Mr. Goldsmith
nas necu ko
No. S. 1. Religijos mokymo metodika. Sutaisė K. J.
likiškų draugijų, kuopų, ir ra sus, ypatingai ragindamas prie
kia kita fir
niaus Red. Žiežmarių pa
m a 8. V: ir
W. D. ALLEN MFG. 0 0 .
-Skruodys
75c
rap.
Amerike
išgyveno
20
Italijoj
sali
telių rengtis prie to vajaus.
dar didesnės vienybes! Toliau
Jas parduoti.
metų. Paliko nuliūdime
Kningra su pil
No. S. 2. Žvaigždžių Takai. Triveiksmė pasakos dra
5650 W. Roosevelt Rd.
Draugijos teiksis su tinkama kalbėjo Stasys Žylius, mūsų'
nom instruk
moterį Petronėlė, sūnų
cijom duoda
auka iš draugijos iždo, bei na- vargoninkas, išreikšdamas di
ma. Viduno
30c.
Ohicago.
me pirkėjams.
Mes garantuojame
Kazimiera, brolius Anta
kad mokiniai raita groti ant
rnkos i i gaida | ketorlns mėnesius
No. 17. Logikos evoliucija
5c.
rių dovanomis prisiųsti atsto dį pasitenkinimą kad vakarė
ną, Jokūbą, seserį Karo
laiko. Rašykite antriiikal reikalattjant informacijų. Kutaliocras siunlina.
No. 63. Limpamosios ligos
30c.
vus į pramogas toje dienoje lis toks linksmas ir daug \A
eiąmas dykai:
Ruatta
8erenrili
Aco
deon
M
f
s:.
Co:
Laidotuvės įvyks Utar
visose kolonijose rengiamas domesnis negu kitais metais ir
No. 42. Pranciškus Karevičius
20c.
•17 B i a e Mand Ave: -Olticasro, III.
ninke, vas. 20 1923, iš
naudai Vienuolyno koplyčios. dalyviais taip skaitlingas. Se
A. Skech of Litbuanian Natiao. — Parašė J. Gabrys... .10c.
Dievo Apveizdos parap.
Dvasiškojo Gyvenimo Malonumas. — Vertė kun. V.
10 v a i ryte, po pamaldų
Lietuviai katalikai! Atsi kė kalba St. Piežo, kuris gra-'
bus nulydėtos į šv. Ka
Ar Esi Čia Mano Jėzau? — Drama. Parašė V. K
10c.
žvelgus į Seserų Kazimieriečių žiai nurodė kai-kurių Brighton
KEITTAMIEJI \PAVEIKSLAI
zimiero kapines. Velionės
Ar Yra Dievas. — Vertė K. Giedrutis. Kaina
5c.
nuolatinę ir neįkainuojam dar Parko smarkesnių
veikėjų
IHdelis veikalas
kūnas randasi pašarvotas
Biblijos TiriDėtojai. — Vectė M. M. T. Kaina
10c.
buotę naudaį žmonijos ir mū darbus ir ragino visus rašytis
po num. 1504 So. 50 Court
"Pasiaukavimas'' (Sacrifice)
sų priaugančios kartos, visi į Vyčių kuojią.
Blogi Kūdikių Papročiai. ^- Sutaisė Dr. A. L. Graičiunas 20c.
Cicero. Nuoširdžiai kvie
Dievo Apveizdos Parapijos Svetainėje
1
čiame visus -gimines drau
kaip vienas prisidekime savo
Broliai Pirmyn Tiesos Keliu. — Parašė Uosis
10c.
Po vakarienes buvo dar dau
KHTVERGE, VASARIO 22 D., 1923 7:30 VAKARE
gus
pažįstamus
dalyvauti
. auka (sulyg išgalės) prie pa giau žaidimų iki vėlybam lai
Bengia Labdaringosios Sąjungos vietinė kuopa. Šio
laidotuvėse.
P. S. Užsakydami knygas, meldžiam parašyti knygų unm.
#
statymo Seserims taip reika kui, o po to visi linksmai navakaro
pelnas
eih
našlaičiams.
Taigi
visį
skaitlingai
atNuliūdę moteris
silankykit.
lingos koplyčios.
(Petronėlė
•
• DRAUGAS PUB. OO.
moie išsiskirstė. ,
)
Kviečia
RENOiliTAI
Ir Giminės.
Koplyčiai reikalinga mažiau
Tauragio sesutė.
2334 South Oakley Avenue
Chicago, Illinois.

LENKTYNĖS.

DIPĖLIS POLITIKOS

CHICAGOJE

MITINGAS IR
PRAKALBOS

Utarninke, Vas.-Feb. 20,1923

DR. A. K, RUTKAUSKAS

* M. MELDAŽ10 SVETAINĖJE.
2242 W. 23-rd PI.
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