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NUŽUDĖ 5 FRANCUZUS.

Į;ilETim)JE.

ATSARGAS
Oficialės iš Lietuvos žinios

KAUNAS. — Lietuvos At
(PADUODA LIET. INFORMACIJŲ BIURAS).
gimimo Draugijos visuotino
KONSTANTINA n VvL, k 0 J susirinkimo 1923 m., sausio 28 LENKAI PERĖJO DEMAR- , atstovo sovietų Rusijoje p.
vo (>. — Airijos mieste'Alep- d - rezoliucija,
KACUOS ZONA.
* Baltrušaičio politines derybas
AVASHINGjTON, kovo 6.—
J
po sukilo! gyventojai
prieš
******* Atgimimo Draugineteisingos.
J Uždarytas kongresas paliko francuzus okupantus.
nariu
Re- H
visuotinas susirinKAUNAS, vasario 23 [Eli nebaigtų svarstyti ir nesvarskimas
zultate 5 francuzai kareiviai j
> apsvarstęs
esamąją i t a ] . — Lenkų 41 pulkas va- LENKAI PLĖŠIA L l ^ r u
H h R L Y N A S , kovo 6.
— ko, kad Lenkuose kilo d i d i s . , .
• IAC*™ T.M| padėtį ir Lietuvos politinių sario 20 d. perėjęs demarka
VOS KAIMUS.
i u/udvti.
Pareinančios iš Europos rytu I nedarbas ir todėl „baisus dar-1j-tvtų apie 14,000 bmų.
svarcijos liniją užėmė Seinų rajožinios sukelia čia daus: bai- bininkų tarpe skurdas. D a r - Į u . | _.
X>J ,. ..
Pranešta^ kad gyventojai partijų veikimą nutarė:
1. Kuoštriausiai pasmerkti ne Račbalėnus, Hilnymejerą,' KAUNAS, vasario 29 [EI.
mps i r sensacijos,
bininkai baisiai nerimsta, ra- (bių, kurių atidėliojimas yra sukilę del žiauraus francuzų
apsireiškianti
paskiausiuoju Manoslavą, Holnyvolmerą i r t a ] . — Vasario 27 naktyje le:'kenksmingas dalykas šaliai.
Iš Varsa vos pranešta, kad; dikalų kurstomi sukilimam
apsiėjimo.
laiku nesiskaitymą kai-kurių Dišnicą. - Pranešta Tautų Są- jukai su dviem kulkasvaidžiais
Prie svarbesnių bilių rei
lenkę valdžia paskelbė kuone
. ^ ^
Tad ^
Įrrnmo_jan.
P o to t a r p Aleppo i r Alexvadovaujančių
asmenų su /jungai,
kia priskaityti:
įsiverpė ir apiplėšė Maiėtus,
vis,, karo atsarginiu mobilia- ^
revoliucijoS) len)n} v a I d .
andretta visamo plote gyve.-.veikiančiais valstybės įstatyŽinomą "shippin/r" bilių.
(25 kil. už demarkacijos zonos
cij«, pradėjus net 1873 metu ^ ^ ^
mobilizadja
Di.
tojai sukilo revoliucijom Tar
LIETUVIAI NEINA DE
mūsų pusėje. Vasario 26 d.
Konstintueijaį
amendmen- pe abiejų miestu, pertrauktas mais.
i r baigus 1899 metu atsargi- iv.
, ,. . ,
,
dziuma darbininkų bus su tą apie prezidento inauguraci
MARKACIJOS ZONON.
apiplėšė Liškevą ir Sabai ia2. Kuoastriausiai pasmerk
mais.
telegrafu susisiekimas. Vieto
mobilizuota ir išlaikyta nors 1j a
va,
*
ti beprasmingas politinių pa
Mobilizacija paliečia visus
mis geelžinkelis išardytas.
porą mėnesių, kol praeis re
rtiją ir jif vadų tarp savęs rie -ICT] & outistiA 'SVXllV3l
Konstitucijai amendmentn,
karininkus, gydytojus, veterivoliucijos šmėkla, kol atsiras
Lenkų kariuomenė ŽYDŲ ATSTOVAI GRYŽO
idant visos atmainos
šalies FRANCIJAI REIKALINGI ' tenas, kurios tik demorali- f ta].
norius ir mechanikus, taipat
šaly darbo, ypač pavasari uzuoja visuomenę.
/šiapus demarkacijos linijos
SEIMAN.
konstitucijoje butų ratifikuo
IPAGELBININKAL
visus kariškius, pradėjus pa
kiuose.'
3. Kuoaštriausiai pasmerk- (Vaitėnos
rajone
tebelaiko
jamos tik referendumais.
prastuoju kareiviu ir baigus
Podkamien ir Dmitrovką. Ki
KAUNAS, vasario 29 [El
Rezoliuciją apie staigų cuk
kapitonu.
PARYŽIUS, kovo |6. -^-Čio ti nepamatuotą Lietuvos val
VARŠAVOJE SUKILIMAI.
tur ramu. Mūsų kariuomene ta]. — Vasario 27 d. seime
raus pabrangimą.
Vokiečiu pažiūros į tą len
nai atidarytas latinų šalių pa1- džiai ir vyriausybei opoziciją,
nei civili administracija, nie jau dalyvauja visi trys žydų
šaulio kongresas. Turi savo f u n m a ž l n a J o s autoritetą ša,
ini mobilizaciją
pasidalinu • BERLYNAS, kovo 6.
atstovus: Brazilija, Argenti- , , e s vldu -> i r užsieniuose ir kur neutralės zonos ncapjemė. atstovai, kurie buvo išstoję
BOLŠEVIKAI
PASIRINKO
sios.
Del kilusio nedarbo ir brange
trilkdo
neva del seimo rinkimų įstana,
ChUe,
Portugalija,
Hispai
^ ^ J i darbą,
KITĄ
ŠVENTC.
Vieni tvirtina, jog tas y r a nybes Varšavoje anądien ki
4
lk
mažumų nenaudon in
nija,
Italija,
Rumunija,
Bei-'
'
^
^ a u j a iš vyriausy PRIEŠŲ PRAMANYTOS
sąryšy su francuzų
akcija lo baisios darbininkų riaušės, j
terpretacijos.
ŽINIOS.
bės ssutiprinti visose įstaigo
LONDONAS, kovo 6. — gija ir Francija.
Tiuhro teritorijoj.
Kuomet kaipir sukilimai.
se ištikimą valstybei ir lietuf Bolševikų valdžia oficialiai
Prie šios progos francuzų [
franeuzams nevyksta vokie
KAUNAS, vasario 27. — LENKAI NELIAUJA. Už-'
Kariuomenė pašaukta ™ 1 - • p a l l a i k i n o krikščionių švente
Y ,
v
• -x i t vių tautinei idėjai gaivalą,
čius palaužti vakaruose, tai
J
6
Jokių vokiečių savanorių-Lie P U L D I N Ė J ? LIETUVIUS.
Sinti riaušininkus. Daug dar- j R p k m a < l i e n į
Komunistiniam spauda daug ra>o apie italų
.
.
.
.
VA
v
v
lejukai
siundomi . vokiočius
„
.
. , .
/griežtai prašalinant u». m ne tuvos kariuomenėje nei partipirma.
spausti rytuose.
Podraug bininku nužudyta ir sužeista. j „ a t i l s i u i „ p a s k i r t a s
p
su
francuKais
gimining^imą.
.
"
.
.
•
KAUNAS, kovo 2 [Elta].
Pasiulyti
vyriausybei,
| z a n u būriuose njėra.
Taipgi
Valdžia
nori
daugelį
darLiį
ij
į
<
eil
s
.
.
i-J
x
T
'
ištikimus
asmenis.
lenkai mėgina savo galybe pa
Tr
v
Ti
Kviečia Italiją sudaryt poli-- pakeičiant
^
įstaigose netikusį f ^ r a JokiŲ. » u lenkais derybų — Vasario 26 d. lenkai puolė
rodyti Lietuvai ir pačiai Ru ninku siųsti Rubro teritori.
£*
panaikinta žydų/šve- tinę sąjungą su Francija.
elementą, jų vieton pirmoj e i - ' Smalininkuose, kaip lenkų ži- Liškevos bažnytkiemį Lietu
sijai.
Tuo labiaus, jog Var- f jon, kur francuzai jiems duo
ntė šeštadieniais ir musulma- PREZIDENTAS IŠKELIAVO r
savoje turima žinių, kad Ru- sią darbo. Bet lenkai darbilej statyti paliuosuojamus iš nių agentūra iš Varšavos ske vos pusėje; du gyventoju už
FLORBDON.
•
nų penktadieniais.
mušta, trys sužeista.
Vasa
kariuomenės kariškius, ypati- v lbia.
sija jau baigusi savo raudo- ninkai atsisako ten keliauti,
Paskui save bolševikai tuo
rio 28 d. puolė sargybas Dol?a
U8ius J
riešo
oku
nosios armijos mobilizaciją.
Tik viename }Varšavos mieWASHINGTON,
kovo
(
6
.
i
"
j
^
f
P
"
būdu nori
Rusijai
palikti
LIETUVIAI NESITARIA SU ( 'geninkuose, Mietuose, ir Leipnot,
L,etuvos k n s t
Kiti vokiečiai kitaip žiuri į ste šiandien yra suvirs 100,Prezidenta^
H
a
r
d
i
n
e
s
vakar
\
J
^
skaudų atminimą.
RUSAIS BENDRAI PUL- j punuose miisų
teritorijoje.
tą lenkų mobilizaciją. Šie sa- 000 bedarbių.
su žmona iškeliavo Floridonl " P r ū s ų Lietuvių Balsas i i
T I LENKUS.
[Vienas lenkas užmuštas. Len
vienam
mėnesiui
atostogų.
Į
rašo:
Eltos
pranešimu
iš
ESSUOSE PLĖŠIAMOS
kai dar puolfė sargybas ties
—!
Helsinkio,
Suomijos
vyriauKRAUTUVĖS.
Iš Paryžiaus specialiai pra-į Sapiežiškiais,
Poviesninkais
40 SUŽEISTA RIAUŠĖSE. siojo miesto^ Klaipėdos krašnešama New YorkjTimes, k a d ; i r Agradninkais mūsų teritoE S S E N , kovo 6. — Francu
IiiDAVIKAMS VOKIEČIAMS PRAMAT0M0S
iftr^*? t e n a i f Lietuvos valdžia veda etery- j rijoje.
S u s i š a u d ^ u o s e du
BERLYNAS, kovo 6.
,1suk?ė]l
- " « (įdeho susidom(ėjimo, b a s g u cjjįįį^ M i n s k e ? k a d | ] e T l k l | k a r e i v i a i ^ ^
irys
zai panaikino vokiečių apsau
AŠTRIOS BAUSMES.
gos policiją.
Iš to jau gau- Bavarijos mieste Augsburge ir beveik vLsa visuomenė i r puolus kartu su lietuviais len- 'paimta nelaisvėn. Taipgi pariaušlės atsikartojo susirėmus spauda aiškiai pabrėžjė savo.j:us. Elta tai užginčija.
BERLYNAS, kovo 6. —: mažiausioji bausmė skiriama: įnami rezultatai.
imta nelaisvėn Koknaro dva
palankumą,
išrodydami
p.
Penacionalistams su socialistais
KAUNAS, vasario 29 [El- re mūsų teritorijoje lu lenkų
Vokiečių tarpe kilęs didis nu- j kalėjimas nuo dešimties metų
Sekmadienio vakare mieste
tisne
ir
jo
vokiškai-lenkiškos
Apie 40 as
ta]. — Žinios apie Lietuvos i kareiviu 41 pulko. [ L I B ] .
siminimas, kuomet francuzai j ]į„į ^-yos galvos ir 500 milio- pradėjo, siausti plėšikų gau ir komunistais.
provokątorišką,
menų sunkiau ir lengviau su direktorijos
okupantai užgrobia vis didės- l l u markių pabauda.
Be to, jos.
Daug krautuvių ir re
santarvininkams
priešingą
žeista.
ŠOFERIS AREŠTUOTAS.
KEISTAS ŽMOGUS.
nius Vokietijos plotus.
gai i but dar konfiskuotos vi- storanų apiplėšta.
darbą tame lietuvių krašte.
Šiandie atidaroma specia- f sos jų personalas savastys,
PLĖŠIKŲ DARBAS.
Pažymėtinas yra 'dar tas ap- { KAUNAS. — Čia gatvėmis j Ties Throop st. 22-oje gatNUŽUDYTAS VOKIETIS.
le Reichstago sesija. Kalbės į Tm[ ^ ^ ^
bus
įštremtį
sireiškimas: Suomių šauliai iš, bastosi kaž-koks typas — už- vėje iš gatvekario išlipo kažkanclieris Cuno.
Spėjama,
!
Rastas
nužudytas
Paris
iš
pirmų
dienų
pasiunijė
sa-,
siauginęs plaukus ne trumpe- koks vyras ir moteriškė. Ant
^fannlieime
vokiečiai
gele
kad
nacionalistai atstovai
E S S E N , kovo 6. — Ties
2332 Prairie ave., vo delegaciją prie Lietuvos [ s n į u s k a i p ' p e r pusę metro, į'abiejų tuojaus užfėkjė Yellow
j*Įegins įduoti rezolineij^ — žinkeliečiai streikuoja. Fran- geležinkelio, stotimi sargyboj laundry,
panaktinis George Wesley.;atstovo, pasisiųlydami -vykti . j u o s prifcižes visokių pakulių,*-Cab automobilius ir abudu
pertraukti diplomatinius saTP^ >,uz " a i l t o r r * e t a i paiįėojė, kad stovįs francuzų kareivis nužu-;
T^ir.'n*
« l^roTi^.o
Uigi kovo 8 d. streikininkai a r - ' d|ė
^ T7
;rtT,0 ™
tw; m
n ^ u 0ske
v a . 'Policija tvirtina, kad tai pl,ė- * laisvanoriais pągelbęn klaiplė- į šiaudagalių, kad tik baisiai j užmušė.
vieną
vokietį,
einantį
tvkius csu
Francija.
šikų darbas. Bet įstaigos o- diškiams.
300 — 400 vyrų j atrodytų.
P o kafclu nešioja j Šoferis žmonių sulaikytas,
1
turi
ž t i
darban i t a n m
rsai
Hėgių.
' V y r l a o ^ b ė " i r " socialistai!. *
^
"
fisas neapkrau^tytas. •
^ jau yrą pasiruošę, ypačiai j, p u s i a u n u p i a l l t ą raudoną ka kol atvyko policija.
arba bus iš
Areš
tai rezoliucijai priešinsis. So 'zų priežiūroje
kov|į,j)rieš lenkų
intrigas«klaraištį ir visuomet be ke tuotas.
tremti -neokupuoton Vokieti KONFISKAVO BILI0NĄ
cialistai nori, idant vyriausy
P L A T I N K I T E "DRAUGĄ Klaipėdos krašte....
jon.
purės. Nekurie sako, kad at
Policija iki šiolei mažai dobė stotų taikos derybosna su
MARKIŲ.
"J,.
vykęs iš Tarybų rojaus nau 'mės kreipė į. įvairių " c a b , >
Traukiniai nevažiuoja nei
Francija.
Bet vyriausybė
*
67-as KONGRESAS PERĖJO " s p e a k e r ' i s , " Illinois valsty^
ją madą įvesti. Žydukai pa bendrovių patentuotus šofe
t,:
stovi už pasyvio priešinimosi Palatinate, nei tarpe Darms- ji E S S E N , kovo 6. — FrancuISTORIJON.
j °ės
kohgresmanas
Uncle matę vejasi, rodydami pirš
rius, kurie kaip pašėlę laikst
a
d
t
o
'
i
r
Karlsrube.
!
nusistatymą.
Nes tai tinka
zai konfiskavo vieną bilioną
J o e ' ' Cannon. Kongresmanū tais šaukia: " O ta zei a mito gatvėmis.
Naujai okupuotiems plo markių, kurios bitvo siunčia
miausia kovos metodą esant
buda'mks
jis
paseno
ir
visai
M
Išėjo 15 fleaiatorių ir 126 konchugini geit
nors rimtesni
tams trųksta maisto.
Atve mos Ruhro valstybės bąukan.
'išgrnkluotai tautai.
pasiti'aUkia
iš
viešojo
gyvenigresmonai.
žmonės sako, kad atvyko iš
žamą iš kitur maistą francu
CHICAGO. — šiandie ne
46
metus
jis
"Išbuvo
konmo.
Aštrios bausmės.
Madagaskaro.
zai konfiskuoja.
Nes vokie PRAMATOMAS BRANGUS
pastovus o r a s ; gali but lie
Ikišiolei
nei
vie
gresmanu.
WASHINGT/ON, kovo 6.— nas žmogus čia taip ilgai ne
Pasiremiant šalies konsti čiai atsisako mokjėti reikalau
taus; kiek šilčiau.
ŽIBALAS.
Šį sekmadienį pasibaigė 67-as veikė kongrese.
.ALUMNŲ SUS-MAS.
tucija, prezidentas Ebert pa- jamą muitą.
Suv.
Valstybių kongresas.
skelte panėdymą,
atkreiptą
WASHINGTON, kovo 6.—
Kongresamanas
Cannon
TOWN O F LAKE.—Alumprieš vokiečius išdavikus. Tas VOKIEČIŲ AMBASADOS S e m t o k o m i t e t a S j ^
t y r i . J i s perčjo šalies istorijon. Iš
dar nelabai šenai
kongrese nų susirinkimas įvyks antra
parėdymas paliečia Ruhro te SEKRETORIUS PAŠAUTAS. < r Ą j o ž i b a l o p a d f e t į , s k e ibia, kongreso podraug i^ėjo 15 se
buvo labai galingas.
Pilnas dieny, kovo 6 d., Davis SquaLietuvos 10 litų
$1.00
natorių ir 126 kongremonai.
ritorijos vokiečius.
patyrimų ir apsukrumo. $ian- re P a r k svetainėj.
'
kad
jei žibalo trustas ataPradžia
Anglijos ster. svarui 4.71
J
ų
vieton
praeitą
rudenį
iš
:
J e i kurie vokiečiai bus suROMA, kovo 6. — Plėšikai tinkamuoju laiku nebus pasd e paskui save jis palieka 8:00 vai. vakare.
Francijos 100 fr.
6.12
rinkti
kiti.
.
j
sekti duoda franeuzams mdli-: užpuolė vokiečių ambasadą, nmu,gtas, tai trumpoj ateity
t Ik savo darbų atminimą.
Alumnai, malonjėkite skait
Italijos. 100 lirų
4.86
tarinių, politinių arba ekono- j A m b a s a d o T ' ^ k r ^ t o r i u s ^ ^ p a - •gazolinos galionui reiks mo
T a r p išėjusių kongresmoSu juo atsisveikinimas bu- lingai susirinkti.
Vokietijos 100 mark. .0045
minių informacijų,
tokiems (gautas ir pavojingai sužeistas. kyti vieną dolierį.
nų yra pažymėtinas
buvęs vo tikrai graudus.
Rast. Z. J.
Lenkijos 100 mark. .0020
Kitas kongresas turės, fajig
darbo.

Sirijpj plinta revoliucija.

KILO NEDARBAS, DARBININKAI BAISIAI NERIMSTA
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NORI PERTRAUKTI SANT fKIUS SU FRANCIJA

PINIGU KURSAS.

Antradienis Kova S, 1923
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litikos misija. Siuii-tlie siųsti priešai" žinoma už tą kaitimą J kainuoja brangiai. Jeigu per-, antgalvius f — del Klaipėdos
10 *lw]į
ŲCRlnU
, | esančios, stiprios vienuolijos
atsilikimų — kuriai^ Aineri
Lietuvą.
Žinoma,
kad
taip!
Nemaža
žinių
iš
Lietuvos
šalti
4
LIETUVIŲ KATALIKŲ
N| Rusijon pirklybos misija butu
.
?
šakos, teeiau Kasamiem Kaukos dienraščiai mirgėti mir
DIENRAŠTIS
viena nesąmonė. J u k Anglija beužilgo Lietuvos valdžia bus nių, tai gal ir dėlto, kad Elta
gėjo pradedsant nuo sausio 10 KAIP AiTBlRADO ŠV. KAZĮ-Jpailė ( v ^ i a u Mtlna Marija),
senai padarė pirklybos sutartį kalta, jeigu sakysime kas ne Amerikoje per maža lėšų tetuMIERO SESERŲ VIE.nesutiko su tuo pienu. J i įrosu Rusija. Bet iki šiolei nieko gero įvyks Meksikoje, a r Ho- r i skaitliagesaiam darbininkų, n., k - i k i sausio pabaigai. Bei
NUOLYNAS?
Idinėjo, kad lietuviams c«eikia
nolulu -saloje. Bet rimtai kal užlaikymui; *Gal Beprošalį bu kia pridurti čia ir* tai, kad
ITiaa kasdieną išskyras nedeldieniu; * iŠ to nelaimėjo.
w«
lietuvaičių seserų ir kad kitos
Klaipėdos įvykiai Lietuvos ir
Metams
$6.00
Tas dienraštis tad sako, jog bant dalykas yra taip. Klai tų l i e t u vos Atstovybei Tai k
Šv. Kazimiero lietuvių se- tautos seserys taip gerai nesuPtttei Metų
$3.00 tos misijos tikslas, imant trum pėdoje susitverė "darbinin raščaams žinias .duodant pasi lietuvių (vardą, labjau Ameri
Ui prenumeratą moksi iškalno. Lai
k ų " socialistų krūva, su ve-, rūpinti gauti atlyginimą. To koje išgarsino, negu net Lie-: serų kongresiją įsteigė kun. p r a s jų reikalą ir nežinos, kaip
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, pai, toksai:
kiečiais priešakyje.
Vokie-- kioms " N - n o m s " butų .visai tuvos pripažinimas.. Kas die Antanas Sfcaniukynas, pade-'ijas auiiiėti. Bet vyskupas J.
&e nuo Naujų Metų. Norint permai
Francija Rutiro teritorijoj
1V
naudinga. Dabar gauna žinių ną gaudavomte daugybę iškar dant J o Malonybei M. J . H o - | w . SltananaiTas vis d a r svynyti adresą visada reikia prisiųs šiandie palaiko visą europinę čiams l i e t u v ą t l ^ ^ n ^ kfti^
ti ir senas adresas- Pinigai geriausocialistams, £*okuomft neru už dyką; jas apvertę žemyn pų iš dienraščių. Sausio 13 ban'ui, Bcranton'o vyskupui J r] r a V o ir nesteig*- atskiros Kori
•ia siųsti iš perkant kr aso j e ar ei sistema, kuri iškilo iš santar
j o Mal. J. W. IŠliafcahan'ui,: gregtacijos.
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.prisirūpin
galviui
pakandžioja
Lietuvą;'
prese "Money Order" arba įde vės valstybių laimėjimo. Gi
rlarrisburgo vyskupui. Pi r - Tečiaa metais 190V-ak, ba
dant pinigus į registruotą laišką. Rusija nenuilstančiai darbuo ti tam sukilimui pinigų pasių- o kuomet negauna, Vėl ant čio i i karpos mus pasiekė. Tai
stį greičiau. Tai jif" vienmin kitų spjaudo. I r gaudamos už nereiškia kad kiti dienraščiai miausias nares išauklėjo Ne* landžio 19 d. atėjo Šv. Tėvo
jasi, idant bendrai su Vokie
DRAUGAS PUB. CO.
čiai tenai darbuojasi.
dyką naujienų iš Lietuvos jos nebūtų d*ėję žinių apie Klaipė kaltos Širdies Marijos sese-, leidimas steigti atskirą Kon
tija panaikinti tą sistemą, Dėl
gregaciją ir tais metais, rugdar pinigą padaro.
dos įvykius.' Dėjd visi. Mus įys, Scranton, P a
2334 South Oakley Avenue to reikia tą Rusijos darbą su^K
J a u daugelį metų lietuviai piučio 30 d. trys jaunos lietuTiesa vra; kad Lietuva nėChicago, Illinois
Lietuvoje laikraščiams Kita pasiekė tik žymesniųjų dien
paraližiuoti.
ra dar visiškai krikščioniškai
raščių iškarpos. Paduodame kunigai buvo galvoję apio vaiteVpriėnifc vienuolynius ružinias
duoda
sulyg
kontrakto,
Tei. Roosevelt 7791
Tokia tai Franci jos politilietuvaičių ses?erų organizavi *)us. Tai įvyko" Paneles Švenč.
susi tvarkiusi, ir dėlto tenai
atsilyginant už patarnavimą. tuos "antgalvius kinologinė
.
J
i
pavojinga
ne
vien
Lie_i—.
daug dar netvarkos ir vaidi
je eilėje, sugrupavę juos pagal mą. Kun. A. Kaupas nusiun ant K a l n o ' ' seminarijos Koply
Kodėl
negalima
tuo
budm
pa
FRANCUOS POLITIKA. jtuvai, bet visoms Pabaltijo* ni nkų i r gyventojų tarpe. Bet
daryti Amerikoje, biznio šaly turinio (kitame straipsnyje tė savo seserį į IngenbohPj, čioje, dalyvaujant J o Malony\al4yli">ni>. Nes jei bolševikai
Lietuvos biurokratizmas, spe
paduosime žymesnių editorija-{Šveicarijon, pas i v . Kryžiaus' }ye vyskupui M. J . Hobanui h
, [kartais susilnoliuotų su fran- kuliacijos dvasia^ girtybė, iš je. Tiktai tuomet ir laikraš
seseris mokinties.
Netrukus J o Mal. vysk. J . vY. Slianalian'
Franeijos spaudoje eina de\
*
čiai gulėtų daugi aus iš "E5- lų apžvalgą). I r taip:
kitos dvi prie jos prisidėjo; ui ir daugeliui kunigu. Habi
batai, kokio politinio nusista cuzais, tuomet bolševikams bro tvirkimas nėra taij> platus, tos"
reikalauti.
O
reikalai;
Sausio
10
d.
tiais butų ir lenkai. Bolševikų kaip priešai sako. I r kas yra,
gi kun, A. Miluką* iškėlė su-, to projektą sugalvojo Kazi
l y m o Francija turi laikytis
susibroliavimas su franeuzais tai ne lietuvių, tik svetimos ti daugiaus žinių ir mums no
Žinios turėjo tokius užvar- manymą, kad seserys užsiim miera Kaupaitė.
Pirmosios
bolševistinės Rusijos atžvilgiu.
•"•v^"">
iėtusi.
Nes
tiesa
pasakius
nau-.
_,...
galimas. Francija žada Mask
imus: Dienraščiai skelbė: tų spaudos darbu. 19Q5-aix trys seserys gsavo šiuos var
[Polemika kilo, kuomet premdvasios liekanos. Iš Rusijos į ^
į
lenkišJtais
V a A v 0 8 ) ^
vos valdžią pripažinti. Tas bol
icras Poincare Rusijon pasiun
mums paliko biurokratizmo, iš g a l t W - i v r a gemm
*lietuviai perėjo sieną"; 1 metais, bal. 25 d. kun. A. Mi-< dus: Kazinaera Kaupaitė —
Ueiu^ų
ševikams šiandie yra gyviali
•
i Ii enr.: ' \ Liet u viai peržengė Jukas ir kun. A. Kaupas patė pirklybos misiją. Ta misi
žVdų IMOS turime spekidiaciją, l a i k m ^ i u i H e patogu. •_
n a s reikalas.
sieną, kad užimti Piusiją'^ Zj veilė busimųjų lietuvaičių se Se**uo Marija; J u d i t a Dvarao idt\jų
painiavą
ir
ištvirki.
.
,
ja iškeliavo Maskvon užinegsJ
* f .
.v
. ,J (iai U\*, lcam reikia, »ag-ai d.: "Pranešama, kad Lietu-' serų g4obą kun. A. Staniuky- feauskaitė — Sesuo Luakuleta;
Lietuvos
interesai,
laisvė
ir
ti artimesni uosius pirklybos
mą su giriybe — ts to, kad" A ;_•»- A^:
"\'os Kariuomenė perėjo Prūsų: nui, &v. KT-yžiaus Bažnyčioj Anitanina Ungaraičiutė — Se
reikalauja, ]>riviso karo me%i ir dar šiansantykinis su Rusija. Lenkų tos nepriklausomybė
suo KoneefM;a. Ant rytojau<
sieną"; 3 d. "Lietuvos Ka klebonui, Mt. Carinei, Pa.
kad
Francija
neatnaujintų dieną neišnaikinta tebėra ta
rųšies misija jau Maskvoje.
tos trys seserys padarė pnoriuomenė eina į Rytų Prusi
santykių su Rusija. Čia reika bedieviškoji socialistinė dva
Kazimiera
Kaupaitė,
Judita,
i'csiją; buvo tai gimtinė dieDalis >paudos tą pirklybos
'».
1
lingos Lietuvos diplomatų pa
2 d. "Pranešama, kad Dvaranauekaifc
ją
ir Antanina na naujos lietuvaičių seserų
sia, kuri " N - n o m $ " vadovau
misiją skaito paprastu premstangos.
lietuviai eina į Klaipėdą". 1 IJnguraičiutė ėjo mokslus In- Kongregacijos. (1907 m., rugp.
ja. Kad spekuliacijos dvasia
icro "kamuflažu". Nes ištikd.: "Lietuviai taip pat mar- genbohi, Šveicarijoj, gi tuo SI d.)
*' N^noi ns''
vadovauja, apie
rųjų ta misija Maskvoje turės
šuoja; 2 pulku perėjo sieną, laiku lietuviai kunigai Jungti
tai visos vilios karkia... Jur
politines derybas su bolševi
1907 in^ sjjalių 7 d. seserys
Kad patirti Amerikos vikad
užėmus
Ryty
Prūsiją;
4
nėse Valstvbėse svarstė bu- atidarė savo pinuąjį namą ir
gelionis su Grigaičiu apie tai suoitienhs įspūdžius ir išvadas
kais. Kiti laikraščiai atkreipia
Igvriausiai žino. Tuomet ir iš- del kokių nors atsitikimų, pra d.: "Lietuva įsiveržia į Prū dus, kaip suorganizuoti lietu mokyklą Šv. Krv^žiaus para
domės j preniiero siekimus su
nvks Lietuvos blogvbės, kaila vartu yra kreipti domės į siją"; 1 d. f'Lietuvos kariuo vaičių seserį) vienuolyną. Ga pijoj Mt. CartueFyje, Pa., Hnartinti Franci ją >u Rusija po
t(»kie šašai nuo Lietuvos kū spaudoje paduodamų žinių ant menė įsiveržia Rytų Pnisi- lutinai buvo sutarta, kad arfos nisburgo vyskupijoje. Ta rylitiniai. To susiartinimo pas
Iš socialistinio bi^nelio.
j o n " . Iš Berlyno pranešama,
no nukris.
tangos jau nuo metų daromos,
gaivius, pavarflinimus ir į lai kad naudojamasi tarptautine trys lietuvaites grįžtu. į Ame tą ^-skupas M. J . Hoban'as
4b' '"Naujienų" numery įankuom .'t Maskvon pasiųsta re
kraščių editori jalus. Šiuos pu- situacija, kad užėmus Klaipė riką ir čia baigtų rengties į atėjo i Pan. Šv. Ant Kalno
Finansinių
"bJuffų"
prasi
dame j na rašyta, kad "socia
prezentantas Herriot.
vieauolyną, /j&crantone, k a i
stariKK^ius mažai kas seka, dą"; 1 d. "Lietuvos kariuo- seseris.
manytojai
iš
"
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paskelbė
Kun. Dr. Htiftniukvnas ieš palaimintis tas tris Šv. £ a s i
Remia premierą laikraščiai listai buvo ir tebėra atžagaskaito. Bet, užtat, kurie seka meiBj) — Rytu Prūsijoj; 1 d.:
w
naują
išradimą
meno
srityje.
leiviškos
Lietuvos
valdžios
fa užgina, kad Maskvon išvy
tie galėtų Imti paskaityti kra " K a r o laivai Baltijos juroje' kojo vienuolyno, kurs apsiim mieio seseris, pirma negu jos
Visi
pasaulio
dainininkai
turė
kusi* misija neturėtų politinių priešai", (ienai, kad pasisakė
što inteligentija. Didžioji gi tėmijti Lietuvos įsiveržėlius". tu auklėti ne tik tas' tris mi išvažiuos pralieti savo ^arb^i.
tų
apie
tai
sužinoti.
Pasini
tikslų. Atpenč jie pažymi, j o ^ viešai patys. Dabar su kokio
minia tenkinasi žinių aiitgal- Tos dienos žinios atėjo iš Ber nėtas lietuvaites, bet ir kitas, Padrąsinęs tįas, maloniai liepęs
<lo'
esąs
badas,
kaip
tajrti
ge
kreipties į vjį bile i^eikale, ji
Franci jos interesai reikalau mis akimis jie kolios "Draunaujokes,
kurios
vėliau
galės
viais
—del
stokos
kantrybės
ir
lyno.
ru dainininku. Reikia esą tik
ja atnaujinti sąjungą su Ru- gą", buk jisai "nekultus
atsirasti. Tą pareigą pasiėmė sai atsikrei|>ė į motiną (yri
laiko. Tai daro dažnai ir in
"
B
i
r
u
t
ė
j
e
"
dainuoti...
Mat
p
Sa»5io 11 d.
sija, nes iiisų-vokiečių gerieji žmones užgaulioja. Mes nieka
pildyti Motina — M. Cyrilė, ję, pras}viainas, kad toji visa
teligentai, brangindami laiką.
nia
Janušauskienė
kol
daina
santykiai Franci jai labai pa da nieko kito ir nesakėme, ka
Sekančią dieną, t. y. sausio tuomet buvusi perdėtinė Ne da priimių jus į savo vienuo
Dėlto ir spauiU čia kreipia d iip tik tą, kad socialistai yra vusi tenai, buvusi gera daivojingi.
džiausios domės į tinkamą ži 11 d. pasipylė žinios jau iš kaltos Širdies vienuolyno ir lyną laikyti ' rekolekcijų ir
ninkė,
o
dabar
žinoma
nebege
Šie laikraščiai aiškina, kad bedieviai ir Lietuvos valdžio*
nių užvanlijimą. Didieji dien dviejų šaltinių: Iš VVasliingto- 1905, lapkr. 2 d. priėmė pir kml pagelbėtų joms. visais ga
ra,
nes
dainavo
Vyčių
koncer
okupavus
Kulno t e r i t o r i ^ priešai. Tai kodėl pykti už tie
raščiai laiko tam tikrus spe TIO ir iš Berlyno. Iš Wasbing.- mas tris naujokes lietuvaites.- li n Lai s budais. Tečiau gal ne
" X - n o s " nesakiu te. Klausimas, kiek naujų speFrancija i yra labai naudinga są? Kratosi
Tokiuo būdu pirmos trys lie buvo nei į^ikalo raginti mo
cialistus, kurių vienatinis už- tono pasigirdo čia ( pirmos
k<
šėlų bus išleista už tą naują
savo pusėn patraukti Kusi ja. sios, kad Lietuvai — nė cen
davinvs — uždėti žinioms ir tikros ir oficijaiės žinios (pa tuvaitės seserys, globojamos tiną Cyii-lę remti t r naują Kon
išnulinią...
"Francijai yra svarbu neleisti to". Bet dar nesenai Montstraipsniams antgalvius ir ]ja- duotos Lietuvos Atstovybės) J o Malonybės M! J. Hoban'o,; grega»eiją, nes ji buvo jai
Rusijai su Vokietija susiartin vydas viešai sakė, kad "Lie
Nebudami Lietuvos, nei vai- vadinimus, kurie turj nurody- apie Klaipėdos atsitikimus, gi Serantono vyskupo, ir veda-' kaip tikra motina nui io laiti. Dėlto pasiųsta misija mė tuvai špygą po nosies." " N - džios priešais, mef^ negalime ti ir turinio esmę, ir rėdais iš Berlyno /ėjo tolimesnis pašau mos Nekaltos Širdies seserų, ko, kada trys pirmos kanditik pasidžiaugė. Ar tai
gins suardyti rusų-vokiečių* nos'
reikalauti, kaip " N - n o s " , kad ei jos nušvietimą, ir taip pat lio gąsdinimą* lietuvių užpuo ėmė ruo&ties prie savo darBo. datės atvyko iš Šveicarijos ir
ir i»i " n e k a l t y b ė " !
kombinuoto.
J o Malonvb> J. W. Šliana- iki išvažiavimui paskutiniu
is Lietuvos mums*butų n u o ] turi atspHi skaitytojų skonį, li imi. (Del vietos stokos esame
Dienraštis l'Kcho de Paris
Laikraščiai praneša, kad latos siuntinėjamos
telegraŠiai«e stiaipsnelyje pasiry- priversti žinių antgalvius, pa lian'as ir kiti buvo tos nuomo kandidačių į Chicago, 1911 m.,
pažymi, .jog Maskvon pasiųsta Klai{)ėdofįe iškilusios vokiečių mos apie visokias smulkmenas, žon^e paduoti skaitytojams te- našius turiniu glausti į krū nės, kad vietoje ką steigus liepos mėwesy.
(Bus daugiau)
(Bus daugiau). naują Kong-regaciją, fe-itsią g?>.
misija nėra pirklybos, bet po-darbininkų riaušės. "Valdžios Infoa'FtitM'ijos binio išlaikymas legmimus ir korespondencijų vą).
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KAIP ATRODĖ AMERIKAI
KLAIPĖDOS ĮVYKIAI.

KA KITI RAŠO.
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Tąsa.
O, ta JeruzaV's Bažnyčia " T a s , kurs
jos nematė, sakydavo rabbi, nežino kas y: a gražumas." Bažnyčios pamatai iš į-[
vaiiiaspalvių akmenų sukrauti. Aukš
čiau trys eilės kolumnų stovėjo. Toliau
murmulu, auksu ir brangiais akmenimis
išdailintas aukuras buvo apsuptas puikio
mis aptvaromis ir paauksuotais įėjimais.
Nuo Alvvu kalno Bažnyčios re^invs savo
blizgėjimu stačiai žavina žiūrovo akis. Ypač auksu dengtos Šventoji ir Švenlų
ftventoji vietos besileidžiančios saul»"^
spinduliuose sėte sėjo žėrinčių spinduli g
irau>ylx« a})linkui.
Zuzana ir iiamalielis buvo perkarsti
žydai, kad galėtų nemylėti gražiosios JcruzaV'S. Jiiotlu taip žavėjo nevien sostinės
ir šventyklos dailumas, In-t prie to skatino 1
ir įgimtas juodviejų dievotumas. Visam
pa>auly jiems nebuvo taip šventos vietos.
Juk čia buvo Dievo buveinė ir jųjų sielų
tėvynė. Ir Zuzana ėmė savo sieloje gieofeoti
Davido psalmes:
Jeruzal- pastatyta kaij^o nef)ergali-

mmm

mas miestas, tave myri»tieji tedalyvauja]
tavo džiaugsmuose.
"***
"Tebūna ramybė ^caJybėjė Tavo ir gati
svblė bokštuose tavo,
"iJelei namų Viešpaties Dievo mūsų, i
ieškojau tau gero.."
I r karščiau atsidusus tęsė:
4
•*Viešpats išrinko Sioną, išrinko ;įd
it*
gyvenimui savo.
**,
Čia amžių amžius as ilsJsiuos, čia
gyvensiu, nes jį pasirinkau.
" T e n a i paruošiau šviesą mano Kris-,
tuii, o jo priešus užgėdinsiu..."
'Prie tų dievotų minč4ų prisimaišė nau-i
jas jausmas. J u k Nikodemas sakė, kati Jė- !
zus .dainai mokydavęs bažnyčioje. O, ji
klausytų jo kada r reiktų būti prastuolių
minioje įsimaišius!
Už dviejų dienų bus Ve^y%os. J i »^-'
tik'*-jo, kad jis neatvyktų' Jeruzalėn su sa
vo mokiniais švęsti Velykas. Miestas buvo prisiruošęs prie £ Vencių. Lauke atsirado viešbučių, kurie susidęjo iš k:ilimo i r
ant žemės ištiestų pagiaktių. Miesto ga*tvėse griklosi karavainai, giedodailii šven
tąsias giesmes. Galas kybančio audeklo
ties durimis reiškė, kajl tuose namuose cfiaryra vietos del ateivių art>a neturtėliu.
Virš milijono žmonių s<pietėsi nueste ir
užliejo laukus iki pat Alyvų kalno ir siekė Betanijos. GamaliehVir Zu^naa gero-

ui i r'

• 'I

mmmmm

kai pavargo kol prasiskynė sau taką. Didžiulė aikštė Kristus buvo prisigiudus sąmišiui esančių keleivių, vaikų asilų, kupranugarių. Zuzanai buvo malonu žiūrėti į tą-į
didžiulę minią. J i sugrįžo namon pilna
vilties. J i e gyvemib piieš šventyklą netoli
nuo Karališkojo tilto, jungiančio Bioną ir
Morią.
Ant greitųjų susitvarkius savo ramino
se namuose, Zuzana skubinosi ties duri
mis iškabinti dryį©- anditiK) galą, nes tas
vaišingas gyvenimas kasmet atsidarydavo,
broliams ateiviams. Dabar Zuzana tą kil
nų darbą su širdingesnių uollumu atliko.
O ką gali žmoti, kad praeinant ir Jėzus *
Nazai-etietis gali užeiti? Kas-žin ar jis
neateitų atsisėsti prie jųjų stalo kaip kadaisia mivo pas Simaną parizėjų? Ar jis
nepanorėtų su jais pasidalinti reikšming ąjį valgį, Velykų avinėlį!
Bet šventės praslinkoi, o jis neatsilanko. J i s netik ką nepasibeldė į jų duris,
bet nei Bažnyčia, nei Jeruzalė jo nematė.
Jis toli nuo jųjų. tęsė savo pašaukimo dar•bą. Kalbėjo buk jis dabar mokąs apie
Dekapolį, Tyrą ir Sidoną. J i s neprisiartino prie Šventojo Miesto. Gėlių mėnuo
Nizan (kovas) praėjo be jo atsilankymo;
Ijar su geg. malonumaisRytų ore; slinko
ir spindulinotasai Bivan, Tanunuc ir vai
sių mėnuo AH; pagaliaus ir mde«s mėnuo

EJul atvyko, o jo kaip nėra taip nėrai
Ar gi ji d a r jo laukė? J i to pati negaAHų
;yti. Bet Jėzų nuolatos jai priminė.
nepaprastas žmonių susidomėjimas juomi
Per kiekvieną didesnę šventę žmonės ne-'
ramiai klausini'josi: '^Kur jis y r a ? " Aptei
jį plito visokios kalbos. Netaip apšviestieji žmonelės tikėjo į ,jį dėlei jo gerų*
daibų. Kiti gi jį įtarė kaipo minių suvfidžiotoją; taip kalbėjo vįii tie, kuriems jisdrąsiai i š m e t ė j o jų kadtes: tai buvo ga-A
lingieji, turtuoliai ir mokytieji. J i e nėį
nesiginčijo tik stačiai jį niekino ir tiek.
Tarp savęs gi jie sakydavo: " A r g i iš
rnusų taipo gali kas nors įtikėti į tą žmogąfĄ Bailusis Nikodemas į tai nedrįsdavo atsiliepti. Gamalielis nesikišo į tuos
ginčus; jis vėlei griebusi mokyti karštąją
jaunuomenę, begalo trokštančią įgyti mok
slo iš garbingojo mokytojaus lupų. Gi jo
mokymas pasižymėjo nepaprastų nuolan
kumu kitu nuomonėms. Bet tai kilo dau
giau iš nuovargio jausmo negu iš proto
nurodymu. Jis niekuomet neužsiminė apie
Mesiją, nors pats gal ir dažnai pamąsty
davo apie jį.
Tišri (apie rugsėjį ir spalį), atnešė'
eilę Švenčių. Pirmučiausia buvo Išmalda
vimo šventė, toji vienintelė metuose die
na, kada vyriausiasai kunigas išdrįsta
peržengti šventųjų. Šventosios slenkstį. <Tą
•
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dieną po griežto pasninko vyriausiasai kiinigas aukoja išmalda vi mo auką, už savo
i r tautos nuodėmes, išleizdami į tyrus ožį,
taipragėse nesantį purpuro gabalą. Vyriausiuoju kunigu tais motm'n turėjo būti
Anno žentas Kai pas. Bet dėka savo gudrūmo bei apsukrumo Aunas beveik visą
pusamžį buvo vyriausiuoju kunigu. J o keturi sunęs ir,žentas paeiliui turėjo atlikinėti kunigu priepoles, pasikeisdami suKan
teiuis^ij;frabiais. Žmonės jų nekentė ir niekino. I r trems islepėliams bei kietaširdžiams kunigams praeinant žmonės pama
žu murmėjo, ką \^liau ir į akis pasakė:
i
'Tebūnie prakeikta Boetų giminė!
Prakeikta dėlei savo vartojamų ginklų!

T'

"Tebūnie prakeikta Anno ginunė!
Prakeikta dėlei savo gyvatiško šnypštimo!
"Tebūnie prakeikta Kanterų giminė!
P-rakoikta dėlei jųjų apkalbų!
"Tebūnie prakeikta J žaltelio feen Fabi giminė! iPi'akeikta dėlei savo kumščių
sunkumo 1
" J i e yra vyriausieji kunigai, jų su
nųs kasininkai; jų žentai Šventyklos valdytojai; jų tarnai mus baudžia lazdomis!"
Štai kokia buvo Dievo tautos kunigi» *

.s.

•

jn!
<Tąsa jif4»).

<i

Antradienis Kovo 6, 1923
TT~fm"mTM

—

'•• • » » >

Adažiunas, Mar. Jakaitienė, K. n a š i a s direlOeriui, ^au«įo 2(>įį?
Juozaitienė, Pet. Banaitis, J u r ^ i 3023 m
'
gis Stankau Boh Sekteckis, Te Aukų rinkimo komitetas,
klė Gafb'Ulienė, Kar. Kodis, J.
ė. uflTMKK, fftntV,
Statkievičias;,

teofc't, Vf/ltBlB, rašt.
Po $ 1 : Barb. Gaučienė, A.
PADĖKA.
Jonas Krotfctis, ižd.
Balnaravičiutė. l
Vakaro vedėju buvo P . A,j uę, arba priešingai;
_
Užemeckas.
2201 W. 22-nd 8tr.
Viso $105.
3) Klktbo valdyba i r nariai
Waukąg«a, I I I — Vas. 18
Pasiųsta Ramygalos Progini
Kun. klėboims J . J. Kaula- yra g\>ri katalikai i r beveik
"Cbicago, III.
d. 1023 m. šventėm Lietuvos
kis pasak'j kai-št^ patriotin v išimtinai priklauso prie para
rs-j-^sj.
Nepriklausomybės 5 metų sukatbį.
pijos;
•
- '
kaktuvėsAukų. surinkta $106.Vėliau atsilankė Ridiaid
4) K Ii ubo pinuininkui ir jo
^4 ir pasiųsta Kaunan, Lietu
Weglein, City Obunttl prezi žmonai niekas' neapmoka už
vos Prezidento Stnlginsko vardentą* ir Hubert Horan, city ] jų darbą; jie dirba, net pridė
du.
solicitoi-. Jiem įžengus s ve tai- dami savo išlaidų, pasišventę
Aukotojai:
nen, 'ŠV. Kazimiero elioras, va lsrašto gerovei.
A D V O K A T A S
įl\> $">: Ail. Kibarta* ir V. dovaujant varg. P . P . Vyčiui,
Abstraktai eramlnuojarai, pinigai
Amerikos lietuvių Pojitinio
aut real estą te skoliname.
- i
V
sugiedojo Suv. Vals. ir LietuOFISAS DIDMIKSTY
Kilimo tikslas: ' ;
KAMBARYS 1104
Po $2: 1>. Petruliu, P . Nor vos hinmus.
Chamber of Commerce Bldg.
i
1) Kelti lietuvių tautą ir
kus, J . Junčius, P . Buįanpus133 W. Washincton Street
Po bimnų a>dv. Horan labai jos kulfcurą; studijuoti Ame
Telef. Franklin 1176—4915
kas,
J
.
Asmis,
M.
Martinaiti^;
VAKARAIS
prielankiai kalbėjo apie Lietu rikos ir l i e t u vos kalbą, Isto
1238 So. Halsted StreeL
Po
$
1
:
M.
Kvedarienė,
V.
(Eagie Muslc do.)
voj. J i s pristatė kalbėti Rieb riją, įstatymus i r t. t.;
Telef. Boulevard 873 T
Jasukaitis, P . Pažareekmnė, alui Weglein, kurs gražiai nu
2) Pastatyti savo tautos
L. Meleška, J . Skripka, Iz. j)ie§> Lietuvos padėtį, palygi
|Tel. Kaudolph 47&S
Baksi s, V, Š vi t orius, B. Mano Lietuvą kelios dešimts me kandidatus į miesto, Valstijos
A. A. S L A K I S
čiulis, J . Petkus, V. Jakaitis, tų atgal su dabartine, ir ragi ir Šalies'rinkimus;
ADVOKATAS
3) Parūpinti darbo bedar
J . Docis, J . Bakšis, M. Ivan- no mylėti savo .tėvyne Lietu
Ofisas vidumkvstjje
ASSOLTATION BLDO. .
tautienė, P. Ežerskis, S. Ski-vą, taipogi mylėti ir Ameriką. biams; šelpti bedarbius, moks
l t South La SaUe Street
Room ĮSOS
įienė, K. Petkus, M. Šaltienė, Jis sakė: "Lyginai kaip vy li i vius ir našlaičius;
p \ A R B S T Ų S vyrai ruko HELMAR ka[Valandos 9 ryto iki 6 po pietų
A. Šaltminienė, P . Dabazins- ras susituokęs turi 'mylėti sa
4) Pagelbėti išsiimti pilie
Namų Tel. Hyde Park 3395
*-^ daugi malonumas ir kvapumas 100%
kas, P. Rumšą, M. Genevičius, vo moterį, bet tuo pačiu kar tybės popierasf
tyras Turkiškas Tabakas švelnina ja ner
l
M. Petiiiška, J . Sukai ris, J . tu jis negali užmiršti savo mo
5) Platinti taipe lietuvių
J. P. WAITCHES
vas.
Petraitis,
St.
Kundrotas,
Am.
La w y e r
tinos kuri jam gyvybę' sutei meilę, vienyl>c, apšvietą ir do
Kuomet jis ruko. paprastus cigaretus,
LLETCVI8 ADVOKATAS
r a p a s S. Alekna, A. Kaptu ki. O r a s vyrus gali bu t i iš rą; i r sušelpti pačius narius
I>kvt.: i:. 514-516-127 N. Dearduoda kiekybę, o ne kokybę, jis negali
rauskas, J . Montvilas, A. Jan tikimas savo moteriai, taiposgi ligoje;
boru Str. Tel. Rajidolnli 55S4
1.
Vakarais: 107S6 S. Wabask Ave,
būti patenkintas.
kauskas, J . šiinulyngs, A. Kiš i r savo močiutei".
G) Pastatyti savo namus ir
Roseland
Tel Fulhnaa 88*7
; • • » • ! • • » » • » • • ! • i ^ S » — • • • • m mm^į
kis, Jekutienė, S. Urbonas, JJas beabejo apvertinsit gerus cigaretus,
Sekantis kalbėjo kun. F . K" univeisitetą.
Bukantis, P. .Janušauską'!, C. mėšis. J o kalba padarė dide
Todėl mes manome, kad iš
jei Jus šiandien pradėsit rūkyti. HEL
Xavardauskas — (Navas), J . lį įspūdį į klausytojus.
mintingas žmogus negali tu
MAR.
Rexid. tel. Van Buren 9294
Ofiso tel. Boulevard 9C9B
Andriulis, J . Jakutaitis, V.
Pertraukose M. Mickunaitė, rėti ką priešingo Amerikos
HELMAR yra supakuoti kietose skrynuTapąs, J . Misevičius, J . Šal padainavo solo "Atgims tėvy Lietuvių Politiniam Kliubui
iese, nas apsaugoja juos nuo susilaužymo
tis,
F.
Dapkus,
A.
Paskališkas,
n ė " . Ihtetą "Lietuva, braus*i Įir kad gerbiąnia " D r a u g o ' '
RUSAS GYDYTOJAS tv
ir susimankyme. Paprasti cigarėtai yra
CHIRURGAS
P. Bagdonas, Iv. Stulginskis,] mano tl>wtlė , , dainavo M. Mif redakcija neatsisakys patalpin
supakuoti į pundelius.
specialistas Moteriško. Vyriškų
J.
Griška.
J
.
PetruSka,
T.
Ba
kunaitė ir T. Dambrauskaitė. t i šio mūsų Pareiškimo.
Valka Ir vis* ckroatfka n g * .
ATSIMINK SKRYNUTĘ
Ofisas: SSS5 S. Halsted S*.
jonas, A. Latvaitis, AI. Ra Užbaigta su tautos h i mini.
Pasirašo
O
n
t
r
o
Valdyba:
•ai.:
19—11 ryto: 1—8 po
VAR6?
kauskas, M. ftvitorius, An.
plet, 7—gvak. Nad. 19 9 j d.
Žmonės skirstėsi pilni džiam
Josepli Zaramski
11 l - r
Re*. 1119 Independentą Blvd.
Jaekett, V. Špokas, J . Laidas, A8JUO,
t Kd. Ml Zukovvski
Chicago.
iMHi'tH'jai aiiĮCM'iuusicKs ryšies 'INtikiaPodžiuniem \, Manf-inskieno, K.
kij ir Kgrypti.šku OiKarcfij sviete.
Buvo jMMlaiyta k o t A t a ^ E B
(1has (ioloski
Kapturauskas, J . Šidlauskai Išėdos reikalams.
Stanley Kucli,is
J. Urmanavieius, A. Butkus,
Šios pi-amogos
rengėjais
Frank Jatmitis'
.J. Bakst H, F. Kapturauskas, buvo kun. kleb. J . J . KaulaW. B—(neįskaitoma)
>v.. .Jonaitis, J. Labanauskai F . kis, kun. J . J . Čepukaitis, A.
l»en Trakšelis
Valinis, K. Jonikas.
Joe V—(neįskaitoma)
1 žemeekas, J . Pranckunas, K. j
Širdinga padėka priklauso Dryža.
A. J . Smitas
Tai pirmi symptomal kure reika
musŲ reiklesniems šios kolo- K. S (neįskaitoma)
lauja pagclbos.
Menkrt dulkelė.
Gal reikalingi akiniai?
idjos darbuotojams, klebonui
Auna Rinitas.*
Pasiklausk manės Šiandien.
Tūrių 20 metų prityrimo
už pa^elbą, Šv. Balt. piir. cho
Red. prierašas. — Mes no
GAEY, I N D U N A .
JOHN J. SMETANA
rui ir visiems aukotojams.
rėtume ir linkėtume kad Am.
i
Akių Specialistą*
Jeigu aukotojų sąraše butu AtsaJrymaa į tilpusius prie Liet. Polit. kliu!;as butų išti
1801 So. Ashland Are., kamp.
kaištus.
18-tos gatvės
kimas savo čia pažymėtiems]
klaida, meldžiu kreiptis šiuo;
Ant t lubų, kamb. 14. 15, 11 Ir 17
Paskutiniu laiku tlary 'je at tikslams. Tik mums visgi keis
ant rasiu.
Ant viršaus Platt's vaistinyčios
Terayk mano parasa
sirado vienas l>logais norais ta ir nesuprantama kati Poli
Komiteto raštininkas.
Valandos nuo 19 ryto iki 9 vakare
Nedėliotuls nuo 9 tai 12 pietų
j žmogus ir pradėjo j>er "Druu tinis kliubas nevarinėja parNik. Kulys,
M'ą" šmeižti vietinius asmenis, tijinių reikalų. A r politika ga802 8-th Street.
j įstaigas k'organizacijas, pas i Ii išvengti iparlijinių tikslų?!
WaufeegaR, III.
lasydamas po tokiomis pavar Taipat niu.n;< pranešta iš tik-j
LIET. NEPRIKL. SUKAK dėmis, kuri-ą čia nesama. Bu- rų šaltinių, kad įo preziden-1
[Perkėlė savo ofisą, p o numeriu]
trnt, " D r a u g o ' ' 23 n. tūlas tas prie progos kliudo ir re
TUVBS PAMINĖJO.
4728 SO. ASHLAND AVBNLE
k
,,
4
'8miltys
,
o
44
n.
'Pet. Mik- liginius klausimus. Jeigu preT
SPECUALISTAS
Philadeiphia, Va. — \ as. j (J Čiunas" rašo apie vieno as-jzidentui išrodo kad.jis iš bež
Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10 — 12: nuo 2—6] d. čionai buvo iškilmingai pa mens i r kiiubo "bėdas, 'tikslą džionės kilęs ir kitiems liepia
po pietų: nuo 7—8:89 vakare
minėtos Lietuvos nepriklauso paaUflifcvganti" ir t. t. Bet gi tikėti, tai ar nekišimos į sve
vNedėliomis: 10 lkl 1.
Telefonas Dreaet 2888
mybės penkių mehj sukaktu jis vengia tiesiai tą asmenį i r timus kliubui tikslus? Galop
vės. Iš ryto Šv. Kazimieio ba kliubą įvaixlinti; turbūt, jis patys Gary lietuviai tun?s tei
žnyčioj .kun. kleb. J . J . Kau- nusimano, kad Jungt. Valsti sės tarti žodį ir pasisakyti a r
lakis atlaike gedulingas p a n a i jų įstatymai draudžia asme
vis»a kas /yra valdybos^ pa
rf'as
už
karžygius
paaukojusius
orisaa Dr. G. M. Oiassr p * ,
nis ir oiganizaeijas šmeižti.
reikšta aiatiaka jų darbuotei. U UNIJA 9Bro.Jw,
NevYorkNYlJ
relna 1 rankas Dr. Chas. Setai,
; uvo g\-vybes už Lietuvos lais
Tečiau nors tas žmogus ir nežento ir partaserlo. Visi senieji
vę i r nepriklausomybę. Taipgi
pažįstami ir draugai aptaikys
KELIONE *
įvafdina įtariamo, asmens i r AUKOS RAMYGALOS PRO
apžiūrėjimą tr gydymą kaip tr
PER H A M 5 U R . a
j a&akė tam pritaikintą pamo-į
nuo paties Dr. O. M. Glasar.
GIMNAZIJAI
organizacijos, vietiniams vis
/
A R B A LJEI
kslą.
8148 8a. tforgao Street
fi *• VAS&OJBT VISI PARAar&iu m
ti ek labai suprantama kafin
Ofiso Valanaos: Nuo l t ryte
TIESIŲ R KLIU
Vakare, svetainėj buvo iškil <via visa tai taikom*. Būtent, Surinktos J . Garocko ir Myk.
lkl t po pietų, nuo S iki 7 vak. v
(lyS Liūtui»iai
i; važiuojant į Fiiiav^ aplenkia
Ned. nuo 19 iki S po platų.
mingos prakalbos. Svetainė to blogais noi*ais .žmogaus ič'ipilio:
i V<
P I *Jj~/
jLcnkiĮ |»08ki (karklorhis)
Telefonas Yards 887
Visa Trečia K lesa Padalinta i Kambarius
h uvo gražiai išpuošta Lietuvos tie visi išiai«lai <drebiami į A- Po #$10: Mykolas Damiunas,
Ant 3-Jg. 4-rig. 6-šr^ ir 9-uvg horų
•P—mm
S.
S. 1JTHLLNIA
KOVO
1t
ii Buv. Vals. vėliavomis.
merikos Lietuvių Politinį Kliu Kaz. Grinis, Juoz. Ganaekas,
S. S. CSTONIA
KOvo
28
1
rrečiq« Klasn* Kainoe I :
i, , n bų. Kadangi t a s gali, mažiau Myk. t^iplis;
HAMBr RGA $103.50 — PILIAVA $108.88
I ar daugiau,
AR ŽINAI KAD
pakenkti menaPo $5: Br. Grinis, Jonas
MEM^L 1r ftJVBPOfU 810T.08
•YDVTOJAS I R CHlRrRGAS
Delal
laivakor.
Ir žinių kraipfcu prl« aavo asan.
4881 6* Ashland Ava,
Klaipėda vokiškai vadinasi inam kliubui, tai Amerikos Liužinaą, Sim. Žvibas, Juoz. AJ "lai
:
Memel, kuris yi*a iškraipytas j Lietuvių Politinis Kliubas ra- domaitis, Pr. Šagamogas, JLXIL
TeL —
OFISO VAI*:
i>.odis reiškiantis lietuviukai' do reikalingu prasyti " Drau Zalatoris, JanionisJuoz., Apol.
8—19 v. ryto, 1—I ir 7—9 v. • .
JI
Kedėilomis: nuo 18 T. vyto lkl J Nemunas ? Kiek laiko atgalios go", patalpinti sekantį pareiš Janionien/?;
r.
1 vai. po platų.
Br. Garuekas $3;
U 8 —
v vokiečiai Nemuną buvo prami kimą;
Po $2: B. Vetelkienė, Jonas
ne Memel — gi Klaipjda- tuo 1) Amerikos Lietuvių Poli
Ant ženi'lapio parodo kur dabar eina iniišiai lietu
tinis Kliubas nesikiša į relimet vadindavo Memelbuiv?.
vi Ų gu lenkais.
gijimus,
partijinius
bei
laisvaPii-miausia Klaipėda pi'amiSkaitykite ir platinkite vie
Pirkite žernlapį w živirvkite kur*yra ža!troji linija.
GVDYTO/AS I R CHIBUBOA4
11
laniškus
reikalus;
t
"nc Xew Dortmund. A r žinai,
nintelį lietuvių katalikų laik
8448 8 0 . W n K n Aveataa
Kaina 45c.
2)
Kliubas
nesikiša
į
priva
kad paprasti cigarėtai pada
Tekf. Lafayette 4148
raštį Amerikoje, t. y. " Drau
• Adresuokite;
DEAUGAS 3MJBL. CO.
tinius šeimynų reikalus; todėl
ryti
iŠ
paprasto
tabako
gi
• a a » 4 o « : 9-11 rvtala 1-1 po]
aplanko
Ghica^o, Illinois. į
2334 South..Oakley Avenue
llelmar padalyti iš 100% gry-jjjis ir neatsako už tai, kad tė g e " , kuris jumis
įlpietg ir 7-s vakarala. KedėldiaĮ a i ą <m* po ptats » nd » s n Y j Į ^ T m ^ ^ 0
ffab(lfc^f
vai lanko bažnyčia o duktėjkožn^ diena.
*~-*m~
&
U

Nusiunčia
— per —
Tiesioginį Susisiekymą
• Doteriaaa » Litaia
Pigiausiai ir Greičiausiai.
Visuomet Siųskite per

UCENTRAl MAHUFAGTUR1N6
OISTRIGT BANK
1112 W. 35-th- St. CMcago.
Turtas tiri |7,80B,«oa«0

A. E. STASULANI

iNature Gure Institute
DR. J. A. VE1X>NIS
OsteopaUias, Cbšroftmtme
H ataropathas
Oydau {vairias ligas, o ypatin
gai užgisenėjusiaa, be vaistų ir
operacijų*, — naujausiais bu
dals.
42S4 Arefaer Av. Brtgfaton Park
Tbeater Bldg:., 2-roa labos.
Valandos; nuo 8 iki 12 diena.
Nuo « ik4 8 vai. vak.
Ned.ldieniais nuo 9 iki 12.
Tel. I.afą>ette 6698

'a^'sN's's

4h. ^

VERTYBE GERŲ
CIGARETŲ

Dr. A. A. ROTH

PINIGUS LIETUVON '

'

Tel. Yar<l« 0888

l^r. F. A. MANELIS

a

NAPRAPATH
Vai. rrao 9 išryto 4ki 8 vai. vak.
Ket. ir Ned. nuo 9 iki 1 vai. p o
pietų.

8247

i .iiM ra hl

A ve.

10

Valentine Dressmžking OoDege
2401 W. *Iadisoa Street
Telefonas Seeley 1*48
foko Siuvimo, Patternų kir
pimo, Oesigming: bizniui ir
mama
Vietos duodama dykai
Diplomai, Mokslas lengvais a U
mokėjimais.
Klesos' dienomis lrj
vakarais. Reikalaukit knygelės.
Biznio ir Naminiai kursai Skrybėfrų Taisymą Norint informacijų
rašykite ar telefonuokite.
SARA PATEK, pirm.

ele/onas Yards 1188J

STANLEY P.
MAŽEIKA
GRABORIUS II
Baboumtotojas
Turtų automo
bilius visol
^reikalams. «rA«tM|
prieinamai
1

B. M. SKUDAS
liietnvis Graborfas
ir Balzamaotojas.
Patarnauju laidotuvėse geriau
siai ir už prieinamas kainas. Parsamdau automobilius pagrabams, J
vestuvėms, krikštynoms ir tt.
1811 CANAIvPORT AVE
TeL Roosevett 7582.

Telefonas Boulevara 4188

A. Masalskis
Graborius #
Patarnaują l a i - i
dotuvėsa
TSS-9
tnvėss
krtkS-S
lyne— hr kltuo-#
sa
reikaluossS
Kainos prlala»-f

DR. CHARLES SEGAL

RALTIJOSAMERIKOC
TIES,
-'L1ETUV

PRANEŠIMAS.

3319 Aubum

Ava. Chicago.

1

I

Oh'^Ęgę.
> « M M r i i

AR GALVA SKAUDA?

BQ2CES

^ ^ ^ ^ ^

13307 Auburn Ava. Chicago
mmrmmmm

mm

S

J. WYANDS
Graborius ir Balsamuotojas
K. SYREVIčIA

Antonuobiktal
2056 W. 22-nd Str. 2148 W. 21 P I
ĮjreJ. Canaj 8543
Te» Oassd 8 | H
<HIUIINiinillN81ll9f

^3?

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORtna
•2314 W. 23-rd PL Okicago, MK
Patarnauja laidotuvėse kuopl-f
fgiaasia. Reikale meldžiu ataisauĮkti, o mano darbą busite -nžg
fnėdintl.
Tel. Oasa) 1871—2188]
8111111111lll6IIIIIItllfIIIIIMIiniffft8itl8888888Bl«

DR. MAURICE KAHN

a

I

ŽALIOJI LINIJA

DR. A, K, RUTKAUSKAS

BHB^g^g^g^g^glHHHHIH

mm

%mmm

No. 28. Darnas Tiesoje fr
Teisybėje. Šioje knygelėje m
si te lai>ai gražių patarime i r
nurodymu, kaip žmogus turi
gyvenu i r elgtis. Sulietuvino
M. aJoiii$. Išleido ljargali>.
Kaina 65c. Knygutė turi 2&>
pusi.
Draugas Pub. Go.
2334 «o. Oaiciey Ave.

HfjupIfrigM

•pUvĄE'VflV

HICAGOJEI
6 ŽMONES ŽUVO NUO
RŪGŠTIES GARŲ.
Restorane, 3326 E. 92 g i ,
priviso visokių vabzdžių. fTai
visa išnaikinti apsiėmė kaž
koks O. W. HaU.
Aną nakti* uždarius resto
raną HaU užkamšiojo visus
duryse ir languose plyšius ir
paleido ant nakties prūsinės
njgšties dujas.
[Antrajame aukšte gyveno
dvi šeimynos.
Jos įspėtos
per naktį laikyti langus atvi
rus.

(

LIET. NEPRIKL. SUKAK
T U V i S IŠKILMINGAI
PAMINĖTA.
Brighton ĮPark. — Vas. 18 d.
žmonės skubinosi į bažnyčią
ant sumos. Bažnyčios . vidus
buvo puikiai išpuoštas, klebo
nas atlaikė mišias ir tara pri
taikintą gražų pamokslą pasa
kė. Žmonių buvo pilnutė baž
nyčia.
Prieš 3 vai. visi žmonės
trauko į McKinley Parko svet.
Programa.

K.

{

m*mf R -

X9

18-TOS KOLONIJOS ĮVAI- pas mus "Šimtelių vakarieRŪMAI.
m^n". Be skanių valgių, bus
ir įvairi programa. Už gražią
Mūsų singelitfi.
vakarienę ir programą ar ži
' Mūsų kolonija yra skaitlin not ki<ek reiks įžangos mokėt?
ga senberniais kaip ir kitos ko Ogi tik 50c!
lonijos. Kai-kuriose vietose jia
Tad, valio visi Bridgeporgyvena pasiėmę vieni kamba tan.Netik maloniai vakarą pra
rius, nes sako pigiaus išeina leisite, bet ir mažutėlius sušel
negu prie šeimininkių. £Fiek to, psite — " O kas ką padarė vie
ar jiems pigiau ar ne, tai nam iš tų mažutėlių, man paman vistiek. Ąš čia noriu.*, vi- ..larė"...
sai apie ką kitą, > svarbesnio Tad laukiame jūsų, sviete
parašyti. Kai-kurios tų senber liai, šį vakarą pas save į vai
nių "vienuolijos" duoda gana šes.
#1
daug energingų veikėjų Tau
Bridgeportie&ai
tos labui ir šiai kolonijai; Bet
yra ir tokių kurie bijosi pasi I š L, VYČIŲ 8 KP. JUDĖJI
rodyti ant patrijotiškų prakab
MO.
bų ir taip aplamai šalinasi
nuo viso veikimo. Nors jie yRoseb/nd. — Dabartiniu lai
li
ra katalikai^skaito
Draugą'' ku .kuopa laibai puikiai gyvuo
bet taipgi remia ir šlamštus. ja. Yra nutarta suorganizuoti
Tai žinoma, tokie nepasirodo VyČių chorą. Tam reikalui iš
mūsų svetainėj, nes čia visi rinkta organizatyvė komisija.
aukas duoda, tai jie negali. Teko girdėti, kad komisija ge
Nesenai atvykęs.
rai pažengė pirmyn. Jau grei

> Antradienis Kovo 6, 1923
Pa.

PAMESTAS KŪDIKIS.

Viso.
, . . . . $492.00
šventojo Vardo katedroje
Visiems aukojusiems nuoširrasias pamestas apie 5 savai
ziai aciu!
švento Kazimiero Seserys. čių amžiaus kūdikis bernaitis.
Paimtas prieglaudom
MISIJOS IR ATLAIDAI.

Lietuviai Daktarai
4*-++*

Amerikos Lietuvių Daktarę
draugijos

i

N o n h S l d e . — Š į V ą k a r a kO
c

e

vo M ^ Š v . Mykolo Jįara.p. baž.
užsibaigs misijos ir .40 vai
atlaidai. Visi parapijonai da
lyvaukite nepasinaudokite Die
vo malonėmis.
Parr/p.
LIET. VYČIŲ CHICAGOS
KUOPOMS.
*

•ĮĮ-M-fg.g

našiai.'

i
TC»

| Dr. C. Z. Vezelis

^ I E Š K A U Joną JuSkos daug m e .
LIETCVI8 Į>EWtT9TAM
t tų gyveno Cnpper mainos Akmeek, > 1711 SO. AflHIiAHD AVUSTUSI
Mioh. tūrių svarbu reikalą meldžiu
..
Amt
47-toi Ofttrte
Jo paties ar kas žino praneSti už ka
VtJ*ndo«: ttao t ryto lkl » •»*•
busiu dėkingas.
>
eeredomis nuo 4 Iki • •»tatf^_
PKTFR RAŽINSKAS
Cliicafip, U i .
3121 Jack.son Blvd.
MOTERYS IR MERGINOS
Reikalingros prie lengrvaus fabriko
darbo. Darbas nuo stukių — gera
mokestis. Geros darbo sąlyg-os. Telefonuokite norint sužinoti apie alga,
transportacija ir t. t.
LIBBY, MC NEIIili & XIBBY
Bluc Island, III.
Telefonas Bhie Island 620

L. Vyčių Chkšagos Aps
kričio visuotinas ^cuopų atsto
vų suvažiavimai, kaįp . jau ANT PARDAVIMO medinis namas
1
\ Drauge ? ' 'paskelbta 7 ^ įlyks 2141 W. 22 Place G kambariai pa
gyvenimui ir 2 ant augšto. Viskas
šiandie, kovo C d., 7:30 vai. modernifikai įtaisyta, parduosiu pi
Atsišaukite pas savininką
vakare, Šv. Jurgio parapijos gini.
I»r>2 \\'c:<t 21-st Place
Chirago.
salėje — Vyčių kambary. Vi- *
sos kuopos prašomos kuodaugiausia atsiųsti atetovų-ių.
Apskričio Valdyba
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
Ignas K. Sakalas,
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS. TAS JUMS BUS
pirm..
ANT NAUDOS.
A. C. Alaburdaitė,
rast.

t

~i?r7~nT~
904S

BIT*.

i

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street
CBICAGO, ILLJJIOIJ
Telefonas Ymrda M t S
Talandoa — t lkl 11 U ryto
po platų f lkl f
oflsaa uidarytaj.

ffl

•;•

'

"

=

Pirmiausia vietinis eboras,
TeL Boalerird M W
JTeeiaus viena šeimyna, gy jadovaujant varg. St. Žyliui,
;DB. A. J. KARALIUS
Lietuvis Gydytojai
venanti ant paties restorano, padainavo Lietuvos ir S. Vals.
3303 South Morgan S t o t *
a r tai užmiršo, ar tai nepak hirnilus ir "Lietuviais esame
Cbicatfo. DL
mes gimę". Po to dainavo J.
lausi.
S
'
Virvaitė
solo,
'-Oi
greičiau
Ant rytojaus rasta visa ne
gyva. Visi 6 žmortės mirė. greičiau", "Sunku man gy
tu laiku šauks susirinkime
\
"SIBIRO
ŽVAIGŽDĖ"
O
Pasirodė, kad
restorane venti" ir" Bernužėli". Labai
choro narių ir pradės prakti
1900
t
o
.
Halsted
Str.
»
SCENOJE.
%
prie vandens dūdų vienas ply- gražiai padainavo. Ji yra ta
kuoti dainuoti.
1
'
Tel. OftiuU S l l t
lentuota
dainininkė.
Oflao TAI.; 10 ryto lkl 12 po plet.
5vs nebuvo matomas. ' Juo
L. Vyčių 36 kuopa rengiasi
Reikia pažymėti, kad šįmet
I lk4 7 T&I vakaro.
*
Kalbėjo J. Mickeliunas. Gra prie didelio žygio, tik nežinia kp. valdyba energingai dar
Re*, ral.: 2 lkl 4 po plet
BUodų dujos pasiekė antrąjį
4193 Archer Ave.
*
žiai nupiešė Lietuvos gyveni delko nieko apie tai spaądo- buojasi organizacijos gerovei.
aukštą.
Tel. Lafayette «098
J
Suareštuotas Hali, kurs, mą, nepriklausomybes atgavi je nesimato.
Jeigu išlaikys visus metus ne
'kaip pasirodė, neturįs nei lei mą. S. Juškevičaitė .dainavo
=
mmZ
Tikrai nepamenu, bet rodos pavargus galima tikėtis kad
rel. Ganai 187, Vak. Oanal 1111
dimo valyti namus
tokiais s o l o < 'leiskit j Tėvyne', "The ar ne 1919 m. tos kuopos gru
metų pabaigoj ši kp. bus vie
LABD. SĄ-GOS direktorių 809 W. 351h Si., Chicago
•baisiais nuodais.
Prūsinės | l y s t m s e a f s l i m m e r , » \ Jį turi pė artistų — mėgėjų Chica- na didžiausių kuopų Chicago- susirinkimas įvyksta treoia<lioTel. Bculevard 0611 ir 0774
ny
kovo
7
<l.
Aušros
Vartų
rūgšties dujos tuojaus žmo- p u i k u i r mak >nų balselį.
PADAROM
PIRKIMO IR PAR
goje debiutavo su nepaprasta
Lietuvis Gydytojas Ir.
par.
svet.
8
vai
vakare.
DAVIMO
RAŠTUS.
• grii suparaližiuoja smagenis Puikiai pakalbėjo kun. kleb. drama vardu "Sibiro Žvaig
Pasekmingai siunčiam pinigas ir
VaMvba.
Kovo 6 4 bus ''bunco parObinirgas
* Parduodam Laivakortes. ;rr širdį.
Žmogus į keletą A. Briška. Choras dainavo ždė'\ Pastaraisiais metais ta
1811 South Halated Street
ty ".Nariai turi suaukoję daug . BRKJHTON PAEK. — Lab,
/alandoa:
l t lkl 11 ryt*: 1 lkl 4
imnutu miršta.
"Karvelėli" ir 'Eina Garsas'. kuopa yra pastačiusi scenoje dovanų. Yra kviečiamos ir ki
PO platy: • lkl t
Ištikrųjų, tuo choru galima eile didesnius veikalų: "ŠvV tos Vyčių kuopos dalyvauŲ Sc-^os 8 kp. susirinkima.s bus
INCOME TAXOS.
kovo 6 d. N. P. Šv. M. P . pa Sulip Amerikos valdžios instatu,'sr
DU NUBAUSTU MIRIOP. pasigirti. Taip puikiai siūlai Elzbieta'*, "Sugriuvęs gyve
žaidime. Bus Visų Šventų pa r. rapijos svet. 7 vai. vak. Visi kiekvienas darbininkas, biznierius, ar $ ; < » » » » » > » • « > - » > » » » • » » * » • » » — * ? ;
nimas", " L a p k u s " ir k. šie
navo, kad geriau negalima.
profesionalas, vedęs Ir gyvenantis su
i Perniai keturi plėšikai nž- Duetą dainavo O. Širvaitė ir met, vakarų sezonui baftgiau- svetainėj. Labiausia kad vie nariai yra prašomi atsilanky savo žmona, jei pereita metą uždirbo A. Vidjkiene-Miknevicz
Įkiolę viename garadžiuje nu A. „Jurgutaitė: "Meilė Tėvy ties, žada pastatyti scenoje tiniai Vyčiai neužmirštumet ti ir naujų narių atsivesti.
52,000.00, o ne vedęs $1,000.00, turi
6
d.
kovo.
Atsiveskite
nauju
V a l d y b a . ' HWMyti Taxų blankas. Neišpildė Tažudė turtingą automobilių pi nės nemari", ir "Geismai ir "Sibiro Zvaigv.de". Vienos
1
xų blankų iki 15 dienai Kovo siu
narių
prirašymui
prie
kp.,Ap
rklį Lanus.
krautuvės
lange
teko
matyti
metų gali būti baudžiami nodaugiau
3101 S. Halsted S t
svajonės". Abiejų balseliai pu
likacijos
bus
priinamos.
ANT
PARDAVIMO
$1,000.00
ir
25
nuošjmčio
viršaus
Kampas 31 £atvee
Visi jie suimti.
afiša, kad "Sibiro Žvaigždž"
ikųs.
groserne
su
4
vagyvenimo
k.\nga
Taxų.
O M Yarda 1119
V. I. R.
Vienas iš jų viską išpažino".
riais, R-eroj apielynkej
rtalbėjo Dr. A. Rutkauskas. bus statoma scenoje kovo 18
Viename ofise su
Dabar yru laikas rildyti minotas
Atsišaukite tuojaus:
Mankaa nelnukiant paskutinių dionų
Tad prokuratorija jį pasilai- Jis puikiai nupiešė Lietuvos d., School Hali salėje, ant
Dr.
J. F.
Van
t-ust A. Thomas.
kuda tukstajičiai žmonių apgulę ofisą
Paig.
1412 So. 4»th Ave.
Mė liudininku. Jis
paskui praeitį ir dabartį. Ant galo Town of Lake. Svarbiausias
laukia.
Cicero, H!.
sąžiniškas
pa
.Kurie patys nemokate blankų išpil
roles
vaidins
Sakalienė,
Žylius,
vienas bus teisiamas.
kalbėjo Dr. Al. Bačkus. Jo ta
tarnavimas
visodyti kreipkitės pas
AUKOS
ŠVENTO
KAZIMIE
fleiose reikaluose.
Trims kitiems
pasibaigi lentą, kaipo
A. or.SZIAVSKI
kalbėtojo, jau Jokūbaitis, Šrupša, Balčiūnas,
Kreipkitės visokiame
laike.
MSS S. Halsted Št.
2-ud Floor
byla. Du pasmerktu miriop, visi žino ir niekas nemėgins Stankus ir kiti. Dramatinę sri RO SESERŲ KOPLYČIAI
i
A. <)Iszewskis išpildo taxų blan
gi vienas iki gyvos galvos tai užginčyti. Po jo kalbos tį veda Ignas K. Sakalas, dai
kas, daro įgaliojimus (doviernastis)
_^
'
'
"ii
U •
Prisiųstos iki kovo r>-tai dienai
parūpina paSportus, parduoda laiva
1
"TrtrATTtlVTfi
noms
vadaus
S.
Žylius.
kalėjimu.
GARSINKITĖS "DRAUGE.
kortės ir siunčia pinigus Lietuvon.
žmonės išsiskirstė pilnai paten
Ktm. K. Urbanavičius,
kinti.
Rašančiam tuos žodžius te
Bonton, Affli>s
$100
KIEK SOCIALISTŲ
Čia reikia priminti, kaip v'v ko matyti pirma kartą vaidi«- JCim. K. Balinskas, MilCHICAGOJE?
1>RANEŠIB1AS VISUOMENĖ!!
44 nu tų amžiaus mirc kovo
sados taip ir.šiame vakare, bu namą "Sibiro Žvaigždę." J i
waukee, Wis
100
S d. 1»2» m. 2:15 vai. po pie
ftiuoini pranešu visuomenėj kad atidariau Real Estete
vo atsilankę tautos išperų, ne> man patiko. Ir pats vaidini Drv auka
tų. ' )l»aėjo iš Vilniaus Kėd.
'J
00
skyr. Boei*sma & ]>e Youngoffiee, 11030 MieluganAv.
; Vienį lietuviški socialistai
<"'iuhiškii.i parp. .friiioiiių kai
mas
padarė
gilaus
įspūdžio.
kai priėjo aukų rinkti tai aki>.
Perkam panluodam ir mainom namus, lotiis ir farKun. J. Simonaitis, New
mo. Amerikoje išgyveno 19 megiriasi, ka<! jų čia daugybė,
mas. Duodame pinuus mor^ieius ant nuosavybes nuo
*U|. l'aliko ijrultudimc vyrą Joną
j:a«tatė kaip žvėrys, ir saka Manau taip pasakys ir visi tie
York
50
C«alol|,
du
brolia
Adomą
ir
J
>$?)()() iki $1(K),000. Statome namus ant pigiausių islygu.
kad jie stipriai stovį. Gi sve
mes pinigų neduosime, kad kurie ją,matė. Taigi tik svei Petras ir Marijona Tumaną Kupei:W4i£. seteri Atfatą
Duodame paskolas ant statomųjų namų, storų, fabri
timtaučiai socialistai esą dar
Itaiulcliiiiiit H' ir švoarerį Mo
muštų mūsų brolius. Sakėm, kinti rejkia L. Vyčių 36 kp. soniai, Chicago, 111. . . .
kų ir teatrų nuo $500 iki Vieno Milijono Dolerių.
tiejų Kaudeliuną.
Laidotuvėm
25
* dangiaus skaitlingesni.
|vyks ko\<» 7 dieną 1023 m. iš
inšuriname namus, rakandus nuo ugnies—automo
gerbiamieji, jeigu neduosi tai už tai, kad nesigaili triūso ir l)r-ja Šv. Kazimiero Kara
namų
1716
K.
Paulina
Str.,
.
1
Apie socialistų stiprumą ii užmuš tamstos brolį, bet
bilius nuo pavogimo, ugnies ir kitos nelaimės.
pastangų dar sykį parodyti
HV.
Mykolo
papapijos
baž.,
o
laičio prie Marąuette
Darome investinimus augščiausios 'rųšies—jeigu no
Ghicagoje geriausia liudija jeigu gelbėsi tai ir kitų ir tam
iš ten j šv. Kazimiero kapi
chieagiečiams tikrai gražų ir Park, Chicago !
rite saugiau investyti piningus kad jie nepapultu į žunes. . .,»
15
buvę "primary" balsavimai. stos brolis bus pasotintas ir
likų. rankas ir gauti gera nuošimti kreipkitės pas mus.
begalo užimantį veikalą, kokiu Jonas Purtokas, Chicago,
Nuoširdžiai kviečiame gimi
Jų kandidatas į miesto įna- aprėdytas. Bet kur tau, jie yra "Sibiro^Žvaigždė". Kas
Jeigu nori pagerinti savo būvį ir tūloti užtikrinta
nes ir i>ažystamiLs dalyvaciti
2(
I 1*1 *
• • • • • • • • • • • • » • • • • • •
laidotuvėse
ateitį, ateik pas mųs o mes tau sutelksime pilnas infor
*J0rus A. Onnnea gavo 1,987 pradėjo spardytis tai ir turė nori pamatyti tikro vaidinimo
macijas. Jeigu abejoji pirkime ar pardavime namo,
Nuliūdę: vyras, broiai ir
Petras Gailius Chicago, 111. 10
balsus.
jom nuo jų bėgti, bet ačiū ge lai nepraleidžia "Sibiro Žvai
loto, farmos, šėrų ar bondsų ateik pas mųs. o mes pa
i
sesuo.
O.
Pečiukaitienė
Chicago
10
Tai bent stiprumjėlis!
tarsime tau kuogeriaiisia be jokio atlyginimo.
ros valios žmonėms, kuriu gždės".
Pašaliui*.
Jurgis Balkaitis Chicago,
Rekorduojame visokia nuosavybę nežiūrint kokioj
buvo dauguma, mes aukų su
AR ŽINAI KAD
111
5
dalyj miesto ji randasi. Patarnavimas sąžiningas ir
rinkom
gana
daug.
Ne
vienas
DAR
APIE
"SIRATĖLIŲ
Ihdb'ltėjlui Ir lmporterial Ge r lausiy
Lietuviai karyje prieš Teuto
atsakantis vįsuose reikaluose*/ Norintieji mane-ma
B. Žilinskiem* Chicago, 111. ij
• VAKARIENĘ.
tyti vakarais kreipkitės Šiub adresu: "
nų kareivius sudegino Klaipė- katalikas nepaliko neaukojęs
Juozas Valonis Chicago, 111. 5
PIUS PAZNOKAS
Kanka Dirbtu
idos miestą suvirs penkias de savo brangios tėvynės reika
Jonas Cinikas Chicago, III. 5
BTidgeport.
—
Šį
vakarą
į10921 Wabash Avenue
Telefonas Pullman 2494
lams.
šimts kartų.
vyksta mūsų parapijos ruimin Juozapas Rupsis Chicago, 111.
Aukotojų
vardai
bus
patal
Dabar * Lietuviai atsiėmė
Geriausiu vl5 >um
goje svetainėje puošni vakarie
pasauIU*
(.uruiituojuKlaipėdą ant visados. Ar ži pinti spaudoj.
jiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiniiiiiiiMiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiitiiiiMiiiiiiiiMiiiiiiiiiii
mos ant .denė. Visas petnas, vakarienes Ona Cislauskaitė, Brook^imtfl
metu
nai kati Helmar Turkiški CiKomitetas — E. S.
ui duug: že
skiriamas našlaičiij prieglau- ) lyn, J4«į&
. - ^ 3(> mesnes
kal
garėtai turi' geriausią skoni,
nas neffu,ko
Stanislovas ir Ona Austidai.
kia kita flrma 8. Vi Ir
už tad, kad juose yra lOOvc
ŽUVO VERDANTY
Italijoj
gali
nai, Libertyville, IU. . . 12 jas
Jau pakvipo visas Briidgeparduoti.
grynai Turkiško Tabako?
VANDENY.
Kninirą su pi l
portas skaniais durnais. * Mat Ona Romi kaitė, LawreAce,
nom instruk
cijom duoda
Mass
t 5 me pirkėjams. Mes' garantuojame
mūsų darbščiosios labdarės
kad mokiniai galės groti ant iirms«
Katilan su verdančiu van
nlkos iš gnldu i keturias mėnesiui
pradėjo piragusi bei kepsnius Elzbieta Januškienė, Willaiko. Kasykite angllfikai reikalau
jant informacijų. Kataliegas stim*
deniu, pasitraukus motinai, įeiamas dykai:
kepti "sirat?Įių vakarienei". kes Barre, Pa. . ^
5 Kuatia Serenelli Acordeon Mfg. Cof
TilHlIaisioinis n k J o priemonėmis: ktfto 4 metų Edwin Wozniak,
817 Blue Island Ave: Chleago, III.
1,—be peilio,
Jurguti/ tu mano, kokią tų! M. Vaivadas, Minersville,
" K A U N A S " " J a m e galima pamatyti visą Kauna
1243 Dickson st. Mirė.
I * S,—be kraujo.
valgių įvairybę gamina. Girdė
j S,—be marinimo,
kaip ant delno. Jame yra Valstybės Prezidento ra4,—be skausmo,
,
jau
kaip
šnekėjosi
šeiminin
5,—be jokio pavojaus sveikatai
IPo operacijos, pacijentaa gali tuoj
mai, Seimą rūmai, įžymiausios įstaigos, bankos, krau
PRANEŠIMAS
Uiti i darbą, gali tuoj valgyti; dalDRAUGO PINIGŲ SIUN kės, gircl, A mieloji, veršio
[ninlnkų balsas tampa malonesnis,
kulšį pagaminsu su grybais, o
tuvės, Lietuvos streetkarrai, mirusiųjų Lietuvos kar
Yra gauta įvairių religiškų daiktų iš Lietuvos, kaip
(visa sveikata geresnė. Kuriems isTIMO
SKYRIUS
lėmfau tonsilus, yra pilnai užganėaš tortą iškepsiu ir tt. ir tt.
rožančių, škaplierių, maldaknygių, paveikslų, kryžių, —
Idintl.
žygių paminklas^ puikiausios Kauno bažnyčios ir t.t.
Atdaras
kasdieną
(išskyrus
Į Ligonius su Įvairiomis ligomis
C
irutės
namie
darytos
bačkas
dideliame pasirinkime. Ypatingai pritaikinta Šv. Misi
Iprijinui:—
t
Taigi labai verta tokį albumą įsigyti. Kaina tik 75 c.
Šventadienius)
nuo
9
vaL
[ Kasdien nuo 2 vai. po pietį) Iki
ritina svetainėn. Vaisių krep
joms.-Ateikite pamatyti.
Ii vai. vakare.
I Nedėliomis ir seredomls ofisas
ryt* iki 8 vaL vak.
šius neša — bet ką čia viską
PAUL P. BALTUTIS,
DRAUGAS PUBLISHINO COMPANY
I Ul darytas.
beišpasakosi.
2334 So. Oakley Avenue
I
DR. AL. M. RAČKTJS,
901 W. 33rd. Street,
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, Illinois.
[ GYDYTOJAS. CHIRURGAS I R
Visus
svetelius
iš
visos
ChiChicago, III.
(Kampas 23-id PUuaJL _.j
OBSTETREKAS,
I M U $°f J*Hh Ave. w Cicero, BL
cagos j£Yįečiam£L_l£į-.vakarą

NORĖDAMI
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DR. A, L. rUŠKA

S4FA6IONAS CO.

PRANEŠIMAI.

DR. P. Z. ZALATOfilS

UUSERKA

VAJUS,

A. f, A.

—

—

—

i

II

MARU. GATELIENĖ

ITALIŠKŲ

Armonikų

1 KAUNAS!!

1

IŠIMU TONSILUS

KAUNAS!!

Kauno Albumas

/*

