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AIRIJA ŠAUKIASI AMERIKOS
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No. 296

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

LIETUVOS GENERALIO NEPAVYKO ZELIGOWSKIO
WASHINGTON. — Ameri
Tarp socijalistų pakilę nesu
DELEGATAMS.
ŠTABO PRANEŠIMAS.
kos Airių komisijos, kuri ty
Berne, G r. 16. - r Šveicarijos
•
tikimai.
/
rinėja padėtį Airijoje, keturi militarinė sąmata 1921 metams
Iš Liepojos pranešta^karĮ
(Iš Lapkr. 18 dienos)
Londonas, Gr. 16^ — Iš Vien- nariai nori iškeliauti Airijon paskelbta $18,500,000. Iš to 12
t
žinomo Vilniaus uzurpatoriaus
ir
tenai
parinkti
faktų.
Vals
milijonų bus pavartota nuola
nos pranešta, kad k ai kuriuose
Kairiajame Vilijos krante Želigovskio delegatai, nuvykf
tybės
departamentas
neduoda
tinei armijai. Likusioji suma vakar Lenkų artilerija apie 9
industrijos distriktuose &ikoLatvijon be Latvių valdžios k*
pasportų,
gi
Anglijos
ambasa
reikalinga apmokėti mobiliza vai. atidengė ugnį iŠ dviejų
Slovakijoj paskelbta miliiaridimo, nepasimatę su užsienių
nė valdžia, gi bituose įsteigta dorius čia atsisako vizuoti pas cijos skolas. Kiekvienam šalies batarejų į mūsų pozicijas tiesreikalų ministerija, Lapkričio
-y
portus. Dešimts S. V. senato gyventojui išeis $4.r>0~ mokes
" p r o l e t a r i a t o " diktatūros.
Padvaronimis
ir augštuina 18 d. išsiųsti atgal iš Latvijos;
,
Daugel vietose pakilus dar rių reikalauja valstybės depar čių per metus.
. I^uos palydėjo Latviai k a r £
bininką riaušėms žymus skait tamento būtinai duoti paspor
Tuo pat laiku jų pėstininkai
n inkai.
tus. Sako, tie žmonės ieško VOKIEČIŲ IŠDIRBIMAI
lius žmonių sužeista.
pajėgų apie vieną batai i joną,
teisybės išturi teisės keliauti
Bruexe 'penki
streikinin
ėmė atakuoti kalbamas pozjciISPANJJON.
LATVIŲ NEPRIKLAUSO
Airijon.
kai nužudyta ir 15 sužeista,
jas. Bet atakos buvo atremtos,
MYBĖS ŠVENTĖ.
AIRIAI ŠAUKIASI AMERI- iš kurios pusės gali ateiti jam susirėmu/ darbininkams su
Madridas, Gr. 16. — Vokie priešininkas buvo priverstas
pavojus.
KOS PAGELBOS
LONDONAS, — Ihirman- čiai fabrikantai visokius vil pasitraukti.
karuomene.
Latvia| Lapkričio 18 d. pa^
"Keturis mėnesius išbuvau
Ooedinge, Moravijoj, darbi way, Cork apskrity, Airijoj, nonius išdirbinius taip didelėj
Apie
10
vai.
du
Lenkų
šar
v
minėjo savo šalies nepriklau
Turi but prašalinta armija iš Airijoje.•Daugel miestuose ir ninkai pagrobė pašt#s ofisą ir Anglų militarinis policmonas kiekybėj ėmė siųsti Ispanijon vuoti traukiniai atvykę prie
somybės sukaktuves.
Toje
vakar
nužudė
kunigą
Magner,
geležinkelių
stotį,
paskui
pas
ir
taip
pigiai,
kad
Ispanai
FClepačių,
ėmė
bombarduoti
Airijos.
sodžiuose buvau" apsistojęs,
šventėje Latviuose Lietuvą
kurs
mėgino
apginti
žudomą
kelbė
generalį
streiką.
fabrikantai
pradėjo
šaukties
mūsų
pozicijas
ties
Leipunais,
ypač apskrityse Cork ir Waatstovavo Steigiamojo Seimo
Geiceniškiais,
Daugeliškiais,
Londonas, Gr. 16. — Vakar terford. Tr dažnai naktimis lo-v Streikininkai
nuginklavo kitą jauną žmogų. Sakoma, vyriausybės pagelbos.
delegacija:
pp. Sleževičius^
Smalininkais. Apie 12 vai.
iš Cork miesto gauta žinia, voje buvau pažadintas polici būrį kareivių. Atvykęs nau žmogžudis policmonas suimtas
Jurgutis ir Finkelšteinas.
ir
busiąs
statomas
karo
teis
priešininko
pėstininkai,
pajė
GAISRAS
PADARĖ
DIDE
kad to miesto lordas majoras jos su revolveriais arba šau jas" būrys kareivių ėmė šaudy
gų - vieno batai i j o n o ^ pradėjo
ti i riaušininkus. Keletas nu- man.
(V Callagban pasiuntė kable- tuvais r a n k ^ e . "
LIŪS NUOSTOLIUS.
_
atakuoti mūsų augščiau pa KONFERENCIJOS AUŠROS
žudyta ir daugybė sužeista.
grania Amerikos Airiams. Rav
VARTŲ BAŽNYČIOJE.
gina jis juos tuojaus organi BERLYNE PAKĖLĖ STREI
Streikai ir riaušės pakilo
BALTIMORE, MD. — Čii
St. Louis, Mo., G r. 16. — minėtas pozicijas.
KĄ RESTORANŲ
zuoti pagelbos fondą Airijai.
Mes priversti buvom ap
del nesutikimų socijalistuose. daugelio susirūpinta susirgimu Gaisras
pakilęs ,
įstaigoje
Ketvirtadienyje, Penktadie
SAVININKAI.
kardinolo Gibbonso. Bet pra Helmbacher Forge and Rol- leisti Leipumis. Tečiau vėliau
Be to, lordas majoras karš
TURKAMS VALDININ
nešta, kad J o Eminencija jau ling Mill Co., Madison, 111., mes kontrpuolimu vėl prieši nyje ir šeštadieny/e. Gruodžio
tai atsiliepė j Amerikos Rau
KAMS NEMOKAMOS
čiąsis tik pavargęs. Kardinolas netoli čia, padarė apie milijo ninką nustumėm ir paėmėm 16, 17 ir 18 vakarais 7:30 vai.;
donąjį Kryžių
k novei kiaus Svetimšaliams nėra kas valgy
ti. .
savo <<enas pozicijas.
AXG0S
sekmadienyje, Gruodžio 19 d.
viešįs Roberto T. Shriver n a . ną dolierių nuostolių./
Cork'an pasiusti būrį darbuo
Tarp 10 ir U vai. Lenkų tuo po s o m a i
muose, Union Mills, Md.
toju.
Berlynas, G r. 16. — Čionai
i
-—
Todėl jie pameta tarnybą.
grandinės pasirodė Bialolesio
STREIKUOJA D £ L BO
Diduma nariu. Anglų darbo
Konferencijos bus apie Ke
pakilo
kova
restoranų
(valg.)
s
įr Amerino ruožte ir apšaudė
WĄSHINGTON. — Bus de
partijos komisijos
sugryžo
NUSŲ.
„
turias Gamtines Dorybes, be
savininkų
su
vyriausybe.
Pa
Konstantinopolis,
G
r.
15.
—
mūsų
pozicijas,
esančias
ties
portuotas
iš
Amerikos
žinomas
Itfmdonan iš Airijos. Veikian
ta vieta, kur stovi Tautų Są kurių negaH stovėti žmogaus
tysis komisijos "pirmininkas sekmėje restoraną savfni tikai Turkijos sultano valdžia iš sovietinės Rusijos ' 'ambasado
Berlynas, G r. 16. — Russel
komisijos sąžinė.
Cameron pranešė, jog Airijos pakėlė streiką. Atsisakė ga niekur negali gauti pasiskolin rius' ' Martens, kurs Su v. Val lieime, netolf Darmstato, sus jungos kontrolės
1). Teisingumas Apsiėjime.
numalšinti jokiuo būdu nebus minti valgius publ&ai, y£ač ti pinigų. Pinigai reikalingi stijose ilgas laikas varė bolše treikavo darbininkai automo traukinys.
2). Teisingumas Kalboje.
Dešiniajam Vilijos krante
galima, kol iš ten nebus at svetimšaliams. Kelinta diena apmokėti valdininkus. Talki vikine propagandą.
bilių
dirbtuvėj,
kuomet
dirb
IrLenkai vakar 6 vai. didelėmis
3). Kova su Piktybe, Kerš
šaukta Anglų oknpaeijinė v ar svetimšaliai negaM" gauti gana ninkai neskolina. • Sako, tegu
tuvės
savininkas
atsisakė
duo
pavalgyti.
pajėgomis pradėjo pulti Šir tu ir žmogžudyste.!
'Tilrkija pirmiau pripažįsta jai
Chicagos miesto taryba va
mija ir pagelbinė policija.
ti
jiems
reikalaujamų
bonusų.
Kova su vyriausybe pakilo paduotą taikos sutartį ir j)ildO kar padarė rezoliuciją, kuriąja
vintų ir Giedraičių kryptimis. . 4). Kūno geidulių valdymas.
Cork miesto valdyba pas
už tai, kad kai-kurie restora taikos sąlygas.
Atkaklios kovos, dalyvaujant
pasmerkia Anglų nežmonišką
kelbė reikalavimą, kad Cork'e
GENEVA.
—
Tautų
Sąjun
Konferencijas^laikys kun. P.
nų savininkai nepildė -vyriau
iš abiejų pusių visų rųšių gin
Neapmokami sultano^ val ir necivilizuotą valdžia Airijo
buvusio gaisro* ištyrimui butu
gon priimta Austrijos valsty klams, tęsėsi ištisą dieną. Pa Bučys.
sybė** parėdymų, varžančių pla džios valdininkai pameta už je.
paskirta juridinė komisija.
bė. Gi Kinijai leista turėti at vakarį mes^pleidome Širvinciai vartoti maistą.. Visa eilė imamas vietas. Sakoma, sulta%
*
stovą Sąjungos taryboje.
tus ir Giedraičius.
A I R I J O J ARŠIAU, KAIP restoranų savininkų buvo su rias jau netekęs dviejų trečda PLATINKITE "DRAUGĄ."
areštuota ir nubausta. Kitiems lių savo valdininkų. Daugelis
Varėnos ruožte Lenkai, pe
VAKARŲ FRONTE.
buvo grumpjama pabaudomis. iŠ jų atsisakę paslapčia iške
Pasirodė, kad nužudytasv jaunas rėję demarkacijos liniją, puo
plėšikas turėjo "dailų" policijinį lė Bobriškius, kur paėmę į ne
Svetimšaliai apleidžia Berlyne. liauja Anatolij6n ir prisijun
Taip tvirtina kunigas iš
laisvę keletą buvusių ten mū
rekordą.
gia prie Turkų nacijonalistų.
Chicagos.
Restoranų savininkai netekę
sų kariškių.
Sekmadienį pilnai švęsti šalinin
Tokiuo būdu didėja skaitlius
kantrybės
pakilo streikan.
Medžių "pirklys Gr. A. Smith,
talkininkų priešų ir pačiam kai ir visokios rūšies reformatoriai
Persiskyrė su šiuo pa
New York, Gr, 16. — Anot Kaip jau sakyta, nuo to strei
715
Aldine
ave.,
važiuodamas
Sta
pagaliau
ir
Chicagoje
subruzdo.
sultanui kenkia. Nes siaurina
ST. SEIMO DELEGACIJOS
sauliu Gruodžio 13 d.,
Kunigo J . K. Fiekling iš S v. ko daugiausia kenčia svetim
te
gatve
užlėkė
tiesiog
ant
prava
Jie
surado
supelijusiuoseIllinois
mas jo autoritetas.
PRANEŠIMAS.
1920, kaip 3 vai. iš ryto,
Justino parapijos Cbicagoje, šaliai, kurių čia skaitoma dau
žiuojančio
gatvekario.
Smith
pa
valstijos
įstatymuose
iš
1845
metų,
Tarpe daugybės Rusų pabė
Wisconsino valstijoje nuokuris sugryžo iš Airijos išbu giau 100,000 žmonių. Jš jų yra
gėlių čia atsiranda daugybė ir kad valstijoje sekmadieniais £uri vojingai sužeistas ir vargiai pas
Lapkričio 15 d. sugryžusi iš
savioje ukėje. Dabar yra
vęs ten keturis mėnesius, žmo vlaugybė Amerikonų.
veiksiąs.
but
uždaromi
saliunai
ir
neturi
blogų žmonių. Daugelis pra
užrubežių Steigiamojo Seimo
parvežtas j Cicero, HL pas
gaus gyvybei Airijoje šiandie
Daugelis svetimšalių, kurie deda užatimdinėti galvažudy- but keliami jokie truksmai, kurie
delegacija davė pranešimų abrolį po num. 4711 W. 12
galėtų kenkti privatinių žmonių
kur-kas didesnis pavojus, kaip čia buvo atvykę prekybos rei įbėmls. *
Praeitą parą Chicagoje pavogta
th Place.
gyvenimui. Tuo sufastu įstatymu 16 automobilių. Retai kur koksai pie įspūdžius, gautus svetimo
kuomet nors buvusiam vakaru kalais, kuo vei kiaus apleidžia
Viena" tų Rusų gauja čia už
jie mėgins drausti visokius mieste pavogtas automobilius luranda- se šalyse.
Laidotuvės įvyks Ket
fronte.
Vokietijos sostinę. Nes nei puolė keletą Žydų apgyventų
Tos
delegacijos
pirmininku
verge, Gruodžio 16 d.,
Kun. Fielding sakosi buv£s viena kovojančioji pusė nema- namų. Žydus išžudė ir namus pasilinksminimus ir pramogas mas.
buvo
kun.
J
.
Staugaitis.
sekmadieniais.
kaip 8 vai. iš ryto į Šven
liudininku, kaip Cork mieste no nusileisti.
apiplėšė. Bet pavyko suimti
Delegacija
lankėsi
Londone,
, IŠ Illinois valstijos darbo deto Antano bažnyčią, iš ten
sudeginta apie 20 namų. Taipgalvažudžius.
Paryžiuje
ir
Ryme.
Kalta pati vyriausybė.
Vakar keturi plėšikai užpuolę partamento pranešama, kad Chi
į šv. Kazimiero kapines.
pat matęs r skaip" sunaikinta
*" Graikų vyskupas iš Gallipo^ jubiherinę krautuvę po num. 719 cagoje ir kituose valstijos mies
Bendrieji delegacijos įspū
Giminės, draugai ir pa
Del tos pakilusios kovos, Ii pranešė čia Graikų patrijarrotušė mieste
Templemore,
So. Crawford ave. Krautuvės sa- tuose didėjąs skaitlius bedarbiau- džiai tokie: Lietuviams pa
žįstami prašomi atsilan
paskui Tralee ir kituose mies- daugelio nuomone, kalta^pati chatui, kad tenai tarp Rusų vininką surišo ir užrakino rųstyj. jančių žmonių.
lankiausi v išrodo Italai, tiek
kyti į šermenis ir daly
vyriausybė. Kuomet ji buvo
tuose.
valdžios,
tiek
visuomenės
pabėgėlių tikrai baisi padėtis. Suskaldę geležinę spintą paėmė
vauti laidotuvėse.
Jis sako, jog visi geležinke- paskelbusi maistui suvaržy- Del blogų sanitarinių sąlygų deimantu^ ir kitokių brangesniu
Ateinančiais metais Vasario 22 sluogsniuose. Antroj eilėj eina
Pasilieka dideliame nu
liai Airijoje nepavartojami , n u s » J a i reikėjo tuos visus į- pabėgėliai skaitlingai miršta. d a i k t ų vertės a p i e $30,000.
Chicajcoje rengiamas milžiniškas Anglai, kur delegacijos buvi
liūdime jo žmona, Ona
šalies reikalams, išėmus liniją >*kynuis tuojaus pilnai įgy-#
kareivių veteranų parodayimas. mo metu taippat jokių krypaJankaitienė, ir jo duktė
tarpe Dublino ir Belfasto.
vendinti. Bet
to nepadarė.
Žmogžudžiui^Gene* Geary teisė Sakoma, parodavime gal dalyvau vimų į Lenkų pusę matyt ne
13 metų Margarieta.
jas Sa^ath pagaliaus* atsisakė to- sią apie 75,000 veteranų, dalyva buvę. Trečioj
\ Žmonės šaudomi.įų namuo- p r o pirštus- buvo žiūrima,. i
vietoj eina
lesniai atidėti nugalabinimą. Tei^ vusių užrubežiniuose karuose.
se; galvijai naikinami laukuo kuomet restoranų savininkai
Prancūzai.
sėjas
paabejojo,
ar
jis
torįs
teisę
perženginėjo
parėdymus.
se; visoj šalyj siaučia vi sati
Svarbiausia — užsieniuos
IŠ BRI£HTON PARKO.
tą daryti. ^Teisėjas je- advokatams
Taip
elgiarrties
restoranim/
nas teroras.
,
Lietuvos ir Lietuvių reikalai
Vienna, Gr. 16. — Pakilę patarė kreipties į gubernatorių.
kai įgavo drąsos ir pasiprieši
permaža dar žinomi ir delega
Kitaip buvę Prancūzijoj.
no vyriausybei, kuomet pasta aršus nesutikimai Rumunijos Gal gubernatorius atidės egzeku* L. L. Paskolos komitetų priešciją ir duos progos padarytį ape metinis susirinkimas įvyks šiandie, cijai visur, kur susiduriant, Svetimų šalių pinigų vertė, maįr
"Kuomet vyrai buvo išėję roji atsiminė apie įgyvendi sui sovietine Ruki ja, anot gau
liaciją augščiausian valstijos teis ketvirtadienį, NGruodžio 16, para teko aiškinti paprasčiausius nant nemažiau $25,000, Gruodžif
tų žinių iš Ųkrainijos.
karo frontuosna
Prancūzijoj nimą parėdymų.
man.
*
pijos salėje, prie 44 tos gal. ir dalykus.
k
15 buvo tokiu pagal Merchants L*j
Sakoma, karas galįs pakilti
; r Flandrijoj", saT?ė kunigas
i
Delegacija,
be
to,
buvusi
Fairfield ave., 7:30 vakare.
an and Trust Co.:
Fielding," jie ten turėdavo NESURANDAMA 130 DAR del Bessarabijos, kurią be
Visi komitetai būtinai privalo' audijencijoje ir pas Šventąjį Anglijos sterlingų svarui
$3.44
.
.n
David Wemberg automobilių
BININKŲ.
progtfs apsisaugoti sprogstan
niekur-meko savinasi Rumuni- *
. „AQ tel„i „ M+ + w o . „ susirinkti. Nes bus renkama nauja Tėvą.
Prancūzijos šimtui frankų 5.8f
. .
v L . ^ •• •
J
«t»forj, 749 Bunker gat., trys jau
čių ore bombų ir ošiančių.šo
valdyba
ateinantiems
metams
ir
ja ir nz tai Rupijai neduoda n į pikt adariai mėgino pavogti au
Italijos šimtui lirų
3.52
vinių. Bet Airijoj žmogui y- Yamaguchi, Japonija, G r. 16. atatinkamo patenkinimo.
tomobilių. Panaktinis niekšus su aptariami kitokie svarbus reika
1.36
ORAS. — Gražus oras šian Vokietijos šimtui markių
ra kitaip. Ten nėra jam ap — Netoli čia vienoj anglekačiupo, atidarė ugnį ir vieną, Ro lai.
1.36
saugos. Kas momentas jis ga- sykloj pakilo ^gaišias. Nesu- PIRKITE LIETUVOJ VAL bertą Belgarbo, 19 metų, paklojo. i
J. K. Enčeris, stoties rast. die ir, turbūt, rytoj; kiek šil Lietuvos šimtui auksinų
Lenkijos Šimtui markių
.17
4403 So. Mozart gat. čiau.
STYBĖS BONUS.
li but nušautas. -Jis nežino,' randama 130 darbininkų.
Kitu du pabėgo.

Berlyne Svetimšaliai Neturi
Maisto

Pakilusi Betvarke Soctjaljstinej Čeko-Slovakijoj
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DRAUGAS
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS

"DRAUGAS"
Eina kasdieną Išskyrus nedėldienius.
PRENUMERATOS KAINA:

ta0,IW

Šių Dienų Dokumentai PaUefiintiąji ^ ^ ^^ 1 T
««
.. •
- ••
nes opuuja yra palanki mums
Daug protesto rezoliucijų siun
Musų Santikius su Lenkija.
čiama Kongresan ir šiaip val
m

Penk

Penktadienis, Gruod. 17,
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Nepaprasta Naujiena Penn'a Lietuviams!

T

Paskutiniu laiku Gruodžio stybės atstovam*.
pradžioj tarp Lietuvos ir Len
J. VileUi*,
OHICAGOJ IR UŽSIENYJE:
Į
tai
musų
Užsienių
EeikaMetams
$8.00
kijos valdžių tapo padaryta
Lietuvos Atstovas
Pusei Metų
^ •>_•• • • • *«^° lų Ministerijos Valdytojas at
nauja sutartis. Matomai, jog
^
Amerikoje/'
SUV. VALST.
sakė štai ką:
Metams
$6.00
kalbama apie Zeligowskio ka- Butų dar geriau, kad jau
"Ekscelencija:
Pusei Metu
3.00
ruomenės atitraukimo sąlygas. šiandie butų galima surinkti
Prenumerata mokasl lškalno. Lai
"Pranešu, gavęs Jūsų notą
kas skaitosi nuo užslraSymo dienos Spalio 9 dienos, iš kurios p a - , K < i k i o 8 tos sąlygos, tuo tarpu visi nutarimų ir protestų nuo
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir tyriu, kad Lenkų Vyriausybė nežinoma* Viena tik aišku, jog rašai. Todėl šiuomi prašoma
senas adresas. Pinigai geriausia sių
žinių apie armijos Lenkų valdžia paėmusi yra visų Amerikos Lietuvių orga
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo- neturinti
ney Order" arba {dedant pinigus J žygius Lydos-Vilniaus krypti ant savęs atsakomybę už tai, nizacijų visados siųsti savo re
registruotą laišką.
mi, kurių vaisius buvo po kru jog Zeligowskis tas sąlygas iš zoliucijų nuorašus Lietuvos
"DRAUGAS" PUBL. CO. vinų kovų užėmimas Vilniaus, pildys. Sulig Spalio 7 dienos Atstovybei Amerikoje.
Liet Inf. Biuras.
2334 S. Oakley Ave., Chicago. ir kad buvę padaryta be Len sutarties, t a Zeligowskio ka
Tel. Roosevelt 7791
kų augštosios karo Vadovybės ruomene turėtų pasitraukti už

i

(Pabaiga)

įsakymo.

P a t y r i u t a i dideliu nustatytosios t ą dieną deraar-

r
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Lietuvių Prekybos Bendrove'

«T<*•-%,.v ^&agfl (LITHUANIAN SALES CORPORATION)
414 Broadway,

Boston, 27, Mass.

Atidarė savo Centrai, skiriu Wilkes-Barre, Pa. — Numeris 300 Savoy Theatre
Buildittg ant Trečių Luby).
'

Š

. . ' . . •

laigi
Kae tik nori dabar pasinaudot iš nupigimo Lietuvos pinigu tai kogreičiausia sius
kit savo giminėms kur ir gaus dar prieš Kalėdas jeigu pasiskubinsi! Bendrovė reko
mendacijos nereikalauja nes jus patis Tėvėleį ar sesutės gal į&vt nekarta rašė kad siųstumėt jiems pagelba pinigais ar drapanoms, tai per Lietuvių Prekybos Bendrovė Bos
tone. Todėl dabar galima siųst netik Bostone bet ir čia. Pensylvanijoj, per jos skiriu
AVilkes-Barre, Pa.

BŪTI

i r 'ragino

MŪSŲ.
nusistebėjimu ypatingai po kacijos linijos. Bet ar tikrai
«
Važiuojantiems j Lietuva
pareiškimų Lenkų Užsienių taip yra, dar žinių neturime.
!
Visi Lietuvos žmonės pasa
Parūpiname pasportus ir Laivakortės, taip-gi praleidžiam net ant laivo, taip-gi
Reikalų Ministerijos atstovo
kurie nori atvažiuot iš Lietuvos pagelbstim gaut reikalingus dokumentus kad galėtų
Lukaševičio, kuris Spalio 8 d. PRANEŠIMAS GENEVON kė, kad Vilnius, be jokios aPROF. VOLDEMARUI.
atvažiuoti Amerika.
bejonės, buvo ir bus Lietuvos
Suvalkuose raštu
pareiškė
p
i
.
T
sostinė.
Neveltui
visa
Lietumusų delegacijai, kad augšį
Branch Ofisas
čiau minėta akcija prieš Bine- Paskutiniu laiku Amerikos va priešinasi Tautų Sąjungos
konis-Jasunus buvo daroma Lietuviai sukruto gelbėti Lie pasiūlytam plebiscitui; nevel
kaip tik augščiausios Lenkų tuvą; visose kolonijose daro tui ,musų broleliai/lieja savo
(Galima imt elevator).
E
Vadovybės įsakymu pretekstu, mi mitingai ir visokie susirin kraują, narsiai kovoja, kad
Ofiso. Valandos: Nuo 9 ryte iki 6 vakare—Panedėleis, Seredomis, ir Subatomis iki Ę
busią tame ruožte esą bolše kimai, kuriuose Lietuviai, o ne tik Vilnių atvadavus, bet
9 Vakare.
Ofiso vedėjas Petras J. Baltuška. S
vikų karuomenės, kas absoliu- kai-kur ir paeinantieji iš Lie kad Lietuvos priešų rankose s
s
tuvos Žydai, Baltarusiai ir net
tingai
neatitiko
tikrumui.
neliktų nė vienos pėdos Lietu IIIIIMHIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIM
Palestina vadinasi ta žemė,
sulenkėję
Lietuviai
išneša
re
''Lietuvos Vyriausybė tuo
viams priklausančios žemės.
kur Žydų tauta gyveno dau
zoliucijas
dėlei
Lietuvos
Ne
IjlllllllfllllllllllllllllflllllllllfllllllfllllllllllllllllllllllllllfIlllllllllllllllllliflllfllllllllll
giau negu du tūkstančiu metų, būdu kostantuoja faktą, kad, priklausomybės pripažinimo ir Niekas neabejoja apie tai,
kur V. Jėzus užgimė, užaugo, nepaisant padarytos Suvalkuo protesto nutarimus dėlei Zeli- kad jei Tautų Sąjunga nebūt
.mrjnEEOTfiL
žmones mokino, mirė ir iš nu se sutarties, Lenkų karuome- gowski'o karuomenės įsiverži pasigailėjusi Lenkų plėšiko P o vaisiai neužmlrSk, kad geriau
mirusių kėlėsi. Kada Žydai nė, laužydama minėtą sutartį mo Vilniun ir į visą Rytu Lie Želigovskio, jeigu nebūt mū sias vaistas tavo skilviai yra EATO*
ėjo į tą žemę pirm keturių tūk ir kovodama vien su Lietuvių tuvos dalį. Be to visur paren šius sustabdžius, Lietuvos ka N i c Prašauna visus nesmagumus
suvirškinimo, O tas reiškia, kad rei
stančių metų, tai, taip sakant, karuomene, užėmė vietas nus kama aukų įLietuvos Gynimo ruomene baisiuosius Lietuvos kia
.
pamėginti viena.
Parduodama
———
priešus
jau
net
pačion
Varžatatytas
Suvalkuose
demarka
medaus ir pieno buvo kaip
pas
visos
aptiekorius.
Komitetui, Šaulių organizaci
|
ir jo skyriai
Ir
vandens upėse. Šiandie jos lau cijos linijos užpakaly ir tęsia jai, Lietuvos Raud. Kryžiui. von butų nugrudus!
• •
|
Vilniuj
Panevėžyj
Skaliuos
t»»ij>
bu
t
atsitikę,
nes
musų
toliau
savo
žygius
į
Lietuvos
kai pliki, jos gyventojai skur
Keletas tokių rezoliucijų ir pusėje teisybė, o teisybė vi
| Liepojuj
Klaipėdoj
Marijampolėj
Virbalyje
IMAS
du vargsta, nes nėra nei pra-gilumą.
*'Lietuvos Vyriausybei nėra reikalavimų dėlei Lietuvos suomet turi imti viršų.
monijos nei žemdirbystės.
Dr. M. T. STRIKOL'IS = kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGENvalstybės pripažinimo buvo
Mes, šioje šalyje gyvenan Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
| TURĄNEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pl^
Žemdirbystės ten nėra, nes žinomas nei vienas Lenkų Vy
Perkelia ofisą | People Teatrą
pasiųsta Suvienytų Valstijų tieji, daug gelbėjome Lietuvai 1611 W. 47th St- Tel. BouL 160 E nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi
vasaros kaitra nudegina viską. riausybės aktas, kuriuo butų
Prezidentui arba Kongresui ir atblokšti priešininką. Musų Valandos: 1 iki I po pietų. I lkl S 5
7% padėjus 2 metams
Lietaus būva labai maža; yra stengtasi užkirsti kelias minė
vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.
>!
jos
Jiko
užregistruotos
Senato
Re*. 2914 W. 48rd Street.
5% *t
aukų nė vienas centas nenuė
tik viena žymi upė ir trys ne- tam I^enkų karuomenės žy rekorduose.
Nuo ryto lkl piet.
3%
jo
veltui.
Tai-gi,
tiek
dirbę,
neapribuotam laikui.
giui,
arba
nors
vienas
aktas,
T
el. M c K l n l e y 2 « S
didoki ežerai. Bet negalima sa
= Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidėkyti, kad vandens ten truktų. kuriuo Lenkų Vyriausybė bu* Vaduodamasi šiais nutari tiek, aukoję, privalome pu| jim$ banke duoda Banko agentūros vedėjas
Jura yra visai šalia. Palestina tų mėginusi minėtos akcijos mais, Lietuvos Ats. Ameriko siaukelyje nesustoti. J u k mu
je, Gruodžio 10 dieną, yra pa sų močiutė Lietuva savo vai
Tel. Ganai 1222
tiesiasi išilgai juros. Yra aug- vaisius atitaisyti.
siuntusi
prof.
Voldemarui,
kams
liepia
kovoti
iki
galu
štų kalnų, kuriuose drėgnu "Todėl Lietuvos Vyriausybė
DU C. K. CHERRYS
kursai
yra
dabar
drauge
su
P.
tinam
laimėjimui!
Mes
jos
tu
BR0AD STREET,
NEVVARK, N. J. 1
griežtai
protestuoja
prieš
tokį
mas prisilaiko beveik per išti
Lietuvis Dentistas
aiškų geros valios trukumą Klimu ir T. Noru Genevoje ir rime klausyti, nes ji mums 2201 West 22-nd * So. Lcavltt Ste. TllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIHIlin
są vasarą.
hieago.
veda kaip ir kovą su Tautų gyvybę davė, gražiais ir tvir
santikiuose
su
Lietuva,
kuris—
0 A M . to 12
Vietoje vadinamoje Diln su
tais
išaugino,
puikia
kalba
ap
darosi to lygus pasityčiojimui Sąjunga, šiokio turinio kable1:00 P. M. to 8:00 P. M.
sidarė kolonija Žydų mylinčių
dovanojo. Lietuva nepavedė
iš internacionalinių sutarčių. gramą:
tėvynę ir mokančių vesti ukę.
"Kai del propozicijos kon v "Apie 800,000 Lietuvių gy Vilniaus plebiscitui, reiškia,
Jie sunaudojo kalnų upelius ir
ferencijos Varėnoje, Lietuvos vena Amerikoje. Visose kolo ji ves karą toliau su savo
VTel. Yards 4666
Drover 8441
šaltinius, išvadžiojo jų vande
Vyriausybė sutinka toliau ve nijose daromi mitingai, pri mirtinuoju priešu. O juk kiek
Dr. V. A. SZYMKEVICZ
nį į laukus ir daržus. Tą pada
S. S. AQU1TANIA
sti demarkacijos liniją į rytus imamos protesto rezoliucijos vienam iš musų yra žinoma, Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir
rius pliki laukai ėmė žaliuoti, nuo Bastūnų, kaip ir yra pa
Išplaukia Sausio 25 d.. 1921 m.
kad
Lietuva
paramos
iš
nie
priaugo medžių bei vynynų ir siūliusi dar Suvalkų derybose, prieš Lenkų įsiveržimąjį Lie
2202 S. Halsted St. Chicago.
CHERBOURG
kur
kitur
negauna,
kaip
tik
Valandos:
10—12 iš ryto 1—2 ir
tuvos
sostinę
Vilnių
irjį
Vil
pasidarė šalis turtingesnė bei bet tam tikslui Lietuvos Vy
1 0 — U i i ryto.
Taip-gi kelionė sutvarkyta į
iš Amerikos Lietuvių. TodeL, 8—8 vakar' <Ned.
a
niaus
ir
Gardyno
apskričius.
laimingesnė negu kad kaip bu riausybė turi turėti augščiau
2
*•
'»
X
ir visi supraskime savo pa
HAMBURGĄ IR LIEPOJC
tų, jei pienas ir medus plauktų minėtą Lenku vyriausybės aiš- Esmu gavęs daug rezoliucijų reigas, aprūpinkime Liet. ka
nuo Lietuvių, Baltarusių ir
Trečia Klasa kainuoja
upėmis vietoje vandens. Su ku
reivius
šautuvais,
rūbais,
Tel. Drover 7042
atsakymą del Lenkų ar- Žydų, kurie paeina iš minėtų maistu ir t. t.
maningai suvartotas vanduo
Hamburgą .
$125.00
Palestinoje padaro ir medaus mijos žygių prieš Lietuvą ir apskričių, guriuose protestuo
Tautos Fondo skyriai dar
Liepoju
$145.00
LIETUVIS DENTISTAS
atitraukti savo karuomene, ku jama prieš plebiscito siūlymą
ir pieno.
Valandos:
nuo
0
ryto
iki
9
vak.
labiau savo darbuotę išplėski
Pridedama $5.00 Karės Taxtu
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare
Vilniuje
ir
jo
apskrityje,
rei
ri
sulaužė
visus
susitarimus
Talkininkams laimėjus karą,
Yra lokali* agentas Jūsų mieste.
te. Turi nelikt nė vieno Lietu
4712 SO. ASHLAND AVEMCE
Nueik pas ji.
kalaujama,
kad
Zeligowskio
Anglijai vadovaujant tarp lai su Lietuvos Vyriausybe.
arti 47-toe Gatvės
vio nenupirkusio L. Paskolos,
"Laukdamas, kad Lenkų karuomene butų ištraukta už
mėjusių, Palestina tapo pave
nėaukojusio Tautos Fondui.
sta Žydams patrijotams. Jie Vyriausybė teiksis daryti tin demarkacijos linijos, ant ku Juk nesunku yra nė vienam ^ • • • * m • • * • • • • • • • • • • • ' • < • » « * | >
vadinasi Zijonistais. Jie su- kamas tolesnėm derybom del rios Spalio 7 dieną Lenkai yra nupirkt bent po vieną šautu
i
Fbone Canal 257
•
MES
GALIME
GAUTI
PILNA
SUMA
Už
JUSU
sutikę,
kad
abiem
pusėm
butų
demarkacijos
linijos
aplinky
mintijo visą savo šalį atgai
vą. Tie, kurie jau savo au
suteikta
lygios
sąlygos
ir
ju
bes,
prašau
priimti
mano
pa
vinti taip, kaip Diln'ą. Tam
•
ką sąžiningai iLetuvos reika
ridinis stovis, kad butų išgau
tikslui ketinama vien tik A- garbos pareiškimą.''
Lietuvis Gydytojas Ir
lams įteikėte, priverpkite ir
tos garantijos nuo Lenkijos ir
Klimas,
merikoje surinkti 125 milijo
Chirurgas
kitus tą patį padaryti. Tėvy
\
•
Tautų
Sąjungos
ir
kad
butų
Užsienių Reikalų Mi
nus dolierių. Visus tuos pini
1821
So.
Halsted
Street
nę mylinti Lietuvė jokiu būdu
pravedamas
plebiscitas
ir
į
10 iki 12 ryto; l iki 4
Jeigu Jus turite .Liberty Bondsus ir norite
nisterijos Valdytojas
gus ketinama suvaitoti tiktai
nelaikys savo kambariuose Valandos:
po
piet.
6 lkl 9 vakare.
pietus
nuo
Curzon-Polko
linijuos išmainyti ant pinigų, tai parašykite
žemės pagerinimui, o ne lab
Vice-Ministeris.
•
Lietuvio, kur.s Lietuvos gyni
• t mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime
darybei. Taip reikalauja ir tei
mui neaukoja, Liet. bonų ne
I
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu
sėjas Brandeis. Jis taip-gi yra
Kadangi Palestinoje Žydų milijonu žmonių. Arabai leng perka. Šiandien jokiu būdu Pa., visai mažytė kolonija, I
Žydas.
yra tik mažuma, kadangi svar vai kraustysis iš Palestinos, nebegali nuošaliai stovėti ir prisiuntė $122.00, kvota buvo
Palestinai aprūpinti vande bu išpirkti žemę iš vėliau ten nes jie turi daug kitų žemių nesidėti prie savo tautos gyni $100.00.
Wm\ is next?
nim pieną sudarė inžinierius apsigyvenusių Arabų, tai ža netolymais.
mo. Kas galėdamas neauko«
35 South Dearborn Str.,
Chicago, Illinois.
a
r e
Pinkus Rutlienberg. Iš jo var dama tą darbą vesti sumanin
Kad tas darbas* greit eitų, J — jį P i Lietuvos prieši New Britain, Conn. prisiun
do Pinkus galima spėti, kad gai ir tvarkingai. J a u dabar tai ateinančiu pavasariu žada ninkų galima priskaityįi. Ne tė $700.00, iki kvotos tik be
jis yra Lietuvoje gimęs Žydas. Žydų iš visur į Palestiną at ma pradėti kasti didžiuosius privalo būti remiami ir tie trūksta $300.00. Kitos koloni
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiuiiiiii{i
Zijonistų organizacijos Je- vyksta 500 kas savaitė, arba vandens išdalinimo kanalus. biznieriai, kurie savo pareigos jos prisiuntė sekančiai:
ruzolimos skyriaus viršininkas maždaug 26,000 kas metai. Jordong, ketina sunaudoti, kad link tėvynės nėra atlikę. Pirm
Philadelphia, Pa., Rielimond
p. Usiškinas sako, kad iš mi Dabar Palestinoje visų gyven ektra dirbtų ir pristatytų vi- juos remsite, paklauskit ar $336.0d.? Mas esame priversti atiduoti už Storame Chargea
Dvidešimts musų augščiausios rūšies Victorolaa vertaa
nėtųjų 125 milijonų, 20 nuo tojų nėra nei milijono, o van ai Palestinai. Apskaitliuota, turi Liet. boną, ar turi T. F.
Pittsburgh, Fa., Sv. Vincen
iki 1300.00 už taip žema kaina kaip $36.00, ir dar
šimčių bus suvartota žemei dens išskirstymą pataisius ša kad jo vandens jiega gali tiek aukų liudijimą, Jie su didesne to pacap, $29000.
duosime
dykai 12 pasirinkimui rekordų ir 900 adatų.
1
Dauguma
ii tų mažinu yra naujos ir garantuotos ant
pirkti, o 80 nuošimčių bus su lis galės lengvai išmaityti du padaryti.
dalimi turi dėtis prie tėvynės
Dešimts meti;. Norint žinoti geruma, reikia Jas ma
Chicago, 111., kun. A. Pe|vartota triobonis statyti ir milijonu. Arabai lengvai par
tyti. Nepraleiskite Mos progos JŲ nematė, nes tikrai
Mes labai pritariam tam su gynimo, nes jie iš Lietuvių raitis $100.00.
* gailesites, nes tai gal vienas tokis atsitikimas g y 
dirbtuvėms įkurti. Niekas tos duos savo žemes, nes Zijonis- manymui ir turime vilties gyvena.
venime. Atsiminkite tiktai $16.00 už augštos rųiles
Mancheater, Conn., Sus-im>
kvarantuota Victorolą. Mes taippat turime parduoti
žemės negaus dovanai, bet tu tai gerai jiems užmoka. Jei ir kad jis pasiseks, nes pinigas,
Pereitą savaitę savo kvotas 1216 kp. $76.00.
Dešimts tikros skuros tapestry Parlor Setus, šie se
rės arba pirkti arba ant išmo- nenorėtų Arabai išsikraustyti mokslas ir tėvynės meilė dirbs išpildė šios kolonijos: Hart
tai yra nauji Ir naujausios mados. Mes parduosime
Hudson Heights, N. J., P.
juos
už pirma pasiulijima nežiūrint koks jis butų,
keačių imti. Kai vieni išmokės, iš Palestinos, tai už dešimties išvien. Mums malonu turėti ford, Conn., prisiuntė $1,116.nes
si.,!4«e Kaina
mums vieta yra reikalinga. Jums apsimokės a t tai kitiems bus duodama pa metų jie tebebūtų tik ketvirt- savo tėvynę: džiaugtumėmės, 50, gi kvota buvo tik vienas Puizes $10.00.'
Tiktai $*5.00 v až«u ot > nežiūrint kur Jus gyvenate. Pristatymas Dy
Forest City, Pa. $390.00.
kai, mieste ir apielinkej, taip-pat siunčiame C. O, D.
skolos; kitur bus perkama že dalis visų gyventojų, nes per jei ir Žydai ja turėtų. Kaip tūkstantis; £. Vandergrift,
Atdara kasdiena, iki 0 vai. vakare. Nedėldiomls nuo • Ii .ryto lkl 4
mė, taisoma ir parduodama tą 10 metų tikimasi padaryti, mums brangus Vilnius, taip Pa., prisiuntė $585.00, gi kvo* Pittstou, Pa., $400.00.
po pietų.
Liberty Bondsus priimame.
Tautos
Fondas,
NATIONAL STORAGE CO. 302S 6. Ashland Ave.
Oor. 21-Ui St.
naujiems ateiviams.
kad Palestinoje butų apie du ŽjKianis brangi yra Palestina, 'ta tebuvo tik $200.00; Wil*on, 222 g. 9tu St., f rooklyn, K. J
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LIETUVIAI AMER!IK0JE.

LIETUVOS) RESPUBLIKOS Gynlimui rengiama

\KAL1BOS

•**•

r

WORCESTER, MASS.

giau stovi miž savo tautą. Lenk u šioj ajtpielinkėj gyvena
Spaudas Draugija, po 8v. daug. L i et u viams
\
Lietuvį ku
l'ovylo globa, čia buvo įrangas nigą pakviečrni sykį į metus.
taip vadinamą " S p a u d o s Sa
J. Marčiulaitis.
vaitę". P i r m a s v a k a r a s tos
Mivaitės buvo L a p . 28 d. ProMT. OAkRMEL, PA.
gramą išpildė mažieji, a r b a pri
augamieji, vyčiai.
Kal'bėjo
Kun. Dr. V. Bartuškos pa
" D a r b i n i n k o " r e d a k t o r i u s p. stangomis,
buvo sušauktas
I'r. Gudas ir gerb. kun. L. Ka Lietuvių s uįsirinkimas tikslu
valiauskas. Abu kalbėtoju kal eiti pagelboin tėvynei jos kobėjo a p i e ' katalikišką spaudą voje su prieššu ir kodaugiausia
ir ragino žmones prenumeruo p a r d u o t i įbonnų,
ti katalikiškus laikraščius bei
Pirmiausiaa i š r i n k t a valdyba
knygas. T a m e v a k a r e nemažai iš: Alb. Kijaausko, pirm., Mot.
parduota knygų ir užprenume Mikolainio, arast. P a s k u i skai-'
ruota laikraščių.
Daugiausia t y t a Liet. MMisijos pranešimai
pasidarbavo moterys. V a k a r o ir kalbėjo kiun. Dr. V. Bartušvedėjum buvo g e r b . k u n . J . k a apie dabaartinį Lietuvos pa
dėjimą. P o 1to i š r i n k t a kolekČaplikas.
A n t r a s v a k a r a s buvo Gruo toriai eiti peer Lietuvių namus
džio 2 d. Kalbėjo gerb. kun. r e n k a n t aukkas Lietuvos «auliams, "Gėleežiniui V i l k u i ' ' ir
K. Urbanavičius iš So. Bosto
p a r d u o d a n t L. L. P . bonus.
no ir nesenai sugrįžęs iš Lie
Kolektoriais; i š r i n k t a : A. Antuvos klebonas kun. J . J . J a 
drulevičius, K Franckevičius,
x
kaitis. Abiejų kalbėtojų kalbos
M. KorkevieSius, M. Kerdokas,
publikai labai p a t i k o . Daug
A. Kijauskass, J . Kijauskas, M.
parduota k n y g ų ir užprenu
Avyžienis, A1. Dambauskas.
meruota laikraščių.
Rinkta
Bonų tan:ne v a k a r e p i r k o :
aukos p a d e n g i m u i pasidariu
sių lėšų. A u k o j o po $1.00: A. kun. D r. V. B a r t u š k a už $KK),
Rugienis, O. Čirvinskaitė, M. o J . Kijauskkas, K. PranekeviStankūnienė. Smulkiais $4.80. (įus ir A. k iijauskas po $50.
"Geležiniuui V i l k u i " aukojo:
V r akaro vedėjum buvo J o n a s
Ivanauskas J u r g i s $25, kun.
/ Vaitkus, draugijos p i r m .
d r. V. B a r t uška,
r
S. J o n k u s ir
Trečias v a k a r a s buvo Gruo
A. Pajaujis; po $20; A. Ke
džio 5 d. Kalbėjo V. Bačys, Šv.
ti. Vilimavičius po
Kryžiaus kolegijos studentas, dzinskas ir «
genb. k u n . J . Čaplikas ir p . A. $15.
P o $ i o : :M. Mikolenas, K.
Visminas, vietos vargoninin
kas. Visi t r y s .kalbėjo apie ka Karasevičiiifs, T. Pauža, J .
talikišką spaudą. V a k a r ą vedė Višniauskas,i, P . Skreckas, P.
p. J . V a i t k u s j T a m e v a k a r e Simniškis, J . Simniškis, J .
taip-gi buvo renkamos aukos. Murauskas, J . Banevičius, J .
Aukojo: J . V a i t k u s $5.00, O. Višniauskas,s, K. L a t a k a s , K.
ČirvĮnskaitė $2.00, M. Veniu- Ašmena, A. Bal kūnas, A. Laukė, O. Kauliuke ir J . Zikaras kaitis, V. JMačiulis, K. Vasipo $1.00, Smulkių
s u r i n k t a liauskas, "MHL Klepenienė, A.
$12.00. P a d e n g u s lėšas, liku Miliūnas, AiLrcikauskas, A. Zusios aukos bus pasiųstos Lie nia-s J . JamLulevičius, A. Šilintuvos našlaičiams.
Aukoto skas, M. B(iernotas, J , Aniu le
j a m s Spaudos d r a u g i j a širdin štiš, J . Sląvtenas, J . Aukštinis,
J . Klimavicčius, K. Venelausgai dėkoja.
iiiskas, A. ŠvabausT a t matote, gerb. Worceste- kas, A. Lisa
A. Varževikienė, J . G rigonis,
r
rio Lietuviai, kokį gražų t lai
ėius, A. Luiįčinskas, A. Kivita,
bą nuveikė Spaudos Draugija:
A. Simuke^vičius, J . Zigmanpaplatiuo katalikišką spaudą^
tas, Ig. J ainulevičius, I g . Ciir d a likusiomis aukomis su
ginskas, K.. I,ūkas, M. Juodis,
šelps Lietuvos našlaičius.
A. Lisauskąas, Dauginas, J . MiGruodžio 19 d. bus metinis
liauskas, A.. Ambrazas, P. PetSpaudos Draugijos susirinki
ruškevičius,s, A. Korkevičius,
mas. Visi nariai ir narės kvie
J. Laba ša uuskas, M. Barisas,
čiami atsilankyti. Bus renka
J . Mockapctetris, A. Paliokas,
ma nauja v a l d y b a sekantiems
J . Uleickas,, J / Z a b a r a , A. Bagmetams.
Susirinkimas
prasi
t
donas ir J.. Kijauskas.
dės 3 vai. po pietų bažnytinėje
Po $5: 'T. J u š k a u s k a s , J .
svetainėje.
Klimavičiusis, A. Piščikas, LonV. Blavackas, rast. don Mores,
, J . Ignatavičius, J .
J u š k a u s k a sS Kaulinai tis,
J.
GOODMAN, WIS.
Damaroda, K. Balinskas, P r .
Suderavičinus, P . Rubinskas,
Šitas miestukas yra kompa A. Petkeviiičius, VI. Urbonavinijos pastatytas, mažai kam iš čius, K. Miileris, V. Bendorius,
Lietuvių žinomas.
J. D i r s i u s , ,J . Lucas, B. KorkeČia yra lentų pjovykla, kur vičius, J . PMvilaijtis, V. Sviderkasdien išpjauna 70,000 pėdų skis, R. Larašis, Mozgobis. „
lentų. Yra ir kitos kompanijos
A. Skrec•kas ir A, Našlėnas
dirbtuvėlė. Darbams pjovykloj l>o $4.
pablogėjus, daug darbininkų
Ar. Anailinas ir P . Šupšins-

i
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atleido, o likusiems numušė kas po $2.
50e. už dienos darbą.
J. Baltuuškevičius, J . MaPaprastas darbininkas da kauskas, Rlimkuvienė, M. Bubar už 10 vai. darbo gauna činskienė i]ir A. Krasnickas po
$4.50. Kita dirbtuvėlė visai $1.
Pinigai ((72,500 auksinų) pa
sustojo neapribotanr laikui.
Lietuvių čia yra apie K) šei <iųsti Liettu von "Geležįniam
mynų. Visi išsiskirstę po kel Vilkui."
mynus pradeda ūkininkauti.
Taip taai darbuojasi 8 v.
Pradžia, žinoma, sunki. Žemė Kryžiaus pmrapija. J o s nariai
nėr taip gera, gali sakyt, vi sudėjo virsšui paminėtą sumą
dutiniška. Vietomis gražių ak ir pasiuntėS Lietuvon.
1
menukų, kur neapsižiurėjęs
Ražančiaus per
Dr-ja ŠIv.
nusiperka, o paskui priseina vakarienę, L a p k r . 25 d., gryno
palikti.
pelno padąarė $316. Čia ir-#i
Yra katalikų bažnyčia. Lie nemažai pi•asidarbavo kun. V.
tuviai Driklauso prie paraui-1 Baltuška.

u Dideliu Prograimu
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Willii igness to Oblige
.
\

PRASIDĖS 7:30 VAL. VAKARE.
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oniją tu i teisę reikalauti daugiau negu pa)atarnavimą nuo tų kurie duoda
viršutinį pati
ona.
Jums tel foną.
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Bendras Gynimo Komit etas 18-o« kolonijos rengia milžinišl.":, .»•;; -\^' "- su progTamu.
Visas pelnas skiriamas ]Lietuvos Respublikos gynimui nuo iilaukirniųpriesų.
Broliai ir Sesutės. Liet uvos sunai, matydami gręsiantį Lietuvai ppavojų nuo Zelig-owskio armijos ir
Lenkijos imperijalizmo, stoj o visi gynėjų eilėsna. Išvijimas priešo išš Lietuvos, arba mirtis yra jų obaisiu. Jų pasiryžimas yra iSv yti Zeligow8kį iš Lietuvos. Jie ta padaryys, jeigu mes, Amerikos Lietuviai,
iioj baisos kovos valandoje juo* parem&ime, o paremti galime. Todeei kas tik gyvas, kas tik Lietuvys,
*
remkime savo darbą, savo d olieflais Lietuvos gynima,
Kalbės žymiausi Lietuvi ų kalbėtojai "Naujienų" Red. P. Grigaitis,s, tik ką sugrįžęs iš Lietuvos, adv.
F. Bradchulis, adv. Kl. ^Jun velionis ir kiti. Šio vakaro pelnas, tai bms Kalėdinė Dovana, mūsų broliiuiib kovojantiems ui Lietuivos laisvę. Dainuos Broliai Briedukai, Jaakutis ir Brušiutė.
KaB negalėsite būt pr itkalbose ypatiškai, galite visvien prisidėt 2su auka gynimui Lietuvos, pasiųsdarni Cb-icagos Bendro Kom iteto, Lietuvos Gynimo Kasįeraus vardu, ,J. J. Eliasy Universal State Bank,
P RAKALBV
I
325? South Halsted Street, iChioago, 111.
RENGIMO KOMISIJA,

Ke vien ka 1 tik paimsi ir padėsi telefoną kad
visi galo ų juoini naudotis. I
-
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Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D,

Bet, mandi trus patarnavimas, kantrybe ir ge
ras norai is telefono darbininkų pusės pager i na pa )arnavim^ ir sutelkia daugiau
draugų.

UBTUVM

AKIŲ

BFkCIAUSTAS

Palengvini visų t ikių
tempimą
kas yra
priežastimi «kai adėjimo Kalvos, i v a Igrulio, aptemimo, n er
votumą, skaudai] čių*
ir užsidegusius karščiu aklų kreivos • kya
katerakto, nemieglo; netikras akis indeilam,
Daroma egzaminas lektra parodantis mažiausiaa klaidas. Akiniai pritaikomi t e IsinKai, tol! ir eiti matantiems pagelbsta. SarSėkite savo regėjimo Ir valkus einan įčius
mokyklon. Valandos: nuo 13 iki 8 vai caro.
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pi ei tu,

CHICA
GO TELEPHONE C0MPANY
', iVfctf .ant, ttm *Mx?Ai;iiK**..xmi+*

Phonc Boulevard 491

I

Ashland JewelIry Music Store
i

1 Specijalesi ColumbiA E 2 Grafanola su 12 reekordų $126.50. Specijale C 2
Grafonola
su
12 rekordų
$56.50.
Cash ar ant; išmokesčio. Naujausi lietuviski rekordain.
»

1553 W. 47 St. ir Ashland i iv.
Telefonas Drover 6660.

Dideliame pasirinnkime auksiniai laikrodiiai, d«leimontai, žie
dai ir kiti ankstamai dalykai.

i va

VISIEM S MŪSŲ DRAUGAMS3
Mes turime dideliame pasirinkime, deimantų, laikrodžių ir kitokių graznų, Blet
parduodame už žemesnę kainą užtat, kad
mea perkame dideliuose lotuose. A ntra,
kad mes importuojame (deimantus) iš Europos, užtat mes ir parduodame pigiaiį negu kokia kita krautuvė Chicagoj.

Linkėdami

Mos taip-pat turime pilna
me
pasirinkime
Columblai
Talking MaSinij ir Rekordų.
MURIJ mušinij kainos nuo
$50 Iki $276.
Dabar tai geriausia proga
nusipirkti.
l.inU tiiu Kalėdų ir Nauju Metų.

Ofisas Ir Gyvenimo vieta

8252 South Halsted Street
Ant virtaos TJsJvsfSftl State Beak
Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nu10
J. iki 4 po pietų; nuo 7 iki » vai
Nedėliomis nuo 10 iki 3.

DIDELIS BARGEN AŠT
90 akrų žemės farma; 70 akrų
dirbamos žemės; 20 akrų iganyklos
su mišku ir gražus upei 18 b ė g a ;
budinkai gražus. 7 kamb;ariu namas, barnė, jaunas, gražu g sodnelis. Šita farma turi būti ]Darduota
arba išmainyta ant Chiea gos propert ės.
Illinojaus F a r m a 115 Akrų
5 kambarių namas. Gru dinė 10x
16 pėdų; barnė 20x40 pėxlų, 2 šuliniai gražus šaltinis. Puit :i vieta.
Illinojaus Farma
280 akrų žejnės, visa iš(lirbta; 6
kambarių namas, 2 barm38 40x40
ir 60x75 pėdų, 10x10 kia ulinyčia,
kornų hauza, 1 smoke hoii»e ir kiti maži budinkai.
Illinojaus F a r m a 67 Akrų
50 akr^ dirbamos, 17 ;akrų ganykios, 4 kambarių namsiK, barnė
4^x50 pėdų, kornij. liauza, vistinyčia, 2 melnyčioa, aptveirta gera
tvora. Puiki vieta.
Illinojaus Farma
160 akrų žemės, 140 clirbamos,
11 akrų ganyklos, 9 akrą i miško;
4 kambarių namas, 2 baraiės 40x40
ir 30x30, 1 kiaulinyčia, kc>rnų šandė, 4 šuliniai, tvoros aptvisrtos.

Aukos Lietuvos Gynimiii.
Kadangi Lietui a kraujuose
paplūdus nuo žiau •ių Lenkų ir
ZeligoNvskio užpu >limo, kurie
išplėšė inusų so* tinę Vilnių,
tat wilsoniečiai, ] lasitarę, parinko aukų Lie1 iivos kareiTaip-gi turime 400 visijkių far*
viams.
mų didelių ir mažų. Paj duodami
Sekantieji nupi ko po šau- ant lengvų išmokėjimų arba ištuvę,:
mainome ,ąnt miesto nar tių. Par.$13.00 mos randami valstijose II linois ir
Petras Poškus . į
. 10.00 Indiana.
Jonas KundreckiiNorintieji pirkti gera*i farmas
(L. P. bona $H 0.00.)
atvažiuokite.
Viktoras Jazdaus :as .. 10.00
FIRST NATIONi
10.00,
Petras Ambroza .
REALTY CO.,
•
10.00 736 W, 35th S t , Chioago. IU.
Pranas Tūbelis..
10.00 Taip-gi priimame Libisrty BoJonas Didžiūnas
i . . . . 10.00 nus kaipo pirmą mokestį.
Pranas Meškeviči
6.00
Pranas Daugirda Veųskunas, KEIKALAIMU VIENO AR DVIEJ(J
LIETLVUJ V Y R f .
Po $5.0Q: S. A Rakauskas.
Kurie savo atliekame lai!ke norėtu
S. Jazdauskas, J D. Rimeikis, pramokti gero biznio. Gal i uždirbti
nuo $50 ir daugiau į savaUe ipokiP. Abromavičia,
naiitics. šis pasalinis darbii« nckiiuįkunas.
dLs
Jusg dalHirtinio uisiemūrao.
P. Tginkis
ir AP.o &
Tkii.:
i\r\
K ^ l ^ i n U H i - m i r i B rUO v » 1 išryto iki
Griaus

» « « - » » •

Tel. Harrison 6688

• ^ • ^ » » » » » * s:•:

Dr. L L MAKARAS

DR. L C. BORLAND
209 S. State Str.
Kam p. Adams
Valand.: 1 iki 4 po piet. Nedel. 10
vai. Iki 12 diena.
l i e t u v i s perkalbėtojas
Sered.—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 12
X "

• • • • • • • • •

• • • • • • •

Phone Seeley 7439

DR. I. M. FEINBERG

LIETUVIS ADVOKATAS Vai. rytais 8 iki 11, vak. 6 iki
Nedėliomis 11 iki 1.
450» S. AshlBad Ave. Ghlcago, 1
Phone Varde 106S
Xi^^^^$^0$$dOs^^^$d^$$

Illinojaus Farmų Ieško tojams.
rupesniu
Gražia Vieta.

VVliSON, PA.

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

LAWYEE

Visi aukojo, išskyr us poni praAukos $122.00 pasiųstos per
monininkėlių, kuri i žalta sir- T. F . LieAuva^ kareivia]ms.
dimi atsisakė ir ne lavė aukos,
Aukotojams tariu aei u.
Lietuvos L. P. 1 onų turime
S. A. Vensk linas,
pardavę už $7,^00,
T. F. 96 s>k rast.
M. Mikeli ttiis, rast.

0. A. ffevtdiutė,
raštininkė.

"4537 So. Ashland AVvenue
Chicago, III.
iinimiiiiimiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiisiiiiiiitiiiiiiiTiiiiiiiiiiiiftiTi

J. P. WAITCHES

Mes pritaikome aki liti--. Turime C'olmnhia Grapliauola* ir l'i km lus. Trlcfoim.s Caiu^l 5476.

Lapkričio 14 i .
p-Iės R. Oenčiausk litės ir j)-no
J . J . Jasulaičio, te po surengta
pramogėlė L. Ra r 1. Kryžiaus
naudai. Pelno likc $47.00. Per
kolektiį ta vakari; aukojo:
P o 2 dol.: P. 1 asi liauskas,
Ant. Aponavičius.
P o 1 dol.: J . (Job ris, A , Uenčiauskienė, O. J i dišienė, V.
Balkus, Aug. M; rkunas, J .
Liilx»tkjevičienė i O. A. Nevuliutė. Str smulk ais viso sukolektuota $17.4;").

DR. S. MIKELIS

Telefonas T a r i a SM4

Hankan Jewelr • & Graphophone Co., Inc.
Arti Leavitt
2209 West 22nd Street,

M I £ W A U K E ] \, W I S .

<

5

j

<

itsiana "a T

t

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 10000 So. Michigau Ave.,
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po
piet, 6:30 iki 8:80 vakar*.
Residencija: 19518 P e n y Ava.,
Tel. Pullman 841

K
S

I
j

T d e f a o M Poli man 8662

Dr. P. P. ZALLYS

j

Gydo specialiai visokias vyrų ir I
Lietuvis Dentistas
moterų lytiškas ligas.
10801 So. MlcbJgan Avenue
2401 Madison St., kampas Wes-1
Roselaad, 111.
tern Ave., Chicago.
VALAKDOS: • ryto Ud • vm
rel. Pullman 842 Ir 8180.
Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak. 1
K '
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Laivakortes

SIŲSKITE PINIGUS L IEJUVON, KOL KtJRSAS YRA IŽEBIAS. DASTATOME PINICf US I PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ.
Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Washing-

• Parduodame laivakort es
į Lietuvą i r iš Lietuvos.

.

s

tone.

Padarome legališkus d okumentus,
dovernastiis,
įgaliojimo aktus.

i

Parduodame lotus, na
mus, farmas, padarome
paskolas ir apdraudžiame
nuo ugnies.
Visus reikalus atli€'kame greitai ir sąžiniškai. Visais
s reikalais kreipkitės pas

į

PAU1L P. BALTUTIS and CO.

| 901 VV. 33rd £Jtreet

Tel. Yards 4<6 6 9

Titiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiitiii iiiiiiiiiiiiiiiit.:::

i

Chicago, 111. i

::i::::::::;..;awimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinl
3 -\

mm

Vienu Lai

j New Yorką

}

Jau atsidarė taip ilgai hiukiamas tiesioginis kelias iš Liepcojaus (Libavos) į Nevv Yorka.

- Laivako•rtės (Šifkortes) Kainmoja $145.00
Mes parduodame laivaicortes (šifkortes) BE PERSĖDIWkfO iš Libavos į Ameriką.
Iki šiol žmonės be patyirimo turėdavo daug neparankumų.L, bet dabar Kompanija įsteigė
savo skyrius KAUNE ii LIEPOJUJ. Tas daug pagelbėis išgavimui ir užvizavimui
pasportų kelionei į Amt sriką.
Žmonės kurie pirko lai1trakortes (šifkortes) per mus jau daug iš tų pasažieriu yra atvažiavusių.
Nėra abe jonės,kad dabar galima bus atvažiiuot greičiau.

Parandavojame
Baksus $2.50

Pampiname

Metams

Raštus

Notariškas

EUR0PE/LN AMERICAiN BUREAU
. PETRATIS ir S. L. FABIONAS Vedėjai

809 Weat 35-tlI SI, (prie Halsted)

Chicago, HL

Kasdien nuo 9 vai. ryt o iki 6 vai. vakare.
V a k a r a i s : Ųtarniukais, K e t y e r ą a i s ir S u b a t o m i s nuo 9 vaai. ryto iki 9 vai. vakare.
Nedėl iomis njio 9' vaT. "iiIr^t© iffi13 • po pietų.
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

PRANEŠIMAS!

.••••»»M»1»»»»»{j§

AUKOS LIETUVAI.

i

*

Nebenžidgo išeis iš spaudos " D r a u g o " sieninis ka
lendorius.
Kalendoriuje bus pažymėtos šventės,, pasninkų die
nos ir tt.
Kalendoriuje rasite gražių tnimpų/išsirekškimų.
Kalendorių puoš brangus Lietuviui paveikslai iš
Vilniaus.

Lietuvių Politiškas ir PašelPenktadienis, Gruodžio 17 d.
pos Kliubas savo priešmetiniaLozorius.
šeštadienis. 'Gruodis 18 d.. ine susirinkime, Gruodžio 4 d.,
1). Sliemaiėio sver. .Lietuvos
Teotimas.
Gynimo reikalams iš iždo au
Aušros Vartų Panelės švėna., Dabartinio Vilniaus
kojo $100.00.
Vyskupo, Gedimino kalno.
AUKOS LIETUVAI.
\
Piųigąj
pasiųsti Lietuvos
" D r a u g o " nuolatiniai' Sfkaitytojai gaus tą kalendo
-7Misijos pirm. p. Jonui Vilei
rių (tykai. Jei kas daugiau norėtų gauti, teužsisako išMorgan Park ir Mt. (Iroonšiui.
kalno, kitaip vargiai galės gauti.
wood, f U. tai Chieagos prie
Be to padaryta rinkliava ir
miestis, kuriame gyvena apie
" D R A U G A S " PUBL. CO.,
nariu tarpe, kurie sumetė dar
šimtas
lietuvišku
šeimynų.
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, Illinois
$52.00*
Mes, .žemiau pasirašo, išginle
Aukojo..Po $5: K. Betingis,
z
per kikrašrjus Lietuvos Misi M. Navidkas, J. Pudžuvelis.
jos baisa, jog tėvynė pavoju
Po $2: .1. Jonušas, P. Siū jos darinkta da p. V. Jodelis. je,' nutarėm pereiti per savo
lius, F. Stasiunatiis, S. Norvi- • Tame pat susirinkime kalbė
kaimynus ir parinkti aukų
ta ir apie tėvynės, Lietuvos,
das, T). Sbemaitis.
LIETUVIS ADVOKATAS
sužeistiems ir našlaičiams, ku
dabartine
padėtį.
Kadangi
mū
Po $1: K. Rekašius, P. SeOfisas Didmlestyj
riuos globoja Lietuvos Raudo
2t So. La Baile Street
reikis, C. Kundratli, A. Evert- sų broliaUkrbininkai, nieko
Kam bar i s 816
Tel. Central 3684
nasis Kryžius, Kurie rinko ir
skis, J. Durša, A. Trijonis, A. negailėdami, stato savo gyvaValandos: 9 rytoMkl 1 po plet
renka^ aukas, tiems nereikia
>tis\pavojun kovodami uz LieWest Sides Ofisas
aiškinti, kokius surandi žmo K raugei i s, K. Taperauskas, J.
1*01 W. 22-nd Street
Bemofas, K. Bendvilas, Izr-tnvos laisvę, tat L<et. Darb.
nes. Po sunkaus dienos darbo,
Kerte LesMtt S t
Tel. Canal 2552
Są-gos Cliicagos Apskritis ra
Strazdauskas,
K.
Razminas,
Valandos:
nuo
4
Iki
6 po piet Ir
ateini į namus ir pabeldęs j
nuo 7 lkl 9 vakare
gina visas kuopas visomis jieduris pasakai atsilankymo tik P w Binkis, "F. Seilius, J. Iva
slą. Tikras Lietuvis ar Lietuvė nauskas, J . Radavičia, J. Stu- gomis remti Lietuvos Laisvės
tuojau duoda auką ir apgai renas, V. M u sulas, V. Razmi Paskolų ir padėti Tautos Fon
lauja, kad tiek tik gali. Kiti nas, F. Eismontas, J. Vingelis, do užmanymui sukelti $100,000
K. Vutel, S. Jerembauskas, J. gynimui Lietuvos laisves.
. kokių tai priežasčių dėlei atsi
Blauzdis, A. Memonavioia^ T.
Lietuvos dvarponiai Lenkai
sakinėja. Blogiausia su lenk1900 S. Halsted Str.
kėsinasi atimti mūsų broliams
Mačiulis, J. Navickas 50c.
bemiais, kurie rėkia, kad ne
Tel Canal 2118
A. Booben. -darbininkams laisvę ir nori
reikia duoti aukų, nes kai Lie
Valandos: 10 ryto lkl 8 vakar*
padaryti savo vergais, kaip
Gyvenimą*
tuva neturės pinigų, tai ir ka
IŠ LABD. SĄJ. ŠEIMINIO kad kitados buvo.
2811 W. «3rd Str.
ras pasibaigs. Pas vieuą LietuTel Prospect I4«6.
VAKARO.
\ Tat-gi
remkime
mes
vj ant TToman a ve. uamnose
juos Lietuvoje, pristatydami
radome 5 vyrus, kurie, išgirdo,
L. Saj. šeiminis vakaras buvo
reikalingų' ginklų. Pirkdami
kad renkame aukas Lietuvos Gruodžio 5 d. (Jerai pavyko.
L. L. P. bonus- ir remdami A. PKTRATIS
S. FABŪOKAB
• Raudonajam Kryžiui, trys ta Apmokėjus išlaidas, gryno pel
Tautos Fonde, padarysime tai,
A. PETRATIS & C0.
rėsi mums duot Į kaili o du no liks keletas desėtkų dol.
kad mūsų broliai-darbininkai
Mortgage Bank
pašaukt policiją suareštuoti.
širdingai aėiu mųs mergai išvys ponus iš Vilniaus ir Lie
R K A I i EfeTATE—INSCRAlfCK
Vienok išėjome su sveiku kai tėms ir vyrams už patarnavi tuvos žemių. Tada laisva ir European American Burean
Siunčia Pinigus, Parduoda
mą tame vakare. Jie skaniais (įemokratinga Lietuva bus- ant
liu, tik negavę aukų.
Laivokortes
Visiems aukojusiems taria užkandžiais patenkino visus visados.
ROTARIJUaAS
sveėius.
• #
me širdingą aoių! Aukojo:
809
W.
85tn
S^J.
Ohioaffo, DL
R. Andreliunas.
Telephone Boulerard 911
Širdingai aėfu visiems daly
Jonas Žiedas ir Vincas Pū
posėdžio pirm.,
J " • • • • • • • • < > • »m » » • • • • » • • > • !
vavusiems tarno vakare. Savo
kas po $5.65.
M. Zizas, rast.
atsilankymu
prisidėjot
prie
Dom. Balzaris ir Vr. Andripadidinimo našlaičių iždo.
šiunas po $5.00.
VIEŠA PADĖKA.
L. Saj. Vakaro Rengėjai.
K. Niedvaras $3.00.
Širdingai ačiū Liet. Vyčių 13
Praktikuoja 39 uietal
Po $2.00: V. Mileris, M. Kai
Oflaas
2149 So. Morgan St.
k p. artistams už atvaidinimą vei
PĖOTOKOLAS.
lis, K. Pi Ii pa viri a, V. Savic
Kerte 22-ro St.,
Chirmgo, UL
kalo Labd. Sąj. šeiminiame vakakis, J. Tamašauskis, A. Aoas.
8PECIJALJSTAS ,
Vyrišku, taipgi caroPo $1.00: V. Kundrotas, J. Lietuvių Darbininkų Sąjungos re Gruodžio 5 d., š. m., kurie p«« Moteriškų,
«< nlškų ligų.
/
tarnavo*
be
jokio
.atlyginimo,
išChieagos
Apskričio.
OFISO
VALANDOS:
Nuo
10
ryto
Bergiola, K. Šiauštas, F. Animant keletą dolierių del neiSvfcn- lkl • po pietų, nuo. f lkl I valan
derson (Švedas), V. Klevickis,
da vakare.
Susirinkimas buvo Lapkri tf-nmų lėšų.
Nedėllomis nuo f lkl 1 po plet.
Z. (Gasparas, F. Vi gantas, J.
L. V. 13 kp. yra prakilnus jau
čio 2S d., Aušros Vartų parap.
Telefonas Yardft 987
Baranauskas, F . Petrai kis, P.
svetainėj. Nepribnvus pirmi- ninus. Jis nesykį, jau padėjo nas- |6^»—— * * » » » » • • » » < • • » • » • • • • • ! • •
Gintautas, A. Lalala, T. Vana
ninikui, jo vieta užėmė vice laieiii reikalams. ,
gas, J. Zigmantai t i s, A. Jarą
babd. Saj. vardu artistams dar
pirmininkas, p. R. Andreliu
DR. S. BIEŽIS.
kaitis, J. (laižauskis, V. (launas, kuris susirinkimą atidarė sykį tariu ačiū.
LIETUVIS GYDYTOJAS
diešius, V. Palubinskas.
8. Jucevičius.
IR CHIRURGAS
malda. Protokolas praeito su
2201 West 22nd Street
Kitos smulkiais, po 50c.
sirinkimo perskaitytas ir pri
Tel. Canal 6222
Viso $55,30.
Res. 8114 W. 42nd Street
imtas.
Tel. McKlnley 4181
Pinigai (3,500 auks.) pasių
•^.-~Raportai:
sti Lietuvon, vardu Lietuvos
CHICAGOS LIETUVIAMS.
valstybės prez. A. Stulginsko.
| » » » » » M I » » I M » » į ',
. . - • - - 20 kp. pranešė, kad jį ren
Tel. Ran4olph 2898
Jonas
J.
Romanas,
Lietuvių
Vincas Pūkas,
gia prakalbas, idant išaiškinti
Prekybos Bendrovės Preziden
A. SLAK1S
Jonas Žiedas.
visuomenei darbininkų organi
ADVOKATAS
tas atvažiuoja Chicagon £ e t Ofisas
Yidunniestyj
zacijos tikslą ir uždavinius.
ASSOCIATIOJf
BLDG.
vergeT
Gruodžio
16
d.,
1930
m.
IŠ BRIDGEPORTO.
5J kp. atstovas pranešė, kad
19 So. La SaUe St.
Kurie turite reikalus ir no Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų.
trumpoje ateityje kuopa stei
Panedėliais lkl 8 vakare.
rėtumėte pasimatyti su juo
Gruodžiu 5 d. drangija Šv.
•"
Nedėllomis
ofisas uždarytas.
gia kooperatyve knygų san
ypatiškai,
malonėkite
atsilan
'Kazimiero Kar. laikė priešmekrovą, kurioje bus galima gau
kyti į Chicagos skyriaus Ben
tinį susirinkimą.
Padaryta
ti visokio turinio katalikiškų drovės ofisą, 3249 So. Halsted
rinkliava "(Jeležihiam Vil
knygų ir laikraščių.
St.
kui".
Raportas komisijos kaslink,
V. M. Stulpinas, Vedėjas
Aukojo:
Įsteigimo biuro, kuris pagelbė
l
ADVOKATAS
i
P. Vasiliauskas $5.00.
tų surasti darbo ieškantiems jo
•
Ofisas Didmiesty]:
Po 1 dol.: M. Easunas, L. darbininkams. Komisija pra
• 29 South
La Salle Street
l
Alelunas, K. Svaronančis, K. nešė, kad nieko tikro da netu
Kambaris 834
•
Kaminskas, D. Statkus, L. ri ir nėra susižinojus, kur if
• Telefonas: Central 6888
Perkėlė savo ofisą po ntuq.
Zogella, J. Ėringi s, M. Svaro- kaip butų galima įsteigti mi
• • » » » » — » » » » ^ » » » » » » « » — s»—»*»
4729
So.
Ashland
Avenue
l
nančis, K. Kareckas, M. Šiiri- nėtas biurą?. Tas reikalas il
J Vakarais, 812 W. 33rd St. •
Spcdjalistas
kas, K. Sasiunas, J. Matiiliaus- gai ir plačiai svarstyta. Visų D4IOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ U O Ų
Telefonas: Vardą 4681
Z
kas, M. Matui i anūkas, J. Šilei buvo nuomonė, kad reikia Valandos nuo' 10 iki 12 išryto; nuo
kis, M. Lab4nauskas, J r Mar- įsteigti biurą arba agentūrą, 2 Iki 6 po pietų; nuo 7 iki * : ! •
r
vakare.
Nedėllomis
10
lkl
1.
euška, J . Šert i alka, J. Marti kuris pagelbėtų ieškantiems
Telefonas Drexel 9880
S. D. LACHAWICZ
naitis, K. Kasiulis, J. Jozaiti*, darbo darbininkams ir apsau
IilBTUVYS GRABORIUS
rrcr
Patarnauju laidotuvėse koplg1au«l«- Itel
B. flrinis, V. Erinei s, J. Pa- gotų juos^huo visokių agentų
kalė raeldilu atsišaukti, o mano darbu
bualte ulganėdlntl.
lijanskas, A. Juniavičia, L. išnaudojimo. Nutartą kreiptis
2814 W. 28rd n .
Onicago, DL
iiiiiiimiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Urnezas, T. Al ei i imas, P. Ja- dienraščio " D r a u g o " išleistu
Tel. Canal 8199
Resid. 1188 Indepeodeaoe Blrd.
»
Telefonas Vau Buren 394
nenas, K. Orinis, P. Runiala, vėm a r negalima butų prie
K. (Jasilionis, Smulkiais $2.25. laikraščio toks biuras įsteigti,
Km
•»»»»»»mmm.
Telefonas
Bonlevard 9199
Viso $37.25. Pinigai pasiųsti nes iš dienraščio visi gali su
Lietuvos Misijai
Rasas Gydytojas Ir Chirurgas
žinoti,
kur
kokios
dirbtuvės
Moteriška, Vyrlsan
^
J. Jozaitis, reikalauja darbininkų. Tokiu Specijallstas
Valka Ir visų cbronjjka Ilga
/ nut. -rast būdu danbininkai surastų dar VALANDOS: 10—11 ryto 9—S po
DENTISTAS
pieta, 7—§ vak. HedėUomls 1 0 — U d.
S881 South Halsted Street
bą be,kitų išnaudojimo. Tam Ofisas 8S64 So. Halsted St., Onicago
Valandos: 9—11 A. M.
Telefonas DroTer §6tS
l—«: 7—1 P. M.
PLATINKITE ' D R A U G Ą . " tikslui prie esamosios komisi-

JLLI <*SL JL - I V

Jr\m
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H LIETUVOS:—Neužmirškite savo mylimųjų tėvynėje! Tegul Kalėdų
šventės būna jūsų tėvukams, broliams ir sesutėms linksmios! Siųskite jiems do

v

vanas piningais, per:—

u.
1

JOHN KUCHINSKAS

Dr. A. L. Yuška

DR. G. M. GLASER

Sąjur
tfl

(Lietuvių Prekybos Bendrove)
3 2 4 9 S. Halsted St.,

- •!•

Chicago, III.

1

A I

I JUi

•M
I

Kas
Pas
giai. Už
vandens

j

K

nori pasidėt piningus j Banką Lietuvoje ant procentą, mes patarnaujame.
mųs galima pirkti laivakortės, ir siųsti j Lietuvą baksais dovanas ir "drapanas sau
pristatymą mes pilnai gvarantuojame, nes kiekvieną siuntinį jSiuriname.nuog ugnies,
ir vagių.
, v^jįfiSNK

•'

i •

Sį Bendrovė kviečia visus kad pirktu jos akcijas (šėrus) įr dalintųsi
pelnu. Šerai kai
Vv
nuoja po $6.00. Kas ankščiau prisidės prie mųs tas daugiau pelnys.
Kurie važiuoja į Lietuvą, mes parūpiname pasportus ir kitus reikalingus* dokumentus ge
rai ir greitai.
*
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ofisai yra jsįeigti šiuose miestuose:
Turime kelis šimtus savo agentų
Boston 27, Mass. (414 W. Broadvvay)
įvairiuose Amerikos" miestuose.
Home Office
šiuose
Chicago, DL (3249 So. Halsted Str.) L " eh,TO,e T * * d ™ . r a n d asi
miestuose:—Kaune
Wilke»-Barre, Pa. (300 Savoy
* — . _ » - — (Laisvės alėja No.
TKeatre Bldg.) 70), Vilniuj (Didžioji gątyc 73), Ma;
žeikiuose, Pana vėžyj e, Skuode, Liepojoj,
«ew Tork crty, n. i .
(498 Washington Str.) Vabalninkuose, Šiauliuose ir Mauručioje.
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NIEKAS NEGALI SUSILYGINTI

su

BOLS

„>
Tiktai viena "Non-Set Automatiško Stop" Malina
$25 iki $275.00.
J
Ateikite pasiklausyti Naujų Gruodžio Mėn. Rekordų. Ą

Tąžyg

Jeigu gero teisingo patarnavimo ieškai, tai eionais ji *S
visuomet fasi.
'
I
t
Mes nekuomet negarsiname vienos rųšies dalyką, o par
duodame kitos.

•

K

i

S V. W. RUTKAUSKAS

B

Musų kursas yra pigiausias. Piningai-į Lietuvą nueina į 20 dienų. Mūsų čekius išmaino visur be klapato. Į Kauną važiuot piningų atsiimt nereikia, nes piningus pristatome j
artimiausią pačtos stotį.

•••iVL

Oen
Tautu
priimi
Rioa,
ja.
Pra
laikė
Bulga
ninka^
Prane
imti 1
balsuc
mažai
Bulgi
jungo?
Prai
tralijo
savo i

1

TELEFONAS Y A R D S 6 0 6 2

•

PRANEŠIMAS

ANT
ARB

r

Laikrodžiai, Deimantai ir Graznos 14 JC Žiedai, Len- E
ciugelai — už labai prieinamas kainas.

JOFFEY'S

462S

lk i Avenne

**' ** *
vnicagO, ui*

'i
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DIDŽIAUSIA Į lETUVlSKA KRAUTUVE CHICA&OJE

DR, CHARLES SEGAL

DR.A.A.R0TH,

DR. C. KASPUTIS

llllllllllllllllllllilllllllljllllllllllflllllllll

k

Kon!
Iš Ar
kad R
kiai
nacijoi
raa, k
Mušta
suareši
propa<
ti.
Ta?
reikia
^ m
viena?
raėnijc
sa^bja
}>ol«ev
cijcmal
nekuai
nesutil
Amer

Turi

; P l A t L OLIBBN KONCBRTINA

leidžia
Juos Ii
Pranei
Bet
konais
jonai i s
ir liet
ma, ta;
kius p
Ame
ig Ak
Karsai
Turkų
ja. .Tu

NLM0KES1 PINIGUS BEREIKAL0
Masą krautuv^—viena i i didžiausių Ohicagoje
Parduodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip negausi
Mašinėlių laiSkains drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Uflaikom visokius laikrodžius, žiedus, fliabiniUB ir deimantinius; gramaionua lietovižkais rekordais ir
koncertiniu geriausių, armonikų Tusišku ir prusižkų ildirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
muzikalifikus instrumentus atsakančiai
«

Steponas P. Kazlawski

^R

-

K"

o* %

4632 So. ASHLAND A VE.,
CHICAGO, TT.T.
' Telefonas: DBOVEB 7809
ur

