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Talkininkai Siunčia Komisiją
Austrijon
Prancūzai Nori Visai Sugriauti
Vokietiją
KOMISIJA IŠTIRS PADĖTĮ ji, sako, padarytų ekonomi
nių ryšių, tuomet iš anų pa
VIENNOJE.

kilti! politikinė sąjunga. Oi
Nesutikmai Vokietijos išgink- tas neleistinas daiktas. Aus

trija pati viena turi gyvuoti
lavimo klausime.
arba visai pragaišti.
Paryžius, Sausio 26. -— Tal
kininku premjeru konferenci Vokietijos išginklavimas.

joje, tv. nugščinusios tarybos
posėdžiuose, svarstant Austri
jos klausimą buvo paduotas
sumanymas,
kad tos šalies
finansiniu padėjimu rūpintų
si Tautu Sąjunga.
Bet sumanymas nepriimtas.
Paskirta komisija ir jai pa
vesta ištirti finansinę ir eko
nominę padėtį m* tik Austri
jos, bet ir visos Europos. Komisijon ineina visu talkininkii
reprezentantai.
Spėjama, kad tomis dieno
mis visi komisijos nariai su
sirinks posėdin ir pirm pasi
baigsiant konferencijai aptars
visus savo darbo pienus.

Anglijos ir Prancūzijos ministerini ekspertai v premje
rams raportavo apie militarinę Vokietijos padėtį ir jos išginklavinių. Patirta, kad Vo
kietija išginklavimo žvilgsniu
dar heišpildžiusi Versailleso
taikos sutarties sąlygų.

Anglijos
premjeras Llovd
George tuomet pasiųlė Vokie
tijai prailginti išginklavimo
laiką ligi ateinančio Gegužės
mėnesio 1 d. Jis sakė, kad Vo
kietija šiandie talkininkams
nepavojinga ir nėra ko jos bijoties. Paleisti savo miliciją
Vokietija irgi negali. Nes ta
reikalinga vidujinei
šalies
tvarkai ir apsidraudimui nuo
Neduoda pinigu Austrijai.
Austrija |*)r talkininką ko bolševiku.
misiją buvo pareikalavusi pa Su tuo nesutiko Prancūzi
skolos. Bet premjerai nesuti jos premjeras Briand. Tuomet
ko. Tokia paskola, sakė jie, Italijos ^premjeras ‘pasiųlė
apsunkintų pačių talkininkų kompromisą. Jis pasakė, jog
tuo tikslu
gyventojus. Nes jiems reiktų reikia padaryti
nuo jų imti pinigus pasko i bent kokią programą, gi pas
lomis arba speeijalėmis mokės kui pasitarti su pačiais Voj kiečiais. Tas pasiųlyjnas netirais ir duoti Austrijai.
{priimtas. Pagaliau
nutarta
Po šito laivo pakeltas klau
simas, kad jo i taip, tai Aus pareikalauti utilitarinių eks
raportuoti
trija turėtų susirišti kokiais pertų dar kartą
apie
Vokietijos
militarinę
pa
nors ryšiais su savo kaimininlietį.
gomis šalimis.
Pasirodo, kad Prancūzai yČia pašoko Italijos premje
ras ir pranešė, kad Austrija ra nusistatę visai sunaikinti
negali turėti .jokių ryšių su Vokietiją, nežiūrint to, kad
kitomis valstybėmis nei eko tas galėtų pakenkti ir pačiai
nominiais žvilgsniais. Nes jei Praneuzjjai.

GAL TALKININKAI PRI
VERS LENKUS APLEISTI
VILNIŲ.
PRANEŠAMA APIE GALI
MĄ ULTIMATUMĄ LEN
KIJAI.
PARYŽIUS. Sausio 26 (Ra
šo angį. laikr. koresponden
tas). — Prancūzija ir D. Bri
tani* a šiandie jau priešingos
maišyties į vidujinius Rusijos
reikalus tiesioginiai ar netie
sioginiai.
D. Britanija didžiai nepa
geidauja, kad bolševikai at
naujintų karą prieš Lenkiją.
Kad neįvyktų karas, reikia
prašalinti kliūtis, kurios gale
tų pakelti karą. Svarbiausio
ji kliuts yra Vilnius.*
Tad D. Britanija pasiketinu
sį pasiųlyti talkininkams Len
kijai pasiųsti ultimatumą, ku
riumi Lenkai butų priversti
praginti ii Vilniaus gen. Želi
gowskį.
'

šuvos skirta administracija
užima Vilnimis sritį. Tad
Lenkai galėtų pasakyti, kad
Vilniuje jau nesama Želigo
vskio, jei ultimatumas tu
rėtų
paliesti Zeligowskj.
Reikia manyti, kad jei talki
ninkai siųs Lenkijai ultima
tumą, tai jie pasakys Len
kams apleisti Vilnių. Tok
sai ultimatumas padarytų
Lietuvai daug teisybės. Ji
skardžiai atsilieptų visoje
Europoje.

IŠ VISUOMENĖS IŠLUPTA
PUSANTRO MILIJARDO
DOLIERiy.
Washington, Sausio 26. —

Senatorius (’alder iš Nevv Yor
ko valstijos išreiškė nuomo
nę. kad f>“rniai perbrnngiai
nardinsiant anglis iš visuome
nės be reikalo išlupta pusan
tro milijardo dol.

Joliet, IU.. Sausio 26. —Čia
Anot
žinių, Zcligowski Šv. Juozapo ligoninėj mirė Jo
jau kraustosi. ar gal ir iš hn Reading, eidamas 163 me
sikraustė iš Vilniaus. Var tus.
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PLIENO ĮSTAIGOS GRA MAIŠTUS KELIA ROLŠEVIKŲ KAREIVIAI.
ŽINA DARBININKUS.
DUODA DARBO SUMAŽIN Londonas, Sausio 26. — Ru
TOMIS UŽMOKESNIMIS. sų bolševikų karuomenė ()-

ANGLŲ 8PAUDA APIE
PREKYBĄ SU RUSIJA.
Sako, “pasiduota sovietą norams.

Londonas, Sausio 26. — Pa
pockoje, netoli Latvijos rubeskelbta čia Anglijos su sovie
Kalbama apie grąžinimą 12 žių, pakėlė maištus ir nuga tine Rusija pi'oponuojama pirlabino keletą komisarų, pasa klybos sutartis.
valandų darbo.
Tą sutartį
kyta depešoje iš Rygos, per Krassinas nuvežė Maskvon.
Kai-kurios plieno įstaigos Copenliageną čia atėjusios.
Kuomet ten sutartis bus pri
Caluiiiet-Indiana
sugrąžina
Maištas, sakoma, tuojaus pažinta, tuomet Anglija bus
darban (langiau durbininkų. buvo numalšintas spėkomis. geruose santikiuose su Pavie
Atrodo, kad darbui išnaujo i- Bet apie tokius pat maištus j tine Rusija.
ma didėti po keliu mėnesių bolševikų kareivių girdima ir
Svarbiausieji posmai.
visai menko darbo ėjimo.
is kitų vietų.
Inland Steel Co., Indiana Sako, kareiviai maištus ke Sulig tos sutarties, abi pu
si panaikina nedraugingą atHarbor, Ind., priėmė daugiau lia dėl alkio ir šalčio.
Kadangi
apylinkėse,
kur
sinešinią ir propagandą kita
tūkstančio darbininkų, anot
karuomenė, link kitos.
Bolševikai ypač
gautų žinių. Šiandie ta kompa stovi bolševikų
viskas
nuo
gyventojų
rekvi

pasižada nekurstyti Azijos gy
nija savo įstaigosę turi suvirs
zuojama,
tad
vietomis
pake

ventojų prieš Anglijos reika
2,500 darbininkų. Normaliais
lia
maištus
ir
patys
gyvento

lus. Kita kitai šaliai nedaro
laikais dirba apie 7,600 dar
jai.
Maištai
visuomet
pasibai

blokados ir nepakenkia pirkbininkų. Priimtiems atgal dar
bininkams sumažinama užmo gia gausiu kraujo praliejimu. Ivbai. Be to, sutarty pažymė
ta, kad Baltijos jura apvalo
kestis nuo 18 ligi 25 nuoš.
NAKTINIAI
RAITELIAI
ma nuo minų. Atnaujinami te
Interstate Tron and Steel Co.
PERSEKIOJA
ŪKININKUS.
legrafu ir pasta liuosi susi
East Cbicago, įstaigose pas
siekimai, inėmus net “pareel
kelbta pilnos dienos darbo.
Tas paliečia 600 darbininkų. Gubernatorius įsakė padaryti post.”
tardymus. .
Tai svarbiausieji
posmai
Tos kompanijos dirbtuvėse
generalei
sutarčiai.
per kelis mėnesius menkai bu
Lexington, Ky., Sausio 26.
vo dirbama.
Spaudos nuomonės.
—
Aną^ naktį kaukuoti nakti
4
General American Tank Car
Laikraštis
Times
tuo
doku

niai
raiteliai
Batli
ir
Fleming
Co., Indiana Harbor, Ind., pri
ėmė 300 darbininkų extra. Dar apskrityse apsilankė apie pas mentu nepasitenkina. •Svar
bas eina pilnai. Kompanija sa penkioliką ūkininkų. Pagrū biausia todėl, kad nieko ne
kosi gavus daug naujų užsa mojo jiems neduoti turgun ta minima apie Rusijos skolas.
bokos, kol šitos kaina nepa Darbo organas Daily Hekymu.
\ .
rald
pareiškia, jog Anglija
Steel and Tnbe C<m tame kilsianti. Kitaip busią blogai.
t robe-i
pačiame mieste palaiko darbe
sijos valdžią.
Bet išreiškia
sius.
75 nuoš. darbininkų. Sakoma,
baimės, kad bolševikai neišRaitelių buvę apie 36.
darbininkai sutikę su mažės
kęs nekurstę Azijos gyvento
Kuomet
'apie
tai
pranešta
ne 15 nuoš. užmokesnimi.
Hubbard Steel Co.,
East valstijos gubernatoriui, tasai jųCbicago, paskelbė tomis die tuojaus parėdė atlikti tardy- Daily News nuomoniauja,
nomis pradėsianti darbus vi mus. Tr pasakė: “čia netu- kad sovietų Rusija gavus tai.
same pilnume. Ligšiol dirba rėš būt jokių naktinių raite loo labai pageidavus. Nes ta
lių, kaip ilgai aš busiu Kent- sutartis reiškia Rusijos pripa
vos 20 nuoš. darbininkų.
ucky gubernatoriumi.”
žinimą.
United Steel
Corporation
dirbtuvėse, Garv, Ind., dirba
PRIEŠ RIAUŠININKUS PAapie 90 nuoš. darbininkų. Tiek
SIŲSTA KARUOMENĖ. ,
pat darbininkų dirbu ir Illi
—
-»
nois Steel Co. įstaigose, Sou
Londonas, Sausio 26. — Ali- COPENHAGEN. — Iš Gelsinth Cbicagoje.
ahobade, Indijoj, pakilusios gforMo gauta žinių, kad Kijeve
Abelnui imant, visose plieno milžiniškos riaušės. Prieš riaupakėlė maišia bolševiku gamizodirbtuvėse smarkiau praside šininkus, kurių esama suvirs
nas, paėmė arsenalą ir užėmė apda darbai. Daugelis nuoino- 10 tukst., pasiųsta karuomelink miestą strategines vietas. Tš
niauja, kad palengva imsią nė.
,
Maskvos toji žinia teeiau užgina
gerėti laikai. Kiti sako, kad
ma.
su pavasariu prasidėsiąs sta sumažinta užmokesnis 10 nuoš
tymas namų. Nes jiamams rei Bet dirbama pilnas laikas su
NEW YORK. — National City
kalinga visokia plieno medžia visais darbininkais.
bankos vicc-prezidentaa George
gaSmarkiai dirbant plieno1 dir Alb&ny, N. Y., Sausio 26.— K. Robertą, žymus ekonomistas,
btuvėse geležinkeliai
turės Vietos gatvekarių United Tra- tvirtina, jog industrijinis krizis
daugiau darbo. Ir jiems pa ction kompaniją paskelbė su Su v. Valstijose jau perėjęs.
tiems bus reikalinga daugiau Sausio 29 sumažinanti darbi
plieninės medžiagos.
ninkams užmokesnį nuo 60c. WASHINGTON, — Smarki
per laikraščius kova prasidėjo geŠiandie vrsose plieno dirb ligi 45c. valandoje.
tuvėse darbininkai dirba tri Šita kompanija
operuoja neralio prokuroro l’almerio su žy
mis jierinuinomis paroje —po gatvekarius ir keliuose kituo miuoju New Yorko advokatu Se
S valandas kiekvienai. Bet vis se aplinkiniuose miesteliuose. nulei I’ntermyer. šis prokurorą
įkaitina už liereikalingą jo kovą
daugiau ir plačiau kalbama,
kad kompanijos ketinančios Detroit, Mich., Sausio 26.— | prieš radikalus. Paltneris gi pri1 kaišioja advokatui provokiškumą
grąžinti (Įvi permaini — po Cadillac Motor kompanija pa
12 valandų darbo kiekvienai. skelbė, kad kai-kuriuose sa ir sėbravimąsi su bolševikais.
Tai butų kaipir baudžinvos vo įstaigų skyriuose
padi
CHICAGO. y— Čia
prasidėjo
grąžinimas.
dinsianti darbus.

NAUJAUSIOS ŽINIOS.

neatiaidi kova prieš saliunus, ku
Parkersburg, Pa., Sausio 26. riuose pardavinėjami svaigalai.
—Parkersburg Iron kompani Tai kovai rankas pasidavė fedeja paskelbė, kad Vasario prn ralė ir valstijos valdžios. Gal dau
džioje uždarysianti dirbtuves gybė salimu, bus uždaryta.

Sausio
2(5.
Remington Anus, Uni
on Metallic Cartridge Co. at
naujino dūrinis su 3,166 darbi
ninkų po 3 dienas savaitėje dėl neturėjimo užsakymų. Dar
ir su sumažinta užinokesniini. bo neteks apie 1,600 žmonių. BERLYNAS, — Prūsijoje smar
Aini ruošiamasi prie rinkimų pre
VVnrners Bros. gorsetų dir
btuvėje, kur dirba 3,000 dar Pftssaic, N. J., Sausio 26. — zidento. Norima nugalėti soeijabininkų, pndinino darbą 4 va Čia šešiose vilnonėse audimi- lintus. Prieš aoeijalistua jungiasi
landomis savaitėje su mažes nėse sumažinama
darbinin visos partijos.
ne užmokesnimi.
kams užmokesnis ir panaiki
PLATINKITE “DRAUGĄ.”
Locomobile Co. dirbtuvėje nami bonusai.
Bridgeport, Oonn.,

t
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
$0 vyrų, pabėgo 54; 3 kuoĮ
— 81 vvr., pnbėgo 26.
Mažas džiaugsmas Varsai
Bolševikai išbėgdami
čia
paliko keletą karvių — rašo turint tokius “narsuolius.”
ma Kauno laikrašty Lietuva.
— Tomis karvėmis jau tre PROTESTUOJA PRIEŠ D]
ji metui naudojasi milicija ir PORTAVIMĄ LORDO MA
kiti valdininkui. Ir tuomi da
JORO.
roma skriauda valstybei.^-Nes
tos karvės turi prigulėti jai, Detroit, Mich., Sausio 26.^
bet nekani kitam.
Vietos vyskupas Gallaglivr po
skelbė pareiškimą, kad nelej
MASKVOS KALĖJIMAI
dimas Suv. Valstijose viešei
KUPINI.
Corko lordui majorui O’Calli
ghan yra priešingas amerikę
Latvių nelaisviai grvžę iŠ niškoftis tradicijoms ir įžel
Maskvos pasakoja, kad kalėji džia žodį “demokratybė?
mai Maskvoje kupini žmonių. Vyskupas kritikuoja
Daugiau kai šimtas tūks portij sistemą,
sulig kurios
tančių žmonių, tai reiškia vie pasaulis padarytas milžLnil
na dešimtoji visų Maskvos kuoju kalėjimu.
gyventojų dalis, laikoma ka
GAVO JURININKO CERTIlėjimuose.
FIKATĄ.
Visi vienuolynai
pakeisti
kalėjimais ir antrasis augštas
Provodniko dirbtuvės intaisv- Norfolk, Va., Sausio 26.
las laikyti nelaisviams. Ten Airijos miesto Cork lor<
laikoma apie 26 tukst. nelais majoras O’CalIagban, kuriai
liepta apleisti Suv. Valstij#
vi ų.
čia gavo jurininko certifikat
VARSA VA NEPAMIRŠTA ir iškeliavo į Nevv Yorkąt R
kur leisis kelionėn, kur jt
VILNIAUS.
patinkama.
16 ROKIŠKIO.

Padalindama druskos ištek
lių Varšuva paskyrė 50 vago
nų druskos ir Vilniaus sri
čiai. 9
Vilniuje javų laukiamu at
vežant iš Poznanės.
Vilniaus Lenkų laikraščių
žiniomis, Vilniaus “valdžios”
atstovai kreipęsis į Lenkų ministerių pirmininiką Witosą
prašydami, kad Lenkų vyriau
sybė atmokėtų nuostolius, ko
kius Vilniuje padarė Lenkų
kareiviai.
.Sako, Witos pažadėjęs tai
išpildyti, nes iškalno buvo ži
noma, kad Vilniaus užgrobi
mas neapsieisiąs be nuostolių
ir kareivių patrukšmavimų.
Pagaliau Witos dar pažadė
jęs Vilniaus Lenkams pam
pinti ir reikalingų sėklų.

IŠBUSIĄS AMERIKOJE DI
MĖNESIU.

Philadelphia, Pa.. Sausio.
— Corko lordo majoro O?
llagban apginėjas Doyle
kelbė, kad lordas majoras
jurininko certifikat u Suv. Vafi
stijose išbusiąs du mėnesiu.
KAI-KURIE KABARETAI

GAL GAUS PRIVILEGIJŲ,]

Dešimts vidnmiąsčio kaba-4
retų darbuojasi,
kad jie®
miestas leistų daryti “busit
ssą”, ligi 2:00 ryto. Sako, jiej
miestui mokėsią brangiau
“laisnes.”
Ir tas klausimas kai-kurit
rimtai svarstomas. Nes tnie
tas reikalingas pinigu.

PADĖKA ZELI00WSKIUI. ŽIBALAS ATPIGO; KAI
SU GAZU.

Vilniaus magistro posėdy
Lenkai posėdininkai
pakėlė
klausimą reikšti padėkos žodį
Zeligowskiui dėl išvadavimo
Vilniaus.
Sumanymas buvo priimtas,
išskyrus miesto valdybos Žy
dus narius.

Standard Gil kompanija
pigino žibalą — 2 centais
lionui. Pigesnė dviem centais
ir gazoline, vartojama aut
mobiliams.
Tasai faktas davė proji
miesto advokatams dar lai
jaus subrusti prieš guzo ,kę
BĖGA ZELIGOWSKIO KA paniją už atpiginimą gazo.
REIVIAI.
Praeitoji* paroje Cbicagoje

Kauno laikraščiuose paduo
dama žinių, kad iš Želigovs
kio kamomenės
kareiviai
s k a i 11 i ngai < lezert noja.
Taip tai vieno Lenkų batalijono vadas pranešė Minsko
pulko vadui apie savo knniomenės dalies padėtį. Rašo:
“3 ir 4 kuopa atėjo 14 vai.
į Padembio kaimą. 1 ir 2 kuo
pos ligšiol nėra. Nežinau, ar
tos kuopos išvažiavo iš Vil
niaus. Praeitą naktį pabėgo
veik ketviftoji dalis kareivių
iš atėjusių kuopų.”
Kitą dieną batai i jono vadas
tnip pranešė apie savo karei
vių sudėtį: 1 kuopa turi 108
vyrus, pnbėgo 7; 2 kuopos yra

pavogta septyni automobiliai
1
ORAS.
šinndic iipsiniaukęi
rytoj gražu; maža atmaina te
pernturoje.

PINIGU KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė,
mint nemažiau $25,000 Sausio
buvo tokia pagal Mcrehnnta
an and Trnut Co.:
Anglijos sterlingi) svarui
Prancūzijos šimtui frankų 7.3
Itnlijos šimtui lirų
3,1
Vokietijos šimtui markių
14
Lietuvos šimtui auksinų
Lenkijos šimtui markių

D
Tad, esant geriems norams,
vis-gi gulimus daiktas ilgu lai
kotarpiu atlyginti ir tas mil
žiniškas skolas.

Q

ftAU

Trečiadienis, Sausis 26, 1921
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nų.
I
UETWIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS
“DRAUGO” KNYGYNE
Spalio įnėn.: Žydų Pabėgė
Galima gauti šios
Jau nebetoli Vasario 16 d., geistinu, idant visos Lietuvos liai Kaune; Vilnimis įstaigos
kr****—! Išskyrus nedėldlenlus.
PRENUMERATOS KAINAI
kuomet sueis trys metai, kaip Laisvės Paskolos stotys, Lietu ir vurguomenė; Lenkų PašelOMICAGOJ IR UŽSIENYJE:
Lietuvių Taryba, kaipo vie vių Piliečių Sąjungos skyriai, pos Komitetas Kaune; Rusų
Metams .....................................
00
nintelė Lietuvių Tautos atsto Amerikos Lietuvių R. Kat. Našlaičių Prieglauda Rasei
Paaei Metų • •*••• .y •>«•.*.* * * <-00
SUV. VAUST.
Ramybė Jums (brangios odospaauks.) ............. $3.50
vybė, yra pareiškusi, jog Lie Federacijos organizacijos, Am. niuose; Žydų Mokykla Kaune;
Metama ......... v....................... M-00
Ramybė
Jums (kailio apdur.) .....................
2.50
tuvos gyventojai sutraukia L. Tautin. Sandaros kuopos ir Karo Ligoninė Kaune; Šv. Ka
Pusei Metų ............................. 9.00
Kas-gi taip sako? Supranta visus, kokie buvo, valstybi Liet. Soc. Sąjungos skyriai ir zimiero Seserų Prieglauda Pa
Ramybė Jums (audeklo upd.) ........................... 2.00
Prenumerata mokas! Mkalno. 1*1šiom maldaknygės foiinutits yra 5%x3v,.I'ualuplų turi 558. bet no
fcaa skaitosi nuo užsirašytu o dienos ma, ne kas kitas,
kaip
tik
nius ryšius su kitomis valsty kitos organizacijos apvaikš- žaisly; Lietuvių Našlaičių
storu, nes spausdintu ant plonos popleros. Joje yru puirių jvuirluunuo Naujų Metų. Norint permai
slų maldų.
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir Lenkai. Taip tvirtina Ameri bėmis ir steigia liuesų ir ne
tinėtų kiek galima bendrai šių Prieglauda (Mickevičįaus g-vė >
• • • •
Mas adresas. Pinigai geriausia siu
kos Lenkų laikraščiai. Jie priklausomų Lietuvos Valsty trijų metų sukaktuves, suren Kaune; Kuro Ligoninė Šntinti Uperkant krasoje ar ezprese "Mo
Aniolas Sargas — juodas apd........................... $1.25
ty Order" arba {dedant pinigus 1 pareiškia, jog Lietuviai visa
bę su sostine Vilniumi.
giant viešus pavaikštinėjimus, cuos; Karo Ligoninių 'Gailes
registruotą laiškų.
Aniolas Sargas — juoduis minkšt. apd................. 1.75
dos praradę Vilnių.
Per šiuos tris metus įsigalė susirinkimus, prakalbas ir iš tingosios Seselės; Žydų Prie S Auiolas Sargas — juodais apd............................ 1.50
“DRAUGAS” PUBL. 00.
Tų savo tvirtinimų jie pa jo, sutvirtėjo Lietuvos demo nešant atatinkamas rezoliuci glauda ir Mokykla Slabadoj; | Dangaus žvaigždutė — juod. minkš. apd.......... 1.75
2334 8. Oakley Avė., Ohicago.
remia tokia žinia iš Varžavos: kratinė Respublika, bet patsai jas delei greitesnio Lietuvos Lietuvių Moterų Gynimo Ko | Dangaus žvaigždudė — baltas celluloid apd. su
Tel. Roosevelt 7791
‘ ‘ 1 ^enkų-Lietuvių tarybos Vilnius ir geroji Lietuvos Ry Respublikos pripažinimo.
paveikslėliu ant apd.......................................... 1.75
mitetas Kaune; Armijos Vene
Vilniaus klausime aiškiai tų dalis vis tebelieka dar Len Galima atsiminti, jog Ame rinių Ligų Ligoninė Panemu
Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd......... 1.50 5
Dangaus žvaigždutė — juodo audek. apd............... 1.00 5
parodo pozicijų, kokių užimu kijos okupuota, o Prūsų Lie rikoje greitu laiku užstos kita nėj; Lietuvių Našlaičių Prie
Lenkija. Vilnius neatšaukia tuvos Klaipėdoj dar vis tebesė administracija ir butų labai glauda ir Elgetyba Marijam | Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 Š
di politikuodamas Prancūzų pravartu, kad galėtume paro polėj; Karo Ligoninė Kėdai | Aniolėlis — juodais apdarais ........................... 1:50 S
mai žuvęs Lietuvai.
5 Aniolėlis — juodaisapdarais ................................. 0.75 5
“Lenkų specijalė komisija karo viršininkas.
dyti, ką ir kaip Amerikos Lie niuos;
S
Šios mulduknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių. S
baigti tų reikalų, po konfe Lietuvos Vaįstybė buvo ir tuviai yra nutarę per tas su Lapkričio įuėn. iki 19 d.: S Spaudu aiški.
Z
rencijos su ministeriu Sapie- yra jau daugelio kitų valsty kaktuves.
Lietuvių Našlaičių Prieglauda | Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 2
2 Pulkim ant kelių.......................................................... 2.50 1
lia nusprendė, kad Lenkų bių pripažinta, kaipo faktinai
Reikia priminti, jog ligšiol (Mickevičiaus g-v*\) Kaune;
valdžia kuoveikiaus visoj gyvuojanti, bet ikišiol dar nevi
= Pulkim ant kelių ..................................................... 2.00 =
dar nėra įteikti parašai ant Armijos Evakuacijos Punktai 5 Pulkim ant kelių ..................................................... 1.85 E
Vilniaus teritorijoj įsteigtų sų, o kuomet prisėjo Tautų
tam tikros peticijos delei Lie (sužeistiems kariškiams) Uk | Pulkim ant kelių ............................. ,s......................... 1.50 B
lenkiškų administracijinį ci Sąjungoj pasisakyti, ar reikia
tuvos nepriklausomybės pri mergėj; Karo Lauko Ligoninė S Ši maldaknygė yru ftiek tiek didesnė už plriiieanes. Job kainų »
vilį ir karinį valdymų.
ir Lietuvą lygiomis teisėmis
S
pažinimo, o šie parašai, o gal Baisiogaloj (visai aprūpinta S ,vairumas priguli nuo updarų.
“Vilniaus apskritin Len priimti į tų Tautų Sąjungos
|
Maldų
Knygelė
...........................
........
..................
75c.
5
ir tos naujos peticijos, nutari 156 lovų); Lietuvių Našlaičių
kų valdžios komisijonierium šeimynų, tai daug kas ir iš
|
Maldų
Knygelė
.............................................................
50c.
S
mai ir t. t. bus galima greitu Prieglauda Pažaisly; Lietuvių
paskirtus A. Raczkieivicz. Sė musų neva prietelių pasiskubo
l'žblsak.vtlanii adresuokite:
.
,
S
City National Bunka New
laiku paduoti ir gal vėl kiek Armijos Sanitarijos Skyrius. =
dybų
jis
turės
Vilniuje.
Jis
iš
posėdžių
salės
išeiti,
kad
“DRAUGO” KNYGYNAS
1
Yorke leidžia laikraštį vardu
pastūmėti pirmyn musų klau Armijos Sanitarinis Trauki !
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atvirai
ištarti
nuo

užims
gcn.
Zeligovvskio
vie

Chicago, UI. š
| 2334 So. Oakley Avė.
The Amerieas. Viename pas
nys Kaune; Armijos Sanitari I
simo išrišimas.
monės.
tų.
(ii
pastarasis
su
visais
tarųjų
numerių
padėtas
Lietuvai priseinu šiandien nis Skyrius (Lietuvių belais iiiiHiimiiimimiiiiiuiiiiiiiimiimiiiiiiiimimiimiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiimiiiiimiim
savo valdžios nariais ap Daug kam iš tų valstybių
straipsnis apie viso pasaulio
Belaisvių
ginti.' nito svetimų užpuolikų, viams Vilniuje);
rūpėjo
Amerikos
pasakymas,
leidžia
Vilnių.
”
k;
viešpatijų skolas. Bušo tos
kurie yra okupavę ir musų Stovykla Kaune (Lenkų be
Tel. Kandolph 2398
buk
ji
nenorinti
Pabalti,jos
Kituomet
Vokietijai
buvo
bankus statistikas Austin.
laisviams);
Gimdymo
Klinika
sostinę Vilnių ir didelę Lietu
A. A. SLAK1S
ADVOKATAS
Pirmiausiu suskaitytos iš 1700 džiaugsmo pasisavinus kai- valstybių išskirti iš Rusijos vos dalį. Galima spėti, jog at Kaune (Lietuvos Raud. Kr.);
Ofisus vldumiestyj
be
sutikimo
visos
Rusijos
de

kurias
Prancuzijoš
'provinci

ADVOKATAS
i
metų visų viešpatijų skolos,
ASSOC'IATION BLOG.
eityje priseis vienoj ar kitoj Karo Ligoninė Kėdainiuos; ■!
mokratinės
valdžios,
kurios
Ofisas Didmiesty!:
10 So. 1* Šalie Kt.
jas.
Kaip-gi
yra
šiandie.*
siekusios truputį daugiau mi
Lietuvos dalyje pravesti ple Karo Ambulatorija Kaune; Tų
Vulundoti: 9 ryto iki 5 po pietų
susidarymo
ji
vis
laukia.
Jau
29
South
La
Šalie
Street
S
Keiktų
Lenkams
priminti
Panedėliaiu iki 8 vakare
lijardo dolierių amerikoniškai.'
biscitas. Lenkai jau šiandien mėnesį pašeljms teiktu ir pa g
Kambarls »*
S
Nedėlioinis ofisus uždarytas
I>o
šitą
pasitarimą
Amerikos
jų
pačių
pasakų
apie
Zablockį
pinigais.
vieniams asmenims.
Telefonas: Central tM*
■
valdžia sekretoriaus Davis lu yra sudėję kelis milijonus,
su
muilu,
jei
jie
turi
tiek
Pradžioje žinomų Napoleono
Iš
šio
nepilno
surašo
galima
pomis yra pasakiusi, jog ji ne kari ir savo markių, visokiai
karų, 1793 metais, viešpatijos daug džiaugsmo užgrobę sve
Vakarais, 812 W. 33rd St ■
norinti būtinai atstatyti Rusi agitacijai delei plebiscito pra- pastebėt, kari Amerikos Raud.
buvo apsiskolinusios apie pus- timas žemes ir miestus.
vedimo. Tat aiškus ir musų Kryžiaus pašelpes teikė nesS
Ndrs Lietuva turės daug jos senuose rubežiuose ir kad darbas. Kad Lenkus išvijus, kirdamas nei tautų, nei tikėji
įtrečio milijardo dolierių. Bet
nėra atmestina ir Pabaltijo.'
Perkėlė seaio oflstf po nuni
jau 1816 metais, kuomet Na vargo ir turės pakelti nemažai
valstybių politinė uepriklauso- reikia rinkti pinigai “Lietu- mo. Kaį Lenkai puolė Lietuvą,
kentėjimų
kovojant
prieš
sa
poleonas buvo ištremtas Šv.
■4729 So. Ashland AvenueJ
,
mvbė. bet toksai pasakymas iV0H (ivn""° Komitetui.” Ple padidinami jos vargus ir kan įjTelefonaB Boulevard 9199
vo
kraugerius,
bet
pasekmėje
Elenos saloti, viešpatijos turėSpeclJall.stSM
■
kai,, tyčia buvo pavėlavęs.
,b,sc,to lann«\innui lygiu budu čias, A. R. K. ir-gi padidino
■l>ZIOVę , MOTKRV Ir VYRŲ I4GcS
Vilnių atgaus. Nes Vilnius yo*
> apie 7 milijardus skolų.
Kaip tinkamiau apvaikžti-i relkia' Tinkamiausiam plebis- pastangas juos mažinti. Jis
•j; SvalandosniH) 10 iki 12 išryto; nuog
ra Lietuvos, kaip Berlynas
DANTISTAS
Toliaus Austin taip rašo:
i E2 iki 5 1*° Vietų; nuo 7 iki 8:30a
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(
'
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3331 Soutli Halsted Str.
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!
Vokietijos,
kaip
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“Po Napoleono karų per 38
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■
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■
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"
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1—5; 7—8 P. M.
3
lėtus buvo taikos laikotarpi.'. Anglijos.
— karo ligoninėse. Vargu rasis
vių visuomenės darbas. Reikia '1,IO> * bn" T r l,a,'*aln • 9 9 Lietuvos
si
Tuo metu skolos menkai pa Vilnius yra Lietuvos centras, spėti, jog Amerikos Lietuvių i /(i1virimo
ligoninė, kuri nebūt amerikie
Komitetui”. Auka.*
kurio
l/uikai
neturi
jokios
tei
didėjo. Pakilus Klimo karui
trijų ;rvikia
sil1lsti .......... Litl.ua-iiomenc, minėdama trijų;
.
.......... čių riuosnumo patyrusi, nes,
visuomem
1854 m. skolų Imta piiMlevinlo sės savinties. Lenkams Vil nu •tą savo valstybės neprikišu n'an hcpioentative. 162 M e* t kiek žinau, dar neviena ligo i
J. P. WAITCHEES
Pranešimas
g
milijardo dolierių. ' Paskui niaus negali dovanoti nei pa- somyl
ninė
buvo
sušelpta
po
Lapkri

Lawyer
mylės pasiskelbinią, prisi-Į’^ Stieet, Ne\\ A ork titv.
■ Dr. M. T. STRIKOL’IS
LIETI VIS ADVOKATAS
dvidešimties metų laikotarpiu, 1 vesti nei Prancūzai, nei pati mins. kas ,>er tų laiką buvo
I.ietuvls Gydytoja' Ir Chirurgas ■
čio
19
d.
Palengvinti
kovai
su
J. Vileišis,
Vakarais: .4500 8. AsMand Avc.
! Perkelia ol'isą j I’roplc Teatrą ■
km•in ineina karai Klimo, ci 'rautų Sąjunga, nej kas kitas. padaryta ir kas artymiausiu
žiemos
epidemijomis
A.
R.
Kr.
Tel. Yards 1053
■
l«l«
W.
471h
Str.
Tel.
Boul.
KX»I
Liet. Atstovas Amerikoje,
Tr jei Lenkai taip drąsiai
Uien. Itoom 518—ISO N. Cm Irk St.
vilis Šiaurinėje Amerikoje ir
■ Valandos: 1 iki 3 po pietų, ti iki 8$
Lietuvos
kariškiams
daro
do

laiku reikia padaryti. Butu! 22 Sausio, 1921 m.
Tel. Kandolph 3 507
Nedėk 10 iki 12 ryte.
■
Vokiet ijos su Prancūzija, ty., tvirtina, kad Lietuviai netekę
vaną ■— dvi dezinfekcijos ka n vak.
Kės. 2*114 W. 48ril Street ■ K■
Nuo ryto Iki plet.
5
nuo 1854 ligi 1874 metų. visli Vilniaus, tai jie patys save
meras.
■Tel. .MeKInley 2«3
fl
viešpatijų skolos padidėjo 150 apvilia. Nes veikiau Lenkai AMERIKOS RAUDONASIS I nuk* •ntėjiisiems dėl gaisro Kau
Paviršutiniai suskaitę gali >■■■■■■ ■■■■■■■■■■■II
ne tų mėnesį išdalinta — drą
KRYŽIUS LIETUVOJE.
ruoš., arba nuo S ir pusės mi neteks galvą, kaip Lietuviai
ma drąsiai sakyt, jog Ameri
siai galima sakyt — į 1,060,000
lijardo užaugo ligi 22 milijar atsižadės Vilniaus.
kos R. Kr. daiktais išdalino l'hone Seeley 7439
Praktikuoja M metai
(Ištrauka iš Kauniškės
auksiną daiktą; Lenkų Vaiką
dų dolierių.
Lietuvoj tik šiais metais i
Oflaas Sl«» So. Morgas St.
DR.
I.
M.
FE1NBERG
••Lietuvos.“)
Prieglauda Slabadoj.
Kertė 32-ro St>,
Chicago, 1HsimtIJmIIhI visokias vyrų ir
“Po to sekė 46 melų laiko TAUTOS FONDO KNYGŲ
500,006 dol. vertės, kas šių die Gydo moterų
lytiškas Ilgas
8PECIJALI8TA3
Liepos
mėli.:
Lietuvos
Naš

tarpis, kuriame įvyko karai:
(Prisiųsta Iš Arn. Raud. Kryžiaus)
IR KASOS REVIZIJA.
nų kursu sudaro 30-46 milijo 2401 Matllson Str., kBmjHis Wet>Motarltlm, Vyrukų, taipgi ohrolaičių Prieglauda A’ilkijoj; ną auksiną. Žymi ir brangin
teru Avė., Chicago
nlškų Ilgų.
Ispanijos-Suv. Valstijų, Anglu
Turiu rekordus (orderius),
Valandos: 2—4 po plet 7—9 vak.
OFISO VALANDOS: Nuo 1* ryto
•
‘
Sa
ulės
“
K
u
įsa
i
K
aline
;
Vai
k
ų
Bočių. Balkanų valstybių ir
13 d. Sausio, šių 1921 111., įrodančius, ką Amerikos Rau
tina tai auka. Kad aukų gauti
Iki I po platų, nuo < iki S rataadą vakare.
Rusų-Japonų. Tuo pačiu laiko ,h‘Ūžiu rėja u T. Iriimlo raštinin donasis Kr. yra davęs Lietu Darželiai Žaliųjam Kalne; Ru nereikėjo nei Kaunan važinė
Nedėliotais auo • iki S po plet.
tarpiu visos viešpatijos padėjo ko knygas. Radau jas kuoge- vai nuo šią metų Birželio 16 sų Komitetas Pavargėliam.' ti parsivežti; užteko A. lt Kr.
Telefoną# Tardą M7
. piilžiniškas išlaidas palaiky riaii.'ioje tvarkoje. Knygos ro d. iki Lupkričio 19 d. Jei rei Kaune; Gimdymo Ligoninė (L sužinoti reikalo ir jis pats
Dr. I. E. MAKARAS
l.letuvys Gydytojas ir Chirurgas
mui nuolatinių skaitlingų ar dė, kad pas kasininkų B. Vaiš kėtų suskaityt kų. kiek ir kuo R. Kr.) Kaune; Zvdų Pavargė daiktus vieton siųsdavo.
Ofisas 10800 bo. Michigan Avė..
mijų, statydinimui galingų ka norų luti Imti kasoje $34.179.- yra sušelpęs A. R. Kr. tik lą liam.' Komitetas Kaune; Kau Kauno Skyrių veda A. It Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 Iki 4 po
|Tcl. kanai 2222
■
piet. 0:30 iki 8:30 vakare
no Karo Ligoninė; l’tenos Li
ro laivynų, liesim,ii geležinko- 69.
laikotarpį, tikiu, kad visa tai goninė; Raseinių Apskritie? Kr. leitenantas L.Bririgcs. Jam Keaidincija: 10338 l’crry Avė.
Dr. E.Z. ZIPPERMAN
,lių ir telegrafų. Ir tuo laiko
Tel. Pullinan 312
Ant rytojaus, 14 d. Sausio, laikrašty ne mažiau vietos ap
LIETI VIŠKAK DKNT1STAS
|
la
visais
orais
ir
keliais
"
tarpiu. skaitant ligi 1914 me buvau l’itt'biirghe ir peržiurė imtą. kaip Lietuvos Komiteto Ligoninė: K.nno Knrn Ligonia.
1401 So. HuMcil Street
važiuoti nenuilstąs Dr. Desn
gVal. l’antdėlij, Vtarn. Ir Kctvcri
tų pradžios, viešpatijų skolos jau iždininko knygas, ir-gi ve auką skelbimas. O.teeinu Ame nė (antrą syk).
H9:30 Iki 8:30 vak.
maskoy. Šiaulių Skylių veda
■tScrcdoj ir Subatoj 5:30 Iki ė vak.J
Rngp. mėli.: “Saulės” Kur
buvo padidėjusios jau ligi 44 liamas kiiogeriausioj,, tvarko rikos labdaringosios įstaigos
Tel. Drorer 7042
Dr. Thomas. Tiedu skyriai pri
| Mes KPi'iausla taiaontp dantis J
milijardų dol.
je,
taip-pat ir bankines kny darbas prasidėjo ne mm mano sai Kaime; Miesto Žydų Ligo klauso nuo eentl'o Rygoj, j
JPėt. Ir NedėlloJ nuo 9:30 Iki 1-iuuil
Dn C. Z. VezellSs guz prii'inamlciisia kaina.
“1914 metais pakilo europi gutės. Pasirodė, kad
minimo laiko ir pažymėtąją ninė Kaune; Liet. Vasaros Ko rengto visoms Pabaltmario
LIETUVIS DENTISTAS
lonija
Žaliųjam
Kalne;
Mari

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak.
nis karas, kuriame dalyvavo Banke čekių sąskaitai
Lapkričio diena nepasibaigė.
Valslybėiiis. Jį veda pulk.
Serudomla nuo 4 lig 9 vakare
apie 30 milijonu kareivių. Šito
yra........................ $5.634.79 Kcgiiliuringni labdarybės dal jampolės Apskrities Ligoninė; Ryan. dabar tarnybos reika
4719 SO. ASHLAND AVBNUN
arti 47-toe Gatvės
kuro vedimas virinus viešpati Kun. I.linkaičio surink
Pbone Ganat 357
bą Lietuvoj A. R. Kr. pradėjo Rusų Komitetas Pavargėliams lais išvažiavęs i Jungstines A- L
Kaune;
Panevėžio
Miesto
Li
joms atsiejo nepaprastai brau
tų pfu.................... 12,3,64.94 su šiais metais, į kurio atskai
merikos Valstybes. Tas cen
gini. Tad per šešeris metus, Kutai. I’niv. fondo pi
tomybę1 neįeina pirmiau Lietu goiiinė, Miesto Žydų Ligoninė tras savu. keliu priklauso nuo
Rusų
Našlaičių
Lietuvis Gydytojai Ir
nuo pradžius 1914 metų ligi ga nigų ........................ 1,628.33 von prisiųsta medikamentų iv Panevėžy;
didesnio visai Kuropai eentro.
lo J 926 metų, skolos n,a, 44 Paskolos botu, už .... 8,466.66 ligoniniems reik meni, bemini Prieglauda Žaliajam Kalu*
Chirurgas
š n, !•
p sp"'7ii?LYs
• mAidid• t) “’’
esančio Paryžiuj.
1991
So.
Halsted Street
milijardą pakilo ligi 265 mili \Y. S. Stamps’u už .. 2,929.17 vertė į 256,666 dol. Žinau, kad •Kauno Miesto Ligoninė; Li*
S
Lietuvis Dentistas
Visti
tai
norėjau
išdėti
tam.
Valandos:
10
Iki
13 ryto; 1 iki ė
jardų dolierių. Reiškia, tik Še i>..is Centro Sekr. išlai
10801 go. Mietilgan Aveuoe
po plet. t Iki 9 vakare.
po Lapkričio 19 <1. daug kas tuvių Valstybinė Prieglauda kad mes labiau mokėtum Įver
lloMlaail. III.
šėliais melais vi<špa1ijų sko doms ......................... 21H ,.(MI sušelpta. Vėl čia neminima <1 Kaune.
YAIANIMM) 9 ryte Iki 9 vakare.
tinti
Amerikos
R.
Kr.
darbus.
..Tel. Pullinan S43 Ir SI80.
Rugsėjo
įnėn.:
Lietuvių
los padidėjo daugiau kaip Iždininko lankose . . . . 906.06 pie A. H. Kr. Šiaulių skyrių,
Iš
to
viso
mes
galim
spręsti
dv ielii šimtais milijardų dolic- Per I 1 dieną Sausio
iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiinii
kurs taip pat be darbo nesėdi. Prieglauda Mickevičiaus g-vė kad Anmrika nėra vien tik rio•„99
ll'-a. 1130 lmleiM-ndeitee Hlvd.
2, Kaune; Joniškio Apskritie.'
rių.
suplaukė .........
3,322.64
Telefoną* ton tiumi 294
lieiio
šalis.
Noriu čia siiskuitvl tik tas l'Ligoninė; Lietuvos Ramlomisis
Austin sako. jog šiandie
Julius Kaupas.
i'xU'į |<t vžius; \'aikų Klinika (Liet.
tos pasaulio viešpatijų 'kolos
•viso......... $34,179.69 įstaiga.', patyrusias
labdaringąją ranką. Kiek kuri i R
A|(>kl.įlies Našlaičių
yra sunkenybė tokia didelė,
I.IETCVTS
Kum. F. Kemėšis.
Kii«ii* Gydytoja* rl Chirurgą*
GTDTTOJAS IR CH1RURGA8
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LieLIETUVOS
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kad kai kurioms viešpatijoms
S|M'<ijall.ia* Moteriškų, Vyriškų
T. E. iždo glob.
on».u( Ir /lyvnnlmo vIMa
Valkų Ir vl*ų chroniškų Ilgų
no. Tad:
9989 South Halsted Street
tuvių Našlaičių Piieglauda: Į
Naujas adresas:
nelengvas daiktas apmokėti
Aat .trtaao flalvenal Mtat* Bank
! VALANDOS: H>—II ryto 2—9 po
Valandos nuo 10 Iki lt rytą; nuo ,1(1.10, 7—8 lak. %edėlh>mla III—13 d.
PTDVTTV
Nuo Birželio 16 d.: Žydą Žydų mokykla (Gurdino g-vė) j Lithuanian Representative
tik vienus nuošimčius.
I iki 4 po pietų; nuo 7 Iki • rak.
Ofl*M* 3331 No. llul*ted Nl., Chh'ago
162 W. 31 Street
LIETUVOS PASKOLOS
vaikų mokyklų Alekbole; Vo-Kaime; Rusų Našlaičiu Prie-j
Bei šiandie viešpatijos taipNedėllomia nuo 19 Iki
Telefoną* Druter M03
Mrf«n T.rd. Ull
ROVUS
Ne\v York. N. Y.
kiečių Vaikų Mokykla Kaune; glauda ' iluiu.i; Tą 11011*’?, ncpat H pijama
tini dideb -.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHItlIlIlIlIlIlIlIHIlII

Mm “DRAUGAS”
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Moti Nepriklansemybes Šventi

MALDAKNYGES

“Lietuviai Neteko
Vilniaus.”

M

Viso Pasaulio Vieš
patijų Skolos.

V. W. RUTKAUSKAS

S

g
igj —............. Į

j

j

2

DR. CHARLES SEGAL į

g

J

1 DR. G. KASPUTIS

•

.—

j

2

J

I

DR. 6. M. GLASER

I

OR. P. Z, ZALATORIS

DR. S. NAIKELIS

DR, A. A. ROTH,

DRIUGIS

Trc'iH.lieiiIs, Sausis 26, 1921

LIETUVIAI AMERIKOJE

IŠ CHICAGOS LIETUVIO
KOLONIJŲ.

AUKOS LIETUVOS RAU
DONAJAM KRYŽIUI.

S

Dr. M. Stupnicki

(Per Lietuvos Misija).

3107 So. Morgan Street

20 Dienų Dykai

jie neima jokio atlyginimo. ‘BOLŠEVIKAI” SCENOJE. Nuo Gruod. 1 iki Naujų Metų.
Telefonui, Tartis 5032
Nuošimtis. Mes mokame nuo
Visi pinigai iš jų vakarėlių ei
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Valandos: — 8 iki 11 ift ryto:
pietų iki 8 vak. Nedėlio
šimti nuo Sausio 1-mos ant
T. Fondo 93 skyriaus (IX»- na Lietuvos gynimo reika Labai plačiai šiandienų kal cm. Dm u g.. per kun. J. Pelrai- 5taispo nuo
5 iki 8 vai. vakare.
y uiiu m
pirm.,
čeki
įnarkėaiis,
400.000
visų depozitų padėtų prieš
triot, Mieli.) susirinkimas 20 lams.
bama apie' komunizmų arba
d. Sausio, 1921 m., perskaitę*
Garbė tai vyčių kuopai, ku bolševizmų. Vienį galvoja apie na ik.
visų depozitų padėtų
Auką
,1 ingio Skiiigailu. Box 77.
ir apsvarstęs turinį lapeliu, ri išauklėjo tokius narius.
prieš Sausio 20-tų.
jų tvarką ir valdžią, kiti apie
Ko.
Jaiuespuil,
L.
L.
N.
V.
$301.09
užvardintu: “šalin Lietuvos
Nors daug yra tokių, kurie gerumus bei blogumus. Vieni
Surinkta auka per M. Tarabilpriešai, “parašytų tūlos’’ Slap brangina savo brolių pasišven juos peikia, kritikuoja jų vai
Pinigai siunčiami i Lietuvą ir
165 ( levebiud Avė.. Baiavia.
Fu valjfiui neuftmirik, kad
tos Gynėjų Sųj.” — vienbal timų, bet yru ie- tokių, kurie, džių, tvariau bei pasielgimus.
visas dalis pasaulio. Lal. a1........................................ .-r il.5() sla* vaistas tavo skilviui yra EATOsiai nutarė išreikšti pasibiau- rods, nejaučia esu Lietuviais Riti-gi giria ir augština visus
NIC.
Frušaliua visus ncsnuųfiųnus
kortės ant visų linijų.
L. R. K. R. 174 skyr., per Sekr.
rėjimų tokiuo šlykščių darbu ir laisvė, rods, jiems visai ne jų darbus. Bet nei vieni, imi M. M. Biunieka, 388 Pleusant St., ->u\ ieškininio, o tas reiškia, kad vei
— platininiu šmeižtų prieš reikalinga. Tokie, žmonės ne kiti tikrai nežino kas jie yra. Northiuupton, Mass.............. 50.00 kia pamėgint) viena- Parduodama
J. S. Czaikauskas, Vedėjas Foreign Skyriaus
pas visus aptickorius.
gražiausi Lietuvos gelbėjimo tik kad patys negelbsti savo
Kad pamatyti komunistų ai Surinktos aukos per J. M. Lutdarbų ir drauge apgailestavi troliams, kurie galvas guldo bolševikų darbus Imu pasielgi mską, .'>423 So. Ilalsird St.. < 'hi
mų, kad Lietuvių tarpe randa už tėvynės ir musų visų laisvę, mus ir suprasti kas jie yra. eago, 111............................ $91.36
si tokių žemų provokatorių, iet dar išjuokia tuos, kurie prie ko jie veda žmoniją, rei
Liet. Gelbėtojų Draug. per Jo
tinkančių vien j Zeligo\vskio stengiasi suteikti pagelbų jo- kia sekmadienio vakare. Sau ną l’rbą, 135 \Ycst St.. Wetvillc,
tarnus, susirinkimas, kaipo tin <ovotojų reikalams. Tai-gi ui i sio 30 d„ 7 valandų ateiti di- U........................................ $63.23
Pelijo Vakarienės prisiųsta per
kainų atsakymų j panašius lo nėtan vakareiin atėjo tik tie, delėn ir puošnioji salėn “Nortl
1112 We»t 35-th Street
\.
J.
Kuiiiušj
ir
.L
Bravinską
iš
Turtas Virš
000,OOO.00
jimus užtvorinių priešininkų— iurie visuomet eina ir duoda Side Turner llall’’, 820 N.
Kada kankinies
dėl
galvos
nutarė padvigubinti savo ener <iek gali. Kuomet pertraukoj Clark str. (pusė bloko i šiau ’bila., Pa............................ $25.00
skaudėjimo, kada regėjimas sllA STATE BANK
Surinkta aukos per Dr. J. šliu
□sta skaitant, siuvant ar tolyn
gijų ir duosnumų Lietuvos rei A. J. Kanovarskis pakalbėjo, rius nuo Chieago Avė.)
žiūrint — tai reiškia, Jos pri
valote kreipties J manę klausti
ai nors mažas būrelis, kuris Ten bus atvaidinta 5-ių aktų pą, Norilianiptoii, Mass. .. $16.50
kalams jn*r Tautos Fondų.
Auka per N. Brobauską, 19 X.
patarimo dėl jūsų aklų; moko
ir taip jau gana pavargęs nuo drama “Bolševikai’’. Drama 2-nd SI., St. < baries. III. $10.00
R. Kondrotas, pirm.,
20 metų patyrimas suteiks
uiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiimiĮi
Jums geriausj patarnavimų dėl
aukojimo, vienok sudėjo $25. parašė p. A. Zivaitis.
Stasys Cibulskis, rast.
V. čiparis, 3730 Elnį St.. Indiana
Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklės
Į VISUOMET TURĖK OMENĮJE
Ligos gydoma epectjalisto.
Aukojo:
Minėtą
dramą
vaidins
Nortb
larbor,
Imi
.........................
$5.
(M)
Valdyba 1921 metams iš
W. F. MGNCROT, M. D.
Po $1.00: K. Kleviekis, A. Sides L. Vyčių 5 kuopos artis- Skakauskas iš <'hicagos $10.00
=
Kad musų nauja krautuvė pripildyta puikiausių
rinkta iš: R. Kondrotas, pirm.,
JOHN
J.
SMETANA,
tai-mėgėjai.
Tai
bus
vienas
iš
l
’
r.
Žukas
iš
čbieagos
..
$1.00
Lėliška,
V.
Varanavičius,
P.
S auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų
Bronė Daumontaitė, viee-pirm
AKIŲ SPECIJAUSTAS
Ail. Valeiltukevičia, 146 Kieh
įdomiausių
veikalų,
parašyta

Barodiea,
A.
Daukus,
P.
KoSt. Cibulskis, fin. rašt., K.
1801 S. Ashland Avė., Chieago.
= laikrodėlių,
laikrodžių,
lenciugelių,
karolių
irdson St., Brooklyn, N. Y. $5.00
kurtė 18tos gatvės; S-ėlos lubos
Tvarkunas, prot. lašt., kun. F dis, V. Čepauskas, R. Baliaus- is dabartinių laikų, kuris kiek
5 ką tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų.
Kambaris 14-16-18-17
Liet. Brolių Draug. No. 1 Tonu
Kemėšis, ižd. Per susirinkimų kas, J. Bertašius, K. Jaku vienam Lietuviui reikėtų pa of Lake. Chieago, III. ..... $50.00
Viršui PLATT’S aptlekos
Turime gramafonų rekordų, rožančių,
Tėmykite mano parašų.
bauskas, K. Zgrunda, J. Mar matyti. Veikalas vaizduoja
įplaukė $128.26.
Lietuvos Vyčių 55 k]it. per A
kryželių ir kitų religijinių dalykų, taValandos: Nuo 10 ryto iki V
•Lietuvos Gynimo Dienoje. cinkus, K. Činga, M. Milikaus- bolši*vikų darbus, musų tėvy Glemžą. 3901 Eir St.. I ndiana
vak. Nedėllomis nuo 9 ryto Iki
vorų užtikriname prekę prieinama.
12 d.
Grumi. 12 d., aukojo: P. Ra kas, J. Neulis, J. Dapšis, J. nės dabartinę padėtį ir paro Iliirtitir. Imi. .
.. $50.00
gauskas $25.00 ir Statkevičius Trakšelis, S. Ralys. Kitos po do, kaip pasišventę yra jo:
Liet. liauti. Kryž Reni. 9.'
J. WENCKUS
sūnus bei dukterys gelbėti iv Skyr.. per ižd. I*. Stulginskį}, 126
5()c.
t
$10.00.
iiiitiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiminiiii
/ Laikrodininkas
Pinigai per p. J. Trakšelį iš pavojų.
S. Cibulskis, sekr.
N. Graut A\ .. I)u(|ucsiic. Pa §Tel.
Canal 257
S
pasiųsti Lietuvos Gynimo Ko Ateik ir pamatyk.
........................................ $25.48
3327 So. Halsted St.
Chieago, UI.
1 DR. C. K. KLIAUGA !
mitetui
Kaune.
Bolševikas
Per
Pašilki
litavimą
I).
L.
K.
V
AKRON, OHIO.
=
IdETVVIS DENTISTAS
S Hiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimmiiiiiiiiimiimmiiiiiiiimmiviiiiiiiiiiiiii
Garbė tėvynainiams, kad už
Draug., per A. Ttuiikiitoiiį. 15 — = 1821 So. Ualsted St., Chieago, Ill.g
Kampas ISth St.
I55th. Si.. 11 a i t i i o< >i i i I. Imk $63.40
$2.521.65 LIETUVAI.
Darbai A krone mažai page jaučia tuos, kurie pasišventę
SValand.: 9—12 rytą, Ir 2 9 vak.g
Draug. Lietuvos Mylėtoji} pei iiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiii!!iiiiiiiiiiiiiiii
rėjo. Viena didžiulė dirbtuvė dirba Tėvynės labui. Ir motina
I.
Karpu. 1324 So. 50lh Avė., (’i
Pasiuntė
Chic.
Liet.
ex-karei
Goodrich Tire Co., kai-ku- Lietuva bus dėkinga tiems sa
eero,
III................................ $32.80
vių organizacija.
vo vaikams, kurie nepraleidžia
riuos senus darbininkus
L. R. K. b. Dr. Skyr., Iš MelS. S. SAX0NIA 14,300 Tonų,
žilio darban. Spėjama, kad ii progos nesušelpę jos.
Kaip jau visiems žinotini rnse Park. III........................ $3.00
Sausio 22 diena
J. Trakšelis.
kitos dirbtuvės, kaip Firesto
Cliicagos Lietuvių ex-kareiviu K. I’žnis, 35 Francis St., AnsnKambarių Kama .......................... $180.00
ne ir Goodyear; ateinantį mė
1900 S. Halsted Str.
organizacija per praeitus keli nia. Cinui................................ $5.00
3čia Klasę, Kaina .......................... $125.00
CICERO, ILL.
nesį pradės geriau dirbti.
Tcl. Caiuil 2118
mėnesius darbavosi, kad su
Suritiklos itrtkos per L. L. P.
Pridedant $5.00 Karės Taxų
Šiose dienose pasimirė a. a
rinkti aukų Lietuvos kairi Kloties. Seki-.. J. Kaulaičins. P. ■ Valandos: 10 ryto iki
Euyvcnlinas:
Čionai
gyvuoja
grynai
tau
KazJmieiirs Oleknavičia. Paė
viams. arba. kalėdinių dovanu D. Bos 327, Rumt'oi’d. Ale. $41.45
TIESIAI I HAMBURGĄ
2811 \V. 03nl Str.
tinė
Palaimintos
Lietuvos
Se
Bctirdiklas Sena. 9 State SI..
jo iš Lietuvos, Ukmergės aps
Tas darbas jau užbaigtas
iTe. J’rospeet 3160.
3čios Klasos Kaina į Eitkūnus per Hamburg $130.40
kr., Taujėnų pa r., Garbenų kai serų ir Brolių draugija. Xor? pinigai išsiųsti Lietuvon p< Fort Plaiti, N. V................... $15.00
Pridedant $5.00 Karės Taxų
šv. .Mateušo Drauu. per B. M.
mo. Lietuvoje paliko moterį ii nariai susideda iš visų srovių, Lietuvos Misiją. Gaila tik
Butkų.
840
\V.
33-rd
............
$33.25
vaikus. A. a. K. Oleknavičia bet meilė ir vienybė jų tarpi kad kilų miestų Lietuviai m
Jūsų mieste randasi lokalis agentas. Eik pas ji.
»l. Harrison 6088
buvo vinias iš tvirčiausių ka gyvuoja.
prisidėjo prie to darbo. Bet Antanas Juškalis, “17 \V. Long
........ $2.00
Priešmetiniam susirinkime. ( hicagos Lietuviai parėmė mu Avė., Dubois, Pa.
DR. L C. BORLAND
tulikų Akrone. Prieš mirsian
Lietuvos
Gelbėtojų
Draug. per ' 209 S. Siute Str. Knnip. Adams
vietinei Lietuvių šv. Petro pa Gruodžio 26 d., 1920 m., Ono sii veikimų. Už tat mes. vis Dr. S. Sapraną. S53 Bank St., Sered. 6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 12 iiiiiiiiiiiiiiiiimiimmiijimimmiiiiiiiiiiiiimuiimiiiiiimimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii
rupijai aukojo $390.00 ii Tanioliunienės svet. nutarta i ex-kareiviai, vardu visos oi AVaterlniry, ('mm.............. $10.00 Į vai. iki 12 dieną
Lietuvis perkall>ėt<>Jns
$200.00 paliko, kad už j<j du iždo paaukoti $10.00 Lietuvos ganizacijos, išreiškiame širdin
šv. Uitos Diainr. P. D. Box 1312
šia butų atlaikyta šv. Mišios gynimo reikalams. Pinigai pa ginusia učių visiems, kurie a t Mitrose Park, III................... $50.00
Apart to, skaitė ir rėmė kata siųsti per L. Misijų.
kreipėte savo domę i musu Lietuvos Pašalpos Kliubus. 1505
Šį Pavasarį
F. Strelčiunas, pirm.,
likiškus laikraščius, gausiai
....... $5.20 o/
veikimą. Ačiimjanie taipgi ii So. 5|si. Avė.
•ui
A. Gormus. rašt.
M. Vitailis. JI9u7 \\’.tsbing1mi
aukodavo Tėvynės. Lietuvos
visoms draugijoms,
kinio
DR. C. K. CHERRYS
Klllli 1 D, 1921 Išplauks ant l»iivo S.\X<)XIA per Hamburgą
*
I.IETl VIS DENTISTAS
pirma partija žniontu važiuojančiu Lietuvon kartu nu Jonu Roma
Avė..
|!f;i(|(|nck.
I
’
a.
....
$50.00
gausiomis aukomis prisidėjo
reikalams: prigulėjo prie vieti
2201 W« s( 22-lld A So. Lenvilt Sl.^2
nu, Lietuviu Prekybos Bendrovės prezidentu.
šnsiv. I<. Kar. 5 kp. J. Mfisulis.
Chieago
CLEVELAND. OHIO.
<o
prie to darbo.
nės šv. Stanislovo draugijų
Jei nori su lą partija važiuoti tai tu..jaus mums pranešk. Mes
Valandos:
aiaivios: 9:30
:i:ju A.
a. Al. to 12 N.įjišRausim pasportus ir visus kitus' reikalingus dokumentus, ši partija
ir 1.1. Gailisi jo visi Akrono
Sekančio ilr-jos aukojo: š\ 8730 IIihihIoii Avė., ('hieago, III.
1:00 P. M. to 8:00 P. M. S
bus Lietuvoje j laika pradėti pavasario darba. Gulėsite parvažiuoti
...................... ........... $50.00
ata. t a=::= a<a=:?a t
a=::=atav to
be Jokiu keblumu nes p. Roman, s važiuos kurtu su jumis iki Kauno.
Sausio 21 d., Goodrich salėj Krikštytojo — $5.00. Lietuvi
Lietuviai katalikai. Amžinų at
\'isit
atiku
priimtu
nuo
1-nms.
! ■ . • : ...... a V,.;, .i.i L. .i. „Uj *139.70 Pirmos
įvyko
brolių
Kanovarskų Tėvynė Musų
$|S.(M). |). |
ilsį jo dusiai.
klesos »185.iu.
Griiiitl. iki Nauju .Metu $1.081.17
•9t
Rašyk luojaus dėl platesniu informacijų.
$60.00 ir 400,000 markių.
Tel. Yarda (6CG
Drover 8448 ]
Sausio 9 d. buvo iškilmių “sjiektaklis’’ Liet. gynimo K. Vytauto gvardija
reikalams.Viskus
puikiai
pavy
Paluimintos Lietuvos $21.1).'
Dr. V. A. SZYMKEVICZ
gas pašventinimas varpų Li<
\ isns atiko* buvo siimeiumos
UTHUANIAN SALES CORPORATION,
Lletuvla Gydytojas, Chirurgo* Ir
ko.
Pelno
Lietuvos
šauliams
Šv.
Antano
iš
l
’
advos
$25.1(0
tuvių šv. Petro bažnyčioje
Lietiivnir Imi.j pu fipliirė.jimn.
I 4l4Broadway,
Boston 27, Mass.
Akušeraa.
Varpus aukojo p. S. Rodavi liko $55.00. Sekantį penktadie Brigbton Purk Piliečių kliu
8203 8. Halsted st. Chieago.
Bemlrai imant pasiusta 172.615
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij
Valandos: 10—12 Iš ryto 1—2 Ir j
nį, Sausio 28 <1.. 7:30 vai. vak. Ims — $21.75. šv. Izidoriau auksini}.
e i u s.
6—8 vakar- Ned. 10—II Iš ryto.
$::tl.(HI, Šv
Aukas iki l-ntiis. Grinai. 1920 H-X
šiose dienose Amerikos ka Lietuvių salėj įvyks milžiniš (So. CIlicagoj)
kas
teatras
“
Kainas
’
’
miste

Juozapo
$10,00,
m.
buvo
jau
garsinta
laikraščiuo

ro valdyba už narsumų kare
.Įouun Stilius,
prieš Vokiečius suteikė sidab rija. Tai bus brolių Kanovars Pavienių žmonių stumbr-nė se.
TIESIAI BE PEItSEDlAlI' 1A NEVY YjOKKA |
Liet mos .MiaijoH Iždininkas.
DR. S. BIEŽ1S
rinį medalį vienam iš tikron ie kų atsisveikinimas. Todėl CJe aukos: T. Širvaitis $25.011. .
HAMBURGĄ
Kaina 3 klesos $125 į Karės taku
METI Vis G V RYTOJAS
velandifčianis
reikėtų
parody

Rudaitis
$10.00.
!
IK
CHIIU
KGAS
čių Lietuviui p. Motcįuritii.
LIEPOJŲ
Kaina
3
klesos
$145]
$5.00
PAIEŠKOJIMAS
ti savo draugiškumą atšilau
Lietuvių e.\ kai'“i\iii kuopo
2201 We-t 22nd Street
Maudis.
T',l. Canal 6222
I„n,s rzA,e' “p'""*kari t vakaran.
Vytė. aukojo: 1 ma kuopa
$921
Mykob Bakšaiti, Kazile < tapsi
Re- 3111 tV. 1211d Street
Tel. McKinley 4988®
16. 2 rn kuopa
$352.1 Ml. 5 čį •luzyle llapkile ir Igne lleilidi
KENOSHA. WIS.
i;p|a,,k<
meldžiu jusi}. kai|» brolių iš vie
kuopa $273.70. 4 ta kuopa
Ii.
Cat'iirml Hotcrii PaMM'iiger Agni t
CIlICAOO,

DETROIT, MICH.

LLLIN’OIH

Central
Manufacturing
District Bank
38.

CUNARD LINE

DR. A. L. YUŠKA

I

Keliaujantiems Lietuvon

Baltijos-AmerikosLinija

1

«BT0NIAM
hPOLONiAH b,lv';' “KrnsK”

SKAITYTOJO BALSAI.

$166.5(1, 5 ta kuopa
$155.00 nos tėvynės, duokite žinoti molu7-1 a kuopa
$321.50.
I' i Anelei če-nieiud. E.sll l.enku
Gruodžio 31 d., 1920 iii., Šv. Gerbiama Red. “Drangas“:
inli numins. Nėra gyvenimo, lies
(Pabaiga ant 4 pusi.)
Petro parapijos svetainėj už Atnaujinu savo prenumeratą
nėra piiiijfii: gelbėkite, jei galite.

Puikus vakaras.

baigimui senų metų L. L. Sar
gų būrelis surengė vakarėlį.
Programų išpildė bioliai Ka
nos aiškiai iš (Tcvelumlo. Rei
kia pažymėti, kad pp. Ivano
vai-kia i yrn neblogi artistai
ir pasišventę Tėvynei. Lietu
vai. Nors paprasti darbinin
kai, bet nesigaili laiko ir ener
gijos Lietuvos labui: važiuoja
per Lietuvių kolonijas, lošia
gražiu veikalus, -ako plakai
Ims ir raginu žmones prie
sitsiprat itno, kad visi stotu
Li' tiP 'j- g; uiitm eile na.l z tui

ir prisiiinčiu čekį šešių dalie
lių vertės. “Draugas’’ yra
mano mylimiausias prietelis.
Kada “Draugas’’ mane pradejo lankyti, tai dauginus su juo
nenorėčiau skirtis nei už. jo
kilis pinigus. Ir laukiu .ji, at
siluukant l<as dienų. Kada jis
ateina, tai skaitau ir kalbuosi
su juo kai|M* su didžiausiu
prieteliu. Nekurtų jis mane
suraminu, pasaldina mano
kentėjimus. Kiek tame įnik
lašt i j<- yra dvusiško maisto.
kil k
uiumijiuijcių

st r;i'p-iir|jn! I z tai gi aš at
naiijiuii pi uiumeialą ii liula
ju “Ibangui ’’ genausios pa
sekines, ilgiausio gyvavimo ii
linkiu, kad “Dmiiga-’’ Inu
k\ t ii kiekvieno I ,iet u\ io mum
lį ir linksmintų jų šioli- gni
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panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia k, lių nieiienų Raivotrynimo, dviejų ai trijų dienų begyj. Kt I I l.l S pra.b - mažinti
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6jv., bet ji, saky'itc. kad jos vertm daug daugiau. Pa.ii'ktnimai
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Nutariu gavėnėje Įrengti ki
tas prakalbas Federacijos rei
kalais. Tose prakalbose ttus
aiškinama, dėl ko draugijoms Sausio 27 d. Aušros Vartų
ir pavieniams reikia priklau parap. svetainėje 2323 W. 23
syti prie A. L. R. K. Federaci pi. bus “Draugo” Bendrovės
jos.
A. B.
šėrininkų metinis
susirinki

Pranešimas!

CHICAGOJE.
DU AUTOMOBILIU IŠ
TRAUKTA IŠ UPĖS.

u ą y s •H“

NEPAVYKO PAVOGTI
SVAIGALŲ.

Trečiadienis, Sausis 26, 1921

PASKUTINIU KARTU PRIEŠ UŽGAVP.NIAS

“Adomas ir Jieva”
OPERETE DVIEJOSE ACTUOSE M. PETRAUSKO

mas. Visi šėrininkai kviečia
Pulk. F. .laukiu muiluose,
Praeita Šeštadieni
vakari
'
Stato Scenoje
PAVYZDINGĄS
SUSIRINKImi atsilankyti. Kas negalėtų
vienas panaktinis pastebėjo,1 2541 Ko. Micliiga.n nve., šalto
Šv. Jurgio Parap. “Kanklių”zChoras po vadovystė p. K. Sabonio
MAS.
atsilankyti. teįgalioja savo vie
kai p automobilius su Mi žmonė- ma, sukrauta daug privatiniu
Bus pasiųsti vi
mis pūkštelėjo Cbieagos upėn * s'’nig®hj.
Nedelioj, Sausio-Jan. 30, 1921
Draugija Šv. Antano iš Pad- toje kitų.
siems
pakvietimai.
Kas
ne
Kelis kartus vugiliai buvo(*\-,JS
ties 23-čia ir G rovė gatvėm.
metinį susirinkimą
Imta ieškoti su tam tikro-'•»»»•'•ginę ten jsikraustvti. Bet Sausio 16 d., 1920 m. Svarstant gaus, tepraneša savo adresų,
luis prietaisomis. Ištraukta tlu | vis nepavyko. Nepavyko ir draugijos reikalus, prieitu ir kad galėtume pataisyti ir kad
laiškai galėtų pasiekti.
pavogtu automobiliu. Vienas' |»»staruoju kartu,
prie Lietuvos reikalų. Nut.
Adomas K. Sabonis.
Tarnai J. Ramanauskas, K. Kudirka.
iš JŲ išgulėjęs dagiu* porą nu*-j Liejimas namu rusiu yra šu raštininkus Vincas F. Andru Pradžia 7:30 vai. vakare.
Jieva
Jo
pati
Sabonienė.
Grafas A. Sadauskas,
“Draugo” Bendrovės Di
tu. Bet nesurasta nei viendt..i»ngtus su artiniiausiąju poli- lis priminė
susirinkusiems
Orkestrą J. Jakaičio,
Akom., A. Petkiutė,
Šufleris. M. L. Gurinskaitė.
eijos stotimi tam tikrais nuo draugams apie Lietuvos gini- rektoriai.
žmogaus lavono.
Av matei “Adomas ir .Jievą’’.’ Jeigu dar ne, tai tuojaus nusipirk tikietą. nes O-'
Nuoinoniaujama,
kad ten JėŠikų apsisaugoti skamba mąsi nuo priešų. Pirm. Primas
perete
“Adomas ir dievą” yra labai graži, su gražiomis dainomis ip tam pritaikinta
upėje rasis daugiau pavogtu lais (alarnm.)
Mikliunas fiuaiškino ir susi
Užpraeitą naktį policijos rinkusio,įi^nariai nutarė Lietu
orkestrą. Yiršminėtą operete vaidins atsižymėjusios ypatus. Atėjęs šį vakarą nesi
automobiliu. Ieškojimas neper
stoty suskambėjo skambalas. vos gynimui iš iždo paaukoti
traukiamas.
\
gailėsi nes turėsi progos iki sočiai prisijuokti. Po perstatymui šokiai prie geros or
Keli detektivai sėdo automo $100.00 ir parinkti aukų na
kestrus. Nuoširdžiai kviečia visus
Šv. Jurgio Parap. “Kanklių” Choras.
bili
un
ir
nurūko
į
namus.
At

MIESTO DARBININKAMS
rių tarpe. *
rado besidarbuojančius
tris Aukojo sekantieji asmenys:
Rengia —
- DIDESNĘ UŽMOKESNĮ
plėšikus. Du pabėgo, vienas Po $1.00: V. F. Andrulis, A.
SKIRS LEGISLATURA.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiimiiimiimiiiiiiiiiKiiin
pagautas.
Lietuvių
Kareivių
Budinus, F. Mickliunas, J. DirApie 18,000 Cbieagos mies Pagautas pasisakė esąs ginčius, K. Miliauskas, S. Sla
v Draugija
tiniu darbininkų pareikalavo Frank Weber, bet nenurodė vinskas, V. Eitmontis, A. Ma
= SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI- 1
didesnio u&mokesnio. Tas- pa savo adreso. Jo kišeniuose at linauskas, J. Amatijošaitis, A.
NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ.
g
didinimas siekia daugiau 6 rasta tūkstantis dol. Nesako, Kudrevičius, S. Tamošiūnas, A Subatoj, Sausio 29, 1
kur jis pinigus gavęs.
milijonų dol.
Čepulionis, K. Butkus, S. NaJohn Shaltis Svet.
Matyt, policijai papuolė ne krošas, F. Dekontas, J. Pau
: Miesto tarybos
finansinis
Esame registruoti Lietu
Parduodame laivakortes
- r
paprastas
paukštis.
vos Atstovybės Washingkomitetas svarstė tą klausimą
lauskas, D. Vaitkus, F. Pet 4837 W. 14th St. Cicero. III.
į Lietuvą ir iš Lietuvos.
LV e
tone.
rr galutinai pavedė jį išrišti
Ieškomi kiti jo pabėgusie rauskas, K. Jančauskąs, V. Ka
. . /■; \
pačiai valstijos legislaturai. ji sėbrai, apie kuriuos jis ty valiauskas, J. Bertulis; M. Žeb Pradžia 7:30 vai. vakare
Parduodame lotus, na
Nes miestas tam tikslui neturi li. Matyt, vieną katrą iš jų rauskas, M. Mindzoras, J. Pa
Padarome legališkus do
Įžanga 35c. Ypatai.
mus,
farmas, padarome
pinigų.
kumentus,
dovernastis,
jiolicija sužeidė. Nes ant tako juodis, A. Mozeris, E. Misius,
paskolas ir apdraudžiame
Tegu dabar poliemonai, gai atrasta lašėjusio kraujo.
įgaliojimo aktus.
F. Platakis, P. Rūkas, J. Klu Visas pelnas skiriamas Lie
nuo ugnies.
srininkai ir kiti laukia, kol
sas, K. Šimkus, L. Valantina- tuvos gynimo nuo Lenkų. Nuo
legislatura aptars tą klausi PLATINKITE “DRAUGĄ.” vičius, A. Brazas.
Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas
5
širdžiai kviečiame visus atsi
--------- u
mą, ankštai surištą su CliicaKitos smulkesniais. Viso lankyti.
PAUL P. BA TUTIS and CO.
I
gos finansiniu padėjimu.
$.36.00. Pridėjus iš iždo $100.00,
Komitetas.
sykiu pasidaro $136.00.
6 PLĖŠIKAI SUAREŠTUOTI
| 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669
Chicago, III. |
Pinigus nutarta Lietuvon
liiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiMuiiiiiiiiiiiiinfiimiiiiiiiiimiiiiiiimiiiimimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiM
pasiųsti per L. Misiją.
Marfjuette nuovados polici
Pinigai tapo pasiųsti Sausio
(Pabaiga nuo 3 pusk).
jai pavyko suareštuoti G plė
REIKALAUJA.
17 d., 1921 m.
Valdyba.
šikus, kurie po miestą tran Su visomis smulkiomis au
128 akrai gerą žemė 80 akrų
kėsi pavogtu automobiliu. Su komis viso pasidarė $2,521.65.
ariamos, 48 akrai stambaus REIKALINGAS tuojaus at
Extra Šaukiamas
areštuotu pavardės daugiau
Nepavyko surinkti tiek, kiek
miško su gerais luidipkais 11 sakantis Vargoninkas. Alga
sia itališkos.
buvo manyta. Del šimto tuky Iš Amerikos siunčiami pini karvių, 3 arkliai, 115 vištų. $75.00 Ir ineigos. Atsišaukti
Spėjama, ka,| jie bus dau tančiu kareivių negalima už
Visos mašinos. Kaina $10,500 pas
gai
j
Lietuvą;
greičiausiai
pa

Kun. E. V. Grikis
geli vietą ir žmonių apiplėšę. $2,521.65 nei pradėti dovanų
siekia adresantus Lietuvos kai Wis.
KO—0>ERATYVIŠK0S BENDROVĖS
396
Church Street
pirkti. Tat nutarta pasiųsti muose, kada yra pasiųsti per
New Britain, Conn.
10 ŽMONIŲ SUŽEISTA
Lietuvon tiek, kiek yra. Tegul
160 akrai gerų žemė 100 ak-'
Federalę Paskolų Bendrovę
Ketverge, Sausio 27, 1921
GAISRE.
.juos tenai suvartoja kur bus 666 W. 18th St., Chicago,
rų ariamos, 60 akrų stambaus
Rcikalingas "Sheerer-man" ir "de
reikalas.
miško su gerais budinkais, 5 rrlrk-man” dėl eerap-iron vardas, At- I Visų šventų Parap. Svet. 108th ir Wabash Avė., Roseland, III.
kuri
turi
sąskaitiškus
ryšius
su
Pradžia 7:30 vai. vakare
Vakar buvo pakilęs gaisras
Naudodaniės proga, šiuo Lietuvos Bankoms.
karvės, 3 arkliai, 50 vištų. Vi- šliaukiteS,VW COHE.V * SOV
ties South Water gal. 10 žmo pranešame visiems Cbieagos
Bus kalbėtojui, Anglai ir Lietuviai kurie plačiai aiškins ko
52nd Avė. A- UI Street
Pinigai yra siunčiami pašmasinos, Kaina $7,000.00
nių sužeista. Apie $75.000 pa Lietuviams, kad Cbieagos exkią
nauda žmonėms nėša ko-operatyviška bendrovė, pačių žmo
toms ir telegramais, ir išduoda
'^consin.
daryta nuostoliu.
Raleftkau darba | bučerne esu nese- nių valdoma. Kaip galima pasiliuosuoti nuo brangaus pragykareivių organizacija rengia
savo čekius (draftus) ant Lienai
dirbsiu žu mažesnę^mo- veninio ir sutaupyti savo sunkiai uždirbtą centą. Tai-gi nei vievieną iš didžiausių ir puikiau uvos bankų.
80 akrai, gerai žemė 50 akrų kestipatyręs
kol pramoksiu, mokų .1 nuiuos. |
Jeigu kam esi, reikalingas malonė nas nepraleiskite šių prakalbų nefitsilankę, nes daug iš jų
sių balių, kuris bus Sausio 29
PRANEŠIMAS L. VYČIŲ
j
Keliaujantiems į Lietuvą yra ariamos, 30 akrų stambaus kite prnnefitl Šiuo adresų:
ko galėsite pasimokinti.
Ko-operatyviška Bendrovė.
U. M.
CHICAGOS KUOPŲ VAL d., 7-tli Regiment Arinory su sargiausiai ir patogiausiai vež miško su gerais budinkais 6
0104 80. State Street
Chicago, IK.
puikiausia programa ir daino
karvės, 2 arkliai, 25 vištų. Vi
DYBOMS.
Telefonas Wentvvorth 7«1H.
tis pinigus Federalės Paskolų
\
mis. Yra paimta viena iš ge
sos
mašinos.
Parsiduoda
už
bendrovės Draftų formoj, iš
ftiuonii kviečiamos visų L. riausių muzikų, taip-gi ir ang duotus ant Lietuvos bankų; tie $3,800.00. Wis.
l’iiieflkau savo pusbrolių Jono ir
Jurgio Gedvilų paeinančių ift Kam.o
lų
dainininkų.
Bus
dainininkų
Vyčių Cbieagos kuopų valdy
Ged. Uaseinlų Apsk. Viduklės parap.
mankai išmoka pinigus draftą
80 akrai gerą žemė, 40 aria Blinstropifiklų kaimo. Tūrių lubal
MES GALIME GAUTI PILNĄ SUMA Už JUSU
bos nepaprastun posėdin, ku ir iš American Legion. Nei vie savininkui be jokių nutraukų.
svarbi), reikalų paa juos, jie patys ar
ris bus ketvirtadienio vaka nas Lietuvis, neturėtų praleis ’arduoda laivakortes ant dvie mas, 40 akrų stambaus miško kas apie juos žinote praneSkile.
(Sitis,nleike) LAVRAITIENE
re, 7/30 valandą. Dievo Ap- ti juo vakaro, nes visas pelnas jų tiesiausių į Lietuvą linijų, su gerais budinkais. Parsiduo i 10I K.Krankliu
Str.
Port Waslt. Wlsc.
Lietuvos našlai
da
už
$2,750.00.
Black
River
veizdos parapijos svetainėje. skiriamas
ant kurių nereikia persėsti. Iš
Kviečia,
Reikės aptarti svarbus ir ne čiams.
Montreal į Eydkunus (netoli Falls, Wis.
PaieSkau savo tetos Jievas LevąCh.
Liet.
ex-kareivių
nauskienės paeina IS Kauno Rėdy
atidėtini reikalai.
Jeigu Jus turite Liberty Bondsus ir norite
prie Kauno), kaina $107.15.
Tauragės Apskr. Girdiškes pa
20 akrai gerą žemė, 13 ak tais
org. valdyba.
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite
Apskričio Valdyba.
rap. Klabu sodos. Pirmiau gyveno
Iš New York j Liepoją, kai
rų vinvuogių su gerais budin Waterbury, Conn. Meldžiu pranešti
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime
na $145. Taip-pat ir iš Lietu
Šiuo adresų:
tiek
kiek jus užmokėiote. Rašykite šiuo antrašu
IŠ BRIDGEPORTO.
kais.
Parsiduoda
už
$4,100.00
JONAS OCDAVSKIS
vos į Ameriką.
1S2I
So.
K,iltie
St.
Clth
ngo.
III.
Lawton Midi. prie ežero.
Skolina pinigue aat Ameri
Sausio 16 d. A. L R. K. Fe
ANT PARDAY1MP
iŠ
Joseph V olandu s
kos ir Lietuvos namų, žemi ųric,
Josepl
deracijos 15 skyrius laikė ine ūkių.
^82QW. 39th
39tl St. Chicago, Jll
35 South Dearborn Str.,
Chicago, ffiinou.
tini susirinkimą Šv. Jurgio
Namas ant pardavimo 2 pngyve- 11
Ofisas atdaras iki 9 vai. vak
rak.
TV*!. Lsafuvette 4167
nimų su elektra ir visais pagerini
pa r. mok. kamb., kuriu atsi
mais, basementns ištaisytas Salo lo
tu, Ir garadžlus. Parsiduoda pigiai
lankė nemažai draugijų atsto
ĮĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin nes savininkus apleidžia miestų.
vų.
Bet
pastebėta,
kad
nevisos
J. VAIŠNORAS.
mirė Sausio 24. 1921, 4:35
1.VOH W. 49 Cottrt
Cicero, III.
da
dr-jos
prigulinčios
prie
EXTRA! Palikta musų sankrovoj. JEXTRA!
po pietų, 35 metų amžiaus.
Fed.
prisiuntė
savo
atstovus.
štai kur stebėtina proga nusipirkti augMtos rųPaėjo Vilniaus gub., šven
Parduoda pigiai laikrodėlius žie
ėies G VA IIANTL’OTA VICTROLĄ vertės Iki S2S0.00
Todėl
nutarta
atspausdinti
dus tafpo-gt visokios knlngas, Kantik už 135 00. priedų veltui 12 rekordų, 300 adatų Ir
čionių pav., Ceikinių pa
tlčkas. Maldos knlnrųs Ir visokios
DEIMANTO
ADATĄ. Alos ' NAUJOS
PUIKIOS
tam
tikrus
lapelius,
kaipir
laiš

rųAles ir patentuotas glduolės IS prie
“Kaip Rusijos Bolševikai
rap. Amerikoje išgyveno
VICTItOLX)S palikta musų SANKROVOJE didžiu
žastis kito biznio.
kus, pasiuntimui dr-joms, ku
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
8 metus.
V. OAIZAI SKAS
viena MASINA turt DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES
Padalina Darbus”.
rios
neprisiunčia
atstovo
į
vie
3212 Anhiirn Avė.
Chicago, III.
GVARANCIJOS. Knn, tai ptrkėf Ift antrų rankų
Laidotuvės bus ketver
Stato
malina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ. NACTJĄ OVAtinj Fed. sk. susirinkimą. Pa
ge, Sausio 27. 1921, iš šv.
RANTUOTĄ VICTROLĄ vertės Iki 1250.00, tik už
Ant pardavimo pirmos klesos Ko
geidaujama, kad kiekviena
$.15.00 su rekordais ir adatoms VELTUI ift musų
moda galini!, matyti kasdien nuo S
Kryžiaus bažnyčios 9 vai.
TIESOS
CHORAS
SAN K KOVOS.
^priklausanti prie Fed. dr-ja nt
iki C valanda vakare.
Pilnai užtikriname tamlsta, kad nėra kitos krau
ryte į šv. Kazimiero ka
(121 W. 33 Nt. 2-ru« I,uitos užpakaliu
tuvus nei sankrovos lygios musų sankrovai palygi
siųstų savo atstovą, arba atsto
Nedelioj, Sausio-Jan. 30,1921
pines.
nant nupiginti,tu.
vę, ir taip-gi kalbintų įstoti
Mes žinome, kad apsimokės tamlstal atvažiuo
Sankrovos
Parsiduoda furntn X0 akrų. apie 60
Velionio kūnas randasi
C.
S.
P.
S.
SVETAINĖJE,
ti, nepaisant kur gyvenat. Taipgi mes turime kole
dirbamos likusi ganykla. Ir ml.»kas
dn nepriklausančias katalikiš
Kaina tik tų uugfttos rųftles TIKROS ODOS IR VELOURO
1126—30 W. 18-th Stnet
Itnug Žema lauka. Viskas auna. Na
pas brolį po num. 4555 S.
kas draugijas.
SEKLYČIOMS* SETty, kuriuos parduosime už pir
mas Ir illdi'le "barno". 1 ‘į mylios
Duria ateidarys 6 vai. vakare
Paulina Str.
mi, paslttlymą. Mums reikia vietos.
nuo miesto. Kaina |J,?00.00. (leistina
Taip gi nutarta Vasario 16
Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI miesto Ir
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parankiau Ir lengviau. (Aloje npleltnd. paminėti trijų metų sukak
TY BONDSAI PRIIMAMI.
fiis perstatymas parodo kaip Rusijoj verčia darbinin
kol yra 7 lietuviai). Atvažiuokit, ar
mines ir pažystamus da
tuves nuo paskelbimo Lietuvos
ba
klauskit
daugiau
žinių.
Atdara
kas
dienų
Iki 9 vai. vak. Nedėldlenlals nuo 10 ryto Iki 4 p. p.
kas dirbti, Jus gal girdite kad neknrie nori tokia tvar
lyvauti laidotuvėse.
JONAS M,F.«ATIS.
nepriklausomybės. Tą dieni
ko nori įvesti ir Lietuvoj Visi atsilankykite ir painu- |
Ulilte ClotKl, Mleh.
NATIONAL STORAGE CO.
Nuliūdęs brolis,
nutarta surengti Bridgeporte
tysite ar norėsite tokios tvarkos Lietuvoj.
?
Virėlnusla sankrova Ir parduvltno kambario
Kviečia visus
KOMITETAS. | Parsiduoda sallunss Savininkas va
Karolis Gaidelis.
nepaprastas prakalbas. Darbu’i
8023 Ho. Ashland Avė., Kampas 81-aa Gatvės.
Lietuvon. Atslžauklte.
vykinti liko išrinkta komiaija Hlllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuilllllllllllllllllllllllll žiuoja 4544
H. Callfnntla Avė.

Pilsen Auditorium, 18 ir Bluelsland Av.

Didelis Balius!
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IŠ CHICAGOS LIETUVIU
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