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Galimas Karas Sovietų Rusi:
jos su Japonija

LINGO ŽIBALO.

CHICAGOS BAŽMYČiy
AUKOS LIETUVAI.

PRAKALBOS VILNIAUS
KLAUSIMU.

Vakar Wcstsi«lė,į> Meldažio
svetainėj, exkareivių Draugi
Penktadienije, 28 Sau
ja surengė prakalbas dėl Vil
sio, “£raugo'' redaktorių
niaus atvadavimo iš Lenkų.
Konstantinopolis, Sausio 29.
teikėsi
priimti
Jo
AugšKalbėtojų buvo du. Pirma
Kaukaze Taippat Laukiamas — Kaukazo valstybių atsto
toji Malonybė Chicagos
sis p. P. Grigaitis pranešė
vai Maskvoje turi konferenci
Arkivyskupas
Jurgis
naujnfisias ga u fanzinius apie
Kraujo Praliejimas
ja, kurios tikslas joms visoms
Mundelein. Jis pareiškė
Vilniaus dabartinę padėtį iš
gražiuoju susitaikinti su bol
ir įsakė jo vardu viešai
laiško Steigiamojo Seimo at
SIBERUOJE PAKILUSI įkels kovų prieš Japonus, kurie ševikais ir gražiai savitarpiai
paskelbti,
kad
visos
Lie

stovo St. Kairio. Pasirodo,
KONTRREVOLIUCIJA. i ilgas laikas maišosi į Viduji sugyventi.
tuvių
bažnyčiose
surink

kad Vilnius dabar esąs visai
nius Siberijos reikalus. Ir jei
Nežiūrint tos konferencijos,
tos 30 Sausio aukos, ski
apmiręs; pramonė ir pirklyba
Sakoma, ar tai tikz nebus Ja Japonai neapsisaugos, jie tu Gruzijos valdžia pasiuntė ulriamos
Centralei
Europai
•sustojus;
nieks nieko nenori
rės karų.
poną darbas.
timatiinią Azerbaidjano res
Šelpti, įeis į Lietuvą. Arki
pradėti, nes nežinia kas bus
publikai.
Gal jie nori karo.
vyskupas sakė turis ne
rytoj, o Lenkai iš -VaršaVos
Pekinas, Kinija. Sausio 29.
Pareikalavo tuojaus paliuoabejotinų
priemonių
tuos
jau
nebegali, taip, kaip pir
Kai-kas
nuomoniauja,
kad,
— Kontrrevoliucija pakilo
suoti
visus
Gruzinus,
suarešpinigus pristatyti į musų
mos okupacijos metu, berti
prieš sovietus visame plote turbut, Japonai patys ieško i tuotus mieste Baku, ir, patėvynę.
Jo
Ąugštos
Malo

j pinigus ir kitas gerybes Viltarpe Vladivostoko ir Čitos, nesmagumų, kad iš ano susi I gal gyvuojančios
sutarties,
nybės
įgaliotinis
pralotas
' niaus gyventojų pipirkimui,
laukti
karo.
Kaip
žinoma,
pa

Siberijoje. Norima ten sugriau
(Iruzijon
pristatyti
reikalingų
Pranciškus Rempe ketina įneš patys jau nebeturi pini
ti bolševikų valdžių. J suki čioje Japonijoje didžiai ne kiekybę žibalo.
būti Kaune.
gų,* o tik poperėles. Todėl
limų Rusijos sovietų valdžia prielankiaujama savo vyriau
Gruzijos
valdžia
pareiškė,
Vilniaus gyventojams dažnai
neatsineša rimtai. Nes, sako sybės nusistatymu Siberijos
Žvilgsniu.
Gyventojai
reika-|
kad
tie
reikalavimai
nebus
jiedavnlgantiems, esu, neberu
ma, pradžioje gali pavykti re
GAL VYRIAUSYBĖ GEL
lauja
būtinai
atšaukti
karuo-į
i5P
ild
ytb
Azerbaidjanas
turės
pi* Lenkų krolestiva, o tas ru
voliucionieriams, nes jie pa
BĖS PASISTATYDINTI
t
pi, kad greičiau įvyktų ko
kilo netikėtai. Bet toliaus ne menę iš Siberijos ir liauties karQNAMUS.
pinikia atmaina, kad tik galima
bus didelės sunkenybės nu bereikalo ten barstyti
Tiflisas,
Sausio
29.
—
San
butų
žmoniškiau gyventi. Tai
gus.
malšinti sukilimų.
Washington, Sausio 29. —
tykiai
blogėja
tarpe
Grueijos
gi, anot kalbėtojo, nors dip
Pranešta, kad tai revoliuci Vyriausybė nenori tų pada
Suv. Valstijų prekybos buto
ryti. Tr verčiau sutinka ten ir Azerbaidjano. Pastaroji šalomatijų
sferose musų klausi
jai vadovaująs žinomas kazo
nacijonalė taryba čia turi su
pakelti karų, bi tik nepasi- lis Gruzijai nepristato žibamas iki šiol ir nepagerėjo, bet
kų atamanas Semionoy. Jis
sirinkimų, kuriame be kitų
:
traukti
neatsiekus
savo
tikslo,
kokį
turėtų
duoti
sulig
už
tai Žulikoįvskių padėji
per kelis pastaruosius mėne
daiktų
aptariamas
ir
statydi

padalytos sutarties. Be žibalo,
mas Vilniuje labai pasunkėjo
sius buvo Japonų globojamas, ih?
! ' ",
nimo namų klausimas. Anų
kuris
pavartojamas
kurui,
ir todėl tikimąsi, kad jų. vieš
Tad spėjąma, kad ar tik už Rusijos bolševikai tai žino.
dienų susirinkime kalbėjo se
firuzijų laukia pragaištis.
Tr
todėl
trumpoj
ateity
pri

patavimas
nelieilgas.
pakaly jo nestovės Japonai,
natorius Calder iš New Yprkoy
Antras kalbėtojas p. advo
Gruzijos valdžia pastarokuriems Siberijoje toksai trn- sieis sulaukti naujo kruvinosenato rekonstrukeijinio komi
už Siberijos mis dienomis konfiskavo san
katas Bračiulis, pats nesenai
kšinas vra reikalingas.
J° sus,rcninno
teto pirmininkas. Senatorius
plotus.
sugryžęs iš JJėtuvos. išbuvęs
delius, prigulinčius Azerbaidpareiškė, kad matyt pačiai šaČia sovietų atstovai tvirti
jano kooperafivei draugijai, ir
✓
.
, . . . . , .. ten apie 8 mėnesius ir daug
v. 1 ,
, ,
’ . U<*s vyriausybei prisieis duoti
na, jog tos revoliucijos pavy- p^kljųVO DU AMERIKO suareštavo
įdomių dalykų savo akimis
daugybę tos šalies <
ič »*
pagelbos
žmonėms pasistaty
,, ..
•, A .
t-v ,-Y pagelbės
zn
kimas negalimas. Nes revoliuNISKU DETEKTIVU.
bolševikų agitatorių. Už tai
matęs. Ilgai ir interesingai
dinti sau namus, jei statyme
cijonierianis trųksta pinigų ir
pasakojo jis
apie Lietuvos
Azerbaidjan pagrūmojo ulti
namų ir toliau gyvuos tokia
Karlsruhe, Vokietija, Sau
reikalingos organizuotės.
—
žmonių ūpų. Steigiamąjį Sei
matumu. Bet Gruzija atsakė,
betvarkė, kaip yra šiandie.
sio 29. — Turtingas ir jaunas
Siunčiama karuomenė.
mą, Lietuvos valdžių, karuokad ji suareštuosianti
dar
Į amerikoniškas Vokietis
iš
Nacijonalė taryba čia dar
Revoliucijos svarbiausias pbilidelpbijos, Grover Cleve- daugiau bolševikų, jei nebus buojasi suformuluoti progra menę, bolševikų ir Lenkų opristatytas jai žibalas.
kupneijų. Lietuva esanti, ga
tikslas — sugriauti šiandieni- land Bergdoll, pemiai buvo
mų palengvinti šiandieniniam
lima sakv i i, vienintelė šalis
Azerbaidjano valdžios misi narni) trukumui visoj šaly.
nę laikinų tolimųjų Rytų vai- Amerikoje suareštuotas
už.
Europoj, kur galimą pavalgy
<lžių, kuri yra gražiuose san- išsisukimų nuo kareiviavimo ja apleido Tiflisų.
Apgalvojamos priemonės.
ti kiek nori. Valdžia, būda
Vikiuose su Maskva, pildo pa- karo metu.
Suvažiavime dalyvauja nt- ma iš tų pačių žmonių, yra
storosios įsakymus ir didžiai
p0 kiek laiko jain pavyko IŠ NEW YORKO STAIGA
visiems prielanki, rūpinasi
prieštarauja Japonų norams jg Amerikos pabėgti ir atke- PRANYKO CORKO LORDAS stdvaį vyriausybės, piliečiu ir
MAJORAS.
kitų organizacijų ir iridustri- krašto gerove ir jei padaro
gauti ten kuoplnčiausiųjų kon liauti j Heidelbergą, Vokieti
jiniai vadai iš visų šalies kraš- kartais kokių klaidų, tai jos
cesijų.
jon, pas savo gimines ir gauti
Gal jisai kokiuo nors laivu iš tų. Visi bendrai tariasi, dar yra nekaltos, taip kaip ir
Jau ir šiandie Japertai toli Vokietijos pilietybę.
keliavo. x
buojasi, kaip pnsekmingiau kiekvienam žmogui pasitaiko
mųjų Rytų pakraščiuose yra
Paskui jį į Heidelbergu atišrišti namų trukumo proble suklysti nenoromis.“ Pasakė
pnverižę nuo Rusų žuvininką - keliavė du amerikonišku dedaug ir juokingų dalykų. Per
New York,
Sausio 28. — mą įvairiose jos atmainose.
vimo teises ir darbuojasi pa tektivu
ir
mėgino
jį
spėjo amerikiečius, kad va
imti savo rankosna didžlivių pagrobti. Bet nepavyko. Sua- • Čia tomis dienomis staiga pra Kuone visi principe prieši žiuodami į Lietuvą, pirma su
medžiojimo plotus, praginus ' reštuoti. Ir šiandie juos lau- gaišo Airijos miesto Corko lor nasi panaikinti mokesčius nuo ponuotų ką ten veiks, nes
das majoras O’Callagban, ku pelno. Senatorius Calder sto
iš ten Amerikonus medžioto- kia kalėjimas Vokietijoje.;
riam vyriausybės buvo liepta vi už tai, kad. nuo mokesčių daugelis apie tai'nepagalvoję,
jus.
------------ -----------apleisti Suv. Valstijas, kaipo paliuosuoti įvestinimus į na- paskui turajo gailėties; tokie,
Gauta žinių, kad Maskvos I Washington, Sausio 29,
kad sugryžę nežino kas vei
valdžia prieš ravoliueijonie- Pngal 1920 metų atlikto cenzo, atvykusiam čia be pasporto. mūs (morgičius). Tuomet ka
Įvairių Airių komitetų vir pitalas. išnnujo imtų plaukti kti, esą nelabai ten pageiduurius siunčia skaitlingą karuo- Hawnii salose gyvena išviso
jami.
ir
menę. Matyt, bolševikai, sut 255,912 žmonių, iš kurių 109,- šininkai klausiami atsakė nie rinkon morgičių formoje
Hitą
vakarą
padailino
ko nežiną, kur esąs lordas ma sustiprintų statymą namų.
raškinę revoliiicijonierius, pn- 274 Japonai.
dainomis
ir
deklemaeija
trys
joras. Jis išnyko taip, kaip
Savanorė
kontrolė.
jaunos artistės, p-lės Mastauskituoniet yra padaręs Airijos
NAUJAUSIOS ŽINIOS
prezidentas <le Valera.
Senatorius Calder be kitko kaitė, Petkiutė ir Freitikaitė.
padavė sumanymų kontroliuo Buvo renkamos ir aukos
PARYŽIUS! — Augščiausioji taryba pagalinu paskyrė* ATMESTAS BILIUS APDĖ ti darbdavius ir darbininkus Lietuvos reikalams; čia pasi
Vokietijai karinį atlyginimą, kokį turės atmokėti talkinin TI MOKESTIMIS NEVEDĖ su tikslu apdrausti visuomenę žymėjo žinomas VVestsidėje
aukotojas — Snunora, ir dar
LIŪS.
kams. Vokietija turės mokėti per 42 metu. Tas laikas pada
nuo^išnaudojinių,
vienas asmuo, nepusisakęs
linamas j. tris perijodus. Pirmuoju perijodu kas metai Vo
Jis sakė, reikalinga praves
kietija turės išmokėti po $48d,(MM),000; antruoju — $972,OOtXpavardė*.
Rep.
Topeka, Kas., Sausio 29. —
z (MM); trečiuoju — po $1,458,(MM),(MM). B<> to talkininkai iš L«*gisluturos senato komitetas ti įstatymas, kurs leistų feVokietijos kolektuos |x> 12*4 nuoš. už visus jos eks,mrtus. atmetė bilių, kuriuo norėta deralį inkorporavimų amatų PASILIKO TAS PAT KABI
sąjungoms ir darbininkų uni
Išviso turės išmokėti arti 54 milijardų dol.
NETAS.
‘ ET "
apdėti mokestimis visus ne- joms. Tokia kombinacija butų
vadelius valstijoje. Sulig to
TOKIO.
Buvusis Japonijos premjeras Okuma pareiš hiliaus, nevedusieji per metus naudingu. Nes įsikorporavu- i Madridas. Ispanija, Sausio
kia, kad Jajionija mielai sutiks nusiginkluoti. Bet, sako, turėję mokėti po $10. Sumo sioms sąjungoms ir unijoms 29. — Andai rezignavo minissavanoriai prisieitų pasiduoti torių kabinetas su premjeru
tegu pirmiau tą padaro Anglija ir Suv. Vnlstijos.
kėti pinigai turėję eiti dides federaliam patvarkymui.
Dato. Karalius išnnujo pri
nėms mokytojų algoms.
Tuomet
tokios
darbdavių
ir
kalbino
Dnto būt premjeru,
WASHINGTON, — Darbo departamentas skelbia, kad
darbininkų grupė? turėtų at ftis sntiko. Bu juo į savo vie
šiamlie S. Valstijose bedarbinujančių žmonių skaitlius sie
ORAS.
—
Šiandie
giedra;
sakomybę įstatymo keliu, jei tas grvžo visi ministerini, iš
kia pusketvirto milijono. Bet Amer. Darbo Fede»cijos vir
šininkai tvirtina, Jiad bodarbiaujančių busią li^ 8 mili rytoj nepastovus oras; vidu mėgintą imties kokių norg.ėmus finansų ministerį, kurs
draustiny darbų.
| atsistatydino.
tinė temperatūra.
jonų.
Naują respubliką laukia
pragaištis.

Iš LIETUVOS DELEGACIJOS VARŠAVOJE.
I. Per Vokiečių žemę.

II. Lenkų Paryžiuje.

Musų delegacija jau Gruo Gruodžio 10 d., L v. del«
džio 7 d. buvo Karaliaučiuje. cija buvo Varšuvoje. Stot
Čionai ji kreipėsi į Lenkų kori jų sutiko koks tai užs. r.
sulų, kurs, matomai perspėtas, nisterijos valdininkas ir p. J<j
gan greit davė diplomatines nvnas su p. Kasakaičiu.
vizas, nors, kaip toliau pama Turbut, kad pasirodyt gi
tysim, dagi jos mažai patogu žius kambarius beturį, per
mų suteikė. Konsulas kasžin dė jų per iškilmingus kalt
kieno buvo
painformuotas. barius ir valdininkas, nurodę
katl musų delegacija važiuo kad delegacijai paruošta įdėt
ja VarSavan turėdama įgalio “Europos” viešbuty, atsiivu
jimą... federaciją padaryt, na, kinęs dingo.
" į
bloginusiame atvėjuje bent Į Delegacija nuvyko į “Eur
“luzny ziviązek.” Ir jis nuo pos” viešbuty ir rado parut
širdies tikino musų delegaci tos du kambariu: vieną
jai, kiek tai busią naudos a- mininkui, kitą — kitiems
biem pusėm. Be to, girdi, to delegacijos nariams, bet til
kiais pamatais su Ijenkija su su 2 lovom.
sitarę, kaip bematai jus Klai
Na,’ ne lieto, kad tokiose
pėdos kraštą gausite.
lygose
delegacijai sunku
Iš Karaliaučiaus Gruodžio
9 d. delegacija
išvažiavo į dirbti, bet jie kenčia (kas že
Diršau, Vietos administracija maičių kantrumo nežino?) ir
3■
(Lenkų) išanksto buvo pers dirba.
pėta, apie delegacijos atvy Padarė kelioliką posėdžių,
kimą. Delegaciją sutiko aps apie kuriuos gerbiamiems pi
kričio viršininkas ir buvo pa nešiu truputį vėliau.
rūpinęs dvi kupė, ant durų
Dabar parašysiu tik ką
kurių tam .tikras poperas pri sę ausies teko nugirsti, bnt(
lipdė. Bet negelbėjo net dip — kad Lenkai (žinoma, til
lomatinės vizos, nei kortelės: rieji Lenkai, — Varšavos,
užplūdo kuopelė Lenkų kari kolyie nors želigovskininl
ninkų, kurie nemandagiai el reiškia pretenzijų prie
gėsi, sakęsi nieko nepripažį su”, kūrins jie taip ganu
stą, taip, kad delegacija su savo krauju palaistė, o ti
sėdo į vieną kupę, bet galų- “kresni” sakantieji: be dal
if
gale ir į tą keli karininkai į- užimtos “Vilenščiznos”
s i veržė.
“Grodzienščiznos,” dar “KoIr tokioje kamšoje, nekūren vienščizna,” “zienria Wilko^
tuose vagonuose, pamažu da- mirska” ir “ziemia “Jeziorska.”
“Laią,^
važiavo iki Varšavos.
FARMERIAI NUSTATO
SAMDININKAMS U2M0KESNĮ.
Chestertown. Marvlai^l, Sau

sio 29. — Čia įvyko aplinki
nių farmerių masinis susirin
kimas, kuriame nustatyta sain
dininkams fanuose užmokesnis.
Dienos darbas — nuo saulė
tekio ligi saulėleidžio.
Samdininkui su arkliu per
mėnesį dauginusia bus moka
ma $25 ir visas užlaikymas
jam pačiam ir arkliui. Be ar
klio užlaikymo — $30 per mė
nesį.
Padieniui darbininkui dau
giausia $1 dienoje ir valgis.
Moteriškei uiž darbą farnios
virtuvėje, įimant
skalbimą,
daugiausia $15 per mėnesį. Be
skalbimo — $10.
SUSEKTA DAUGYBĖ
KLASTUOTŲ PASPORTŲ.

Atėnai, Graikija, Sausio 29.

SUDAUŽYTAS DUONOS
KEPTUVĖS LANGAS.

Ligi vakar vieno svaro ke
paliukas duonos Benjamino
Scbaebterio .duonos keptuvė^
je, 1442 No. Mappleivood ave„
kainato 9 centai. Išvak
trys vyrai automobiliu pro
pravažiavo. Jie paleido pi
didelin keptuvės langnn. Ply
ta įlėkė vidun. Po šito nu
kio keptuvės savininkas ė
ir atpigino duon^ vienu cen
tu, imdamas tik 8c.
“Tai Žydų Duonkepių są
jungos darbas,” pasakė Schachter. “Jie man grūmoja, kam
aš esu papiginęs duona ligi
9 centų. Tokia kaina aš ga
liu parduoti, nes ir taip pada
rau gražaus pelno. Aš nesu
tiksiu, kad man ten kokia]
gauja diktuotų apie duonos’
kainas.”
Scbacbter sako, kad kiek-;
vienu
kartu, kaip tik bus
pamesta nauja plyta, jis via
vienu centu papiginsiąs duo
ną, koUnepasivarvsiąs nikelio.’;

— Vietos amerikoniškas korisulis vizuoja paspirtus Grai
kams, norintiems keliauti A
merikon. Per mėnesį apie 3,Svetimų šalių pinigą vertė,
<>00 paspirtų patvirtinama.
Tomis dienomis
susekta, ,nnnl neumžiau $25,000 Snusio
kad daugybė paduotų vizuoti buvo fokia pagal Merchnnts
paspfrrtų vra klastingų, ty. ne an and Trust Co.:
Anglijus sterlingų svarui
$
tikrų.
Prancūzijos
šimtui
frankų
Tad nuomoniaujamn, kad
ligšiol daugybė Graikų galėjo Dalijos šimtui lirų
pakliūti Amerikon su suklas- Vokietijos šimtui markią
Lietuvoa šimtui auksinų
tuotais pisportais.

“Smigų kursas.

Lenkijos šimtui markią
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DRAUGAS

Kcštndienis, Sausis 29, 1921

Medžio pramonės sutvarky
bulelis, turi ruošties prie tos
mas mums yra reikalingesnis
šventės, kud Lietuvai daugiau
negu
senų
Anglijos
laivų
pir

naudos padurius.
“DRAUGAS”
D-ras
Juozapas
Ehret
’
as,
Šveil
kimas
tam,
kad
galėtume
pa

esą tai: u) turėti gerus darbi Visos Tautos Fondo skyrių
Stata kasdiena liakynu nedėldlentaa.
sidžiaugti Lietuvos vėliava ant caras, Augštųjų Kursų Kaune ninkus, nes patys Lenkai vien Valdybos, visi T. Fondo priePRENCMERATOS KAUTAI
CHICAGOJ IR UtSIENYJK:
jurų.
profesorius, viešėdamas per daug kalbėti moka, bet maža teliai ir rėmėjai prašomi pri
Metams .................................... 98.00
Jau
kelios
bendrovės
suė

Kalėdų atostogas savo tėviš- dirbti, b) surasti, kas jų sko sidėti prie apvaikščiojimo Lie
Rttael Metų «•>•••>..•£•
• 0,00
BUV. VAMT.
mė Amerikiečių pinigus, bet kėj-Šveicarijoj, turėjo įvai las apmokėtų.
tuvių Tautos- šventės.
Metams
...................... 90.00
reta
tedirba
Lietuvoje.
Visa
riuose miestuose paskaitų a0 skolų Lenkai nemaža tu Kas nor pakelti Lietuvos
Kasei Meta .......... ..
8.00
Prenumerata mokasl likolgp. lai mus viltis tai jauna ir apsukri pie Lietuvų. Jisai yra išbuvęs ri, nes 66 milijardus frankų. kultūrą iki lygaus laipsnio su
kas skaitosi nuo užslraSymo dienos
bostoniškė Prakybos Bendro Lietuvoje 15 mėnesių, matė Atsimenant Lenkų markių Europos ir Amerikos kultū
M nuo Napjų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikta prisiųsti ir vė, tik nei ji visko negali ap Vilniuje bėgančius bolševikus kursų, 100—95 snt.—80 snt. ringų tautų; kas nori
užtik
senas adresaa Pinigai geriausia sių
nuo Varšuvos,buvo patekęs pasirodo didžiausia finansų rinti Lietuvai nepriklausomy
sti Uperkant krasoje ar eaprese "Mo- imti.
•ey Order” arba {dedant pinigus {
Laimingi butume, jei turė Lenkų belaisvėm Kaipo leite srityj suirutė. Kas kita Lietu bę;
registruotų lallkų.
tume nors*vienų žmogų, kuris nantas įstojo sunkioje Lietu va. Lietuvos pinigai “Ob-Ost’Kas nori, kad Lietuva tu
“DRAUGAS” PUBL. 00.
tikrai žinotų medžio apdirbimo vai valandoje į “Geležinio ai” lygiai su Vokiečių markė rėtų savo žmones visoms val
2334 8. Oakley Avė., Ghicago.
pramonę ir galėtų sutelkti nors Vilko” besitveriančių šimtinę mis eina. Ir pereitais metais stybei reikalingoms įstaigoms;
TeL Roosevelt 7791
50,000 dolierių kapitalo. Jis ir daug savanorių sutvarkyme iš Lietuvos išvežta apie už 900 Kas nori kad Lietuva tu
pralobtų Lietuvoje trumpu lai pasidarbavo. Aplankęs yra žy milijonus,kuomet įvežta vos už rėtų gabius, gerai išlavintus
ku. Bet dabar neturime netik mesnes Lietuvos vietas, kaip 400 milijonų markių. Lietuva tautos liei valstybės vadus;
piniguoeio, bet nei asmens patsai sakosi, pamylėjęs Lie ekonomiškai kyla ir kyls.
Kas nori, kad busiantieji
Pažiūrėkite, girdi, į Lenki tautos vadai butų tvirti dva
žinančio kaip apdirbti medį. tuvų ir karštai prijaučiąs jai
Kitusyk buvo Petrograde besiekiant j Nepriklausomybę. jos ribas. Kur jų nekariauja sia ir kunu;
dailidė Ūsas. Jis buvo ištyręs Kų jam nei nesakant, vien iš ma! Ar bent vienų žemės met Kas nori, kad tautos žie
dailidžių pramonę Petrograde jo paskaitų apie Lietuvų ga rų turi ramų, kur Lenkai ne das, t. y. Lietuvos besimo
ir Berlyne. Dėja tik nežinia lima numanyti. Kaipo neutra- kariautų: su Vokiečiais, Dan kinančioji jaunuomenė nežūtų
kur jis yra dingęs dabar? Kas lis žmogus daug turi pasise cigas, Augštoji Silezija, Po be laiko —
žin ar nepagriebė jį, kaip dau kimo Šveicarų visuomenėj, o meranija ir t. t.; su čekais, su Tas teprisideda prie Lietu
gelį kitų pralobusių Lietuvių, jo karšta kalba, Rytų Euro Austrais, Rusinais, Rusais- vių Dienos iškilmės, tas teaupos pažinimas žavi klausyto bolševikais, su Lietuviais.
Medžio Pramonija kvailoji banga?
jus, atidengia naujus Šveica Gal įdomu Žinoti, kodėl taip koja bent dienos uždarbį Liet.
Lietuvoje
buvo
penkios
pokultūros reikalams. Kas negal
Lietuvoje.
peros dirbtuvės, bet dabar dar rams mažai žinomus kraštus. narsi tauta pereitų vasarų bol paaukoti nė dienos uždarbio,
ševikus prie Varšuvos vartų
Medžiai, linai ir grudai yra nei viena neveikia. Jau laikas Pačiam Friburge Dr. J. Eh
prileido? Tai delei betvarkės lai aukoja ltent vienų dolierį
ret
’
as
jau
antru
kart
turėjo
butų
pradėti.
trys auksu tekantieji šaltiniai
Taut. Fondan pakėlimui kul
11-1-1921 paskaitų apie Lietu komandoje Lenkų armijoje ir tūros Lietuvoje. Tai-gi broliai
Lietuvai. Būdami po Rusais
vų. Kadangi visuomenė labai delei apginklavimo. Turį Vo- sesutės, darban! Ruoškimės ištas tris savo gerybes atiduoKamgi Laukti.
įdomaujasi Rusais, kadangi kiečitj šautuvus ir anuotas, kalno, kad prideramai prisi
davonie į svetimas šalis taip,
daugiausia, o Prancūzų Suvikad žemė močiutė pagaminda Nesenai iš \Vashingtono bu daug girdi apie Lenkus iš
n i lis. Paėmęs šuvinį neskrisi rengti paminėti Lietuvių Tau
Prancūzų
laikraščių,
Dr.
Eli
vo mums. Svetimi pirkdavo vo pranešta, kad buvęs vals
tos Šventę, Šv. Kazimiero
priešininkui kakton!
iš mus miškų neapdirbtus me tybės sekretorius Lansing tu retas paskutinėje paskaitoje
Dienų.
daug
taip
pat
pajJ&sakojo
aApie
pačių
Lietuvų
nedaug
džius, o paskui mums parduo rįs parašęs i n< lomią knygų.
Tautos Fondas
davo atimdami keliariopus pi Tos knygos turinį jis viešai pie Rusus ir Lenkus, nušvies pasakojo, vos apie 20 minučių,
222 South 9-tli Street, *
nigus. Dabar nepriklausomoje paskelbsiąs tiktai Kovo 5 d., damas ji] vidaus tvarkos, me- bet daug nušvietė dalykų. Jo
• Brooklyn, N. Y.
deginj, kulturinį stovį. Pas paskaitos tikslas, matyt, buvo
Lietuvoje jau pradėta varyti t y, ant rytojaus, kuomet pre
medžio pramonija, t. y. ap zidentas AVilsonas busiąs ap kaitų jam padėjo suruošti išaiškinti Friburgo visuomenei
“Friburgia”, Akademijos dr- skirtumų tarp Rusų-Lenkų iš
dirbti medį prieš jį parduo- leidęs šiandie užimamų vietų.
Drover >461
ja. Gana erdvi “Girele Catlio- vienos pusės, o Lietuvių iš an Tel. Tardą 66(6
siamt svetimiems.
Dr.
Y.
A.
SZYMKEVICZ
Kadangi toji knyga galinti lique” salė vos sutalpino at tros, pabrėžiant kilimo, kal
Chirorgoa tr
Džiaugsmas ima tų matant sukelti daug trukšmo visuo silankiusius paskaiton, nors bos, siekimų skirtumų, nuro IdetaTto Gydytojos,
AkoieraM.
ir nerimstame norėdami pa menėje, tad Lansingo nuspręs pradžia vėlai buvo paskirta,
>903 8. Halrted 86. Chloaco.
dant, ka»l Lietuviai nėra bol Valandos:
19—11 ift ryta 1—> ir
tirti ar toli paėjėjome pirmyn. ta palaukti, kuomet preziden JP/2 v. nakties.
ševikai, kaip kati Lenkai pra 6—6 rakai* Ned. 16—12 ryto.
Bet musų ministrai mintija, tas skaitysis paprastas pilietis.
Apie Rusus daug įdomių sa vardžiuoju, bet geri ištikimi
‘kad mums to nereikia žinoti. ■ fndoinaujantieji tuo klau
vo pastabų atpasakojo. Nuo katalikai. Kaip nereikia ge
Iš Vokiečių praktiškumo iš simu tvirtina, kad Lansingo
UIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIIHIIINIIIimHIllllllĮĮ
dugniai pažindamus priežas riau tiko tam rodomieji pa Tel. Canal 257
£
mokę “Pr.L.Balsas” i r“ Nauja knyga paliečia buvusių taikos
tis, delei kurių įsivyravo Ru veikslai. Ir ko čia jisai nepa
DR. C K. KLIAUGA |
Lietuviška Ceitunga” pasim konferencijų Paryžiuje ir ame
sijoj bolševizmas,
nušvietė rodė! Štai Dauguva ir stataus
LIETUVIS DENTISTA8
aino tą dalykų ištirti ir ats rikoniškos delegacijos pozicijų
miško
kampas,
štai
Nemunas
dabartinį stovį ir ateities prob
pausdino 4 Sausio 1921 iii.
toje konferencijoje, kur pre lemų. Jo turiningą kalbų, daž su savo puikiais krantais, ten
Iš to dienraščio gauname zidentas lošė svarbių rolę.
nai paįvairintų linksmais nuo- Kauno katedra, Žemaičių Se
Halsted St., Chicago, I1I.S
žinoti, kad Lietuvoje yra 297 Knygos turinys paremtas už sakais, o net kartais pašiepa minarija, ten vėl sudeginti Ę 1821 80. Kampas
ISth 8t.
dirbtuvės vežimų ratams, K1 rašais iš dieninio, koks buvo iš sukurto socijalistinio ro Šiauliai, suardyta Bažnyčia, EValand.; 9—12 rytą, ir 2—1
I’hone Clceho 5963
dirbtuvė statinėms ir arklių vedamas konferencijoje. Pre jaus, klausytojuose kėlė ne pavieni ir atskiros grupės iiiiiiiHuiiiiiiniiiiiiniiiiiiiuiiiiiii
DR. A. P. GURSKIS
pakinkymams. 69 dirbtuvių zidento pasielgimas kritikuo kartų plojimų rankomis audrų. žmonių, štai vėl turgavietė,
LIETUVIS DENTISTA8
SU*. Cor. 49th A ve.
i skindeliams, t. y. medinėms jamas.
arkliai, naminiai Lietuvos 6847 W. 14tliCicero.
Dar
įdomiau
papasakojo
aIII.
suleistoms skiedroms, kuriomis
Vienu iš svarbiausių asme
9 Iftryto Iki 9 vnk. lAlinant
pie Lenkiją,
nušviesdamas paukščiai ir t. t. O kuomet Vai.
Ncdėllas ir Seredas
stogus dengiu. 79 dirbtuvių nų Lansingo knygoje figūruo
augštų Lenkų išlavintų fanta pradėjo rodyti Vilniaus gro
malkos anglims ir dervai (sma ja ir žinomas puikiu. Ilouse.
žybes, įvairaus stiliaus pui
zijų, jų pretenzijas.
lai). Pas Marijampolę yra ter Lansingas su House visas lai
kias bažnyčias, Vilniaus ka
pentino dirbtuvė. Didžiausia kas turėjo skirtingas pažiū Keliais žodžiais perbėgęs tedrų, Aušros Vartų koplyčių,
DR. S. BIEŽ1S
LIETUVIS GYDYTOJAS
medžio pramonės šaka Lietu ras. Bet pabaigoje konferen Lietuvos-Lenkijos praeitį, uni besimeldžiančius - beklūpan
IK CHIRURGAS
voje yra medžio pjovimas. Tos cijos abudu sutiko, kad jiedu jų. padalinimų Lenkijos'*' į čius prieš ftv. Motinos Pa
2201 Wcst 22nd Street
Canal 6222
rųšies dirbtuvės turi
119 negali būt šalininkais p rezi tris dalis tarp Rusijos, Vokie veikslų žmones, procesijų ir ■Tel.
gHcs. >116 W. 62ntl Street
tijos
ir
Austrijos,
išaiškino,
Tel. McKinley
pjaujamų mašinų ir duoda dento vedamos politikos.
t. t., aišku visiems darėsi, ko
kodėl
pasakymas
“
kur
du
Len
darbo 831 darbininkui. Kaune Tautų Sujungus visi pienai
kia via ištikrųjų Lietuvą.
yra dvi medžio pjovykli su 13 buvo priešingi- Lunsingo pa kai, trys ten partijos”, turi
Gailėjosi, kad Šveicarai iki
masini].
žiūroms iš pat pradžios. Ir stipraus pamato. Lenkai kalbi šiolei nėra pažinę Lietuvos ir
Dr. I. L MAKARAS
h Didžiausių dalį Lietuvos me jis manė, kad amerikoniška nų Lietuvą, kad vėl su juis kas dar labiau, balsuojant ar
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
džių suvartoja pati Lietuva. delegacija nepadės parašų po padarytų unijų. Kuo jie savo priimti Lietuvą į Tautų Są Ofisus 10900 feo. Mieliigan Avė..
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki
4 po
Nėra žinių, kiek jo sukūrena sutartimi. Tuo tikslu jis bu pageidavimų remia:
piet, 6:30 iki 8:30 vakare
jungą Šveicarų atstovas bul1. Kad praeityje iki padali
Kesidcncija: IO5»8 Prrry Avc.
privatiniai asmenys ir įstaigos. vęs darbavęsis. Bet jo pas
savo prieš. Tai padarytu prieš
Tel. Pullman 342
nimo
buvo
vieną
Lietuvos-lsuiGeležinkeliai
suvartodavo tangos nedavusios geistinų
skaisčias Šveicarijos tradici
250,009
kubiknietrų garve pasekmių, taip kad ir jis pats kijos Respublika;
jas ir gal delei nesusipratimo.
2. Kad Lenkams tarpinin
žiams kurti. 1921 metais Ižu- [»asi rašęs.
Turiu paminėti, kad apari Tel. Itandolph 2898
kaujant
Lietuviai Šv. krikštų
dama suvartoti 399,900 šeštai
Amerikos laikraščiai dažnai
paskaitų. Dr. J. Ehret’as daug
A. A. SLAKIS
ADvoKAT.vi
nių metrų, kadangi geležinke prasimano daug visokių daik ir katalikų tikėjimų įgijo;
ir gana ilgu straipsnių apie
Ofisas 1 įdundėsi y j
3.
Kad
daug
Lietuvoje
yra
lių ■dsibar jau yra daugiau,
AHNOtTATIOV BLOG.
tų. Gal yra prasimanymas ir
Lietuvą yra parašęs ir patal
19 So. I.U Šalie Ht.
Lenkų, arba lenkiškai kai pinęs Šveicarijos laikraščiuos:’.
į Gaila laitų kalenti tuos me apie Šitų Lansingo knygų.
Valumlos: 9 ryto Iki 5 po pietį,
l'iinedėllals iki 8 vakare
džius, kuriuos puikiai np<lir
Bet jei tiesa, tai kam peikia kančių ir t. t. ir t. t.
Ui i būna jam už tai musų vi
NedčliomiH ofisas uždarytus
Lietuviui-gi jiems atsakų: suomenės viešu padėka!
bus galinai paimti puikaus pi Lansingui laukti su puskclhiL Su jumis susidėję, musų
nigo. Ilvt anglių Lietuva ne rmi net Kovo 5 <1.! Jej LansinBitikas.
turi. Todėl būtinai reikėtų iš gas yra įsitikinęs tiesų para bočiai prarado prie jus tvar Eliburgąs
Tai. Drova* 704t(
plėtoti durpių pramonę. Netu šęs ir savo įsitikinimus ger kos savo Tėvynę ir buvo kai 12-T-2I.
Dr. C. Z. Vėzdas
rime' sumaningų inžinierių, biąs, tai kodėl tuojaus to vi mynų išsidalinta. Antru kart
LIETUVIS DENTIMTAS
nenorime su jumis dėtis, kad
kurie išrastų kaip aplirbti sa nepaskelbti.
RENGKIMtS PRIE LIE
VataBdoa: nuo 9 ryta Iki 9 vak.
Seredomla nuo 4 II* > vakaro
durpas, kud jas visur galima
TUVIŲ DIENOS.
Padaryta I’aryžiuje laikos vėl |Minašr pabaiga nebūtų;
4711 80. A8HLARD AVBEUE
2. Jus mums krikštų davė
butų kutenti. Jei ne durpas sutartis su Vokietija nepigiai
ull 47-im (tatvta
Apdirbti, lai nors kakalius rei iitsiejo šaliai. Todėl kiekvie te, o mes jums savo karalių—
Pasibaigus laikui Federaci
kėtų taip sustatyti, kad jų ga nam geistina žinoti visų tei Jogailą ir visų dinastijų. Li*n- jom ĮMibkelbtojo vajaus, turime
rai neplistų po kambarį.
iškaliu, pradėti rengti,prie ll'ol. kanai 2222 .
sybę, kas tenai buvo veikta a- k i jai davėme;
Durpa perdaug užima vie merikūniškos delegacijos.
3. Lenkai Lietuvoje gali* Lietuvių Dienos (šv. KaziDr. LZ. ZIPPERMAN
tos dėlto geležinkelių garvekultūrinę autonomijų ii- galės inieio Dienos Kovo 4 d.).
I.IKriAIšKAS DEMTIHTAN
tini Ko. Halsted Htrect
LIETUVOS MISIJOS
sau ramiai darbuotis, kaip Kiekvieno, mylinčio Tėvynę,
žiams netinka visai. Tai-gi
■Vai. I'anedėllj, ,'Ihi ii. Ir ketvergei
Naujas adresas:
veikiau reikėtų sunaudoti Li« kad dabai Skydai ir kilos tau Lietuvio yra šventa* pareiga Iii .30 Iki 8:.'10 vak.
i tavos iijK-s plektrui dirbti, ir Lithuanian Representative
tos turi ir nereikės kokių tai prisidėti prie darbo, kad tų rteri-diy Ir MubuloJ 9:30 iki 6 VukJ
Mes gi-riii iisia tolmmia dantis
162 W. 31 Stbeet
geležinkelius varyti elektrų.
ypatingų unijų.
šventę kiioiškiluiingiau paini-Į ll'i l. H Neib lioj nuo 9:30 Iki l-mai]
kad na-džiu u ta lipiu hune.
Nevv York, N. Y.
Lenkam- sAarbiatuią, giidi, ucįu". Kur tik randa- Lietinių |n/ prieini mk-ih.U l;8io»
UBTUVIŲ KATALIKŲ DBEKRA8TU

Prof. Ehret ir Lietuva.

AMERIKOS LIETUVIAI! S
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą

I■
■

g

tai pasiųskite saviškiams į Lietuvų Amerikos Lietuvių
Katalikų
■

Metraštį
1916 m.
Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos
JAME yru 150 su viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų
b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun.
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) kitų.

JAME yra aprašytu tverimasis Amerikos Liet’ ių parapijų,
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir šiaip daugybė įvairių įvairiausių aprašymų.

JAME vienu žodžių, šalę visapasaulinių žinių lelpia visas Amerikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tų
knygų jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos
Lietuva, kaip mes matome

Kaina: Apdarytos
............................ $1.00
Kaina: Neapdarytos .................................50c.
Jei norėsite, kad mes pasiųstame, lai pridėkite priemiuėtos
kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerų adresų, kam no
rite siųsti į Lietuvų.

Užsisakydami adresuokite:

“DRAUGAS” PUBLISHING C0.
2334 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois.

Lietuvių Pinigų kainos kįla; siųsk pinigus tuojaus
per šią didžiausią ir seniau
sią valstijinę banką šioje
apylinkėje:

U

I

■

Pinigai siunčiami j Lietuvą
ir visas dalis pasaulio.
Laivakortės ant
visų ^linijų.

Central
Manufacturing
District Bank
1112 West 35-th Street
Tartas Virš >8,000,000.00

A STATE BANK
Aulam I’aiičdclinls. Scredos ii- Subalii-. vakarai.-

AMERIKONIŠKA LINIJA
TtesoghijK PnOtmat imn

NEW YORK-HAMBURG
Geriausius keltas Lietiniams Ir Husams.

Didžiausi Moderniški Laivai
S. S. MANCHURIA Išplauks Vasario 24
S. S. “M0N00LIA” Išplauks Kovo 10
S. S. MINNEKADA (Naujas) Kovo 24. (3 klesa tiktai)
TreCIn Klin-41 Iš Wew York,, Į Eltkunu-- 8I3O.OI)
Trečia Kliilsii Iš Y,-w 5 orkų 1

Liepnju 8132.00

Trečios kliaMOH panažlerlul valgo dldtlum dlnlnų kambaryj, kur
turnat Jiem* putarnaujo. \l'idar>tl kambariai rescrvuojuinl mo
terims Ir valkams. Atsišaukite ) Kompanijos Ofisą, I I No. Dcarbom Mr. Clilivųto, arba. j l^tkal) Agent.-j.
,

EXTRA!

Palikta

musų

sankrovoj.

EXTRA!

šiai kur .stebi'lma proga nusipirkti augštos rų
šies OVA ItANTI OTA VICTttOLV verb a iki 82 50 00
Ilk už fS.'i.OO. priedų veltui 12 rekordų. 300 adatų Ir
DEIMANTO ADATA. šios NAI'JOS PUIKIOS
V ICTItOI.OH palikta mnaų SANKROVOJE didžiu
lių ninr.ikaltų pardavėju, kurie nilhankrutljo. Kiek
vienu MAŠINA turi DEŠIMTS METĘ DIUHTI VftS
OVARANOIJOS. Kam fui pirkti 18 nntrų rlinkų
iiiašlnu. kuomet guli pirkti l’ITKI.>. NAUJA (ĮVA
RANTI oTĄ VR'TROLA vertės Iki >250.00. tik už
>35.00 i-ii rekordui), ir udutoms VELTUI Iš musų
SANKROVOS.
I’IIiiui užtikriname luini: (a, kad nėra kito* krau
tu vis nei sankrovoj) lygios musų sankrovai palygi
nant niipiginlmu.
Mes žinome, kid apsimokės luin iat.il atvaž.iunSankrovos
Ii, nipais.int kur gyvenat Taipgi mes turimo kele
Kaina tik tu įimta,na rūšies TIKROS ODOS Iii VELOtiRO
HEKI.YėloMM SETU, kuriuos parduosime už pir
ui:/ pasiūlymų. Mums reikia vietos.
Mis priatalyslme VISIŠKAI VELTUI mieste ir
l>riemies< Iiiose Tniiigl .iš ilunčlamo U. O. D. LIBER
TY HOND8A1 PRIIMAMI.
Atliulu kas dienų iki 9 v I. vak. Nedi Idlemais nuo 10 ryto iki 4 p. p.

NATIONAL STORAGE C0.
Viršiausiu i inkrova ir pardavime kuinburis
2l,2:t N).

A liliuid Avė.. Kani|uis 21-os Gatvė*.

Šeštadienis. Sausis 29, 1921

D RAUGAS

iiiMiiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniinniiiiiiiiiiiii

PUIKUS BALIUS

Nedelioj, Sausjo-Jan. 30,1921 m.
Šv. Jurgio Parapijos Svetainėje, 32nd PI. ir Aubum Avė.
Pradžia 7:00 vai. vakare

\ '

Rengiamas

Kviečiame kaip senus taip ir jaunus atsilankyti, nes tai bus vienas iš puikiausių prieš

Draugijos Visu Šventu

užgavėnes pasilinksminimas.

RENGĖJAI.

Nuoširdžiai kviečia visus
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GERB. T. FONDO SKYRIŲ VALDYBOMS IR VISIEMS
TAUTOS FONDO PRIETELIAMS.

T. Fondo skvriun. Bet dauge
lis da'Tautos Fondo skyrių
tų kortų nepaėmė. Malonėsite
PREKYBOS
MOKINA:
I.tetuvlų
atsišaukti.
Granimar School.

LEVESKIOEiMOKYKLA

Tautos Fondo pakvitavimo! Prekybos

Dil Stinguly
Ir Anglų kalbų;
Hlgh School
Ir

dalykų

prirengia

r
'prie kvotimu J visas augžtesniasias
Su kokiu širdies skausmu sė didžiausias išlaukinis pavo knygelės.
mokyklas. Dienomis: Nuo 9:4)0 ryto
praeito T. F. Seimo atstovai jus Lietuvai. Ten jiems ne Taip-gi T. Fondo pakvitavi iki 4 p. p. Vakarais nuo 7:30 iki
9:30.
puolė ant kelių ir su ašara a- pasisekė — desėtkai sukimšta mo knygelių da vos 75 skyriai 1747 So. HuLstcd St. (arti 18tos gat.)
kys<> maklavoAugščiausiojo pa kalėjimam Tai gi jie nukreipė teatsiliepė. Delko-gi kiti sky
gelbos ir ištvermės mus bro savo yeikimą išeivijon. Kad riai jų nereikalauja? Atsiliep
liams, ginantiems tėvynę, Lie sutrugdžius L. L. P. Bonų kite.
tuvę, nuo užpuolikų Lenkų. pirkimą, jie susidraugavo su
Visas aukas ar tai pirmiau
Dalyvavusieji Seime atstovai Amerikos soeijalistais spauz- kas aukojo, ar moka mėnesi-' Iš Amerikos siunčiami pinipasižadėjo karštai remti Tė dindami ir skleizdami po vi nę mokestį reikia rašyti knvį Lietuvą; greičiausiai pavynės gynimo darbą ne žodžiu, suomenę visokias paskalas a- gelėn. Kurie turi išlipinę pir siekia adresantus Lietuvos kai
fiet darbu ir tam tikslui su pje bonus, kad tokiu budu su miau duotas blankas mėnesi muose, kada yra pasiųsti per
laikius paramą Lietuvai, toliau nėmis T. Fondo markėmis ir Federalę Paskolų Bendrovę
rinkti 100,000 dol.
Bet nelaimė, kad daugelis jiems pasisekė ir laisvamanius tas reikia įrašyt naujon kny- 666 W. 18th St., Chicago,
pamiršo duotąjį žodi, nes vos savo tarnybon pasikinkyti, gutėn; visas-gi markes, kurios kuri turi sųskaitiškus ryšius su
keliolika didesnių kolonijų iš kad sulaikius aukų plaukimų. yra Tautos Fondo skyriuje gra Lietuvos Bankoms.
pildė paskirtą joms dalį aukų Tr, štai, mes matome išleidžia žinti T. F. Centran. Visi Tau Pinigai yra siunčiami pas
mus lapelius su didžiausiu tos Fondo skyriai prašomi pa
surinktu
toms ir telegramais, ir išduoda
šmeižimu Tautos Fondo ir visų daryti susirinkimus, perrinkti
Iki paskirtam laikui nei pu
savo čekius (draftus) ant Lie
katalikų veikėjų.
skyrių
valdybas,
_<lapildyti
sės nesurinkome ką pažadėjo
tuvos bankų.
me surinkti. Kodėl? Todėl, Ta i-gi tų viskų matydami kur vieno, kito V. nario trūk Keliaujantiems į Lietuvų yra
kad pas mus nebuvo tikros ar-gi ne aišku, keno naudai sta.
sargiausiai ir patogiausiai vež
vienybės. Užtenka vienam, ki tai yra daroma? Kam bus Visus Tautos Fondo skyrių tis pinigus Federalės Paskolų
tam soeijalistų, laisvamaniu nauda, jei mes L. L. P. bonų valdybų narių vardus ir ant Bendrovės Draftų formoj, iš
laikraščiui paskelbti kokį nepirksime? Lietuvos prie rašus pranešti centran ne vė duotus ant Lietuvos bankų; tie
šmeižtą ant Tautos Fondo ar šams. Kam bus nauda, jei mes liau 15 d. Vasario, 1921 m.
bankai išmoka pinigus draftų
neaukosime
Tautos
Fondan,
Visi
Tautos
Fondo
skyriai,
ba abelnai ant katalikiškos
savininkui be jokių nutraukų.
visuomenės, tuojaus daugelis Lle£ B. K. R. Dr-jai? Žinoma, kurie turi surinkę vajaus Lie Parduoda laivakortes ant dvie
s mus nusigąsta ir bijomės kad tik Lietuvos priešams. tuvos Laisvės Reikalams au jų tiesiausių į Lietuvų linijų,
nešai pn-irodvti. Musų-gi Tai "r‘
keno P™'*?“1’ kų, malonės prisiųsti centran, ant kurių nereikia persėsti. Iš
jrieSams to tik ir reikia, kad
ir keno naudai nes vajaus laikas jau senai už Montreal į Eydkunus (netoli
visi
tie
Judos
dirba,
kurie nors sibaigė; yra reikalas paskelbti prie Kauno), kaina- $107.15.
catalikus suerzinus, pakrigLietuviais
budaiųi,
bet
už Ju pilnų atiikaitų. Tai-gi skyriai
džius. Atsirado ir tokių musų
Iš New York į Liepojų, kai
tarpe, kurie nors rinko aukas dos pinigų parduoda savo malonės iki 1. d. Vasario visas na $145. Taip-pat ir iš Lietu
Tautos Fondo vardu not ir kal gimtinę ir savo brolius. Sau aukas prisiųsti T. Fondo Cen vos į Amerikų.
bėtojas kvietė iš T. Fondo, goki,rnės, broliai sesutės, Judų tram
Skolina pinigus ant Ameri
bet surinktas aukas pasiuntė išdavikų, nesiduokime suklai Su pagarba,
kos ir Lietuvos namų, žemių ir
tiesiog Lietuvon, (turbut, bi dinti. Matydami, kaip dideles K. J. Krušinskas, T. F. sek., ūkių.
222 So. 9-th Street,
jojo, kad perdaug centran au pastangas deda musų laisvės
Ofisas atdaras iki 9 vai. vak.
priešai,
kad
mus
pavergus,
ar

Brooklyn, N. Y.
kų nesusi rinktų) ir kam pasi
gi galime apsileisti ir nieko
tarnavo tokiu pasielgimu?!
neveikti?! Ne, mes turime suKatalikų priešai to tik |: knisti iki vienam, vienas už vi
geidžia, ir tokiu pasielgimu sus, visi už vienų ir su dvigu
128 akrai gerą žemė 80 akrų
katalikai lošė kaip tik savo ba energija imties darbo, ku Klaipėda. Nors šis kraštas ariamos, 48 akrai stambaus
priešų kaziromis. .Tuk ne už- ris Lietuvai laisvę ir laimę yra atskirtas nuo Didžiosios miško su gerais budinkais 11
Lietuvos, tečiau jaučiasi ė.«ąs
dvkų yra leidžiami visoki la gamina.
karvių, 3 arkliai, 115 vištų.
peliai, liet kad katalikų vi Tai-gi apsidėkime nuolati jos dalis. Klaipėdos krašto Visos mašinos. Kaina $10,500
suomenę suprovokavus, suar niais mokesčiais į Tautos Fon Lietuviai diena iš dienos lau Wis.
kia prijungimo šio krašto
džius vienybę.
dų, stengkimės, kad kuodau- prie Didžiosios Lietuvos.
160 akffci gerą žemė 100 ak
Tai-gi, broliai, sesutės, ap giausia Lietuvių katalikų pri
Atskyrus Klaipėdos kraštą rų ariamos, 60 akrų stambaus
sisaugokime. nesiduokime mu- kalbinus, kad taip-pat mokė
nuo Vokietijos, prekės buvo
miško su gerais budinkais, 5
"sų priešams mus suvedžioti. tų nuolatinę mokestį T. Fon
žymini brangesnės. Tečiau da
karvės, 3 arkliai, 50 vištų. Vi
Kiekvienas, kuris tėmija, pa dan. Jei 100,000 Lietuvių mo
bar visa kas pradėjo pigti. sos mašinos. Kaina $7,000.00
matys, kad gausiąs aukas duo kėtų kas mėnuo tik po 10 cen
Nors, žinoma, labai išlengvo. IVisconsin.
da tik geri katalikai, bonus tu T. Fondan, susidarytų 10,Šiomis dienomis Klaipėdos
perka taip-pat katalikai, o 000 dol.; jei mokėtų po 25 cen
krašte važinėjasi Amerikietis 80 akrai, gerai žemė 50 akrų
laisvamaniai su soeijalistais tus, sudarytume 25,000 dol. ir
Martus su prakalbomis. Gruo ariamos, 30 akrų stambaus
lik katalikus šmeižia vadin kokia tai gralži parama butų
džio 28 d. buvo Šilutėje, toles miško su gerais budinkais 6
dami Lenkams parsidavė- Lietuvai. Ar-gi mes negalėtu
niam laike atlankys visus "šio karvės, 2 arkliai, 25 vištų. Vi
liąis, Komos Jėzuitais ir tam me to padaryti, jei tik visi su
krašto bažnytkaimius.
sos mašinos. Parsiduoda už
panašiai. Kodėl ? Visiems turi tikru noru imtumės darbo!
Draug su Martinu važinėja $3,800.00. Wis.
but aišku todėl, kad suardžius
vienas iš Lietuvių mokytojų.
foųs vienybę. Tšdalies tas T. Fondo kolektorių bankos.
Lietuviai nori surasti bent 5(1 80 akrai gerų žemė, 40 aria
jiems vis gi pasiseka katali T. Fondas yra atspauzdinęs
Lietuvių vaikų ir atidaryti
kus suprovokuoti. Tai, broliai ir skyriams pareikalavus siun Klaipėdoje Lietuvių gimnazi mas, 40 akrų stambaus miško
su gerais budinkais. Parsiduo
sesutės, saugokimės priešų, čia, su kurių pagelba lengva
ją
nes jie nesnaudžia.
tas mėnesines mokestis su Tvarka šiam krašte užlai da už $2,750.00. Black River
Lietuvos nepriklausomybės rinkti. Kiekvienas rinkėjas pa- koma. Traukiniai eina iš Til Fnlls, Wis.
(priešai Lietuvoje bandė su siskyria sau devynius, apart žės į Klaipėdų ir, atgal po du
kelti
kruvinų
revoliucijų savęs, kuriiį mokestį jis kartų kart į dienų, o kartais ir dau 20 akrai gerą žemė, 13 ak
rų vinvuogių su gerais budin
kaip tik tuo laiku, kada grę- į mėnesį surenka ir. pristato giau.
kais. Parsiduoda už $4,100.00

PINIGAI

IŠ LIETUVOS.

PARSIDUODA FARMOS.

lrfiwton Mieli, prie ežero.

BALSUOKIT UŽ LIETUVI

WALTER J. NORKUS
Bepartyvis Kandidatas

Aldermano 4tos Wardos (Bridgeporto)
Vyrai ir Moterys! Pilietės ir piliečiai! Nepamirškite re
gistruotis Utarninke, Vasario 1 diena, nes negalėsite bal

suot jei nebusite užsiregistravę.

Joseph Volandus
2829 W. 39th St. Chicago, III

Tel. T^n fa volte 4167
-’l-

-J

GERA PROGA.
Pasinaudokite.
I'iirsidiinslu savo visą blznj. krnutuvę>
Ir spausi uvę. tnlppogl stulios daiktus
deras biznis, geroj vietoj, apgyventoj
Lietuvių, Lenki: Ir Anglų, su kuriais
yra daromas biznis tr išdirbtas per 20
metų. Priežastis mano pardavimo, pa- I
ti mirė ir aš turiu išvažiuoti | Lietus,
vąvų užtinti ūkę. Kas nori, turėti ge<P
rą blznj ir dar prie to išmokinsiu
drukorlško darbo, koltai Išvažiuosiu. |
Kas nori tr žino, kns tai yra biznis,
ateikite arba atsišaukite
sekančiu
antrašu:
...
T. P. KRISANAI'SKAS
|
18T Ko. .Maln Rf.
Shenandoah, Pa.

Pirm negu siunčiat pinigus, paklauskite musų kurso, nes tada galėsite spręs- J
ti per kur naudingiau siųsti. Pristatome pinigus j 30 dienų ir parodome kvitų su S
parašu priėmėjo.
v*---

Parendavojame
Safety Boxes
$2.50 metams

Padarome viso
kius Notariš
kus raštus

FURŪPEAN AMERICAN RU8EAU,
FABIONAS ir M1CKEVIČE, Vedėjai
Buvę: A. Petrulis ir S. L. Fabionas

809 W. 35th St., Kampas Halsted St., Chicago.
Važiuojantiems j Lietuvą parūpiname pašportus už $1.00.

Parduodame cash markes ir draftus. Parduodame laivakortes į Hamburgą, Bremenu
ir Liepojų — vienu laivu bepersėdimo. Taip-gi norintiems atvažiuoti iš Lietuvos pada
vusi1 visus reikalingus poperius ir parduodame laivakortes iš Liepojaus arba Vokietijos
vienu laivu.
Patarimai dykai.
Vai.: Kasdieną — 9 ryto iki 6 v. po pietų Vakarąis:
9 v. v. Nedelioj iki 3 vai. po pietų.
/

AKIŲ
ŽINOVAS
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Atitaiso žvairas akli
vienu atsilankymu, Ne
jokios
chloroformo*.
Su virš 8OO išgydymų,
užrašuose.
Ateik ir leisk aužlurėti diplomuo- |
tam ir registruotam gydytojui ir
chirurgui, kuris specijalla išstudi
javo
galvą. Ypatingai gydo
AKIV, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS
LIGAS.
PATARIMAS DYKAI
Silpnos
Akjs 5 Kurčios
Aitrį*
Skaudamos Akjs į Tekančios
At<t
Raudonos
Akjs ' Ūžiančios
Ausis
Žvairos
Akjs i Užkimštos
Ausjs

Skaudama Nosis Skaudama
Rėganti
Nosis 1 Silpna
Kreiva
Nosis 1 Kataruota
Užkimšta
Nosis ' Papūtus

Utar. Ketv. ir Subat. iki

Kapitalas ir Surplus
$250,000.00
PERKELK — PADEK — ŠIANDIE.
Gausi Pilna Nuošimti.
Priduoklte savo Bankyne knygutė bite kurios Chicagos arba kito
miesto bankos, kuri jus neužganėdina arba nėra jums paranki,
mes patys sukolektuosime Ir perkelsime visus pinigus su nuošim
čiais j šią

Gerklė
Gerklė
Gerklė
Gerklė

UNIVERSAL STATE BANKĄ
(Under State Ooverment Supervlslon)

Didžiausia ir stipriausia Liet. Valst. banka Amerikoje.

Franklin O. Carter, M. D.

Čia. kada tik jums prireiks, ant pirmo pareikalavimo gausite
savo pinigup su nuošimčiais.
CliieagoH miesto ir Suv. Valst. valdžios yra musu Depozitorlais.

23 metai prie State gatvės
120 /5o. State St.,
Chicago, 1111.
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldieniais nuo 10 iki 12.

MUSŲ TURTAS VIRŠ $2,850,000.00
Pirma Milžiniška Finansine Jstaiga Lietuvių Istorijoje:
žiūrėkite depozitų augimą:

PRANEŠIMAS.
Siunčiame piningus Lie
tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.
Inšuruojame nuo ugnies,
namus, rakandus ir auto
mobilius.
Parduodame namus, sko
liname piningus.

1917 M. Kovo 3 d. (Dienoje atidarymo $16,754.95
1919 m. Sausio 1 ................. ........... 941,689.40
Į 1920 Sausio 1 ................................. 1,625,997.42
5 1921 n,. Saulio 10......................... $2,451,626.02
| SIUSKITE PINIGUS L IR PIRKITE LAIVAKORTES
=
S
=
=

BANKO VALDYBA:
Joseph J. Eitas, Presldent,
\Vm. M. Antonlsen, VleeI’res. & Cashler,
Jos. J. KFaaowski, VleePrėaldent,
Stasys V*. Valanchauskaa,
Ass't. Cashler.

Evaldas & Pupauskas
840 W. 33rd St.
Yards 2790

įOKYXLA

BANKINES VALANDOS:
Kaadlenaapart. Svent nuo 0
val- išryto iki 4 vai. po pietų.
UTARNINKAI8
VAKARE nuo
6 iki 6:30 vai. ir 8UBATOMIB
visa dienu Iki 8:30 vai. vakare.

UNIVERSAL STATE BANK

SH
AMERIKOS LIETUVIŲ

PER ŠIA DIDŽIAI ŠIA LIETUVIŲ AGENTŪRA. — Pristatome
pinigus j 4 savaitės. PARDUODAME DRAFTUS IR CASHLIETVVOS PINIGUS — MARKES PAGAL DIENOS KUR8A.
Iš KITU 5IIESTU SIUSKITE MI'MS DOL. o mes išsinnslme auka.

1 3252 SOUTH HALSTED STREET
;

Kampam 33-čios gatvės

CHI6A60, ILL.

Riimimiiiimiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiv

Mokinama: angliško* lt batuvvško*

kolbų, oritmetlkoo, knygvodyatėa, atenografljoa, typevrrtttng, plrklyboa Ui■lų, But. Volot. latortjoa, ahelnoe lrtorijoa, geografljoo, politlklnėa ekono
mijos, pllletyetėa. daiilarakyetėe.
Mokinimo valandoe: nno • ryte Iki

4 valandos po pietų: vakarais nno •
iki lt vai.

3106 8o. Halsted St., Chicago.

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
I.IKTtVIS

AKIV

SPW'IAI.I8TAa

Pal.nivlnu vh,ą aklą
tempimą
kas
yra
prlsftsstlml skaudė
jimo galvos. ■vslnulio, sptsmlmo, nervniimią. aknurtsnėlua
Ir HŽ.bli-KU.Kis knrlėla sklą kreivos skys.
kairiškio, nemlrglo; netikinu aki. Inrtmlsm,
Daroma i-sssinlan* li'Uirn psioilsnllu m»IIhunIks kinkius. Aklais! pritaikomi t.lnlnKiil. toli ir eiti nistanlli-inu iiagrlliata. SsrKiktt. novo r.sėjimo Ir vslku. .lann^lua
mokyklon. Vslumlo.: nuo l> Iki I vaksro.
NniHllomlu nuo 10 Iki 1 vai. po pistą.

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
Trlefo

Drsver 0««O.
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KaliatijantiBius Liatuvon
Ši Pavasarį
KOVO 1 D. 1921 išplauks ant I-nlvo MALONIA per Hamburgą
pirma partijų žmonių važiuojančiu Lietuvon kurtu su Jonu Roma
nu. Lietuviu Prekybos Bendrovės prezidentu.
I
Jei nori su tą partija važiuoti tai tuojaus mums pranešk. Mba
Išguukiui pasportus ir visus kitus reikuiingus dokumentus. Ai partija
Ims Lietuvoje j laika prndėti pavasario darbu. Gulėsite parvažiuoti
be Jokiu keblumu nes p. Romanas važiuos kartu stt Jumis iki Kauno.
Trcčfok klesos kulnu iŠ New York iki Kytkunų $160.70 Pirmos
klesos $185.70.
Rašyk tuojaus dėl platesniu informacijų.

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
414 BroacEvay,
Boston 27, Mass.
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I

DRAUGAS

Šeštadienis, Sausis 2d,
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'B

Dovanų

$500

$300

M

Pirmas Mastinis Balius!

Didelis Koncertas su Prak.
Lietuvos Respublikos Apvaikščiojimas trijų metų
sukaktuvės

■
■■■
I

Kuriame dalyvaus gabiausi Amerikos talentingi
Lietuviai dainininkai

II

RENGIAMAS

Lietuvių Piliečių Darbininkų Pašelpinio Kliubo

Subatoj, Sausio-Jan. 29, 1921

1921

I
I
Orkestrą Nario J. I*liilli|>a I
Pradžia 7:30 vai. vakare
I
Lietuviai ir Lietuvaitės seni. jauni ir maži be skirtumo malonėkite I
ntsiiunkyti ant ftito musų didelo baliaus bus duodamos didelis Ir geros
dovanos Chieagos biznieriai suteikė labai daug "cash" pinigais ir taip I
visokių gerų dovanu ko)0u dar nebuvo duota Chieagos Lietuviams taip d
nepraleiskite Šitos progos, o Liet. Piliečių linrbin. 1’aSelpinio Kliuhas of I
Chicago, Teiksis visus užganėdinti. Kviečia visus
Kliubo Nurial.
a
IIIIIIIIIIIIIIIIIIBIII1IIIIBIIII ■K
M. Meldažio Svetainėje 2242 West 23 rd Place

ii Procentas bus Mokamas nuo Sausio 1mos
M =

■ i
■ =

ATSIBUS

■ =

Trečiadienyje Vasario 1S d. 1921 m. 7:00 vai. vak.
t>ALACE TEATRE 1826 So. Halsted ir 18 Gatvės

• |

Tiklctus gulima gauti sekančiose vietose:
1) Mra. Josephina Pilkis ir I’aul Pilkis Krautuvė 1822—24 So.
Halsted St.
2) Paul Tubutis ir Gedvil krautuvė 1818 S. Halsted St.
3) Naujienų rafitynė, 17 39 So. Halsted Ht.
4) N.
Krukonlo bučerne, 1810 So. Peoria St.
5) Aleksandro Dargiu rafitynė, 726 W, 18 St.
Temykite laikraščius nes bus svarbių žinių?
Visas pelnas kur liks nuo iSlaidų eis Lietuvos ginimui per Misija.
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Mes mokėsime procentą nuo Sausio 1-mos dienos. Kurie Pasidės savo pini-

gus, iki Sausio 25-tos dienos į

i..

Pirmutinę Didžiausią Liet. Valstijinę Banką

II

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd St. ir Leavitt
iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniitiiiHiiiiHiiiiiiiiimiiiimiii
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DRAUGIŠKAS VAKARĖLIS

Kapitalas ir Perviršis

Lietuviams Gera Proga! |

------------------------- Rengiamas--------------------------

$245,000.00

NORKAUS DRAUGIŠKO KLIUBO

IlilIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlH.HIIIIIIIIIIlėlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlI

Mildos Svetainėje.

; t.

' e,

3138 South Halsted Str.
Šiame vakarelij dainuos pn. M. Janušauskienė, p-lė
Norkaitė ir kiti musu žymiausi artistai.
Kviečia visus
RENGĖJIAI.
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Turtas Siekia Du Milijonu Dolierių

’
------
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Kviečiame Draugijos, Administracijos ir Pavienis Ypatas, Padėti Jūsų Pinigus ant
= Procento savami banki Chieagos miestas ir Cook Pavietas laiko pinigus šiuomi banki
| dėl to kad galima, atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo.

c”

=

5

P.
KVORKA
& SONS .
■■ 1549-51-53 W. Chicago Avenue ■
1į
■■
J
■

=

B
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♦ J

Įpetai, Pianai,

#
įį

b-a-Mt balu. |

»lafete £

■ Pinigai,Laivakortes Lietuvon

ite ® ■f "A

Radandai, Pečiai, Kar-

1^—?—I

Bankos Valandos: Kas dienų nuo 9 vai ryto iki 4 vai. po pietų. Utaminkais ir Subatom iki 8:30 vai. vakare.

Victrolos,

J
|

ISiuvamos Mašinos, Plau-

SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS.
NIGUS Į PASKUTINĮ PASTĄ Į 30 DIENU.

narnos Mašinos etc.

Cash arba ant lengvų išmokesčių.
Telefonas Monroe 3683

i LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES

j

BANKAS

Lietuviams gera proga! pasinaudoti grąžąs Tautos did J
vyrių paveikslais, stovyklose, (vietoj Amerikonišku be są
monės kalendorių ir lielių) biustui iš gipso Dr. Basanavi
■
čiaus, Kun. Maironis, Dr. V. Kudirkos, Vytauto, brandzuoti šviesei ir tamsus 9 coliu augščio $2.00 vienas Keistučio ir
Birutes $3.00 pora spalvoti ir brandzoti, Žirgvaikis 2 piedos augščio, baltas $4.00 brandzuotas $5.00 spalvotas
$6.00. Agentams duoda gera nuošimti bedarbiams gera
proga pasipelnyti.

Įg
■■
■
:
S

SKULPTORIUS V. UNDARAS 3249 S. Halsted St. Chicago.
f

ir jo skyriai

Panevėžyj
Klaipėdoj

E Vilniuj
Ę Liepojuj

Raseinius
Virbalyje

=

5%

”

1

Ar norite gerai važiuoti j Lietuvą?

|

Ar norite kad Jusu bagažas neprapultu kelionėj?

=

Ar norite kad mes prirengtume reikalingas pope- E

”

neapribuotam laikui.
Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie nusidės jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas
3%

”

ras išvažiavymui su viena diena?

x

Jeigu taip, tai atsikreipkite tuojaus į

|

|

M. NARJAUSKAS

I

L

NEWARK, N. J. ||

747 BROAD STREET,

P. CONRAD

AlTIfiriC/ltl

Padarome legališkus dokumentus,
dovemastis,
įgaliojimo aktus.

Parduodame lotus, na
mus, farmas, padarome
paskolas ir apdraudžiame
nuo ugnies.

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas

PAUL P. BALTUTIS and CO.
901 W. 33rd Street

Tel. Yards 4669

Chicago, UI.

Chicago, Illinois

|

ŠTAI

SEKRETAS

SVEIKATOS

Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIE
TUVIŠKA VAISTINYČIA visoj Amerikoj, kuri ifidirba vaistus, pagal
Europos metodą nuo visokių ligų.
Mes turime 'ą sekretą, kuriuom PERGALIME visokias ilgas. Tą sek
retų sužinosite kaip vartosite MUSU VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI
vaistai PASEKMINGAI GYDO.
Visuose gerose APTIEKOSE visoj Amerikoj galima gauti fiias musų
nekarštas:
Salotam Riteri dėl vidurinių ligų.
Regulatorius dėl moterių.
Kraujo Valytojas kurie pats užvardljimas ifiatfikina reikalingumą.
Salutaro Lfotmcntes dėl visokių kaulų skaudėjimo ir kitokių skausmų
Trajanka Kas-gi dar Jos nežino? Tos garsingos namų gyduolės.
Reikalaukite musų suraito vaistų ir žolių—siunčiame už dyką.

SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY
1707 So. Halsted St.,
Tel. Canal 6417
Chicago.

160 N. Wells St., Room 205,

HiiiiniiiiiiiiiuiiiiiMimmiiimminiiiiiimiiiiiiimimiimmiimimimiiiiiiiiiiiiiiiK
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Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Washingtone.
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= kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN| TURĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi
E nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi
7% padėjus 2 metams

Parduodame laivakortes
į Lietuvą ir iš Lietuvos.

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Šiauliuos
Marijampolėj

=

DASTATOME PT

LIETUVIS FOTOGRAFAS
3130 S. Halsted St.,

Chicago, III.

5

Kurie gaunate paveikslus iŠ Lietuvos
neatidellodaml pasidarykite dauginus arba
didelius. Mes perimame senus padarome
didelius. Sudedam ant vieno Ifi kelių skir
tingų.

—
!S

Traukiame raveikslus namuose, prie
Bažnyčios,
sueigose, vesolljose, grupes,
pavienius Ir tt. Darba atliekame kuogenausla.
Phone Drover <369

S
S
S

s' =
2

E

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiimiiiiimimmiimiiiiitiiiiiiiiimiiiiiiiiimiimiiiimiiiiin =

Sekančią partiją pasažieriu j Rusiją ir Lietuvą mes =
siunčiame iš Chieagos 7-tą dieną Vasario. Laivas iš- |
plaukia iš Kanados tiesiog j Hamburgą II-to Sausio,
o iš Hamburgo j Eitkunus (ant rubežiaus Vokietijos =
ir Lietuvos) arba Liepoją, gelžkeliu arba laivu.
Laivakortes dėl atvažiavymo iš Lietuvos parduodame iš m. Kauno.

i

HiiiiiiiiiiiMiMiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiimiiiiiiiimimiitimiimiitiimiiiimiiiiiiiiiiiiimiii

■

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ JUSU

S LIBERTY BONDSUSI
I■
■■
■■
1
Jeigu Jus turite Liberty Bondsus ir norite
juos išmainyti ant pinigų, tai paraSykite
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu

Baltic States Development Corporation

35 South Dearborn Str.,

Chicago, Illinois.

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DRAUGA”

DIDŽIAUSIA | IETUVISKA KRAUTUVE ęHICABOJE

OZPBARL OlJBeN KONtfBRTINA:n

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Plinne Houlvard 101

Ashland Jewelry Music Store
Specijales Cohunbia E 2 Grafanola
su 12 rekordų $126.30. Specijale C 2
Grut'onola su 12
rekordų $36.50.
CuhIi ar ant išmokančio. Naujautri lietu
viški ri'konlai.
Dtdcliami-

Parduodame už žemiauaią kainą, kur kitur taip neffaum
Marinėlių laiškams drukuoti ir ofiao darbanu yra naujau
aioa madoa. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, limbi
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžiui ir
muzikaiiškus instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVĖ.,

|iaiirlnklm<< nukd-

OHIOAGO, ILL.

Telefonas: DROVER 7809

niai lalkrtMlžiai, rieinvinlai, Ite.
dui ir kiti Mtiludhai dalykai.

Magų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje

|,

4537 So. Ashland Avenue
Chicago, III.
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Biznieriai Garsinkites Dienrašty “Drauge”.

Į

fteštadienis, Sausis 20, 1921
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PA0RA2INKIT SAVO
SEKLYČIA.

[uropasn American Įjureau
Fabionas ir Mickievica ved.
buvę A. Potratis Ir 8. L. Fabionas

Jeigu jus fornišiai, pianas
ar victrolas, išrodo labai pras
ti ir nialeva nusidėvėjus, ar
sutrukinėjus, tai nemanykite,
kad jau negalima pataisyt.
Pataisyt galima, taip kad at
rodys gražesni, negu Buvo nuujį tik reikia iš naujo purriirbt,
ir tų viską galimu paduryt jus
pačių namuose ir už gana pri
einama atlyginimu taip, kad
nesijusite patys kaip atsiras
pas jus nauji fornišei (rakan
dai) arba pianas. Norėdami tų
įgyti tai kreipkitės per laiškų
prie manės, o aš pasistengsiu
Jums užganėdinti.

Prie kuopos prisirašė dvi
nari: Kristina Urbikaitė ir
NOTARUI SAS
Liet. Durb. Sų-gos 49 kuopos Ona Klivickuitė. Abi jaunos,
Reni Kstutc, Pu-koloK. Iiisurlnul
susirinkimas
buvo Sausio 17 priaugančios narės.
Ir lt.
hUU XX. 331h Sl„
Jtnl.sU'd SI.| d., š. m.
Pagirtina^ daiktas jaunimui
Tel.: Iloulct nrd MII
L.
D.
S.
41)
kuopti
nors
sa

spiesties
prie prakilnių organi
Vai.: U iki 6 kaadienų
Vak.: l'tar. Kot. ir 8ub. iki 9 vak. | vo
iždo neturi, išskyrus zacijų, nes tai vienintelė vie
Ned.: iki 3 po pietų.
Darbininkų Užeigų”, bet ne ta,kur jaunimas guli rasti sau
atsisako iv nuo labdaringų gerus, dorus draugus, būti
tikslų. Ji turėjo išrinkus at geru kataliku ir tikru tėvynės
stovus Labd. Są-gos pirmame sunum.
DR. 6. M. GLASER
■eime ir iš išduotų raportų su Sausio 16 d. kuopa vaidino
Praktikuoja 9* metai
prato reikalų jų remti. Jos veikalų “žmogžudžiai”, kuris
Ofisas 314* So. Morgan St.
skirti atstovai taip-gi lauko vaizduoja, kaip Katrė apsirin
Kertė 32-ro 81.,
Cblcago, III.
SPECIJ AUSTAS
ir L. S. Centro mėnesinius ir kus netinkamų vyrų apsivėda
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
j vietinės kuopos susirinki su juo, bet paskui iškyla neniškų ligų.
A. Garbukas
OFISO VALANDOS: Nuo lt ryto
mus. Šitame susirinkime pa apikanta, kerštinga meilė, kuri
1739 S. Halsted St. Chicago.
iki S po pietų, nuo 6 Iki 8 valan
reikalauta atstovų raporto iš suardo šeimyniškų gyvenimų,
dą. vakare.
Nedėliotais nuo 8 Iki S po piet.
praeito Centro susirinkimo. kas šioje gadynėj tankiai pa
Telefonaa Varde M7
Raportų išdavė-pp. J. Šlioge sitaiko. Vaidinimas nusisekė.
—
ris, A. Valančius, A. Bislis ir Veikalų vaidino sekantieji as
B. Posanka. Keikia pažymėti, menys: V. Strasevičius, S. Vai
,Phone Seciey 7439
DR. I. M. FEINBERG ; kad p. B. Posanka pirmų syk čiūnaitė, M. Lazdauskienė, K.
Gydo speeijaliai tlsokias vyrų ir.
buvo i^abd. Są-gos centro po Mikėnas, A. Lemėšius, P. Ku
moterų lytiškas ligas
sėdyje,
bet raportų gerai pri liešius. Visi gerai vaidino. YŽIOI Madlson Str., knmpas XXes-J
tern Avė.. Chicugo
))
rengė.
patingai pasižymėjo p. V.
Valandos: 2—4 po piet 7-—9 vak.ltt
Labd. Sų-gos 3-čia kuopa Strasevičius, rezisorius.
prisiuntė laiškų su prašymu, Lošimui pabaigus, šv. Pet
IECW
kad L. I). S. kuopa, kiek gali, ro parap. choras padainavo
I V. W. RUTKAUSKAS į aukomis prisidėtų prie labdary porų dainelių ir ant galo tau
bės. Laiškas perskaitytas ir tos himnų.
S. D. LACHAWICZ
■
ADVOKATAS
vienbalsiai priimtas, bet stokos Publikos atsilankė gražus
LIETLVYK GRABORIl'K
?
Ofisas Didmiesty 1:
Patarnauju laidotuvėse kopigiausla.
laiko delei svarstymas jo ati
būrelis ir gražiai užsilaikė.
29 South La Šalie Street
Reikale
meldžiu atsišaukti, o n>uno
dėtas sekančiam susirinki
Kambarį.® 324
darbu busite užganėdinti.
Esant
kai-kuriems
parap.
nemui. Anot narių išsitarimo, jei
■
Telefonas: Central 8880
2314 XV. 23rd Place
L. D. S. 49 kuopa netaps Gar susipaatimams, šokių po pro
Tel. Canal 210»
«•
gramos
inebuvo,
nes
vakaras
Vakarais, 812 W. 33rd St
bės nare, tai vis-gi pradės mo
ji
Telefonaa: Varda 46s«
98"
kėti metinę duoklę nemažiau buvo parapijos svetainėj.
CICERO, ILL.

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, paSportai ir tt.
>

gg
5

Metinis Balius
Rengia

j Jaunų Lietuvių Amen Tautiškas Kliubas į
Nedelioj, Sausio-Jan. 30, 1921
=
—

=
|
5

1

Mildos Svetainėj 3144 So. Halsted St.

Įžanga 50c. Ypatai

♦

|

S
USD

Kviečiame visus atsilankyti ant šio vakaro, nes bus puiki muzyką ir galėsite
linksmai praleist vakarą. Jus žinote kad musų kliubas visuomet surengia gerus
vakarus ir stengiasi visuomenė užganėdinti visus.
Kviečia visus
KOMITETAS.

|
3
š

f
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DRISKIU BALIUS
ir Nepaprastas Koncertas, rengia
WEST S1DES ALT. PUOŠ. DR-JA

Nedėlioję, Sausio-Jan. 30,1921 m.
J. Kovarskio Svetainėje

2458 South Western Avenue

H

Parapijos Naudai

Bus taip-gi muzika ir šokiai. Dovanas gaus, kas bus keisčiau
siai ir įdomiausiai pasirėdęs.
Tikieto Kaina 25 Centai

Balius prasidės 4 vai. po pietų.

■■
■■
■■
■■
■■
■
i■
■

llBBB.BE.IttSLLC.SSi.l
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13tas Metinis Maskaradinis Balius!

i

J. P. WAITCHEES
Kp. Koresp. P.
Skiria $200.00 Dovanų
kaip $10.00.
Lawyer
Antrus laiškas prisiųstas
--------------- Rengiamas ----------------I.1ETIVIS ADVOKATAS
SI0UX CITY, I0WA.
Vukarais: 4501) S. A>IiIiiiii1 Avė.
Šv. Kaziui. Seserų prašantis
DRAUGYSTĖ PALAIMINTAS LIETUVOS
1053
Dr. M. Stupnicki paramos. Laiškus taip-gi Sausio 16 d., 1 vai. po pietų l)ien. RoomTel.51KYards
—159 N. Calrk St.
Tel. Kundolph 3507
vienbalsiai ' priimtas su nuo
SUBATOS VAKARE, VASARIO 5, 1921
v83107 So. Morgan Street
buvo
metinis
Šv.
Kazimiero
mone, kad kuopa surengs va
PULASKO SVETAINĖJ
CHICAGO, ILLINOIS
1711 — 15 South Ashland Avė.
karų Šv. Kaziui. Vienuolyno parapijos susirinkimas, kui in
Telefonas Yards 5032
Pradžia
7
vai.
vakare
Įžanga 50 centu Yp. su Drabužių padėjimų
naudai. Bet stokos laiko dė mažai atsilankė parapijom;.
S5
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto:
Susirinkimas
atidarytas
malda
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio-i
lei svarstymas taip-gi atidė
DR. CHARLES SEGAL I i1E
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare.
Dovanas bus duotos tiems kurie bus prašmatniausią pasirėdę.
tas sekančiam susirinkimui. vietinio klebono, kun. M. J.
I’erkėle seavo oflsi) po num
| —
Kviečia Visus
KOMITETAS
Nutarta extra parsitraukti Kolveko.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllIIIIIIIIKIIIilIlIlHIIIIIIIIIIIIIIII
kiekvieno “Darbininko” po Pirmiausia išduota atskaita
5 egz., nes randasi reikalau iš trijų mėnesių, o paskui visų
I
Pranešimas
ĮĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlINIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUIIIIIIIIIIIIIĮ
I Dr. M. T. STRIKOL’IS K jančių. Skaitlius bus padidin 1920 metų įeigos ir išlaidos.
■Lietinis Gydytojas ir Chirurgas ■ tas, kuomet
atsiras daugiau Gryno pelno parapijai liko (vakare. NedėliomlH 10 kii 1
■ Pi rl.elia ofl-ų į l’eople Teatrų ■
|
Telefonus Dreitel 2H8O
IlOlO W. 471h Slr. Tel. Boul. lliol skaitytojų. Tai-gi dabar kas $2,240.61.
Ivulandon: 1 iki 3 po įlietų, 6 iki 8JJ
tik norės gulės gauti Darbi Po to svarstyta apie mėne
■
vak. Nedėl. 10 Iki 12 ryte.
■
a
lies. 2014 XV. 43rd Street 5 ninkų Užeigoje, 1447 So. 50th sines parapijai mokestis. Nu
_
Nuo ryto iki piet.
7į
-------------Rengiamas--------------ne tik “Draugų”, bet ir tarta, kad vedę mokėtų po
■Tel. MeKinley 263
^Telefonas Boulcvnrd 9199
į? Z
DRAUGYSTES ŠVENTOS ONOS
“Darbininkų”.
$1.50, o pavieniai po $75e.
DR.
C.
KASPUTIS
i
!
L. D. S. 49 kuopa prašo visų Praeitais metais pavieniai tu
Subatoj, Vasario-Feb. 5, 1921
perskaitytų Darbininkų” ir rėjo mokėti po $1.00, todėl *
DENTISTAH
S?
Pheae Carai 267
3331
South
Halsted
Slr.
Todėl
Šv. Jurgio Parapijos Svetainėje
32 Place ir Auburn Avenue
“Draugų” greitai grąžinti daugelis nemokėjo.
^Valandos: 0—12 A. M.
5
šiuosmet
nutarta
neveriusiems
DR. P. Z. ZALATORIS Darbininkų Užeigom Tie nu
5
1_5; 7—g p. M.
= Pradžia 6 vai. vakare
Įžanga 35c. Ypatai.
mokestį
sumažinti
ligi
75c.
Vi

meriai
kaip
buvo,
taip
ir
bus
Lietuvis Gydytojas Ir
=
šis balius bus vienas iš gražiausių kokį šį draugiją yra surengusi, tmlel kviečiame
si ant to pristojo.
siunčiami Lietuvon.
Chirurgas
2 stta-::=Q«a=::
=
visus
atsilankyti. Orkestrų griež puikiausius šokius.
1821 So. IlnLsted Street
j "federacijos skyrių ir j Ant galo išrinkta parapijos
fanui 6222
w
of
Valandos: 10 iki 12 ryto: 1 Iki 4
|
Kviečia visus
KOMITETAS.
Apskritį taip-gi išrinkta at komitetas, kuriu įėjo: pirm. P.
po piet. 8 iki 8 vakare.
DR. C. K. CHERRYS (O
TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiii
Dubkevičius. jo pag. J. Augus •J
LU7TVV1S DEJUTISTAS
stovai.
..■,2291 West 23-uil & No. lA-avltt SU
ClileHRo
L
Valdyba pasiliko ta pati, iš tinas, rast. tas pats J. Adamo- oį
gValundon: 9:30 A. M. to 12 N.ft
nis,
rast.
pa
geibi
n
i
aku
vieton
skynus pirmininkų. Atsisakius
‘ Tel. JhiiTisoli 6088
Phone Canal 1678
1:00 f. M. to 8:00 I'. M.
K.
Baranausko
A.
Juodelis.
senųjam, išrinkta Petras GarNotary Public
DR. L. C. BORLAND
200 S. Siute Slr. Kamp. Aliams
buzas. Visa valdyba susideda Reikia pužymėti, kud p. Bara
19-ta Vasario ir Balandžio 6, 1921
JUSTIN MACKIEWICZ
Sfi«l.- Ii iki 8 vak. Ncd. 10 iki 12
nauskus buvo renkamas ir
iš
darbščiausių
asmenų,
todėl
vai. iki 12 dienų.
Real Estate
15 New Yorko be jokių mainymu tiesiai |
Lietuvis perk aibė tojareikia tikėtis ir šįmet laimin šiems metams rašt., bet labai
Loans, Insurance & Foreign
BREMEN ir DANZIG
go pasisekimo L. I). S. 49 kuo prašėsi paleisti jį iš los tarny
Exchange
S. S. "SUSQUEHANNA"
bos. Jis daug pasidarbavo pa
pai.
2342 South Leavitt Street
Atslš,uikit puh H. ( latuneniti-. « to. General. PasaUerlnlai Agentai
S11 s i r i 11 k i i n a s
u žd a ry t u s rapijos naudai. Iždiu. liko tas
TelefMUM Pnllmnn HM,
109 V. La Šalie SI., Chicago. III.
Tel. Fraiiklin 4130
Chicago, III.
pats p. J. Grigaliūnas.
Dr. P. P. ZALLYS
Arba krcipkitCH prie inų» lokalio agento.
malda 11:30 vakare.
Siunčiu Pinigus į Lietuvą
Lietuvis Dentistas
Naujam komitetui linkėtina
Koresp. J. Šliogeris.
pagal dienos kursų.
10801 So. Mlehlgan Avenue
taip pas i darbuoti, kari šiuos
UUMlMld. m.
VAi.AMHP, n ryto ibi « takam.
met turėtume dar gau-esiiiu«
WIS.
iĮiUMIlIHNMUMIHIlIHIlimMIlINIHIlIlHimNtnilIHIlIlIlHIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIĮ
Tel. Pūliniai! 312 ir 8180.
vaisius.
Lietuvos Vyčių I’S kp. meti
Smaguris.
nis susirinkimus buvo Sausio
X
x alemim: duesmaking
o d. Pirmininkui ncatsilan
VOI.LEGES
PRANEŠIMAS.
[H20-> S. Ilnl-led. 2IU7 XX. .MiiiIImiii,
kilis, siisiiinkiiiij, pradėjo pu
“Kaip Rusijos Bolševikai
1859 N. WHI* M.
Po valgiui neužmiršk, kn«I grrlaugelbininkns p. K. Mikėnus.
137 MoUiklo- .liiiigt, \'alstljn-c.
Knda kankinies
dėl
galvos
si įlomi pranešu visuomenei, slaa vaisto*, tavo skilviai yra EATOMoko Siuvimo, Puttcrnų KlrplPadalina Darbus”.
PiiTiiiuiisin ĮHTstatyta nauju
skaudėjimo, kada regėjimas slllino. Ib- siKiiin:' hiz.uiul 4r minamu.
NIC.
Prašalina
v
I
hum
nesaaogumti.i
kad
yra
dingusi
viena
L.
,L.
nsta
skaitant,
siuvant
ar
tolyn
fVictoH dilini iitins dyko), diplomai.
Stuto
valdyba. Kadangi išrinktasis
u tas rclikla, kati rei
tlurint — tai reiškia, Jos pri
Paskolos knygutė. Knygutės suvirškinimo,
[Mnl<-I
IiiirviiiatmukėjiiiiuiB.
kia iiumėglntl vien*.
Parduodama
valote kroiptles I mane klausti
prot. raštininkas p. A. Pūras
Irus <li. noml.s ii vakaram.
Punum. 2416: lapų num. mm pas visus npllekorlus.
patarimo dol jūsų akių: mano
TIESOS CHORAS
vruik..laukit knygėlės.
dėl kai-kurių priežusčių utsisa
20 motų patyrimas sutelks
X Tol. Seęlej 1643
69376 ligi 60400.
jumi gerinusi patarnavimą dėl
•
HA lt A PATEK, pirmininkė.
kė. tai jo vieton išrinktu p-lė
Nedelioj, Sausio-Jan. 30,1921
Aklų. Anau. Nosies Ir Gcslilėe
Jeigu
kas
radote,
molonėkiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii
E. \ aičiunaitė, ipzisorium S.
Ligos gydOttiA epecljaltsto,
C. S. P. S. SVETAINĖJE,
Ken. II30 Independoltoa Illvd.
XV. F. MONCRFFF, M. D.
Ralys, žaiilimų vedėjum A. te sugrąžinti jų raštininkui ar
1
Telefonus Xon Itureii 201
1126—30 W. 18-th Street
JOHN J. SMETANA,
Lauraitis. Nutartu nupirkti ba. kuris via pirkęs Bonų ir
Duris atsidarys 6 vai. vakare
- AKIŲ HI’ECfJAI.ISTAd
dovanų p. S. Raliui už žymų turi kvitų su tokiu numeriu,
DR. S. NAIKELIS
DR.
A.
A.ROTH
I
1801 N. Ashland Avė., Chicago.
pa-idaibuvitiių, nes kuone du tuojau praneškite šiuo antra Komis Gydytojas rl f'liinirgas'
LIKTU VIM
kertė lllos gatvės; S-fflos lubos
Hi.N pi'istatynms pnimln kaip Rusijoj verčia darbinin
GYDYTOJAS IK CHIKt'RGAM
Kambarls 14-15-18-17
S|ieeljuhshis Moteriškų, Vyriškų
metu būdamas raštininku n<‘- šu:
O'l«nn )r Orvonbnn vieta
kus dirbti, Jus gili girdite 'kuri nekurie nori tokiu tvin
laikų ir tisų chroniškų Ilgų
Viršui PLATT8 aptlekos
J. K. Enčeris,
3233 Houlh llaUlitl Htrevt
l eikalavo ai lyginimo. Tikimės,
Temyklte mano parai*.
VALANDOS: 19—11 ryto 2—8 I>o
Ant tiriami I nlt.raal Hlnta Baak
ko
nori jve'ti ir Lietuvoj \’i.*i utNilunkykite ir pumaValandoa nuo 18 iki 12.ryt*: nuu
Valandos: Nuo 10 ryto Iki 8
kad
nauja
valdyba stengsi.- 4493 So. Mozart St., Uhieago. plelų. 7—M »ak. Nedėllouils 19—12 d.
tylite
ui' norėsite tokios tvarkos Lietuvoj.
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki * rak.
Ofisas 3354 So. Ilalsled St., Chicago
vak. Nedėllomls nuo I ryto Iki
kodnugiąiis'iH darbuotis vyčių
Nedėtioml* nuo 10 Iki »,
Kviečiu visus
KOMITETAS.
Telefonas Drotcr Utt03
12 d.
gerovei.
PLATINKITE “DRAUGĄ.” lllllllllllllllilIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIll
tiiitMiiimmiiiimiiiiiHiimmimiiiiiiiiiiiinmiiiiimmitiiiiiiimmmiimiiiiiiiiiiiii

i

i

f

I

Didelis Balius!!

IJ*S*MABI,Coga»AŽviB

Siugok akių regėjimą

., -i..'.

DIDELIS PERSTATYMAS
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r
šeštadienis. Sausis 29, 1921

DRAUGAS
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j Į PįJSėn AuditOriUm, 18 ir Blue Island AV.

Paskutinį Karlą prieš Užgavėnias!

|

Į “Adomas ir Jie va’!
n

OPERETE DVIEJOSE AKTUOSE M. PETRAUSKO

K'

2
i

|

Adomas K. Sabonis,

|

=

Jieva Jo patfr Sabonienė,

=

Į

Orkestrą J. Jakaičio, ■

Stato Scenoje

M

I

=

Tarnai J. Ramanauskas, K. Kudirka.
Grafas A. Sadauskas,
Akom., A. Petkiutė,

Sufleris, M. L. Gurinskaitė.

Ar matei “Adomas ir Jieva’’? Jeigu dar ne, tai tuojaus nusipirk tikietą, nes Operetė
“Adomas ir Jieva“ yra labai gražj, stK gražiomis dainomis ir tam pritaikinta orkestrą. Virš-

Šv, Jurgio Par. “Kanklių” Choras po vadov. p. K. Sabonio

minėtą operete vaidins atsižymėjusios ypatos. Atėjęs šj vakarą nesigailėsi nes turėsi progos

Nedelioįe, Sausio-Jan. 30, 1921 m.

iki sočiai prisijuokti. Po perstatymui šokiai prie geros orkestros. Nuoširdžiai kviečia visus
Šv. Jurgio Parap. “Kanklių” Choras.

Slllllllllllllllllllllivjlllllllllll
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« si l inkimus reikale Lab. Sąj. vaWEKALAUJA
; karo, kuris buvo Sausio 23 d.,
REIKALINGAS tuojaus at
bus sekmadieny. Sausio 30 ii., tuo
jau po sumos. Tame susirinkime sakantis Vargoninkas. Alga
bus išduotas vakaro raportas.
$75.00 Ir ineigos. Atsišaukti
GAISRE ŽUVO VIENAS
Turinti 1<M> nariu
Kurie i.šuuksto esate paėmę ti- pas
ŽMOGUS.
moka $10.01), turinti virs sint- kietą pardavinėjimui, prašome li
zKun. E. V. Grikis
to — $lo,00.
gi nedėlios sugrąžinti komitetui
396 Church Street,
Du kūdikiu išmesta per langą.
Šv. Juozapo Apiekuno drau- J- Berkeliui arba A. Baškiai.
New Britain, Conn.
Drauyijų valdyba.
/
gija jan Įmokėjo $15.00. šir

CHICAGOJE.

BOLŠEVIKAI

Gaisras sunaikino namus dingas jai ačiū.
Reikalingas “Sheerer-tnan" ir “derrlck-man" dėl serap-iron vardas. At
IŠ BRIGHTON PARK
po mini. 359 Garfield avė.
Norėtume, kad
nelauktu
Vienas sergąs žmogus — Bri- draugijos ųuolatinų paragini- S. L. R. K. A. 160 kuopa laikys sišaukiteKAM COHEN < SON
Penkių Veiksmų Dramą rengia
vant, žuvo liepsnose. Du kudi- lllll •m priminimu laiškais, bet nepaprastą susirinkimą sekmadie
52nil Avė. & 16 Street
kin išgpllif.ta nuo mirties i5.!p.
ny, Sausio 30 d„ 1 vai. po pietų,
metus juos laukan {M*r langą įlietu pradžioje reikia tas gra parapjios svetainėj, 4400 So. Fair- j Mergina paieško kambario ant
North Sides, prie mažos šeimynos su
iš antrojo augšto.
field A ve.
valgių arba be, kas turite tokiu vie
žusis darbas atlikti.
Daug turime aptarti svarbių ta meldžiu atsiliepti po nuni.
Niiomoniaujama, kad gaiš
iiiiiiiimiimiiiiiiimiiiiimimimiimiiitimiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiimmiimimimiiimiiiiiiiiimmiiimiiimiimiiiimiiiiii
MLss A. G.
Lab.
Sąj.
kp.
valdyba.
dalykų,
todėl
kviečiu
visus
narius
1631
Miluniikee
Avi-.
City.
ras pakilęs iš pamestojo de
gančio cigarete.
MOTERŲ SĄJUNGOS KUO atsilankyti.
Paieškau Jono Joskas kuris 3 908
F. Paukštis, fin. rast.. gyveno Calumet, Mich. Jis pats ar
POMS.
ba kas žinote praneškite šiuo adresų:
PRAŠALINTI Iš TARNY
W
A. JOSE A
Iš T0WN OF LAKE.
5 N. 2-nd SI.
Portland, Oregon
Tikiu,
kad
visoms
M.
S.
i
BOS 6 POLICMONAI.
Lab.
Sąj.
1-mos
kuopos
metinis
Pamatyk šj veikąla o visi abe
kuopoms yra žinoma, jog
susirinkimas bus sekmadieny, Sau
pi
iešiuetinis
Cbie.
Apskričio
jojimai pranyks apie komunistus,
Du detektivu seržantu ir
sio 30 d., 5 Vai. vakare, Šv. kry
susirinkimas
neįvyko
iš
prie

Šis veikalas vaizduoja dabartini
keturi paprasti policmonai va
Parsiduoda bučerne ir grožiaus parapijinėje svetainėje.
žasties
neatsilankymo
gana
Rusijos padėjimą, jos tvarka.
kar buvo priversti
atiduoti
cerne arba mainysiu ant auNariai malonėkite susirinkti.
z
savo žvaigždes eivilės tarny delegačių.
tomobiliaus, loto ar ko nors
Valdyba,
Nusipirk tikieta iš kalno nes ga
bos komisijai, kuri juos pra Tai-gi dabar susirinkimas
prieinamo. Atsišaukite greitų
IŠ NORTH SIDE.
li pritrukti sėdynių.
šalino už Įvairius prasižengi bus Sausio 30 d., 2:00 valan
laikų po numerių.
mus, padavus prieš juos skun dą po pietą, Šv. Jurgio para L. G. Dramatiška draugija, po
2956 S. Union Avė.
Pastaba. Svetainė atsidarys 7-ta
pijoje, Bridgeporte. Kaip ži šv. Cecilijos globa, laikys mėnesi
das policijos viršininkui.
vah lošimas prasidės 7:30 vai.
Tyrinėjimais susekta, kad note, susirinkimas yra labai ni susirinkimą Vasario 1 d., š. m.,
svarbus,
tat
skaitlingas
įlele7
:30
valandą
vakare,
1644
Wavieni iš jų • ėmę papirkimus,
vakare.
kiti girtavę ir nemandagiai gačių suvažiavimas Imtinai bansia Avė.
Draugės ir draugai malonėkite
apsiėję su piliečiais. Tokie reikalingas. Prie to bus rei
Atėjęs j šj vakarą nesigailėsi
atsilankyti susirinkiman ne tik
žmonės negali
Imt policmo- kalaiijami metiniai ■••lopų ra
nuoširdžiai kviečia visus
portai. Prašoma suvažiuoti sumokėti duokles, bet reikia nuo
r.ais.
------Rengia
sekliai sekti draugijos reikalus ir s
paskirtu laiku.
Lietuvos Vyčių 5-tą Kuopa.
M. S. Chic. Aps. pirm. darbuotis jos gerovei, bei dauginti
{šalies vyriausybės parėdy
skaitlių narių.
Lietuvių Kareivių
mu kai-kuriems
patentuotu
Draugijos reikalais malonėki!e
ADOMAS IR JIEVA”.
vaistų išdirbėjams uždrausta
Draugija
kreiptis Į nutari.mų raštininką, A.
Rytoj vakare, t. y. Saii.-io V. Gerdžiiigą. 1739 MeReJnolds
tolesniai vartoti’ alkoholis iš
3(1 <1. ebieagiečiai ir vėl turi St.
dirbant tuos vaistus.
Paštininkas.
i Subatoj, Sausio 29, iiiiiimimmiiiimiiiiimiiiiiimiiiiiiiiimiitiiiiimiiimmiiiiiiiii iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiimimiimmmiiiitiiiiiimi
Kova už šalies “apsausini- progą išgirsti Miko Petrausko
IŠ T0WN OF LAKE.
mą” visur veliama su visu operetę “Adomas ir Jieva”
John Shaltis Svet.
Pilsen Auditorium 18-tos ir Į (Įvardiju L. L. K. Vytauto, laismarkumu.
PJlIe Islaild Avė. operetę sta- kys metinį susirinkimą, sekmadie- 4837 W. 14th St. Cicero, III.
to Šv. Jurgio parap “Kauk- ny, Sausio 30 d., 2 valandą po
IŠ NORTH SIDES.
Pradžia 7:30 vai. vakare
I • * • choras
*
po vadovyste po- i pietų. šv. Kryžiaus parapijos sve!ių
Įžanga 35c. Ypatai.
Visoms katalikiškoms draugi no K. Sabonio. Operetėj daly- Oiinej
f
joms.
vaitfa žymiausi musų scenos Kvieyiaini yra visi nariai susi
Gyvename jau 1921 metuo artistai, tai-gi praėartėtų kiek rinkti. nes bus svarbiausias iš visų
Visas pelnas skiriamas Lie
se,’ todėl ši įlomi primųhame vienam atsilankyti ir iki so susirinkimą, kuriame reikės ap tuvos gynimo nuo Lenkų. Nuo
tarti labai daug dalykų. Narini
visoms gerb. katalikiškoms ties prisijuokti.
X. Y.
kviečiami atsivesti nauji} narh, į- širdžiai kviečiame visus atsi
820-828 N. Clark St., netoli Chicago Avė.
draugijoms, jog laikas kiek
sirašyti gvardijom •
lankyti.
Iš
NORTH
SIDE.
vienai išpildyti savo uždavi

Liet. Vyčių 5tos Kp. Artistai-Megėjai

EXTRA

Didelis Balius!

Nedelioje, Sausio 30, 1921
North Side Turner Svetainėj

nį, t. y. Įnešti metinę mokos
šiuomi pranešame visų North
t j į Labdaringąją Sąjungą Sides draugijų atstovam^ jog hij-

./»<«?. Petukas, pirm.,
Jum. Peynuguris, rast.
4645 So. Wood St.

Komitetas.

VKEHnKESEKKKKEMUnilHnmiHHHHmnHMHmiHMHUHnmHHHHnVUHmnUHMHHHHHHIHHm!

ANTRAS

Subatoj, Sausio-Jan. 29,1921

7th Regiment A rmory
34ta ir Wentworth Avė.

Su Programų

Pradžia 7:30 valandą vakare
Lietuvių Ex-Karcivių Draugija rengia šj balių dėl labo nukentėjusių nuo karės.

Rengiamas

■

LIETUVIU EX-KAREIVIU DRAUGIJOS

J

Kaip pirmiau tarp ir šiuo kartų visas grynas pelnas yra skiriamas tam tikslui, šis

balius bus pamargintas su įdomių programų, jame dalyvaus Birutės Choras ir žino
mi Cbicagos artistai. Griež gera orkestrą.
Kviečia visus
_________

. . - ..

fa,'

EX-KAREIVIŲ DRAUGIJA.

