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Konferencijoje Rygoje
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Į augščiau paminėtus t
uostus plaukia žmonės burii
iš Jugoslavijos, Čeko-Slova
jos ir Lenkijos.
Danzigo uostan

DAUGYBĖ IŠEIVIŲ PRIPA-.sukeliauja žmonių ir iš Pa
TĖVAS DOMININKAS NU- HOBOKENE SUDEGĖ VIE TROTZKY DAVĘS ĮSAKY
baltijos valstybių.
ŽĮSTAMA ^LIGOTAIS.
ŠBUTIS.
MŲ APIE NAUJĄ PUOLI
BAŲ^AS KALĖJIMU.
Trečiuoju skyrių kelionė:
MĄ.
Ameriką
šią žiemą bra
Žuvo 13 žmonių.
Kelionė į Ampriką begalo
Jis fašęs laiške prieš Angliją.
\
$110, ty. tris kaltus branj
brangi..
Hoboken, N. J., Vas. 1. — Tas padaryta po konferenci
kaip yra buvę pirm karo.
jos Maskvoje.
Dublinas, Airija, Sausio 31. Sekmadienio rytmetį gaisras
w Bremen, Vokietija, Sausio truoju skyrių — $220.
— Mirusiojo badu Anglijos sunaikino viešbutį Colonial.
kalėjime Mc8winev nuodėm- Trylika žmonių sudegė ir Konstantinopolis, Vas. L— 12 (koresp.). — Šimtams išei

Gauta žinių, kad tpniis dieno vių, atvykusių į Bremeną,
mis Maskvoje bolševikų vadai Hamburgą ir Danzigą keliauti
turėję konferenciją. Po kon Amerikon, atsakoma kelionė
NAUJA VISUOMENĖS
ferencijos karo komisaras pažadėton žemėn J kur jie ti
NAUDOS KOMISIJA.
Trotzky tuojaus pasiuntęs vi kisi rasti laimingesnį ir ra
siems raudonos armijos va mesnį gyvenimą.
Iš Springfieldo parėjo ži
Tragingų Vaizdų daugybė, nių, kad gubernatorius Su
dams slaptas instrukcijas apie
“sekančių bolševikų ofensvvą kuomet laivų gydytojai pas jau paskyręs tris naujus
kelbia pavardes tų, kuriems rius visuomenės naudos 1
f puolimą). PPareiškjaina,
kūi
jog išilgai atsakoma kelionė dėl kokių misijon ir indavęs senatui
Lenkų i® Rumunijos frontų nors ligų ar kitokių netinka- tvirtinti.
bolševikai turi sutraukę 52 di-pnumų, dėl ko jie nebūtų pri- Komisijon paskirti:
vizijae fnfąnterijos ir 20 divi-.imti Suv. Valstijose.
J. P. Gamer, C’hicagos
(sijų rai tari jos. ,
Vienu garlaiviu iš čia užva dermanas iš 33-ios wardos.
kar thrėjo iškeliauti 600 išei Homer Hali, buvęs teis
RUMUNIJA SKELBIA KA vių. Iš jų šimtai nepriimta. iš Bloomington.
1
RO PADĖTĮ.
Ir tas buvo pranešta prieš pat C. M. Lindlev iš Greemvilli
išplauksiant laivui.
Ne visi Kitu du komisijos nariu
Neleidžia emigruoti Žydams. jie buvo ligoti arba kitaip ir toliau pasiliks savo vietoj
Vienna, Vas, 1. — Dešinią- kaip netinkami. Bet jei iš ko Cliicagos juridinis depar
Providence. R. L, Vas."L —
kios grupės arba šeimynos Ry mefitas, anot skelbiamų žirni
3 gaisrininkai užmušta ir 18 jame Dniestro (upės) šone Ru-j randamas nors vienas netinka- trumpinusiuoju laiku kreipsi
kitų suže ista griuvus čia gai munijos vyriausybė paskelbė mas, visa šeimyna/turi pasi į naują komisiją ir pareiki
sro metu, dideliai muro sie karo padėtį ir uždraudė vi likti.
lauš jos sugrąžinti 5c. už va
'
.
sokį važinėjimą tose apylin Į
nai.
f
nėijmą
gatvekariais, pasii
Penmantieji persiskyrimai.
kėse, anot naujausių žinių iš
..
.................... niiant pastaruoju miesto tai
SOCLĮALISTAI
Bukarestp.
nuopnmdžiu. ,
AUGSČIAUSIABe to, uždrausta Žydų e- ko, kuomet iš kokios šeimynos Be to, komisijos
TEISME.
migravimas iš Rumunijo< Nes vienas ar kitas galįs pavieniu1
isakvti
iš
tos
šalies
ligšiol
Žydai
skaikeliauti
atsisveikina
su
neprij.
0
,
npan
jj
a
j
pratiesti
Washington, Vas. L — Au
bėgių gatvi
gščiausias šalies teismas ne tlingai bėgo į užrubežiuą, dau- imtais ir" liekančiais šeimynos eilę naujų
giausįa
į
Ameriką.
nariais.
Moterys
*ir
vaikai
bal

riams.
patvirtino federalio teisėjo
su verkia, mėgina gydytojams To negana. Miesto valdy
Landis nuosprendžio, kuriuomi penki socijalistai, jų tarpe NEPALIUOSUOJAMAS SO- bučiuoti rankas, kad tik jos ba ims nagan ir gazo kompl
CIJALISTAS DEBS.
butip leidžiamos, kad išnaujo niją, kuri gazo kainą iškėl
ir žinomas Bergeris, buvo nu
jų sveikumas butų peržiūri į padanges ir dar tuomi
bausti po 10 ir 20 metų kalėWashington,
Vas. 1. —
“
jiman už peržengimą “espio- Teisybės departamentas pre- mas.
patenkinta. Jai norėtųsi dai
zid«»tui Wil«mui rekomend.EiliiĮ-«ilė8 žmonių stovi t>o ginu.
nage*’ įstatymo,
x Augščiausias teismas pripa vo paduosi,oti iš kalėjimo no- buliais apsiašaroję, katriems Prasidės nauja kova miest
žino, kad teisėjas Landis pa cijalistą Debsą. .Prezidentą® likimas skiria neapleisti nuka- valdybos su kompanijom!
ODOfi kraštų. Tai bent politika!
muotos karo Eurdpos
skelbdamas nuosprendį jautė otsinskė peliuosuoti.
neprielankumą link kaltina s_______________ Tečiau nei prašyčiai, nei aSveikumo
departamentui Sar0" nieko “gelbsti, (lyilvto- SUIMTf KETURI AUTOMC
mųjų. Kitais žodžiais tariant,
prnnešta apie tris naujus su- **> pibto savo pareigos. Jie
buvo jis partyvis.
BILIŲ VAGYS.
sirgimus
neišoiškinauU
miego
saugoja
laivų
kompanijas
nuo
__ Nubaustiems socijalistams
liga (sleeping sieleness),
nereikalingų nesmagumų ir Marųuette nuovados polici
leista apeliuoti."
išsilėšavimų.
ja areštavo keturis vajkimli
z*
MIRĖ MAINE GUBERNA
Prancūzija pelnijosi.
Bnfsselis. Belgija, Vas. 1.—,
turinčius po 15 mėtų. Jie
Trys svarbios priežastys.
NIEKO NĖRA SU ATEIVI to ligi Birželio 30 <1., 1922 m.,'
TORIUS,
:- .•
pažino, kad praėjusiais trii
Čia pareiškiama, jog Ver_______
. Belgų karalius Albertas su
JOS /BILIUMI.
palaikyti pasportų sistemą ir
Šiltinė, trachoma ir favus mėnesiais pavogę arti tuzi
nailfcso taikos sutartimi Vo. i , Augusta, Me„ Vas. 1. - MiIspanijos
be vizuotų konsulių pasportų
M/YC! T 1 nun
VI A / I
. Lt*l
l»M«a ,*L.«
tai trys svarbiausios ligos, automobfl i ų ! vakari nė j miei
sostinėn
Madridan,
kur
išbu Paduodamas nafijas sumany
kieti ja neteko vienos septin rė čia Maine valstijoj guberneįleisti
nei
vieno
ateivio.
tai^trys
svarbiausios priežas
siąs visą savaitę.
mas.
tosios dalies savo g^rentojų, į natorius. Parkliursfc
v
Tuo keliu butų apsisaugota tys, kurios neleidžia daugeliui daly.
Karaliui draugauja užrube
Be to, Prancūzijai padaugino
-----------------------nuo užplūdimo negeistinų žino keliauti Amerikon. Į šitas tris Tarpe suareštuotų du fij
Waahington,
Vas.
1.
Ateiruoja su letuviškom pavar
turtus 210 milijardų markių PLATINKITE “DRAUGĄ ” žinių reikalų ministeris.
viją varžantis bilius, kurį pra nlų.
ligas gydytojai daugiausia at dėm.
vedė žemesnysis kongreso bu Tolinus sumanoma konsu- kreipia domos, ypač jeį išeitas, senate sulaikytas iY, ma lianis duoti teisių prižiūrėti, viai paeina iš Lenkijos, arba APIPLĖŽTA JUBIUE1
NAUJAUSIOS ŽINIOS
tomai, jis pasiliks be nieko. kad šion šalin nekeliautų ser iš kitų slaviškųjų Šalių, ku
KRAUTUVĖ.
Nes įsitikinta, kad >Heivių gantieji žmonės ir visi tokie, rias yra palietusi -karo vėsu\VAKIILNGTOX. — Augščiausieji autoritetai čia tvir
užplūdimas nepramatomas ir katrie negalėtų būt priimti a- 1a.
Keturi automobiliniai’plt
tina, kad talkininkai patys save braklina, užkraudami di Geležink/lių kompanijų są nėra ko badginties sveikų dar teisybės biure pačiose Suv.
Suv. Valstijų ateivijos vir kai užpuolė M. J. Harrii
delį karo atlyginimą ant Vokietijos. Tasai atlyginimas, 'jei junga per savo reprezentan bininkų rankų.
Valstijose.
‘
šininkai thippat su atsidėji jubilieriinę krautuvę, H
jis bus įgyvendintas, tiesa, talkininkams duos vokiško auk tus paskelbė, kad geležinke Kad taip, tml žemesnysis
Nes ligšiol konsuliai rupii- mu prifeinri, kad ateiviai kar
so. Bet tas auksas sunaikins talkininkams industriją ir pfrfc- lius laukia suirutė ir bankru- kongreso butas turi jau be nnsi žiūrėti, kad šion šalin ne tais nettirėtų nenormalių akių West Chicago avė., ir i.šni
visokių daiktų vertės $10,C
l\bą.
tas, jel^ kompanijos7 kokiuo veik gatavą kitą bilių. Tuo patektų tik radikalai ir kiti po arba akių ligos trachomos. Ki
Krautuvės f savininkas
noųs budu negalės per metus biliumi norima padaryti tff^. litikiniai gaivalai.
taip laivų kompanijas priver dviem darbininkais uždai
BERLYNAS. — Žinomas Bavarijos “nekardnųotas ‘ ka- susiaurinti išlaidų keliais šim kad ateiviai šion šalin butų
čia atgal pasimti tokius atei rusi n.
Politikos nusižengėliai.
ralius’’ George lleim sugalvojo suorganizuoti viso jaisaulio tais milijonų dolierių.
nuodugniai persijojami užsie
vius ir dar uždeda piniginė®
ūkininkų susivienijimą, kad sugriauti tokius pat žygius Ru Kaip paprastai, kompani niuose. Tą gali padalyti ame
Politikos nusižengėliai, sa pabaudos už atvežimą netin
sų bolševikų.
joms labai norisi sumažinti rikoniški konsuliai. Taigi juos koma 'biliuje. visuomet gaus kamų žmoni ų^ t
savo darbininkams užmokestį. norima autorizuoti, kad jie prieglaudų
fcuv. Valstijose
atsargų*.
Svetimų kalių pinigų vertė,
PA RYŽI l 'S. '— Augščiausiojf talkininkų taryba pra Bet to negAli padaryti be na- vizuodami pasportus prižiurė- leidžiant pačiam valstybės de
nešė, kati Brussely at^atylinimo konferencija bus aNiuu- cijonalio darbo “boardo.”
Pardavinėjantieji laivakor- nant nemažiau $25,000 Sausio
,tų, idaftt nebotų įleisti Šion partamentui. Bet tokie juno
jinĮn Vasario^7 <1. Pakviesti ton dienon Vokietijos delegatai.
Taigi tan ‘‘boardan” arba Šalin radikalai, arba kiti ko nos būtinai turi prirodyti, tęs agentai atsargini turi elg- buvo tokia pagal Mcrchanto
iomisijon 'įr buvo kreiptasi. ke visuomenei pavojingi gai kad jie tokie tikrai yra^ kad ties, kuomet šiandie visuose nn and Truat Co.:
jie bėga nuo pcrsekiojmlųJ uostuose suplaukia
šimtai Anglijos sterlingi) svarui
'BERLYNAS. — I'žrulieŽinių reikalų ofisas pareiškia, Bet Vakar nepriimtas kompa valai.
Tokiems bus padaryta išimtis, žmonių, norinčių apleisti F.u- Prancūzijos Šimtui frankų 7.
kad amerikoniškos okupuęijinės armijos vadas, gen. Allėn, nijų prašymas.
Konsuli&ms daugiau teisių.
atsiprašęs Vokietiją už morėjimą pagrobti ^jlezerterį BergTečiau Airiai, sako kongre- ropą. Nes nepriimti keliauti Italijos šiinti/i Jinj
ORAS. *— Aiandie apsiniau Naujame biliuje sakoma, so utstovas Mason, negalės žmonės nuo agentų atsiima pi- Vokietijos šimtui markių
doll.
/
•
z
kę, galį būt sniego; rytoj, ma kad kuomet su Vokietija bus but įleisti be Anglijos vyriau- nigus ir dažnai jiems padaro- Lietuvos šimtui auksinų
tyt, gražus oęas.
Lenkijos šimtui markių
padaryta taika, tai dar ir po sybės patvirtintų pasportų.
ųia nuostolių.

klausis, Tėvas Doniinikas, An
glų karo tei/mo nubaustas
kalėjimu penkerieųis metams.
Iš tos bausmės du metu 'su
VOKIETIJA SUTIKS SU j auksu. (ii kuomet Prancūzija
mažinta.
ATLYGINIMO SĄLYGOMIS. Įigys dar ^>5 nuoš. iš skelbiaTėvas Doniinikas nubausta*
_______
mojo atlyginimo, tai ji bus
už rašymą laiško prieš Angli
Tikisi, su laiku sąlygos bus įgijusi nuo Vokietijos turto
ją. Laišką jis 'buvęs-"siuntęs
atmainytos.
tiek, kiek kurs bus .lygus
Londonan vienam savo drau
trims penktosioms dalims jos
gui. Anglų cenzorius atplėšęs
Berlynas, Vas. 1. — Kiek viso nacijonalio turtingumo.
laišką ir padavęs militarinei
žinoma, Vokietija sutiks su Nepramatytas toks atlygini- valdžiai. Po to tuojaus sekęs
talkininkų paskelbtomis atly
areštavimas.
> mas.
gini nT7» sąlygomis. Ir štai ko
Be to, pas suareštuotą at
dėl: Nes ji pilnai pasitiki, kad Vokiečiai tvirtina,- kad jie kastas dieninis, kuriame buvo
Yersailleso taikos sutartis lai laivę laukę paskelbimo atly rašoma apie Airijos reikalus.
kui bėgant busianti peržiuro ginimo, siekiančio •dešimtis Tėvas Doniinikas pasisakė,
ta ir atmainyta, ir kadangi milijardų markių. Bet nekuo- kad tą, dieninį jam diktavęs
dar pirm praeisiant 42 pietum met nesitikėta tokio augšto at miręs ba3<i McSwinev.
politikinė ir ekonominė viso lyginimo.
pasaulio padėtis taip atsimai- Valdiškose Vokiečių sferose GRAIKAI PRIEŠINASI REnysianti, kad Vokietijai ne-j sakoma, .jog toksai ^atlvginiVIZIJAI SUTARTIES.
prisieisią toliau mokėti atlv-įmas negalimas. Tokių sumų
1
ginimo.
Į išmokėjimas nesutinka net sui
Atėnai, Vas. .1. — Premje
Vokiečiai deda daug vilties!Pa,'iu viešpatijos apėmimu.
ras Rballis tvirtina, kad Grai
Suv. Valstijose, ypač naujų- j------------ —-----kija griežtai priesininsis /re
jame jos prezidente, kuris, jie KRIZIS BOLŠEVIKŲ,LEN vizijai taikos sutarties su
KŲ TARYBOSE.
tiki, palengvinsiąs taikos są
Turkija. Tuo tikslu Londone
lygas ir nesutiksiąs su talki
Vas. 21 <1. įvyks talkininku
ninkų norais. /
Bolševikai atsisako duoti rei konferencija.
kalaujamo aukso.
^-Premjeras sako, kad Grai
------- '—
TALKININKAI KONFIS
kai Smirnos mandatą gavę
Copenhagen, Vas. L — De- nuo talkininkų. Tad be .AitikiKUOJA VISĄ VOKIE
ipešoje iš Rygos laikraščiui mo Suv. Valstijų negali būt
TIJĄ.
—-------|Politi.ken •pranešta, kad tenai daroma revizija sutarties.
Taip tvirtina patys Vokiečiai. bolševikų-Lenkų taikos konfe_______ '
renci.jo.je pakilęs krizis.
RAI
AIRIAMS DRAUDŽIAMA
Berlynas, Sausio 31. — Vi-i Lenkai su taikos sutartimi
MEDŽIOKLĖ
[OKI
sos Vokietijos turtai yra -ap- nuo Rusijos reikalauja 70 mikainuojami 330 milijardų mar.l’jonų rublių auksu. Tuo tarCork, Vas. 1. — Anglų mikių auksu. Talkininkai raiko- pu Mjievikiri-daugiau nėrine- nta'riuėvaldžia kaikuriose an.
laujtt 238 milijardų markių,<lu. kaip tik 30 milijonų.
skrityw užllraud(>
gvvrnto.
atlyginimo. Anot vietos finan-j Depešoje pažymima, kad ta- jams medžiokle.
sinių ekspertų reiškia, talki-į”10 klausime pakilę nesusipraninkai konfiskuoja kuom* vi linini ir nei viena pusė nenori
BELGŲ KARALIUS ISVA
sus Vokietijos nacijomalius pasirašyti po tuo punktu.
\ŽIAV0 ISPANIJON.
turtus, ty. visą Vokietiją.

4 kiti pavojingai sužeisti ir,
matyt, nepasveiksią.
Vienas viešbučio tarnas
vienameikambary atrastas ap
degęs iij pabludęs iš baimės.
registens ir todėl
Gude
bus
identifikuoti lanelengv
vonus.
Pasako, na, kad gaisras pa
kilęs k baliuose, greičiaušia nuo amesto cigaro ar cigarėto.
Viešosios apdraudos direk
torius parėdė atlikti dviejus
tardymus. Įsakyta policijai su
žinoti, kaip viešbutis buvo ve
damas. Gaisrų departamentas
mėginy jsatirti, iš ko gaisras
pakilęs.

CHICAGOJE.

GELEŽINKELIAI ŠAUKIASI
PAGELBOS.

PINIGŲ KURSAS.

f

\
dis, ministras Šimkus įteikė
jum baisiai didelį pluoštu vie
šų pinigų be jokios atodairos.
I fcs*^1****^ tankynu nedėldlenluo. Duodį jo lietuviškoji kalba
nesulaikė nuo apgaulės. Nei
TRENLMERATOS KADAI
ICAGOJ IR UftSIENYJK:
vienas neturi pykti, kad vals
Metaną ...................... 88.00 tybė iš jo reikalauja pildyti
Putai McUj • • • • •
• 0*00
kontrolės taisykles. Visi jas
▼AUT.
Metanu .....v..................... >8.00
pagerbkime,
visi apseikime tei
Tašei Meta ............................. MO
Prenumerata mokant llkalno. Lal singai, tai nereiks mums vie
as skaitosi nuo utslrotymo dienos
niems kitus įtarinėti nei plu•e nuo Naujų Metų. Norint permal■ytl adresų visada reikia prisiųsti Ir sti.
/

DRKO6KS

Antradienis. Vasaris 1. 1921

18 kuopa gyva, tik jos susilinkimai būva reti—sykį į me
tus.
20 kuopu Indiana llarbor,
SPAUDOS SKYRIUS.
suprantama, jog jų psikologiInd.,
nuo susitvėrinio nieko
“Žydų Balse” iš š. m. Gruo joj jau išsidirbo siekimas prie
nebuvo girdėti. Gaila, kad
džio/ 28 d., Nr. 404 paskelbtas “neitralumo”, prie pašalingutaip užsnūdo.
\ edaniasa'i straipsnisVilniaus mo, ir tųjų priverstino “nei
tralumo” tradicijų okupuotos
13 kuopa So. Cbicago.įe yra
klausimas ir Žydai”, kuriame
srities
Žydai
dabar
sulaužė
ir
atgaivinta,
tik trūksta jai pla
sakomu:
“Klausimas dėl Lietuvos jos vieton nusistatė atvirai tesnio paaiškinimo apie naš
sienų ir dėl josios sostinės kovai už Lietuvos sostinę ir laičių prieglaudų. Ji turėtų su
neliečiamybę.
• '
rengti bent keletą prakalbų.
' eeaas adreųoa Pinigai (oriausia slųVilniaus likimo vis tebėra ko
liperkant kronoje ar eiprese “Mo“Trijų Žydų atstovų pareiš Da yra viena sena kuopa,
vos stovy. Nekantrumu ir di
f Order” arba (dedant plataus j
kimai
sudarys vieg^j iš svar kurios vardą nesmagu minėti,
ruotų latakų.
džiausiu susidomėjimu mes
biausiųjų momentų Žydų-Liė liet kų daryti, kad kitos kuo
laukiame kasdien žinių apie
“DRAUGAS” PUBL. 00.
įvykimų tųjų derybų, kurios ;uvių santikiuose. Nepirmų pos priverčia. Tai 2 kuopa
1834 S. Oakley JLre., Chicago.
<artų jie pabrėžiu organinį gy Cbicagoj. Atsižvelgiant į kolo;
TeL Roosevelt 7791
* šiuo rei- ventojų Žydų susirišimų su nijos didumą, ji turėtų nesi
Bolševikai ir mokslas, tai du vedamos kažin-kur
kits kitam priešginiauiančiu kalu.... Nuo šaltojo stalo; kur nepriklausomos Lietuvos rei- duoti kitoms kuopoms pra
daiktu. Pas bolševikus Rusi ramiai ginčijosi visomis savo alais.
lenkti.
joje svarbiausias mokslas — kalnų pajėgomis patentuotieji “Didžiausio tautinio pasiry Iš pažiūros ta'kuopa rodosi
tai platinimas ir žmonėse skie- abiejų pusių .diplomatui, ko žimo kupini okupuotos srities stipra, turi f^eras kojas, bet
pinimns bolševikinės dvasios. va pernešama į užinteresuotų gyventojai-Žydai (Irusiai ir lenktynėse jų pralenkia ne tik
Šitas “mokslas” su prievarta gyventojų sluogsnius. Mieste
ir sodžiuj, namuose ir gatvėj narK’tt* stoja avangardan ko čikagiškės kuopos, bet toli pa
kiekvienam brukamus. Ir var
voj su kruviniausiais Lietu- liko jų ir mažo miesto, kaij)
d
gas tokiam, kurs atsisako pri turės įvykti sunki kova dėl vos gyvavimo priešininkais.
Kenosba, nauja kuopa.
keblių ir opių reikalų. Karštoj
siimti tos “dovanos”.
atmosferoj sujaudinti tautinio ‘Iš tolimo ir artimo Vilniaus Garbės delei ir pataisymui
Miršta šiandie Rusijoje mo
antagonizmo vieni trauksis mus prasiskverbė balsas fų- saVo vardo 2 kuopa turėtų su
kslas ir žinyba. Tai patvirti
prie Lietuvos Vyties, gi kiti ų, kurie visa širdim yra su krusti. Tegu atsiranda nors
na viešėjusieji Rusijoje žmo
rišti su Lietuva ir neaplei vienas asmuo, kuris pasirū
prie Lenki) Erelio.
nės ir įsižiūrėjusieji į viešpa
“Kau-gi darosi ten, okupuo džia jų sunkiausiais laikais. pintų jų perorganizuoti. Agi
• Iš Žydų Ministerijos Lietu taujančius santikius.
tose srityse, kur turį įvykti <okį atsakymų jie gaus iš tacijos delei kiekvienas lab
voje gavome taip smarkiai
Antai Dunijos laikraščiui tautų kova dėl prigubuybės vaimo? Ar tai bus broliškas, darys ar labdarė turėtų pa
nušutusį raštų, kad sunku bu
Dagelis Nyheter štai kas pra tai, ar kitai valstybei t . Lyg draugingas atsakymas, kuris silaikyti šių metų “Draugo”'
vo perskaityti. Vietomis rai
stora siena mes esaMe atkirsti sakeis gyventojų-Žydų ūpų 18 num., kuriame yra Lab. Sųj.
dės visai nudilusios, prisėjo nešta iš Petrogrado:
kovoj už Lietuvos ateitį ? Centro atskaita.
protėtis kas ten buvo parašy- “Universitetai Rusijoje su nuo jų ir iki pastOTųjų dienų Mes ikį šiol jo nerandame Lie,ta. Rašto pabaigoje jau gana imami tokin abelnan vaizdam veik nei viena žinatA bęatėjo uvių spaudoj, mes nematom Del to ir abejonės išnyktų
aiškiomis raidėmis Kauno lai Sovietinėj Rusijoj gali lankyti iš .ten į mus. Ir jei toji byla jo }>er tamsių antisemitinių tiems, kurie nepasitiki ir nekraštis “Laisvė” pavadintas universitetų kiekvienas, kas vis tik tapo sulaužyta ir iš išsišokimų ūkanų, kurie pasta ‘nori priklausyti prie L. S. ir
reakciniu, jam
primetama tik moka skaityti, rašyti ir sunkaus kalėjimo pasigirdo ruoju metu tiek padaugėjo, lyg padėtį statyti našlaičiams bei
ueižtai ir melas, pagalios tat baigęs šešioliktus metus. Mo mums atvaro* balsas, kalbu prityrusi ranka juos vestų. seneliams prieglaudų. Nesi
irisą pavadinta tamsiu parda- kinimas dovanai. Nežiūrint to, apie ištikimybę ir atsidavimą Vieton to mes turime prieš sa ginčikim pirm laiko. Kai kas
. ▼ikišku darbu.
Skaitytojai Petrogrado universitetų lanko Lietuvai, tai šaliai? kuriui at ve tik reakcinės “Laisvės” sako, kad vienam tas neimįto, kad ,kai-kurios mus mi- apie 1 ,<MR> žmonių. ■ Gi pirm plėšta josios prigimtoji sosti laibus, kurioj tebeieškoma už tinka, kitam kitas. Pirmiausia
įnisterijos moku vartoti gana įfuro tik viename jurispruden nė nito jos istorinės praeities mesti okupuotų kraštų gyven- pastutykim prieglaudų, o tada
Strių žodžių. Seniau Žydų cijos (teisių) skyriuje badavo lopšelio.. Tai yrą gyventojų tojam-Žydain šmeižtų ir melų, matysim kaip visiems tinka.
Tik kol kas visos kuopos dar
{misterijos prisiųstuose vaš apie 3,000 studentų ir daugiau. Žydų, atstovų balsas, kurie at
kad
jie
prie
plebiscito
eis.,
iose nebuvo tokių nekantrių Šiandie mokslo išguldymai virai ir drąsiai pareiškę savo su Lenkais. Sistematingai pas ban. Kur dla jų nėra, turi tverties.
\
S. J.
kižsitarimų ir kalba anų pra dažniausia daromi vakarais, politinį norų ir užuojautą.
mus pastaruoju laiku varomas
nešimų Imdavo gryna be klai nes dauguma tų “studentų” “Trys įžymus politiniai as lurbas, turis tikslo iššaukti
dų. Dabar-gi pasidarė gruoo- dienomis dirba įvairiuose val menys, kurie su teise gali bu tik tautinę neapykantą. Ar PLATINKITE “DRAUGĄ.”
[ lėta su stambiomis klaidomis. diškuose biuruose. Be darbo ti skaitomi Vilniaus gyvento tikrieji Lietuvių visuomenės
Aišku, kad “Laisvė” Žy prisieitų badu mirti. Vakarais jų Žydų vadais: D-ras Vigod demokratiniai
ir radikalus
Ldaius nusikalto. 'Pik mes ne- bet-gi dar ir tas vargas, kad skis, Vilniaus Žydų Bendruo luogsniai nesupranta, kokį
dime sužinoti ar ji yra ištie- iš tolinus negulima pasiekti menės Tarybos Pirmininkas. smūgį toksai tamsus ir pardakalta. nes nuo 2b Gruodžio universiteto; Nėra jokių susi D-ras Regensburgas, Sioninkų vikiškas darbas gali užkirsti
tauno laikraščiai mums nebe siekimo priemonių, gatveka- Organizacijos Pirmininkas ir Lietuvos reikalams? Sunkioj
D-ras Šahadas, Demo'knitų ly
A» Jom raudo
ateina. Gal ir tas neatėjimas riui nevažinėja.
ir atsukoiningoj valandoj Vil
nos,
vandenėtos
deris,
griežčiausiu
badu
įrodė,
ddarė dėlto, kad Lietuvos “Universiteto laipsniavimai
ar užsidegę? Ar
niaus gyventojai-Žydai parodė
kenčiate nuo vai
lėto valdininkų sąjunga rū panaikinti. Gi profesorium ga kaip yra nusistatę Lietnvos- savo tikrų augštų patrijotizkio, užaugu, nusil
Lenkų
konflikto
atžvilgiu
Vil

pnintų akli, vo
pinasi Amerikos, arba nors li būt, kiekvienas, kas tik fier
mų. Jie iš nelaisvės ištiesė
kų, Žvairumo, ar
niaus
gyventojai
Žydai,
trejis
metus
yra
mokytojavęs.
nūs reilakcijos dvasių apsau
kitų koktu akies
savo rankų pagalbai Lietuvos
ligų? Jus n«®;agoti nuo “Laisvės”. Nors gru- Profesoriams į mėnesį moka kartu su jais, lie nliejonės, ir nepriklausomybei, kad kartli
lite atidėti gydy
mų. nes laikas yra brangus. Ne
vra matyti, kaip įvairių ma 6,500 rublių, kad tuo tar viso okupuoto krašto Žydui apsisaugoti nuo bendro priešo.
toli visos aktų ligos Kalima IAIministraeijos šakų valdinin pu Petrograde sviesto svarui ‘Kaunas ir Vilnius turi suda Ar toji ranka tebliks kyboti
Kydytl, jeigu pradėta laiku. Juo
Ilgiau Jils atldedate prideramų
kai sutaria veikti išvien, bet teikia mokėti 3,000 rublių. ryti vieną didelę nedalinamų ore ir turės trauktis atgal?
priežiūrų, tuo liga darosi aršes
da ta sutartis yra priešinga Mokslų akademija Petrograde Lietuvą.... Toji šalis yra mu Jei taip, tai tesupranta tie, ku
nė ir tuo labinu jus esate pavo
jui liekant neregiu.
sų tėvynė, mes npriine jai tar
nulos laisvei, tada džiaugs- senai negyvuoja.”
rie guli suprasti, jog tujai ran
pAs nebedidelis.
Kas tikėjosi, kad Rusų tau nauti ir pas jų likti,’ pareiškė kai teks rašyti busimom kar
Pasitiiriukite pas
_ Neturėdami faktų negalime ta susilauktų tokio didelio nu D-ras Šabadas pasikalbėjinu tom liūdnos istorijos liūdnus
kaltinti “Laisvės’,’, bet neno- puolimo. Bet taip ištikrųjų y- su "East Express” korespon lapus.”
manę uždykiį;
dentu, ir toj put prasmėj išsi
, rime kaltinti nei piliečių Žy ra.
tarė ir kiti Žydų atstovai.
nuleiskit man išegzaminuo
dų, nei jų ministerijos Lietu
LAB. SĄJ. KUOPŲ PASI
ti Jusi, akis lie užmokesčio. Jei
voje. .Jei ne minėtasis laikraš 2.000 PAVARGĖLIŲ APRŪ “Nei valandėlei negalima
gu aš guliu Jums npgelbėti, aš
DARBAVIMAS.
pamiršti, kuriomis sųlygomi:
taip ir sakysiu, jeigu negalėsiu
tis, tai kas kitas gali kartais
aš lygiai atvirai Ir tai pasaky
PINTI KASDIEN.
gyvena dabar Vilniaus gyven Pasirodžius “Drauge” Lab.
si u. A A dulcisiii Jum puAlnaudoį įsišokti ir daug kentėjusius
ti mano 23-jų metų patyrimu
fdns įžeisti. Toki apsėjimą (Prisiųsta ta Am. Kaud. Kryžiaus) tojai Žydai, ir kuriomis aplin Sųj. praeito pnsmečio ats
kaipo akli, specialistu Ir mano
kybėmis minėtieji pareiškimai kaitai, malonu buvo skaityti ii
gabumu išgydyme tūkstančių ųt
.Draugas” nekiiomet nepasltikinių, kuriuose kiti buvo at
Amerikos Raudonojo Kry buvo padaryti. Visas kraštas matyti tokis labdarių Įtusidarsisakę gydyti. Jus neprivalote
rdavo, nepagiriu nei dabar.
žiaus Baltijos Provincijos, yra Lenkų rankose, kurie yra bnvimas. Didžiosiose Lab. Sųj.
dalelsti da lytėti Jusi, akis kitnni
kaip tik ykulistiit augščlausio
Jau nekalbant apie kilus (Uin landi joj, Estonijoj, Lietu
pasirengę visokiems kriiv*i kuopose matosi tikras žmonių
laipsnio, o lai aš jums galiu su
žvilgsnius reikalaujančius sau- voje ir Latvijoj) vedėjų pra
teikti.
Nednloisktte trukumui
pasišventimas
našlaičių
nau

niems darbams, kad prijungt
pinigų Jums kenkti. Mano kutįtaikos, to vieno turėtų užtekti, nešimų, 2JHMI kūdikių kasdien
yra prleinamoA ir mes galė
tą kraštą prie Varšuvos. Ne dai. Bet yra k p., ne tik naujai \Utos
sime susitaikyti ant Išmokėjimų
pcad užtektinai turime prie pilnai aprengti ir aprūpinti.
laimingoji Vilniaus istorija ir susitvėrusių, bet ir senesnių,
is
lauko,
kam-gi Šiame pranešinu* neskaitoma
gi gana ryškiai rodo mums kurios pirmiau gana darbavo
gamintis
priešu linų, lovinių ir medikamentų,
kaip Lenkai griebiasi kruvino si, o dabar atrodo lig iižmiru[eavo viduje? Ne-gi galime no- kurios ligoninėms ar prieglau
/teroro prieš tuos, kuriuos ji< sios, nes iri atskaitoje jų nesi
^rėti. kad kas nevirstų priešu, doms buvo suteiktos.
mato. Iš tų užmirusių kuopų
skaito savo priešininkais
Tų dalykų neutidėlloklte. Juo
.jei mes jį įtarinėsime, alinsi
greičiau pradėsite gydymų, tuo
prieš tuos, kurio t n r drąsos pa tai buVo !, kp. Mclrose PaM((*.
greičiau pasveiksite. Jusi, uk|s'
ine. arba priekabiu ieškosime.
Kasdien vėdink kambarius, sisakytį ar veikti prieš juo: Ji turi ir Garbės narių, bet
pačios ni'pniieikš. bet Jos daro
si vis hloMesDi’S. Tam tikras gy
ko, bet antisemitizmo Lie- ypatingai jeigu saulutė švie
Tačiau vis tik, turėdami prieš jau antri metai, kaip apie ją
dymas, ir lum tikri akiniai išgy
iivai ištikrųjų nereikia.
dys Jūsų akta Jeigu tiktai pada
čia. ties oras ir saulutės spiri savo akis priešininko šautuvą nieko negirdėti. Gal jau visai
rysite) Inlkų. Ateikite šiandien
'Nepritariame nei tiems, ku dūliai taip reikalingi, kaip ir bei kardą, Vilniau** gyventoja numirė.
pasimatyti su manim. IšcgaamintioM'i dykai.
ie lenkiškai kalbančius dvar maistas, <> duugclyje atsitiki Žydai nepabijojo nusistatvt
15 kuopa \Vestvilėj buvo nu
Lpoųiiis įžeidžia, arba sudaro mų net ir įvairias gyduoles prieš Lenkus, prieš tuos, ku mirus. Girdėjom, kad praeitą
LjU.n- tokias gyvenimo sųly- viršija.
lie dabar pavartoja ten Tak rudenį su dideliu truksimi at
įįjfas, kuriose žmogaus gyveni
Ypatingai jeigu užsiėmimas tingų okupantų galią. Liūdnas sikėlė. b(>t ir jos nesimato <’i*n
pinas tampa
nepakenčiamas per dien priverčia viduje Im tūkstančių metų prityriimr tro atskaitoje.
Specialistas Akių. Nosies
ftCas kita yra aklas įtikėjimas li, jaisistengk nors valandų n r jau ganėtinai išmokino Žydų
J2 kuopa Bucine ilgai bu
ir Gerklės Ligų.
las kita yra žmoniškas apsėji dvi tyram ore vaikštinėti.
tautą atmint', jog dviem tau vo pamiršta. Bet ji nebuvo
120 S. State 8t., 2 augštas
nas su nelietuviškai kalban
Pridabok orą iniegaiiiąjaui tom kovojant, jiems tenka numirus de| to, kad ji turi
Chicago, III.
5i#is piliečiais.
kambaryje, ties tas daug svar atsidurti tarp kūjo ir priekalo vienų Garbės narį b da naš
Vai.: :• Iki •«; Neil< f. 10 ik J2
Aklo įtikėjimo neturi būti bos tūli ne tik sveikatos link. ir jie būna persekiojami ne tik laičių mylėtoją. Del to ta kuo
Vienos duris ) šiaurę nuo
imi Lenkams, nei Žydams, nei bet ir lipą žmogaus daug vaL laimėtojų, bet ir pralaimėtojų. pa atsistojo į pasižadėjo veik
Kuli- K m ui avės
Todėl i.-toriniu atžvilgiu visai li.
Lietuviam?. Lie tari buvo Duo do.

' UETOTIV KATALIKU DBERRAMU

Žydų Reikalų Ministerija.

“DRAUGAS”

Metrašti
1916 m.

Bolževikaiir
Mokslas.

Mes ir Žydai.

Jūsų Akįs

Nslaukits—-atsitiukiti šiandien;

Dr.F.Ū.Carter

Įskiltą Liet. Kat. Spaudos Draugijos

■

JAME yra 150 su viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų g
b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun. |
A. Petraičio obaervatorijoi jo prietaisų ir e) kitų.
■

JAME yra aprašyta tveriinasis Amerikos Lie' ivių parapijų, |
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir Šiaip daugybė į- 1
vairių įvairiaumų aprašymų.
J
JAME vienu žodžių, sale visapasaulinių žinių telpia visas Amerikoa Lietuvių gyvenimus. Jis 450 puslapių. Turėdami tų
knygų jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos
Lietuvą, kaip mes matome

B
!
g
|

Kaina: Apdarytos .................................... $1.00

|

Kaina: Neapdarytos

|

.......................... 50c.

■

Jei norėsite, kad mes .pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos į
kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerų adresų, kam no- I
rite siųsti į Lietuvą.
J

Užsisakydami adresuokite!

J

“DRAUGAS” PUBLISH1NG C0.
2334 South Oakley Avė. Chicago. lllinoia. |

ENG1AN
wrr-i
Wrr-ED<SC 8MING
•

—

Sold Gvciytvhero by furnitūra deolore
•na dcparlmunt siores -

ENGtANOEK •jI'KINO BED CO.
I<3wYork -ErooMyr - Chlcn^a

L1THUANIAN SALES
CORPORATION
414 Broadway Boston, 27 Mass.
Per Spalio mėnesi Lietuvoje išmokėjo du mili
jonų keturis šimtus penkiasdešimtis tūkstančių,
devynis šimtus keturioliką auksinų atsiųstų per

mus iš Amerikos. Lapkričio mėnesį iš Amerikos
pasiuntė per mus į Lietuvę tris milijonus septynis
šimtus septynias dešimts aštuonis tūkstančius, devyniasdešimts penkius šimtus.

KODĖL?
Dėlto, kad Lithuanian Sales Corporation (Lie
tuvių Prekybos Bendrovė):
1. Teisingai patarnauja. Siunčia pagal dienos
,

kursą imdama tik mažę dalį už savo darbą.
2. Greitai pasiunčia. Pinigų paduotų persiunti

mui neužlaiko, bet tuojaus perlaidą išduoda
kurią pats siuntėjas pasiunčia Lietuvon.

3. Greitai išmoka. Turi savo skyrius Kaune,
Vilniuje, Panevėžyje, Skuode, Mažeikiuose,

Liepojuje ir Vabalninkuose ir tiems kurie
negali ateiti patįs atsiimti pinigų, tai pa
siunčia paštu iš Kauno.
4. Saugiai siunčia. Dar nėra nei vienas skati

kas prapuolęs siunčiant per mus.

AR NE LAIKAS
Ir Tamstai siųsti savo giminėms Lietuvoje pini
gų ant pavasario? Ar ne laikas pradėti siųsti per
įstaigų, kuri yra suvirs dviejų tūkstančių Lietuvių

nuosavybė?
Rašyk šiandien ir reikalauk kad mes prisiųsta
me savo kursų, tada sulygink su kitais.

Visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:

Litliuaniaii Sales Corp.
414 West Broadway,
Boston 27, Mass.
Arba į musų skyrius:
CHICAUUTE, 3249 South Ilalsted Street,
VV1LKKS-BARRE, »J0 Savoj Tlicatrc Bldg.

k’.
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Antradieni*. Vasaris 1, 1921

■

■
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rios kopuikiansia pavyko. Au
kų surinktu apie du šimtu ir ■
■
“DRAUGO” KNYGYNE
pelno vakaras davė apie šim ■
/
S
tų ir pusę dol. Lietuvos gyni i
Galima gauti šios
■
mo
reikalams.
Tų
pačių
dienų
■
sias Spurgis gali suprasti, kas
CICERO, ILL.
' MALDAKNYGES
,
rengė
prakalbas
ir
laisvama

■
savo partijų stato augščiau tė
Lietuviai kurie norėt atsitraukti savo gyminės iš
■
Iš L. R. K. Federacijos 12
vynės reikalų, ar jų vadinami niai, kad pakenkus Tautos ■ Lietuvos kreipkitės pas niųs nes per mus jau atvažia
Ramybė Jums (brangios odospaauks.) ........... $3.50
klerikalai ar taut. liberalai. Fondo vakarui. Bet Clevelan ■ vo daug pasažyru, ir žemiau paduodame nekuriu var
skyriaus susirinkimo.
■
do
visuomenė
jau
ne
vaikai.
Ramybė
Jums (kailio apdar.)
..................... 2.50
'Susirinkimas įvyko Sausio Katalikai neturi slaptų komi Ji žino liberalų žygius. Tau ■ dus:'
Ramybė
Jums
(audeklo
apd.)
..........
2.00
i
sijų,
kurios visokius šmeižtus
■
SI
ob
maldaknygės
formatus
yra
5A4x3V
x
.
Puslapių
turi
858,
bet
ne
23 d., 1921 m. Jis buvo labai
tos Fondo prakalbose žmonių ■
storu, nes spausdinta ant plonos popierus. Joje yra Įvairiu Įvairiau
George Paukštis, su 2 seserinis iš Kauna
leistų
į visuomenę, o liberalai
sių maldų.' .
.
įspūdingas tuomi, kad jin at■
Cecilia Kneizis, iš Meškuičiu Valsčiaus
kaip
sykis tų daro. Tokiam buvo pilna svetainė, o pas li ■
Marijampolės Aid S-ty atsto
beralus visai mažai. Bet saliu ■
Ludvika Mikulicienė, iš Panevėžio
Aniolas Sargas — juc.lus
.......................... $1.25
si lankė Žydų organizacijos svarbiam momente, kada Lie ninko organas taut. lib. va ■
Ona Paulaitis, iš Valsčiaus Jurbarko
tuva
šaukiasi
pagelbos,
libe

5 Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd................ 1.75
vai: pp. L. Silver, J. Berkson
karėlį gražiausia aprašė. Sako.
Julijona Kazlauskienė, iš Šiaulių
ralai
sudarė
štabų,
kurio
už

| Aniolas Sargas _ juodais apch ......................1.50
■
ir J. Louis. Jie atsilankė tiks
viskas
gerai
pavyko,
dar
ir
Uršule
Petrauskas,
iš
Raguvos
Valsčius
■
3 Dangaus žvaigždutė — juod. minkš. apd.......... 1.75
lu sužinoti, kų gera galėtų pa davinys šmeižti katalikus kaip pelno- liko keli doįieriai, bet ■
| Dangaus žvaigždudė — baltas celluloid apd. su
įmanant.
Ar
didesnio
da
reikia
Norėdami platesniu žinių ir antraša atvažavusiu,
daryti Lietuvai prisidėję prie
greičiau gal nieko. O Tautos ■
=
paveikslėliu ant apd. ...................................... 1.75
niekšiškumo?
Lietuvių.
Fondo gerai pavykusį vaka I■ malonėkite kreipties į
3
Dangausžvaigždutė
— balto kailelio apd...... 1.50
Visųpirma duota jiems iš Toliaus pro ašaras nurodo rų visai iškraipė. Be to tų pa ■
| DangausŽvaigždutė
— juodo audek. apd...... 1.00
reikšti savo mintis. Pirmiau smarkų Tautos Fondo veiki čių dienų taut. liberalų agen
3
Dangausžvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50
ss Aniolėlis — juodais apdarais
_ i__ •
—sia kalbėjo p. L. Silver. Jis mų. Čia už tatai, vietoj gerbti tėliai atėję sukinėjosi apie
1:50
tų
įstaigų,
kuri
daugiausia
sakėsi buvęs siųstas Žydų or
Aniolėlis — juodais apdarais ..................... ,
svetainę ir atkalbinėjo einan
.. 0.75
FABIONAS ir MICKIEWICZ Vedėjai
■ 33S Spauda
šios maldaknygės yra nedidelėb. Turi beveik po 300 puslapių.
ganizacijos Lietuvon ištirti sušelpė Lietuvą, slaptoji ko čius į Tautos Fondo prakal
alSki.
*
■
jos padėtį. Nuo minėtos orga misija leidžia visokius melus. bas žmones, sakydami, kad
■
809
W.
35th
St.,
(kamp.
Halsted)
S Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00
nizacijos jis įteikė Lietuvos Jis drįsta sakyti, kad Tau T. F. vakaras neįvyks.
Chicago, Illinois.
5 Pulkim ant kelių.....................................................
g 50
prezidentui net $1000.00. P-as tos Fondas žiuri tik savo par Nemanykit, viduriniai, kad
|
Pulkim
ant
kelių
....................
2.00
■
L. SHver savo įspūdingoje tijos reikalų, o Lietuvos ne jūsų žygių niekas nesupranta.
Kainas iš Liepojaus iki Chicagos $180.28 o iš Ham ■ 3 Pulkim ant kelių ........................ ............................ 1.85
kalboje nurodė, kad Lietuvoj šelpia. Tautos Fondas vienas Jus veidmaniaudami rėkiate,
burgą ar Antvverpa -158.69.
ant kelių......................................................... 150
■ S3 Pulkim
visi išvien dirba, taip Lietu daugiau sušelpė Lietuvą ne kad katalikai Lenkams tarnau
si
maldaknygė
yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainu
■ S Įvairumas priguli nuo
Padarom
visus
dokumentus
atsakančiai.
gu
visi
taut.
liberalai
sudėjus
viai, kaip ir Žydai. Sakė, kad
■ | Maldų Knygelė apdarų................................................ 75c.
ja
ir
nori
sukelt
revoliucijų
■
katalikų kunigas ir Žydų ra krūvon.
Lietuvoje.
Bet
tų
darbų
jus
pa

| Maldų Knygelė....... :.................................................... 50c.
binas sėdi prie vieno stalo ir Taut. liberalai galutinai nu- tys darote. Tas labai aišku
3
VžsLsakydaml adresuokite: ■
dirba Lietuvos labui. Nurodė' sibankrutiję su savo fondai>
Pitone Cieeho 596 3%
pažvelgus
į
jūsų
veikimų.
Bet
AMERIKOS
IR
LIETUVOS
i _
,
“DRAUGO” KNYGYNAS
kad Lietuvos ir poliemonai šėlsta, kad susipratę katali Lietuvių katalikų visuomenė
DR. A. P. GURSKIS
=
2334
So.
Oakley
Avė.
Chicago, 111- 3
AUDIMO
KORPORACIJOS
mandagesni už amerikoniškus kai neduoda aukų rėmimui jų mato tuos jus darbus ir nesi
LIETt'VlH DENTISTAS
METINIS SUSIRINKIMAS.
1847 W. 14th Str. Cor. 49tli Avė.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiifi
policiuonus. Ant galo pažymė partijos.
duos
save
suvadžioti.
Cicero, III.
\
Tautos
Fondas
šelpimo
dar-'
jo, kad Lietuva reikalauja pa
Vai. 9 iAryto iki 9 vuk. ištylant
Lapelis.
Sausio 2d d. 1921 m. So. Bos {Nedaląs ir Seredas
bų
varo
nuo
pradžios
europi

ramos iš Amerikos piliečių.
-a
ton, Mass., Lietuvių Salėje, buvo
Kitu du delegatai taip-gi nio karo, o tamsus taut. libe
akcijonierių susi važiavimas. Direk
ROSELAND, ILL.
torių raportai buvo išduoti nuo
panašiai išsireiškė. Jie pasiža ralų šmeižikai sako, kad da
24 Stoto Str—t, N«w York City
pat pradžios audeklinės susiorgadėjo patys pirkti ir pardavi bar tik jis išlindo. Kada ka
nizavimo. Audeklinės organizacijos
Pasaž. Pa taniu v. iš Ncw Yorko I
nėti Lietuvos P. Bonus, kada talikai daugiausia dirbo Lie Sausio 18 d, L. Vyčių 8 kp. darbas eina pasekmingai, per ašImt Got lieti bu rg Švediją Į
Liepoj ų ir Rygą
bus paskelbta antra Lietuvai tuvos reikalais, tūkstančius įrengė šeimininį vakarėlį pa tuonius mėnesius prisirašė 750 na Fabionas ir Mickievicz ved.
S. S. DROTTNINGHOLIŲ Išplauks Vasario 10 1
paskola. Taip-gi pasižadėjo klojo ant jos laisvės aukuro, gerbimui naujų narių, įstoju rių. Audekline jau turi užrašęs buvę A. l’etratis ii. S. L. Fabionas
Trečia kliasa J Kiepojų ir Riga $145 ir $5 karės taxų. Tračios
kllasos pasaž.ierlai yra talpinami puikiuose kambariuose po 2—4—6
dėti pastangas rinkime aukų tai taut. liberalai įvairius fon- sių kuopon 1920 ir šiais me akcijų ant $90.000.00. audekline Siuntimas pinigų, laivakor
žmones.
buvo įkorporuotn ant $100.000.00
tės, pašportai ir tt.
Lietuvos gynimo reikalams. delius tvėrė ir savo partijų tais.
Norint ttkietus yr Informacijas apie paąportus susižinokite BU
ir per aštuonius mėnesius beveik
NOTARIJtšAS
vietiniais ugentais.
Jie žadėjo rinkti delegacijų iš stiprino. Šmeižikų komitetas Vakarėlis buvo gražus, ko visas akcijos buvo užrietos iki Kcal E-tnLc,
Paskolos, Iusurinai
kio niekada da neturėjome. metinio akeiianiką susivažiavimo,
Žydų visuomenės, siųsti Wa- savo lape to nesako.
Ir tt.
niotinėii :• akcijonierių susi s 8(10 W. 35ili St.. Kamp. Halsted St.
sbingtonan, D. C., ir reikalau Taut. liberalai sako, nėra Susirinkęs jaunimas parap. tai-gi
Tel.-s lloulcvard 611
važiavime
mitai.' kad padidinti
Hllliilillllllllllllllllllllliuillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllll
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
ti, kad Amerikos valdžia sus garantijos, kad Tautos Fon svet. pradėjo žaisti žaislus, ku ant $200.000 00 audeklinės kapi
ĮE
PhcMie Boulvartl 481
ITtar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
tabdytų Centralės Europos das sušelps Lietuvą. Katali riuos vedė p-lė I). Šimųiskaitė. talą. Diibar audeklinės kupilnliza- Vilk.: Ned.:
iki 3 po pietų.
Turkus-Lenkus žudančius Lie kams labiau nėra garantijos Tarpe kitų buvo ir labai jau cjja bus ant $300.000.00.
j Ashland Jewelry Musič Store
tuvos piliečius ir kad pripa savo centus dėti liberalų krep nimo mėgiamas “Oi tu karve Raportas buvo išduotas audek
Specijales Columbia E 2 Grafanola
atstovo. Audeklinės atstovo
žintų Lietuvai neprigulmybę šin, nes tuos pinigus jie kaž lėli, mėlynas paukštelį.” A- linės
dokumentų
peržiūrėjimu
kuriuos
su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2
kam suvartoja, o atskaitų vi part saviškių, buvo jaunimo 1 atstovas atsivežė nuo Lietuvos
Pranešimas
su sostine Vilnium.
Dr. M. T. STRIKOL’IS
Grafonola su 12 rekordų $56.50.
ir iš kitur.
! Valdžios, buvo išrinkta komisiją
Jiems užbaigus kalbėti, viet. suomenei neduoda.
■ Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas ■
Toliau
sakoma,
kad
katali

iš
trijų
ypatų:
kun.
J.
ŽydinaviCasli ar ant išmokesčio. Naujausi lietu
10 valandų visi poromis su
klebonas kun. H. J. Vaičiūnas
(Perkelia ofisą į People Teatrą ■
čias. Andrius Trainjavičius, ii* l’ra ■
kai
su
Tautos
Fondu
sėja
nea

viški rekordai.
sėdo prie vakarienės. Knn. La ' ims Andrijunus. Komisija" atradus lldl(i \V. 47th Str. Tel. Houl. Iii (ii
plačiai išaiškino Cicero Lietu
|Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8
pykantą
ir
neužsitikėjimų
tar

peliui atkalbėjus maldų, prasi i kad atstovą visi dokumentai tei ■ vak. Nedėl. 10 Iki 12 ryte.
vių nuveiktus darbus Lietu
Didcliume pasirinkime auksi
Kės. 2911 W. 4Srtl Street
niai luikrudžiui. deintnntai, žie
vos naudai ir kų veikia Fede pe Amerikos Lietuvių ir igno- dėjo užkand'žiavimas ir pro singi ir liudija kad Lietuvoje at ■_ Nuo
ryto iki piet.
didelis darbas yra padary ■Tel. MeKinley
dai ir kiti auksinai dalykai.
263
_
racijos skyriai su savo apskri- tuoja Lietuvos Misijų. Kata grama, ku,ii}| vedė p. C. Pa- stovi)
tas
dėl
audeklinės.
Audeklines
at

likai
remia
Lietuvos
valdžių
4537 So. Ashland Avenue
žandas. Pirmiausia perstatė' stovas Kazlauskas, raporfą tęsė to
čiais, Centro kontroliuojamais.
ir
darbuojasi
jos
naudai.
Bet
Chicago, 111.
kalbėti kun. P. Lapelį, kuris linus; po raporto skaitė Amerikos
Paaiškinimų užbaigt* savo pui
—»
jeigu
kiekvienas
valdininkas
if
Lietuvos
Audinio
Korporacijos
papasakojo 8 vyčių kuopos
kiai prakalba, kaip visuomenei
PY
Caonl 267
(('heleri it* By-Lawtt) ku
žinomas jžvmus kalbėtojas. gamins savo įstatus ir reika jaunimo nuveikimus ir ragi Statutą,
ris buvo jieiskaitytas paragriifas
DR J*. Z. ZALATORIS
Klebonui pabaigus kalbėti mu laus, kad visuomenė juos pil no nesustoti veikus tėvynės po paragrafu ir vien balsiai buvo
Lietuvis Gydytojas Ir
sų svečiai apleido svetainę. dytų, tai bus didesnis auto- darbų; ragino pirkti L. L. P. priimtas. Pasirodė susivužiavinie
compaŽyjs
Chirurgas
Susitarimui su Žydų organiza kratizmas negu caro laikais. bonus ir t. t. Baigdamas kal kad atstovą viskas,jau yra pada
lytą
Lietuvoje.
Valdžia
prisidėjo
1831 Ko. Halsted Street
IS New Yorko be jokią mainymu tiesiai |
rijomis, norinčiomis gelbėti Krikščionys demokratai ger-Į bų ragino jaunimų priklausy su didelių luitų, kaip lai; duoda
į Valandos: 10 Iki 12 ryto; 1 Iki
bia
ir
gerbs
Lietuvos
valdžių
ti prie Vyčių.
^Lietuvai, išrinkta komisija,
didelį žemės plolą. mūrinius bupo piet. 6 Iki 8 vakare.
BREMEN ir DANZIG
ir
visus
jos
valdininkus,
jei
jie
dinkus.
Nemuno
krantą,
ir
už
tą
kurion įėjo sekantieji asine
Po to p-lė M. Marcinkevi
S. 8 NFW RO6HFI-I E K-'l-’-fc? V-.-j-'o 10 d.
nys: kun. II. J. Vaičiūnas, Pr. teisingai dirbs tautos gerovei. čiūtė solo padainavo “Skaisti visą turtą valdžią paeina akeijomes
(Šerais)
iš
audeklinės.
Inži

S. S. SusŲetnAJINA Uplauki Vat 19 ir Bsland. 6
•58
——Hurrison
V itkus. J. Mockus ir Marijona Ant galo lapas nurodo, kad Rožė”. Paskui dainavo vyrų nieriai jau yra gante dėl audekli SI Tel.
6688
AtalAimklt i>fi» H. Claussenius fi Vn. General. Pasažierlnlnl Agentai
geriausia esu pinigus siųsti kvartetas.
Janušauskienė.
nės, budinkai galavę, verpemos ir
HM) N. 1j» Šalie St., Chicago, III.
Tel. Pranklin 4180
DR. L. C. BORLAND
Arba kreipkitea prie mus lokallo agento.
Paskui svarstyta savi reika per L. Misijų. Taut. liberalai J. Puodžunas ištarė koletą, audžiamos mašinos jau yra Vokie 209 S. stale Str. Kamp. Adams
tijoje užsakytos ir jau jos gatavos Hered.—6 iki 8 vak. Ned.'10 iki 12
lai, k. t. apie rengiamų balių mažai aukodami Lietuvai no žodžių apie 8 kuopos vyčius, j tik
reiki keturiu milijonų Auksi vul. iki 12 dieną
su vakariene ir pasilinksmini ri būti kitų kontroleriais. Ka Po jo p-lė J. Dorkaitė atliko nių pražilti to viso darbo. Audek
Lietuvis pcrltalbėtojas
talikai
nereikalauja
taut.
libe
line
savo
darbo
jau
pradės
dirbti
mu, kuriu iškalno yra kvie
monologą apie “Negera Vy
!■■■
ataimiutį pavasarį.
čiami visi Ciceros Lietuviai. raly, kad jie savo aukas siųs rų”.
Raportų iš Apskričio išdavė tų per T. F. Jie gali tai da Vakarienė užsibaigė malda, Nauja valdyba buvo išrinkta iš
Trlrtana. Pullnuta SMg
9 įpiltų. Funkcijos vuldylsis; P.
Dr. P. P. ZALLYS
p. J. Šliogeris, kuris vienbal ryti per Liet. Misijų bei su- kurių atkalbėjo kun. P. Lape .1. Kazlauskas. Prezidentu; kun.
bunkrutijusius savo fondus.
Lietuvis Deutistas
siai tapo priimtas.
ZydiiuivieiuH.
Viee
miiiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii
lis ir po to visi sustoję padai Juozapas
Katalikai
turi
savo
įstaigų,
10801
So. Miehlgan Avenae
Prezidentu
;
Kazimieras
Urbonas.
Garbė Ciceros draugijų at
navo Vyčių Iiimną.
Rmslaad. III.
Pranas Andrijunns. Se
IIEETHOVENO RONSEHVATORIJ(ME muzikos mokslo metas.
YaI ANDOHi • ryto Iki • vakara.
stovams už tokį skaitlingų sil |>er kurių daugiausia sušelpė T’o vakarienės vėl visi žaidė Iždininku:
kretorių. Direktoriais: Pranas Tis-j OTel. Pullman 843 ir 8180.
Lietuvą,
šelpia
dabar
ir
šelps.
\
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m.
si rinki man atsilankymų.
hkimis. N. Itelaviėius. Andrius
Mokinama jvalrlą muzikos Sakų. l'žslrašyti galima blle kada.
ir šoko iki vėliniu laikui.
Clevelando
saliifninko
la

Trainiiiviėius.i \Villiamas KupdroP. V.
3259 South Halsted Street
Chicago, UI.
L. V. Korespondentas. tas. ir M. L. Masionis,
pus šmeižia čionykščius kata
Telefonas Moulcvard 9244
VALENTINE HHESMAKING
likus vadindamas juos tokiais
Čia dar tarp žnemiii gandas lai
1------------------------COLLEGES
CLEVELAND OHIO.
vo paleisiąs, kad buktai audeklinę £62(l.*» S. Hillsteil. 2107 W. Madisoil.į
vardais, kokie jam pačiam tin MELROSE PARK. ILL.
1830 N. Wells St.
yra siivicuita su Atlaso ('lotliing
'"Clevelando laisvamanių-sa- ka.
137 .Mokyklos Jiingt. Valstijose.
(’oinpanija. Atlaso Clothing ('oinSiuvimo. Patternų Kirplliuninko šlamštas ir visas jų
'Pas šmeižtas jei skelbia ko Vasario 5 d., ty. šeštadieny panija. turėjo dideli a^mtytą kad Mno.Moko
lUsigning bizniui ir narnama.4
štabas pradėjo juodų darbų, kį lilieralų vakarėlį, tai išpu prieš užgavėnes L. Vyčių 22 aklai pasigriipti audeklinę j savo [Vielos*duodamos dykai, lipdomai.j
Mokslas
lenuvals atiuokejiniuiaj
kokio lig šiol da nelmvo girdė čia tiek, kad daugiau jau ne kuopa Ig. Vaičiulio svetainė rankas, ali nabagams nej>asis<‘ko lIKIeaos
tffcnnrnla Ir vakarais. Pa
turtą siigriepti. Kazlauskui ini kala likit knygėlės.
Tles<H(lii|s Patamntima
ti. Kiekviename beveik nume galima. Bet jeigu būva kokia įe rengia pa.'ilinksininimo va kito
būnant Lietuvoje, jie buvo sužcTol, Seeloy 1643
ry telpa bjauriausi šmeižtai iškilmė Lietuvos naudai, jei karų, kurio programa susidės davę audeklinę su Atlasu ir lanke
MARA PATEK, pirm minkė, t
katalikiškų įstaigų, o yjiuč gu dn katalikų rengiamu, tai iš įvairių margumynų. Pra metinio susivažiavimo kad galėtu
Geriausias kelias Lietuviams ir Rusams.
Tautos Fondo.
minėtas lapas tuojau uftšmei- džių 7 vai. vakare. Svetainė duoti šliubii liet jų neteisingas
Didžiausi Moderniški Laivai
nuėjo uždyka.
Šių
metų
pirmame žiu. Tat kįln abejonė, ar tas randasi prie 23 ir Lake gat triūsas
8. S. MANCHURLA Išplauks Vasario 24
liibar audeklinės ofisas yra per
to šlamšto numery til|»o puslankis
saliuninkus,
lx vių. Vakare žada dalyvauti mainytas ant 395 Itroadvvay, So.
DR. S. MIKELIS
S. S. MONGOLIA’ Išplauks Kovo 10
kpkių ten slaptų partizanų kurio cenzūros nei vienas to daug jaunimo iš Cbicagos ir Boston. .Mass
i LIETI!VIH
8. S. MINNEKADA (Naujas) Kovo 24, (3 Mėsa tiktai)
GYDYTOJAS IR CIIIRDROAM
šmeižtas užvardintas “Lietu šmeižto lapas neišeina, ir taut. kitų kolonijų. Melroseparkie
\
Tres'la K Ha si iš New York.. | Eltkniuis 8I89.OII
Am. & Lithuanian Textile
iiflms Ir Gyvenimo virta
Tis'.'Ih Kliss. Iš New Yorko I Liepoją 8132.00
83A3 South llalnted Street
vos priešai”. Tame šmeižte sa liberalai neremia tų. kurit eini prašomi nepamiršti dieiio<
Corporation,
Ant vlrZan. I'nlvrraal Stato Bank
Trei'-los kllasos i>nsii)lcrli<l vulgo dldilara dlnlng kambaryj, kur
Valandos nuo 10 iki 12 ryta; nuo
koma, buk katalikai savo par nori Lietuvų praryti.
ir kviečiami skaitlingai alsi
Jiems patarnauja. Ildarytl kambariai resorvuojaml mo395 Broadway,
3 Iki 4 po pietą; nuo 7 iki 8 rak.
fijų stato aiigščiau * už Lietll- Sausio 2 <1. Tautos Fondo lankyti.
Nadėiiomls nuo lt iki *k
So. Boston, Mass.
vo* reikalu-. B«*t ij tamsiau skyrius Furtngr prakalbus, kuVytis.
(Apgarteinimas).
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1 CHICAGOJE.

štai kaip sako senovės prie
žodis: "Kut velnias neįsten
gia, teiv jis siunčia bobų”.
Taip pat padarė mūšų soeijalistai ir laisvamaniai. Kur jie
patys neišdrįso stoti šviesu
moje prieš žmonių akis, ten jie
atsiunčia šnipų, kad tas galė
tų per akis purvais drabstyti
musų veikėjus.
'
A. Y.

/\

Antradienis. Vasaris L 1921

reikalauja.

Pirm negu siunčiat pinigus, paklauskite musų kurso, nes tada galėsite spręs*
ti per kur naudingiau siųsti. Pristatome pinigus i 30 dienų ir parodome kvitą su
parašu priėmėjo. x

v REIKALINGAS tuojaus at
sakantis Vargoninkas. Alga
$75.00 Ir ineigos. Atsišaukti
\
pas

............ .................................................< i
džios moteries rolę. Labai sun
ikus uždavinys buvo nuduoti
y
Kun. E. V. Grikis
Į pirmąjį užsiintfresavimų už
396 Churoh Street.
draustuoju slėpiniu. Jieva tą
Parendavojame
Padarome viso
New
Britain, Conn.
puikiai atliko.
M /
Safety Boxes
Visi (’liieagos piliečiai ir
kius Notariš
I‘ nas Sabonis Adomo' rolė
pilietės, kurie jm» praeitų lin
$2.50 metamf
Paieškai! savo draugo Petro Tu
taip-gi be klaidų kuonaturališkus raštus
kimų persikėlė kur kitur gy
rausko, Jis pirmu gyveno Rockforil,
kiausiai išpildė. Ypač*reikėjo
III., o dabar nežinau kur jis yra uft
venti, šiandie turi registųuo- gėrėtis, kaip jis išsitarė inin
važiuodamas j l-Jetuv* norėčiau su
■c
jtiom susižinoti. Jis pats arba kas
ties, jei nori dalyvauti atei
apiy jj žinote meldžiu man pranešti
kštoje kedėje ir ant kitos ko
PRANEŠIMAS.
ant sekančio adreso:
nančiuose rinkiniuose alilerjas prisidėjo. Tarsi pirmų kart
JUOZAS I»l PLĖSIS
mnnu.
savo gyvenime tas jam paši V L. R. Katalikų Federacijos 2754 W. 13 S|.
Chicago, III.
ifcegistravimuisi vietos atGhicagos
Apskričio
Projektų
lta i kė.
viros nuo 8:00 ryto ligi 9:00
Prie dramatiškų gabumų Komisijos susirinkimas įvyks
FABIONAS ir MICKEVIČE, Vedėjai
vakare.
Saboniai parodė dar ir gies šiandie.. 1 Vasario, 7:30 vai.
*
*Buvę:
A. Petratis ir S. L. Fabionas
mės gražuma. Mes buvome pa vakarė, Aušros Vartų parap.
MUSŲ PARDAVIMUS.
namas 2 augščiu, 3 po 4
.
809 W. 35th St., Kampas Halsted St., Chicago.
pratę džiaugtis p. Saboniepės mokyklos kambaryje, ant ant ir Marinis
Storas. Ant stritk.aro gatvėj antras
rų
lubų.
%
Valdyba.
muzika. Sekmadienio vak. pa
nuo kampo. Per (levinius metilų duVažiuojantiems j Lietuvą parūpiname pašportus už $L00.
hurtinie biznis vedumas. Priežasties
Sekmadienije, 30 Sausio, vi tyrėme, kad ji turi labai malo
purdnvitno našliste. deru proga tik
Parduodame casli markes ir draftus. Parduodame laivakortes į Hamburgą, Bremena
IS NORTH SIDES.
ram žmogui. Kuiną SIC,300.00. Ran
nų,
gražų
balsų.
Apie
p.'Sa

sai nebuvo sausa, šlapias snie
dasi ant Uridgeporto.
ir Liepoją — vienu laivu bepersėdimo. Taip-gi norintiems atvažiuoti iš Lietuvos .pada
Geras mūras 3 uiigščiu, 5 po 4
gas tėškė į akis ir veidų sa"? bonio balsą rašėme jau nekar
vime
visus reikalingus poperius ir parduodame laivakortes iš Liepojaus arba Vokietijos
Moterų Są-goH 4-tos kuopos mė kambarius, muudines, Ir Storas. Arti
vo nelemtus žiupsnius tiems, tų. Kito tokio baritono Chi- nesinis susirinkimas įvyks šiandie, 2 stritkariu linijų kaihpo. Baigtas ke
vienu laivu.
medžiu. Dabartinė renda $105.00
kurie drįso išeiti iš namų, tar eagoje Lietuvių tarpe neturi Vasario l d., Šv. Mykolo parapijos tu
j mėnesį ir patys rendauninkai turi
Patarimai dykais
ištalsiti savo fintus. Kaina $3,500.00.
si bausdamas žmones už ėji me.
svetainėje, 7:30 vai. vakare.
Randasi arti \Vcsitern ir Taylor.
Vai.: Kasdieną — 9 ryto iki 6 v. po piety Vakarais: — Vtar. Ketv. ir Subat. iki
mų oran. To nežiūrėdami rin Grafo ir tarnų rolėse ne Visos narės malonėsite susirinkti Mūras ant kamp<>. prie stritkuro
Latves, elektriku ir guzas, busemen9 v. v. Nedėlioj iki 3 vai. po piety.
kosi Lietuviai į Čekų svetai buvo progos pasirodyti ga- knoskaitlingiausia, nes daug yra tas, 2 f lutai po 5 kam barius, I fia
las 6, 1 fiatas 4, ir Stovas. Rendos
nę Pilsen, prie .Bluę lsland bumams\"bet ir tos sniulkesnė- svarstymui naujų dalykų.
$120.00 į mėnesį galima gaut daugiuu
gatvės.
sės rolės tapo atliktos taip
ir medinis nanuis iš užpukalio 2 po
4 ‘kambarius, Priežasties pardavimo
Apie 8-tij valandų pakilo gražiai, kad kritikas ne tik
Mot. S^gos 4-tos kuopos rast. liga. Kaina $9.500.00. Reikia įmokėti
upie $3.000.00. Randasi apt 18-toa ’sTelefonas Boulevard 9199
2 siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig—
uždanga. Lietuvos moterėlė negali papeikti, bet turi dar
gatves ir Halsted.
Jieva sėdėjo ir mezginį mez pagirti.
Del platesniu žinių kreipkitės nas
IŠ T0WN OF LAKE.
Ar norite gerai važiuoti j Lietuvą?
|
gė. Darbštus Adomas susivė-' Režisierius, matomai, taikė,
Fabionas ,ir Mickiewicz •
DENTISTA8
s
Ar norite kad Jusu bagažas neprapultu kelionėj? |
les, vienmarškinis, nuoširdžiai kad butų kuodaugiausiai juo Šv. Cecilijos giedprių mėnesi HOO W. 25-th Kt. (Kamp. Halsted)
3331 South Halsted Str.
cž s
Cliicngo.
11.1
{Valandos:
9
—
12
A.
M.
•}
5
keikdamas malkas kirto.
Ar norite kad mes prirengtume reikalingas pope- |
ko; dėlto pridėjo kaikurių' nis susirinkimas bus Vasario 4 tf..
)
1—5; 7-—8 P. M.
?? =
Bedirbdama jiedu vienas-ki- smulkmenų autoriaus nemini š. m„ baž. svet., 8:00 vfik.
ras išvažiavymui su viena diena?
=
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
tb kaltino ir abudu ant savo tų. Juoko, ir sveiko juoko, bu- Giedoriai skaitlingai atsilankyPamėgink — Mosti “Alberta” ji
kit, nes turime aptarti musų šei- pagelbsti
Jeigu taip, tai atsikreipkite tuojaus j
i
vargų parijo. Jiedviem rodė vo perpilnai.
Tel. Tards (668
Drover 8446 |
Rep.
rtuo slogų, dantų skaudė
mmišką
vakarėlį.
jimo,
rumatizmo
ir
tt.
Kaina
$1.00.
si, kad jųdviejų vargai yra
Dr. V. A. SZYMKEVICZ
Parsiduoda krautuvėse, pas agentus,
Lietuvis
Gydytojas, Chirurgas Ir
iš to, kad pirmieji musų tėvai
arba siunčiama pačia — prislųsk
Dramos Kursų Direkcija Liąt. Namų savininkų Bridge- mums
Ak n Seras.
vienų ilolierj iš kalno. Adre
neiškentė neskynę uždraustų- kvietė visus kursistus ir kur3203 8. Halsted St. Chicago.
suok :
Valandos: 10—12 1S ryto 1—I Iri
jo_obuolio. Del to dalyko juo- sistes^usirinktį trečiadieni je, porte susirinkimas įvyks Seredoje.
CO. \ot Ine.
6—8 vakar- Ned. 10—13 U ryto.
Vasario 2 d., 1921, Mildos svet., 5P51 AI,BERTA
H. Aslilaml -Avė
Cliiingo. III.
m. susiginčija. Adomas tvirfi-fo VaSrio, Mark AVliite Squ- ant antrų lubų 7:30 vai. vakare.
-K | =
ir Krautuvininkai rašykite
na, kad dievą buvo kalta, die ure svetainėje, (29-tb str. ir Rus svarstoma svarbus reikalai vi (Agent>J
160 N. Wells St., Room 205,
reikalainant infogmaeijų),
vą sako, kad Adomas buvo Halsted str.), 7:30 vai. vaka sų labui.
Chicago, Illinois
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ■“"“"dr.Tbiežis""! 1
kaltas.
re. Ten bus priimami taip-gi
A.
■
I.IETIMS GYDYTOJAS
| =
R
,
IR
CHIRURGAS
Jiedviem bešnekajit, ateina nauji mokiniai ir mokinės. No
3231 Emerald Avė.
GERA PROGA.
2201 Vest 22nd Street
H=
grafas ir sako, kad'jis ga|i vi- rintieji užsirašyti, malonėkite
Pasinaudokite.
RTel. Ganai 6222
i
■ =
Sekančia partiją pasažieriy j Rusiją ir Lietuvą mes 5
5 C
. sus jųdviejų vargus prašalin ateiti paskirtu laiku.
Parsidttoniu savo visų biznį, krautuvę ■Itcs. 3114 AV. 42nil Street
siunčiame
iš Chicagos 7-tą dieną Vasario. Laivas iš- |
g
Tel.
MeKinlcy
49S8"
E
Ir spaustuvę, talppogi stubos daiktus.
ti, duoti vietų ir valgį visai
Geras biznis, geroj vietoj, apgyventoj
plaukia iš Kanados tiesiog į Hamburgą 11 -to Sausio, =
dovanai be darbo, be rūpes
Lietuvių, Lenkų ir Anglų, su kuriais
yra daromas biznis ir išdirbtas per 20 ♦ ♦
| o iŠ Hafnburgo j Eitkūnus (ant rubežiaus Vokietijos s
čio, tik reikia, kad juodu iš
metų. Priežastis mano pardavimo, pa
Dr. 1. E. MAKARAS
| ir Lietuvos) arba Liepoją, gelžkeliu arba laivu.
=
Tas atkaklus koatllls kuris užsi ti mirė ir :tš turiu išvažiuoti į I.letupildytų vienų jo įsakymų: ne
I.ietuvys Gydytojas Ir Chirurgas
kerta ir sustoja gerklėj yra ^pačiai vųva ly.imti ūkę. Kas nori, turėti ge
žiūrėtų i -užvožta indą.
labai pavojingos vaikučiams. Tu gali rų biznį Ir dar prie to Išmokinsiu
Ofiaaš 10000- Ko. Mlchigan Avė..
=
Laivakortes dėl atvažiavymo iš Lietuvos parduoda- |
sustabdyti
ta kosulį ir ji visai pra drukoriško darbo, koltai išvažiuosiu.
Vaf. 00 iki 12 ryte; 2 Iki 4 po
■- Antras aktas' — dvaro kam
šalinti vartodamas Glersco.
Kas nori ir ^Ino, Mis tai yra biznis,
plet, G:30 Iki 8:30 vakare
E
me
iš m. Kauno.
=
l'er keturiasdešimta
Glessea” yra ateikite arba atsiširukite
barys. Tarnai taiso valgius,
sekančiu
IŠ T0WN OF LAKE.
RcRidcncija: 1053S Perry Avė.
vartojamas milijono žmonių dėl stis- antrašu:
Tel. l’ullman 342
I
gėrimus ir visokias gerybes.
tabdimo kosulio. '
k iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimiiiniHiiiiiiiiiitmimiiiiuiiiimT
T. P. K RIZANAI SKAS
\
Jis pagelbsti ( penklollkų minutų
. Įeina 'Adomas su dievą, pa
Pats muša, pats rėkia.
Shenatidpali, Pa.
b? jokio rėmimo. Jis išvalys jūsų 137 Ro.xMaln St.
:ystemų labai gerai.
■vamaagBMggaaaHMHHMag
mato viską ir ilžiaugiasi. Grn|Tel. kanai 2222
’
Nesenai
"Naujienose” tilpo Atsargi motinu visuomet turėa
. fas juodu atvedęs sako, kad
( egsco savo-' namuose. Aptlekorius
PIRKITE
EXTRA! Palikta musy ^ankrovoj. EKTRA •
Korespondencija, i>o kuria pa ta i pasakys klek tavo kaimynų varDr. E.Z. ZIPPERMAN
tat visa jiedviem dovanai ir
LIETUVOS
PA8K0L08
'
štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rų> LIETI VISKAS DENT1STA8
sirašęs " 1‘urapijonas”, kurio ji’,Glessco.
i*, rduodama “50c. buteliuose — jis
kol jiedu gyvi bus, ir ko no
šles G VA RANTUOTA VICTROLĄ vertės Iki $250.00
!
110J So. Halsted Street
BONUS
je jis iškraipė gerb. kun. J. .Ta yra dešimt syk daugiau vertas grei
tik už $35.00. priedų veltui 12 rekordų, 300 adatų ir
!va). PanedėlIJ, l’tarn. Ir Ketvergėj
rės tegu tik paprašo,' tarnai
tame reikale.
DEIMANTO „ ADATĄ. Alos NAUJOS PUIKIOS
■9:30
iki
8:20
vak.
■
laičio / kalba, pasakyta šių
VIGTROLO8 palikta musų SANKROVOJE didžiu
visko prinęš. Bet ant (stalelio
■įjjrcdoj ir Subatoj 9:30 iki 6 vak._
lių muzikalių pardavėjų, kurie nnbnnkrutljo. Kiek
metų Sausio 3 d.. Sv. Kry
|
Mes
gerinusia
taisome
dantis
Or. Drake’s
pasieni,je stovėjo indas. Į jį
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METU DIRBTUVĖS
gl’ėt. ir Nedėlioj nuo 9:30 iki 1-niaiB
žiaus parapijos svetainėje.
OVA RANGUOS. Kam tai pirkti Iš antrų ranku
guž
pritiunmleusda
kaina.
|
nevalia buvo žiūrėti.
mašina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAUJĄ GVAVi'.ųpirma jis sako, kad "įRANTUOTĄ VICTROLĄ všrtės Iki $250.00, tik už
Adomas su dievą gardžiai
Perkėlė seavo nrisų po num
g
$35.00 šit rekordais ir adatoms VELTUI iš musų
cinant į svetainę prie durų sto
ir godžiai pavalgė. Tada die
SANKROVOS.
.
■4729
So
v
Ashland
AvenueJ
vėjo parapijos komitetas ir
Pilnai užtikriname tamlsta, kad nėra kitbs krau
vai parupo, kad vis-gi keis
J. P. WAITCHEES
tuvės nei sankrovos lygios musų sankrovai- palygi
Spceijallstas
>■
kiekvienų žmogų per' ido nuo Tel. Randolph 2898
nant nuplglnimu.
v
I
dMOVV, MOTERĮ Ir VYRŲ I,IG<’
ta, kas galėtų būti inde. BeJ
A.
A.
SLAK1S
Lawyer
Mes žinome, kad apsimokės tamistal atvažiuo
Sankrovos
galėos iki kojų.” Matyti
Jvalandosnuo 10 iki 12 Išryto; nuog
ADVOKATAS
LIETUVIS ADVOKATAS
ti. nepaisant kur gyvenat. Tafpgi mes turime kele
abudu gražumu sutarė paro
Ofisas vldnmicstyj
Vakarais: 4599 S. Ashland Avė.
■2 Iki 5 po fftetų; nuo 7 iki 8:30a
Kaina
tik
‘ ‘ Naujienų ’ ’ korespondentas
tu augštos rųftles TIKROS ODOS IR VELOURO
ASS(KTATIO.*f Bl.DG.
(vakare. Nedėliomls 10 kii 1
!
dyti savo žodžio stiprybę. Pa
Tel. Yards 1033
SEKLYČIOMS SETU, kuriuos parduosime už pir
10 So. Iji liulle St.
taip bijo parapijos komiteto,
Telefonas /Drezel 2HS0
■
Dlen.i. Roo m 318—159 N. Calrk St.
mų pasiūlymų. Mums reikia vietos.
valgęs Adomas norėjo prigul
9 ryto Iki 5 po pietų
Tel. 1Knndelph 3307
Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste Ir
kad dėlto įsivaizdina nebūtų Valandos:
Panedėliuis iki 8 vakare
priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBER
t i. dis išrado, kad pono kė
NedėliomiA ofisas uždarytas
daigtų. Parapijos, komiteto
TY BONDSAI PRIIMAMI.
•K
dėse taip minkšta, kad nei
Atdara kas dienų iki 9 vai. vak. Netlėldienlals nuo 10 ryto iki 4 p. p.
prie durių visai nebuvo.
purvyne nebūtų minkščiau.
Patartume “Naujienų’'* raš
i
NATIONAL STORAGE CO.
S. D. LACHAWICZ
Bet dievu nerimsta. Jai vis ru tininkams nesibijoti parapijos
Dr. M. Stupnicki
Tel. Drover 7042
LIET U VYS GRARORI18
Viršiausiu sankrova Ir pardavimo kam baris
iPatarnauJu laldotuvAa* koplclaudz. R«
pi kas-gi inde. Vyras jų keįkalė nieldtlu lUaliauktf, o mano tarti
2023 So. Ashland Are., Kampas 31-oa Gatvės.
komitetų: švęsto vundens jie
3107
So.
Morgan
Street
Ibualto aicaašdlatl.
Dr.
C.
Z. Vezelis
kelissyk “nuvaro nuo indo. Bet nesinešioja. Melagingasis "Pa
LIETUVIS | DENTI8TAS
|2S1«
W.
SSrd
PI.
Ghleago.
m.į
CHICĄGO, ILLINOIS
Td. Ganai 9100
ji nerimsta, .Jai rodos, kad mpi jonas”, iškreipdamas viso Valzndoa: nuo t ryto Iki 0 rak
\ Tel.Tonas Yards 5033
Seredomla nuo 4 lig t vakare
ir bakūžė buvo laimingesnė už kiais budai.* kun. J. Jakaičio
{Valandos: — 8 iki 11 U ryto:
4711 80. ASHLAMD AVKITUB
6 po pietų iki 8 vak. Nedėtlominus, nes nereikėjo vargyti žodžius, sako buk jis smerkęs
arti 47-toe GatvAs
mls nuo B Iki 8 'vai. vakare.
MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ JUSU
^aj3SgSgSSgSS3SSSS3BSSS3g^
save: visur galima buvo pa visus no katalikus ir (įraudęs,
=5^
žiūrėti, viską patirti. Adomas jiems susirinkimuose dainuoti
dar gynėsi, dievą tat žadėjo dilinu. Dar ir kitokių niekų •vTel. Ganai B222
j 1900 S. Halsted Str.
l'hone Seeley 7439
jį «pulikti visai. To nenorėjo priruelavo "Naujienos”. Kas į DR. C. K. CHERRYS g
I
Tel. Gannl 2118
DR. I. M. FE1NBERG
Gy<h> .H|M-4'IJulinl visokias vyrų Ir
T
LIETI VIS DKNTISTAh
Adomas. Geriau jau visko pra čia tų viską atkaltos,
■Vnlnndes: 10 ryto iki 8 vakarei
moterų lytiškas ligas
&2201 Wi st -22-nd A Sn. Ixmvltt 81 ?
Jeigu Jus turite Liberty Bondsus ir norite
Jtlyvetllinas:
,
<7tleagn
stoti, negu bailiu tapti, dievą 'l iesa, kun. J. Jakaitis nu 5
2401 Mn.lison str., knm|tas Westero Avp., Chleago
gvalandos: 9.30 A. M. to 13 R. J
juos
išmainyti ant* Pinigų, tai parašykite
2811 W. 63^1 Str.
. istikrųjų apalpo. Tada Ado peikė tuos, l.nne eina prieš
1:00 P. M. to 8:00 P. M. {
Valnndos: 2—4 po plet 7 -9 vak
pinms kiek turite, kokie bondsai. Mes gausimo
Prorpret 34C6.
mas atvožė iiplų. Iš jo išlėkė Lietuvą ir agituoja prieš bonų
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite Šiuo antrašu
«ai«8«««glB ai aš
paukštytė. Su juo dingo abie pirkinių. Toliau* kun. J. JaTjų laimė. Tada juodu ėmė gin kaiti> Į«snke, kud negelbos
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuniiiiiimi
vytis kas kaltas. Atėjo gra nei himno dainavimas, nei
Res. 1130 Independenee lllvd.
Telefonas Von Ruren 204
fas. Jam Adomas kaltino die garsus šukavimas susirinki
35 South Dearborn Str.,
Chicago, Dlinois.
Praitlkuoja n metai
-ADVOKATAS
vų, Jieva kultino Adomų.
Ofisas 8140 So. Mnvgaa 8L
muose be pinigų. Pinigai gali
Oflsaa Didmiestylt
Ghleaco, OI.
Geriausi lošėjai buvo Ado išgelbėti Lietuvą nuo pražū Kertė 13-ro 8t.,
29
South
La Šalie 8treet !
8PRCIJALI8TA8
Itusa-. Gydytoja-- rl Chirurgą*.
mus ir .įima, Sabonio ir Sa ties. Taip gi kun. .1. Jakaitis, Moterlftk ų, Vyriškų, taipgi chro
Kamt«rt* SM
N|N*elJųllstns Moteriškų, Vyri-kų
niškų Ilgų.
Telefoną*: Central II*1 '
V'/tkų ir vI«ų ehnmlškų Ilgų
’ bonienė. O,>erotės turiny', ne būdamas savo parapijoje bonų OFISO VALANDOM:
Nuo 10 ryto
VAI.ANDlVs: 10—lt ryto 2—3 po
PAMĖGINK
Iki
I
po
pietų,
nuo
4
Iki
8
Valasapsakomai gilus psichologiš ■'toties pirmininku, išpardavė
pietų, 7—H vak, N.-dėlkimD 10—12 <1.
<l< ▼Akar*.
/
10c-30c
60c
Buteliai ar ProSkel
'Vakarais. 812 W. SSrd 8t
Ofisas 3854 No. Halsted Nt., Gldeago
kai ir'naturnlis. Sabonienė ste nuskirtų kvotų prieš išvažiuo
Nedėllomle nuo • Iki t po plot.
I.ABAI
GEROS DEL
lt Tardš-4«8f
Telefoną, Drover 0603
itz uqyn
Telefonas Varde g87
bėtinai gražiai išpildė žingei- siant į Lietuvą.
: AZEZ QU ICKLY
GALVOS SKAUDĖJIMO

ŠIANDIE PILIEČIŲ REGISTRACUA.

PRANEŠIMAI.

[ĮJROPĘflN AMERICAN RUREAU,

TEMYK

ADOMAS IR JIEVA.

Ona

K.

Paliuliutė,

! DR. G. KASPUTIS O

Valdyba.

I Russian American Bureau!

-L

g=

Booben,

I

SUSTABDYK Tį ATKAK
LŲ KOSULĮ.
IŠ CHICAGOS LIETUVIO
KOLONIJŲ.

į

fgi
J

?5,£SSCO iB dr7ch arleŠ"segal Į
M
j
ą

; DR. A. L.YUŠKA

I
I
II
I

-I
t
g

DR. 6. M. GLASER

V.W. RUTKAUSKAS Į
____ I

Baltic States Development Corporation

DR. A.A.ROTH,
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LIBERTY BONDSUS1

C
V/apudine

