K

“DRAUGAS”

Om T«w

FablUbed Daily Bsoept Saadajs
............................... 88.08
Bis Montlu ................................. *400
AT HEWS-STANDS S A COPT
DRAUGAS PUBUSHIMG <XK, be.,
SSS4 A Oaklej Sver ' Chloego, Dl.

IK

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS
BONUS

LTTHUAN1AN DAILY FR1END

Publtehcd and dlHtrlbnted nnder permtt (Mo. 4«8).autboriied by the Acl of Oetobe* e, 1817. on flle at the Post Office of Chlcaco, m. By tlie order of the Preeldcnt, A. 8. Bnrlcson,

KAINA
PRICE

O CENTAI
O CENTS

Sab£RED AS

Graikų Karalius Atsisako
Klausyti Talkininkų
Nenori Tarties su Turkais;
Nupeikia Pasiuntinius
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Pershing Priešingas Amerikos
Nusiginklavimui

NAUJAUSIOS ŽINIOS.

TURI BŪT PILDOMA GINK lutinai neįvyks pilna nusi
LAVIMOSI PROGRAMA. ginklavimo sutartis mažiausia

penkių didžiųjų viešpatijų.
Šandie negali būt kalbos apie
tat

Šalis turi būt pasirengusi.

Mes neturime pilnai jmnerli
pacifistų mintyse, kuomet tą
klausimą aptariame, sakė gen.
Pershing. — Nei vienas iš mu
sų nepageidaujame karo. Bet
mes nenorime būt pagauti nepasirengę, kuomet pakiltų ka
ras.
Gana mums pamokos iš bu
vusio pasaulinio karo, kuomet
las karas mus užklupo esan
čius to pasirengimo.
Gen. Pershing pareiškė, kad
jis gerinu žinąs, kaip kas ki
tas, ką reiškia nepasirengimas
karan, kuomet prisieina eiti
kovų Inukan.

Kon
greso karo laivyno komitetas
vakar klausė nuomonės gen.
Persbingo apie sustabdymą
ginklavimosi jurose. Gen. Per
shing perspėjo prieš norą sus
tabdyti programą karo laivų
gaminimo ir, abelnai pasiren
gimo karau. *
z
Gen. Pershing prielankiai
atsilic,M‘ į sumanomą pasaulio
viešpatijų konferencijų nusi
ginklavimo klausimu. Nežiū
rint to, Suv. Valstijos titri
žengti pirmyn $u savo karo
laivyno ir armijos užbrėžtomis
Prigulės nuo kongreso.
programomis.
Ir be jokios
pertraukos ginkluoties
ant
Nnsiginklavimo
klausime
vandeny ir ftuisžomin, kol ga galutinas žodis prigulės nuo
Washington, Vas. 3.

velnnd Bergdoll.

Pulk. Stone, be to, pranešė,
kad tas įvykę be generolo Allen žinios. Nesenai atvykęs
į Uoblenz pirmininkas marša
lus. Ir šito įsakymu detektivai norėjo pagrobti kaip Ber
gdoll’ą, taip ir jo šoferį Stecher’į. Abudu jiedu išsisuku
siu iš karuomenės tarnybos ir
abudu drauge pabėgusiu Vo
kietijort.
kietijoj
Deyktivu yra laikomu
lail
Kberbaejo kalėjime.
jime
PAREIKALAUTA NUODUO
MAUS RAPORTO.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

paties kongreso, kurio atsto
vą dauguma stovi už tolesnį
nesiginklavinią.
Daugelis nuomonių uja, kad PARYŽIUS. - čia atvyko
tuo klausiniu Suv. Valstijos Lenkijos viršininkus Pilsudskį su
turi duoti pradžią ir būt pa karo ir finansų ministeriais. Jo
vyzdžiu visoms kitoms viešpa misijos svarbiausieji tikslai: gau
tijoms. Kuomet kitos viešpati ti pinigų, nes Lenkija eina pra
jos pamatys geruosius Ameri gaištin. Prašyli Prancūzų pagel
kos norus tuo žvilgsniu, tuo tos prieš grūmojančias bolševi
met ir jos paseks Ameriką. kus. Ir pagaliau , paremti Lenkų
Kitaipgi tik pakiltų lenkti- troškimus Vilniaus klausime, jei
niavimas jurose ir ant saus- Lietuva atsisuko jungties su Len
ž'eniio, kai]) kad yra buvę pirm kija.
praėjusio didžiulio karo Euro
poje.
AVASHINGTON. — Karo metu

rios priešaky stovi karo mi
nisteris Alouna ris.
Karalius sako, kad jei jo
Taip sako Karalius Konstan
ta delegacija bus prielankiai
tinas.
prijmta ir pripažintą teisota,
Atėnai, Graikija, Vas. 3. — tuomet busią jau kitokie san
ANGLAI GALABINA AI
Tiesioginės tarybos Graikų su timai.
RIUS.
Turkais naeijonalistais išriš Visgi jis nemanąs turėti ar
ti artimųjų Rytų problemų, ju timųjų sentikių su talkinin
Kunigas Dominikns paimtas
kino budu negalimos, sako ka kais, kol šitie jo nepripažinkalėjimam
sia formaliai teisotu Graiki
ralius Konstantinas.
Jis pareiškia, kad Graikams jos valdovu. Tų galima pada Cork, Vas. 3. — Cornelius
butų galima tarties su sultano lyti tik pasiuntus Graikijon Murpby iš Ratbmore, Kerry
paskirtais atstovais, jei butų savo pasiuntinius.
apskrities, sulig karo teismo
pramatoma kokia nors iš to
Prieš pasiuntinius.
nuosprendžio Anglų sušaudy
Graikijai nauda.
Nes šiandieniniai talkininkų tas. Jiįt buvo pasmerktas mi• Bet kitaip Graikija negali
riop tik už tai, kad pas jį
pasižeminti nei koksai pas pasiuntiniai Atėnuose, sako atrastas užtaisytas revolveris.
karalius, neatsakomieji savo
tumdėlis bernas.
vietoms. Tai storžieviai, be
Londonas, Vas. 3. — Čio
Prieš Kernai pašą.
mažiausio mandagumo.
Karalius didžiai nepaten nai iš Airijos atvežtas Tėvas
Karalius sakė:
Diminikas ir uždarytas AVor“Italijos užrube'užnių reika kintas, kad šiandieniniai tal
mwood ’Rerubbs kalėjimam Jis
lų ministeris Sforza būdamas kininkų pasiuntiniai ji igno
karo teismo nubaustas trims
Paryžiuje buvo pasiųlęs tal ruoja, nbatiduoda jam prigu
metams
kalėjimo už rašinėji
kininkų premjerams pakalbin linčios pagarbos susiėjimuose.
Apie Venizelosą
karalius mą laiškų prieš Angliją.
ti Graikiją, kad ji tiesioginiai
tartasi su Turkais nacijonn- sako, jog jis jo nekuomet neSilgo, Vas. 3. — Vietos ka
listais artimųjų Rytų klausi kviesiąs Graikijon su tikslu pinėse poljeija padarė kratą.
muose. Apie tokį sumanymą bendrai pasitarti apie šalies
Atrasta paslėptų ginklų ir ašiandie negali būt kalbos. AŠ reikalus. Bet jei Venizelos no
numieijos.
nepripažįstu Mustapbo Kernai rįs matyties su karalium, tai
pašos. Turkų
naeijonalistn į tas daiktas pilnai priguli nuo
AMERIKOS GENEROLAS
vado, nei tiek, kad su juo bu paties Venizeloso.
ATSIPRAŠĖ VOKIEČIUS.
tų galima vesti kokias-nor<
Laukia pripažinimo. *
tarybas.
Karalius išreiškia nuostebą, Amerikonišku detektivu laiko“Kas kita Graikijai vesti
• mu kalėjime.
tarybas su Konstantino|>oliu, kodėl jo valdžios nepripažįs
su šaitano valdžia. Bet jei tal ta Suv. Valstijos. Jis nuomoBerlynas. Vas. 3. — Vokie
kininkai pageidauja matyti niauja, kad tai padarysiąs tiją valdžia paskelto* ofieijntokias tarybas, tegu jie pir naujas prezidentas Ilarding, lį pareiškimą, kad Suv. Vals
miau Graikams gvarantuoja 'kuris savo kalbose n,* kartą tiją okupaeijinės armijos va
prielankiai
atsiliepęs apie
Trakiją ir Smirną.“
lias, gen. Allen, per savo at
Graikiją.
Karo ministeris Londone.
Karalius užgynė, kad Grai stovą, pulk. Stone, formaliai
Trumpoj ateity talkininkai kų armija pastaraisiais laikais atsiprašė Vokiečių valdžios už
turės konferenciją Londone. butų pralaimėjusi kovas Tur nuotikį Badeno mieste KtorKaralius ton konlerencijon kijoje, Sako, jo armija visais baclie, kur du amerikonišku
detektivu buvo norėjusiu pa
siunčia Graikų delegaciją, ku šonais laimėjusi.
grobti išsisukusį iš ameriko
niškos armijos tarnybos tur
tingą Amerikoną firover CleNIEKO BENDRĄ SU KE
MAL PAŠA,

General.

New York. Vas. 3. — Stan
LIET. DARBININKŲ JUO*
16 RADVILIŠKIO.
dard Oil kompanijos New JerZAPIEČIŲ SUSIRIN- .
sev valstijoj visi darbininkai
KIMAS.
Radviliškio darbininkų są
sutiko perpus sumažinti jiems jungos mėnesiniame suvirinki
duodamus tonusus. Mažesni me svarstyta, kaip pagerinti
Kančiųk “Saulės’’ mokvklo• T
tonusai bus duodami prade- j
je,
Kaune, pr. Gruodžio 19 <t,|
darbininkų kooperatyvo stovį.
jus Vasario 15 d. 'Pas vra Iv-1 Pranešta svarbus įstatymas a- buvo Kauno Lietuvių Darbi
gu sumažinimui 1(1 nuoš. už-j pie dvarų valstybės globon ninkų .Tuozapiečių susirinki
mokesnio.
paėmimą. Kalbėta, kad slap mas. Susirinki nu* gerb. kun.
tas degtinės darymas kenkia Dr. Malinusius turėjo jiaskaiBoston, Mass., Vas. 3, —
valstybės kūrimui, darbininkų tą apie socijaliznią.
Čia paskelbtas generalis strei dorai ir sveikatai, įbrangina
Paskui buvo svarstomi ei
kus 2,000 rubsiuvių, prigulin ir to to brangią duonelę.
namieji darbininkų reikalai
čių prie International Ladies’
Kalbėta apie reikalingui
Nutarta: Neapsakomai pra steigti dar kokių norint dirt
Suv. V nlstijos išskolino dešimtį Garment AVorkers’ unijos.
siplatinus Radviliškyje slap tuvę, be limonado dirbtuvės
milijardų doberių įvairionu< Eudeglindarvstei ir nevei kukių draugija tiųi jau nui
ropos viešpatijoms. Šiandie piniMuskegon, Mich., Vas. 3.— tai
kiant
prieš ją nei tiems, ku 1915 metų.
gyno departamentas aimanuoja, Sustreikavo 200 elektros dar
kad už tas skolas negali igšauti bininkų, kuomet jiems pas rie turėtų tiesioginę pareigą,
Vi ce-pi nu i n i n k a s
pranešė,
nuošimčių:; Senato juridinis ko kelbta 20 nuoš. mažesnė už- nutarta raštu jiareikalauti iš kad šiuo reikalu valdybos jau
Radviliškio nuovados milici
mitetas tad numanė uždrausti vy mokesnis.
yra dai;omi tam tikri Žings
jos viršininko, kad jis geriau
riausybei daugiau skolinti pini
niai ir buvo kreiptasi į banką
vykdytų valstybės įstatymą
gus.
paskolos. Bunka pažadėjo. ,
ir Radviliškio valsčiaus tary
bos nutarimus dėl slapto deg Taippat buvo kabama apie
BERLYNAS. — Kberbache
APGINKLUOTI CHICAG0S tinės varymo ir jos pardavi įsteigimą prie draugijos ligo?
Vokiečių tekine bus teisiamu du
nių kasos, nes iš dabartinės
BANKŲ VALDININKAI.
nėjimo.
anierikoniats detektivu norėjusiu
mėnesinių narių mokesnių ki
Išrodyta, kad “profesinės
pagrobti slskerį Bergdoll. J Eber
Ieškomos pasekmingos prie sąjungos,’’ tai bolševikų pa sos sergantieji negali gauti
bdchą nu keliavo
amerikoniškos
arpakankamai pašelpos. Galuti
-‘-mK
monės prieš plėšikus.
daras
Lietuvoje.
mijos oficJėras prižiūrėti bvlos,
\
..."
nai aptarti šiuos dalykus
Radviliškio darbininkų są
kad teisingai butų vedama.
likta po Naujų Metų.
Po apiplėšimo Kenwoo<l junga griežtai
protestuoja
* i’"
/
Trust and Savings liaukos vi prieš Lenkų grobuonių įsiver
\VASIIfNGT< )N. — Prohibici- sos kitos
bankos Chicagoje žimą Lietuvon, jos gyventojų VALDININKŲ NETEISY
BĖS.
joH komiaijode rius Kramei- įsa ėmėsi visų galimų priemonių
plėšimą, musų belaisvių žudy
ke susiaurinti išdavinėjimą svai prieš piktadarius. Bankų val mą ir kitus Lenkų kruvinus
galų iš šmugelių, taip kad nie dininkai apginkluoti, kiekvie darbus.
Valdininkų šiurkštumas
kam nei
netektų. _»
jiems patiems peilis po ka
nas intariaums bankose žmo
Nesenai Biržuose už
gus nepaleidžiamas iš akių.
LAIKAS DARBININKAMS
niekį.
ty. kad rankpelnis
Apgalvojamos
priemonės,
SUSIPRASTI.
LIBERIJOS PREZIDENTAS
bininkus neturėjo ‘Mindymo
kai]) pasekmingiau apsidraus
ISPANIJOJE.
ti piktadarių.
Bankoms ne Gruodžo 12 d. Alytuje buvo nubaustas 500 auks. pabaud
Tie pinigai — visas jo tUT
Madridas, Vas. .‘5. — Libe tiek svarba, kad plėšikai iš- darbo valstiečių susirinkimas,
las. Buvo apeliuota Pas vai
rijos respublikos prezidentas krausto pinigų. Bet svarbu kurį vedė atvykęs iš Kauno
milicijos vadui. Bet tas pa
King atkeliavo čia pakvies..apdrausti jmbliką, kuri lan “Centro biuro’’ narys. čia,
ko bankas. Nes dažnai nuo pint, buvo norėta sudaryti viršininkas rašė pabaudą,
tas karaliaus Alfonso.
'užpuolimų bankose nukenčia komunistinę kuopą. Daug bu pats atsakė: “teisėtai nuba
stas.’1
PREKYBA S. V. SU V0KIE ir pašaliniai žmonės.
vo kalbėta prieš valdžią ir
Iš Kenwood Trust and Sa nemažas skaičius darbininkų Kodėl spekuliantai per L«
TIJA.
vings-bankos plėšikai, sako sukvailinta. Jie neduoda net vių sieną neprižurimi ir
baudžiami, kodėl Lenkai d
Washington, Vas. J. — Pas ma, paėmę apie $30,000.
sau geresnio žodžio pasakyti. rininkai yra liuosi.’
Klau
kelbta, kad 1920 metais pre Suareštuota aštuoni inta- Nesuprantami^, kodėl ir lei
inaF'aiškus,
į
kurį
gali
at
kyba Suv. Valstijų su Vokie riami plėšikai. Bet nei vieno džiamu tokiems pavojingiems
kvti visos Pasvalio — B
iš jų neguli identifikuoti ban gaivalams
tija pasiekusi $400,300,000.
daryti susirinki žų apskrities liaudis.
kos darbininkai.
mus. Matyt, duodant prašymą
ATSINAUJINUSIOS RIAU
leidimui išgauti naudotasi vi PANEVĖŽIEČIAI DARBI
P0LICM0N0
NEPASITIŠĖS INDIJOJE.
sai kitais pamatais.
JASI.
KĖJIMAŠ.
Laikas butų Alytaus miesto
AUahabM, Tndija, Vas. 3.
Iš Panevėžio. — Želigo1
darbininkams jau susiprasti ir
Policmonas Ifayes iš South
— Į Rai Bareli apskritį pa
nesiduoti bile kam už nosies kiui ir Lenkų iinperijalistf
siųstu daugiuu karuomenės, (’hieago policijos nuovados vedžioti. Tegu darbininkai de ėmus pulti Lietuvos respul
kur išnnujo pakilusios riau ant kaiuĮK) 84 gat. ir Kings- dasi į Liet. Darbo Federaci ką, darbai čia buvo sustabd;
ton avė. sutiko du vyruku, ne
šes.
ją, tuomet ramiau jausis ir ti. Reikėjo pagalvoti apie a
šinu skrynelę. Paklaustu jiedu
siginimą.
bus laimingesni.
19 AMERIKONIŠKŲ ANO policmonui atsakė, kad skry
Dabar vėl darbininkai suj
nelėje esą darbo įrankiai.
LIŲ TONAI.
do
atnaujinti savo darbiu
Policmonas paabejojo apie DVARININKAS SKRIAU
Niūkų darbininkai organil
D2IA ŽMONES.
Paryžius. Vas. 3. — Pran i jųdviejų tvirtinimų. Liepi* at i ir supranta krikščionišl
cūzijos vyriausybė ameriko tidarvti skrynelę. Viduje atsąjungų
reikalingumą. Mk
Pnlinkavės dvaro, Linku
niškų anglių tanai nustatė au- ,ado $5,18 ir čekį $1,500. Tai
vos valsčiuje, savininkas Va lėčiau darbininkai imasi dl
buvo pavogusiu.
gščiansią kainą $9.
bo.
Abudu atsidūrė kalėjimam nagas neduoda sulig sutarties
kumečiams pašaro. Dvarinin Girdima, sekdami Kauno <i
ATKELIAVO VOS 5 ATEI
kas sako, kad pemini turėta bininkų pavyzdžiui, atnauji
KIEK Iš TO NAUDOS.
VIAI.
maži užderėjimai. Rudenį ku ir panevėžiečiai savo Lietnl
Darbo Federacijos skyrių.
1920 metais (’hieagos mies mečiai savo gyvulius turėjo
Boston, Mass., Vas. 3. —
ganyt ant sušalusios dirvos,
Praeitą mėnesį Siu nostnn bu to valdyba kovai su gutveka- neturint reikalingo pašaro. PLATINKITE “DRAUGI
vo atkeliavę vos |x*nki atei »ių ir telefonų kompanijom iš Nuo to krito kumečio Jurgai
leido $745,843.96.
viai >š Eurojios.
Ir knsgi laimėta.’ Nieko. čio karvė. Vargšas žmogus,
PINIGŲ KURSAS.
Kalbama, kad šį mėnesį čia
netekęs karvės, su mažais vai
atvyksią apie 50,000 ateivių.
kais kenčia didelį vargą.

Washiugtou, Vas. 3. — Ka
ro departamentas paskelto'*,
jog jam buvo žinoma, kad
Bergdoll yra atsidūręs Vokiejon. Bet departamentui nebu DEPORTUOTA 35 RADIKA
vo žinojna, kad kažkas Vokie
LAI.
t
-------tiją pasiuntė du detektivn
pagrobti Bergdoll’ą.
New York, Vas. 3. — Kilis
Karo sekretorius Baker tad salos komisijonierius Wallis
nuo okupaeijnės armijos vir paskelbė, kad garlaiviu Esšininko, generolo Allen, parei tlionia Rusijon deportuota 35
kalavo nuodugnaus raporto n- radikalui, kurie buvo atvežti
pie tą nnotikj.
iš Bostono ir Pldadelphijos.

CHICAGOJE.

Praeitą antradienį užsire
gistravo 28,721 abiejų lyčių
piliečių. Šiandie (’liicagoje re
gistruotų balsuotojų skaitoma
suvirs 900,000.

Praeitą jiavosarį dvarinin
kas buvo sutaręs su kumečių,
moterimis mokėti dienai po
pūdą miešnnkos. Bet atėjus
rudeniui užmokėjo tik po ke
turis auksinus.
Valsčiaus taryba yra nusta

Svetimų šalių pinigų vertė,
iihiiI

neamžinu $25,000 Vasario'

buvo tokia pagal

Merchants

un and Trust Co.:
Anglijos sterlingi, svaini

Praneuzijofl šimtui frankų
Italijos šimtui lirų

Vokietijos šimtui markių

ORAM. — Šiandie gražus oras; čius algoms normą. Bet įgy Liutcvos šimtui auksinų
rytoj, matyt, apainiaukę.
Lenkijos šimtui markių
vendinti to neįstengia.

DRAUOAS

i

Ketvirtadienis, Vasaris 3, 1921

Kuomet jau tiek įvairių or
ganizacijų daro savo pasitari
mus, butų didžiai pravartu pa
Todėl Lenkai kėsinasi ir
sitarti ir įvairioms organizaci
prieš Lietuvą. Lietuva jiems
■ta* kasdien* tihfcjiiM aedėldlentak.
atrodo tikras rojus, kaipir pa
kentėjo. Arkivyskupus Roppas joms, kurios užsiima Lietuvos
(Pabaiga).
PRENUMERATOS KAIMAI
OBICAGOJ IR UŽSIENYJE:
žadėtoji žemė. Nes Lietuvoje
ilgą laiką buvo varginamas laudonojo Kryžiaus sušelpi
Kitaip sakant, nuskriaustieji
Metuos .............................. I».OO
kalėjime; vyskupas Lozinskis ant
vis
dar
nėra
tokio
didelio
var

Mosst Met||
.v-.-.-.. 4.00
vietoje vieno skriaudėjo, gavo
go, kaip Lenkuose. Žmonės ne- kitų ir tik ar nedidesni, nes iš Minsko turėjo bėgti, slaps Lietuvos Atstovybė Ameri■ITT. VAUST.
Metams ............................ S0.00
Pašei Metų ...........
4.00 badiniriauja. Darbininkui turi kartu skriaudžia kūnų ir sie tytis, liet pereitais (1920) me toje yra jau kelis kartus pritais išvežtas Maskvon mirė, spirtinai prašiusi Amerikos
Prenumerata mokėsi tftkalno. Lai užsiėmimo ir prasimaitina, Lie
lų. Kūnų, panaikydami priva
kas skaitosi nuo užsirakymo dienos tuvos
pinigai yra kelioliką
tik nežinia, ar savo mirčių, Lietuvių Rami. Kryžiaus Rė
■e nuo Naujų lietų. Norint permai
čių nuosavybę: kiekvienas val
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir kartų brtmgesni užrubežiuose.
jau nekalbant apie daugelį mėjų Draugijos Valdybos pri
džios atstovas-komisaras gali
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sietuvoje
nėra
streikų.
užmuštų-sušaudytų
katalikų duoti apyskaitą, kiek ji yra
sti Uperkant krasoje ar eaprese "Moiš tavęs kų tinkamas paimti,
•ey Order” arba Įdedant pinigus 1
Rįja seilę Lenkų ponai žiu
kunigų. Ir šių visų skriaudų suteikusi tam L. R. Kryžiui
registruotų laifikų.
sau pasilaikyti, ar kitam ati
rodami j “paganskų litvinų”
akyvaizdoje, bolševikai vis-gi pašelpos, bet nei nuo jos pir
duoti, — nes kų turi, tai ne
“DRAUGAS” PUBL. 00.
gyveninių, į atgijaneią jų šalį.
valdo Rusiją. Kur jų galybė? mininko, nei nuo Tautos Fon
8334 S. Oakley Avė., Chicago. Bet tos šalies užgrobti jokiuo tavo: ar tai bus rūbas, ar pi
Per Spalio mėnesį Lietuvoje išmokėjo du mili
paklausite. Bolševikų galybė do sekretorijato, nes ši Drau
nigas, ar valgis, ar pastogė—
jonų
keturis šimtus penkiasdešimtis tūkstančių,
Tel. Roosevelt 7791
įudu negali ir negalės. Lietu
tai vargas. Panaikinkit vargą, gija skaitosi jo dalimi, jokios
vi stiek, bet valdžios ir tik sodevynis šimtus ketunoliką auksinų atsiųstų per
va karžvgingai gina savo tei
skurdą, o savaimi žlugs bolše žinios nėra gavusi. Tuo tigpu
eijalistų valdžia tau iš savo
mus iš Amerikos. Lapkričio mėnesį iš Amerikos
ses. Ir gins, kol priešas ne
vizmas, neturės pagrindo soči kai-kurie šios L. R. Kr. Rė
malonės
gali
duoti-paskolinti
pasiuntė per mus j Lietuvą *t ris miEicr.us septynis
susmuks.
jalizmas. Puikiai savo galybės mėjų Draugijos nariai skelbia
tų, ar kitų daiktų. Kadangi
šimtus septynias dešimts aštuonis tūkstančius, depaslaptį suprasdami, bolševi si laikraščiuose, jog visi su
žmogaus pirštai į save riesti,
vyniasdešimts penkius šimtus.
kai neina prie skurdo naikini rinktieji pinigai bus šiam
Demokratę Partijos užtat ir komisarai daugiau sa- mo, bet stengias priešingai pa Liet. Raud. Kryžiui pilnai ati
KODĖL?
vo patogumų žiuri, negu savo didinti žmonių skurdų ir tai
Dėlto, kad Lithuanian Sales Corporation (Lie
pavaldinių. Jeigu-gi pasiprie reikia pripažinti, jiems pui duoti. Negaudamas jokio at
Diplomatija
akynio
iš
šios
Draugijos
Vai
tuvių Prekybos Bendrovė):
šinsi bent žodžiu prieš tokių kiai sekasi. Išmušę daugumo
dybos,
šiuomi
aš
apeliuoju
tvarką — negailestinga gilti
1. Teisingai patarnauja. Siunčia pagal dienos
Pirm susirinksiant talkinin nė tavęs laukia. Neveltui sa je Rusus inteligentus ir dva prie visų jos skyrių, o lygiai
kursą imdama tik mažą dalį už savo darbą.
kų premjerams konferencijon koma, kad per 3 savo viešpata rininkus bajorus, iššaudę tikė ir prie visų kitų įstaigų, (Lie
Lenkijos Padėtis Paryžiuje, Suv. Valstijų val
jimo ir doros saugotojus-dva2. Greitai pasiunčia. Pinigų paduotų persiunti
vimo Rusijoj metus bolševikai siškius, vien palikdami tuos tu vai Gelbėti Draugija ir ki
stybės sekretoriaus asistentas (praktikuojanti savo amatų
tos, kurios užsiima Lietuvos
mui neužlaiko, bet tuojaus perlaidą išduoda
Šiandie Lenkai yra aitriau Davis prezidento vardu talki hm* i jai i štai) išžudė virš 5 mi kurie apsiėmę jiems tarnauti Raud. Kryžiaus šelpimu), at
kurią pats siuntėjas pasiunčia Lietuvon.
sieji musų tautos priešai. Tad ninkams pasiuntė notų. Toje lijonų žmonių. Bet gal dar ir paliuosavę žmones nuo visų tur siųsti savo atstovus Vasario
3. Greitai išmoka. Turį savo skyrius Kaune,
ir nestebėtina jei apie juos notoje p. Davis dar kartų su tai vien šešėlis yra to, kų is tų-apiplėšę visų Rusų tautų 22 dieną pasitarimui drauge
Vilniuje, Panevėžyje, Skuode, Mažeikiuose,
prisieina mums dažnai rašyti graudeno talkininkus Rusijos torija toliau* parodys iš jų jie turi šiafidien dešimtis mi su Lietuvos Atstovybe AmeriLiepojuje ir Vabalninkuose ir tiems kurie
i i jonų vargšų, kurie priverst 1 koje, kaip tinkamiausia orga
Nes svarbu žinoti, kas šiandie klausime. Jis sakė, kati talki darbuotės.
negali ateiti patįs atsiimti pinigų, tai pa
bolševikų kuopelei tarnauti nizavus pačių aukų rinkimą ir
dedasi Lenkuose, kurie užsi ninkai su Rusija gali elgties
siunčia paštu iš Kauno.
moję praryti Lietuvą ir kitas kaip jiems patinkamu. Bet tu Daugiau negu kūnų, socija kad bent šiaip taip savo gyvy jų persiuntimą Lietuvos R
' mažesniąsias tautas.
ri jie suugoties skaldyti Ru listai-bolševikai Rusijoj su bę palaikius. Taip atrodo su Kryžiui. Susirinkimo vieta
4. Saugiai siunčia. Dar nėra nei vienas skati
varžė žmonių sielų. Kaip tai? kurtas bolševizmo-socijalizmo New Yorke bus paskelbta pas
siją.
kas prapuolęs siunčiant per mus.
Šiandie Lenkuose siaučia vi
/Tuk jie delei liuosybės kariau rojus.
kiau.
Kuomet
notoje
kalba
ėjo
asukios ligos, skurdas, streikai
AR NE LAIKAS
ja f-paklausite. Taip, delei liuo Katalikų Bažnyčios priešin
Iš kalno pasisakau, jog visai
ir abelnoji šaly suirutė. Eko- pie Pabaltijo* ir Kaukazo res sybės, bet kokios? Kad tave
gas kelias. Bažnyčia stiprina
Ir Tamstai siųsti savo giminėms Lietuvoje pini
nėra manoma kuomi nors ar
’ nominė padėtis taip susmukus, publikas, pigu buvo suprasti padaryti laisvą iš tavo rūbų,
pirmiausia tikėjimą ir dorų
gų ant pavasario? Ar ne laikas pradėti siųsti per
dyti ar trukdyti jau visas Įkad vargiai Lenkija galės at nurodymas talkininkams, bū geriau sakant, iš tavęs tą rūbų
kartu
bandydama
atnaujinti
įstaigą, kuri yra suvirš dviejų tūkstančių Lietuvių
tent, kad jie nepripažintų tų
vairių įstaigų darbas, bet tik
sigauti iš
.žiemos.
paimti,
kad
jis
tavęs
nesunnuosavybė?
visuomenę
Kristaus
mokslo
respublikų. Nes, anot Deni.
pasitarti, kaip jis sėkmingiau
Didžiai nupuolę Lenkų pini
kytų,
nevaržytų;
paliuosuoti
-dėsniais. Bažnyčia neveda
partijos diplomatų nuomoniaRašyk šiandien ir reikalauk kad mes prisiųstunustačius, kad pačių aukų bu
gai (markės), šimtui lenkiškų
nuo
pinigų,
namų,
valgio,
dau

žmones
j
skurdą,
priešingai
me savo kursą, tada sulygink su kitais.
. markių užrubežiuose neduoda viino, tos respublikos yra ne gelį nuo gyvybės, o kadangi stengiasi apginti kiekvieno tų dauginus Liet. R. Kryžiaus
Visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:
atskiriamos Rusijos dalys.
Dia jau nei dvylikos ameriko
visi turtai sulyg jų dekretų Į žmogaus įgimtas teises prit gaunoma. Suprantama, jog į
Talkininkų premjerų arba
niškų centų.
žemėj, ant žemės, ore ir van žemės gerybių, užlaikyti tei tą pasitarimą kviečiami at
lUTgšeiausios tarybos susirin
vykti atstovai arba Valdybų
Kaip bolševikinė Rusija, taip kimas Paryžiuje šį kartų pra denyj tik jiems priklauso, tai singai privačią nuosavybę įgy nariai savo noru ir pritarimu,
ir Lenkija užplauta poperi silenkė su tais Deni. partijos gi ir statytos tikinčiųjų baž tų turtų.
ir jog jisai visai nėra privers
414 West Broadway,
Ištolo žiūrint į šį rojų. Imi tinas, kaipo organizacijoms.
hfeiais pinigais,
neturinčiai? nurodymais. Ir kaipir priešgi- nyčios, naikios namai jau ne
Boston 27, Mass.
vertės. Tuo tarpu visoj šaly niautlamas ėmė ir pripažino parapijos turtas, bet valstijos ševikų Rusų tautai įpirštą Visi nutarimai tokio atstovų
Arba į musų skyrius:
įtoaistas brangus, dirbtuvėse dvi Pabaltijos respubliki — ir valdžių kų nori tą daro. gal kaip kam rodosi, kad ten pasitarimo gali būti tiktai pas
Kaipo
artymesnis
prie
to
žing

įvestoji tvarka — tai idealu kaitomi, kaipo visuomenės bal
įTetai kur dirbama. Bedarbiau- Estiją ir Latvijų. Dar paža
C11ICAGOJE, 3249 South Halsted Street,
snis
jų
buvo
paliuosavimas
Taip, ši tvarka tai bolševikų sas, su kuriuomi pačios įstai
įėių skaičius nuolat didėja. dėjo, kilti kitos respublikos
WILKES-BARRE, 300 Savoj Theatre Bldg.
mokyklos nuo tikybos. Socija- socijalistų idealas ir visų tų
Dalis kareivių .dernobilizuo bus pripažintos vėliaus.
gos, kurios užsiima Liet. R.
listai ir bolševikai žino gerai,
ta ir tie kareiviai neturi nt
Angliški laikraščiai paminė- kad kol žmogus yra tikintys, kurie norėtų neturėti jokios Kr. šelpimu, galės skaitvties
atsakomybės prieš teismą, o arba nesiskaityti. J. Vileišis.
K tik jokio d a rijo, bet ir tinka darni tų įvykį pareiškia, kad
,mos pastogės. Neturi net kuo Deni. jiartijos diplomatams jis neis plėšti, užmušinėti, viską sulyg savo užgaidų gale
Liet. Atstovas Amerikoje.
skriausti kitų, nepalaikys flo'apsivilkti ir apsiauti.
užduotas tiesiog vos pakelia cijalistų įvestos tvarkos, už tų daryti: vogti, užmušinėti Sausio 27, 1921.
Lenkų imperijulistinė poniš- mas smūgis.
Kritikuoja vy tat jam tikėjimą stengiasi iš plėšti ir t. t.
“Draugo” Redakcijos Prie
Amerikos valdžia išinintin
vablžia seniau nesirūpino riausybę ir jos nusistatymų
Tk*.M>glnįs Fu tumu linui
rašas.
I’-no R«>ne Vinci straip
rauti.
gai daro, išsiųsdama karšta
^darbininkų padėtimi. Kuomet Rusijos žvilgsniu.
snius dėjome į mus dienraštį j).
“visokia pašelpa jai buvo siun Mes taip daryti ne tik neno Žmonių padorumas tam prieš galvius Rusijon patiems savo Vileišiui žinant. Nors jis ne
čiama iš Prancūzijos ir iš ki rime, bet ir negalime. Nes ant tarauja — taigi reikia su kailiu ištirti jų giriamų komu kartų buvo mums imi rodęs ir
GcrlnuMas kelius Lietui lums ir Kilkums.
nistinę
tvarkų.
Viena,
tuoiu
naikinti
dorų.
Ir
imtasi
nni
Didžiausi Moderniški Laivai
;tur, tai tos valdžios ponai lė musų spaudos vis dar kabo
visuomene nuo kenks- neužsitikėjimo ir neteisingos
S. S. MANCHURIA Išplauks Vasario 24
baudavo, imdavosi imperija tas nelaimingas karo laikų kinti. Atskiruos miestuos, pav. išgydo
mingų bacilų, o antra. <Iuodą kritikos, teeinu* mes atkreipė
S. S. “MONGOLIA” Išplauks Kovo 10
■<Ustinių žygių. Šiandie ta pati Datuoklt>so kartins. Jis gali Charkove, išleistas priversti
progos išgarbintam rojuje pa- m<‘
domą į minėtuosius
nas
visoms
ir
visiems
dekretas,
S. S. MINNEKADA (Naujas) Kovo 24, (3 klesa tiktai)
valdžia gal jau ir uolėtų pa ant musų staiga kristi ir su
straipsnius. Dėjome-gi straips
gyventi.
Treėi* Klln-Ji Iš New Ynrkn į Eitkunu*. KCtil.UU
kad
daugiau
moterystės
ryšiai
galvoti apie savo darbininkų trukdyti laikraščio dantinių
Trt'ėla K Husu iš
Ynrkn 1 l,ie|N*Jų *1S2.OU
nius
dėlto,
kad
naudinga
buvo
Kaip
iš
šių
kelių
pastabų
nieko nevaržo, kad gali su kuo
vargus. Bet tani tikslui neturi skaitytojams.
Trečios kliusoa pauužieriul valgo didžiam dinlntr kambaryj, kur
tarnai jiems patarnauju. I'ždaryti kambariai reservuojami mo
tinkama ir per kokį sau tinka galėjote suprasti, fiolševikai patirti, ar Prancūzijos užru'priemonių. Talkininkams jau
terims ir vaikam*. Atsišaukite j Kompanijos Ofisu, lt Nu. DearBet mes turime dorinės tei mų laikų gyventi. Beįsigalėda- ir socijalistai nėra taip sau iš bežinių dalykų ministerija, ku
Imm Ktr. Chloago, arba J laikai) Agentą.
apkarto nuolat remti Varšuva- sės viešai pasiskųsti apie mu
rioje gan augštų vietų turi p.
piršto
išlaužta
partija,
Imt
gi

mas
Rusijoj
bolševizmas,
pa

ijų. Tių| šalis b remia vi- sų tautos vargus. Nes Demo
rodė visų socijalistų pragariš musi delei netinkamo visuo Vinci, valdydama ir lietuviš
jlideMiin skurdan.
kratų partijos diplomatinės
menės sutvarkymo, nors ir šie, kąjį skyrių, maino savo politi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiiiir
Atrodo, kad nereikės laukt notos apie nepadalinanių Ru kų Dievop neapykantą. Imki
Pilone Itnutvnrd Itlt
me grynus laktus: pastato Ju sakydamiesi esą darbininko kų ar tiktai p. Gabrį jieršų
jei kelių mėnesių, kilome siją be kitų tautų paliečia ir
Metuvinms.
Keturiais
jau
til

draugai, lygus kapitalizmo sėb
Ashland Jewelry Music Store
>Lenkų markės bus lygios zerui Lietuvius. Tos notos paliečia dui (skarijotui (Judesiui) pa
gerbti
paminklų:
užmuša tai, — kaip kapitalizmas didi pusiais straipsniais tas klausi
Tuomet prisieis ponams likvi Lietuvos respublikų, kmi jau
Specijales Coluinbia E 2 Gralanola
na badaujančių minias, taip ir mas paaiškėjo. Politikas iš
duoti ir valdžių pavesti “klo kelinti metai kamuojasi dėl visą ilgą virtinę pravoslavu
manančiai
vedantis
savo
tau

socijalizmas žmonių skurdą
su 12 rekordų $126.50. Kpecijale C 2
hpfūiis”. Šituos nesunku bu ne,>ripažinimo jai nepriklau vyskupų ir šimtus pravoslavų
tos
nžrubežiniiis
nukalus
mu

nemažina,
bet
priešingai,
net
šventikų (dvasiškių). Bet ii
Gral'oitola
su
12
rekordų
$56.50.
Mskurstyti visokiems komunis somybės.
ms butų dėkingas už to klau
stengiasi jį padidinti.
Katalikų
Bažnyčia
daug
nu

Cash ar ant išmokesėio. Naujausi lietu
tų agentams. Ir Lenkija susi
Lietuvos respublika turi sa
Tai toki yra darbo žmogaus simo išaiškinimų, l’-nas Vilei
viški rekordai.
luks bolševikinių sovietų.
šis mus apsėjimo nesupranta.
vo teisotų demokrutingiaiisių Deni. partijos diplomatija prieteliai. ,
Dideliame pasirinkime auksi
Yra žinių, kad Ix>nkų dar valdžių, turi savo karuomenę, pastaraisiais keliais metaiMes turime dar viena svarbų
niai laikrodžiui, ili-imniilui. žie
‘bitiinkai ir valstiečiai dažnu turi žmonių rinktų seimų. Tu ilžrilbežių politikoje* turėjo PASITARIMAI DELEI ĮTEI dokumentų viršaus. P-nui Vi
dui ir kiti nuksfnul dnbkai.
tėlia riaušes. Sakomu, jie ne ri ji visas reikalingas nepri daug nepuvykimų. Bet pasta KIMO PABELPOS “LIET. leišiui jo įteikti negalime, nes
4537 $o. Ashland Avenuc
nieko bendra turėti
jis tautos užrubežinę politikų
klausomos šalies ypatvlas, y- rasis tai tikrai jau didžiau
RAUD. KRYŽIUI”.
Chicago, III.
ĮMIševikuis. ’l'aip jie darų, kiti rn apsisprerulnsi. Ir štai to sias. Nes kuomet ji eina ranka
įvelka į siauras Amerikos lie
HiiiiiaitmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiisiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiJKiiimiimiiiiiiiir
nugriauti Varšuvoje ponų vai kios savistovios šalies Ame rankon su Prancūzais ir karš Vasario 23 dienų \ra šaukia tuviškų partijų skylutes.
tižių ir vietoje anos įsteigt lika ne tik nenori pripažinti iai remia Ru-us nacijonalis- mas Lietuvos Paskolos stočių
demokratinę valdžių, be i ii i pi nepriklausoma, bei prie kiek tus, talkininkai iš to nieko ne atstovų suvažiavimas. Be to,
BRANGIAI ATSIĖJO RIAU
rijalistinių troskimų.
kaip girdėti. Vyriausioji Lie
vienos progos pagraudenu ne- daro.
ŽĖS.
Bet kas gali pasakyti, ka atsimesli nuo didžiosios Rū Su Kovo 4 d. šalie.- vyriau tuvių Piliečių Sąjungos Val
Negali Būti Links
Vaistas Kuris
‘turėtų įvykti, kuomet darbi dijos.
sybėje įvyks atmaina. Pakils dyba kviečia savo skylių at
mas
Kuomet
Vi

Sbikai paimtų -avo innknsii;
Sužinota, kad rasinės riau
Ta poli Deni, partijos dip priešakiu nauji diplomatai. stovų suvažiavimų Vasario 24
Reikalingas Visiems
duriai Nedirba
raidžios styrų.
lomatija karo melu skelbė vi Tiems bus daug vargo betai dienų, o kai kurie laikraštinin šės Chieugojc miestui atsiėjo
Tikras turi pasirašyma.
Mala Figulka
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30
tuksiančių
dol.
Toji
kai
yra
sumanę
siisivužMloti
Tokia tai baisi padėtis am soms tautoms gražiausius de Mint savo pirmtaklinų klaidas,
Mažas Dnsa*
.Maža Kaina
ų priešų žemėje. Nestebėtina mok rali jos oba (sitis. Šiandie iižrubcžinoje jmlitikoje ai lik Vasario.25 dienų, kad aptarus stirna išleista apmokėti advo
?i Lenkų ponai siunčia savo gi Lietuvų mėgina išntmjo į tas. Be abejonės, bus pataisy >avo proi'esijoualus reikalus ir katus. Nes imi riaušių prieš
Z^ARTER’S IRON PILLS
kraujas nrtarlatla lirlrtlrs
ai IM.hi.hii.ts
yra yrla
iataatlial
tarei viii.* į svetimas teritori brukti Rusijos slibino gerk ta klaida ir Lietuvos respub savo darbų link antro- Įaisko miestų pakelta loti iitdiiidiia
’Fiuna Ikigelbo, pamėginkite
le.- hylo? de| i0 Iv ginimo.
los pavedimo.
likos klausimu.
kur jie galį tani laiku lėm
nors prasimaitinti. Nes nuoša
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(čia jo neminėsiu) taip žemi
nate savo nepadoriais apsėjimais.
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Įuropaan Ąmitlcan Ruruu
F&bionas ir Mickievicz ved.

fšv. Kazimiero Parap.Baiiūs

Tai-gi, jaunime, susiprask ie. (Nuo musų korespondento). buvę A. P«tru.Ua ir 8. L. Šablono* "
GARY, IND.
Ypatingai
doros
mergaitės
ne

BRADDOCK, PA.
Visiems aukotojams ir biruIS KLAIPĖDOS.
Siuntimas pinigų, laivakor
NEDEUOJ VASARIO (FEBRUARY) 6, 1921 M.
lankykite
tokių
vakarų,
nes
tiečiams, tėvynės vairdu, taria
tės, paiportai ir tt.
Įėjimas iš Didžiosios Lietu
lankydamos
juos
ne
tik
paže

Washington Svetainėj Kamp. 16-tos ir Washington
NOTARUU6AS
Musų kolonija mažiausia v- ma širdingas ačiū.
vos sunkokas; norint važiuoti IUmU Efctate, Paskolos. Insuctnal
minate
savo
vardų,
bet
sykiu
M. Vitartas.
i
Pradžia 4 vai. po pietų.
ra Pittsburgho apskrity, bet
I* M.
į Klaipėdą, reikia turėti lei
statote
pavojun
ir
savo'skais

T. F. ir L. L. P. St. rast.
KStli st.. Kamp. Halsted St.
turi kuo pasigirti. Ji išklausė
I
Ateikite, gal rasite savo laimė.
dimų iš Šilutės Prancūzų. Lei &U0 W. Tel.:
Boulcvard 011
tybę.
.Lietuvos, Tėvynės, prašymo,
Vai.:
9
iki
6
kasdiena
Gana turime įvairių vakarų dimus kainuoja nuo 3 iki 10 Vak.: Utar. Ket. Ir Sub. Iki 9 vak.
DETROIT, MIOH.
kad, pirkdami L. L. P. bonus,
Ned.: iki 3 po pietų.
ir šokių, kur gražiai ir pado auks.
paskolintume jai $10,000.00.
lĮiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiim'uiiiiiiiiiiiiiiiiuHiliiiiiiiiiiiHiimimi
Rudenį ir žiemų 1). Lietuvos
Tokių tai buvo paskyrus mums Sausio 24 d. vietinė L. L. P riai apseinama. Turime drau
pasieny buvo Ramonienės sarMisija kvotų. Išsvkio buvom stotis laikė susirinkimų. Ati gijų, kurios veda mus prie apata<:=si&*a*a*ata=*aia#aaa:fta
ybu. Tečiau dabar šių ka- §Te
ei. Canal 6222
jg
nusigandę, kad negalėsim to daręs susirinkimų pirmininkas švietos ir mokslo. Randasi čia
ruomenę
Lietuviai
atitraukė.
*
DR.
C.
K.
CHERRYS
I
Liet.
Vyčių
47-ta
kp.,
priklau

kios kvotos įveikti, bet nenu pranešė, kad buvo nuvažiavęs
LIETUVIS DENTISTAS
g
Yra
tokių
asmenų,
kurie
sa
leidom lankų. Pradėję darbų visų stočių pirmininkų suva- syk prie jos. Sykiu žengsime
2201 Wcst 22-nd & So. LeavlU St.g
b
sulaukėm puikių pasekmių. žiaviman ir papasakojo apie keliu prakilnumo ir apšvietos. ko, kad D. Lietuvoje jau žmo Valandos: 9:30Chlca<o
A. M. to 12 N.J^
nės kultūroje aukščiau stovi, $
1:00 P. M. to 8:00 P. M. £
Geros valios žmonės pirko bo kų tarėsi ir kų nuveikė. (Nė
Bet kur tau! Lankydami pa
ir jo skyriai
^=a*ai;=aaa<=aaa>::=aAa=::ata<=aaašyo
negu
Mažojoj.
Jie
teisinas
tuorui už kiek katras galėjo. At rrf reikalo čia atkartoti, nes dorus šokius ir vakarus, sako.
f Vilniuj
Panevėžyj
Šiauliuos
sirado ir tokių tėvynainių, tus pats pranešimas jau buvo nėra jokio “fun” (linksmu mi, kad Lietuvoj mokyklų (ir Xm-M
iimnazijų)
pridygo
it
grybų
ir
| Liepojuj Klaipėdoj
Marijampolėj
Virbalyje
Tel. Tardė 6666
Drorer 2448
kaip V. Alinskas, senas žmoge laikraščiuose tilpęs). Po to mo). Klystate, jeigu taip ma
jos
pilnos
besimokinančios
3
kogreičiausia
išmoka
pinigus
pasiųstus
per
savo
AGENDr. V. A. SZYMKEVIOZ
lis, kuris bonų pirko už $1,- pirm. užklausė, kų manot da note, Dorai mergaitei arba
jaunuomenės.
Gi
Mažojoj
Lie

Lietuvi* Gydytojas, Chirurgu* iv
3 TURĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi
250.00. Tai bent patrijotas! Jis ryti f Nutarta tų pačių stotį ir vaikinui apie tai nepasakysite,
tuvoj
daugiausia
valdo
Vokie

3 nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi
nėra joks pramonininkas, bet valdybų palaikyti ligi naujos nes jisai žino ir mato, kur blo
3202 S. Halsted St. Chlcago,
10—12 Iš ryto 1—2 ir
7% padėjus 2 metams
dirbtuvės darbininkas.
paskolos paskelbimui. Tiktai ga, o kur gera. Neišpasakytas čiui, o Lietuvių kalbos ligiiol Valandos:
•—S vakar** Ned. 10—12 Iš ryto.
nei
vienoje
mokykloje
nėra.
3
5%
”
1
”
Musų kolonijoj vyrų yra a- išrinko liglaikinį iždininkų, tai linksmumas, jeigu šokant Klaipėdos gimnazijoj tesu vos
5
3%
”
neapribuotam laikui.
pie 125. Paskolos bonų nepir- kol parsidavinėja dar tie bo vienas kitų trina ir kraiposi. 14 Lietuvių — mokinių, kurių
3 Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidėkusių yra apie 25. Jie galėjo nai. Iždininku išrinktas foto Žiūrėdama iš šalies mergaitė tik pusė gal bus susipratę.
S jimų banke duoda Banko agentūros vedėjas
grafas
Druktenis,
kurio*
stu

rausta ir akių netur kur dėti.
pirkti ir turėjo iš ko, bet vi
Dr. E.Z. ZIPPERMAN
Paskutiniu
laiku
jaunuome

|
M NARJAUSKAS
5 LIETl’VIftKAS DENTISTAS
sur juk randasi tokių, kurie dija randasi ant Cardoni ir Tikiu, jog jaunimas perskai
5
1401 So. Ųalsted Street
nės
leidžiamas
laikraštėlis
Evai. l’nnedėlij. Utarn. Ir Ketverge |
visokiais budais išsisukinėja. \Vestminster Ave’s. Pas jį ga tęs tų mano trumpų nurody
| 747 BROAD STREET,
NEWARK, N. X
‘Darželis
lėčiau šiam yra, ■9:30 iki 8:30 vak.
lės
užsimokėti
už
bonus
visi
Jiems tai Lietuvos valdžia
mų susipras, jog blogai daro ir begalo sunkus kelias, nes lėšų ■Scredoj ir Subatoj 9:30 iki 6 vak.j|
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| Mes geriausia taisome dantie
esanti buržujų, tai kitkas ne tie, kurie dar nėra pilnai įsi- eis keliu, kokiu eina padoras
ir
jafn
darbuotojų
trūksta.
JPėt
ir
NedvlioJ
nuo
9:30
Iki
1-rnail
gera. Tr priežodis sako: “Kas mokėję, taip-gi ir nusipirkti, jaunimas. Tikiu, kad ir tie
■
HIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIII
Tečiau visi Lietuviai turi juž prleinarnleusla kaina.
nori mušti, tai ir pagalį ran kurie dar nėra pirkę.
jaunikaičiai paliaus rengę pa
vilties. Tiki diena už dienos
da.” Taip ir su tais. Katrie Kaslink naujos paskolos nu našius vakarėlius.
Ar norite gerai važiuoti j Lietuvą?
====~s |
nenorėjo pirkti, tai ir priežas tarta atsišaukti į visas Detroi Tiesa, randasi jaunimo, ku geresnių Lietuviams laikų.
T«l. Dtotm 7042
P. S.
to lietuviškas draugijas, ne
=
Ar norite kad. Jusu bagažas neprapultu kelionėj?
čių rado.
rie nelanko tokių vakarų. Pa
Dr.
C.
Z.
Vežeiis
ginant
nei
vienos,
kad
jos
iš

Artinasi antra paskola. Bro
=
Ar norite kad mes prirengtume reikalingas pope
gyrimo verti už tai.
LIETUVIS DENTISTAS
LENKŲ ŽIAURUMAI.
Valandos: nuo 2 ryto iki 9 rak.
liai, nors dabar išklausykim rinktų atstovus. Susėję drau
Vijurkas.
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare
lį ras išvažiavymui su viena diena?
gijų atstovai kų norės galės
Lietuvos balso.
4711 80. ASHLAND AVEMUK
Benedas
Aulinskas
iš
Liekepadaryti, net ir naujų valdy
=
Jeigu taip, tai atsikreipkite tuojaus į
arti 47-toe Gatvės
Tai-gi musų kolonijoj pirko
WAUKEGAN,
ILL.
no
kaimo,
Truskavos
miest.,
bonų: 105 vyrai, G moterys ir bų išrinkti.
Panevėžio apskr. savo laiške
Po to pranešta, kad Detroi
G vaikai; 3 Žydai. Viso bonų
Sausio 24 d- bolševikiškoje Juliui Piliponiui į St. Charles,
parduota už $10,350.00. Keli tas L. L. P. bonų pardavė už svetainėje dvi bolševikiškos 111., štai kų rašo apie Lenkų Tel. Randolph 2898
A. A. SLAK1S
dar nevisai pabaigė mokėti, $33,700.00. Pinigų L. Misijai kuopos surengė prakalbas. žiaurumus.
ADVOKATAS
pasiųsta $27,000.00 suvirš.
liet visi žadėjo trumpu laiku
Offeas vidumiestyj
Kalbėjo
bolševikas
iš
New
Niekas nepamatė, kaip ir iš
Musų paskolos stotį sudaro
ASSOCIAT1ON BLDG.
S
160 N. Wells St., Room 205,
sumokėti. Tai da ne viskas, kų
Yorko,
kelis
syk
sėdėjęs
kalė-,
19 So. La Šalie St.
kur nuo Tru. kavos užėjo Len Valandos:
katalikai
ir
taut.
liberalai.
9 ryto iki 5 po pietų
musų kolonija nuveikė.
i
Chicago, Illinois
Panedėliais iki 8 vakare
Pastarųjų veikimas yra labai jiine už kurstymus žmonių kų karuomeuė. šeši musų ka
Nedėliotu Is ofisas uždarytas
Lapkričio 27 d. 1020 m., tu- mažas. Jie tik susirinkimuose prieš valdžių.
reiviai, susitikę pradėjo šau
rėjom “Ta ; Day’ ir surin- daugiau parėkauja. Sykį klau Žmonių susėjo nedaug, bet dyti. Lenkų buvo apie du tūk
=
Sekančią partiją pasažierių j Rusiją ir Lietuvą mes
kom, arba “‘tag’s’” pardavėm, siu vieno tautininko, už kiek kalbėtojas rėkė lig priešais stančiu, o musų šeši. Vienų
1 | siunčiame iš Chicagos 7-tą dieną Vasario. Laivas išuž $343.73. Jurgis Karvelis pardavei bonų. Atsako, kad už save butų turėjęs tūkstantinę mūsiškį užmušė, vienų sužei Phone Seeiey 7439
DR. I. M. FE1NBERG
paaukojo $15.00, tat vso pa apie 1,000 dol. Kiti iš jų gal minių. Jis sakė, kad Suv. Vai. dė, kuris vienok ištruko, du i Gydo
specijalial visokias vyrų Ir
3 plaukia iš Kanados tiesiog j Hamburgą 11 -to Sausio,
moterį; lytiškas ligas
siuntėm Lietuvon $358.73. nei už tūkstantį nepardavė. tol bus bedarbė, kol neįsis štruko nesužeisti, o du Len 2401 Mmllton
i o iš Hamburgo j Eitkūnus (ant rubežiaus Vokietijos
Str., kampas Wes(27,000 auks.).
tem Avė., Chlcago
sugavo.
Sugautuosius'
Vienus tautininkas sakėsi pir teigs Sovietų valdžia. Įsteigi ini
| ir Lietuvos) arba Liepoją, gelžkeliu arba laivu.
Valandoa: 2—4 po plet 7—9 vak.
Gruodžio 29 d., 1920 m., ap kęs bonų už 50 dol. Pirkdamas mui Sovietų valdžios, reikia musų kareivius atsivarė mano
silankė pas mus Lietuvos Mi įmokėjo 5 dol. ir laukia. Tai pirmiausia nuversti visus lai rieinan ir taip kankino, kaip
Laivakortes dėl atvažiavymo iš Lietuvos parduoda
kraščių
redaktorius,
daktarus,
ik
išmanė.
Paskui
nuvedę
pas
me iš m. Kauno.
sijos pasiuntinys Lutkauska matote, kokie Detroito tauti
■
Praneiimai
S
kunigus,
advokatus,
mokyto

mano
klojima
nušovė
ir'kinžasu prakalbom L. L. P. reika ninkai.
Genys. jus arba priversti juos, kad u vidurius subadė. Neduok Į Dr. M. T. STRIKOL’IS
lais. Ragino ir aukų duoti Lie
Gydytojas Ir Chirurgas J
skelbtų, jog dirbtuvės, mašinos )ieve kų jie čia išdarinėjo, J■ Lietuvis
tuvos kareivių reikalams. Au
Perkelia ofisą ( People Teatrą ■
ir viskas kas tik yra ant žemės lyvus žmones kalė prie me ■ i«l« W. 47th Str. Tel. Boul. 160l
kojusieji gavo po kun. J. di
WAUKBGAN, ILL.
|Valandoe: 1 Iki 3 po pietų, 6 iki 8|
priklauso žmonėms, o ne kapi džių, ausis pjaustė, rankas nu
EXTRA! Palikta mošų sankrovoj. EKTRA!
liaus knygutę. Tų sykį surink
talistams.
kapojo,
Plėšė
žmonių
turtų,
ta $16.50. M. Vitartas aukojo Tankiai tenka matyti laik
Štai kur stebėtina proga nusipirkti augfttoa rų&ies GVAKANTUOTA VICTROLĄ vertė* Iki $350.00
$10.00. S. Kauskas — $10.00. rašty aprašymus iš musų kolo Ateinantį nedėldienį, sakė, kiek tik pajiegė. G valandos tik
tik už $35.00, priedų veltui 12 rekordų, 300 adatų Ir
DEIMANTO ADATĄ.
šios NAUJOS PUIK1O8
A.
Balčis — $10.00. Viso nijos Lietuvių darbuotės. Tai visi turite eiti bažnyčion ii' tebuvo, bet tiek pridarė žiau
VICTROL.OH palikta musų SANKROVOJE dldflulame vakare suaukota $46.50 gi šiuo sykiu noriu parašyti J te r pamokslų apstoję sakyti, rumų, kiek visus apiplėšė, kad
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MASINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES
ir pasiųsti Lietuvos Misijai. apie musų jaunimų. Gražus bu kad viskas yra musų, ne kapi negalima nei aprašyti, ftmė
Canal 217
G VA RANCIJOS. Kam lai pirkti i» antrų rankų
n-r- n...
I '-ų.’IĄ, NAUJĄ OVABonų tų vakarų parduota už lelis randasi čia Lietuvių jau talistų. Paskui eiti į krautu nuo žmonių arklius, vežimus
1....V1 lul’.j VlGTltoLĄ vertė* iki $250.00, tik ui
DR. P. Z. ZALATORIS
$450.00.
nimo, kurie auga ir žydį kaip ves, viskų imti, valgyti, o jų ir viskų, kų naudingo rado.
$35.00 su rekordais Ir adatoms VELTUI Ii musų
SANKROVOS.
Pridėdavo
šautuvų
prie
kruti

daržely
rūtos.
Kiekvienas
ar
savininkus
mušti.
Paskui
eiti
Lietuvis
Gydytojas
Ir
Sausio 9 d., š. m., turė
Pilnai užtikriname tomistą, kad nėra kito* krau
tuvės nei sankrovos lygios musų sankrovai palygi
Chirurgas
jom vakarų. Birutės choras iš mergaitė ar vaikinas grožėja į bankas, paimti pinigus, o sa nės ir reikalaudavo pinigų.
nant nuptglnlmu.
IMI Bo. Halfltod 8«Net
Sankrovos Mes žinome, kad apsimokės tamistal atvažiuo
Pittsburgho, po vadovyste J. si jaunystės skaistumu ir vininkus mušti. Tik tokiu bil Kas neduodavo, tų nušaudavo.
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 1 Iki ė
ti. nepaisant kur gyvenat. Taipgi mc* turime kals
Kaina tik tą
L. Senulio, suvaidino “Audra stengiasi tas savo dienas su du, sakė, galima bus prašalin Ant rytojaus užėjo musų
n ilgėtos rųiiea TIKROS ODOS IR VELOURO
po plat. • Iki 2 vakarą.
SEKLYČIOMS RETU, kuriuos parduoitmą už pir
ti bedarbę ir įsteigti Sovietų karuomenė ii- išvijo visus tuos
giedroje.” Publikos prisirinko naudoti linksmai ir dorai.
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos.
SI“
Mes pristatysime VI81AKAI VELTUI mieste Ir
pusėtinai ir visa liko paten Bet ar visi savo jaunystę valdžių. Tada, sakė, bus ro kraugerius.
priemiesčiuose. Taipgi lAsiunėiame C. O. D. LIBER
<
kinta. Vaidintojai savo roles taip sunaudoja! Ne. Ar visi jus ant žemės.
TY BOND8AI PRIIMAMI.
Tie vaikinui, kiniuos prie
Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. Nedėldlenlais nuo 10 ryto Iki 4 p. p.
atliko kaip tikri artistai. Jie stengiasi gerbti ir augštinti
Ar darė tų viskų \Vankega mano klojimo Lenkai nušovė,
veltui pasidarbavo, dėl tėvy savo jaunas dienas! Ne.
NATIONAL STORAGE C0.
no bolševikai išėję jto prakal buvo jauni: \ ienas — pavardė
Teko man patirti, jog dau
nės. nes vakarų rengė L. R. K.
Viršiausia aankrova Ir purdavlmo kambarį*
Klimaitis
—
paėjo
iš
Ramyga

bų — nebuvo girdėti.
Rėmėjų Dr-jos skyrius. Apmo guma mus jaunimo eina keliu
2023 Ko. Aslilaud Avė., Kampa* 3t-O* Gatvė*.
los parapijos, o kitas — AhroP.
Varnegel.
negražumo
ir
negarbės.
Jie
tai
kėjus išlaidas, gryno Įtelno li
zas—iš Truskavos parapijos.
ko $33.80. Pinigai liko'pasiųs daro lankydami įvairus vaka
Nelinksma pas mus. kad
METODISTAI IR NASras, kur negražiai apseinama,
ti L. R. K. Kaunan.
oi
koižnų
dienų reikia bijoti Len
| LAIČIAI.
COI.LEGE8
Tų patį vakarų apie Lietu kur teršiamas jaunystės pra
kų užpuolimo. Geriau ant vie [«20.-, n. llalHh-d. 2407 W. Madtaon.J
man n. Weii« m.
vą ir jos padėtį bei vargus, ir kilnumas. Jie einu į šokius,
137 Mokyklon Jiuigt. Valatljone.
Munkačevo, P k raina. Meto tos mirti, negu Lenkų vergu
kur
ištikrųjų
gėda
butų
do

Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė
apie Saulių veikimų trumpai
Moko Siuvimo, I’attornų Klrpldistų Komisija, kuri dabar vėje būti.
rai
mergaitei
ar
vaikinui
da

virš
300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su “Vyčio”
lino, Dumgnlng bizniui Ir narnama.
paaiškino M. Vitartas ir pa
B. Aulinskas.
IVictoH duodamoH dykai, Diplomai.]
9-ju
No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti
pietinėje
ir
vidujinėje
Kurojto
LMoknlaa
lengvais atmokėjimalsj
prašė aukų Sauliams. Ir su lyvauti. Tuose vukaruose, kaip
JKIikob dlennmia Ir vakarai*. Pa
tusias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos
je važinėja i>ux«,lbj<i miteikda
rinkta $49.45. Sekantieji au kokiam ištvirkmo urve, šoka
reikalauki! knygėlės.
iliustracijomis puošime kiekvienų “Vyties” nuuprį.
PLATINKITE “DRAUGĄ
Tel. Hecley 1643
kojo: |>o $10.00; A. Jurėnas, ma tokie bjaurus šokiui, kaip ina, sušeljMtama nuvargusiu:
SAKA
PATEK,
pirmininkė.I
Vargu kas kita yra taip iškalbiilfea, kaip iliustracijos.
Y. Zapalski- ir A. Špakuuskas. “šilui”, “inoonliglit dance” aukojo $100.000 lyrų JautiųNė
gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia
jatn Amerikos Raiidonųjam
ir kiti.
Dr.
0.
VAITUSH,
0.
D.
kalba
neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija.
Po $2.00: M. Vitartas.
Štai ir fuktai. Gyvuojantis Kryžiuj, kuris darbuojasi tū
LIKTI VIS AklV HPKC.TAI.I0TA3
Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios
Po $1.00: J. Pratašąs, E. A- čia juunų vaikinų kliubus sa loj prieglaudoje. Su tais pini
Palengvina visą aklų
tempimą ka. gr*
žmones,
kariuomenę, kitos vaizduoja turiningų Lietaros
• lomaiti'-nė, K. Bukauskas, J. vaitę atgal buvo surengęs šo gaiš mano per penkis mėnesius
.
jii lela.tlml
gkaudėDR.
S.
NAIKUS
• Jlmo g»lvn». gv.lgugamtų.
O lio. aptemime, nerVineiurias. M. Andrunuitė, J. kių vakarėlį. Kokis ten buvo kasdien tūkstančiams pietus
LIHTUTU
voliimą. eknMdsn<'1u«
Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk
(r
uŽNlilPMUel'ie
k
,it,
aklų kreiva* »k,«.
GTDTTOilAS IR CHOtURGAB
šubas, A. Ihtrlašius, A. C. apsėjimas? Visi tie Kiaurus, pampinti. Tas parodo, ka< kaiemklh nei,,ii Kibi n,l,i tikra*
akle Ind.dam,
Oflaas Ir Ogvanlma vieta
“
Vytį.
” Prenuraerątos kaina: Metams $2.50.
limeni n ••gramini, - Ink,ra per ėdanti, inaMB1 South Halsted Street
Balčius, K. Stulpis. Smulkio kaip minėjau, šokiai, girtuok Jaunasis Amerikos Raudonasis *lau«ia.
klaida. Akiniai pritaikomi tel.lnAnt vtfOaaa Calvaraal Mate Saah
MHI, tnli Ir eit! mat ant lema pagalbiu.. Ser
g*vn , r gllmm Ir vaiki), einančiu.
mis $8.45.
Valandos nuo 10 Iki II ryte; nuo
“VYČIO” Administracija
lyslė ir t. t. Gėda kliubiečiams uoliai ir plačiai veikia, kai gėkite
mnk)lil»n VHlandn.: nnn lt iki ( vakaro.
2 Iki 4 po pietų; nuo 7 Iki • vak.
Niiiaiųiml. uue Ii! Iki 1 vai. IK) pietų.
Pinigai liko pasiųsti L. šau- iiž tokius vakarus; gėda, kad net Ukrainoje gyventojus pa
Nedėliotais nuo 10 Iki 3.
3249 S. Habted St.
Chicaao, IIL
1663 W 47 8t. ir Ashland Av.
Jinm
tokį prakilnų kliubu
ardą | riekė.
teleistu. Itraver MS*.
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PRANEŠIMAI.

IŠ TOWN OF LAKE.

Nepastebėjus “Drauge’’ ap
rašymo apie pavykusį Alunimi SVARBUS PRANEŠIMAS.
vakaru, kuris ivvko Sausio Iii
«l., Seimui Hali svet., negaliu Visoms Chic&gos Apskričio L.
praleisti
nepabrėžti*
apie Laisvės Paskolos Stotims.
jį keletą žod/.iij.
Penktadieny, Vasario 4 d.,
Žmonių buvo nepeida ilgiau S;(MI vai. vakare, Šv. Jurgio pa
šia, liet li'kiiaasi, kad pelui) rapijos svetainėje, 32-nd St. ir
vis-gi liks.
Aubiim Avė., yra šaukiamas
Pirmiausia gerb. , kuri. X. visuotinas susirinkimas visų
Pakalnis, Alminui dvasios va (’bieagos Apskričio stočių
dovas, prabylu Į susirinkilsiu>. pirmininką, raštininku, iždi
Jis neaiškino veikalo turinio, ninku ir visu bonu pu n lavėja,
bgt priminė, kad tą veikalą agitatorių bei rėmėju.'
sutvarkė ir išmokino alinimus Yra daug labai svarbiu pra
lošti artistė Unė Babickai!*'. nešimą, atėjusią iš Lietuvos
Jani pabaigus kalbėti, paky Misijos, kurijios reikalingn ba
lu scenos uždanga ir prasidėjo linki apsvarstyti ir svarbesnius
lošimas. Veikalas “Lietuvai vvkinti gyvenimai).
tės”, perstato paprastą Lietu
Artinasi 16-tn Vasario, Lie
vos gyvenimą. Nuostabu buvo,
tuvos Nepriklausomybės šven
kad čia gimęs ir augęs jauni tė. Keikia tą dieną tinkamai
mas taip gražiai lietuviškai sutikti, kati butą iš to nauda
kalbėjo ir artistiškai lošė, Tėvynei, Lietuvai.
Daug mergaičių ir keletas ber
Ibis aptarta prisirengimas
naičių tame veikale dalyvavo
prie naujo “drive” Lietuvos
ir nei vieno negalimu buvo kri
Laisvės Paskolos, kuri neužil
tikuotu
go prasidės. Aptarus visus
Po lošimo sekė muzikalė
svarbesniuosius reikalus, bus
programos dalis. P-lė Jadvig.i
linkimas (’bieagos Apskričio
Skinderaitė puikiai paskambi
naujos valdybos.
no pijaną. Ji dar jauna. Peikia
Todėl visi stočių viršinin
tikėties iš jos gabios pijaniskai, veikėjai ir pardavėjai ma
tės.
lonėkite. skaitlingai atsilanky
Mykolas Petrošius artistiš
ti, nes Lietuva dar neįgijo
kai smuikavo. Net keletą kar
pilnos laisvės i* todėl visi mes
tų buvo iššauktas pakartoti.
turime jai padėti ginties nuo
Jis rengiasi važiuoti Italijon
priešų.
ir ten baigti mokslą.
T., L. Pnsk. f'bie. Apsk.
Ant galo Z. .Turgaičiutė solo
V. M. Stulpinas, pirm.,
padainavo keletą dainelių. .Tai
J. A. Mickeliunas. rast.
akompanavo p-lė J. Skinderai
tė ant pijano, o M..Petrošių*
MOKSLEIVIŲ DOMEI.
ant smuiko?.
< ’bieagos Moksleiviu Apskričio
Alumnų 1 kuopa turi gabiu
inkimas Įvyks sekmadieny.
talentuotu jaunuoliu muzikoje Vasario C d., 2 valandą p. p., ftv
ir lošime, taip gi pilnu energi Jurgio parap. mokykloje. Iš prie
jos tautiniam veikime.
žasties svarbią reikalą. kuriuos tu
Tat, Alinimai, reugkite dau rime svarstymui, visi moksleiviai
giau panašių vakaru, nes iš ja privalo atsilankyti,
išsineši ąialonius jspndžius.
•
Valtį i/lia.

•-

Pinigai,
Laivakortes
Lietuvon
■
■
■
■I
■
■
■
■
■
iŠ■
PAUL P. BALTUTIS and CO.
I
■
■
■
■
■
■
■
■

System

Don’t Forget to Replace
the Receiver
Telefono vartotojiai yra prašomi pa
baigus kalba luojaus kabliuką už
kabinti.

*

SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI
NIGUS T PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ.

Parduodamo laivakortes
į Lietuvą ir iš Lietuvos.

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės AVasliingtone.
•

Padarome legališkus do
kumentus
dovernastis,
įgaliojimo aktus.

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

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas

Jeigu kabliukas pasilieka neužkabintas
ar per neapsižiūrėjimą ar iš apsilei
dimo atjungia Jūsų telefono nuo vi

■ 901 W. 33rd Street
a

su kitu telefonu, tuomet operatorką
turi tave šaukiantiems kad telefo

Tel. Yards 4669

Chicago, III.
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nas nedirba.

I‘

Užkabinant kabliuką po kiekvienai te
lefono kalbai užlaikys jūsų telefoną

| Roselando ir Apylinkės Lietuviai Domėkite! |

geram stovij ir visuomet turėsite ge
ra patarnavima.

| Mes esame priversti išparduoti virš dešimts tūkstančių (10,000) porų “Over Globė” |
I &
čeverykų. Begije trijų savaičių.
į

=
čia pasakyta kaip pirštu parodyta. “Esame priversti išparduoti” O jau kaip žmogų priverčia ką
E daryli PRIEVARTA, tai jau ir nedarysi taip kaip tau patinka, bet lai p Į<aip Ją prievarta nori.
ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
E
Nuo .mus prievarta reikalauja luojaus išparduoti virš dieŠimties tūkstančių poru čeverykų, veik
E už pusė kainos, negu mums atsėjo ji} padarinius. Štai musu kainos ant nekuriu čeverykų:
Juodi “vici k>d” su robo kulnims ką buvo $10.50 dabar $8.00
Tamsiai rusvi “Englisb lašt” ką buvo $11.00 dabar $7.98
Taipgi “vici kid” gražaus laslo ką buvo $10.00 dabar $7.50
VIEŠA PADĖKA.
Labai tamsiai rudi “Englisb” ką buvo $8.50 dabar $4.98
šitokio bargeno 4ai lik dar nėra buvę! Šito bargeno neturėtų praleisti
Alumnų 1 kuopa .šiuo ištaria
2 Perkėlė scavo ofisą po utini
nei
vienas, vyras ir moteris, šitas bargenas yra lietuviškos čeverykų fabširdingiausi ačiū gerb. kunigui X.
l
ikos
(Bridgiovoterio) Darbininku Ko-operatives Draugijos ir dėl lietuvių
Pakalniui, kuris daug darbo įdėjo ■4729 So. Ashland Avenue®
žmonių, šitas bargenas yra tikras bargenas. ne veidmainingas.
S|MTiJalistas
g
prie renginio musu vakarėlio.
MATYKITE MUSU LANGAI
MATYKITE MUS!
■DŽIOVI', MOTERV Ir VYRŲ LIGI'
Ačiū artistei Vnei Babiekaitei, Jvalandosnuo 10 iki 12 išryto; nunl
kuri veltui dėl mus pasidarbavo ■2 iki 5 po pietų; nuo T iki 8:3o5
Nedėliornis 10 kii 1
"
ir L. Vyčiu 13 kuopai už darbi ■vakare.
|
Telefonas Drevei MM
* | Išpardavimas Prasidės su 1 Vasario 1921
ninkus.
.4Zio»?ių Pirmo Kuopa.
į
Taip-gi turime
pranešt’., kad labai nupiginom vaikučių ir mergaiie pi
= čių čevcrykučius.
visokio gatunko, visokio saizo. Nuo didžiausio iki
čevery
X
l'aicškuti savo brolio Krederiko
= mažiausio.

>1
S DR. CHARLES SEGAL sj

' 3|

j

Prano Kliaugos tėvo vardas Petra«.
Jis prieš 1914 motais gyveno Phieasro, III., dabar nežinau kur. Jis pats
arba kas apie ji žinote praneškite
šiuo adresų:
\ilidlas Kliauga
Kaimas Joneilškų
Panemunėlio Valsčiaus
Rokiškio Apskrities
Kauno Itedybos, I.letuvn.

Ten buvęs.

IŠ BRIDGEPORTO.

PnieSkau suvo draugo Petro Tu
rausko, Jis pirma gyveno Kockford.
III., o dabar nežinau fctir jis yra aš
važiuodamas j Lietuva norėčiau su
Jūom susižinoti. Jis pats arba kas
apie jį žinote meldžiu man pranešti
ant sekančio adreso:

JVOZAK PIPI.ESIS
2751 \V. 43 St.
Chicago, III.

IS BRIDGEPORTO.

L. D. S. 29 kuopos mėnesinis su
sirinkimas Įvyks Vasario 3, 192
Sausio 22 d. Šv. Petronėlės
nu. t. y. ketverge. H vai. vakare,
dr-jn buvo surengus kaukiu
šv. Jurgio parap. svet. Visi nariai
(maskinj) bubu.
kviečiami atsilankyti.

Bronislara Bitautienė. daug svarbių svarstymų dėl ren
giamo vakaro. Kurie nariai pasi
likę su mokesčiais už 1920 m.,
TARYBOS MITINGAI BUS
kviečiami ateiti ir užsimokėti.
ATIDAROMI SU MALDA.
Lai), ši,j. kuopa podraug kvie
•
____
čia priklausyti prie laOopos tas
Pradėjus Kovo mėnesiu draugijas, katros da nepriklauso
Cbicagos miestu taivbus mi ir sykiu darlmotis našlaičių nau
tingui bus alidarmiii su mal dai.
dn. Maldą kalbėsiu paeiliui į
K. M., uiti. rast.

vairių tikėjimą
dvasiškiui.
Taip nusprendė juridinis la
Itriknllngi
pardavėjui prityrimas
nereikalingai, geras pelnas — darbas
jybos komitetas.
Livo hpteiink.J -• mnsilH "Alberta"
Ik šiolei,, taryba savo kusi pagi'lliHtl nuo šalčio, kataro, galvos
iidejlino ruiiiiitiznio Ir 1. t. Atsi
rinkimus atidarydavo be mal Hk:.
šaukite
ar rašykite:
"ALBKItTA"
dos.
^051 So. Ashland Avė. Chlrsfco, III.

Praktikuoja 29 metai
Ofisas 8149 So. Morgan St.
Kertė S2-ro St.,
Chicago, III.
8PECIJ AUSTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų Ilgų.
OFI8O VALANDOS: Nuo 19 ryto
Iki 8 po pietų, nuo ( Iki 8 valau- ’’
d« vakare.
Nedėliornis nuo 9 Iki 8 po plet.
Telefonas Yards 987

gKcs.

GERA PROGA.
Pasinaudokite.

I’nrsiduosiu onvo visų biznj, krautuvę
ir spaustuvę, laippogi Btubos daiktus.
Gc ras biznis, geroj vietoj, apgyventoj
Norintieji prisirašyti, malonėki Lietuvių, Lenkų Ir Anglų, su kuriais
yra daromas biznis ir išdirbtas per 20
aleil i susi rinkimam
metų. Priežastis mano pardavimo, pa
Valdyba.
ti mirė Ir aš turiu išvažiuoti j Lietu
vi,vų užimti ūkę. Kas nori, turėti ge
rų biznj ir dar prie to zišmokinsiu
drukorlško darbo, koltai išvažiuosiu.
Iš DIEVO APVEIZDOS
Kas nori ir žino, kas tai yra biznis,
PARAP.
ateikite arba atsišaukite
sekančiu
antrašu:
-s

Vakaras visais žvilgsniais
nusisekė. Daug žmonių grižo te
nuo svetainės darią negalėdaYni įeiti vidun, nes abi Mildos
svetainės buvo perpilnos.
Vardu Šv. Petronėlės <Ir-jos
širdingą tariu ačiū atsilanku
Lietuvos Vyčių 4-tos kuopos
mėnesinis,
ir labai svarbus, susi
siems, kurie smagiai praleisdariii laiką parėmė Lietuvos rinkimas įvyks ketvirtadieny, Va-,
nario 3 d., Dievo Apv. parap. sve
reikalus.
Apmokėjus visas rengimo tainėje. 8:00 vai. vakare.
lėšas, Lietuvon imt Lietuvos Visi nariai ir narės esate kvie
Atstovybę Amerikoje apsigy čiami atsilankyti, nes yra svarsty
mui nepabaigtų ir naujų dalykų.
nimui nuo priešą pasiąsta $295
Narini kviečiami laiku susirink
dol.
ti. Po susirinkimo nauji žaidimai.
Dar ne viskas. Draugija reiiyl.
Alaburdalr, rast.
ginsi dar prie t riją panašią
vakarą, taip-gi prakilniems
IŠ DIEVO APVEIZDOS
tiksimus.-Pirmas bus sekmai!.,
PARAP.
Vasario 6 dieną, antras užgn- Lali. Sąjungos 4 kuopa mėnesi
vienią vakare, Vasario S d. ir nį misi rinkimų laikys penktadienį.
trečias Kovo 13 d. Visi vaka Vasario 4 d., 8:30 vai. vakare, t.
rai bus Šv. Jurgio parapijinėje y. tuojau po pamaldų, parapijos
svetainėje. Vienas iš minėtą mokyklos kambary.
vakarą bus Šv. Jurgio parapi Šiuo valdyba kviečia visus na
rius suseiti, nes yra svarstymui
jos naudai.

OR. G. M. GLASER

!■«
■
■
■"
■Tel.

■

!Si

3107 So. Morgan Street

S. D. LACHAWICZ

I

l—B;

3

A.

7—8

M.

29 South La Šalie Street
#

Kambarį* 834
Telefonas: Central 8390

-K

Vakarais, 812 W. 33rd

*

Duokit Okulistui Pritei
J. P. WAITCHEES
Lawyer

kiau Akinius Jūsų Akims

Ai-išimkit i> ih II. Clnussenhis A Co. General. Pasažieriiiiaj Agentai I
1OO N. La SaMe Kt.. Cliicugo, III.
Tel. Franklht 4130
Arba kreipkitės prie mus lokaliu agento.
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GERIAUSIAS
UŽ

WA-fčS JUSU PINIGA

Telefonas: Yards 488'

Užtat kad mc« visuomet geriausia patarnaujamo savo
kostumierianis. Gali būti užtikrintas kuomet atsilankysi pas
mus. Muši, gryno aukso graznos, laikrodžiai ir deimontai ran
dasi dideliame nusirinkime kr už labai prieinamas kainas.

8‘ SI JOFFEY’S

4525 S. Ashland Avenue
- Chicago, Illinois.
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LIETUVIS ADVOKATAS
Vakarais: 4509 S. AshlaiMl Avė.

Tel. Yards 1053
Dlen. Room 518—150 M. Cnlrk Kt.
Tel. Kundolph 3507

d8(W,

DIDŽIAUSI* HETUVlSlCA KRAUTUVE nmCAfiOJE

II
DR.A.L.YUŠKA j
I
K
1900 S. Halsted Str.

Jūsų akjs gal reikalauja gy
dymo, arba pritaikymo ’ ūkinių.
Kaipo
Okulistas gailu duoti
Jums patarimų.
Aukso Fllled |4, $5, $6, 7,
|8. t'.i. |I0.
Cysto aukso 86. 87, 8*. /89,
8)0,

811.

I
Tel. Causl 2118
I
I Valandos: 10 ryto Iki

II

j

|

8

vakare'

Gyveni mns:
2811 W. 83rd Str.

|Tel

I’roHpcet

3466.

812.

Apsibuvęs ant State St. per
23 metus.
Ištaisau įvairumų. Gyliui vi
sokias aklų llgnn. išpjaunu tonHlIllS.

FRANKLIN O. OARTER
M. D.
120 So. State St.
Valandos nuo 9 Iki 8.
Nedėliornis nuo 10 iki 12.
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Res. 1139 Indcpciidcncc Rlvd.
Telefonas Votį Buren 291

DR. A. A. ROTH,
Rums

!

ADVOKATAS
Oflsaa Didmiesty I:

M.

P.

BREMEN ir DANZIG
S. S> NEW ROCHELLE Išplauks Vasario 10 d.
S. S. SUSQUEHANNA Išplauks Vas. 19 ir Baland. 6

2314 W. 23rd PI.
Chicago, Ill.g =
Tel. Ganai 3199

s V. W. RUTKAUSKAS

9199

DENTISTAS
8331 South Halsted Str.

9—12

Iš Netv Yorl.o be jokiu mainymu tiesiai |

į

i

PntarnsuJu lsldotuvfse koplglsusla.
kals niHldžiu R,a,šaukti, o mono darbu
buslta užganėdinti.

DR. G. KASPUTIS

jJValandos:

I

LIETLVYS GKADORILS

•«

į

Lcompanvj?

CHICAGO. ILLINOIS
Telefonus .Yards 5032
is:
U Iš ryto: D
Valandos
5 po 1.ietį, iki 3 vak. Ne,lėlio-, Į
iki 8 vai. vakare
mis nuo

Dr. l.*E. MAKARAS
Lietuvy* Gydytojus Ir Chirurgas
(Ofisas 10900 So. Mlclilgan Avė.,
'Vai. 10 iki 12 ryte; 2 Iki
4 po
plet. C:30 iki 8:30 vakare
ResidcncIJa: 10588 Perry Avė.
Tel. Pullman 34 2

Boulevard

-18“ *11: |
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Ganai C222
3114 W. 42nd Street
Tel. McKInley 4988«

T. P. KRIZANALKKAS
137 So. Mnln St.
Klicnandoah, Pa. įsTelefonas

DrF.O.Carter

Over Globė Shoe Store įJJ“

■
■
■
■

LIETUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
2201 West 22ntl Street

Į

P. S. Tuviu daug medinų baksu nuo čeverykų 36x14 kas norėte?

E

Dr. M. Stupnicki
DR. S. B1EŽIS

s
S
5
=
=
|
=
=
=
S
2

Gydytojas rl Chirurgą*.
Hpeeljallstas Moteriškų, Vyriškų
Valkų Ir visų chnmlškų Ilgų
VALANDOM: 10—11 ryto 3—3 po
pietų, 7—8 vak. Nedėliornis 10—13 <1.
Ofisas 3354 Ko. Halsted St., Chlengu
Telefonas Drover 9893
Jllllllllllliuilllllllllillllllllllllllllllllllllll

h:psa»l

OUBBN KONCBBTINA:H

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—-viena

U

didžiausių Ohicagoje

Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
Mašinėlių laižkams d rokuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios maitoti. UžJaikom Adsokiut laikrodžius, žiedus, iliubiniua ir deimantinius; graraafonus lietuviškais rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iždirbysčiy. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame vinokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
uiuzikališkus instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVĖ.,

CHICAGO, ILL

Telefonas: DROVER 7308

