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KOVOJA SU
IŠ JUROS.

OAL BAIGIASI ANGLŲ MI
LITARINE POLICIJA AIRI.
JOJE.

Rezignavo tos policijos virši
ninkas.

kAruomenę SIBE
RUOJE. "
AMERIKOS DARBO FEDE.Pranešama, tas daroma prieš
RACIJOS KONFE
\ Japonus.
Harbin, Mancliurija, Vas. 24.
RENCIJA,

PERDAUG POPERINIŲ PI
NIGŲ VOKIETIJOJE.
W&8hington, Vas. 24. — Ko

mercijoj departamentas pain
formuotas iš Berlyno,
kail
šiandie Vokietija turinti pasi
dirbdinusi 105/milijardus mar
kių poperinių pinigų. Iš tų apie 80 milijardų yra apyvar
toje.
»
1919 metais apyvartoje bu
vo apie 50 milijardų markių
imperinių.
" •
Apyvartoje nesama jokių
brangesnio metalo pinigų.

— Rytinėje Siberijoje bolševi
Washington, Vas. 24. — Va kai sutraukia skaitlingą kakar čia atidaryta specijalė A- ruomenę prieš Japonus.
Šiandie bolševikai. Čitoje tu
merikos Darbo* Federacijos
konferencija. Dalyvauja apie ri apie 50,000/kareivių. At
200 atstovų iš nacijonalių ir siunčiama jų ten daugiau. Da
intemneijonnlių unijų, prik lis tų kareivių siunčiama ta
riaus į rytus,daugiausia
j
lausančių Federacijai.
Primoskąją
sritį
ir
išilgai
Konferencija sušaukta ap
tarti priemones prieš pakeltu Mancburijos rubežių. Tie ka
kapitalistų smarkią kanipani-i reiviai esą gerai aprengti, pa- SURASIMAS BRITANIJOS
valgyditinfi ir išlavinti.
ją suskaldyti darbo unijas.
SALŲ GYVENTOJŲ.
Iš Maskvos į Vercrinii-VdiFederacijos prezidentas S.
Gompers atidarydamas konfe nsk atsiųsta 18,()fa) kareivių.
Londonas, Vas. 24.<— Atei
renciją pareiškė, jog Amerikos Cbabarovske yra apie <40,000 nančio Balandžio mėnesiu Bri
kapitalistini; pliitokratijn kė kareivių. Iš ten ,jiez niarštioja tanijos salose , bus pradėtas
sinasi sugriauti Amerikos Dar ant Iman ir Ussuri upių.
surašymas gyventojų, kas at
Tio Federaciją, kuri šiandie Cbabarovske, anot žinių, y- liekama kas dešimti metai.
Amerikoje yra stipriausia ra didis*išteklius javų.
Tasai darabš, .įpkonia, vy
tvirtovė prieš radikalų veiki WILS0NA8 PABUVOSIĄS riausybei atsieisiąs apie pus
mą.
PASAULIO TAIKAI.
trečio milijono dolierių.
Ir pareiškė jis, kad kapita
listai turi pasirinkti vieną iš Apiakai, jis pasakė savo vardo SUIMTA 28 AIRIŲ LAISVAkliubo atstovybei.
dviejų: arba palaikyti darbi
NORIAI.
ninkų unijas arba susilaukti
Was}iington, Vas. 24. — JTbolševikizmo. Nes jai dariai ną dieną Baltuose Naciuose Dubliną*, Vas. 24. — čia
unijos kokiuo nors bildu bus prezidentas AVilsonas priėmė^oficijaliai paskelbta, kad Ballnusilpnintos, tuojaus
turės,delegaciją Woodrow AVilson inrobę, Mayo apskrity, karuopakilti darbininkų sovietai ir kljybo iš Harvardo universi menė apsiautė vieną susirinki
ptteai bolševikiaunas,
teto.
mų. vietą ir suėmė 28 Airius
------- ."j ;
f delegatų pasveikinimą pre- savanorius, kurie buvo mankš
nfpastovns
i
ridentas
atsakė, kad jis visą tinami.
ORAS. — šiandie
oras, bet kiek šilčiau; rytoj gra-1 likusį savo gyvenimą pašvęSavanoriai nebuvo apsigink
žus oras.
siąs.pasaulio taikos reikalams. lavo.

tara.
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NAUJAUSIOSŽINIOS. ! VILNIAUS KLAUSIMAS IR pat
vazijos dienos, rado savy galią

VILNIAUS ŽYDAI.

I

METAI-VOL. VI.

drąsos savo nutarimu doku

BERLYNAS. — Čia į Vokietiapie bolševikų
mentuoti, jog jie tebejaučią
jos
prezidento Eberto ruinus šau
nuostolius.
save Lietuvos piliečiais ir jog
Interviu su Žydų Reikalų Jokios damarkacijos linijos n
dytu. Matyt, norėta jis nužudyti. į
ftįostaktinopolis. Vas* 24 — Pažeistas tik vienas sargybinis.
Ministeriu D-ru M. Soloveiči-

Žino-1Pienelizų karo laivai, plauTalkininkai Atuįeda Pripažini ma
žiaurumais Anglų r
rytiniuose J ui s lo
litarinĄ policija ^Airijoje
pą k Paščiuose, susi
mą Lietuvos
ck aių| tan),
:an), matyt, baigi sa- rimu nu bolševikų spėkomis,
vo gyvenimo
nimo dienas.
w esančiomis mieste Cagri.
TALKININKAI ATIDEDA
BOLŠEVIKAI STOVI UŽ
Rezignavo tos policijos vi r Į Anot žinių, bolševikai daug
SUJUNGIMĄ VISOS RU LIETUVOS PRIPAŽINIMĄ. šininkas gen; Crosfcr su savo, nekeijtėję nuo Prancūzų laivų
SIJOS DALIŲ.
j adjutantu
kapitonu McFee. bombardąVimo.
Laukiamas Turkų srovių susi- Naujas viršininkas nepaskir Lygiai praneštu, kad Gruzi
/' ' taikymas.
Apie tai praneša jų onganas
nai nepadšvę bolševikams su
tas.
Izviestija.
sti i»š Tifliso,
Ti
nors did
Londonas, Vas. 23. - Va , Gal policija bus priskirta vp sostines
Copenhagen. Vas. 24. — Iš sario 22 d. Anglijos, Prancū prie reguliarės Anglų armijos žiai nukehtėję. Sakoma, Mas
kva sntaĄihsi puolimą
ant
Maskvos pranešama, jbg bol- zijos, Italijos;ir Japonijos, re- ar reguliarės policijos.
'Tifliso.
’
ševikų organas Izviestija ra-"’prezentantąi turėjo susirinki- Militarine policijų yra pasi-!
šo, kad Sovietų Rusija dar-A"
jną
mą premjero IJoyil George žymėjusi nepaprastais savo
buojasi iš v+sų buvusių Rusi l()zDowning gat.) ofiso bute. kerštingumais prieš Airius. SUTIKO ĄTEIVIJOS KLAU
I SIME.
jos dalių, kurios yra atsidali- Susirinkime priimtas
nuo Jai priskaitoiųus Airių namų
nusios, įsteigti vien;} didelę Lietuvos pareiškimas dei pri deginimas. Iš to buvo suma
Rusijos fedęrativę viešpatiją. pažinimo jos de jure. Lietuva žėjusi policijoje reikalinga < Wa«hington, Vąs. 24. -r- ASvarbiausias tos federacijos yra jau pripažinta de Įlieto. drausmė. Pastaraisiais laikais budu kongreso butu sutiko
tikslas — utsidalinusias Rusi Talkininkai nusprendė tą ji snVarankiai pavartodavo suvaržyti ateivrjąr šion šalin.
jos valstybes apdrausti .nuo klausimą atidėti toliau*
savo'pagiežą prieš Airijos gy Per 14 mėnesių ateivių bus
įsileista tik 3 nuoš. kiekvie
talkininkų intako’s.
Be to talkininkai gavo rei ventojus.
nos tautos to, kiek čia butą
Kad atsiekti tas tikslas — kalavimų nuo Arabų, kad jų
Sovietų Rusijai prisieis daug atstovai butų išklausyti kon TIKISI GAUTI AMERIKOS pagal 1910 m. cenzo.
padirbėti tose valstybėse su ferencijos, kuomet bus nptffPARAMOS.
/
NAUJAS KINIJOS PASIUN
savo pragaištingąja propagan- rianias Turkijos klausimas.
TINYS S. VALSTIJOSE.
,da. Nes be to negali būt kal Tą pačią dieną turėjo būt Tarkai stovi už reviziją su
pradėtas aptarimas Turkijos
bos apie jokią federaciją.
tarties.
New York, Vas. 24. — čia
klausimo. Talkininkai tikėjo
Londonas, Vas. 24. — Kaip atkeliavo ar tuojaus išvyko
BUVO ^VARSTOMAS TUR si, T<ad Konstantinopolio val Konstantinopolio, taip Ango-;, tVasliingtonan naujas Kinijos
džios atstovai susitaikins su
KŲ KLAUSIMAS.
ros valdžiij atstovai čia tikisi pasiuątinys S. Alfred Sze Suv.
Angolos .valdžios atstovais.
paramos gauti
nuo naujos Valstijoms.
Kadangi tas nebuvo dar pa c....
. i.
. ••
\d
5,
ILondonas, Vas. 24. — Va
Suv. ir..,
Valstijų administracijos.
Sze yru buvęs K pajos pa
daryta,
Turkijos
klausimas
akar čia talkininkų konferen
Kaip tie, taip kiti ypač reika siuntiniu Anglijoje ir delega
cijoje buvo svarstomas Turkų tidėtas kitai dienai.
lauja. kad 'Sevres sutarčiai bu tu taikos konferencijoje.
Čia
abejojama
bau
Turkų'*
klausimas. Dalyvavo ir Turki]
tų padaryta revizija. Šitame
atstovai. Nieko galutina nenu- srovės .kokiuo-nors bodu susi klausime pilnai sutinka abid I’Taeitoje paroje Chicagoje
taikins. Angoros Turkų atsto vi Turkų srovės.
tarta.i
"*
pavogta 7 automobiliai.
vai reikalauja pripažinimo jų
Šiandie toliau bus aptaria valdžios. Tik tuomet, sako, jie
Turkai m»ri išlipti iš po tal
mas tas klausimas. Svarbiau galėsią tarties su Konstantino kininkų globos Konstuntino()oVOKIEČIŲ DELEGACIJA
sia apeina tas, ar Turkijos polio (šaitano) valdžios atsto lį ir Dardanelius. Pažailu Ru ' LONDONO KONPERENi
taikos sutarčiai daryti revizi vais ir pačiais talkininkais.
sijai duoti liuosą išėjimą DarCIJON.
ją. Nes Turkų srovės nešusideneliais iš Juodosios juros.
taiko.
”
BOLŠEVIKAI SUTRAUKIA
Londonas, Vas. 24.

r

Delegacijai pirmininkaus
Simons.

Vas. 24. — Dr.
Walter Sinųons, Vokietijos užrubežinių reikalų ministeris,
pirmininkaus Vokiečių delega
cijai Londono konferencijoje.
Kahclieris Ferlienbacb neineis delegacijos sijstatay. Oficijaliai išaiškinta, kad jis ne
galįs apleisti Vokietijos dėl po
litikinio padėjimo. Bet neoficijaliai yra žinoma, kad Ferbenbacli nenorįs ineiti delegacijon mažesniu už Simons. Gi
pastarasis parinktas pirminin
ku toMel, kadangi Ferlienbncli
maža? įspūdžio padaręs Spa
konferencijoje praeitais me
tais.
Berlynas,

Km bus kiti.

Vokietijos vyriausybė lą r
nėra paskelbusi, kas turės in
eiti delegacijon. Tarp kitų pa
minimas
finansų ministeris
Wirth ir ekonomijos ministe
ris Sholz. Bet tikrai nežinoma.
HaifTburgo-Amerikoniškos li
nijos viršininkas Cuno, Ham
burgo bankininką.* Melelioir^
Kruppo
įstaigų direktorius
Wilfeld, industrijos didikas
Stinnes ir organizuoto darbo
reprezentantai kasdien
turi
konfereneijM su vyriausybės
Atstovais. Studijuojami ir ga

minami talkininkams kontrpasiųlymai į jų reikalavimus
karo atlyginimo.

įstengia perkirsti tą giją, kur
ku.
pririša jiuJs prie savu tėv$į
NEW "YORK. — 'Lėktuvu De
Taihstos klausiat manęs dėl nės.
llaviland čia pristatyta paštu i.š Vilniaus Žydų nusistatymo są
Jei norima ištikrųjų įvai
San Franciseo. Skridimas užtruko i ryšy su klausimu apie savo
tinti
tąjį žygį, tai reikia nors*
33 vai. 20 inin. Kelionėje oru j krašto likimą.
valandėlei įsivaizdinti tą at-*
nfainėsi 7 lakūnai.
Ąš visų pirma noriu į tai mosferą, kurioj tenka gyventi
atsakyti, jog aš nekuomet ne Vilniaus gyventojams Žydams,
WASHINGTON.
Amerikos
abejoju, kad Vilniaus gyven
Darbo Federacijos konferencija
Lenkų grūmojimai.
paskelbė* kovą prieš teismų “in- tojai Žydai giliai supranta sa
Kas seka Lenkų laikraščiu^
junetions”, išduodamų prieš, strei vo prigulnivbę Lietuvos vals
tybei.
A^
visuomet
buvau
tik

tas žino, kuriais budais l>*nkų
kuojančius darbininkus.
ras, jog kai ateis sprendžia spauda stengiasi padaryti įta-J
LONDONAS. —
Talkininkų moji Vilniaus klausinio valan kos Vilniaus gyventojų Žydų
konferencijoje kaip šiandie Tur da, vieną svarbiausių vaidme "nusistatymui. G t ęsiamu žudy-\
kai delegatai pareikalaus nuodug nų' Lietuvos naudai turės vai nėmis, stengimasis įkalti į
niausios revizijos Sevres taikos su dinti teikiamas jai Vilniaus Žydų smegenių jog jiems netarčiai.
Žydų nusistatymas. Kai aš kai parėmus Lenkų reikalavimų,
bu apie Vilniaus klausimąr aš bus atkeršyta ne tik Vilniaus
AVASHINGTON. — S. V. ar tai Visai nemanau tik sąryšy Žyilatns, bet ir vjsos Lenkijos
mijoje dirbdinajnas naujos njšies su plebiscitu, nes mes atme
Žydams. Taip rašo Rabskis
milžiniškas bombinis lėktuvas, su
tame tokį klausimo
rišimą. laikrašty “Knrjer \Varszaws-'
kuriuo busią galima per kelis šim
Taip yra nusistatę ir įžymiau ki:”
tus mylių Amerikos pakraščiuose
si Vilniaus visuomenės darbi “Pirmojo bandymo valanda
skandinti priešininko karo laivus.
ninkai. D-ras Šabadas, pavyz jau muša. Žydai turi gerai pa
RYMAS. — O88crvotore Roma džiui, pastaruoju laiku yra galvoti dėl savo politikos ple
no paskelbė, kad ateinančiame Šv. pareiškęs Vilniaus Žydų laik- biscito atžvilgiu ir dėl josio*
įvykių. Jie turi suprasti...., jog
Tėvo konsistoriuje 7 Arkivysku i-aštv “Unser Tog”:
“Vilnius turi prigulėti Lie visų svarbiausia yra žadinti
pai bus paaugštinti kardinolais.
tuvai, nes jis esąs Lietuva. ir stiprinti Lenkų tarpe įsiti»
, Pasibaigė alabamos Tam nereikia nei plebiscito, kinimas, kad Žydai daugiau
nei kurio nors Seimo nutari nebėru Respublikos priešai irį
ANGLEKASIŲ STREI
mo.” ’ z
bent, kad jie stengiasi patalu
KAS.
Kaip tatai butų, aišku, jog syti tas nuoskaudas, kuri
Montgomery. Ala.,- Vas. 24. rišant Vilniaus srities likimą jie yra mums padarę...
>
3
— Šitoj valstijoj anglekasių įtakingi politikos faktoriai tu laukiame!”
Taip rašo ir “Rzeczpospolistreikas pasibaigė ir guberna rės skaityties su gyvejjtdjų
torius-atšaukė karuomenę iš Žydų simpatijomis, l>ei palin ta,” atsakydama j-D-ro šabakimais.
do straipsnį į “Karo paliau
streiko srities.
bos.” Jį skaito, jog tasai strai
Žydai už Lietuvą.
PLATINKITE “ DRAUGĄ/’
psnis, visiškai išsklaidė visas
Tamstų laikrašty, kaip ir iliuzijas ir viltis, kadikišiolinis
visoj
Lietuvos spaudoj,
yra Žydų visuomenės nusistatymas
- Šitie visi čia paminėti žmo
nės su visa eile visokių eka- paskelbti interviu,, kuriuos yra pasikeitęs. Vienintelė są
D-ras Vigodskis, Vilniaus Žy lyga, kad Lenkų ir Žydu gy
Bus “tikras” pasitarimas. dų Bendruomenės Pirminin ventojo! gyventų taikoj, yra
z
yI
Vokietijos vyriausybė su at- kas, D-ras Šabadas, Demokra bent ta, kad Žydai laikytųsi
sidėijmu ginasi prieš Prancū tų partijos vadas ir D-ras Re- neitraliniak Lenkų reikalavi
/
2
zų reikalavimą, kad Vokiečių gensburgas, Lietuvos Sioninkų mam*.”
delegacija nekeliautų konfe- Organizacijos pi rmininkasftu- Pagaliau laikraštis klausia':
rencijon, bet tik pasiųstų sa rėjo su Teleg. Agentūros “E- “Ar D-ro šabado manoma...,
vo kontr-pasiųlvmus talkinin ast Expivss ” korespondentu jog tuo, kad yra nusistatęs dėl
ir kurie buvo paskelbti visuo Vilniaus prigulmybės Lietuvai
kams.
se
Varšavos Žydų laikraščiuo be plebiscito, jis pagelbės pa
Prancūzai bijosi, nes Vokie
čių delegacija gari nušviesti se. Šiuose interviu Vilniaus aštrėjusiu Lenkų,—-Žydų sannežinomus talkininkams daik gyventojų Žydų vadai aiškiai tikių pagerinimui.”
tus, surištus su augštu karo pareiškė, jog jie yra nusista Vilniaus Žydai Lietuvai.
tę už nepriklausomą ir sava
atlyginimu.
Bet Vokiečių vadai sako va ranke Lietuvą, jog Kaunas ir Kaip menki ir nuožmus yžiuosią konferencijom Tuo la- Vilnius būtinai turi bnt viena ra jų grąsinimai palyginant
bjaus, kad iš Anglijos gautus valstybė. Todėl niekam nebu su drąsiu D-ro ftabądo atsa-'
užtikrinimas, jog ti^konferen- vo nuostabu, jei praslinkus kyniu į tuos puolimus. Savo •
cija busianti “tikru”, busian kuriam laikui Vilniau* Žydų straipsny “Del Žydų Lenkų
tis “tikhis” jų su talkininkais organizacijos nutarė atsisaky santikių“ (Unser Tog) jis ra
pasitarimas, ne tnip /kaip se ti nuo dalyvavimo Seimo rin fto: “Jei svarstant Vilniaus,
ninu kad būdavę.
kimuose. Ofieijalinis pareiški- klausimą, piliečių dalis laiky
mas, kuris buvo pasiųstas Ze-, ty*’ neitraliniai, tai tatai butų
Gedulybės diena.
ligowskio
vvriausvbei. bHVo
bHVo! tėvynės parii
pardavimas.”
1
igovrskio vyriausybei,
Fž žuvusius kare Vokiečiui pasirašytas Vilniaus Ąydų
Tr jei Vilniaus Žydai taip
gedufybės diena visai Vokieti Bendruomenės Tarybos, Lietu aiškiai nusistatė Lietuvai, jei
jai paskelbta Kovo G d. Tą vos Sioninkų Organizacijos, jie, nepaisant į tai. jog dėl to
dieną bus p<*rtraukti visi dar* Demdkratų partijos, Pirklių, ir
Kali turėti aukų, atvirai1
bai, visoj šaly įvyksiančios aniatni’nkų Sąjungos ir “Oi-1 pasisakė už Lietuvos vnlsty- '
gedulingosios pamaldos.
reį Čion“ Organizacijos Cent
(Tąsa 4-ąjauie pusi.).
Vokietijos vidujinių reikalų ro partijos Pirmininkų.
mipisteris paskyrė tą dieną.
Vilniaus žydai — Lietuvos
Atsiliepime raginama visa tau
piliečiai.
ta susijungti mintimis...
dėl
kenčiAnčių Vokiečių svetimoj
Vilnimis Žydai atvirai ir Svetimų Salių pinigų vertė,
okupuotėj ir dėl pakilusio var sąžiningai pareiškė savo bai ant nemažinu $25.000'Vaan r i
go ir kitų tautoje * baisenybių saus priešininko l^enkų oku buvo tokia pagal Merehante
iš prievartinės taikos.
panto akyse, jog jie tebenori an and Truit Co.:
Gedulybės diena kas metai prigulėti Lietuvai.
Vilniau* Anglijo* sterlingi} svarui
bus paminima Vokietijoje. Tai Žydai, kurie tiek perfrveno Prancūzijos šimtui frankų
bus naeijonalė šventė. Ji bus nuo įvairių okupantų ir kurių Italijos šimtui lirų
paskirta paskiau.
atminty dar gyvo* kruvinos Vokielijoe šimtui markių
|iertų, turbūt, keliaus Londo pirmųjų žudynių 1918 m. Ba Lietuvos šimtui auksinų
nan.
landžio įnėn. pėdsako*, o taip- Lenkijos šimtui markių
Z

PINIfiŲ KURSAS.

f

I

DBA U G K S
UDRUVIŲ **t*thų DEEHRARIB

mos viešpatijos salų apie Ame
rikos salas.

ŠV. KAZIMIERO DIENA.

Ketvirtadienis, VaP. 24, 1021

PAGELBA GAISRO LAIKEI

KAUKE.

Columbia

Tokių dalykų pasitaiko ne
vienai Amerikai, o beveik vi Ta.los Fondo atsišaukimas į Galime sau įsivaizdinti, koks (Prlalųata it Am. Rauti. Kryžiaus)
visuomenę.
tai bus balsavimas. Lenkų kaKaunas, Lietuva. Amerikon
soms viešpatijoms. Nebūdamas
PRENUMERATOS KADAI
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE:
augštu valdininku žmogus ste Musų Tėvynės likimas dar ruomenei atrėmus durklius ir Raudonojo Kryžiaus Centras
kulkosvaidžius į musų brolių štai ką praneša apie gaisrus,
. AM biesi, kaip tie ponai nesupran tebesvyruoja. Diplomatinės inMetų .
ta, jog reikėtų tiktai pasidary trygos nori įstumti Lietuvą krutinės. Turime pasirūpinti, įurie praeitą vasarą Kaune |
MTV. VAMT.
M-M
kad Lenkų karuomenė butų smarkiai plėtojosi.
Metų • • •
•
-.-.i 3.00 ti vienų teisingų tarptautinį Lenkų globon. Tam tikslui at
Prenumerata mokas! Ukalno. Lai teismų ir duoti jam jiegos. Ta siekti musų priešai deda visas ištraukta iš balsuojamųjų sryNors sunku spręsti, kuris |
ku skaitosi nuo ulalraAymo dienos
čių.
Reikia
čionai
paspirties.
da
išnyktų
karo
pavojai
ir
už

pasidarbavimas
Amerikos Rau
pastangas, kad išplėšus Lietu
ae nuo Naujų Metų. Norint permai
Be
jos
Vilniaus
klausimą
pra

nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir griebimo pagundos.
donojo Kryžiaus Lietuvoje di- j
vos širdį, vadinasi, atėmus nuo
senas adresaa Pinigai geriausia siu
laimėsime.
Dabar
Tėvynė
mal

Amerika perkasė Panamos jos Vilnių. Jeigu tas jiems pa
džiaUsio atjautimo užsitarna
nti liperkant kreaoje ar expreee "Ko
mi Order” arba Įdedant pinigus 1 kanalų ir jį prižiūri. Ir perka
dauja, kad mes Amerikiečiai, vęs; jei ne kuom kitu, tai nors]
vyktų, koksai butų Lietuvos
registruotą išliką.
simas ir priežiūra nepigiai at- gyvenimas be Vilniaus? Jau sumestume 50,000 dol. Vil pašelpa suteikta šio guisro lai
“DRAUGAS” PUBL. 00.
seina. Dabar Amerikos laivai neskaitant to, kad musų se niaus plebiscito reikalams ir ke ii- įvairaus budo patai-I
8334 8. Oakley Avė., Ohicago.
einantieji tuo kanalu turi taip niausias ir dideliausias mies patikrina, kad už tiek pinigo navimu Amerikos Raudonasis i
Tel. Roosevelt 7791
pat užsimokėti kaip Ir kitų tas butų prarastas, šimtai tūk ji suras priemonių Vilniui at Kryžius Lietuvoje gavo didelės j
tautų laivai. Amerikiečiams stančių brolių Vilniečių, ne-1 gauti. Ar tai perdaug? Ne. Mes pagarbos.
LMKSHYBE IK NDZUA KUOMET ATLANKO DRAUGAI.
tat pikta. Jie buvo padarę ne mokančių lenkiškai ir nepa turime stebėtis, kad tokiam Liepos mėnesyje, kada gais
mokėti saviškiems, bet 1913 m. kenčiančių Lenkų tvarkos, dideliam tikslui tiek mažai te rai Kaune siautė, kuomet tuk- Dienos darbas užbaigtus, vakarienė suvalgyta. Jut>ų draugai ateina
Japonija su Anglija pasinau butų amžinai apkirsti nuo Lie reikalaujama. Jeigu tik norė stančiai likosi be pastogės, A-J pamatyti jumis. Tada beveik visi jus norite, kad jūsų namuose, butų
Kryžius linksmybė ir muzika Jus galite patraukti karpetas į šalį ir šokt arba
dojo tuomi, kad Amerika ne tuvos ir sustiprintų Lenkų gai sime, mes galime tą sumą su merikos Raudonasis
. .
.
. *.
klausytis unksmių danių ir juokų garsių aktorių, arba operų garsių
turėjo karuomenės ir privertė valą. Sunku mums įsivaizdin mesti ir musų sostinę išgelbėti rūpinosi nelaimingųjų likimu, pabalio artistų — tas viskas bus jūsų frontnunį, kuomet jus uždėsiStokime darban. Jau musų Ne tik įųaistu, vaistine pagel- te Columbia Rekordą ant Columbįa Grafonolos. Naujas programas
Suvienytąsias Valstijas nusi ti, koks butų tų nelaimingų
lenkti. Dabar jos yra gana Lietuvių likimas. Lenkų val Tautos šventė, šv. Kazimiero ba, liet ir drabužius ir apdenga Į kiekvieną vakarą !( Jus rasite užvardžius, artistų vardus ir numerius
,
,
. \r ♦ inf Vi pilname Columbia Rekordų Katalogo Lietuvių kalboj. Bile vienas Co
stiprios ir Hardingas parodo, džia nepakenčia Lietuvių kal Diena, prisiartino. Paminėkime lis su ei 'i amas. e ur
-1 juluijįO8 pardavėjas su mielu noru suteiks jums vieną. Štai puikus Re
kad jis atieškos teises, kurios bos. Netrukus išstumtų ją iš ją tinkamai ir duokime sunkiai tokios vietos, bažnyčiose, vie- Į kordai. kuriuos jus norite išgirsti:
tapo prarastos pirm aštuone- bažnyčių, mokyklų ir valdžios kovojančiai Tėvynei paspirties. šose įstaigose net ir sankro
10 Inch — 85c.
Užrubežinė Hardin rių metų.
įstaigų, šimtai tūkstančių su Atsiminkime, kad Šv. Kaži vose nelaimingiems ruošė bu
Mcrjrcl* tu mano miela.
Yirbuliu Poliu).
-Svarbiausias dalykas yra sipratusių Lietuvių, jau šian mieras guli Vilniuje. Ten pat tus. Tikrai tai buvo liūdnas i
Valcus. Armonikų duetu*
Orkestrą.
go Politika.
E-4717.
E-4«47.
dešimties milijardų paskola. dien karštų patrijotų, butų pa yra ir Gedimino, Vilniaus įkū reginys, kada tūkstančiai šen
Sesutės Vaiva*.
Kur tu eini. Polka.
lust. Kvartetas.
rėjo, kalnas. Neparduokime ir ten bėgiojo Amerikos Rau-j
Klarnetų Orkestrą.
Žmonis šneka: norėdamas,
\
Kaskart arčiau prieina nau kad tavo draugas tau virstų kinkyti nepakenčiamon Lenkų Lenkam tų musų Tautos šven donojo Kryžiaus jjugelibos ieš-1
Kur upelis teka.
Gerkit šaltyčiai.
Jonus Liutenis, bau.su.
jo prezidento įstojimas iyv&l‘ priešu, paskolink jam pinigų. vergijon. Jų dvasia butų slo tenybių! Tautos šventę šven kodami.
Mifirus choras.
E.1362-'
E-1OO8
pinama,
kalba
marinama,
ger

džią, kas kart labiau aiškėja Amerika šiandie jaučia, kad
čiant, Tautos Fondas kviečia
Tuomet Kaunas įgijo vardą
O ku* sodai. do .-sodeliai.
Viltis.
jo politika ir kas kart didėja šita patarlė ne visai tuščia. būvis naikinamas, žinome, ko jus gelbėti Tautą. Tautos Fon ‘šėtrinio miesto’
nes
kukia pas Lenkus tvarka, koks
laišku* nuo barbutės.
Piemeurlis.
reikalas mums ją žinoti.
l’licniunaa Ir Lušnak'ojia
Europiečiai tarp savęs susipe jų ūkis. Įstumti \į Lenkų ūki das tam tikslui yra įkurtas ir, riems nesurado pastogės,.tiems E-441» J M. Petrauskus, tenor.
E-1716
Arthur Sears Heaming pra šė. Amerika paskolino jiems
nešiodamas tokį brangų vardą, šėtrines būdas Amerikos Rau
llcrybos.
Pjo asaryj.
ninkavimo netvarką, apkrauti
neša mums, kad išrinktasis pinigų; dabar kas kart tan
neilstančiai gelbsti Tėvynę. donasis Kryžius
statydavo.
nusibankrutijusios Lenkų vals
Suvienytų Valstijų prezidentai- kiau ateina balsų iš Europos: tijos skolomis, jie niekados ne Lietuvą. Vien tik šiame pas Slabados (Kauno priemiesčio)
pasidirbo sau aiškių pažiūrų arba Amerika dovanos skolas turėtų progos pakilti.
kutiniam vajuje yra išsiuntęs gyventojų žymi dalis tapo gaiš j Žiūrėkit kad butų Co
Columbia Lietuviški re
septyniuose šituose dalykuose: arba gaus kariauti su savo kal
daugiau kaip tris milijonus ro nuvarginta.
lumbia V&izbaženklis ir
kordai yra stebėtini Lie
Ar mes norėtume prie to pri auksinų Lietuvai gelbėti. Dar
1. Kad Amerika išsipainiotų tininkais. Net ir žmonėse tas
Štai vienas nors labai įspu- paminėk numerius (žo
taviški Rekordai, pada
iš Europos dalykų, sudaryda nuolatui darosi, kad skolinin leisti, kad musų broliai Vilnie padarykime vieną didęliausią dingas, bet juokingas atsitiki- lumbia Rekordų—
ryti Lietuviškų artistų.
ma taikų su Vokiečiais, bet ne kai su kaltininkais pykstasi ir čiai liktų netikusio Lenkų šei pastangą ir Vilnius bus mus! mas.
pripažindama Versailles’o san pešasi. Tas dalykas yra Ame mininkavimo auka? Ar pakęs- Prie to, turime ir kitų rei
Gaisro laike vienas viduti
tume skurdą, kulturųs puoli kalų. Tėvynė mus kviečia pa nio amžiaus žmogus, atvykęs
daros, o pasaulio taikų staty rikai pavojingiausias.
dama ant kitokių pamatų ne Gera nors tiek, kad Amerika mą ir pagaliaus ištautėjimą dėti jai varyt kultūros darbą Amerikos Raudonojo Kryžiaus
gu dabartinė Tautų Sąjunga. yra didelė ir kad ji moka gerb Vilniečių, kurie jau šiandien Musų moksleiviai svetur ir darbuotėn, reikalavo - vilnonio
2. Amerikos teisė neįsileisti ti savo prezidentų. Jei ir rei šaukiasi, kad gelbėtame juos Ateitininkai Lietuvoj pašelpos apdengalo savo kūdikiui. Pa
keleivių, kurių ji nenori, tur kės kariauti, taf už teisvbe, ir iš Lenkų globos? Ar pageidau labai reikalingi. Ar-gi paliksi siuntus peržiūrėtoją ištvri
Tiv.soKlni* Pntaromlmn
tume, kad pas juos atsinaujin me juos be paspirties? Ne! Mu mui dalyko, surado trijų me
būti visų pripažinta.
priešai nepergalės.
tų toji negirdėta pasauly nesą sų privalumas juos remti, kad tų kūdikį visiškai nuogą gu
3. Atnaujinti Amerikos tei
_i____________
ses Ramiojo Vandenyno salos, Lenkai Norį Taikos. monė, vadinama “Lenkų tikė Lietuva turėtų mokytos ir gra linti šėpoje. Lietuvos valdžia
Geriaui-ia* kelias Lietuviams ir Rusam*.
jimu”, kuri iš musų brangaus žiai išauklėtos jaunuomenės taip atjautė Amerikos Raudo
Didžiausi Moderniški Laivai
nes teisės labui sumažėjo, kuo
Katalikų
tikėjimo
taip
skau-;
kuri
vienatinė
tautoj
vilnojo Kryžiaus pagelbą Kaune,
met Vokiečiams priklausiusias
Lenkai šiandie labjaus pa
MANCHURIA MOSOOLIA MINNEKAHDA (Naujas)
salas paėmė Japonai ir dabar geidauja taikos, kaip duonos. džiai tyčiojasi? Ar mums bu tis. Kultūringos tautos kloja kad išreiškimui pudėkos at
Kovo 3-čią
Kovo 17-tą
(3-čią Klasą Tiktai)
tų
malonu
matyti
tuos
nelai

milijonus savo jaunuomenei ssiuntė specijalę komisiją.
neduoda Amerikai Yap’e įsi Taip sako žinomas buvusis
t
Kovo 31-mą
mingus
Lietuvius
be
pasigailė

Trečia
Kliasa
iš
5ew
Yorko
|
Eitkūnus
*130.00
apšviesti.
Ar
gi
būtame
atsi
taisyti kibirkštinį telegrafų Lenkų premjeras Paderew»ki,
Trečia Kliasa Iš Nevv Yorko 1 Eiepojų *132.00
jimo
mulkinamus
ir
draudžia
likėliai ir tam gražiam tikslui BAMBATIERIAI {TA RA K O
teisėmis lygiomis su visais.
kurs nesenai atkeliavo Ameri
Trečios kliaaos pasažieriai valgo didžiam dining kambaryj, kur
mus
net
melsties
gimtoj
kal

tarnai jiems patarnauja. Vždaryti kambariai reservuojami mo
NAI).
kelių tūkstančių negalėtume
4. Nors 1913 m. Anglijai rei- kon patvarkyti savo dvani
terims ir vaikam^ Atsišaukite j Kompanijos Ofisą, 14 No. Dear\
boj?
bom Str. Chiuogt., arba j Lokali Agentu.
sumesti? Mes jau stojame kul (l'riHiųsta 16 Am. Raud. Kryžiaus)
' kalaujnnt, kad Amerikos laivai Kalifornijoje.
Ne.
Tie
klausimai
perskauBet jų geismai nesipildo. Ne
tūringų tautų eilėn. Tą savo
plaukdami Panamos kanalu tuBanibatieriai yra šaltiniu
dųs
,
kad
mes
į
juos
tvirtinan

* retų mokėti, tečians dabar tas tik neturi taikos, bet dar ir
nusistatymą paremkime dar
mokestis turi būti panaikintas. alksta, kaip pripažįsta patsai čiai atsakytume. Mes prie to bais ir šv. Kazimiero Dienoj daugelio limpančių ligų, nes
' Tel. Drorar 7*4*||
5. Tose Azijos šalyse, kurias l’inleretvski. Sako, Lenkai lab negalime prileisti ir privalom parodykime turį teisės nepri jie nešioja tų ligų geibalus. Li
hr. C. Z. Vezellis
po karui apėmė valdyti Angli iausia kenčia dėl alkio. Dirbtu dėt visas pastangas, kad tokia klausoma tauta vadintis. Su- gų gemalus jie nešioja ant ko
jų
ir
pasturgalio
ir
bėginėda

LIETUVIS DEMTISTAS
■
ADVOKATAS
iĮ Valandos:
ja ir Prancūzija pasinaudoda vės uždarytos, tikis sunaikin tragedija neįvyktų.
meskime Tėvynei bent 50,000.
nuo t ryto Iki • rak.{
OMsaa Didmlestrl:
mi
po
įvairius
maisto
daiktus,
fieredomls nuo 4 Ug * vakare
Štai. dabar bus rišamas Vil dol.
mos tų šalių žibalo versmėmis. tas. Kaltina bolševikus.
knygas, imlaujas ay lentynms
4711 80. ASHLAMD AVBMUM
29 South Lą Šalie Street
Amerika turi gauti lygias tei Nors jis apie tuos visus sa niaus klausimas plebiscito, ar
Kun. K. Urbonavyčius,
arti 47-toa Gania
visur tuos gemalus palieka.
ses su Anglija ir Prancūzija. vo tautos vargus artistiniai ba žmonių balsavimo, budu.
T. F. pirm.
Telefonas: Central
IVambatieriai
(tarakonai)
-------------------------- i .. 6. Jūrių telegrafų kabeliai nusako Amerikonams, bet šitų
labiausia veisiasi nešvariose
Vakarais. 812*W
priklausiusieji prieš karų Vo širdys jau ne tiek minkštėja,
J‘W. 33rd St į
KELKIME LIETUVOS
Tuoturpu vidujinis «atsta virtuvėse, kada užgesinti žibu
Tas4a «M*
S
kiečiams turį tapti teisingai kaip anais metais, kuomet čia
KULTŪRĄ.
tymas taip pat reikalunja daug riai, o jeigu dar kur palikta
■B Dr. M. T. STRKOL’IS
padalinti taip didžiųjų viešpi- demokratų partija buvp nesu
i
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas j
lėšų. Tai-gi, broliai amerikie
kalbama. Šiandie šalies gyven Kad tinkamai paminėjus čiai, jei norime, kad mus bran trupinių ar šiaip maisto.
Pcoples Teatro Name
tijuVartojant
Sodiuni
fluorid
1616 W. 47th Str. Tel. Roul. 16
Lietuvių
Dieną,
Šv.
Kuzi/
X- Viešpatijos pasiskolinu tojai savo didumoje žino tik
gioji gimtinė Lietuva grei
■ Valandos: 6 iki k vak. Nedėl 16]
Telefonus Armltage 9770
sios iš Amerikos dešimt mili ruosius Lenkų pageidavimus. mielo Dienoje, 4 d. Kovo, tu čiau pakiltų iš karo griuvėsių, labai pigiai ir greit galima
■iki 12 ryte.
«
MARYAN
S.
ROZYCKI
išnaikinti
bambatieių
vikšrus.
R
Kės.
2914
W.
-l«rd
Street
jardų dolierių turi juos atiduo Taikos pageidavimais jie rime iškalno rengties, nes remkime jos kultūrines įstai
ML'ZYKOS OlRMKTORIVH
R
Nuo ryto iki plėk
Tais
milteliais
reikia
išjnlti
Mokytojas
Plano.
Teorijos
Ir
■Tel. McKlnley 263
lik prisidengia. Tikrieji jų tik stropiai rengianties gali gas, šelpkime besilnokinančią
tiKompozicijos
2021 N. Wa,tcm Avė.
priderinai
prisirengti. jaunuomenę, aukokime Tautos pasienius ir ant lentvnių.
inipcrijaliztna* ir nta
&itie septyni punktai paro geismai
Cliicagn, III.
do, kad dlurdingas neketina Utilitarizmas. Jei Lenkui norė Visi, kas tik trokšta Lietu Fondini bent dienos uždarbį pa Tie milteliui nesinaugia bninužkabinėti svetimų šabų. bet tų taikos, kaip tvirtinu Len vai ką gera pudaryli. šioje kėlimui suvargintos, karo naš batierų, bet limpa prie jų ko
Į taip-gi nemintija leisti, kad ki kas pi juristas, jie jų turėtų. lai šventėje turi prisidėti. ta prislėgtos mus močiutės jų. Kadangi savo kojas jie nuo
latos laižo, tat uždėdę tų mil
ti užkabinėtų A menkų. Tas ro Senai butų turėję. Jie butų Karo suvarginta Lietuva Iv Lietuvos.
DR. S. BIEŽ1S
telių tuojau stimpa.
Praktikuoja M
LIET L VIS GYDYTOJAU
dosi taip paprastas ir taip uiš- apsistoję savo etnografiniuose musų pagalbos vargu bega
l
IR CHIRURGAS
Ofisas 3149 Bo.
Kas
nori,
kad
Lietuvoje
neKadangi
Kodium
fluorid
yra
[ kils dalykas, teeinu* preziden rubežiuose ir Imlų vedę rimtai lės pati viską atstatyti, nes
Kertė 33-ro 8t.,
2201 West 3Snd Street
m.
sirastų bemokslių, t. y. nemo pavojingas tiR tada, kadu žmo
Ganai «X22
8PECIJALI8TAB
“tui labai sunku būva išpildyti valstybės kūrybos darbų, šian visųpirina turi kreipti domę
42n<l Street
MctertAkų, Vyrllkų, taipgi chro
kančių skaityti rašyti, kas no gus nurija jo nors.šaukštą, tni|8Bc* 3114 W. Tel.
McKlnley 49S8J
tų, ką kiekvienas žmogus leng- die jie tad butų turėję ne tik prieš išlaukinius priešus, kad
niškų Ilgų.
ri pakelti savo brolius iš tum- reikia tik daboti, kad jų neužOFISO VALANDOS: Nuo lt ryto
taikų, bet ir duonos ir kitokių nuo jų apsigynus.
t vai padaro savo dalykuose.
Iki * po platų, duo C Iki • valaasybės, lai aukoja nors mažą pilus ant maisto, bet truputis
di» vakare.
K Lengva butų ir prezidentams gerybių.
Nedėliotais nuo • iki I po plak
Deja, tuikos jie nenori. Jie jų nepaiiiokitio. Paskui pusi dalelę savo uždarbio Lietuvos nedaug kenkia.
į bei karaliams savo nematyt
Tel. Handolph 2KIIH
Ti
kultūros
reikalams.
švnriai užlaikyk srutynas ir
A. A. SLAK1S
2|vetimo neužkabinuait, jei ant svajoja apie didelę Lenkiją, n- traukiančius bolševikus jie iŠ
ADVOKATAS
Kaip tai malonu matyli, kai nuobėgas ir karts nuo karto
■viešputijų butų teismus taip pie Lenkijos imjMuiją. Palai nulijo siigryžo Lietuvon ir (iiiOfisas vldumlestyj
AHHOCTATION BIHG.
kaip yra ant pavienių asmenų. ko jie skaitlingą karuontenę. dijon veikti savo pragaištingų musų broliai pasilikę Lietuve verdančiu vandeniu nuplauk
HilIHIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIMIIINIinin
19 8o. In Salio St.
!. Amerika nenorėjo savintis sn- (ilobia aplinkui svetimus že darbų. Ir dirba tuos darbus ne je visomis išgalėmis stengias Verdantis vanduo su muilu ar Valandos: 9 ryto Iki E po pietų
lies. 1139 Independckoo Dlvd.
bi'itt
kokiu
šarmu
yra
pigiau

l’anedčUals iki 8 vakare
kuodaiiginusin
mokyklų
užves
Telefonas Von Buren 394
atsižvelgdami
j
savo
pačių
ar

ku rios priklausė Vokietijai. mes. okupuoja svetimas terito
Nodėlloinls ofisas uždarytas
sia
ir
geriausia
dezinfekcija.
ti, bet jiems trūksta mokytojų
Tas sulas pasisavino Japonija, rijas. šiandie Laikui milita timą pragaištį.
kuri jau pirma turėjo netolie ristini kvėpuoja ir juo gyvenu. 'I'aip tatai l/enkai ištroškę tas mokyklas vesti, trūksta
ltu«as Gydytojas rl Chlrargaa
rntikvedžių-knygų, lėšų gi din Tai. Tardė 666*
taikos.
se kitų salų. Kol dvi šalys, val Ir šaukia, jie norį taikos!
Drorar 344*
l’lioae tieelov 7439
HpcctJalistiM MntertAkų, Vyrltkų
adėkiim'
trūksta. '
Dr. V. A. tIMKUS
Bukinu' įsitikinę, kad tokiai* labiau
Ne kas kilus, kaip tik įnilidė salas netoli Amerikos sulų,
Valkų Ir visų clironlikų Ugų
DR.
I.
M.
FE1NBERG
aukokiiiK* Tauto# Llotuvla Gydytojaa,
Gydo specijaUal visokias vyrų Ir
tol Amerikai nebuvo pavojaus tarizinas surijo jiems visą duo tvirtinimais Išnikai Amerikoje jiems
VALANDOM: 16—11 ryto 2—g po
moterų lytiškas ligas
pietų, 7—a vak. Medėltnnit* 16—11d.
dienos uždarbį
ssoa k
e Kuomet abejos salos teko Ju- ną. Jų niililurizmus sukiršino neras sau užuojautos ir susi- Kandim bent
24(11 Madlsusi Ntr.. kumpas WtwOfliui* 3334 8o. Halated Hl., Chicaflo
Valandos: 10 12 Iš ryto 1- 3 Ir
lem A*e.. Chk-ago
jKmutns, tuomet susidarė mui- Rusijos bolševikus, šitie išnai mylėjirno. Amerika pažino juos1 Lietuvos kultiiro* reikalam*.
Telefonas Drover 9693
6—* vakar* Kad. 19—19 16 rrto.
Valandos: 2- I po p»rt 7 — 9 vak
i
Tautoti
I
’
ondaa.
miiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii
ius, arba ratas, vienos sveti kino Lenkijos plotus. It lūs iŠ .jų darbų.
a—
t
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Lietuviški Rekordai

AMERIKONIŠKA LINIJA
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DR. 6. M. GLASER

DR. A. A. ROTH,

Ketvirfa3Iems, Vas. 2?, 192t

ŪRIŪGIS
skis, P. Adomėnus, M. Fran- sudaryti pastovų kursą, tvar
kis, P. Mališauskus, K. Kučin ką persiuhtime pinigų ir ki
skas, F. Stasevičiu.
tus patogumus finansiniuose

/

S
Dr. L E. MAKARAS
Lietuvy* Gydytoja*, Ir Chirurgu
Ofisus 109D0 Ko. Michlgan Avė.,
Vul. 10 iki 12 ryte: 2 Iki
4 po
piet, 0:30 Iki 8:30 vakare
Raaideacija: 1O5S* Perry Avė.

susisiekimuose
su Lietuva
(A.
B.
Strimaitis)
“tokia įstai
WESTVILLE, IIX.
ST. CLAIR, FA.
Tel. Pullman 842
ga, suko tas pats p. Strimaitis,
Vasario 13 dienų A. L. R. K. galėtų būti dabar organizuoja
Atvykęs Westvillėn pama
Ši kolonija maža ir Lietuvių
Moterų Sąjungos 32-tros kuo ma New Yorke, Buitie States
gyvena neperdaug, vienok tu čiau ant gatvių išmėtytus la
pos buvo mėnesinis susirinki Bank”, kurio banko A. Stri jTel. Canal 6222
2
rime siivo bažnyčių ir neuž pelius. kad bus parapijos va
mas Sv. Gabrieliaus parapijos maitis yra direktoriumi. Toliau O. DR. C. K. CHERRYS S
mirštame tėvynės. Musų kle karas. Nieko nežinodamas nuė
LIETUVIS 1) E N TĮSTAS
2
svetainėj. Jame svarstyta ne p. A. Strimaitis sako, kad
bonas darbštus, todėl ir liesu jau ir aš pažiūrėti. Įėjęs sve
12201 Wcst 22-ntl & so. l.eavitt St.^
tik kuopos, bet ir parapijos šitas bankas turėtų tarnauti
Chicugo
jį
me užsnūdę. Jau bažnyčioje tainėn sužinojau, kad vakaras
9:30 1A. M. to 12 N.3
ir tėvynės reikalai.Nutarta $30 kaijio centras Amerikos Lietu Valundoa: 1».
M. to 8:00 P. M. o}
*
1:00
įsitaisėme ir daugiau altorių, yra ne katalikų, bet nezaležpaaukoti nupirkimui bažnyti vių finansinio veikimo, podrau
kurių pašventinimas buvo 13 ninkų. Norėjau išeiti, bet žin
nių rūbų, $10 Šv. Kazimiero ge centrus susisiekimui >u Lie
Vasario. Pašventinimas buvo geidumo delei pasilikau pa
Vienuolynui, $10 Tėvynės rei tuva, nustatymui pastovių sansu iškilmėmis. Buvo ir sveti žiūrėti. Pirmiausia dainavo jų
kalams ir $5 pasidariusio ui.- tikių finansinėse operacijose ir
J. P. WAITCHEES
neva choras, paskui buvo lo
mų kunigų.
L. L. P. stoties lėšoms.
Lawyer
tinkamam patarnavimui netik
Žiemos dar kaip ir nematė šimas, kurio niekaip negalėjau
LIETUVIS ADVOKATAS
Tame susirinkime į moteris musų Amerikos Lietuviam, bet Į Vakarais: 4500 S. Ashland Avė.
me.
Kriaučius. suprasti. Po viskam ėjau iš sve
Tel. Yarda 1063
ir merginas atsikreipė L. L. ir Liet. žmonėms ir Valdžiai
tainės kaip musę nurijęs.
! Dien. K<x»m 51*—159 N. Calrk St.
jų
santikiuose
su
Amerika
”
.
P. stotis, kad kuopa išrink
Tel. Randolph 3507
GIRARDVILLE PA.
Vargonininkai bambiaai neza- tų dvi nari pasidarbuoti atei Nors p. Strimaitis sako, tai
ležninkams laiko “mišias.” nančiai paskolai.
Prašymų busianti “Lietuvių įstaiga”,
Anglekasiai nerimsta, senų
kuopa
priėmė
ir
išrinko
kiliai tečiau iš p. Vinikt) žodžių ma
Pabuvęs porų dienų sužino
Telefaasa Pullnaa
unijų meta, o rašosi prie I. M'.
tyti,
kad
negana
įsteigti
“
CIea
darbščias
merginas:
O.
A.
Ne
Dr.
P.
P. ZALLYS
W. Reiktų darbininkams gerui jau ir apie nezaležninkų luini
Lietuvis
Dentistas
ring
Ilouse
”
ir
nusiųsti
j
Lie

apsižiūrėti, kad paskui nereik bizus. Vienų rytmetį nuėjau vuliutę ir C. Jononliutę.
10*01
So.
Michlgan
Aveniu
tuvą atsakančius kompetentiš
KoMlead, III.
tų gailėties. Visiems žinoma pažiūrėti jų “mišių”. Apart Turiu pranešti, kad po Ve
H ryto Iki B Tokrrr
manęs žmonių daugiau kirk li lykų kuopa rengia puikų va kits žmones, kurie perlaidomis Pel.VAIANOOSi
Pullman S49 Ir 31*0.
kas tai per unija.
žėj nebuvo. Išeina bambizat karų. Musų kuopa niekados ir jų išdalinimu žmonėms rū
Darbai eina gerai.
laikytį “mišių”, užgieda “glo- nestos veikus, nes jau ir da pintųsi”. Jo nuomone, “prie
Jaunimas energingai dar
ria” ir stovi. Pastovėjęs pra bar mano apie rudens darbus tokio darbo ir sutarties reikė
buojasi. Rengia vakarus, ba
dėjo apie “altorių” grabaiio ir nutarė suiengti rankų dir tų pritraukti ir svetimtaučių
lius; daugiausiai darbuojasi tis. Taip besigrabalioilamas ir
firmas, kurios turi transakci
binių parodą.
parapijos naudai. Vaikai ir-gi “mišias” užbaigė. Ant galo
jų su Lietuva.” Nors p. M. ViA. B. Gencauskaitė,
organizuojasi ir veikia.
nikas to aiškiai nesako, bet iš
dar sukalbėjo poterius su len
Kp. rasi. jo sekančių žodžių aiškiai ma Duokit Okulistui Pritai
Svočia.
kiškais “žyvatais.” Aliu ne-j
kinti Akinius Jūsų Akims
tyti, kad svetimtaučių firmo
zaležninkų bambizai yra var
LEDO VANDUO.
mis p. Vinikas vadina Žydų
SHENANDOAH. PA.
gonininkai. Vienas būva jau
t
nuo seniau, o kitas, sakoma, (1’iislUBta iš Am. Itdud. Kryžiaus) firmas. P.Vinikus sako: “Gal
devyniasdešimtas dalis visų
Lietuvių skaičiumi ši koloni atvykęs iš Lawrence, Mas*.,
Amerikoje,
daugiau
negu
ki

piniginių transakcijų veda Žy
ja didžiausia, bet veikimu at kurį jų vyskupas pakrapijęs
silikus, mažesnės kolonijoj jų padarė kunigu. Westvillės ne- tose valstijose, ypatingai'dirb dų įstaigos, kurios su Lietuvių
visakame pralenkia.
Gaila zaležninkės bobelės džiaugiasi tinėse, vartojama ledo vanduo.1 bankais Lietuvoje visai nesi
darosi žiūrint į mus tautie turėdamos du jaunu bambizu. Nors paprastai ligų gemalai skaito, jais nepasitiki, su jais
čius. Nors skaitosi susipratu Jankauskas jau susiprato ir šaltyje nebujoja, bet vis-gi jokių reikalų nedaro, ir užtai
siais, vienok panašus susipra atsiprašė visų, kuriuos ilgų lai negalime būti tikri, kad ledo galį padėkavoti tiktai patys
timas skamba tik saliune ir kų klaidino. Ateis laikas, kad vanduo gali juos užmušti. Lietuvos Lietuviai bunkįeriai,
Jūsų akjs gal reikalauja gy
saliunininkai už tai pagiria. ir tie susipras* tik gaila tų Nors tai stebėtinas dalykas, kurie negali reikalų sutvarky
dymo, arba pritaikymo akinių.
bet
jau
buvo
atsitikimų,
kur
ti
taip,
kaip
oridėra
eivilizuo
Užsnūdę darbininkai, jauni tamsių žmonių, kuriuos dabar
Kaipo
Okulistas galiu duoti
ledus, ar, geriau sakant, ledo tos šalies fina,:*ieriains”. Šitą
jums patarimų.
mas ir visi, neskiriant
laisvajie taip mulkina ir išnaudoja. vanduo buvo ligų užkrėtimo
*
Aukso Filled 44, 45, 40. 7,
patvirtina ir rezoliutyvinė su
manių su komunistais.
$8. >9, 410.
Svečias.
šaltiniu.
Cyslo aukso >6, 47, 48, 49.
sirinkimo mintis, išreikšta pro
Aistuotojas.
$10. 411. 412Skaitlius gemalų, kurie tarp tokole: snsinešimui su ameri
Apsibuvęs ant State St. per
ROSELAND, ILL.
23 metus.
sta
šaltyje,
net
ir
leduose,
yra
konais
bankieriais
ir
Žydais
CHICAGO, HEIGHTS. ILL.
Ištaisau žvairumų. Gylau vi
labai mažas. Prisiėjus jiems bankieriais, kurie turi” ir tt.
sokias aklų ligas. Išpjaunu ton
Iš L. L. P. stoties veikimo.
ilgiau pabūti leduose visi su išrinktas komitetas iš kun. Jo ai lūs.
Vasario 16 d., š. ui., Lietu Sausioz 23 d. L. L. P. stotis,
šąlą. Tas patvirtina, kad le no Žibaus, adv. F. Bagočiaus
FRANKLIN O. CARTER
vos Vyčių kp. laikė metinį su
su pagelba draugijų, suruošė das yra geras būdas naikinti ir pil. M. J. Viniko.
M. D.
sirinkimų. Pirmininkavo gerb.
pasilinksminimo vakarų Lietu ligų gemalus.
Todėl išeina, kad jeigu m
120 So. State St.
klebonas A. Baltutis, rast. vos Gynimo Komiteto namini.
Žinoma,
ledas
turi
būti
at

moka su Žydais koojieruoti
(Dapkus perskaitė nutarimus iš
Valandos nuo 9 iki 8.
Publikos buvo apie keturi šim sargiai vartojamas ir švaiiai Lietuvos bankininkai Lietu
Nedaliomis nuo 10 iki 12.'
Birželio 16-tos. Nors ir norėtu
tai asmenų.
užlaikomas. Visados jurui įde viai, tai su jais gerą biznį įna
si pasigirti, bet skaitytojai paPrie progos pasitaikė gauti dant leihuinėn privalo būti gio pradėt Amerikos Lietuviai
iėiuys, kad buvome prisnūdę.
ir kalbėtojas p. S. Valančius. nuplautas, o dedant į vandenį finansierini ”, dalyvavusieji I
Dabar kad veiksim, tai veik
sim.
- Baigiant programų jis nupiešė būtinai turi Imti jierplautas. minėtam.' suvažiavime.
P° FlCDimO *
dabartinį Lietuvos padėjimų ir Atšaldintas prie ledo vanduo Šitie Amerikos Lietuviai fi- # DRi Ui bASiUTIS
Šiame susirinkime-atsilankė priminė susirinkusiems, kad
daug geriau vartoti, negu van
dentistas
Vyčiai broliai Kanovarskiai iš kiek kas gali paaukotų Lietu duo, kuriame ledas laikomas nanuieriai, j>. Račkausko *0- 5
3331 South Ilalstcd Str.
džiais
tariant,
“
pridėjus
Ame-Į*
Clevelando, kurie čia apsigyve vos reikalams. Aukų surinkta atšaldymo delei. Ledo vandenį
JValandoa: 9—12 A. M.
®
g.
g £> J^£
no. Todėl
nutarėme po $111.00. Vakaras pelno davė geriant, putartina gerti paleng rikoj įgytą patyrimą'ir moilerniškobiznio metodą, sutvarkys
Velykų
surengti
vakarų. $100.00.
va ir po truputį, ne dideliais tą taip apleistą laisvos Lietu
I Komisijon
pakvietėme
ir
Pinigai draftu tapo pasiųs guršniais ant syk.
vos reikalą”, t. y. susidėję su
svetį J. Kanovarskį. Minė ti. Lietuvon Gynimo Komite
Žydais
“įsteigs Lietuvoje tik
tame susirinkime liko išdalin tui.
L. Pilietis.
LIETUVOS PREKYBOS IR rą banką, ne spekuliacijos įsPerkėlė acavo ofisų po num
tos rolės “Kaminakrėtis ir
PRAMONES BANKAS.
lai?;,
ir
v,,
tą,,
rrikalur
<'ivi-IĮ,
729
A„nuel
Aukojo:
maluninkas”.
užimtuose
kraštuose
priimtais
■
■
Po 10: K. Jakavičia, Ig. TišKp<-<-ijuli*tas
■
Chieagos Jleiglits jaunimus
(Tąsa.)
budais . Dieve jiem jaulėk.... Į Inziovv, 5UITERV i* VYRŲ LIGI,2
yra draugiškas ir jų -tarp*' kevičia.
P. Račkauskas toliau sako, Jvalandosnuo 10 Iki 12 lSryto; nuog
Kad p. Bagoęius deponuo
Po
$3.00:
J.
Kačinskas,
J.
■2 iki 5 po pietų; nuo 7 Iki 8:30a
viešpatauja vienybė. Todėl
!
durna* dolieriu* Irving Bank kad atatinkami žingsniai yra ■vakaro. Nedaliomis 10 kli 1
Jurgaitis,
M.
Kalnikas,
J.
liau

daug galima bus nuveikti.
Telefonas Dreael 2»»«
musų sąskaiton savo perlaidų daroma, ir Kaune organizuoja
kas.
,
Av-lis.
Po $2.00: P. Merkelis, J. išmokėjimui, turėjo nuostolį mus Bankas, kuris bus ankšta
Paukštys, S. Virkutis, J. Nie dėl kurso skirtumo, m. Bunka* me kontakte su Buitie Stale
WAUKEGAN. ILL.
Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
nekalta*. 1’. Bagoęius galėjo Banku New Yorke*'.
dvaras, J. Kuizinas.
I.IKTIVIS AKIV HnBCIAMSTAH
ant kurso ir išlošti. Mes iš jo I’. V. Mikolainis sako. kad
Po
$1.00:
K.
Jončius,
J.
APalingvlnii v Imu aklų
Vasario S ii. draugijų sve
tempimų
kaa
yra
toks sumanymas esą pilnai į
prložaatiml akaurlėroniavičia,
J.
Klibinąs,
O. Kli nuostolių sau jokio pelno ne
Jlino
jcalvoR.
avalNu

tainėje, Šv. Baltramiejaus Mo
li a. aptemimo, nerturėjome; kiek už jo deponuo vykinamas, tiktai be Amerikos
binąs,
J.
Jonilionis,
J.
(luinuvottimų. akaudančlue
kyklos Aimanai surengė iškil
užeideųuėiua karAČIu aklų kreivo* aky®,
tu* dolieriu* gavome auksinų, Lietuvių “fiiiansierių” (o mes Irkaterukto.
lauskas,
Jg.
Atkučiunas,
J.
1
Di

nenileitlo; netikras akie tndedam,
mingą balių, kuris buvo vie
Oarotua ejczainlnaM iektra parodantis nit«
liek ir įrašėme jo sąskaitom priminsime ir Žydų) koopera ilauaiHM
klaida*. Akiniai pritaikomi teleinnus iš puikiausių VVaukegane. liumi*, A. Paliulis. K. Gruzdis,
gai. toli Ir eiti įminantiems pagelbata. flercijos,
esą
reikia
ir
Lietuve
IpHdt'*
savo
regėjimo ir vaikus einančius
Iš
viso
kas
ankščiau
pasaky

mokyklon. Valandos; nuo 12 Iki B vrtkaro.
Jaunimas ir visi dalyvavusieji Fr. Gedminas, Ig. < įžūlūs. Pe.t.
Valdžios
priturimo,
bei
jiadė
Nedaliomis
nuo
10 Iki l vai. po pietų.
ta, matyti, kad visi to susirin
patenkinti. Vakarų gabiai ve Povilionis, V. Miknevičia, A.
47 St. ir Ashland Av.
kimo “faktai” yra arba sufa jinio. “Idant jį gauti, sako to 1553 W.TeleroniM
Dra.er
dė p-lė Onu Burbiutė ir Knz. Nakrašis, K. Paukštis, F. Stalinus
p.
Mikolainis,
reikia
nt
brikuoti, arba falsifikuoti, ar
sevičia,
P.
Šalkauskas,
J.
Vai

Vasilius.
kis, A. Steponavičių, J. Hen ba savaip nušviesti, ii- vis tai kreipti tos vablžios ntvdą j
Taipgi turiu priminti, kad rius, A. Kauskis, P. Samoška, mi tikslu diskredituoti m. Ban dabartinį nelemtą dalykų sto
VALENTINE IlRESMAKING
COLLEGEH
šita jaunimo organizacija nė M. VuŠkaitė, J. hambrauskis, ką. Centralinė mintis, kuri vį ir spiriuntj reikalą tą \is [AKOS S. MalMcl.
2407 W.
ra toji pati, kuri turėjo balių K. Vnlritis, H. Vitkus, Pr. Gri raudonu siulu reiškiasi visų ką pataisyti”.
1M5O N. Wellx SL
Mokyklom Jungi. ValaUJo«.
Sausio 23 dieną, kuris buvo cius, V. Gricius, K. Gulvannu dalyvavusių susirinkime “fi- Sudėjus visą tai labai keis 137
Moko Siuvimo, l'atternų Kirpt-]
lie.Migning bizniui ir narnama..
“Drauge” aprašytas.
skus, J. laikas, V. Drazdaus- nansierių” kalbose ir kuri juos tas yra Li.duvos Atstovybės Inio,
[Vietos duodamos dykai, Diplomai.)
lengvais atinokėjlmals.^
Taip-gi pranešu, ku«l ir kaitė, R. Kiininienė, .L (Jrlio visus krūvon suvedė, yra noras Amerikoj elgimasis. Jau savo [MoknluM
IkIohos dienomb. ir vakarais. Paatsakyiiie
iš
šių
metų
S|»alio
reikr.Iuukit knygelės.
VV'niikeguno Aimanai darbuo nas, M. Valantienė, Vincavie sudaryti “Clcaring Ilouse”.
Tel. Seeley 1843
jasi taip kaip ir kitos Alinimų nė, Y. Navickus. A. Puidokas,
Sumanytojų nuomom', lai mėli. 7 d. No. 4580 dėl prisių
SARA PATEK, pirmininkėj
din ugi jos kituose miestuose. I’. Puldavičiu, R. Žilinskienė, turėtų Imti centralinė įstaiga, s,o mum* nuorašo p. Vileišio
Jie žudą daug nuveikti savo I). Narkunas, P. Taniušaitis, per kurių Įiereitų visos pinigi telegramos p. Finunsų, Preky
parapijai ir savo naudai.
J. Mališauskus, J. Puodžių nės perlaidos į Lietuvą (Vini Ims ii' Pramonės Mini-teįiui is BIZNIERIAI GARSINKiTES
< <
“Duke”.
na-, A. Barškėtas, J. Siminau- kas), kuri gaktų ir* prilaktų
(Pabaiga bus). z
DRAUGT.”
MILWAUKBE, WIS.

Dr.F.O.Carter

rj

UTHUANIAN SALES
CORPORATION
Per Spalio mėnesį Lietuvoje išmokėjo du mili
jonų keturis šimtus penkiasdešimtis tūkstančių,
devynis šimtus keturiolika auksinų atsiųstų per
mus iš Amerikos. Lapkričio mėnesį iš Amerikos
pasiuntė per mus į Lietuvą 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 mažą 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 vieną? skati
kas prapuolęs siunčiant per mus.

AR NE LAIKAS
Ir Tamstai siųsti savo giminėms Lietuvoje pini

gu ant pavasario? Ar ne laikas pradėti siųsti per
įstaigą, kuri yra suvirš dviejų tūkstančių Lietuvių
nuosavybė?
Rašyk šiandien ir reikalauk kad mes prisiųsta
me savo kursą, tada sulygink su kitais.
Visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:

Lithuanian Sales Corp.
414 West Broadway,
Boston 27, Mass.
Arba į musų skyrius:
CHICAGOJE, 3249 South Halsted Street,
WILKES-BARRE, 300 Savoj Theatre Bldg.

U.S.MAI USBMiSSS
Iš

Ncm

Yorko be jokių mainymu tiesiai |

BREMEN ir DANZIG
S. S. ANTIGONE Kovo 12 ir Balandžio 30
S. S. SUSQUEHANNA Išplauks Bal. 6 ir Geguž. 21
Atsigaukit pas H. Clauasenlns & ('o. General. Fssažieriniui Agentai |
1OO N. La Šalie St.. Chtvagu. 111.

Tel. Krankliu 4130

Arba kreipkitės prie mus lokalio agento.

■

S DR. CHARLES SEGAL;

J

g

g

Carter’s Uttle Liver Pilis
Negali Boti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba

Vaistas Kuris
Reikalingas Visiems

Maža Pignlka
Mažas Dosas
Maža Kaina

ARTER’S 1RON PILLS

Kraaja* nrtarlatU Oelrllra
yra prlrtaattnil KbNAkuMų
valda.

C

Jums pagelbės, pamėginkite

v
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i ticnivos prekybos b nunoNES

BANKAS
ir jo skyriai
Vilniuj
Liepojuj

Panevėžyj
Klaipėdoj

Šiauliuos
Marijampolėj

Virbalyje

kogreieiutisiu išmoka pinigus pasiųstu* per savo AGEN
TŪRĄ NEVVARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi
nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi
7% padėjus 2 metams
5% ”
1
”
3%

”

neapribuot&m laikui.

Pinigus pasiuntiniui priima ir informacijas apie susidė
jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

M. NARJAUSKAS
747 BROAD STREET,

NEWARK, N. X

iiuitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiitiiiiiiiimiinMiiHiiiii

O RA ŪGIS

Ketvirtadienis, Vas. 24, 1921

A. Manžumus $2.00.
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Po$l: R. Aglinienė, K. Pau
lius, J. Količius, K. Treigis,
S. Oskelunas, S. Turapaitis, W.
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOMB PL
Grigaliūnas, G. Grabo, P. Me
NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 ^IENŲ.
SUSKALDYTOS PENKIOS PASKUTINIS PATARNAVI
VISŲ DOMEI.
nester,
C.
Glikof,
A.
Levy,
C.
MAS MIRUSIAM KO
GELEŽINĖS ŠĖPOS.
"T*
Tauseg, J. Olson, A. Bauski,
MISIJONIERIUI.
Iš priežasties Lietuvos neEsame registruoti Lietu
Parduodame
laivakortes
P.
Livy,
L.
Drifus,
A.
Kerow,
Sakoma, paimta $80.000.
vos
Atstovybės Washingprigulmybės šventės, mokslei
į Lietuvą ir iš Lietuvos.
E. Murphy, G. Amburl, d. A.
Šiandie
laidojamas
miręs
tone.
vių vakatas, kuris turėjo imli
Užpraeitų naktį keturi plėši
Johnson, G. B. Levy, II. LoCook
apskričio
komisijonierių
Vasario 20 d., \Vest Pnllmakai įsikraustė Jolin Magnus
rig, J. Js Ebzei, E. Ponio, U.
Parduodame lotus, na
Padarome legališkus do
no Lietuvių parapijos svetai
kompanijos,
1035 \Vest 35 pirmininkus Peter Iteinberg.
Menester,
L.
Levy,
A.'Pasrus,
mus, farmas, padarome
.Miesto tarybos parėdymu li nėj, liko perkeltas į Vasario 27
kumentus,
dovernastis,
gat, “mail order” ofisuosna.
K.
Mnisin,
G.
S.
\Volfp.
paskolas ir apdraudžiamo
suskaldė penkias geležines šė gi 1:00 dieną visi miesto ofi d.
įgaliojimo uktus.
B.
Lieng
75c.
nuo ugnies.
tikslui Vakarų rengimo-komisija ne
pas ir išnešė apie $80,000 pini sui bus uždaryti.
Po 50c.: M. Mastuc, A. Srie
spėjo laiku pranešt man, kad
gais ir kitomis apdraudos po- taryba padarė rezoliuciją.
gei,
S. Ųoldsmith, N. Toucb, E
Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas
peronils. Bet daugiausia jiems Aldermanai ir miesto valdi- sulaikius pranešimus.
C. Kurcli, A. Glekof, M. VVarįlinkai ^alyvaus laidotuvėse.
Tai-gi, iš priežasties svarbes
tekę pinigų.
szauski, J. Markfut, A. Malinio reikalo, ihusų paimtas va
Per šešias valandas plėšikai
LANDIS. karas likosi atidėtas savaitei nauskis, D. Burksbu, A. Bon- | 901 W. 33rd Street
Tel. Yards 4669
Chicago, III.
panaktinį turėjo nelaisvėje ir GINA TEISĖJĄ
-____ »
der, E. Moored, W. Palesid, G.
toliau.
visas laikas dip>o aplink šė
Gek|net, W. McBraid, G. DulVisi tie, kurie turite nusi
pas. Tuo visu laiku panaktinis Kongreso žeanesniojo luito
kv, P. Lynch, C'. Colman, J.
su revolveriu buvo priverčia juridinis komitetas dar nenu pirkę bilietus galėsite su jais Bouener, T. Englįsh, W. Baumas per alarmo prietaisą pra sprendė, kų jfs turės padary įeiti ir Vas 27. Apgaut niau re, G. Eisiįised, T. Walsli, D.
nešti detektivų ofisan, kad ti su federaliu teisėju kandis, jame,’ kad įvyko permaina ir Manester, M. Stnitli, C. Eem-y,
Fabionas ir Mickievicz ved.
prieš kėli kongreso atstovus sykiu nenustojame vilties, jog
viskas esą tvarkoje.
F.
J.
Cassona,
C.
Bremen.
C.
buvę A. Petratis Ir S. L. Fabionas
Vėl t v formaliai pakėlė skun jei ne tiek pat, tai dar dau
B. Modles, P. Bauman.
Kompanijos pareiškimas.
Siuntimas pinigų, laivakor
dą.
ginus svečių ir rėmėjų turė
\
*
Po
25c.:
E.
IVatson,
R.
J.
tės, pašportai ir tt.
Paimtu pinigą kiekybė su-, Gal teisėjas bus pakviestas sime.
Smitli
ir
F.
Fifer.
NOTARIJLAAS
.žinota nuo paties kompanijos iš savo dviejų užsiėmimų pa Vakaro programų kai jau
Real
Estate,
Paskolos, Insurtnal
Patarčių ir kitiems Lietu
Ir tt.
viršininko John Magnus parci sirinkti vieną.
pirmiau rašiau, atliks gabiau
viams prisiminus apie Lietuvą 800 W. 35th SU, Kamp. Halstcd St.
Koresp.
škimo policijai.
“Sausųjų” vadai čia gina sios musų spėkos.
Tel.: Boulevarti Alt 1
nepraleisti progos neparinlnis
Valyt 9 iki 6 kasdieną.
Tikroji suma tečiau dar ne teisėją Landisą. Sako, “'slapie
aukų. Matydamas Amerikos Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
žinoma. Ofisų viršininkai pir ji ” pakelia * prieš jį atakas.
IŠ NORTH SIDES.
Ned.: iki 3 po pietų.
dolieriais apkrautą nepriklau
miau turės padaryti sąskai Nes teisėjas stffnrkiai baudžia
somą Lietuvą, išsivėps lenkiš
tas, kad tikrai sužinoti sumą. peržengiančius prohibicijos Įs- Jau keletas dienų beliko iki
kas vilkas, o narsus Lietuvos
kokia teko plėšikams.
Lab. Sąj. G kp. vakaro, kuris
tatvma.
kareivinį išdaužys jam visus
Panaktinis James Parlon,
bus Vasario 27 d., Š.v. Mykolo'
dantis.^ Perlėkęs i iš Vilniaus
Dnnguiųa Amerikonų reikalauja greito, patarnavi
G0 metų, 4943 So. Miebigan a- NEW YORKĄ PALIETĖ KI parapijos svetainėje. 1644 IVamo, gi telefonas ta jam duoda. Šiandiena Ameri
Varšuvon tupės Pilsudskio užve., kurį plėšikai išeiilami bu
bansia Avė.
'
TA VĖTRA.
3107
So.
Morgan
Street
ka via didžiausią vartoju telefono visam pasau
pečky ir maitindamos bulvine
vo surišę, pasiliuosavo ir pat
Kadangi tas vakaras ren
CHICAGO. ILLINOIS
koše, iki nugaiš, nenorės nei
li.].
sai'pranašė Beariu# gat. nuo New York, Vas. 23. — šitą giamas musų pačių naudai ir
Telefonas Yanls 5032
Dar nėra pilnai keturiasdešimtu—penki metai kaip
pažiūrėti į Lietuvos šalį.
Valandos:
— 8 iki 11 iš ryto:
vados policijai.
miestą ir kitus palietė antro tautos garbei, tat prašome
Profesorius Bell išrado telefoną, o šiandieną Su
'P. Vaitkus.
6 po pietų iki 8 Vak. NedėlioPo to tuojaus dar ir iš kitų ji dar smarkesnė, -su sniegu nortlisidiečių paremti jį skait
mia nuo 6 iki 8 vai. vakare.
vienytose
Valstijose yra 12,000,000 telefonų pri
Aukų rinkėjau.
-nuovadų atvyko policija iš vėtra. Privertė daugybę snie lingu ^atsilankymu. Vakaras
gulinčių arba sujungtų su Bell Systemų.
go. Miestui brangiai atsiėjo bus įdomus, nes daug ką iš ŪKININKŲ KONCERTAS.
Iš vish telefonų pasikalbėjimų kurie pereina per
gros tau ofh?an. .
SS'
girsite
npie
Labdaringąją
Są

nuvalyti
sniegą.
pasaulio dratus, suvirs puse randasi Suvienytose
Plėšikai suskaldė penkias
Nepraleiskite Ūkininkui Loftėjų ir
Tel. Canal 257 Vak. Ganai 2118
kalbėtojų, bus šitose dienose:
jungą.
Valstijose/’
x
šėpas. Bet tik dviejose atra
Kovo' 2, 1921 K. Juknaus Svet.,
Vakare
bus
rodomas
paveik

Amerikoj
nepnprnstas
telefono išsipletojimas priguli nuo
4837
’
Kamp.
14
Str.
Cicero.
111.
Sofia,
Bulgarija,
Vas.
23.
—
do pinigų.
Kovo 3, 4501 HermitiiBC Avė. (Togerų
įtaisų
ir
metodų
kokios yra vartojamos — žmonija
Bulgarų premjeras Stambouli- slas, našlaitnamio, kurį būti wn of I^tke).
Lietuvis
Gydytojas
Ir
Kaip jie inėjo.
yra
geidausią
patarnaujama
per Univeraal Svstema ku
(Bridfceporskv žada iškeliauti į Suv. Val nai turimej pastatyti. Pro to).Kovo 4, Mildos Svet.,
rioj kiekvienas Bell Telefonas yra viduris pasikalbėji
__ _
Chirurgas
• Anot panaktinio Parlono, stijas.
grama bus pamarginta dai Pradžia 8 vai. vakare.
mo su aprubėžiuotu tolumu.
1821 So. Halsted Street ”
šitas pagarsinimas taip geras kaip
plėšikai į ofisus inėjo apie 10:- Kelionės tikslas — politiki- nomis ir eilėmis. Valandos:
10
iki
12
ryto;
1
Iki
4
ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
tikietas, jj iškirpęa atsinešk. 10c. aupo plet- • Iki • vakare.
gusierns,
3c.
vaikam®
Programas
su

00 išvakaro, užlipdami gaisro nis ir ekonominis.
Kviečia Komisija.
sidės iš juokingų pasakojimų apie
kopėčiomis penktąjin augštan.
ūkę ir t.lt.
..............
Iš ten jie nuėjo į rųsis, kur VILNIAUS KLAUSIMAS IR IŠ DIEVO APVEIZDOS
atrado panaktinį, apžiūrinti
VILNIAUS ŽYDAI.
PARAP.
REIKALAUJA.
GERIAUSIAS
šildymo katilus.
Pastaba
prie
straipsnio
“
NeReikalingas tuojaus atsa
Tuojaus panaktinis nudary
(Pabaiga nuo 1-ojo pusi.).
UŽ
1900 S. Halsted Str.
prigulmybės
Bukaktuvės
Chikantis
vargoninkas. Alga $75.
tas autfštyn ir tenai paskirtu bę, jie tatai padarė visiškai
Tel. Canal 2118
laiku buvo priverstas praneš suprasdami, jog Lietuva jiems cagoje,” tilpusio “Draugo” 42 Atsišaukite pas
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare
Gyvenimas:
ti detektivų ofisan, jog “vis yra tėvynė, kuri nežinos sūnų mini., š. m.
Kun. E. V. Grikis,
2811 W. esrd Str.
kas gerai.”
, ir posūnių, jog Lietuva Ims Minėtame straipsny buvo ap
396 Church Street
Tel
w
Prospect
3466.
Užtat kad įneš visuomet geriami* pataųoAUjame savo
• Kai-kuriose šėpose, sakoma, statoma tautinės lygybės pag rašyta (’bieagos kolonijų Vasa
New Britam. Conn.
K
=
rio
1G
<1.
Lietuvos
nepriklauso

kostumierianus.
Guli būti užtikrinta* kuomet at»ilanky»i pM
buvę brangių blizgalų. Ir tie rindais, jog kiekviena Lietu
mus. Musų gryno aukso graznos, laikrodžiai ir deimontai ran
mybės sukaktuvių npvaikščio- PENKIASDEŠIMTS DARBI
tekę plėšikams.
voj gyvenanti tauta turės ga jintas. Aštuonioliktos kolonijos
dasi dideliame pasirinkime ir*už labai prieinamas kainas.
,
NINKU
Anot panaktinio, tai buvę limybės laisvai plėtotis’ir tvar
aprašyme, vardinant dalyvavu
(Millnery Workers>
vyrai 25—30 metų. •
4525 S. Ashland Avenue
kytj savo gyvenimą plačiosios sius programoje, liko aplenk pratusių dirbti šiaudinius duilms
Būrys detektivų veikiai sto tautinės autonomijos pagrin
UETUVTN
Chicago, Illinois.
GYDYTOJAS IR CHJRCRGAB
tas p. Sabonio vardas, kurųr moterų skrybėlėms. Mokama ge
jo darban.
Ir Gyvenimo vieta
TiHMiiiiiiiimiiimiiiimtiiiiiiiuiiimiiiiiiiiiiiiimiiiHiiiiiiiiuitiiuiiiiuiiuiiiiiiiii
dais.
savo dainomis ir maloniu bal riausios algos šiame mieste.
8252 South Halsted Street
Ant vtrtMU Enlverenl State Bank
Bet nė tasai, ultilitarinis nu su tame vakare tiek daug žmo
f" L.'OR O V
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo
EIOER and BROS
MAŽAI ŽMONIŲ BALSAVO.
sistatymas — do ut dės — nu-r nėms sukėlė kilnių jausmų.
2 Iki 4 po pietų; nuo 7 iki • vak.
IO<
1249 So. Wabtush Avė.
Nedėliomle nuo lt Iki *1
statė
Vilniaus
Žydų
nuomonę,
STPAIGHT
Praeituose aldermanų rinki
Trlefeaae Vergi SA44
k4d savo dainas net keletą sy
y/lti Clc/a • Šlifu r ”:tJ
o
tasai
gilus
vidujinis
prisi

muose nei pusė užsiregistravu
kių priverstas buvo atkartoti. REIKIA lietuvių pardavėjų. Yra
nuolatinė vieta tikram žmogui, kuris
sių piliečių nedalyvavo balsa rišimas prie Lietuvos žemės Tai-gi mes tuomi p. Sabonio gali
Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
panakytt tleną. pertlkrlntmo bu
ir
Lietuvių
tautos,
kurs
yra
de.
Turi
turėt
pardavėjo
auga
bumus.
vimuose. |
gu koks Havana cigarai.
atsi[įrašome ir reiškiame didelį Mano ypatiSka pagelba, privers prie
LACHAW1CZ
Paklausk «avo krąutnvnlnko—Bet jeigu
■Ch i angoje yra 888,581 užsi įsišaknijęs per daugelį amžių padėkos žodį už dalyvavimą pasineklmo ir užtikrinimo tuojau.
TJVYS GRABORIU8
krai.tuvnlnkas neturi—raAyk muma.
iuJu laidotuvėse koplgliuel*. Ret-|
Nereikės
laukti
komiėino.
Bus
ap

Lietuvos
sostinės
gyventojų
registravusių vyrų ir moterų
leidžiu M«l»»ukti. e maoo da
musų vakare.
mokama pilnai kas savaitė. Tai ne
užganėdinti.
yra Real Katate arba, Insurance. At
piliečių. Iš jų vos 361,881 bal Žydų tarpe.
I.LEWISCICARHFG.CO.NciMwJtJ.
Progrstmo rengimo kom.
8T. SSrd PI.
Chleuco,
sišaukite tarpe 9 ryto Iki 4 po pietų
TeL Ganai 21*2
savo. Taigi vos 40 nuoš.
18—22 E. Van Burei, K,.
Vienas netaktas.
:t-an floras. Matykit
Ketvirtoj wardoj nors Lie
IŠ BRIOHTON, PARKO.
MR. HOUNY.
Galop
norėčiau
dar
pastebė

tuvis kandidatas nebuvo iš
Užgavėnių vakare, Vas. 8 d.,
rinktas, bet jis sugadino bal ti, jog didžiausiu pasigailėji
Palefikau savo brolių Domininko Ir
DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA [RĄĮĮTĮĮVĘ ĘHICAfiOJE
sus. dviem kitiem svetimtau mu aš esu sltoitęs “Laisvėje” pas p. P. Vaitkus buvo suruoš Ktepeno PaliuAlų paeina IA Kauno
Red. Saulių Apskričio Baisogalos pa
čiam kandidatam. Nes anųd paskelbtąjį straipsnį “Musu ta vakarienė. Per vakarienę rapljos jnnuAkonių sodžiaus apie 14
prisiminta, kad tuo pačiu lai ■notų, kaip apleido Lietuvi, 6 metai
viejų nei vienas negavo rei sostinė.”
gyveno New Yorke, Jie palys ar
Autorius
mano,
jog
Žydai
ku. kada mes gardžirfi valgom, dtgAl
kiamojo skaitliaus balsų.
kiti atsiAauklte:
PALIUAI8
Bet jiedu kiekvienas dau nebalsuos už Lietuvą. Praslin Lietuvoje eina mirtina kova su 4S4O S. ANTANAM
Honore Sf.
Chicago. TU
tasai šalies priešais. Prisiminus, kad
giau gavo balsų už Lietuvi kus kelioms dienoms
kandidatą. Todėl Lietuvis pa straipsnis kaiąio “Lietuvių Pilsudskio išaugintas vilkas
ANT RANDOS. /
siliko be nieko, o tiedu dar spaudos balsas” buvo paskelb (Zeligowskis) nori suėsti Lie 2 kambariai dėl ofiso labai patodaktarui arba kokiam kitam biz1,
0UB8N KONCMtUN A ai
Balandžio 5 d. išmėgins savo tas Lenkų agentūros ir prap tuvą, nutarėm paruošti ir jam gun
nlūj. A?slftauklte:
latintas
Lenkų
Žydų
spaudoj
vakarienę
iš
švino
kulkų.
Tam
stiprumą.
10787 H. Michignn Avė.
NEMOKĖSI
Tokie samprotavimai gali be tikslui aukojo po $5: P. Vait
Musų
krautuvė—viena U didžiausių Ohicagoje
ŽUVO 12 METŲ VAIKAS IR abejo turėti demoralizacijos kus, J. Jonaitis ir A. Daukša
Parduodame už žemisuną kainą, kur kitur taip negausi.
GERA PROGA.
reikšmės Vilniaus srities gy Apskaitą, kad da mažai, nes
90 METŲ SENIS.
Mašinėlių
laižkams drokuoti ir ofiso darbami yra naujauPasinaudokite.
ventojams nbelnai, o-ypač Vil Ze1igowskia turi daug pagelbiaioa
mados.
Užl&ikom rinkini laikrodžius, iledua, fliubiParelduoetu savo vleą blzn), krautuvę
Cliicngos gatvėse paskiau nimis Žydų bembiiąmenei. Bet ninkų, aš, žemiau pasirašęs, ir
nius ir deimantinius; gr&msfobus lietuvižkaii rekordais ir
spaustuvę, talppogl ateibon daiktus.
sios automobilių aukos: 12 me aš neabejoju, jog Vilniuje į- npsėmiau parinkti aukų ir tar Geras biznis, geroj vietoj, apgyvento]
koncertinių geriausią, armonikų rusišką ir praailką ildirLietuvių, Lenkų ir Anglų, su Jturlais
byečią. Balalaiką, gitarą ir smuiką, kokią tik reikia. Dir
tų vaikas Jolin Anderson ir vertinus šį straipsnį, kaipo ne- pe draugi/ darbe, Haniniond’o yra daromas biznis Ir išdirbtas per
bame visokius ženklus draugystėms, taisome lsikrodžius ir
Priežastis mano pardavimo, pa
90 metų senis John Dierman. atsnkonfingojo publicisto nuo markete. Ir neapsivyliau. Ne metų.
ti mirė Ir a* turtu Ižvalluotl | Lietumusikališkus instrumentus atsakančiai
Vaiką suvažinėjęs šoferis monę, kuris tokią sunkią va tik Lietuviai, bet, kaip iš vgve užimti ūkę. Km nori, turėti ge
rt biznj ir dar prie to išmokinsiu
policijai, nežinomas ir ieško landų pirmoj vietoj pastatė pavardžių matysite, aukojo ir drukorlžko darbo, keliai Ižvažlunalu.
Kas nori Ir žino, kas tai yra hisnls,
4632 So. ASHLAND AVI.,
? CHIOAOO, ILL.
mas. Bet kitame atsitikime' smulkų tautinį jtikrinimą, o svetimtaučiai. Juodukai ir tie ateikite
arba atsmaukite
sekančiu
policija šoferį turi savo ran-!np bendrai valstybinį frontą, aukojo gynimui Lietuvos lais an traku:
Telefonu: DROVBR 7809
T. P. KRTftANArBKAfl
koše.
'
“Liet.” vės.
187 Ro. Malu Ht.
slicnandoeh, Pa.

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.

Pinigai,Laivakortes Lietuvon

PAUL P. BALTUTIS and CO.

European Ąmarican fiureau

America Leads
the World

Dr. M. StupnickiĮĮj

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. L. YUŠKA

wat€hS jusu

DR. S. NAIKELIS

I JOFFEY’S

MELBA

pinigus bereikalo

Steponas P. Kazlawski

f
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