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EHaCRED AB GECOND

Suvienytos Valstijos šauks Nusiginklavimo Konferenciją
Sovietų Rusija Tariasi su
Rumunija

LENKAI SVEČIUOJASI PA
RYŽIUJE.

a*

IŠ DARBO LAUKO.

AMERIKOS KOMUNIS
TAMS INSTRUKCIJOS Iš
MASKVOS.

S,

Ib) 7».

CITYEDITION
VIII GUI 11 VII

TIKYBOS PADĖTIS SO
VIETŲ RUSIJOJE.
(15 Revue Vniverselle).
(Pabaiga iš pr. nuuier.).

Akron, 0., Vas. 5. — Miller
Inirtusis religijos grio
Išreiškia baimės prieš bolše
Rubber
kompanija
paskelbė,
vėją
netolerantiškumas, mie
Patariama imties griauti val
vikus.
,ka«l su Vasario 15 d. sumalai griebiasi visokių inkvizitodžia.

Vas. 5. — Lenki
Pilsudskiui Keliami Pokyliai ja Paryžius,
su Rumunija veda tarybas
su tikslu pnduryji apsiginimo
Paryžiuje
sąjungą. Ton sąjungon, sako
ma, bus įrišta ne tiktai utili
BUS SUŠAUKTA NUSIGIN
Laivyno didumas.
tariniai reikalai, bet ekonomi
KLUOTI KONFERENCIJA
Jeigu karo laivynas bus pa niai ir pirklybiniai užbrėžilaikomas išimtinai apsigininio mui.
Tas bus padaryta po Ko
tikslams, sakė Sims, Suv. Val Taip Associated Press ko
vo 4 d. "
stijos gali būt apsaugotos tu-' respondentui čia sakė Lenkų
Washington, Vas. 5. — Tar rėdomos tik pusę šiandieninio užsienių reikalų ministeris Saptautinė konferencija aptarti laivyno, kuomet galimieji prie pieldf. kur atkeliavęs su Pil
nusiginklavimo klausimi) bus šai yra už tūkstančių mylių to- sudskiu.
sušaukta Suv. Valstijų, pra 1 lumo.
“Sutartis”, sakė Sapieha,
nešė vakar žemesniojo kong Bet jei Suv. Valstijos nori
“aptariama ir, turi n ^vilties,
reso buto karo laivyno reika remties laivynu, kad įgyven
bus pabaigta, kuomet aš nuke
lų komiteto pirmininkas Bn- dinti pasauly internaeijonalj
liausiu Bukareštan baigus vie
Buttler, kuomet komitetas tuo nusistatymą, tuomet laivynas
šėti Paryžiuje. Sutartis bus
reikalu išklausė žymesniųjų turi būt savo didumu lygus
paremta ne tiktai ant bendro
laivyno oficierų pažiūrų.
bile vienos pirmeilės viešpati jo apsiginimo nuo bolševikų,
Pirmininkas Buttler nepasa jos karo laivynui.
bet ir kitų abiejų šalin reika
kė, kada bus sušaukia konfe
Su admirolu iSins prieš ko lu.
rencija. Bet išklausinėjimų me
mitetą buvo stoję visa eilė aulu išreikšta nuomone, kad tas
Pirklybos sutartis.
gštesniųjų karo laivyno oficie
bus padaryta po Kovo 4 d., už
Sapielia vietos laikraščių
ėmus vietą naujam preziden rų.
atstovams pasakė, jog Lenkų
tui Hardingui.
čia lankymosi svarbiausias
Reikia pažymėti, kad komi RUMINIJA TARIASI SU
tikslas užmegsti pirklybinius
BOL&EVIKAIS.
teto 'pirmininkas pirm kokio
ryšius Lenkijos ^u Prancūzi
laiko buvo konferavęs su preja.
Galigas daiktas, kad bus
zidentu-elektu Marion mieste. Tai daranti patartus Anglijai.
padalyta ir militarinė sąjun
Admirolo Sims nuomonė.
ga. Bet tuo klausiniu, esą nie
Londonas, Vas. 5. — Iš Mas-1 ko galutina negalima pasaky
Admirolas Williatn S. Sims, kvos bevieliu telegrafu gauta t
karo metu buvęs Suv. Valsti žinia, kad Anglija patapiusi J ti, tvirtino Sapieha.
Lenkų karo ministeris Sokojų karo laivyno vadas Euro Rumunijai stoti taikos tarylowski laikraščio Journal at
pos pakraščiuose, pirmutinis bosna su Sovietų Rusija.
buvo išklausinėjamas komite Anglija, sakoma depešoje, stovui pasakęs:
to.
“Taika su bolševikais Ims
pasižadėjo abiem pusėm tar
Sutraškinus Vokiečių spė pininkauti.
padaryta kaip galima trum
kas, sakė admirolas Sims, viRumunija jau pakvietusi poj ateity, gal dar sekančią
sos šalvs gali savo karo lai
Maskvą taikos tarvbosna, pra savaitę. Bet taika bus tik iliu
vynų ginklavimą sumažini i
nešdama Sovietų valdžiai, kad ; zinė. Nes bolševikinis pavojus
perpus ir iš to neimtų pavo
siunčianti Rygon savo delega- į bus nuolatinis, jei mes visuo
jaus. ,
tus sustatyti taikos programą. met nebusimi* pasirengę pasi
•lis išreiškė nuomonę, kad
priešinti jų puolimui.”
pakvietimą
nusiginklavimo Čionai ofieijalinėse sferose
Laikraštis Intransigent ra
konfererieijon visos viešpati užginama, kad Anglijos vy
šo,
kad Lenkų-Prancnzų pa
riausybė butų kuoin-nors pri
jos mielai priinisinnčios.
sitarimuose maišosi ir Japo
Kongresas privalo užsibrėž sidėjusi prie taikymo Rumu
nai. Šitie tvirtina, jog su bol
ti naeijonalj nusistatymą pirm nijos su Sovietų Rusija.
ševikais negalima laukti nuo
Bet tose pačiose sferose pa
kafo laivyno oficierų sufor
latinės taikos. Bet I^enkija la
mulavimo pienų, sakė admi reiškiama, jog taika Europai
bai atafinkanti būt buferine
rolas.
šiandie via būtinas daiktas.
viešpatija turpe Sovietų Rusi
jos ir vakarinės Europos.
NAUJAUSIOS ŽINIOS
Mat, Japonija turi reikalų
su bolševikais tolimuose Ry
V ALBA RA ISO. (.'HILE. — Autofagasta provincijoje tuose. Tad jai rupįs ir Len
bedarbiaujančių darbininkų minia susirėmė su knruomene. kijos palytis.
20 kareivių nukauta. Darbininkai, lx* to, nužudė vienos dirb
Pokylis Pilsudskiui.
tuvės administratorių užpuolę jį jo namuose.
••
*
Prancūzijos prezidentas MiBRLSSELIS.
Belgijos vyriausybė užgynė paskelbtą llernnd surengė pokylį pager
Vokiečių laikraščiuose žinią, kad buk Belgų karuouienė kon bti Lenkijos viršininką Pilsu
dskį ir jo palydovus Elvsee
centruojama.
minuose.
—■ ■ ■ - —
z
CHICAGO. — Čia atvyko mirusio badu Anglijos kalė Pokyly buvo premjeras
jime MeSvviney sesuo, Mary McSwinev. .Ji čia miesto oficia Briund, maršalu Foch ir Peliai ir iškilmingai priimta. Viešės Chicagoje tris dienas.
tsin ir buvusis prezidentą*
PARYŽIUS. — Premjeras Briaml kalbėjo parlamente. Poincare.

.lis pareiškė, kad jei iš Vokietijos nebus galima gauti atly- GALI BŪT GELEŽINKELIE
ginimo, kaip kad kai-kurie nuomoniauja, tuomet Versailleso
ČIŲ STREIKAIS.
taikos sularlis bus mirusi.
Geležinkelių
kompanijos
PARYŽIUS. — Lenkai su Prancūzais padarė militari- smarkiai veikia, kad sumažinnę sąjungą prieš bolševikus. Ta sąjunga užimanti kituo- t i darbininkams užmokenni.
met buvusios Prancuzų-Rtisų sąjungos vietą.
eOležinkelių darbo taryba tą
klausimą svarsto.

CHICAGO.
Miesto taryba vakar vienbalsiai panaiki GeležinkeHų darbo taryba tą
no iš 19(17 melų kontraktą su gntveknrių kompanija. Busįti generulį streiką, jei butų
paskelbta nnuja kova kompanijai.
(sumažinta užmokesnis.

žinsianti savo darbininkams
užipokesni nuo 10 ligi 25 nuoš.
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tulevskį prikala prie kryžiaus,
Švent. Nikiekiui liepia atkal
bėti maldą prieš komuniją
atverti burną ir šūvi u sutraš
d
kina galvą.
Netik su tikėjimo atstovaiJ
bet su tikėjimo dalykais nege*
įiau elgiamasi*. Provokuoąa-,1
ma cerkvė, naikinama liturgiS
kos knygos, evangelijos, der
giama šventi indai, šaudomą!
Kristaus ir I). Motinos ikonoag
išjuokiama šventos apeigos*
Migulinskoje koplyčioje komi
nistai padarė šliubo parodiją
apvesdino šventiką s n ktmrel
ir paskui nužudė.

riškų priemonių: paskelbta
net
šventųjų paveikslai tautos
Paryžius. Vas. 5. — Vieno
amerikoniško laikraščio kore nevidonais: jie ujami iš mo
Point Pleasant, W. Va., Vas? spondentui čia teko matyti kyklų, iš gelžkelio stočių, per
5. — Marietta Manufaciuring nufotografuotą rusišką, maši sekiojama net privačiuose pi
kompanijos įstaigose susiauri nėle spausdintą, laišką. Tas liečių butuose, apkraunant
nama darbininkams užmokes- laiškas — tai instrukcijos tre (knikuriose gubernijose) iko
Sergijus de Ches
nis 10 nuoš.
čiojo internaeijonalo Maskvo nas tam tikru mokesniu; nuo
je direktorių Amerikos komu to mokesnio nepaliuosuojam.i SUMAŽINTI IŠLAIDAS!
net ir Dievo paveikslai. Did ŠAUKIAMA ANGLIJOJE.
Philadelphia, Pa., Vas. 5.— nistams.
Cramps laivų statymo įstaigo Tuo laišku patariama Ame žiausias mokesnis paskirtas Nes kitaip šalis gali sulai
se streikuoja unistai. Kompa rikos komunistams kuo vei Aleksandro Nevskio ikonai—
nacijonalės pragaišties.
nija duoda darbo streiklau kiau* įsteigti stiprią komunis 200 rb. metams, mat, kunigai
žiams. Tad dažnai pasitaiko tinę partiją ir pradėti kovą kštis ir dagi šventas bolševi Londonas, Vas. 5. — “KirpS
apsišaudymų ir muštynių strei prieš vyriausybę su tikslu ją kams perdaug. Kristaus pa sau drabužį pagal savo ge
sugriauti ir šalyje įvesti pro veikslui mokesnis sumažintas lumbės!” Taip šiandie šaukit
kininkų su streiklaužiais.
ligi 50 rub. metams, dėl to, ma Anglijoje visų tų, kurti
letarijato diktatūrą.
ka
PJ tomis instrukcijomis pa ([ bolševiku nuomonę Kris- apsunkinti pokarinėm** mo*l
New York, Vas. 5. — čio
nai siaurinama užmokesnis dar sirašo Bucliarin ir Berezin, to į tus buvęs bent kiek—bolševi- kęst imis..
pasivaryti
bininkams, dirbantiems prie socijalistų bolšeyikų interna- Į^as* Ligoninės visur perkrik- “Jus negalite
cijonalo vykinamasis komite- (Štvtos: Petrograde Marijos pirmyn su savo paikumais,”
statymo namu.
tas. Laiškas per pasiuntėją pa- Magdalenos ligoninė dabar va- sako Straeliey, Spectator re
dinasi draugėj sioniste* Veros daktorius, kreipdamasis į ša
siųstas
Amerikon.
IŠNAUJO IŠRINKTAS
Kokiais keliais jo fotogra Sluckinos vardu. Malda prieš lies autoritetus. “Jus sakot
PREZIDENTU.
fija papuolė Paryžiun, tai pa pamokas mokyklose pakeista mums, kad šalies išlaidos
slaptis.
Amerikoniškas koresp. “Internafcionulu”. Slaptais čir gali būt mažinamos. Mes sA«
Indianapolis, Ind., Vas. .7.—
United Mine VVorkers of A- pareiškia, kad jei S. Valstijų kulerais rekomenduojama mo kome jums, kad turi būt ma-]
kythjums platinti tarp moki žnamos. Nes tik tuomet
menca organizacijos nariai vyriausybė pageidautų maty
rinkosi naujus viršininkus. ti to laiško fotografiją, tai jis nių ateizmas. Rvbinske Šv. Zo sų industrijos bus pasturat
fijos vienuolyne perdirbtame pirmyn, jr bus apsisaugota :
Prezidentų išrinktas tas pat galįs jai tą pristatyti.
į
mokyklą “draugas” Steklo- cijonalės pragaišties.”
Lewis, kurs smarkiai gina an Bueliarino ir Bereziuo pa
rašų autentinumą čia patvirti vas pats ragino mokinius išsi
glekasių reikalus.
Prieš paskolas ir apyvartai
no flrigorii Aleksinskii, soci- žadėti tikėjimo. Kad parojalistas, buvusios Rusijos du džinA liaudžiai tikybos niekin Straeliey skelbia tokį misis
LORDAS DUNSANY NU
rnos atstovas, ir žinomas Btt- gumą, draskoma šventųjų gra tatymą:
BAUSTAS PINIGINE PA
rcevas, žinomas Rusų libera- bai. Taip pasielgta su šv. Ser L Jokiuo bildu daugiaiT neBAUDA.
įskolinti nacijos.
lų agentas, kurs kituomet bu gijaus relikvijomis.
2. Jokiuo būdu nedidinti avo nutraukęs kaukes nuo ca
Vienas teroras.
Dublinas, Vas.. 5. — Anglų
pyvartos spauzdinant naujus
ro slaptosios policijos agentų.
karo teismas Airijoje lordą Tų instrukcijų turinys trum Buržujus ilgais rūbais, za- pinigus.
Dunsanv, žinomą poetą, užlaj poje sutraukoje toksai:
: korstijos kapitalistas, šventi
3. Jokiuo bildu nedidini
kvnią ginklų savo pily, nubau
škas išnaudojamas kiek tik ga mokesčių nustačius joms ril
Komunistų partija.
dė pinigine pabauda — 25 sva
lima viešiems darbams. Seniai ligi 950 milijonų sterlingų
rais sterlingų. Užsimokėjus pa Amerikos radikalams soci- tid metų protojerėjai verčiama metus.
baudą jis paliuosuotas.
jalistams laikas suorganizuoti vagonus krauti, gatves šluoti,
Tuos tris nusistatymus s
komunistinę partiją.' kuri turi mėšlus vežti, kasti duobes ndr- tikruoju pa*iketiniinu pildf
SUDEGt DIDELIS VIEŠBU prisijungti prie Maskvos inter tin pasmerktiems. Supranta šaliai bus galima išvengti
TIS.
naeijonalo.
mas dalykas, jog šventikas vojaus. Negi jau galima na
Ton Amerikos komunistų dažninusiai lieka ir teroro au žmonių atimti paskutinius
Augusta. Ga.,
Vas. 5. — partijon turi ineiti: visi kai ka. Truheckojo bastiono kam nigus ir panaikinti juose
Čia gaisras sunaikino Bon Air rieji socijalistų partijos gaiva barėliai sausakimša prikimšti sai taupumo įprotį.
turjstų viešbutį. Pakilus gais lai, socijalistų darbo partijos šventikų, kurie tiesiog badu
Prieš mokesčius dėl Mėse
rui trobesy buvo 250 žmonių. kairieji nariai ir industrija- marinami.
tamijos.
Visi išgelbėta.
listai. Pastarieji jau šiandie y- Trocki nesykį yr reikala
Sakoma, pats viešbutis bu rn pripažinę proletarijato dik vęs areštuoti ir patį patrijar- Nortbcliffe laikraščiai pa:
vęs apkainuotas 800 tūkstan tatūrą ir sovietus.
ką Ticboną, bet čia net pats mia sumanymą nustatyti m
čių dolierių. Svečiai neteko
Komunistų partija savo vei-nO(|rjso išpildyti rabino kesčianis ribas. Tie laikrašči
brangenybių vertės su virš 200 kiiną turi isvystvti *ne tih >Bronsteino sunaus reikalavi- pažymi, kad jei dėl trukiu
tnkst. dol.
išlaidų Anglijai prisieitų at
tarp darbininkų, bet ir tarp’ „m
šaukti karuoinenę iš Mosoį
kareivių ir jurininkų -u liks
Praeitą parą Chicagoje pa iu vienur ir kitur sudmvti so- XX amžiuje Rusijoj gryžta tamijos, tai taip ir daryti,
tiesiog
katakumbų laikai. tani tikslui nekuomet neški
vogta 18 automobiliu.
vietus.
Šventikai žudomi šimtais. Vie bti naujų mokesčių. Kas
Štai kokie obalsiai.
noj Kubanės srity bolševikai nauda butų iš tos okupacijc
Komunistų prineipuliai o- yni nugalabiję nemažiau 43 jei namie žmones slogintų ai
Ibalsini turi Imt: Salin senatas šventikų. 1918 metais žuvo 18 gšti mokesčiai ir vargai.
ir kongresas. Tegu gyvuoja anlvvskupių, kurių dauguma
ORAS. — Šiandie ir ryti
darbo sovietų veikimas. Salin žiauriausiai tapo nukankinta.
Tobolsko
vyskupas
IlermogeBirmingham, Ala., Vas. 5. - kapitalistai. Jie turi apleisti
nepastovus oras; gali būt sni
nas
tapo
paskandintas.
Perino
Alabarna valstijoje nnglekasy- dirbtuves. Tegu gyvuoja dargo; saikiau.
klų kompanijos su teismoxpa- lto komitetai dirbtuvėse. Šalin vyskupą Androniką, išgręžto
gelba iš savo namelių praša spt'kuliantai. Visokia protink mis akimis, supjaustytu veidu
lino apie 1O,(M)() anglekasių Sei- cija turi Imi darbininką ran- prieš nužudysiant vedžiojo po
miestą. Ekaterinburgo vysk. Svetimų šalių pinigų vertė,
mynų, kuomet angteknsiai pa-,koše. •
Grigorius
bolševikams liepiant mint ncmnžitiii $25.000 Vasario
sipriešino kompanijos išnnudo-, Toliau* nurodoma atakuoti
Juliui,
patį šali«‘s prezidentą, Tautii *”IV,) Kiniečių gyvas į šmote buvo tokia pagal Merehnnta
Ardyti Amerikos itiu« supjaustytas. Dono srity an and Truat Co.:
Tad visos tos šeimynos at Sąjungą.
sidūrė vargan. Neteko pasto- Darbo Federaciją. Vesti sninr- i parodyta tiesiog
$
velniškas Anglijos sterlingų svarui
gės. Anglekasių organizacijn kią propagandą už darbininkų iŽinunnnas. Šventikui Dniitri- Prancūzijos šimtui frankų
apie 500 šeimynų jau pampi- ginklavimąsi. Surevoliucijo- J jevskiui budeliai nupjauna no- Italijos šimtui lirų
no šėtras lankuose.
Kitoms ninti kareivini palinosnoti iš sį,misis, klujalo jį galop ir nu- Vokietijos šimtui markių
šeimynoins tas pat bus pada tarnybos turi su 'avimi |>a- kerta galvą, švent. Valinovs- Liutcvos šimtui auksinų
ryta.
simti ir ginklus.
kį mirtinai nuplaka, švent. Po Lenkijos šimtui markių

ANGLEKASiy ŠEIMYNOS
NETURI PASTOGĖS.
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šeštadienis, Vasaris 5, 1921

DRAUGAS

MBTUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS

“DRAUGAS”
■Meta kasdien* lAateyrua nedėldlenlos.
FRENCMERATOS KAINAI

Mums vistiek ar busiantysis
teisinaus ižras kaltę Bergerio
draugams ai* ne. Džiaugsmas
yra tas, kad nėra skilimo tarp
Amerikos teismo ir tarp Wisconsino balsuotojų, kad tautos
autoritetas, jos teismas vis gi
stovi už teisybę. Nors keturių socijalistų po prisieka su
statytasis pareiškimas ne visai
atitiko teismo protokolui, tečiaus Augščiausiasis Amerikos
teismas pripažino, kad teisėjo
Landis apsėjimas ne visiškai
patenkino absoliutės, t. y. vi
siškos teisybės reikalavimus.
Teisėjui reikėjo pavesti bilų
kitam asmeniui.
Tai-gi Augščiausias Ameri
kos Teismas iš žemesnių teisė
jų reikalauja, kad jie žiūrėtų
absoliutės teisybės, ir kad nuo
širdžiai imtų domon, jei kas
apskųstasis jiems prikiša prie
tarus, t. y. vienpusiškumų.

Centralis Socijalistų-Darbininkų partijos komitetus susi
deda iš 12 narių: 9 Žydų ir 3
Rusų.
vizmą Europoje. Paskui kuro
koinisarijatui teko mažesnis,
^Opozicija.
bet garbingesnis uždavinys,
Bolševikų valdžių dar pri
būtent, apginti bolševizmą nuo
pažįsta
teisę būti šešioms neginkluotų priešų. Karo tat
komisarijatas tapo bolševiz bolševikiškonis partijoms: 1)
mo gyvybės apsaugotojas. liaudies komunistams, 2) dar
Augščiausiu karo komisaru bininkų socijal-demokrutuius,
tapo gabiausias bolševikus, vie 3) socijalistams revoliucijonieno Lietuvos rabino sūnūs Troc riams taip vadinamiem?? deši
niesiems, 4) socijalistams re
kis.
voliucionieriams
kairiesie. •«,
Jo vedamasis komisarijatas
5) anarchistams ir 6) komunis
susideda iš 43 asmenų, val
tams Lenkams. Šitas šešias par
ančių Rusijos “raudonąją”
taruoiuenę. Tame komisarijate tijas bolševikai vadina savo
34 augščiausieji yra Žydai, 8 opozicija. Kadangi opozicija,
^atviai ir vienas Vokietys. arba partijos kritikuojančios
iomisarijato nariuose nėra nei valdžią daug reiškia visuome
vieno Ruso. Bet yra buvusių nės gyvenime, tai svarbu ži
generolų ir strategų Rusų už noti, kas tą opoziciją, arba tas
algą ir po prievarta, su noru partijas veda.
(Pabaiga bus.).
arba be noro, pildančių labai

Ar Bolševikizmas Pastovus?
Akyvu Brošiūrėlė.

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

Vieni sako, kati bolševiz
mas
įsigyveno Rusijoje amži
Metama .................................... S8.00
Pusei Metų • •>. • ,y«!»•»>•«•» • <.00
nai, kiti nuolat pranašauja,
•W. VAL8T.
kad jis veikiai žus. Tie prana
Metam* • • . • .~r•••••••••• SS.00
Pusei Metų ...........
1.00
šui jau daug kartų apsigavo.
Prenumerata mokaal ĮSkalno. Lai
Bolševizmas išgyveno trejus
ka* skaitosi nuo užsiraėymo dieno*
M nuo Naujų Metų. Norint permai
metus, įveikė visas karuomenyti adresą visada reikia prisiųsti ir
Pinigai siunčiami j Lietuvą
nes, kurios norėjo jį sumušti.
■ana* adresas. Pinigai geriausia siu
nti Uperkant krasoje ar ezprese “Moir visas dalis pasaulio.
Tai-gi rodosi, kad jis Rusijo
•ey Order" arba Įdedant plnlaus 1
Nglstruotą laišką.
Laivakortės ant
je ir liks amžinai. Tas daly
kas rupi beveik 'visiems, bet
visų linijų.
"DRAUGAS” PUBL. 00.
tikros žinios vis-gi niekas ne
1334 S. Oakley Avė., Ohicago.
turi. Kol kas galima rinkti tik
TeL Roosevelt 7791
tai medžiagą, parodančią, kaip
dabar Rusijoje yra. Medžiagos
labai sunku gauti, nes nei pei
ki kai nei pagyrai tiesos apie
bolševikus nesako.
1112 We»t 35-th Street
Čia mes pasinaudodami Ita
Turtas Virš $«,000,000.00
lų laikraščiu Corriere d’ ItaA STATE BANK
lia (5 Sausio 1921 m.) paduo
Žiru*,
straipsnį
priešingai
švie

Alilura
Punčdcliuis,
Sedos ir Suimtos vakuruLs
dame keletą žinių pareinančių didelius kariškus uždavinius,
čiantį tuos dalykus “Žydai ir
iš Rusijos patrijotų, bolševiz airiuos karo komisarijatas
Bolševizmas”, kurs tilps vė
paskiria.
Be daugelio kitų vardų Len mo priešų. Tos žinios tapo pa
IIIIIIIIIIIIIIIIII(IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|
Trockis taip-gi yra teismų liau.
kus reikia pavadinti dideliais skelbtos Paryžiuje, knygute
iomisarijatO narys. Tame ko
svajotojais apie negalimus ir vadinama: “Kas dabar valdo
misarijate
yra devyniolika as JAUNIMAS — TAUTOS
Nelaimingiausia tauta, jei neįvykdomus daiktus. Kuomet Rusiją.” Lš anksto pasakome,
VILTIS.
menų: 18 Žydų ir 1 Armėnas.
ji netenka autoriteto, t. y. to talkininkai po karo atgaivino kad tos žinios gal būtį ir tei
Neteko patirti, kas tą komisukų visi gerbia. Gal būti tau nepriklausomų Lenkiją, Len singos, bet pareina iš senų
Tauta, norėdama būti tvir
•ijatą veda. Spėjame, kari
toje daug autoritetų, bet pir kai kaip pabludę puolėsi visais Rusijos nacijonalistų, kurie Šteinbergas.
ta, visųpirma turi patrupin
miausiai, jos teismas turi tu šonais praplėsti savo šaliai ru nevisada rašydavo vieną gry
ir jo skyriai
Užrubežio dalykų komisari- ti, kad priaugančioji karta =
rėti autoriteto. Didžiausia au bežius. Jie įsisvajojo padaryti ną tiesą. Žinios vis-gi yra aPanevėžyj
Šiauliuos
Raseinius
jatą veda Rusas Čičerin, iš se butų dorai išauklėta, nes koki? | Vilniuj
toriteto pražūtis būva partijų Lenkiją taip didelę, kad jai kyvos.
bus
jaunimas,
tokie
bus
tau

|
Liepojuj
Klaipėdoj
Marijampolėj
Virbalyje
nos didžponių giminės. Jo ve
kovoje, todėl teismas turi nebūtų lygios visoje Europoje.
Komisarų Taryba.
tos šulai-vadai. Tai-gi, ir mes, = kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGENsaugotis partijų kovos kaip Talkininkai prakirto jiems Jau visi žino, kad prie ca damame komisarijate yra 17 Lietuviai, turime pasirūpinti,
5 TURĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas^ dėk pinarių. 13 Žydų, 1 Rusas (pats
ugnies.
langą į Baltijos jurą. Bet jų ro Rusijoje augščiausia pildo
kad
mus
tautos
žiedas,
Lietu

3 nigus L. P. P. Bankan. Ten. gausi
Čičerinas), l Vokietys, 1 Lat
Užpernai Cbicagoje teisėjas panorėta kitu savo šonu susi moji valdžia buvo ministrų
vos jaunimas, būt tinkamai
=
7% padėjus 2 metams
vis, 1 Armėnas.
Landis pasmerkė keturis soci- siekti su Juodąja jura. Tam taryba. Dabar ministrų nėra,
išauklėtas. Svarbiausia turi- |
5%
”1 ”
Finansų komisarijata susl’ me medžiagiškai aprūpinti be
į jalistus tarp tų ir Viktorų tikslui reikėjo užgrobt žymią bet liko ta pati organizacija,
E
3%
” neapribuotam laikui.
Bergerį. Mes nuoširdžiai kovo dalį Ukrainos. Pamėgino jie liktai vadinasi kitaip, lmtenl <leda iš 30 narių. Tarp jų 26 simokinančią jaunuomenę. Tu
jame su soeijalistais ir ta iš vykdinti savo pienus, Tečiau Liaudies Komisarų Taryba Žydai, 2 Rusai (turbut čia rime keletą desėtkų Lietuvos s Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidė
priklauso ir Krasin), 1 Lat jaunuolių, kurie nori baigti si j imą banke duoda Banko agentūros vedėjas
tarme nepasidžiaugėme. "Gerb tuojaus nusvilo nagus.
Persimainė taip asmenys. Se vis ir L Lenkas.
dami teismus nepeikėme jų, Su sovietų Rusija Lenkams nų valdininkų vietas užėnu
mokslus Šveicarijos, Berlyno
•Sveikatingumo
komisarijata?
bet jausmas buvo nemalonus. taikinties pirm vienerių įlie kiti žmonės. Tai-gi Komisarų
ir S. Valstijų universitetuose,
| 747 BROAD STREET,
, NEWARK, N. J.
yra
sulyginamai
mažas,
ne?
tų
rodėsi
baisus
pasižęminiMums išrodė ir išrodo, kad su
bet neturi iš ko. Būtinas rei
Taryboje yra 22 asmenys. Su
soeijalistais reikia kovoti vi mas. Ne taikinties, bet ka lig tautybės jie dalinasi: 17 teturi tik penkiatą narių: 4 kalas juos sušelpti, kad lai ■TllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllMlllllMllilIKIHMIllf
suomenės gyvenime, spaudoje, riauti, sakė Lenkai, kol nebus Žydų, trys Rusai ir du Armė Žydus ir 1 Vokietį.
mingai užbaigtų savo mokslus
Apšvietus komisarijatas pri ir stotų į darbą tėvynėje, kur
s draugijose ir šiaip veikime, pasiekti istoriniai iš 1772 me nai. Tie Rusai yra Lenin, Čitų Lenkų žemių rubežiai. Ki čerin ir Mandelštani. Tas pas guli prie pačių didžiausių, nes labiausia trūksta visokių probet teisinas tam ne vieta.
Keturi apskustieji socijalis- ti dar ir tuo nepasitenkino. tarasis yra visiškai surusėjęs turi 53 narius: 44 Žydus, 3 fesijonalų. Kada turėsime už
Suomius, 2 Rusu, 2 Vokiečiu, tektinai savo žmonių užimti
tai prieš teismų sustatė po Sakė reikia eiti tiesiog ant pabaltijos baronas.
Tlesoginls PaUvrnnvIma
visas svarbiausias vietas, besi
prisieka raštų, kad teisėjas Maskvos ir tų miestų padaly Prie carų svarbiausioji bu 1 Latvį ir 1 Vengrą.
Visuomenės pagelbos komiLandis turi prietarų prieš juos ti lenkišku.
vo vidujinių dalykų ministe sarijatas susideda iš šešių na kuriančioje Lietuvos valstijo
Tais laikais Lenkai Lietu rija. Dabar nemažai svarbu?
je, ir pačiai Lietuvai bus ra
Geriausias kelias 1,lėtiniams ir Rusams.
ir kad jis negali būti bešalis
rių;
jie
visi
yra
Žydai
Didžiausi Moderniški Laivai
va
kaipir
visai
ignoravo.
Ne

miau, nes mažiau progos tu
kas. P-nas Landis, tiesa, skau
yra tų pačių dalykų komisa
Yra
dar
ir
Jaroslavo
miesto
S. S. MANCHURIA Išplauks Vasario 24
rės Lietuvos priešai įsiskverb
džiai išsitardavo prieš Vokie puolė jie perdaug Lietuvos. rijatas. Prie caro vidujinių
atstatymo
komisarijatas
iš
S. S. “MONGOLIA” Išplauks Kovo 10
ti valdžion, kad tokiu bildu
čius karo laiku. P. Landis bu Jie nusimanė, kad kuomet su- dalykų ministras būdavo stam
S.
S.
MINNEKADA
(Naujas) Kovo 24, (3 klesa tiktai)
vo pasakęs, kad prieš karų klupdys pačių Maskvą ir pa blausias ministras ir dažniau dviejų narių, kuriuodu abu kenkus Lietuvos nepriklauso
Trečia KIlasu iš New Vorko Į Eitkūnus $130.00
mybei. Kas tik trokšta matyli
pažinojęs vagį-plėšikų, geleži vergs dešimtis milijonų Rusų, šiai veždavo kilus ministrus Žydai.
Trečia Kllusu Iš New Vorko 1 I.lepojų $132.00
Tai]) yra Žydai visi astuoni Lietuvą laisvų ir nepriklauso
Trečios kliasos paoužieriul valgo didžiam dining kambaryj, kur
nių spintų daužytojų sĮiecija- tad Lietuviai ir patys jiasi- Dėlto ir mokyklos būdavo
tarnai jiems patarnauja. Uždaryti kambariai reservuojumi mo
listą, tų amatų variusį }>er de duos. Nes pati Lietuvių tau taip vedamos, kaip vidujinių Rusijos Raudonojo Kryžiau? mą, remkime savo aukomis
torinis ir vaikams. Atsišaukite j Kompanijos Ofisu, 1-t No. Dearbom Ktr. Clik«go, arba j Lukai) Agentiy.
Tautos Fondą, kurs neša pa
vynerius metus. Kami iškilus tos kilmė buvo abejotina. Jie dalykų ministro politika rei viršininkai.
spintų (laužytojas įstojo į ka tvirtino, kad esąs dar klausi kalavo. Prie bolševikų viduji Kitoki Augštieįi Valdininkai. ramą tėvynei.
I’o revoliucijos Rusijoje beArtinasi Lietuvių Dienos
ruoniena ir daužė Vokiečius. mas, ar Lietuvius gulima pa nių dalykų komisaras Žinovjev
iko
tik
23
gubernijos.
Ja?
šventė, pasistengkime, kad
Teisėjas Landis sakėsi labiau vadinti kokia nors tautine labai pasižymėjo ir po Lenino,
J. P. WAITCHEES
valdo
tamtikri
gubernijų
ko
vienata.
mėgstąs tų asmenį negu aps
Trockio, Čičerino bei Krasino misarai. Šitų yra 21 Žydas, 1 bent maža dalele savo uždar
Lawyer
bio prisidėtume prie sušelpimo
Nepraėjo nei vieneri metai, tajio labiausiai žinomas bolše
kųstuosius soči jalistus.
IAETIVIS ADVOKATAS
Rusas ir 1 Latvys.
Vakarais: 4509 S. Ashland Avė.
moksleivių, palaikymo mokyk Fabionas ir Mickievicz ved.
Giriame p-no Landis patrijo- l<aip jiems tos augštos svajo vikijos žmogus.
buvę A. I’etratls Ir S. I.. Fabionas
Tel. Yards 1053
Augšta
yra
taryba,
kuriai
lų ir kitų kultūros įstaigų.
tiznią. Bet jeigu jisai taip nės išrūko, kuomet paragavo Komisarus Žinovjevas vis-g
Dien. Kuom 510—159 N, Cal«k St.
Siuntimas
pinigų,
laivakor

Tel. Rnndolph 3507
Tautos Fondas,
karštai nekentė Vokiečių, net bolševikinės armijos pyragų. nėra gimęs garsios ir senos pavesta ištirti Nikalojaus Ant
tės,
pašportai
ir
tt.
222 So. 9-tli Street,
Amerikos piliečių, tai jausmo Ir imi tų nepavykimų jie vis-gi Rusų bajorų didžturčių šeimy rojo nužudymo dalykas. Toje
NOTARU ŪSAS
8’
komisijoje
yra
10
asmenų:
7
Brooklvn, N. Y.
karštumas negalėjo paleng neatsikrato svajonių.
Kcal Estą te, Paskolos, lusurlnai
nos dvaruose. Jis tą pavardę Žydai, 2 Rusai ir 1 Armėnas
Dr. I. E. MAKARAS
Ir tt.
Iš U*nkų laikraščių tono pasisavino tiktai politikos tik
vinti teismo ištarmės šaltų be
Lietuvy*
Gydytojas ir Chirurgą;
009 W. S.'ttli St, Kanip. Ilalstcd Ht.
Bolševikų Rusijoje daug ga MAITINIMO SKYRIAUS
Ofisas 10900 So. 'Mlehlgan Avė,
šališk urnų. Jausmas tada tei tenka patirti, kad jie šiandie sluius. Jis yra Žydų tėvų sunu
Tel.: Itouleiard III
Vai. 10 Iki 12 ryte: 2 Iki
4 pi
Vai.: 9 iki 6 kasdien*
lybės turi Augščiausioji VisoATSIEKIMAS.
sėjų guli labiausiai nukreipti užimti svajone padaryti fede- ir vadinasi Apfelbaum.
piet, 6:JO Iki 8:30 vakaro
$uk.: I tar. Kct. ir Sub. iki 9 vilk.
Ekonomijos Taryba
Ncd.: Iki 3 po pietų.
Ilcsidi neija: 10538 Pi-rr.v Avė.
nuo teisybės, kada teisėjas ne ratyvius ryšius suLietuva. Tik
Jo vedamasis vidujinių da tinės
Tel. l’ullman 342
(TrlsiŲNta
Ift
Am.
Raud.
Kryžiaus)
sijaučia to jausmo turį*. P-nas tam tikslui jie šiandie darbuo lykų komisarijatas susideda i Jos pirmininkus via Rusa?
Eldcn, Mo. Amerikos Rau
Landis nesijautė. .Jis nagrinė jasi. Kuomet Zeligmvski su šešiasdešimts keturių narių Rykov, o 56 nariai dalinasi
šitaip:
45
Žydai,
5
Rusai,
donasis
Kryžius nusistatęs
savo
gaujomis
užėmė
Vilnių,
jo bilų nežiūrėdamas apskųstų
Tie šitaip skirstomi tautybč
Pranešimas
S
jų. pureiškimo. IŠtuimė išėjo kai-kurių Lenkų norėta jm- žvilgsniu: 4Ū Žydai, II Latvių Vokiečiai, 2 ladviai. I Arne naujo laido pagelbos. Moky
- STRIKOL’IS ■
n a s.
klose kudikiai, kurie iš toliau
niušti visą Lietuvą. Ir kuomet 3 Armėnai, 3 Vokiečiui ir
jitims skaudi.
Chirurgas
Maskvoje yra Pirmoji Dip- priversti ateiti, atsinešiud
Bet VVis coilsino valstijos rin negalėta tas padaryti ir pama Lenkas.
People Teatrą
bininkų ir Knreivių Taryln savo pietus, yra prižiūrami,
Tel. Ilout. I«O|
kėjui visgi Bergerį ir po to iš tyta, kad Lietuviai griežtai
pietų. 6 Iki 8|
Karo Komisarijatas.
Valdyba susidedanti iš 22 nu kad jiems laitų .suteikiama šil
rinko savo atstovu i Kongre nusistatę ir dėl Vilniaus, imta
12 ryte.
j
3rd Street ■
Bolševikų laikais karo ko lių: 19 Žydų, 3 Latvių ir 1 tas užkandis arba nors pieno
sų ir tai išrinko žymia daugu svajoti tik apie l’edei'aciją. tik
Piet.
■
pietų laike. Net ir apielinkės
ma balsų, nors repiiblikonai apie vieną federatyvį ryšį su misarijatas pasidarė svnrbe? Armėno.
kooptuojamos,
Pildomasis Centrali' Komi re.*Iii ii raci jos
ir demokratai laivo sutarę Lietuva.
nis negu vidujinių dalykų
Kai-kurie Varšuvos laikraš- Pradžioje tikėtasi Rusijos vv tetas Ketvirtojo Visos Rusi kad mokiniams butu varto,ja
prieš Bergerį statyti vieną
■■■■■■■ zrolefonus Itbulevard 9199
bendrų kandidatų. Mes tada ėiai jau liet prasitariu, apie rų jiegomis praplatinti bolšt jos Sovietų suvažiavimo, ku mus tinkamas užkandis. Fide
riame dalyvavo daibininkų. lį’e buvo mėginama, kokia
apgailestavome, kad susidarė tokius daiktus: Girdi, Lietu
skirt urnas tarp teisino ir tarp viai kadir tuojaus bus sugrą Bet tai tik sapnai ir tuščio kareivių, ūkininkų ir kazokų nauda iš šio naujo nusistaty
•J DKNTlNT.Vt
J
žintas Vilnius, jei ji siisiryš jų svajonės. Daugelį ji.i Len atstovai, susideda iš 34 na mo išeis ir pasirodė, kad iŠ
3331 South Ralaled Str.
ai
visuomenės.
OJValundos: 9 12 A. M.
*
Hiandieii galime pasidžiaug 1‘cdeintyviii ryšiu su Lenkija. kai turėjo. Jos visos nuėjo rių: 33 Žydų ir I Riho Buvo 502 mokinių nei 198 arba 39G
i—&: 7—8 P: M.
Rraktlknoja M metai
y * z.tx
’l’ai pastarųjų dienų Lenkų vėjais. Taip išnyks iš jų galv ir penktasis tokis jau .-iivažia svėrė mažiau negu ausiai)ta,
ti. Augščiausiasis Suvienytų
Ofisas 3149 No. MorgM Nt.
Valstijų teismas Šešiais bal troškimai. Del tų troškinių ji" svajonės ir apie federaciją s vimas.t To išniktojo .'ii\n/iavi- liet po dviejų savaičių Anieii
Kertė S2-ro Nt..
Chletųto. Ilt
HPECIJALIHTAS
nukaitė dirba. Jie sapnuoja Lietuva. Po to ir patsai Vi iiio centlalianio pildoinąjuhic kos Raudonojo Kryžiaus tiuli
sais prieš tris, tai yra dvi:
MntnrlAkų, Vyriškų, taipgi ohroDR. S. BIEŽ1S
komitete yra 62 nariai: 43 Žy jo nusistatyto |ia5elpos laido
nlSkų Ilgų
trečdalių (įaugimui sutarė tei apie gražins Lietuvos plotus, nius sugrvž Lietuvai.
I.IETEVIS GYDYTOJAM
’ISO VALANIKIR: Nuo 19 ryto
III (TIIIU KGAS
sėjo Landis ištarmę panaikin apdainuotus Mickevičiaus Vi Po šito ne,atvykimo Lenką dai. 6 Rusai, 6 Lalviai. 2 Ar lik .5 iŠ to 502 mokinių s'.ėrė OI
ilsi S po pietų, nuo.4 Iki J ▼*!sa
2201
West 22n<l Street
rtų vakare.
ti, o keturių apkaltintųjų so lijos krantus ir Lietuvos gra ims apie ką naują svajoti. I mėnai, I Vokietis, 1 Čekas. I žemiau.' nuskilto sunkumo.
i’nn.tl <122
Nodčllopils nuo 9 iki 1 po piet.
J
‘
v
31H W. 42n.l Street
=
e’ljnlistų bilų paverti kitam žybes sii jo- derlingais lau tai]) ilgai jie svajos, kol pra Gruzinas I liueretas ir I Ka
J
Telefonee Ysnh MT
Te) McKInlev (tutsį
v
PLATINKITE ‘DRAUGĄ.
raiuia-.
svajos patys savo laisve.
kai'. ‘
teisėjui.
GRIOAGOJ IR UŽSIENYJE:

Central
Manufacturing
District Bank

Lenkų Svajonės.

Teismas ir Bergeris.

I UETBVOS PREKYBOS K FRAHONES
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I

M. NARJAUSKAS

AMERIKONIŠKA LINIJA

NEW Y0RK-HAMBURG

European Ąiniican Rūmu
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I DR. G. KASPUTIS 1

DR. 6. M. GLASER

g

šcštadiėnis, Vasaris 5, 1921
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DRAUGAS
=

GAISRAS.

Dega gaisras Rytuose,
Užsiimdamas pinčiai,
— Ko nulimlot, kas-gi čia?
Ko jus traukote pečiais?
Dar ugnis toli nuo mus!
Vėtros šios smarki eiga,
štai kaip auga jos jiega:
Dega Persai, Čekija,
Rusai, Francai, Ix*nkija,
Turkai ir Vokielija.
Vos namai sveiki keli,
Tad neliuskie, jei gali.
,
Vėjas krypsta Lietuvon,
Plėnis nešdamas kaitrias...
Telkias išgamos krūvon
Spausti ašaras aitrias,
Atidengt vargt} klanus...
(linas Lietuviai gana,
Jungia darbą su malda...
Kokia musu ateitis?
Kokia laukia mus dalis
Kas apreikš mums, pasakysi
Oi, Dievuliau, kaip nebūt,
Bet ugny neleisk pražūt! —
Bitikas.
Šveicarija 6-1-1921.

Tai gi, nors mokvtesnieji
pradėkime rimčiau atsižvelgti
ir į pačios musų Federacijos
klausimą ir bent valandą pas
tudijuokime jos konstituciją, o,
be abejo, pamatysime, kad tai
yra musų pirmutinė užduotis
sutrauki i visas organizacijų
kuopas, draugijas ir pavienius
Lietuvius katalikus į tą milži
nišką kūną ir padaryti jį vi
sos musų tautos galvlte. Ne
jaugi ši ar tina draugija ne
išmintingai gailisi vieno dolierio įdėti į Federaciją, iš
kurios galėtų pasinaudoti šim
tais dolierių vertės ir pasinau
doti jos įtekme kiekviename
reikale.
Neišdėstysiu eionais, gerbia
miems skaitytojams, visus planus-nurodymus dėl to, kad
kiekvienas jš .jūsų galite stu
dijuoti Federacijos naujoj
konstitucijoj, kurią veltui ga
lite gauti pareikalavus iš Fe
deracijos Centro sekretorio se
kančiu antrašu:
A. J. Valantiejus.

Amer. Lietuvių Rymo-Kat. Organiza
cijų ir Draugijų Domei.

222 So. 9-tli Street,
Brooklvn, N. Y.

IŠ LIETUVOS.
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Saugok akių regėjimą

—

i

Kapitalas ir Surplus

$250,000.00
Kada kankinies
dėl
galvos
skaudėjimo, kada regėjimas sllnsta skaitant, siuvant ar tolyn
žiūrint — tat reliktą, jos pri
valote kreipties i manę klausti
paturimo dėl jūsų ūkių; mano
20 metų patyrimus sutelks
jums guriausi patarnavimų dėl
Akių. Ausų, Nosies Ir Gerklė*
Lig'is gydoma spoeljallsto,
W. F. MONCRCFF, M. D.

JOHN

J.

SMETANA,

AKIŲ SPECIJALISTAS"
1801 S. Ashland Avc., Chicago.
kertė 18tos gatvės; J-člos lubos
KambaMs 14-16-18-17
Viršui PLATT'S aptlekos
Tvatykite mano paraSų.
Valandos: Nuo 10 ryto Iki 9
vak. Nedėllorals nuo 9 ryto Iki
12 d.

VALENTINE DRKSM AKING
COI.LEGES
£6205 S. llnlslcil. 2107 W. Mudison,
1850 N. Helis St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirptpno. Pesigning bizniui ir namams.
[Vietos duodamos dykai. Diplomai.
Mokslas lengvais utmokėjimuls,
■Klesos dienomis ir vakarais. Pa
arei kala likit knygelės.
Tel. Secley lti43
SA11A PATEK, pirmininkė.

S. D. LACHAWICZ

I3 VELYKINE DOVANA sI

S
LIETUVY* GRABORIUB
Patarnauju laidotuvėse kopigiausla. £
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 3
darbu busite užganėdinti.
|
2311 \V. 23rtl Plaee
Chlcngo, III.
Tel. Cunnl 2109
S
S

PRANEŠIMAS.
Siunčiame piningus Lie
tuvon, pri siuntimas užtik
rintas.
Jnšuruojame nuo ugnies,
namus, rakandus ir auto
mobilius.
Parduodame namus, sko
liname piningus.
Evaldas & Pupauskas
840 W. 33rd St.

Suvargę einančia Lietuvoje kova už laisvė Tėvynės Jusi, gimi- s
nės ii- draugui laukiu nuo jusi, piniginės pagelios.
£
Nes jie ims amžinai jums dėkingi už kiekviena prisiųsta jiem do- S
llerl. Susieisite dar kada nors. —■ Atminkite.
—

UNIVERSAL STATE BANKA

|

Kai|>o grynai Lietuvių Valst. Bankas. Geriausiai kiekvienam Patarnaus Persiuntime Pinigų Lietuvon, pnrupininio pasu ir luivakoreiti. Pinigai — markes eina brang.vn.
_

£
■

ATEITIS UŽTIKRINTA.

|

—§S

S

Kuris laupo pinigus tikrame, tvirtame ir ištikimame Banke.
Pradek eeilitl kas savaitė savam Banke — UNIVERSAL STATE
BANKE.. Čia padėtus pinigus visada galima gauti ant pirmo pareik.-ilavimo su 3-ėių nuošimčiu.

|

MUSU TURTAS VIRŠ $2,850,000.00

!

E
“

Rauko Valandos: Kasdiena nuo 9 iki 4 po pietų. UtaminkaLs nuo 9
iki 4, vakare nuo C iki 8:30. Suimtomis: visa diena iki 8:30 vakare.

S
S

S
j

5==
E

S

S
=

1 UNIVERSAL STATE BANK (
| 3252 SOUTH HALSTED STREET

CHICA60, ILL. Į

niiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii^

Yards 2790
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Kadangi šie bedarbės laikai skvrių, tai nors kuopą. Drau
-Tel. Canal 257
£
! DR. C. K. KLIAUGA 1
priverčia beveik kiekvienos gija, priklausanti prie Federa
LENKŲ PLĖŠIMAI IR
. -__
•«
cijos,
jter
jos
narius
tenai
gy

draugijos bei organizacijos na
=
LIETUVIS DENTISTAS
=
Plione Canal 1678
ŽIAURUMAI.
=
1821
So.
llalsted
St.,
Chicago,
Ill.ĘĘ
rius keltis iš vietos vieton ir venančius gali atlankyti,savo
Notary Public
“
Kampas 18th St.
ieškoti sau darbo ir uždarbio, draugą-ligonj ir kitame mieste Jš Lydos apskričio, I’auzo- “Valand.: 9—12 rytą., Ir 2—9 vak.“
JUSTIN MACKIEWICZ
ir kadangi kiekvienoje drau gyvenantį, asmeniškai prižiū lės kaimo viena moteris laiške Tiimimiiiiiiiiimiiiimiiiiiiniiiiiiiimiuu
Real E statė
gijoje ar organizacijos kuopo rėti jį ir suteikti jam reika savo vyrui į Providenee, R. I.
Loans, Insurance & Foreign
je randasi tarpe gery-teisingų lingą pagelbą, o mirusi tin šiaip rašo apie Lenkų plėši
Exchange
nariu ir blogu, tinginėliu, vi kainai palaidoti, taip kaip mus ir žiaurumus. ,
2342 South Leavitt Street
liūgių, kurie persikėlę Į kitą mums Lietuviams katalikams
Užėjus Lenkų karuomenė
Chicago, I1L
LIETUVIS
miestą ir būdami be draugijos pridera. Draugijai ar kokiai viską nuo musų plėšė. Ką viš
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Siunčiu Pinigus į Lietuvą
Oflnas Ir Gyvenimo vieta
vpatiškos priežiūros apsimeta organizacijos kuopai tas nieko tos per dešimts metų sudėjo
8252 South llalsted Street
pagal dienos kursą.
Ant vlrtaui. Tnivi-oml State Dank
iiga, o tam patvirtinimo liu nekainuos dėl to, kad mes vie ir buvo nešluota, jie" iššlavė Valandos
nuo 10 iki 12 ryte; nuo
dijimą gauna iš kokio dakta- ni kitiems atsimokėsime patar- ir rankomis išgrabojo. Suėdė 2 Iki 4 po pietų; nuo 7 Iki 9 vak.
Nedėltomls nuo 10 Iki J.
lėlio, siuntinėja savo draugijai navimu jei ne šiandieną, tai visą musų maistą. Kailinius įr
Telefoną* Vardu *M4
ar kuopai laiškus reikalauda- rytoj arba jei ne šiais metais, kitus drabužius nuplėšė nuo
mi pagelbos “ligoje”. Kere- tai sekančiais. Pasitaikys, kad musų pečių. Paėmė musų ska
ŽINOVAS
tai pasitaiko patėmvti. kad vienas ar kitas iš musų ge- ras ir apsėvimą. Likome kaip I’lione Ciei-lio 5*6t
Atitaiso žvairas akli
į vienu atsilankymu. IM
nevienam pasiseka išpešti iš j radarių nukeliaus kolonijom stovime. Saugok Dieve kiek
DR. A. P. GURSKIS
jokios
chloroformo*.
1,1 ET 1 VIS DEN TĮSTAS
gS, j Suvirs 860 išgydymų
savo pašelpinės draugijos ke- kurios narį mes globojome ir vieną nuo Lenkų karnomenės.
1817 \V. llth Str. Cor. 4»th Avc.
užrašuose.
lias dešimkes dolierių neteisė jam apsirgus anie priglaus Ėmė ir nešė ką tik kur ra
Cicero. III.
Ateik ir leisk nužliirėti diplomuo
Vai. 9 išryto iki 9 vak. Išimant
tam ir registruotam gydytojui ir
tai. Musų <1 įaugi jos, negalė mūsiškį, lankys jį ligoje ir do. Jako ištuštinti visų svir JNedėlias
ir Scredas
chirurgui, kuris specijalia išstudiK'javo
galvų. Ypatingai gydo
damos pasiųsti savo narius y- jam numirus palaidos jį.
nai, išvežė javus, suėmė bul
“ Į AKIU. AUSI', NOSIES III GERKLĖS
patiškai prižiūrėti tokius “li
ves, šieną išvežė ne lik iš
LIGAS.
Vienybėje Galybė.
gonius”, gelbsti juos iki jų iž
'j
.
PATARIMAS
PYKAI
kluonų, bet ir nuo pievų. Iš Tel. kūnai 2222
Silpnos
Akis Kurčios
I Skaudamos
das lieka tuščias. Žinoma, vie Šalip jau išdėstytų faktų, skerdė visas .kiaules ir išpjo
Akįs Tekančios
Al-sM
Dr. E.Z. ZIPPERMAN I
nas tokis parazitas misdamas į’ėikia priminti, kad dauguma vė visus kitus gyvulius.'Vienu
Akjs Ūžiančios
Ausjs
Raudonos
LIETI X IŠKAS DENTISTAS
I
Žvairos
Aus) s
Akjs Užkimštos
1401 So. llalsted Street
ant sveiko <1 raugi jos kūno nu net ir iš musų inteligentijos žodžiu, kiekvienam ūkininkui
I
I'aiiedėlij, ,'tarn. Ir Ketverge I Skaudama Nosis Skaudamu Gerklė
silpnina jį taip, kad jis nebega organizacijos klausime yra nuostolių padarė nuo 10 ligi Vai.
0:30 iki 8:30 vak.
Itėganti
Nosis Silpna
Gerklė
BereiloJ ir Subatoj 0:30 iki 6 vak. I Kreiva
Nosis Kataruota Gerklė
li apsiginti ir nuo kiti} įvairių neišmintingais kūdikiais, kurie 20 tūkstančių auks.
-Mes geriausia taisome dantis I Užkimšta
Nosis Papūtus
Gerklė
prie jo limpančių ligų ar pa- ne tik neremia jos, bet tiesiog
I'ėt.
Ir Neth'TloJ nuo 9:30 iki 1-tnai I
Baisu namie ir būti. Naktį už pricin.iinieusta
kaina.
I Franklin O. Carter, M. D.
našios rųsies ”
“ligonių".
ligonių”. Del stengiasi pakenkti jai ir sus ateina Tankai, išdaužo langus,
23 metai prie State gatvės
to taip daugelis iš musų pa- kaldyti musų katalikiškos vi išlaužia duris ima viską ir
126 So. Stati- St.,
Chicago. Illl.
Vulnndos: nuo 9 iki 7. Nedėldiešelpinių draugijų sutinka sau suomenės jiegas, o tuoini nesu gązdina nušovimu.
PLATINKITE “DRAUGĄ. ntals nuo 10 iki 12.
pirmalaikiu? mirtį-bankrutą. prasdami neria patys sau vir Užėję Lenkai sugavo Lietu
Dar kitas dalykas yra tas, kad vę ant kaklo, kuria paskiau
vių kareivius ir nusivedė juos isiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHiiiiitmiiiiHii
pasitaiko draugijai išleisti sa bus pakarti. Reikėtų mums
Nočon Šukevičio dvaran. Ten
vo narį kiton kolonijon ir jam visiems gerai studijuoti kita jo duktė vienam kareiviui
tenai apsirgus ji negali ypn- taučių katalikų organizacijas
karštu vandeniu akis iš
tiškai atlankyti tikrai sergan ir prisižiūrėti jų reikšmei, jų
šutino,
o
kitam
galvą
čio ir suteikti jam reikalingą naudingumui ir kaip tie ki
nukirto.
Noeos
miestely
asmenišką pagelbą dėl to, kad tataučiai moka pasinaudoti sa
Lenkai užmušė daug civilių
ji neturi daugiau tenai savo vo organizacijomis bei jų įžmonių. Marcinkonių klebonu
narių, o iš vietos lankytojams tekme. Tiesa pasakius, mes
Lenkai pakorė. Jau septinti me
nuvažiuoti yra perdaug toli. esame labai toli pasilikę nuo
tai, kaip mes gyvename tokia
Tokis nelaimingas ligonis lie jų ir anaiptol mesįstengiaine
me varge.
ka be teisingai jum priklausan pasiekti jas. Mes visi esame
čios priežiūros ar pagelbės Iš darbo žmonės, ateiviai ir dau
KAS BUVO RYŠULYJE.
to išeina, kad musų pašelpinės gumas iš musų esame bemok
draugijos gali būti naudingos sliai; reikalaujame šioje šaly (Prisiųsta IS ?,m. Raud. Kryžiaus)
mums ant tiek, ant kiek gyve je paramos, pamokinimo ir į“Viskas, ką aš turiu, rnntlunimo aplinkybės daleidžia tekinės pas musų nekaipo gns- si šiaure ryšulyje,” atsakė tū
mums gyventi viename mieste pados užve^.dą-Amerikoną.Žo lam iuspeklorini vienus Aus
i** ant kiek draugijos iždas nė džiu sakant, mums reikia vie trus gi-įžtąs savo tėvynėn iš
ra išaikvojnmas neteisingų nybės, kurios nekuomet mes Vladivostoko po šešių metu
“ligonių.”
nepąsieksime iki nesnsijungsi- buvimo nelaisvėje.
Kad pastoti kelią visokiems me į vieną didžiausią organi Nelaimingasis tnip rinitui
viliugiatns ir išnaudotojams zaciją. Jei mes ilgiau liksime ir atvirai pnsiikė, knd ins
draugijos turto, kad asmeniš neorganizuoti, liksime kitų pektorius praleido jį. m-t ir
kai ir priderančiai prižiūrėti pastumdėliais. Neatkreips į neperži u įėjęs to ryšulio. Vė
savo narius ligoje, gyvenan mus domės bile kokiame reika lini, kada ryšulys bųm atriš
čius kitame mieste, kad page le tie patys musų darbadnvini tus, nulosi jame kitus neluisLietuviams gera proga! pasinaudoti grąžąs Tautos did
rinti savo draugijos ir visos ii įvairiausi išnaudotojai dėl vfs, kurio norus grvžti savo vyriu paveikslais, stovylose. (vietoj Amerikonišku be są
musu įimtos aleitj, MES VISI to, kad »>es esame neorgani tėvynėn perviršijo viską ir monės kalendorių ir lieliu) biustai iš gipso Dr. BasanaviPRIVALOMU VIENYTIS J zuoti, bejiegiai. Šiandieną ar privedė jį reikalauti drntigo ’ čiaus, Kun. Maironis, Dr. V. Kudirkos, Vytauto, brandzuoAMERIKOS LIETUVI V R. lai butų kokia organizacija ar nelaisvio, idant jį pernešt u per ti šviesei ir tamsus 9 coliu augščio $2.00 vienas Keistučio ir
K. EEDERACIJĄ, kuri* yra tauta skaitosi vien tik su sau rubežių,
Birutes $3.00 pora spalvuoti ir brandzuoti, Žirgvaikis 2 pievien i ulelė musų eentrnlė orga panašia jiega, o ne su pavie Amerikos nuskirta komisija dos augščio, baltas $4.00 bfcindzuotas $5.00 spalvotas
nizacija.
niais asmenimis. Mums, Lietu šiuo laikotarpiu darbuojasi $6.00. Agentams duoda gera nuošimti bedarbiams gera
Mes jau ir dabar ramiame viams, kaip tik ir reikia tos Vladisvostokc išsiuntinėdntnn proga pasipelnyti.
daugumoj Lietuvių kolonijose jiegos kiekviename žvilgsny namo nelaisvius, kol dar neuž SKULPTORIUS V. UNDARAS 3249 S. Halsted St. Chicago.
Federacijos jei ne apskritį ar jp.
stoja šalčiai.
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Pranešimas!

■■

■■
DR. S. NA1KEL1S
■■
■■
■
■■
AKIŲ
■■
■■
■
European American Bureau 8■■
■■
809 W. 35th St., (kamp. Halsted)
■■
■■
t
■■
■■
«i
■■■
d
I
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■l
■
I
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I
■I
■
■
I
■
■
Lietuviams Gera Proga! I■
I
l
l
d

Lietuviai kurie norėt atsitraukti savo gyminės iš
Lietuvos kreipkitės pas mus nes per mys jau atvažia
vo daug pasažyru, ir žemiau paduodame nekuriu var
dus:
George Paukštis, su 2 seserims iš Kauna
Cecilia Kneizis, iš Meškuičiu Valsčiaus
Ludvika Mikulicienė, iš Panevėžio
Ona P&ulaitis, iš Valsčiaus Jurbarko
Julijona Kazlauskienė, iš Šiaulių
Uršule Petrauskas, iš Raguvos Valsčius

Norėdami platesniu žinių ir antraša atvažavusiu,
malonėkite kreipties j

FABIONAS ir MICKIEWICZ Vedėjai

>

Chicago, Illinois.

Kainas iš Kauno iki Chicagos $184.28
o iš Hamborga ar Antwerpo $158.69.

Padarom visus dokumentus atsakančiai.

Taip-gi važiuojantiems j Lietuva parūpiname pašportus ir parduodame Lavokartes iš Nevv Yorka arba
Kanados vienu Laivu: Bremena, Hamburgą ir Liepoju.
Siunčiam pinigus j Lietuva pagal dienos kurso ir
pristatome grinais pinigais j artimiausi pasta per 30
dienu laiko.
Kvitos su parašais priėmėju randasi musų Biure.

H
Ii

Valandos ų Kasdiena 9 ryto iki 6 po pietų. Vaka
rais Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vai. Nedėk 9 ryto iki 3
po pietų.
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P. CONRAD

I

LIETUVIS FOTOGRAFAS

3130 S. Halsted St.,

Chicago, UI.

Kurie gaunate paveikslu* Ifi Lietuvo*
neatldellodatni pasidarykite daugiau* arba
dideliu*. Mes perimame senus padarome
didelius. Sudedam ant vieno I* kelių skir
tingų.
Traukiame paveikslus namuose.
prie
Bažnyčios,
sueigose,
vesolijose, grupes,
pavienius Ir tt. Darba atliekame kuogeriausla.
l’hone Drover 6J4t
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I p. kvorkaTsobb
■

1549-51-53 W. Chicago Avenue
JSb’. '

JTL

Radandai, Pečiai, Karpetai, Pianai,

Victrolos,

Siuvamos Mašinos, Plau
namos Mašinos etc.

■ Cash arba ant lengvų išmokesčių.
■

Telefonas Monroe 3683 ,

-

'

— f (1^

---- ~

■•m«Ayi n pi

spijjpį

jinųmu

m

i ’^UPĮ

i
D R S U G SS

Šeštadienis, Vasaris 5,

1921

Lietuvos Valstvliė bus pripa gaminti geresnę dirvą, tyčia I operuosime, priduodami pa- MmiMUIIIIIINIIIHIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIlIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIUIIIIIINIIIIIIIlNIlIlIlIlIlttlIHIlIlIlIlNIlIlIlIlIlIlIlIlHIIII
žintu.
iiukdo Amerikos Lietuvių tyrusius expertus ir koncenAMERIKOS LIETUVIŲ BAN
Projekte pareikalauta suma Bunkierių ir pinigų siuntimo į |,.uoijnnlį. vįs1^
PridaviKININKŲ SUSIRINKIMAS.
1,000,000 auksinų, kurią Ben agentų perlaidas.
mui musų proponuojaniai banįiuHiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiumHiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUHiiiMiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii
drijos nariui turėtų sudėti, yBagočius: Visos musų pas kierių Bendrijai
Laikytas Sausio 10 d., 1921 m..
autoriteto,
ra galima.
tangos
sutverti
Bankierių kaip eionAmerikoj, taip ir cenMes mokėsime procentą nuo Sausio 1-mos dienos. Kurie Pasidės savo pini
Waldorf Astoria Viešbutyje,
Vinikas:
Projektą
atranda
Bendriją
paeink
iš
privatūs.
A
New York, N. Y.
gus, iki Sausio 25-tos dienos į
. 1 trui, kurs tarnaus distribucijai
pamatiniai geru, bet įdėlis įnicijatyvos. Lietuvos AtstoJ
Susi važia vinie dalyvavo se reikalaujamas yra perdidelis, vybė dalyvauja su mumis ne- [piniginių perlaidų Lietuvoj,
kanti atstovai: Juozas Am nes daugelis įstaigų nepajiegs oficijališkai, su tam tikrais Imtinai yra reikalinga, kad
Pirmutinę Didžiausią Liet. Valstijinę Banką
braziejus, F. J. Bagočius, M. tapti nariais, o kitos įstaigos Valstybės įgaliojimais arba \ aidžia butų dalininku tame
W. Busli, Juozas Danielius, iš legalūs pusės — bankinių instrukcijomis, liet kaipo už- dalyke. Valstybinė kontrolė,
Cli. August Herman, P. J. Kaz įstatų suvaržytos — negalės. s i i n teresa vęs < 1 ra ilgas—‘ * a m i- ar bent priežiūra Lietuvoje,
lauskas, Petras Mikolainis, J. Sutverus Bendriją su kokiu eus euriue”. Abelna pažiūra ir panaši kontrolė arba prieI. Petrauskas, Juozas Segevi- $1000.00 įdėlio, būt gerai. Dis Amerikos Lietuvių bankininkų žtua per Lietuvos Atstovybę
2201 W. 22nd St. ir Leavitt
čius, Kazys Šidlauskas, Jonas tribucija turėtų Imt pavesta yra ta. kad mes atstovai kelių Amerikoje, Imt ne tik autori
tetu
bankierių
Bendrijai,
bet
s
Strimaitis, A. S. Trečiokas, dabartinėms Lietuvoj esan rytinių įstaigų geidžiame paiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiHiiiiiiiiumiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiii
bus
taip-gi
gvarantija,
kaip
Kazys J. Urbonas, P. S. Vil čioms valdiškoms įstaigoms, glemžt į savo rankas kontrolę,
3
mont, Sigizmuml Zaviša.
kurių veikmės pagerinimui kišties į jų neva privatį biz bankininkams, taip pat kaip s
Kapitalas ir Perviršis
Nuo Lietuvos Atstovybės da Bendrija galėtų iš Amerikos nį ir turėt kaip ir hegemoni ir visuomenei. Tada ir tie
Amerikos
bankininkai,
kurie
lyvavo: Jonas Vileišis, kun. J. pasiųsti expertus.
ją ant Lietuvių išeivijos fi
J. Žilius, Pil. M. J. Vinikas, Vilmont: Atranda, kad tik- nansinių transakcijų. Lietuvos dėl įvairių priežasčių neran
rašt. P-lė Ona Draugeliutė.
slas yra geras, bet kaip įdėlis valdžia žino musų bėdas, per da reikalingu skaityties su
Susirinkimo vedėjais aprink-1_ 1,000.000 auksinų,
taip mato tą chaosą, kuris dabar musų pastangomis šią suirutę
ti sekanti: Liet. Atstovas Am. jr projekte nurodyti nuošim- yra Lietuvoj, Amerikos Lietu ir iš jos kilstančius nuostolius
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii.muiiiiiiMiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiii
J. Vileišis pirmininku, adv. F. kaį _ 3% nuo siunčiamos su- vių piniginių transakcijų rei prašalinti ir atsisako prie šio
J. Bagočius, sekretorium.
mos įr 40c daugiau už kiek- kale ir, 1h* abejonės, supranta, darbo prisidėti, bus priversti
Referuoja gerb. Vileišis:
vieną perlaidą — yra perdaug. kad mus pavienių bankininkų pasiduoti įstaigai, kuri bus ir I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3
Atidarydamas antrą Ameri- Reikėtų rasti budus, kad siun- arba firmų pastangos šioj pu tiesiog valstybinė arba semiKviečiame Draugijos, Administracijos ir Pavienis YpataSj Padėti Jūsų Pinigus ant 3
kos Lietuvių bankininkų, pini-Įtėjams būt pigesnis patarnavi- sėj okeano negali negerumų valstybinė. Mes suprantame, =
gų siuntėjų, agentų ir laiva- mas.
prašalinti ir reikalų sutvarky-1 kad dabartiniam momente1 Lie 3 Procento sąvarui banki Chicagos miestas ir Cook Pavietas laiko pinigus šiuomi banki 3
tuvos Valdžios moralės ir fizi 3 dėl to kad galima, atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo.
=
korčių pardavėjų susirinkimą, Herman: Suorganizavimas ti. Valdžia turi fenais Lietu-1
nės
pajiegos
yra
atsuktos
į
ša

Liet. Atstovas nurodo, jog tik- Amerikos Lietuvių Bendrijos voj; padaryti inicijatyvą suiru !
lies apginimą ir pamatinius |
Bankos Valandos: Kas dieną nuo 9 vai ryto iki 4 vai. po pietų. U tam inkai,s ir Suba- |
slas šio suvažiavimo yra pil- yra labai svarbus ne tik ap- lės prašalininiui. Mes Ameri- !
=
tom
iki 8:30 vai. vakare.
=
SS
3
(Pabaiga bus)
nai apibudintas pačiame pa- saugojimui Amerikos Lietuvių, kiečiai bankieriai noriai ko-1
kvietime. Nore kai-kurios ben- bet ir Lietuvos finansų ir ekoiiiiiiiiiimimiimiiiuiumiimiimimiiiimiimihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiimimmiimmnimuitiiittitmitimiiiHtNNHiiim
drovės ir bankų įstaigos nėra nominio besivystymo. Jei patį iiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiimiiimiii
atsiuntusios šin susirinki-1Lietuviai nesirūpins apginti
man savo atstovų, tečiau pat- savo reikalų, kaip tik dalykai
sai susirinkimas, kaipo turįs Pabaltijos valstybėse susi
ii ENGIAMAS
inlorinatyvį charakterį, yra tvarkys, mes nesijusime, kaip
NORKAUS DRAUGIŠKO KLIUBO
pilnai teisėtu. Toliau Lietuvos J, p. Morgan arba toki Nat
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI
NIGUS Į PASKUTINĮ PASTĄ Į 30 DIENŲ.
Atstovas yra referavęs visą su- įonal City Bank (RockefelleŠįvakara, 5 Vasario, 1921
manymą apie Lietuvių Banki- rio interesų kontroliuojama)
MILDOS SVET., 3138 South Halsted Street
F •
‘SO,„
Esame registruoti Lietu
ninku Bendrijos organizavimą, arba tų dviejų finansinių riva
Parduodame laivakortes
Šiame vakarelij dainuos pn. M. Janušauskienė, p-lė
vos
Atstovybės Washingpabrėždamas, jog panaši Ben- lų sutverta International Banį Lietuvą ir iš Lietuvos.
Norkaitė ir kiti musu žymiausi artistai.
tone.
drija galėtų veikti tik sutikus kers Ass’11, apvaldys nei im
Kviečia visus
RENGĖJIAI
ant to Lietuvos Valdžiai, oĮniatant Lietuvą, kaip jie ap iiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiimiiiimiiiiiimmmmmiiiiiiiiiiiiiiiimimiuimi
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Parduodame lotus, na
Padarome legališkus do
toksai sutikimas vargiai ar ga-įvaldė Pietinę Ameriką arba
mus,
farmas, padarome
Ii būti duotas, jeigu Lietuvos Balkanų Valstijas. Lietuvos
kumentus,
dovernastis,
•K
paskolas ir apdraudžiame
Valdžia per savo atstovus ne- Valdžios dalyvavimas tokioje
įgaliojimo aktus.
nuo ugnies.
turėtų tokioj Bendrijoj savo į- įstaigoje yra būtinai reikalintakos. Jeigu palikti šią Bend- gas, nes tas butų geresnė gaVisus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikulais kreipkitės pas
riją be jokios kontrolės, tai tas rantija, suteiktų įstaigai didesbutų tik keletą bendrovių tru- nį prestižę ir tuomi užkirstų
(Arba Žyde Perkrikšte)
stas, kursai gal būt atneštų kelią visokiems avanturistam
STATO MOTERŲ SĄJUNGOS 2 KUOPA
naudos pačioms bendrovėms, besidangstantiems patrijotiz901 W. 33rd Street TeL Yards 4669
Chicago, III.
Nedėlioj, Vasario 6,1921 m.
bet abejotina, ar butų naudosimo skraiste. Podraug valdžio
patiems Lietuvos piliečiams, dalyvavimas užtikrintų, ka<
Šv. Antano Parapijos Svetainėj
kurie gyvena Amerikoje.
jos akcija bus ne tik su tikslu
Kampas 15 ir 49th Ct_, Cicero, III.
Todėl pataria susirinku- padaryti pelną, bet kad tautos
Pradžia Lygiai 7:00 vai. vak.
siems aptarti, kokioj formoj reikalai bus apsaugoti. Su
Lerbiamieje: — Kiuomi užprašom ant viršminėto per
toksai Valdžios įgaliotinių da-1svetimtaučiais bankieriais LieSEKRETAS
statymo, veikalas yra labai užimantis, ir pamokinantis,
lyvavimas butų pageiduuja- J tuviams yra pavojinga opefanepraleiskite progos.
Kviečia
M. Sąj. 2 kp.
mas ir kaip prie šios Bendri-|(;ijas daryti norint Lietuvos
Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIE
jos galima butų pritraukti ekonominę savistovystę palaiTUVIŠKA VAISTINYCIA visoj Amerikoj, kuri Iftdlrba vaistus, pagal
Europos metodą nuo visokių ligų.
pilnateisiais nariais ir mažės- Moti
Mes turime ’ų Rckrctą kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tą sek
HiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiĮi
retu sužinosite kaip vartosite MI'SU VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI
nieji agentai, kurie tegali įneš- Šidlauskas: Diduma Ainerivaistai PASEKMINGAI GYDO.
1
ti apyvartos gal vos tik kokį kos Lietuvių didesniųjų banVisuose gerose AITIEKOSE visoj Amerikoj Kalima gauti Alos musų
liekurstus:
tukstantį dolierių. Be to gene- kierių nerado reikalingu čioHnlaturn Riteri dėl vidurinių ligų.
Ri-gululorius dėl moterių.
ralėj diskusijoj pataria išsitar- nai dalyvauti suprantama tik
Kraujo Valytojas kurie pats užvardijtmus įSoiAklna reikalingumą.
ti delei paties tokios Bendri- todėl, kad jin- mano, jog jų pdSnlutaro Liiiiniciitas dėl visokių kaulų skaudėjimo ir kitokių skausmų
Rengiamas
Trajauką Kua-gi dar Jos nežino? Tos garsingos namų gyduolės.
jos projekto, ir jeigu susirin- nas ir biznių budai būt apni
Reikalaukite musų surašo vaistų it žolių—siunčiame už dyką.
Liet. Rytmetines Žvaigždės
kimas ras pageidaujamu, kad bežinoti arba suvaržyti, bet
SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY
tokios Bendrijos įsteigimas bu sudarius tokia Bendriją, su
1707
So. Halsted St.,
TeL Canal 6417
Chicago.
Pašelp. Kliubo
tų pageidaujamas su kai-ku-1Valdžios bendrmlarbavimu. ji<riomis atmainomis, tai tuomet greit pamatytų, jog prisidėjivisas projektas iš naujo per- Imas yra neiš vengtinu, kad | -. .
-•
C L
O
1fkQ1 =
tvarkytas bus per Lietuvos Mi-Jžmonės ir jų pačių interesai 3 UtarDlIlKCj YHSHFIO*!*Cb« O, 19Z1 =
sijos narius, kurie keliauja I to reikalauja. Čekių sistema
DIOZUUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVE nHICAGOJE
Lietuvon, perstatytas Lietuvos — pavidale dabartinių Ameri-'
WICKER PARK SVETAINĖJ
z
Finansų Ministerijai.
koj vartojamų “Trnvelers
2040 W. North Avė. (Arti Mįluaukee Avė.)
Z
Jeigu Lietuvos Valdžia pa- Cheųucs”
kurie Lietuvoj
Muzyka F. .Tereck
Pradžia 7:30 vai. vakare. =
matiniai pritartų panašiai galėtų cirkuliuoti ant lygios
Bendrijai, tai tuomet bus ga- su pinigais. Tuomi apsaugotuįžanga 5(>c ,H-rkant pas narius, (»5c prie langelio su 3
lima sušaukti, vaduojantis nie Lietuvos gyventojus nuo
rabužių
pasidėjimų.
,
šiuo Bendrijos projektu, nau- didelių nuostolių, kuriuos jie
jas. įsteigėjų susirinkimas, turi mainant įvairiu agentų ir ūiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiHiiNHiitiiiiimimiiiiiiimiHHMniiiiiimHiimimimmiHT
RZPRARL (JIJHBN KONCBBTIN*:ai
kursai galutinai turės nusta- bankų čekius. Valdžios dalyllllllllillllllll
imiiiiiuMflitiMNiiiimiiiimi
tyti patį statutą ir pradėti vuvimas tokioj Bendrijoje užNEMOKĖSI PINIGUS BEREKAL0
darbą.
tikrintų (ų čekių verte ir LieMusų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoja
ftioj ■diskusijoj dalyvavo visi tuvos liaudis galėtų būt iš
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
veik nariai ir svarbiausios lavinta tokius čekiui įvaiMaiinėlią laižkama drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
mintys čion yra paduodamos, rietus spekiiliautaius už ptfssios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, iliubiŠį Pavasarį
nius ir deimantinius; gramafonns lietuviškais rekordais ir
Kalba p. Trečiokas: Atran-Mykj neatiduoti.
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų ifidirKO\<> I l». IU2I išplmiks imi Laivo SAXOMV per Hamburgą
da, kad Amerikos Lietuvių Kazlauskai: Pataria, kad pi
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
pirma piotiju žinomu važiuojančiu iJetuvon kartu mu Jonu Roma
Bankierių Bendrija yra būti- ningų distribucija Lietuvoje
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
nu, Lietuviu 1’rekytioM BemliovėH prezidentu.
muzikališkua instrumentus atsakančiai
Jei nori mu tų partija važiuoti tai tuojau* inuinv praneSk. Mca
nai reikalinga apsuugojimui būt daroma per Lietuvos koiMHouMliii p.iMpoitii- ir vIhiim kilus reikalinnuM dokumentu*. M partija
Lietuvių pinigų siuntėjų, įs operatyvus, kurie turi jau aIne Lietuvoje j Pilku pi įdėti puviiMurm darbi. Guloitlle parvažiuoti
be Jokiu keblumu n< p. Romanu* važiuoti kurtu nu Jumis Iki Kauno.
taigų, kurios siuntimu užsi- pie 400 skyrių Lietuvoje, ir
Trecios kleaoa kainu Iš Nca' York iki Eytkunų ,J 20 70 Pirmo*
MM So. ASHLAND AVĖ.,
CHICAGO, ILL.
ima, pinigų priėmėjų ir Lietu- kurių patarnavimus yra daug
kieno* flSB.70.
•
Telefonas:
DROVKB
7309
Rašyk tuoju lis dėl platesniu infornutclju.
vos Valstyliės. Vienok dabar- geresnis ir tikresnis, kaip Pro
tiiič-s aplinkybės via tokios, kybos ir Pramonės Bankas,
LITHUANIAN SALES CORPORATION,
kati su projekto įvykdinirnu kuris norėdamas savo atstovui
41 4 Broadvvay,
Boston 27, Mass.
APGARSINIMAI “DRAUGE” ATNEŠA GERIAUSIUS REZULTATUS
palaukti iki tam laikui, kada' Amerikoje p. Naujausi-ui pa umiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimHHiiiimiiiiiimmimitmHiiiinitmmitmmiiii
(Atsiusta.)

Procentas bus Mokamas nuo Sausio Imos

Metropolitan State Bank
$245,000.00

Turtas Siekia Du Milijonu Dolierių

■
DRAUGIŠKAS VAKARĖLIS I■■
■■ Pinigai,Laivakortes Lietuvon
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■I■
■
“Iš Meiles”
PAUL P. BALTUTIS and CO.

ŠTAI

SVEIKATOS

i lOtasDidelisBalius

3

,.

.. ' .

Kellauiantiems Lietuvon

Steponas P. Kazlawski

BRKUGIS

Šeštadienis, Vasaris 5, 1921

S

Po $2.00: P. Alekna, J. Pet tas, kurie randasi abazuose,
kus, P. Kapturauskis, A. Lu vartojama kurui ar net ir sta-Įj
kas, P. Krikštinuvieia, J. Bak tymui namų. Dėžutes, kurioje B
šys, A. J. Sutkus, A. Kleiva, ; buvo laikomas maistas, (k. t.
išpirkę ir drįstate vadinti Lie K. Pocius, J. M. Leškis, S. Ur žirniai, šabelbonai, rūkyti la
Prieš Užgavėnės
GĮLEVELAND, OHIO.
bonas, B. Masiliūnus, M. Bud šiniai ar net ir mėsa) išdau
tuvos bonų priešininkais tuos,
------------- Rengiamas ------------kas labiausia rėmė, platino ir ri unas, M. Dūda, J. Latvuitis, žoma, išlyginamu ir vartojama
Protestas prieš “Dirvos”
St. Misiūnas, J. Miekeliuuas, stogų dengimui. Iškasos ir aLietuvos Vyčių 8 Kuopa stato scenoj
pirko. Kada tik iš katalikų
šmeižtus.
P.
(lakštas,
J.
Marozas,
J.
huzai
vartojami
ledinių
vietoj.
pusės buvo didesnis agitaviVietos laisvamanių “Dirva”
mas, tada buvo puikios pasek Bakštys, P. Pocius, A. Dulkus, Kanuolių ir kitokių mašinerijų
jau kelis sykius pasižymėjo sa
A. Garolis, A. Baniulis, R. palaikai pakeičiami ir iš jų
mės su bonais ir kitokiais rei
vo begėdiškais šmeižimais ka
kalais visų Lietuvių gerovei. Butkienė, A. Jankauskis, A. dirbama ūkės mašinos.
3 veiksmių veikalėli
talikų veikimų, o vpaė vietiSarocka, F. Visockis, J. Jo
Paliaukite klaidinę savo skainio Tautos Komio sk. Matyti,
AMER. LIGONINĖ KON
cius.
kad "Dirvai” Tautas Fondo tytojus, . netrukdyk,te prak.l- Po $1.50: F. Sadauskis.
Nedelioje, Vasario 6, 1921 m.
B
STANTINOPOLYJE.
liaus Lietuvai darbo. Savo
22 skyriaus veikimas, tai kuoPo $1.00: S. Žiburka, K. ŽirChąs. Strumilo Svet. 158 E. 107 Gatvės
Pradžia 6 vai. vakare B
=
užsipuldinėjimais daug ati
s
las gerklėje, kad nebūtus dai
gaitis, J. Genys, A. Karmiš Amerikonai ruošia ligoninę
traukėte nuo L. L. P. B. pir
iiiiiiiiiiiiiiiiiaiHiiaiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiimiimiiiiimimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii
ktus prasimano, šmeižia pi a
kas, J. Šalčius, S. Dumbline- Konstantinopolyje, kur tukskinio. Paliaukite tuos berei
kilnių tėvynainių gerus dėl
kas, S. Keliotis, P. Maukus, J. j tautinis, nepaisant tautos ai
Šis veikalas bus pirmu kartų Amerikoj todėl kviečiame visus nuoširdžiai at- |
kalingus šmeižimus katalikų
Tėvynės darbus. Todel-gi nors
Gurąs, D. Norkus, J. Jaseliu- tikėjimo, bus aprūpinami visi | silankyti, o nesigailėsite.
Rengimo Komitetas.
=
veikimo. Juk žinokite, kad ne
trumpai priversti esame vi
nas, J. Jocius, K. Čepaitis, J. reikalai. Ligoninė bus globoj
ūiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiunuNiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH
sudrums tas gerų katalikų ir
suomenei parodyti, kurioje pu
Urbonas, A. Sarna, J. Bokas, kai-kurių Amerikonų ir Tur
skriaudos nepadarys, tik blėsėje tiesa ir ko verti tokie la sS. Petrauskas, M. Bujanauskie kų gydytojų ir prižiūrėtojų.
tlies padarys pačiai besikurion
vamanių “Dirvos” šmeižtui.
nė, J. Labanauskas, S. Vitkaus Šaltiniu ir proponuotuojais VMMMMMNMMMUMRBI
čiai Lietuvos respublikai.
48 “Dirvos” numeryje vie Po šiuo Tautos Fondo 22 skv- kis, L Dapkus, F. Kazdelevi- šios ligoninės yra laivyno ofir. ,
t*
i
• čia. J. Visockis, J. Misiaika, A. cieriai, pirmininkas Konstan
tinėse žiniose štai kaip pasa liaus ir Lietuvos
Raudonojo „ ’
.
, .
v ».
„ .. _ ,
Pauža, A. Pauža, A. Salavie- tinopolio Merginų gimnazijos,
kyta:
Kryziaus Rėmėjų 7 skyriaus .
’ T
... ~
o
, ,
J ¥
jus, Pr. Jonaitis, S. Zickus, S. Amerikos tūlos organizacijos,
“Vietinio Tautos Fondo au protestu dedame
savo parašus.
Kundrotas, J. Petrauskas, F. kurios randasi šioj apielinkėje.
kų rinkėjai, kaip teko nugirs Veikiančioji Komisija:
Žibauskas, A. Simonaitis, K. Amerikos Raudonasis Kryžius
ti, sekančias melagystes skel
M. J. Šimonis,
KišonLs, L, Meleska, M. Ra daug prisideda ruošime šios
bia, kur tik nueina. Esą Tau
V. Kiveris,
kauskas, J. Naujokas, M. Ge- ligoninės.
tos Fondui Lietuvos Misija pa
F. B. Baranauskas,
I
nevičia,
J. Genevieienė, F. Sivedus visą darbą Lietuvos Šau
KAREIVIAI
TAPO
VISI
R.
J. Dubickas,
deravičia, P. Kanaverskis, P.
lių pinigų rinkimo ir siuntimo,
K. NARIAIS.
R. Žitkus,
Per šią Didelę Valstijinę Banką
Paluckienė, F. Masiliūnas, M.
todėl visi privalo aukoti Tau
M. Ardzijauskas,
T., P. Rajuniutė, P. Truškaus- Washington. Kablegraniu jš
tos Fondui. Nežinia, ar tai. yAlekas Banys.
kas, J. Vasiliauskas, F. Pet- Coblentz, visi kareiviai ir ofira prasimanyta melagystė pas
ruška, J. Dabasinskas, J. Griū cieriai, kurie randasi užėmimo
kirtų aukų rinkėjų, ar tai yra
GRAND RAPIDS, MICH.
vąs, A. Jonaitis, J. Sablis, K. kariioiiienėje Pareinyje, Vo
įsakymas iš Augščiausios gal
Dabar negu kad buvo nuo pradžios Karo
vos sumanymo?”
“Drauge”, Sausio 2 d., 1921, Švažas, J. Stmnbris, J. Jonai kietijoje, praeitam Amerikos
tis,
A.
Bartušas,
A.
Sabaliaus

Rami. Kryž. vajuj visi lapo
Viršui paduotu iš “Dirvos” korespondencijoje iš G rami
kas,
P.
Neverdauskas,
M.
Mont
nariais.
ištrauka buvo perskaitytu Rapids, Mieli., parašiau, jog
Norint informacijų klauskit:
vilienė,
P.
Zaveckas,
J.
BukTautos Fondo 22 skyriaus ir tūlas groserninkas norėjo me
PAIEŠKOJIMAS.
P-no Rapolo Gečiaus prie 4-to langelio
Lietuvių K. Kryžiaus Rėmėjų džiagiškai pasinaudoti iš Mo sas, M. Rakauskienė, J. Po
cius,
K.
Burba,
F.
Baronas,
K.
7 skyriaus veikiančios koimAj terų S. vietinės kuopos vaka
Paieškau savo žento Vinco Vajos susirinkimuose du sykiu ir rienės, paruoštos parapijos la Andruskevičia, S. Rajunienė, rincko ir savo sunaus Antano KiSTOGK
užklausta kolektorių, ar bent bui. Bet patyriau, jog buvau .L Žekas, E. Jakutis, A. Lėkti- žio. Jie patys ar kas apie juos ži
YARDS
kuriam iš jų prisiėjo stubose klaidingai apie tai informuo vičia, F. Liekna, A. Junčius, no, meldžiu sueitai atsišaukti šiuo
nuėjus panašiai aiškinti, kai f. tas. Teisybę pasakius, tasai M. Kantautienė, L. Leonavi antrašu: Eva idžienė, Balbieriškio
STATE
“Dirvoje” pažymėta. Kolekto groserninkas nenorėjo pasi čienė, P. Janušauskus, B. Ma stoties, Balbieriškio valsčius, Ma
riai visi vienbalsiai išsireiškė, naudoti, uos prisidėjo prie jos tulionis, B. Visockis, N. Čia rijampolės aps, Litįmania.
jokių nesmagumų niekur nesu- auka keturių dolierių vertės. pas, B. Mačiulis, J. kalvaitis,
Didysis Bankas
P. Norkus, D. Lauraitis, S.
■tikę ir jokių ginčų neturėję.
Jaunuolis.
Petraitienė, O. Mikolaitienė, JjTel. (Janai tifŽJ
Katrie kiek galėjo, tiek aukų
§DR. C. K. CHERRYS g
ant kampo
J. Šimulynas, P. Pažereckienė, *
davė ir žinojo Kam duoda. To
WAUKEGAN. ILL.
LIET L VIS DENTISTAS g
F. Petkus, J. Sankauskas, J. 2201 Vest 22-nd At So. l.cavitt St.£
del-gi susirinkimas vienbalsiai
Jo
47tos ir Ashland Avė.
Jakutis,
Z. Jokūbaitis, A. K ra o?JValnndos: 9:30 A. M. Clilvagti
(Pabaiga)
to 12 N-S
nutarė
viešai
paskelbti
1:00
F.
M.
to
S;00
P?M.
loki begėdišką “ Dirvos” šmei Mes savo užduotį pilnai iš- kis, V. Šidlauskas. J. Bakšys,
Chicago
žtų, kuri patys skleidžia, o pildėme, nes VVaukegano Lie J. Maroza, .J. Bukantis, F. Bujanauskas,
S.
Rajūnas,
J.
Pet

apverčia ant katalikų. Žinoma, tuviams buvo priskirta $1,000.Drover 8448
laisvamanių darbas kitus nie 00 surinkti Lietuvos gynimui, kevičių, J. Grokas, S. Iliason, ĮTel. Y arda 6666
Dr. V. A. SZYMKEVICZ
kinti.
bet surinkome'* ir išsiuntėme J. Lušas, J. Dabasinskas, K. Lietuvis Gydytojas, ChlrurgH Ir
Akušcras.
Antra “Dirvos” melagystė $2,200.49: Lietuvos gynimo Stulginskis, F. Visockis, J.
8203 S. Halatcd St. Chicago.
Raila,
F.
Burba,
P.
Kazdelevitilpo 52 numeryje straipsnely: reikalams $1,321.67 ir Lietu
(Valandos: 10—12 19 ryto 1—2 Ir
“ Patėmijiiuai dėl adv, Bago- vos našlaičiams apie 70,000 čia, K. Čepaitis, P. Bagdonas. j 6—8 vakar'" Ncd. 10—12 18 ryto.
miiiiiimsiiHiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiimimiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
P. Ežerskis, R. Gonaitis, S.
čiaus prakalbų”.
auksinų arba $878.82.
S
Pitone Bouliar.l 401
Butkus, Želegauskas, J. (ita
I
Tarp k it ko pasakyki, kad
Visakame daugiausia pasi
I
vas, Ona Bastienė, N. Va. i- /Sssasa;
K 1900 S. Haltted Str.
klerikalai taikė tuo laiku reng darbavo gerb. musų klebonas
Ashland Jewelry Music Store
Tel. Drovsr 7042
liauskienė, O. Grinienė, S. Gu■
ti kermošių (forus) ir gi Lie- kmi. J. B. Kiuris, kuris turėjo
Tel. L'annl 2118
Speeijales Colmnbia E 2 Grafanola
žauskaitė, F. Gužuusknitė.
. G. Z.
tuvos gynimo naudai, bet pas užimti vietas
neatvykusių
LIETUVIS DANTISTAS
Valundos: 10 ryto Iki
su 12 rekordų $126.50, Specijalc C 2
Vienas iš Rengėjų.
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak
kutinę dienų pataikė tų. kada kalbėtojų, ir draugijų įgalio
^Gyvenimą*:
Bnredomls nuo 4 lig 9 vakar*
Gralonnla
su
12 rekordų $56.50,
buvo Bagočiaus prakalbos, bi tiniai,kurie nenuilstančiai dar
2811 W.
4712 SO. ASHLAND AVICIIUK
CICERO.
ILL.
Cuoii ur ant išmukesčio. Naujausi lietu
ĮTel 1’ronpect 3466.
arti 47-toa Gatvės
jo tik publikų nuo prakalbę: bavosi Lietuvos labui.
S5?
viški rekordai.
atitraukus. Manė kviesti ČiVanlan Lietuvos, visiems
Moterų
Sąjungos
vietinė
kp.
Dideliame pavirinkime auk.'lŽauskus iš Baltimorės dainuo prisidėjusioms prie to darbo
rengia
puikų
vakarą
Vasario
nlnl
laikrodžiai, deiniontal, žie
Tek Randolph 2898
ti.
lai būva širdingiausias ačiū.
Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
6
d.,
1921
m.,
šv.
Antano
pn-|
dai
ir
kiti aukainal dalykai.
A. A. SLAKIS
Fėrni buvo rengiami daugiau
LIKTI VIS AKIŲ HPBOALISTAS
Sekančios draugijos ir ypa
advokatam
lapijos
svetainėje,
7:00
vai.
Palengvins visų aklų
4537 So. Ashland Avenue
kaip mėnuo prieš Bagočiaus tus aukojo Lietuvos gynimo
Ofisu.' vliltimlfc'tyj
tempimu kas yra
vakare.
priežastimi
skaudė*
AAKOCIATION ULIIG.
Chicago, III.
prakalba.-, apie kurias nieką* reikalams, b«*i Šiauliams ir
jimo galvos, svaigu*
19 So. La Malk St.
lio. aptoinhun. nėrGulima
sakyti,
jog
Cieerievotumų, skaudančius
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietį)
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIilIlIlIHIlilIlIlIlDlllllllliiiiiiiiu
da nesapnavo, o kad l'ėrai bu- “Geležiniam Vilkui”:
ir užsidegusius karičiu akių kreivos akys,
l’anedėllata iki 8 vakare
čiai
senai
jau
malė
kokį
geres

katetakto,
nemlegio;
netikras
akis
indedapi,
,vo rengiami ištisų savaitę ir Šv. Antano dr-ja .... $100.60
Neali’-lioinia ofisua uždarytas
Daroma <*gzat)iinas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
pripuolė paskutinė diena, kuo Šv. Juozapo dr-ja .... 100.00 nį veikalų. Tni-gi M. S. kp. nu
gai. toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančius
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro.
met j,rak. įvyko, tai nereiškia šv. Baltramiejaus dr-ja 50.00 tarė sulošti 4-rių aktų dramą
Nedėlioniis nuo 10 iki 1 va), po pietų.
Lsassyg
“
Iš
Meilės
“
.
Veikalas
yra
už
kenkimo, Juk “Dirvos” štn- -L E. Bruzevičiu.- ___ 50.00
il’lioiie Seelcy 7439
)
1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
Iš Neyv Vorko be joklŲ mainymu tiesiai |
DR. I. M. FEINBERG
Telefonas Drover 1)600.
bus gerui žinojo, kad yra sii- -L Masilionis
.... 25.00 imantis, ypatingai jauniems
Gydo
s|M
‘
<-IJalinl
visokias
vynj
Ir
rengti l'ėrai, tai knin-gi taikė G. Bairatow
.... 25.00 vyrams, taip-pat ir mergai
moterį) lytiškas IIkus
BREMEN ir DANZIG
Str.. kampas Wcwpatys tų dienų rengti prakal- Kaz. Makuska
.... 20.00 tems, nes kai-kurie iš musų ir 2101 Mnill'on
S. S. NEW ROCHELLE Išplauks Vasario 10 d.
teini Avė., Chlrutio
bas, o paskui kitiems daryti Liet. Vyčių 47 kp............ 19.B0 šiose dienuose meilę panašiai Vnlundos: 2 1 po plot 7—9 Vak.
S. S. SUSQUEHANNA Išplauks Vas. 19 ir Baland. 6
as
IR PREKYBOS
Dlt Suugulų
iižiuetiiiėjiimis. Kas link kviePo $10.(X): kun. J. B. Klo vartoja. Žodžiu sakant, bus
MOKINA: ^.letuvli) Ir Anglį) kalbų. |
AlHiš iiikit p . II. < laii'.. iilu. A ( o. General. I*a-ažierliilal Agi utal |
timo ponų Čižauskų, jokių šne- ris, J. Matulėmis, Aleks. Pr< daug iš ko pasimokinti.
luti X. La Šalie si.. Clilciųto. III.
Tel. Franklin -II3O
■•9 Orummar Hchool, High Hchool Ir
Arba kreipkitės prie mus lokaliu agento.
Api<« veikalo išpildymų nėra
Prekybos dalyki) talp-gt prirengia
kų komisijoj nebuvo. Tai yra činaiiskas, J. Ašinis, L. Žigas,
PhiBi Carai 267
prlo kvotimu J viens iiugfitesnlaslas
grynas “Dirvos“ išmislas i: J. Lušas, J. Žvirblis, P. Ličkus, abejonės, nes Sųjungielės deda
mokyklas, Dienomis: Nuo 9:00 ryto
Iki 4 p. p. Vakarais nuo 7:30 iki
neteisingas šmeižtas.
P. (Jakštas, B. Austinaitė, J. pastangas, jog programa kiio9:30.
Toliaus pasakyta, kad kata- Junčius, J. Raila, J. Bakšy gerinusini išeitų. Prie to joms
Lietuvis Gydytojas Ir
1747 So. UuLvtcd St. (arti įstos gat.) I
prigelbsti žymus veikėjai.
likai (“Dirva” vadinu kleri- Mot. Skyrius,
Chirurgas
F‘ l7& t=> o»r
IR91 Ho. HaL'ted Street
Patartina Nepraleisti progos.
kalais”) jnp atvirai išstojo
Po $5.(M>: M. .Martinaitis, V.
STPAIGHT
1O<
AMERIKOS
LIETUVIŲ
V»l*ndo»: 10 11:1 12 ryto: 1 iki
Korespondentė.
prieš Lietuvos Paskolų. Čia tu- Ivanauskus, L. Meleska, I)
10
po plet. 6 Iki 9 vakare.
STBAIGHT
rime pasakyti, kad greitoje at Rimkus, K. Petkus. I. Povilai
77-i«» Cicį a r- S'ur>rc,me
SUVARTOJIMAS KARO
eityje viešai |Misirodys, kas lis, E. Vaitiekumis, S. Gokas,
Mokinama: anglltico* I* Uatnryftkos
Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
kalbų, arltmatlkoa, kny*v*dyst«a at*PALAIKŲ.
labjaiisia L. L. P. rėmė, ir Viri, Ziipkus, J. l'rbonnvičia.
nografljo*. typ«wrttlng, plrklybos tolIS
Telefetm* f*tillnuin SAP
gu koks Havana cigaras.
si t), Rur. Valst. Istorijos, abslno* Isto
pirko lamų. Kur Indu melagiai
Po $3.00: J. Morkūnas, V.
Dr. P. P. ZALLYS
rijos, geografijos, poiltlklnės ekono
Psklau-k savo ki aiitiivnlnko—Bet Jeigu
liberalai akis dėsite ir kaip Čepas, J. Šnkaitis, B. Austi (Prlsli)Hta 14 Am. Ilaud. Kryžiaus)
mijos, plttetystėa, dalliiu-aftystša.
krnuiiiy įlinkas neturi—rašyk mums.
Lietuvis Dentistas
„ ,
Mokinimo rnlando*: nuo 9 ryto Iki
ItlttOl Ho. .Mlclilmn Avennr
jums ne gėda tokie šmeižtai' unite, A. Butkus, P. Jauiišaii.'Ryga, Lattija. Latvijos uki
V' I 4 valandos po- platų: vakarais nuo 9
lt««»lnn<l. III.
I.LEWI5CICARMFG.CftNttawJU
š i iki 19 vai.
lei'ti. .Iii' gerui žinote, kad kas A. Taurius, V. štfHikas, rf. įlinkai visomis pusėmis vaito
V.VI AMMW| O r,tn Iki •
Lnųjeat
Independent Cigar FacTortj intbe World
3106 ®0,
st > Ohioago.
ja karo palaikus. Medį ir b*n Tel. PitUman 312 Ir 8I»M»
Inbdikui daugiausia vra bulių Baimins.

LIETUVIAI AMERIKOJE

PIRMUTINIS IR PASKUTINIS RALIUS!

p

“JURGIS ŽIBURYS”

Pinigai Dabar Pasiusti

LIETUVON

YRA PRISTATOMI GREIČIAU

PEOPLES

■

BANK

DR. A. L. YUŠKA

II
SI

u.s.mai

LEVESKIOSiMOKYKLAi

DR. P. Z. ZAIATORIS

MOKYKLA

AM

Libj.

——

MELBA

1

DRAUGUS

6

I"»~*7'n

s

S!

UŽOAVENia MARGUMYNAI
Tik 3 Vakarai!!

j| Ned., Pan. ir Utarn., Vas. 6, 7 ir 8, 1921
DIEVO AP. PAR. SVET., 18 ir Union Avė.

-T. -u

Šdhndicnis, Vasari® 5, 1921

a VI Al R

- - - - Rengiami - - - -

Jaunimo Motor. ir Merg. Dr-jos, Parap, Naudai
Bazaras ne Eazaras, Karnivalas ne karnivalas; Bulius ne Balius, bet užgaveniu trukšmas!! Prie visu kitu retenybių bus puikiausių niuzyku, gaisus Vytauto Benas kuris pradės
nuo saulėleidžio ir griež iki vidurnakčio per visus trys vakarus.
Visus nuoširdžiai kviečia
KVIESLIAI.

I«9B

APTARIAMAS AUTOMOBI
LIAUS STOTIES KLAU'
SIMAS.
Cliicagos vbltiiuicstiii nuva
žiavusiems automobiliais nėra
kur padėti mašinų. Gatvėse
penlidis judėjimas, neatsargu,
uždrausta ilgai la.ij<yti palik
tus automobilius.
Sugalvota požeminė stotis
automobiliams. Miesto tarybos
komitetas, pasitaręs su inži
nieriais ir tų dalykų žinovais,
sutiko vklumiesty padirbdinti
automobiliams stoti.

IŠ GHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.
IŠ NORTH SIDES.
Sausio 1S d. ftv. Kazimiero
Akademijos Rėmėjų Dr-jos 3
skyrius laikė metini susirin
kimų Šv. Mykolo parapijos
svet.
Šitame susirinkime pusė na
rių užsimokėjo metines mokes
tis po I dol. Tikimės, kad kita
pusė užsimokės sekančiame
susirinkime.
(Jcistina, kad nepriklausan
čios da prie tos organizacijos
moterys ir merginos Įsirašytų.
Daug Nortb Sidėje yra mote
rų ir merginų, bet mažai pri
klauso prie prakilnių draugi
jų. Nesmagu sakyti, kad čia
augusių musų kolonijoj mer
gaičių visai nesimato viešame
veikime. Kiekvienais metais
po kelias baigia parapijinę
mokyklų, bet kur-gi jos dings
ta? Gal kaip motinos nepriklnu
so prie prakilnių organizacijų,
taip nesirašo nei dukterys.
Nutarta surengti vakarienę.
Tų vakarų sutvarkyti pasiža
dėjo A. Urbonavičienė, K. Nau
sėdienė ir B. Naujokiem’*.
B. V.

Ačiū ir visiems daigtų auko
tojams. Sunku surašyti visų
vanlus kas ką aukojo. Ačiū
kuopa taria ir visiems atlankų*
sieins bazarų, taip-gi visiems
darbininkams, kurie gražiai
jante tlnrbavosi.
Jonas Petraitis,
prot. raštininkas.
IŠ T0WN OP LAKE.

mns bus Roknuulienyj, Vasario G lllltllllllllllllllllllllllllt(llllllllllllllllllltlllll!!IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIllllllllllltllllllllllllll!llllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
d., 3 vai. po pietų, bažnylinėj
svetainėje.
. K. Slall.irni.
5

Galybių

VAKARO

Įvairumų

Lab. Sąjungos Ii kp. susirinki- 5
mns bus Vasario (i d., tuojau po|S
DR-JOS LIETUVOS ŪKININKO
sumos, parapijos svetainėje. Šis S
susirinkimas yra labai svarbus. S
Nedėlioję, Vasario-Feb. 6, 1921 m.
todėl kviečiame narius skaitlingai 5
M. MELDAŽIO SVET. 2242 W. 23rd Place
Pradžia Lygiai 6:30 vai. vakare.
atsilankyti. Bus išduotas raportas
*
Parengtas puikus programas scenoj statomas
iš buvusio vakaro. Turėsime pasi
tarti ir apie tolesnį veikimą. Taip | “AUDRA GIEDROJE”
Dijalogas Vodeviliu “STEPUKAS MINISTERIJOJ” §
gi prašome nariu užsimokėti savo
duokles, kurie dar neužsimokė- =
šokiai ir daugel kitokiu pramogų.
Kviečia Dr-jr Lietuvos Ukininkos E
jot.
Valdybų. niiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimT

Sausio 18 d. buvo susirinki
mas Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų draugijos 1-mo
skyriaus, Šv. Kryžiaus parapi
jos svetainėje, kurin susėjo Visų Šventų dr-jos, (Bridgeporgana skaitlingas būrelis narių te) mėnesinis susirinkimas įvyks
rėmėjų. Susirinkimų atidarė sekmadieny, Vasario G d., 1921
pirmininkė M. Šedienė, maldų m., 1 vai. po pietų, šv. Jurgio
Nekalto Prasidėjimo Mot. ir Mergaičių Dr-stė iš Brighton Parko rengia iškilmingų va
atkalbėjo didžiai gerb. kun. D. parap. svetainėje. Vyčių kniub.
KANDIDATO Į ALDERMA
karų su programų
Mikšys. Paskui perskaityta Visi nariai kviečiami skaitlin
NŪS PAGERBIMUI.
praeito susirinkimo protoko gai atsilankyti, nes yra svarsty
Nedalioj, Vasario-Feb. 6 d., 1921 m.
las, kuris vienbalsiai liko pri mui svarbių dalykų. Išgirsite ko
Nepamirškit, kad šiandie va
Nekalto Prasid. Par. Bažnytinėje Svetainėje prie 4400 ir South Fairfield Avenue
imtas.
misijos raportą nuo buvusio ba
kare. Vasario 5 d., bus dide
Programa išpildis L. V. 36 kp. bus su1ošta“Am. Dovanos Lietuvoje”. Kom. 5 aktų.
Po to sekė komisijų rapor liaus praeitą sekmadienį.
lis ir gražus vakaras Mildos
Valdyba.
tai. Vakarėlio raportų išdavė
svetainėje, kurį rengia Nor
Pradžia 7 vai. vakare.
Visas pelnas eis parapijos naudai.
M. Mikšaitė, pranešdama, kad
kaus Draugiškas Kliubas.
pelno vakarėlis davė daugiau AVetjJsidiečiai! Kurie esate pri
Mes broliai ir sesutės visi esate širdingai kviečiami atsilankyti į šį musų puikų
Kviečiame visus atsilankyti.
sidėję prie West Sidė.s Lietuvių
negu buvo manyta.
vakarų, o mes moteris ir merginos rūpinsimės tamistos visus užganėdinti ir užtikrina
korporacijos ir kurie nori prisidėti
me, kad atsilankę nebusite apvilti. Visus ir visas širdingai kviečiame RENGĖJOS.
Iš Centro susirinkimo ra
SUAREŠTUOTU DU NAU
kviečiami atsilankyti susirinkitnan,
portų išdavė p-lė V. Galnaitė,
JU INTARIAMU.
kuris bus šeštadieny, Vasario 5
aiškindama Centro nutarimus
d., 7:30 vai. vakare, J. Jaukščio Reikalingi pardavėjai prityrimas
ypatingai apie “Patricijų”, svetainėje, 215C\v. 23 st. Tos or nereikalingas
geras pelnas — darban '
Policija areštavo tlaugybt
keturių aktų drama, kuri bus
tavo apielinkėj — mostis "Alberta"
intariamų plėšikų po apiplėši
ganizacijos įsteigtoje krautuvėje
pagelbsti nuo Šalčio, kataro, galvos 1
atvaidinta Kovo 6 d., šių metų,
mo bankos Komvood Trust
visi produktai galima bus gauti skaudėjimo rumutlzmo ir t. t. Atsi- '
Sehool Halėje, prie 48 ir Ho----------- — Rengiamas------------and Savings. kur plėšikams
pigiau negu šiap bile kokioje krau šaukite ar rašykite: "ALBERTA"
nore
gatvių.
Įžangos
ženkle

GOSI So. Ashland Avė. I'liieago, III.
DRAUGIJOS ŠV. KAZIMIERO
teko
H M t.
tuvėje.
liai jau pardavinėjami ir daug
Todėl subruskin, ir neatidėlioBankos darbininkai suaręs
Nedalioj, Vasario-Feb. 6, 1921
išparduota. Kadangi visų dar
dami
pasistenkim užbaigti tų nau PASKUTINIS ATSILIEPI
tuotų nepažino. Tad daug jų
bų Centro posėdis pave
Šv. Mykolo Parap. Svet. 1644 Wabansia Avenue
MAS.
dingą darbą.
Valdyba.
paliuosuota.
Iš BRIGHTON PARKO.
dė musų skyriui, lodei tame
Pradžia 4 vai. po pietų (tuojaus po mišparų)
į tą kas nori pirkti gražu narna
Vakar paskelbta, kad dar du
susirinkime tapo
išrinkta
Įžanga 25c. Ypatai
Lietuvių Labdaringos Sąjungos ir pirkti tuojau. Kada nupirks pi- j
intariamų areštuota. Šitiedii
Samdo 11 <1., š. m.. Lab. Sa’t. darbščios tam vakarui darbi 7 kuopos mėnesinis susirinkimas giau negu bargena. — Namas ant
Nuoširdžiai kviečiamo visus atsilankyti, bus visokių
turinčiu policijos rekordų.
8 kp. turėjo metinį susirinki ninkės. Po to gerb. kun. D įvyks seknmd.. Vasario G d., pa 2 pagyvenimų naujas mūrinis su
žaislų, dainų, prakalbų, o benas atvažiuoja iš ]>at Lietu
Nelengva sugauti piktada mų bažnytinėj svetainėj, kurii Mikšys atsisveikino ir linkėjo rap. Aušros Variu svetainėje, 4 augštu basenientu ir augštu stogu
vos. Tai-gi nei vienas nepraleiskite šios progos.
porčiai iš fronto ir porcini užpa
rius, išlupusius iš bankos tiek susirinko pusėtinas būrelis im iv. K. A. R. D. skyriui gerų vai. po pietą.
Visus nuoširddai kviečia
KOMISIJA.
kalio apdirbti, gatvė ištaisyta.
pinigo.
lių. įsirašė ir naujų narių, o pasekmių tokiame prakilnume Gerb. Labdariai! Vardan našlai Naujoj gražioj Lietuvių apgyven«
Sal Ižausios Širdies Jėzaus dr- veikime. Visos rėmėjos kun. D čių, teiksitės ateiti Siti suairinki- toj apielinkėj. Apžiūrėkite narna
ir siulikite tikra pinigiška vertė.
PRIEŠ “BLUE LAW. ”
jn No. 1 įstojo į Garbės narius. Mikšiui taip-gi linki gerų pa nian, nes turime aptarti daug ne Nes
už augščiailsią pasiulyma šis ĮĮIIIII!lllllll]|||||||||||||lllllllllll!lllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll»l
Atsilankykit Ant 2-ro
|
Raportas iš praeitų metų sekmių renkųnt_aukas šv. Ka pabaigtų reikalų kas link vakaro namas liko vienam pardotas-prie- 5|
Cbicagoje suorganizuota or knygų peržiūrėjimo parodė, zimiero Seserų Vienuolynui
žastis bus duota ant vietos atsi- S
kuris bus gavėnioje.
lankyte vakarais prieš G vai. Nes g
ganizacija vardu “Auti Blue jog 1920 m. tieperdaugiausin
Po to eita prie rinkimo nau Katrie iš 1920 jn. užsilikę su mo- aš
dienomis dirbu arba nedėliotais 5
La\v l.eagiie ol‘ America.” Ga buvo jeigu, nes $766.04. Tšmo- jos valdybos. Dvasios vadu iš <csčiais, prašomi užsijnokėti, nes
2 lubu. Juozas Gaudutis 4545 So.
vo vaisiijinj elmrterj. Organi kėta-gi $707.11. Šiuosmet kuo rinkta gerb. kun. A. Martin- pinigai reikalingi statymui naš- Tallman avė., arba rašykite.
(KVARTUKINIS ir NAKTAIZINIS)
E
zacijos tikslas — pakelti kova pa tiksi daugiau padaryti jei kus, iš kurio tikimės didelės aičiams prieglaudos.
prieš profesijonalius reforma gu. Sausio 16-17 kuopa įrengė mus veikimui paramos. Pirmi
---------------- Parengto----------------- /
Ę
A. C.
LIET.
MOTERŲ
REPUBLIKONIŠKO
KLIURO
|
torius. kurie iš sekmadienio bazarų, apie kuri jau buvo ninkė — ¥• Šedienė, pngelbinori padaryti bešauktų žmo “Drauge” rašyta.
Dr. M. StupnickiĮĮi |
raleftkau Stanislavo Sucovlčlaus pa
ninkė — V. Galnaitė, nutari ėjo
Ift
Gadunavo
parap.
Telšių
Apskr.
Subatoj, Vasario-Feb. 5,1921
1
nėms dienų, uždraudus viso
3107 So. Morgan Street
Pirmiausia L. S. S kuopa ta mų raštininkė — M. Mikšaitė, metai atgal gyveno W. Pullniane
turėjo bučerno, paakinu gyveno Milkius pasilinksminimus.
Shalčio Svetainėj, 14-th ir 49 Gatvių
E
CHICAGO, ILLINOIS
ria širdingų ačiū Nekalto Pra finansų rast. — Z. Jurgaičiutė, waukoe, \Vlac., dabar nešinau kur jis
Organizacijos įsteigėjai tvir sidėjimo šv. P. M. moterų ir iždininkė — M. Bajorūnaitė, išvatlavo, tūrių laimi svarbų reikalu
Telefonus Ynrds 5032
Cicero, III.
i
icigu kas žinotumėt ur jis pats ma
tina, kad jie ton savo sųjun- mergaičių draugijai, nes ji ixxlo globėjos — A. Baltutienė lonėkite
Valandos:
•
—
K
iki
11
iš
ryto:
atsišaukti šiuo adresų:
Pradžia 7:30 vai. vak.
įžanga 35c. Ypatai. į
6 po plotų iki 8 vale. Nedėllogon patrauksią šimtus tuks daug pasidarbavo. Jos narės ir M. D. Mcškienė, maršalka —
D. AItKNIH
iuIb nuo 5 iki
8 vai. vakare
Puiki Muzika. Pusė Pelno dėl Lietuvos
|
3300 S. t'nlon Avė. (’hh-ago.
tančiu žmonių.
Juškienė.
vitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinr
turėjo savo būdų ir supirkimui
daiktų iš iždo aukojo $25.
Turiu pažymėti, kad į valdy
MOKSLEIVIŲ DOMEI.
Daug daigių sunešė ir pačios bų pateko pačios veiklia,ydos
ANT PARDAVIMO.
narės. Reikia priminti, kad tn moterys ir mergaitės, kurios
EXTRA!
Palikta musų sankrovoj. EXTRA!
B<^relk nuujns G flatų mūrinis na
Chicagog M. Apsk. valdyba pra draugija yra Garbės narė ir visuomet nenuilstančiai veikia
mas, "Rtflumhrat, aunparlors" randasi
štai kur stebėtina proga nusipirkti nugštos rųADVOKATAS
neša. jog apskričio susirinkinias į- reikalui esnnt nekuomet neat
Garfleld Boulevard arti Ashland
šles
GVA RANTUOTA VICTROLĄ vertės iki J250.00
Šv. K. A. Rėmėjų draugijoje. ant
vruiMvs viuiiiiimTi;
®
Ofisas
Dldnilestvl:
Avė. IlnndoR neš po Gegušlo 1-mal
tik už $35.00. priedų veltui 12 rekordu, 300 ndntų ir
vyks Vasario G dienų, j vi
po sisako nuo stambių labdarybei
DEIMANTO ADATA. Šios NAUJOS
PUIKIO8
Tat kogeriausių pasekmių I4U0.00 ) mėnesi. Sppclule kaina |30,29 South La Baile Street !
pietų, šv. Jurgio prir mokvklos aukų.
000.00. Atsišaukite:
VK'TROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiu
g
Kamharls 83-«
j.
naujai valdybai.
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubnnkrutijo. Kiek
kambaryje.
|
Telefonas*. Central «sa«
g
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES
širdingas
ačiū
taip-gi
S.
MaPCTRZILEK BROS.
Siame susirinkime paraše
Vi»>M niokaleivČN-iai kviečiami
GVAItANCIJOS. Kam tai pirkti iš antrų rankų
1617
W.
47
Street
mašina, kuomet galt pirkti l'UIKIĄ, NAUJĄ OVAkuoskaitlingiauNia n t hi lankyt, nes lišaiiskiui už gausių aukų'. Jis sekančios naujos narės: 1).
ItANTUOTĄ VICTROLĄ vertės Iki >250.00. tik už
Vakarais, 812 W. 33rd St
auk.
$15
bazarui
ir
pats
jame
>35.00 su rekordais ir adatoms VELTUI iš musų
pinčiai Iiiih npknlbami mum, atei
Druktenienė, A. KasnuiuskieTelefonas! Varde 4aa<
SANKROVOS.
8
nantieji vakarai. Kiekvienas luri- dirbo, Vienas asmuo aukojo uė ir A. Žemaitienė.
Pilnai užtikrinamo tomistą, kad nėra kitos krau
GERA PROGA.
tuvus nei sankrovos lygios inusų sankrovnl palygi
me gyvai į jų pnaekmeg žiūrėti, $10.00, bet nenori, kad jo pa
Rėmėja.
nant nnplginlinu.
Pasinaudokite.
kai! pasirodžiiiM žmonėm, kad su- ' 'arde butų paskelbto.
Mes žinome, knd apsimokės tarnlstnl atvažluoSankrovos
iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii
į Parsiduošlu savo visų blsnj, krautuvę
tt, nepaisant kur gyvenut. Taipgi mes turime kole
Icikun ką nors naujo, sielas gaivi- * Ačiū ir visiems daigtų riti
Rcs. I i 30 Indejuiidenee Klvil.
Kaina tik tų nugštos rųšles TIKROS ODOS IR VELOIJKO
i Ir spaustuvę, taippogi atubos daiktus.
Telefonas Von lluren 201
Įfleras biznis, geroj vietoj, apgyvenloj
HEKLYČ’IOMH SETŲ, kuriuos parduosime už pir
nančio. Kiekvienas narys vrn rei- kėjams, kurie vaikščiojo po
Lietuvių, Lenkų Ir Anglų, su kuriais
mų pasiūlymų. Mums reikia vietos.
kalingas šiame veikimo momente. hiZ.nic-rius, t. y. A. Šeri vitienei.
yra daromas biznis Ir išdirbtas per 20
Mes pristatysimo VISIŠKAI VELTUI mieste ir
prleinlRsčluoae. Taipgi Išalunčlnmo C. O. D. LTUERTad visi priimkite j šaukiamų su|).u|sini(.n;.it p. Jnnkevieie- A. L. R. K. Moterų Sąjungos meti). PrleiuRtls mano pardavimo, pa
ti mirė ir n* turiu išvažiuoti j LietuTY DON OMAI PRIIMAMI.
Kasas Gydytojas rl Chirurgas
siiinkimų.
..................... nei, j RUpfljuj p StnsHilirti.
20 kuopos įvyks svarbus susirin vgvg užimti ūkę. Kas nori, turėti ge
Atdara kas dienų iki 9 vai. vak Nedėldlcniuls nuo 10 ryto iki 4 p. p.
Kpeeijsllsta-,
Moteriškų,
Vyriškų
rų bl»n| ir dar prie to Išmokinsiu
Taip-gi dar tunu priminti, jog
,. .. ,
. .
, . .
, ,
Vnlkų ir visų chroniškų ligų
.bus pakeltas
, „
.
...
J n* tiek surinko
daigtų, , kad kimas išduoti visą raportą iš bu drukorlško darbo, kollal Išvatluozlu
NATIONAL STORAGE C0.
naujas klausimas
..
,

DIDELIS BALIUS!!

Šeimyniškas Vakaras!

Į Iškilmingo Baliaus 1

•"TrIhaIsras I

■

g

PRANEŠIMAI.

DR. A. A. ROTH,

moksleivių šelpimo reikiile. kurvisiems turi rūpėti.
Koresp.

galimu buvo pndnrv- vusio vakarėlio ir išrinkti darbi
ti. jei tik dauginu-butų atsi- ninkes Užgavėnių vakarui, kurio
nauda bus parapijai. SusirinkiInnkę žmonių.

tUNIOJH)

Kas nori Ir lino, k*s tai yra biznis,
VALANDOS: IO—It ryto 2—3 po
ateikite arba atsišaukite
sekančiu pietų, 7—S vak. Nedėlionds 10—12 <1.

antrašu:
Ofisas 3354 So. Ilslsted SI., CIUi-ago
T. P. krizanaiskas
Telefonas Drover 0003
137 So. Maln St.
fthmsndoah. Pa. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

*35:22

Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris
2023 So. Ashland Ate., Kampas 21-os Gatvė*.

