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S. ? . APSIMA VESTI PRE
KYBĄ SU RUSIJOS
BOLŠEVIKAIS.

BADAUJA AUGŠT0S
KILMĖS RUSAI.

Bet laukia talkininkų nurody
mų, kaip tas daryti.

Turkai kursto gyventojus
pakilti prieš Angliją
UŽĖMUS NORIMA PASI
LAIKYTI KONSTAN
TINOPOLĮ.

/

Siunčiama kariuomenė.

Washington, kovo 9. — čia
sakoma, kad S. Valstijų vy
riausybė nusprendusi pradėti
vesti preky) ą. su bolševikine
Rusija taip veikiai, kaip vei
kiai talkininkai nusmtys savo
j pastovią politiką atsinešime j
!
Rusijų.

Laikraštis Daily Mail rašo,
Siunčiama komisija.
kad Anglija Konstantinopolio
Talkininkai kituomet buvo j
apylinkėse turinti kiek ka
Pasiunčiama daugiau laivų ir riuomenės. Bet tos neužtenka ; paskelbę, jog jie pradėsią pre
kariuomenės.
užimti miestą. Tam tikslui I k y b r . s u Rusija tarpininkau-

PERDAUG DIRBA VOKIE
ČIŲ ANGLEKASIAI.

Neturi kas valgyti, apiplyšę,
vargsta.
J
Konstantinopolis, kovo 9.—
Arti Konstantinopolio saloje
Proti yra tūkstančiai rusu pa
bėgėlių iš pietines Rusijos,
kuomet ten užplūdo bolševi
kai.
N Ainerikos Raudonasis Kry
žius laikinai šelpia ir palaiko
tuos nelaiminguosius.
Saloje įsteigtos kelios ligo
ninės ir šeimynoms pastogės.
Įsteigta kelios viešosios viralo
virtuvės.
Suv. Valstijų karės laivai
patarnauja Raudonajam Kry-

Bizerta. šiaurinė Aprika,
kovo f>. — Anglijos karės lai
vu eskadronas, kurs čia buvo
atplaukęs iš Oran, išplaukė į
generalis gubernatorius Kije
Konstantinopolį.
! jungos vardu.
lijos.
vo, generalio gubernatoriaus
Premjeras Lloyd fleorge. be
Prancūzija priešinga.
padėjėjas iš Odessos, d a rusų
Londonas, kovo 9. — Talki kitko, parlamente pranešė, JOĮ>;
(Jauta žinių, kad prekybai generolu, penki pulkininkai ir
ninkai suptenavę užimti Tur ir Prancūzija pasiųsianti Tur
kijos sostinę Konstantinopoli. ki jon daugiau
kariuomenės, su Rusija prielankiauja Ang visa eilė kitų žymių rusų.
Visi jie apsitaisę skarma
Iš oficijalių versmių patiria kuri reikalinga t e n apsaimtiti lija ir Italija. Bet Prancūzija
ma, kad jei tas bus atlikta, armėnus nuo turkų pavojaus. prieŠimtsi. Visokius sumany lais, bc pinigų, reikalingi pa
mus tuo žvilgsniu prancūzai šei pos.
tuomet turkai daugiau jau
Lygiai prancūzams yra pa
priima " s u atsarga."
Prancūzai su anglais taipueatgausią to savo miesto.
vojaus ir Cilieijoje, kur turkų
Italijos
premjeras
Nitti pat rūpinasi rusais pabėgėPremjeras
George Lloyd kariuomenė nerimauja., Ligtvirtina, jog su Rusija reik i i iiais.
vakar parlamente kalbėdamas Šiol tenai prancūzai susirėmi
užmegsti normalius ryšius.
apie Turkijos klausim?) pasa muose su turkais prarado 158
KOVA LAIMĖTA, BET NE
kė, jog talkininku reprezen kareivius užmuštais, 279 su
šaukiamas susirinkimas.
NUPIRKTA/
tantams Konstantinopolyj pa žeistais ir 181 pražuvusiais.
Taįkininkų augščiausioji tasiusta įsakymai tuojaus -pra
Londoną*, kov 0 9. — Tomis
Konstantinopolis užimtas?
ryta sujaukia
nepaprastan
dėti veikti. Bet premjeras pa
! dienomis čia buvo paskleista
Vakar iš Paryžiaus buvo pa spsirinkiman tautų sąjungos
reiškė, jog dabar jis negalį*
žinių, kad 1904-05 metais Ja
skleista žinių, kad turkų sos pildomąją tarybą.
pasakyti viešai, kokios nibres
ponija nuo Rusijos nupirkusi
tinę talkininkų armija jau už
Susirinkimas ivvks kovo 12
tie įsakymai.
karės laimėjimą. Vietos Ja
ėmusi. Bet žinios ligšiol nepa d. Paryžiuje. Bus aptartas
ponijos ambasada paskelbė,
Ypaė Anglija ėmusis aštriu tvirtintos.
komisijos siuntimo rtusijon kati tos žinios yra prasi rna-

•

priemonių prieš turkus. Viso-

Tuo

tarpu

visos

Indi j o § klausimas.

se Turkijos teritorijose, kur
veikia anglų kariuomenė, anot premjero, paskelbta karės
stovis. Tad padaryta todėl,
kad tarpe gyventojų ap^ireiš
kę nerimavimai.

musulmanų sąjungos taryba
Indijoje paskelbė savo pačiaiytą rezoliuciją.
Musulihanai
protestuoja
prieš talkininkus už norėjimą
atimti nuo turkų Konstanti
Turkai, kaip pranešama, nopoli.
Mesopotamijoj, Trakijoj ir ARezoliucijoje pasakyta, jog
rabijoj
kursto
gyventojus musulmanai busią priversti
desperatiniai ginties.
prieš Anglija.

ARKIVYSKUPAS TARIA
žOOį.

TRANSKASPIJA TURINTI
CARĄ.
Apie tą plačiai skelbia
bolševikai.

BAŽNYČIA NĖRA SĄJUN
GOJE SU POLITIKILondonas, kovo 9.—Iš Mas
NĖMIS ORGANI
kvos bolševikai vakar garsiai
ZACIJOMIS.
pranešė, jog Transkaspijos
provincijoje gyventojai proAnderson yra apmokamas už klemavę monarebiją su caru
ginimą prohibiciįos.
priešakyje.
New York, kovo 9. — New
York o Arkivyskupas Hayes
vakar štai ką paskelbė apie
pryčerio Andersono, šios vals
tijos Anti-Saloon league su
perintendento, trukšmavimus,
buk Katalikų Bažnyčia esanti
priešinga aštuonioliktam ša
lies konstitucijos priedui (amendmentui),
paliečiančiam
visatiną probibiciją:
"Leiskite man aiškiai pa
reikšti, jog Katalikų Bažnyčia
nėra sąjungoje su jokia politikine organizacija, lokale, vai
stijine, ar nacijonale; Bažny
čia lygiai nėra prieštarauto
ja
jokiems šalies
įstaty
mams. Bažnyčia visuomet sto
vi už tą, kad įstatymai butų
pildomi, nežiūrint to, ar jie
mums- patinka, ar ne.

PHILIPINŲ SALOS NORI
NEPRIKLAUSOMYBĖS.
Tuo tikslu padaryta
rezoliucija.
Manila, Pbilipinai, kovo 9.
—Vakar čia Pbilipinų salų
kongresas pabaigė savo specijale sesiją.
Sesijos pabaigoje kongresas
padarė rezoliuciją, kad sa
loms butų duota pilnoji nepri
klausomybė.
Rezoliucija pasiunčiama Su
vienytų Valstijų kongresui ir
vyriausybei.

•

Talkininkai kol-kas nežino,
ar prie to siuntimo komisijos
prisidės Suv. Valstijos.

nyinas.
NEMANO PARDUOTI VA
KA'RŲ INDIJŲ.

Londonas. kovo 9. PremjeANGLIJA NEPATENKINTA
ras Lloyd (Jeorge aprlamente
AMERIKOS SUMANYMAIS.
pranešė, kad Anglija neturin
ti jokio pasiketinimo Suv.
Pramato naują lenktyniavimą.
Valstijoms parduoti Vakarų
Indijas už skolas.
Londonas,' kovo 9. — Aną
dieną Suv. Valstijų karės lai
vyno sekretorius Daniels pa
By GENE
skelbė, jog Suv. Valstijoms
yra reikalinga turėti milžiniš
ką karės laivyną, kurs turėtų
užimti pirmiausią vietą pa
saulyj.
Tas pasakymas žaibo grei
tumu
atsiliepė
Anglijoje.
Kaipgi, juk šiandie Anglija
vandenyse turi pirmenybę, g'\
Suv. Valstijoms norisi tą pa
veržti.
Kai-kurie Anglijos laikraš
čiai pareiškia, kad toksai Amerikos troškimas negali iš
eiti geran. Nes kuomet Ame
rika ims didinti -savo laivyną,
taip^ daryti pradės ir Anglija.
Pasekmėje, sako, apsireikš
lenktyniavimas ir nereikalin
gas barstymas pinigų.

Gali sustreikuoti taksų
mokėtojai.
Berlynas, kovo 9. —- Nesuspėjama Vokietijoje apsidirb
ti su viena kokia (nors proble
ma, kad tuč-tuojaus pakyla
kita.
Nesenai vokiečių anglekasiai dirbo kaiph* ne savo ran
komis. Anglių šaliai buvo permaža. Apie darbo viršlaikį ne
buvo galinur nei prisiminti
darbininkams.
Bet štai premjeras Bauer
nepersenai paskelbė pairi jo
tinį atsiliepimą į anglekasius.

liais nesuspėjama
išvežioti
anglių. Matyt, anglekasiams
prisieis kokiam laikui per
traukti darbą. Už tas atostogas vyriausybė apmokės dar
bininkus.
Bet užtaigi smarkiau ir uoha u prisieis padirbėti geležin
kelių darbininkams.
Čia kalbama, jog žada su
streikuoti Berlyno taksų mokėtojai.
Politikai tvirtina, jog šio
mis dienomis toksai streikas
yra galimas, fr dabartinė vy
riausybė prieš tą neturi prie
monių.
/
-

—

HINDENBURGAS Į VOKIE

TUOS' PREZIDENTUS.

Helgoland paliko be jokios
reikšmės
KAIP BUVUSI, TAIP PALI tą jos milžiniškos anuotos ga
KUSI GRYNA UOLA.
vo progos subaubti. Tai buvo
šauta į šaliniais pasisukusį
•
Aplinkui posenovės ūžia jūrių Anglijos karės laivą. *
bangos.
.• Karės metu talkininkai ne
užpuolė tos tvirtovės. Buvo į—
- —
Berlynas, kovo 9. — Helgo sitikinę, kad jos paimti arba
land — tai nedidi vienos uolos jos armotas nutildyti, nėra
sala, augštai iškilusi šiaurinė- j jokių priemonių,
se jūrėse Vokietijos pakraš- Į Saloje buvo padirbdinta nečiuose.« Pirm poros metų toji didi prieplauka, kurios šonai
sala skaitėsi stipriausia pa buvo iškloti storai konkretu.
saulyj tvirtovė. Tai buvo svar Tos konkretinės sienos dabar
biausia Vokietijos apginėja naikinamos.
<ono.
Pačioje, saloje požeminiai
ap-j pataisymai nustebina r.ii
miai | rinius ekspertus. Ir visa
arės bus sugriauta.
nePavartota hydraulinės spėkos.
teks jokios militarinės reikš
Visokiausiems tos tvirtovės
mės.
Pirmiau salos paviršius nors pataisymams kituomet Vokie
margavosi nuo visokių geftija- tija buvo pavartojusi tik hylių militarinių ten pataisymų. dranlines spėkas.
Vanduo apgini mo ir sveiku
Šiandie tas paviršius apverstas
vientik konkreto ir plytų krū mo tikslams buvo pumpuoja
mas salon milžiniškoinis punivomis.
Vokiečiai militaristai per ir- pomis 50 pėdų augštumon nuo
gus metus ton salo n buvo in jūrių paviršiaus. Visos pože
dėje daug savo proto ir vieko. minės galerijos ir kareivių kaŠiandie tai visa naikinama.
zarmės buvo apšviestos elek
Keletą metų užims tą sala tra.
Vokietija visais laikais bupilnai "demobilizuoti". Nes
f
visokie initftariniaf £ataišy- *or maniusi, kad tos salos-tvirmai didžiumoje yra po žeme. i tovės paslaptys niekam nežinomos.
•
Buvo brangi tvirtovė.
Bet šiandie paaiški, kad tą
Vokietijai

tvirtovės

padirbdinimas salą

toje saloje atsiejo apžiūrėjęs

Londonas, kovo 9. — Bolše
vikams Odessoje teko rusų
skraiduolis Admiral Nacbimov, 4 torpedinės greitosios
valtys, vienas skautų laivas,
vienas pasažierinis garlaivis,
" N e taip yra su Mr. An dvi nardančios laivės ir keli
dersonu. Jis aštuonioliktąjį mažesnieji laiveliai.
amendmentą praplečia ir gina,
Apie tai patys bolševikai
nes už tai yra apmokamas."
pranešė iš Maskvos.

191 o m.

vienas

buvo

Anglijos

apie 200 milijomi dol. B ū v u - karininkai, nudavęs ameril-.o-

Berlynas, kovo 9.—Vokiečių sios karės metu tik vieną kar-"!nišką studentą.
nacijonale
liaudies
partija
kreipiasi vokiečių susi rink i- VOKIETIJAI REIKIA MILIJARDO DOLIERIŲ.
man ir reikalauja pagreitinti
laiką rinkimui prezidento.
Tuo pačiu laiku ta partija Tuo tikslu ji kreipsis į talki
ninkus.
organizuoja
visas
galimas
xspėkas prezidentu pravesti
Paryžius, kovo 10. — Depefieldmaršalą von Hinitenburšoje iš Berlyno pranešta, jog
g*
Vokietijos vyriausybė talki
ninkams induosianti naują me
morandumą, kuriame išdėsianBYRNES
ti reikalingumą paskolinti Vo
kietijai 45 milijardus markių.
Memorandume lygiai bus
pareikalauta, kad talkininkų
olaipacrjinė valdžia butų kiek
nors pakeista, ty. truputį su
prastinta.
ii

,

i
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THINGS THAT NEVER HAPPEN

BOLŠEVIKŲ GROBIS 0 DESSOJE.

tvirtovę

PORTUGALIJOJE STREI
KAI.

BAISENYBĖS SIBERIJOJE.
Ties stotimis krūvos sušalusių
žmonių lavonų.
v

Londonas, kovo 9. — Times
korespontas iš Harbino, Mandžiarijoje, praneša (vas. 19d.)K
kad iš Omsko ir Čitos atke
liavusieji anglų oficierai pa
pasakoję baisenybes, kas šian
die veikiasi Siberijoje.
Oficierai sakę, kad prie ge
ležinkelių stočių visur mato
si krūvos plikų sušalusių vy
rų, moterių ir vaikų lavonų.
Kai-kur čekai atkabinę gar
vežius nuo traukinių su ser
gančiais ir sužeistais žmonė
mis. Ir tie žmonės palikta su
šalti-vagonuose.

Madridas, kovo 9. — Por
IR VĖL AREŠTUOJAMI
tugalijoje siaučia
streikai.
RADIKALAI.
Streikuoja
•geležinkeliečiai,
paštų ir telegrafų
darbinin
kai; taippat elektros ir meta Waterbury, Conn., kovo 9 —
lo isdirbystės sustojusios. Poi Sekmadienio vakare foderaUaj
streikij negalima ten sudaly agentai čia atliko ne
med-žioklę prieš negeistini
ti naujo kabineto.
sius ir suareštavo daugiau po
PIRMUKART SNIEGAS j ros šimto žmonių.
Iš tų 65 vyrai radikalai ir
21 METUS.
viena moteris policijoje sulai
New Orleans, La., kovo 9.— kyta tolesniam jų ištyrimui.
Kovo 8 d. čia išryto pradėjo Kiti paliuosuoti.
paimta
snigti. Sniegas nespėjo pa • Su suareštuotais
daugelis visokių radikalių raš
siekti žemės ir sutirpo.
Tai pirmu kartu į 21 metus tų.
čia pasirodė sniegas kovo mė
Akron, 0., kovo 9.—Užva
nesyj.
kar čia federaliai agentai atli
Poetas: — Kas čia? Žmonės nesiliauja mane trukdę. Jau PIRKITE KARĖS TAUPY ko "reidą'' prieš radikaliu
gaivalus. Suareštuota 66 inliks mano poezija neatbaigta rašyta.
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.)
tariamieji.
Laiškininkas: — Dar keletą čekučių, tamistai. ponas poetai.

TAIP NIEKAD NEBŪVA.
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Mgreit,
gabiausia
pasaulyje
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS strategą (Už jį, gal, gabesnis
yra vienas Mackenzenas). Tas
išpildžius, gali greitai sulaukti
Paskolos Bėgi*.
Lndendorfas perėjo p a s bol
Eina kasdien* išskyras nedėidieoius. ševikus. Jeigu t a t pasidarys
atsakymo. Dabar misiįoje dir
Iki
šiol
su«organizavos
pas
PRENUMERATOS RAIMA:
ba į 12 darbininkų, tai tik lai
naujas kariuomenių susikirti
CHICAGOJ I R r i S I E N Y J E :
kolos stočių, kurios apima vi
ko gaišinimas butų jei visi
Metams
f8.00 mas Europoje ir jeigu talki
sas nors kiek didesnes kolo
#**sei Metų
i i - " *•**
vieną laišką paeiliui sjbwty|i}.
ninkams priseis pajusti, kad
SUV. VALST.
nijas. Apskritai imant, kas sa
Metams
r ? $5.00 skaitlingos bolševikų armijos
JEIGU TIKTAI NORITE, KAD BUTŲ
vaitę atsibūva apie po 20-30
Pusei Metų
3.00
yra vedamos geriausių pasau
LIETUVOS APAVIMOS
Prenumerata mokasi iškalno. Lai
prakalbų įvairiose vietose. Ap
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne lio ir Rusijos stratege, t a i už
REIKALUOSE.
skritai, dabar darbas eina ga
nuo Naujų Metų. Norint permainyti
adresą visada reikia prisiųsti ir senas tatai priseis padėkoti ponui na pasekmingai.
Bonai ant 100 dolierių ir daugiaus (yra ir mažesni ant 50 dolierių) skolinami
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper- Lloyd George'ui.
Lietuva, stodama į nepri II
kant krasoje ar exprese "Money OrPo sekančios savaitės p . K. klausomų ir laįsvų valstybių ei
ant 15 metų i r duos kiekvienam po 5 nuošimtį'į metus.
dex" arba įdedant pinigus i regis
Pavojus visiems talkinin
•
Česnulis lankysis Pittsburgo lę, turi rupinties įvairiausiais
truotą laišką.
kams y r a aiškus. Lietuva visa
apielinkėje i r tenykščių vei reikalais, statyti sayo valsty
" D r a u g a s " Publishing Co.
savo politiką atidavė talkinin'
1800 W. 46th St. Chicago, 111. icums j raukas, nors iš jų iki kėjų prašome surengti jam bės rūmą. Tarp visų kitu reiArba kreipkitės stačiai į Lietuvos Misiją prisiųsdami pinigus:
prakalbas, neg Pittsburgo a- kalų,Lietuvai reikia rūpintis ir
Telefonas McKinlej 0114
šiai dienai neturi nei aiškaus
pielinkė lyg kiek ii: silpni a i apšvietos bei mokyklų klausi
savo neprigulmybės pripažini
darbuojasi.
mu, nes apšvieta y r a kiekvie
mo, ne ; pripažinimo, kad Vil
nos valstybės pamatiniu reika
Bonų klausimas.
nius priklauso l. ; etuvai. Li tulu. I r Lietuva rūpinasi tuomi Mfaį m • < » « » » • <
va yra taip arti Rusijos, kad
Bonai jau spausdinasi ir ne kiek ji tik turi pajiegų.
pirr utiniai bolševiku cuviai užilgo bus gatavi. Toki dar-1
•—
teks Lietuvai, jei priseis susi- bą spaustuvė netaip greitai! Su pradinėmis ir vidurinė- įstatus, kurie kalba patys už] 8
iY5TET1
kir!*:nas tarp talkininkų ir jau gali atlikti. T o d d t u r ė k i - 1 m i s i ™ * * 1 ™ 1 * šiandie Lietu- save.
Amerikos lietuviai, remdami
bolševikų.
.
te kantrybės palaukti. K Mi- V 0 J C dulehs vargas, ..erą lesu
Lietuvis
Gydytojas
ir
Vyrų ir Moterų Rūbų Kirpi
Augštųjų
Mokslų
Draugiją,
Lenkai ir talkininkai mus
,
v . n . . i jas užlaikyti. Todėl jas dalinai
Chirurgas
mo ir Designing Mokykla.
verčia daryti koaliciją, t. y. sijos puses nebuvo užvilkinta 4užlaiko
SA, , ^dalinai
_ „ daug prigelbėtų Lietuvai. J i e
valstybė,
Xl : i
1 ; : , idrau
2201 \\Vst 22nd St.
Musųs istema ir mokymo būdu jųs
sutartį Suomių, Estų, Latvių, nei minuta, viskas užsivilko gijos ir šiaip aukotojai. Bet galėtų siųsti aukas arba tapti
Kampas S. Leavitt St.
trumpu laiku išmoksite viso ama
Telefonas Canal 6222.
Lietuvių,
Lenkų, , Ukrai- del technišikunių. J u k reikia dar vis-gi pradinės ir viduri jos nariais sulig įstatų. Lietu
to.
Valandos 1—6 ir 7 iki 9 vakare.
Residensija:
nų,
ir
Rumunų.
Kau žinoti ir tai, k a d spausdini nės mokyklos šiaip taip aprū vos Misija noriai persiųs visas
Mes turime didžiausius ir geriau
sius
kirpimo, designing ir siuvimo
S114
W.
42wd
St.
nas tyli. Nieko negalime mas svetimos šalies vertybės pinamos, bet augŠtesnei mo aukas ir narių mokestis tai \
skyrius,
kur kiekvienas gauna geros
Telefonas MeKinley 4988
žinoti, ką jis mintija apie tai. po perų surištas su daugybe kyklai lėšų nėra.
praktikos
besimokindamas.
draugijai. Mokslas visiems ly
Valandos: iki 10 įSryto.
Visuose siuvimo skyriuose mašinos
Galiuie girti bolševikus ar Reikalas rodo, kad vieni ne- kl'učių.
—
Kad augštesnė mokykla bū giai reikalingas, visiems jis
varomos elektros jiega.
ba juos peikti, bet nevalia atsigįsime
*
nuo bolševikų.
naudingas, todėl visi ir priva
tinai
reikalinga
Lietuvai,
jiegaKviečiame kiekvieną ateiti bile koTvarka.
mums jii nepažinoti, nes jau Vargas ir talkininkai verčia
kiuo
laiku, dieną ir ar vakarais, pa
lėtų remti tą draugiją be jokio
li
būti
dviejų
nuomonių.
Be
Daugelis
stočių
ir
subskribsižiūrėti
ir pasikalbėti del sąlygų.
aišku, kad Kusija yra arty- daryti tą sutartį, bet širdis
išoniimo.
^atterns daromos sulig mieros, vi
nias mums didelis kaimynas, jos nenori, nes su Lenkais sun cijos rinkėjų neprisilaiko tvar- universiteto juk Lietuva ateisokio
stiliaus ir dydžio iš bet kurioj
kos
ir
ant
subskri»n:ijos
dupti-!
tyje
gali
netekti
inteligentijos,
Lietuvos
Misijos
Gydytojas ir Chirurgas
ir kad ta Rusija lieka bolše- ku sugyventi, ir jie skriaudų
madų
knygos.
Informacijos Biuras,
katu
visko
prirašo,
tik
ne
to
apšviestunų
ir
profesijonakų.
Ofisas
4930
W.
13
St.
vikįška. Nei Kolčako, nei ,Ju- nei nežada atlyginti.
. MASTER DESIGNING
Kaaap. 40 Court
kas
reikia.
Dar
kartą
prašo-!
Vienok
ant
greitųjų
universitedeničo, nei Deni kino jau kaip
Res. 1220 W. 40 Avenue
SCHOOL.
N e s i s k u b i n k i m e į sutar'.'s. me. kad dnt su b beribei jos dup-' tą negalima inkurti, nes tam
AUGŠTŲJŲ MOKSLŲ
ir nėra. Kitaip sakant, asme
Telefonas Cicero 8656
J. F . K a s u k k a , V e d ė j a s
R. Pulkininkas Henry J . Reil- likatų butų aiškiai atsakyta į reikalinga daug materialių ir
DRAUGIJOS ĮSTATAI.
Ofiso Cicero 49
nys dar tebėra, nors gal ne
190 N. STATE STREET, CHICAGO.
KALBAME LIETUVIŠKAI
ly, amerikietis, geraj. žinąs tenai nurodytas Liausi mus: I moksliškų pajiegų: Kad tą proS ' » • • • • • » • § » • » • • • » » » » m-<m*»^r^*mfį
visi, bet jie nebeturi jiei^o.-.
Kampas Lake St.. ant 4-tų lubų
karinius santiirius mųs ir nujs Kas užsirašo (ir j antrašas) I švaistą padengti, kad išeiti-iš 1. Draugijos tikslas ir teisės.
0
Pirmiausiai mums rupi bol- j tCa į n ivnų, r a * o : "Kxaminution
ir ant kokios sumos. Paskui i to nelemto padėjimo, Lietuvo1. Augštųjų Mokslų Draugi- '
ševikų armija. 1919 metais ją o f t h e s j t uatiun as it exists
j . p. WArrcHES
f
reikia aiškia pažymėti kokiąj j * jau susiorganizavo augštieji jos tikslas yra skleisti ir remti j
išvijome iš Lietuvos. Džiaug- t 0 i k i y s n o w s . ... that the beit
ATT0RNEY AT LAW
[ ) r . Q. M. GLASER
sumą, moka ir ar pinigais ar'.kursai, kurie padengia arba at- Lietuvoje augštieji tnokslai.
'
i
i
\
.
i
T.fFyriTVIS
ADVOKATAS
*
*
^ * * ^** * ' * ' '**»«'•»*****
LIETI VIS ADVOKATAS
kimės tuomi, bet neužmi
of sniall statės betwee*] ibe l)ondsais. J u k ant subskribei-, stoja universitetą. Tie kursai
4S42 S. WOOD STREET
Praktikuoja 28 metai
me. Husų bolševikų armijoje Baltic and th<> Black sea bave
2) &ram tikslui pasiekti dr726
W.
18th
STKEET
!
Ofisas 3148 So. Morgan 84.
jos lakštų tas vįskas aiškiai paskirstyti į šiuos skyrius:
CBJCAGO.
įvyko permainų;
žiūrėkim. lot sul't'icien. >tivii>-l>t imlivij a : a) steigia ir remia visokias
Kertė 32 ro St.,
Chicago, 111.
pažymėta. I r ant galo būtinai
1) HumaitttariBis skyrius,
S- • » • • » • » « » — » • » '• » mmmm • • • m m m »"?
SPECIJALISTAS
kad mųs nugarai nepriseitų at oually or eollectivellv to reaugštųjų mokslų įstaigas; b)
Hoteridkų, Vyriškų, taipgi cbjro
reikia aiškiai pažymėti, kokią kuris misiskirsto į 0 įvairias
niškų ligų.
kentėti tas permainas.
organizuoja
nuolatines
ir
perisist the tbreutened blow (Chi moka tas pats asmuo. l>almr sekcijas.
f į
T«l«f«uu Pultaniui 869!
OFISO VALANDOS: N u o 9 rytG
jodines paskaitas is^ augštųjų
Didžiausia permaina yra ta, cago Sunday Tribūne Mareli
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 8
juk nekurios stotys ant pap- j 2) Teisių skyrius, kuris mokslų srities; c) leidžia mok
Dr.
P.
P.
ZALLYS
iki 8 valandai vakare.
kad bolševikų armija igijo 7, 1920 p. T p. H), t. y. Ištyrus
Nedėliomis
nuo 9 iki 2 po pisL
Lietuvis Dentistas
slo knygas ir laikraščius; d)
strategiją mokančių ir karėse padėtį, kaip j» yra šiandien, rastų lakštų prisiunčia anTra». skirstosi į 19 sekcijų,
Telefonas Yards 6S7
10667 So. Michigan, Avenue
;j) Matematikos ir fizikos šelpia augštuosius mokslus ei
prityrimo gavusių generolų. pasirodo... kad mažų valstijų ir trečias mokestis, kuomet
H^eland. 111.
reikia prisiųsti tokį pat dup- skyrius skirstomi į l o sekcijų, nančią jaunuomene.
VALANDOS: » lkl 9 — •
Pradžioje bolševikai
lwvo| diržas tarp Baltosios ir Juo
likatą tik su pažymėjimu, kad 1 4) Oamtos mokslų skyrius
=5=
pristatę caro generolus gat dosios j u r o s no» skyrium kiek
3. Draugija tą savo darbą
r
antra ar trečia mokestis.
, skirstosi į 16 sekcijų.
% » - » » » » » • • • » • . » » » » • • • » » > * » įį
viena
valstiją
imant
nei
drau
ves šluoti. 1 Įgaunu Trockis su
dirba visoje Lietuvoje.
Paskui
vėl
yra
nesmagumų'
5)
Medicinos
skyrius
skirPRANEŠIMAS.
Leninu suprato, kad Kuropat- ge, neturi užtektinai jiegos at4. Augštųjų Mokslų Draugi
LIETUVIS
su iškeitimu čekių ir "money I stosi į daugelį šakų.
Dr. M. T. STRIKOL'IS
kinas ir Brusilova- gan greit >iginti nuo kėsinamo ypo.
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
ja turi teise įsigyti kilnojamo
'
L1KTLVIS
orderių"\ Vieni padeda žodį:
6) Technikos skyrius, kuris
Ofisas Ir Gyvenimo viet*
Gydytoja* ir Chirurgą*
geriau mokėtų nušluoti bolše
Tai-gi Lietuvos politikos užjo ir nekilnojamojo turto.
; 3232 So. Halsted Str.
Perkėlė navo gyvenimo rietą 1
Lietuvos Misija, kiti Lietuvos į ir-gi paskirstytas • \ daugelį
Brighton Park.
Valandoa: nuo 8 lkl 11 ryte: nuo 8 Iki
vikams priešingas
armijas, .davinvs.vra labai sunkus. Kei8814 W. 4Srd Htrret.,
•
po pietų: nuo 7:30 iki 8:^0 vakare
Tel. MeKinley 263
Finansinė Misija, treti vėl ką sekcijų.
(Pabaiga
bus).
Telefonas Yards 8844
Ofisą": 1787 W. 47tli (M.,
kurios daugiau rupc-čio darė kia išvesti Lietuvą iš pavo
(47
Ir
Weed
»at.)
Ofisas:
4712 So. Ashland A ve.
kitą. Prašome visados ant če I š to progranio matyti, kad
Valandos: 10 ryto iki 8 po pietų. 6:30 iki
fVaL
4:30
iki 7 v. vak.
ponams komisarams negu są jaus. Mųs užrubežinių dalykų
8:>0 vakare Nertėliomie I iki 18 rytaia
Telefonas Drover 784S
kiu ir "monev orderiu'* dėti tie kursai—tai universitetas,
Tel. Boulevard 108
>mim* mm » I M « W » » « »
%
šlavos Petrogrado gaV/ėso.
ministerija padarė
stambią
•a
vardą "Lithuanian Mission." bet universitetu nepavadinta
Užtektinai privarginę bu-1 klaidą, kad perdaug save su
Vėl kad nereiktų kelis kar-ldel to, kad dar trūksta mokslillllllllllllllllilIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIhllllllllllIflIlIlIltlIlIimilllllllllllllll
vusius caro generolus bolševi rišo su Anglija. I r Amerika
3107 So. Morgan v Street
kai pakvietė juos prie tų ge buvo Anglijos talkininkė ka tus skaityti laiškus įvairiems į »ių pajiegų, dar jas reikia orOHIOAOO, ILLLROIS
nerolų mokamo ir mylimo dar rėje, bet po karės nedavė sa misijos darbininkams, prašo- ganizuoti.
Telefonas V a r t o MSS
Tokių kursų užlaikymas reiValandos: — 8 lkl 11 II ryto;
bo, prie vadovavimo karei vo rankų surišti sutartimis. me dar, apart Misijos vardo
ir
antrašo,
pažymėti
ant
kon-kalauja
daug
lėšų,
kurių
Lietu6 po pietų lkl 8 vak. NedėlloJ
J
,
'
viams. Generolai ir carui bu Sutartys yra blogos -tuomi,
mis
nuo
6
iki
8
-vai.
vakarą.
vo tarnavę ne del caro, o del kad iš daugelio, galimų būdų verto kampučio kokiam* sky- j vos valstybė nedaug teturi,
savo naudos, kurios caras aprūpinti naujai iškilusį vei riui. Ypač reikia atskirti pi- Todėl Lietuvos piliečiai palai
nigų siuntimo skyrių ir Lie kymui tokių neišvengiamai
daug jiems duodavo. Dabar kalą neduoda pasirinkti pači;:
Į|«»» ••»»•»• xp»—«w
t u vos Sargų skyrių. J e i kas-reikalingų kursų *įsteigė tam
naudingiausią
o
verčia
vartoti
tos naudos generolams paža
Dr.A.BURKE
Geriausias būdas pasiuntimo pinige Lietuvon, tai Lietuvos Pašto
kreipiasi
įvairiuose
reikaluo
tikrą
draugiją,
kurią
užvardi
ta,
kuris
yra
pažymėtas
su
dėjo bolševikai. Todėl genero
(Lietuvis)
Zenkiai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai nu-,
se,
tai
privalo
kiekvieną
rei
no
"Augštųjų
Mokslų
Draugi
tartyje.
lai apsėmė tarnauti bolševi
418 W. Market htr.
sipirkę. galėtų nusiųsti savieinsiems netik del laiškų, bet ir didesnę su
Todėl ir dabar, nors bolše kalą rašyti ant atskiros pope- j a . ' ' Apie šią draugiją mes ne
rottsvllle, Penna.
kams. Pažiūrų skirtumas tarp
mą, pinigų vietoje.
ligomis priima nuo
caro ir bolševikų generolams vikų jiega yra pavojinga Lie ros, nors juos galima atsiųsti kalbėsime plačiai, o tik apačio Su visomis
Nuo 8 lkl 10 vai. ryto
Kiekvienas uerkaritis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip už 5 auk
Nuo 1 lkl S vai. po platų
nerupi, nes jie niekuomet tie tuvai, bet sutartis su lenkais, viename konverte. I r tik šitą je pridedame tos draugijos
Nuo f lkl 8 mi. vakare.
sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį nusiuntus Lietuvon kartu su
*:
sos ir teisybės perdaug ne estais ir kitais mųs neapsau
Pašto žen&lais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba
brangino. Tokiu būdu ir Ku- gos nuo pavojaus, o tik laMau tų šitą nepaprastą scenos vei Uks tik vienas Verbų nedėlIždinės stotyse.
v
rbpotkinas ir Brusilovas, du suvaržys mus rankas.
kalą. Laikraščiai parašyte pa dienis, kuriame ir lošėjos ir
Paštaženkliai yra šitokių kainų; po 10, 15, 20, 30, 40, 50 ir 60 skatididieji autokratijos šulai, ap
rašė pranešimą, bet nematę jo veikėjos nebeliuosos.
ReaM. »s» so. Ashland Biv. Chicago. ^ t a i p & i p o 3 įr p o 5 auksinus viena. (100 skatikų sudaro auksiną).
siėmė tarnauti bolševikams.
Telefonas Uayniarket 8044
išpildant perdaug negyrė. Da
Tos lošėjos ir giesmininkės
Parsiduoda po 25 centus už auksiną.
•
j
bar
vakaro
rengėjos
jau
ne
Dar labiau už juodu buvo
kol kas neprisideda prie ren
Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. Mažiau
paiso
laikraščių,
nes
materipasižymėjęs generolas Buzšv. Kazimiero Akademijos
gėjų džiaugsmo. Visos lošėju,
kaip už vieną dolierį markių nesiunčiame.
Rasas gydytojas Ir chirurgas
ski's. Tik apie jį nieko negir Rėmėjų Draugija labai dar jalis pasisekimas jau padary mintys dabar paskendusios
Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro sek
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
dėti. Nei jis garbingas tarp buojasi, ka<l busianti už dvie tas. Vienas bus vargas tiems, rūpestyje išmokti suvo dalį.
retorių,
Vaikų ir visų chroniškų ilgų
bolševikų, nei jo girdėti tarp jų nepilnai savaičių mysteri- kurie išanksto nepasirūpino Šv«- Kazimiero vienuolyne va Ofisas: 3854 So. Halsted St., Chicago
Kolčakinių. Tas žmogus keli- ja padarytų didelio ir gra gauti įžangos ženklelių, rei karais ilgas valandas po ke
Telefonas Drover 0693
kės
atsakyti,
k
a
d
tų
ženklelių
VALANDAS: 10—11 ryto 8—8 po
syk buvo parodęs įr carui, žaus įspūdžio susirinkusiems.
lis
kartus
kas
savaitę
didelis
Brooklyn, H. Y.
užkviesta daugiau nebėra. Tos rengėjos, merginų būrys lavinasi, a f - plotų 7—8 vak. Nedėliomis 10—19 d. 456 Grand Str.,
kad savo pažiūras brangina. Tam tikslui tapo
Gal <lel tos pačios priežasties muzikos orkestrą iš American kurios buvo už samdymą di kartoja, gieda, groja kartais ^ e ^ « ^ ^ ^ a ^ ^ i ^ ^ ^ ^ S ^ l ^ t ^ S ^ « ^ ' ^ 8 > « lllllllllllllllllHlllllllllllllllllIHItlIlIlIlIlHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillIlllll
jis nesuėjo į sutartį su bolše Conservatory of^Music. To« or- desnės svetainės, buvo nusimi paskyrimu, kairtais sus'rte.lkda- ^ v
vikinis. Gal jis yra Jarp nu kestros nariai yra profesoriaus nusios, kad ne jų nuomonė ė mos ir atlošdamos ištisus ak
mė viršų, k a d tapo paimta
žudytųjų ar mirusių. Xors nė Ramon Uirvin mokiniai.
Sihmybes, ]>aeinau^ioa nuo j>ersidirliinio, pailsimo, sąuariu ir raumenų
tus.
Šv.
Jurgio
parapijom
svetai
sustiugimoj
skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant
ra žinios, kad pats gabiausias
Draugijos narės jau išpar
J a u ir tų repeticiją malonu
Rusijos generolas
tarnauja davė beveik' visus įžangos nė. Dabar jau nusiminė lai
bolševikams, teeiaus nėra abe ženklelius, nors dar daugiau mėjusios priešininkės, nes u butų pažiūrėti bei paklausyti,
6
* Kraut* B«ktt^»
jos
pamatė,
kad
svetainė
bus
bet
*
nepriklausantiems
prie
jonės, kad bolševike **mija dešimties dienų liko iki lo
Soiuiyno*", kuiio« karta «lažino^o jo veikiančia jiega, Uaugiaus be jo neapsieina.
riit tik vienai l'nht-UspeMeris ir ticl jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas
buri© nevalia ineiti. Pora sa
turi g«rą štabą.
šimui, kuris bus 21 kovo.
permaža.
miiBii vai^bažouLHu
Tečiaus atkartoti šiemet ne vaičių nedidelis daigtas. Pa
Pirm penkių savaičių Rė
Piktumo dvasia pakišo tal
^ A N C H O R (Įfeaxsue) ^
lauksime. Tada pamatysime ir
ki oinkams nelemtą sumanymą mėjų draugijos valdyba prašė bus galima, nes veikalo turi
..., Jeigu a-ęt pokelio itcra vaisbažPukJio. ikaro, tai jis nėra tikras ijr jus tokio
reikalauti iš Vokietij©**, kad laikraščių branginančių me- nys po Velykų netinka, o po išgirsime, kaip lošėjos išmoko
ueiiakito. T: .ao«e aptiekose po *o«. ir U&fe.. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
iWK KtCHYffli ė. Cf>., 3t26.330 Broadaray, Naw Yaak
j i išduotų Ludendorfą, gan- ną> kad pagarsintų ir parem- pirmam lošimui prieš Velykas savo dalykus.

Lietuvos Laisves Paskola.
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"DRAUGAS"

PIRK!

Lietuvos Laisvės Boną
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LIETUVA LAISVA, NEPRIKLAUSOMA, DEMOKRATINOA RESPUBLIKA

Savo Kolonijos Stotyje

257 West 71 st Street

New York City
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DR. S, BIEŽIS
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Bolševikai Lietuvos
Kaimynai.
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Pagelbekite Lietuvai Pirkdami
Lietuvos Pašto Ženklus
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DR. A. A. R0TH,
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PAIN-EXPELLERI
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LIETUVIAI AMERIKOJE
"^M-

i • » « » » » < , i « Į i Į m m » • m — m>

WESTVILLE, ILL.
Smetonos gerai pritaikinti akiniai
bus palengvinimu del Jūsų akių.
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i kru
fie, kuomet skaitai ar siuv' ar *cSai, tai tuomet yra ženklas, kad
reikia Jums akinių. Mano J 5 metų
patyrimas priduos Jums geriausią
patarnavimą už prieinamą kaina
net taip žemai net iki $3.00.

JOHN SMETANA

•

Akių Specijalistas
1801 S. Ashland Av. Chicago
Egzaminas suteikiamas dykai.
Kampas 18-ios gatvės.
3-eios lubos virš Platt'o aptiekos.
Kambaris 14, 15, 16, 17 Ir 18
Tėmykite i mano parašą.
Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9
vai. vakare. Panedėliais, Seredomis ir Petnyčiomis.

•
•

•

AMERIKOS LIETUVIŲ

OKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos. typewriting, pirklybos tei
sių, įuv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, polltiklnės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystės.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
4 valandos po pietų: vakarais nuo C
iki 10 vai.

3106 So. Halsted St., Chicago.

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins visy aklų
tempimą, k a s y r a
priežastimi
skaudė
jimo galvos, svaigu Ho. aptemimo, norvotuma. skaudančius
ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys,
katerakto, nemiegio; netikras akis indedam.
I Htfoma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems paKelbsta. Sergė
kite savo regėjimo ir vaikus einančiu* mo
kyklon. Valandos: nuo 1* iki 8 vakaro. N»dėlionus nuo 10 iki 1 vai. po piutUv

1553 W. 47th St. ir Ashland Av.
Telefoaas Drover !>660.

V. W. RUTKAUSKAS S
ADVOKATAS

S

Ofisas

•

Didmiesty]:

S 29 South La Salle Street

|

Kambaris 324
TeL Centrai «390

•

•
Vakarais, 812 W. 33 St.
TeL Yards 4«81

Telefonas Pullman t t

DR. W. A. MAJOR

GYDYTOJAS I B
CHIRURGAS
Ofisas 117111 Mlcbigaa Ave.
Adyno» 8:St iki 9 «ryto — 1 ik»
S po piety — « : I t Iki S: H vakare.
Nedėliomls nuo I I Iki 11 liryto
Š • » » • • ^» » » » » • • » • • • • •

•••»•!(

J0SEPH C. W0L0N - *
Lietuvis Advokatas
M SO. LA SALLE STREET
Gyrenimo Tel. Humboldt 97
Yakarala 1911 W. 12-nd Streot
Tel. Rockwell S999
CHICAGO, ILL.
AM • • • • • • » » • • • » ' • • • • • • » » »

~~įt
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Dr. L E. MAKARAS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Ro«elaade: ltMt So. Mlohlsao Ava
TelefMMM Panama 34t iv Paltaaaa 21M
Chicagoj: 4515 So. Wood Str.
Tik Ketrerre vakake nuo 6:30 iki 7:06
TilrfiBii Yards 71*.
k — * — * - • » • • » »»»»»» »»»»»%

Tel. Drorer 704*

Dr.LIETUVIS
C. Z.DENTISTAS
Vezelis
Valandos: suo 9 ryto Iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutarimą
4713 SO. ASHLAND AVEMUE
arU 47-tos Gatves

S. D. LACHAWICZ
L)etuvya Grabortus patarnauju, laidotuvėae ko pigiausia. Keikale meldžiu at
sišaukti, o mano darbą busite užtraaedlat!

2314 W. 23 PI. Chicago, UI.
TeL Ganai 1199.

FABIJONAS

PCTRATIS

A. PETRATIS & CO.
MORTGAGE
REAL t S I A T E

BANK
iNSOHANCt

EUROPEAN AMERiCAMflaREAU
Siunci* Pinigu*

1249 So
\

¥

P a r d u o d a Laivo*<>rl»»

Halsted Slrte*

TCLIPHONf

BOULrVABD 611

O^

i visų buvo pageidaujama iškilImiiigai apvaikščioti " T a u t o s
Šventę." šiam tikslui kviesti
kalbėtojus ir surengti progra
mą,
'y
Prie tos progos buvo išduo
ta L. R. K. rėmėjų atskaitos.
Pasirodė, kad Milwaukee 's Lie
tuviai daug pasidarbavę. Tiki
mės, jog ir ateityje jų duosnumas. nenusilpnės.
L. R. Kr. rėmėjų skyriaus
sekantiems metams valdvba iš
linkta: J. Jasulevičius—pirm.,
J. 8virskas—viee-pirm., O. A.
Nevuliutė—prot. rast., R. Genčauskaitė—fin rast., p-nia Kainauskienė—ižd.
Nedėlioję prieš užgavėnes
Dailės Ratelis, režisuojant p-lei
O. A. Nevuliutei, parengė di
džiai smagų vakarėlį. Vaidi
no " G u d r u s Kvailys." Vaidin
tojai gražiai atliko savo roles.

Nesenai " D r a u g e " buvo ra
šyta, kad mus miesteli* dar
liuosas nuo nelemtos M flu."
I)abar-gi pranešu, kad jau ir
pas mus ji atsikraustė. J a u ke
lete ir lietuvių nuvarė į šaltus
kapus, o sergančių visame mie
stelyj yra nemaža.
.Vasario 18 d. anglių kasyk
lose liko užmuštas Petras Lugauskas, nuo Šidlavos, Rasei
nių apskričio. Kadangi nelai
mingas buvo laisvų pažiūrų ir
laisvą gyvenimą vedė, tai ir pa
laidotas be kunigo, be bažnyti
nių apeigų ant tautiškų kapi
ni ų. Mūsų " v y s k u p a s ' ' su sa
vo, tautišku Štabu buvo nudžiu
gęs, kad čia bus didelė iškilmė,
tai ėmė ir pavarpavo. Bet la
bai apsiriko. Tautiška Fetrinės
draugija, prie kurios nelaimin
gasis priklausė, kaip traukė su Žmonių buvo p r i s i g r u d u s pilna
lavonu, taip ir nutraukė pro svetainė. Ypač žmones prisi
kirkuže į tautiškas kapines. Xe- juoke iš bernaičių " P a j a u s
valgymo."
zaležninkas tik nusikeikė.
Pažymėti reikia ir dialogą
Vasario 15 d. Augštosios
mokyklos svetainėje vietos vy " S u s i p r a t o , " kurį atliko p-lės:
čiai buvo surengę koncertą. A. (lenčauskaitė ir O. VirbieŽmonių buvo nedaug. Mat tą kiutė. Jos, pasirėdžiusios tauti
vakarą taip vadinamas pasi niais rūbais, artistiškai jį atli
linksminimo kliubas buvo su ko. Buvo dar ir deklemacijų.
Vilija.
rengęs vakarienę. Žinoma, ka
talikų priešai visokiais budais
ROSELAND. ILL.
stengiasi jiems kenkti.
Koncerto programa susidėjo
8ių metų vasario 29 d. dr-ja
iš lietuviškų ir angliškų dainų,
solo,, duetų ir tt. Viso neišvar Hv. Onos buvo surengus vaka
dysiu, tik pažymėsiu, kad mųs rą, brolių Strumilų svetainėje.
vargonininkas p. Brazaitis, Režisuojant p-lei O. Janušaus
pritariant pijanu p-lei Rauk- kaitėj vaidinta " K a n t r i Ale
taitei, padainavo itališkai vie na.' Vakaro pelnas bus pada
ną dainą. Programoje dalyva lintas į dvi dali: viena našlai
vo ir atvykęs iš Danvilles an čių naudai, kita—L. Kaud.
glas pijanistas Merers su vyrų Krvžiui.
Vasario mėn. pabaigoje bu
kvartetu, kuris gražiai padaivo susirgęs mųs mylimas kle
navov - Solo dainavo ir pats pijanis bonas, kun. P . Lapelis. Visi patas. Jis turi gražų balsą. Kon rapijonys buvo labai nusiminė.
certas pavyko. Vieną tik paste Bet, ačiū Dievui, vasario 2U d.
bėsiu, kad vyčiai, rengdami jau galėjo laikyti šv. mišias.
koncertus, nedėtų programon Dabar jau gerai jaučiasi. M iis
tų, kurie turi silpnus ir neišla klebonas čia daug darbuojasi
vintus balsus. Visas skonis pa Uužnyčios gerovei ir tautos la
sigadina. Taip-gi rengiant kon bui.
Adolfas.
certus ne pro šalį, gal, butų
programon indėti ir deklemaciRED. ATSAKYMAI.
jų, dialogų bei monologų. Tas
dar labiau paįvairintų progra
mą.
F-ui Adolfui (Roseland, lll.).
Tamstos korespondencija. su
Nezaležninkų vyskupas labai
trumpinome del to, kad aprašy
taukiai čia rengia' prakalbas,
mas to vakaro tilpo " D r a u g e "
kuriose, kiek galėdamas, giria
pirmiau prisiųstas kito mųs ko
Rytų bažnyčią. Vasario 22 d.
pasakė štai kokią prakalbą: respondento.
i — «

"Susirgęs Chicagoj i'lu, tūlas
daktaras liepi* man gulti į lo
vą. Aš jam atsakiau: ar tu ne
žinai, kad aš esu \Vestvillės
vyskupas, ir kad aš negaliu čia
gulti."
Po -to pradėjo stumdyti, važi
nėti ant estrados stovintį stalą.
Visi nezaležninkai tik sužiuro,
kas čia pasidarė su jų vyskupu.
Pastun-idęs, pavažinėjęs stalą
sako: "Pasakykit man, koks
aitas stalas?" Susirinkusieji
tyli. " Š i t a s s t a l a s / ' sako, " u o smis.'
Paskui trenkdamas
kumsčia per stalą, kad net visi
nezaležninkai augštyn pašoko,
sako: " A š užsibrėžiau gyventi
150 metų ir turiu gyventi!" Su
tuo ir riasibaigė nezaležninkų
prakalba.
Daug panašių komedijų mųs
nezaležninkams parodo jų vy
skupas. '
Mainerio pati.

#-x

PAIEŠKOJIMAI.

Paioškau savo brolio Pranciškaus
Miškinio paeinančio iš Kauno Gu
bernijos
Aleksandravo
Apskričio
Trinkuskių Kaimo. Jis buvo paimtas
j Amerikos kariuomenę iš Kalifor
nijos buvo Prancūzijoj. Gal karei
viai kurie tarnavote žinote apie ji,
praneškite:
v
Jonas Miškinis
4600 S. Paulina
Chk-ago.

WAR SAVINOS STAMPS
I S a U t D B Y THE

UKITED STATES
GOVERNMENT

pasitaikyti

nusipirkti

blogą

pore

^ - ^ č e v e r y k ų vieną kartą, kitą kartą jau ap
•

sižiūrėsi.

Tavo darbas reikalauja gero ta~

voro.

35 S0. DEARBORN STREET, ROOM 206, CHICAGO, ILL.

nešioti "Hi-Press." Jis pernešios bent kokį

(Išsikirpkite adresą, gal bos reikalingas) ••

čeverykę ir smagus nešioti.

m

• -

PIRKITE SAVO

Bsaa

s

Mašim

Jis padirbtas iš

MENO DIDELIO ŠMOTO gumos daug tvir-

millMllllllllllIflIlIlIlIlIlIUIIIIllllllllllllilIlIlIlIflIMIIIUIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

tesnis.

»Į

Mes taippat pardavinėjam daug "Hi-

Press" Baltų Trumpų

čebatų mainieriams.

Bent kokio3 styliaus—visi
su raudona eile
stylu
ant viršaus.>. 550,
0 , 0 0 0 Krautuvninkų.

nuo pasitikimos kompanijos
čia- pat, nereikia nei į miestą
važiuot.
Pristatome į visas miesto

•

THE B. F. GOODRICH RUBBER COMPANY

i i -

—

dalys.

•=

< Akron, Ohio

KALUZNY & CO. Į
5041 So. Ashland Ave.
Tel. Boulevurd 7899

2804 Milwaukee Ave.

Hi-Press

Tel. Irving 5095

r Footwear
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PATYRIMAS GERIAUSIAS MOKYTOJAS.
,

•

•

•

. t

-

Išbandyk šį naują išradimą.
VYHAI IB MOTKRYS, ar jurus jau yra žinoma,
kad tapo išrasta gyduolė prašalinimui pleiskanų ir
sulaikymui plaukų slinkimo?
IF.AKOK
PAOEIJBOS,
KUR < i A 1.1 M A RASTI.
Kcn-Rayto Hair Tonit* (plaukų tonikas), tai yra
Vi'-liausis išradimas ir pasekmingiausia gyduolė nuo
pleiskanų ir plaukų slinkimo. Be to dar, sustiprina
plonėjančius plaukus, padaro juos labai švelniais
ir briljantavai blizgančtaia
JSITfeMYK! Žemiau pasirašiusi kompanija abso
liutiškai s:\arantuoja Scn-Rayto Plauku Toniką,
jog jis greitai ir visiškai prašalina pleiskanas Ir
sulaiko plaukų slinkimą.
VISUOMET reikalaukite Scn-Rayto Plaukų Toni
ką pas barbenus ir aptiekose arba pirkite ii agen
tų. Gražaus formato, šauni 8 oz! (pusė svaro) bonkute parsiduoda už $1.00; 4 oz — už 60c.
Išbandymui jo gerumo, išpirkite šį kuponą, pažy
mėdami savo vardą ir adresą ir įdėkite 10c. vertės
štampų padengimui persiuntimo lėšų, o mes pri
siusime sampalą.

>£fe

THlį SEN-RAYTO COMPANY
6617 \ \ a d c Park A v e , Clcveland, Ohio.

T«AOt

MAUK

i

Gerbiami šiuonii aš prisiunčiu jum 10c. vertės štampų, už ku
rias malonėkite prisiųsti man sampalą GVARANTUOTO SBNRAYTO P1JUJKU TONIKO.
f

t

PINIGAI

•

•..

A.dres;is
Miestas

. . . . « . . . . .

Valstija
S

IHII
Parsiduoda bučernė ir grosernė lie
tuvių ir anglų apgyventoj vietoj. BizI nis gerai išdirbtas. Parsiduoda grei- #
ESTRA
tu laiku ir pigiai iŠ priežasties, kad
bučerne ir grocerne. nusipirkau duonos kepyklą. Meldžiu
A Parsiduoda
Lietuvių apgyventoj vietoj, biznis at atsišaukti po šiuo antrašu:
sakančiai išdirbtas per daugei metų. 3600 Lowc Avenue
Cliicago. 111.
Atsišaukite tuojaus, pardavimo prie
žastis bus vėliaus pa-.-skinta.
National Meat Mnrket
2901 S. EuicralU Ave.

ANT PARDAVIMO.

Aš Regina
Vaičiukinene ieškau
savo vyro Juozo Vaičiukino jis pir
miau gyveno 218 Walnut st. Virginia Minn., o pernai 10 kovo ga
vau telegrama nuo jo iš Bostono ir
a* jam išsiunčiau telegramą atgal ir
daugiau nuo jo ne turiu jokios ži
nios. Bukite taip malonus gerbiamieje tamistos kas apie ii žinoti, pra
neškite šiuo adresu:
Regina Waičiukicne
Alytaus Apskričio
•ltv.no Valsčiaus
Jeznas
JLlUiuania

/^AU

Užtat kasdieną daugiau mainierių pradeda

,

—

s

Baltic Consultation Bureau Inc.

Vardas
Paie&kau Joną šakeno šilaikiu so
dos Vizonu parapijos Utenos apskri
čio. /Meldžiu atsišaukti, nes turiu
labai svarbu reikalu pranešti jutus.
Jis pats arba kas apie žinote ma
lonėsite pranešti sekančių adresų:
Už ką tariu ačių.
K i įsiauta* Matelis
2401 Dace St.
Sioux City Iowa

Mainierio
Negalima
Apgauti ant Čeverykų

Veda turto ir žemės reikalus;
Konsultacija dykai.
Ofisai atdari nuo 9 vai. ryte iki 6 vai. vakare.
Nedėliomis nuo iO vai. ryto iki 2 vai. popiet.

—

MILWAUKEB, WIS.
Metinis susirinkimas.- L. R.
Kr. rėmėjų 72 skyriaus buVo
asario 15 d. l>aug buvo svar
tyta apie šelpimo budus. Apie
ai vėliaus. Taip-gi buvo užsininta apie Lietuvos kareiviją.
Tuodu reikalu apsvarsčius,

ŠIUOMI pranešame, kad lietuvių korporacija, Baltic Con
sultation Bureau. nuo Panedėlio Kovo-March 1 dienos, š. m.
perkėlė savo afisus į pastovią vietą: 35 So. Dearborn Street,
(kampas Dearborn ir Monroe) kambarys 206 (bankinis flo
ras) kur kaip ir pirmiau atlieka sekančius reikalus:
Siunčia Lietuvon prekes ir žmonių sutaisytus siuntinius
su drabužiais.
Siunčia pinigus Lietuvon ir kitur pagal dienos kursą,
greitai ir saugiai;
Važiuojantiems Lietuvon arba Amerikon parūpinta laiva
kortes, pasportus ir t. t.

SPECIJALIS BARGENAS.
NAS.

40 AKRŲ BARGENAS.
Kaina $150 ui akrą.

5 uknj %<sem ,juod(Xs žeuics,/
•45 iiiinutos važiuoti is Chica- • 40 akrų geros žemes arti
gos aut Burlington Gelžkelk). kelio į pietvakarus Chicago ar
Šį žemo lal>ai gera del augini t i Palos, Parko, ^lį žeme labai
mo vistų ančių, žą>ų arba dar tinkama paukščiam auginti,
žovių. Kaina tiktai $1500. Iš kiaulėms ir visokiom daržo
lygos $200 cash, balanea $15 vėm yra verta $300 -už akm.
kas mėnuo. Cionais tikras bar- Čionais tikras bargenas. Parsigenąg, Jums apsimokės grei duos ant lengvių išmokeščiu
tai veikti. Rašykite telefonuokite arba atvažuokite
Michael Edutis,
1404 W. 18 St. Tel. Canal 6296
Frank J. Dean
1404 W. i a St. Tel. Canal 6296

Organizacija kuriai Suvienytų \ alstjjų valdžia pavelijo
siųsti pinigus iš Amerikos į Lietuvą, absoliutiškai gvarantuoja visiems kurie siunčia pinigus į Lietuvą per
Federal Bond and Land Company, kad kožnąs vienas
centas biis išmokėtas tam kuriam pinigai yra siųsti, arba
jeigu nesuranda Lietuvoj ar kur kitur tos ypatos kuriai
reikia paimti pinigus, tada būna pagrąžinti atgal tam ku
ris siuntė, be jokių nuostolių ar iskascių.
Pinigai yra siuneianu į Berlyną, Vokietiją ar Paryžių,
Prancūziją, iš tų vietų yra pristatyti j Lietuvą ii* liekasi
išinokteti vokiškomis markėmis ypatai kuriai buvo siųsti,
be jokių nuotraukų, taip kad siunti 100 markių, tai tenai
gauna lygiai 10(T, o ne 99 ir kaip kada 50 markių ar auk-

s

w-

., . .mfliif

Pinigai liekasi išsiųsti tą paeią dieną kada yra paduoti,
taippat jų kursas beveik kasdieną mainosi, taip, kad vie
ną dieną stovi augščiau, o kitą—žemiau. Jeigu negali at
eiti į ofisą, rašyk laišką. Pinigai prisiųsti per laiškus lie
kasi tą pačią diejią pasiųsti j Lietuvą, pagal,tos dienos
pinigų kursą.' Ofisas yra atdaras kasdieną iki 8 vakare.
Nedėldieniais iki 2 valandą po pietų.

FEOERAL BONO & LAND COMPANY
663 WEST 18th STREET,

CHICAGO, ILLINOIS

Perkam ir Parduodam Žiemės. Namas, Lotus ir Farmas.

DRAUGAS
111

•

II

IŠ CHICAGOS LIETUVIU
KOLONUI!

CHICAGOJE.

§ • • • • • • • • • • • • ' • • • •

KATALIKIŠKOS ŠVENTES

PATS SAU IŠSIKASĖ DUO-

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS REM. 2-ro SKYRIO
SUSIRINKIMAS.

BC.-

Trečiadienio, kovas

r

10 1920

~

REIKALAUJA
MERGAITES
16 metų ir suvirs pastovios
Vietos Šyiesiam
Švariam Fabrike

K»-

II

I
•
1
•
•
•
•
•
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LIETUVIAMS

Trečiadienis, kovas 10 d..
«
Šv. 40 kankinių.
Gramoja Chieagos policijai.
*
Vasario 29 d. įvyko Šv. Ka
Ketvirtadienis, kovas 11 d.,
•
Prityrimas Nereikalingas"
zimiero
Akademijos
Rėmėjų
•
Šv. Konstantinas.
Sulig teismo nusprendimo
Geistina kad Lietuvaitės
1
nesenai nugalabinto žmogžu 2-ro skyrio susirinkimas Šv.
I
Valandos 7:30 iki 4:30
?
Jurgio parap. svetainėje. At
džio
0
Brien
vienas*
jaunesny
I
FARMERYS IR BUVCS PO
Puse^Dienos
Subatoj
•
sis brolis uždarytas valstiji- silankė skaitlingas būrelis na
LICMONAS — PLĖ
I
$14 Savaitėj mokinantės
niam kalėjime, Joliete. Jis šį- rių ir gyvai svarstė reikalus,
•
ŠIKAS-GALVAįsirašė
11
naujų
narių.
Nuo
puirio
$16
iki
$25
metai buvo nubaustas kalėji
ŽUDIS.
1) Pirmiausia išduota ra
mu už vogimą automobilių.
Atsišaukite
portas
delegačių
iš
Apskričio
Būdamas kalėjime dabar jis
Superintendentą Office
Suimta visa plėšikų gauja.
susirinkimo,iš
kurio
paaiškėjo,
•
paras* laišką vienam savo sėb
Sawycr Biscuit Company
•
kad Akademijos Rėmėjų sky
•
Iš valstijinio prokuroro o- rui. Laiškas papuolė kalėjimo
— 1049 W. Harrison
riai auga ir daug veikia.
viršininkui,
paskui
Ohieagps
•
fiso paskelbta, jog Obicagoje
•
2). Kadangi Šv. Kazimiero
v
susekta nauja plėšikų galva policijai.
•
Iš to laiško patirta, kad pik Vienuolyno rengiamas vaka BATHROOM VALYTOJAI. •
žudžiu gauja, katra užpuldi
ras, kovo 21 d., kuriame vai
Gera mokestis kambaris ir I
nėjusi ofisus, skaldžiusi gele- tadario ar tik nesuokalbiauja
•
dins " VakarienlmUs" bus mū
valgys. Atsišaukite bousekee- •
»žmes šėpas, žudžiusi žmones kokiuo nors būdu pasprųsti iš
kalėjimo. Xes rašo, kad jis vei sų parapijos svetainėje, tai per.
I
ir vogusi pinigus.
I
kiai busiąs liuosas ir sugry- plačiai kalbėta, kaip pasek-j
Tš tos gaujos penki žmonės
Lakota Hotel
•
mingai viską surengti. Tam
šiąs Cbieagon.
I
jau suimti ir tie prisipažinę
3001 Michigan Ave.
vakarui liko išrinkta komisija
•
Bet
kuomet
sugryšiąs,
sako,
prie piktųjų darbų.
—.——.
ir darbininkės, kurios stengsis
•
tuomet nebusią gyvenimo mie
.
•
Tarpe suimtų esąs ir (luv
vesti pavyzdingą tvarką ir pri
sto poliemonams. Jis kiekvie
•
\Yadsworth, farmerys iš Dolimti visus svečius. Komisijon
REIKALINGOS
ną sutiktą policmon^ paklo
I
tono, šalę Thoraton miestelio.
inėjo: A. Gilienė, A. Valančiu
siąs. Gi pats namie įsitaisy
•
\Yads\vortli yra buvęs polienaitė ir M. Overlingaitė.
Merginos
ir
Moteris
Del
•
.
siąs kulkasvaidr ir jo niekas
monas, prašalintas už vagys
I
Lengvaus
3). Daug kalbėta apie padi
nepaimsiąs.
I
t e . Jis taigi yra tos gaujos va
dinimą mūsų skyrio. įnešta
I
Suprantama, piktadaris tuo
das. Dienomis jis dirbės savo
Assembling
—
užsakymu
surengti vakarėlius bendrai su
•
formoje, gi naktimis atlikinė laišku tik pats sau duobę iš kitomis draugijomis, kad ge pildymo.
•
«.
sikasė.
Xes
paėiam
kalėjime
•
jęs galvažudystes.
riau
galėtų
suprasti
rėmėjų
I
C Sakoma, jis yra nužudęs jis saugiau bus prižiūrimas ir tikslą. įnešimas priimtas, bet
Swedging — puncb pre •
vargiai
išsipildys
tie
jo
troš
I
"YVestera Sbade CMotli Co. ofi
sų.
galutinas
apsvarstymas
atidė-*
•
_ J
so pamvktinį vasario 7 d., kuo kiniai — išeiti iš kalėjimo. ta sekančiam susirinkimui.
•
Prityrimas nereikalingas.
met apiplėštas tos kompanijos
i
4). Išrinkta atstovės į atei
NAUJAS
GATVEKARIŲ
—-,—'.
i
ofisas.
nantį
Apskričio
susirinkimą:
i
VIRŠININKAS.
Gera alga, Švari apielinBetekti vai ieško daugiau to
Z. Leščiauskienė, B. Petkienė,
.i
_
gaujos sėbrininkų.
• ——Gal bus pagerinta komunikaci V. Kaseliauskienė, M. Jaunie- ke.
ja.
nė, B. Sekleckienė, O. MasulieTHE BOYE NEEDLE CO. jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiifiiiiPiiif iiiifiiiiiiiiitiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiitiiifiiiiitiiiiiiiiiiitiiiiiiiiii
PLĖŠIKAI PAŠOVĖ ŽMOGŲ.
nė ir B. Tarvidienė.
4337 Ravenswood Ave.
Cbioagos gatvękarių kompa5). Nutarta laikyti susirin
Du plėšiku Congress gatvė- nija turi naują viršininką, k i m u g p a s k u t į n į "nedėldienį
———
:je pašovė praeinantį William Williston Fish, kurs užvakar kiekvieno mėnesio.
REIKALINGI LEIBERIAI
Bowers, .V) m., kuomet tasai užėmė savo ofisą.
6). Vadyba šiems metams iš Greit VVestem Smelting <fc
Fisb
pranešė,
kad
jo
tikslas
nesuspėjo greitai pakelti ranrinkta: kun. J. Svirskas—dvas.
Refining So.
busiąs
pasidarbuoti
Cbicagai
inj.
vadovas, A. Gilienė—pirm., B.
41st cf WaUace Str.
-Nuo pašautojo atimta laik parūpinti kuogeriausią gatve- Petkienė—vice-pirm., M. Over
kaliais susisiekimą. Pasakė, lingaitė—rast., A. Nausėdienė
--^
rodėlis ir $_.
Pašautasis turėjo jėgų parei jog kasdien ligi pusiaudienio —ižd.
REIKALINGA 50 VYRU.
Del serap Iron yanlos. Darbas pas
ti namo po num. :?<X) So. Laf- jis veiksiąs ofise. Kitą dienos
Centro pirm., A. Nausėdienė,
tovus $5.00 J diena ir daugiau. Atsi
lin gat. Paskui paimtas ligo dalį praleisiąs važinėjant gat- gražiai nupiešė tikslą ir kokią šaukite
vekariais. Nes be to, sako jis, naudą gali atnešti rėmėjų sky
ninėn.
S7th & Moman Ave.
negalima numanyti tikrojo, riai, jei tik visos iš širdies dar
i
!
.
—
dalvku
stovio.
r
buotus. Bagi no kodaugiausia
STREIKUOJA METERIŲ
įrašyti naujų narių, taip-gi ža
SKAITYTOJAI.
PATARNAUTOJOS
PASKIRTA $500,000 VAN dėjo paaukoti ką nors išleidi
DENS TUNELIUI.
mui per serijas, kad tik sky- Gera mokestis; kambarys ir
Sustreikavo elektros meteius augtų. Jos atsiliepimas valgis. Atsišaukite pas houserių skaitytojai The Common
Miesto tarybos finansinis
p.idarė įspūdžio, nes visos na keeper.
! komitetas paskvrė $500,000
vvealtb Edison kompanijos.
rė.; žadėjo įra&yti net po 10
i
PAGAUTA DU VAGIŠIŲ. 1; kasti vandeniui tunely po 73 naujų rėmėjų. Tikimės, kad tie
=
^
Lakota Hotel
gatve, pradėjus ežeru ir bai pažadai išsipildys. <
i
3001 Michigan Ave.
Daug Mkimes ir iš Centro
W. C. Mabon Co. krautuvė gus VYestern ave., vakaruose.
kad tas y r a visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrove Tamsta greitai gali pasiųsti pinigų
je pagauta du vagiliu,
PRANEŠIMAS L. VYČIŲ 36 pirm., A. Nausėdienės, kuri
saviškiams Lietuvoje?
' "
g ū s i u $3,000 v e r t o s b r a n g i u
visą
savo
laiką
pašvenčia
tam
Kadangi
tiek
daug
pinigų
jau
yra
siunčiama
per Bendrovę ir keliai persiuntimui a n t tiek p a 
MOTERIS
I
R
MERGINOS.
KP. NARIAMS.
lengvėjo,
kad
d
a
b
a
r
kurios norite uždirbti geras algas,
kailiukų.
tikslui. Podraug daug tikimės
švariam šviesiam fabrike, galite gauti
Šiandie, kovo 10 d. MeKin- ir iš kuopos veiklios pirm., A. darbą pas mus. P r i t y r i m a s nereika
Musų kainos auksinų nupigintos ir yra tokios:
Cafeteria ir Atsilsio K a m b a 
EKSPLIODAVO 500 SVARŲ ley parko svetainėje įvyks L. Gilienės, kad mūsų skyrius, lingas.
rys «su Skaitykla.
auksinų
$2.00
2,000
aauksinų
100
40.00
Vyčių 36 kp. mėnesinis susi kuris iki šiol mažai veikė, atsi
DINAMITO.
Virtor Mfg. & Ga.sk e t Co.
>>
5750 Roosevelt R o a d .
f
4.00
3,000^
rinkimas. Kvieėiame visus na stos ant tvirto pamato ir savo
200
60.00
>>
Cbieago Union LiTne Works rius pribūti, nes turime aptar darbais pralenks kitus skyrius.
4,000
"
6.00
300
80.00
ties 19ta ir Lincoln gat., po ti daug reikalų. Norintieji įsi
Jf
Dar sykį priminsiu, kad Šv.
"
'
8.00
6,000
400
100.00
REIKALINGA.
žem e ekspliodavo 500 svarų rašyti L. Vyčių 36 kp. kvie Kazimiero Vienuolyno Seserys y
>t
"
10.00
9,000
500
P r i t y r ė pirštyniu dirbėjial dirbti
150.00
dinamito. Daugelis darbininkų čiami atsilankvti.
rengia vakarą. Vienuolyno
namie.
if
20.00
12,000
1,000
200.00
sužeista.
Mes pristatome ir atsiimame darbą
Valdyba.
auklėtinės vaidins misteriją
Mes pristatome visus reikalingus
"Vakarienbutis."
Veikalas daiktus ir mašinas prie darbo.
PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS
Mes taip-pat prižiūrėsime kad ei * pirmą sykį bus scenoje. Nepa lektra butų j u m s fvesta dykai.
Mes jau g a u n a m e Žinių, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon ir y r a išmokami } vieną m ė Parašykite
m
u
m
s
o
mūsų
r
e
p
r
e
nesj
laiko.
miršti
reikia
ypač,
kad
Šv.
Ka
I
sentantas atvažiuos* pas jus.
Del platesnių Informacijų rašyk tuojaus a n t žemiau paduoto adreso. Jei nori tai gali
pinigus
zimiero venuolynas turi tvir
J u s galite uždirbti gerus pinigus
m u m s priduoti aiškiai surašytą savo adresą ir k a m pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime.
šito darbo.
•
'
i čiausias scenos pajiegas. Chi- prieAdresuokite
s
I
"Draugas"
3
Siuomi pranešu kad aš atidarau čeverykų krautuve. I cagos ir apylinkkj lietuviai ne 909
s
turėtų praleisti tos progos.
^ Šį krautuve yra didžiausia visoj Soutbsidej. Čia rasite •
120 TREMONT STREET,
BOSTON, MASS.
• Įžangos ženklelius galima gau
J! tinkamus čeverykus vyrui, moterei ir vaikams.
• ti pas nares rėmėjas ir pas
'iiiEiifiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif'iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiii t ||| l | l | l l l |7
• skyrio raštininkę, M. Overlin•
Geriausias tavoras už žemiausia kaina.
BARGENAS VYRŲ
•
DRABUŽIŲ.
Nepraleiskite šios progos neatsilanke į mūsų krautu- • gaitę, 3201 Auburn ave.
R
g^».
« , » » » • - .
•
Vyrų ir J a u n ų Vaikinų padirbti
Korespondentė.
1 ve. Lietuvys pas Lietuvį.
Aft, ADOMAS A. SAKALAUSKAS, SEKANČIAI RA8AU.
•
a n t orderio siutai ir overkotai. bet
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Town of Lake Apielinkeje

KAI)

Vienintelis Bankas ant Towri
of Lake kuris yra po priežura
Suvienytų Valstijų Valdžios taippat ir Illinojaus Valstijos. Saugus
bankas kiekvienam pasidėti savo
piningus.

Ka
Pn

•

LENK'
KONi

DEPOSITORS STATE BANK

—

!

i

.

Anglija s\
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Turtas Siekia $ 6 , 0 0 0 , 0 O 0 . o o
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Paryžii
nuoiuoniai
nusprendi
nopolį ka
kuomet ei
aiTnijų ry
das, pran<
Tad Pij
Millerand
generolui
ti Konsta
jei ihup
vietą.
Cen. d']
liavo sp
Brindisi.
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4633-4637 South Ashland Avenue
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• Pranešimas

Pranei

IŠTIESK PAŠALPOS RANKĄ
SAVIŠKIAMS LIETUVOJE

4

ŽINAI

't

•

^Victor Shoe Store

• 4719 So. Ashland Ave.,
a

S

s
•

Chicago. S•

I)ABAH GAVĖNIOS LAIKAS
Užsisakykite Tyro Medaus $1.80
Vietini kas 5 svaru pristatysiu į
namus.
W. STRYGAS
2nd Floor
t 3022 W. 40ili st.
Chicago, III.
K

MERGINOS.
Del assembling elektros
dalykų
47 Į£ valandos j savaite $15 pradžioj.
AID MFG. CO.
2«29 Stewart Ave.

neatsišauktl; vėliausių modelių nuo
$20.00 iki $45.00.
Vyrų ir J a u n ų Vaikinų gatavi
siutai ir overkotai 915 iki $28.50.
Vyrų Kelinės p o $3.00 ir augščtau.
Vaikų Siutai po $5.00 ir augšeiau.
P i r k savo overkota d a b a r prieš
Hemą, kuomet kainos pak'la.
Mes taippat turimo pilną eile H
skuti nešiotų siutų ir overkotų nuo
$8.50 ir augščiau.
P u l l Dress, Tuxedo, P r o e k Siu
tai Ir U. $10.00 ir augščiau.
Atdarą kiekvieną vakarą iki 9
vai. Nedėliomis iki 6 valandai. Subatomls visą dieną iki 10 valandai
x
S. GORDOH,
(
1415 8. HaUted St.,
Chicago, IU.Į
įsteigta l t o a .
Į

Aš labai sirgau per S metus, aualabnėjęs pilvelis buvo. Dispep
sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, Inkstų- Nervų Ir
abelnas spėkų nustojimas viso kūno. ir buvau nustojęs vilties, k a d
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.
Bet k a d a pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, K r a u j o valyto*
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui
minėtos gyduolės pradėjo m a n o pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt,
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo.
Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutina.
Vidurių rėžimas
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu S mėnesių išgerdavau k a s sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po S mėn. savo paveikslą p a 
mačiau tok} skirtumą kaip t a r p dienos ir nakties.
D a b a r jaučiuos
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras myliatų geradėjui ir linkiu viseiras savo d r a u g a m s kreipties prie Salutaras8ALUTARA8,
CHEMICAL UTSTITUTIOir J . Baltrenas, Prof.,
1707 So. Halsted St.,
TeJephone Cafeal $417,
Cklcaco, OL
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Lithuanian Sales Corporation
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