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Zeligowskio Nelaisv

Jinsų laikraščio bendradar ir 7 karininkus. Vienas kai
Apkaltinti Shermano įstatymo 22. — Vakar čia federaliai a- biui — rašo laikraštis Karys įlinkas, majoras Kupriuką
peržengime.
gentai daugel vietose atliko — teko pasikalbėti su važinė nepanorėjo gryžti ir pasilik
Berlynas, Sausio 22. — Vie
Austrijoje Pakeltas Generalis
Vilniuje patsai.
nam amerikoniškam korespon Suv. Valstijų “grand jurv” kratas ir pagaliau vienoj pa jusiu j Vilnių belaisviais pasi
Kareiviai išrodė ne |x*rW
dentui teko gauti kopija ofieija pagalinus pabaigė tyrinėti šiūrėj atrado $185,009, kurie keisti majoru Petroniu ir su
Streikas
gai, nes nors ir buvo pa i imu
Iio Vokiečių dokumento, kurio medžiagos namams statyti iš buvo pavogti registruotuose sugT.vž.usiu iš Zeligowskro ne
nelaisvėn labai apleisti, b
prirodoma, kad Vokietija tal dirbinio firmų, kontraktorių laiškuose, puštos siunčiamuose laisvės leitenantu Ogilviu.
BAVARIJA ATSISAKO PA
čia Vilniuje juos aptaisė Vi
Majoras
Petronis
išvažiavo
jau atmokėjusi ir darbininkų unijų vadų pa čia iš Chieagos ir St. Louis.
PAKELTA KOVA PRIEŠ kininkams
LEISTI MILICIJĄ.
Suareštuoti keturi intnria- iš Kauno su 343 Lenkų be niaus moterys Lietuvės; j
KRIKŠČIONIS SOCIJALIS penkis milijardus dolierių pa darytų sriokalhiavimą Chicami plėšikai. Tarp suareštuotų laisviais 9 vai. ryto, 5 vai va taippat rūpinosi ir musų lą
gal
Versailleso
taikos
sutar

TUS.
goje
prieš
visuomenės
kišeMilicija reikalinga šalies tvar
esąs kažkoks buvęs metodistų karo jie buvo jau Vilniuje. laisvių maistu, be jų pašelpi
ties sąlygų.
nius.
Čia juos sutiko Lenkai su di daug kas butų ir badu nuir
Dokumente sinulkmeningai Apkaltinta ir paduota teis pri ceris.
dele iškilme: su muzika ir pra ros, nes Lenkai, galima sak
Komunistų pastangos sugriau
išrodoma, kiek ko Vokietija man 47 įvairių firmų viršinin
Berlynas, Sausio 22. — Ba
kalbom. Be kitų kalbėjo taip ti, beveik visai nieko nedu
ti valdžių.
talkininkams yra pristačiusi kai, kontraktoriai ir darbinin GRAŽINAMOS SVETIMŠA pat Lenkų belaisviams ir Tau davo valgyti.
varija ginsis visomis galimo
Taippat Vj
LIAMS NUOSAVYBĖS.
pasibaigus
karui.
kų
unijų
vadai.
Jie
visi
prasi

mis ir teisėtomis priemonė
tų Sąjungos kontrolės komi niaus Žydai daug ko auka
Londonas, Sausio 21. — Iš
Tas dokumentas 45 puslap žengę prieštrustiniui Sherma
mis giries talkininkų norų pa- Paryžiaus čia pranešta, kad
Washington, Sausio 22. — sijos pirmininkas pulkininkas Vilniaus moterims belaisvi
krikdyti šiandie
Bavarijoje tenai gauta žinių apie prasi ių ir didžiai indonius. Veikiai no įstatymui.
Kuro metu vyriausybė buvo Cliardigny. Be ko kita jis pa naudai. .Jie labai nekenčia l|
talkininkų Tie ponai yra sutarę, kad
palaikomų organizuotų pilie dėjusį generalį streikų Austri jis bus induotas
.3
paėmusį savo kontrolėn visas reiškė, kad tikisi, jog jie jau ku ir laukia Lietuvių.
komisijai Vokietijoje.
Chieagoj© namus statydinti
čių milicijų, sako Dr. George joje.
čia svetimšalių
nuosavybes, nepaklius į nelaisvę. Po to
•unrapA ĮizAiSteu ąiRivg J *
uleim, kurs vadinamas “nekaPirmąją vietą užima Vokie tiktai iš innistų pagamintos kurių vertė siekė daugiau pu pulk. Cliardigny reikalavo,
Sakoma, visoj šaly daromi
Išvažiuojant
musų karėW
BTMiuotu” Bavarijos karaliu
čių prekybos laivai, pavesti medžiagoj Be to, C’hicagos sės milijono dol.
kad tuojaus butų išvežti ir
mitingai
ir^keliamas
reikala

mi.
į talkininkams. Tų laivų intil- unijų darbininkams uždrausta
Lenkai viams iš Vilniaus vienas LetH
Dabar tos nuosavybės jau Lietuvių belaisviai.
vimas Austrija prijungti prie
dirbti
priJ
statymo
namų,
jei
kų karininkas prakalbėjo '/S
[ “Man ne galvoje,” sako jis,
! pimas 4,500,090 tonų, vertės
imamos grųžinti. Pirmiausia tuo taippat labai rūpinosi, ma
Vokietijos.
medžiaga tin miestan prisiun sugrąžinama nuosavybių ver tyt, norėdami juos išvežti tų juos lietuviškai ir palinkėjM
|“ko gyventojai pageidauja, ar
[dviejų milijardų dol.
jiems nebeateiti Vilniun, httfl
čiama
iš kitur.
bnonarchijos ar komunizmo. Turbut, pakilę socijalistai. s [ Antrųjų vietų užima 150,tės apie 117 milijonų dol. toms pačių naktį, kad Vilniaus pi
Tuo būt u Chicaglis firmoms amerikoniškoms moterims, ku liečiai nepamatytų, kaip mu musų kareiviai žadėjo da.rjH
Bet pirm visko man rupi tvar
Pirm poros dienų iš pačios 000 geležinkelių lokomotivų
ka Bavarijoje. Piliečių milici- Viennos buvo žinių, kad ge (garvežių) ir vagonų vertės leista kai patinkama didinti rios čia pirm kuro buvo ište sų belaisviai išrodo, bet tai teiti Vilniun, tik jau su
įja taigi ir palaiko tų tvarka. neralis streikas pakelti nepa 200 milijonų dol. Tai visa ati kainas už savo medžiagų. Iš kėjusios už svetimšalių prie jiems nepavyko. Majoras Pet- kasvaidžiais. Išvažiavo iš
to pakilo samdos, visuomenė šininku.
’ “Tik pagalvokite; Per pra vykęs. Nes streikavusieji paš duota talkininkams,
tonis ilgai užtruko, kol sura niaus tiktai apie 12 valanĮH
3
ėjusius šešis mėnesius
mes tų darbininkai susitaikę su vy i’ Toliaus suskaitoma begali
do štabo viršininkų. Lenkai dienos.
Sustojus
Kaišadorvj©
muša
[neturėjom© nei vieno Bavari riausybe ir grytžę darban.
nė daugybė talkininkams ati
TURKAI PAĖMĖ MIESTĄ. buvo labai mandagus su musų
i
SU
VIENA
DIENA
NUŽU

joje streiko. Ir šalis industriduotų daiktų, medžiagos. Pa
majoru ir pareiškė grąžinsią belaisvius pavalgidino vietiniu
DYTA*
8
ŽMONĖS.
Bet
užtaigi
socijalistai
su
Konstantinopolis,
Sausio
22
jiniai progresuoja, ačiū tai
galinus priskaitomos lėšos tal
visus musų belaisvius, išsky Žydų maitinųtao
komunistais
tomis
(Lėnomis
——
— Turkai užpuolė ir nuo Grai ros vienų karininkų, kuris e- punkto pirinb»i»MĖ^!^lMM
milicijai. Milicija būtinai rei
kininkų okupaciji-nės armijos. Anglų kovos—5metodą
Airijoje.
žadėjo
pakelti
revoliuciją,
su

kų atsiėmė Karanuirsnl mies sųs Vokietis ir vienų kareivį, .Jauskas eitai
kalinga prieš grūmojantį- bolIr pabaigoje suvedama 21 mi
griauti
gyvuojančių
valdau
ir
sevikizmą.”
di jardas vokiškų markių auk Dublinas, Sausio 22. — Pra tą palei Tsmido užlajų.
kuris esųs Kinietis, to reika jėjas Gurvič Peielias. Ci&~
įsteigti
sovietus.
su kareiviams minėtieji ŽyoM
Gen. Ludendorffui,
sakė
su arba $5,000,000,000 ameri- lėitas ketvirtadienis čia buvę
lavę ir Prancūzai.
BELGIJA
GAUS
30
MILI
išdalijo (i pudus dešros; bet
ffleini, leista Bavarijoje gy^
j.koniškais pinigais.
[gausus nukautais 'žmonėmis
Kova prieš valdžia.
Nesurado
Kiniečio.
JONŲ AMERIKOJE.
to kiekvienam davė kavos ii*
kenti taip ilgai, kaip ilgai jis
Žuvo 7 Anglu konstabeliai
Šiandie
Austriją
valdo-kri

Kiek
ko
jie
atidavę.
Majorui
Petroniui
pareika

po gerą gabalų duonos. Čia-*
Besimaišo šalies politikon ir
Brusselis, Belgija, Sausio 22. lavus griežtai, po ilgų ginčų,
kščionys
socijali-tai.
Radika

pat buvo išdalintos Lietuvoj*
■įilitarizino klausimam
Atiduotų daiktų talkinin
— Belgijos vyriausybė per sutiko paleisti ir tų karininkų.
lams tas nepatinka. Net mo- kams skaitlinės
gana indo■ “Bavarija,” pareiškė, jis,
Guarantv Trust
kompanijų Pasirodė tai butą leitenanto Moterų Komiteto dovanas, ku
deratiniai socijalistai atsisako mios. Kai-kurins čia galima
rių nesuspėjo išdalyti Vilniu
[‘įsitikinusi,
kad kiekviena prisidėti prie valdžios ir prie
Amerikoje pasiskolina 30 mili
Ogilvio tikro Lietuvos pilie je: kiekvienas kareivis gavo
Atskira Vokiečių valstybė ga kiekvienos progos mėgini’ pa paminėti.
jonų dol. su 8 nuoš.
čio, kilusio iš Šakių apskričio po 1 pakelį paperosų.
Kadir laivų. Vokiečiai tal
ni savitai valdyties, kaip katPrie tos paskolos prisideda
kišti valdžiai kojų. Tuo tik kininkams atidavę DOS laivus.
ir baigusio Lietuvoje
karo
■ai patinkama. Ir taip ilgai slu socijalistai jungiami su ko
Moterų komiteto pasveikini
j r žinoma Morgano firma.
.mokyklų;
matyt,
jo
vardas
■©atsimos nuo šiaurinės Vo- munistais ir gramzdina šalį 93 laivai paruošti atiduoti.
mas.
'
! Bruno — išrodė Lenkams la
■ietijos, kaip ilgai ta dalis ne dar didesniu vargai'.
POLICIJA IEŠKO PLĖŠIKŲ
bai .vokiškas. Kareivio gi Ki Iš to paties Lietuvos Mote
siuntę: 40,000 arklių, 1S4,(XX) bė, kad
pateks bolševikų valdžion. Jei
niečio taip ir nesurado; sakė rų Komiteto gautas drauge stt
karvių, 136,000 avių, 20,000 licijantni
■artais šiaurinė Vokietija pa
Keturi automobiliniai plėši
jis išėjęs j darbus ir negry- dovanomis ir pasveikinimanl
BOLŠEVIKAI SULAUŽĖ ožkų ir 35,(XX) vištų.
miltų bolševikų intakon, tada
kai įsikraustė John Weilgu>
žęs, turbut, pabėgęs. Paskui tokio turinio:
Iš geležinkelių
reikmenų:
■avarija turėtą pilnų
teisę REVOLIUCIJĄ ARMĖNI
saliunan po mini. 838 Nortl
dar negalėjo grąžinti 14 ka “Musų tautiečiams, grjdU
JOJE.
5,076 lokomotivas, 8,900 pasa■asiskelbti nepriklausoma ir
Carpenter gat. Paėmė $1,8(X
reivių, kadangi jie sunkiai sir tantiems tėvynėn iš Lenkų nd
luti tikrai vokiška šalimi.”
žierinių vagonų, 3,300 bagaži
pinigais ir $700 vertės kito
go: 46 lengviau sergančius ka laisvės.
nių vagonų ir 135,000 preki
■ Pagaliau.® jis pasakė, kad Revoliucija pakilusi dėl
kių daiktų.
reivius grųžino. Ypač rūpino Nežiūrint to, kad jau sus
vuicijų.
nių vagonų.
■vairios paskalos apie skaitPolicija ieško plėšikų.
si ligonių grąžinimu vienas tojo žvangėję ginklai ir jus
Pristatę talkininkams: ūkių
■ngą Vokiečių išeiviją į sveLenkų gydytojas kapitonas, gryžti Tėvynėn mes, mote*
• mašinerijų, anglių, amoniako,
Kmas šalis esančios prama
THINGS
THĄT
NEVER
HĄp;
už ką jam galima pasakyti a- rys, nors labai norėjome jus
j vaistų, dažų ir visą eilę kitonytos ir daugiau kaip juokinčių.
Be to dar buvo palikti 9 sutikti Vilniuje, šiuo momen
s—
KELIO'TONY1- kių prekių.
I
kareivini dėl kriminalių nusi tu to padaryti negalime.
OON’T W REMEMBER A1E . I'/M
!Vyriausybės nuosavybės.
kaltimų. Majoras Petronis rei Mes žinome, kad jus daug
THE LVTTLE 6l£l 7OU USED TO TELL
A NOTA ARMĖNIJOS
TUOSE FUMNT STOES
I>U AtAGZ-u) t
kalavo, kad jie butų grąžinti iškentėjote, patyrėte visokio
j Prie išlaidų priskaitomos i£
KLAUSIME.
* WEM-W
AJOlM, A*J£> 70U
su kaltinimo aktais ir jeigu vargo, bet mes esame tikros,
vyriausybės nuosavybės, kaip
POSITIVELT
C0/45
75
pasirodytų, kad jie ištikrųjų kad troškimas būti laisvais
. tai: kazarmės, paštų ir telegWashington, Sausio 22. —
MM TU 6/V6 yo'J //T
kfilti, tai busią nuteisti Lietu duos jums naujų jėgų sitgry. rafų ofisai su telegrafais, mui
nomet Tautų Sąjunga ture
voje. Bet Lenkai teisinosi ne žus namo stoti į bendrų Tėvy4
tinės ir kt.
\ ADDftESSį pemiai suvažiavimų Gene
galį tai' padaryti, nes dar jų nės Gynimo darbą.
Tokių Vokietijos nuosavy
jje, Armėnijos klausimų riš
byla nesanti ištirta. Ypač ne Taigi priimkite tą mažų do
■ pavedė Suv. Valstijų prezi NELEOALĖS MOKESTYS bių Vokietija netekusi Klaipė
norėjo jų grąžinti Prancūzai. vanėlę surištų su musų šir
UŽ SVAIGALUS.
doje, Dunzige, lx*nkijoj, če
Intui Wilsonni.
Vienas lx*nkų kareivis Baltgu- dingiausiais linkėjimais gryŽ-»
ko-,Slovakijoj ir Danijoj, ne[Prezidentas apsiėmė. Ir tau
dis pranešė majorui Petroniui, tantiems Tėvynėn, kurių san minint Alzaso, Lorraine ir kimušimui nuskyrė savo rep
. tų provincijų.
kad jo karininkas areštavęs viskiai taip ištroškę laukia.-;
[zentantų, buvusį S, V. am
vieną musų Baltgudžių kuo Lietuvos Moterų komitetą*
Kabeliai taippat priskaitoLsadorių Turkijai, Morgen
pos kareivį už jo nžgavimą, tėvynei ginti.”
. mi. Priskaitoma prie abelnų
ir jo Lenkai nepaleidę; pasi
. išlaidų ir visokia karo nie*o to prezidentas
Tautų
rodo
tas karininkas agitavo
.
džiugu,
palikta
Belgijoje
ir
jungos suvažiavimo pirmis Prancūzijoje.
musų kareivius, kad- jie sto
kui pasiuntė notų, pnklauztų į Zeligowskio armiją, o tas
Iš dokumento
patirinmn,
nns platesnių reikalingų inSvetimą Salią pinigų vertė, mai
musų kareivis su juo susigin iiiint nemažinu $25.000 Sausio 2
kad
Vokietijoje
darbuojasi
deniaeiją apie Armėniją,
čijo. Karininkas pasijuto už
šimts įvairių talkininkų ko
’rnėjo nemažai laiko. Atbuvo tokia pagal MerchantH Ixi
misijų.
Tas
visas
komisijas
gautas ir jį areštavo. H«»t pa an and Truat (•<>.:
Evmas negautus. Tad prereikalavus majorui Petroniui
Vokiečiui turi stambiai apmo
NEKUOMET TAIP NĖRA.
entas \Yilsonas tuo tikslu
Anglijos sterlingų svarui $3.7*
kėti. Be komisijų veikia dar — 0. kaip laikais. Džimai! Ar neatmeni manęs. Juk tai aš buvo paleistas.
luntė kitų notų.
PraneuzijoH Šimtui frankų 6.51
ir subkomisijos.
Filo tarpu
reprezentantąbuvusi ta maioii mergaitė, kuriai tu kituomet pasakodavai Vilnius pasiilgęs Lietuvių
Italijon šimtui lirų
3.51
rgentliau , negali išvažiuoti
juokingas pasakaites. Dabar esu ištekėjusį už milijonieriaus.
Vokietijos šimtui markių
vaidilos.
lAzijon. (mukiu instrukci^
ORAS. — Ai and i e apniniun Tu būtinai turi ateiti į musų namus ma.ne aplankyti. Štai mano
Iš viso lankai grąžino Vil Lietuvos šimtui auksiną
kę, šalčiau, rytoj gražus oras adresas.
niuje 794 belaisvius kareivius Lenkijos Šimtui nm
Mount Vernon, III., Sausio

iBD

Šeštadienis, Sausis 22, T92t

DRAUG

Rusų cerkvė tebestovi ne lių pavojingumo. Jeigu epi- NIMWIHIIIlllllllMllllllliiliiiiiiHllllllilllliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllll
KATALIKŲ DIENRAŠTIS
liestu. Tečiau ji paversta san demija siaučia arba kai-kurio*9
deliu. Įėjus į cerkvę darosi ne se aplinkybėse rauplių perai
Kuikam rodosi, buk Lietu gai pasikalbėjo per geležinę malonus įspūdis: čia šventųjų randasi, o pats dar nesi jomis
Kapitalas ir Surplus
voje esanti tik Seserų Kazi tvorą esančią Benediktiečių paveikslai, o čia pilna maišų sirgęs arba per praeitus penPRINIMERATOS KAUTA I
mieriečių vienuolija. Girdėtis vieškambarije. Iki šiol Bene- su grūdais ir besidarbuoją kius metus nebuvai čiepytas,
CBICAGOJ m UtSIENYJBl
$250,000.00
Metams .............................. 88-00 balsų, kad reikėtų vienuolijų diktietės Kaune daugiau buvo
pasistengk
kuogreičiausia
įsi
žmonės.
Pusei Metų • • • • • •k.»u>Xa> • 4-00
daugiau, idant viena kongre Lenkų dvasios; dabar yra gerų Telšiai. Paskutinėmis dieno- čiepyti.
■UV. VAMT.
Metams ........................... 88.00 gacija, turėdama lyg monopo Lietuvaičių.
Nemainydamos msi Telšių gimnazijos Jirek
Delko reikalingas čiepijiPusei Metų ........................ .. 8A8
PERKELK — PADEK — ŠIANDIE.
Į
neapsnustų. Lenktynių savo aštrių įstatų jos gali pa torius gavo iš cenzūros laišką, mas'f Del to, kad išvengti rau
Prenumerata mokėsi llkalno. lai liją,
Gauti Pilna Nuošimti.
5
ke skaitosi nuo užilratymo dienos reikalą pripažįstame
ir nies daryti labai daug naudos vi kurį siuntė vienas Amerikos plių.
M nuo Naujų Metų. Norint permalPrlduokite savo Bunkyne knygutė bile kurios Chicagos arba kito S
adreeą visada reikia prisiųsti Ir ne vien pirkly boję ir kituose suomenei, kaip jau yra pada
miesto bankos, kuri jus neužganėdina arba nėra jums paranki, S
Lietuvis savo pažįstaman Lie Kiekvieno pareiga kiek ga
adreaaa Pinigai geriausia slųmes patyssukolektuosline Ir perkelsime visus pinigus su nuosim- 3
riusios.
Seserys
Kazimierietės
pasaulinio
gyvenimo
reikaluo

lint
naikinti
tą
epidemiją.
Jei

Uperkant krasoje ar eaprese “Motuvoje. Tam laiške minėta,
ėiuts į šių
S
Order'* arba Įdedant plataus i se, bet ir dvasios srytije. Žmo pasižadėjo
tankiai su jomis kad reikią laukti sau pagelbos gu kožnas vienas pagal nuro
. UNIVERSAL STATE BANKA
Į
totą laiške.
gus vis yra tas pats ir dvasios suseiti ir tapti susisiekimo iš rytų, kad Lietuvių gimnazi dymus butų čiepyti, nesi rastų
(i'nder State Goverment Superviston)
S
“DRAUGAS” PUBL. 00.
ir kūno srvtije.
priemone tarp lietuviškos mo jos esančios kaip Rusų kazer- tiek daug rauplių pėrų. StengDidžiausia ir stipriausia Liet. Valst. banka Amerikoje. =
S. Oakley Avė., Ohicago.
Tiktai Liet. Seserys Kazi- teriškos visuomenės ir Sese mos, kad reikią Lietuvos vai kis nors tu savo užduotį at
Čia, kada tik jums prireiks, ant pirmo pareikalavimo gausite S
Tel. Roosevelt 7791
savo pinigus su nuošimčiais.
S
mierietės anaiptol neturi mo rų Benediktiečių. Tokiu budu džią nuversti, gimnazijose rei likti, neutidėliodamas; .jeigu
Chit'ugoH atimto Ir Snv. Valst. valdžios yra mueu Dcpozitoriais. Š
nopolijos. Jos penkios apsigy viena sena ir naudinga kultū dą mokinių tarybų pristeigti dar nesi čiepytas, įsičiepvk.
MUSŲ TURTAS VIRŠ $2,850,000.00
|
veno Pažaisliuose pas Kauną. ros įstaiga vėl pradės tarnau r t. t. Šis laiškas tapo viešai Jeigu praeitais penkiais me
Pirma Milžiniška finansine Įstaiga LietuviųIstorijoje:
E
8 Gruodžio 1920 m. trys kan ti savo kraštui.
Žiūrėkite depozitų augimą:
=
gimnazijoj perskaitytas ir ga tais nečiepytas, tai dabar tau
Ketvirta
moteriška
vienuo

didatės formaliai prisidėjo
vėjas pasisakė visai nesutin laikas.
| 1917 M. Kovo 3 d. (Dienoje atidarymo $16,754.95 =
prie jų. Vyskupas Karevičius liška įstaiga Kaune yra Mari kąs su ta jam prikišama nuo
Delko turi apsisaugoti? Del
1919 m. Sausio 1 .............................. 941,689.40 I
sako, kad yra 16 kandidačių jos Širdies Pasiuntinių. Apie mone.
to, kad šiltinės Sultinis pap i 1920 Sausio 1 .................................. 1,625,997.42 §
išreiškusių norą prigulėti. Tai ją mažai teko žinių. Jos taip Nors Amerikos Lietuviai — rastai yra nešvarumas ar ne- | 1921 m. Sausio 10............................ $2,451,626.02 |
gi viso labo Kazimieriečių Lie gi, kaip ir V. Jėzaus Širdies soeijalistai-bolševikai ir daug sanitariškumas. Ir nežiūrint
SIUSKITE PINIGUS L. IR PIRKITE LAIVAKORTES |
tuvoje dabar yra apie dvide Pasiuntinės slapčia dirbo Lie duntinėtų panašių laiškų, te kaip patys apsižiūrėsime, vis
PER MA DIDŽIAUSIA IJETUVUI AGENTŪRA. — Pristatome S
šimt, bet tik penkios su įža tuvoje persekiojimų laikais. cian vargu jiems kas gal pa gi aplinkybių nešvarumas daž
pinigus | 4 savaitės. PARDUODAME DRAFTUK IR CASHL1ETU- S
VOS PINIGUS — MARKES PAGAL DIENOS KURSĄ.
=
dais. Jų adresas: Sv. Kazimie Neturime aiškių žinių kur ir sisekti. Dabar Lietuvoje sun nai būva priežastim ligos, č’ie
Iš KITU MIESTU SIŲSKITE MUMS DOL. o mes išsiuusime auks. =
ro Seserų Vienuolynas, Pa kokias įstaigas jos veda.
kus laikas, nes karas. Kiek pijimas nors nuo to truputį Iš
BANKO VALDYBA:
BANKINES VALANDOS:
žaisliui, paštas Kaunas, dė Penktoji vienuolija vadina vienas kaimietis supranta, kad apsaugoja. Jeigu dar nesi si r- g Joseph J. Eliae, President,
Kasdienaapart.
švent. nuo
Jau metai su viršum, kaip žutė X. 44. Litbuania.
\Vm. M. Antonisen. Vicesi Vargdienių Tarnaitėmis. Ta karo laiku patogumų ieškoti gęs, pasiskubink apsisaugoti |s
Prcs. & Cashler,- vaI- ižryto iki 4 vai. po pietų.
Kauno per Prancūziją į ChiKita merginų kongregacija yra visai nauja .kongregacija nėra ko. Tečiau Lietuviai ti ir įsičiepyti pirmiau negu liga
Krasovvskl, VlceUTARNINKAIS
VAKARE nuo
President,
įgą atvažiavo Lietuvaitė ar- Lietuvoje yra V. Jėzaus Šir įsikūrusį 1918 m? kunigų Ma
paims
į
savo
galybę.
6 iki 8:30 vai. ir SUBATOMlS
kisi sulauksią geresnės Lie
V. Valanchauskas,
visa. diena iki 8:30 vai. vakare.
ttistė Unė Babickaitė. Radusi dies Pasiuntinių. Jos jau se rijonų generolui esant Mari
Ass't. Cashier.
tuvai ateities iv be bolševikų, Čiepijimas yra faktas, ne
ščionni gana didelę tautiečių nai dirba Lietuvoje. Rusijos jampolėje. Jis, prieš tūpsiant
nuomonė. Nuomonės ir pusi- Į s
ar Lenkų.
tolouiją ir pamačiusi, kad čia laikais buvo slaptos, dabar pa Vilniaus vyskupu, joms para
Visame Telšių apskrity Gy priešinimas neatgins nuo šil- §
įonės 'mėgsta tankiai susi siskelbė viešai. Jos vedė šė įstatus ir padėjo pradžioje
nimo Komitetai rinko karei tinės. Kai-kurie visai netiki ■
3
rinkti vakarais, pažaisti, pa Mergaičių Ūkės Mokyklą Obe tvarkintis.
Šitos jaunutės viams Kalėdoms dovanų. Su ligų perams, ar čiepijimui, bet I 3252 SOUTH HALSTEO STREET
CHICA60, ILL. 3
silinksminti, jaunoji
vieš liuose ir parapijos mokyklą kongregacijos pirmutinis mo
Kampa- 33-ėios gatvės
rinkta valgomais daiktais ir tas jų netikėjimas nesulaiko |
ima
norėjo
tuos
pa Liepojuje. Dabar jos turi dvi tiniškasis namas yra Marijam
sutaisyta pakeliais, kiekvie- nuo ligos, ar epidemijos nasrų. ĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilHlllillllllililllilliiiliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij
silinksminimus pakelti kuo- įstaigi savo valdžioje: Vaike polėje. Seserų ten yra 23. Jos
s nam kareiviui atskirai ir pa Musų karuomenėje ir kaivygaugščiausiai, kad juose butų lio Jėzaus prieglaudą Kaune turį naminės ruošos mokyklą
justa frontam Kadangi dau ne rauplės beveik negirdėtas
tuodaugiausiai dailės. Ji pa “baltuose niurnose” prie Di mergaitėms ir spaustuvę. Vir
įjTelefonas Boulevard 9199
giausia aukų pririnko iš Rie atsitikimas ir šiltinė daug ma
iti turėjo gabumų, talento ir džiosios Aikštės ties miesto šininkė yra Petronėlė Uogentavo ir Varnių, tad važiavo žiau siaučia negu civiliuose
f noro dirbti dviejose srytise; valdybos namu tarp minėto taitė. Spėjama, kad Vargdie
draug su dovanomis iš Varnių, gyventojuose Suvienytų Valsti 9 Perkėlė seavo ofisą po num g •J
DENTISTAH
rainos ir dainos.
sios aikštės ir Nemuno. Ta nių Tarnaitės susivienys su Rietavo ir Telšių delegatai. jų. Delko? U-gi dėl to, kad visi |4729 So. Ashland AvenueJ
3331 South Hal.-Uii Str.
Turėdama gražų, gerai išla pati kongregacija veda Mer Seserimis Kazimierietėmis
9—12 A. M.
m gVulandos:
Jie nuvažiavę pasveikins Lie ir karuomenėj ir laivyne vyrai 9■džiovų,SiM*eiJallslMs
0}
1—5; 7—8 P. M.
MOTERŲ ir VYRŲ LIGL'S
kintą balsą ir nepaprasta klau gaičių Ūkės Mokyklą Karinė Girdėtis, kad Lietuvos Vys
tuvos ginėjus, padėkavos už via čiepijami nuo rauplių ir| ■vaiandosniio 10 iki 12 išryto; nuoB
ji dainavo vietinių Lietu ki vet Lietuviškojo skyriaus kupai, laikydami savo bendrą
■2 iki 5 po pietų; nuo 7 Iki 8:80a
darbą, įteiks dovanas, susipa šiltines epidemijų.
ti} rengiamuose vakaruose, viršininkė yra sesuo Bronisla- konferenciją vasaros metu
Bvakare. Nedėliotais 10 kii 1
!
žins su fronto padėtim ir par
|
Telefonas Dre.\el 2880
■
ir viet’iyai Lietuviai mėgda- va Vizgirdaitė. Šita kongre- 1920 m. kalbėjo taip-gi apie
važiavę tą visą praneš auko APSISAUGOK NUO ŠILTI
rseiti jos paklausyti.
NĖS.
neturi abito. Seserys moteriškų vienuolijų reikalus tojams.
P. S.
Tuose vakaruose būdavo ir dėvi pasaulinių merginų ru ir išrado, jog esančių kongre
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šatrinių lošimų. Lošdavo vy- blis. Generalis jų namas yra gacijų yra gana. Jie žinoma APSISAUGOK NUO RAU (Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus)
Ofisu Ir Gyvenimo vieta
S35S Soath Halsted Street
p merginos ir moterys šiek Varšuvoje prie ui. Piękna. Ta nedraus naujoms tos rųšies or
Kas yra šiltinė? Šiltinė yru
Ant įtrlau Calvenal Stote Book
PLIŲ.
Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo
liek pramokę savo rolių atlie- kongregacija yru protinga ir ganizacijoms kurtis Lietuvoje,
limpanti, pavojinga liga, kan
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki S vok.
ADVOKATAI
unu nuo darbo laiku. To lo- davė Lietuvaitėms autonomi bet to kūrimosi neieškos. Kiek (Prlslųita iš Am. Raud. Kryžiaus) kinanti auką nuo keturių ligi
Nedėltomis nuo 10 iki i.
Orima Didmiesty!:
Tslrfiooi Tosto MM
iimo užtekdavo pasilinksmin- nę provincijų taip. kad Lietu vienas mato, kad vyskupų su Kas yra rauplės? Rauplės y- dešimt savaičių, ar ir ilgiau.
29 South La Salio Street
tarp savęs. Babickaitei to vaičių lietuviškas auklėjimas tarimas yra labai protingas.
Kambarto SM
ra tik prikli, pavojinga, lim Kartais būva labai nepapras
Telefonas: Central SM»
Beužtekdavo. Ji norėjo lietu- V1H pj]naj užtikrintas,
panti liga, kartais lengva, bet tų įr pavojingų atsiliepimų,
Tel. ltundolph 2898
■iškilose teat Kėliuose matyti
kaip
tai
votys,
kraujo
plūdi

Trečioji kongregacija yra
paprastai pražūtinga. Labai
A. A. SLAKIS
Vakarais. 812 W. 33rd St.
likros dailės, prilygstančios
ADVOKATAS
Seserų Benediktiečių kliauzulimpanti ir užkrečiama nuo li mas, net ir kiaurumas žarnų.
Telefonas: Yards «*’
Ofisas vltliimiestyj
Šių laikų pirmutiniems teat- ruotasis (uždarytasis) vienuo
Beveik vienas iš kožno dešimt
ASSOUIATION HLDG.
(Nuo musų korespondento) gonio. Paprastai rauplės savo
uns. Babickaitė veikiai su1® So. lat Šalie St.
lynas Kaune. Šitas vienuoly
auką palieka duobutėmis ap ligonių įniršta. Anot paduoto
Valandos; 9 ryto Iki 5 po pietų i
rato, kad negalima peikti tų,
Panrdėlial8 iki 8 vukaro
Švėkšna, šįmet Kalėdoms dovanojus.
sąrašo, kas met Ajnerikoje 25,nas atvirai perkentėjo visus
Nedėlioniis ofisas uždarytus
lurie ne iš teatro duoną vai
?Tel.
kūnai
2222
J
rusiško persekiojimo laikus. parvažiavo iš karuomenės ne Kas tai yra čiepijimas? Yra 000 žmonių šiltine miršta.
to, už ką jie neprilygsta pro- 1893 iii. į jį tapo atgabentos paprastai daug kareivių. Pa
tai būdas, vartojamas apsisau Kaip šiltinė plėtojasi? Visa Į Dr. LZ. ZIPPERMAN
DENTISTA8
■
fesijonalams artistams. Bet ji
viešėję
jie
grįš
atgal.
Iš
Lietu
da kokiu nors budu nurijant t ItlETUVlSKAS
dar neišmirusios Seserys Begojimui
nuo
rauplių.
Čiepiji
1401 So. Halsted Street
|
^teisingai mintijo, kad musų
J. P. WAITCHEES
nediktietės iš Kražių. Keletą vių karuomenės dažnai atlei mus yra vien tik įleidimas uo- šiltinės genialus. Gemalai pa Vai. I’anedėlij, Utarn. ir Ketvergei
lunuomenė galėtų savo liuo9:30 iki 8:30 vak.
n
džia
viešėti
namon.
Lawyer
senučių seserų susilaukė 1996
don prieš raupį i nės medžiagos. eina arba tiesiog nuo sergan fceredoj ir HubatoJ 9:30 iki 6 vak. S
LIETI VIS ADVOKATAS
}jį laiką padalinti pusiau: iii., kuomet tapo priimta kele Žiema Žemaitijoj
Mes geriausia taisome dantis S
bloga Priešrauplinę medžiagą suda čio šiltine ligonio arba nuo as
Vakarais: 4500 S, Ashland Avė. {
|Pėt. ir Nedėlloj nuo 9:30 iki l-mulT
ieną. pusę sunaudoti dailės
Tel. Yards 1033
|
tu jaunų naujukių. Tokiu bu prieš Kalėsiąs šąlo; jiei^Kalė ro valdžios nurodyti asmenys mens, kuris jau sirgo Šiltine, ||už priciniouieusla kuinu.
Dien. Itoom 518—158 N. Ualrk St. j
lokslui, antroje pusėje tą daidas
pasnigo,
o
antrą
dieną
vi
o
perai
ne
visai
buvo
prašalinti
"
■■■■■■■■■■!
du lietuviškoji tarptautinės
Tel. Randolph 3307
ir su valdžios vaizbaženkliu
parodyti visuomenei.
są
sniegą
nuleido;
likosi
blo
Tankiausia
šiltinės
gemalai
vienuolijos šaka nenudžiūvo.
parduoda.
Tani tikslui ji įkūrė Dramos
Seserims Kaziinierietėnis at gas kelias.
Už 3 ar 4 dienų po čiepijimo randasi mėšle, todėl šiltinė ir Phone Seeloy 7439
kursus. Mes niekad Į tuos kur
važiavus Kaunan ir užėjus pas
DR. L M. FEINBERG
Plungė. Apie Plungę yra atsiranda spuogas ir aplink tą vadinama mėšlų liga.
is neįsigilinome, bet jų minstNS-ijMliai vl-oklas tyrų Ir
Benediktietes abejos ineilin- privisę plėšikų. Pasitaiko, kad spuogą uodą patįsta ir parau Vanduo, pienas ap vaisiui Gydo moterų
lytiškas ligas
pagirdavome visuomet, vi2IO1 Maril-on Str., kampus Mes
nepi
ižiurėti
ar
nešvarioj
vietoj
.bevažiuojant pradeda šaudyti, donuoja. Už dešimt ar dvyliką
te rn Ate.. Ulileago
jomet talpindavome visus
1990 S. Halsted Str.
laikomi, nevarios rankos, taip u Valandos: 2 4 po plet 7—9 vak.
utiniu
turtą,
dar
net
dienos
dienų
sutinimas
nyksta
ir
pa

Kur
yra
keletus
žmonių,
tursų pranešimus. DžiangėTel. Uuiiiil 2118
-gi musės paprastai yra šilti
ps, kad jie prasidėjo; pagy- ten visi turi gerų ypatybių ii laike. Paskutiniu laiku jau sirodo šašas. Jeigu galvos skali nės pėrų agentai.
Vulundos: 10 ryto iki 8 vukare
SGyvenimus:
imė, kada pirmutinė jų seri- trukumų. Vieni kitų trukumus kiek aptilo, nes Plungės šau Mitas ar aet ir karštis prisiuie
Ar
šiltinė
išvengiama?
Taip.
lių
burvs
ėmėsi
juos
perse
2811 W. B3nl Str.
ta. nėra ko labai rūpintis, nes
pasibaigė, nuoširdžiai pa- matydami nesutinka taip sa
Sanitariškiiinu ir viską* švn- Dr. M. Stopnicki
I'rospoet 3466.
kioti.
Apie
Salantus
(Kretin

vęs
ir
dėlto
negali
bendrui
tai
fmprasti
čiepijimo
ženklai.
įkėme, kokių pavojų reikia
Ar čiepijimas pavojingas? riai laikant; taip-gi ir čiepijilUgotis, kad kursai galėtą dirbti. Ibdto ir dramos kursų gos jipskr.) esą dar daugiau
3197 So. Morgan Street
mu.
Igti, plėtotis, atvesti naudos atsiranda ne vieni bet daug. plėšikų ir jie plėšią net die Ne! Jeigu tinkamai ar nors su
URIU.tbo, ILI.INO1M
Kas yra šiltinės čiepijimas?
Telefonui Yanla 5032
ledijai ir Lietuvos vistioiiie Reikėtų, kad mes visi būtame ną. 'I’en, berods, yra maža šau lig nurodymų prižiuronias. Nė
Phone Canal 257
pakantresni: kad nepyktame, lių burių, o milicija nieko vie ra jaivojingesniu už įdrėskimą šiltinės čiepijimas yra visiškai Vulundos: — 8 Iki Ii IA ryto:
lei.
nepavojingas.
Trys
lašeliai
[5
po
pietų
Iki
8
vak.
Ncdėllošpilkute. Praeitais dviem me
Dabar girdime, kad paua- kada kas parodo nuims musų nu nenuveikia.
iiiIm nuo 5 Iki 8 vai. vakaro.
trukumus.
Žmonių
susidėjimas
Plungėje
yra
linų
verpiama
tais daiigiaus negu 3.(MM).(H)G prieššiltinės medžiagos jm» vie
jios rųšies kursų atsidaro ii
Lietuvis Gydytojas Ir
ną kas savaitę įleidžiama žmo
Jaugiau. Tai ženklas, kad jų į lwndrą darbą veikiausiai pa mašina. Darbo yra begalės. asmenų Amerikoje ta|M> čiepy
Chirurgas
gui į ranką po uodą. Kožnas
intis yra gera. Jų naudą su- naikina asmeninius trukumus. Padėję darbą ghuna vos pus ti ir nei vienos mirties iš to ne
1881 So. Halsted Street
jeiepvtas nors jaus galvos skali
Valandos: 10 iki 13 ryto; 1 iki
tratitn ne vienas asmuo. Te- Tvėrimas daugelio vienokių mečiui praslinkus ir tai dar buvo.
Dr. I. E. MAKARAS
dėjimą ar net patinimą ran
po plet. • iki 9 vakare.
Lietuty* <.yrtyl«»jH» ir Chirurguiaus inalonėtinne, kad butų dalykų duoda progos tiems kaip sako “j«tepus.” Atva Ką čiepijimas padaro?
kų.
bet
tas
nėru
pavojinga.
į (trinas 10800 So. Mleldgan Ate..
ik vieni kursai. Vienybės trukumams patekti taip ilgai, žiuoji! į ją iš Telšių, Kalva Apsaugoja nuo rauplių. No)
10 Iki 12 ryte; 2 iki
4 |><>
Tai tik čiepijimo apsireiški IVal.piet.
6:30 Iki 8:30 vukure
mis reikia. Nors Dramos kaip ilgai gyvena žmonės pra rijos, Rietavo, Švėkšnos, Kre ir keletą metų |w> čiepijimo,
iiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii
: 10538 Perry Avė.
lies. 1130 Indepeiidencc llltd.
(ingos, Laukuvos ir t. 1. Ma jeigu pasitaiko susirgti, tui mai. šiltinės čiepijimas apsau Kesld. nel.lii
kursuose buvo žmonių visai simaniusieji trukumus.
Tel. I’llllmun 342
Telelona- Voo Hureii 2*l|
goja
žmogų
nuo
vieno
iki
ke

mins priešingų pažinią, nors
Sekimidienije 23 Sausio Mel- tyt, kaip reikalinga yra Lie jau netoks pavojus, kaip tiems
ligoniams, kurie niekad nečie- turių melų.
li-kurie žmonės tiesiog ii dnžin svetainėje Dramos Kni tuvoje dirbtuvių.
įčiai mums kenkė, tečiau su įkurėja rengia vakurą. No Tauragė. Taui'ugės miestas pvti.
Ro-ii- Gydytoja- ri t'lilrorgoDR. S. BIEŽIS
LIETUVOSi MISIJOS
Laikas čiepijimo yra pir
l*s k nrsiis parėmėone ir ne- rėtume. kad tas vakaras p»isi- žymiai mm karo nukentėjęs.
Spei-ijuli-la- Molei-l-kų, Vyri-ki|
LIETUVIS gYDVTIMAH
Vaikų ir ti-ų i lin.ni-kų Ilgų f
Naujas adresas: ’
IR CHIRURGAS .
pnaine liautis rėmę, ne.- vi -ektą, kad jis sudarytų lėšų Katalikų bažnyčia suari lyta. muose metuose kūdikiams ii
VAI.AVIMIS: 10—11 -ryto 2—3
2201 West 22od Street
Lithuauian Represent&tive
pietų. 7—8 tuk. Vetk-li.inii- 10—11
U’in s naudą statome aug įkūrėjai, idant ji gulėtų kur miesto gatvės tuščios. Ibi bor paskiau apie dešimt metų vė
(•altai
6222
Dft-a- 3351 No. Hal-tcd st.. t l.i.f
162
W.
31
Street'
3111 W. I2iid Streel
davo. kad ii- stambi aš pus vesti toliau gražiai ir įhi- tiniu laiku piH<lėta statyt linu. šiais dviem čicjaiis aprū
Telefonas Droter 0083
Tel. MeK'nlsy
New York/N. Y.
daug medinių nedidelių usnių. pinti neprivalo bijoti- rnup
;eku ingai.
iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiR

Moteriško* Vienuolijes Lietuvoje.

DRAUGAS

ibickaitės Kursai.

UNIVERSAL STATE RANK

! DR. CHARLES SE6AL;

1 DR. C. KASPUTIS

DR. S. NAIKELIS

".TrJtSSms”’

IŠ LIETUVOS.

L.

I

■

DR. A. L YUŠKA

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. A. ROTH,

šeštadienis,. Sausis 22, 3921

D RAUGAS
=

■■■■■■■■■■■■■m •

AMERIKOS LIETUVIŲ LABDARINGOS SĄJUNGOS
APYSKAITA NUO LIEPOS MĖN. 1920 M.

“VENTOS” AKCININ
KAMS.

Liepos 1. G-tos kuopos, North Šule, šv. Ant. d. $56.41 w
Kapinių rinkliavos 32.50, Dr. ft. M. A. 15.00 103.91
šv. Mykolo Draugija iš North Side............. 15.00
1 kuojios š. Kryž. Par. kapinių rinkliava
$77.48. šv. Antano dienos $348.75 ............ 426.23
1 G-tos kuopos, Shebovgan, Wis....................... 6.53
^Liepos 3. 3 kuopos, Cicero, III......................... ........... 310.00
Liepos 26. S. .1. Raila vičiaus, Akron, Oliio auka ......... 10.00
Labdaringos Sąjungos Pikniko ................ 480.00
5-tos kuopos šv. Jurgio Par. Kap. rinkliavos 180.02
Liepos 31. TVaukegan, III. Labdarių kuopa.................... 80.00
8-ta kuopa, Nekalto P. Par.. kp. piknikas .... 52.00
8-ta kuopa Nekalto P. Par. šv. Antano dienos 56.90
Rugpj. 10. 7-ta kuopa, Aušros V. Par., g. nario Sounorio 20.00
Rūgs. 1. 4 kuopos Garbės narių: J. LukoSaitis L. B.
$50.00 Krist. Ratkienės $20.00 .................... 70.00
4 kuopos Garbės narių. A. Pikelienės $50.00
Dr. Apašt. Maldos $10.00, Šv. Antano Die
nos $90.00 ir garbės tikietų $15.00........... 165.00
Rūgs. 9
22 kuopa Rockford, III. Garbės nario A.
Domeika $1(M).OO ir kitų mokesčių $19.07 . 119.07
(lugs. 20. 10 kuopos, AVest Pullman, 1111.: kapinių
rinkliavos $44.50, narių mokesčiai $27.25,
ir pelnas nuo pikniko $31.24...................... 102.99
Rūgs 23. Cremen & O Connor nuošimčiai už paskolų 233.75
Spalio 1 1 kuopos: Garbės narių $190.00 ir 1-3 dalis
kuopos ineigų $35.00 ............*. .*............. . 225.00
60.00
Spalio 9 3 kuopos", Cicero. T11. (per B. Nenartonj) .
Spalio 14. 9 kuopa, Detroit, Mieli, garbės nario Ka
rolio Tvarkuno mokestis .............................. 95.00
Spalio 22. 8 kuopa: Gvard. I Div. Šv. Kazim. Drau
gijos garbės narių mokestis....................... 75.00
Spalio 27. 14 kuopa, Spri-ng Valley, III. Dalis kp. ineigų 25.00
Spalio 27. 16 kuopos, Shebovgan, AVis. (per J. Žalneraitė) 4.00
Spalio : 1. 7 kp. $5.00 pelno nuo prak. ir Š. Ant. D. $17.00 22.00
Lapk. 3 . 5 kuopos: amžių narių ................................. 90.00
.................. 29.76
Lapk. 3 . Centro pikniko už serijas
Lapk. 3 21 kuopos, Kewanee, TU. kuojos ineigų ...... 20.00
17 kuopos, Kenosba AVis., Garbės Narių
Lapk. .'
po $100.00, Dr. Šv. Petro, Dr. Šv. Benedicto
Dr. Birutės ir Labd. Sąjungos 17 kuopos ir
Urs. Milkentienė, $50.00 S. L. R. K. A. 22
kuopa, $10.(X) L. R. K. Dr-jų Vienybė, ma
žesnių aukų ir kuopos ineigų $140.00 ....... 700.00
O
Lapk r »>. 7 kuopa, už serijas centro pikniko....... . 7.00
^Lapk. 15 Nuošimčiai už Liberty Bonds.................... 43.60
I.apk. 28.;5-tos kuopos nuo baliaus $153.75 ir garbės
narės $100.00 Zof. Masiulienės ................ 253.75
Gruod. 4. 4 kp. N. N. garb. nario $100.00 ir kp. $100.00 200.00
Gruod. 4. .17 kp. Darbininkų Sąj. 80 kp. Kenosba, AVis. 25.00
Gruod. 5ir 6 Seimo aukos:
Adv. V. Rutkauskas ....................
10.00
A. Nausiedienė-............................................. 10.00
J. Dimša .............................................
B. Sekleckis ............. :................................. 10.00
A. Plusnienė ................................................ 10.00
K1 V. Damašas .................. •........................ 1.00
N. N................................................................... 10.00
N. N.............. ...........*....................................... 5.00
V. Taniukevičia ............................................... 5.00
G. Brazauskis .....................................
5.00
Ą. Sartuitis ......................................
5.00
B. Varanavičia........................................
5.00
Smulkesnių aukų per seimų ................ 28.75
Gruod. 6. 3 kuopa Garbės narės B. Kulienės (B. K.) 50.00
Gruod. ,13. 7 kuopos kapinių dienos $42.75 ir narių
mokesčių $57.25..................................... ..
100.00
Gruod. 17. Už Lab. tikietus (per B. Nenartonį)............. 7.00
Gruod. 19. 3 kp. garb. narių mokesčiai (per A. Valančių) 200.00
pinoti. 20. Nuošimčiai už notų McMabon & Hoban .. 125.00
Iruod. 27. 1G kp. Shebovgan, AVis. Aukašv. Juozapo Dr. 42.20
Gruod. 28. 7 kuopa, tiulis narių mokesčių .................... 50.16
Gruod. 31. 4 kuopa, garbės narių mokesčiai ................ 75.00
Gruod. 31. G kuopa, garbės narių Kasp. Butkevičiaus
$100.00 ir kuopos ineigų $29.79 .................... 129.79
Gruod. 31. Pelnas nuo Seimo vakaro/per B. Nenartonį) 23.05
Gruod. 31. Susivienyjimo L. R. K. Amerikoje auka Lab. 100.00
Gruod. 31. 2 kuopa, už serijas Centro pikniko............. 22.75

Užpirkusiems Akcinės Me
džio Pramonės Bendrovės
“Venta” akcijas šiuomi pra
nešame, kad tos Bendrovės
steigiamasis akcininkų susi
rinkimas rengiamas šaukti
Šiauliuose apie 1921 m., Va
sario mėn. pradžia. Anksčiau
jis negalėjo įvykti, nes dabar
tinės įsitikimosios “Ventos”
B-ves fabrikas buvo užimtas
labai skubytinais kariškais
darbais ir ųespėjo laiku pada
ryti surašo savo tartui, kuris
turės pereiti akcinei “Ventos”
B-vei. Del nuolatinių akcijų,
tai išrinktosios tame steigia
mame susirinkime valdybos
pirmoji priederme bus atspau
sti akcijas ir išsiuntinėti jas
pagal paduotų adresų visiems
tos akcijos užpirkusiems.

•

•

_

Viso labo ineigų nuo Liepos 1 d. iki Gruod. 31 <1. $5,341.21
Išlaidos 1920 m.

A. ŽIVAIČIO
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIII

Pamatyk Šį vei
kalą p visi abe
jojimai
pra'
nyks, apie ko
munistus

■■
i
i■
■

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

Parendavojame
Safety Boxes
$2.50 metams

■■
■■
■■
■
■■
■

Padarome viso
kius Notariš
kus raštus

Ęubopean American Rureau,
Fabionas ir Mickeviče vedėjai

809 W. 35th St., Kampas Halsted St., Chicago.

■■
■

Važiuojantiems į Lietuvą parūpiname pašportus už $1.00.
Parduodame cash markes ir draftus.Parduodame laivakortes
Bremeną ir Liepoją — vienu laivu bepersėdimo.

Akc. Med. Pram.
B-vės “Venta” Steigėjų
Įgaliojimu

į

Hamburgą,

■
S

Patarimai dykai.

Vai.: Kasdieną
>diena — 9 ryto iki 6 v. po pietų Vakarais: — Utar. Ketv. ir Subat. iki
v. v . Neck!ėlioj iki 3 vai. po pietų.

J. Tumas,

Įsitik. Ventos” B-vės, Direk?
Kaunas, 20-XTT-2G d.

■s
Plione Canal 1678
Notary Public

Ar tie tjkri dar
bo žmonių prieteliai?

PRANEŠIMAS.

Sausio 30,1921

Real Estate
Loans, Insurance & Foreign
Exchange
2342 South Leavitt Street
Chicago, III.

gNGLANDEH SPRING BED CO.
Vfcrk -ftrooldyn - Chicago

Siunčiu Pinigus į Lietuvą
pagal dienos kursų.

P. CONRAD

5

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas I
" Perkelia ofisą j Peoplc Teatrą M
1616 W. 47lli Str. Tel. Boul. l«o|
■ Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8g
|
vak. Nedėl. 10 iki 12 rvte.
■
|
Kės. 2814 W. 43rd Street S
■
Nuo ryto iki piet.
■
■Tol. McKinlcy 283

I

g

5.00
Tel. Drover 704?i

Dr. C. Z. Vežei ds
LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vate.
Seredomli nuo 4 lig 9 vakare
4712 80. ASHLAND AVENUB
arti 47-toa Gatvėn

820-828 N. Clark Street
Netoli Chi cago Avė.

Vaidins

Liet. Vyčių 5-tos Kuopos
Artistai — Mėgėjai
Šis veikalas vaizduoja dabartinj Rusijos padėjimą, jos
tvarka.
Nusipirk tikietą iš kalno nes
gali pritrukti sėdynių.

!■■■■■■■■■■■■■■■
KTel. Yards 6669

AKIŲ
ŽINOVAS
Atitaiso žvairas akli
vieno atsilankymu, be
jokios
chloroformos.
Su virš 800 išgydymų
užrašuose.
Ateik Ir leisk nužiūrėti diplomuo
tam Ir registruotam gydytojui Ir
chirurgui, kuris specijalla Išstudi
javo
galvą. Ypatingai gydo
AKIŲ. AUSŲ. NO8IES IR GERKLĖS
LIGA8.
PATARIMAS DYKAI
AkĮs Kurčios
Silpnos
Atuja
Skaudamos Ak|s Tekančios
Auspi
Akįs Ūžiančios
Ausis
Raudonos
Akįn 1 Užkimštos
Ausjs
Žvairos

Skaudama
Rėgantl
Kreiva
Užkimšta

Nosis
Nosis
Nosis
Nosis

Skaudama
1 Silpna
! Kataruota
' Papūtus

Gerklė
Gerklė
Gerklė
Gerklė

Franklin O. Carter, M. D.
23 metai prie State gatvės
124 So. Hute St.,
Chlcngo. Tlli.
Valandos: nuo 9 Iki 7. Nedėldlenlals nuo 10 iki 12.

Drover 8448

Dr. V. A. SZYMKEVICZ
Lietuvis Gydytojos, Chirurgas Ir
Akušcroa.
8203 8. Halsted St. Chicago.
Valandos: 10—12 iš ryto 1—2 ir
6—8 vakar- Ned. 10—12 18 ryto.

3^

PRANEŠIMAS,
Siunčiame piningus Lie
tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.
Tnšuruojame nuo ugnies,
namus, rakandus ir auto
mobilius.
Parduodame namus, sko
liname piningus.

Evaldas & Pupauskas
840 W. 33rd St.

rYards 2790
“Draugui” už atsišaukimus ir laiškus....................... $30.50
3^
St. Jucevičiui kelionės lėšos į Dėt. Mieli, agitacijos tikslu 25.00
A. Dargini už kvitų knygeles ir serijų spaudų............. 35.00 IR PREKYBOS
DU SiaiKulf lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
MOKINAI Lietuvių Ir Anglų kalbų; §Tel. Canal 257
St. Jucevičiui kelionės lėšos Spring Valley, agitac.
flchool, Hlgh Hchool
Ir
tikslų .......................................................................... 10.00 Orammar
Prekybos dalykų talp-gl
prirengia | DR. C. K. KLIAUGA
prie kvotimu | vlRaa augštesntaslna
DENTISTAS
St. Jucevičiui kelionės lėšos į Kewnnee, III. agitac. tikslu 12.00 mokyklas. Dienomis: Nuo 9:00 ryto =91821 LIETUVIS
So.
Halsted
St., Chicago, III4 p. p. Vakarais nuo 7:30 Iki
St. Jucevičiui kelionės lėšos į Rockford, III. agitac tikslu 10.DG Iki
E
Kampas 18th St.
9:80.
•Valam!.: 9—12 rytą. Ir 2—9 vak
Adv. V. Rutkauskui už darbų ir iškaščius prie užda
1747 8o. Halsted St. (arti 18ton gat.)
Miiiiiiimiiiiiiiimmiiiiiiii’”!
rymo tarpgatvių ......................................................... 65.95
“Draugui” už serijų ir brošiūrėlių spaudų.................... 84.75 TS 1919 liko kasoje ........................................... $12,326.47

'

LIETUVIS FOTOGRAFAS
3130 S. Halsted St.,

Erdvioje — T^uosnuoje ~

Svetainėje

J

£iiiiiiiiiiiMiiimĮĮĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiir

Chicago, III.

Kurie gaunate paveikslus U Lietuvos
neatldeliodami pasidarykite dauginus arba
didelius. Mes perimame senus padaroius
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir
tingų.

PLATINKITE^TuorT

rl
Pranešimas
I
Dr. M. T. STRIKOL’IS I

ana deporfment stores -

JUSTIN MACKIEWICZ

“Draugo” Administracijoj iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin,|,||„llll
galima gauti tikietų Dramos
Kursų vakarui, kuris įvyks
5 Veiksmų Drama
Nedėlioj, Sausio 23 dienų, Meldažio svetainėj, AVest Sidėje.
NEDELIOJ,
Tame vakare dalyvaus ir pati
kursų vedėja artistė Unė Ba
bickaitė.

Sold Gvenavhero by fumifuro doolcrs **

f ENGLANDER^t
WIT-EOGE

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATONIC.
Prašalina visus nesmagumus
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną.
Parduodama
pas visus aptlekorius.

Traukiame paveikslus namuose,
prie
Bažnyčios,
sueigose,
veselljose,
grupes,
pavienius Ir tt. Darba atliekame kuogsrlausia.
Phone Drover <><•

Šiluminiu..... miiiiiimiiiiiliiiiiillliiiiiiiilllllilililillllllllllllllliliiniiiiiiii

v Receptai —

Saugok akių regėjimą

nuo Reumatizmą iš Lietuvos ir Vokietijos šita gyduole
labai pasekmingai prašalina reumatizmą ir visokius
skausmus kūno dalise. Šita gyduole yra išmėginta gar
singiausių Daktaru Europoj palengvinimas užtikrintas.
Kaina 75 centai. Tie kurie gyvenate toliau nuo musų
Aptiekos galite vaistus gauti per pasta piningus galima
siunsti 2 centu štempomis.

Kada kankinies
dcl
galvos
skaudėjimo, kada regėjimas sil
psta skaitant, siuvant ar tolyn
žiūrint — tai reiškia. Jos pri
valote kreipties j manę klausti
patarimo dėl jūsų aklų; mano
20 metų patyrimas suteiks
jums gerinus) patarnavimą dėl
Aklų, Ausų, Nosies ir Gerklės
Ligos gydoma specljallsto,
W. P. MONCRUFF, M. D.-

SOUTHPORT PHARMACY
1346 Irving Park Blvd.
Z. L. Liikauskns

Telefonas Lake Vicw 478

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ SPECIJALISTAS
1801 8. Ashland Avė., Chicago.
kertė 18tos gatvės; 3-člos lubos
Kambarls 14-16-14-17
Viršui PLATT'S aptlekoe
Tėmykite mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto Iki 9
vak. Nedėllomls nuo 9 ryto Iki
12 d.

'

Taupykite Piningus:
Perkant visus savo RAKAN-

DUS, PEČIUS, KARPETUS,
PIANUS, VICTOROLAS, SIU
VAMAS MASINAS ir t.t. pas

.......................... I

I

AMERIKOS LIETUVIŲ

P. KVORKA & SONS

MOKYKLA!
Mokinama: angllikoa te ItetavMkoe ■
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, sts- B
nografijos, typevrrttlng, pirklybos tel- ■
šių, Suv. Valst Istorijos, abelnoš lsto- ■
rijos, geografijos, polltlklnės ekono- l ■
mljos, pllletystės, daillarošystės.
.
Mokinimo valandos: nuo I ryto Iki S
4 valandos po pietų: vakarais nno I
Iki Iš vai.

.g

1549-51-53 W.

Chicago, Avė.

arti Ashland Avė.

Cash ar ant Išmokesščiu.
SIMPkDf UNIVERSAl.
JNJVIRSAl

~

Telefonas šlonroe 2500
Krautuve
atdara Seredomli
Ir
Petnyčlomls iki 4 vai. vakare. Kitais
^riaknrals Iki 10 vakare.

3106 So. Halsted 8t., Chicago.
-F

LEYESKIOSMOKYKLA

Visų ineigų 1920 m............................................. $8,191.84
A. A. šlakiui už darbų prie paliuosavimo <žcmis nuo
mokesčių ...............................
10.00
Visolabo.................... $20,518.31
“Draugui” už 3 “euts” busiančios našlaičių prieglaudos 13.50
Mokesčiai “spėriai assessment for sewer pipe system 637.65 Visų išlaidų per 1920 m. ............. . ....................... $996.85
Adv. V. Rutkauskui už čarterių kopijas .................... 62.50
Ateinantiems metams liekakasoje .................... $19.521.46
Kun. Ig. AlbaviČiUs, Iždininkas.
Visų^išeigų ..................... ................ $996.85

ŠTAI

KUR
SEKRETAS

SVEIKATOS

Mes paskelbiame visuomenei kad esamo PIRMA DIDŽIAUSIA LIE
TUVIŠKA VAISTINYCIA visoj Amerikoj, kuri Išdirba vaistus, pagal

Europos metodą nuo visokių Ilgų.
Mes turime 'ą sekretą kurluoin PERGALIME visokios Ilgas. Tą sek
retą sužinosite kaip vartosite MUSU VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI
vaistai PASEKMINGAI GYDO.
Visuose gerose APTIBKO8E visoj Amerikoj galima gauti šios musų
llekarstas:
salų tara Riteri dėl vidurinių Ilgų.
Reguliitnrhis dėl moterių.
Kraujo Valytojas kurio pats užvardijlmas Išaiškina reikalingumą.
Salotoro l.lnlmentas dėl visokių kaulų skaudėjimo Ir kitokių skausmų
Trajnukn Kns-gl dar jos nežino? Tos garsingos namų gyduolės.
Rolkaloukltu mttaų surašo vaistų Ir žolių—siunčiame už dyką.

SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY
1707 So. Hibted St.,
TeL Cuul 6417
Omus-

■ V-r ”

....

J

I

DRAUGAS

Extra Šaukiamas
WOROESTER, MASS.

jos vargus ir auka paremti
brolius kovojančius už Lietu
vos gyvybę, tai auroriečių nė
ra. Gėda.
Nors nedaug prakalbose bu
vo žmonių, vienok nemažų au
kų sudėjo Lietuvos Raud. Kry
žiui. Apmokėjus išlaidas, Lie
tuvos Misijon pasiųsta $41.00.
Aukojo po $10.00: Ona Venskienė, Tg. K. Dambrauskas, V.
Raslevičius. J. Baltrus $5.00,
Ig. Daukentis $2.00. Po $1.00:
A. Jurgelionis, A. Žekonis, T.
Jasaitis, V. Jakucevičius, S.
Cibulskis, V. Šoris, S. M i ke
lioms, S. Šatkauskas, J. Foni
kas, P. Zaboris, J. Žekonis, J.
Petruška, S. Balrušaitis. Smul
kesniais $2.35.
Išrinkti kolektoriai eina per
Lietuvių namus rinkdami au
kas L. R. K.

Šeštadienis, Sausis 22,

1921

NiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHuiiiiiuiuiiiiiiiimiimuiHiiiiiiuiiiuiuiiuiiuuuiiuiiiiiiiuiiiiiiiitiiiii

i
Procentas
bus
Mokamas
nuo
Sausio
1mos
SUSIRINKIMAS

įiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiiuiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiii

KO—OPERATYVIŠKOS BENDROVĖS

Mes mokėsime procentą nuo Sausio 1-mos dienos. Kurie Pasidės savo pini

Sausio 11 d. buvo Tautos
gus, iki Sausio 25*tos dienos į
Ketverge, Sausio 27,1921
ė
Fondo 30 skyrio mėnesinis
Visų šventų Parap, Svet. 108th ir Wabash Avė.. Roseland, UI.
susirinkimas. Perskaičius pro
Pradžia 7:30 vai. vakare
Pirmutinę Didžiausią Liet. Valstijinę Banką
tokolus, valdyba išdavė ra
Bus
kalbėtojai,
Anglai
ir
Lietuviai
kurie
plačiai
aiškins
ko

portus, iš kurių pasirodė, kad
kių nauda žmonėms nėša ko-operatyviška bendrovė, pačių žmo
praeitais metais musų skyrius
nių valdoma. Kaip galima pasiliuosuoti nuo brangaus pragy
labai puikiai darbavosi. Pirm.
venimo ir sutaupyti savo sunkiai-uždirbtų centų. Tai-gi nei vie
gerb. kun. J. Čaplikas, apleis
nas nepraleiskite šių prakalbų neatsilankę, nes daug iš jų
damas pirmininko vietų, pasa
2201 W. 22nd St. ir Leavitt
ko galėsite pasimokinti.
Ko-operatyviška Bendrovė.
kė trumpų prakalbėlę, linkė
damas T. F. 30 sk. ir toliau
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII =
I
taip darbuotis.
EXTRA! Palikta musų sankrovoj.
EXTRA!
_ ■■iin n n 11!' ii
Naujas pirm. gerb. kun. J.
Kapitalas ir Perviršis
štili kur stebėtina prona nusipirkti augštos rū
J. Jakaitis, užimdamas vietų,
šies GVAUANTUOTA VICTROLĄ vertės Iki $250.00
tik už $35.00, priedų veltui 12 rekordų. 300 adatų ir
taip-gi pasakė prakalbėlę, pa
DEIMANTO ADATĄ. šios NAUJOS PUIKIOS
sveikindamas narius. Pagyrė
VICTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutljo. Kiek
už gerų darbavimųsį lig šiol
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METI,! DIRBTUVĖS
§
GVARANCIJO8. Kum tai pirkti iš antrų rankų
ir ragino toliaus darbuotis.
mašina, kuomet galt pirkti PUIKIĄ,. NAUJĄ GVAmiiimiiimimimiiiiiih.iiiiiiitimiiiiiiiiimmiiiiiimiiiii E
Paskui kalbėta apie prakal
ltANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki $250.00, tik už
$35.00 su rekordais ir adutoms VELTUI iš musų
bas, kurios įvyko Sausio 13 d.
SANKROVOS.
Pilnai užtikriname tanilsta, kad nėra kitos krau
Toliaus išrinkta komisija
tuvės nei .sankrovos lygios musų sankrovai palygi
Aurorietis.
sutvarkymui T. F. mokesčių
nant nupiginimu,
**
■S
SS
Sankrovos
Mes žinome, kad apsimokės tamistai atvažiuo
knygučių. Komisijon įėjo: J.
nepaisant kur gyvenat. Taipgi mes turime kele
E
Kviečiame Draugijos, Administracijos ir Pavienis Ypatus, Padėti Jūsų Pinigus ant S
KEWANEE, ILL.
Kaina tik ti,
tu augštos rųšies TIKROS ODOS IR VELOURO
Svirskas, A. Stoškus ir M. VaSEKLYČIOMS SETU, kuriuos parduosime už pir
S Procento savami banki Chicagos miestas ir Cook Pavietas laiko pinigus šiuomi banki Ę
pasiūlymų. Mums reikia vietos.
liukonis. Gerb. kun. J. Čapli
s
dėl to kad galima, atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo.
€
$35^0 mąMes
Pasidarbavimu
klebono
ir
pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir
,.
t
kas pasižadėjo pagelbėti.
priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBER
■■S
SS
parapijonų, Gruodžio 31 d., t.
TY BONDSAI PRIIMAMI.
Po to kalbėta apie Šv. Kazi y. vakare prieš Naujus Metus,
|
Bankos
Valandos:
Kas
dieną,
nuo
9
vai
ryto
iki
4
vai.
po
pietų.
Utarninkais
ir
Suba|
Atdara kas dienų iki 0 vai. vak. Nedėldieniuis nuo 10 ryto iki 4 p. p.
E
tom iki 8:30 vai. vakare.
s
miero dienų. Tų dienų bus iš buvo įrengtas vakaras para
s
s
NATIONAL
STORAGE
CO.
kilmingos pamaldos už tėvy pijos svetainėje. Pirmiausia
iTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinT
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris
nę, taip-gi bus mišparai ir pa jaunimas suvaidino gražų vei2023 Ko. Ashland Avė.. Kampu- 21-os Gatvės.
mokslas. Pirmiaus pas mus kalukų, paskui prasidėjo žai
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiuuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiimmimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiima
Šv. Kazimiero dienų visados dimai ir varžytinės paruoštų
būdavo rengiamas koncertas. dėžučių. Susirinkusieji links Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii
Į LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES Į
Šiuosmet to nebus, tik bus su mai leido laikų.
rengta didelės prakalbos su
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON. KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PT
12 valandų gerb. klebonas
pamarginimais. Jos bus pirmų
NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENU.
pasveikino parapijomis su
sekmadienį po'Šv. Kazimiero
Naujais Metais. Paskui paradienai. Koncertus bus kada
Esame registruoti- Lietu s
pijonys pasveikino savo klebo
Parduodame laivakortes
nors vėliau.
vos
Atstovybės Wasliin.<r s
nų, įteikdami jam gražių OgyJ B
ir jo skyriai
|
į Lietuva ir iš Lietuvos.
Nutarta tose dienose puoš- vų gėlių.
tone.
E■B
■B
|
Vilniuj
Panevėžyj
Šiauliuos
Raseinius
f
ties lietuviškais ženkleliais ir Vakaro pelnas skiriamas pa
5
| Liepojuj
Klaipėdoj
Marijampolėj
Virbalyje |
išrinkta komisija jų pampinti.
Parduodame lotus, na E
Padarome legališkus do
rapijos nautlai.z
mus, farmas, padaromi Ę
= kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN- =
Toliaus pageidauta, kad
kumentus,
dovemastis,
Vienas iš parapijonų.
paskolas
ir apdraudžiamo 5
S TURĄ NE1VARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk p'. =
draugijos, kurios prisiunčia
įgaliojimo aktus. .
nuo
ugnies.
.
=
S nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi
atstovus į T. Fondų, kad užsi
VALPARAISO, IND.
mokėtų metines duokles. Taip
|
7% padėjus 2 metams
į
Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pa=
gi suskaityta atstovai ir nu Musų Darbuotė ir Padėkos |
5%
” 1
”
| E
E
3%
” neapribuotam laikui.
i
tarta juos paskelbti laikrašŽodis.
Ičiuose. Atstovų vardai:
5 Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie fiusidė- =
Baigiantės 1920 metams mes,
= i 901 W. 33rd Street
Šv. Jėzaus Vardo dr-jų at L. R. K. M. S. A. antra kuo = jimų banke duoda Banko agentūros vedėjas
Tel. Yards 4669
Chicago, III. |
stovauja J. Vaitkus, P. Bart pa iš Valparaiso, Ind. stengė I
M NARJAUSKAS
1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHi
kus ir J. Painikis.
mės, kad tų. metų laikus ne | 747 BROAD STREET,
NEWARK, N. J. |
Vyčių kuop. — J. Svirskas, būtų bp naudos, kad nors da
uiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiNiiiiiiimiitiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii
■■
limiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiimimuiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiHiiiii
|M. Valiukonis.
linai, apart mokyklos suolo,
Pil. Blavininkų kuop. — J. prie kitokio darbo prisidėjus
ĮTatulis, J. Griškienė.
ir šiokių tokių vaisių susilau
COMPANYJ*
L. R. K. Mot. Sujungus kuo kus. Tuo tikslu nutarėme vai
pų — Izab. Ročkienė, M. Ščiu- dinti kaip tik šiuom laiku tin
19 ta Vasario ir Balandžio 6, 1921
i
Lietuvos Vyčių Paskolos ir
j
Iš Ncw Yorko be jokią mainymu tiesiai į
kienė.
kamų veikalų “Gims Tautos
L. I). S. kuopų — V. Rimšas. Genijus” ir imamės tų savo
BREMEN ir DANZIG
|
Taupymo Bendrove
|
S. L. R. K. A. 41 kuopų — nutarimų vykdinti.
S. S. “SUSQUEHANNA”
P. Grožaitis, P. Liubinas.
Atslfaukite pas V. S. MAIL STEAMSHIP COMP.ANY, Ine.
=
=
Nemažai reikėjo įtempti jieII.
CLAl'SSE.NUS & Co. Geiieraliai Pasažierinini Agentu
Šv. Povilo Spaudos dr-jų —
~
Pradės nauja serija numeris 24-tas Sausio 3-čia dienų 1921 m.
=
Ino N. I,h Snlle St.. Cliieogo. III.
Tel. Krankliu 4130
gų, kartais net, anot Lietuvių
A. Bendoraitienė, M. Stoškiu-I
Kreiglit Skyrius 120 Broadiiruy
Ncw York Cifi
Su Naujų Metų pradėk taupyti piningus nes klikai mainosi ir dabar sutaupytas do- |
priežodžio, rankoves atsiraito
tė.
S
lieris
ateityje atneš savo vertė.
1
jus dirbti, kad sėkmingai savo
Po to dar darinko daugiau
užduotį atlikus. Neturint už
Galima prisirašyti prie Lietuvos Vyčių Bendrovės kas Panedėlį, Šv. Jurgio Para- s
organizatorių.
Illllllltllliuilllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. E
pi jos Svetainėje 32-nd PI. ir Auburn Avė. 7:30 vai. vakare.
=
tektinai spėkų iš mergaičių
~ ~
Susirinkimų uždarė pirm. pusės, reikėjo ieškoti jų sve “ Pilone Kolllinril 491
Piningus gali atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo.=
s S
gerb. kun. J. J. Jakaitis malda. tur. Prie progos pasitaikė
Ashland Jewelry Music Store
11 Jurgis Žakas, Pirm.
V. W. Rutkauskas, Adv.
Antanas Overlingas, Rašt. =
T. F. 30 sk. valdyba kviečia gauti Gary, Ind. p-les Z. Ged
901 W. 33rd St.
812 W. 33 rd St.
3201 Auburn Avė.
=
Speeijales Columbia E 2 Grafanoln 5 E
visus Worcdterio Lietuvius ir vilaitę ir K. Vingiutę. Nors
Lietuvaites prisidėti prie Tau čion uugusios, b«*t širdyse ti
su 12 rekordų $126.50. Kpecijale C 2 E TliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiifį
tos Fondo ir dirbti išvien tė kros lietuvaitės. Tai liudija jų
• Grafouola su
12
rekordų $56.50.
vynės lubuL
Cash ar ant išniokesčio. Naujausi lietu
noras dirbti savo tautos labui,
Korespondentė.
viški rekordai.
o taip-gi vartojimas grynai
iMtib/}
Lietuvių kalbos. Atsimenu to
Dideliame pasirinkime Boksi
AURORA, ILL.
niai laikrodžiui, deimontnl. /.lė
veikalo autoriaus žodžius:
liui ir kili auksinui dali kai.
“.Lietuva! Laiminga, kad tavo
• Si
Nuo senai Auroroj yni su
moterys tokios kaip Dangeru4537 So. Ashland Avenue
sitveręs Liet. Buud. Kryžiaus ta!” Šie žodžiai kaip tik ir
Chicago, III.
rėmėjų skyrius, kuris paskuti
1
tinkii čion augusionis tikroms IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIItHllililIlIĮĮĮmiĮĮĮĮmiT
niu laiku buvo lig apmiręs. Lietuvaitėms, kurių eilėje ran
Pastangomis mylinčių tėvynę
dasi ir uugščiau minėtos mer
auroriečių buvo surengtos
KUPBARL oubbn koncbrtina:']
gaitės.
prakalbos, kuriose kalbėjo
štili, Griiod.
d. suvužinojaNEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
moksleivis V. Balanda iš ('Iii
nie į Boselaml, III. Oras gra
Musų krautuvė—viena Ii didžiausių Ghicagoje
TieMiginp Pu tu mai iina
eagos. Nors ir skelbimai buvo žus. Nors jau mirusi gamtos
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negana)
žmonėms didinami, vienok į
grožė, bet vėl išnuujo prade
Mašinėlių laiAk&ma drnknoti ir ofiso darbams yra nanjanprakalbas nedaug susirinko.
aioa mados. Užlaikėm visokius laikrodžius, žiedus, žliubida keltis nuo žemės ir žmo
Gerime-ins keliu- Lietui Imu- Ir Itu-um-.
Tas liudiju, kad uuroriečiai
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
gaus širdį prie savęs vilioti.
Didžiausi Moderniški Laivai
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirmažai
prijaučiu
savo
tėvynei
i
7"
.
•
S S. MONGOLIA Išplauks j Sausio 27
. . .
. .
.
.
Kartai šiaurys lygi r juokini
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
Lietuvai. Kuomet surengia eia
S. S. MANCHURIA Išplauks Vasario 24
durnus paglostys veidų j- vėl
bamo visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
prakalbas visokie neimizgot
muzikaiiškus instrumentus atsakančiai
skrenda savo keliais.
Trečia Kliasa iš New Yorko 1 Liepoją $132.00
burnini, “Biblijos studentui”,
Trečia Kliasa iš New Yorko į Eitkūnus $130.00
Vakaras. Visų šventų patai anroriečiai skaitlingai su
Tiiiiukiliuos iiuH.izieriui valgo didžiam dining kumhuryj, kur
liip. svetainėn susirenka buI.linui iieoiN |,,i i ,i in.i iij.i . Uždaryti kumliuriai ruaorviiojuiat niosirenka ir šelpia juos savo
4632 So. ASHLAND AVĖ.,
OHTOAOO, ILL.
' rys Lietuvių žingeidaiidaini
leiliiiH ir viitkuoiH. AI-i.-ai.kito ) Koinp.iinjoa orimi, II ^<>. Itearskatikais. Bet kad ateiti pa
Telefonas:
DROVER
7309
iMim SI r. t lilmgo, nrliu | l-okuli Agentą.
pusi.)
klausyti prakalbų apie tėvynę.
(Pabaiga ant

1 Metropolitan State Bank
$245,000.00

Į

J Turtas Siekia Du Milijonu Dolierių !

Bankas

! Pinigai,Laivakortes Lietuvon j

|

U. S. M Al lsteamsh,p

PAUL P. BALTUTIS and CO.

( Svarbus Pranešimas Į

DIDŽIAUSIA ĮIETUVlSKA KRAUTUVE RHIM6llilE

AMERIKONIŠKA LINIJA

NEW YORK-HAMBURG

Steponas P. Kazlawski

Sešlndienis, Sausis

1921

draugas

SU BATO J, SAUSIO-JAN. 29, 1921
Seventh Regiment Armory Svet., 34 ir Wentworth Avė.

ANTRAS METINIS BALIUS

Lietuvių Ex-Kareivių Draugija rengia šį balių dėl labo nukentėjusių nuo
karės. Kaip pirmiau tarp ir šiuo kartu visas grynas pelnas yra skiriamas tam tik
slui. Šis balius bus pamargintas su įdomių programų, jame dalyvaus Birutės Cho
ras ir žinomi Chicagos artistai. Griež gera orkestrą.
Kviečia visus

SU PROGRAMŲ
ii*

rengiamas LIETUVIŲ EX-KAKEIVIŲ DR-JOS

LIETUVIAI AMERIKOJE. IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONUįl.
(Pradžia ant 4 pusi.)

anos su pilnu-pilniausiu prisi
t engimu, kad apie misisekimą,
sužavėjimų svečių nėra nei
mažiausios abejonės. Iš kalno
galima sakvt, kati visi džiaug
**“ ulėj... vakaran. Ti,-gi. karia
neateis, didžiai gnib-L kati
nebuvo.
Skaitydamas tuo.- mano iŠ
gyrimus gal kas ir manys, ka I
perdėta. Bet neisiu į argumen
tus. Ką pasakiau, tas ir pasi
liks. Ir dar sykį kartoju, kad
bus, tai Ims tas, kas jau si nai
yra kur nors buvę.
Prie visų Dievo Apveizdi)/
choro pagarsėjusių choristų ir
solistų lnis ir svečių, liet kiek,
tai nežinau. Žinau vieną jau
ną vaikutį—supranas iš kated
ros kolegijos choro, .lis giedos
keletą giesmių ir dairių.
Žinoma, kaip ir visad po
programos eina “big duing”
iki vėlai valandai. Bus taip
pat daroma ir nedėlioję.

EX-KAREIVIŲ DRAUGIJA.

Pradžia 7:30 vai. vakare

PRANEŠIMAS,

Didelis
Maskinis

I

Tikietus operetes “Adomas
ir Jieva’ ’ kuria stato šv. Jur
gio Parap. “Kanklių“ choras
vadovystė p. K Sabonio

pamatyti ką tokio moksleiviai |
IŠ NORTH SIDES.
turi atsivežt*. Ir ištiesų ntsi-i
laukusieji neapsivylė. Iš jų Jau prisiartina diena, kuSausio 30, 1921 Pilsen Audito
Draugystes Šventos Petronėlės
Veniu matėsi didis pasitenki- lioje įvyksta musu didelis varium galima gauti “Draugo”
Administracijoj. Kurie neturi
ninias kaip programos turiniu,j|.(ll.a> Selioenliot'eiio s vėtai nėSUBATOJ, SAUSIO 22, 1921
taip ir jos išpildymu.
įje, prje Ashland ir AIilwaukee
te dar nusipirkę tai tuojaus
Mildos Svetainėje,
prie 32ros ir So. Halsted St
Po vakaro tėvus Lapelis! Avė’s. Ta diena yra Sausio
nusipirkite nes gali sėdynių
pritrukti.
Raštininkė.
kviečia visus-moksleivius pH*Į23d.
Pradžia 6 vai. vak.
Įžanga 50c. Ypatai su War Tax.
save ir labai nuoširdžiai pri- \-jsj jau ;jn()(e vakaro tikimą. Alums esant pas jį nei •lą. Tat belieka tik paskutini
5
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio puikaus vakaro. Visas pelnas
I
|
skiriamas
Lietuvos
reikalams.
Kviečia
visus.
KOMISIJA.
f
uejuntaui kaip ateina laikas kartą atsiliepti i jus, Nortli
skirties. O kaip jis greitai bėga Sides Lietuviai, kad rytoj va
Iš Amerikos siunčiami pini luiiiimiiiiiiiiminiiiimiiHiiiiiiiiHUiiiiiiiiiummHiiimiiHiHit »inmninunnuiinnniiiiuiuiinninnniiiuininiininninmhiii
po tuo stogu, kur malonumas kare niekas be jokios svarbios
gai į Lietuvą; greičiausiai pa ■
B~B
■■■■■■■■■■■■■
plaukia iš žmogaus širdies! Ką priežasties nepaliktmnėt na
siekia mlresnutus Lietuvos kai
darysi; atsisveikinę keliaujame muose, o atsilankytumėt va
muose, kada yra pasiųsti per
namų link kiek nors pasilsėti, karan. Padarykite naudą naš
Federalę Paskolų Bendrovę
nes išaušus rytui proto ji,*- laičiams, kuriems Imtinai yra
GG6 W. 18th St., Chicago,
gos reikalingos kvotimams.
kuri
turi sąskaitiškus- ryšius su
reikalinga prieglauda. Tą rei;
rengia Baltos Rožes Kliubas
Z
Pabaigę kvotimus ir atsi- ln visi mes turime suprasti.
Lietuvos Bankams.
Pinigai viii siunčiami puš ■
kvėjM; tris dienas vėl sėdame Dar syki kviečiame nortbsiSUBATOJE, SAUSIO 22 D., 1921 M.
J
toms
ir
telegramais,
ir
išduodu
mokyklos >uolan.
ečius, podraug ų- iš kitu ko
"
Columbia Svetainėj, Prie 48-tos ir So. Paulina gat. Pradžia 7:30 vai. vakare.
■
savo čekius (dial'tus) ant Lie
Gruod. II) d. Šaltu. Šiaurys loniju* Lietuvius, suvažiuoti
Kvieslys. tuvos bankų.
■
Tikietas 50c. Ypatai
Muzika Prof. Barthen’s
"
be paliovos švaistosi savo lie vakaran ir parodyti užuojau
Keliaujantiems į Lietuvą yra "
“ :
:
■_
žuviu apie ausis, kartas nuo tą musą našlaičiams ir sene ŠV. KAZIMIP.ro AKADEMI
■
ItalKi- Kožcs Kliuhii- -ii-i<l(ilaiitiK Iš l.iclmių .laiminio kuri- supratę tlabarliai sunku padėjimo
sargiausiai
ir
patogiausiai
vež

_
niH.-ii
tėvynės,
rengiu
šita
Italių,
ir
visas
pelnąsurinktas
šj
vaknuj
liks
luoi
pa-ii.i-laĮ
lietuvo■
karto lyžteldamas veidą, šį liams.
JOS RĖMĖJŲ SUSIRINKI
■
Misl|u įlel Lietuvos Gynimo reikalu. Tai-gt lAetuviai ir Lietuvaitės šilas^kražus įlarlta pradėta- per Bal■
tis
pinigus
Federnlės
Paskolų
■
to- Itožė- Kliuba yra vertas tiarėiniino. ir tikėmės kad skaitlingai utsilankv-lte j halių.
kartą suvažiuojami* į Indiana Programa prasidės lygiai (i
MO PROTOKOLAS
Su Fiig'r.in
KOMITETAS.
B
Bendrovės Dral'tų formoj, iš
Harbor, Ind. ir lendame po vai.
duotus ant Lietuvos bankų; tie
pastogę — Ivanovo svetainėn. Moterys ir mergaitės, katros
Sv. Kazimiero A kadi inijo bankai išmoka pinigus draftą
bet o!!’ brrrr.... rrr!!! šiurpu paruošite dėžučių arba pinti Rėmėjų Draugijos susirinki
liai perėjo visų kiltims Sve imlių su daiktais, prašome tą mas luiyo Gruodžio 19. 1920, savininkui be jokių nutrunku.
tainė nekurta, o ir pečiaus nė vakarą atnešti svetainėn ir Į Šv. Kazimiero Vienuolyne, 2 Parduoda laivakorte- ant dvie
jų tiesiausių į Lietuvą linijų,
ra. Pradeda žmonės rinktis. duoti
komitetui.
Dedamos vai. po pietų, kurį atidai'
20 Dienų Dykai
ant kurių ta ikia persėsti. Iš
ir
Nekurie net mažus kūdikiu daiktus
dėžutėsna prašomo- pirmininkė p. A. Nausėdienė
turi su savimi. Ir būt ir n nepamiršti parašius ant kor malda.. Protokolas iŠ praeito Montreal į Ey ' linus (netoli
Nuošimtis. Mes mokame nuo
prie Kailiu.)), kaina $107.15.
Imt. Vieni įbauginti šalčio ke čiukės sykiu įdėti ir savo val susirinkimo tapo perskaitytasšimti nuo Sausio Į-mos ant
Iš-Ne\v-York į Liepoją, kai
liauja namų link. kiti-gi kad ia pavardę bei adresą.
ir priimtas.
visii depczitii padėtų prieš
na $145. Taip-pat ir iš Lietu
ir su kūdikiais sėdasi ir lau
Delegatė- pribuvo iš sekau
Dr-jų valdybos.
visų
depozitų
padėtų
vos į Ameriką.
kia programos.
eių skyrių:
prieš Sausio 20-tą,.
Skolina pinkus ant Ameri
Sienos nuo šalčio braška: iŠ BRIDGEPORTO MOTE
Skyrius 1: M. Šedieuė, M.
kos i ■ Lietuve.- namų, žemių ir
eeverykų galai riečiasi augšBajoriniulė. Z. .1 iirgaičiutė. A.
RŲ DARBUOTĖS.
Pinigai siunčiami į Lietuvą ir
ūkių.
S. D. LACHAWICZ
Juškienė, d. Birgilnitė.
tvn. Nėra kur prisiglausti, kad
visas dalis pasaulio. Laiva
Ofisas atdaras iki 9 vai. vak.
ŪKTI V YS GKAHOKIl'S
Skyrius 2: A. Nausėdienė.
nors kiek apšilus ir savo liau Veiklių moterų buleli- suPatarnauju laidotuvėse koplgia usia.
kortės ant visų linijų.
Ui įkalė ineldžm atsišaukti, o mano
tis nuraminus. O, žmogau! 'I’ai ispietę- Šv. Petronėlės dr-jon M. Giirin-kaitė.
darbu busite užganėdinti.
REIKALAUJA^
gyvenimo valanda! Matome i'imilstaačiai darbuojasi Lie
Skyrius ,3: Nepri-iiinlė.
;UI \V. 23rd PIaee
Chicago, III.
J. S. Czaikauskas. Vedėjas Foreign Skyriaus
Tcl. Cuiial 2100
REIKALINGAS
tuojaus
at

prieš musų akis kūdikiui iš tuvos, tėvynės labili.
Skyrius 4: A. Susnienė ir
sakantis Vargoninkas. Alga
kėlę rankas, atvėrę akutes Praeitam metiniam su-irin Siemenienė.
Telefanaa Putlmon
Jaukia ko tai nuo musų. D km. kinu* narės suaukojo $60,30.
Skyrius 5: Z. Bart kaitė. M. $75.00 Ir iueigos. Atsišaukti
Dr.
P.
P. ZALLYS |
])US
Bennitė.
šildo jų jaunas Širdis.' Kas pri kuriuos per Lietuvos Misiją
Lietuvis Dentistas
\
Kun. E. V. Griki?
duoda jiems galės kęsti šaltį pasiuntė Lietuvon šalie- gyni
Skyrius 9: .Ta-ienė ir Gricai
I0K01 So. Mlchlgan Avenne
K
396 Churcli Street
K«aelaa<l, III.
\
Kas talpina ledus apsupan mo reikalams. Laisvės l’a-ko t ė.
VAI-ANDOSl B ryto Iki B vakare.
5
New Britain, Conn
čiu.- jų kimu.-.' Vaidentuvėje los Lomi dr-ja pirko už $200.
Skyriu- K). V. Butkienė ii
ei. Pullinan 812 Ir 8180.
J
1112 We»t 35-tk Street
stojasi Liet., o jos siiliųs šal Nemažai pasidarluivus yra ii J. Kudiilieiiė.
Turtas Virš I6.OOO,ouo.tio
Ponia M. Šedieuė išdavė ra Reikalingas atsakantis var
tuose apkasuose drebančiais bažnyčios reikalais, pav. pa
A STATE BANK
kimo sąnariais grumiasi su sėkmingai darbavosi Šv. .1 in portą, kad Seimo! Hali s\<-1a! gonininkas tuojaus.
Kun. A. Eriška
nė jau paimta ant Kovo G, 1921
priešai-. Akimirksny užsidega gio parapijos bazare.
4400 So. Fairfield Avė.
ir tikietai jau gatavi. Toliau
šildys ir pro lirpstnnčius le
Praktikuoja M metai
Dabar dr-ja rengia “Kaukiu
Chicago, III.
du- skęsta jos tėvynės nicilėn (iiinskitiį) balius šeštadieny. -•kė skyrių raportai.
Ofisas 8140 So. Morgan SL
iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiimiiimiiitiiiiiimeiiimiiiiiiiimimiiiiiiiii
s
Kertė SO-ro St..
Chicago, m.
Skyrius 1 lurėjo vnknrą. ku
ir užmiršę žiemo- šešėli u.- Si
■
■
a •
I., 1920 m.. Mildo
HI'ECIJALISTAS
pradedame savo dalbą ir tę abejosi •vetainėse. 7 vnl. -va- ris labai pasisekė l’-as J. Ali _jįN£PARDAVIMO.
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų Ilgų.
jošius davė svetainę dykai ir
siame ligi užbaigos. Nors ii kare.
OFISO VALANDO8: Nuo 10 ryto
Niiiiiii'4 . n! p.u-d .vieni 2 pftgyvc
žadėjo rėmėjoms
pagelbėti, n.mii s i e|- l.lr.i Ir vi uis pagerlnl- iki S po pietų, nuo < Iki 8 valan
Šaltį kentę, bet vienok išeida
Pelnas eis Lietuvo “< ie|e
dų vakare.
inal. . Ijasemenl.i - iši.ie.yliis šule 1<>
kiek tik Ims galim i.
mi žmom liai dalei džiaugėsi ii
Nodėllomls nuo # Iki < po ptat.
i s Ir giir.elzi i.. f'.ir.,i,lini'l i pigiai
žiniani Vilkui.’’
Telefoną* Vanh 087
Skyriu- 4 praneša, kad nuo' u ...ivinink.is apli iilž.ui miešti).
tenkinosi tuo tautiniu penu.
KOVO I l>. 11)21 išpbuik.s unt L.-ivu SAVOM \ per Hamburgą
J. VAI-SOitAS.
Valio
Šv.
petronėb
tll'UUpirma partijų žmonių važiuojančiu Lietuvon kartu nu Jonu Komu
vakaro
pelno
liko
$16.9.00.
sve

Net viinn moteli- išėmus i.U) Cuurl
nų. J.letuviu Prekybos Bendroves prezidentu.
gijos narės. Darbuokitės, ren tainėj surinkta aukų $70.00.! I."|I)H \V.
_____
________ t ildo, III.
savo kapšelio padmė dolierinę.
Jei nori mii tų partija važiuoti tai tuojaua mums pranešk. Mes
-K |: išgauslm
Kgkite lokius vak., nie- jus pa Ponas Si riliui la.s davė švelni
pasportiis ir visus kilus ui ka liūgus dokumentus. Mi partija
I' vi i'ihkI i pigiai liilkt i.il. Ims
xivTek Hurrlson ti«HS
Atlikę -avo užduotį grįsta reni-imė -avo atsilankv ii/ii.
bus Uituvoje j laika pradėti )>.iv.išarto il.irba. Balesite purvuituotl
i|i.
si visokio:, kningas. Kun
nę daug piginu. Šiame -kyriu- ti. ; a . Maldo- knmgi)S Ir visokios
be jokiu keblumu nes p. Romanas važiuos kartu su juuiiH iki Kaulio.
DR. L. C. BORLAND
me Valpon.
(Piib. Ims.)
Bridgeportietė.
S. Siūle Str. hnnip. Adams
Trečios klesos kaina iš .\va York iki Lytkiam $130.70 Pirmos
jc labai darbuojasi pp. Sus- r; : P a ir pblenl uotas fftdviolės iš prie 200
Valand: I Iki t po pilt. ..vd 1. 10
islls k,lo biznio.
klcsos j 1X5.70.
A. Rakauskas,
nienė ir Simienėnė.
vul. iki 12 dienų
..2 Iš \iibiitn Iv r.
< liteHgo. III.
Kušy k tuojaus dėl plati nlu informacijų.
Kuopo- įgaliotini-. DIDELIS JUDĖJIMAS.
Lietuvis |x.rkall)ėtojMSkyriu- 5 buvo įrengi —
Sereil.
0 iki x vak. Ned. 10 Iki 12
LITHUANIAN SALES CORPORATION,
AV’ PMtDAMMO
vakarą, kuri- davė pelno
CICERO, ILL.
• 'r..n iiv Ir bm'iriv,
dldzluusliis
414 Broadvvay,
Boston 27, Mass.
Astuoiiiolikto- parapijos <-h« $111.03. Aukų svet. surinkt,i
b.lipinis Štiliu niPsle, geroj v,etoj.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
iii.- duoda pramogą Sau-io 23 $44.25. SeRančios draugijų® biznis i-.iirtn.. p' t M) ne II),, pirsigrel. i-.mnl 6222
g
Lietuvių Darbininkų įSąjun d., 1921. Dievo Apveizdos mo
, .
’
die . ptglat n.-.'
ivinlnkns viiž.luojii
HIIKO.ĮIK.
Eiiiopon. Alslšmkit.
- DR. C. K. CHERRYS 8'
gos 4!) kuopa rengia paiku va kyklos salėje 7:3)0 vakare.
I.II Tt VIS DENTISTAS
<2
Motetų Sąjuimi)- kuopa $39.00
,h;U < »"Ve.____
.>•»«»
■ 1B 4 WB
karą, .-u šokiais. Sausio 23 Koncertą- bu- liepei ilga-, bei
2201B tk.
Wi-t 22-nil1 A So. ILenvitt
SI?.D
Dievo Apveizdos No. i 21.10
t'lileugo
■
MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU
M., 1921. šv. Antinio piirnp. iš pa rinktinų, gražiausiu muzi
įlanilos: !): 30 A. M. to 12 N.
A II tH ‘ ( ! I’ J«1 . ............ I I J 10
U
įo
l:iui I'. M. o. x:00 I*. M.
svetainėj. \'i-i Cicero.- ir apie koji* dailės kurmelių. Palvu
«
•
.«
(
z
.
-ŽJR s-.,
|Rožiineiivodr-ja
.....
7JMI
'
h
o,
.
i
i
s,
m
skis
linkė- Lietuviai dai bininkai. dailių mylėtojai prog. i-daj
Viso ta- skyriu- prisiuntė h)'«ši vii u. Ue.
iioseiund. m.
darbininkė-, ir inteligentai,
$233;W. |’-|ė /. Bart kaitė da----------------------------------------Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
kviečiami at-ilankyti.
E. ST. L0UIS. ILL.
dėjo
I IETĮ I IS AhH SPR(1.II.IM AM
1 -avo «i-’c • ir undinė įvirini
i.'-mn V y u.EMIM. Dltl.sMAKIAG N
.Jeigu Jus turite Liberty Boltd.sus ir norite
Nilo Sausi.) 2!) d. Daibinin
<-Ol.l
l'.GES
V)
$234.00. Gerb. kleboiim- km;. *
...........
<
---L
t.
U
om
juos išmuinvti unt pinigų, lai parašykite
s ll.il-Pil -lu; M. Miid)-on.Xl
kų I Ž'-igoje, 1)17 So. 5O||i Av. " IIriiiigo” 9 linui, iiiikotojų I. • Albavičiii- švelninę dnvė '»
tk.’.li V Veli- si.
A'
mums kiek turite kokie bondsai. Mes gausime
l;’.7 'tokil.lo .loii-t, l.il-iijo i'. C
galima lai- pavieniai- milu. 'iil'ttše j.-i-k\erbė khiidu. Vie dv kai ir kvietė, kad vienu- iš
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu
\ Muk,. . iiivbie
f.-itt. i'uų Kirpl-S
tiUsipilkli laikrašli •■Darbi toj .1, I’llžilll.-ku- uilkojn $10 didžiųjų veikalų Imlu alkai'
zi.uii U- nuurmus. v
ninką.
0
liiiėjn Imti ITiiii. I'iiž.niiskii-. luta. Ta- ir prižadėta, šioj N v:.,k: i,
, kim
I žemoje par-idiioda iip gi i liii į i L* i pildei Oi p.-iviiidė .1. kiiotioj dnuzinii-in veil ia p lėg,
\fi, a ■ i., uk i i
k*
pltty.
35 South Dcarborn Str.
Chicago, Illinois.
•‘ I >i aiigii- ” il ki»i kai. įnik [Gedvilo, kuris ir gi aukojo $|0. Z. Bartkailė ir Bennitė.
G T, :
1,
i' 1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
,-vu.v I’V'.'EK, piritoniuke
m -čiai.
A. Z.
Joną , N. Žičkuu.
(Pabaida aut G pu I).
IrlrtmiMs l». •< »r tgii.B.

PINIGAI

IŠKILMINGA BALIU
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i

Didelis Vakaras

1

Schoenhofen Svetainėj,

TEATRAS. DAINOS, PRAKAL80S IR ŠOKIAI

Ashland ir Mihvaukee Avė.

Pelnas bus Labdaringos Sąjungos Namo Fondui

Pradžia lygiai 6 vai. vak.

‘

(bubiamoji publika. Visuomenė Lalijausiai Nortlisidiečiai atsilankykite į šį vakarą, nes ilis
vakaras yra rengiamas Jei musų pačių naudas nes mums reikalingas našlaičių ir senelių prieglaudos namas. Tai-gi prašome paremti šį vakarą ir palodyti North Sidės žmonių susipratimą.
/.
Kviečia DR JOS VALDYBA.

i

Rengia Visos North Sides Liet. Kat. Draugijos

Nedelioje, Sausio-Jan. 23, 1921m.
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Į CHICAGOJE.
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IŠ CHIGAGOS LIETUVIŲ

KOLONIJŲ.

KOMUNISTAMS NELEISTA j VAIKAS APIPLĖŠĘS MOATNAUJINTI BYLOS.
TERIŠKĘ.

J,

7X7
Švenčiausios parap. nvct., Brighton
Urke. Lankiame skaitlingo dek-

|
B

■

PASKUTINIU KARTU PRIEŠ UŽCAyĖNlAS
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(Pradžia ant 5 pusi.)
Valdyba.
B
_
Skyrius 9 praneša, kad tu
J
OPERETE DVIEJOSE AKTUOSE M. PETRAUSKO
rėjo vakarų; 15 naujų narių
Alis. S. I). Nixon, 724!) SteMatyt, jie apeliuos toliaus.
IS BRIDGEPORTO.
5
Stato Scenoie
prisirašė. Vakaras buvo labai
\vart avė, prancšė policijai,
■
Šv. Jurgio Parap. ‘‘Kanklių” Choras po vadovystė p. K. Sabonio
Kriminalio teismo teisėjas ka(, j., gatvėje susistabdė taip pasekmingas.^ Laiškų dar ne Tautos Fondo 32 sk. ir L. Rand.
Osear llebel Chicagoje vakar apie kokios 12 metų vaikištis dalino draugijoms, bet laiškia ‘Kr. Rėmėjų Dr-jos sk. susirinki
Nedelioj, Sausio-Jan. 30, 1921
nesutiko atnaujinti byli) 20- su revolveriu rankoje ir atė patogaus bi i ko.
mas įvyks Sausio 23 d., 2 vai. po
Iš
JO
skyrio
]x>nia
Butkienė
čiai komunistų, tarp kurių v- mė $12.
pietų. šv. Jurgio mokyklos kam
praneša,
kad
Aušros
Vartų
ra ir socijalistas turčius Bross
bary, ant 3-čių labų. šis susirin,
Llovd, apkaltintų Illinois val AIRIŲ NEPRIKLAUSOMY Vyrų ir Moterų draugija žada kinais Ims svarbus, nes reiks rink
įsirašyti į amžinus narius. ti nauja valdyba. Tai-gi visi na
Adomas K. Sabonis,
Taniai J. Ramanauskas. K. Kudirka.
stijos įstatymu už suokalbiat
z
BĖS DIENA.
Tretininkų
draugijos
vienas
Jie va Jo pati Sabonienė.
riai bei aukojusieji į tuodu sk.
Grafas A. Sadauskas,
vimą prieš šalies vyriausybę.
narys
aukoja
auksinį
laikro

kviečiami
atsilankyti.
Orkestrą
J.
Jakaičio,
Akom., A. Petkiutė,
Sufleris. M. L. Gurinskaitė.
Apkaltintų advokatai po to
Airijos respublikos
prezi
dėlį,
kurį
ketina
išleisti
per
Valdyba.
pranešė, kad jie paduosi}) a- dento de Valera atstovas CliiAr matei “Adomas ir Jievų”? Jeigu dar ne, tai tuojaus nusipirk tikietą, nes Oserijas.
peliaeijų.
eagoje, Lavvrence (liūneli pas
perete “Adomas ir Jievų’’ yra labai gra/.į, su gražiomis dainomis ir tam pritaikinta
Skaityta laiškas iš Newnrk,
& BRIDGEPORTO.
Kuone visi apkaltinti yra kelbė, kad Sausio 21 diena yra
orkestrų. Viršminėtų operete vaidins atsižymėjusios vpatos. Atėjęs šį vakarų nesi
nubausti kalėjimu ii dar P”H-( Airijos nepriklausomybės pas N. J. Tas skyrius prisiuntė
gailėsi nes turėsi progos iki sočiai prisijuokti. Nuoširdžiai kviečia visus
$159.00 aukomis ir narių mo Lab. Ką j. 5 kuopa metinį susi
gine pabauda.
kelbimo diena. Ir ta diena Ai kesčiais. Nors nesenai ten sky rinkimą laikys sekmad., Sausio 23
Šv. Jurgio Parap. “Kanklių” Choras.
Teisėjas TTebel pareiškė, kad rijoje pripažinta tautinė šven
rius susitveręs, bet puikiai d., Šv. Jurgio parapijos mokyklos
Iii
tasai naujas įstatymas neprie- te.
•
kambary. 1:30 vai. po pietų. Visi
|
veikia.
šingas šalies
konstitucijai,
| derli, sesuo Skolastika išda- nariai malonėkit atsilankyti, nes
kuomet apkaltintų advokatai
IŠ NORTH SIDES.
30
j vė rajiorlą, kad sekančios turim .aptarti labai daug svarbių
mėgino tvirtinti kitaip.
dalykų. Taip-gi turim išrinkti
i draugijos lig šiol prisiuntė
naują valdybą šiems metams. Pa
Naujas sumanymas.
savo aukas vienuolvnui: •
SUIMTI PENKI JUODI
geidaujama, kad ir naujų narių
. **
r•*
Visiems jau yru žinoma, jog Hv. K. dr. (Bridgeporte) $10.00 atsilaflkytų į susirinkimą ir įsiPLĖŠIKAI.
Šilusio 23 <1., Kclioenliofeno sve Lietuvos V. (W. Pulk) 10.00 "ašytų Lalai. Sąjungom
Užpraeitą naktį du detek tainėįe visos North Kiltos ka- &v. M. dr. (North Kide) 25.00
Valdyba.
-------------- Rengiamas--------------tivu seržantu iš 50-os gatvė? talikiškos draugijos rengia va M. S. kp. ((i. Ra p. Mieli) 15.00
DRAUGYSTE JAUNŲ MERGINŲ N. P. ŠV. MARUOS PANOS
policijos nuovados ties State I kurą našlaičių prieglaudos nau V. Šv. dr. (Bridgeporte) 10.0(1
IŠ WEST SIDE.
ir 35 gatvėm mėgino sulaiky <iaj.
Sv. V. dr-ja (Roseland) 13.45
ti tris praeinančius intariaPrie įvairaus progrumo, nau Iš North Sides (dr-jos ne-/
L. Ii. Kandikli Federacijos vie
mus juodukus.
dinga bus pridėti da ir sekan pažymėtas vardas) .... 20.00 tinio skyrio susirinkimas bus sek
Kuomet jiems liepta susto tis naujas sumanymas;
mad., 23 Sausio. 4 vai. po pietų
Šv. Jurgio Parapijos Svetainėj
32-ro PI. ir Auburn Avenue
ti, tie leidosi bėgti ir atsisu Visos moterys i,- merginos
Viso........................ $103.45 Aušros Vartų parap. svet. Visų
Pradžia 7 vai. vakare
įžanga pigi.
kę šaudyti į detektivuZ De- prašomos paruošti dėžučių, ar Tolinus gerb. sesuo Skolas- katalikiškųjų draugijų atstovai,
tektivai atsakė tuo patim ir ini pintinėlių, su įvairiais kad tika pranešė, kad veikalas jau taip gi ir pavieniai nariai teiksis
visus tris suginė gatvaitėn.
ir nebrangiais, bet naudingais, mokinamas po vardu “Pntri atsilankv ti. Bus tarta svarbus rei
Kuomet juodukams pasirodė daigtais, kurias reikėtų gra ei ja”. Jis bus pirmą kartų lo kalai.
Tokio baliaus dar ^ridgeportiečiai neesą turėję progos pamatyti, jis yra
pavojus tolinus bėgti, du sus žiai papuošti, padabinti, lo šimus Lietuvių kalboj.
Skyrio Valdyba.
pirmutinis. Svetainė bus tam tyčia gražiai ištaisyta, orkestrą bus geriausią
tojo ir pasidavė.
Tuo metu dant daigtus dėžutėn. ari
Iš Tow<n of Luke praneša,
prie kurios bus labai smagu šokti.
Nuoširdžiai visus kviečia.
trečiam visgi pavyko paspru pintinėlėn, reikia įdėti ir savo kad šv. Agotos draugijos naIŠ T0WN OF LAKE.
RENGĖJOS.
vardas, pavardė bei adresas, . •< nutarė sudėti vienuolykti.
Paskiau ir trečiasis pabė Visos : .įneštos vnkuran dožu-' i i ii ūką, sumokėdiimos po Lietuviškas Teatrališkas Kliubas
gęs surastas ir suimtas.
tės bus išstatytos varžytinėms $1.0(1 kiekviena, gi draugijoj “Lietuva” rengia šeiminiai vaka E
Tuo pačiu laiku kiti keli (lieitaei.jai), arba pardavinė randasi suvirs 200 narių. Taip rėli šeštadieny. Sausio 22 d. pono
detektivai suėmė dar du juo jamos sulig to, kiek kuri ver gi draugija Šv. Kazimiero yra Skinderio svet., 4523 S. Wood gal. . .................... uiimmiimiiiiiiiiiiiiiiii.....mimiiiiiiiiiiiiiiii ................................................................ i......mm
Visi nariai kviečiami atsilankyti.
duku, kuriuodu buvo užpuo ta.
aukojusi $20.00.
L. T. K. L. Valdyba.
lusiu saliuną po mini. 10510
Pelnas, žinoma, eis našlaičių
1
i
Skyrius 5 praneša, kad Die
Tndiana avė.
prieglaudos fondan.
vo Apvaizdos parap. Rožanca!
PIRMAS MILŽINAS
i
A. Nausėda.
vos dr-jft rengia vakarą vie
DARBININKAI STOVI UŽ
P. S. I dėžutes galima dėti nuolyno naudai.
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Jie nutarė, kad per ateinam karas įvyks Sausio 23 d., ('kas. dybos ir išrinktosios Komisi
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| Pilsen Auditorium, 18 ir Blue Island Av.

i

PIRMAS SNIEGINIS BALIUS
Nedelioj, Sausio 23,1921

j.

XTRA!

XTRA!

Pranešimas!

SOKIS!!

Sub. Sausio, 22,1921
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Metinis Koncertas!!
Z

Sekmadieny, Sausio-Jan. 23, 1921
Dievo Ap. Par. Svetainėj, 18ta gat. ir Union Ąv.

Liet. Vyčių 4tos Kp. prie Dievo Apveizdos

Pradžia 8-tą vai. vakare

Parapijos Choras

Širdingai kviečiame vietinius bei apiclinkės Lietuvius atsilankyti. L. Vyčių 4-tos kuo
pos choras turi žymiu solisčių bei solistu ir didelį chorą, programas bus gražus ir įvai
rus, todėl užtikriname kad visi jausis pilnai užganėdinti. Koncerto pelnas skiriama parap.
Po programo bus šokiai.
RENGIMO KOMITETAS.

/

rengia

Iškilmingą Koncertą
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