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masis Seimas per savo nar
kais, tuojaus prasidės konfe GAUJA ŽUDO PARKELIA
kovojusius dėl Tėvuiės
rencija su Vokiečiais.
VUSIUS Iš AMERIKOS.
vės, ankštai susijungė su
Briand keliauja Londonan
CHICAGO.
—
Vakar
63-oje
tais Tėvynės Gynėjais. Ir Šii
laikyti kvotimus. Jei jis iš
Budapeštas, Ungarija, Vas.
die, Budėdami dėl žuvusių
ton sugriž su gerais atlygini 15. — Vietos ir kitų miestų gatvėje lies vienu Miliumi polioinonas Hinze nužudė kiti, polievo narių, jungiamės su dat
mo rezultatais, viskas bus ge policija darbuojasi
susekti inoną Poįvers. Abudu buvo Miliū
mos
Lietuvos šeimų liūdės
rai. Bet jei atlyginimas dar gaują piktadarių, kurie parke
ne ir pakėlė ginčus. Saliuninin- PASAKYTA ST. SEIMO PO
bus sumažintas, arba liavusiu* iš Amerikos Unga- kas juodu išvarė laukan. Lauke SĖDŽIUS ATIDENGIANT kurioms taippat skaudu
Corko Sudeginimo Raportas daugiau
kad neteko savo artimiai
įvyks kokie nors neaiškumai rus nutveria ir juos žudo su ištiko tragedijų.
SAUSIO 17 D.
Vokietijos
pasiketinimuose
žmonių. Dar nesenai gauta
Neskelbiamas, Viešai
apiplėšimo tikslais. Nes par
ra liūdna
žinia, kad šio
mokėti \ karo atlyginimą, su keliavusieji visuomet su savi ATHENS, GA. — Iš 5,000 su
«
St.
Seimo
pirmininkas
A.
nėšio 15 dieną ištiko nelai
sidariusi minia apgulė vakar du
Ix>rdas IIugh Cecil, sekda tuo momentu Briando kabine mi turi nemažai pinigų.
PASIDAUGINO SKAITLIUS
Stulginskus: 55 Steigiamojo kitą Steigiamojo Seimo
tas
bus
sugriautas.
lke apskrities kalėjimą. Iš tenai
mas savo brolio Roberto pė
PREMJERO PRIEŠŲ.
Seimo posėdis atidalytas. Ger atst. Lukoševičių — ir
ištempė juoduką Eberhardt, kal
Apie
tai
čia
be
jokios
pas

domis, taippat susijungė su
KAINA IR DARBININKŲ j
biznieji
Steigiamojo Seimo teko skirtis su šiuo pasaul
tinamą žmogžudystėje, ir gyvą su
Opozicija pradės akėti vyriau opozicija, posėdžio metu per lapties kalbama. Tuomet se
nariai! Po ilgos perstogės pra Manau, įspėsiu
UŽMOKESNIS.
degino.
Steigia!
sybę.
kančiuoju Prancūzų premjeru j
eidamas ton pusėn.
dedant Steigiamajam Seimui Seimo mintį, jei pasiųl
turės būt buvęs prezidentas J
Londonas. Vas. 17. — Va
Topeka, Kas., Vas. 17. —
Apie Cork’ą nebus žinių.
PITTSBVRG, KAS. — Kau darbuotę tebus man leista pa darbo draugus pagerbti at
Po i nearė.
kar atidarius Anglijos parla
Kansas valstijos įstatymų lei šas valstijos auglekasių unijų pre sveikinti Steigiamojo Seimo tojimu. (Visi atsistoja).
mento žemesniojo buto sesiją, Vienus iš Anglų Ramonie
dimo butan paduotas bilius, Į zidentas IIowat ir kiti 5 unijų Narius, sulaukusius Naujų 19(Pabaiga bus).
KANADA PATI PASIRINKS
nės
vadų
Airijoje,
gen.
Si
r
opozicija pranešė, kad ji pa
kuriame pasakyta, kad jokia ( viršaičiai teisino nubausti kalėji 21 Metų ir palinkėti Steigia
GUBERNATORIŲ.
keisianti debatus apie kara Edward Strickland, buvo ve
kompanija, firma arba korpo- į me po vienerius metus kiekvienas mojo Seimo darbams kuogedęstardymus
apie
sudegini

liaus pasakytą kalbą atida
racija negali
darbininkams, už paskelbimą auglekasių Rtreiko. riausio pasisekimo, palinkėti, AIRIAI UŽPUOLĖ TRA1
mą
miešto
Cork
Airijoje.
.
AMontrealius, Kanada, Vas.
NĮ.
rant parlamentą.
sumažinti užmokesnio, jei ne Kansas valstijoje visokie streikai kad šiais metais laimingai pa
pie tai Anglijos vyriausybė 17. — Tš Londono gauta pusvyktų atlikti tas uždavinys,
Buvęs
premjeras Asų u it h
papiginami visokie reikalingi uždrausti valstijiniu įstatymu.
gavo
raportą.
oficijalė
žinia,
kad
ateity
Ka

kurį mums pavedė musų tau Daug užmuštų ir sužei
ir buvęs maisto kontrolierius
gyvenimui daiktai.
nados
gyventojams
busią
lei

TOKYO.
—
Japonijos
spauda
Bet premjeras IJovd Geor
ta, rinkdama į Steigiamąjį
.lobu Robert Clynes nurodė,
pasiskirsčiusi nuomonėmis
apie
ge
kalbėdamas parlamente a- sta patiems pasirinkti sau geSeimą.
Gerbiamieji Steigiamo Cork. Airija, Vas. 16. kad karaliaus kalba nepaten
“SAUSIEJI” ĮŽIŪRI “SLA žuvimą amerikoniško karo laivyno
neralį
gubernatorių.
Airiją
pareiškė,
kad
gen.
pie
jo Seimo Nariai! Labai sun ti Kensale Airiai sava
kinanti daugeliu žvilgsnių. YPIŲJŲ’’ VEIKIMĄ:
leitenanto, kuri nušovė Japonas
Šįmet
pasibaigia
guberaatoStricklando
raportas
nebusiąs
tenka užpuolė’traukinį, kuriuo
pač kalba nepatenkintas bu
kareivis, stovįs sargyboje, Vladi kiomis aplinkybėmis
riavimo
terminas
Devonsbire
paskelbtas
viešai.
Tas
esą
da

vęs premjeras Asquitb.
\Vashington, Vas. 17. — A- vostoke. Vieni laikraščiai pateisi Steigiamajam Seimui vykdyti žiavo būrys Anglų karu®
princui, kurs baigia tarnauti
roma
dėl
to,
kad
pasekminVienas iš darbo atstovų va
takose prieš federalį teisėją na kareivio pusielgimą. Kiti sako tą atsakomingą uždavinį. Vie nės ir keliauninkai.
penkerius metus.
giau
pavyktų
nuraminti
Airi

dų jiarlamente, J. H. Tliomas,
Landis “sausieji” įžiūri “sla kitaip, nenorėdami įžeisti Suv. toj ramaus krašto atstatymo Airiai į traukinį šaudė,
Kanados
vyriausybė
rengia

ją.
darbo, vietoj nuoseklios pama šautuvų ir pametė daug be
iš karaliaus kalbos padarė iš
piųjų” gaivalų sukilimų prieš Valstijų.
si
parinkti
kelis
kandidatus
Pati
Airija,
sakė
premjeras,
tinių įstatymų leidimo darbuo bų.
ėmimą ypač Airijos reikalu.
proliibiciją. Nes teisėjas Lan
į
gubernatorius
ir
jų
vardus
CHRISTIANIA. -t Norvegija tės, tenka musų kraštui, mu , Kovoje žuvo G civiliai
Kaip šiandie, taip sekan veikiai aprimsianti. Vyriau
dis smarkiausia veikia prieš
pasiųsti
Londonan.
sybė
turinti
tuo
žvilgsniu
op

iš
Suv. Valstijų reikalauju 14 sų tautai pakelti sunkią kovą liauninkai ir du Airiu ki
čiomis dienomis opozicija atsvaigalų mylėtojus.
milijonų dolierių už rekvizavimą dėl nepriklausomybės. Kad tą viii,
atakuos vyriausybę visose jos timistinių raportų. Keletas.neNorvegai laivų karo metu.
IT
A
LIJO
S
LAIVE
ATRAS

tinkamų
ir
nužiūrimų
vadų
žūtbūtinę kovą laimėti, ten į Sužeista pavojingai 6 A
politikos ir darbų atmainose.
BUS
PIGIAU
MOKAMA
Airijoje
prašalinta.
PakrikdyTA
RUSŲ
AUKSO.
ka
kartais suspiesti visos tau i lų kareiviai, du geleži
Neužilgo Londone prasidės
.
.PARMOfUR
,
,
NEW
YORK.
—
Paskelbta,
kad
ta
vjsa
militarinės
policijos
tos pajėgos, neskiriant
net jVaTdinirfku ii- dvi- mot
konferencija talkininkų
su
garsusis
tenoras
Caruso
kovojąs
kampanija,
apkaltinta
sudegi

Neapolis, Vas. 17. — At
Vokiečiais. Be Vokietijos klau
Steigiamojo Seimo Narių, kad Be to keletas kitų suže
plaukusiame čia Italijos gar Bloomington, III., Vas. 17. su mirtimi ir vargiai pasveiksiąs. tokioms aplinkybėms esant. lengviau.
siino bus aptariami naminiai nimo Corko.
laivy policija darydama kra — Ateinančią vasarą viduri
reikalai, taigi ir pačios Airi Šauksmas darbo atstovų.
Konstantinopolis. — Anatolijoj Steigiamojo Seimo darbai ne Traukiny buvo 40 Anglų
nio
Illinojaus
fanuose
darbi

/
tą
atrado
169,000
auksinių
Ru
jos padėjimas. Paskui Meso
ima nerimti Turkų naeijonalistų gali eiti normale vaga. Del reivių. Šitie Airiams tuoji
potamijos ir Sevres (su Tur Kuomet premjeras aiškino sijos rublių, kurie buvo pas- ninkams per mėnesį bus mo ir Graikų karuomenės. Daugel tos tat priežasties Steigiama atsakė šaudymais.
kais) sutarties klausimai. Par apie Airiją ir prisiminė apie slėpti bolševikų misijos užim kama nuo $35 ligi $45.
vietose įvykta susirėmimai prieša sis Seimas rado reikalinga žy
Pasiųstas pagelbinis trai
Karo metu buvo mokama
\
lamentas jsigiljs Lloyd Geor Cork’o militarinį raportą, iš toje kajutoje.
kinių sargybų. Laukiamos smar mią savo pareigų dalį pavesti nis. Tasai parvežė čia užu®
ge vedatnojon užrubežių poli- darbo atstovų suolų pasigir Spėjama, kad auksas buvo nuo $75 lgi $100.
kios kovos. Nes abi pusės pasi iš savo tarpo išrinktam Ma tų lavonus.
do
šauksmų,
kurgi
ei
vi
lės
ko

tikon.
vežamas bolševikinei propa
rengusios.
žam Seimui. Kiek šioji nauja,
misijos raportai.
PADARE REKORDĄ.
gandai
Italijoje.
aplinkybėms taikantis, įstaigų NEMANO. KAD GALE^
Cecil perėjo opozicijom
Washington. Vas. 17. — Čia pasirodė reikalinga ir savo BŪT PALIUOSUOTAS NI
Premjera* apie civilę komi
Lordas Rohert Cecil, kuris siją nieko nesakė. Tik pažy DEL BOLŠEVIKO PAKEL
Londonas, Vas. 17. — 1920 yra Amerikos nacijonalis po- vietai tinkanti, galima spręs
\
MOKESČIŲ.
perėjo opozicijom
ateinantį mėjo, kad kuomet norėta iš
metais Anglijoje padirbdinta litikinis moterų suvažiavimas. ti iš jos darbuotės.
TOS RIAUŠES.
penktadienį induos amend- klausinėti žymesniųjų civilių
618 pirklybos laivų, 2,055,624 Dalyvauja įvairių moterų or
Washington, Vas. 16. -K|
Mažojo seimo darbai.
mehtą prie finansinių pasiųlv- valdininkų, patirta, kad jie Rymas, Vas. 17. — Meterse, tonų intilpimo.
ganizacijų atstovės.
gresan
paduotas bilius,
mų. Tuo amendinentu bus rei išbėgę Amerikon.
Mažasis Seimas, sekdamas busimąjį prezidentą Hardin
l’otenza provincijoje
(pieti
škiama ekonomijos reikalingu Ant galo Lloyd George pa nėj Italijoj) gyventojai pakė
įvykius fronte, krašto padėtį paliuosuoti nuo mokesčių,
THINGS
THAT
NEVER
HAPPEN
mas.
sakė, kad su Airiais nepada lė riaušes atvykus ten Rusi
viduj ir užsieny tuo veik karnų už įplaukas, kaip /i
Copyright,
Ateinantį pirmadienį nepri rytos paliaubos todėl, nes jie jos bolševikų emisarui.
trijų mėnesių perstogės metu įiia nuo visų šalies gyveni
klausomieji liberalai paduos atsisakę padėti ginklus, ku
padarė 45 posėdžius, apsvars Prezidentas-elektas pai
sumanymą cenzūruoti Anglų riuos turėjo atiduoti Anglų iMestelio gyventojai buvo
tė 5l įstatymų sumanymą, ku inavo kongreso atstovą
pakilę neįleisti miestelin bol
valdžią Airijoje.
militarinei valdžiai.
HAVC 3oHC MUilt
rių
peržiurėjo ir priėmė 25 worth, jog jis nemanąs,
ševiko. Del to imta Užpuldi
, EH »IUL? I JOA-f BOOG.KT NH4C.TS
įstatymus. Mažojo Seimo pri galėtų būt paliusuotas
iTKRte
RCCORDS P<JT I WONT
nėti patys Italai socijalistai.
PLAT TMCM AU F O f?
SCCAU8C
imtieji įstatymai liečia įvai mokesčių.
listų delegacijos, kuri keliau Pašaukta policijos
atsarga
IT WlLl 6£7 ©M tOOS Heftves
rių
įvairiausias musų valsty
TMREE OR FOoR VflUt
ja per Rymą ir pasiketinusi vos apgynė socijalistus.
©e FLtH-n
binio -gyvenimo sritis. Taip
tenai užtrukti kokį laiką.
BEDARBIAI PAS MIEK
mes matom įstatymų, tvarkan
PAS POPEŽIŲ AUDIJENTARYBĄ.
Anglai priešingi revizijai,
čių musų valstybę, karuomeCUĄ
TURĖJO
SCHWAB.
BRIAND ŠĮ SEKMADIENĮ
< t
nės pajėgas, krašto atstatymo Denver, Colo., Vas. 16.
Prancūzijos delegacija, ku
KELIAUSIĄS LONDONAN.
reikalus ir tt.
Pusantro šimto bedarbiai
Vas. 17. — Pas
rios priešaky stovės premje ,Rymas,
i
čią
žmonių nuniaršavo į
Pagerbiami žuvusieji.
Anglija priešinasi Turkų su ras Briand, konferencijoje pa Šventąjį Tėvą audijencijoje bu
to namus, kur miesto
reikalaus revizijos taikos su vo žinomas Amerikos plieno
tarties atmainai.
Gerbiamieji
Steigiamojo
Sei

ba turėjo susirinkimą, ir
Charles M.
tarties su Turkais. Nes Pran pramonininkas
mo
Nariai!
Kalbėdamas
apie
reikalavo darbo. Gal mi<
cūzai negali pasilaikyti Cili- Sclnvab. Dėkojo jis popežiui
Parylius, Vas. 17. — Atsa
■
//z
nuotikius
perstogės
metu,
ne

suras jiems darbo.
už paskyrimą Amerikai naujo
kydamas į Anglijos vyriau cijoje, tad jie nėhori, kad (Irai
galiu
nepažymėti
to
liūdno
įkardinolo.
•
sybės pakvietimą konferenci kanis paliktų Smirna ir kiti
vykio, kurs atsitiko
mums
ORAS. — šiandie apainii
Turkijai
priklausantieji
plo

jom Prancūzijos premjeras
šios perstogės metu: ftiuo me iv šalta; rytoj gražus oras,
GAL
DIRSTELS
Į
OHICA
Briand paskelbė, kad jis šį tai, Prancūzija geidžia stip
tu mes netekom vieno nepa taippat šalta.
sekmadienį keliausiąs Londo riai prispausti Graikiją, užjos GOS VALDYBOS KNYGAS.
ilstančio musų brangioj dar
nan su pasiketinimu ant ry gyventojų susijungimų su ka Springfield, UI., Vas. 17. —buotėj darbininko Steigiamo
tojaus pradėti
konferenciją ralium Konstantinu.
Cliicagos administracija sena
jo Seimo Nario, karininko An
Turkijos klausime, nežiūrint
Tokiam Prancūzijos nusis te nusiskundė finansiniu ne
tano Matulaičio. Velionis ide
neatvykimo Turkų delegatų. tatymui yra priešinga Angli priteklių. Paduota bilius leisti
alų kupinas, karštai mylėda Svetimų šalių pinigų vertė,
Briand sako, jog Turkai su ja. Altą didžiai priešginiauja administracijai šį pavasarį pa
mas Tėvynę, matydamas jai nant nemažiau $25,000 Vasari
Graikais pakviesti konferen- Turkams nacijonalistams.
duoti piliečiams nubalsuoti S
pavojų, pirmas Steigiamojo buvo tokia pagal Merchants
cijon išreikšti tik savo pažiū
milijonų dolierių bondsus.
Seimo narių stojo Tėvynės an and Truat Co.:
Briand turės kvotimus.
ras. Tad talkininkai ir be jų
Tad senatui paduotas suma
Gynėjų eilėsna ir eidamas ten Anglijos aterlinių svarui
gali konferuoti.
Premjeras Briand
keliaus nymas peržiūrėti Cliicngos ari
NEKUOMET TAIP NĖRA.
pareigas žuvo. Jis žuvo nuo Prancūzijos šimtui frankų
Nuomoniaujatna, kad toksai Londonan ne tiek Turkijos ministrncijos finansines kny
Tai bent muzikos, gerbiamasai! Nesenai vos pirkau de vilingo Lenko rankos, iš pasa Italijos šimtui lirų
talkininkų pasielgimas, rasi, reikalais, kiek klausime atlv- gas, kaj įsitikinti, kaip mies vyniasdešimt tris naujus rekordus. Bet nenoriu tamstai ją lų pultas, priešui sulaužius Vokietijos šimtui markių
galės pagreitinti konferenci- ginimo nuo Vokiečių. Nes pa to valdybos apsieinama su pi visų groti. Nes jie gali pažeisti tamstos nervus. Trijų ar ke sutartimi nustatytą demarka Lietuvos šimtui ąuksinų
jon atvykimą Turkų nncijona- sibaigus kųpferencijni su Tur- nigais, jei šitų nuolat trūksta. tūrių rekordų bus gana.
cijos liniją. Tuo budu Steigia Lenkijos šimtui markių

Anglų Parlamente Atakuojama
Karaliaus Kalba

NAUJAUSIOS ŽINIOS.

STEIGIAMOJO SEIMO
PIRMININKO A. STULGIN
SKIO KALBA .

TALKININKAI NELAUK
SIU TURKŲ IR GRAIKŲ.

PINIOy KURSAS,

DR AU G A S
uviai tapo paliuosuoti nuo
KATALIKU DIENRA3TIS mokesčių mintiju, buk dabar
galima nemokėti nei kokių.
“DRAUGAS”
Tai yra klaida. Esame paliuo
PRENUMERATOM KAINAI
suoti tik nuo mokesčių uždėm UtSIENYJBl
ų ant Amerikos priešų, bet
9S-00 nesamo liuosi nuo mokesčių
Metu • «Mv« •>'««»'<
uždėtų ant Amerikos gyvento
1. VATO.
CIT. »•••••••• 38.00
mm aaecų .........-...>7, 1.00 ją
Prenumerata mokaal Ukalno. 1*1*
Kas tų mokesčių neužsimoskaitosi nuo utalratymo dienos
cės
iki 15 Kovo, 1921 metų,
nuo Naujų Matų. Norint permaladraa* visada reikia prisiųsti ir tam gali būti skaudi bausmė,
adresas Pinigai geriausia slųtparkant krasoja ar azpraaa “Mo- todėl reikia apsižiūrėti.
Order” arba idadant pinigus i

nota Išlikų.

■‘DRAUGAS” PUBL. 00.

8. Oakley Avė., Chicago.
TeL Rooeevelt 7791

Prancuzy Nepasi' tenkinimai.

Lietuviu Raštija XVII Amžije.
(Pabaiga).

Ši r vidus, Joknevičiu, Koje
lavičių buvo beabejonėa jėzui
tai. Ta stebėtina vienuolija
septynioliktame
šimtmeti je
daugiausiai pasitarnavo Lie
tuvos mokslui įkurdama joje
pirmą ir vienatinį universitetą
ir dar daugiau už visus pasi
tarnaudama mus raštijai. Vež
dami universitetą Vilniuje,
jėzuitai turėjo kolegijas, t. y.
vidutinio mokslo įstaigas Kra
žiuose ir Kaune. Kražiuose jų
mokiniai žaizdavo taip vadi
namas intermedijas, arba at
ostogų teatrėlius. Juose taip
gi būdavo lietuviškų žodžių
ir pašnekėsiu, ypač sodiečių
rolėse. Intermedijos buvo len
kiškos.

das, ir savo krašto istorijos
pažinimas, kuriam vadovavo
Kojelavičius. Istorijos reikalą
katalikai buvo supratę ir še
šioliktame amžije, bet savo
tarpe neturėjo tinkamo žmo
gaus, todėl Lenkui Motiejui
Stryjkowskiui (1547-1582) bu
vo davę dovunai duoną Že
maičių kapituloje, kad jis ra
šytų Lietuvos istorijų. Jis pa
rašė pilną pasakų Kroniką.
Tik Kojelavičius Lietuvių is
toriją pastatė ant kojų.
Žymėtina, kad tuodu di
džiuoju gerumu, pasirodžiu
siu Didžioje Lietuvoje paste
bėjo Prūsų Lietuvos raštinin
kai ir pridurmui ėmė rašyti
gramatikas bei istorijas.
Katalikiškoji raštija septy
nioliktame šimtnieti.je toli ne
buvo taip didelė, kaip reikėjo
mus tautos visuomenei, bet ji
buvo truputį didesnė už Liu
teriškojo tikėjimo darbuotę
Prūsuose ir daug didesnė už
Reformatų darbuotę.
Visų trijų šakų darbuotėms
trūksta supratimo, kad Lietu
va yra savyta tauta, ir kad
jai reikia savo kalbą išdirbti
taip, kad ištektų visiems švieso žmogaus reikulams. Sep
tynioliktasis amžis j Lietuvių
kalbą žiuri lyg į kokią žemes
nės rųšies kalbą. Vienas tiktai
Širvidas gal nebuvo pasidavęs
tai klaidai. Bet tas žmogus
taij) buvo apsikrovęs darbais,
kad neturėdavo laiko pakelti
<albą ganėtinai augštai. Tris
pamokslus viena diena saky
damas, dar išpažinčių klausy
damas stebėtina iš kur galėjo
rasti laiko savo veikalams,
kuriuos paliko parašęs.

Ketviila'iTie.ns, Va*. 1?. 1921

Lenkui platino nuo pat įžen
gimo Lietuvon “Lenkų karaly
stę” vietoje Dievo; jie skel
bė savo gyvenimu neapy
kantą, vietoje meilės; vietoje
pagelbos, suteikė priespaudą;
vietoje liuosybės, davė vergi
ją! Ir jie šiandien drįstu nuims
vėl piršties ir pasauliui skelbti
savo galybe ir “civilizaciją”,
kurios patys turėtų mokinties,
ne sakau pas Lietuvius, nes
tai butų jiems perdaug pra
kilni proga, bet pas laukinius
gyventojus, kurie šimtų syk
daugiau turi ne tik proto, bet
ir doros supratimo.
Mes pažįstame Lenkų dorą,
žinome jų darbus, suprantame
jų siekius. Ištyrę jų vaisius,
matome jų skurdą, kai}) me
džiaginį, taip ir dvasinį. Ar
gi jie, Lenkai, turėdami “sa
vo kultūrą” drįstų vadinties
musų prieteliais? Ne. Jiems
trūksta ko nors. Ir tas kas
nors, yra dora, kurios Len
kams, bent jų vadams, tikrai
trūksta. Jeigu jie sakytų, kad
ją, dorą, turi, tad .jiems trūk
sta proto.
Tad Lietuvos likimas nega
li būt pavestas nedorėliams, ar
ba bepročiam*.

UTHUANIAN SALES
CORPORATION
Per Spalio mėnesį Lietuvoje išmokėjo du mili
jonų keturis šimtus penkiasdešimtis tūkstančių,
devynis šimtus keturiolika auksinų atsiųstų per
mus iš Amerikos. Lapkričio mėnesį iš .\merikos
pasiuntė per mus į Lietuvą tris miliį;::us septynis
šimtus septynias dešimts aštuonis tūkstančius, devyniasdešimts penkius šimtus.

Augščiausioji talkininkų ta
ryba savame laike paskyrė pi
nigų sumą, kokią Vokietija
turi užmokėti talkininkams,
kaipo karo atlyginimų. Pas
KODĖL?
kyrė 53 milijardus 788 mili
jonus dolierių ir dar 12 nuo
Dėlto, kad Lithuanian Sales Corporation (Lie
šimčių vertės prekių, kokios Kun. Pranciškus šrubauskis
tuvių Prekybos Bendrovė):
bus išvežamos iš Vokietijos. turbut nebuvo jėzuitas. Jis
1. Teisingai patarnauja. Siunčia pagal dienos
Visa ta užmokėjimo operacija parašė katekizmą vaikams, at
spausdinęs giesmių ir šiaip
kursą imdama tik mažą dalį už savo darbą.
turi tęsties per 42 metu.
knygelių
dovanai
jas
dalinda

Vokietija tuo tikslu jau iš
2. Greitai pasiunčia. Pinigų paduotų persiunti
reiškė savo nuomonę. Vokie vo vaikams. Taip rašo M. Bir
mui neužlaiko, bet tuojaus perlaidą išduoda
Suvienytose Valstijose yra čiuose vienbalsiai pasakyta, žiška (Musų Raštų Istorija p.
kurią pats siuntėjas pasiunčia Lietuvon.
įvejopos niokestys nuo jeigu. kad tokios uiilžiniškos sumos 14).
3. Greitai išmoka. Turį savo skyrius Kaune,
Pienas turi mokėti visi Ame- negalima užmokėti. Toji nega
Roberto Bellarmini’o Kate
Vilniuje, Panevėžyje, Skuode, Mažeikiuose,
ikos piliečiai ir kitų Ameri- limybė paremta prirodymais. kizmas išėjo Vilniuje 1677 m.
Liepojuje ir Vabalninkuose ir tiems kurie
Mikas Dumys, Vilniškis.
draugingų šalių gyvento- Tuos prirodymus ir nuosavus vardu ‘‘Trumpas mokslo kriknegali ateiti patįs atsiimti pinigų, tai pa
Priedermė mokėti tuos atlyginimo pasiųlymus Vokie szczioniszko surinkimas. ” Ne
siunčia paštu iš Kauno.
ikesčius nevedusiems prasi- tija sakosi pristatys Londono teko patirti, kas tą katekizmą
la tada, kada jie yra gavę konferencijom Nes tenai tuo lietuviškai išvertė. Garsusis
4. Saugiai siunčia. Dar nėra nei vienas skati
fos ar uždarbio nemažiau klausimu
talkininkai turės Italas mokslininkus ir -veikė
kas prapuolęs siunčiant per mus.
dolierių pereitais metais, konferenciją, kurion jiakviesti jas Robertas-Pranciškus-Romu
AR NE LAIKAS
įsiems reikia mokėti tik ir Vokietijos finansiniai eks lūs Bellarmini, gimęs 1542, mi
Duokit Okulistui Pritai
Ir Tamstai siųsti savo giminėms Lietuvoje pini
i, kada jų uždarbis išneša pertai.
ręs 1621. Taip didžių lotyniškų
kinti
Akinius
Jūsų
Akims
gų
ant pavasario? Ar ne laikas pradėti siųsti per
dolierių metams.
Kuomet Vokiečiai reiškiu veikalų buvo taip-gi 1598 m.
Įstaigą, kuri yra suvirš dviejų tūkstančių Lietuvių
Kiekvienam nepilnamečiui pasauliui apie negalimybę už parašęs “Dottrina Cbristiana
nuosavybė?
ii prisiskaito 200 dol. Tat mokėti tokį negirdėtų augštą Breve”, t. y. Krikščioniškas
feiškia, šeimyna turinti vieną karo atlyginimą. Prancūzai Mokslas trumpai.” Tas veika
Rašyk šiandien ir reikalauk kad mes prisiųstulikį'Tnokesčius pradeda mo- šaukia, kad paskirtas atlygini lėlis pasklido po visą pasauli
me savo kursą, tada sulygink su kitais.
feti tik tada, kada uždirba 2,- mas esąs pennužas. Jie sako, ir i>o 72 metų tapo išverstas į
Visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:
dolierių, arba viršaus. Šei- kad 1919 metais jų pačių tal Lietuvių kalbą.
turinti keturis vaikus kininkai siųlę jiems kur-kas
loka mokesčių kol neuždir- augštesnį atlyginimą. Jie ne Urbono Aštuntojo popežiau<
2,800 dolierių metams.
sutikę. Kad tuo tarpu šiandie aplinkraštis taip-gi ilgokai
414 West Broadway,
truko, kol tapo išveistas lietu
įTą mokestį mokant gali at- dar mažiau jiems skiriama.
Boston 27, Mass.
sti begalės visokių klausiPo paskyrimo tos sumos viškai. Urbonas VIII viešpa
Jūsų akjs gal reikalauja gy
Lenkų Dora.
dymo, arba pritaikymo akinių.
Arba į musų skyrius:
pavd. kaip mokėti naš Prancūzijos parlamente per tavo tarp 6 Rugpjūčio 1623 m.
Kaipo
Okulistus gailu duoti
Stebėtinas
Lenkų
noras
pa

ir
29
Liepos
1644
m.
1689
me

jums
patarimą.
lį netekusiam pačios, o turin- keletą dienų buvo svarstoma
CHICAGOJE, 3249 South Halsted Street,
glemžti visą Lietuvą ir drau
Aukso Filfed $4, $3, $6, 7,
tais
susirinko
Žemaičių
Vys
vaikų, kaip apseiti mer- paskirtoji suma. Kelis kartus
WILKES-BARRE, 300 Savoj Theatre Bldg.
»8, 39. »10.
ge pražudyti su Lenkija, kaip
čynto aukso S6, |7, $8, 29.
li, kuri uždirba duoną savo parlamentas norėjo pareikšti kūpi jos sinodas ir jis sutarė
$10. »ll. |12.
prie savo rezoliucijų taip-gi jau buvo pražudę ne vieną sy
ii motinai, ką daryti kuo- nesutikimą. Galų-gale nubal
Apsibuvęs ant State St. per
kį pirmiau, dar iki šiol ne tik
23 metus.
ėt vyro ir pačios alga sky suota priimti tai, kiek duoda pridėti lietuvišką Urbono Aš
tuntojo aplinkraščio vertimą. kad ne išnyko, bet dar dides
Ištaisau žvairumą. Gydau vi
li neišneša 2,000 dolierių, o ma. Bet podraug įsakyta prem
sokias ūkių ligas. Išpjaunu tonnis ir karštesnis, ir, kas svar
To
vertimo
yra
šitokis
antra

HllUB.
luge sudėtos išneša. Visus jerui Brinndui daugiau nei dobiausia, apgaulingas, nedoras!
šas:
“
Groinata
arba
istatima
los klausimus galutinai pa lierio nenuleisti nuvykus LonFRANKLIN 0. CARTER
iš Nrw Yorko be jokių mainymu tiesiai |
Jų visi laikraščiai, lygiai kai})
Urbono
Aszmoio
Popežiaus:
lakinu “intemal revenue re- tono konferencijom Nes nu
M. D.
BREMEN ir DANZIG
fer”, t. y. vidujinių mokes- jaučiama, kad paskirtoji suma kaipo tur užsilaikit krikščioni* ir svetimoji spauda, pripildo
120 So. State St.
ma
ne
tik
sensaeijinėinis
žino

nekuriosa
yputinesa
Tykieymo
S. S. SUSQUEHANNA Išplauki Vai. 19 ir Baland. 6
rinkikas.
ar tik nebus .labjaus apkarpy
mi*,
lkd
ir
pamazgomis,
kurių
Valandos nuo 9 iki 0.
ir
Krikščioniszko
pagiwenijietuvių bankai ir advoka- ta.
S. S. ANTIGONE Kovo 12 ir Balandžio 30
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
Prancūzai tad bijosi tos mo.” Vertinio kalba yra gana pas nedorėlius visados užteko
už mažą atlyginimą patar
AtMiAaiikit pu H. t’lMii.s-.eiiius A Co. Gem-rnl. l’aMižierinlnt Agentai
ir užteks.
1U0 N. I.a Šalie St.. Cliieago. III.
Tel. Krankliu 4130
ia tautiečiams pripildvda- konferencijos kaip ugnies. Ir gryna, nofs joje pasitaiko ir
.
Arba kreipkttca prie mųa lokaliu agento.
nelietuviškų
žodžių,
kuip
Kas šiandie palaiko Isnkiinokesčių blankas ir paaiš- skelbia pasauliui, kaip .jie
“
koronė
”
,
“
wiera”
ir
kitų
įo.įe
didžiausią skurdą ir Lie
larni klausimus. Nuo savęs “baisiai” skriaudžiami.
DR. S. BIEŽIS
.. J
tankiau
vartojamų.
tuvoje didžiausių neramybę,
LIETUVIS GYDYTOJAS
Prancūzai tvirtinu, kad Var
lune patarti Metropolitan
IR CHIRURGAS
♦Su šituo juridiniu dokumen kaip ir karuomenę, kuri kas
ite Bank, ant kampo W. 22 sai lesu taikos sutartimi jieni<
2201 Wcxt 22nd Street
9
1 JįTel. Canul 6222
2
Atvės ir Leavitt str. Ten su nuo Vokietijos priguli $40,- tu pravartu sulyginti teisino dien graužia ne tik nuo savo VTel. Canal 66222
Dr. I. E. MAKARAS
!§
DR.
C.
K.
CHERRYS
S
42nd
Street
■K«s.
SIU
W.
užrašytą
1651
in.
Onos
Jurgai

kaulų mėsas, bet ir Lietuvos
skanta lietuviškai ir atlie 250,000,000. Gi šiandie jiems
Tel. McK^iley 4»88"
Lletavya Gydytojas Ir Chirurgas
IJETUVIS DENTISTAS
Ofisas KHMMl So. Mleliigan Avė.,
$2201 Mest 22-nrl A So. LcMrltt St.^
esą teksią vos $29/MM),(K)0,000. čius, Albrechto Piislevskio vy- vilnų nepalieka nejudinę? Iš
ta dalykus teisingai.
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki
4 po
y
Chicago
kunios, prisieką, kad Mislus keno priežasties šiandien ne
rųšis mokesčių yra nuo Sako, 1919 metais talkinin
piet. 6:|0 iki 8:30 vakare
| SjValandos: 9:30 A. M. to 12 N.įl
1;00 P. M. to 8:00 P. M. o}
llesidenelja: 10BBS Perry Avė.
v
bio. Tą ne visi turi mo kai jiems siųlę keliais milijar Povilaitis su sunum Jurgiu ir tik Vilnius, bet ir pusė Lietu
Tel. Pullman 342
Vaičių
pagriebė
nuo
Pusleysvos
dejuoja,
jeigu
ne
iš
ne

ZALLYS
—K
ti, o tiktui gyventojai ša dais daugiau. Bet jie nesuti
kio
lauko
penkias
Jurgaičios
dorėlių
Lenkų?
Lietuvis
Dentistas
susipykusių su Amei/ika, kę. Šiandie gi esą priversti
■■■■■■■■■■■■■I
avis
stovinčias
po
aštuoniasMlchlgan Aveone
Šiandien
jie
gali
teisinties
S
Pranešimas
sutikti
su
mažesne
suma.
At

j kariavusių su ja. Šitą mooMlMd. m.
dešimts
lietuviškų
grašių,
Jo

melagingais
badais,
nes
teisy

■
Dr.
M.
T. STRIKOL’IS
I t ryt* Iki
Tel. Drover 7047
itį turi .mokėti ir daug ul mokėjus valstybės skolas, sa
M2 Ir BĮ
■
Lietinis
Gydytojas
tr Chirurgas J
bantieji ir mažai uždirban ko, Prancuzijai neliksią nei nui Lozanui ir jo pačiai lie bė jiems nepužįstama, lygiai
Dr.
C.
Z.
Vezeflis
|
Piikeha
oflią
|
People
Teatrą
ti Kvetimžemiai. Šilą mokes- l>ensijoins, nei šalies atstaty piant. Teismo sekretorius, <ą kaij) ir žmogžudžiui ir nedorė
|l(tlu \V. 47th Str. Tel. Itoul. 1<
LIETUVIS DENTISTAS
prisieką užrašęs, nekaip temo liui. Šiandien jie skriaudžia
■ Valandos: 1 iki 3 po pietų. 6 iki
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak
yra augšta ir sunki be pa- dinimui.
5
vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.
8eredomia nuo 4 lig 9 vakare
VALENTINE
DKESMAKIT
TU
■
Kr*. 2814 W. 43rd Street
Kuomet Prancūzai nepasi- kėjo lietuviškai rašyti. Matyt Lietuvą piešdami ir deginda
M»rimų.
COLUEUES
4713 SO. ASHLAND AVENUH
■
Nuo ryto Iki piet.
1205
S.
Hal-tcd.
2407
W.
Madisou.į
tuomet
iš
teismo
valdininkų
arti
47-toe
Gatvės
mi ne tik žmonių turtą, bet ir
ĮįVienu tarpu ir Lietuviai bu- tenkinu paskirtuoju atlygini
~
d. .M< Klnley 283
1850 N. WcILh St.
čį?5
137 Mokyklos Jungi. Valutljosc.
priskaityti prie svetiniša- mu, baisu ir pagalvoti, kokio nereikalautu, kad mokėtų vie pačius Lietuvius, vien tik kad
Moko Siuvimo, l'atternų Kirpt
jie Lietuviai.
priešų, turinčių .mokėti tą jie galės sulaukti susikrimti tinių žmonių kalbą.
inio, IteRigning bizniui Ir narnama.!
duodamos dykai, Diplomai.j
Šiamlien jų vinilas plėšikas Įvietoa
trą.ją mokestį. Bet Ameri- mo, jei Londono konferencija
Apskritos pastabos.
[Mokslas lengvais ntmokėjlmnls,
sėdi Vilniuje ir Lenkai jam IKIchob dienomis ir vakarais. PaRaudonnsis Kryžius ūžta- dar daugiau sumažins tą su
Katalikų tur,x> lietuviškoji vainikus pina Varšuvoje! D |ielkiilaukit knjgMės.
už Lietuvius ir vyriausybė mų.
Tel. Secley 1842
raštija septynioliktame šimt supuvėlių dvasiu! Argi ne
SAKA PATEK, pirmininkė.'
>s nuo los nntrosis mokės
Suinužinunas gi ne tik prulleMiglnj-. l'iiliirnat imu
metije
buvo
didesnė
negu
še

užteko jiems per šimtmečius
paliuosavo. Tik Prūsų Lie- matomas, bet ir Imtinas. Nes
ros gyventojai iki šiol nėra negalima Vokiečių tautos jx*r šioliktame. Tai ženklas, kad Lietuvos ne tik tūrio, {nukai iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiimiiiiiiiiiiiiiimii
Gerisu-iM- kelia- Lietuviams ir Ruaaau.
jos liuosi.
42 metu palikti be duonos ir dvasia augo nors pamaži. Tu to, bet ir kraujo? Argi neat
IUw. 113# liidepcndriire Blvd.
nie
augime
atsirado
du
nauju
TefelMiaa
Von
Bureo
234
mena,
kaip
Jogailos
laikuose
Didžiausi Modemiški Laivai
įKui-kurie valdininkai netla rūbo. Negalima taippat 60 mi
dalyku:
mokslingas
kalbos
ap
nususėliai
Lenkai
veržėsi
MANCHURIA M0SG0LIA MINNEKAHDA (Naujas)
skirtumo tarp Didžiosios lijonų žmonių pavergti.
dirbimas,
kurį
pradėjo
HirviLietuvon ir lenui tapo tur
Kovo 3-čią
Kovo 17 tą
(3 čią Klasą Tiktai)
’l'iesa, karus sunaikino di
Mažosios Lietuvos ir ai
Itaaas Ugdytojas rl Chirurgai
Lioliais,
išnaudotojaiir
ap
Kovo 31 mą
džiausius
Prancūzijos
plotus.
nuo visų Lietuvių antino
Spci ijallhlAs Moh-rlAky, Vyriškų
Treila
hlln-a
I
“
Nevv
Vorko
)
Eilkiiim3130.00
sunkiuosius mokesčius Praticlizai baisiai nukentėjo provincijų, šiandie norima Vo gavikais? Argi aUimokėjo
Valkų Ir tl-ų chroniškų Ilgų
l'rvėta Iv I iii-a I- New N orka I I ie|tojų 3132.00
Rito reikia žinoti teise ir np Bet taippat baisiai nukentėjo kiečius visaį pribaigti. Tok Lietuvai už tas visas skriau VALANDOM: 10—11 ryto 2—1 po
Trečios kli.iHia, posažterial valgo didžiam dining kambaryj, kur
7—8 vak. Nedaliomis 10—19 d.
tarnai .iiciiim puternauja. I idaryti kambariai reservutijaml mo
ir Vokiečių tauta pasibaigus darbas didžiai pavojingas. Nes dus nors dvasine apšv eta? Ne. pietų.
tinti.
Ofisą- 3854 So. Halsted St,, Ohicago
terims ir veikimui. Alsitsiikite j Kompanijos Ofisą, II No. DearImh-u Str. Chioago, iirlia | L,<>kult Agentų.
tonės girdėjusieji. kad Ibiu karui. Neteko ji visų savo ko prievurta visuomet pakeliu Jie buvo supuvėliai, užkrėtė
Telefonas Drover 3333
Lietm
.}
bjauriomis
ligomis.
>jo kryžiau- užtarymu Lie lonijų, karo laivyno, turtingų baisų kerštą.
jiiiiiiiiniiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiii

Mokesčiai.

SKAITYTOJĮI BALSAI.

Dr. F.O.Carter

Akis
Ausis
Nosis
Gerkle

Lithuanian Sales Corp.

U.S.M Al LŽSSSSSS5E

AMERIKONIŠKA LINIJA

NEWYORX-HAMBURG

DR.A.A.ROTH,

KeMrfaafCTts, Vas. lt, iter

LIETUVIAI AMERIKOJE

B8IŪBIS

kymu, nes buvo pilną svetai
nė.
Benas ir orkestrą žada ir
daugiau įrengti panašių vaka
rų, tik prašo Ciceros draugi
jų ir pavienių, kad rengdami
vakarus arba kitokias pramo
gas neitų ieSkoti svetimtaučių
muzikantų, bet visados kreip
tųsi į beito ir orkestro* pir
mininkų gerb. kr.n. H. J. Vai
čiūnų, arba į dirigentų L. Kri
kščiūnų. Savieji remkime sa
vuosius.
Pajr&pijonas.

Dr. O. VAITUSH, 0. D.

HARVEY, ILL.

Sausio 30 d. šv. Juozapo Lie
tuvių parapija surengė vaka
rų. Programų išpildė Chicago
Ueiglits jaunimas po vadovys
te klebono kun. Baltučio. Sulošta tapo komedija ‘ Žydas
” Km...
i. i.i
:
h"..k
Bus,, „
jų. Publikos suėjo nemažas
būrelis ir per programų ra
miai užsilaikė. Lošėjams lai
būva širdingas ačiū.
Komitetas.

LOROVn AKI V irecuunti
Polonpvtna vtoų oWq Į
J
8M VM
prloiaollinl okauAAJlmo polvon. »val<uilo. aptemimo, norvotutn*. akaudanilua I
Ir uloldocusluo karOčlu akių krolvoo akro. I
kataraktų, nomleflo; oollkrao aklo Indodam.
Daroma aųaanitnao loktra parodaotlo mo
kiausia* klaidas. Akiniai pritaikomi UlalaKat. toli Ir ottl matantUms paffelbsta. Bur
gėkite aavo regėjime Ir valkus oloanilus
Fnokyklon. Valandos: nuo II Iki I vakaro. |

tikti ir paminėti su dideliu
prisirengimu. Tuojau išrinkta
Turime už garbę pranešti komisija, kurion įėjo J. Trakwuukeganiečianis, jog suvie šelis ir A. Kvedaras.
uuo įo nu i vai. po plotų.
1663 w. 47 Bt. į, Ashland Av.
nytomis spėkomis rengiame di Kadangi visose kolonijose
Orsver
Teisti
deles prakalbas
“Lietuvių ta diena bus apvaikščiojama ir
Dienoje’’, Vasario 20 d., 1921, sunku bus gauti gerų kalbėto
2 vai. po pietų, Lietuvių sve jų, t<xlel, kad viskas geriau
tainėje, 9 ir So. Lincoln gat. pasisektų, paminėjimų tos die
■ Perkėlė eeavo ofisą po nam
Kalbės p. Al. Ra&kus, L. nos perkėlėm į sokmad., Va
20.
Tų
dienų
ruošiama
sario
Class ir p-lė Ad. Class, tik kų
■4729 So. Ashland Arenuej
PRANEŠIMAS.
■
Specijoliatas
■
sugrįžę iš Lietuvos. Jie pasiža didelis trukšnias. Pakviesta
SHEBOYOAN, WIS.
I’hernuucko Darias jau gulima ran- ■džiovų, moterų Ir vyrų ligų!
programon
Liet.
Vyčių
artis

dėjo papasakoti daug indomių
davoti ant ateinančius vasaros dėl
pikninkų Ir vtsokų žaidimų. Draugys “Valandosnuo 10 Ikt 12 išryto; nuoi
tai, taip-gi Šv. Petro parapi
žinių.
■2 Iki 5 po pietų; nuo 7 Iki 8:30*
tės ir kliubai pasiskubinkite.
Sausio
23
d.
parapijinėje
sve
Nedėliotais 10 kli 1
!
Todėl, broliai ir sesutės, sto jos choras, su vedėjuin J. Kai tainėje L. Vyčių 51 kuopa į- Parsiduoda Miliūnas prie didelės ■vakare.
|
Telefonas Dreiel Ž880
■j
dirbtuvės,
priežaatj
patirsite
ant
vie

kime visi iki vienam į darbų li ukaičiu. Bus įžymus kalbėto rengė vakarų, kuriame vaidi tos Alk W. 18th Street.
ir gelbėkime savo tėvynę, jai, vienas nesenai atvažiavęs no komedijų “Vyro ieškoji Taip-gi parsiduoda saliunas 1713 8.
Canal Str. Del platesnių žinįų kreipi
Lietuvę. Nes dabar musų tė iš Lietuvos. Tų dienų bus iš mas.” Vaidinime dalyvavo M. kites
Tel. Canal 267 Vak. Canal 2118
vynė yra sunkiausiose valan skleista nauja, graži Lietuvos Kavaliauskas, Leono Didžiulio
Gco. M. Vlieniuusku.i
dose, kada kova eina už jos valstybės vėliava, kurių įtaisė rolėje, A. Pacevičiukė — Ane ■418 W. I8II1 Street Ituoscvelt 7789
Vienybė Katalikiškų Draugi
sostinę Vilnių.
lės* K. Cindiukė — senelės, M.
Lietuvis Gydytojas Ir
Jeigu norite sužinoti, kas jąMaekevičiukė — Katrės, A. Uždirbami PINIGAI.
Chirurgas
sulyg musų
paduotų
dabar dedasi Lietuvoj ir kaip Vasario 16 d. visiems, kas Dėdinas — Leono, politikierių, instrukcijų. Prityrimas nereikalingas,
1891 So. Halated Street
Jums parodysime kaip. Atsilan
Lenkai žiauriai elgiasi su mu jaučiasi Lietuviu, turėtų būti P. Bartuška — Burbulio, A- mes
Valandos: 10 Iki II ryto; 1 Iki 1
kykite o aš paaiškinsiu. Valandos nuo
ant
širdies,
nes
trys
metai
atpo plet t iki t vakare.
9
iki
4
Subatoinis
iki
12.
sų broliais Lietuviais, tai bū
nelės mylimojo, A. Kupraitis—
al
tų
dienų
musų
Laisvės
Mr. ADAMS
tinai turiti ateiti 20 d. Vasa- ”
928 Consumers Hldg.
ieškotojai pasakė pasauliui, piršlio, Baranauskas — grafo
State A Quincy Strs.
rio j Lietuvių svetainę.
frSi
tarno.
Kai-kurie
vaidintojai
Phono Beeiey 7438
Apart to p. Al. Raėkus pasi kad nuo tos dienos Lietuva nu buvo pirmų sykį scenoje, bet
DR. L M. FEINBERG
žadėjo daug papasakoti apie meta pančius visokių tautos vaidino gerai.
Gydo specijaliai visokias vyrų Ir
REIKALAUJA.
spaudėjų; jie pasakė pasauliui,
moterį) lytiškas Ilgas
Lenkų politikų.
2401 Madisoo Str., kampai Wes
Buvo ir dainų. Pirmiausia p.
kad Lietuvių tauta turi būti
Reikalingas tuojaus atsaAvė., Chicago
Tat, nepraleiskite puikios laisva, kaip ir kitos tautos. J. Austrevičius solo padainavo, kantis vargoninkas. Alga $75. Valandos:tėm
2—4 po plet 7—9 vak.
K
progos, kad po laiko nereikėtų
Nuo tos dienos musų kovoto “Kur bakūžė samanota ", o Atsišaukite pas
;a i Iet ies.
jai nepadėjo ginklo ir, ištik p-lė M. Stauskaitė “Siuntė
Kun. E. V. Grikis,
Visus nuoširdžiai kviečiu.
Tel. Kandolph 2888
tųjų, nustebino pasaulį, kad mane motinėlė”. I’askui vyrų
396 Church Street
/»••<. 1a Komitetas.
A. A. SLAKIS
maža tauta, karo suminta pa- kvartetas “Kad ryte einu sau
New Britam. Conn.
ADVOKATAS
taku.” Visiėms pijanu pritarė
Ofisas vidumlestyj
jiegė
atsiginti
nuo
užpuolusių
ASSOCIATION BLDG.
CLEVELAND, OHIO.
19 So. La Šalie St.
dviejų priešų. Šiandie ji kovo Lietuvių parapijos vargoninin
AKrp/JtpAvniio.
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų
kė
Marie
Conrardy.
ja su trečiu daug didesniu
PanedėliaiB iki 8 vakare
Iš veikimo L. R. K. Rem.
Pursiduoda Saldumynu (Candies)
Nedėliomls ofisas uždarytas
priešu, kurį remia alijantai. Pertraukoje kalbėjo vietos ir visuoku dalykų krautuvė. Lietuviu
Dr-jos 7 sk.
vietoj arti viešos ir baž
Vienok ir čia ji parodė neap klebonas kun. Daunoras apie apgryventoj
nytines mokyklos priežasties parda
Vasario 7 d., š. m., Lietuvos sakomų karžygiškumų. Nors Vyčių organizacijų, raginda vimo patirstė ant vietos meldžiu at
ūkti šiuo adresu:
Raudonojo Kryžiaus Rėmėjų Lenkas dar sėdi musų sostinė mas jaunimų priklausyti prie eita4614
J. P. WAITCHEES
So. W«od Gatvė Chicago,
Dr-jos 7 sk. laikė mėnesinį su je, liet ateis laikas, kuomet jos. Ant galo kalbėjo dar p.
Lawyer
LIETUVIS ADVOKATAS
sirinkimų, &v. Jurgio parapi turės bėgti ir ant visados jo at S. Rėklaitis, taip-gi raginda Iš prieiaetės važiavimo Europon— Vakarais:
4509 S. Ashland Are.
parduosiu, cigarų krautuve Ir kningyjos mokykloje. Susirinkimų sižadėti. Tik mes, amerikie mas jaunimų spiesties po Vy na
Tel. Tards 1053
pigiai biznis gerai išdirbtas. Atsi
Dien. Room 618—159 N. Calrk St.
vedė pirm. S. Kimutis. Nut. čiai, kiek galėdami remkime čių vėliava. Publikos buvo ne- šaukite
Tel. Randolph 3507
J.
MAKARE
WICZ
rust. (.1. Kuzas) pranešė, jog savo kovotojus. Tegu ta die perdaugiausia, liet pelno vis
1757 W. 47th Street,
Chciago, UI.
iš L. R. K. R. Dr-jos Centro na daugiausia dumia tėvynei gi tikimės liks. Vakarų vedė p.
yru aplaikęs trijų mėnesių ats paramos.
V. Rėklaitis. V. Sautsaidietis.
ANT PARDAVIMO
deras lotas 6913 So. TaŲinan Avė.
kaitų, kuri perskaityta ir pri
J. Trakšelis.
šitas lotas bus parduotas už tiek kiek
imtų. Taip-gi aplaikęs laiškų
MELROSE PARK, ILL.
mokėtu. Atsišaukite pas savininko:
ADVOKATAS
nuo L. R. K. R. Dr-jos Centro
CICERO. ILL.
0821 t ampla ll Av. Tel. Itrpiibiic 2780
Ofisas DtdmleetrJi
pirmininko gerb. kun. Petrai
Vasario 5 d. T. Vaičiulio sve
29 South La Šalie 8treet
čio, kuriame pažymėta atsi šių metų Vasario 2 d. Cice tainėje L. Vyčių 22 kuopa bu FARMA ANT PARDAVIMO.
Kambarte 894
šaukimas iš Lietuvos nuo Dr. ros Šv. Antano parapijos bė vo suruošus vakarų su pro Aš norių surasti vyrų dėl savo 25.Telefonas: Central 8988
000 akrų fanuos, geras pulkus juod
A. Rutkausko ir skiria Cleve- rius ir orkestrą įrengė vakarų grama. L. Vyčių 14 kp. iš Ci žemis,
14,000 dirbamos; įrankiai Ir
lando kolonijai surinkti $500. su prakalbomis ir kitokiais cero’s vaidino keturių veiks visi reikalingi darbui daiktai randa
Vakarais, 812 W. 3Srd St
si, pirmų mokestis 31,000, balancas
Telefoaaei Tarta 8881
Laiškas priimtas.
nių tragedijų “f laisvę žen užmokėsi iš (teinu nuo farmos. Atsi
pamarginimais.
Pirmiausia kalbėjo kun. V. giant.” Veikalas visiems pa šaukite.
Po to p. P. Žitkus (žymus
IIENNETT 421 FIRST NATIONAL
BANK HLDG.
pramonininkas ir didis tėvy Kulikauskas, Marijonas, A- tiko, nes perstatų musų kovų
nės reikalų rėmėjas) pasakė: nierikos Lietuvių katalikų rei su Lenkais užpuolikais. Be to
Tel. Tards <(«<
Drover 844(1
GERA PROGA.
“Mes surinksime daugiau ne kalais ir apie katalikiškų spau dar viena mergaitė padainavo
Dr. V. A. ŠIMKUS
Pasinaudokite.
Lietuvis Gydytojai, Chirurgas Ir
gu penkis šimtus dol i erių.”
dų, ragindamas Lietuvius ka solo. Po programos buvo šo
Parsiduoslu savo visų bl«n), krautuvę
Akrteraa.
Pirma mdarta surinkti mi talikus remti ir platinti savuo kiai.
Ir apauRtuvę, talppogl atuboa daiktus.
8908 a Halited St. Chlea«o.
biznla, geroj vietoj, apgyventoj
Valandoi: 10—12 Iš ryto 1—8 iri
nėtų sumų; raginti, kini visų sius laik. ir skaityti gerus kny Žmonių buvo rieperdaugiau- Geraa
Lietuvių, I^nkų ir Anglų, au kurtais
•—S vakare Ned. 18—11 U ryto.l
draugijų nariai taptų narinis gas; remti katalikiškas mo sia viena dėl to, kad tų patį yra daromas biznis Ir Išdirbtas per 20
Priežastis mano pardavimo, pa
L. R. K. R. Draugijos.
kyklas, šv. Kazimiero Vie vakarų kitoje vietoje buvo timetų.
mirė ir aš turiu Išvažiuoti ) Lietuužimti ūkę. Kas nori, turėti ge
Antra nutarta surengti va nuolijų. Kalbėjo taip-gi ir a- surengtas svetimtaučių nuiski- vųvų.
rų. bizn) Ir dar prie to Išmokinsiu
Telefonas Armttage 9770
karas L. R. K. R. Dr-jos nau pie L. R. K. Federacijų, pla nis balius, dėl to daugelis ir drukoriško darbo, koltai Išvažiuosiu.
Kas nogi ir žino, kas tai yra biznis,
MARYAN S. ROZYCKI
dai. ] rengimo komisijų įėjo: čiai aiškindamas jos veikimų. Lietuvių nuėjo ten pažiūrėti. ateikite arba atsišaukite sekančiu
MUZYKOR DIREKTORIUS
antrašu:
Nors cicerieėiai skaitlingai de Antru priežastis, gal, buvo ta.
Mokytojau Plano, Teorijos ir
S. Kimutis ir A. Banys.
T. P. KRI9ANAC8KAJ8
Kompozicijos
Shcnandoah. Pa.
Šiems metams į valdyba iš dasi prie tos organizacijos, bet j kad seniau Lietuvių vakaruo- 187 So. Main 8t.
2021 N. Weetem Avė.
Chicago, 1U.
rinkta: pirm. T S. Kimutis, vis-gi randasi dar tokių, kususirinkę t nikšnimlariailtapagelk — Ktaupienė, nut. rie, ar tai dol nesupratimo ar lai padarydavo nesmagumų.
rast. — V. Baliutis, mok. rast. kitokių išrokuvimų, nenori pri Tų gaivalų nei policija negalė— A. Banys, iždininkas — B. sidėti, Yra vilties, kad nuo šių tiavo suvaldyti. Del to kai-ku
PrafctikaeJa 98
Žitkus (senas), iždo glob. — prakalbų vietinis Federacijos rie Lietuviai ir pabijoję ateiti,
Ofisas 9148 8o. Morgaa Bt.
Cbicego, IU.
K. Žegulis (senas) ir M. Šal skyrius dvigubai padidės.
ftiaiae vakare nieko ypatingo Keitė SS-ro 84.,
8PECIJALI8TA8
1)00 S. Hzbted Str.
čius.
Paskui kalbėjo kini. Vaičiū iš Italų pusės umitsitiko. Bet Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
Tel. Canal 2118
niškų ligų.
Kadangi valdybon išrinkta nas ir buvo renkamos aukos vakarui norėjo juikenkti kilus OFISO VALANDO8:
Valandos: 10 ryto tkl 8 vakare I
Nuo 19 ryto
Gyvenimas:
darbštus asmenys, tai yra vil Šv. Kazimiero Vienuolynui. Lietuvių laisvamanių kliubas. Iki 9 po pietų, nuo ( Iki • valoavakare.
tis, kad jie, su pagelba visuo Aukojo: kun. T. Vaitukaitis ir To kliubo nariai pripasakojo dąNedėltomie
2811 W. BSrd Str.
ano 9 Iki I po plet.
Tel. Prospect 3468.
menės, daug nuveiks L. R. K. A. Šukienė įm> 2 dol. Po 1 dol.: poliomonui, kad, girdi, neva
Telefooae Tarto 897
naudai.
kun. H. J. Vaičiūnas, H. Ku- lia pardavinėti serijų tikietus,
Linkėtina sėkmingos darbuo ziurius ir S. Tamošaitis. Viso nes tų vakarų buvo trijų do
tės.
su smulkiomis aukomis surink vanų lioterija. Policmonai, neta $20.06. Pinigai įduoti vie stiprasdiinii dulvko, įminė, kad
J. K-s.
GERIAUSIAS
tiiičnis seserims kaziniierie- čia kažin kas. bet patyrę, kad
KENOSHA, WIS.
toms.
nieko tokio nėra, nieko nei ne
Paskui J. Brazauskas atliko darė. Tokiu bildu kliubieėiai
Vasario 1 d. Vienybė Kata juokingų monologų “Ant bač gavo didelę nosį. Jie pavyili
JUSU PINIGĄ
likiškų Draugijų laikė susi kutės“. Turėjo Imt išpildyta vyčiams turėti bent kokį pnairinkimų. Apkalbėjus daug da ii daugiau panašių dalykėlių, sekimų todėl kenkia kiek galė
ITžtiit kud mcH vi»uomet geriausia patarnaujame savo
lykų. Įiakėlč klausinių api^ bet kad laikas buvo vėlus ir dami. Svetimtaučiai stebisi,
kostumieriama. Gali būti užtikrintas kuomet atsilankysi paa
žyniėainų Lietuviams dienų, jaunimus norėjo pusilinksinin- kad Lietuvių taijM) gyvuoja In
iiiiim. Minų gryno aukso grąžuos, laikrodžiai ir deimontai ran
tai via Vasario 16, kaipo tri li, tnt su tuo ir užbaigta va kis kerštas, nesutikimas, Vie
dasi dideliame paairiukime ir už labai pricimunaa kainai.
jų melų siikuktuvcs nuo pas- karo programa.
ton kelti Lietuvių vardų sve
4525 8. Ashland Avenne
kelbinio Lietuvos neprikluuso- šv. Antano parapijos Imlius timtaučių akyse, kliuhiečiui ji
Ohicago. IUinoii.
mybes. Pasipylė jausmingi ir orkestrą labai patenkinti žemina. Negražu. . ’'
bal-ai, kad tų dienų turime Mi skaitlingu eietriečių atšilanTcvyuaiuib.
MHHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIII
WAUKEGAN, ILL,

[ dr7charŪŠ""segal

DR. P. Z. ZALATŪRIS

V. W. RUTKAUSKAS

DR. 6. M. GLASER

DR. A. L YUŠKA

UŽ

HES

JOFFEY’S

System

Bell

Telephone Attachments
Telefonų priedai yru išplatinti įvairiais bu
dais po visą Šalį. Daugelis telefonų varto
tojų yra jų niriir’. ’ f ir prikabinu prie
tavo instrumentų. Paprastai tokia, taip
vadinama "pagelba,” desinfektoriai ir kiti,
yra mažos vertės ir dažnai greičiau trukdo
patarnavimą, negu taiso.
Daugelis tokių priedų trukdo paduoti liniją
ir ardo instrumentą, todėl kompanija, kad
apsaugojus pataniavinią, pasirįžo juos pra
šalinti.

Guminiai antausiai nepadidina garso, o daž
nai trukdo pagarbinti telefoną ant pakabo.
Geriausią pasekmės duoda pridengimas au
sies su delnu.
Telefono instrumentai yra laiai jautrus ir
sutaisyti jau taip, kai duotų geras pasek
mes, toki koki yra. Del patarnavimo geru
mo vartotojai yra prašomi neleisti jokių
priedų prie savo telefono instrumentų.
ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
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UETOVOS PREKYBOS IR FRMOIIES

BANKAS
ir jo skyriai

Vilniui
Liepojuj

Panevėžyj
Klaipėdoj

Šiauliuos
Marijampolėj

Raseinius
Virbalyje

kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN
TŪRĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi
nigus L. P. P. Baukan. Ten gausi
7% padėjus 2 metams
5% ”
1
”
3% ” neapribuotam laikui.
Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidė
jimų banke duoda Banko agentūros vedėjas

M. NARJAUSKAS
NEVARK, N.

747 BROAD STREET,

i.
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PAPUDINE
PAMĖGINK

10c-30c-60c Buteliai ar Proškel
LABAI

GEROS

DEL

GALVOS SKAUDĖJIMO

EXTRA!

Palikta

musų

sankrovoj.

EXTRA!

. Štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rųšiee GVARANTUOTA VICTROLĄ vertės Iki 1250.00
tik už 135.00, priedų veltui 12 rekordų. 300 adatų ir
DEIMANTO ADATĄ. fl!o» NAUJOS PUIKIOS
VICTROLO8 palikta musų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutljo. Kiek
viena MASINA turi DEŠIMTS METU DIRBTUVES
GVARANCIJOS. Kam tai pirkti Iš antrų rankų
r- •!
l-riui;, NAUJĄ GVAYICaLULĄ. vertės iki (260.00, tik UŽ
885.00 au rekordais Ir adatoms VEL/TUI Iš musų
SANKROVOS.
Pilnai užtikriname tamtata, kad nėra kitos krau
tuvės net sankrovos lygios musų sankrovai palygi
nant nupiglnimu.
Sankrovos
Mes žinomo, kad apsimokės tamlstal atvažiuo
ti, nepaisant kur gyvenat. Taipgi mes turime kele
Kaina tik tą augštos rųšles TIKROS ODOS IR VELOURO
SEKLYČIOMS SETU, kuriuos parduosime už pir
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos.
Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste Ir
priemiesčiuose. Taipgi Išsiunčiame C. O. D. LIBER
TY BOND8AI PRIIMAMI.
Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. Nedėldlcniaia nuo 10 ryto Iki 4 p. p.

NATIONAL STORAGE CO.
Vlritausia sankrovų ir pardavimo kainbaria
2023 So. Ashland Avc., Kampas 21-os Gatvės.

Užsiprenumeruok “Vytį”
Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė
virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su “Vyčio”
9-j u No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti
tusias iliustracijas laikraščio skiltysnu. Dabar Lietuvos
iliustracijomis puošime kiekvienų “Vyties” numerįVargu kan kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos.
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija.
Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningų Lietuvos
gamtų.
Mėgi Lietuvę, nori pasigrožėti jųja — užsisakyk
“Vytį.” Prenumeratos kaina: Metams $2.50.

“VYČIO” Adminutracija
3249 S. Halated St.
Chicago, IU.

E»tvirt«Mihwaį(» Vw 17, 1921

DRKOCTKS

Į CHICAGOJE.
NO. S1DĖS-L1ETUVIAI PA i.Hukytn, kad jųdviejų inotiSIžYMĖJO.
nu ir močiutė esanti “biimingn meilėje.”
Brunt'šln policijai. Gi moti
N'oitli Nidos Lietuviai \ a*
Ui d. vakare paminėjo trijų na su (lukterimi paimta poliImta iš
metu Lietuvos Nepriklauso- vijos prieglaudom
klausinėti.
Abidvi
ir
policijai
mybės sukaktuves šv., Myko
laivo pareiškusios tą pat apie
lo Ark. parapijos salėje.
Buvo prakalbu.
Kalbėjo senę, kaip ir kaimynams.
gerb. kuu. Vaitukaitis iš Ci Policija nutuokė, kad turi
cero. Dalyvavo daugybė žmo lail kas-nors bloga.
nių. Lietuvos reikalams nu
Imta ieškoti.
rinkta $517.22.
Garbė Lietuviams už tokias Tad deteklivai pasiėmė špa
gausias aukas, sudėtas
ant tus ir pakušinėjo kiemą. Ap
ardė visas kambariu sienas.
'ėvynės laisvė* aukuro!
Pr. I. Paliulis. Iškėlė vietomis grindis, .lo
'I'. !•'. 43 sk. rašt.l kiu pėdsakią nesurasta.
Tuo metu snareštuotom ne
IŠ PAMINĖJIMO LIETU duota pilnos ramybės. Nuo
lat klausinėta.
Visas laikas
VOS NEPRIKLAUSO
teirautasi.
MYBĖS SUKAKTUVIŲ.
Taip praėjo pora dienų.
Vasario 16 d. Vakare Alelda- Miss Mariau To \v nsend. pa
išpažino,
žo salėje vvestsidiečiai Lielib galiau pirmutinė
kad
jos
močiutė
palaidota
viai paminėjo Lietuvos Nep
riklausomybės paskelbimo su kieme ir ant tos vietos užsėkaktuves. Buvo kalbu ir mii
kinkas žolynu, lą padariu
si
jinai
su savo motina.
si kalė programėlė.
Kalbėjo: Adv. Bračiulis, Dr. Paskui dukterį išpažino ir
Biežis ir gerb. kun P. Kadi r-1Į molina.
ka, Aušros Vartą parapijos J Policija nuėjo ir nurodytoj
vietoj atkasė senės lavoną.
klebonas.
!
Buvo užkastas negiliai be joSurinkta $3(15. Iltį Lietuvos
. kio karsto.
reikalams.
Pinigai pasiusti

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.
Iš BRIGHTON PARKO
Praeity sekmadienį, tuojau
po pamaldų, parapijos moky
klos kambary įvyko susirinki
nms Brighton Parko Lietuvių,
paeinančių iš tą vietą, kurias
turi okupavę l.tinkai. Susi
rinko apie 50 vilniečių ir apie
tiek pat suvalkiečių. Ig. K.
Sakalauskas padarė jnanešimą
ir jterskaitė Lenkų suorgani
zuoto PCentralnv
Komitet
Puji Liteu’sko-Polskiej” jaus
ta rojo posėdžio nutarimus.
Nutarta susijungus su Town
of Lake kolonijos vilniečiais
ir suvalkiečiais surengti ma
sinį susirinkimą, kuriame bu
tą išparodyta pragaištingi Lie
tuviams minėto Ixmkų komite
to darbai ir pareikšta pasau
liui. kad Vilniaus ir kitu ap
skričių bei vietųl užimtų Len
kais Lietuviai nori priklausyti
Lietuvai, taip gi ir pats Vil
nius kaįp buvo, taip ir turi pa
likti Lietuvos. Išrinkta vei
kiantysis komitetas iš 5 as
menų, kuris tuo reikalu ben
drai veiks su Tovvn of Lalo*
vilniečiu komitetu. Vilnietis.

Europą
Pranešimas
Naujas Transatlantic Pasažierinis
Patarnavimas
dvisanvaitiniais ”0” Laivais

NEW YORK—HAMBURG
Sustojant Cherbourg ir Southampton
Uross Regtl Tonnagc
15,500

Gros-; Rcg'd Toniuigc
1-1.500

Pirma, Antra ir Trečia Kliasa.
The Royal Mail Steam Packet Kompanija uždėta 1839.
ji visuomet užlaikė savo vardą kaipo turinti geriausius Pasažierių Laivus duodant pasažieriams geriausia patarnavimą.
PIRMI IŠPLAUKS:
iš New Yorko
ORBITA .. Gegužio 21—Liepos 2
OROPESA .. Birželio 4—Liepos 16
ORDUNA . Birželio 18—Liepos 30
ir kas dvi sanvaitės po tam.

MOKSLEIVIŲ RENGIAMAS
VAKARAS.

Vasario (i <1. apsk. susirin
kime vakarą rengimo komisi
į Toliaus susekta, kad jos se- ja išdavė raportų., pareikšda
CICEROJE SURINKTA
i nės lavoną palaidojusios nak ma. kad programų atliks mu
$315.11.
, <čia.
l<(. IPačios
ilt IU.> 1>I
iškasusios duobę, są šv. Kazimiero vienuolyno
Į ten indėjnsios mirusios lavo- auklėtinės, solistės, smuiki
Cicero. III., Lietuviai kata- na. užkasHsios ir šviežią zeninkės ir artistės-mėgėjos.
likai \ as. 1G d. paminėjo Lieapsėjusios žolvnais.
Prie tos turiningos progra
tavos Nepriklausomybės su- kui
vasarą vakarai
mos bus ir draugo Jono Poš
kaktuves, sudedami $.da,l I naktimis dažnai
sėd<
kaus kalba apie -moksleiviu
Lietuvos reikalams.
tuose žolynuose.
reikalus ir visuomenės prie
Išpažinusios, kad. senė mi dermę juos šelpti.
ATRADO DARŽE PALAI
rusi naturale mirtimi. Neno Vakaras bus Vasario 20 d.,
DOTĄ MOTERIŠKĘ
rėjusios pagal teisių
viešai 1921, ana 122 gatvės ir Emelaidoti, nes nevalia buvę jo rald avė., \\'est l’ullinan’e,
Kol kas suimta duktė su
kiam žmogui palytėti jos la III., Lietuvių parapijos svetai
7A<anūke.
vono. Nes tai butą laivus pro nėje. Mes ne vien tik West
fanacija.
Pullmaniečius kviečiame, bet
Vakar Chicagoje darže po
Pasirodo, kad snareštuotom sykiu ir brangių Roselando
nuiii. 1546 Kast 57 gat. polici kažko trūksta. Jos pripažįs
parapijų su jų mylimu klebonu
ja iškasė senyvos moteriškės. ta Dievą, bet garbina ir sau
kun. P. Lapeliu. Tikimės skait 2 Telefonas Boulevard 919 9
91 metą, Mrs. Nancv M. (’lm- lę. Iš jųdviejų kalbą ir pa
lingi! svečių.
Koresp.
mberlin, lavoną. Ją ten per- sakojimą išeina nei šis n a
fjKNTISTAS
niai buvo palaidojusios .Mis. tas, jei ne padavimas.
IŠ BRIDGEPORTO.
DENTISTAS
____ ..
.
3331
South Halstcd Str.
Rutb Tovvnsend, mirusios du Policija dar paieško Mrs.
2Valandon; 9—12 A. M.
Vasario G d. Visų šventą 3
ktė, ir Miss Mariau Tosvnsend, Towiis;ikI siinaiis, kurs ir gi
1—5: 7—8 P. M.
p
išelpitiės
draugijos
įvyko
mė
pastarosios d ilki ė.
nežinia kur apsiverčiųs.
Taigi tą senyvą moterį pa-1 Gydytojas, egzaminavęs la nesinis susirinkimas Šv. Jur
laidojo darže niekam nežinant voną, sako, kad senė. turbūt, gio pa-rap. svet., kurį atidarė
pirm. A. Maziliauskis su mal
duktė su anūke.
nuo alkio mirusi.
da. Protokolas metinio susi
Vedami tardymai.
Patirtas pražuvimas.
LIETUVIS
rinkimo perskaitytas ir vien

Lietuvos gynimo komitetui.

“OROPESA”

‘ORBITA”

“ORDUNA”
Gross Reif’d Tonnage
15.500

Palaidojusios naktį.

Tunmlalkinis Ofl'isns
32" South l.n Šalie Street
Po Kovo l-ninm

Convvay Ituihliiiff. III \Vcsl \Vasliiiictou SI.

CHICAGO
Tel.

\Vrbasli

5855

Royal Mail Steam Packet Co.
I
•!
#

DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAM
Oriau Ir Oyvenlmo vtata
8253 South Halstcd Street
Ant vtrteao Calvrranl State Bank

Mrs. Tounsend su (lukteli SUAREŠTUOTA DAUG AU balsiai priimtas. Po to svars
mi yra profesi.jonalės pijanistyta dr-jos reikalai. Raportų Valandos nuo 10 liet 12 ryta; nuo
TOMOBILISTŲ.
tė>. Ilgas laikas jos gyveno
iš buvusio baliaus su lioterija 8 Iki 4 po pietų; nuo 7 Iki B vak.
Nedėllomlt nuo 10 Iki M.
su savo motina ir moųiute po Pastaromis dienomis Chica- $10.00 auksu, kuris buvo Sau
Telefono* Tardo »M4
augščiau paminėtu numeriu. goje suareštuota keli šimtai sio 30 d., išdavė kom. A. Ma
Jos visos trys labai retai automobilių savninkų, kurie ziliauskis ir N. Overlingas. Pa
susieidavo su kaimynais. Su važinėjo be naują Šiųmetinių sirodė, kad balins pavyko ir
draugijai davė gražaus pelno. puropean įimricai) Ruraau
nieku nenžsidėdavo. Kaimy valstijos licenciją.
nams atrodė jų stebėtinas el- Suareštuoti teismo baudžia $10.00 ištraukė A. Maziliaus
Fabionas ir Mickievicz ved.
giniųsis.
(
mi piniginėmis pabaudomis kis (suims A. Maziliauskio). buvę A. Petratls Ir 8. L. Fabionas
Raportas priimtas su padėka
l’erniai vasaros pradžioje už apsileidimus.
Siuntimas pinigų, laivakor
komisijai už pasidarbavimų.
staiga kažkur pražuvo senoji
tės, pašportai ir tt.
Padėkota taip-gi ir darbinin
Chainberlin, Kas iš žingeidesNOTARIJUhAS
kams, dirbusiems baliuje.
Reni Estatc, Paskolos, Insulinai
niųją kaimynių pasiklauzdavo
it
Nutarta atvirutėmis sukvies 8OB W. 35tli St..Ir Kamp.
pas Mis. Toįvnsend, kur pra
Halstcd SI.
Tel.: Houlcvard 011
ti visus narius, kad šeštadie
gaišus! jos motrna. Jinai la
B iki 8 kasdieną
nio vakare atliktų velykinę iš Vak.: Vai.:
koniškai atsakydavo, kad iš
Ūtar. Ket. Ir Sub. Iki 9 vak.
Ned.: Iki 3 po pietų.
važiavusi kitur viešėties. Arba šiandie. Vasario 17 d., 7:30 pažintį, o sekmadienį ineorpore
----------------- U
pasakydavo: .linui Inimin-gn ivaland^ vakare. Šv. Kryžiaus eitų į bažnyčių. Tų dienų nuta
parapijos svetainėje (prie rė užpirkti Mišias šv. Dienų
meilėje.”
,Wood ir 46 st.) įvyks Town pasirinkti paliko valdybai, pa
Atėjo krizis.
of Lajęe k0Įon|-o3 vilniečių sitarus su gerb. klebonu.
Dr. M. Stupnicki"
Tiek to, sakydavo žingei- Lietuvių susirinkimas.' SusiNauji nariai įsirašė draugi
3107 So. Morgan Street
daujantieji.
rinkite visi. kas tik paeinate jom A. Katauskis ir Juoz.
ČHICAGO, ILLINOIS
Bet aną dieną motina str ii buvusios Vilniaus gub., y- Liutkus.
Dr-jos narys.
Telefonai,
ati r 5032
dukterimi (Mrs. ir Miss Tow patingai iš tų vietų, kurias
Valandoe: — R ikt 11 18 ryto:
ATSIIMKITE LAIŠKUS IŠ 6 po pietų iki 8 vak. Nedalio
nsend) turėjo apleisti užinui- skriaudžia Lenkai.
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare.
“DRAUGO” OFISO.
mansius kambarius. Neturėju- Susijungę su Brighton Parsios iš ko užmokėti landos.iko ir apielinkės vilniečiais
A lėk. J n kai tie
Kieman buvo išvilkti jų d vic-' pareikšime pasauliui, jog mes
v
,
Ladiel. Orini*
nonme būti 3u Lietimą... o ne'
h
jų daiktai.
S. D. LACHAWICZ
Abidvi turėjo ieškoties ki pnklauayti Variavai, kaip Ad„In Km))C1.
LIETU VYS GRAHORIUS
atarnauju laldotuvtae koplflauela, Ral .
mhsų
vardu
meluoja
Chicagos
lur prieglaudos. Kniinyniiymt
įkala maldtlu atailauktl. a mana darbui
Antanas Czeehovicz
|bualta alsan*dlntl.
I
giminė prugnišiisią senę. Įinln Lenkai. Tat susirinkime visi! P. Pnineknnae
114 W. 18r4 PI.
OhloMO. Dl.|
TeL Ganai tlM
Vilnietis.
ir vėl Iciriitul ies. Jiems ir'vėl
V. Rrazamtkae

TOWN OF LAKE VILNIE
ČIAI, SUJUSKIME!

V I

j Pinigai,Laivakortes
Lietuvon
t

=*. ■

TomTTono wnr -rr ▼i-n n i n
a
* «m < msvu-n v»-r
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON,
KOL KURSAS YRA
ŽEMAS.-m D
A STATOME PI
NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ.

PTTTPTZTmn nTVTrtTTO

Parduodame laivakortes
į Lietuvą ir iš Lietuvos.

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės AVasbingtone.

Padarome legališkus do
kumentus,
dovernastis,
įgaliojimo aktus.

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

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas

PAUL P. BALTUTIS and CO.
901 W. 33rd Street

Tel. Yards 4669

DIDŽIAUSIA jlETUVlSKAKRAUTUVE CHIIH60JE

Chicago, 111.

i
*
— rįr-

—' HTPIARL QUB8N KONCMRTINAai

NEMOKĖSI

pinigus bereikalo

Musų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiaueią kainų, kur kitur taip negaun.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiao darbam* yra naujau■ioa mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, limbi
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
koncertinių goriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų ildirbysėių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
muzikaliikua instrumentui atsakančiai

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVĖ.,

OHIOAGO, ILL

Telefonai: DBOVBB 7809

