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reikalauja, kad to prijungimo VOKIETIJA TURI UŽMO
rezoliuciją padarytų AugšKĖTI 3 MILIJARDUS
čiausioji Taryba, Ji susideda
GEGUŽĖS 1 D.
iš Kalipėdos krašto gyventojų,
tarsi mažas seimelis. Joje yra
Taip nupasakoja Prancūzai.
KAUNAS.
Kovo 9. M. F. įvairios tautybės žmonių.
Paryžius, Kovo 12. — Pran
Kabinetas nutarė priimti pro
poziciją. tiesioginių
derybų RADIKALAI TRUKŠMAU- cūzijos valdininkai vienbalsiai
Reikalauja Paduoti Petrogradą; Bruksely ir dėl laikinos pa
pareiškia, kad kuomet Vokie
JA LUXEMBURGIJOJE.
tija nesutiko
su Paryžiaus
sudaromos laukiant Bru
Jei Ne, Bombarduosią
, dėties
kselio derybų rezultatų
vy Prancūzija pasiuntė savo ka- karo atlyginimo nusprendimu
(su talkininkų w reikalavimai*
riausybė padarys savo paste
ruomenės.
VISUR PRIEŠBOLŠEVI- ševikų pėstininkai neprisiarti bėjimus.
karo atlyginimo). Versailleso
KINIAI SUKILIMAI.
no šautuvų nešimo atokumoje.
Duesselddrff, Vokietija, Ko taikos sutartis išnaujo
ėmė
Paskui revoliucijonieriai ati Klaipėdos krašto nepriklauso vo 12. — Pramatomi komunis veikti visame savo spėkų pil
Kareiviai žudo savo komisa darė ugnį iš visų savo anuo mų socijalistų
konferencija tų sukilimai mažojoj Luxemnume.
rus.
\ tų, kulkasvaidžių ir šautuvų. nusprendė, kad Augščiausia burgijos valstybėlėje, anot pa Taikos sutartimi, Vokietija
išspręstų sakojimų konsuliario agentor
Londonas, Kovo 12. — Pro- Keliose vietose šoviniais sus Taryba greičiau
talkininkams turi išmokėti 20
Klaipėdos
likimą
priskiriant
vizijonąlė revolincijonierių vai kaldytas ledas.
atvvkusio čia iš tos valstybės. milijardų auksinių markių
džia-Kronštadto tvirtovėje pa Kai-kurios bolševikų karei Lietuvai. —Elta.
(apie $5,000,000,000) ligi atei
Ultimatumas darbo va
siuntė ultimatumą bolševiku vių daTys atsimetė, kitos pra Atkartojimas tos pačios ka
nančio Gegužės mėn. 1 dienos.
dams.
dėjo tirpti nuo ugnies.
valdžiai Petrograde.
blegramos raidė į/raidę, kaip
Vokiečiai sakosi,
kad jie
Luxemburgijos valdžia, sa jau tą pilnai padarę. Bet at
Revol iuc i jonięri ai reikal au- Iš 700 bolševikų kareivių gauta:
koma, darbininkų unijų lyde lyginimo komisija pripažįsta,
ja paduoti jiems Petrogradą 60 nukauta ir daugiau 100 su
Kowno
riams (vadams) indavusi ul kad iš Vokietijos gauta ligšiol
ligi Kovo 25 d. (Ji jei reikala žeista. Išpradžių buvo praneš
Draugas
2334
Oakley
Avė
(Jiita,
kad
visa
bolševikų
karuotimatumą. Pareikalauta, kad vos 8 knilijardai auksinių marvimas nebus paskirtu laiko
jie atsisakytų priimti Rusų ir
tarpiu išpildytas, tuomet bus nienė- sunaikinta. Paskui bu cago
kių.
Kovo
9
Mfkabinetas
nutarė
Vokiečių auksą agitativiams Tatai Vokietija ligi Gegužės
pradėtas generalis bombarda vo užginta toji žinia.
priimti propoieija tesioginiu prašalintų visus bolševikus avimas miesto.
Kronštadte 53,000.
1 d. talkininkams yra kalta
derybų uBruksely ir dėl laiki gentus.
/
Taip pranešta Londono lai
12 milijardų auksinių markių
Anot žinių, Kronštadto gar nos paderies sudaromos lau
kraščiui Times
iš Suomijos
Neturima
kareivių.
(apie $3,000,000,000) ir Pran
nizonas skaito 36,000 kareivių kiant Bruksellio derybų rezul
miesto Abo.
Luxemburgija skaito apie cūzija būtinai pareikalaus tų
Bolševikai masėmis areštuo į ir jurininkų. Be to yra 17,000 tatu vyrtausvbe padarąs savo
pinigų.
ja ir galabina darbininkus O- civilių žmonių, kurie prisidė pastbejimts galas Klaipėdos 300,000 gyventojų. Palaikoma
krastzto iepri klausomu socia išviso 150 kareivių. Tokia ka Prancūzai sako, kad Versai
ranienbaume, SVsterbake
ir ję prie kareivių eilių.
Nuo Maskvos ant Petrogra listu Mftferencija nusprendė reivių sauja negali numalšin lleso taikos sutartį pasirašė
Petrograde.
27 viešpatijų atstovai ir todėl
- Pranešama apie didelį bol do vis dar siunčiama karuo- kad Aakszeziatsia Taryba gre- ti pakilusių riaušių.
Kadangi Petrogrado ieziau iszprenstu Klaipėdos li Pastaraisiais laikais radika sutartis yra visoje savo galy
ševikų veikimą Minsko apy menė.
lams Lnxemburgija paliko bėje.
gardose ir kitur. Bolševikų ka- apylinkėse išdalies sunaikinti kim priskiriant Lieruvai
Tai nepakenčiamas daiktas,
End Cn 9543 A Spl Elta
veikimo centras.
ruomenė pakelia maištus ir geležinkeliai, išdalies nelei
sako,
Gauvain, kad Vokiečiai
džiama važinėti traukiniams,
Mar 11 21
žudo komisarus.
Pasiusta 500 kareivių.
šiandie išteklingai gyventų, gi
Kitoje depešoje iš Gelsing- tad kareiviams geroką galą Paaiškinimas prie kablegraAną dieną pakilus ten riau Prancūzai turėtų vargus varg
forso sakoma, jog Kijevo gat prisieina maršuoti pėstiems į mos. Čia paduotasis praneši
šėms,
Prancūzija pasiuntė 500 ti.
vėse kovoja bolševikai su sa paskirtas vietas.
mas yra oficijalis, ty. pačios savo kareivių. Tai padarė pra
Anot naujausių žinių, Trotvo priešais.
valdžios prisiųstas.. . Parašas šant pačiai
Luxemburgijos NAUJOS PASTANGOS AP
zkv esąs
Krasnaja Gorka
“
Elta
”
reiškia
“
Lietuvos
Te

RAMINTI AIRIJĄ.
BOLEVIKAI NIEKO NE tvirtovėje, bet jo štabas esąs
valdžiai.
legrafo
Agentūra.
”
Trys
pir

PADARO KRONŠTAD
Prancūzai patys nenori ma
Petropavlovskoj. Tasai štabas
mosios
to
vardo
raidės
sudaro
TUI.
tyti radikalų sukilimo Luxem- Kalbama apie paliaubas Airi
laukiąs atvykimo 7-osios armi
žodį “Elta.” Kablegramo gale burgijoje. Nes iš tenai jų •su
jos su Anglija.
Christiania, Norvegija, Ko jos su žinomuoju pagarsėju palžymėta Mar. 11 21. Tat rei
kilimai galėtų persimesti ir ,Londonas, Kovo 11. — Nau
vo 12. —- Po kelių dienų į- si m vadu gen. Tuchatselievs- škia, kad telegrama į Chicagą
pačion
T’rancuzijon.
jas žingsnis daromas sutai
vairių prieštariaujančių žinių kiu.
atėjo 11 Kovo, 1921 metų. Kab
apie kovas revoliucijonierių Revolincijonierių pavykimai. legramos pradžioje yra'pažy GRYŽTA VOKIEČIAI AUG kinti Airiją su Anglija. Šiuo
kartu Artliur Vincėnt, didelių
su bolševikais Išilgai Baltijos
ŠTOJON SILEZIJON.
mėta, kad jfl iš Kauno išėjo
Kiekviena
telegrama
prane

žemės plotų Airijoje savinin
pakraščių, pagaliau gauta tik
9 kovo. Taip ilgai kablęgra- Kovo 20 d. bus plebiscitas.
ša
palankių
revoliucijoniekas, laikrašty Times pasiuto
resnių žinių apie padėti Kron
įna užtruko kelije dėlto, kad
riams
žinių.
Visi
aplink
Pet

štadto apylinkėse. Kronšt-adBreslau, Silezija, Kovo 12.— abiem pusėm paskelbti pa
jūrių kabeliai iki šiol tebėra
rogradą
stovintieji
bolševikų
liaubas, parengti konferenciją
to revoliucijonieriai visos acenzūruojami. Cenzūra perlei Augštojon Silezijon suvažiuo
garnizonai
referendumu
išrei

plnkinės bolševikų
tvirtu
džia viėn tas žiųias, kurios ne ja daugybė Vokiečių, kurie ir pagaliau susitaikinti.
škė
norų
prisidėti
prie
revolinmas griauja savo didžiulėmis
piliečiai. Paliaubų, sąlyga turėtų būt
kenkia Anglijai 'ir Prancūzi skaitosi to krašto
cijonierių.
ir, mažesnėmis anuotomis.
Jie dalyvaus plebiscite Kovo ta, kad pietinėje Airijoje tu
jai.
,
Bet
Suomijos
pasieny
sto

rėtų būt įsteigtas seimas ir
Kuomet Kronštadte pakilo
Kablegrama pasako, kad Lie 20 d. Tą dieną viso krašto gy
revoliucija, Trotzky tuojaus vintieji bolševikų kareiviai v- tuvos valdžia priėmė tiesiogi ventojai balsuos, kam jie no tam seimui butų leista aps
įsakė Sestroriečensko, palei ra ištikimi Maskvos valdžiai. nių derybų pasiųlymą ir kad ri prigulėti: Vokietijai ar Len pręsti apie Airijos likimą atei
ty. Tas seimas turętų nusta
Suomijos rubežių, garnizonui Tie kareiviai šiandie neįsten derybos bus Brukselije, ty. kijai.
V . . tyti Airijai valdžios formą,
gia
jau
patvarkyti
susibėgusių
atakuoti Krouštadtą tiesiog
Belgijos sostinėje,' bet nepa Daug Vokiečių grvžta iš ki
Anglijos
ledu. Tasai įsakymas buvo iš į pasienį žmonių iš Petrogra sakyta nei su kuo nei apje ką. tų Vokietijos dalių. Dafig pa kurią patvirtintų
do.
i
parlamentas.
pildytas praeitą antradienį su
rvažiuoja dalyvauti plebiscite
išvesti, Kiekvienafh lengvą suprasti, ir iš Amerikos ir iš kitur.
Vincent buvo Londone. G ry
apverktinomis bolševikams pa Iš visako galima
kad derybos bus su Lenkais
kad
Rusijoje
pakyla
naujas
ci

sekmėmis.
Lenkus apima baimė, kad žta jis Airijon su pasitikėji
vilis (naminis) karas. Nes rei apie Vilnių.
jie gali neteldi šito riebaus mu, kad Airiai sutiksią su jo
Nukauta 60 bolševikų.
Derybos gali užsitęsti gana
kia aliejoti, kad revoliucijo
sumanymu.
krašto.
Kronštadto garnizonas susi nieriai greitrf laiku įstengtų ilgai, o tuom tarpu Vilniaus
apygardos žmonėms reikia NUŽUDYMAS PREMJERO, nes tendencijas. Policija tuo
laikė nuo šaudymo, kol bol nuversti bolševikų valdžių.
gyventi. Iš to susidaro paini
TAI ANARCHISTŲ DAR met ėmėsi darbo ir sugaudė
padėtis. Kablegrama sako,
anarchistus.
BAS.
NAUJAUSIOS ŽINIOS
kad Lietuvos valdžia pada
Peržiūrėtas nužudyto prem
Taip sakoma Ispanijoje.
rys savo pastebėjimus, kaip
jero lavonas parodė, kad jis
\VASHI NGTON.
Prezidento flardingo įsakymu, Darbo sek- reikėtų tvarkyti Vilniaus ir
Barcelona, Ispanija,
Kovo jMTvertas trimis kulipkomis.
retfirius Davis mušė telegramas skerdyklų kompanijems ir darbinin apygardos reikalus iki dery
(11- — Ispanijos valdžia pas- Viena kulpkn perskriodusi
kų unijai gražiuoju taikinties. Tam tikslui pakvietė Washing1mian boms pasibaigiant. /"
jkelbė, jog nužudymas premjero jam pakaušį, antroji pažaunę,
pasiųsti" po du atstovu.
Antroji kablegramos dalis I Eduardo Dato — tai anarchis
trečioji inėjusi migaron. 1^LONDONAS.
Iš Krvelio pranešta, kad tenai Rusai išeiviai
kalba apie Klaipėdos kraštą. tų suokalbjavimo pasekmės.
tos kulipkos suskylėjusios
organizuoja naują Rusijai Valdžią, kurion turės nieki įvairių parti
Ten buvo Nepriklausomų so I Anarchistui suokalbį prieš
jų atstovai. Tuo tepu rcvolitieija prieš ImlšcvikiiN pakeliama įvai
s k rvbėlę.
cijalistų konferencija arba su premjerą turėjo padaryti, kuo
riose Rusijos dalyse.
Pačiame Madride ir apylin
WASUINGTON. — Admirolas Beūsiai sumanė rezignuoti iŠ važiavimas. Nepriklausomieji met Dato nurodymais Barcepirmininkystės “sbipping linaid’e". Prezidentas llarding pakvietė socijalistai yra stiprinusia par lonos gubernatorius iš čia de kėse suareštuota, apie 5(1 intažmogžudystėje.
Jų
tija Klaipėdos krašte. Ji yra portavo 3(H> sindikalistų (a- riamų
admirolą pasilikt užimamojoj vietoj.
VARŠAVA.
Bolševikų karo komisaras Trolzky paskelbė 5 labai radikalinė, % tv. mažu narchistų). Dejiortįlotieji žuvo tar|H‘ didžiuma yra sindika
listų ir socijalistų ir du leidė
milijonus rublių dovanų už pristatymą jam revolincijonierių vado kuomi skiriasi nuo kraštuti- juroje.
Kozlmvskio lavono. Pastarasis gi pašildė 10 milijonų rublių už pris nių.jų socijalistų. Tečiaus ir ji Sindįkalistai buvo deportuo ju, Becci ir Arenas. v
>
\
tatymų Trotzkyo lavono.
reikalauja, kad Klaipėdos kra ti pastarojo čia generalio Aristokartinis Nuevo klio
šalčiau.
štas taptų prijungtas prie Lie- streiko metu, kuomet susekta, kus pasiųlė 500,000 pesų dova
uvos. Partijos konferencija kad streikas turi anarchisti nų už susekimą žmogžudžių.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
LIETUVOS VYSKUPŲ AP
LINKRAŠTIS.

Braslavo, Bogino, Rymšės ii
Dūkšto valsčiuose.
Taippat buvo pranešta, kai
Lenkai ranki} savo
pajėgai
Turmanto ruožte ir nori užim
ti Kalkinius. Smalvose buve
Lenkų generolas, kuris karei
viarns pasakojo, kad reikėt
žygiuoti pirmyn ir užimti Lie
tu vos žemes iki Šventosios upės. Kareiviai žmonėms pasa
kojo, kad jų puolimas prasi
dėsiąs Vasario 14 dieną.
Galų-gale vienok pasirodė,
kati tokio puolimo
nebuvo,
Buvo tai nekas kitas, kaip lik
bauginimas Lietuvių karuomenės.
Red. -prierašas.

Seinų Vyskupas A. Karo
sas ir Čemaičių pavyskupis I.
Skvireckas išleido aplinkraš
tį dvasiškijai, kad perskaity
tų bažnyčiose iš sakyklų pir
mą gavėnios sekmadienį ir pa
kviestų tikinčius dalyvauti iš
kilmingose pamaldose, kurios
bus atlaikytos Vasario 16 d.,
kaipo trijų metų sukaktuvių
dienoje,, kaip Lietuva apsis
kelbė nepriklausoma valstija.
Jame yra išreikšta, kaip “Die
vo Apveizda, leidusi žmonijai
pasidalinti į atskiras tautas,
norėjo, kad jos laisvos, viena
nuo kitos nepriklausomos gy
ventų savo vietoj, savo atski
riu gyvenimu ir taip Dievo
valiai klusnios, eitų į savo ga
lutinąjį tikslą, amžiną išgany
mą, ir vėl susijungtų dangaus
tėvynėje.”
Toliaus rašo,, jei tautos^ne
mokėjo ar nenorėjo naudoties
Dievo suteiktąja laisve,
tai
buvo paduotos kitoms tautoms
vergijon. Taip ir musų tėvynė
Lietuva buvo patekusi į tikrą,
Dievo nemalonės padėtį, buvo
net ilgiausiam laikui nustoju
si savo laisvės. Bet dabar
pievas grąžina jai tą laisvę,
todėl toliaus Vyskupai ragina
tikinčiuosius dėkoti V. Dievui
už" tą suteiktą laisvę ir tam
tikslui parėdė, idant Vasario
16 d. butų visose bažnyčiose
atlaikytos iškilmingos Mišios
ir po Mišių atgiedota “Te
Deum laudamus,” su atatin
kama malda.

Kaunas. Vasario 10 d. čiį
atvyko
pulk. Edvardas W

Ryan,
Amerikos Raudonoje
kryžiaus Komisijos Pabaltjuro Valstybėms Šefas.
<ierb
pulk. atvažiavo ištirti padėt
Lietuvoje,
delei a t si radimu
koleros ir šiltinės epidemijos,
Gerb. svetį sutiko
stotj
Krašto Apsaugos min. Žukas)
virš. Armijos Gydytojas, gen.
Nagevičius. Paskui Versali®
viešbuty dalyvaujant dauge
liui valstybės vyrų buvo va
karienė.
—St. Seimo pirmininkas
Stulginskas, pasiuntė teleg
mą Latvių St. Seimo pi
ninkui Čakste, ir Estų Seinų
pirm. Strandmanui, su pasvei
kiminais iš priežasties pripa
žinimo Latvijos
ir Estija
valstybių, de jura.
Netrukus vyks Lietuvos de
legacijos į tas šalis. Išrink
St. Seimo nariai: V. Čarneiki
(k.-d.), dr. Lašas, (<s. 1. d.)
Čapinskis, (s. d.).

Ą

LENKAI KONCENTRUOJA
PAJĖGAS IR RENGIA-

Skuodas. Baisi žmogžudys!
į(’ia sugiyžo iš Rusijos
Kaunas. Apie Vasario i2įninkus su ž,"oi,h ((Ruse-, k<
dieną Kaune gauta žinių, kad rią .vede Imdamas ištrėmimi
daugiau atvyksta Lenkų ka- ir apsigyveno šule gidžinkelii
ruomenės j Lietuvą. Iš (Jaudi Prieš karą tasai ūkininką
no atėjo į Vilnių traukinys su gyveno Šalantuose, kur jo pii
2 pulkais I^nkų gusarų, 35 moji žmona vah+ė dalelę uk
vagonai su kareiviais ir ark Neturėdamas ištekliaus pn
liais, (J amunicijos vagonai ir gyvenimui, jisai sumanė' ats
22 sanitariniai vagonai.
Iš kratyti antrosios pačios, ka
Vilniaus S kulkasvaidžius, 4 galėtų sugrvžti prie pirmi
anuotas ir 20 amunicijos ve sios. Tam tikslui jis ją užmi
žimų tą dieną nuvežė į Mai- sė ir kad paslėpti pėdsakiu
šiogalą. Ties Maišiogala daro pametė ant geležinkelio, ka
mi apkasai ir tveriama spig- traukinis ją sutraškintų. B<
liuotos vielos tvoros. Taippat lavonas buvo pastebėtas i
atvežta naujos karuomenės u- žmogžudis tapo sugautas.
lanų į Varėną, , wkur apkasai
aptverti, net trimis
eilėmis BUVUSIEJI KAREIVIAI.
> NETURI DARBO.
spigliuotų tvorų.
Taippat pranešta, kad Len
kų kanioinenė traukiama Uk-i New York, Kovo 12. — Či
mergės link. Tas daroma ne paskelbta, kad šitoj valstiji
kalu kitam, kaip kad vėl pra yra apie 25,000 bedarbiai]jai
dėti -kovą. Kaune mano, kad cių buvusių europinio kai
Lenkai vėl mėgins pulti ant kareivių.
Tik viename New Vorke
Kauno.
Lenkų karuomenės lipas nu bedarbių busią ligi 15,000.
puolęs. Jų viršininkai ramino
juos, kail kaip Kauną uteimsią, visko bus užtektinai ir
duonos, lašinių ir viskas su
Svetimipialių pinigą} vertč, rai
Lietuva bus užbaigta. Bus pri
mint neamžinu $25,000 Kovo
jungta prie Tyenkijos,
'
buvo tokia pagal Mcrchants
pirmiaus kn<I buvo.
i

> SI PULTI LIETUVĄ.

PINIGįl KURSAS.

an and Trust Co.:
Anglijos sterlingų svarui
Kaunan. Vasario 12 d. čia
Prancūzijos šimtui frankų

gauta
žinių,
kad lankai pra-'IIt
...
......
...
....
Italijos šimtui lirų
dėjo mobilizuoti naujokus nuo
,.
-n- oa
.
-.t ...
Vokietijos auntni markių
19 iki 30 metų. Opros. Vvdžių, ...
....
. .
_ _______

"
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Lietuvos šimtui auksinų

PLATINKITE “DRAUGĄ.” Lenkijos Šimtui markių

/

DRAUGAS

Šeštadienis,

Kovas

12,

1921

reikia'pripažinti, kad Ameri
Lietuvos Gynimo Komitetui,
PUVtV KATALIKŲ DLENRAfiTIS kos priešų sąjunga yra, ir kad
Lietuvos Šauliams ir Lietuvos
.ji
Tautų
Sąjungoje
užima
pir

Raudonąjam Kryžiui, kuomet
“DRAUGAS”
D£LEI
LIETUVOS
ATSTO

vos
Atstovybėje,
pačių
bylų
mų
vietų.
auka
išneša nemažiau dešim
k kasdieną liskyras nedėldlenln*.
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“Viešojo Am. Lietuvių Kny Skyrius užsiima įvairiais preH S. Oakley Avė., Chicago.
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paprasta Valstybės Iždo Pas neretai kreipiasi įvairiais rei ja ir tvarkytoju yra Pr. Pūkas. žino įvairių prekių kainas, da
kola Krašto Gynimo reika kalais, kurie atliekami AVasli- II. Lietuvos Atstovybės Sky ro įvairus pasiūlymus, ruošia
VELYKĮJ VARPAI IR VELYKŲ MUZIKA
lams. Ta paskola šiandie rea ingtone, prie New Yorko ofiso riai prie New Yorko ofiso. pranešimus apie prekybos rei
lizuojama. Bet, sakoma, Lie ir advernai prie New Yorko o- 4) Lietuvos Paskolos Sky kalus ir t. t. Prie šio skyriaus Kada jus girdit tyrą, saldų skambėsi Velykų varpų, r r jūsų mintys ne
daug metų atgal j jūsų prigimtą šalį? Kuomet žiemos sniegai
tuvos piliečiai nenoriai skoli fiso tokiais reikalais, kurie pa riuje vedama pirmosios pas priskaitoma ir Amerikos Lie sugrįžta
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kelią
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nėti laiškai iš vieno ofiso ki mis delei Lietuvos Laisvės pas suomenės organizacija, tur vi- Velykų linksmybėmis. Ir abejos yra jūsų, kuomet jus grajinat Colum
— 100 milijonų auksinų.
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tijos, būtent: Anglija,Pran- informuota Lietuvos valdžia. 3) Juridiniame skyriuje ve vės katalikai, laulininkiii ir sugyvenimą tarp savęs, kuri
zija Japonija tvirtai Inikori Bet šita ir ligšiol nepasirūpi damos Įvairios bylos delei Lie soeijalistai, viri turėdami tą neprtbiįvimu į sutartų vietą
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lolitikos. Todėl negalima šaky li būt pakenčiamas kuriamą kiaus surasti to nelemto ap ko svarsty mus miritęstiriiis ii kvie iama kini. Ccpanoni.- iš
F. AD. RICHTER & CO.
kad visa Tautų Sąjunga ja] musų valstybei. Ir lininis siii'iškimo priežastį ir nieko į ginu negu valandą. Tai gi tapo I lomeslead uknlbėjo maldą.
Avenue k 35tb Street.
Borough of Brooklya, New York City
(Raugiau bu-).
priimta itokia rezoliuc'ja:
Uty priešingu Amerikai, bet \i iiiu. butą baime-, jei Stci-uclaiikiant ją prašalinti.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS AMERIKOJE PRANEŠIMAS.
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draugas

6) A. a. kun. A. Kaupo 5d) LAIŠKAS “DRAUGO” REiniiiiiiuiiHiiiinTmniiiiiiiiiiiimtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiuiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiHiii
metų gimimo sukaktuvių įmini
DAKCIJAI.
nėjimui su plačiu aprašymu
1.
Kapitalas ir Perviršis
Lietuvos Vyčiu C1 neilgos jo darbų, nuopelnų nematėme Šiumhi patikrinu, kad Liteapskritis rimtai jau ruošiasi “Vyčio” num. nei Spalio mė atmos Skyrius gauna po 50
1
$245,000.00
prie devintojo Vyčių st'imo, nesio (192d m.),"'nei vėliau. egz. “Draugo” laikraščio, kn
is gavimo dienoje yra siunti
kuris Liepos pradžioje bus Nematome nei dabar.
nėjimas
į visas veikiančios
x Turtas Daugiau
Cbieagoje. Ieškoma vieta dide 7) Kiekviena vyčių kuopa
karuomenes
dalis.
Dėkodamas
liam priesseimiiiinin išvažiavi turėjo užprenumeruoti “Vy
mui; posėdžiams salė — vie tį” Lietuvos Pavasarninkams. už tai tikiuosi, kad “Drau
name nristokratingiausių vieš Kiek kuopų užprenumeravo? gas” ir tolimesniu laiku neat
bučių La Saite — jau paimta; Ar visos žino, kurion vieton sisakys šelpti musų karuonienę
ir jei ras galimu padidins*-jo
ten pat žadama ruošti poki- turi prenumeruoti.
1 "Pirmutinė Lietuviška Valstijinė Banka Amerikoje
S. D. LACHAWICZ
siuntimą
iki
100
egz.
lis, kuria, apart atstovų, bus 8) Jaunamečių skyrio “Vy
LIETI VYS GRABORIUS
Podraug prašau “Draugo” Patarnauju laidotuvėse kopigiuusia.
pakviesta daug svečių — pir tyje” nematome.
red. vardu kreipti į Amerikos Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
mieji jaunimo organizacijos
9) Tarnystos vėliavos komi visuomenę, paragindami ją darbu busite užganėdinti.
auklėtojai ir jx)litika gyvenan
2314 W. 23rd l’luce
Chivago, III.
sija, tur Imt, nepadarė, nes teikti karuomenes ir švietimo
Tol.
Canal
2199
tieji asmenys. Šeimini vakarą
!
2201 W. 22nd ir Leavitt St.
nieko apie ją negirdime.
reikalui kuo kas išgali: lankraš
ruošia irgi nepaprastą. Suva
5^
žiavę atstovai ir Chicagos pu Čion pažymėjau tik devynis •iais, knygomis bei dolieriais,
praeito
seimo
nutarimus.
Bet
kuriuos
siųsti
Literatūros
blika dar syki išgirs KonieSkyriaus vardu. Viską ką gau
vilio Varpus Aryan Crotto jų buvo daugiau. \
Tai-gi
dabar
kila
klausimas,
sime malonumu sutiksime ir
teatre. Po “Svlvia” apskričio
Siunčiame piningus Lie E
Jeigu norite kad jūsų pinigai Jum pinigus dirbtų, tai nelaikykite Jų uždare bak- E
choras jau imasi darbo, kad dėl ko tie gražus seimo nu proporeijonai iai išskirstysi ųie
tuvon, prisiuntimas užtik E suose. Padėkite visus savo pinigus ant taupymo kningutės.
~
šj sykį opera išeiti) taip lig tarimai dar ligi šiol guli ne tarp dalių, tuomi sudarydami
rintas.
=
Kad padėsite iki 5 tai dienai bili katro mėnesio tai procento gausite no 1-mos die- 2
ją statytu artistai-profesijona- pajudinti. Didumų tų (Laibų sei tampresnį ryšį tarp musų jau
Ę
no
to
mėnesio, kuriame pradėjai‘taupyt L šis Lankoj galite gauti pirkti draftą, chekius E
Inšuruojame nuo ugnies,
lai. Chieagosj Vyčių apskritis mas pavedė atlikti Centro val niklių karių ir užmario bro
E
ir
išmainyti
visų šalių pinigus, pagal dienos kursą.
=
namus, rakandus ir auto
pasiraitojo bristi per tūkstan dybai, bet pastaraisiais metais lių.
mobilius.
|
Greito Persiuntimo Pinigų Jūsų Giminėms j Lietuva užtikrinam
=
tinę dolierių klampynę ir ma mes matome, 'kad C. valdyba Teikitės paskelbti savo lai
Parduodame
namus,
sko

E Bankos Valand: kas dieną nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų Utarninkais ir Subatonis iki 8:30 v. vak. 2
no išbristi. Jis nori parodyti, neišpildė nei to, kas jai buvo kraščio skiltyse musų leidžia
liname
piningus.
pavesta,
bet
nepajudino
nei
tų
mus “Kario” . ir “Atspin
kadCbieagiečių Vyčių kūnas yTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
dalykų,
kuriuos
turi
išpildyti
džių” skelbimus ir prisiųsti
Evaldas & Pupauskas
ra subrendęs, kad talentai jo
išvystyti daug • augštesniam komisijos bei visa organizaci savo, kad galėtume paskelb
840 W. 33rd St.
niainomis.
ti
ja.
laipsny negu buvo trečiame
Yards 2790
Steponaitis, kapitonas, \y==========
Nuo praeito Vyčių seimo
Vyčių seime 1915 rn.
Žiūrėdamas j tas gražias musų organas it laikrodis pra Literatūros Skyr. Viršininkas
fl
jaunimo pastangas ir norą pa dėjo vėlintis. Sausio mėnesy J. Andžiulis, valdininkas,
...
Kodėl Milijonai auksinų (markių) tapo išmokėta Lie I
daryti seimą dideliu, įspūdin net buvo sustojęs. Už Vasarį Švietimo Dalies Viršininkas. Phone Ciceho 5963
tuvoje pasiųstų per mus?
I
DR. A. P. GURSKIS
gu, matai, kiek mumyse yra gavome tik vieną numerį. Jau No. 2.H.
Todėl kad mes siunčiam pinigus greitai ir pigiai (pa I
Kada kankinies
dėl
galvos
LIETUVIS DENTISTAS
pajiegų, gerų norų irpasišven girdisi, kaip pakampiais Vy Vasario m. 10 d., 1921 m.
skaudėjimo, kada regėjimas silgal dienos kursą),
<
I
| 4817 W. 14th Str. Cor. 49th Avė.
nsta skaitant, siuvant ar tolyn
Kaunas.
Cicero, III.
Todėl
kad
mes
pristatome
pinigus
per
30
dienų.
limo. Vyčių organizacija tiek čių ėdikai trindami rankas šne
žiūrint — tai reiškia, jos pri
' Vai. 9 išryto ifti 9 vak. Išimant
Todėl kad mes išmokame grinais pinigais artimiau II
valote kreipties j manę klausti
užaugo, subrendo, kad Ameri ka, kad musų organizacija
[Nedėlias ir Seredas
patarimo dėl jūsų aklų: mano
-y.
siame pačto ir kvitos su parašais priėmėjų randasi mu-'
kos Lietuvių kiitalikų tarpe smunka, bankrutan eina/ nes Per praeitus 20 metą Suv.
20 metų patyrimas suteiks
I
sų
Biure.
_
Vai.
buvo
padaryta
7,700.000
jums geriausĮ patarnavimą, dėl
jau žymią rolę lošia. Lietuvos organo neįstengiame išleisti.
I
Akių,
Ausų,
Nosies
Ir
Gerklės
P. GARSINKITĖS “DRAUGE.
SIŲSKIT PINIGUS VELYKOMS SAVIŠKĖMS PER
laisvės reikalams vyčiai jei ne Bet man rodos, kad tai daro automobilių.
Ligos gydoma specijalisto,
W. F. MONCRUFF, M. D.
I
daugiausia, tai daugiau negu netvarka pačiame Centre. Ve:
iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
JOHN J. SMETANA,
kiti davė moralės ir materija- Centro raštinė ir spaustuvė yAKIŲ SPECIJALISTAS
ra
Chicagoje.
Mažiausiu
rei

lės paramos.
!
PINIGAI
Į
LIETUVĄ
!
1801 S. Ashland Avė., Chlcago.
I
Besigerint tomis jaunimo pa- kalėliu raštininkas per tūks
kertė 18tos gatvės: 3-člos lubos
Kambaris
14-15-Ų6-17
tantį
mailių
turi
siekti
Bosto

Kapitalas $18.000.000.09
Stebėtinai pasekmingas nusiun
jiegomis, nejauku vienok, da
I
Viršui PLATT’S aptlekos
Insteigta 1841
ną,
kame
randasi
redaktorius,
I
timas pinigų per American Exrosi pažvelgus organizacijos
Tėmykite mano parašą.
a
I
Valandos: Nuo 10" ryto Iki 9
press Kompaniją į Lietuvą pfiefi
vidun, į kasmet seiliuj pa einantis ir pirmininko parei
a
vak.
Nedėliomis
nuo
9
ryto
Iki
gas
ir
dirbantis
pašalinį'
dar

karę, dabar vėl atnaujintas.
brėžtus uždavinius. Ir norėda
12 d.
bą.
Del
ko
taip
yra?
Šito
da

Sugrąžinti kvitai parodo kad
mas negali nusikratyti min
I
nusiųsti Į Lietuvą pinigai, būna
ties, ką mes Veiksime suvažia lyko ypač neturėtų pamiršti
priimti bėgyje trijų savaičių. Mes
vę devintąjin seiman, kad ne devintasis seimas, nes tokie
I
Tlllllllllllllltlllllllllllllllllllllllljlllllllllll
Lietuvoje
išmokame Markėmis, ku
apsireiškimai
organizacijai
nė
I
ETel. Canal 257
E
atlikome dar tų darbų, kuriuos
t
rie dabar tenai kursuoja. Musų
I
ra
sveiki
ir
ji
dėl
to
neauga.
1 DR. C. K. KLIAUGA !
iškėlė aštuntasis seimas. .
ja
I
prekės žemos, patarnavimas ge
E
LIETUVIS DENTISTAS
I
Aštuntasis Vyčių organiza Mes, jaunieji, Tegalime pa
riausias.
E1821 So. Halsted St.. Chlcago, Ill.E
I
teisinti
bent
vienos
savo
ypa
FABIONAS ir MICKIEWICZ Vedėjai
cijos seimas buvo lopšy,
Kampas 18th St.
E
American Exprcss Kompanija
I
E Valand.: 9—12 rytą. Ir 2—9 vak E 4
I
prie to paties stalo, ant kurio lybių — dienos arba laiko u
yra uždėta 1841 metuose, 'turi
ūiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiinTi a
809 W. 35th St., (kamp. Halsted)
I
įmokėtą kapitalą $18,000,000.00 =
dėta pamatas katalikiško jau po. (žėjus upui seimuose mes
a
Chicago, Illinois.
ir siunčia daugiaus pinigų į Eu- E
nimo suvienijimui. Dėlto jis vienas apsėmame dirbti dviejų
a
I
a
ropą negu bent kokia kita kom- E
buvo gyvas, turiningas ir žy galvų darbus ir tik po seimo
ATMINKIT
panija. Kompanija tur savo loe- E
mėtinas nutarimais. Tai-gi pa atslūgę pamatame, kad per
Jog mes parduodame Draftus (čekius) ant Lietuvos ir Vo I
ną
21
lubų
milžinišką
namą
ant
~
daug
apėmėm.
Juk
niekas
žiūrėkime tik į stambiuosius
kietijos Banku pagal dienos kurso, o ant sumos virš $1,000.00 I
Broadivay, New Yorke, kurį čio- E
praeito seimo nutarimus Ir ar negali pateisinti tų, kurie ap
dolicriu dar pigiau, už kurios išmoka grynais pinigais.
I
nai matote, ir jame talpinusi vy- E
sėmė darbą ir galėdami jo ne
‘A
Vledrells $1.80
išpildėine nors vieną.
Parupinain pašportus į Lietuva, Latvia ir Russia.
riausieji musų ofisai.
2
Medus tyrdfl
Parduodame laivakortės iš New Yorko arba Kanados Vienu I
1) Nuosavos spaustuvės stei atlieka, įžymiai, kad su tais
I
Kreipkitės šiuo adresu:
Naudokite
musų
“
Dolerinius
E
tU
Laivu į Bremena, Hamburgą, Liepoją ir Eitkūnus.
gime padaryta rezoliucija, kad darbais rišasi organizacijos ~
Money Orderius” išmokėjimams E
Vyriausias Ofisas
STRYGAS * MII.LER
I
Jauskitės pas mus draugiškai.
Patarymai dykti.
Vyčių kuopos ir atskiri dar tvarka ir gerovė.
pinigų ir persiuntimų Amerikoj E
27 American Eiprvss Company
4312 So. Maplewoo<l Avė.,
1
Valandos: Kasdiena nuo 9 ryto iki 6 po pietų
05 Bi'otuhvay. Ncw Vork
Gali kas sakyti, kad šiame _buotojai ligi Naujų Metų
Chlcago. III.
ir Kanadoj. Parduodame viso- =
I
I
Vakarais: Utar. Ketv. ir Subatomis iki 9 valandai.
(1920) sudarytų $15.000. Šitas laike dėdafhiesi darban visur, 2 kius Europinius pinigus. Kada siųsite bile kur pinigus, tad E
Nedėliomis: Nuo 9 ryta iki 3 po pietų.
svarbus nutarimas nei syki ne kur tik tauta vadina, maža E siųskite per American Exprcss Kompaniją ir visados reikalau- E
Dr.
0.
VAITUSH,
0.
D.
L
buvo musų organe pajudintas. turėjome laiko žiūrėti organi E kitę kvitos nuo siunčiamų pinigų, kad turėmėt prirodymą. =
LIKTI VIS AlilV srKCIAI.IHTAS
2) Kardo fondą auginti ir zacijos reikalų. Tas tiesa. Bet E Kreipkitės į bile musų ofisą arba rašykite Lietuviškai į musų ~
Palengvins visų akių
tempimų
kas
yfa
vyriausyjj Ufisą:
E
kam
arti
širdies
yra
jaunimas
priežastimi skaudė
nupirkus jį įteikti per Lietu
jimo palvos, svaigu
lio, aptemimo, norvos valdžią bim asmeniui, kurį ir jo peikalai, tas dirbdamas
votumų, skaudančius
Ir užsidegusius karščiu aklų kreivos akys,
tėvynei
dirbs
ir
organizacijos
tauta pripažins daugiausia pa
katerakto, nendtglo; netikras akis lndedam,
baroiua egzaminas lektra parodantis ma
gerovei,
ir
nepails.
Juk
jei
ne

Ę
FOREIGN
MONEY
ORUER
DEPARTMENT
?
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
sitarnavusiu Lietuvai žengiant
I
gai, toli Ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
I
Chicago, Illinois. 2 gėkite savo regėjimo ir vaikus einančius
1549-51-53
W.
Chicago
Avenue
prie nepriklausomybės. .Jau dirbsime, tai nieko ir neturė E 32 North Dearborn Street
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro.
I
iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii? Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų.
<lu metai kaip tas sumanymas sime.
1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
Tai-gi, rengianties prie de
iškilo. Kiek pirmais metais
Telefonas Ilrover DOGO.
Radandai, Pečiai, Karsudėjome, tiek ir tebėra. Gy vintojo seimo išanksto turime iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
petai, Pianai, Victrolos, J
vename momente, kuriame ne pagalvoti, ką veiksime suva
Siuvamos Mašinos, Plaukapitalas, bet kardas jau reik žiavę. Ar važiuosime svarsty
AKIŲ
ti
tų
reikalų,
kuriuos
jau
svar

tų turėti.
narnos Mašinos etc.
ŽINOVAS
3) Narių priėmimo ceremo- stė praeitas seimas, ar senus
I
AtitiilKo {vairas ateit
nijalą du metu rinkli asmenys reikalus užmetę kelsime naujus
vienu aMIankyniti, 1m
ir
taip
darysime
kas
met.
Tat
Cash arba ant lengvų išmokesčių.
gamina ir įiepagamiria, nes
Jokios
chloroformas.
Ę
ir
jo
skyriai
Ę
Suvirs 800 Išgydymų
bereikalinga
Imtų
ir
lėšuoties.
Tieniatonie jo nei organe pas
Telefonas Monroe 3683
užrašuose.
Liūnas.
| Vilniuj
Panevėžyj
Šiauliuos
Raseinius |
Ateik Ir leisk anžlurėtl diplomuo
kelbtą, nei atskirais lapais iš
tam ir registruotam trydytojul ir
| Liepojuj
Klaipėdoj
Marijampolėj
Virbalyje | chirurgui,
leistą.
kuris apeeljalia išstudi
javo
galvą. Ypatingai gydo
Jau
Sausio
mėn.
buvo
pra

4) Patobulintų ženklelių nie
2 kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per sdvo AGEN- | AKIŲ, ‘.ŪSŲ, NOSIES IR GERKI.ftS aiiiiiiiiimimiiiiiiimimiiiimiiiiiimimiiimimmmmiiiiiiiiiimiimmmiiiiiiimir
nešta, kad Lenkijoje pasidarė 5 TURĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi
kas nenešioja, nes jų nėra.
LIGAS.
PATARIMAS
DYKAI
5) Jau trečias mėnuo 1921 stoka anglies ir žalios medž. E nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi
=
Ak|s Kurčios
Aust*
Silpnos
m., o kišeninių kalendorių ir tuo laiku jau jai užėjęs e- =
Ata>
7% padėjus 2 metams
= Skaudamos Akfs Tekančios
LIETUVIS FOTOGRAFAS
’
Ausįs
Ak)s ITžiančlos
Raudonos
su įvairiomis informacijomis koiioiųinis krizis. Daugelyje |
5%
»»
i
»»
E Žvairos
AusĮs
3130 S. Halsted St., Chicago, III.
Ak)s Užkimštos
bei naudingais patarimais nei miestų verpimo ir audimo =
Kurie gaunate paveikslus 18 Lietuvos
3%z ”
ncapribuotam laikui.
E Skaudama Nosis Skaudama 1 lorkiė
neatldellodaml pasidarykite daugiaus trba
vienas neturime. Tą dalyką dirbtuvės paliovė dirbusios. | Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie Rusidė- g Hėgantl
Nosis Silpna
Gerklė
didelius. Mes perimame senus padarome
Kreiva *
Nosis Kataruota (ierklė
didelius. Sudedam ant vieno 18 kelių skir
centro valdyba su literatine Bedarbė nuolat didėja. Dabar 2 jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas
Gerklė
Užkimšta
Nosis Papiltus
tingų.
komisija turėjo išauksto paga pranešama apie didelius dar
Traukiame paveikslus namuose, prie
0. Carter. M, D.
M. NARJAUSKAS
I Franklin
minti. Organizacijai nuostolių bininkų streikus.
Bažnyčios,
sueigose, veselijose,
grupes,
23 meląl prie State gutvė-s
pavienius Ir tt. Darba atUekame kuoge
120
So.
State
St.,
Chh'ngo,
Illl.
1 747 BROAD STREET,
NEWARK, N. J. |
,<Iel to nepadaryta, bet ir nau
riausla.
Phone Drover «<«» I
Valandom nuo 9 Iki 7. Nedėldlodos nei trupučio.
. ... a
PLATINKITE
DRAUGĄ.” iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitiiNiiiiiiiiiiiHiiin niais nuo 10 Iki 12.
iiiiiiiiiim

SAVAIS REIKALAIS.

W

$,2000,000.00

| Metropolitan State Bank

| SAUGUMAS JŪSŲ PINIGŲ UŽTIKRINTAS SAVAME VALDŽIOS BANKE |

PRANEŠIMAS.

regėjimą
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AMERICAN EXPBESS COMPANY

1
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1 LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES

P. KVORKA & SONS I
S

J
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BANKAS

g

I

i

P. CONRAD

DRAUGAS

Šeštadienis, Kovas 12,

20.00 Įkos Lietuviu išeivijos. Šiuo tiDaugelis kitų dienos kelia
20.03
u lapo įsteigta prie L. At- mų klausimų buvo judinami ir
( olinsville, III................... 15.50 savybės ‘‘Amerikos Lietuviu sulig galimybės atliekami.
Hudson, Pa....................... 15.00 Prekybos ir Pramonės Tary
Kone apie visus minėtus da
Elizabeth, N. J................... 12.00
ba” Liepos 30 dienų, 1920 111. lykus Lietuvos valdžia ir vi
Nuo 1 d. Lapkričio iki 10 d. Overbrock, Pa................. 10.00
10) Lietuvos išeivių, ypač suomenė, taipsgį ir Anier. Lie
Erie, Pa............................. 10.00
Vasario.
Lietuvos
piliečių, registracijos tuvių visuomenė ganėtinai sa
lludson Ileįglits, N. J........... 10.00
Cicero, III........................... 3,273.42 johnston City, III............... 10.00 bei valstybinio mokesnio ap vo laike buvo informuota ir
Cleveland, Ohio............. 3,194.00 Boyne City> Mich................ g.00 sidėjimo tikslais, — tapo sut nedaug kas būt galima bepriChicago, III.No. Side .. 1,959.10 Kmjgatuck, Conn. L.D. S. kp. 5.00 verta pusiau valstybinė ne- dėti. Lieka dabar tik peržvelg
Worcester, Mass............ 1,000.00 Cash $42,525.90 L.L.P. B. 2,400.00 partijiniais pamatais ‘‘Lietu ti ir įvertinti Lietuvos Lais
Baltiinore, Md............... 1,505.05 Viso labo surinkta .. $44,920.90 viu Piliečių Sujungus” orga vės Paskolos Amerikoje meti
Chicago, III. 18 gatvė 1,478.92 Pasiųsta Lietuvon .... 31,139.70 nizacija po Atstovybės kontro nės darbuotės rezultatai.
ir 5,000 markių.
L. R. K. R. 1). išmokėta 1,250.13 le. Sąjunga
pradėjo veikti
Lietuvos Laisvės Paskola ADetroit, Mich. Šv. Jurgio
L. Misijai per kun. Žilių 381.001 Spalių 1 d., 1920 m.
merikoje — tai Neprigulmin
parap.......................... 1,409.57 5% Lėšoms padengti .. 2,240.29 11) l'žmegsti santikius su ga
gos Lietuvos ramstis, o Ame
Phila. Pa. Šv. Kaz. parap 1,423.52 Lieka pasiųsti Lietuvon 9,892.78 lingomis Amerikos pašelpinėrikiečių Lietuvių garbė ir Už
Pittston, Pa................... 1,300.0d
Kazys J. Krušinskas,
mis organizacijomis ir pasta davinys. Didžiausių dalį darbo
Brooklyn, N. Y. N. Side 1,294.48
T. F. Sekretorius,
tyti jų darbuotę ant tiesiogi naštos prisėjo imti patiems
Hartford, Conn............. 1,110.50
222 S. 9-th St.,
nio (ne per Varšuvą arba per Am. Lietuviams. Lietuvos Mi
Dubois, Pa...................... 1,100.00
Brooklyn, N. Y.
Lenkų okupuotų Vilnių) Lie sijos nariams teko atsakomy
Bridgeport, Conn.............. 1,010.50
tuvos šelpimo kelio. Pasekmės bė ir vadovavimas šiame svar
Chicago, III. W. Side .... 809.24
šioje srityje buvo tokios, kad biame istoriniame darbe. Te
Brooklyn, N. Y. S. Side 808.05
Ilooverio komisija, kuri buvo ko taip-gi aktyviai drauge su
New Britain, Conn......... 730.00
paliovusi
veikti Lietuvoje jau visais kitais paskolos darbuo
Shamokin, Pa................... 713.25
vėl pradėjo šelpimo darbų te tojais atlikinėti realį paskolos
Detroit, Mich. Šv. Antano
parap............................... 710.06 (Gruod. 1919 m. — 1921 m. nai ir pasižadėjo jį ilgainiui kėlimo darbų. Visame tame
išplėsti, skirdama dalį pini darbe Liet. Misija skatino vie
Brockton, Mass................ 020.40
Sausio).
020.10
gų, sulig esamo ten reikalin tinių veikėjų inicijatyva ir pa
Blisville, N. Y. ...
Tikslas atsiuntimo Ameri gumo. Amerikos Raud. Kry ti naudojosi patarimais, nu
004.90
Mahanoy City, Pa.
Rockford, 111.................... 594.40 kon Lietuvos Valstybės Misi žius pažadėjo savo veikimų rodymais, kaip paskolos dar585.00 jos buvo Lietuvos Respublikos Lietuvoje sudrutinti ir dakti buotojų taip ir visuomenės
E. Vandergrift, Pa. . .
570.50 noras pritraukti skaitlingų A- liai prie to padarė tulus prak
New York, N. Y.........
veikėjų, taip-gi ir spaudos pa
503.09 merikos Lietuvių kolonijų prie tiškus žingsnius. Žydiškų or
Phila. Pa. Riehmond
tarnavimų. Prie L. L. Pasko
Pittsburgh, Pa. W. E.
500.80 pieningo Neprigulmingos Lie- ganizacijų bendras -komitetas los darbo buvo pakviestos vi
Newark, N. J...............
529.93 fuvos Valstybės statymo (lrau- (Jewish Joint Coiiiniittee) taip sos srovės, visos organizaci
Homestead, Pa.............
o-1.44 g.e
vjsajs Lietuvos gyvento gi pažadėjo proporcijonalę da- jos, kurios tik stovi ant NeAthol, Mass.................... 507.49
jais ir imrstatyti Amerikos Su Ii paskirti bendriems Lietuvos priklausomos Lietuvos pama
Detroit, Mich. Šv. Pet. p. 480.77
vienytų Valstijų valdžiai Lie Valstybės reikalams, duodami to. Buvo raginama atidėti
Waterbury, Conn............... 473.75
tuvos Respublikos reikalus.
net konkrečius pasižadėjimus. sriovinius dalykus ir imti da
S. Boston, Mass................ 403.01
Uždaviniai, kurie tapo Lie Reikalas pilnai pajudintas ir lyviniai bendrame valstybinia
Westfield, Mass................ 402.25
Thompson ville, Conn......... 451.00 tuvos Valdžios šiai Misijai už vaisiai to prigulės nuo susi me paskolos darbe. Didžiuma
pratimo tarp Lietuvos visuo išeivijos karštai pritarė, dalis
Lawrenee, Mass................ 438.95 dėti pirmoje eilėje buvo šie:
Shenandoah, Pa.............. 413.63
1) Realizuoti 5 milijonų\lol. menės ir minėtų organizacijų tylėjo ir tik nežymi mažuma
Forest City, Pa............. 403.00 vidaus paskolų tarp Amerikos atstovų.
bandė priešintis.
400.00 Lietuvių išeivių, sulig Laikino 12) Sutvarkymui piniginių
Minersville, Pa..........
(Daugiau bus).
Grand Rapids, Mich.
394.81 sios Liet. Valdžios išleisto ir operacijų tarp Lietuvos ir ASt. Louis, Mo.........
357.70
Spalio 2 d., 1919 m., Valst. pre nierikos dabar, o ypač ateity
Brooklyn, N. Y. Šv. Jur. p. 355.25
PLATINKITE “DRAUGĄ.”
zidento patvirtinto įstatymo. je daug pašvęsta domės.
345.00
Elizabeth, Pa.
2) Sureguliuoti politinį Lie
New Haven, Conn............ 330.00
iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiEiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Gilberton, Pa.................... 310.25 tuvos Respublikos atstovavi
Z
Amsterdam, N. Y............ 294.50 mų Amerikos Suvienytose ValATMINKITE!
Chicago, III. Brighton p. 289.62 i si ijose.
Tįcni knrienas reikia mokėti taksus (Taxcs) jog KOVO (MOIt- ™
Brighton, Mass................. 283.00 3) Padėti Lietuvos išeiviams,
t'IAI'S 15-tą jau arti jog mes atliekame išpildimus taksų liaukų £
atsakančiai.
Z
Greenfield, Mass............. 282.00 norintiems liuosa valia imti
Tie kurie praeitėje pildie “Questionalrres” arba taksus gerai žino z
Bentleyville, l’a................ 265.00 aktualio dalyvumo Lietuvos
apie musų naudingus patarimus.
=
Oglesby, III....................... 254.50 gynimo darbe Lietuvoje.
Jauskitės pas mus draugiškai. Patarimus suteikiame dykai.
:
Scheneetady, N. Y............ 238.00
Bevykdinant šiuos pamati
Pittsburgh, Pa. S. Side . . 230.25
Uuzleton, Pa.................... 207.00 nius uždavinius, Liet. Misijai
Bridgevillc, Pa................. 203.10 prisėjo atlikinėti visų eilę kitų
FABIONAS ir MICKIEWICZ, Vedėjai
į
Reading, Pa.................... 210.00 darbų, nuoseklumo delei neiš
(Buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas)
=
Mindcn, W. Va................ 180.(X) vengiamų, kaip va:

1921

TAIITH2 CflNnn VAI AIR Toro,lt0- c“ia<la .............
IAUIUO runuu IAJAUO Dolgcvillc, b. .. .......... .

ATSKAITA.

Kaip Ilgai Ėmė Tavo Giminėms Lietuvoj
Gauti Pinigus Kuliuos Jiems Pasiuntė)?
Pinigai pasiųsti Lietuvon per šią Stiprią
Banką yra pristatomi greičiau negu kad
prieš karą buvo.
Norint daugiau informacijų rašykite ar ypatiškai atsilankykite pas

P-ną Rapolą Gėčių
Prie 4 langelio

METINĖ L. MISIJOS DAR
BUOTĖ AMERIKOJE.

PEOPLES

STŪCK
YARDS
STATE

BANK

Didysis Bankas

ant kampo
47tos ir Ashland Avė.

Chicago

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiih

j Pinigai, Laivakortes Lietuvon I
Jau išmokami į 26 dienas

i
5
=
Z

=
5
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Z
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£
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Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH)
Štai pavyzdis kaip apie mus ir musų bizni iš Lietuvos savo giminiems rašo:
“Gavome tuos pinigus 1300 markių 8 dienoj Vasario tai yra lygiai už mėnesio po išsiuntimo.
Mikalojus Baltutis visus mums--pinigus išmokėjo iki skatikui. Ir turime pranešti štai ką. Nueikite pas
p. I’ovilo Baltučio ir padėkuokite jam, nes per jo bankų greičiausiai ir sažiniškiausiai pareina pinigai. Daug musų kaimynu per Baltutį siųstus pinigus gavo. Kiti kurie siuntė per kitas bankas laukia
po 3-4 mėnesius. Vieno žmogaus suvaikščiojo net tris kartus laiškai šen ir ten kol gavo pinigus, l’er
Baltuti siųsti kartu pareina su laišku, o kartais ir greičiaus.
Naumiestis, Gruodžio 9, 1920
Mokytojas D. Jurjonas

į
—
Z

z

=
£
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Z

Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą, ir iš Lietuvos. Padarome legališ- E
= kus dokumentus, davemystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atstovybės E
= Washingtone.
=
3
Parduodame lotus, namus, farmas. Padarome paskolos ir apdraudžiam nuo ugnies ir z
E kitų nelaimių.
i
'
Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas
5

European American Bureau I I

PAUL P. BALTUTIS and CO.

! 901 W. 33rd Street

Tel. Yards 4669

!

Chicago, III.

= iiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuiiiniinmiiiiiiiiiiiiiininiiinmiiniiH»:iiiiiniiiiiiiiiiinmuiiiiiimiiimii»niiniiiiiiiiimnn

= 809 W. 35-th Street, (Kampas Halsted) Chicago, III.
Kankakee, 111.................... 174.00
4) Susitarimo keliu panai ~
Valandas: Kasdiena nuo 9 ryto iki 6 vai. po pietų.
Z
Springfield, 111................ 107.14
Vakarais: Utar. Ketv. ir Subat. iki 9 vai. vakare.
kinti vieno milijono dol. pas ~
Tamaąua, Pa.................... 161.22
S
Nedėliomis nuo 9 ryto iki 3 po pietų.
5
kolos kontraktų tarp Bostono
Old Forge, Pa................. 100.00
iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiutiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT
\Vaukegan, 111................. 153.50 “Litbuanian Sales Corpora
Scranton, Pa.................... 150.15 tion” iš vienos pusės ir Lie
Chester, Pa. ................. 139.50 tuvos Prekybos bei Pramonės
Mincrs Mills, Pa.................. 130.00 Ministerijos iš antros pusės.
135.00is dalykas, tapo įvykdintas
Brandford, Conn.
VVestville, III.................... 134.05 Sausio mėli., 1920 m., ir pa
VVilson, Pa..................
122.00 garsintas špatu loję.
Racine, Wis.................... 121.00
5) Perimti Lietuvos Respub
Teylorville, 111..................... 115.75 likos politinio
atstovavimo
Paąuonock, Conn................. 110.31 funkcijas iŠ Lietuvių Tarybų
Mondsvillc, W. Va.
105.00
„
„
Egzekntyvio Komiteto rankų.
Export, Pa....................... 103.50 .. " . . ‘
,
.............
*
ko 15 d. \ asa„
___ J Perėmimas įvyko
S. Bend, Indiana ......... 103.00 i
rio, 1920 m.
Rochester, N. Y.............. 102.001
pinigines
6) Sureguliuoti
Norwood, Mass.............. 101.00
pašalpos siuntimą Lietuvon
S. Chicago, III. kun. l’et-i
Jusą giminės ir draugai gyvenanti senoji tėvynėje
raitis ............................ 100.00 prisilaikant dienos pinigų kur
nėra attt liek luimingi, kaip kad jus esate, kurie gyve
Chieagos VyčiųAps........... 100.00 so. Šiuo tikslu tapo įsteigtas
nate Suvienytose Valstijose.
Chicago, III. Bridgeport .. 80.00 prie Liet. Misijos piniginės pa
Jums čionai, Suv. Valst., V’elykos reiškia džiaugsmų,
Girardvillc, l’a...................... 70.00 šalpos siuntimo skyrius, ku
linksmumą ir nepaprastą malonumą, tačiaus jūsų gimi
Manchester, Conn.................. 70.00 ris ir veikia nuo V asario 12
nėms ir draugams užuryje yra vienatine viltimi jūsų
Chieagos pavieniai asmenis 73.16 d., 1920 m.
finansinė pagalba — Jūsų Amerikoniškas dolicris.
Gary, Ind........................ 00.00
7) 'I'verti formaliais pama
Todėl dabar, kol neprasidėjo dar skubus susikimšimas
Lewiston, Mc.................... 60.00
siuntinių, yra geriausias laikas pasiųsti savo Velykų
tais
L.
L.
Sargų
sąjungą
liiiosGardncr, Mass.................... 52.00
siuntinį į senąją tė\ymę.
Bcckcmcyr, III.................... 50.00 norių orgunizuotės tikslams.
Sugrįžę liud.vmui rodo, kad pinigai pristatoma siun
Portland, Orcgon.................. 50.00 Sąjungos suvažiavimas įvykčiamai
ypntai apie į tris savaites laiko. Mes išmbkame
Elmira, N. Y.................... 50.00 dintas Gegužio mėnesyj, 1920
vokiškomis markėmis, kurios yra legaliais pinigais Lie
N. Y. & N. J. L. 1). S. Aps. 50.00 111. Vėliaus sargams patarta
tuvoje. Taip-gi pinigai siunčiami j Lenkiją ir į Latviją.
Port Griffit, Pa..................... 50.00 d< ties prie Lietuvių Piliečių
American Expirss Kompanija yra įsteigta 1841 me
Fraekville, l’a.................... 48.50 SąjOligos.
tais ir turi sumokėto kapitalo $18,000,000.00 ir persiun
Wilkes Barrc, l’a.................. 40.80
čia į Europą daugiau pinigų, negu bile kuri kita finan
8) Iteguliiioli Lietuvos įstai
sinė organizacija. Musų kiliuos yra žemos, o musų pa
New Londori, \Vis.................. 35.00 goms ir organizacijoms aukų
tarnavimus yra pilimi atsakantis.
Easlon, Pa. ........................ 31.33 plaukimą ir koncentruoti jų
Chicago, III. Roseland .... 32.25
Kreipkitės arba rašykite savo kalboje j
siuntimų per Liet. M i ijos
L. D. S. Conn. apskritys .. 30.00
Foreign Money Order Department,
raštinę. Tas svarbus dalykas
Manehentcr, N. 11.................. 30.00
didžiausioje dalyji' liko įvyk
Plains, Pa.......................... 30.00
AMERICAN EXPRESS COMPANY
Rockvillc, Conn..................... 28.00 ti intas.
65 Broadway,
New York City.

VELYKOS VISAI ARTI

9) Ieškoti tikslingo bendra
Reincrton, Pa.................... 21.10 darbiavimosi ekonominėje sri
Cranford, N. J...................... 20.00 tyje tarp Tuetnvos) iv Ameri-

McKees Ročka Pa............ 23.00

32 N. Dcarborn Str. Chicago, III.

ŠTAI

SF.KRFTAS

SVEIKATOS

Mes paskelbiamo visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIE
TUVIŠKA VAISTINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal
Europos metodų, nuo visokių ligų.
Mes turime ją. sekretą, kuritiom PERGALIME visokias ligas. Tą sek
retą sužinosite kaip vartosite MUSU VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI
vaistai PASEKMINGAI GYDO.
Visuose gerose APTIEKOSE visoj Amerikoj galima gauti šias musų
liekarstas:
Salų ta ra Riteri dėl vidurinių ligų.
Rcgulatorius dėl moterių.
Kraujo Valytojas kurie pats užvardijimas išaiškina reikalingumą.
Salutnro Linlmentns dėl visokių kaulų skaudėjimo ir kitokių skausmu
Trajanka Kas-gi dar jos nežino? Tos garsingos namų gyduolės.
Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių—siunčiame už dyką.

SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY
1707 So. Halsted St.,
Tel. Canal 6417
Chicago.

DIDŽIAUSIA ĮIETUYISKA KRAUTUVE CHICA60JĘ

rc;P«A»L QLBHN KONCB«TINA

3

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Masu krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Uflaikom visokius laikrodžius, žiedus, Silabi
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviSkais rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prusifikų ifidirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
muzikališkus instrumentus atsakančiai.
'

Steponas P. Kazįaviški
4632 So. ASHLAND AVĖ.,

CHICAGO, ILL.

Telefonas: DROYEB 7309

<' *

^•štndieius, Kovos 12,

BHffUGSS
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TEATRAS GENOVAITĖS
5 iu Veiksmių 7-nių paveikslų Melodrama
Visas pelnas skiriamas Lietuvos šelpimo Fondui

Rengia

Lietuvių Moterų Draugija

0 Renku* Benuvuitėu turtint, .......................................................

Nedėlioj. Kovo-March 13, 1921 m.

................... J. Miškus

M. NĮeldažio aukoja svet. dykai šiam vakarui
Pradžia 7 vai, vakare.
Įžanga 75c., ir 50c.

7 Berta Genovaitės tarnaitė .............. ........................................................ E. Pocienė
S Ragana .........................................................................................................................XXX
U Mauras ................................................................................................................ J. Granus
10—11 Rūstis Gailus du budelei ...................................... J. Grunas, F. Sutkus
12 Alkus Gobius tarnai ir mergiiios .1. I kuzi-, M. Mm-eltnonus, K. Nobnr,
J. Mišku-, J. Juozaitis. N. Slogaiėiukė, K. Zineiiėliikę, E. Pocienė, A. Grlgonieilė, Ė. Juozniėiukė.

1 Genai aite jauna Grovlcnė ................ ...................................... W. Mlsevlėlutė
2 Nlglttvr tirai us . ......................................................................... .. ................ a. S. T-Ils
3 £i Stfhils ....................................................... .....................................
G. Lapinskui*
4į (Tolus nedora- dvaro iiiveiztla ..................................................................... P. Htogi5 Rinitus kaulyki*....................................................................................... P. Y. Petraitis

Lietuvos dukt. draugystė rengė Genovaitės veikalu su visom spėkom. LoSėjai gana gerai išlavinę manom atsakančiai suloš pertraukose bus taip-put
kitoki panirginimui, dėl užgancdlntnm publikos. Lietuvių dūk. Kviečia kenoskaitlingiausia atsilankyti kadangi Genovaitės veikalas nebus greit perstatytas nuoširdžiai kviečia
Draugija Elei. Dukterų

M.

Meldažio Svet. 2242-44 W. 23-rd. PI.
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išskaitliavo, kad Lietuvos pi- NAMAI ANT PARDAVIMO, r
arG 47-Izm Gatvėn
Tel. Drover 7048
lietis turi $9, o Lenkijos $271.- Parsiduoda naujas mūrinis
19
j namas ant 2 lubu 6 ir G kamDn C. Z. Vezelis
I
e
I
. .
bariai, gazas, eleetrie. ir vanos
LIETUVIS DENTISTAS
J. Trakšelis.
4712 SO. ASHLAND AVEMUK
Beisnientiis 9 pėdų augščio.
| Universal State Banke j
priešinga Kristaus buvimui
MELROSE PARK, ILL.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak
Kaina $8,600.00 ant BridgeSeredoml* nuo 4 lig 9 vakar*
_______
tint žemės niekais nuėjo. Kad
CICERO, ILL.
|
Tas Nemato Blogų Laikų.
|
porta.
Mijs kolonijoj gyvuoja ke-jdar Įpuolus j didesnę aklybę,
Parsiduoda mūrinis biznia
liolika draugijų. Mažais rasi jie Vasario 18 d., po Lietuvių
Šv. Kazimiero dienoje, Ko vus namas ant Auburn Avė. ir
1 Universal State Bankas Į
tokiu žmonių, kurie nepriklaų-; M. Literatiškos draugijos su vo 4, buvo išstatytas šv. Sa
Dr. I. E. MAKARAS
\V. 34tli St. 1 štoras ir 4 kam
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
eitų kokioje nors draugijoje.' si rinkimo, surengė debatus, kramentas ir per visas mišias
X Yra lUdžiausias Lietuvių Valstljinis liaukas Amerikoje šiame lwui- S
bariai iš užpakalio 2 flatai po Ofisas 10900 So. Mlehigon Avc., S ke yra geriausiai ir saugiau -lai laikyti pinigus, nes Suv. Yalst. Ir ~
Dauguma priklauso net ir prie priešingas Dievo buvimui. Po Šv. renkamos aukos Lietuvos
Chieagos Miesto \ aidžios yra Depozitoriuis šio Įmuko ir pinigai yra g
4 kambarius ant antrų lubų ir Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 iki 4 po H
S išmokami ant pirmo pareikalavimo.
X
piet, 6:30 Iki 8:30 vakare
trijų,
keturių. Bet kiek debatų eicilikueiai nubalsavo, reikalams.Mok. vaikai visų die
mūrinis kategdžius ant lota Residencija: 10538 Perry Avė. S
Banko Valandos: visiems parankiausios: Suimtomis atdaras vi- S
jie gauna susirgę? (Ii $5.00 jog vis-gi Dievo nėra. Po nu-Įnų adoravo Šv. Sakramentui,
Tel. Pullman 342
galo. Kaina $6,600.00.
X sa diena iki 8:30 vakare ir Vtarninkais vakare nuo 6 iki 8:30. l*u- S
Ksavaitėje. Žinoma, gerai ii’,balsavimo leista duoti klau- Vakare buvo mišparai, pamok
S prastom dienom nuo !) iki 4 valanda po pietų.
=
Parsiduoda graži farma 80
tas, bet jei apskaitiiuoti, kiek j simai ir kritikuoti jų debatus. sIas ir iškilminga procesija
akeriai žemės su gyvuliais ir
per metus išmokama visoms .Jiems ant nelaimės pasilikę? V’isos tos dienos pamaldos bu
bailiukais, ir yra visokios ma
Banko
Capital
dr-joins, tai pasidarytų daug vienas iš katalikų, moksleivis vo laikomos už tėvynę Lietu šinos kas tik būt reikalingas
V. W. RUTKAUSKAS
Turtas
and
pinigų, nes prie mėnesinių mo- A. Aidulis, vienas sudėjo ki- vy. Procesijų labiausiai puo
ADVOKATAS
prie gyvenimo, ir farma yra
Trys
kesčių dar prisideda visokios šenėn jų debatus, sumušė tuš- šė Šv. Ant. parap. mokyklos
Surplus
Ofisas Didmiesty I:
galima mainyti ant namo, tik
onai
bausmės už nebuvimą baliuje eias kalbas ir faktus kuriam visokio didumo mokiniai (ber
29 South La Šalie Street |
$250,000
Cliicago.j. Del didesnių infor
Dol.
arba piknike, ar susirinkime, paprašius klausimų nei vienas naičiai ir mergaitės). Jie bu
Kombarls 324
macijų tai galite kreiptis in
Telefonas: Central 9X9*
Dauguma sako: mokame Bo negalėjo duoti. Tuomi visos jų vo taip parėdyti ir išlavinti, mana ofisą.
I PINIGAI LIETUVON GERIAUSIAI DA“AR PASIUN- i
25c. j mėnesį. Taip. Bet kuo- nusiraminimui pastangos vel- kad visa bažnyčia džiaugėsi
G.
PETKUS
Vakarais,
812
W.
33rd
St
P. Koresp. A. žiūrėdama į iškilmę. Vaiku
|
ČIAMI PER ŠIA BANKA
š
met numiršta narys plikiau- ^u* nuslydo,
Telefoną*: Yards 4«8«
Real
Estate
čių buvo daug. Laimingi tė
santis keliose dr-jose, reikia
E
Guarantuojame pristatymą.
|
SHEBOYGAN, WIS.
Loans & Fire
š
LAIVAKORTES TIESIAI
!
vai ir vaikučiai turėdami savo
užsimo keti ir tris ir keturis
parapijoje Šv. Kazimiero sese
dolierius.
Insurance
|
I KAUNA $117.00.
f
Kaip kitur, taip ir pas mus S**“““)™! Kovo 6 ,1. ir mes, ris ir tokius kunigus. Žiūrėda
3402
=
LAIKINAI PINIGAI — MARKES NUPUOLĖ. l’ASINAUDUO- S
DR.
G.
GLASER
vra draugijų katalikiškų ir Sliehoygametuai, apvaikšėio- mi į procesijų verkė ne vien
5
KITĘ I’ROGA. PIRKITE BRAUTI S ŠIANDIE.
5
S. Halsted St.
Praktikuoja 29 metai
~
Is kitu miestu siųskite mums dolieriais, o mes pasiųsime Lietuvon «
“tautiškų”. Vienos stipresuės,-'0”10 šv- Kazimiero dienų. Pro- Lietuviui, bet ir svetimtaučiai.
S auksinais sulig kurso.
s
Ofisas 3149 So. Morgan St.
Chicago, III.
Viena senyva moteris neverkė,
Kertė S2-ro St.,
Chicago, IJl.
kitos silpnesnės taip iždu, taip,igramelis susidėjo sekančiai:
SPECIJALTSTAS
ir nariais. Užėjus kokiam kri- Pirmiausia vietinis parapijos bet jos veide matėsi nuliūdi
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
I UNIVERSAL
niškų ligųžiui, silpnesnės įniršta. Be to, choras padainavo “Sugrįžk”, mas daug didesnis, negu verk
OFISO
VALANDOS:
Nuo
19
ryto
pašelpinė dr-ja gera nariui tik paskui Aldone. Juknelutė pa- smas, lies visi jos vaikai jau
Į 3252 SOUTH HALSTEO STREET
CHICAGO. ILL. |
iki S po pietų, nuo < iki 8 valan
FARMOS
dų vakare.
tame mieste, kuriame gyveni. deklemavo “Lietuva”. Po dek- keli metai atkeliavę į Amei*Nedėliomls nuo 9 Iki 8 po plet.
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Išvažiavus kitan miestan, tini Lmacijos vėl choras padaina- kų ir sakosi “apšisvietę”. Lietuvių kolonijoj, kurie norite j
telefono* Yards 087
pirklį i K E, aš Jums galių parodyti i
K
' vo dvi daineli, “Kur banguoja Kai-kurie yra lankę vakari kurie parsidm I ■ ir kur savininkas Į
—ji
maž paleisti,
gyvena,
tai
jeig
jus
norite
pirkti
Nemunėlis
”
ir
“
Sudiev
Lietu

nes amato mokyklas ir sako
fai-g’i, ar nebūtų gera įsira
nuo savininko liet i. ? nuo to kuris Iš
-a
va
”
.
Po
dainų
mus
gerb.
kle

motinai,
kad jie tikėjimo išsi to gyvena. Rašyk man koki didumo
šyti i tokių- draugijų, kurios
Tel.
Yards
6666
Drover
8448
ir brangumo nori pirkti aš jums su
skyriai randasi visose Lietu bonas kun. V. Daunora pasa žadėję ne taip, kaip kad butų mitlu noru duosiu patarimu netik
Dr. V. A. ŠIMKUS
bet ir kzip nusipirkus ūki
Lietuvis Gydytojos, Chirurgas Ir
vių kolonijose ir kuri nekuo- kė trumpų, bet įspūdingų pra koja paspyrė, bet tai padarę iš pirkime
ninkauti manu ei
s:
Akušeras.
met negali <ubankrutvti, ne- kalbų, ragindamas visus Sbe- persitikrinimo. Čia turiu pažy
3203 8. Halsted St. Chleago.
šiuomi duodame žinoti gerbiamai publikai, kad
Joseph P. Geribe
Valandos: 10—12 iš ryto 1—3. ir
yra valdžios priežiūroje. T()s,'>oygano T.ietuvius išvien dur- mėti, kad tie jos vaikai nesu
musų
ofise įvedėm naujų skyrių, būtent
6—8 vakar<“ Ned. 19—12 Iš ryto.
drai.gijos skyriai bus tveria-11,uoto laetnvos labu.. Jam pa- deda tinkamai nei spausdinto Box 142
Scottville, Mich. Hmi ir Lietuvoje, nes dauguma baigus kalbėti buvo renkamos žodžio. Tai bent apšvieta. Tie
Pinigų Siuntimo
aukos Lietuvos Rauti. Krv- jos vaikai visi vedę. Vieni ėnarių grįžta savo tėvynėn.
/
1 žiui.
mę šliubų bažnyčioje, kiti teis
fai-g’i priklausydamas piki, .....
. . Šv
,
REIKALAUJA,
Laivakorčių Pardavimo
Dr. M. Stupnicki
,
..
..
v. A
$10 aukojo Šv. Lauryno dr- me. Jų vaikai nelanko parap.
tokios draugijos gali važiuoti .
. ,v • ,
5., ,
,
.
. . .l-i m Port \\ asington, $2 kun. mokyklos ir neturi progos da REIKIA lietuvių pardavėjų. Yra
3107 So. Morgan Street
per
visa
Amerika,
ir
rasi
jos Daunora.
,
lkPašportų Parupinimo
1
‘
t
’’
lyvauti šioje ir kitose procesi nuolatinė vieta tikram žmogui, kuris
CHICAGO, ILLINOIS
gali pasakyti tiesų, pertikrintum bu
skyrius. Ta draugija yra —
Telefonas Yards 5032
Po $;.: A. Drasutienė, J. jose. Tai-gi ta priežastis seny de. Turi turėt pardavėjo sugabumus.
Susivienijimas Lietuvių Rymo
Išvažiuojantiems
Mano yputttka pagelba, privers prie
Valandos:
— 8 iki 11 iš ryto:
vai
vaikų
ir
anūkų
motinai
pasisekimo
ir užtikrinimo
tuojau.
Katalikų Amerikoje, kuri na Stauskas, «T. žalis, J. Venskus,
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
padarė skausmo įžiūrint į šių Nereikės laukti komišino. Bus apmo mls nuo 6 Iki 8 vai. vakare.
kama pilnai kas savaitė. Tai no yra
rių turi virš 15 tūkstančių ir M. Drasutis, ,T. Kričena, A. procesijų.
Šis skyrius bus vedamas per patyrusį ir pilnai atsaReal Estate Urba Insurance. Atsi
komingų
žmogų.
didelį kapitalų. Prie Sus. gali Juknalis, D. Vilkas, M. Kavašaukite tarpe 9 ryto iki 4 po pietų.
lauskas,
P.
Karčiauskas,
P.
Če

J.
Šliogeris.
18—22 E. V'nn liuren St.
priklausyti ir seni ir jauni,
KVIEČIAME ATEITI IR PASITEIRAUTI.
3-as floras. Matykit
ginskas,
M.
Navickas,
S.
RekRandolph 2898
vyrai ir moterys, mergaitės ii'
MR. Rowny.
A. A. SLAKIS
vaikinai, ii' maži vaikai. Pa laitis, K. Karkazas, P. Bar- A. L. R. K. FEDERACIJOS
ADVOKAT.YS
REIKALINGA
Lietuvė
mergina,
tiuška,
O. Aldakauskienė, O.
Ofisas vidumleštyj
šalpa yra visiems vienoda,
prityrimas
nereikalingas,
čeverykų
iberty and
nvestment o
CHICAGOS APSKRIČIO
ASSOCIATION BIiDG.
skyriuj. Atsišaukite pas
kiek katras nori mokėti: nuo Lyberienė, E. Krieenienė, •).
19 So. Ija Šalie 1 St.
VALDYBA.
Mr. Wefl*el
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietv ]
Alkius & Fromui
25c. iki $1.50 į menesį. I ž Valentu, f. Emiala, M. Bai
3301 Sn.
St.,
Ch’c^įĮo, III.
Panedėliais Iki 8 vakare
I8ti5 South Ashland Avenue
Nedėliomls ofisas uždarytas
$1.00 pašel|>os savaitėje gauna kauskienė, ,1. Rutkauskas, J. Dv. Vad. Kun. F. Kudirka,
Ofisas aldaras nuo i) tai. ryto iki 9 vai. vakare, kasdien.
$14.00, už $1.50 — $21.00. Ap Austravičius.
Pirm. M. Žaldokas,
ANT PARDAVIMO,
Nedėlioj nuo O vai. ryto iki 3 vai. po pietų.
smulkiomis
sumesta Pirm. pageli). 1 Ign. K. Sakalas,
saugos gali paimti kiek nori: Su
PARSIDUODA PIGIAUSIA
VAI.ENTINE DRESMAKINO
nuo $15(1 iki $1.000, ir mokes $47.55. Paskui suloštu Biolo Pirm. pagelb. 2 Al f. Panavas,
COLI.EGES
Mūrinis naujas namas po 5 ir 6
gas
“
lž
tėvynę.
”
Veikale
Nut. rast. 1 P. Cibulskis,
02U5 S. Halsted, 2107 W. Madlson,
tis pagal metus: jaunesnis mo
ruimus elektriką, vanos, beisnientas
I85O N. Well» St.
su stogu, apdirbto porčel užpakali],
kti mažiau, senesnis daugiau. dalyvavo V. Rutkauskienė, ,1. Nut. rast. 2 Juoz. Janusas,
137 .Mokyklos Jungt. Valstijose.
mūriniai porčel iš fronto, visas trlIždiniu. J. Baltutis,
Moko Siuvimo, I'atternų Klrpl-J
mingas kieto medžio, platus lotas
Be to dar nąrvs svkj sa- Byla ir A. Baranauskas. Pro
mo, Designing bizniui ir namams..
šviesus ruimai, gražiausioj (')iieagos
Iždo
glob.
J.
Mockus
ir
J.
liekis.
gruma
pasibaigė
Lietuvos
liimvaitoję dykai gauna laikraštiVietos duodamos dykai. Diplomai.'
dalij geresnios kisisos Lietuvių ap
15 New Yorko be jokių mainjuiu tiesiai |
Mokslas
lengvais
atmokėjlmais..
gyventa.
Galima
sakyti
kad
vienas
įiu.
organų. Nei bausmių, nei ki
Projektų Komisija:
Klosos
dienomis
ir
vakarais.
Pa1
paims šj narna nai pigiausi pirkini iš
BREMEN ir DANZIG
Visiems dalyvavusiems pro
reikalaukit knygėlės.
visos Chieagos. Bergeno ieškantis ne
tokių mokesčių nėra.
Kun. l’rof. Pr. Bučvy,
Tel. Seeley 1643
praleiskite
šios
retai
atsitinkančios
S. S. ANTIGONE išplauks Kovo 19 ir Gegužio 7
SARA PATEK, pirmininkė.'
Šioje kolonijoje randasi to gramoj ir aukotojams taria
progos. Pasiųskite savo vurda ir ad
Kun. Ig. Alijavičius,
reso tuojau r tamstai Ims pasiųstas
S. S. SUSQbEHANNA Išplauks Bal. 6 ir Geguž. 21
Susivienijimo 214 kuopa. Su- ae,iIF. Ht relei uitas,
numeris namo d<-l Jūsų apžiūrėjimo
R.
Kryžiaus
27
skyriaus
Atslšaukit pas H. Claussenhis A Co. Goiicral. Vasužlerinlai Agentai
ir kada gulėsite savo pasiulijima duo
smilkiniai būva pirmų nedelJ. Šliogeris,
100 N. La Šalie Si.. Cliieago, III.
Tel. I rauklin 4130
ti. Nėra sakyta gal jums teks tas
valdyba.
AMERIKOS
LIETUVIŲ
tlienį kiekvieno mėnesio Ig.
Arba kreipkitės prie inųs lokalio agento.
A. Bacevičia,
gražiui namas. Rašydami paminėki
J. A., pirm.
te kiek pinigų turitė. Ir su maža
Kun. V. Kulikauskas,
Vaičiulio svetainėj. Vyrai, mo
suma. pinigų Ims galima nes gera
okykla
A. Nausėdienė,
iškilia tas namas atlaikys. Adresuoki
teris ir mergaitės galite ateiti
te. Charles I rnieh Trustee 4545 So.
Mokinama: angliško* Ir Uatuvtško*
KENOSHA,
WIS.
B.
Sekleekis,
ir pasiteirauti. Visos informa
kalbų, aritmetikos, knygvedyatėa *teTaline)) Avė. 2 lubu Chicago, III.
nografljos, typewrttlng, pirki y bos tei
Koris. Vasiliauskas,
cijos suteikiamos veltui.
sių, Suv. Valst. Istorijos, abelnos Isto

| KAS TAU? u PINIGUS Į

M.

STATE BANK 1

Pranešimas!!

L

L

&I

G.

IJeSe MAl L

M

Klaidos atitaisymas.

P. M. Valuckas.

Bern. Ncnarlonis,
Kun. N. Pakalnis,
Alex Dtirgis.

“ Draugo” No. 53 aprašant,
VALPARAISO. IND.
pamiiiėjioių trijų metų sukak
tuvių Lietuvos Tit'priklausomyS'kiiiadieiiy, Vasario 27 d ' bės įvyko stambi klaida. Kuo
WESTPULLMANIEČIAI!
L. 11. K. M. S. A. 2m kuopa niet ji. Al. Rnčkiis aiškino aI ”
_
'
s
liiikč paskutinį žieminio ber- pie plebiscitų, tuomet išrodė' Atkreipiame Jūsų atydų,
litinio silsi rinkinių, kuriame j Lietuvos ir Lenkijos skolas. kad pas Jus dienraštį “DrauiiĮikiilbėta diilig svarbių rcika-jAnt lentos aiškiai jis išdėjo1 gų” atstovauja p. M. Kiupei kiek kiekvienas Lietuvos pi- lis 11949 So. Ilalsled St.
l’o atsilankymo gerb. |»rol'., lietis Imi skolos ir kiek Len
Pas jį galite gauti kasdien
kun, l’r. Bučio, Vasario 6 d./kijos. Aš užmiršęs parušiau, nusipirkti “Drųugų”, taipmi
|»ajnokinančla piakalba, kad Li<‘tuvos pilietis turi sko pogi galite užsiprenumeruoti
vieliniai laisvieji
labui los $!», o Lenkijos $9,000. Tn-iir apgarsinimų paduoti
I

Karma
160 akrų
parduosiu už rijos, geografljoa pollttklnės ekono
10,500 biidtnkul geri, visokios maši mijos. pllletystėa dailiarešystės.
nos dirbamos žemėj 130 akrų, kita
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
med: ial 15 galvijų 3 geri arkliai |3..
valandos po pietų: vakarais oao
000 Jmokėti. Msifta ūkite
Iki
19 vai.
P. Maužls
2137 N. ttrdini Av. Iluinholdt 0277 3106 So. Halsted St., Chicago

4

ANT RANDOH.
2 kambariai dėl ofino labai patogiiH daktarui arba kokiam kitam bl«niuj. Atsišaukite:
1(1737 S. Mlehlgnu Avc.

Telefonrm ArnltUige 0770

MARYAN S. ROZYCKI
ŠIUŽA uos DUtEKTORII S
Mokytojas Plano, Teorijos ir
Kompozicijos
2021 N. Westėm Avc.
Chleago, Ii).

I
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Re*.

1139 lndependenee Itlrd.
Telefonas Von Buren 291

OR. A. A. ROTH I

Itii-sas

Gydytojo,

rl

Chirurgas

NpccijnliHtas Moteriškų, Vyriškų
Valkų ir vGų chroniškų ligų
VALANDGK: 10—11 ryto 2—3 po
pietų, 7—8 vak. Nedėlioto!* It)—12 d. ji
Ofi-oiM 33.14 Ko. Ilulited SI, Chleage
Telefonaa Hmnv 98*3
lllllllllllllilllllllllisillimilllllllttllllllllli

!

AMERiSOffiSKA L!NtJA
Tie oginĮs

I'atarnntimu

NEWYORX-HAMBURG
Geriausias kelias Lietuviams ir Rusams.

Didžiausi Moderniški Laivai
MONGOLIA MINNEKAHDA (Naujas) MANCHURIA
Kovo 17
Kovo 31
Balandžio 14
(3 rd Kliasas Tiktai
Trečia Kltu-a Iš Ncvv Yorko Į Eilktiiuis 3130.01)

Trečia K įlaša Iš Netv Y'orho 1 l.li poju $132 0(1
Ti-ei los kllasos pasažierlni valgo didžiam dlnlng kambaryj, kur
tarnai jiems patarnauja. Uždaryti kambariai roservuojami mo
terims ir vaikams. Atsišaukite J Kompanijos Ofisą, 14 No. Dearhom btr. Chlcugn, arba į Lokali Agentų.

V*
6

ONCERTAS

lį
=I

F-nios Marijos Janušįvskienes

ii
ii
z♦

Šeštadienis,

DRAUGAS

Įvyks NEOELBOJ, BALANDŽIO 3 d.,
Koncerte dalyvaus apart p-nios Janušauskienės taip-gi ir kiti

įžymus artistai

(tėmykite

“Drauge ’ busimus praneš'mus)

KIMBALL SVETAINĖJE,

Kovas

12,

1921

Jackson Boulevard ir
Wabash Avenue

Bilietus koneertun jau galima pasipirkti šiose vietose: Bridgeporte pas: l’niversal State
Bank, Stankūno Studijoje, Litli. Sales Corp. Ofise, Marinėlių Beautv l’arlor, I’. Baltutis & ('o.
(901 \V. 33rd St. ir lz. Nausėdų krautuvėj (917 33 rd St.) West Sidėj: Draugo” adm., West
Side Press (2259 2?rd St.) ir pas p. lz. llekį, 717 \V. 1 St h St. Town of Lake: Jagiello Bharmaey, 4559 S. Hermitage Avė., ir The Star krautuvėj, 4005 S. Ashland Avė. Cicero, III. Darbininkų
Sąjungos krautuvėj (pas p. Zalageną). North Silėj pas: M. Zaldoką, 1908 W. Division St.
P. S. Patariame bilietus pirktis koanksėiausiai, nes Kiniball svetainė maža, o jau ir taip ge
ra dalis įžangos ženklą išparduota, o iki šiam gražiajam koncertui beliko vos kelios sanvaitės
laiko.
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sykius atėmė Vilnių ir Lietu■
Jviams atidavė. Bet kad Lietu■
NORTH-SIDIEČIAMS!
jviai Vilniuj negalėjo sulaikyti
■
^darbininkų judėjimo, tai parisikvietė Lenkus. Kas paskelbė ■
reikalavimus, kad savo dąrbiIŠ DIEVO APVEIZDOS
Lietuvos neprigulmybę? Ar ne I
ninkams sumažinti užmokėsiu
PARAP.
gerbiamas Trockis? .Jis pirmu I■
2 Veiksnių Vaizdelis iš Lietuvos
ir podraug sumažinti ratas u>ž
t--■
tinis pasauly žmogus, kuris pa
Kovo
4
d.
vietinis
Tautoj
■
prekių vežiojimą. Sumažinus
skelbė Lietuvai laisvę. Mus ■
■
veikibyrius
įrengė
vakarą
■
ratas, pakiltų didesnis
NEDELIOJE
KOVO
13,
1921
I
STREIKAS SKERDYKLOSE maš ant geležinkelių. Kitaippaminėjimui
Šv. Kazimiero valdininkai nedrįso to padryti. I
I
Dabar už tokią geradėjvstę ■ ŠV. MYKOLO PARAPIJOS SVETAINĖJ
1644 Wabansia Avenue I
KABINETO APTARIA
lienos,
kurį
vedė
kleb.
kun.
lg.
kompanijas palies krizis
ir
Lietuviai Trockį vadina žyd- I Pradžia 7 vai. vak. • Įžanga visiems 25c.
Vaikams su tėvais, Įžanga liuosa. ■
MAS.
kai-kurioms prisieis bankrutv- Albavičius. Mokyklos choras, palaikiu. Štai kur faktas, už ■
Veikalas
labai
pamokinantis,
paimtas
iš
tikro
atsitikimo Lietuvoje. Bus kalbė ■■
a
vadaujant varg. J. Balsiui, su
ti. Taip sako kompanijos.
tojas kuris paaiškins apie didžiausią Lietuvių organizacija, Amerikoje ir Lietuvoje. ■
ką mes turime gerbti poną Tro
Kompanijos jau brangina
Tų klausimu greitu laiku giedojo 'Pautos himną ir Šv.
Kviečiame visus atsilankyti
!
S. L. R. K. A. 16 KP. I
ckį, nežiūrint, kad jis ir žydmėsą.
\
svarstys geležinkelių
darbo Kazimiero giesmę.
■
palaikis. Mes, darbo žmonės,
Paskui kalbėjo Dr. Rutkau
Skerdyklą darbininkų uni taryba.
dirbom ir dirbsime, vykinsime
skas. Vaizdžiai nupiešė Lietu
jos viršaičiai vakar Chicago- Į
.
revoliuciją, nors ir kruviniau rinkti atstovai būtinai turi su
je turėjo susirinkimą. Atspau-' DU GAVO LIGI GYVOS vos našlaičių ir sužeistųjų bei sią, kad Lietuvos ponų dabar važiuoti. Bus svarstoma, kaip h
GALVOS KALĖJIMĄ.
R
invalidų kareivių apverktiną
zdinti ir išsiuntinėjami į unitinė valdžia negautų viršo. geriau prisirengti prie Apdrau I
jos skyrius Imliotai darbiniu-: l'tž pavogimų autoinobiliaus padėtį ir nurodė greitą reika Mums neduoda viešų susirin dos Savaitės, taip-gi daugybė 3
kalas balsuoti streiko klausi- iš garadžio ir $130 du pikti* lą šelpti tuos nelaiminguosius kimų laikyti geresnėse svetai kitų reikalų.
3
su gražiu perstatymu dvejose aktuose
maj kuomet kompanijos iš pro- dariu teismo nubaustu nuo 10 musų brolius.i Taip-gi prirodė nėse. Mes laikome prastesnė
P
V. Paukštis, pirm.,
“MAŽIEJI LIETUVOS KARŽYGIAI”
P
testą nieko nedaro, gi iš \Va- nudų igi gyvos galvos kalė- svarba ir reikalą kad Ameri- se. Kaip negausime tokių, eiK. Varanavičienė, rast. P
kos Lietuvių katalikų aukos
shingtono nelaukiama tikrų jiinan kiekvienas.
rengia
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Sime į beismentus. O kaip neP
Katalikų t en- ,
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žinių.
Nubaustu yra: Norinan lfei- biitii/šiuncianios
/ . . .
,
bus vietos ten, tai eisime j MOTERŲ SĄJUNGOS KUO P
tro pirmininkui, arba vysku
DR-STESSV. PETRONĖLĖS
Vakar iš Wasbingtono prane ls ir Marsball McNultv.
“eles”. O kaip ten nebus ga
POMS.
P
pui Ęarevičiui. Tuo budu
šta, kad prezidentas TfardinR
lima, tai eisime į miškus, o
SUIMTA
TRYS
PLĖŠIKAI.
n
siunčiamos
aukos greičiausia
gas skerdyklų darbininkų rei
savo darbo nepaniesime. ”
Visos Moterų Sąjungos kuo i
kalą pavedė Teisybės ir Darbo Policija suėmė: George Ridi-, pasieks savo tikslą ir musų,
Čia bolševikas teisybę pasa pos turi pasistengti prisiųsti ■
departamentam.
. niond, Oliver Beeman ir .lobu) katalikų, visuomenė už savo kė, kad Amerikoj komunis delegates į labai svarbų Oi. i Šv. Jurgio parap. Svetainėje, 32ras PI. ir Auburn Avė.
Taippat buvo pranešta, kadi (’unmiings. Visi trys turi su-į sudėtas aukas gaus prigulintį tams priseis kraustyties į miš Aps. susirinkimą Kovo 27 d., i
Vaidins Šv. Kazimiero Seserų mokinės
■
i
kreditą.
Darbo sekretorius Davis ta; i virš 20 metų amžiaus.
kus. Lietuvoj tokie veikėjai 1921 m., Šv. Jurgio parapijos i Pradžia 7:30 vai. vakare
Įžanga 50c I
I
Po Dr. Rutkausko kalbos jau senai po miškus slapstosi. svetainėje Bridgeporte, 3 va i
klausimą vakar turėjo paduo .Jie prisipažino, kad praeitą
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Kviečiami
visi'kas
tiktai
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ateiti
į
šį
taip
gra

i
ti pačiam kabinetui, kurs tu-1 mėnesį apiplėšę 25 krautuves, rinkta aukos. Surinko arti 120 Ten jiems ir vieta su žvėrimis, landą po pietų.
■
i
žų
vakarą,
nes
tai
yra
gyvas
pavyzdis
kiekvienam
Lie

rėjo posėdį.
I
i
t
i
daugiausiai Atlantic & Paci dol.
Šitas
susirinkimas
yra
labai
vagimis, žmogžudžiais ir vi
tuviui pamatyti taip gražų perstatymą.
I
Toliau kalbėjo Matas Sal sokiais niekšais.
i
.Jei šiandie bus pasiųsti dar fic Tea t'o.
svarbus iš priežasties nei vy i
Kviečia Av. Petronėlės Dr-ja. I
dokas.
bininkams visi Imliotai.
už
I
Pėlicija yra nuomonės, ar
Antrą teisybę bolešvikas pa kimo praeito.
dviejų ar trijų dienų balsavi jie nebus prisidėję prie apip Po to sugiedota 'Pautos him sakė, kad juos prie to verčia Tai-gi delegačių skaitlingas MI
nas ir išsiskirstyta.
mo pasekmės'jau bus žinomos. lėšimo K<*n\vood batikos.
pilvas. Braukdamas ranka per susivažiavimas yra labai rei
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Žmonių buvo nelabai daug, savo pilvą sako bolševikas: kalingas.
Streikas neiš vengtinas, jei
IŠ DIEVO APVEIZDOS
liet visi dnosniai aukojo.
šiandie iš AVashingtono nebus
“Štai tas mus daro revoliu- Tikiu, kaj Sąjungietės pasi
PARAPIJOS.
,
Vargelis.
užtikrinta,
kad tam tikslui
cijonierišku vilku, mes privers rodys darbščiomis, kaip įneši
skiriama arhitraeijinė komisi Dievo Apveizdos No.
)=
ti taip elgties” ir pradėjo pra mais, taip ir atsilankymu.
ir
IŠ T0WN 0F LAKE
ja.
M. S. Oi. Aps. pirm. 1 =
šyti aukų. “Nepadarykite sar
jos valdyba šiuo praneša \
_____
Dar nepakilo streikas, o jau j j- i
A. Jakaitė-šatkienė. 1 =
, , ,, ,
..
,
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i
kaip
pamatė,
kad
visi
bolševi
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.
įdienv, Kovo 13 d., 7 vai. ry- parapiją gerb. kun. N. Pakai
spna mėsą. Sustreikavus, sup le sas' iti parapijinėn svetai-į uis atsisveikino ir su parapijos kai pradėjo grųsties laukan.
Liet. Drfrb. Są-gos 25 kp. susi- =
rantama, mėsa bus neįperka
rinkimas
įvyks sekim. Kovo 13 d., =
nėn. Iš ten “in corpore” ei- mokyklos vaikučiais ir su gerb Renkant aukas kalbėtojas sa
ma, nors kompanijos turi jos siinė bažnyčion išklausyti Mi- seserimis mokytojomis. .Jam iš- k°; “Na, tai dabar aš busiu 1-mą vai. po pietų, Dievo Apveiz. 1 =
pilnas ledaunes.
parap. mokyklos kambary. Viešų
šių Šv. ir priimti Šv. Sakra- jvažiuojant mes sakėm: “ Atsi tautininkas ir klerikalas, nes
nariai kviečiami susirinkti, nes tu
Gerai darbininkų vadai sa
meni ą. Visi nariai turi pasi-i sveikinam su gerbiamu teve- kai-kurie sako, kad tautininkai rime apsvarstyti daug svarbių da
ko, kad kompanijos pageidau
Šv. Antano Parapijos Svetainėj,
imti draugijos ženklus ir bal- liu. Dėkojam už viską. Mes ir klerikalai gražiai pakalba. lykų.
ja streiko. Nes streikas joms
Cicero, Illinois.
tas pirštinaites.
Vadyba, tamstos nepamiršime ir pra Aš jums pasakysiu iš etnologi
Valdyba.
butų pelningas.
jos
(?
R)
mokslo,
kad
senų
se
šome, kad tamsta atminhimei
i Vienuose namuose ties Mor- imi.* savo maldose.’1'
novėj visi gyvūnai turėjo ma
•*«
GELEŽINKELIŲ KOMPANI gan gatve (West Side) poli
KOVO 13, D., 1921 metai
Su dideliu džiaugsmu būda žai kaulų, todėl nieko gera jie
JOS PAKYLA UŽ SU
7:30 vai. vakare
cija areštavo keturis intaria- vo laukdavom jo ateinant į mu negalėjo atlikti, pav., tiaip
MAŽINIMĄ UŽM0
Į'mus plėšikus žmogžudžius. Jie su kambarius, nes visi žinojo žmogus turėjo mažai savo
1900 S. Halsted Str.
KESNIO.
Įmtariami užpuolime, apiplėši- me, kad atėjęs pamokins mus rankoj kaulų, tai negalėjo pa
Veiksmų drama Iš Lietuvos Istorijos
Tcl. ( anai 2118
---------line ir nužudymo saliunininko daug gražių dalykų.
daryti laikrodžio. Bet kaip
Vytauto ir Jogailos Laikuose.
Valandos: 10 ryto Iki 8 vakare
Visos vakarinių geležinkelių I VVittordo, 3767 So. Morgan
žmogui
pradėjo
atsirasti
ran

Gyvenimas:
Kun. Pakalnio darbai ir
kompanijos jungiasi
stato |gat.
2811 W. «8rd Str.
! duosnuinas mums buvo neap kose daugiau kaulų, tai jis pro
Tel. Prospect 3466.
Liet. Vyčių 14-tos Kp.
dėjo
daryti
laikrodžius
ir
kito

sakomas. Baigiantiems nioky► kylu mokiniams jis visuomet kius daiktus. Tokiu budu pra
£ suteikdavo gražių dovanėlių. siplatino civilizacija.” Na, tai
A. Krenčius visiems žinomas ar
f Jo paskutiniai žodžiai: “Su- tau ir bolševiko mokslas. Ką Phone Seeley 7 439
tistas atsižymeją iš “Valkatoje”
DR. L M. FEINBERG
K diev vaikučiai” visus kone čia visus plepalus ir berašyti,
Gydo s|x<-IJnhul visokias vyrų Ir
pravirkdė. Visi mokiniai tą nes ir taip jau perdaug prira
moterų lytiškas Ilga*
Kviečia Liet. Vyčių 14 kp.
|
šiau. Beie, kalbėtojas sakė, 2IO1 Mnilisoii Str., kampas WcsP dieną buvo nuliūdę, nes visi
Avė., Glik-ago
kad niekad dar į tokią žmo ... Valandos:tem
lilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIIIIIIIIIIIItlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU
2-—4 po plet 7—'# vak
J žinojo, kad neteko tėvo, kuris nių
“miąią” nebuvo kalbėjęs.
■ visus lygiui mylėjo.
“
Minios
” buvo 30 asmenų.
II
Mes, mokiniai Šv. Kryžiaus

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.

CHICAGOJE.

STREIKO KLAUSIME BUS
BALSUOJAMA.

TEATRAS “Atsimerkė Akis"

■

i

MILŽINIŠKAS VAKARAS i

I

Nedelioje, Kovo 13 d., 1921Į

i

DR. A. L. YUŠKA ’

riRURBSI

p

Ned., Kovo 13,1921

p
S

parapijos mokyklos 4-to sky
li liaus, linkini gerb. kun. Pa

SUSIRINKIMAI.
ti kalnini ilgiausių metų ir geriausio pasisekimo naujoje vie| toje. Jadvyga Brazauskaitė, SVARBUS PRANEŠIMAS S
4-to skyr. mokinė. A. L. R K. AM. KUOPOMS

■
■
1 Aušros Vartų Par. Svet.,
J
2323W. 23rd Place
I
■
Kalbės iš Lietuvos sugrįžęs visiems gerai žinomas
«
I,
Daktaras A. K. RUTKAUSKAS.
I
ti
ti t , Jisai matė, kaip Vilniaus, Kauno ir Suvalkų rė- ■

II
i

ti dybų gyventojai narsiai gina savo kraštą nuo žiaurių
ti Lenku,
ti
Kviečia TAUTOS FONDO 7-tas SKYRU S
ti
ti Prakalbų pradžia 7:00 vai. vak.
/Įžanga dovanai.
H

Dobiliškis.

I
■

I

IŠ WEST SIDES.
Bolševiką prakalbos.
(Pabaiga).

Lietuviai giriasi bolševikus
iš Lietuvos išviję. Bolševikai
taip stiprus, kad netLenkus ko
tik nesuinųšė. Bolševikai kelis

šiuomi S. L. R. K. A. (’bi
eagos Apskritis praneša kuo
ponis, kad bertaininis susirin
kimas (tuopų valdybų bei at
stovų šaukiamas sekmadieny,
Kovo 13 <1., šv. Kryžiaus pa
rupijos svetainėn (prie 44 ir
So. Wood St.) 4 vai. po pietų.
Visų kuopų valdybos bei

x-

-K

J. P. WAITCHEES
Lawyer
LIETUVIS ADVOKATAS
Vakarais: 4508 S. Aslilnml Avė.
Tel. Vardu 1063
Dlen Ilnoni 518—158 N. Calrk Ht.
Tel. ltundolph 8607

Kur?
Kada?
Kas?
Keno?
Kas Loš?

SVARBUS PRANEŠIMAS BRIGHTON PARKIEČIAMS
I

r

L. R. K. Labdaringa Sąjunga S-tn kuopa rengia

Milžiniškas Prakalbas!
Nedalioj, Kovo 13, 1921 m.

Tel. Canal 2 57

Vak. Ganai 2118

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
,
1821 So, HalMcd Street
Valandos: 10 Iki 12 ryto: 1 Iki 4
po plat. « Iki 8 vakare.

Bažnytinėj svetainėj, ant Fairfield ir 44-tos
Pradžia 6:30 vai. vak.

Įžanga veltui.

Kulbės ffnrftus kalbėtnjial kurie dar nesyk! nesate girdėję Brlghton Parke. Tatp-gi turėsite gera proga rasti savo laimė, nea bus visi
Itkuseli (Įniktai nuo batam ant iOlaltnėjlmo lelatl.
Vislia kviečiami atsilankyti j

minėtas prakalbas
KOMITETAS.
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