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Anglijoje Streikuoja
1,200,000 Anglekasių
___ •______

Karolis Apleisiąs Ungariją
Padavęs Sąlygas
Viviani Nupasakoja, ko Prancūzija
Reikalauja
ANGLIJAI GALI PRITRUK
TI KURO.

PRIEŠ KAROLĮ PAKĮLA
KAIMINIŠKOS ŠALYS.

Gali sustoti visokia produk-i Sako, jo gryžimas grūmojąs
cija.
• i
Europos taikai.

riausybės prisiuntė reikalingu
į nurodymų Jugoslavijai, Čeko
slovakijai ir Rumunijai, ką jos
turi daryti, kad pasipriešinti
Karaliaus gryžiinui.
Kalbama, kad visais l’ngarijos purubežiuis busią sureng
tos inilitarinės demonstraci
jos.

Talkininkai, be to, smarkiai
darbuojasi prieš buvusi iinperatoriu.
NORI TIK MORALĖS PA
RAMOS > .

Apie kitką Viviani tyli.
Washington, Bal. 2. — Pran

TIE IR KITI GIRIASI LAI-1 AIRIJOS KLAUSIME PASKELBTAS RAPORTAS.
MĖJIMAIS.
Nelengva patirti tikrą tiesą. Komitetas apkaltina Angliją

Atėnai. Bal. 2. — čia skel-

Washington, Bal. 2. — Ži-

nomas amerikoniškas Vieno
Šimto žmonių komitetas, kil
lis tyrinėjo Airijos klausimą,
paskelbė savo raportą. Rapor
te pažymima, kad Angliojs pu
tų spėkomis.
(Jlaiku štabas raportuoja, sė nebuvo išklausvta, Bet vie
kai! 11-oji Graikų divizija in-p°je to aiškiausi laktai šutin
ėjusi Geiveh perėjiman ir va- kti dokumentais. Anglija buvo atsisakiusi liudvti komiterosi pirmyn.
Visur, suko, seka dideli mu- tui apie padėtį Airijoje.
Komitetas
už šiandieninį
siai.
padėjimą Airijoje kaltina AnKonstantinopolis, Bal. 2. — gbją. Nes Anglija yra atsisaČia Turkai džiaugsmingai šven kiusi apdrausti Airijos gvvenčia paminėdami tai, kad Tur- tojų gyvastis, nors tie žmones
kai nacijonalistai visur plie- visas laikas skaitomi Anglikia kailį Graikams, įsikraus- jos karaliaus pavaldiniais,
tusiems Turkijon.
į išėmus Ulste/io provinciją,
Turima žinių,
kad baisūs Į visoje Airijoje katalikai
su
mūšiai seka už Eskisbelir ir, protestantais sugyvena geruomanoma, tenai ar tik nebus se santykiuose. (Ji Ulstery a
biejų tikėjimų žmones pjudo
viršų gavę Graikai.
Turkai nacijonalistai sut tie, kam tas apeina ekonomiraukia skaitlingą karuomenę niais ir politiniais reikalais,
Anglija raporte* apkaltinta
ginti miestą Angorą.
už skleidimą ir palaikymą Aibiama, jog Mažojoje Azijoj-?
(Jraikai pažangiuoja nežiūrint
to, kad jie susitinka visur su
stipriomis Turkų nacijonalis-

cūzijos ambasadorius Jusserand buvo čia parengęs vaka
rienę pagerbti specijalį Pran
cūzijos pasiuntinį Viviani,- at
vykusį Amerikon svarbiais rei
kalais.
Po vakarienės Viviani kal
bėjosi su senatorių Lodge ir
su buvusiuoju Suv. Valstijų
generaliu prokuroru Wickersbam.
Prancūzijos specijalis pa
siuntinys kalboje pasirodė la
bai atsargus. .Jis neprisiminė 211.327 ITALAI EMIGRAVO. rijoje teroro, už žudymą liekai
tų žmonių, už naikinimą nuo
net Amerikos pasiketinimo at
šaukti iš Vokietijos savo ka Rymas, Bal. 2. — 1920 me savybių ir už visus ten pra
ruomenę. Lygiai nusidavė nie tais į Suv. Valstijas, Argenti jovus.
ko nežinąs ar tai nieko neda ną, Braziliją ir Kanadą emi Anglijos ambasada čia pasrąs iš to, kad Amerika gali gravo 211,327 Italai. Iš jų 80 tkelbė, kad tas visas komiteto
padalyti atskiria taiką su Vo nuoš, iškeliavo j Suv. Valsti raportas nesutinkąs su teisy
be.
jas.
kietija.
Bet jis drąsiai tvirtino, kad
KOVOS VLADIVOS
Prancūzija nuo Amerikos šian 7 SALYS PAKVIESTOS Į
TOKE.
RAUD. KRYŽIŲ.
die neprašanti materija lės pa
ramos, nei nenorinti, kad Ame
rika dovanotų jai skolas, bet Geneva, Šveicarija, Bal. 2. Tokyo, Bal 2. — VladivosČia pasibaigė internaeijo- tokan su savo buriu kareiviu
geidžianti tik moralės para
nalė
Raudonojo Kryžiaus or-Išvyko priešbolševikinis genemos, kad išgauti iš Vokietijos
rolas Kapper. .Jo kareivini už
reikalingą karo atlyginimą. ganiz. konferencija
Tai lik pradžia. Čia ir ki Įstoti R. Kryžiun pakvies puolė Vladivostoko miliciją.
tur Ims dar daugiau vakarie tos 7 šalys: Austrija, Bulga Kruvini mūšiai seka gatvė
nių. (Jai paskui Viviani pasa rija, Suomija, l’ngarija, Lux- se. Japonai pasilaiko neutra
kys, apie tai, ką šiandie nu eniburgi.ja, Meksika ir Siamas. liai, kol nepaliečiajni jų gyvie
ji reikalai.
tyli.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS. ,
VASARIO 16 D. SUKAKTU
VĖS.
Kaunas.
čia gauta žinių,
kad visoji* Lictuvojo Vasario
16 diena, buvo iškilmingai ap
vaikščiojama.

Panevėžys.
Ties Vytauto
aikšte* buvo iškabintas obalsis: “ Ar Lietuva pražus, ar
■Vilnius musų bps”. Čia pat
buvo surengta karuoinenės ir
šaulių paroda, prakalbos, ma
nifestacija, net orlaiviai, at
lėkę iš Kauno, mėtė atsišau
kimus.
Kuršėnuose, 3,000 žmonių mi
nia reiškė įsitikinimą, kad Lie
tuva turi būt pripažinta de
jure ir Vilnius jai sugrąžin
tas.

METAI-VOL. VI. ' No. 78

CHICAGO J E.
APIPLĖŠTA BANKA.

Keturi automobiliniai plėši
kai vakar pirm pusiaudienio
užpuolė banką
miestely Summit, III., netoli (’bieagos. Pil
ėnu* apie 10 tūkstančių dol. ir
dūmė automobiliu ant Cbiciigo.
Sunimito policija kitu auto
mobiliu vijosi plėšikus ilgoką
galą. Per Cliicago Beit Line
geležinkelį plėšikai per,sprūdo
ir ant vieškelio tuojaus užė
jo traukinis, taip kad polici
ja su savo automobiliu turė
jo laukti kol jis praeis.
Tuo metu plėšikai nežinia
kur atsidūrė.

Steinamanger, vakarinė VnLondonas, Bal 2. — Vienas
milijonas du šimtu tūkstančių garija, Bal. 2. — Buvusis im
ATEINA PAVASARIS.
anglekasių vakar pakėlė strei peratorius vakar čia pranešė,
ką, kuomet kasyklų savininkai kad jei jis turįs apleisti VngaGeriausias pavasariui ženk
nesutiko su darbininkų reika riją, tai jo apleidimas busiąs
las tai tas, kad Cbicagoji* b^Pasvaly, manifestantai ap- dų -kompanijos jau paskelbė,
lavimais klausime užmokesnio surištas su sąlyga leisti jam
kurkė žuvusių ties Subačiumi jog ateinančią vasarą ledas bu
paskelbti prokliamaciją į Unir kitų darbo sąlygų.
kovoje
su berinantininkais’ siąs brangesnis.
Nestreikuoja anglekasiai tik garijos gyventojus. Prokliakapus, išklausė daug prakalketiuriose kasyklose Vorksbi- niaeijoje jis turės jiems išaiš
Kompanijos kaltina buvusią
bų
re, NorthumberhįįMle ir Scot- kinti apie nepalankias aplin
lengvą žiemą. Jos vargšės ne
lande (Škotijoje). Tie sako, kybes, dėl kurių jis esąs pri
galėjusios prisikrauti užtekti
kali laikvsiąsis darbo nežili-, verstas laikinai
pasišalinti,
Subačiaus gyventojai iškil nai naturalio ledo.
mingoj manifestacijoj pasiža
rint iš to galimų pakilti kokių- !kaipo karalius, iš savo šalies,
nors nesmagumų.
- Be to, jis pažymėsiąs, kad iaidėjo, jKisitikėdami savo išrin SUMAŽINA UŽMOKESNĮ.
Su anglekasiais išėjo strei- j kinai patvirtinąs
admirolo
ktai valdžiai, iki galo kovoti
dėl Tėvynės teisių.
kan ir visi kiti mechanikai irĮHorthy regenturą.
VVestern Electric Conipany,
kitos rųšies darbininkai, dir-1 Karolis tą pareiškimą pas(’liaeagoje, paskelbė, kad su
Dotnavoj žemės ūkio ir miš šiuo pirmadieniu 25,000 darbi
busieji prie kasyklų.
j kelbė jx) to, kuomet admirolas
Hortbv
pranešė,
kad
prieš
Ka

ko
mokykla apvaikštinėjo iš ninkų sumažinama užinokesnis
Kasykloms
yra pavojaus.
kilmę. Prie jos prisidėjo ir 5 nuoš. 'Taippat panaikinami
Nepumpuojamas vanduo gali rolio mėginimą grvžti Budavietos
gyventojai.
bonusai.
užlieti kasyklas. Paskui kasy pestan busią pavartotos spė
klose darbas gali Imt sutruk kos.
Kaunas. III — 3. (Elta). Lie
Ramygalos valsčiaus gyven
dytas, ilgiems laikams.
Rumunija sutraukia karuometuvos
užrubežinių reikalų mi
tojai. paminėdami trijų metų
Londonui ir kitiems indus
nę.
nepriklausomybės sukaktuves, nisterija gavo telegramą nuo
trijų centrams veikiai gali pri
išreiškė pasitikėjimų St. Sei savo atstovo, gyvenančio Ta
trukti kuro. Nes turima imt-j Budapeštas, Bal 2. — Ap
mui, reikalavo, kad vyriausy line, kad Estija pripažino Lie
žas išteklius. Pasitikima, kad linkinės valstybės, kurios ru
bė nedarytų su Lenkais jo tuvą, kaipo nepriklausomą val
anglių bus galima gimti iš A- bežinojusi su l ugarija, su did
žiausiu atsidėjimu tėmijasi,
kių karinių ir ekonominių su stiją, de jure.
merikos.
tarčių, bet sudarytų sąjungų
Anglių prilrukimas teeinu kas galės įvykti I’ngarijoje.
Gauta
žinių,
kad
Rumunija
iš Lietuvos, Latvijos, Estijos
grūmoja ne vien Anglijai, bet
ir Suomių. Prie to labai pro
ir daugeliui Europos šalių, ku l’ngarijos pasieniu koncent
SUMAŽĖJĘS VARTOJIMAS
KAMPANIJA
UŽ
TAIKĄ
ruoja
kiiruoinenę.
Ta
pat
daro
testavo prieš vidaus priešusVOKIEČIAI DEL ANGLIŲ
rios priguli nuo Anglijos an
ALAUS.
AIRIJOS
SU
ANGLĮ
Jugoslavija
ir
Čekoslavakija.
degtindarius
ir valdininkus,
glių.
PAKELIA PROTESTĄ.
JA.
kvšius inmličius.
Nežinia, kili]) su tuo streiku Visos tos trys kaiminingos
Washington, Bal. 2. — Iš
šalys
griežtai
nusistačiusios
Belgai parduoda vokiškas an Vokietijos pranešta, kad pas
klosis toliau. Nes vyriausybė
Belfast, Airija, Bal. 1.
prieš
buvusio
imperatoriaus'
imasi visų galimų priemonių
per
glis.
taraisiais keliais metais var Airijos primatas kardinolas Lazdijų organizacijos
persiskyrė su šiuo pasau
prakalbas
paminėjo
ir
apie
prieš galimą šaltai katastrofą. gryžimą Pngarijos sostan. Pas
Berlynas, Bal. L — Taikos tojimas alaus Vokietijoje j Logiie pakėlė kampaniją su
liu Kovo 31. 1921. 31 me
kelbė, kad jos,’ prireikus, pa
Seinus, Dz-akų dvasios cent
metus
sumažėjęs
750
milijonų
tikslu
sutaikinti
Airiją
su
An

sutartimi
pasiremiant,
Vokie

tų amžiaus. Paėjo iš Kau
Youngstown, O., Bal 2.
vartosiančios militarines spėrą, kursai
turi priklausyti
galionų.
glija.
tija
talkininkams
paskirtu
no rėd., Tauragės apskr.,
Čia Ungurį; draugijų bendras kas.
Lietuvai. Tos©* iškilmėse daug
laikotarpiu turi pristatyti dau
komitetas paskelbė, protezo ! *
.
Šilalės parapijos, Gūbrių
Lietuvių dalyvavo ir iš ana
- ,• *
• ••
tt
Militannes
demonstracijos.
gybę
anglių
iš
savo
kasyklų,
RUSIJOS
BOįLSEVIKAI
TU
šiandie negali
būt didesnė, pus demarkacijos linijos.
kaimo. Tapo parvežtas iš
rezoliuciją prieš norėjimą 1 nJ
l
’
ž
tas
anglis
padėta
tokia
RI
MAŽAI
AUKSO.
kaip
400
milijonų
rublių.
AAuroros. III. pas švogerį
garijon grvžti buvusiam im ; Belgradas, Serbija, flal 2.—
not padarytos sutarties Rygo Liepunų gyventojai
Tamušauską.
po numeriu
peratorini Karoliui.
i Prancūzų, .^nglų ir Halų vv- kaina, kuri nepatenkina Vo
n.pi< J
kiečių.
Taip tvirtina Paryžiuje susis je, sovietai 30 milijonų rub
3143
So. Emerald avė.
1,000 žmonių susirinkę užpro
Perniai Vokietija kažkodėl
pietę Rusai.
lių auksu turi atmokėti Len- testavo prieš Santarvės jaisiPaliko dideliame nubudi
buvo sutrukdusi pristatymų
me moterį Alexandra ir
Rnl 9 — či-JTo, apie 20 milijo kęsiniimis pavesti
Paryžius.
Lietuva
anglių. Del to talkininkai pa
nų
rublių
palikta
pasienių
val

dvi mažas dukreles. Lai
apsigyvenusių Rusų socijalisLenkijai.
kėlė protestų.
stybėms,
su
kuriomis
sovietai
dotuvės įvyks Balandžio
tų ir demokratų grupių eko
Kad
taip,
tad
šiandie
jau
\\ AS11 INGT( )N. — Čionai patirta, kad naujos Suv.
4 d., iš šv. Jurgio baž
nomistai tvirtina, kail bolše yra padarę taikas.
Pakuonės ir Garliavos šauliai,
pati
Vokietija
kelia
protestus
nyčios
į šv. Kazimiero
Valstijų vyriausybės nusistatymas kas link Vokietijos vrn
Pagaliau apie' 25 milijonai daugiausia prisidėjo prie šven
vikai Rusijos aukso atsargą
kapines. Užkviečiame vi
toksai, kad Vokietija yra atsukanti už buvusį karų ir nukęri-, prieš talkininkus. Būtent, Vo baigia barstyti. Ir jei pas ju6s rublių išvežta Revelin ir 10 tės upo pakėlimo.
sus gimines ir pažįstamus,
tėjusiems nuo karo gyventojams kitų šulių būtinai turi at kietija patyrusi, kad Belgija yra likę kiek to aukso, tai milijonų Švedijon. Tas auk
gautus
iš
Vokietijos
anglis
lyginti pilnai.
dalyvauti laidotuvėse.
sas, be abejonės, pavartoja
labai mažai.
Šakiai, Kartena. Šimonys,
parduoda neutralėnis šalinis Štai tų Rusų pareiškimas:
Nubudus.
mas bolševikinei propagandai. taippat manifestacijomis ir
ir
sau
padaro
gražaus
pelno.
Alexandra SzneaūkšPARYŽIUS. — Iš Budapešto depešo.įe pranešta, kad buvu
Niekas šiandie negali tikė Taigi bus aišku, kad šian kalbomis pažymėjo savo Tė
Vokiečiai
atranda,
kad
taip
tienė.
sia imperatorius Karolis iš Steinamanger dviejų Anglų ofili, kad sovietai turėtų paga die sovietų raukosi* tos auk vynės meile.
neturėtų
būt.
Kad
toksai
Bel

cierų nulydėtas Šveicarijon. Ta žinia nepatvirtinta.
minę kokių nors produktų, so atsargos bus daugiausia a
gų pasielgimas yra didžiai ne galimų išvežti į užrubežius. pie 350 milijonų rublių.
Akmenė ir Tirkšliai, trukšpristato Sovietų komisarai tą žino lnLONDONAS. — Anglijos vyriausybė atšaukia iš Airijos teisingas. Vokietija
Bet sovietu agentas Litvi- mingai apvaikščiojo neprikla’i
savo vice-karalių maršalų Erencli ir .jo vietoje vice karalių reikalaujamų kiekybę anglių bai gerai taip. kaip ir patys jnov tvirtina, kad IHisija še-Isoinybės apskelbimo sukaktlltalkininkų reikalams, bet neda Anglai.
skiria lordų Edmund TnĮbot, kataliką.
Svetimų salių pinigų vertė, mal
siu piėn. laiku pavartosianti ves, išreikšdami protestą ir
rynmi iš to -gražaus pelno.
Šiandie visi sutinka nuomo 750 milijonų rublių aukso ap pasirįžiino jausmus, kovoti iki imui nemažinu $25,000, Kovo .11
Vokietijai svarbiausia tas, nėmis, kad sovietai jei ką ga-! mokėti iš ii'žrubežiii prekėms. galui už savo Tėvyne.
VVASIUNGTON.
Prezidentas yivdingns ambasadorių
buvo tokia pagal Merchants Lokodėl
Belgai
nepasiklausia
Anglijon paskyrė pulkininką George llarvev, laikraštininkų
an and Trust Co.:
Ii eksportuoti, tai tik vieną Tatai gana bus pasakyti,
jos, ką jie turi daryti su pri auksą. Rusijos piniginė apy- kad sovietai auksų veikiai iš Grinkiškio gyventojai po pa Anglijos sterlinga svarui
iš Ne\v Yorko.
—
statytomis anglimis, kurių tu
varta taip nttžlugusi, kad so eikvos ir Rusija paliks pliku maldų ir manifestacijų baigė Prancūzijos šimtui frankų 6.94
rima
gražaus
ištekliaus.
CHICAGO. — Amatų unijos prie statymo namu nus
4.06
vietai už įvežamas ren pre tėlė, nuskriausta.
šventę pasilinksminimais vai Italijos šimtui lirij
1.60
prendė padalyti referendumą klausime, ar sutikti dirbti su
Vokietijos šimtui markių
kes turi mokėti vientik auk Tai turėtų žinoti Anglai, sčians valdybos namuose.
1.60
kontraktorių siųloma mažesne iižtnokesnimi, ai ir tolinus
ORAS. — Gražus oras šian su.
Lietuvos šimtui auksinų
kurie su sovietais yra padarę
būt be darbo.
die ir rytoj; šiandie šilčiau.
.14
Bet Rusijos aukso atsarga pirklybinę sutartį.
PLATINKITE “DRAUGĄ. ” Lenkijos šimtui markių

A. + A.

PETRAS
SZNEAUKŠTA

NAUJAUSIOS
- ------ K ŽINIOS

PINIGĮI KURSAS.
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eitose šalyse buvo pasirodę
rė daug stambių bendrų da lllllllllllllIflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIinillllllllllHIIIIIIIIIIIIII
LIKTU VIV KATALIKŲ MĖNRAŠTIS žmonės, kurie viešai plūkdavo
lykų ir įguliojo vieną Gib
A.
a.
Kardinolas
Gibbons.
si.
Jie
sakydavosi
pildą
pabons
’ų pasirašyti unt bendro
“DRAUGAS”
armę šv. Vincento Ferrerio.
ganytojiško laiško. Jis yra
Kilia kasdieną išskyrus nedėldienius.
Prenumeratos kaina-.
Vyskupų Taiyba Konstancijo
daugiau Trinity College tarp storoka knyga. Ot’icijalės iš s
(Pabaiga).
s •
CHICAGOJ IK UtSIENYJE:
je
šaukė
šventąjį
pus
save.
Jis
tiktai
žiurėjo
savo
dva

moterų.
traukos
iš
jo
yra
išverstos
ir
Metams .............. ......... $8.00
Nors jis į Tarybų neatvyko, siškuos, kad ji butų nevien Vienu tarpu įtekmingi žmo lietuviškai.
.
Pum-1 Metų ............... .... 4.00
SU V. V AUST.
4
■ * ^***'‘***^55
bet sektantai jo autoritetu ne mokinta, bet ir dora. Tam tik nės buvo suska^ prašyti Šv.
Metams ...................................... $0.00
asketiškų ir Tėvą, kad pasmerktų darbinin ‘NAUJIENŲ’’ ŠĖRININ*
Pusei Metų ............................... 3.00 gavo daugiau naudotis ir iš slui jis parašė
į “VISI LIETUVIAI Į LIETUVIŲ VALST. BANKA”.
Prenumerata mokaal iSkalno. Lai nyko. Paryžiaus
universiteto praktiškų veikalų kunigams kų organizacijų vadinamų
KAMS PRANEŠIMAS
kas skaitosi nuo užslrašymo dienos
Lai būna musų obalsių.
ne nuo Naujų Metų. Norint permai kancleris kun. Jonas Gerson pavadindamas jį “Ambasador Knights of Labor. Kadangi or
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir parašė tam tikrų veikalų peik of Clirist“ (Kristaus pasiunti
Remkime
patys savę o ne svetimtaučius.
ganizacijoje buvo daug karšta Nesiduokit savęs apgauti.
senus adresas. Pinigai geriausia sių
Musų turtas apie
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9:30 A. M. to 12 N.9J
Ryga - 11 - 18. Musų speci- •{Valandos:
1:00 P. M. to 8:00 P. M. “
axa«=a*a«=.a*g^axa:::=gta* #
jalinio korespondento prane
šimu, Amerikos
.Maitinimo adsDr. I. E. MAKARAS
ministracija paskyrė Kauno
Idctuvys Gydytojas ir Chirurgas
vaikums 15,000 tonų ryžių.
Ofisas 10900 So. Miclilgun Avė.,
10 iki 12 ryte: 2 iki
4 po
Klaipėda - 11 - 18. “P. L. Vai.piet,
6:30 iki 8:30 vakare
Balso” pranešimu, Prūsų Lie Resridcncija: 10588 Perry Avė.
Tel. Pullman 342
tuvių tautos Taryba išsirinko
naują direktoriją. Išrinkti:’
pirAiininku Lekšas iš Šen. 1 te
kintų,’, vice-pirmininku - Bra
zaitis iš Veveriškių, nariais
LIETUVIS
d-ras Gaigalaitis iš Klaii&dos,
GYDYTOJAS IK CHIRURGAM
OflBas ir Gyvenimo vieta
Strekvs iš Jakštelių. Bruožis
* 8252 South Halsted Street
Ant viršaus Vniversal State
iš Klaipėdos ir Vžpurvis iš
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo
Kukoraičių.
2 iki 4 po pietų; ąuo 7 iki 9 vak.
»
Nedėliomis nuo lt iki J.
“Vilniaus” pranešimu, ufe
Telefonas Tnrds ŽM4
kelių dienų prasidės ITI-ji pas
kaitų serija T-1919, 11-1920,
z (Seka ant 4 pusi.).

Kad pažinti Amerikos Lie Telšiai. Telšių mieste yra
tuvių kataliku veikimą, rei scenos ir dailės draugija
kia visųpirnia
prisižiūrėti “Kanklės”. Ji
turi savą
jų darbuotei ir sulig darbų skaityklą, knygyną, iš savo
galima apčiuopiamai numaty narių sudaro chorą, daro įvai
ti, kiek Am. Lietuviai kata rių vakarų —- pasilinksmini
likai yra gero Lietuvai pada mų.
,
!
rę. Paimkime tik Tautos Fon Dabartiniu laiku prie šios
dą ir A. L. R. K. R. Dr-ją. draugijos pradėta steigti Te
Žinant kokiomis aplinkybėmis atro Fondas. J šio fondo valdy
prisieina toms įstaigoms dar bą įeina: F. Milevičius, O. Goebuotis, kiek intrigų ir šmeižti] Idneris, A. Fornau, daktaras
iš laisvamanių pusės, priseina Mikulskis ir J. Gedminas.
panešti, kiek visokios juoda- Esą numatoma, kad šis fon
rankiškos agitacijos yra lei das turės pakilti iki 250,000
džiama tų organizacijų antra auksinų sumos. Lėšų sudary
šu? Visa Xai turint omenyje mui taps išleisti tam tikri
vis-gi pasirodo, kad nuveikta' ženklai, skiriami loterijų ir va
SIŲSDAMI PINIGUS per Lithuanian Salos Corporation (Lietuvių Prekybos
gana daug.
t
Bendrovę). Prie Lietuvos atstatymo ir jos piliečių būvio pagerinimo gali prisidėti
karų pelnas, renkamos aukos
Nekartą žmogus klausi sa net Amerikos Lietuvių tarpe.
Amerikos Lietuviai, siųsdami pinigų savo giminėms ir pažįstamiems. Per Lietuvių
vęs, delko taip vadinami “tau Įvairiais budais norima Tel
Prekybos Bendrovę 1920 metais Amerikiečiai p'asiuntė saviems Lietuvon suvirs
tininkai” taip neapkenčia T. šiuose įsteigti Darbininkų pro
(25,000,000) dvidešihit penkis milijonus auksinų.
F. ir R. K. R. Pr-jos? Ką jos fesinę sąjungą, kuri kaip tik
blogo Lietuvai padarė ar gal Lietuvoj karo laiku draudžia
Šiais metais šį Bendrovę pasiunčia Lietuvon kas mėnesis su viršum po peupadaryti? Juk T. Fondas buvo ma. Jau paduota visa eilė pra
kis milijonus (5,000,000) auksinu. Tas liudija kad daugumas Amerikiečių jau su
vienatinis šaltinis, kurio lė šymų Telšių apsk. viršininkui
prato kas geriausia patarnauja persiuntime pinigu Lietuvon.
šomis buvo varoma propa ir net Kaune.
ganda už Lietuvos laisvę. Kas Pastebėta, kad prje šio dar
Norėdamas pinigu į Lietuvą pasiųsti, siųskite per Lietuvių Prekybos Bendro
informavo Jungtines Valstijas bo prisideda ir gimnazistai —
ve, nes pigiau ir saugiau nei viena kita agentūra pinigu į Lietuva neišsiųs. Persi
ir visą Europą 1916—17—18 aušrininkai, kurie nors pasy
tikrinimui galite pabandyti per mus pasiųsti pinigų Lietuvon.
metais apie Lietuvą ir Lietu viai ją gelbsti. Jie leidžia tam KLAIDOS ATITAISYMAS. |į Perkėlė seavo ofisą po num J
Lietuvių Prekybos Bendrovė parduoda laivakortės ant visu laivų linijų važiuo
vius, ar ne Tautos Fondo au tikrų lapų (telegTamų, kad
|4729 So. Ashland Avenuel
kos? Kas užmokėjo $60,000.00, danguje iškilusi revoliucija,
jantiems į Lietuva ir norintiems persitraukti giminės iš Lietuvos.
Specijalistas
I
Vakarykščiame
Draugo” g
MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ! ;
kad pargabenti Lietuvon iš kad nereikią nei į ką tikėti, numery po p. A. Pociaus |DŽIOVŲ,
|Vaiandosnuo 10 iki 12 išryto; nuo® ' E
Važiuodami Lietuvon nesivežkite savo pinigus su savim. Kelionėje visoko gali
Prancūzijos Lietuvos armijai bet vien laikytis obalsio “ne straipsniu kun. P. Bučio prie |2 iki 5 po pietų: nuo 7 iki 8:3ol ! —
vakaie. Nedėliomis
atsitikti. Išsipirkite musų Bendrovėje perlaida (drafta) ant tokios sumos kokios
Nedėliotais 10 kii 1
E
35,000 vyrų drapanas ir medi daryk to kitam, ko nenori, kad raše paskutinės dvi eilutės, gvakaie.
Telefonas Drevei 2880
g
norite
ir parvažiavę Lietuvon, pinigus tuojau gausite be jokiu trukdymu iš musų
kamentus? Ar-gr už tai vadi kiti tau darytų”), kuyiuos korektorio
neapsižiurėjinrti, a
Kauno
Bankos.
nami “tautininkai” parodo sa skleidžia savo draugų ir liau iškreipė visą minti. Atspaus
vo “tautiškumą” šmeiždami dies tarpe.
P. S. ta...
“augštųjų
pasaulio
Norėdami savo pini,gus iš Amerikos į Lietuva perkelti, tai geriausia ir saugiau
arti 47-tos Gatvės
T. Fondą? Kad suprasti tikrą Prierašas. “Aušrininkai” y- mokslo ir vieno reikalui.” Tu
Tel. Drover 7042
sia Lietuvoje įstaiga .Tusu pinigams Lietuvių Prekybos Bendrovės Banka Kaune.
ją priežastį, delko šiandie T. ra žinoma ateistinės, t. V. ne rėjo būti.... “augštųjų pasau
/
Dir.
C.
Z.
Vėzdas
Fondo taip neapkenčia Viso tikinčios į Dievą, jaunuomenės lio mokslo ir meno veikalu.”
LIETUVIS DEMTISTAS
Jei
nori gauti gera pelną už savo pinigus tai pirk Lietuvių Prekybos Bendro
kie “pirmeiviai,” mes rasime organizacija labai palinkusi
4712 SO. ASHLAND AVF.Ill
vės šėru, kurie dabar parsiduoda po $7.00 vienas.
; Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak.
sumos skaitlinėse: pusė mili prie socijalizmo.
Seredomls nuo 4 lig 9 vakare
jono dolierių Lietuvai nuo ASiųsdami pinigus, pirkdami laivakortės ir norėdami gauti daugiau žinių apie
merikos Katalikų per Tautos
musų Bendrovė, kreipkite^ šiuo adresu:
Fondą. Ot delko visokios slap
tos ir viešos juodosios jėgos
sukruto agituot, šmeižti T. (Prisiųstos Liet. Tnf. Biuro).
Fondą. Lietuvi, katalike, ar
Vilnius - 11 - 18. “Vilnius”
duosies suvadžioti visokiems
pranešimu, Vilniaus universi
slaptiems ir viešiems savo idė
teto studentai sumanę įkurti
414 BROADWAY, BOSTON 27, MASS.
jos priešams? Ar duosies, kad
Kada
kankinies
dėl
galvos
kliubą visų tautų studentams.
skaudėjimo, kada regėjimas sil
už tavo aukas jie tau virvę už
psta skaitant, sluVant ar tolyn
Wilkes-Barre, Pa. apielinkes Lietuviai
Chicagos apielinkės Lietuviai kreipkitės
nertų, kad ttive su tavo šven Vilnius - 11 - 18. “Vilnius”
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties J manę klausti
kreipkitės į musų skyrių šiuo adresu:
į musų skyrių šiuo adresu:
tu Įsitikinimu pasmaugus-?! pranešimu, Žydų studentai
S. D. LACHAWICZ
patarimo dėl jūsų akių; mano
20
metų
patyrimas
suteiks
LIETUVY8 GRARORII S
Tik arčiau prisižiūrėk visam atstovai prašę Vilniaus uni
LITHUANIAN SALES CORP.,
LITHUANIAN SALES CORP.,
jums geriausj patarnavimą, dėl
Patarnauju laidotuvėse kopigiausia.
versiteto
rektorį
prof.
Siedleclaisvamanių-rticilikų veikimui,
Akiu,
Ausų,
Nosies
ir
Gerklės
Reikale meldžiu MtsISaukti, o ii'uno
300 Savoj Theatre Bldg.. Wilkes-Barre, Pa.
3249 Halsted St. Chicago. Tel. Yards 6062
Ligos .gydoma specljallsto,
pamatysi, kad jų tikslu yra kį leisti sušaukti universlto darbu busite užganėdinti.
\V. F. MONCRUFF, M. I).
Placc
Chicago, III.
tave suklaidinti, kad gavus iš bute studentų susirinkimą, ku 2311 W. 23rd
TcL C-iial 2100
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiimiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiitiitiiiiiiHiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii
JOHN J. SMETANA,
tavęs aukų, kad tomis tavo riame klausimai butų svarsto
AKIU SPECIJALISTAS
aukomis vėliau tave pati pas mi Žydų kalba. Prof. Siedlecmiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
1801 S. Ashland Avė., Chicago.
>1
maugti.
kis neleidęs susirinkime Žydų
kertė 18.tos gatvės; 3-čios lubos
DR. S. BIEŽIS
I
Kambaris 14-15-16-17
Tad, Lietuvi, katalike, jei kalba kalbėti.
LIETUVIS GYDYTOJAS
Viršui PLATT’S aptlekos
IR
CHIRURGAS
j
tau brangus tavo įsitikini Rektoris norėjęs šį tą suži
Tėmykite mano parašą.
2201 West 22n<l Street
•
Valandos: nuo 10 ryto iki 9
mas, jei nori, kad tavo idėja noti iš Žydų gyvenimo ir reiš
=
H
■■
..........................
..........
'
'
—
S
Canal 6222
>
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto Iki
8114 W. 42nd Street
,
E
=
pasiliktų amžinai, nesiduok kęs pasigailėjimo, kad Žydų
12 d.
Tel. McKinley 4988*
suvadžioti, įdpk tau brangias visuomenė nuošaliai laikosi
į
Lietuvos Vyčių Paskolos ir
|
organizacijas, aukok Tautos nuo universiteto. Pavyzdžiui,
ss
s
Fondan, nes tik T. Fomlas tik universitas turįs fondą, ku
I
Taupymo Bendrovė
1
sliai sunamlos tavo aukas Tė riuo galį naudotis visi studen
=
vynės reikalams.
tai kariai be tautybės skirtu
Pradės nauja serija ateinančiam Panedėli 4-ta diena Balandžio 1921 m.
Generalini Agentai dėl Vidurines ir Rjytinės Imi ropos
Tautos Fondas
mo, bet esąs reikalingas ypa
Su naujų Metų pradėk taupyti piningus nes laikai mainosi ir dabar sutaupytas doNORTH GERMAN LLOYD
222 So. 9-tli St.,
lieris ateityje atneš savo vertė.
tingas fondas, kurį remtų Žy
Iš New Yorko Ik* jokių mainymu tiesiui )
Galima prisirašyti prie Lietuvos Vyčių Bendrovės kas Panedėlį, Šv. Jurgio Para
Brooklvn. N. Y.
dai. Rektoris tuo reikalu jau
BREMENA ir DANZIGA
S.
S.
NE\V
IBM
IIELLE
Balandžio
0
pijos
svetainėje 32-nd PI. ir Auburn Avė. 7:30 vai. vakare.
kreipęsis į miesto Žydų valdy
S. S. ANTIGONE Gegužio 3 |r Birželio 15.
Piningus gali atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo.
bą.
'Pienini per Liepoją via Danzlg. Persėdant Iš laivo ) lnlva.
Atslšauklt pus H. ( laiisscnlus A Co. General, Pusužicrtuinl Agentai
Po 1o rektoris pareiškęs,
Antanas Overlingas, Rašt.
V. W. Rutkauskas, Adv.
Jurgis Žakas, Pirm.
100 N. La Šalie St., Chicago, III.
Tel. Frnnklin 4130
Arba
kreipkitės
prie
mus
lokallo
agento.
3201 Auburn Avė.
kad jis kvietęs rytą kalbų
812 W. 33rd St.
901 W. 33rd St.
—z
Faktui aiškėja, kati Lietuvo žinotoją p. Kovalskį, gyvenan
liiiiiimiiiiiiimmmiiimiiiiiiiiiimmiiiiiimiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiiitiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiii
je laisvamaniai su socijalistais tį Krokuvoje, paimti Vilniaus
stelbia mus, Amerikiečių kata Fniversite rytinių kalbų kalikų vardą. Mat, gautas aukas tedrą, bet jis atsisakęs. Pa
garsinu, kad gavo ne nuo to galiau rektoris prašęs/atstovų
kios organizacijos, bet lik lino padėti jam surasti didelį Žy
Amerikiečių. Man rodos, kad di] knygyną, kurį yra atgabe
SEKRETAS
mes, Amerikiečiai katalikai, nę į Velnių bolševikai.
1549-51-53 W. Chicago Avenue
J
Mes paskelbiamo visuomenei knd esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIE
turim imties naujų priemonių,
TUVIŠKA VAISTINYUIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal
Kaunas
11
18.
J.
E.
Že

prieš tokį nelemtą darbą.
Europos metodą nuo visokių Ilgų.
Mes turime > sekretą kurluoni PERGALIME visokias Ilgas. Tą sek
Mano projektas, Tautos Fon maičių Vyskupas Pranciškus
Radandai, Pečiai, Kar- g
retą sužinosite kaip vartosite MUsV VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI
Karevičius, aplankęs Apašta
vaistai I’AKEKMINOAI GYDO.
dui: siunčiant Lietuvon aukas,
pelai, Pianai, Victrolos, J
Visuose gerose APTIEKO8E visoj Amerikoj galima gauti šias musų
kn<l palaipiniu Amerikos laik lų Sostų, šio mėnesio 17 d. su
llekarstas:
Siuvamos
Mašinos,
Plau■
Raltitnra Riteri dėl vidurinių ilgų.
raščiuose: tokios kolonijos ar grįžo iš Romos į Kauną. Gan
Rogulatorius dėl moterių.
,
ytojo
kelionė tęsėsi 2^savai
narnos Mašinos etc.
draugijos pasiųsta tiek tai do
Kraujo Valytojas kurie pats užvardljlmas išaiškina reikalingumą.
Salotam l.lnltoi'iitas dėt visokių kaulų skaudėjimo Ir kitokių skausmų
lierių, liek lai auksinų ir keno tes.
Trajnnka Kns-gi dar jos nežino? Tos garsingos namų gyduolės.
Reikalaukite musų surašo vaistų Ir žolių—siunčiame už dyką.
Vilnius - 11 - 18. Vilniaus
vardu pasiųsta. Tai jau mus
Cash
arba
ant
lengvų
išmokesčių.
S
priešai negalės užslėpti musų laikraščių pranešimu, Vilniu
SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY
Telefonas Monroe 3683
J
vardo.
je Vaikų prieglaudų Šelpimo
1707 So. Halsted St.,
Tel. Canal 6417
Chicago.
Kas bus veikiama prieš “ci- Komisijos posėdy buvę kalba- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

Greičiausiai Suteiksite Pagelbą
Saviems Lietuvoje.

DR. S. NAIKELIS

w DR. CHARLES SEOAL■!
J
I

ELTOS ŽINIOS.

Saugok aklą regėjimą

LITHUANIAN SALES CORPORATION

1 Svarbus Pranešimas! I

COMPANY.I"

SKAITYTOJįl BALSAI.

■■

i

P. KVORKA & SONS i

ŠTAI

SVEIKATOS

9
ELTOS ŽINIOS.

(Pradžia ant 2 pusi.)
Lietuvos Mokslo Draugijos
Augštuost* Mokslo Kursuose.
Prelegentai bus: d-ras Pr. Augustaitis, dr. .J. Basanavičius,
M. Biržiška, N. llareckis (<Ju
das), M. Keinys, J. Šepetys,
M. šikšnys, B. Untulis, Y.
Vrublevskis (Lenkas) ir kiti.

“Vilniaus” pranešimu, Len
kų leidžialnas Lietuviams su
kvailinti kun. Grondzkio “Mu
sų Balsas”, kuris pernai vasa
rų kartu su Lenkais buvo iš
dūmęs Varšavon, vėlei pasiro
dė. Jis žada taip pat “beša
liškai” gudrauti tarp Lietu
vių, kaip kad be pasekmių mė
gino ana kart. Turinys skystas,
su visokiomis musų žmone
lėms nesuprantamomis “kon
cepcijomis”, bet vienų aiškiai
išskaitėme, kad “MusųBalso”
redaktoriui ir Lietuvos Len
kams Lietuva tėra tik “antra
tėvynė”. Tai mes senai tvirti
nome.
“Vilniaus” pranešimu, nuo
Kovo 1 d. Vilniuj leidžiamas
naujas laikraštis Rusų kalba,
vardu “Litva”, redaguojamas
Mykolo Biržiškos. Nuo tos pat
dienos paliaus ėjęs laikraštis
“Vilenskij Kurjer”. Su visais
uždaromojo laikraščio skaity
tojais atsiteis naujas laikraš
tis.
“Vilniaus” pranešimu, Lie
tuvių kluban kas vakaras su
sirenka nariai: laikraščius ir
knygas paskaito, pasikalba
apie įvairius klausinius ir t. t.
Vasario 26 d. vakarų klubo
valdyba sumanė paįvairinti:
manė šį-tų padainuoti šį-tų pa
skambinti. Kitados dar caro
pastaraisiais metais nereikė
davo jokių leidinių gauti, jo
kių pranešimų daryti — juk
savi žmonės, tikri nariai tik
susirenka. Dabar uoli valdyba
ir policijai praneša, ir laik
raščiuose paskelbė. Paskirtų
valandų atėjo policija ir už
draudė dainavimų ir skambi
nimų: sako, reikia gauti lei
dimas. Surašę protokolų, policistai išėjo. Susirinkusiems te
ko paprastai vakarų praleisti.
Klubo nariai labai piktinasi
tuo. Žinovai sako-leidiino tam
nereikia.

D R A U 6 SS

šeštadienis, Dalanti. 2, 1921

Tauragė. III. 5. Eltos ko-j tanu tapo įvesta visoje Mari 8TATEMĖNT OE THE OWNERSHIP, MANAGEMENT, C1RCU*.
responuen.u piv.u-šimu, uusa- jampolės apielinkėje.
LATION, ETC.. REQUIRED
BY THE AOT OF CONvintieji Vasilčikovo dvarai iš Abiejose apielinkėse buvo
GRESs OE At’GUST
nuomojami dvaro darbinin rasta, jog epidemija atsirado
24th, 1012
I ►
.v
n
. .
, i Of Draugas—Llthuanlan Daily Frlend pubkams. Nuo darbininkų attiku I1UO
IKUH'gVllU
18
Sovietu
Kusii llehed Daily exeept Sundays at Chlcago. Illl,
c
1 noLs, for Aprll lHt, 1921, State of Illinois,
sioji žemė bus nuomon atiduo jos, kurie slapta grįždavo l
eub.ic m
r„r t.,,
ta mažažemiams. Vienas gi pro sanitariškus vartus padahaviiig been dūly sworn aecording to law,
rteposeH and anya that he is the Business
Vasilčikovo dvaras jau dalina rytus aplink Lietuvų.
Manaircr of the Draugas Publlehlnr Co., and
the follovvmg i«, to the best of his
Del puikaus darbo šioje, kaip that
knovvledg© and belief, a true statenient of
mas kariams.
the ownerehip, nianagement, clrculatlon,
of the aforesaid publlcatlon for the
‘‘Unzer Tog” pranešimu, ir praeitose epidemijose, pulk. ctc.,
(late shown in the above eaptlon, reųuired
by t h Act of August 24, 1912, embodied In
Edward
ityan
iš
Scranton,
sectlon 44 3, Postai Lawa and Kegulationn.
dėl ekonominių reikalavimų
prlntgd on the reverse of thls forni, to wlt:
Penu.,
kapitonas
V.
11.
de
So1. That the numes and addresses of the
sustreikavo “Šopeno” alaus
publisher, editor, managing editor, and buslmoskoey
iš
Betliel,
Tena.,
ir
ness managers are:
dirbtuvės darbininkai.
Draugas Publishlng Co., 2334
Įeit.
Luther Bridges iš Sparks, S. Publlaher:
Oakley Avė., Chlcago, III.
“L’nzer Tog” pranešimu,
Bdltor: Rev. Francis Bučys, 2334 8. Oak
ley Avė., Chlcago, Iii.
Editor: None.
vidaus departmento sveikatos Georgia, tapo apdovanoti Vy Managing
Business Manager: Vincent Kulikauskas,
ties Kryžiais 1 laipsnio. Deko 2334
8. Oakley Avė., Chicago, III.
skyrius labai susirūpinęs cho
the owners are: Draugas Publ.
racija, kuri dėl “visuomeniš • 'o.,2. 1.That
o.: Rev. M. Kruszas, 3230 Auburn
leros epidemija pavasario pra
Avė,, Chicago, III.; Rev. H. Vaičiūnas, 494 3
16th St., Cicero. 111.: Mariau Fathers,
kos labdarybės laiku didžios \V.
2336 8. Oakley Avė., Chicago, III,
Mkny
džioj. Kad išvengti tokio cho
others.
nelaimės
”
laikyta
kaipo
ženk

3. That the known bondliolders, mortleros plėtimosi, imasi įvairių
gagees, and other security holders ownln«
las
augšto
atsižymėjimo
ir
vie

or Holding 1 per cent or more of totai
priemonių, tarp kitų ir skiepi
aniount of bonds, mortgages, or other eeeurare: Rev. M. Kruszas, Mariau Fathers.
nas iš seniausių orderių visoj Itios
4. That the two paragraphs next above,
jimo priemonės, tikėdamiesi,
givlng the narnės of the owners, stock
Europoj. Apart trijų dabarti holders, and security holders, it any contain
kad taip pavyks sulaikyt epi
only the list of stockholders and secur
nių apdovanotų amerikiečių, not
ity holders as they appear upon the books
demijų. Viso paskutiniu metu
of the company būt also, in cases wliere the
or security holder appears upon
tik trys kitos vpatos tapo tuom stockholder
the books of the company as trustee or ln
apsireiškė 13 susirgimų.
any
other
fiduciary
į^lation, the name of the
kryžium apdovanotos.
person oi’ Corporation for whom such trustee
“Der Moment” pranešimu,
is acting, is given: also that the said two
paragraphs contain statements embracing
Vilniuje busianti įkurta vietos
affiant’s full knowledge and belief as to the
clrcumst&nces and conditlons under whlch
stockholders and security holders who do
vyriausia tar. (rada maczelna
not appear upon the books of the company
as
trustees, hold stock and securities in a
krajowa), pirmininkaujant ge 40 akrų juodžemis su molių, eapacity
other than that of a bona fide
owner; and this afflant has no reason to
nerolui Šeptickiui. Jų įkurus, geri budinkai, stuba 7 kamba belleve that any other person, assoclation,
or Corporation has any interest direct or inin the said stock, bonds, or other
butų likviduota laikinosios rių namas barne 80 pėdų ilgio direct
securities than as sų stated by him.
5.
That
the average number of copies of
30
pločio,
vištininkas
dėl
100
“Vidurinės Lietuvos” valdžios
eaeh issue of this publicatlon sold or distributed, througli the mails or otherwise, to
vištų, S akrai rugių užsėta 10 paid subscribers durlng the six months prekomisija.
eedlng the date shown above is 13,815.
V. Kulikauskas, Mgr.
“Unzer Frient” pranešimu, akrų pievos, per ganikla bėga Sworn to and subscribed
before me this
31
day
of
Mareli,
1921.
upelis.
2
arkliai
3
kųrvės
30
Vilniaus magistrato maisto
(SIS A L)
Helen Kupshas
Notary Public
skirstymo sekcija įvedė Va vištų 4 kalakutai. 1 mylia nuo (My conimission expiies Oetober
9, 1923).
sario 23 d. miesto gyvento miestelio Luther, Micbigan,
farina visa aptverta dratine
jams maisto korteles.
Vilkaviškis, III. 5. Eltos ko tvora ir randasi prie labai ge
respondento pranešimu, Vasa rų kelių. Priežastis pardavimo
už padėtus pinigus, jeigu pirksi mu
rio 1 d., š. m., Vilkaviškio tur esių vienas. Atsišaukite.
sų
rekomenduojamus,
užtikrintus
Domininkas Druskenis,
gavietėje kainos buvo šios: ruPIRMO MORGEČIO
gių pudui 40-41 auks., kviečių lRfd- 1________ Luther, Mieli.
AUKSO BONDSUS
Procentai išmokami du kartu j metus
72-73 auks., miežių ir avižių
bile vienoj bankoj. \ "
GERIAUSIOS KARMOS.
36-37 auks., bulvių 3 auks. 50 Norinti
pirkti geros tikės teisinga Bondsai po $100 ir $500. Gali pirkti
sk., linų sėmenų 63-67 auks., kaina ir tarpo Lietuvių rašykitę man ir lengvais išmokėjimais.
priaustų jums veltui, knigole tei
svieto svarui 15-15 auks., aš
singai aprašitnčia apie pardHadaina- Perkame, parduodame, mainome ir
likos ir kurioj rasite paiškinta duodame informacijas apie įvairių
kiaušinir dešimčir 7-8 auks., sas
kuomet kokius javus reikia sieti ir komp. SėriiR.
sūrini 8-9 auks., aliejaus sve- kiek j akerl reikia kokių seklu sieti
kainuoja gyvuliai ūkiški pada
Kreipkities J Lietuvių ištaigą.
rni 8 auks., vištai 50-60 auks., kiek
rais ir mašinos. Husite, daug kitokiu
PEOPLESINVESTMENT
C0
jaunam veršiukui 60-80 auks., žingeidžių ūkių pirkėjams aprašimu 220 S. Stato Street lloom 1422

Kaunas, III. 5. Steigiamojo
Seimo Kovo 3 d. po perstogės
posėdy T punktu “Priverstino
Valstybinio trobesių nuo ugnies apdraudimo įstatymo sumanymų” referavo at. Mieleška. Kalbėjo at. Balcas Val
džios atstovas ir at. Rimka.
Prie kitų paragrafų skaitymo
priimta pataisos, pasiūlytos
Teisių Komisijos. Įstatymas
priimtas IlT-čiu skaitymu.
Posėdis pasibaigė
vai.

ko
respondento pranešimu, Tauragės zYpskrities miškų komi
sija Kovo 1 <(. perėmė vai
džios žinion <1 vari (linkės Y.
Žilinskienės miškų viso 47
bėgt. Kailinėlių valsčiuj ir
dvarininkų V. Griškevičiaus
miškų viso 45 liegt. Vainuto
valsčiuj. AbmIii savininkai Lie
luvoj negyvena, o jų dvarus
valdė savininkų įgaliotiniai.
Galutinai vahlžios žinion pe
reina jie Šilalės Rašinskio miš
kas — viso 5(KI liegtarų.
Šis miškas jau apskritie*
miškų komisijos buvo nusavin
tas, bet Miškų Depurtnientas laikinai buvo palikęs pa
čiam Račinskiui miškų prižiū
rėti.
Kadangi Kačiiiskis miškų tin
kamai liepi iži mojo, tai .dabar
Miškų Dopartniiiento įsaky
mu, miškas galutinai nusavi

Gausi 1%, 8%

•

• oka mn
i
i •
, •
tUUhUKS., kmillel

tlVlHl

i •

l ir

pud. svaro 520-525 auks., ve
žimui malkų į metro talpumo
110-120 auks.,
vienaarkliui
vežimui durpių 160-180 auks.
Pašaro visai neatvožta. Galvi
jai pigus ir nėra, kas perka.
AMERIKIEČIAI SULAIKĖ
ŠILTINĖS EPIDEMIJĄ.

Y
(Prisiųsta iš Ain. Raud

l-

Atvažiuokite

prie

manės j

4-ių Įj^cottville, Micb. kur pas inunė ga

Kryžiaus)

Kaunas. Miltinės epidemija,

kuri buvo pradėjus plėtotis
Gruodžio ir Sausio mėnesiuos
il\
visai šaliai, tapo
a*s^’td sustabdinta. Stiprių
Priel,loniU pavartota Alytaus
Marijampolės apielinkėse,
kur buvo daugiausia užkrėstų.
Nuo (‘Įtidcniijos pradžios Anierikos Ibuidonasis Kryžius
Alytuje aprūpino ligonbutj
su penkiasdešimts lovų ir pa
didino ligonbutį Marijampolėj,
idant aprūpintų tris šimtus
ligonių, taip-gi stipri kvaran-

lėsite išsirinkti pigia kaina geriausia
sau ūkė. Aš tūrių paėmęs iš Anglų
Earmierių kurie mufojas laukan iš
lietuvių ūkininkų tarpe J 40 ūkių ant
pardavima mažu. ir dideliu su budinkais su sodnais tūrių ir su gyvoleis
mašinomis ir su Javais ir tūrių 17
ūkių ant išmainimo J miestu namus
visos tos ukios randasi pas mane
viena uždėtoj ir apkolonizotoj Di
džiausioj Lietuvių Ūkininkų koloni
joj Amerikoje Aplinkis miesto Seottvllle Mieli, kurioj kolonijų aš vienas
apgyvendinau 450 Lietuvius Ūkinin
kus kurie gerai ir linksmai gyvena
turi savas visokiu partijų Draugijas,
Parak vijas. Bažnyčia ir savus kapinus. Pas mus oras sveikas vando ge
ras laukai lygus gražus su daug upe
liu ir ežeru, žeme derlingiausia su
moliu maišyta tų musų kolonija tai
yra tikra NAUJA LIETUVA, Aš
turiu paėmęs dar 45 ūkės ant par
davimo Wisconsino Valstijoj mažoj
Lietuvių kolonijoj tai kuriems pas
mus j Seottville atvažavusiems čia
netiku tikės tai mes laivu iš musų
kolonijos jus nuvešinie j tas Wlsronsino
valstijos
tikės.
Atvažiuokite
prie manės turėsite geriausia proga
iš daugybės ukių savo ūke išsirinkti
ir aš daug pigiaus parduodu ukies
negu kiti agentai arba ukių savinin
kai aš turiu tas ūkės išderėjas (Il
gis) už žemiausia kaina. Duodu ūkės
gyvuoliiis ir ūkiškus pudarus ir ma
šinas
ant lengviausiu
išmokėjimu.
Rašykite tuojaus gausite aprašančia
apie ūkės knigele dovanai. Atvaduo
kite o gausi teisingiausia kaina, gera
ūkės per mus nusipirkti. Adresas
A. RIEBIS Ar CO.

!’<■<,pk's Stati- Bank.
Seottyllle, Mleh.

Tel. Harrison 2024

kapitalas ir Perviršis

$245,000.00
Turtas Daugiau

Pirmutine Lietuviška Valstijine Ranka Amerikoje

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd ir Leavitt St.

SAUGUMAS JŪSŲ PINIGŲ UŽTIKRINTAS SAVAME VALDŽIOS BANKE
Jeigu norite kad jūsų pinigai Jum pinigus dirbtų, tai nelaikykite Jų uždare baksuose. Padėkite visus savo pinigus ant taupymo kningutės.
Kad padėsite iki 5 tai dienai bili katro mėnesio tai procento gausite no 1-mos die
no to mėnesio, kuriame pradėjai taupyti. Šis bankoj galite gauti pirkti draftų, chekius
išmainyti visų šalių pinigus, pagal dienos kursų.
Greito Persiuntimo Pinigų Jūsų Giminėms į Lietuva užtikrinam
Bankus Valand: kas dienų nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų Utarninkais ir Subatoms iki 8:30 v. vak.

Į Pinigai, Laivakortes Lietuvon Į
Jau Išmokami į 26 dienas

|

1

Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH)

=

=

Štai pavyzdis kaip apie mus ir musų iš Lietuvos giminiems rašo:

Ę

£

S

"Gavome tuos pinigus 1 300 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. Povilo Baltučio ir padėkuokite Jam, nes per jo banką greičiausiai ir sąžiniškiausiai pareina pinigai. Daug musų kaimynu per Baltuti siųstus pinigus gavAo. Kiti kurie siuntė per kitas bankas laukia.
po 3—4 mėnesius. Vieno žmogaus suvaikščiojo net tris karius laiškai šen ir ten kol gavo pinigus. Po
Baltuti siųsti kartu pareina su laišku, o kartais ir greičiaus.
Naumiestis, Gruodžio 9, 1920
Mokytojas D. Jurjonas

|
=
=
=
f

Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą, ir iš Lietuvos. Padarome legališkus dokumentus, davemystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atstovybės Washingtone.
Parduodame lotus, namus, farmas. Pada
rome paskolos ir apdraudžiam nuo ugnies ir kitų nelaimių.
Visus reikalus a tliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas

Į

PAUL P. BALTUTIS & CO.

X
=

S
~

2
C

Kasdien ir nedėliomis nuo 12 iki 3
po piet.

1 901 W. 33rd Street
Phone s:eeley:=7439T*

~

Tel. Yards 4669

Telefonas Armitage 9770

MARYAN S. ROZYCKI
MUZYKOS DIREKTORIUS
Mokytojas Piano, Teorijos Ir
Kompozicijos
2021 N. We8tem Avė.
Chicago, III.

LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES
Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATONIC.
Prašalina visus nesmagumus
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vųtną.
Pardundama
pas visus aptiekorlua.

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
SPBUI ALIUTAS

Palengvins visų aklų
tempimų kas yra
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, nervotunių., skaudančius
Ir užsidegusius karfiČiu akių kreivos akys,
katerakto, nonriegio; netikras akis Indedam,
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančius
mokyklon. Valandos: nuo 12 Iki 8 vakaro.
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų.

1553 W. 47 St. ir Ashland tAv.
Telefonas Drsver 9660.

Mes turim ant pardavimo gražiose vietose puikių ir gerai išdirbtų gatavų
farmų ir puikiose vietose ukėms žemių beveik visose valstijose ir Kanadoj
Geras farmas mes visada perkam ir parduodam. Mes perkam, parduodam
ir paimam ant pardavimo visokių rųšių namus Chicago] ir aplinkinėj.
Perkam visokius valdžios (govemment) hondsus ir geležinkelių akcijas
Apsaugoj a m nuo ugnies, vagių ir kitokių nuostolių. Skolinam pinigus
ant namų ir ukių. Siunčiam pinigus j Lietuvų paštu, telegramais ir bankčekiais, nes turime savas suskaitąs Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos han«
-Hj •" • ".
• ji-" • .
" • "a
m
j j
koše. Parduodam laivakortes j Lietuvą ir j Ameriką. Mes atstovauja
me ypatas ir korporacijas visokiuose reikaluose. Patarnaujam teisingai.

BANKAS
I

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIIURRRURIRRIHRRR
“Tel. Canal 257
~

1

DR. C. K. KLIAUGA

!

r,
EIETUVTS DENTISTAS
S1M21 So. Halsted St., Chicago, III.5
Kampas 18th St.
Evaland.: 9—12 rytų, ir 2—9 vak.“
i7llllllllllRIIIIIIIIIRIIIIIIIIRIIHRIIIRIIIRR

R-Phone

Clceho

5963

Vilniuj
Liepojuj

ir jo skyriai

Panevėžj
Klaipėdoj

Šiauliuos
Marijampolėj

Egzękutyvis ofisas randasi pačiame vidurmiestyje -gjF
602-604 Y. M. U. A. Bldg., 19 So. LaSalle St., CHICAGO
Turim savo atslovus" Lieluvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Bclgi
azvin Anglijoje,
Anfrlimtn Kanadoje,
.nnj/.in Floridoje,
A eirl w i n Ir
joje,
ir New Vorko min.in
mieste

Raseinius
Virbalyje

kugi-eičiuiiHia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGENTŪRĄ

o?
NBVVARKK. Kol žemus auksino kursas, dėk pinigus L. P. P.
•r
Of tiankan. Ten gausi
9
oi
7% padėjus 2 metams
5% padėjus 1 metams
•'
of
3% padėjus noapribuutam laikui.
o
*

Pinigus pfisiuntiinui priima ir informacijas apie. susidėjimu
banke duoda Banko agentūros vedėjas

DR. A. P. GURSKIS
LIETUVIS DENTISTAS
4847 W. 14th Str. Cor. 49tli Avė.
Cicero, III,
Vai. 9 Išryto iki 9 vsk. Išimant
Nedėlias Ir Seredas

M. NARJAUSKAS

Newark, N. J.

2 747 Broad Street,

0ID2IAUSIA LIETUVIŠKA KRAUTUVE fįHICA60JE

a:PWA»L 0UBBN KOIMCBBTIIMA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena iLdidiiautių Chicagoje

CHICAGO, ILL.

S
r

=
f
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Gydo spccijaliai visokias vyrų Ir
moterų lytiškas ligas
^2404 Madlson Str., kampas Wes1
tem Avė., Chlcago
Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak.

AKI V

5

E
®

Chicago, III. |

DR. I. M. FEINBERG

LIETUVIS

S

Chieago, III.

.M

666 WEST 18th STREET,

■

$,2000,000.00

PARSIDUODA FARMA

Tauragė, III. 5. Eltos

namas.

TftffY

Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negauri.
MaAinėlią l&ifikama drnkuoti ir nfiiio darbams yra naujau
aitM mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, lliubiniua ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Balalaikų, gitarų ir amuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokias ženklus draugystėms, taisome laikrodžiui ir
muzikališkus instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVĖ.,

CHICAGO, ILL.

Telefonas: DBOVBB 7300

T?

Šeltadienis, Bnlnn.1.

. 1921

DRIŪGKS

imimiiMiiiiiiiiirtniniiiniiiiiififmiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiimiimmj
Grinčius, A. Gricius, A. Gru
Pirkite
Dabar
bus, V. Gevilas, M. Grikšelie
nė, A. Dvilaitis, M. Dilevitie
Atdara
-K nė, A. Dailinienė, S. DovidausDienomis
kas, V. Dabašinskienė, M. Do5-kių veiksmų drama,
CHICAGO HEIGHTS, ILL. kės Lietuviai atsilankys musų
vietas, Jz Daujotienė, B. Dauk
----------- Rengia-----------Vakarais
vakaran, o mes užtai busim la
šienė,. P. Jakštu, J. Junčius, O.
Kovo ‘28 d. L. Vyčių 84 kp. bai dėkingi.
Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų 3-čias skyrius
Nedeliomis
Gevilienė,
t).
Jusevičienė,
.1.
S. L. R. K. A. Chicagos
choras surengė vakarėlį. Pro
Vaidins A. L. R. K. Moterų Sąjungos 2-tra Kuopa,
Jankauskas, M. Janušauskaitė,
Pirk Dabar!
Apsk. Koresp.
gramą pildė broliai Kanovnrs=
A. Jurgelis, P. Garbmčaitė, J.
I
Nedalioj, Balandžio-April 3, 1921 m.
kiai iš Cleveland, Dilio. Pir
Gedvygas, A. Jansanienė, M. Specialis išpardavimas =
miausia įžanginę prakalbų pa
’
1644 Wabansia Avė.
Kavaliauskienė, K. Jakštas,
S Šv. Mykolo parapjios svet.
V artotų Karų
sakė kleb. N. Pakalnis. Savo
J. Juškaitis, O. Jurevičienė,
PARDUODAMI ANT
f
Visi kurie dar nematė šio veikalo nepamirškite nt 2 ’kvti ant šio puikaus vakaro, =
monologais Kan. publikų pri
PLANO
B. Jukienė, M. Juškienė, K. Iš 100IŠMOKESCIO
i nes pelnas yra skiriamas dėl Šv. Kazimiero Vienuolyno. Įžanga yra labai pigi. Pradžia =
Karų Oagma pasirinkti
juokino, o labiausia Ch. Hts.
Ješiunas, O. Jankauskienė, M.
5
7-tą vai. vakare, nuoširdžiai lavieeia.
RENGĖJOS.
=
ROADSTERS
senuolius, kurie labai, myli (Surinktos a. a. kun. Serafino,
Jasienė, E. Narsauckienė, J.
5 Pasažierių Touring
niiiiimmiiiiiiiiiiiimmiimiiimiiiiiiiiiimiiiiimmiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH
juokus.
Ciceroje, Ilk).
Ivavalauskas, L Kutis, J. Ka
7 Pasažierių Touring
Tolesniai vietinės parapijos
minskas, O. Krimšienė, J. Kar
(Tąsa).
COUPES
mažųjų choras padainavo ke
pas, K. Kaminskas, M. KavoSEDANS
lias gražias daineles. Chorui
Davė po $1.00: B. Bukaus- lienė, B. Silkinienė, J. Jurge
vadovavo varg. P. K. Atko- kas, J. Pulskis, P. Zickus, J. lis, M. Bagdonas, O. Valiulis, Kiliai su žieminiais Šailimis.
Dideliame Pasirinkime.
čaitis.
Vaitekus, J. Petraitis, J. Ged- I\. Kavaliauskis, J. Kvailys,
Dixie Flyer
Lietuvos Vyčių kuopa pla raitis, J. Batkevičia, P. Valu- J. Varbučauskienė, K. Petro 1920 Hudson
Templur (Californiu Top)
Cole
nesa visuomenei, kad Balan- lis, Zakaras, Mauckas, U. Me- šius, J. Rainelis.
Scripps-Cootli.
Oldsmoblle.
We»tcott
Chevrolet
džio 3 d. statoma scenoje gra liauskaitė, S. Liponavičia, J. Viso labo $808.50.
Franklin
Fords
Dodges
žus veikalas su dainomis ir Valaitis, J. Jonuška, B. JonušVisiems aukotojams nuošir- Ktudebaker
Overland
Apperson
šokiais. Jo vardas yra “Ka- ka, P. Balčius, J. Auglickas, dingiausiai ačiū.
National
VVillys-Knight.
Marmon
minakretys ir Malūnininkas”. K. Bukauskaitė, P. Garbuzas,
Šv. Kazimiero Seserys. Buick
Briscoe
Velie
Chuliners
Prie to dar bus kitokių pamar- Čemauskas, M. Valiulienė, O.
Reo
(Daugiau bus.).
Stephens
Maxwell
Linkienė,
0.
Raikauskienė,
A.
ginimų. Tai-gi Chic. Heights
King 8
Drexel
Kissel
Paige
ir apielinkės Lietuviai nepra Zajauckas, J. Daujotienė, Šlio
REIKALAUJAME
AGENTŲ.
leiskite progos. Vakaras bus geris, S. Bukauskas, L. KrikiMėnesinio lšmokesčio Pliano
Amer. Mang. Steel So. svetai čiunas, O. Gedvilienė, O. Sukš- Atliekamu laiku tuhista gali Karo kaina I.škalno
mėn. Mok.
užsidirbti po $50.00 ir daugiau $200.00
$25.00
$75.00
nėje, 333 E. 14 St. Paremkite tienė, A. Bainoraitienė, M.
300.00
100.00
30.00
į
savaitę.
Užsiėmimas
sma

Riudoniutė,
M.
Souzanauskiešios kolonijos jaunimų.
35.00
400.00
175.00
gus. Patyrimo agentavime ne 500.00
200.00
40.00
nė,
J.
Seleikis,
O.
MonkauskieMalūnininkas ir supleris.
45.00
600.00
200.00
reikia.
nė, O. Takarauskienė, A. Ru50.00
250.00
700.00
55.00
300.00
220 S. State St,, Ruimas 1422 800.00
kaitė,
T.
Žukauskas,
J.
Zalaf 60.00
350.00
900.00
VAJLPARAISO, IND.
400.00
• 65.00
Chicago.
1,000.00
gienas, K. Zakarauskienė, A.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiifiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiii
Nereikia mortgage mokėti
Žagunis,
S.
Žilingaitė,
A.
ZaiNereikia brokerage.
Auka Lietuvos moksleiviams.
Reikalingu mergina ar moteris mo
Nereikia notarių mokėti
)
auckienė,
A.
Pokinienė,
P.
Zakanti
angliškai
lietuviškai
ir
lenkišNereikia tavų mokėti
Sulaukęs Velykų šventės
"typewriter”j
Nereikia i'reighto mokėti
ku!^-laiškų
111rx, vartoti
STOCK
Į
nuvykau pas savo draugų p. karauskas,’ M. Zobiela,’ P. Žic- Atsišaukite
Fotografijos dykai.
kus,
J.
Žadiekis,
V.
VitkeviCentral Mtg. Distr. State Bank
APMAINYK SAVO SENA KARA.
B. S. į Carv, Ind., kuris išYARDS
1112 W. 35 Street
Tavo senas karas apmainomas ant
čaitė,
J.
Vaitkus,
Vaičiulaitė,
anksto buvo kvietęs.
atrokuojant jo vertė.
STATE
M. Valančienė, A. Mocijauc- Reikalauju gero mekaniko dėl tai naujo
Visi pertaisyti Mitchells turi pilna
Papietavus prasidėjo įvai kas, A. Meslys, M. Mironienė, symo
automobilių kuris gerui su
gvarantija kaip nauji.
rios kalbos, tarp kurių prisi K. Martienė, K. Meškis, P. pranta savo darba. Atsišaukite
P. A. Mažeika
Parduodami ant Išmok.
minta ir apie brangių tėvynę. Mockaitis, J. Matkienė, J. Mi
1714 YV. »5 Street
Didysis Bankas
Telefonas Beverly 2400
Tarp kitko užsiminta ir apie kulis, M„ Monkienė, A. MatMiTCHELL
besimokjnančių Lietuvos jau laitė, J. Markūnas, J. Mockus,
ant kampo
DVI KRAUTUVES
nuomenę. Tai-gi <p. P. Misiū M. Kučinskienė, J. Miliaus
232-8
2334
Michigan Aže.
Mieli i gan Avė.
nas įnešė, kad sumestume po kienė, M. Mankevičienė, J.
Pertaisyti karai parduodami abejose
47tos ir Ashland
keletu centų trakų ir-pasiųstu Metrikis, A. Milioraitė, A. Mik
krautuvėse.
me Lietuvos moksleiviams. J- šaitis, J. Mozeris, M. Lekavi
Chicago
nešimas paremtas ir aukojo: čienė, O. Lekienė, M. LiutkieAR NORI GEROS ŪKĖS.
P. Misiūnas ................ $5.00 nė, M. Lukšaitienė, M. Lauri
Turėsi kaimynus su kuriais
Po $1: B. Stankus, J. Ged naitienė, A. Lazdauskas, J.
galėsi susikalbėti kolonijoj ku
vilą ir l\. Kaziuliunas.
Laurinaitis, A. Lenčius, M.
rią njes organizuojame WisPinigai pasiųsti Tautos Fon Lukošaitė, M. Lekavičienė, E.
consine. Žemė gera, 250 pienidam
A. Domeika.
I-giurinaičienė, A. Lukošaitė,
nvčių, geli niarketai, keliai, oE. Lufcošaitienė, P. Ligutienė,
t
ras ir gelžkeliai. Jūsų pasise
AMERIKOS LIETUVIŲ
j'v.’i.'RUTKAiŠKAS
Tel. Randolph 2898
CICERO, ILL.
O. Kližintienė, K. Klimas, T.
kimas yra musų pasisekimų.
A. A. SLAKIS
Krasauskienė, M. Klimas, J.
Ištaisytos ūkės Sand Pavietė
ADVOKATAS
Bal. 3 d. Šv. Antano par. Kasnauskienė, K. Kavaliaus
Ofisas vidumiestyj
Mokinama:
angliškos
ir
lietuviškos
ADVOKATAS
kainuoja nuo $100 iki 250 už
ASSOOIATION BŪDO.
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
svet. 4 vai. po piety A. L. R. kas, J. Kudželis, J. Klizintas,
Ofisas Didmiesty I:
19 So. La Šalie St.
akrų. Gali nusipirkti už $25 o nografijos, typewrltlng, pirklybos tei
Valandos: 9 ryto Iki 5 po pietų
K. Federacijos 1*2 skyrius lai P. Varabauskaitė, B. Vaitkus,
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
29
South
La
Šalie
Street
kitus dasidirbti. Platesnis pa rijos, geografijos, politikinės eoknoPanedėllalg iki 8 vakare
Kam baris 834
kys susirinkimų. Bus išduot, A. Varanius, Ogintienė, M.
Nedeliomis ofisas uždarytas
aiškinimas bus Jums pasiųstos mijos, piiietystės, dailiarašystės.
KTelefonas: Central «3t«
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
raportai, ypač svarbus iš A. I'sienienė, K, Urba, M. Viliujūsų Jkalbt) Reikalingi agen- 4 valandos po pietų: vakarais nuo 6
L. R. K. Federacijos Tarybos šienė, K. Pelrošaitis, V. Ūse
iki 10 vai.
tai.
3106 S. Halsted St., Chicago.il Vakarais, 812 W. 33rd St ■ ■ _
suvažiavimo Cliicagojc. Rep. lis, P. Urbonas, D. TerehienTelefonas: Tards 168»
Homemaker Land Company
■ Dr. M. T. STRIKOL’IS S
zienė, L. Tučienė, Taukevicie-B
II
Lithuanian Department
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas I
Bal. III d„ J. Šalčio svet. nė, A. Tamošaitis, J. Stapo[Tel. Yards 6000
Blvd. 8448
■
Peoplcs Teatro Name
’
127 N. Dearborn St. Chicago.
minto W. 471b Str. Tei. Boul. IfloJ
Dr. V. A. ŠIMKUS
Liet. Namų Savininkų Kliubas naitienė, O. Stankienė, E. Siul-r
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir
“ > .UaiiduB. t, iki 8 vak. Nedėl 10 J
rengia pirmų balių. Tai bus Ifi gaitė, J. Šimeli imas, J. Šlioge
AkuAerag.
■iki 12 ryte.
I
Dr.
P.
P.
ZALLYS
kos metų paminėjimas nuo jo ris, 1. Šimkus, J. Siriunas, I.
8303 H. Halsted St. Cbleago.
Bes. 2914 W. 43rd Street i
Lietuvis Dentistas
_
...........
Į Valandos: 10—12 Iš ryto 1—S ir
Nuo ryto iki plet.
I
įsteigimo.
Strelčiunienė, M. Kimonaus!»—8 vakar* Ned. !•—18 UI ryto
JOKOI So. Mlchignn Atenae
Ui
1
*
1,
-'loKInliy 2«3
Reseland. III.
X
kienė, P. Slalčiunas, P. Stan
Lietuvių kolonijoj,
kurie
norite
II
VAIJlNIHlSj R rito Iki » vakar*
pirkti
l'KE,
iiš
Jums
galių
parodyti
ROSELAND. ILL.
kus, J. Staniiilis, O. šliutškie~ i. PuilmAn 843 Ir 8180,
Į
kurie jiarsiduoda ir kur savininkas
nė, O. Simanaitienė, J. Sanioš- Aš Pranas Kieta, Lietuvos kareivis, gyvena, tai jeigu jus norite pirkti
nuo savininko bet ne nuo to kuris iš
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
Sekmadieny, Bal. 3 t Visų k a, J. Strelčiunienė, O. Sukš- paieškai! savo brolio Motiejaus Kietos to
gyvena. Rašyk man koki didumo
paeinančio iš Vadoklių valšė. šilų pa- ir brangumo norį* pirkti aš Jums hu
Kės. 1139 Indepeudcnce Blvd.
M.
Šventų par. svet. Moterų Su tienė. Ijacintas Šliogeris, O. rap. Kartūno sodžiaus. Seniau gyve mielu noru duosiu patarimą netik
VALENTINE DRESMAK1NG
Telefonas Vou Buren 294
Praktikuoja 38 metei
no Ctileagoje, prieš karę išvažiavo iš pirkime bet ir kaip nusipirkus Ūki
COLLEGES
ltingos 4G kuopa rengia vaka- Rimkienė, 0. Raikauskienė, A. ChicagOM
ir nežinau kur dabar ranOflaaa 8148 Ho. Morgan Bt.
6205 S. Hatetesl, 2407 W. Mndlson,
rų Vnidins ‘Šventoji Agnietė.’ Rukšl ienai V Rimša, A. Ruk- | dasi. laibai norėčiau susirašinėti su ninkauti mano adresas:
Kertė 83-ro Bt.,
Chicago, III.
1850 N. Wells St
v.
i •
•
.
ii
I jiiomt. Prašau atsiliept! jis pats arba
187 Mokyklos Jungt. Valstijose.
BPECfJALISTAH
Rep. stelis,
Rusas Gydytojas rt Chirurgas
O. Piizinskicnc, A. Ruz- , kitų kan žinote apie Jj.
Joseph P. Geribe
Moko Siuvtmo, Patternų Klrply
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chraKpeetjnllstus Moteriškų. Vyriškų
rao,
Designlng
bizniui
Ir
namams
nlftkų
ligų.
giene,
A. Pranaitis,
J. Petro
<^1 JiN A™
l
Vaikų ir visų chroniškų ilgų
.
’
.
’
. .
varde, tai dėlto dedu ) laikrašti jo
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
VALANDOS: Nuo 18 ryto
Scottville, Mich. OFI8O
MOKSLEIVIŲ VAKARAS. Šildė, S. Pocius, P. Petraitis, fotografija. k»M pažjhtate jj plušau Box 142
Mokslas
lengvais
atmokėjimuis.
iki 8 po pl«tų, nuo < iki 8 ralaaVALANDOS: 10—lt ryto 2—8 po
i
•
,
r, .
•
• .man pranešti tokiu adresu:
Klesos dienomis Ir vakarais.
Pa pietų, 7—8 vak. Nedėllomls 10—13 d.
dų vakare.
K.l (ikanianis, A. I etronienė,Į Kaimo K«m<-n<ia niuro* kuopa
reikalauki! knygėlės.
Ofisas 3354 Ko. Halsted Kt„ Chicago
Nodėltomls nuo 9 Iki 1 po plet.
Tel. Seeley 164 3
Balandžio 3 d., 7:30 vai. va B. I’etronaitis, M. Pctrošaitė,;
Telefonas Drovcr 9693
Telefonas
Vaiste
887
LITUI \M 1.
SARA PATEK, pirmininkė.
PARDAVIMUI
pigiai
pulki
for

kare, So. Cbicagos Lietuvių M. Paulaitė, E. PetroŠaitė, D. _
____
IIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIUlilUIIIIIIIIIHIilllllIltlI
ma, 60 akių, U’isconsino Valstijoj.
parapijos svetainėj bus moks Norusevičius, J. Narakus, J.i .....
30 akrų išdirbtos, 30 akrų gražaus
,
*
r
i'aiPKkuu knnihiiiio Brighton ParTik viena mylia nuo miesto
leivių vakaras. Programoj da Nakrošiųs, M. Nautlažas, V . Į ke prie blaivina šeimynos pagildau- Irmiško.
12 mylių
nuo didelio
miesto.
. »■ ir
.• , •
■ , jama kad butų eleklroa šviiaa. Kas Grand Raplds, Wi». Nauji budinkal
lyvaus gabiausios musų sįm’*- Nomse\ icient“, M. Aiaitiiikicuc,' |UriĮC toki kambarį »p išaukite.
ir visos žemdirbystės mašinos. Tarpe
kos. Lietuviai turės progų iš O. Statkienė, A. Samuolis, K.
I’. M.
dviejų vieškeliu, pyle gelžkelio ir ti
102S S. AAimmI St.
pelio. Keturios
melžiamos karves,
girsti tautinių daimi, muzikos Aitutis, M. Adomaitis, E. Ado
Te|efoiin> Lafiiyi-tle IlOttu
vienu telyčia, 17 vištų ir apie 500
vlštuku. Visos sekios jau gatavos
ir pamatyti vaidinimų. Vaka mavičienė, O. Alcksandins,
vien tik
Ir. gyvenk. Visa ūke
ras rengiamas tam, kad pa Ambrazaitienė, D. Alelenaitic- Giminės Iš Lietuvos ieško Siu- aptverta eik
naujomis
tvoromis, par
nlslovo ir Kajetono Glinskių, mo duosiu. pigiai artai mainysiu ant studidinti moksleivių fondų, ku nė, K. Bičiunas, K. Bukaus Į tina,
Roziillja
Glinskienė; Vladis- boa (’hleagos aplelinkyj. Atslšauklt
ris pustuštis, o turime mokslei kas, V. Balsys, J, Bukauskie lovo Romero, brolis, I’etraa Itoriio- greitai.
ras. ieškaniieji paeina nuo Nau
I»H. ' P. Gi KNKIK.
vių, katrie reikalauja paramos. nė, J. Brazuuskas, L, Bernar miesčio.
Kas aide juos žino ma IM47 U 11 SI.
Cicero. IU.
pranešti. Del platesniu žinių
Dd to prašome, kad visi, ku das, O. Barušaitė, Bt’osaukie- lonės
kreipkitės pas Itapolaa Geėtus,
\NT PARDAVIMO.
rio galite, atsilankytume! įtai nė, J. Andcjunienė, P. fier- 3<l I K<-tisitiglon Ai.
( Iiii ago, III
Brlghton Parke, 3 flatų medinis
TAISOME AUTOMOBILIUS
sų vakarini. Visi liksite pil nauskas. J. Budrickas, P. Bal
namas, gu/is, elektra, vanos, toileta.1,
liūindry tilbs landos neša $55 j mė»
Dirhmnc ir tnigoiue naujas ir senus “hateries
riiiiiiie geriausias niašiiuiK ir gcnai patenkinti ir tuos pačiu Irtrius, M. Bnrtušiciiė, J. Bal-Į Parsiduoda 5-kių ruimu Uangolou- nėši.
Kaina 84.850, mokėsi 1804 ant
liausiąs
įtaisas.
Darba
atliekame
greitai.
|
|det
vakarinė
miesto
dali
I
karve
paremsite mokslų einančių jau sius, O. Bulauskicnė, M. Bu i 26 vištų parsiduoda laimi pigiai prle- $1.500 investiuento, priimsiu Ford
a ui ola pliti i u ir $1 200 oaah. Atslšaunuomenę.
činskictlė, K. Balčiūnas, M. j/.antis turiu neatbūtinai važiuot Lili- ktte
P. A. MAŽEIKA
Tel. Bevely 2400
1714 W. 95 Street Chicago.
i*
• ne ta
• t *
• n* '
«11 f i^Ph u U i I
Glehti s«i (įlinkus
E>ame tikti, jog visi ajaoĮin- irgclicnp,
M. Bra\ ickjcn« , J.'-cus s„. Aui>u«i aic.
< liteago.
JDUII n. 3k Place
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LIETUVIAI AMERIKOJE

“IŠ MEILES" arba Žyde Perkrikšte

I

AUKOS ŠV. KAZIMIERO
VIENUOLYNUI.

Pinigai Pasiųsti
Į Lietuvą

Per šią stiprią Valstijinę Banką
Yra pristatomi tenais

LABAI GREITAI.

PEŪPLES

BANK

Avė.

Mokykla

II
I

J

FARMOS

OR. G.

GLASER

DR. A, A. ROTH,

'L

6

DRAUGAS

L? ■ f.'.JJ

. t'.

Šeštadienis, Baland. 2, 1921
■T"—*"'

-K

CHICAGOJE.

RYTOJ! Marijos Janušauskienės

PONIOS M. JANUŠAUSKIE nės nepaprastą talentą nėra
HĖS KONCERTAS.
abejojančių nuomonių, tai ga-

KONCERTAS!

lų-gule, jos gerbėjai ir prūde
Rytoj, 8:15 vai. vakare, gra liui įprašė jos duoti savo kon
žioj nors nedidelėj Kimball certų. Iki šiol ji dainavo kitų
gvvt. (vidumiesty), prie .lac- nardai. Nekuoinefr* toji musų
kson Idvil. ir \Vabasli avė., į- lakštutė nėra atsisakiusi da
yyks piiinas koncertas eliiea- lyvauti Lietuvių pramogose,
/
*
giečių numylėtos dainininkės jei tik jai laikas ir aplinky
p-nios Marijos Janušaus bės pavelijo. Bet rytoj ji savo
tautiečiams pasirodys ir džiu
kienės.
K Gal kas pamanys, kad jei gins savo balsu, savo l.oneer
gu “firmas koncertas”, tai te. Rengėjai vakarų jų gau
KIMBALL SALEJE, JacksonBl.irWabashAv.
ženklina pirmas viešas pasiro dydavo, nes jie iš prityrimo
dymas p- Janušauskienės. Be; žinojo, kati bile kur svetainė
ne taip yra. Toji talentuota ir bus pilfla publikos, jei suži
Graž*ausias sezono koncertas. Apart Marijos Janušauskienės, dalyvaus kon
Simpatinga musu tautietė jau nos, kati p. Janušauskienė dai
iaivirš 10 metų, kaip džiugina nuos. Ta žmonių simpatija i
certo tokie įžymus artistai kaip L. ir K. Saboniai ir Jonas Ramanauskas.
jtnisŲ visuomenę savo tikrai ją ir tasai branginimas jos
Akompanuos p-lė Apolonia Petkiutė.
nepaprastai gražiu ir stipriu aiškiai matosi vakaruosi1, kur
sopranu. Ji nuo jauniausiu sa- ji tik nedainuoja — jąja ne-k
=
x vo dieneliu, dar gal tikrai ne- atsigrožėjama, jos balsu nepri
Koncerto programas bus ypatingai turtingas ir įvairus.
r
• sfcipmtsdaiiiu ir nenujausdama* sisotinama. Ypač paskutiniais
(jerb. visuomenei patartina nepraleisti gražios ■ progos pasidžiaugti musų tau- =
savo didelio talento, jau dai laikais pasirodo jos balse la
nuodavo ar tai prie bažnytiniu vinimosi vaisiai, nors rodos Z
x tos pasižymėjusiais talentais.
r
P-nia Marija Janušauskienė
chorų, ar šiaip puošdavo Lie jos balsas ii- nebegalėjo Imti
tuvių vakarus ir tų laikų kon- gražesnis, bet jis vis eina tur- rTlllllllllllllllllllli(lUlll..:illilllllllui.^.ii;;<lllllllllllllllllilliiiiiiiiiii lllllllllllllllliiillllliiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllliilliiiiliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllln
tingyn — girdisi jame dar
Gertus.
>
IŠ WEST SIDES.
BRIGHTONPARKIEČIAI,
IŠ NORTH SIDES.
. Ponią M. Janušauskienę, ne daugiau auksinio skambesio.
Rytoj,
Bal. 3 d., tuojau po pa
SUSIRINKITE.
perdedant, galime pavadinti Tatai ir laukiame rytojaus,
Bal. 3 d., per sumą, Aušros
maldų
Lab.
Sąj. 6 kuopos įvyks,
•pioniere, artiste — dainininke, kur galėsime iki valios prisi Vartų bažnyčioje prasidės mi
L. I). S. 57 kp. susirinkimas mėnesinis susirinkimas parapijos
kuri visoms musų daininin klausyti jos.
sijos, kurias laikys tėvas Alton
---------------- Rengiamas-----------------salėje. Nariai kviečiami skaitlingai
kėms pramynė takus, bet kuri • Girdėjau, kati apart skait sas Pasijonistas. .Misijos tęsis įvyks pirmadieny, Balandžio 4 atsilankyti, nes yra svarstymui
Dr-stės Šv. Jono Krikštytojo
d., 7»30 vai. vak. Nek Prasid. daug svarbių reikalų. Praeitam su
sau lygios.ričalės dar neturi. Ji lingų rinktinų kompozitorių lig Bal. 10 d.
Rep.
SUBATOJ BALANDŽIO (APRIL) 2, 1921 M.
Panelės Šv. parap, svet. (prie sirinkime nedaug kas svarstyta, —
pirmoji stojo darban — kelti šmotelių, p. M. Janušauskienė
NAUJAS
KLIUBAS.
44-tos’ir Earfield gat.). Kp. viskas atidėta šiam susirinkimui. Mildos Svetainėj
nmsų išeivijos dailę — dainą. rytoj pirmą kart sudainuos
3240 South Halsted Street
musų
jauno,
liet*
daug
žadan

valdyba
gavo
iš
centro
svarbiu
Rodos, su tokiuo galingu, tieDar
prašome
visų
narių
nepamirš

Kovo 13 d. pas Laminus
Pradžia 7 vai. vak.
įžanga 35c. Ypatai
Valdyba.
siiog žavėjaneiu balsu, p. Ja- čio kompozitorio A. Aleksio (4512 Ko. Hermitage ’Ave.) dalykų, kurie bus svarstomi. ti to susirinkimo.
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio puikaus
nušauskienė galėję, jau, taip naujausias, ir kaip žinovai sa buvo didis viekšniškių susi Mums, Lietuviams darbinin
vakaro.
Kviečia visus
KOMITETAS.
tariant, išeiti i platesni pasau ko, gražiausias daineles. Jo'pa- rinkimas, kuriame sumanyta kams, turi rūpėti šiandieninis
AKIU
skutinės kompozicijos pasižino varyti bendrų tautos darbą, pavojus, kuriuo mes iš visų
lį.
ŽINOVAS
dideliu
meliodiškumu, kurios šelpti savuosius prie to ir pusių esame apsupti išnaudo
Bet <lėja!*l\as-gi nežino mu
Atitaiso žvairas akis
Darbdaviai šaukia
sų tautos liūdno stovio. Sun labai atatinka p. Janušauskie moksleivius Lietuvoj Viekš jimui.
vienu atsilankymu. be
jokios
chloro formos.
ku yra jsigaut į pasaulio dai nės jausmingam balsui.
niuose arba kur kitur parapi ir įvairiais budais kursto, kati
Suvirš 800 išgydymų
atsižadėtume
unijų,
ąiba
orga

Programe taipgi dalyvaus jos apielinkėj. Kliubas liko
nininkų tarpą, nors ir didžiaut
užrašuose.
Kodėl Milijonai auksinų (markių) tapo išmokėta Lie
Ateik ir leisk apžiūrėti diplomonizacijų,
kurios
stoja
už
darbi

p.
Jonas
Ramanauskas
jaus

sį talentą turint, jei neturima
užvardvtas
“Viekšniškiut Lietam ir registruotam gydytojui ir
»
tuvoje, pasiųstų per mus?
kuris specijalia išstudijavo
tinkamai išlavinto balso, įžv- lus tenoras, kuris jau Chica- tuvių kliubas.” Tą pačią die ninkų teises. Broliai ir sesės, chirurgui,
gaivų. Ypatingai gydo
Todėl kad mes siunčiam pinigus greitai ir pigiai (pa
fliių pažinčių, galingų protek gai labai užjmponavo. Pp. L. ir ną nuimta visų narių paveiks darbininkai, ateikite į susirin aku;, ausų, nosies ir gerkles
gal dienos kursą).
LIGAS.
cijų bei užtarėjų. Jei mes, iš K. Saboniai puoš vakarų savo lai. Netrukus Viekšniai pama kimą ir tapkite nariais tos dar
PATARIMAS DYKAI
Todėl kad mes pristatome pinigus per 30 dienų.
Ausis
Silpnos
AkĮs | Kurčios
eivijos Lietuviai, labjau gy talentais — ji smuikininkė, tys savo ištikimas dukteris ir bininkų Sąjungos, kuri rūpi Skaudamos
A kis , Tekančios
A us|s
Todėl kad mes išmokame grinais pinigais artimiau
Ausis
Akįa Ūžiančios
Raudonos
ventume vienybėj, jei mokėtu jis galingas baritonas. Jiedu suims, kurie nesutepti ištautė- nasi visų darbo rūšių darbinin žvairios
Ausį s
Akis ' Užkimštos
siame
pačto ir kvitos su parašais priėmėjų randasi mu
me branginti savo tautos žie Chicagoje įgavo didelį prielan jimo dvasios, bet tikri Lietu kais, taip lauko, taip miesto Skaudama
Gerklė
Mosis | Skauda nia
Gerklė
Nosis Silpna
Rėdanti
su
Biure.
Gerklė
Nosis Kataruota
Kreiva
dus— talentuotus žmones, jei kumą visuomenės.♦ Kaip mato- vos gynėjai, karšti Lietuviai dirbtuvių. Ji rodo darbinin Užkimšta
Gerklė
Nosis Papūtus
kams kelią į šviesesnę ateitį ir
Šelptume ir auklė!ūme gabu me, tai rytojaus koncertas y- Žemaičių žemės.
Franklin O. Carter, M. D.
mus, žodžiu, jei būtume pa _ patingai bus įvairus ii- turinin Prie to dar pasakysiu, kad laimingesnį rytojų; ji nurodo
23 metai prie State gatvės
Cliieago, III.
dėję išlavinti tinkamai balsą gas. Vargiai eliieagiečiai greit Viekšnių jaunimas savano kelius, kuriais darbininkai tu 120 State Kt.,
Valandos:
nuo
9
iki
7.
Nedėldietokios gabios dainininkės, kaip besurengs tolTią tikrą dailės riai eina į karuomenę, aplei ri eiti ir iškovoti sau geresnes niais nuo 10 iki 12.
p. Janušauskienės, — šiandie šventę, kaip rytojaus koncer dau mokyklos suolus, kad ir patogesnes gyvenimo sąly
M
be abejo jos vardas butų jau tas. Tokiomis muzikalėmis pa pastačius gimtinę ant musų gas; ji stengiasi įgyvendinti
TĖMYKITE
visus darbininkų taisėtus rei
pasauly praskambėjęs gražiu jėgomis tikrai gali didžiuotis senovės laikų viešpatavimo.
Kensingtono Lietuviai gar
visa
tauta.
garsu. Bet — ji šiandie varosi
Susirinkimas nutarė mokėt kalavimus. Tat visi darbinin lite gauti nusipirkti “Drau
pirmyn tik savo pajėgomis, Svetimtaučiai daug menkes Spo 25c. į mėnesį. Viso narių v- kai ir darbininkės susirinkite, gą,” dienraštį pas p.
nors balsą - tinkamai jau ap- nių gabumų duoda .koncertus ra suvirš 50. Kai-kurie net iš kurie nepriklauso!, prisirašvIG. TYŠKEVICIĄ
ir užpildo milžiniškas svetai Detroit’o, .Mieli., iš West Pull- kit,tapkit lygiais kovotojais už
kainavo jos mokytojai.
314 E. Kensington Avė.
-Bet kadangi jau ir Lietu nes. Musų Lietuvių Cbieagoję niano parapijos atsilankė, kad pagerinimą savo ir savo šeimy
vių, suprantančių ir brangi yra kelios dešimtys tūkstan prisidėjus prie Cliicagiečių nos būvio.
J. A. M., L. D. S. 57 kp. rašt.
nančių dailę, skaitlius išaugo, čių — nekokį atestatą apie sa Lietuvių darbo.
iiiiiiiiiiimmiiiiiiiiimiiiimiimimmmi
o apie ponios M. Janušauskie ve išduotame, jei rytoj kupi Valdv-bon įnėjo: pirm. Ig. M i
FABIONAS ir MICKIEWICZ Vedėjai
IŠ
BRIDGEPORTO.
nai neužpildvtume
mažytės lieška, vice-pirm. Uršulė Lau£"'»...................................... m-I Kimball svetainės. Atminkime rinienė, nutarimų raštininkas Bal. 3 <1. Šv. Jurgio par.
809 W. 35th St. (kamp. Halsted)
Chicago, Illinois.
Ant. Kpingis, finansų rašt. Ele svet. Šv. Jurgio skyrius Šv.
j; Ą^vT^i,
na Šultaitė, ižd. Juozas Lami Aloizo dr-jos rengia balių pa
Parsiduoda lotas Cicero*
ATMINKIT
Siunčiame piningus Lie- g ,.jp atsidavusiai dirba tautos nas, iždo globėjai Knz. Bara rapijos naudai. Draugijos na
apiellnkėje l-'bnl pigiai.
Jog mes parduodame Draftus (čekius) ant. Lietuvos ir Vo
Viskas (rengta: vanduo,;
tuvon, prisiuntimas užtik- | dailėje, mes tuomi pat paska- nauskaitė ir L. Nemunis, mar riai deda visas savo pastan
suros, guzus; salilvokas, i
kietijos
Banku pagal dienos kui'so, o ant sumos virš $1,000.00
-* nutils.
S1 tinsime ir priduosime jiems jė- šalkos — Garelis ir Ukanis. gas, kad jis atnešta kuodigatvė Ištaisyta. Savininkas;
dolieriu dar pigiau, už kurios išmoka grynais pinigais.
linui laiku apleidžia t'lil- :
Iiisuruojaine nuo ugnies, gigų ir tolinus lavinties ir kelti
Rep.
Moksleiviai
paliuosuojami džiausj pelną.
engi). Todėl Kerą proga i
Parupinam pašportus į Lietuva, Latvia ir Russia.
s namus, rakandus ir auto- s musų tautos vardų.
Rep. nuo visų mokesčių, kaip ir ki
norintiems pirkti. AtsiSau- •
kitę | ‘•Draugo” oflsg. ar- j
Parduodame laivokartės iš New eorko arba Kanados Vienu
E mobilius.
l»a vakarais prie savininko ;
IŠ BRIDGEPORTO.
tose idėjinėse draugijose.
Laivu j Bremena. Hamburgą. Liepoją įr Eitkūnus.
£/ Parduodame namus, sko- = NEBUS PIGESNIS PIENAS. Ateinantis susirinkimas įvyks
Stanley
J.
Petkus,
j
Tautos
Fondo
32
sk.
susirinki

Jauskitės pas nujs draugiškai. Patarymai dykai.
E Jiname piningus.
Balandžio 3 d., 2 vai. po pietų, mas įvyks Balandžio 3 d., 2 vai.
3316 Wal’ace St. !
Valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki G po pietų
s Evaldas & Pupauskas = Pieno kompanijos pranešė, Laurino svetainėj (4512 S. po pietų, Šv. Jurgio mokyklos
Vakarais: Utar. Ketv. ir Subatomis iki 9 valandai.
= jog Balandžio mėnesiu pienei Hermitage Avė.) Visi nariai kambary, ant 3-čių lubų. Visi na
840 W. 33rd St.
Nedaliomis
: Nuo 9 ryta iki 3 po pietų.
s kaina pasiliksianti kaip buvus malonėsite atsilankyti.
Yards 2790
riai ir aukojusieji T. F. .kviečiami
atsilankyti..
Ha.il.
kvortai 14c.
. Elena šultaitė. koresp.
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiir

Rytoj, Balandžio 3,1921,8:15 vai. vak.
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ŠOKIAI P A V AS ARINI Al ŠOKIAI
------------------ Rengia —-- ------------Lietuvos Vyčių

13 ir 36 Kp.

Nedelioj, Balandžio-April 3, 1921 m.

SCHOOL HALL,
z

48th ir Honore Street

šK
=t

Pradžia 6:00 vai. vakare

Griež gerinusia muzika tai Armurs Orkestrą dalyvaus visi Chicagoa intiligentai ir visas
prakilnus Lietuviu Jaunimas tai mes tam tikri dėl to ka<l praeitais metais Gruodžio menėsij toj
pačioj svetainėj buvo surengus šokius L. Vyčių 13 kuopa tuomet prisirinko pilna svetainė jauni
mo ir visi kaip vieno tievo ir vienas motinos vaikai linksminos ir gėrėjos prie puikios muzikos iv
visuomet mus prašo kad daugiau surengtum tokiu balių tai gi dabar pasitaikė gera proga pirma
ncdėlia pogyvėnios dabar duodam žinoti Chicagos ir apielinkės jaunimui kad mes da gerinu prisi
rengė užganėdinti atsilankiusius nes daug geresne bus muzika L. Vyčiai 13 ir 36 kp. prašo visus.
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