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Anglija Mobilizuoja Atsargas
Čia-pat Geležinkelių ir Trans
portų Darbininkų Streikas
Atsiduria į Spąstus Visa Graikų
Armija Turkijoje
ANGLIJA LAUKIA DAR
DIDESNIO STREIKO.

TURKAI EINA ANT BRUSOS.

Ant viešpatijos slenka juodi
debesys.

Pavojus visai Graikų armijai.

NORIMA SUMAŽINTI FE
DERALIUS MOKĖS-.
ČIUS.

NAUJAUSIOS ŽINIOS.
Londonas.

— Su streikais

Anglijoje aršėja. Vyriausybė
Viešųjų skolų atmokėjimą no su paskuba atšaukia namo karima prailginti.
ruomenę iš Augštosios Silezi
Washington, Bal. 9. — A- jos, Maltos’ Egipto ir iš kitų

teinantiems fiskaliniams me savo posesijų. Anglijai grumotams sulig paduotos kongre ja pavojus. Premjeras pramasui sąmatos, yra reikalinga 4 to netikėtus šaly perversmes,
milijardai dolierių išlaidoms. tad imasi visų galimų priemo
Republ ikonų atstovų lyde nių. Šiandie jis pakviečia kon
ris ženiesniąjam? kongreso fereneijon pas save trilypės
bute, atstovas Mondell, tvirti- darbininkų sąjungos atstovus.
na, kad toa išlaidos poraugS_ Anglijos karo
tos. Būtinai nuo jų reikia a"įofjsas pasiremiant karaliaus
tnnti mažiausia pusantro mi prokleniaeija, pašaukia tarny
lijardo ir tuo keliu paleng bon armijos ir karo laivyno
vinti žmonėms.
atsarginius, išėmus tuos, ku
Mondell yra nuomonės, kad rie tarnauja Airijoje ir civiviešųjų skolų atmokėjimą rei lėje policijoje. Be to, vyriausy
kia prailginti ilgesniems me bė atsiliepimu šaukia tarny
tams.
bon savanorius nuo 18 ligi 40
metų
amžiaus.
Tas sumanymas Ims paduo
tas kongresui, kaip tik tasai
Paryžius. — Buvęs premje
susirinks tomis dienomis.
ras Clemenceau perspėja talkiininkus, kad Versailleso taikos
MINISTERIŲ KABINETO
| sutartis nuodugniai butų pilKRIZIS UNGARIJOJE.
| doma. Nes kitaip Vokiečiai gaBndapeatea, Bnl. 9. - Pa-j" atsigaivintL
leistas l’ngarijos nacijonalis : Paryžius. — Prancūzijos vvseimas pakilus ministerių ka- riausvbė stoja Suv. Valstijų
bilieto krizini. Krizis jiakilo pusėje salos Yap klausime. Tų
dėl lainkyniosi čia buvusio im salą nori apvaldyti .Japonai.
Prancūzija mėperatoriaus Karolio. Kai-ku- Tokiuo
rie ministeriai atsistatvdino. j gina patraukti irgi savo pusėn
S. Valstijas.

(’ia gauParyžius, Bal. 9.
Londonas, Bal. 9. — Angli ta žinių, kad Turkai nacijonaprieš
jos vyriausybė nusprendė pa listai pakėlė puolimų
šaukti tarnybon laisvanorius draikus Brusos šone.
darbininkus dirbti prie trans (ia daugelis išreiškia nnoportiniu darbų ir kitokiai ša monę, kad visai Graikų arlies tarnybai.
mijai yra pavojaus. Gali nie
Nes neišvengiamas geležin kais nueiti visa jų eksjiedicikeliečių ir tronspor<ltinių dar ja Turkijoje.
bininkų streikas.
Anot žinių, Graikai yra 1aKaraliaus prokleniaeija bus bjau nukentėję, negu pirmiau
pašauktos tarnybon armijos ir buvo skelbiama. Sakoma, G,000
karo laivyno atsargos.
sužeistų Graikų yra Brusos li
goninėse.
Londonas, Bal. 9. — Prem
Paimtas Išnik.
jero Llovd George visos pas
tangos nuėjo niekais suvesti
Iš Turkų naci jonai istų sos
tarybosna streikuojančių ang tinės Angora ofieijaliai pra
lekasių atstovus su kasyklų nešta, jog Turkai paėmę Tssavininkais.
niką, ties Alarmora jura, už
Vakar uu-4Ūi.‘U-iUW'(,kasių 22 mylių pietvakaruose nuo
atstovai susiėjo konfereneijon Ismido.
su geležinkeliečių ir transpor Graikai išpradžių gynė Tstinių
darbininkų atstovais. niką, liet paskui pabėgo, pa BOLŠEVIKAI PAĖMĖ ERIChicago. — Miesto taryba
VANIŲ.
Tariamasi streiko klausime.
likdami daug medžiagos ir ne
pravedė parėdymą, kad vai
Čia neabejojama, kad irtos laisvai.
kams tarpe 19:09 vakare ir
darbininkų organizacijos pa Išnik senovėje buvo vadina Konstantinopolis, Bal. 9. — 16:00 rytą draudžiama
vie
kels streiką. Tuomet trilypė mas Nicea.
Pranešta, kad bolševikų ka- niems, be tėvų arba globėjų,
darbininkų sąjunga bus paki
ruomenė paėmė Erivanių.
būti miesto gatvėse.
Protestuoja prieš Graikus.
lusi. Bus suparaližuoli visoj
šaly visi darbai ir susisieki Londonas. Bal. 9. — Laik
nia, kad ir šventadieniais tiek
raštis Times praneša, kad tal
mai.
nebūna.
kininkai yra gavę protestą iš
Kodėl nesusieita tarybosna.
Po pamaldų prieš bažnyčių
Konstantinopolio.
aikštėje komendantas, apskri
Kuomet
premjeras Lloyd
Šaitano valdžia pakelia pro
ties viršininkas, gimnazijos mo
George pakvietė streikininkus testą prieš Graikų naudojimą
kvt. J.. Gedminas ir Žydų at
taikinti.‘s su kasyklų savinin si Marinom juros pakraščiais
(Eltos žinios).
stovas sakė trumpas, karštas
kais, abi pusi sutiko. Buvo ma ir Dardaneliais. Tas, sako, vnoma, kad viskas pasibaigs ge ra priešinga Sevres taikos su
Vasario 16 d. į Ripaičių kai prakalbas. Nors buvo šalčio
tarčiai.
ruoju.
mą apie 23 vai. atvyko 49 Len apie 16 L, tečiau aikštė buvo
Tečiau pirm pradėsiant ta
kų kareivių su vienu kulkas pi Ina minios. Čia buvo kareivių
rybas, kasyklų savininkai pa
vaidžiu, apsiautė kaimų ir a- ir Šaulių būrys, gaisrininkų
reikalavo susirinkime pirmiau
piplėšė gyventojus, atimdami kuopa, Liet. gimnazijos moki
imti diskusijosna pumpuotojo
javus, mėsą ir bulves, Pasiplė- niai ir Žydų mokyklų bei liau
ir inžinierių klausimą ir tuos
šę Lenkai sugrįžo į Linkmenis. dies mokyklų vaikai, valdinin
darbininkus kuoveikiaus ar
Tą pačių dienų į Linkmenis kai, nekurtos draugijos ir daug
gai pasiųsti darban.
atvyko dar viena Lenkų kuo liaudies, net iš kaimų atvyku
sios. Po prakalbų trimitų or
Su tuo nesutiko anglekesių
Konstantinopolis, Bal. 9. — pa su kulkasvaidžiu. Taippat kestrą grojo Lietuvos himnų,
atstovai. Jie pasakė, jog* dis
Pačioj Odessoj ir aplinkui per ten susispietė 3 pėstininkų kuo o minia drauge balsiai giedojo.
kusijos turi sekti nuo pra
50 mailių negyvuoju
jokia pos. Vasario 18 <1. apie 13 vai.
Vakare “Džugo“ salėje Gy
džios ligi galo apie visu dar
valdžia. Bolševikai, sakoma, 9 Imnkų kareiviai tikslu pa nimo Komitetas surengė va
bininkų reikalus. Ir tik pada
siplėšti užpuolė Kri vąšelių kai
apleidę tą apskritį.
karų. “Kanklių“ choras su
rius pilną sutartį visiems kar
Taigi šiandie ten gyvuoja mų, bet musų žvalgai juos iš dainavo keletą dainų, gimnazi
tu gryžti darban.
taip vadinama ramioji anar vaikė.
stės giedojo solo, gimnazijos
Del šito klausimo tarybos
chija.
Kaunas.
II.
22.
Tremtinių
ir
mokytojas J. Košys skaitė pas
dar neprnsidėjusios pairo.
belaisvių
grąžinimo
skyrius
kaitą apie Lietuvių praeities
Prancūzai yra sugalvoję O
Po 1o premjeras dar kartą
praneša,
kad
Vasario
23
d.
at

darbus,
galop vienas paskolos
įlesson
pusiusli
gen.
AVrangekvietė taikon. Bet nepaklau
vyko
į
Obelius
520
tremti

hunas išleistas laimėjimui.
syta. Anglekasių atstovai ne lio knruoinenę, kuri randasi
nių,
Lietuvos
piliečių,
grįžtan

K
onst
nu
t
i
nojiolio
apylinkėse.
paklausė, kuomet premjeras
Kaunas, II. 18. Vasario 16
stojo kasyklų savininkų pu Tuo bildu norima nusikratyti čių iš Rusijos.
d. apsilankė pas musų Užsie
sėn, pritardamas jiems, kad tų kareivių.
Telšiai, II. 22. Eltos kores nių ininisterį Latvijos Atsto
Gen. W raugei
priešinasi pondento pranešimu, Telšiuose vas Bamlrevičius ir pareiškė
pirm visako kasyklos turi būt
apsaugotos nuo vandens už tam sumanymui, .lis sako, kad Lietuvos
Nepriklausomylms žodžiu, kad jo Vyriausybė
jei Prancūzai mėginių vykin šventė Vasurio 16 d. švęsta, nutarusi pripažinti Lietuvą,
liejimo.
ti tą sumanymą, prieš lai jis kai]) viena didžiausių švenčių. kaipo nepriklausoma valstybe,
pavartosiąs spėkas.
PAPIGINTI MILTAI.
V isi namai buvo papuošti tau de jure, ir be to įteikė atitin
Prancūzai alsisako tą ka- tinėmis vėliavomis, darbų dir kamų raštų, Latvijos Užsienių
Minneapolis. Bal. 9.
čia ruomenę užlaikyti. Kareiviai bant nesimatė. Visos krautuvės Reikalų Ministerio Meierovimiltų bačkai sumažinta 50 ne lik skursta, bet ir badmi- ir įstaigos buvo uždarytos.
čiaus pasirašytų.
centų. Šiandie* bačkai geriau riauja.
Rytų 10 vai. bažnyčioje įŠtai to dokumento tekstas:
sių miltų imama nuo $8.15 li
vvko iškilmingos pamaldos.
“Tamsta Ministeri.
gi $8.40.
PLATINKITE “DRAUGĄ. Pamaldose dalyvavo tokia mi
“Turiu garbę Tamstai pra

LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE
ŠIMAI.

NORIMA SIUSTIODESSON WRANGELIO
ARMIJĄ,
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Kaunas.
UI— 10. (Kita). Panevėžys. Keisti papročiai.
.Šventasis Tėvas atsakydamas Čia galima pastebėti keistų
į Žemdirbių Sąjungos Kongre 'apsiėjimų bažnyčioje ir laido
PRANCŪZAI NORI, KAD
se sveikinimą, telegrama iš tuvėse. Įlipus kunigui į saSUTARTIS BUTŲ RATI
Komos teikia Lietuvos Žem kvklą, tuojaus prasideda stiunFIKU0TA.
dirbiams savo palaiminimą, dimasis ir trukšmingus verži
pažymėdamas,
kad dvasinis, masis iš bažnyčios. Ne tik pa
Sutinka prie sutarties padėti
arba ekonominis krašto prog tys neklauso pamokslo, Imt ir
priedų.
resas augštai surištas su kata kitiems kliudo. Tokį pasiel
Paryžius, Bal. S. — Pokon- likų Bažnyčios klestėjimu.
gimą,
galima
išaiškinti
ferencijos su įvairiais valditik
paprastu
strožieviškuITT—9. (Elta). Kovo 19
ninkais ir diplomatais, p*limu.
Ir
lenkiškos
prie
11 d. žada atlėkti iš Danzitikinio laikraščio “l/Hnropc
glaudos
vaikai,
atvedami
vie
Nouvelle’’ redaktorius Millet .«'<> per Karaliaučių pirmasis
nuolės, taipogi demonstraty
padėjo elitorijalį straipsnį a- pašto susisiekimo orlaivis.
viai grūdasi laukan iš bažny
pie Versailleso taikos sutarti. Kauno Miesto ir Apskrities čios. .Jau čia nebe auklėjimas,
Tame straipsnyje jis pake viršininkas paskelbė gyvento liet demoralizacija ir prieglau
lia štai kokį sumanymą: Te jams įsakymą:
dai, kaipo įstaigai, reikia rim
gu Suv. Valstijos surašo vi 1. Draudžiama laikyti apsis čiau veizėti į tą dalyką.
sus savo prie Versailleso tai tojusius Kaune miesto viešbu Kitas labai peiktinas pap
kos sutarties priedus, kokie čiuose. užvažiuojamuose namu rotys yra laidotuvėse. Eidami
tik joms reikalingi, ir tegu Iii* se ir kitose tos rūšies įstai aplink karstą, daugelis prade
priedai bus prisegti prie* sutar gose ilgiau, kaip 3 paras.
da tokias kalbas ir juokus,
ties.
2. Apsigyvenusieji viršminė- kad išrodo lig šimtas čigonų
Tokiuo bildu Suv. Valstijos tose įstaigose Lietuvos pilie- arkliais rinkoje maino. O jei
galėtų ratifikuoti visą laikos įeini, jei persikelia kiton vie- gu kartais laidoja kareivį, gro
sutartį ir su pačia rautų Są- ton, privalo pristatyti doku jant orkestrai, tuomet tik tik
junga.
mentus vietos milicijos nuo- ras teatras ir šoka ir stumdo
Tas reiškia,
kad tuomet vndon.
si, lyg laukinė gauja.
Suv. Valstijos atliktu didelę 3. Draudžiama Kauno mies
moralę paspirtį talkininkams te ir apskrityse priimti į sa Svediškiai, (Lukšių par., Ša
ir podraug padarytu užgana vo namus, ar butą belaisvius kių apskr.). Čia vietinėje mo
savo troškimams.
ir tremtinius be tam specija- kykloje buvo susirinkimas dėl
Su Suv. Valstijų vyriausy lio leidinio.
statymo mokyklai savo namo.
bės nusistatymu
sutarties 4. Grvžusieji Lietuvon be Ūkininkai P. Užupis, K. Va
klausime nesutinka
ne tik laisviai ir tremtiniai, kurie laitis ir L Matusevičia priža
Prancūzija,
bet ir Anglija. pirm karo negyveno Kaune, dėjo duoti dovanai po 1 mar
Kaip ta, taip kita sako, kad jei dabar norės apsigyventi, gą mokyklai žemės. Visas su
jei Suv. Valstijos neratifikuos turės gauti leidimą.
sirinkimas vieni mis i ai nirtffrt*'’
sutarties, ji neteks reikalingos 5. Visi pabėgėliai, atvyku statyti mokyklai savo butą.
reikšmės. Nuo to daugiausia sieji Kaiman iš okupuotų Lie- Išrinkta tuomi reikalu ruturės nukentėti Prancūzija.
tuvos sričių, turės
taippat • P*nt's komisija iš trijų asmePrancūzija, anot Millet, ver gauti leidimą, jei norės apsi-(nu
čiau sutinka sutarčiai padary gyventi ilginus Kaune.
ti reviziją, ne kai]) leisti Suv. Nusižengusieji prieš ši Įsa SUOMIAI TURI VARGO SU
Valstijoms atsimesti ir veikti kymą, bus baudžiami iki 5,999
RUSAIS.
atskiriai.
auks. pinigine bausme, arba

iki 1 mėn. arešto.

nešti, kad sutartinai su Stei
giamojo Seimo pirnnn. noru, Kaunas.
-17. (Elta).
Ministerių Kabinetas nuspren- Šiomis’dienomis atvyksta Kau
dė pripažinti Lietuvą de jure,'nan iš Maskvos p. Vanagas,
kaipo laisvą nepriklausomą Lietuvos atstovybės Maskvoj
valstybę.
reikalu vedėjas.
“Siųsdamas prie tos progos
Gudų Tautos Respublikos
mano karščiausius linkėjimus
valstybės sekretorius, Klavdiei
Lietuvos Respublikai, aš reiš
Duševski atvyko į Kauną.
kiu kuogiliausį Įsitikinimų,
kad draugi ilgumas musų dvie — Giulu soči jai istų revoliujų tautą ateity dar daugiau cijonierių partijos delegacijos
sustiprės.
Vienuos socijalistiniam kong
“Latvių Valstybė griežtai į- resui pirmininkas Tomas (Jrib
sitikinusi, kad broliška Lat gryžo i Kauna.
vių-Lietuvių sąjunga duos vi
sų tikrinusį pagrindą musu Tauragė. Kovo 7 d. miesto
jaunų valstybių nepriklauso ir apskričio viršininkai susi
mybei bei suverenumui susti rinko apsvarstyti, kaip mies
printi. Tas draugingumas, pa tą užlaikyti švariai. Nutarė iremtas musų nesulaužomo no ki rudens visą miestą išgrysti.
ro gyventi nepriklausomai, Iki Balandžio 1 d. miesto val
leis mums eiti pažangos ir ge dyba turi įkurti bendrą sker
rovės keliu, siekiant musų dyklą. Pirtys lygiai turi būt
bendro teisingumo ir tikros iki tam laikui tinkamai sut
varkytos. Kepyklos, kurios nelaisvės idealo.
atatinka
sanitarijos reikalavi
“Prašau priimti Tamsta.
Ministeri. mano aiigščinusios mams, Kovo mėn. pabaigoje,
bus uždarytos. Smuklių ir vieš
pagarbos žodžius.
bučių susi rinkimai, kurie nesi
.Meieroviči us.
Užsienio Reikalą Ministeris.’’ laikys sanitarijos reikalavi
mu, bus adiuinistratiniu bildu
Kaunas, II. 22. “ Unser Tog“
(baudžiami iki 1,900 auks.
pranešimu, Žydų Tautų Ta
Tam tikslui išrinktu komi-

Jų tūkstančiams trųksta mais
to ir pastogės.
Gelsingforsas.

Bal. 8. —

Kaij) žinoma, tūkstančiai revoliueijonierių čia suplaukė iš
Kronštadto, kuomet bolševi
kai užėmė tą tvirtovę.
Kal-kas juos šelpė Amerikos
Raudonasis Kryžius. Bet ilgiau
negalės tesėti. .Jis šelpia žmo
nes tik staigiose nelaimėse.

Tuo tarpu tie tūkstančiai
žmonių negali gauti užsiėmi
mą ir Suomijos vyriausybė
nežino, kas su jais padaryti.
Kalbama, kad Suomija gal
tam tikslui paskirs kokį-nors
fondų, tuos žmones šelpti ir
lauks kokių nors įvyksiančių
atmainų pačioj Rusijoj, kad
butų galima tuos žmones pa
siųsti atgal.
Kitoks išėjimas nesuranda
mas.

ORAS. — šiandie apsiniau
kę ir šalčiau; rytoj prnmatniiiiis gražus oras, bet ryte aš
tri šalna pramaloma.

PINIOĮĮ KURSAS.

Svetimų šalių pinigų vertė, mai
ryba politikos tikslais niis| kurią
inejo
d.i nant nemažiau $25,0(10,. Baland. 8
premle nusiusti i A menka d ra
i , • du
■
-iii
, , . ... '
1
’ gydytoju,
snvivaldvbų
at- buvo tokia pagal Merclianta LoRaclimilevn*iu.
i .
.
,
.
. G . ,

,stovu ir 1 apskr. virsinmkas. an and Trust Co.:
Vilnius, II. 18. “Vilenskoje Komisija du kartu per mė- Anglijo# sterlingų svarui
Slovo“ pi miešimu, asmenys nesj tikrins miesto švarumą ir Praneuzijos šimtui frankų
tyčia keliautieji reikalingųjų , vieną kartą per savaitę darys Italijos šimtui lirų
prekių kainas tikslu pasiĮM'l- savo posėdžius.
Vokietijos šimtui markių
nvti, Imsią atiduodami karo
Lietuvos šimtui auksinų
teismui.
[OARSINKITĖS “DRAUGE? Lenkijos šimtui markių

$3.92
fi.94
4.06
1.62
1.62
.14

DRAUGAS

2
lietuvių kataukv dienraštis

“DRAUGAS”

davinėjimas ir vartojimas. Tas
padaryta po ilgo triūso,po didi*
lių pastangų. Tų atliko stip
riui organizuotas įvairios rų
sies reformatorių kūnas. Karo
metu jis padarė tokių didelę
savo įsrovų į kongresų ir j at
skiriu valstijų įstatymų leidi
nio jiutus, kad nei neupsižiurėla, kaip tuo tikslu padėtas
pataisymas šalies konstitucijo

Prancūzijos Politika ir Lietuva.

Šeštadienis, Dalanti. O,

SKAITYTOJI! BALSAI.
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Gerb. “Draugo” Redakcijų!
“VYTIS”
Lietuvių
Tautos
“
emblemų
” (ženklas) papuoš jūsų rašomoji stalų,
Užprenumeruotų mano brolio
dis artistiškus dailės tvarinys, skaptuotas dailininko Juozapo Cibulskio ■
Prancūzijos sostinėje p.
Jurgio Čižo gyvenančio Ame
G coliui uuk'ščIo Ir U Vi.- ilgio.
■
Gabrio reikalais labai darbuo
Metams .................................. $8.(it)
rikoj,
(R.
3.
Box
24.
RedVYing,
■
■
Pusei Metų .............. <........... 4.00
jasi
p.
J.
Pelissier,
kuris
yra
■
SUV. VALSI.
Minu.)
Tamistų laikraštį I
■
Metams .................................... $0.00
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■
Tel. Roosevelt 7791
■
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imasi kitų reformų. Jie nori spėju, jog minėtų knygų para mendantas. Jis yra beveik Eu triūsu Lietuvos piliečių, gy ■
ropos diktatorius. Jis taip kaip venančių už vandenyno laisvoj ■
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PETRĄ CIBULSKI
■
■
vėti
viena.
Jis
taip-gi
kaip
ir
tėvynėj,
Lietuvoj
ir
taip
karš

rima sekmadienius padaryti jos žvilgsniu, musų atstovybė
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tau. Kai-kurie sako, matai ir
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tautiečiai Lietuviai savo kru
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LIETUVIS ADVOKATAM
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rodyti dantis ir pasisako, kas siančiai Briuselio konferenci štis ■Sapiega. Niekas nežino, kų
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krdega f
DR. I. M. FEINBERG
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Gydo speeijaliai visokias vyrų Ir)!
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I.1ET1VI8
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moterų lytiškas ligas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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2401 Madison Str., kampas Wesnistrų pirmininkas A. Briand darė įtekmės ant Focho, kad Vakar apvaikščiojom 3 me
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Nedaliomis nuo 1» Iki t
° ’ kad giausius
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3% padėjus ncupi'ibuolaiu laikui.
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sako, kas iš to, kad Suv. Val patys via kalti. Laimėjus ka meilės atsilankydaiiins Kaune, tylėjau ausis suglaudęs ii' ste
M. NARJAUSKAS
Kiekvienas musų nemažai stijos už buvusį karų deda aiš- rų jie mėgina apžioti pusę pa-- jis palaipino keletu gražių bėjausi.
, ;L •
pradžiugo, kuomet šalyje už kių atsakomybę ant Vokietijos, į šaulio. Taip neturėtų Imt ii straipsnių savo partijos dien747 Broad Street.
Ncwark. N. J.
(Pabaiga bus)
’iastije “La Jetme Republi
drausta svaigalų dirbimas par-'kad palankiau,ja talkininkų'nebus.

Eina kai»diciių išskyrus ucdėldienius.
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OHICAGOJ IK UŽSIENYJE:

Gabrys ir Pelissier.

užgriebimu, ar tai neprigulmybės nepripažinimu, tol ne
bus vilties sudaryti Lietuvių
ir Lenkų taikų, tol bus pavo
jaus Lietuviams patekti po
bolševikais ar po Vokiečiais.

s

■

I

AMERIKONIŠKA LINIJA
NEVVYORK-HAMBURG

. DR. S. NAIKEL1S

J

DR. A. A. ROTH,

12 d.

LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES

BANKAS

Šeštadienis, Baland. 9, 1921

LIETUVOS MISIJOS PRANEŠIMAI.

DRAUGAS

dolferhaus” gal bus priverstas
uždaryti savo duris delei pi
nigų stokos. Taip buvo pra
nešta Amerikos Kaudonąjam
Kryžiui. Ši įstaiga geriausiai
lavino slauges Austrijoje. Nuo
>at įsteigimo 1872 m. suvirš
1,000 slaugių užbaigė moksą čionai; jos pripažintos kai>o rūpestingiausiai ir moksliš
kai išlavintos savo profesijoje
moterys visame pasaulyje. Amerikos Raudonasis Kryžius
nesenai davė pagelbą ligonbučiui, idant tas vestų savo
darbą toliaus.

AKIU

; Ar Ne Laikas Pagalvoti ■
(landžio 1-mos dienos:
■
Atitaiso žvairas akis
“Tautų Sąjungos Kontrolės
vienu atsilankymu, l>e
Kodėl Milijonai auksinų (markių) tapo išmokėta Lie ■
jokios
elilorofonuos.
■
Komisija dėl Vilniaus įvykių
tuvoje pasiųstų per mus Į
Suvirš 80(1 išgydymų
■
užrašuose.
Balandžio 2 diena gauta via mananti Kaune palikti. Pra
Todėl kad mes siunčiam pinigus greitai ir pigiai (pa ■
Ateik ir leisk apžiūrėti diplomo■
šo
tam
tikslui
Tautų
Sąjun

gal dienos kursą).
tain ir registruotam gydytojui Ir
iš Kauno “Eltos” kablegra■
chirurgui,
kuris
specijalia
išstudijavo
nia. Plačiai aprašoma, prie ko gos leidimo. Kontrolės Komisi
Todėl kad mes pristatome pinigus per 30 dienų.
galvų. Ypatingai gydo
AKU/, Al'Sl.-, NOSIES IR GERKLES
kių iškilmių visas Palangos jos pranešimu, Belgijos minisTodėl kilti mes išmokame giinais pinigais artimiau
LIGAS.
PATARIMAS DYKAI
pajūris Kovo 31 dieną tapo teris llymans nusprendęs yra
siame pačio ii- kvitos su paiašais priėmėjų randasi mu ■
■
Ausja
Ak|s Kurčios
Silpnos
sų Biure.
perimtas Lietuvos Valdžios ži pasiūlyti Lietuvių ir Lenkų
Ausį a
Ak j Tekančios
Skaudamos
■
Ausį a
Raudonos
Akis Ūžiančios
Vyriausybėms siųsti savo at
Ausja
įvairios
Akja Užkimštos
nion.
S. D. LACHAWICZ
Gerklė
Skaudama
Nosis Skaudama
stovus Balandžio 18 Bruselin
Min i VYS GKABORIUS
< lerklė
Nosis Silpna
Bėganti
“Dvyliktą valandą visi mu laikinai sutarčiai dėl ginčiamų
< lerklė
N ošia Katarnota
Patarnauju laidotuvėse kopiglausia. Kleiva
N osl
Paputus
Gerklė
Užkimšta
sų" Valdžios atstovui ir karuo- sričių provizorinės padėties su
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
Franklin 0. Carter, M. D.
darbu busite užganėdinti.
inenės dalis atvyko prie neu daryti. Šioms preliminarėms
23 metai prie State gatvės
2314 W. 23rtl Plaec
Chicago. III.
tralūs zonos sienos, kur ties deryboms gerai pasibaigus tuo
120 State St.,
Chicago, III.
Tel. C-ual 2!!)1»
PAŠELPA VENGRIJAI.
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldietriumfaliniais vaitais Lietuvos jau prasidėtų tų pačių atstovų
■
niais nuo 10 iki 12.
Valdžia buvo sutikta Palan derybos dėl galut inos sutarties. ( Prisiųsta U Am. Raud. Kryžiaus)
■
■
gos Valdybos atstovų, kuriems “Pružanų miestely Lenkai už
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮĮ.
■
Tūkstančiai
Budapešto
mo

sienų komisijos atstovas Yčas darė Gudų mokykla. Išvaiky
■
Lietuvis
Advokatas.
su armijos vadu Žukausku ir damas vaikus, žandaras sakė: kytojų, kurie turėjo apleisti
■
savo
užsiėmimą
dėl
drabužių
Šiuomi
praneša,
kad
atidarė
■
Lietuvos Vyriausybės atsto gausią kulką, jei skaitysią
■
=
Siunčiame
piningus
LieE
ofisą
Brighton
Parke,
viršuje
stokos,
dabar
vėl
gali
pradėti
vais priešakyje Įteikė Tautos Gudų knygas.
■
Ventos
Aptiekęs,
po
No.
4101
S.
E
tuvon,
prisiuntimas
užtikE
darba. nes Amerikos Raudona^vėliavą, pasakydamas atatin
■
“"Vilniuje į Gudų mokyklas sis Kryžius juos aprengė. Kuo Franeisęo Avenue, kampas Archer = rintas.
z
■
kamą kalbą. Karuomenės dalis
■
ateina policininkai ir kritikuo met delei šalčio mokyklos tapo Avenue, kuriame bus vakarais nuo = Inšuruojame nuo ugnies, E
peržengė zonos sumą su dai
■
7
:00
lig
9
:00
vai.
Telephonas
LaFABIONAS
ir
MICKIEWICZ
Vedėjai
ja mokinimą.
E namus, rakandus ir auto- =
uždarytos, 25,000 mokytoji}
■
nomis ir muzika. Prie Palan
fayette
G21.
Advokatas
Peppets
■
S mobilius.
s
patys
sau
siuvosi
drabužius
Iš
Toliaus
kitoje
kablegramoje
gos įvyko nepaprastai širdin
809
W.
35th
St.
(kamp.
Halsted)
■
yra
išėjęs
mokslą
Pennsylvanios
■
gas ir gražus Palangos gyven iš Balandžio 5 dienos “Elta” medegos gautos nuo Amerikos Valstijoj 1913 m., ir pirma atva E Parduodame namus, sko- E
Chicago, Illinois.
= liname piningus.
=
Raudonojo Kryžiaus.
■
tojų sutikimas musų karuome praneša:
žiavimo į Chicagą praktikavo ConATMINKIT
Amerikos Raudonasis Kry neetieut ir Pennsylvanios Valstijo = Evaldas & Pupauskas =
nės ir vyriausybės atstovų, “Atvyko Kaunan iš Ameri
Jog mes parduodame Draftus (čekius) ant Lietuvos ir Vo ■
840 W. 33rd St.
Z
kurie žengė tarp ilgiausių, ža kos daktaras Žilius ir majoras žius įsteigė ligonbutį (motinv se ; pereitais 2 metais praktikuoja E
kietijos
Banku pagal dienos kurso, o ant sumos virš $1,000.00 ■
Žadeikis.
Vilniaus
Lenkai,
per

stei) ir pabėgėliams virtuvę Chieagoje. Miesto ofisas: 155 N. 1
Yards 2790
|
lumynų girlandų ir buvo adolieriu dar pigiau, už kurios išmoka grynais pinigais.
pibarstomi žolynais. Bažny sekiodami Lietuvių spaudą, Kobanijoje, ir sulaikė užda- Clark Street; telephonas State Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii?
Parupinam pašportus j Lietuva, Latvia ir Russia.
čioje įvyko trumpos pamal traukia atsakomybėn Biržišką ivmą garsiaus mergaičių prie 8326.
Parduodame Taivokartės iš New corko arba Kanados Vienu
kitus
redaktorius.
“
Vilniaus
ir
glaudos namo Czebanke. Rau
dos. Bažnyčia ir šventorius
Laivu į Bremena, Hamburgą, Liepojų ir Eitkūnus.
■
tikrai skendo žalumynuose. kurjiero” redaktorius nubaus donasis Kryžius taip-gi dalina
■
Jauskitės pas mus draugiškai. Patarymai dykai.
’Jš bažnyčios iškilminga eisena tas ant penkios dešimties tuk- Vengrijai daiktus prisiųstus
■
Valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki 6 po pietų
visi nuvyko ant Birutės kal stančių auksinų. Visa Lietuvių keturiasdešimts vagonuose iš 40 akrų juodžemis su molių,
■
spauda Vilniuje uždaryta. Nuo Hungarian Relief Committee gei i budinkai, stuba 7 kamba
Vakarais: Utar. Ketv. ir Subatomis iki 9 valandai.
■
no.
■
Balandžios
pirmos
dienos
Lie

Nedėliomis:
Nuo
9
ryta
iki
3
po
pietų.
rių namas barne 80 pėdų ilgio
Su v. Valstijose.
Po pamaldų . Birutės kop
30 pločio, vist i įlinkas dėl 100
Kada kankinies
dėl galvos
lytėlėje prasidėjo sveikinimų tuvos pačtas nepriima Bušu
skaudėjimo, kada regėjimas sil
kalbos: Seimo atstovo Stau raidėmis telegramų.”
TARPTAUTINĖ RAUDONO vištų, 8 akrai rugių užsėta 10
psta skaitant, siuvant ar tolyn
žiūrint — tai reiškia, jos pri
akrų pievos, per ganikla bėga
gaičio, Vidaus Reikalų Minis Prierašas. Butų geistina pa
JO KRYŽIAUS KON
ĮĮmiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiMiii’:
valote kreipties j manę klausti
upelis. 2 arkliai 3 karvės 30
terio Skipičio, Sienos Komisi tirti kada ir kur Jonas Žilius,
FERENCIJA.
patarimo dėl jūsų akių; mano
20
metų
patyrimas suteiks
vištų 4 kalakutai. 1 mylia nuo
jos nario Ant. Smetonos, Kraš jei apie jį kalba šita telegra
jums geriausj patarnavimų, dėl
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės
to Apsaugos Ministerio Žuko ma, tapo daktaru. Jis pirma (Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) miestelio Lutlier, Michigan,
LIETUVIS FOTOGRAFAS
1
Ligos gydoma specijalisto,
ir Klaipėdos atstovo. Palan vadindavos kunigu.
Penki nariai atstovavo Ame farma visa aptverta dratine
W. F. MONCRIFF, M. O.
3130 S. Halsted St., Chicago, III. 5
giečių vardu sveikino kunigas
rikos Raudonąjį Kryžių de tvora ir randasi prie labai ge
Kurie gaunate paveikslus iš 1 Lietuvos
S
JOHN J. SMETANA,
neatideliodami pasidarykite daugiaus arba
E
Kasparavičius. Ant Birutės BANDYK SĖKLAS PRIEŠ šimtoj tarptautinėj konferenci rų kelių. Priežastis pardavimo
AKIŲ SPECIJALISTAS
didelius. Mes perimame senus padarome
S
esių
vienas.
Atsišaukite.
SODINANT.
kalno tapo iškelta Valstybės
joj, kuri buvo Kovo 30 d., (ledideiius. Sudedam ant vieno iš kelių skir
1801 S. Ashland Avė., Chicago.
tingų.
kertė
18-tos
gatvės:
3-čios
lubos
{vėliava. 31 gaubieų šūvis pa
nevoj. Atstovais buvo keturi
Domininkas Druskenis,
Traukiame paveikslus namuose. prie
_
Kambaris 14-15-16-17
gerbė iškilmes. Lietuvaitės į- (Prisiimta 15 Am. Raud. Kryžiaus) iš Su v. Valstijų, Dr. Livings- Rfd. 1
Luther, Mich.
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes,
S
Viršui PLATTS aptiekos
pavienius ir tt. Darba atliekame kuogeS
teikė valdžios atstovams gėlių Amerikos ūkininkai kasmet ton Farrand, Centralio Komi
Tėmykite mano parašų.
rlausia.
Phone Drover 8869
3
Valandos: nuo 10 ryto iki 9
pragaišties vartodami teto pirmininkas, Dr. Albert
pluokštus. Ūpas buvo pakilęs. turi
vak. Nedaliomis nuo 9 ryto iki
................ iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiGacsnuusiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuiiiiiihl
12 d.
Kalbose buvo nuoširdus jaus menkas sėklas. Taip atrado S. Ross llill, vi'ce-pirniininkas pa
mai. Pakalnės aikštėje išsiri Valstijų Žemdirbystės Depar šalinių veikimų, Eliot Wadskiavo karuomenė ir gražiu tamentas. Nelaikąs bandyti sė wortli ir Geo. E. Scott ekzemaršu užbaigė iškilmes. Visi klų nevaisingumą, kuomet jau kutyvio komiteto nariai. Penk
Generalini Agentai dėl Vidurines ir Rytinės Europos
■
nuvyko pasveikinti jurą. Ne jos pasėtos. .Jeigu javai sėjami tas, Robert E. Olds, viršinin
NORTH GERMAN I.L0YD, BREMEN
I
paprastai smarkus vėjas neį Balandžio mėnesije, tai sėklų kas Amerikos Raudonojo Kry
Iš Nevv Yorko Tiesiai i
ADVOKATAS
J
ADVOKATAS
■
stengė sudrumsti pakilusio nevaisingumo pasirodymas Ge žiaus Europoje. Šis susirinki
BREMENĄ, DANZIGĄ ir LIEPOJŲ
■J
Ofisas Didmiesty 1:
“
N. S. NIAV liOCll EI.LE Balandžio !l
ūpo.
gužy jau pervėlus.
mas yra pinna Raudonojo
S. S. ANTIGONE Gegužio 3 ir Birželio 15.
29 South La ŠalieStreet Į I R
N. S. SI SŲI'EIIANNA Bal. ii ir Gegužio 21
Patartina šitaip bandyti sė Kryžiaus tarptautinė konfe
‘Šeštą valandą vakare bažny
|
Kambarin 834
g
Tiesiai per Liepojų via Danzig. Persėdant iš laivo j laiva.
rencija nuo buvusios WasliingS
Telefonas: Central 63»e
g Atsišaukit p.is II. Claussenius * ( o. General. Pasažieriniai Agentai j
"ios svetainėj Palangos visuo klas.
100 N. La Šalie St., Chicago, 111.
Tel. Franklin 4130
|
-------------------|
tone
1912
metais.
Paimk
kelias
sėklas
iš
tarp
menė iškėlė pietus svečiams.
J Vakarais, 812 W. 33rd St. !
tų, kurias turi ir pasodink jas
Buvo padėkos kalbų.
g
ĮVAIRIOS
ŽINIOS.
Į
šlapią
žemę
mažoje
papras

L YAKUBOWSKI g Telefonas: Yards 4881
“Elta”.
llllllllllllllllllllllilllllllll!llllllillllllUIIIIII!llll!3lllllllillllltllllllllllllllllllllllllllllllU
toje torielkoje. Torielką padėk
Prie taip iškilmingo apra šiltoje vietoje, sakysim, arti
FotogirafSstes
630,315 nariai Amerikos Jau
|
PINIGAI Į LIETUVĄ
|
Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
šymo vargu ar galima kas nors pečio. Kuomet diegai prade
nesnio Raudonojo Kryžiaus
I IKTI VIS AURI SPKt ĮAUSTAS
bepridėti. (laiima butų prie tos da rodytis, tuomet gali leng 442 mokyklose New Yorke,
Kapitalas 318.000.0(10.00
614 W. 18 Street
Stebėtinai pasekmingas nusiun- =
Palengvina visų aklų
jrogos priminti Amerikos Lie vai spręsti, ar pasekmės bus
tempimą ka« yra
Insteigta 1841
priežastimi skaudė*
praleido $56,215-darbui tarp
t
imas
pinigų per American Ex- 5
Chicago, III.
. Jtmo galvos, svaigutuviams, kad gerai butų čion geros ir ar užsimokės visas
■O
llo,
aptemimo,
nerpress
Kompaniją
į Lietuvą prieš E
miesto biednųjų vaikų ir Eu
voturnų, skaudančius
sutverus kokia nors “Palangos sėklas sėti.
Ir užsidegusius karščiu aklų kreivos akys,
karę, dabar vėl atnaujintas.
E
ropos varguolių pašeipos 1920 Mnemieglo; netikras akis lndedam,
------- -- H katerakto,
Ttiaugų bendrovė”, kuri pasi
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
Sugrąžinti
kvitai
parodo
kad
5
metais.
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli Ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
juntu ne tik padailinimu šio NAMINIAI DARŽELIAI IR
nusiųsti į Lietuvą pinigai, būna S
gėkite savo regėjimo Ir vaikus einančius
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro.
gražaus Palangos pajūrio, bet
priimti bėgyje trijų savaičių. Mes “
Nedėliomis
nuo
10
Iki
1
vai.
po
pietų.
SVEIKATA.
Amerikos Raud. Kryžiaus
1900 S. Halsted Str.
r prie įtaisymo tinkamų kelių
Lietuvoje išmokame Markėmis, ku- E
1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
pranešimu,
pusė
visų
Rumuni

Tel.
Ganai
21
1H
Telefonui.
Drover
’
MMMI.
r geležinkelio ant musų paju (Prialųsta 15 Am. Raud. Kryžiaus)
ric dabar tenai kursuoja. Musų
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare
prekės žemos, patarnavimas ge
ko kranto. Čion plati dirva pa Pliiladelpbijoje per dvide jos vaikų miršta nesulaukę Gyvenimas:
penktų
metų
ir
penkta
dalis
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiiu
riausias.
sidarbuoti įvairiems prekybi- šimts tris metus žmonės pasek
STel. Ganai 257
=
2811 W. «3rd Str.
visų vaikų nesulaukę pirmų
American Express Kompanija
linkams ir pramonininkams, ir
Tel. Prospect 8466.
!
DR.
C.
K.
KLIAUGA
1
mingai sodina ir apdirba dar metų.
yra
uždėta 1841 metuose, turi
asai klausimas yra jau ke- želius, kaip ir keliuose kituose
=
LIETUVIS DENTISTAS
=
įmokėtą kapitalą $18,000,000.00
iamas tarp Amerikos Lietu- miesteliuose, sako Žemdirbys
El821 No. Halsted St., Chicago, III E
Amerikos moterys dirbdamos
ir siunčia daugiaus pinigų į Eu
~
Kampan 18th St.
S
ių Prekybos ir Pramonės Ta tės Departamentas.
EValnnd.: 9—12 rytų, ir 2—9 vak.“
ropą negu bent kokia kita kom
Amerikos Jaunesniam Raud. ĮTel. Canai 257 Vak. Ganai 2118 itlillllli.illltlllllllllllllllllllllllllllllllllllh
rkos narių.
panija. Kompanija tur savo loeBeveik visur tuos darželius Kryžiuje, praeitais metais pri
-IV-192 L
ną
21 lubų milžinišką namą ant
pradeda veisti, kad papigi žiūrėjo 5,000 Grekų kūdikių.
Phone
Clceho
5968
Broaduay,
New Yorke, kurį čio
nus gyvenimo išlaidas. Bet ne
Lietuvis Gydytojas Ir
[SIJOS NARIAI SUGRĮŽO
nai matote, ir jame talpinasi vy
DR. A. P. GURSKIS
užilgo pasirodė kitų ir geres
Chirurgas
LlirriVIS DENTISTAS
lUNAN;LENKAI PRADE
Viennos laikraščių praneši
riausieji musų ofisai.
nių naudų, ypač sveikatai.
1831 No. nalsted Htrert
4817 W. Ilth Slr. Cor. 49tli Avė.
DA SIAUSTI VILNIUJE.
Naudokite muflų “Dolerinius
Cicero, III.
Naminiai darželiai ne tik daug mu, Amerikos Raudonojo Kry Į Valandos: 18 iki 12 ryto: 1 iki 4
Vai. 9 Išryto Iki 9 vok. Išimant
po plet. < Iki 9 vakare.
Money
Orderius’’ išmokėjimams
žiaus sandeliai, išdalinti VienVyrlaii.Hlfis OflftAft
gero atneša daržininkui, bet
Nedėllaa ir Seredas
pinigų
ir
persiuntimų Amerikoj
risi Lietuvių laikraščiai Vii
noje per vieną mėnesį, kainavo
AirKrican Eiprcss (’oinpany
«prisideda prie pnpiginimo gy
65 lli’ondttny, N<‘W York
ir Kanadoj. Parduodame viso
iuje uždaryti. Uždaromos Guį 120,000,000 kronų.
venimo išlaidų ir taip gi nau
kius
Europinius
pinigus.
Kada
siųsite bile kur pinigus, tad
mokyklos. Tautų Sąjungos
AMERIKOS LIETUVIŲ
dą daro pačiai tautai.
siųskite per American Express Kompaniją ir visados reikalau
kontrolės ĮComisija pasiliko
Amerikos Raudonojo Kry
S
kvitos nuo siunčiannj .pinigų, kad turėmėt. prirodymą.
ine. Balandžio 13 dieną
okykla kite
GARSUS LIGONBUTIS GA žiaus skaitlinės rodo, jog Pran | Perkėlė «»vo ofisų po num J
Kreipkitės ; bile musų ofisą arba rašykite Lietuviškai į musų
Mokinama: angliškom ir lietoviškoH
darni Lietuvos ir Lenkijos
cūzijos gyventojų skaitlius
LI BŪT UŽDARYTAS.
vyrinusyjį
ofisą:
|4729
So.
Ashland Avenue! kalbų, aritmetikos, knygverlymėa, eteĮtovai Bruselin laikinai su
1914 metais sumažėjo 4,000,000
nogrHfiJoa, typevvritlng, plrklyboe tei
|
spcclJallfttM
sių, Sov. Vaisi, tstorljos, ahelnos isto
tarčiai sudalyti.
Iš tų 1,700,000 žuvo kare.
■OMOVV,
(PrlMųsta 15 Am. Raud. Kryžiaus)
|O
’MOVV MOTERV I* VYRŲ LIOu! rijos, geografijos, polltiklnės eokno£Vaiandosnuo 10 iki 12 išryto: nuo5 mljos, pllletystės, dntltarašystės.
Balandžio 5-tą dieną gauta
Vienna. Vienas iš garsiausių
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
■2 iki 5 po pietų; nuo 7 Iki 8:2()J
FOREIGN MONEY ORDER DEPARTMENT
Ę
■ 4 valandos po plotų: vakarais nuo 6
ivčluotas “Eltos“ bevielio ir seniausių ligonbučių Vieno BIZNIERIAI GARSINKITE ■vakate Nedėllomla 10 kll 1
32 North Dearborn Street
Chicago, Illinois. |
"
Telefoną* Drciel 3880
| Iki 10 vai.
Biografo pranešimas nuo Ba je “Rotos Kreuz Ifospital Ru“DRAUGE.’’
3106 S. Halsted St., Chicago. Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiii.im.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
IŠKILMĖS PRIE PALAN
GOS ATSIĖMIMO.

ŽINOVAS

h

m

JUOZAPAS A. PEPPETS

i

PRANEŠIMAS.
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BIČIULIŲ SODNELIS.
Brangus Bičiuli!

BALIUS

šeštadienis, Baland.

Gausi 7%, 8%

9,

1921

Kapitalas ir Perviršis

už padėtus pinigus, jeigu pirksi mu
sų
rekomenduojamus,
užtikrintus

$245,000.00

PIRMO M0RGEČI0
Tamsta rašai, idant aš ne
AUKSO BONDSUS
manyčiau, kad tu linksti prie
D-tes
Susivienijimo
Broliu
Lietuviu
Procentai
Išmokanti du kartu į motus
kokių ten bolševikų ar kito
tolio vienoj bunkoj.
Turtas Jau Siekia
niškų niekšų.... Neturėdamas
Komisai pu $ i 00 ir SiiOO. tiuli pirkti
ir lengvais išmokėjimais.
Ned. Balandžio 10 d., 1921
aiškių prirodvmų, aš apie joki
žmogų blogai nemanau. ‘Tai
Perkame, parduodame, mainome ir
Dievo Apveizdos Par. Svet., 18 tos ir Union Avė.
duodame informacijas apie įvairių
kodel-gi, neturėdamas jokių
komp. šėrus.
Pradžia 6 vai. vakare
Įžanga 30c. Ypatai
_
%
blogumo laktų, aš galėčiau aKreipkities Į Lietuvių įstaigų
pie tavy taip blogai ir neiš
Pirmutine Lietuviška Valstijine Banka Amerikoje
PEOPLES INVESTMENT CO
mintingai manyti! Juk iš tavo
220 S. States Street
Koom 1422
Nuoširdžiai kviečiame visus utsilunkyti j šį puikų balių, o tikrai
Tel. Harrison 2024
Clileago, 111.
laiško matau, kad tau rupi
busite užganėdinti.
KOMITETAS.
Tėvynė Lietuva, ir tu trokšti
Kasdien ir nedėliomis nuo 12 iki 3
po piet.
jai liuosybės, o-gi lietuviški
išgamos- bolševikai visomis
2201 W. 22nd ir Leavitt St.
spėkomis Lietuvų su visais du y savo biblijos pranašystė 681—Maželaitei M ari jinai,
I ^Telefonas Boulevard 9199
jos darbininkais nori parduo mis nebūtų atspėjęs. Motina 685—M i kai lis Ignac,
686—Mikulcnas Jonas,
•
ti rusiškam Žydeliui Braunš- yra musų Tėvynė, Lietuva,
•J
UKNTISTAS
teiiiui (kurs dabar vadinasi Aleksiukas — jos jauna val 687— Mikutis K.
#
3331 South Halsted Str.
692
—
Mitrauskis
Antanas,
Keliaujant į Lietuva ir norint vežtis su savim Įiinigus tai galite pirkti musų
Trocki), idant tokiu budu “iš džia. Duona1— liuosybė. Kie
^Valandos: 9—12 A. M.
1—B; 7—8 P. M
batikoj drafta; markėmis I . S. dolieriais arba Anglijos svarais, kuri bus galima iš
gelbėti Lietuvos darbininkus mas — sostinė Vilnius. Varte 698—Neverdauskis Petras,
mainyti visuose Lietuvos Baukose. Pranešam visuomenėj kad šis bankas yra pas
nuo lietuviškų buržujų”, o liai — apsitvirtinimas, o tie 700—Noreikis Antanas,
708—Perukas Paul,
kirtas per Cook (Jonuty valdžia užmokėjimui visokius taksus jūsų nuosavybės (proburžujų Lietuvoje tiek, kiek nedori šunės — tai Lenkai.
imuaj
709— —Petkus Antanas,
perty) sykių gausite ir pakvitavojima.
joje yra ūkininkų. Net tokie
Pirm pradėsiant barti ir 710— Petrauskis Simonas,
DR. S. BIEŽ1S
R
LIETUVIS GYDYTOJAS
skurdžiai, kurie turi po vienų smerkti Lietuvos valdžių už 711—Pet.rauzkis Zanonas 1
I
IK CHIRURGAS
Greito Persiuntimo Pinigų Jūsų Giminėms į Lietuva užtikrinam
I
kumelę ir po pusantros karvės, tokį ar kitokį darbų, patys 712—Petrošius Jonas,
2201 West 22nd Street
V
Tel. Canal €222
Batikos \ aland: kas-dienų nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų Utarninkais ir Subatonis iki 8:30 v. vak.
yra skaitomi buržujais, ir juos sau užduokim rimtų klausimų: 718—Pūkelis George,
I
■Kės. 8114 W. 42nd Street
reikia iššaudyti: nes, jeigu jie delko taip, o ne kitaip musų 719— Pukehis Justinas,
Tel.
rei. jM.cn.jni.oy
McKinley «vo»4988 a
bus gyvi, tai paskutinės kar valdžia pasielgė? Juk Lenkų 721—Ragažinskis Ignacas,
ummiiiiiitiiiiiiiiiiiiimiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiHiiimiiiimiitiimmiiiiiiiiiiigiiiiuaiitiiiiiiiiiimiiiiiiiHiiiiiiiiiiimiiim
vės ar kumelės -Braunšteino valdžia yra dvarponių valdžia.
12*1—Ra ubą J.
GERIAUSIOS
PARMOS.
komisarams jokiu badu neati O-gi typiškas lenkiškas dvar 725—Rekštis Antanas 2.
Norinti pirkti geros ūkės teisinga
728— Rimšelis Adomas,
kaina ir tarpe Lietuvių rašykite man
duos. Kadangi rašai, kad ta ponis savo clilopo (mužiko)
aš prisusių jums veltui, knigele tei
vo tėvas Lietuvoje turi ku nei šunies vertėje nelaiko. Juk 729— Rindzevičius Ignas,
singai aprašančia apie parduadamasas ūkės ir kurioj raksite paiškinta
melę, 2 karvi ir veršiukų, tai lenkiškas prošapanas kelis 730—Rinkure Jonas,
kuomet kokius javus reikia sieti ir
Jau Išmokami į 26 dienas
|
731
—
Rokozaitė
Uršulė
2.
reiškia — tu.esi buržujaus su kartus (langiau turi ehlopųkiek j akerl reikia kokių seklu sieti
Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH)
=
735— Rudonis Stanislovas,
kiek kainuoja gyvuliai ūkiški pada 2
nūs. Todėl labai klystų tas, kareivių negu yra Lietuvos
rais ir mašinos. Rasite daug kitokiu
736— Rulis Antanas,
štai pavyzdis kaip apie mus ir musų iš Lietuvos giminiems rašo:
L
žingeidžių ūkių pirkėjams aprašimu S
kurs drįstų tave įtarti bolše- gyventojų išviso, priskaitant
ir t. t. Atvažiuokite prie manės į S
737—Rupslauskis Joseph,
"Gavome tuos pinigus 1300 markių 8 dienoj Vaoario tai yra lygiai už mėnesio po išsiuntimo.
z
vizme-menševizme ar kitoniš kūdikius ir senas bobutes. Kų- 738— —Ruseekas Mage,
Scottville, Mieli, kur pas manė ga
Mikalojus Baltutis visus inuins pinigus išmokėjo iki skatikui. Ir turime pranešti štai kų. Nueikite pas
2
lėsite išsirinkti pigia kaina geriausia
P. Povilo Baltučio ir padejuokite jum, nes per jo bankų greičiausiai ir sųžiniškiausiai pareina pini=
kame panašiame k vai lizine. gi reiškia lenkiškiems ponams 739—Samulis Aleksandra,
sau ūkė. Aš tūrių paėmęs iš Anglų
gai. Daug musų kaimynu per Baltuti siųstus pinigus gavo. Kiti kurie siuntė per kitas bankas laukia
~
Farnųerių kurie mufojas laukan iš —
po 3-—4 mėnesius. Vieno žmogaus suvaikščiojo net tris kartus laiškai šen ir ten kol gavo pinigus. Po
S
Jeigu aš praeitame laiške pa paskerdimui paskirti pusę mi 745— Šimėnas P. 2.
Baltuti siųsti kartu pareina su laišku, o kartais ir greičiaus.
2
lietuvių ukininku tarpe 140 ukiu ant S
rašiau, kad iš tavęs nemen lijono savo tamsių chlopų ir 746— Sliautaris Vincentas,
pardavimą mažu ir dideliu su budin- 3
Naumiestis, Gruodžio 9, 1920
Mokytojas I). Jurjonas
r
1 kais su sodnuis tūrių ir su gyvoleis
kas politikas, tai nieko blogo ių negyvais kūnais užkrėsti 748—Sprindis E.
mašinomis ir su javais ir tūrių 17
Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvų ir iš Lietuvos. Padarome legaį ūkių ant išmainimo j miestu namus
mintyje neturėjau, bet norėjau ’isų Lietuvų? Kų jiems aeiš- 750—Stonkus Petras,
liškus
dokumentus, davernystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atsto- f
į visos tos aklos randasi pas mane
756—Tamošiūnas Jonas,
duoti tau suprasti štai kų: ti <ia chlopų mirtis: juk, pagal
: viena uždėtoj ir apkolonizotoj Divybės Washingtone.
Parduodame lotus, namus, farmas. Pada
E
1 džiaiisioj Lietuvių I kininkų kolonikrų, gamtos apdovanotų ir ga jų ‘‘augštos polskos kultu 759— Tcnikaitis Siman,
rome paskolos ir apdraudžiam nuo ugnies ir kitų nelaimių.
Į
! joj Amerikoje Aplinkis miesto Scottj ville Mieh. kurioj kolonijo aš vienas
bių politikų bei diplomatų pa os”, cldop — tai kūpa gno- 760- —Tipaučius D.
Visus reikalus a tliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas
=
apgyvendinau 4 50 Lietuvius Ūkinin
763—Tumenor Jurgis,
šaulyje yra labai mažai. Nors ju (mėšlo krūva).
kus kurie gerai ir linksmai gyvena
turi savas visokiu partijų Draugijas,
yra daug žmonių užbaigusių
Tai-gi bičiuli, gerai apsvars- 766—Ūsas S.
PAUL P. BALTUTIS & CO. •A C=3
1 ’arakvijas, Bažnyčia ir savus kupi |
767—Valis Aleks.
nus. I’as mus oras sveikas vando ge
augštus mokslus ir turinčių net i yk, kas tuomet atsitiktų su
768—Valulis L.
ras laukai lygus gražus su daug upe I 901 W. 33rd Street
Tel. Yaids 4669
Chicago, III. |
daugmetinio prityrinio, vienok musų tėvyne, jeigu Lietuvos 769—Venckus Z. U.
liu ir ežeru, žeme' derlingiausia su
moliu maišyta toj musų kolonija tai
iš daugel jųjų pasirodo kar valdžia vietoj diplomatiškų 772—Virkaus Pet ras,
tikra NAUJA LIETUVA.
iĮiiiniiiĮiiiinniiiniiiiiiiniiĮiiiiniiiniiiiiiiii«iiiniiii!iiininiiuintiĮinĮĮinniĮiii!iiinmimHiiiiĮiiiiiniiimii|iin>niiniiiiiiimmff '
i -v
I turiu paėmės dar 45 ūkės ant par
tais tokie diplomatai, kaip iš lerybų ir neva nusileidimų,
davimo \Viwonsino Valstijoj mažoj
ožio astronomas. Tavo užmeti <ovos lauke paklotų kelis
Lietuvių kolonijoj tai kuriems pas
RED. ATSAKYMAI.
mus į Scottville atv a žuvusi e m s čia
mas L. valdžiai kas link su imtus tuksiančių Lietuvos sū
neliku ūkės tai mes laivu iš musų
tikimo daryli Vilniuje plebis nų?!.... Gudrus Lietuvos Alek P-ui Kasparaičiui (Bucine, kolonijos jus nuvešime į tas AVisconMes turim ant pardavimo gražiose vietose puikių ir gerai išdirbtų gatavų
sino
valstijos
ūkės.
Atvažiuokite
citų labai teisingas ir išmin siukas: jis dabar numeta ar \Yis.). illlistos protesto Iie- l,rie eianos turėsite geriausia proga
farmų ir puikiose vietose ukėms žemių beveik visose valstijose ir Kanadoj
daugybės ūkių .savo ūke išsirinkti
tingas. Juk logiškai taip ir iš- ia nors žada numesti lenkiš galime dėti “Diuagan”, nes iš
ir aš daug pigiaus parduodu ukies
Geras farmas mes visada perkam ir parduodam. Mes perkam, parduodam
' eina: jeigu Lenkai galėtų bal kiems šuninis gabalų duonos, .jis parašytum ne ant oficijalės negu kiti agentai arba ūkių savinin
kai aš turiu tas ūkės išderėjas (li
ir paimam ant pardavimo visokių ryšių namus Chicagoj ir aplinkinėj.
suoti, kam turi prigulėti Vil >et kuomet Aleksiukas sugrįžš b lankos.
gos) už žemiausia kaina. Dundu ūkės
gvvuolius ir ūkiškus padarus ir ma
Perkam visokius valdžios (govemment) bondsus ir geležinkelių akcijas.
nius- lx‘nkijai ar Lietuvai,
savo kiemų (Vilnių), užA. Balčiuniui (Cicero, 111.) šinas ant lengviausiu išmokėjimu,
Apsaugojau! nuo ugnies, vagių ir kitokių nuostolių. Skolinam pinigus
{tašykite tuojaus gausite aprašančia
tai mes, Akrono Lietuviai, tie larys vartelius (t. y. iš visų
Tamstos
pramušimų
gavbnie
apie tikės knigele dovanai. Atvažuoant namų ir ūkių. Siunčiam pinigus į Lietuvą paštu, tclegramais ir bankrėtumėm pilnų teisę balsuoti, prūsių apsit viitins), tuomet
i
, ••
.
kitę o gausi teisingiausia kaina gera
ketvi
rtiiilieny
KllOlliet JIS Iii- „g,pOr ,nllK nusipirkti. Adresas
čekiais,
nes turime savas sąskaitas Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos banprie ko turi priklausyti Dilio enkiški rutkiai taip dums iš
A. 1*1 EDIS *; uo.
rėjo
tilpti
trečiadienio
fiunif
kose. Parduodam laivakortes j Lietuvą ir į Ameriką. Mes atstovauja
valstija — prie Lietuvos ar A Lietuvos, kad net kulnis į pa
l’coples State liauk.
ry
arba
prieš.
Scoltvillc,
Mieli.
merikos Suv. Valstijų! (Kas- sturgalį daužys. Tak się skonme ypatas ir korporacijas visokiuose reikaluose. Patarnaujam teisingai.
žin kų Dėdė Šamas į tai pa czv proszę — panska ‘‘Juduo
sakytų.’ Ne tik kad pavartotų se, milošč i brat-erstvo na llll!l!llllllllllll|||||illl|||||||||||!||||||||i||||||||||IIUIIIIIlHIIIIIIIIill2!lllllllllllIIIIII1IIIII
bjaurinusį Amerikoj keiksma Lilvie”, co daj. Bože, jak na,jžodį — vou pollander, bet gal prędzej. Amen. (Taip LietuvoCapital & Sorplus |
dar senis ir krukio pradėtų
užsi,baigs prošapanų “vie
666 WEST 18th STREET, CHICAGO, ILL.
ieškoti?). Na, ir išeina, ka< nybė, meilė ir brolybė”, ko
■ės-Egzekutyvis ofisas randasi pačiame vidurmiestyje
Liet. valdžia Lenkams tarmių duok, Dieve, kaip greičiausiai.
602-604 Y. M. C. A. Bldg., 10 So. LaSalle St., CHICAGO.
ja! Logiškai — taip, o diplo Amen.
T. Janusas.
matiškai — ne. Aiškumo riebu
Turim savo atstovus: Lietuvoje. Latvijoje, Vokietijoje, Belgiduodu pavyzdį: motina nuodą CHICAGIECIAI. ATSIIMKI- | “VISI LIETUVIAI I LIETUVIŲ VALST. BANKA’’. s
joje, Anglijoje, Kanadoje, Floridoje, ir New Yorko mieste
mažam 'Aleksiukui pinigų
TE LAIŠKUS.
Lai būna musų obalsių.
siunčia į krautuvę nupirkti
Remkime patys savę o ne svetimtaučius.
duonos. Neša Aleksiukas nu
Cbicagos
pašte (viduiniesty)
Musų turtas apie
=
pirkęs duonų namon, ir štai tų prie AJuiiih ir Dearbom gatvių
mažutį beginklį vaikelį kely randasi atėję iš Lietuvos laiškai
ivUdto.
$3,000,000,00
DŽIAUSI* I KTU VISK A KRAUTUVE COMGJMĘ
je užpuola pirkti šuiit-s. Alek žemiau įvardytiems asinenirns, ku
siukas, nematydamas kitoniško ri,j delei adresatų persikėlimo
išsisukimo, eina išlengvėl ii kiion vieton arba kitokių priežas
lauždamas meta šuninis po čių išnešiotojai negalėjo surasti. = Kaipo Didžiausias Am. Lietuvių Valstyjinis Bankas
truputį duonos, ir tokiu bildu Laiškus galima atsiimti prie Ge
PATARNAUS KIEKVIENAM
pasiekęs savo kiemų, uždaro neral Delivery (iš Adams gatvės 3 č’ia GERIAUSIAI
jiinųpinlgui Iiiih nu ilgioje Vietoje, nes D, Kiuigiiinų. užtikrina
vartelius, o savo neprašytus įėjus po dešiiij pusėj), prie ” Kuv. VhI. Valdžia, kuri ii-gi dali .savo pinigų laiko šiame Banke
~ hii tukHtunčiulH (’hiciigoM ir kilų iiiieslų lietuviuis. SIAME BANKE
palydovus akmenimis taip pra pirmo langelio, ant kurio viršaus S
PADĖTI S l’INIGI S GALIMA ATSIIMTI ANT PIRMO PAREIKAn;pn(.»l. (įUBBN KONCRHTIN*
deda vaišinti, kari pastarieji parašyta ADYERTISEI). Prašy = I,AVIMO VISUS.
damas laiško adresatas apart savo =
GERIAUSIAI SIUNČIA PINIGUS
NEMOKĖSI PINIGUS BERE1KAL0
kaukdami, į visas puses spriui pavardės turi pasakyti ir padėtų
Lietuvon ir kitur tiktai t’nlversul State Bankas, bu pilna garanka.
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje
Iš kitu tipentu eiimskite iiiuihh doltertaiH o me» išsninatnie Lleprieš pavardę numerį. Tuomet 3 tija.
tuviui auknlnaia.
- Ar išmintingai pasielgtų valdininkui lengviau bus surasti.
Parduodame už žemiauflią kainų, kur kitur taip negauki
X
Svarbius Piaucšima-. Nuo 1 (I, BalaniDio šiame Itimke v ra (■'ti lgtas
motina, jeigu bartų Aleksiuk; Tas langas pašte yra adaras nuo
Mašinėlių laiškams druknoti ir ofitio darbams yra naujau
REAL ESTATE DEPARTMENTAS
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubiuž atida vinių šunims duonos 7 vai. ryte ligi 9 vakare.
S
č'mnaiH kiekvienaa galėn geduliniai atlikti aekančiua reikalu*:
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
Komų pardavimų ir pirkimu.
1‘nskolos viaokių nptių.
InsiiriinJuk už pasipiiešinimų šunim
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirX <■<■■
l.k/Jiniina v imas ulislruklų.
I’alarinuii visada Milrikaml dykai.
670 Mucidskis Juozapas.
nepatogioje vietoj ir ne savu
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
5
liauka Valandos: Kasdiena nuo 9 v. iš ryto iki 1 v. i>o pietų ir
671 — Mnlakauski Kazimieras,
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
vakarais I'tnrninkuiH nuo 6 iki 8:30. Hubatonila vlaa d. Iki 8:30 vak.
laiku ik* tiktai Imtų Aleksiuko 672—Malinauckas John,
muzikališkus instrumentus atsakančiai
kelnes rutkiai sukarpę, bet ir 673 Malubskienė Julijona,
jo kinklėrns butų padarę žy 674—Margis Jonan,
Steponas P. Kazlawski
mių operacijų, o j kokių balų 677—Matckonis Kaziinieria,
4632 So. ASHLAND AVĖ.,
CHICAGO, ILL.
hutų atsidūrusi ta nešamoji 679-—Maženienė Uršulė,
| 3252 SOUTH HALSTEO STREET
CHICAGO, ILL. si
Telefonas: DROVER 7309
duona, tai gal ir Billy Sun680 Meškenai Juozapas,

Trati Milijoną Dolierių

Metropolitan State Bank

DR. G. KASPUTIS

SAUGUMAS JŪSŲ PINIGŲ UŽTIKRINTAS SAVAME VALDŽIOS BANKE

f

| Pinigai, Laivakortes Lietuvon j

OOO.oo I

ĮUNIVERSAL STATE BANKE

3

2

IUNIVERSAL STATE BANK

5
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fteSta.lienis, Balniui 9,

1921

mum

Gaidajevicia, P. Bernotas, A.
Kuėkaitis, J. Vilianėinas,. Z.
Današkevitienė, P. Petrikas, S.
Andruskevičia, V. Mokalauskas, J. Brividienė, P. Stirbalis, M. Petrauskienė, M. Daujotis, V. Kuizin, J. Norbutas
P. Poievis, A. Eaėkus, J. Liatukis, M. Jurgelienė, J. Bagis,
.1. Daughton, M. Kasperavičie
nė, P. Žibutic’iė, O. Senavuitienė, M. Želvienė, K. Kaspera
vičienė, R. Pranekevičienė. M.
Kagazinskienė, O. Šivetienė M.
Sičienė, O. Vaeinauskienė, M.
Bukaveckienė, E. Marčiulio
nienė, M. Balčiūnienė, U. Bušneikienė, M. Kuvin, T. Daubonienė, P. Endrašek, M. Zolis,
. J. Majauskas,„ P.T Kerečio-

5
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LIETUVOS VYČIŲ 16ta KUOPA Rengia

DIDELĮ BALIŲ

S

IIIHIiil

garsinau “Naujienose" ir pi1
_______
I vedu tau ant valios, kiek gaui
Balandžio 3 d., tuojau po su-' si arba, kiek pasiseks gauti
l’arsiduoila lotas Cicero
5
Nedėlioj, Balandžio-A pri! 17 d. 1921 m.
|
— apicliiikėjc !->hai pigiai.
y;
mos, Šv. Kazimiero par. buvo už tiek parduok. Aš turėjau
\ į-kas įrengta: vanduo, 1
nepaprastas susirinkimas pa- ieškoti išeigos daryti šiokį-toŠV. JURGIO PARAP. SVElAIriEJE
32ro Place ir Auburn Avenue =
=: siiro-. gnzas; saidvokag, s
i gatvė Ištaisytu. Suv Įninka =
sitarti dėl statymo naujos kle- ki gyveninis), nes paskutiniu
s
= tunu laiku apleidžia PliiPradžia 7 valanda vakare
5
cag:,. Todėl gera proga =5
bonijos. Jau praeitais metais į laiku buvau priėjęs prie bada2
S noriiKieoi pirkti. Atsišau S
luivo nutarta statyti kleboniją ■ vimo. Ant galo permatau, kad
kite | ‘Tlruugo” ofisų ur
bti vakarais prie savininku =
už $15,(MK). Klebonija turėjo j dar bus ir trukumas kapitalo
S
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti aut šio pi "
'Helio vakaro. < > užtik- =
būti dviem augštais su devy- atsiteisti savo skolas, nes per
Stanley .1. Petkus, i
linam kad kiekvienas galės smagei ir linksmai klika praleisti.
RENGĖJIAI
=
B
mals kambariais. Darbas jau' matau, jog už spaustuvę tiek
|
3316
Wallace
St.
i
! niiiiuiiiiiiiiiiiliiiiiiii]iiiini!i!iii3iiiEiii!iiiiio]iiiiiiti]iii;iiit;jseu:::K:ii;s.'Uičii9UiijĮitiiai!i3iiiiii]tiiiiii!iin.ini:iiniiiiiiiii(Hiiįi
buvo kuone pradėtas, bet esant nebus galima gauti, kiek aš
vėlam rudeniui daugelis patarė aianiau. Aš j Cicero pagrvšiu
psdikti pavasariui. Ant to su-. lik tada, kuomet turėsiu už
M
*
i*
m
■
tiko ir pats kontraktorius, nes j lėktinai pinigų pamatyti mavisi jautė, kad pavasary gali į no nuskriaustus draugus ir
l
būti kokios permainos. Ištikiu turiu vilties, kad panaudojęs 111 ’ v
x < s au as,
REIKALAUJAME AGENTŲ.
taip ir įvyko, nes dabar alsi-! savo visas pastangas, nevarto- J. Stasiukėnės, A. Petreškis.
Tūkstančiai Lietuvių Gyvenančių Chicagoj
Atliekamu laiku tamsta gali
rado kitas kontraktorius, kuris damas daugiau munsliino, ga- Sumik, aukų .................... 50
užsidirbti po $50.00 ir daugiau
Sprendžia jog ši Banka
apsiėmė statyti tokį pat namą lesiu trumpu laiku tą pada
Viso
labo
.........
$233.50
į
savaitę.
Užsiėmimas
sma

ryti.
su dešimčia kambarių už $9,Visiems aukotojams miošir- gus. Patyrimo agentavime ne
001). Parapija su tuo sutiko,
Sugriuvo mano visi pienai;
Yra Viena Iš Geriausių Amerikoje
dingiausiai ačiū.
reikia.
padaryta sutartis ir darbą pra atsidūriau ant bedugnės kraš
UŽTAT
dės su 1 Gegužio. Reiškia, pa to ir tik mano tvirti ryšiai su Kingston. Pa. (šv. Marijos P. 220 S. State St., Ruimas 1422
kiiit čia jautiesi kaip name, nors nemoki nei vieno žodžio Angliškai,
Bažnyčios.)
savo žmona ir vaikučiais lei
rapija sutaupė $6,000.
v‘,
Chicago.
nes Šioj Rankoj yra kalbamu Lietuviškai.
Viską apsvarsčius, klebonas džia man ilgiau gyventi bei* N. N........................
$100.00
UŽTAT
paklausė parapijom), ką dary stoti nors ir didžiausiam var- Mykolas Abraitis......... 25.00
FARM0S.
kati ji sena ir stipri banka po \ alstijos Valdžios kontrole.
sime su pinigais, ar iš bapkos
Motiejus Motiejūnas .... 20.00 Kas norite nusipirkti gorus l'arinas
skolinsime ar patys dėsime.
Atleisk man, .Jurgį, už vis Davė po $10.00: E. Žinui- nuo pačių savininkų ar per Bankas
UŽTAT
Visi parapijonys sutiko auko ką, nors . aš ir labai kaltas džinienė, K. Kučinskas, K. Mo- sučodysite sau daug piningų nes sąži
kiid savo piningus gali gauti iš šios liaukos kada tik nori.
ūkininkas kuris supranta ge
ti ir darbuotis, kad nereiktų tam savo nepasisekimui, te ckaitienė, U. Lapatienė, D. E. ningas
rai žeme jums nurodys teisingai. Aš
UŽTAT
žinau tokius ūkininkus nes pats va
parapijai užsitraukti skolos. einu savo gyvenime visaip pa Dalgis, L. Černeckis.
žinėji), kožna įlietų po įvairias ūkės
kad čioimis patarnaujama komaiidagiuusiu.
Anot kai-kurių
pasakymo, sitaiko. Ne aš pirmas ir pas Davė 38.00 P. Parskaudas. ir Valstijos.
, ' * * M.’.
.
\ . Gaižauskus
mes ir be bankos galime ap- kutinis. Didžiausių biznie Davė po $5.00: K. Antanai
3212 Auburn Avė.
Cliieago, III.
seiti. Ir per kelias miliutas su rių susibankrutija ir i>a- tis, V. Lukoševičius, E. Gegu
AR GALI BŪTI GERESNIS BANKAS?
dėta reikalinga suma.
sidaro sau galą, bet man dar žis, M. Motiejūnas, V. Varaš- Parsiduoda dvi cottages namukai
Gražus pavyzdis visiems A- rupi gyventi.
ka, M. Palionienė, d. Lukoše po S kambarius, parsiduos skyrium.
STOGK
pus savininkių
V.
Sbileika.
merikos Lietuviams. Gerai sa
vičius, d. Pangonis, A. Vaitu- Atsišaukite
2320 S. Hoync. Avė.
YARDS
Kis laiškas padėtas žodis į lionis, Z. Vizgerdienė, K. Za
koma, kad kur yra vienybė,
ten ir galybė. Garbė Siou.v žodį.
STATE
karauskienė, d. Salagienas, Z.
5-kių ruimu Bangolow
Soeijalistų stotis sugriuvo. Venckus, R. Klimas, J. Star- pietParsiduoda
City’o Lietuviams.
vakarinė miesto dali 1 karve
Pabėgėlis soeijalistas laiške kevičienė, J. Zadeikis, T. Če- 20 vištų parsiduoda labai pigiai prie
Parapi jonas
žastis turiu neatbūtinai važiuot Lie
Didysis Bankas
meta bėdą ant “moonshine’’, putis, P. TaTabeiza, O. Alei ie tuvon at:išaukit.
3225
So.
Auburn
Al
e.
Cliicngo.
Yra spėjama, kad Šileika te- na i t ė, J. K Ii žentas, A. ŠerinoCICERO. ILL.
besislapsto
Cbicagoje kur levičia, A. Brusokas, S. Slin
ant kampo
AM P.'.OAVIMO.
nors.
Dabar
“
Naujienos
”
sa

t
Išrunijo sociįalistas spaustuvi
kas, J. Eigulis, Ar. Bartušiėiiė, Grocemc ir buėerne, labai geroj
vo stotį Ciceroje turėjo į kitą P. Burba, V. Paukštys, M. vietoj, esu vienas ir negalių apsi
ninkas.
47tos ir Ashland
doJto parduodu. Galima ir na
vietą jierkelti.
Reporteris. Puskunigienė, dievą ir Magile- dirbti
mą kartų pirkti ant lengvų išmokesKovo 29 d. pabėgo Vincas
čių.Atsišaukite tuojaus.
leną
Sutuliai,
P.
Svev,
S.
ii
Chicago
Šileika. Jis turėjo spaustuvę
4202 S. CamplH'll Avė.
S.
Dovidauskai,
J.
Laurinai

po num. 4932 \V. 14tii str. Tą
tis, V. Globiate, A. Globis.
spaustuvę buvo pirkęs
nuo
ANT PAItDAVIMO spaustuvė susi
dedanti iš vieno 10x15 t'handler ir
Davė $4.00 d. Globis.
vieno žmogaus ant išmokėjimo,
l’riee Gordon Preso, su ilgų founDavė po $3.00: d". Grybaus tain,
1-25’-j
Kelianee Pjaunamoji
kuriam sutiko mokėti po $5.00
mašina su 'ektra” peilių: Hangers,
kas,
A.
Rimša,
M.
Balčiūnas
... . ...... | n innnnnnnrjBjiufL
į savaitę. Bet jau valanda lai (Surinktos a. a. kun. Serafino)
shafts
ir pullys,
du
dideli case
A. Šukienė, A. Antanaitis.
stands su rases, 3 kabinetai su 3-4
Springfield.
ko, kai nei tiek neįstengė mo
rases vienas imposing ir ink stone, I _
(Daugiau
bus.).
visos raidės, rules, leads, slūgs ir kilt , Į
arti 47-tns Gatvės
kėti.Dabar savininkui tos spau
Davė $30.00:
Julijonas
pagrųžinimai. vienus slng ir lead eutTol. Drovsr 7042
stuvės (nuo kurio Šileika buvo J uozapaiterė.
ter 3-3 setai rolerių, waste can. ben
zine ean printing ink medinis fur
PRANEŠIMAS.
pirkęs) prisiėjo keletą Šileikos
. C. Z’. VezeHs
nitūra case. Pageidauja viską sykių
Davė $15.00:
Vincenta
LIETUVIS DENTIHTAS
“Lietuvos” Laikraščio
bilų apmokėti: rendos — $40.parduoti.
Svaldienienė.
47 U 80. ASHLAMD AVEMUB
Jurgis Skaisgiris
Šėrininkams.
00, gazo ir apie $.40.00 ir te
1549-51-53 W. Chicago Avenue
Valandos:
nuo 8 ryto iki 8 rak
Davė po $5.00: A. Urbonas,
Cicero. III. litui
\V. Ibsisevelt 15d.
Seredomls nuo 4 lig 8 vakar*
Panedėly, Balandžio 11.1921
lefono bilų $32.83 dar neiš S. Tvurįjanas, O. Bukis, A.
'iŠ
mokėta. Šileika. Kovo I d., iš Musteika, K. Rukšlaukienė, 8 valandą vakare. M. Meldą
E3 Ei
Ant pariiuviino
biirgcnus penkių
Radandai, Pečiai, Karžio
svetainėje.
2242
West
23rd
rašė namų savininkui
čekį A. liadavičius, A. Vupris S.
kambarių gražus bungalmv moder-K
niškim 4 0 56 Montgoniery Street. At
Place, Chicago. III., atsibus sišaukite pus savininką.
$40.00 už remia. Bet po 30 Subačius, M. f'izauskienė.
Ipetai, Pianai, Victrolos,
Tel. Yards 6666
Ulvd. 3418
dienų tas čekis sugryžo lw>Dr. V. A. ŠIMKUS
■1111 S. t'alifmnia Avė.
ISiuvamos Mašinos, Plau
Davė po $3.00: .J. Dalukus, “Lietuvos” laikraščio šėrinin
Lietuvi*
Gydytojas, Chirurgą* Ir
kų
susirinkimas
kuriame
bus
vertės per banką Clearing R. Pranekevičienė, L. NauniaAku.šeras.
namos Mašinos etc.
aiškinama bendrovės piniginis
AMT PAKUAVIMO.
House Kovo 5 dieną. Kada vičia, E. Norkevičienė.
8308 8. Ualsted 8t. Clih ago.
Purnidiiuda apinaujis mūrinis na
Valandos: 10—12 iš ryto L—3 Ir
namo savininkas gavo be ver
Davė po $2.00: A. M. Kuta padėjimas ir kas patraukė ben mas 5 pagyvenimai, iš fronto Storas. 8—8 vakar* Ned. tfr—1$ Iš ryto
tės sugrvžiisį čekį, tai jau Ši vičių, K. Kaktievičia. P. Stir- drovę bankroto teisman. Ant Namas geras ir apsimokanti,. Mau
Cash arba ant lengvų išmokesčių.
ga.- is’irvisi palankumai. Savi
leikos nebuvo; jau buvo pabė lius, M. Šimalienė, M. f'izaus šio susirinkimo yra kviečiami dynes,
ninkas gyvena ant 3 floro nuo užTelefonas Monroe 3683
visi bendrovės šėrininkaj. o pakelio. Namas ims parduotas už bigęs.
ie teisingiausia, pasiūlymų. Priežastį
kienė, A. Ropšis, P. .Jokubauspatirsilo ant vietos. Atsišaukite
Apart atlikinėjimo spaustu kienė, V. Steponavičia, V. ypatingai direktoriai.
2H 11 \\ . 3K Street
‘ ‘ Lietuvos ’ ’ šėrininkų Ko
vės darbų, jis užsiiminėjo pi Montrimas, V. Remeikis.
Praktikuoja 29 metai
mitetas,
nigų siuntimu i Lietuvą. Dar
Ofisas 8149 8o. Morgan 8t.
Davė po $1.00: A. Kaperis.
Ant pardavimo “piirlor" setas, koKe.rtA 82-ro 8t.,
Chleaąjo, III.
Mikas M. Dūdas.
nėra tikros žinios, ar jisai Lie J. Kulbergis, M. Bruožis, K.
mode ir ‘‘bookease", parsiduoa in
8PECIJALI3TA8
giai.
Atsišaukite
A. Radomski,
tuvon visus žmonių pinigus iš Jaštantas, Ciprijonas, Kačinau
Moteriškų, Vyriškų, taipgi ohro
BEST AND
BIGGEST ClGAR
J. 1,liniukas
aiškų ligų.
Ben,
Kazanauskas.
siuntė, ar ne. Gal ir tų kiek skus, ,J. Aglinskas, S. Maikis,
Kilk N. Woo<l Street
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto
Juo daugiau rūkysi—Tuo dauginu pamėgsi juos
(Apgr.)
pasilaikė.
iki 8 pu pietų, nuo * iki 8 valan
Pareikalauk, musų liataliogo Ne, 4.
T. f'iunis, S. Kazuraitis, T. Nor
dų vskare.
---------------------1. 1. Letvls Pigai- Mtg. Po. Neuark, N. J.
Jisai savo šeimininkei pali kevičius, K. Raškauskas, d. Bu - ------------------ .
Nedėliotais nao 8 lkl 1 po plaL
Didžiausias Neprigiilmingas Fabrikus Pasaulij.
Telefonas Yards 887
Parsiduoda puikus namų rakan
ko skolingas apie $200.00, vie kaveckas, A. .Jagminas, A. Kadai už labui pigių kalni,. Atsišaukite
nam žmogui apie $‘400.00, ki- renauskas, C. dutiriskas, d. Bui
6150 Artesian Avė. anl antrų lubų.
.Mes
turime
imt
pu
į
davimo
leng

Telefonas l’rospeet 5972. Artesmn
tam apie $50.00. K iek daugiau į vidas, d. Marčiulienis, P. dusas
Avė. yra vienas blokas j vakarus nilo
skolų paliko, tai nežinia.
| S. Grigas, K. Rudienė, Mrs. vomis išilgomis keletą namų, me \Vestern Avė.
RIDGE AUTO STATION
Šileika pil ni kelių mėnesių \\ iU. Grelin, J. Plačis, K. Rum- dinių ir mūrinių.
Turime
viena
bargenn
:
Namas,
ItAKGKVVS
IIAItGKNAS
išsiuntė žmoną su vaikais Lie ša, d. Bagdonas, M. Spilner, d.
Parsiduoda 9J-jų akrų failini pusiau
kuriame
randasi
salimias.
geroje
tuvon. Po priedanga, kad pats Lozickis, O. Norkevičienė, A.
už dyku, 5 mylios nuo didelio mies
'Vi.
Maustom Wis,. so akrų išdirbto!’,
nori važiuoti Lietuvon, norėjo i BuiHuli*mė, M. Rodayičienė, V. vietoje, pamiduoda su bizniu ;r to
žemis.
likusioji
ganykla
ir
miškas.
4
i
parduoti spaustuvę be žinios Skimutis, d. J uozapaitienė, O. fikčeriais.
kambarių stulai su visais farnli'lals,
2 arkliai, I kulnelis, 5 karves molžmogaus, nuo kurio pats pir i YiŠnauskienė, O. Velikienė, O. Nepaprasta proga tiktai atsi žemos.
3 kiaulės, 45 vištos, visos ma
šinerijos reikalingos prie'farmos. lik-j
':o'Tačilauskienė, B. Gabalis, A. šaukite pas:
tat $1,000 morlgeėlo, kaina $4,200.1
d. J. Krasowski, Vice I’rcs.
Tini Imti parduotu J 7 dienas, atsi- Į
štai
kokį
atspauzdintąį'Pfihičas, M. Marčiaiianiiuiė, D.
tuojaus. Klauskit K, \V. Kak
ant typewriterio iš Cbieagos Bakusienė, C. Manenon, I. Cu- UNIVERSAL STATE BANK šaukit
iiewiez. 3301 So. Hulsted Str., i'hilaišką atsiuntė vienam vieti ningliam, B. Šedienė, M. Rup 3252 S. Halsted St. Chicago. <agu. Ofiso Tel. Itoiilevard 8775. ItestdeneljoH telefonas liorebester 3507.
niui žmogui.
šiene, d. Višnauskas, M. MiTAISOME AUTOMOBILIUS
Kovo Mareli, 29 d., 1921 iii. katavičicnė, N. Virbai, T. Zi
LIETUVOS MISIJOS
f
Pilisidiioda intirlniH namas 2 auk- į
(Vardas ir adresas, kuriam jbutis, P. Strumilla, B. Skiečius,
Dirbunie ir taisomi* naujiis i r sciih.s “batciics”. Turime gerinimias mašinas ir ge
š, ii, 4 pagyvenimų landos neša $720
Naujas adresas:
metus, parduosiu pigiau negi, man ,
siuntė.
J. Lečkauskas, J. Vaškevičių, Lithuanian Representative ikainuoja,
tiulių parduoti iki gegutes Į
riausias įtaisas. Darba atliekame greitai.
Tel. Bcverly 2400
mėnesiui
nes Išvažiuoji, Lietuvon į
Cicero, 111.
A. Šiinkevičia, A. Grinius, B.
162 W. 31 Street
Kama $5,366 Ma.lima pirkti Ii Jfoini- I
P. A. .MAŽEIKA
,
1714-16 W. 95 Street, Chicago
P. J. MAŽEIKA
Mielas Drauge:
Daneška, S. Giiranskis, d. f’esNew York. N. Y.
ėius kartų. Savininkas gyvena ant
J ’sųkšėlo Iš ht|<'kulio
Pardavimą -paustuvės po na, P. Stirlus, .T. DaubaiAs, Y.
(Pabaiga bus).
3’23 k. i įuou Avė.
SIOUX CITY, IOWA

KODE ?

KODĖL?

'

PEDPLES

.

T

BANK

Avė.

AUKOS ŠV. KAZIMIERO
VIENUOLYNUI.

P. KVORKA & SONS

DR. 6. M. GLASER

John Ruski n

TEMYKITE

ė'

DRAUGAS
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i■■ PASKUTINIU KARTU ANT BRIDGEPORTO!
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I
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IŠ LAB. SAJ 4 KP. DAR

TRUMPOS CHICAGOS ŽI
NIOS.

IŠ

BUOTĖS.

DIEVO APVEIZDOS
KOLIONIJOS.

Viena mergina iš Šv. Ber- ! Bal. 7 d., Dievo Apveizdos
nardo ligoninės vežė klabate,1 Par- •'-'et., «lr. A. K. Rutkauskurio.je buvo radi.jinno (vpa kas kalbėjo apie Liet. Rami
tingojo metalo)
truputėli.- Kiyžiaus ir Šv. Vincento a
vertės $5,000. Mergina važia-! Paulo dr-jos darbuotę Lietu
vo viršutiniu geležinkeliu ir voj. Žmonių buvo apie (JO. An
išlipdama pamiršo krabu tę va ka surinkta $65.25.
gone. Kadijumns nesuranda
mas.
Bal. 3 d., Dievo Apveizdos
par. svet., (.'atbolic Art Ass’n
Cbieagoje turi suvažiavimą (Katalikų Dailės sąjunga) ro
farmerių organizacijų atstovai. dė judamuosius paveikslus:
Nutarta įkurti agentūrų par- 'ienų komedijų Jr apie kanodavinėti javams ir kitokiems nizavhną Vatikane Šv. Joa
žemes vaisiams. Farmerių tik nos D’Arc. Mažai žmonių te-,
Rep.
slams—arčiau susieiti su mais atsilankė.
to vartotojais.
IŠ BRIDGEPORTO.

Roek Islaml
geležinkelio
kompanija paskelbė, jog pra Bal. 10 d., šv. Jurgio par.
dėjus Vasario 29 d., 1920 m., svet., rupesniu Mot. Sąjungos
ligšiol ji paliuosavusi nuo dar 1-mos kuopos, šv. Kazimiero
Akademijos auklėtinės vai
bo 11,600 savo darbininkų.
dins “Patricijų.”
Rep.
So. Oiieagoje užvakar nakIŠ CICERO. ILL.
ėjo du poliemonu civiliuose
įbuose. Ant kampo 89-os gat.
Buffalo avė. susitiko tris Kalbėjo Dr. Rutkauskas.
lones. Tai buvo paprasti dai
Bal. .5 d., Šv. Antano par.
ininRai. Vienas ar du iš jų svet., kalbėjo dr. A K. Rut
fturėjo revolverius. Kiti kitus kauskas. Jis apibudino para
palaike plėšikais ir susišaudė. mos Lietuvos pavargėliams
Abudu poliemonu sužeista. Iš reikalų, apie darbuotę Liet.
darbininkų vienas žuvo. kitu Raud. Kryžiaus ir šv. Vincen
irgi sužeistu.
to a Paulo dr-jos ir nurodė
budus, kaip geriausiai gali
Vakar išryto ant kampo 35 ma suš dpti Lietuvos -vargšus.
gat. ir Ashland avė. nežino
J <anginę ir galutinę kuilių
mas piktadaris užpuolė* ir mir pasakė kati. I’r. Vaitukaitis.
tinai apmušė skerdyklų darbi Surinkta aukų virš $30.00.
ninkų unijos buvusi vadą Sta Žmonės pasižadėjo aukoti anley,Rokosz. \ argiai pagysiąs. pie $175.00. Žmonių buvo apie
Piktadaris pabėgo automobi- šimtas.
lįu.

Šio mėnesio laikytame Lab.
Sųj. 4 kp. susirinkime pasiro
dė, kad kuopa veikia. Yra jo
je asmenų, kurie labai rūpina
si, kad tik greičiau stotų naš
laičiams prieglauda.
Busiančio Centro pikniko bi
lietui sparčiai pardavinėjami.
Tame darbe' netrūksta na
riams apsukrumo.
Nutarta
surengti vakarą
arba agitatyves prakalbas, ir
tam tikslui išrinkta komisija.
Vakaras bus paskelbtoje Lab.
Sųjungos savaitėje, t. y. tar
pe 1 d. Balandžio ir 15 Gegu

Paryžius, Bal. 9. — IŠ A lig
otosios Silezijos čia atvyko
talkininkų plebiscitinės komi
sijos pirmininkas gen. Lerond.
Jis atvežė visus faktus apie
Įvykusio balsavimo pasekmes.
Taippat nurodymus, kokie ap
skričiai turi prigulėti Len
kams.

Paryžius, Bal. 9. — Kaip S;
mėnesį žadėjo Amerikon iške
liauti maršalas Foeb. Teeiau
tnilitarinės pareigos neleidžia
jam atlikti tų kelionę. Tikisi
jis visgi Ameriką aplankyti
kiek paskiau.

Vaidins “Adomas ir Jieva.”

ITALIJOJE SEKA POLITI
KINĖ KAMPANIJA.

v

Rymas, Bal. 8. — Gegužės

15 d. Italijoje įvyks genera
lini parlamenta n atstovų rin
kimai. Tuo tikslu jau prasi
dėjo smarki kampanija.

PIEŠĖJAS
Piešom visokius paveikslus,
išdidinami fotograpijos taip-gi
ūžimam dekoracijas dailia at
liekam sulig užsakinio.
«
P. Kačerauskas
j
903 W. 33rd St.
Chicago

■ Bal. 10 d., 7:30 vak., Visų
Akademijos Remoų Dr-jcs
Šventų par. svet., pp. Saboniai
ir kili artistui vaidins opere netikėtas susirinkimas įvyks
tę “Albanas in.Tieva.”’ Apart Utaminke, Bal. 12 d. 7 vai. va
dainų bus ir muzika. Pelnas 'kare. Vienuolyne.
skiriamus parapijos mindai.
Visi skyriai malonėkite pri
Veikalas yra gražus. Daly siųsti atstovės, nes turime pa
vaus žymus artistai. Tikimasi sitarti anie svarbius dalykus.
daug publikos.
. Rep.
Valdyba.
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Pratlž'a lygiai 7 vai. vakare.

Veikalas paimtas iš pirmutiniu krikščioniu gyvenimo, užtat privalėtu kiekvienam katali
kui pamatyti. Jame dalyvauja suvirš 30 gabiausiu Šv. Kazimiero Vienuolyno auklėtinių — ar
tisčių. Nei vienas nepraleiskite progos nepamatė šio veikalo, nes daugiau nebus atkartojamas.
Nuoširdžiai kviečia visus
RENGĖJOS.
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Atdara
Dienomis
Vakarais
Nedėliomis
Pirk Dabar!
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PAVASARINIAI ŠOKIAI!
Rengia

Šv. Jurgio Par. “Kanklių” Choras
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♦
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SUBAT0J, BALANDŽIO 9, 1921 m.
ŠV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJ
32nd PI. ir Auburn Avenue.
Pradžia 7 vai. vak.

Jeigu nori smagiai pasišokti ir linksniai laika praleisti tai atsilankyk į
šį vakarų, o tikrai busi užganėdintas.
RENGĖJIAI.
Nuoširdžiai kviečia visus
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I Lietuvos Vyčių Taupymo ir Paskolos B-vū |

Busiantį vakarų p-lė Benai- SpeciaI s Išpardavimas!
tė žadėjo pamarginti itckleniaVartotų Karų
eijomis ir kitokiais tlalykėPARDUODAMI ANT
Saugumas jūsų pinigų užtikrintas nes šita Bendrovė yra po Valstijos priežiūra. =
PLANO
liais. Bus pakviesta įžymus Iš 100l.šMOKESt'IO
Karų Galima pasirinkti
Dabar yra proga prisirašyti, nes naujas serija numeris 25 tas ką tik prasidėjo Panedėli 5
kalbėtojai, kurių aštuonioliROADSTKRS
4-ta dieną Balandžio, 1921 m.
į
kiečiai dar nėra girdėję. Tai
5 Pasažierių Touring
gi tėmykite vėlesnį paskelbi
Jeigu norite kad jusu piningai Jum piningus dirbtu, tai-gi nelaikykite ju liaukoje, liet padėki- a
7 Pasažierių Touring
mų laikrašty ir bažnyčioj, ir
te visus piningus ant taupymo knygutės šiame Bendrovėje kante atneš didesni procentą.
s
COUPES
visi atsilankyki!.
SEDĄNS
Galima prisirašyti prie Lietuvos Vyčių Bendrovės kas Panedėli. Šv. Jurgio parapijos svetainė- =
Patylomis teko sužinoti, Karai su žieminiais šailimis.
je 32-nd PI. ir Auburn Avė. 7 :30 vai. vakare.
=
kad musų (aštuonioliktos kol.)
Dideliame Pasirinkime.
Piningus gali atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo.
5
merginos labdarybės srity ima 1920 Hudson
Dlxie Elyer
Templar
(California
Top)
Cole
viršų. Jų yra daugiau šimto; Scripps-Booth
(lidsmobile
Antanas Overlingns, Rast.
V. \V. Rutkauskas, Adv.
Jurgis Žakas. Pirm.
jos aukoja našlaičių prieglau VVesrott
Chevrolet
32111 Aubu-ii Avenue
—
812 w. asm SI.
90
1
VV.
33rd
SI.
Kranki i n
Kordą
dai ir tas skaitlius vis didina Studebaker
Dodges
Apperson 7711JISI n! 111111111111111111111111J i m 1111111111111111111 UI 111111111111111111T • 111 II! 1111 m 5 S111111111111111 f 1111111... J1111HI! 11111511111J111111111111111 n I
si. Štai ir praeitam 4 kp. su Overland
National
W llys-J<niglit
sirinkime į Lab. Sųj. Garbės Bilick
Marnion
Velle
Kriseoe
narius įstojo jaunaO.Branekevi (’halmers
Reo
“Vaikai nustokite
Ftephens
čiutė. Ji Įmokėjo dali savo šiai Mnxwell
bereikalingai peštis —
Drexrl
King s
Dr.
M.
Stupnicki
tinės ii iš veido matėsi, kad Dalge
Kissel '
yra užtektinai BAMBINO
Mėnesinio
Tšmokesčio
1
’
liano
1 3107 So. Morgan Street
ne tik ta šimtine, bet ir dar
jum abiem!’’
Iskalno
įnėn. Mok
Karo kaina
bu parems našlaičių reikalus. $200.0(1
CHICAGO, 1I.I.INOIS
A! Kūdikiai mėgsta jį!
$75.00
$25.00 1
Telefonas Ynrds 5032
100.00
30 00
Vardu našlaičių širdingiau 300.00
175.00
85.00 j
400.00
- 8 iki 11 1A ryto: į
Valandos:
Jie prašo daugiaus!
is ačiū visiems, kurie priside- 500.00
200.00
40.00
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio200.00
45.00'
uiis nuo 5 ikl 8 vai. vakaro.
prie to gražaus ir naudin 600.00
Net ir mažyčiai žino, kad
700.00
250.00
50.00
300.00
55.00 ,
go darbo.
S. Jucevičius, 800.00
350.00
60.00 .
900.00
Lab. Sųj. 5 kp. pirm. 1,000.00
400.00
65.00

BAMBINO

iŠ BRIDGEPORTO.

Nereikia mortgage įlinkėti
Nereikia brokerage.
Nereikia notarių mokėti
Nereikia t:ixų mokėti
Nereikia freiįlito mokėti
Fotografijos dykai.
APMAINYK SAVO SENA KARA. I
Tavo senas karas apmainomas ant !
naujo atrokuojant jo vertė.
Visi pertaisyti Mitehells turi pilna
gvarantija kaip nauji.

Rytoj, t. y. Balandžio 10
7:3(1, šv. Jurgio parap. svotai
uėj paskutinį kartą bus at
vaidinki “Patricija”. Veikalas
daugiau jau neims atkartotas,
Parduodami ant Išmok
taigi nepraleiskite šios progos
ir visi atsilankykite.
M.

MITCHELL

SUSIRINKIMAI.

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ DOMEI.

1921

Sv. Jurgio Parap. Svet., 32 PI. ir Auburn Avenue

Pirkite Dabar

Rep.

IŠ ROSELAND, ILL.

9,

NEDELIOJE, BALANDŽIO 10 d., 1921 m.

L. R. K. Federacijos 7 skyriam!1
mėnesinis susirinkimas įvyks Bal.!
10 d., š. m., 1:00 vai, po pietų'
baž. svet.
Atstovai ir atstovės prašomi '
skaitlingai atsilankyti. Kiekvienai
prisirašiuse draugija prie Federa
cijos turi teisę rinkti po tris at
stovus. Posėdį pradėsime laiku.
Valdyba.

žės.

Paskutiniu laiku šv. Antano
," Pranešta, kad žinomas slap- par. mokykloje mokinių skai
Sląsis nuo policijos žmogžudis čius pakilo iki 590. Dar skab
©Tonnor buvęs matytas piet ius auga. Atidarė dar viena
vakarinėj miesto daly.
mokyklos kambarį
ir gauta
h *'
dar viena sesuo mokytoja.
jAUGšTOSIOS SILEZIJOS
KLAUSIMAS.

mai ta a&Haaana
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L CHICAGOJE.

SeStadienis, Baland.

—:—

Švento Pranciškaus Serafino
dr-jos susirinkimas įvyks sekniad.
10 Itnl., 1 vai. Dievo Apveizdos
parapijos mokyklos kambary (1M•os ir Union Avė. gatvių).
Visi nariai prašomi susirinkti
ir atsivesti naujų narių.
•
Jonan (I rikius.

Cliiengos S. L, R. K. A. aps
kritis laikys mėnesinį siisirinkini!,
Balandžio 10 d., š. m., 4 vai. po
pietų, Šv, Kryžiaus parapijos sve
tainėj, 4600 So. Wood St.
Visos kuopos prašomos prisiųsti
atstovus.
T. Paukštis, pirm.,
K. Varaiutvirirnr, raki.,
715 West 26-1 h St.

DVI KRAUTUVES
2328
233I
.Miehigan Avė.
Mielilgnn Avė.
Pertaisyti karai parduodami abejose
krautuvėse.

telefonas Armitage 9770

MARYAN S. ROZYCKI
MUZVKOS DIREKTORIUS
.Mokytojus Plano, Teorijos Ir
Kompozicijos
2021 N. Westam Avė.
Chicago, III.

yra geriausia gyduolė visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį;
lengvai, tačiaus tikrai! Aptiekose parsiduoda po 50c. arba už 60c.
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiame tiesiog iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER
3rd Avenue & 35th Street,

& CO.

Borough of Brooktyn, New York City

M,

ŠTAI

8FKRFTAS

VALENTINE DRES.MAKING *
COLLEGES
0205 S. Hnlstcil, 2497 W. MinlisoiiJ
1850 N. Wells St.
137 Mokyklos Jinigt. Valstijose.
Moko Siuvimo, I’attornų Kirpi
mo, Designing bizniui Ir namams
Vietos duodamos dykai. Diplomai
^Mokslas
lengvais
ntmokėjimnls.
ARiesos dienomis Ir vakarais
Utt{relkalutikit knygelės.
Tel. Kee.ley 1643
SARA PATEK, pirmininkė.

SVEIKATOS

Mes paskelbiamo visuomenei kad esame PIRMA DIDŽTAUSIA LIE
TUVIŠKA VAISTINYf'IA visoj Amerikoj, kuri iSdirba vaistus, pagal
Europos metodą nuo visokių ligų.
Mes turime
sekretą kuriuont PERGALIME visokias ligas. Tų, sek
retą sužinosite kaip vartosite MUSU VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI
vaistai PASEKMINGAI GYDO.
Visuose gerose APTIEKOSE visoj Amerikoj galima gauti Šias musų
llekarstas:
Kalmaru Ititerl dėl vidurinių ligų.
Re«ulntorius dėl moterių.
Kraujo Vulytojns kurie pats užvardljimas IšniSkina roikaltngumą.
Kalutaro I.liiimeiitas dėl visokių kaulų skaudėjimo ir kitokių Bkausmų
Trnjnnka Kas-gi dar Jos nežino? Tos garsingos namų gyduolės.
Reikalaukite musų suraito vaistų ir žolių—siunčiame už dyką.

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

*llllllllllllltlll!ll]||||||iill!l|||!!IIHIIIIIIIIIIIIIIt(llllllllllllll!lllllllllllll(lllllllllllllllllllllllllllllllll llllimiHIIIIIIIIIIIIIIIIII!lllllliri|||||||(|||||’||||||||Il|||MIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||

I

PUIKUS TEATRAS IR BALIUS I
-K

“REVIZORIUS”

=

Ned. Bal.-April10,1921 I
C.S.P.S. [School] Svet. 48lh ir Honore gat.

A. L. Raudonojo Kryžiaus Rė
mėjų l)r-jos skyrius laikys ničuesiPenkių Veiksmų Juokinga Komedija
nį susirinkimi) Bal. 10 <]„ š. m„
i
baž. svet., 4:00 vai. po pietų.
Nariai prnSomi kuosknitliugianPradžia 7:30 vai. vakare
Kia atsilankyti taip-gi kviečiami ir
tie kutrie nori priklausyti prie tos
Gerbiamieji: Visi esate kviečiami atsilankyti ant Alo pulkaus perstatymo ir prisijuokti lig sočiai nes '‘Revisoriu#’ yra vienas IA pui
naudingos organizacijos.
kiausiu Ir Joklngiausiti komedijų I.letuvlų scenoje. Tnlp-gl T. K. I,. prie to jau senai rengiau. Todėl utsilankusiejet busite pilnai užganė
Turime aptnrti daug svarbių rei
dinti. Po Teatro bus Aoktal.
Kviečia Visus T- K. “Llpluvn".
_
S
kalų.
Valdyba.
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Rengia Teatr. Kliubas “Lietuva”

