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JAPONIJA STIPRUS FAK
TORIUS SIBERIJOS
REIKALUOSE.
Japonai šeimininkauja kaip
savo namuose.
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ŽINIOS IS LIETUVOS

WASHINGTON. — Valsty Nemakščiai. Kovo 6 d. dar arba kur nekur sukrautus*ir
Nes Sąjunga atsisako pildyti
bės sekretorius Ihighes vakar bininkai, bežemiai ir niaže- išmėtytus šovinius atsimena
jos norus.

konferavo čia su talkininkų
ambasadoriais reikale Vokie
tijos pasiūlymo. Be to, konfe
ravo ir su prezidentu. Pasek
mėje nutarta neperduoti talki
ninkams Vokietijos pasiųlymo
be pačių talkininkų sutikimo.

miai po pamaldų susirinko ap pilietis tų baisių valandų. Nuos
Bal. 27. —
svarstyti savo reikalus. Rusi-j toliai dar neatlyginti ir neži
Vladivostokas, Bal. 26. Čio Baltijos jurose yra salos Arinkimų atidarė Tadas Norim-j noma, kada bus atlyginti. .
Vokietijos Nota yra Prezidento nai pradeda apsireikšti pava land. Pirmiau jos prigulėjo
tas, o į raštininkus buvo pa
saris. Bet Siberijai jis nemie Suomijai, nors tenai gyvento
Kaunas. Gudų reikalų nfrnisskirtas Petras Meištininkaš.
Hardingo Rankose
las. Siberija posenovei supara- jų dauguma yra Švedai.
Kadangi T. Norbutas išvažiuo terijos spaudos skyrius.pasiun
Po įvykusios Rusijoje revo
ližuota Hocijalistų bolševikų
ja į kitų valsčių, todėl į jo vie tė profesoriui Sinipsonui pro
BERLYNE VIEŠAI PAS neštųja betvarke. Ta betvarkė liucijos Švedija prikibo prie tų
VOKIETIJOS NOTA WAtų buvo išrinktas pirm. Unt- testų prieš priskyrimų žemių,
KELBTA NOTA.
SH1GT0NE.
PARYŽIUS. — Suv. Valsti kus, sekretorių pasilieka P. esančių prie Dvinsko (Dinayra skaudžiai atsiliepus į vi salų. Pagaliau Švedija įstojo
sus pamatinius krašto reika Tautų Sųjungon ir šitai pave jų vyriausybė, paklausė Pran Meištininkaš, o iždininku Juo burgo), kur daugumoj gyve
Washington, Bnl. 27. — Vo Sutinka su Washingtono su lus. Ketverių metų kruvina ko dė išrišti jos ginčus su Suomi cūzijos vyriausybės, ar Vokie zas Janulaitis. Kun. Janulai na Gudai, Latviai, kurioj Gu
gestijomis.
kietijos nota su pasiųlymais
tijos naujas pasiųlymas priim tis paaukavo skyriui 200 auk dams sunku gyventi, nes jie
va padąrė savo pėdsakius. Vis ja.
karo atlyginimo klausime čia
Tautų Sąjunga į snlap pa tinas, ar juo remianties gali sinų bėgantiems reikalams.
neturi savo atstovybės — Gu
Berlynas, Bal. 27. — Vakar kas sunaikinta, arba išgriauta.
valstybės departamente aptu čia viešumon paskelbta Vo Nemažai yra išlikusių svei siuntė tyrinėtojų komisijų. Ši ma pradėti tarybas. Prancūzi Kadangi apie Nemakščius dų reikalų ministerijos.
rėta. Nota tuojaus paduota kietijos vyriausybės nota, pa kų visokių įstaigų, dirbtuvių. ta dabar Sąjungai inteikė sa jos vyriausybė per savo amba daug yra bendrų ganyklų, to
paprastajam kabineto susirin siųsta R. Valstijų vyriausybei. Bet jos uždarytos. Nėra jokio vo raportų ir nurodė, kad A- sadorių atsakė, jog. Vokietijos dėl nutarė prašyti valdžios iš
Kaunas. Gudų reikalų minis
pasiųlymas
nepriimtinas.
Kad
kimui. *
darbo.
Nėra
reikalo
gaminti
j
land
salos
turi
būt
pripažinTai pasiųlymas talkininkams,
tų gftnyklų nors po kelias de terijos spaudos skyriaus pra
■taip,
tad
Suv.
Valstijos
turės
reikiamus
daiktus.
Nėra
kam
tos
Suomijai.
kokiuo budu Vokietija apsima
šimtines duoti
bežemiams. O nešimu, Lenkų okupacija Gar
i
PRANCŪZAI OKUPUOS
palaukti
kito
Vokietijos
pa

nei
dirbti.
Gražios,
derlingos
Švedijn
žino,
kad
Sąjunga
ir gali išmokėti talkininkams
kad daugiau turėti žinių, in dine privertė pasitraukti iš
RUHR APSKRITĮ.
siųlymo,
koks
galėtų
patenkin

paklausys
komisijos
patarimo.
dirvos
Siberijoje
pudymauja.
karo atlyginamo, ir kaip di
formacijų, delegavo P. Męišti- ten ne tik pavienius Gudų
ti
Prancūziją.
Jų
nepaliečia
žemdirbio
valstie
Tad
Švedų
laikraščiai
prieš
delis turi būt tasai atlygini
ninkų į Kauną į Centro valdy darbuotojus, bet ir Gardino
Taip tvirtinu premjeras
čio
ranka.
Nes
nelaimingas
Sąjungų
iškalno
pakelia
trukpersikėlė į
mas.
bų, kad parvežus tikras žinias Gudų valdyba
Briand.
PARYŽIUS.
—
Ministeris
žmogus
nežino
savo
rytojaus.
šmų
ir
savo
vyriausybę
gundo
Kauną,
kur
nesenai
pradėjo
Vokietija sutinka išmokėti
apie žemės, klausimų.
pirmininkas
Briand
vakar
par

atsimesti
nuo
Sąjungos.
Neapdrausta
jam
jo
gyvybė
ir
Paryžius, Bal. 27. — Prem 50 milijardų auksinių markių,
Nutarė antrų susirinkimų savo darbų.
lamente
pareiškė,
kad
Prancū

Suomija
dėl
komisijos
nus

manta.
Kas
iš
to,
jei
jo
darbo
jeras Bliauti vakar parlamen kurios paskui galės būt įskai
padaryti antroje dienoje VelyKaunas. Amerikos Liet. Pre
zija
tuojaus
užims
Vokietijos
prendimo
džiaugiasi,
gi
Šve

vaisiais
naudosis
kiti,
gi
jam
tytos į abelnųjį 200 milijardų
te sakė:
k«f.
f
kybos B-vės pirmininkas Ro
dija grūmoja, matyt, jau net apskritį Rulir, jei Vokietija
“Jei ligi Gegužės 1 d. Vo auksinių markių atlyginimų. gal neteks nieko.
manas, grįžęs šiomis dienomis
mil Bariniais žygiais, nors Są ligi Gegužės 1 d. ’neišpildvs
Kretinga, is čia pranešama:
kietijos vyriausybė nepaduos
Tečiau 200 milijardų mar
Rytų respublika.
Kauno įgulos
junga dar netarė galutino sa reikalavimų. Už tai parlamen Kovo 31 d. 9 vai. rytų į Kre iš Amerikos,
pirmutinių pasiųlymų karo at kių ji sutinka mokėti žiūrint
Siberijos rytuose, kaip žino vo žodžio.
Bažnyčios
reikalams
paauka
tas išreiškė juo pasitikėjimų. tinga atvyko svečiai iš Kauno,
lyginimo klausime ir neduos savo išsigalėjimo. Tų išsigamai įsteigta t. v. Rytų Sibe Tr kaip tai keista. Suomija
vo tukst. (1000) auksinų. Pa
keliaujantieji į Palangą ant
tam tikslui reikalingos gva- lėjimo klausinių turi rišti pas
rijos respublika. Joje vadovau ištolo nenorėjo Tautų Sąjun WASHINGTON. — Iš ameti bendrovė paaukavo keturis
iškilmių. Sutiko „visuomenės
rantijos, Rulir apskritis bus kirta atpildymo komisija.
ja socijalistai, kurių daugu gos teismo salų
klausime. rikoniškos ambasados mieste organizacijos: Pavasario dr- tukst. auks.
okupuota be jokios kalbos.’’
Kad Vokietija turi gerus no ma palankus bolševikams.
Balandžio 6 d., vakare, sug
Tvirtino, kad ir be to jai pri Tokyo į Siberijos respublikų jn, Šaulių Sąjunga,
Moterų
Valdiškose sferose kalbama, rus duoti reikalingų atlygini Bet ta respublika neturi nie guli salos. Bet Švedija priver pasiųsta du agentu patirti res
dr. Bitininkų dr., Kooperacijos ryžo iš Rusų kalėjimo 21 lx
jog okupuoto turės įvykti ne mų, tai tų ji gvarantuoja. Sa ko gera. Neturi jokių reika tė Suomiją pasiduoti Sąjun publikos padėtį.
b-vė, daug kitų organizacijų laisvis, tarp kurių buvo 8 kr
ko,
atpildymo
komisijai
ji
tuožiūrint Vokietijos pasiūlymų.
lingų įmonių valdyti šalį..Tuo gos bnsnįįn. it kuomet šian
ir Kretingos progimnazija, be liniukai. Jų pasilikti geb
Nes tam žygiui yra kitų prie jaus gali induoti 150 mil. mar labjau, kad tų valdžių varžo die laukiamas jai nepalankus
to, dar didelė gyventojų minia. žlnkelio stoty susirinko Kral
kių auksu, sidabru ir svetimų
žasčių.
Japonai. Japonų ekspedicija nilosprendis, ji nepasitenkina.
Organizacijos buvo su atatin to Apsaugos n'iinisteris, pulk
Atpildymo komisija yra pa šalių moneta; taippat 850 mi Siberijoje tik tuo naudinga,
kamais plakatais, vainikais, a- Įeit. Žukas, Užsienio reikal
reikalavusi Vokietijos ligi Ba lijonų auksinių markių vals kari ji sulaikė daug kraujo
KOVA
KONGRESE
DEL
TAIPGI
ŽMOGUS.
pie 12 vai. Kauno
svečiai vice-ininisteris p. P. Klimas i
landžio 30 d. vienų milijardų tybės iždo notomis, išperka praliejimo. Bet patiems gyven
kiti valdininkai. Bevaišinar
ALAUS.
Pas duonkepį Frank Cesnnv, drnnge su musų karuomene nu
auksinių markių būtinai depo- momis į tris mėnesius sveti tojams ir pačiai Siberijai ta
vyko prie sienos, kur juos suti sugryžusius brangius tautii
mų šalių apd raudomis.
2737
W.
16
gat.,
krautuvėn
zituoti Prancūzijos bankon.
Washington, Bal. 27. — Kon
eius stoties salėje vakarien
Taigi, Vokietija sutinka ekspedicija davė daug žalos.
atėjo du nepažįstamu žmogų. ko Lhtvių k.arupmenės vadas,
gresas
turi
'
sumanymų,
idant
apsaugos ministeris, kuris as
Jei Vokietija nepildys to duoti 200 milijardų markių Ir dar duos. Nes Japonai ne
Pasisakė jiedu esą nejudomų iš ten žengė į savo teritorija.
gnavo jiems 1,000 auks. paša
reikalavimo, taigi ir bus prie atlyginimo. Bet pirma to spe- mano gražiuoju apleisti Sibe gydytojai turėtų teisės reika nuosavybių agentu. Mandagiai
laujantiems žmonėms skirti
žastis Prancūzams okupuoti cijalė atpildymo komisija tu rijos.
Giedraičiai. Nors čia neut- pos, pasveikino juos gražii
kalbėjosi
apie reikalus.
nustatytą kiekybę alaus, kai
kalba, į kuria atsakė iš sugr]
naujus Vokietijos plotus.
ri apspręsti, ar Vokietija gali Pirmiau Japonija pasitenki
Cesany užsigeidė nusipirkti ralinė zona, bet gyvenimas jau
kad
skiriama
degtinės.
žūsiu tarpo, karin. Rt. Ras
Tas vienas milijardas mar ištesėti atmokėti tokį augštų no okupavimu Vladivostoko ir
maišiukų orendžių
artimoj eina f Normalines vėžes. Val
Daugelis
atstovų
palankiaukis,
žadėdamas visų vardu n<
apylinkių. Šiandie-gi siekia di
džios įstaigos visos dirba. Gie
kių neturi nieko bendra su atlyginimų.
krautuvėj.
Kadangi
jis
su
sa

ja tani sumanymui. Tad “sau
draičių vidurinė mokykla, pas tik prisidėti visomis savo ,pt
Berlynas sutinka mielai pri desnių plotų. Safo okupuotę
abelnuoju kuro atlyginimu, dėl
vimi
turėjo
$1,950
ir
nenorėjo
sieji” nei naktimis nerimsta.
tas, milicija ir valsčiaus val jėgomis, bet ir savo gyvyb
kurio šiandie pųkilę ginčai. imti Suv. Valstijų vyriausybės Japonai praplečia net ligi Ka
su
tais
pinigais
išeiti
gatvėn,
Varo smarkių kovų prieš tą
jei kokios šiam mčatkos ir kitų jiems naudin
dyba Lietuvių rankose. Žmo ginti Lietuvos nepriklausomi
Tai yra 20 milijardu markių, sugestijas,
pinigus paliko nepažįstamiei.
bę.
sumanymą.
kų Vokietija turėjo atmokėti pasiųlynmi butų reikalingos. gų vietų.
Suprantama, Cesany sugry- nės aplamai patenkinti. Net ir
sulenkėjusiems akys atsivėrė:
Taippat sutinka padaryti rei
talkininkams skyrium.
Japonų reikalai.
REIKALAUJA SUŠAUKTI žęs nerado nei nepažįstamų,
Vilnius. Brangumas Vi
“Rako, tegu čia butų buvę
nei
pinigų.
Prancūzai niiomoniau.ja, jog kalingų atmainų.
PASAULIO TAIKAI
Lenkų karuomenė, tai musų “Litwa” praneša, kad n
butų Japonai Siberijoje turi gy
Vokiečiai deda pastangas sus Jei šitie pasiųlymai
KONGRESĄ.
pakilo kainos ant visko
SUIMTAS INTARIAMAS
ūkininkai butų elgetomis pali
sako vuosius reikalus. Tie jų reika
kaldyti talkininkų
vienybę, priimti ir patvirtinti,
šinių svaras 190 mark., i
lai — tai pagrobimas vis nau Washington, Bal. 27. — NnGALVAŽUDIS.
kę. Lietuviai nieko neima, nes
kad paskui išsisukti nuo pil Vokietija, tuomet visi kiti Vo
jų ir naujų plotų.
eijonalės Katalikų Gerovės Ta Policija areštavo Angelo G«- viso pas juos užtenka.” Su svaras 8 mark., druskoi
dymo taikos sutarties sąlygų. kietijos atpildymai ir priva
8 m., mėsos sv. 150 mar.,
lumai turėtų būt panaikinti Japonijos salose perankšta rybos adnnnistratyvis komite nno, 917 Miller gat_, kurą in- lenkėję tėvai, mielu noru lei
darosi Japonams. Jie turi ieš- tas paskelbė paraginimą šalies
džia savo vaikus į mokyklų ir šinių 10 170 mar., suris
FIUME PAKILUSIOS SUI ir visos privatinės Vokiečių
tariamas
esąs
vienas
iš
tų,
ku

mar., 1 silkė 20 mar., di
nuosovybės svetimose šalyse koties ruimingesnių vietų. Del vyriausybei, idant šita čia su rie pirm keletos savaičių 19- mokos Lietuvių kalbos. Daug
RUTĖS.
sv. nuo 25—47 mar., pil
smarkaus gyventojų skaitliaus šauktų /i .ų tautų kongresą
turėtų būt pnliuosuotos.
yra pasiturinčių Lietuvių nkioje
wardoje
nužudė
’
porų
po

tos duonos sv. 80—120 ma
augimo jie pasisavino Korėjų. reikale pasaulio taikos.
ninkų, kuriems gaila 100 auks.
Atsistatydinusi valdžia.
litikierių.
BOLŠEVIKAI PERKA 600 Jie veržiasi Kinijon. Jie grie Be tokio visntino kongreso
Angelo Geimo išdubęs jau metams užsimokėti už mokyk RUSIJOJE SVETIMŠALIAI
Milanas, Italam, Bal. 27. —
bia aplinkines svetimas salas. negali būt kalbos apie taiką,
GARVEŽIŲ.
lų ir neleidžia vaikų mokyties.
Žinomame mieme Ffume Bal.
VERČIAMI DIRBTI.
Suirutės Rusijoje davė jiems lygini negali būt kalbos apie identifikuotas, kurs šaudęs j Gėda tokiems Lietuviams.
savo
aukų
gatvėje.
24 d. įvyko rinkimai atstovų
Berlynas, Bal. 27. — Laik progos ineiti ir Siberijon, įku- sustalslymų ginklavimosi.
laibai sunku gauti laikraš
RyKa, Bnl. 27. — Ro vietų
steiginmųjįn Seiman.
rių
jie
senai'buvo
atkreipę
(lo

raštis Germania praneša, jog
čių ir laiškų, nes perniai iš
20
INDUSTRIJALISTŲ
JAU
valdžia Maskvoje išleido parė
Rinkimuose dalyvavo dvi Rusijos bolševikų valdžia ke mą. .
L Pasisavinti Vladivostoką
Kauno per Ukmergę, Uteną
KALĖJIME.
dymų,
idant visi svetimšaliai,
pnrtiji — viena žinomo d’A liose Vokietijos firmose yra
Nors nuo bolševikų įsravos ir Knmčatkų, taippat Sachali
ir per mėnesį tik gaunama.
neskaitant diplomatų, turi būt
nnunzio, kita “autonominė”
žibalo
užsakiusi padirbdinti 600 gar Japonai ginasi, bet Širdyje jie no žuklijų, kasyklas,
Kas čia kaltas, nežinoma. Čia priskaitomi prie darbininkų
Karo
meto
20
trukšmadapartija, vedama Zanello.
turi daug džiaugsmo, kad bol laukus ir miškus.
vežių geležinkeliams.
rių industrijalistų, kurie nu žmonės ir sulenkėję jan nebe rųšies ir prievarta imami dar
Balsavimai praėjo ramiai.
ševikai
užvaldė
Rusiją.
Nes
2.
Nori
gauti
svarbių
ir
Kaina garvežiams tikrai ne
tiki įvairiems Lenkų
“sei ban.
v
Bet kuomet suskaityta balsai žinoma. Bet girdėta, jog fir tie jiems leido tikrai padėti brangių koncesijų kitose Sibe bausti kalėjimu, iš Cbicrigos
mams
”
ir
“
plebiscitams
”
.
jau išėvžta į Leavenwortlt ka
ir patiria,
kad d’Annunzio
mos vienam garvežiui reikala savo letenų Siberijos rytuose. rijos dalyse. Tai visa turi vil- lėjimų.
“Kų čia kalbėti, sako, vis vien
partija prakišo, to lakūno užGal daugeliui viešpatijų ne- ties atsiekti nuo Rytų Siberivusios du milijonu markių.
K’rti nubaustieji bus paimti Lietuviai neatsisakys nuo Vil
silikusieji mieste legijonieriai
patinka Japonų hegemonija'jos respublikos valdžios, kuri
niaus ir nėra ko laukti ramy
į ten paskiau.
pakėlė baisiausių trukšnių. Jie
Siberijoje.
Bet
jie
nieko
iš
to'yra
be
jėgų
ir
be
reikalingo
BOLšEVIKAI TURI TARY
Pats vyriausias vadas — bės, kol nebus Lietuvių sostinė
sudaužė kelčių balotų skry
Svetimų Salių pinigų vertė, mai
nedaro.
Tegu
sveikos
viešpaautoriteto.
BAS SU VOKIEČIAIS.
nelių.
tijos protestnoja prieš Japonų I 3. Nori apvaldyti Usuri ge- llavivood, nesurandamas. Pa — Vilnius Lietuvių rankose.
nant nemažiau $25,000,' Bnland. 26
buvo tokia pagal Mcrehanta LoPo to kuom* visame mieste
Ryga, Bal. 27. — RnsijoR savnrankiavimų. Protestai, ar fležinkelį, kuris jungia Vlndl sakojamo, buk jis pabėgęs Ru
Papilė, Šiaulių apskr. Jau ar
sijon
pienuoti
revoliucijų
Apakilo žiauri kova.
an and Trust Co.:
bolševikų valdžia darbuojasi kas kitas jų nenubaidys nuo.vostokų su plačiųjų Siberija.
ti melai, kaip truko čia bu Anglijos sterlingų svarui $3.95
merikai.
Jis
buvo
nubaustas
Pasekmėje du žmogų nužu piųlaryti ekonominę sutartį su Sibenjos
Nori Japonai ir daugelio ktvęs artilerijos sandelis. Daug
Prancūzijos šimtui frankų
7.51
dyta ir keliolika sužeista. Be Vokietija. Tuo tikslu čia at
tų daiktų. Ir jie tai visa įgys. 20-čiai metų kalėjimun.
Nori Vladivostoko.
visiems gyventojams tas spro Italijos šimtui lirų
4.8fl
to, legijonieriai apvaldė visus važiuoja bolševikų atstovai.
Nes Rytuose jie yra ponai. Kas
gimas padarė išgąsčio. Dabar Vokietijos šimtui markių
viešuosius trobesius.
1.55
Pranešta, kad Berlynan iš Japonai su savo ekspedicija. jiems pasipriešins. Šiandie jie ORAS. — Šiandie lietus ir
jau
išgąstis
pamirštas,
tik
ei

Turėjo rezignuoti provizi- Londono vyksta ir žinomas kiek patirta, štai kų nori lai savinnsi vienas Siberijos dalis, vėsinu; rytoj pramatomas gra
Lietuvos šimtui auksinų
1.55
damas
pro
sugriuvus!
sandelį
Lenkijos šimtui markių
.13
jonulė valdžia.
mėti :
Krassinas.
'
rytoj galės pasisavinti kitas. žus oras,
Stockholmas,

CHICAGOJE.

PINIGĮĮ KURSAS.

i’

DRAUGAS

Trečiadienis, Baland. 27, 1921

tiečio nelaimė. Jis turi palikti
įimniiiniiKiimitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
Iš
LIETUVOS.
LIETLVIV MATAUH DIENRAŠTIS suu brangintiną ūkę ir eiti gin
it
ti šnlies. Arba kareivijon siųs
“DRAUGAS”
Svarstant pastarųjų dienų minią, įsivezdami ją su atsto Telšiai. Kovo 24 d. š. m. nu
Galima gauti šios
K!m kasdien* Išskyrus nedėldlenioa. ti savo sūnūs.
sinuodijo
masažistė-akušėrė
PRENUMERATOS KAINA:
ietuvos
įvykius,
rodosi
kad
vais
pro
triumfo
vartus
ir
Tūkstančiai Lietuvių jauni
CH1CAGOJ IR LASIENYJK:
mo šiandie vargsta arba žųva Palangos perėmimas iš Lat reikšdami nepaprasto džiaugs Kondrotienė. Už kriminalius
MALDAKNYGES
Metanus ....................... . - ... >8.00
prasikaltimus ji buvo areštuo
Pusei Mitų ............... <.^.*>> 4.U0 kur apkasuose gindami savo vių valdžios į savo rankas yra mo. Reiškia su vienu kaimynu
SUV. ’VALST.
Ramybė Jums (brangios odospaauks.) .............. $3.50
Tėvynę nuo žiauruus Lenko. šių dienų didžiausias įvykis. šiaip bei taip nustatyta rube- ta, tečiau blogą matydama už
Metams ............. ...................... >6.00
gėrė
nuodų.
Ji
buvo
taip
pat,
Ramybė Jums (kailio apdar.) ............................... 2.50
Pusei Metų ................................ 8-00 Ir nežinia, kuomet pasibaigs Palangos priskyrimas prie Lie žiai ir padalyta pradžią tai
kaip
sako,
komunistų
—
bol

Prenumerata mokosi Ifikalno. lai tos kovos,
Ramybė Jums (audeklo apd.) ............................... 2.00
toji nepaprastoji tuvos yra savaime linksmas kiam sugyvenimui. Belieka da
kas skaitosi nuo užslraiymo dienos
Stos maldaknygės formatas yra 5fcx8>4.Puslapių turi 958, bet ne
ševikų
šalininkė.
ietuvio šerdžiai atsitikimas.Su bar nustatyti siena su Vokie
ne nuo Naujų Metų. Norint permai padėtis.
stora, nes spausdinta ant plonos popioros. Joje yra įvairių įvairiau
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir
Per Velykas buvo nepap
sių maldų.
Gyvendami mes Čia laisvoj tokiu galima sakyti upu visuo čiais Mažojoj Lietuvoj ir su
senas adresaa Pinigai geriausia sių
•
•
•
•
sti lAperkant krasoje ar eaprese "Mo- šaly žinome, kokių didelių vis-, menė tą žinia ir priėmė. Bet Lenkais. Sunkiausia vyks tai rastai šilta ir tvanku. Po pietų
ney Order” arba Jdedant pinigus i
Aniolas Sargas — juodas apd. .'........... ............ $1.25
registruotų laiškų.
ko trukumų turi musų gar sižiurėjus tam faktui kiek ar padaryti su pastaraisiais. Len kilo smarkokas griaustinis su
Aniolas
Sargas — juodais minkšt. apd.................. 1.75
bingoji armija. Apie tuos tru čiau, pasirodė kai-kuriems mū kai ar šiaip ar taip turės aiš kruša. Tečiau po Velykų stojo
“DRAUGAS” PUBL.CO.
Aniolas Sargas — juodais apd. ........................... 1.50
blogas oras: vėjas šaltas, Ii ja.
2384 S. Oakley Avė., Ohicago. kumus nupasakojo ne vienas iš siškių tas Palangos atvadavi kiai sufoimuluot savo norus
Dangaus žvaigždutė — juodi minkš. apd........... 1.75
Purvo daug; keliais sunku beBruselio
konferencijoj,
kuri
ža

mas
perbrangia
kaina
įvykęs,
Lietuvos,
parkeliavęs.
Reikia
Tet Roosevelt 7791
Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. su
daugiau ginklų, reikia jai vi būtent už smėlio plotus, Lie da prasidėt 18-1V. Jie nujaučia sivažinėti.
paveikslėliu ant apd............................................ 1.75
Alsėdžiai.
Jau
nuo
seno
Al

kad
turės
nusileisti
kiek
Lie

Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd.............. l«50
sokių naujų karo pabūklų. Lie tuviai turėjo atiduot net 8 tuk.
sėdžiuose yra pavasarininkų
tuviams
ir
tur
būt
atsižadėt
dešimtinių
geros
žemės
virDangaus žvaigždutė — juodo audek. apd.............. 1.00
tuvos armija reikalinga nau
kuopa.
Tečiau
šįmet
pradėjo
Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50
jausių intaisymų. Tuom tarpu šiaus Latviams (išviso gavom Vilniaus, jie užimtose vietose
steigtis
kažin
kokia
socijalistiš
Aniolėlis — juodais apdarais ............................... 1:50
pati Lietuvos respublika ne apie'20, atidavėm 28 tūkstan taip patys jau kalba rengdami
.Aniolėlis — juodais apdarais ................................... 0.75
turtinga, neišgali visko armi čius dešimtinių). Antra, mes prie tos naujienos savuosius. ka kuopa, kuri Kovo 28 d. suStos maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po S00 puslapių.
rengė
vakarą,
pelnų
skirdama
Spauda aiški.
jai parūpinti. Patys gyvento atsiėmėm grynai lietuviškas Bet užtad deda ir dės visas
(lyninio Komitetui. Vaidino
jai nors nebadmiriauja, bet vietas, išskyriant 2-3 Latvių pastangas, kad Lietuvai prime
Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00
kaimelius prie Šventosios upės tus kokioj nors formoj federa ‘Apsiriko” ir “Tai mano G e
nedaug pinigų turi.
Pulkim ant kelių..................... 1..................................... 2.50
rasis
”
.
Pulkim ant kelių ,...................................................... 2.00
Mes, Amerikos Lietuviai) žioties, Latviai-gi gavo ir gry ciją. Tuo tikslu jie okupuotose Tą pačią dieną Alsėdžių
Pulkim ant kelių ............................................;.......... 1.85
nuo pat karo pradžios šelpėme nai lietuviškų ikafnpelių ir to vietose raštu ir žodžiu sklei ‘Pavasario’’ kuopą surengė
Pulkim
ant kelių ....................................................... 1.50
džia
visokių
sutvarkymo
pro

savo Tėvynę. Savo pinigais kių, kurių gauti jei daugiau
, Si maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. ' Jos kalnų
šokių
vakarą,
kurio
pelną
sky

{vairumas priguli nuo apdarų.
pagelbėjome ginti jos laisvę ir tai bent lygia teise galėjo ir jektų. Pastaraisiais laikais Že rė ir-gi Gynimo Komitetui.
ligovskio
štabo
viršininkasLietuviai.
Bet
šitų
nusiskundi

Maldų Knygelė ......................... ................................. 75c.
savistovybę. Davėme pagelbos
Jaunimas dailiai pasilinksmi
gen.
Babianskis
agituoja
Varmų
(
“
Laisvėje
”
)
visuomenė
Maldų
Knygelė ............................. ................ ................ , 50c.
apsiginti nuo įvairios rųšies
Didžiulio kuro metu Lietu priešų. 'Ęad pasidarbuokime, nenorėjo pastebėti, nes visi šavoj ir okupuotoj Lietuvoj už no.
UisLxakjdami adresuokite:
va labai daug nukentėjo. Nu A kad ir paskutinis priešas — džiaugiasi Lietuvai be didelės kantonalį Lietuvos sutvarky Balandžio 3 d. “Pavasa“DRAUGO” KNYGYNAS
tilus anuotų baubimui Tėvy Lenkai, arba butų išvyti iš Lie skriaudos bent su vienu kai mą, reiškia* Lietuva nepriklau- r’° ” kuopa rengia viešą vaka
2334 So. Oakley Avė.
Chicago, III. |
nės plotuose ėmė sekti oku tuvos žemių arba turėtų ten mynu jau susitaikius. Kitaip sopia susidaro iš Kaunijos kan rą.
HiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiniiiiiimiiiumiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimmimiiiiiiiiiiiimiiiiiNiiiffi
puotos paskui okupotes. Lan rasti sau kapus.
žinoma reagavo Latviai. Jie tono ir Vilniaus rajono kanto- Že-m. Kalvarija, žarnelėse
Kovo 28 d. surengtas mitingi)
kėsi ten įvairiausių inusų tau
Mes nevelijame jiems pra laikydamiesi taisyklės mušk i no, kiekvienas kantonas turi — šokių vakaras šaulių są darbą Lietuvos praeitais me
tos priešų. Vieniems išėjus tuo- gaišties. Tegu jie sveiki aplei ir pats šauk “gelbėkit” pakelė savo seimą, bet abu kantonu
tais. Kai-kurie laikraščiai net
jaus ėjo kiti. Jiems visiems džia Lietuvos plotus. Bet jei dideliausį trukšmą visuomenė jungiasi tam tikrame bendra jungos ir Gynimo Komiteto ru
editorijaluose
komentavo apie
buvo skani musų valstiečio jie patys ieškosi galo, tegu jį je ir savo Seime nuduodami me Seime, kurs posėdžiautų pesniu ir jo naudai.
darbą. Amerikos Raudonojo
3107 So. Morgan Street
gaminama duona. Nespėjo jis ir randa.
save nuskriaustais, norint pri Vilniuje. Tlmi projektui nei žem. Kalvarijoj gerai gy Kryžiaus pranešimas skamba:
CHICAGO, ILLINOIS
jos jiems ir gaminti. Nes prie
Varsa va matyt nepritaria, nei vuoja Kr. Demokratą ir “Pa
imant
arbitražo
sutartį
ir
buvo
Telefonas
Yards 50S9
“Amerikos Raudonasis KiyTurime žinoti, kad Lenkai
šai buvo išalkę ir tikri besotii5ixz labiau
žinoma
Lie vasario” kuopos, nors seniau žius grynai humanitarinė or Valandos: — 8 iki 11 iš ryto:
nutartu
pasiduot
arbitro
prof.
v* •
' •
gražiuoju neapleis Lietuvos
G po pietų iki 8 vak. Nedalio
ciai.
tuviai nepritars. Tokioj ar ki visi ūkininkai buvo sieilikų ganizacija, o^iie politinė, sekti mis
nuo 5 iki 8 vai. vakare.
Jie pilni suktybių. Juos turės Simpsono sprendimui, neve
vedami.
Kataliką
laikraščių
Tečiau nepasitenkino jie vie iš ten išginti Lietuvių nar dant agitacijos. Bet Lietuviai toj formoj federubti su Lerv,
skaito apie 150 egzempl., o so no ar pirklybinė. Duoda pana duona. Grobė jie nuo žmo
nei-kiek nenusigando tų jų kais spirs Lietuvius regis i4
šelpos be jokio atsilyginimo j.
sioji karuomenė.Musų prieder
cijnlistų vos porą dešimtų.
(SS2
nių viską, ką tik buvo galima
šauksmų, ir pasirodžius musų pati Autantn. Kaip iš tų susi
tiems, kurie pašelpos reikalin-' Fhone Seeley 7439
mė pagelbėti tai karuomenei
Telšiai.
Besiartinant
Vely

pilusių aplinkybių išsisuks
pagrobti. Atėmė paskutines
DR. I. M. FE1NBERG
Pagelbėti galime pinigais, tik laikraščiuose vienam antram
koms Telšių apskrities Gynimo gi, nepaisant tautos, politikos, j ; Gydo
specijallal visokias vyry Ii
karves, geresniuosius arklius.
smarkesniam
straipsniui,
Lat

Antanta ir Lenkai bei Lietu
pinigais.
moterų lytiškas ligas
Komitetai
vėl
ėmėsi rinkti ka tikėjimo, amžiaus ir lyties.
Neaplenkė nei kiaulių, nei viš
viai ir nutilo. Dabar prof. Simp viai sunku yra pasakyti. Tai
2401 Madison Str., kampas Wesreiviams dovanų. Visų valsčių Dirba savystoviai nuo kitų or
Tad
mums
reikia
čia
daugįau
tern Ale., Chicago
tų. Musų motinos ir seserys
šono nustatymas jau įvykintas parodys ateitis — Briuselio
Valandos: 2—4 fto piet 7—9 vak.
ganizacijų
nepriklausomai.
gynimo komitetai darbavosi
---------- -buvo verčiamos užpludėjams ir smarkiau veikti.
ir Palangos pajūry nuo 12 vai.
“Nors Amerikos Raudonasis
konferencija. Viena tik aišku, Surinkta kelios tukstantyS
pagaminti sviesto ir sūrių.
dienos 31 Kovo plevėsuoja Lie
kiaušinių, mėsos ir kitų val Kiyžius tvarkosi Suv. Valsti-I
tuvos vėliava. Žmonės musų kad’kaip vieni taip ir kiti no
gTel. Canal 6222
SMULKIOS ŽINIOS.
Lietuvis valstietis 'vis-gi at
gomų daiktų, kuriuos Kovo 23 jų nustatytais pagrindais, te § DR. C. K. CHERRYS 1
rėtų
jau
bent
sykį
pabaigti
vdldžiai iškilmingai su Ramo
kėlė tų baisių vergiją. Kuo
einąs Raudonasis Kryžius nė
LIETUVIS DEN TĮSTAS
ginčus ir pradėti ramiai gyve d. išsiuntė j pafrontės karuo ra tos valdžios atstovas, o •J
niene
ir
daugelio
draugijų
at

met Europos 1 vakaruose buvo
^2201 Wcst 22-nd & 80. Leavitt 8tJ
Švedijos Katalikai.
menę.
Chicago
stovais nuvažiavusiai priimti nant kultūros darbą dirbti.
daroma taika, musų Tėvynė
Telšių apylinkės mokytojų vien tos respublikos žmones at- ^Valandos: 9:30 A. M. to 12 N.J
Šį
pavasarį
Stoekliolnie
kraštą padarė iškilmingą priė‘A. K.
taippat pradėjo kelties iš griu
1:00 F. M. to 8:00 P. M.
katalikų Sąjunga steigia tau stovauja.Jos tikslas nešti prak #
Švedijoje,
pasirodė
pirmas
vėsių. Laisvės troškimas davė
tikrą kilnojamą knygyną. Knv tiškai ir medžiagiškai, simpa
Lietuviui reikalingų jėgų gra katalikiškas dienraštis. Jis va
gyūas dalomas po 25 knygas tiją ir gerus norus Amerikos
PAKVITAVIMAS TAUTOS FONDUI.
žinti Lietuvai garbingų žilų dinusi Credo, t. y. tikiu. Nors'
vienoj dėžėj. Šios dėžės laiko žmonių feuropos žmonėms, ku
Vardas yra lotyniškas, bet kal
senovę. Troškimus išsipildė.
mos kiekviename miestely, ka rie taip daug nukentėjo nuo ; DR. CHARLES SE6AL ■
ba yra švediška. Dienraštį lei
Lietuva pasiskelbė laisva ir ne
RESPUBLIKOS PREZIDEN auks. yra perduoti Lietuvon
| Perkėlė fccavo ofisų po uum
|
me randasi mokytojų katalikų didžiojo karo.
džia tam tikra bendrovė.
priklausoma.
TO KANCLIARIJA.
Gynimo Komitetui, 20,273 įneš sąjungos narių. Praslinkus ne
“Praeitais metais Amerikos *4729 So. Ashland AvenueJ
ta
Krašto
Apsaugos
Ministeri

Dar vienur-kitur musų prie
Spccljalistas
|
kuriam laikui šios dėžės taps Raudonasis Kryžius plačiai ,
D-ras Pranciškus Hitze.
Kaunas, 1921 m., Kovo 23 d.
|I)«OVV, MOTERŲ ir VYRŲ LIGUB
jos
depozitan
“
Geležiniam
Vil

šai mėgino šėlti. Bet nepri
mainomos. Tokiu budu mano veikė Liet. turėdamas stotis
No. 240.
10 Iki 12 išryto; n«*o|
Berlyne, Kovo 16 d. šventė
kui.” Kitos sumos yra įneštos nia įsisteigti pigų ir turiningą Kaune ir Šiauliuose. Darbinin gValandosnuo
klausomos šalies sudalyta kar|2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8:80g
a
bankan ir bus suvartotos gy knygyną, kuris lavintų musų kų vienutė Lietuvoje tai tik wvakaie Nedėllomis 10 kll 1
žiginga karuomenė juos iš savo 70 metų sukaktuves kuni Gerbiainąjam
Telefonas
Drciel
2HK0
S
gas
Pranciškus
Hitze.
Dar
bū

Amerikos Liet. T. Fondo
nimo reikalams.
blaškė. Lietuvos žemė paliko
dalis Amerikos komisijos, ku
jaunus
mokytojus.
Centro Pirmininkui,
liuosa. Ir buvo laukiamas tau damas jaunas jis ėmė dirbti
Prie to progos einąs Respu
uj--Varniai. Nors čia kadaise ri prižiūri visą Baltijos Vals
iš
vien
su
darbininkais,
kad
jų
•
K. Urbanavičiui. blikos Prezidento
tos atgijimas.
Pareigas yra gyvenę -žemaičių darbštus tijų pašalpinį darbą.
VALENTINE DKESMAKINO
padėtis pagerėtų. Jis turėjo
50 Sixtli Street,
Bet kur buvęs-nebuvęs ant
COLLEGES
SteigiamojoSeimo
Pirmininkas
vyskujaii,
tečiau
dabar
šis
“
Organizacija
veltui
dalino
dil priešu: soeijalizmą ir po
«t«B
8.
Uaisted,
2407 VV. Mai
So. Boston, Mass.
Lietuvos pakilo naujas prie
įsakė man jmreikšti Tautos kampeLis labai tamsoje. Jau Lietuvoje drabužių, vaistų, li
1850 N. Wclls St.
niją. Su soeijalizniu jis kovojo
Mokyklos Jungi. Valstijose.
šas. Tai Lenkai. Tai tie žmo
Papildant muštąją Tautos Fondui širdingiausią padėką ninias n^až tesusipratęs; jo nie gonėms reikmenų ir kitų rei 187
Moko Siuvimo. Fatternų Kirpi
prisilaikydamas krikščionijos
nės, kurie giriasi savo kultū tiesy. Su ponija jis kovojo Fondui kablęgramą E. Respu už taip uolių Fondo darbuo kas nekelia — nelavina. Moky kalingų priemonių. Visi ligon- mo, Deslgnlng bizniui Ir namams.]
duodamos dykai, Diplomai.]
ra, bet juose sąžinės — nei už dirbdamas, kad ji suprastų blikos Prezidento Pareigas tę. Surinktosios Tautos Fon tojai miestely ir apylinkėje ka bučiai Lietuvoje, civiliniai ir. Vietos
Mokslas
lengvais
atmokėjlmals.]
Klesos dienomis Ir vakarais. Papuskatikj. .Jie patys ilgus me rankpelnių reikalus ir pati su- Steigiamojo Seimo Pirminin do aukos yra geriausia liudi talikų veikimui visai neprita militariniai, taip gi ir našiai
rcikaluukit knygėlės.
tus svetimiems vergavo. I’a- deniokratėtų.
Tel. Seeley 1648
Trisdešimtus kas įsakė man Tamstai pra ninku prakilnaus Tautos Fon ria (visi profesinių sąjungų) eių prieglaudos, mokyklos, se
SARA PATEK, pirmininkė.1
siliuosavę puolėsi kitus pa metus eidamas kun. Hitze ta nešti, kad iki šiolei iš Tautos do darbo.
o savoj pakraipoj ir gi jauni nelių namai ir,kitos įstaigos
vergti.
po Vokiečių liaudies atstovu Fondo Lietuvos Gynimo reika Priimkite mano gilios pa mo nelavina. Varniuose yra .buvo šelpiamos. Reikmenys
Nepavykus jiems Lietuvos jų parlamente arba Reichsta lams yra gautos šios pinigo garbos pareiškimą.
dvi bažnyčios. Kitokių draugi kainavo apie milijonų markių.
J. P. WAITCHEES
pavergti, jie rado progos oku ge. Diduma įstatų aprūpinan sumos:
gj.i be pavasarininkų ir nėra
“Drabužiai biedniems išda
A. Matulevičius.
Lawyer
puoti Lietuvos sostinę ir kitus čių darbininku reikalus Vokie Per Amerikos Lietuvių Preliet ir ši draugija it apavai linti per vietines organizaci
LIKTI VIS ADVOKATAS
,
.
i»
i
i
Už
Respublikos
Prezidento
plotus. Tuose plotuose šiandie tijoje yra kunigo Hitze suiiiin- kybos Bendrovę:
gusi begyvuoja. Varnių apv jas. Gaisrų metu suvirs ke Vakarais: 4509 8. Ashland Avė.
1
.
1088
Auksinų kttnce,eriJ<>* v irsimnką.
baisiai vargsta musų žmonės. tytu, įnešta į Reichstagą ir
linkės jaunimo padėtis blogam turi tūkstančiai žmonių lįkę Dien. TlootnTel.518Tarda
—159 N. Calrk Ht.
Nes Lenkai pastaraisiais lai daugumos atstovų patvirtinta. 1) South Boston, Mass. 40,466
Tel. Itandolpb 8507
Augščiau paduotose skaitli- stovy. Vietiniai kunigai pasi be pastogės gavo drabužių ir
kais baisiai snžiaurėję ir su- Daugybė permainų buvo Vo 2- Norwood, Mass. (Genėse trūksta 150,(HM) markių tenkina vien bažnytiniu darbu visokių uždetigalų.
nuožmėję. .Jie tikrai gali pri kietijoje per 40 metų. Kun.
20,273 pasiųstų I/apkričio 4 dieną ir į visuomenės veikimą neina
ležin. Vilkui) ....
“Vasarą tapo įsteigtos vai
lygti senovės Totoriams, ku Hitze vis tebėra darbininkų 3) ................................. 48,500 1920 m. ir $7,492.78 dolierių, Norėta įsteigti Varniuose i kų kolonijos ir keli šim Telefonas Armltage 9770
MARYAN S. ROZYCKI
rie kankino Europos rytus ir apginėjus ir atstovas.
4) ................................. 12,500 kurie pasiųsta Kovų 28 dienų, nugštesnė (vidurinė) mokykla tai liguistų vaikęi . pasilinks
Ml 7.YKO8 DIREKTORIUS
nuo kurių patys'Lenkai turėjo
Mokytojas Piano. Teorijos Ir
5) Per Politliunia State
1921 m. Pirmoji suma turėjo Tam kaip tik yra seminarijos mino
šioje
“gryno
oro
Kompozicijos
Kynai.
ginties.
Bank: ......................... 200,000 kur nors užkliūti pastoje, ant- rūmai, o valdžia teikia moky prieglaudoje”. Taip-gi bu
2021 N. \Vestern Avė.
Chicago, III.
tojų. Teeiuu nėra, kas pasini vo daug darbo tarp pabėgėliu.
Lenkų ponija j Lietuvos plo Šįmet Kynų žemėje yra bai 6) ................................. 548,000 roji, gi apsilenkė kelyje.
pintų.
tus sutraukė skaitlingų ka- sus badas. Nors jis upinia tik 7) ............................. 592,592
“I’nsibnigus metams Ame
Tikimės, kad visi Tautos
ruomenę. Mėgina ji Lietuvius dalį Kynijos, bet toje dalyje 8) ................................. 719,000 Fondo prieteliai parems Taurikos Hnudoiinsis Kryžius pa MiiiiiiiiiiiiiiiitimiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiM
LIETUVIAI GIRIA AMERI dėkojo
pasalingai kandžioti, juos pro gyvena 35 milijonai žmonių.
Ros. 1139 lndepcndenee lllvd.
visoms
organizaci
~!los Fondą kuip kad iki šiol
Telefonas Von Kurto 294
K0S
PA6ELPINĮ
vokuoti. Plėšia užimtą šalį ir Badų sudarė neapsakoma dau
joms, kurios išvien diria) su
—......... . . ^481,331 had rėmė, nes kaip tai muloDARBĄ
šaukia, kad jie nekuomet ne gybė skėrių. Skėriais vadinasi
Sekant Tautos Fondo nuro- 1 nu palikti dalininku tuip gan
musų organizacija.”
DR. A. A. ROTU, .
atiduosiu Vilniaus. Nes, girdi, dideli žiogai. Jie gyvena mil dyinanu U to. nunio. 20(1,011(1
auko„ MV0 brtnglai gį,n.
A..,
- Rusas Gydytojas ri ('hlrurvas
(Frlslųiita II Atn. Ra u d. Kryllatm)
Vilnius priklausąs jiems, liet žiniškomis krūvomis. Kuomet
HpccIJnllslSs
Moteriškų, Vyriškų
tinei Lietuvai.
“DRAUGĄ”
galima gaut'
Valkų ir visų ' tironiškų Ilgų
Kaunas. — Lietuviški Įnik
visi pakyla lėkti, tai tarsi de lapus. Tose bado Salyne žmo į
ne Lietuvai.
10—II ryto 1—8 po
Tautos Fondo Sekretorius,
rašeini žymioj vieloj .ntspauz Liet. Prekybos Bendrovėje phVALANDOM;
Suvalkijos plotuose Lenkai besis kartais saulę uždengia. nės valgo, ko pas mus neėstų
tų, 7—N vak. N.slėllomis 10—19 d.
3249 S. Halstcd Str.
OflsAs 8854 8o. Ilnlst.-d 8L, Chlesgo
dino . Amerikos Raudonojo
222 Ho. 9-th Street,
taip-pat kaip padūkę siaučia Kur nutupia, ten jie nuėda ne nei šuo, nei katė. Daugelis Į
Telefonas Drover 9898
Chicago, III.'
Kryžiaus pranešimų apie jos
Tame ir yra virt musų rftls-'tik visus javhs, bet net medžių miršta badu.
Brooklyn, N. Y.
Ullllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllll

MUSŲ TEVYNEJE.

DRAUGO” KNYGYNE

Reikia Daugiau
Veikti.
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Dr. M. Stupnicki

I

g

I

PRKUŲK5

Trečiadienis, Baland. 27, 1921
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LIETUVIAI AMERIKOJE.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS
OFISŲ ADRESŲ PER
MAINA.

SĄRAŠAS.

MUZIKAI

Juozo čižausko
Daiktų, prisiųstų Amerikos Lie
tuvių šelpti Lietuvos Vurguomenei
1) Kas prisius 1 dol. gaus 16
išdalintų per Lietuvos Raudonojo Naujų Lubai gražių Dainų milNuo
Balandžio
15
dienon
DETROlTj MICH.
CICERO, ILL.
LietuvosAtstovybės ofisas New Kryžiaus Vyriausių valdybų.
ram chorui. Pusę tuzino arba dau
Yorke
tafio
perkeltas
kiton
giau atiduodam daug pigiau.
(Pabaigų.)
Bal. 30 d., 1921 m. 1. A. S.
Iš T. Fondo ir L. R. Kr. Rem.
Kas prisius 50e. gaus: Aspervieton, būtent netoli tik per
Dr<os 59 Skyriaus susirinki svetainėje rengiama įžymus
37. Suknelių vaikų 293, auka. gesme, Vidi aųuaih, Avė Maria,
koncertas, kurio programoj gatvę nuo buvusios vietos į 2,930.
mo.
lustus ut Paima ir Laudate Doni.,
dalyvaus: L Garsi Chieagos so- Penu Terminai Buibiing ant 3 38. Skarų 44, auks. 1,320.
luičram
chorui su vargonais. Pu
Alni susirinkimu įvyko vie listė-dainininkėAleksandra Be lubų, No. 311-12, ant kampo 39. Skrybėlių, 94, auks. 940.
se tuzino arba daugiau atiduo
nas jk) kito Bul. 17 <1., 1921 iro kaitė, 2. Žymiausia Detroito 31 gatvės ir 7 Arenue ir da 40. Skudurų 43, auks. 129.
dam daug pigiau, galima gauti pas
m., Šv. Antano parap. svet. solistė, M. fiirvaitienė, 3. (iros bartinis jo adresas yra toksai: 41. Šalikų 167, auks. 1,670.
J. KERBER
Kaportas nuo Šv. Kuziui, ant smuikos jaunas smuikinin Representative Of Lithuania
42. Šabeibonų G8 sv., auks. 340.
Orchard Lake, Mich.
43. Užvalkalų 2, auks. 20.
dienos. Prakalbos buvo pasek kas, P. Bukantis, 4. Skambins
370 — 7 th Avenue.,
44. Žakietų vyrų 2892, auks. 216
mingos. Aukų surinkta $130.- pianu A. Aleksis, 5. Dainuos
New York City.
900.
00. Viso, svet. ir bažn., tų Vyrų ir mišias kvartetas, G.
MARŠRUTAS PRAKALBŲ
Šiame
ofise
yra
įrengti:
45.
Žakietų
moterų
4454,
auks.
dienų surinkta $344.40. Išlai Vakarų apvainikuos vietinis L.
L. R. Kr. ir šv. Vincento a
223,200.
1)
Lietuvos
Paskolos
Skyrius,
dų buvo $10.50. Likusieji pa Vyčių' choras.
Paulo dr-jos reikalais.
46. Žakietų vaikų 114, auks. 3,kuriame
purduodami
Lietuvos
siųsta T. E. Centram
Solistės, kvartetai ir chorus
420.
Gerb. kalbėto.jiii, Dr. A. K.
Apkalbėjus šiuos ir bėgan padainuos daug naujų dainų, Laisvės Paskolos bonai ir susi- 47. Žekių 740. auks. 22,200.
žinolnu
šiuo
reikalu
su
visomis
Rutkauskas ir kun. J. Petrai
čius reikalus, imta svarstyti niekad dar Detroite negirdėtų.
48. Valgomų daiktų 9 dėž., auks.
paskolos
stotimis
įvairiomis
tis jjusižadėjo būt šį Balandžio
L. R. Kryž. Rem. Dr-jos rei J žangu nebrangi.
9,000.
draugijomis
ir
atskirais
žmo

mėnesį su jirakalbomis šitose
kalui.
49. Žiurstų 14, auks. 280.
Visus nuoširdžiai kviečia at nėmis.
50. Cigarų 1 dėž., auks. 1,000. vietose:
Raportų iš moterų ir mergi silankyti,
2) Piniginės Pašelpos Sky 51. Visokių mažmožių 4 mals.,
ntu darbuotės išdavė Ona Rim
Koncerto Rengėjai.
29 d. Pittsburgb, Pa., 6v.
rius delei persiuntimo Lietu n ūks. 400.
kienė, pirm., ir Posankienė,
Vincento fiarap.
von čekais su savo kurjerais 52. Marles 74 ynrd.. auks. 370
rast.
GARY, IND.
30 d. l’ittsburgli, Pa.
piniginės pašelpos nukentėju 53. Pieno Kondensuoto 96 dėž.,
Moterų ir merginų sckc.
Visose augščiau paini notose
sioms nuo karo ir šiaip gimi auks. 1,152.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii

Visur reikalaukit arba patys išsirašykit
PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ

ATSPINDŽIAI
Juose paveikslais nušviečiama:
1) ulini jos gyvenimas ir veikimus,
2) svarbesni Vulstybės gyvenimo atsitikimai,
3) Lietuvos ir kitų kraštų gamta. »
Be to, ten rasit ir geresnių dailės raštų.
Kaina: melams (12 Nr.) 35 auks., vienam nuin. 4 auks.

Amerikoje
2 dolieriai
Adresas: Kaunas, Generalis štabas,
‘ ‘ ATSPINDŽIŲ ’ ’ Administracijai.

—a =
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REIKALAUJAME AGENTŲ.Į

NerViškdS?

Atliekamu laiku tamsta gali
Tūkstančiai kentėtojų nuo
užsidirbti po $50.00 ir daugiau
nemiego
į savaitę. Užsiėmimas sma
negrumuliavimu
gus. Patyrimo agentavime’ ne
dispepsijos
reikia.
220 S. State St., Ruimas 1422
Chicago.

galvos skaudėjimo ir kitų ligų,
randa pagelba vartojant

Dr. Milės’ Nervine
Kodėl TU Nepamegini?
REIKALINGI.

esi vartojus Dr. Milės
AnU-Vatn Pilis?
PAS1KLAI SK SAVO VAISTININKO
Ar

nuopelnas Lietuvai šiaip skam Penktadienio vakare, Bal.
nėms, arba skubiuose atsitiki 54. Baltinių 2373, auks. 47,460 vietose prakalbos prasidės 7:Šv. Kazimiero parapijos
Prityrę audėjiai dėl vilnonių
ba: kareiviams dovanėlių per
55. Antklodžių 62, auks. 6,200 00 vakare. Dr. Rutkauskas ne
muose kablvgrainomis.
drabužiu
atsišaukite:
centrų pasiųsta sekančiai: po svetainėje įvyko prakalbos, ku
senai parvykęs iš Lietuvos. Jis
3) Aukų Skyrius, kuriame 56. Frenčių 15, auks. 900.
2 dėžuti aukojo: Mockienė ir rios gerai pavyko. Kalbėjo Dr.
pajmsakos daug žingeidžių ži
firiimamos, pakvituojamos ir 57. Cigaretų 490, auks. 1.900.
South Bend Woolen Co.
K. Rutkauskas.Jo kalba bu
Petr. Adomaitienė; po 1: O.
58.
Indų
vaistų
ir
perriš,
medžią
nių iš Tėvynės.
pristatomos Lietuvon Ameri
Rimkienė, Abračinskienė, M. vo labai užimanti. Žmonių bu
LDETlfVIH
kos Lietuvių aukos: Lietuvos gos 1 dėž., ’auks. 600.
GYDYTOJAS
IR (HIRIRGA*
Gerb.,
malonėkite
jiasistengSouth Bend, Ind.
Bilevičienė, J. Balčienė, J. vo pusėtinas būrys ir aukų su
59. Tabokos 1955 pok., auks
Orisan Ir Gyvenimo rista
Valstybės iždui, Lietuvos Gy
ti surengti prakalbas paskir
8252 South Halsted Street
Bukauskienė, S. Bružaitė, A. nikta $115.00. Aukojo:
7,820.
Ant virinas Cairtrenl Htnts Bsah
nimo Komitetui, Lietuvos Šau
tomis
dienomis.
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo
Ignotaitė, A. Reikauskienė, B. Po $10.00: Pov. Misiūnas ir
2 iki 4 po pietų; nuo 7 Iki e rak.
liams, Lietuvos Raudonųjam 60. Knygučių 11 št., auks. 110.
61. Skepetaičių 135, auks. 675
Veličkaitė, Narušaitis, Luko- <un. J. S. Martišiunas; po $5
Itl-:iKAI,INGl.
Nedėltomls ntA> 1# Iki 2.
Kryžiui ir šiaip visokioms lab 62. Siūlų 146 šp., auks. 1,168.
TeIsfMUM Tnrda tbtl
Vyrui kurie galėtų pardavinėti <11šaitienė, Kiščiunienė, O. SiruVALDYBA DRAUGYSTĖS
Stulga, J. Jogminas, Ant darybės ar švietimo įstaigoms,
videntus nioRanti utocka geroj kom
63. Guzikų 22 tuz., auks. 110
sienė, A. Loku, O. Mankuvie- Pažėra; po $3.00: Kaz. SakaŠV. ANTANO.
panijoj. Lietuvis
pardavėjas kuris
sulig aukotojų nurodymo.
turi
prityrimų
Siame
darbo gaus sa
64.
Baltų
chalatų
12
št.,
auks
nė, O. Brazauskienė, M. Tira- auskas, Sini. Brazauskas; į>o
Waukegan, III.
vo (lvpartnienta, cominission moka
4)
Prekybos
ir
Pramonės
1,200.
me k:is subata. Atsišauk i to apie 1
lienė, A. Grieaitė, Andrieju- $2.00: J. Dambrauskas, Kon.
vai., kluuskite
Skyrius,
kuriame
teikiamos
65.
Medžiagos
paklotiems
50
Pirmininkas, A. J. Sutkus, 1317
nienė, Milašauskienė, Tamo Vertelka, Kaz. Valakis, M. SteMr. ItOltTLE
So. Victory Str.
šauskienė, J. Žilvitienė, V. Pe poniutė, U. Barauskienė; po informacijos delei įsteigimo į- yard., auks. 2,500?
Kuiiih.-irls 1211 110 S. l).arl)orii St.
1900 S. Halsted Str.
trošienė, K. Gasiunienė, M. Le $1.00: Jo. Vadolauskas, Ant. ir vairių prekybos ir pramonės Viso Auks. 1,724,026,
Vicc-Pirm., S. Kcliotis, 1002 S.
Tel. CAnal 2118
kavičienė, K. Junčienė, O. Sas S. Galinauskai, J. Alvikis, Ig. bendrovių, delei jų susinėsi mo Dėžės, arba boksai, atėjo Kau Vietoria Str. N. Chicago.
Ant pardavimo per savininku N.
Valandos: 10 ryto ikt 8 vakar;
nauskienė, O. Gliozerienė ir B. Faiukus, J. Daunoras, T. Kli ir veikimo Lietuvoje, delei im nan trimis atvejais: pavasarį, va Nut. Raštininkas, J. P. Rūkan W. kumpa* 53-ėlos ir Wood me Gyvenimas:
porto ir expotto klausimų ir tt. sarų ir rude.? 1920 metais. Iš sių tis, 1339 S. Victory Str.
dinis namu* ir bnrne 2 lotai. At
2811 W. «3rd Str.
Šliogerienė. Viso 33 dėž.
mas, Vin. Bliuceikis, Via. Ver
Prie šio skyriaus yra ir Ame stų iš Amerikos dėžių ne visos gau Finansų Rast., B. Mačiulis. sišaukite pas
Tel. Prospept 346*.
Kuz. Kismanaitė aukojo 1 telka, Leo. Želvis, J. Mališaus
Izrais Scliullz
rikos Lietuvių Prekybos ir tos. Nekurios ajtėjo sulūžusios pus- 1329 S. Lincoln Str.
siutų, S. Coine G poras koji kas, D. Šokas, P. Sabaliauskas,
525(1 S. Wo<xl Str.
Pramonės Taryba, jos raštinė tuščios ir visai tuščios; tuščia bu Kasierius, P.
Kajrturauskis,
Telefonus I’rospeet 1313
nių ir G raut Works dep-t L Vaškevičius, Pet, Jacima,
vo dėžė su -n 11 rašų: f,rezidentui 1321 S. Victory Str.
ir archyvas.
Kaz. TaRkus, St. Kibartas, Z.
store porų svėterių.
Telefonas L'oulevard 91 ?•
5) Lietuvių Piliečių Regis Smetonai. Keletas dėžių tokios pat
Kasos Globėjai:
ANT PARDAVIMO.
Zaikauskas,
V. Paulauskas, J.
Iš 15 .svarų vilnų numezgė
Kampinis namus 2 flutų po 4 kam
tracijos Skyrius, kuriame ren rųšies gautos nuo p. Kaupo. Dar
1) P. Kasdalcvieia, 1017 Kight
barius. Kaina $5,500. Atsišaukite pas
sekančiai: P. Adomaitienė 11 Movišauskas, Ig, Nenis, Kaz. kamos žinios apie Lietuvių ko rudenį užklydo 13 gerų dėželių :š
Str.
savininką.
[
DENTI8TAJS
porų kojinių, E. Kavaliaus Pažėra, Ant. Zdankus, Jo. Pa- lonijų gyvenimų, apie pačių Bostono, nesulužusių.
2134 W. Oi) Street
8331
South Halsted Str.
2) .J. M. Leškis, 1329 S. Jackurba pas
[Valandos: 9—12 A. M.
kienė—3 poras; po 2 poli: žeriene, Liud. Adomaitis, Pet. Lietuvių darbus, apsigyvenimo Surašant suskaitant ir įkainuo
son Str.
Evaldu ir Pupauska
J
1—5: 7-8 P. M.
Mockienė, V. Šematulskienė, M Barčas, J. Varnalis, A. Gautią, vtvtų ir tt. Prie šio skyriaus jant nebuvo daryta skirtumo tarp
840 \V. 33 Street
3)
J.
Naujokas,
1430
S.
PrcsGlobienė, A. Varabauskienė, J. Šerkšnis, Ant'. Liuktis, J. veikia ir Lietuvių Piliečių Sų daiktų gautų nuo Lietuvai Gelbėti
cott Str.
Monkevičienė, M. Melaškienė, Gildą, Ant. Petraitis, Pet. Su- jungos Valdyba, ir jos raštinė. Draugijos ir nuo Lietuvos Raudo
Ant pardavimo
grocerne geroj
Knygius, P. Rumšą, 902 Kight vietoj ant south sidtį didelis barpranavičius,
Ben.
Stankus,
K.
nojo
Kryžiaus
Rėmėjų
Draugijos
A. Bukauskienė, S. Urbienė
Dr. I. E. MAKARAS
genus Atsišaukite
Visais reikalais, paliečiau
Str.
3750 So. Halsted Street
ir J. Varpučinskienė; į,o 1 flo Rimkas, B. Šimkienė, Pet. So- čiais šių skyrių darbuotę, pra ir iš Bostono.
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgu
Maršalkos, K. Stulginskis, 1320
Tel. Bouletard 5005
Drabužiai dėžėse buvo visokie:
Ofisas 10900 So. MJehigan Avė.,
rų: D. Kavaliauskienė, E. Je lučka, U. Navickienė, G. BnšVai. 10 iki 12 ryte; 2 tkl
4 PO
šoma visados kreiptis per Lie
S. Victory Str„ ir J. Šimulynas,
tužytė ir J. Povilaitė. Viso kienė, K. Uognienė, J. Loškis, tuvos Atstovybę minėtu ad- nešioti ir nauji, daug drėgnų, su 1333 McAlister Avė.
piet, 6:30 iki 8:30 vakare
Ant pardavimo krautuvės ir
pelėjusių, net apipuvusių. Įkaina
keaidencija:
10538 Perry Avė.
J. Kalninis, A. Sabockienė, J.
35 jioras.
tai, saliunas didelis bargenas.
Tol. Pullruan 842
Tesu.
Organo
Užiurėtojas,
K.
Burba,
vimas
to
turto,
paduotas
apyskai

fi šaukite'
Sakalauskienė, A. Šlapelis ir
-------- —--------------------------Pirštinių: M. iPetrotienė
1416 S. Preseott str.
Delei
išgavimo
pasų,
vizos
3658 S. Fnioii Avė.
toje.
nustatytas
Komisijos
ir
siekia
poras ir Mockienė l porų. Vi bevardis. Smulkių aukų $13.00. ant Amerikos pasportų arba
Tel. EuglctvtMMl 782
Vėlavos nešėjas, S. Urbonas,
truputį dauginus pusės jo tikros
Buvęs.
so 5 poras.
K
affidavitų, delei įvažiavimo Ru vertės. Per Raudonojo Kryžiaus 911 Eight Str.
Tel. Yards 66GG
Blvd. 8448
Svėterių: S. Urbienė 1 ir M
saiduhiių
krau
sijon l)arba dalei fiargabenimo knygas pereis jis tiktai ant 1920 Draugystė Šv. Antano, laiko sa tuvė,l’urslduoda
Dr. V. A. ŠIMKUS
labai patogioj vietoj, apęyJonienė 1. Viso 2 sveteriu.
Lietuvi! Gydytojus, Chirurgas Ir
vo susirinkimus, kas pirmų ncdėl- ventoj Lietuvių ir kitų tautų. Atsi
giminių iš Lietuvos, o lygini metų.
Aknierns.
Tai toks moterų ir merginų
dėlei sudarymo įgaliojimų, vi Už parvežimų, iš Liepojaus Kau dienj po 8-tai dienai kas mėnesį, šaukite tuojaus.
«v«« v
Rt. oicago.
rajmrtus iš 1920 metų, vado
10—12 iš ryto 1—8 Ir
sokios rųšies dokumentų pa nan ir už siuntinėjimą į vietas už pirmų vai. po pietų. Lietuvių sve
6—8 vakare Ned. l»—u ui ryto
vaujant Onai Rimkienei ir I’odarymo, delei suieškojimo pa mokėjo Lietuvos Raudonas Kry tainėje, prie 9-tos ir S. Lincoln
FOTOGRAFU
ATYU.U.
- sankienei, veikimo. Ištiktųjų (Surinktos a. a. kun. Serafino) likimo arba apmokėjimo už su žius. Daug išdalintų Kauno bied gatvės, AVaukcgan, III.
Ant randos studlo arti Dievo Apgarbė joms ir visoms moterims Chicago, III. (šv. Kryžiaus žeidimų arba sužeistų ar mirų nuonienei daiktų ne pateko ats
vcizdoM bažnyčios, geras langas, dide
kaitom, nes nebuvo galimybės
lis Storas viskas gatava eik ir dėk iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiai
bei merginoms prisidėjusioms
parapijoj).
šių kareivių reikalais visado?
—Tol. Canal 257
bizni.
praktiškai 1ų įvykdinti. Džiaugs
prie to gražaus darbo. įdomu
Savininkus
Davė po $100.00: Geri), kun. kreipkitės prie Lietuvos At mas jų. buvo neapsakomas, nors
Į DR. C. K. KLIAUGA I
kas Lietuvai pasidarbuos ir iš
stovybės
VVashingtonan.
Nuo
3202 So. Halsted 8t.
LIETUVIS DENTISTAS
Alexandra Skrypka, Stanislo
buvo ir nesusipratimų, atspėtų
51821 So. Halsted St... Chicago, 111.=
duos ftiinu^ų rafmrtų šiais tne
(J.
lt.)
'
vas Marcinkevičius ir Stanis Balandžio 25 dienos ir ten At rašte D-ro Graičiuno.
Kampas I8th St.
, tais.
gValand.: 9—12 rytą, Ir 2—9 vak.3
stovybės
adresas
permainomas,
lovas Nambaras.
Vis gi, amerikiečių dovanos bu
Galių finansiškai
padėti
keletui omiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiimimn
Viskas pasiųsta L. R. Krvž
būtent ji fiersikeliu į kitų namą vo tai didelė paspirtis Inetuvos
furmerlų kurte norite dirbti kad pa
Davė
po
$25.00:
C.
ZatorsRem. Dr-jos centiul.
likti šių farmų savininkais. Atsišau
šiuo adresu:
biednuomenei, nukentėjusiai nuo
kite
Mirė Balandžio 24 d. 19J Lnbd. Sų-gos centrų tam kas, E. Vitkockis, J. Šukievipaaaulinio
karo,
ir
musų
visuome

AMERIKOS LIETUVIŲ
Lithuanian
Legation,
“Drangos’’
21 m. Paėjo iš Kauno rėd.,
sykiui išrinkta delegatė O čius, Universal State Bank.
nė
su
dideliu
dėkingumu
prisime

2:::'.
t
s. Onkley* Avė.
(Illcllgo
1925 F Street, N. W.,
I’ilipas ir Petronėlė Liukui
Raseinių apskr., Gaurės
Rimkienė.
(R.)
na savo užjurinius brolius ir se
Liet. Inf. Biuras
parap., Padvarių kaimo.
Raportų iš Federacijos Aps $20.00.
seris; jiorų milijonų auksinų, jlieMokinama: angliškos Ir lietuviškos
Washington,
D.
C.
Davė po $12.00: E. Sereikai
kailių, arltinetlkos, knygvedystės, ste
Pragyveno Amerikoje 18
kričio išdavė J. Šliogeris. Iš
lų Lietuvos gyveniman, turpjo at
nografijos, lvpcwritlng. pirklybos tei
m. Paliko nuliudime mote
raporto paaiškėjo, kad pini tė ir M. Šetkaitė.
siliepti žymiai ant jų gerovės.
sių, Suv. Vnlat. istorijos, ul.olnos isto
NAUJOS KNYGOS
rijos, geografijos, polltiklnės «oknoDavė po $15.00: J. K. Urbo 1) Redakcija nesuprantu, ką Ačiū, siinla kari ačiū! Lenkiam
rį Domicėlę, ir vienų su
gus ir kitokias aukas nokia
Ką lik išėjo Iš spaudos
mijos, pillelystės, dalllurašystės.
tai reiškia, kad Lietuvos at už tai žemai galva prieš Amerikos
velku Ims
nų Branrilovų 10 m. ir dvi
siųsti Lietuvon Šv. Vincento navičius ir K. Klimienė.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
K F N. PROP. PR. III CIO
4 valandos po pietų: vakarais nuo 6
stovybė
išdnvinėja
pasus
Rusi

dukterį:
Valerija
13
m.
ir
tautiečius
ir
tautietes.
a Paulio Dr-jai per L. R. K
Davė’po $11.00: O. Pratašieiki 10 vai.
jon, o ne Lietuvon.
Teklia
6
m.
R. Dr-jos centrų.
nė ir U. Ziaulenaitė.
(Pasirašo) 7i’. šliupus.
“Katalikų Tikyba”
3106 S. Halsted St., Chicago.
216 puslapių
Raportas iš Dr. Rutkausko
Davė jk) $10.00: Gerb. kun.
Laidotuvės bus seredoj,
Vyr. Liet. Raud. Kryž. Valdy
k
(•rūšinis Audeklo
maršruto prakalbų, Bal.
D. Mikšys, Gorb. kun. N. Pa nė, J. Elias, M. Mankevikif, A. bos Pirmininkas.
Balandžio 27 d. 8:30 ryte
Apdarui* .................................. 91.60
1921 m. Įneigų buvo $37.00 ir kalnis, Draug. Giedorių Šv. Pakelis, Ą. Luurinskuitė, L.
Prustesnluts sp.lsrals , . . 91.50
j šv. Kryžiaus bažnyčių,
He aiulnrų ............................ 91.30
pasiųsta centran. Susirinkusio Cecilijos, A. Čirvinienė, V. Ge Jundulaitė, J. Lisauskas, U.
iš ten i šv. Kazimiero ka♦U
ji nariai išreiškė pageidavimų čienė, N. N., J. Dopkaitė, J. Panavienė, J. Keršauskas, P.
pineš.
Praktikuoja 3w metai
Gils**
8149 Ho. Morgu* Ht,
didesnių pasekmių antrose Di Jurgaitis, M. Derinskienė, J. Zalatorienė, Z. Loveikienė, J.
Kviečiame visus gimi
“Klebono Žodis
Kertė 89-ro Ht.,
Ghl<«<o, III.
Rutkausko maršruto prakalbo Kžerkis, J. Krflsuuskas, A. E Jakutis, A. Stumbraitė, O.
nes ir pažįstamus dalyvau
.
HI’ECIJ AI,IRTAS
Savo Parapijai”
Motsrtškų, Vyriškų, taipgi chro
se.
J. Šliogeris. žerskis, V. Umbroslenė, M. Iš Trakšelaitė, 'I'. Karlevičia, U.
ti laidotuvėse, po num. 18Lietinių I-'lbni) Ik-mlrovę rody. kru
niški) ligų.
Kuinu 15 centų
virk ienė, S. Žukas, J. Sliekus, Pudziuvelaįtė,. O. Ruksaitė,
02 W. 46th str.
tamu. pavoiktdiiM.
OF1HO VALANDOS: Nuo 19 ryto
81a* knygas galimu gauti
iki S po pistų, nuo < Iki 8 valan
Drambliai bijo pelių ir di<b J. Šimaitis, J. Paulius, J. Ųud- M. Bajuriunaitė, S. Vepekus.
Nubudusi moteris su
dą vakar*
•1S-TOS IH VNION AVĖ.
“DRAIGO” KNYGYNE
liai neapkenčia kiaulių, nei jų gonas, S. Niitrtniienė O. Mili- V. Druktein, B. Kaminskienė, Italnmlitn 21. 2N. Ie21-7:SO vai. vnk,
NsdAlIomla nuo 9 Iki I po plot.
vaikeliais.
1334 H. (htkley Avė.
Chicago,
, Dievo Apteizdo. Parap.
telefonus Yarda M7
kvapo.
navnaitė, A. šedis tt/šedie-;
(Daugiau bm.).
717 W. ih Atrert
K—
X—
• *■**
■ * ą . - i ri i

DR, S. NAIKELIS

DR. A. L, lilšKA

DR. G. KASPUTIS

3

AUKOS ŠV. KAZIMIERO
VIENUOLYNUI,

I

« U,kvudl-Oi

2

A-f A-

VINCENTAS
YUKNEVICZE

Mokykla

OR. G. M. GLASER

EXTRA

Krutomi Paveikslai iš Lietuvos

t.
'

1 .

tt .4.

, -L

.. .

-į

Trečiadienis. Baland. 27. 1921

DRAUGAS
principijalis, kad j debatųAR VISI ŽINOTE?
«toAi neatsisakau. KitQ j savo
vietą neradau. Prašau atšaukti
Kad Lietuvos Vyčių Chica
(jei plakatuose esute atspaus gos Apsk. choras rengia įdo- •
dinę) laikraščiuose, Kad aš Ko * mų vakarų šiandie, Balandžio
GERB. REDAKCIJAI.
vo 30 dieną debatuose neda 27 d., 7:30 vai. vakare, šv. Jur- J
lyvausiu
gio parapijos svetainėje, (32 ir
Prašau patalpinti Tamstų
Auburn avė.).
J ūsų•
dienraščio skiltyse sekantį mu- i
i
Tai-gi, nuoširdžiai kviečia
Dr. 1). Alseika.
’u pareiškimą.
me visas choro rėmėjus, prieIŠ DIEVO APVEIZDOS
Amerikos Lietuvių R. K. Fe
Dabar iškila klausimas, ar telius ir draugus skaitlingai
PARAPIJOS.
deracijos Chicagos apskritys
tai butų galima debatų ren- atsilankyti.
savo laikytame susirinkime
Bttl. 21 d. Dievo Ap Seizuos'
primesti falsifikavimų
Vak. tikslas, kad drauge ga
Aušros Vartų parapijos svetai
par. svet. L. Vyčių 4-ta kp.'<lokumentųt Ar dr. Alseika pa- lėtume pasidalinti mintimis,
nėje, Balandžio 12 d., perskai
j rengi;ė puikų vakarėlį su pra hepe “Naujienoms” paskelbti kad geriau ir pasekmingiau ga
tęs p. Jono Vileišio praneši
imis
paminėti
“Vvčiu netiesų? Ar “Naujienos” tyčia lėtume skleisti dailę tarpe sve
kalbomis
pūtimu
mą, tilpusį “Draugo” 80 ir 81
dienų.” Gerai pavyko. Pngvi-|sttva*P iškreipė dr. Alseikos timtaučių.
numeriuose, kuris skaudžiai įdaujama daugiau tokių vaka- pranešimą!
Labai hutų linksma, kad vi
žeidžia Fcderaci os Tarybos rėli’ų.
j Kad dr. Alseika nestojo su sos Vyčių kuopos paremtų cho
narius, dalyvavusius Chicagos
Kuopoj pasišventusiai dar- komunistiniais elementais de- ro vakarų savo atsilankymu.
XS^XX!bUOja8i "• SL Si'!""is- Bi-i-i batuoti, tu. nestebėtinu. Su
Rengimo Komisija,
nriMfliiJičm nriP i™ nrcrotn ;
p* .|la,s,s’ choro ve- žmonėmis, nesilaikančiais lioper A. M.
priklausančių prie jos, apsvars dėjas, ir eilė kitų.
gikos nei kultūros negalima
tęs partizanišką politiką sociIŠ BRIGHTON PARKO.
debatuoti. Tas pirmiau būda
jalisto - liaudininko, Lietuvos
Bal. 26 <1. šių kolionijų ap vo pas soeijalistus iki nuo jų
Atstovo Amerikoje asmenyje,
leido p. Ig. Čepanonis, pasižv- atsidalino komunistai. Tas ko- Lietuvos Vyčių 36-ta kuopa lai
begėdiškai šmeižiančio Liet.
n įėjęs katalikų tarpe datbuo- (munistų atsidalinimas surim- kys susirinkimą šiandie, Bal 27
katalikų visuomenę, jos veikė
tojas bei prakilnių darbų rė-įtino soeijalistus, už tat komu- dieną, McKinley park svetainėje.
jus, jos brangias organizacijas
mėjas.
Astuoniolikiečiai jo nistai, likę vieni, pasidarė vi- Prašomi visi nariai atsilankyti,
bei įstaigas, skaito jį kaipo di
gailisi, bet linki jam laiinin- Įsai nesušnekami nei soeijalis- nes daug reikalų reikia aptarti.
džiai blėdingą jaunutei musų
Po susirinkimo visi važiuosim į
gai sugrvžti tėvynėn, kurių tams, kaip Dras Alseika,
Valstybei, ir pareiškia viešą
L. V. C. Apskričio choro vaka
numylėjo ir visomis pastanTai
vieton
debatų,
p.
P.
Ku

rėlį.
savo protestą prieš panaudoji- j
, gulins rėmė.
kutis pasakė prakalbą. Iš jo Susirinkimas prasidės 7 :30 vai.
K

“S

į

Į CHICAGOJE.

Mes turim ant pardavimo gražiose vietose puikių ir gerai išdirbtų gatavų

farmų ir puikiose vietose ukėms žemių beveik visose valstijose ir Kanadoj

i

MUSįJ REPORTERIO UŽ
RAŠAI,

n 4 VI..

A_4.

»

t III

T“ltl

IV J/.

a

—— -

Geras farmas mes visada perkam ir parduodam. Mes perkam, parduodam
ir paimam ant pardavimo visokių ryšių namus Chicagoj ir aplinkinėj.
Perkam visokius valdžios (govemment) bondsus ir geležinkelių akcijas
Apsaugoj am. nuo ugnies, vagių ir kitokių nuostolių. Skolinam pinigus
ant namų ir ūkių. Siunčiam pinigus f Lietuvą paštu, telegramais ir bank. čekiais, nes turime savas sąskaitas Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos ban
koše. Parduodam laivakortes j Lietuvą ir j Ameriką. Mes atstovaujameypatas ir korporacijas visokiuose reikaluose. Patarnaujam teisingai.

--v.*

666 WEST 18th STREET, CHICAGO, ILL.
gs- Egzekutyvis ofisas randasi pačiame vidurmiestyje
602-604 Y. M. C. A. Bldg., 19 So. LaSalle St., CHICAGO.
Turim savo atstovus: Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Anglijoje, Kanadoje, Floridoje, ir New Yorko mieste

Gausi 7%,8%
ut.

sų

mą garbingos atstovybės viebuvo sunku daug tikėties. Už- vakare.
tos žemam partijos darbui.
Bal. 24 dt Dievo Apveizdo>
tad nestebino žmones jo šitokie
Chicagos Fed. Apskritys 1 bažnyčioje
gerb. klebonas’, I zodžifti *
‘ konstituci janaliu ’ ’, BRIGHTOtf PARKO LIETU
kun, Tg. Albavičius, moterys-1
VIAMS.
SU GEG. 1 D. BUS PERT tės ryšiu surišo jaunų porelę, “masos” “individai” ir tam
Nebūkite Be “Draugo”
panašus. Jo kalba buvo nenuo
RAUKTI DARBAI.
Juoz. Šimkų su Zof. Laurinai‘
‘ Draugą" ’ dienraštį' galima
sekli, klajojo mintim, griebė
tc. Laimingos kloties.
gilesnių dalykų, bet tuoj vėl gauti be kitų vietų ir šiose:
Gegužės 1 d. išpuola ateinan
Valdyba.

grįžo prie paviršutinių gyve F. ŠIMKIENE,
nimo apsireiškimų.
4358 So. Fairfield Avė.
Lietuvos
valdžią
jis
išvadino
TUMŠIS & CO.
Bal. 24 d. Šv. Antano par.
“
buožių
valdžia
”
.
Paakėjo
vi

3853 So. Rockwell St.
svet. Šv. Grigaliaus Giedorių
sas
partijas,
net
ir
soči
jai
isdr-ja surengė balių. Daug žino
BUCIUNAS,
tus,
kam
jie
nestovi
ant
“
ęnių buvo.
2900 W. 40th Str.
konominių pamatų”, bet pa J. ŽOLYNAS, * ‘ *
Šv. Grigaliaus Giedorių dr- taikauja buržuazijai, kad pri 4063 So. Maplewood Avė.
ja Šv. Antano bažnyčioj da traukus prie savęs balsų. Kad
J. SYMONAS,
Grigaitis
jau
gaunąs
algos
ne
bar pradėjo giedoti giesmes
4140 So. Maplewood Avė.
$20,
bet
$90,
tai
sakąs
dar
ne
be Lenkiškų barbarizmų.
J. SMITH,
laikas griauti buržuazinę val 3813 So. Kedzie AVe.
džių. Dabar darbininkui Ame
IŠ BRIDGEPORTO.
JUOZAS DEITŠKO,
rikoje esu nuo pat užgimimo
4409 So. Fairfield Avė.
Bal. 24 d. Šv. Jurgio par. iki pabaigai tik “pekla kanM
svet. Nekalto Brasid. Panelės eių.
DR-JA ŠV. JURGIO KAREI
Švenč. dr-ja surengė balių.
Lietuvos valdžia, po kuria VIO IR KANKINTINIO ANT
Buvo daug žmonių. Pelno liks yra šimtai tūkstančių darbi
T0WN OF LAKE,
apie $200.00. Viena pusė pel- ninkų, tai ncatsiuntusi “darCHICAGOJE.
no paskiria parapijai, kita —’bininką” atstovu, “bet genePAŠAUTAS PARKO POLIO labdarybei.
rolą,
advokatą, inteligentą Prezidentas, Jurgis Lešinakis,
MONAS.
žmogų”. Aikėjo Lietuvos val 4535 S. Donore St.
Protokolų sekretorius, Nikode
KAREIVIAI SAUGOS PAS džią, tikėjimą priskaitė prie
mas Paukštis, 441G Hermitage Av.
’’ Anų-vakarį
Wasliington
TOS STOTIS.
tamsinimo jėgų. Išsisvajojo a- FinaiiHij sekretorius, Pr. Buzinparke trys galvažudžiai ' už
pie “klerikartus”, kliudė “Je- skis, 4524 S. AVood St.
Tš
AVasbingtono
parėjo
pa

puolė du automobiliu važiuo
zuvitus”.
Ižd. Jurgis Brazauskas 4551 S.
rėdymas,
kad
Cbiragos
paštojančiu žmogų. Norėjo išmesti
Hermitage
Avė.
Kukutis gyrė sovietų Rusi
je ir prie visų paštos sub-stoiš automobiliaus ir pastarąjį
Iždo globėjai: Aleksandra Butčių bus pastatyti kareiviai ap ją, ten darbininkai esą išsi- ccvičius, 4512 S. AVood St., ir Ka
pavogti.
liuosavę. Kai Rusijos sovietų
Kaip kartas tuo metu pasi saugoti siunčiamą paštą nuo respublika išsiplėtos po visą zimieras Cisynas, 4623 S. Ilonore
suko parko polienionas Leon- plėšikų.
pasaulį, tai tada darbinin St.
Susirinkimus dr-ja laiko kas
Kareiviai tai tarnybai bus
liardt. Galvažmlžiai policmokams busią džiaugsmo.Ragino, paskutinį sekmadienį kiekvieno
skiriami iš Slieridan tvirtu
ną pašovė ir paliego.
kad darbo žmonės per revo mėnesio, 2 valandą po pietų.
Polienionas paimtas ligoni mos.
liuciją panaikintų dabartines
nėn, Sakoma, pasveiksiąs.
valdžias, o jų vieton įsisteigtų
LABDARINGOS SĄ-GOS
LABD. SĄJUNGOS 7-TOS KP
soeijalistinę
sovietų
valdžią.
ECENTRO SUSIRINKI
VALDYBOS ANTRAŠAI.
NE APIE TĄ ŽMOGŲ EI
są
reikia
remti
sovietų
respu

MAS.
NASI.
blikos plėtojimąsi Lietuvoje. Pirm. — Motiejus Svarannučius,

tį pirmadieni. Chicagos did
žiulių kontraktorių asoeijaeija
paskelbė, jog su tuja diena
bus pertraukti visokie darbai
prie statymo namų Cbieagoje. Amatninkų unijos, sako jie,
turės geros progos atsilsėti, jei
atsisako pigiau dirbti.
Reiškia, kontraktoriai skel
bia darbininkų unijoms lokau
tų ir atsisako stoti j kokiusnors kompromisus. Kontraktoriai tvirtina, jog darbininkai
turėjo gražaus laiko taikinties.
Teeiau to nepadarė.
Nebus darbo, žmones netu
rės naujų namų, kurių truku
mas šiandie didžiai atjaučia
mas.

IŠ CICERO, ILL,

2008 West 23-rd Street.
Pirm. pagel. — Alek. Cibulskis,
2243 South Oakley Avė.
Nutarimų Rast. — Ant. Linkus,
'2216 South Leavitt Str.
Turto Rast. — Mart. Česnaučius,
2213 West 23-rd Plaec.
Iždininkas. — Petras Cibulskis,
2343 West 23-rd Plaec.
Kontrol; rast. — Ant. Janilieneius,
2142 West 22-nd Plaee.
Iždo globkjas. — Jozefata Rokienė,
do duoti kalbėtojui klausimų
2326 West 23-rd Street. ■
Žmonių
buvo
apie
150 Centro Atstovai: Antanas JaniDauguma
klausės
kulbė lienčius ir Aleksandras Cibulskis

seredoj, Balandžio 27,
P. Kukučio kalba tęsėsi a
'Pirm dviejų iikOh kaž-koks
Apsimetęs klieriku ir pasivadi 1921 iii., 7:30 vakare, Aušros pie pusantros valandos. Rink
nęs (Jaruckiu, rinko pinigus Vartų parapijos svet., 23-os ir ta aukas lėšoms padengti. Ro
nuo llarvcy, III., žmonių. Sa Oakley avė. Visos kuopos ir dos surinko $14.50. Aukų rinkėsi- norįs toliau tęsti savo draugijos meldžiamos prisiųsti,kojos buvo: D. Kantriniienė ir
mokslų. Dabar tas pats žmo atstovus, nes bus labai svar T). Sinavickienė.
Dar pora vyrų kalbėdami
gus, buk jau įšvęstas į kuni- bus susirinkimas. Bus svarstonin
kas
link
Tag-Day
ir
apie
nepnvydėjo niekinimų p. P.
dus, Ve p'i llarvey, III., klai
Labdaringos
Są-gos
Savaitę.
Grigaičiui, “Naujienoms” ir
ižio.ia.
'
Kviečia
valdyba.
dr. Alseikai. Niekas nentsira
Jis turi su savimi ir vado
Ibis

vą Lietuvį, kurs jį vedžioja
IŠ WE8T SIDES.
per Lietuvių namus. Sakosi
renkąs jis pinigus labdarybės
(Pabaiga).
reikalams.
P-nns Adolfas Garnekas iš
štai kokį atsakymą rengėjai
Bridgcporto, ('liiengo'j, mums Įgavo nuo dr. Alseikos. (Deba
praneša, kad jis ne tik nėra į,į rengėjai šį laišką iškopi javo
rinkęs jokių pinigų Harvey, r(‘porterjnj.
)
TU., bet savo amžiuje nėrn ten
nei buvęs.
Doveika
Kom. Pirui.
Ir dar žmonės nėra išmokę pasisaugoti visokių šarln- GerbinmasiH:—-

tojo iki užbaigė ir pradėjo au
kas rinkti.
Reporteris
IŠ T0WN OF LAKE.

Fabionas ir Mickievicz ved.

L. Vyčių 13 kp. savaitinis susi
rinkimas įvyks Balandžio 27 d.,
8 vai. vakare, Davis Square par
ko salėje.
Visi nariai teiksitės atsilankytanų.
Dalyvimti debatuose Kovos ^i. Kviečiamas ir jaunimas, noPraeitą purų Chicngoje pa 39 diena negalėsiu. Kovos 13 rintis įsirašyti Vyčių knopon.

vogta 15 automobilių.

d. mano pareiškimas buvo tik

Įufopeinįmsrlcan Bur*»n

Korenpondentas.

buvę A. Petraitis Ir H. L. Fablonoe

iZ

NEW YORK NV
y BWOADW4iV
T11JSL Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per LIllAVą Arba
HAMBURGU — EITKŪNUS

PIRMO MORGEČIO *
AUKSO BONDSUS

I LIETUVA

Procentai išmokami du kartu j metus
bilo vienoj bankoj.
Bondsal po >100 Ir >500. Gali pirkti
ir lengvais išmokėjimais.
Perkamo, parduodame,
duodame informacijas
koinp. šėrus.

Kreipkities

J

Laivai išplaukia kns 14 d. Dideli dviejų sriuba paėto laivai Išplaukia:
“EKTONIA” Gegužio 4
*“LITUANIA” IMrželIs 1
“POLONIA” Gegužio 18
”
*
“EKTONIA” Birželio 22
Visi laivai turi pulkus kambarius trečios kliasos keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
K. KEMPE, General Western Pussenger Agcnt
120 Nortli 1ji Šalie St., Chlcago, Illinois.

matnpmo ii
apie {vairių

I.ietuvlų

{staigų

PEOPLES INVESTMENT CO
220 S. States Street
Tel. llarrison 2024

r
H
I

Koom 1422
Cliicago, III.

■■
■■
Saugok akių regėjimą H■
■■
■■
■

Kasdieq ir ncdonomis nuo 12
po plet. •

iki 3

Kada
kankinies
dėl
galvos
skaudėjimo, kada regėjimas sil
psta skaitant, siuvapt ar tolyn
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties j manę klausti
patarimo dėl jūsų aklų; mano
20
metų
patyrimas
suteiks
jums geriausj patarnavimų, dėl
Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklės
Ligos gydoma specijalisto,
W. F. MONC’RL’FF, M. D.

Skubinkite užsisakyti 1921 metams

“KARI”
nušviečia musų armijos gyvenimą ir darbuotę.
duoda daug naudingų patarimu kariuomenės reikaluose
suteikia žinių apie kitų valstybių armijas.
parodo musų priešų karines pajėgas ir ieško kelių joms
nugalėti.
,
Jis nėša kareiviams mokslą, duoda jiems dailės raštų.
Todėl kiekvienas pilietis, kovojąs dcl Lietuvos nepriklau
somybės, privalo 'skaityti

Jis
Jis
Jis
Jis
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“KARĮ”

fl

Kaina Amerikoje metams 2 dolierb’i

I

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ SPECI JAUSTAS
1801 H. Ashlantl Avė., Chlengn.
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos
Kambaris 14 15-16-17
Viršui FLATT’S aptiekos
Tėmykite mano parašų.
Valandos: nuo 10 ryto Iki 9
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki
12 d.

XTel.
-- --

Itandolph 2898

Pamėginkite naujo'.

A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Ofisas vidumiestyj
ASSOCIATION BLDG.
19 So. ji Šalie St.
Valandos: 9 ryto Iki S po pietų
P&nedėllals iki 8 vakare
Nedėliomis ofisas uždarytas

I

Sn uirefiatniotii v.libaienklia
Pattuta Biure.

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės šiame vaiste Įdėtos,
su priemaiša priimniai švelnaus
kvėpalo.
Ruffles yra labai paveikiantis
pleiskanų pašalintojas — begaliniai
puikus plauku autaisytojas, koris
patiks kad
ir gačniauaiaiypetai.

DR. S. BIEŽIS
LIETUVIS GYDYTOJAS
|
IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street
|lel. Cnnal
6222
■Kės. SI 14 W. 42nd Street
Tel. McKinley 4»68"

V.W. RUTKAUSKAS

g

ADVOKATAS

I
TelefMUM Pulimiut a»«J

Dr. P. P. ZALLYS

|

IOSO1

OfiMMs Didmiesty!:

Kann barta S9A
TelefonM: Central

! Vakarais, 812 W. 33rd St.

Ko. Mlchlgan A»eno»
KaMalnnal. III.

9
PtrtlMOU S

Tclefonaa: Yards l«S»

VAI.ANIMISi n ryte Iki » vekera.

ą;

lb

Tel. Pullman S42 Ir 81M.

LIJXI KlANt

e

MIK

Cl.NTi •«!' LL.tlIIi OZ

TeL
Tel. Canal

267

Vak. Ganai

tilt

Drover 7841

Dr. C. Z. VezeDis

DR. P. Z. ZALATORIS

LIETUVIS DENTISTAS
*4719 80. ASUI,AND AVKII'I
•rtl 41-toa Gatvė.
[Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak
Seredomla nuo 4 lig t vakare

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas

♦

I

t

29 South La Šalie Street ,

a---------------------g

Lietuvis Dentistas

8ut. Valat.

Naujame mėlyname pakelyje.

ii

F ADmCMTUUtO
h' « M T8 UMINAI HtOC. S

flMOOKlYN
M W YOMK

1S91 So. Halsted Htrret

Aptiekose
parsiduoda.
po65o.arba
atsiųskite
75c., tad
atsiusime
per pešta
tiesiog iš
išbara*
torijos.

♦

Betlnai
reikale*.
kitę
šitokio
pakelio.
Žinreklte,
kad butą
IftIABO
▼alsbaionklls.

Vaiandoa: 19 Iki 1S ryto; 1 Iki •
po plet 6 Iki 9 vakare.
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Dr.

® Lietuvis

M.Gyti)T.tnjAaSTR1KOLTS
'
Ir Chirurgas J

j VISUOMET TURĖK OMENĮJE |
SBSB

Kad musų nauja krautuvo pripildyta puikiausių
i«o! 5 auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų
S laikrodėlių,
laikrodžių,
lenciūgėlių,
karolių
5 ką tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų.
Turime gramafonų rekordų, rožančių,
kryželių ir kitų religijinių dalykų, ttyorų užtikriname prekę prieinama.

Proplra T.-olro Nante
■i«in W. 47lh Ktr/ Tel. Bonl.
Jvalnndos: 6 Iki 8 vak. Nedėl 10■iki 12 ryte.
*
Ri*. 2914 W. 4Srd Htrent ■
‘ Nuo ryto Iki plet.
(Tel. MeKinley 26S

I

I

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, padportai ir tt.
NOTARUI AAH
Kcal. EMlate, Parimk*. Insiirinnl
Ir n.
Hrtft W. SMIt St.. Kamp. Halstrd St.
Tel. Boulcvard 611
Vai.: 8 iki 8 koedlenų
Vok.: Utar. Ket. Ir Sub. Iki 9 vak.
Ned.: Iki 8 po pietų.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

padėtus pinigus, jeigu pirksi mu
rekomenduojamus,
užtikrintus

S. D. LACHAWICZ
LIETUVYS ORĄ BORUI H
PaturMujn
kepleiaaala.

I

kale tnoldtln ••■'•aaktl.
huaUa aavaaMlatl.

ĮSI 4

W.

9»rd

Pi.

Tel. Otoal aiM

J. WENCKUS
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Laikrodininkas
3327 So. Halsted St.

Chieago,

01.
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