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Prancūzija Nepatenkinta
Vokiečių Siųlomu Auksu
Ieško Ji Trukšmo ir Gal
Naujo Karo
PRANCŪZAMS BŪTINAI
NORISI SMAUGTI VO
KIEČIUS.

SIMONS GINA SAVO PO
ZICIJĄ.

Reichstage jis pavadinamas
bailiuim
Siųloma suma jiems atrodo
maža.
Berlynas, Bal. 28. — Šį ant

Paryžius, Bal. 28 — Čia oficijalėse sferose pasakyta, jog
Vokiečių siųloma karo atlygi
nimo suma visai . nepatenki
nanti. Sako, Vokiečiai paža
da 100 milijardų
auksinių
markių mažiau, negu buvo nu
tarta čia augščiausios tarybos
praeitą Sausio mėnesį.
Tuo klausiniu ta augščiausioji taryba (talkininkų prem
jerai) buvo padavusi 53,788,000,000 d*)l., arba 226 milijar
dus auksinių markių, karo at
lyginimo ir. be to, 12 nuoš.
už eksportą per 42 metu.Talkininkai tuomet tvirtino,
kad jų nustatoma suma yra
mažiausia.
Šiuo kartu Vokiečiai savo
pasiųlyme dar net neprisime
na apie įvairius priedinius at
lyginimus, kurie neturi nieko
bendra su abelnaja karo kon
tribucija.
Nelengvas daiktas Prancū
zams sutikti su Vokiečių pa
siūlymais, kuomet jie nuspren
dę briauties Vokietijos gilumon ir pelnyties daugiau, kaip
pačių norima.
Pranešta, jog Prancūzijos
vyriausybė įsakiusi savo am
basadoriui AVasbingtone pain
formuoti Suv. Valstijų vyriau
sybę, jog Vokietijos pasiūly
mai nepriimtini, nes nepaten
kinantieji.

radienį
užrubežinių reikalų
ministeris Simons, kalbėjo Rei
chstage. Gynė jis save ir vy
riausybę dėl kreipimosi į S.
Valstijas nepasiklausius Rei
chstago partijų lyderių.
Simons kalbėdamas išaugštino prezidentą Iląrdingą ir
valstybės sekretorių Hughes.
Sakė:
“Mes galime pasitikėti tuo
didžiu vyru, kurį didžioji re
spublika pasirinko augščiausiuoju vadu. Jis yra pataria
mas žymiausiojo
advokato,
kurs paskirtas valstybės sek
retorium. Turime
apgailėti,
kad jis (prezidentas Hardingas) atsisakė užimti arbitratoriaus pozicijos.”
Taip Simons kalbėjo į na
ci jonai istų partiją, kuri jį ba
rė, kad jis Vokietijos likimą
spręsti pavedęs nežinomam
žmogui (Hardingui). Nacijonalistai Simonsą pirm to bu
vo išvadinę bailiam ir nemo
kančiu save gerbti.
PAŠAUTI 7 ANGLŲ POLIO
MONAI.

Belfast, Airija, Bal. 28. —
Miestely Newry, apskrity Down, 7 Anglai poliemonai bu
vo užpulti Airių partizanų ir
sužeisti. Partizanai užpuolime
pavartojo bombas ir revolve
rius.

WASHINGTONE LAUKIA
MAS TALKININKŲ
SUTIKIMAS.

Miestely pakilo neapsakoma
pasiauba, kuomet gyventojai
išgirdo smarkų bombos plyši
mą. O tas buvo nakčia.

BOLŠEVIKAI NORĖTŲ PA SUMAŽINTA UŽMOKESNIS
GELBĖTI TURKAMS.
RUBSIUVIAMS.

NAUJAUSIOS ŽINIOS.

METAI-VOL. VI. No. 100

ŽINIOS IS LIETUVOS

namuose. Joje dalyvavo: Lie
BERLYNAS. — Vakar Vokieti PERSEKIOJA LIETUVIS
Bet už tai jie norėtų gauti Karpenteriai pakilo streikuoti.
jos Reichstage buvo keliamas bai
KAS MOKYKLAS.
tuvių arbitražo komisijos pir
koncesijų.
Cleveland, O., Bal. 28. — sus trukšmas dėl to, kati Vokie
mininkas Smetona, einąs pre
Konstantinopolis, Bal. 27.— Čia International Ladies’ Gar tija yra verčiama mokėti Prancū “Straž Litwy”
praneša:, zidento pareigas p. Stulgins

Yra žinių, jog Sevastopoly ne
senai į kareivių garnizoną kal
bėjęs bolševikų
komisaras
Bucliarin. Jis kareiviams pra
nešęs, jog visos Sovietų Rusi
jos padarytos sutartys su sve
timomis šalimis bolševikams
neturi jokios reikšmės. Tad ar
anksčiau, ar vėliau Sovietų
Rusijos armija bus pašaukta
pakelti kovą su kapitalistų
šalimis.
Toksai bolševikų atsinešimas
į kaiminingas šalis paliečia ir
pačią Turkiją. Nes bolševikai
ir su Turkais nacijonalistais
yra padarę sutartį, kuri dau
giausia paliečia Kaukazo rubežius.
Kuomet nesenai rodėsi, kad
Graikai užplaus visą Turki
ją, naci jonai istai jau buvo be
galvoję kreipties Maskvon ir
šaukties pagelbos. Tas klau
simas jau buvo induotas net
pačiam Sovietų Rusijos atsto
vui Angoroj.
Kiek palaukus iš Maskvos
nacijonalistatns buvo pranešta,
jog Sovietų Rusija palankiauja Turkams ir galėtų pasiųsti
pagalbon karuomenės. Bet už
tą nacijonalistai bolševikams
turi pripažinti
ekonominių
koncesijų Anatolijuje.
Turkai kol-kas j tą pasisiųlyiną bolševikams nieko neat
sakė. Nutarė palaukti,
gal
jiems vieniems pavyks apsi
dirbti su Graikais. Nes duoti
bolševikams
reikalaujamas
koncesijas, reiškia
Maskvai
pasivergti.
Taip šiandie Turkų su bol
ševikais sutarimo klausimas
tik balansuoja. Nežinia, katron pusėn jis turės pasvirti.

BRITANIJOS IMPERIJOS
TAIKOS KABINETO
SUSIRINKIMAS.

Negauta daugiau žinių iš Ber
lyno.

mant Workers’ unijos darbi
ninkams su Gegužės 1 <1. su
mažinama užmokesnis 9Į/-> li
gi 13VL> nuošimčių.
Tai padarė arbitracijinė ta
ryba, kuri tarpininkauja uni
jai ir išdirbėjams.
Bet ta pati taryba nuspren
dė, kad per metus darbininkai
turėtų mažiausia 40 savaičių
dirbamų ir vieną savaitę dar
bininkams pilnai apmokamų
atostogų.
Pradėjus 1918 metais čia nė
ra rubsiuvių streiko. Nes abi
pusi sutiko pasiduoti arbitracijinės
tarybos - nuospren
džiams. Ton tarybon ineina
trys žmonės. Vienas jų yra federalis teisėjas
Clevelande pakėlė streiką 3,500 karpenterių, kuomet kontraktorių sąjunga jiems pas
kelbė už valandą darbo mokė
sią tik 90c. vietoje $1.25. Sus
tojo statymas namų

zams ir jų talkininkams nugštą
atlyginimą. Nebūta laiko nei diskusuoti pačios Suv. Valstijoms
pasiųstos notos. Tas "klausimas atidėtas kitam laikui.

Kirkučių kaime, Švenč. apskr., į kis, Ministerių kabineto pir
Kovo K) d. į mokyklą atėjo j mininkas Grinius, vyskupas
keli ginkluoti milicininkai, su-j Karevičius, Finansų, Prekybos
ėmė mokytoją ir išvaikė vai-Į ir pramonės ^linisteris Galva
kus. Padarė kratą mokytojos j nauskas, Vidaus Reikalų Mi
bute, ypač iškratė drabužius1 nisteris Skipitis, Užsienių Rei
PARYŽIUS. — Prancūzai vis
dar karščiuojasi ir atsisako sutikti ir piniginę. Paskui nuvežė mo kalų Ministerijos atstovas Ba
su nauju Vokiečių pasiųlymu ka kytoją į Švenčionis ir privertė lutis ir Susisiekimo Vice-Miro atlyginimo klausime. Prancū nakvoti vienam kambaryje su nisteris Grinkevičius.
zai intaria Vokiečius, buk šitie no keliais milicininkais. Ant ry
Per vakarienę buvo pasaky
ri dar vis toliau pratęsti atlygi tojaus atėjo valdininkas, ku ta širdingų prakalbų, kuriose
nimo reikalą ir paskui išsisukinėti. ris prikaišiojo jai, kam ji mo tapo perstatytas prof. J. L
kindama vaikus
lietuviškai Simpsonas, kaipo vienas pir
LONDONAS. — Anglijos vy duodanti jiems progos pratinmų jųAnghj užsiinterasavęs ma
riausybė gavo iš Washingtono Vo ties prie Lietuvių kalbos. Vė
žųjų valstybių ir tautų klausi
kietijos notą. Oficijalėse sferose liau ją paleido namo. Tai to
mu.
Lygiu budu pažymėta,
sakoma, kad nota reikalinga du kia laisvė pas Lenkus.
kad
prof.
Simpsonas, būda
rnos.
mas Anglų užsienių reikalų
“Vilnius” rašo: Viln. gub.
WASIIINGT0N. — Gauta ži Švenč. apskr., Adutiškio mies ministerijos departamento di
nių, jog Anglijoje bedarbiij skait tely buvo įtaisyti Lietuvių va rektorių, pirmas iškėlė ir pra
vedė Lietuvos de facto pri
lius kasdien taip labai didėja, kad
kariniai kursai, kuriuose mo pažinimą. Dabar yra žinoma,
vyriausybė neranda
priemonių,
kėsi daugiau kaip 30 asmenų. kad jis darbuojasi Anglijoje
kaip butų galima tą pataisyti.
Bet Lenkų valdžia uždraudė, savo draugų ir valdininkų tar
.lenkams pastaruoju atveju at pe, kad pripažinus Lietuvą de
GAL BUS BRANGESNIS
ėjus, buvo
vaito rinkimas. jure. Buvo pažymėta, kad
PIENAS.
Žmonės daugumu balsų išrin pats prof. Simpsonas atliko
PREZIDENTAS PERŽIŪ
Pieno išvežiotoji! unija rei ko Lietuvį, bet Lenkų val labai dalelį darbą pravesdaRĖS KARO LAIVYNĄ.
kalauja kompanijų, kad jos džia jį nuo vaito vietos pra mas tarp Lietuvos ir Latvi
šalino, o jo vieton pastatė Len jos sieną tuo budu išrišdamas
Washington,
Bal. 28. — sekmadieniais išvežioti pieną ką.
Lietuvių-Latvių ginčą be krau
Prezidentai TTardingas su sa samdvtusi kitus darbininkus,
nes
jie
nedirbsią
septynių
die

jo praliejimo.
vo palydovais vakar prezidenKaunas. Kas gyvena Kauno
nų
savaitėje.
cijaliu laivu Mayflower iške
Šančių priemiestyje, tas kas ry
liavo j Old Point Comfort, kur Jei unijos reikalavimas bus tą gali išgirsti kareivius Gu Dūkštas, Ežer. apskr. Oia
išpiklytas, kompanijos prane
peržiūrės sustojusį Atlantiko
dus dainuojant rusiškai ‘Ko- pilna Lenkų kareivių, (varsaša,
kad
tuomet
pienas
turė

karo laivyną. Prezidentas sugrobočkos’ guzarų dainą. Ne viečių, poznaniečių), nuo jų
siąs būt brangesnis.
rvž AVashingtonan penktadie
noromis susiraukęs paklausi, elgetavimo durįs neužsidaro.
nį.
Valdininkų vietas užima dvar
NIEKO NELAIMĖJO JAPO argi šitie Gudų dalies karei
Atlantiko laivynas yra par
viai nemoka savo gimtinių poniai, bet jie yra labai at
NIJOS MOTERYS.
plaukęs iš Guantanamo užla
dainų ? Žinoma, moka, bet da sargus, veikia daugiausia per'
jos, Kuboje, kur turėjo manebkažkas nesuprantama, Lenkų žandarus. Lenkiškų pi-1
Tokyo. Bal. 27. — Japoni rosi
rus.
kad Gudų dalis lvgšiol, nežiū nigų, kaip mėšlo, bet jų žmo
Laivyną sudaro: 8 dideli ka jos žemesnysis parlamento bu rėdama griežto musų vadų nės nenori imti, už musų auk
tas pripažino moterims kairo laivai, 18 “destrojerių,” 13
siną duoda 20 lenk. markių.
kurias teises šalies politikoje. uždraudimo, tebedainuoja kas
nardančių laivių ir 26 priediLenkų kareiviai laukia, kuo
Tečiau tą klausimą visai* at dieną Rusų dainas. Ta pati
nių laivų.
Rusų kalba ir paštuose, ta pn- met jiems bus liepta traukties
metė ponų butas.
čia kalba paduodamos ir ko namo ir skundžiasi, kad Lie
PRANCŪZAI TRUKDO AT
tuviai gerai šaudą.
Rimšės;
ATSAKO VISOKIĄ AMNES mandos. Kaip tai visa neai
NAUJINTI SANTIKIUS
šku ir nesuprantama. Tary miestelin nesenai gryžo Lenkų '
TIJĄ.
SU VATIKANU.
tum ne tautinėje armijoj tar kariškoji “fura” su 2 nukau
Mexico City, Meksika, Bal. naujama.
tais kareiviais. Pas ūkininką
Paryžius, Bal. 28. — Pran 28. — Meksikos prezidentas Pirmiaus Gudai,
būdami D. Rkstenį Trenku kareiviai
cūzų senato užrubežinių reika Obregon paskelbė, jog ateity fronte naudojosi tiktai gim paėmė jautį ir kuomet jisai
lų komitetas nubalsavo atidė nebus duodama jokia amnesti tine kalbiu komandose,
raš negavęs pinigų pasiskundė ko
ti toliau vyriausybės induo- ja nei vieųam Meksikonų su tuose, dainose, ir kitur. Tai mendantui, A. Rnstenį paskel
tą sumanymą atnaujini i dip kilėlių vadui, turinčiam ran pasiekė ne iš karto. Metais bė “lietuvišku špiegu” ir nu
lomatinius santikius su Apaš gą kapitono ir nugščian.
1919 (Judų vadų tarpe buvo gabeno Švenčionių kalėjimam
tališkuoju Sostu.
taippat daug nenorinčių ir
ORAS. — Šiandie nepastovus ir klausyti apie savo Gudų
Klaipėda. P. L. Balsas pra
Pareitą parą Cliicagoje pa oras; šalta ir gali Imt lietaus; kalbą. Bet tie žmonės buvo neša, kad Klaipėdoje labai pra
vogta aštuoniolika automobi rytoj pramatomns gražus oras; bet nuveikti. Sunkiose fronto a- dėjo moterys ir merginos gir
šalta.
lių.
pystovėse vėl paėmė
viršų tuokliauti ir pasigėrusios trukgimtoji kalba. Dabar nuo pra kšiną kelia teatruose, gatvėse
metų dauguma Gudų y- taip, kad poliemonai turi iš
. UINGS THAT NEVER HAPPEN ėjusių
ra geriausiose tautos sąlygo teatrų išvesti ir gatves nuo
• ' GENE 8YRNES
se, bet iki šiolai gimtoji kal girtųjų apvalyti.
ba užmiršta.
Papratimo greitai negalima ATPIGINTA GAZOLINĄ.

Kiek palaukus atvyko kitas SUSIRINKIME BUS IR DO
MINIJŲ PREMJERAI.
poliemonų būrys ir sugavo tris
Washington,
Bal. 28. — partizanus. Sakoma, pas juos
Valstybės sekretorius Hughes atrasta bombų ir užtaisytų re Bus rišami svarbieji imperijos
klausimai.
pasiuntė talkininkams
pak volverių. Suimtieji pristatyti
lausimus reikale paskutinių į artimiausią kareivinę.
Londonas, Bal. 28. — čia
Vokietijos pasiųlvrnų. Kol-kas
didžiai interesuojamasi plačiai
dar negavo oficijalių atsaky ANGLAI NAIKINA AIRIU skelbiamu Britanijos imperi
mų. Tuom tarpu atsakymai
NAMUS.
jos taikos kabineto busimuo
laukiami. Nes Suv. Valstijos
ju susirinkimu
turi pasiųsti atsakymą Vokie Dublinas. Airija, Bal. 28. —
Susirinkime dalyvaus visų
tijai.
Čia iš Anglų militarinio ofi dominijų ministeriai pirminin
Daugiau oficijalių žinių iš so pranešta, jog Kilrusb’e An kai. Bus ir Indijos atstovai.
Vokietijos neapturima. Neži glų kareiviai sunaikinę du gy Australijos ir Naujosios Zelan
MtRE WIU.lt IS A
nia, kas daroma Berlyno vy venamuoju namu
dijos atstovai j čia keliaus
Nite piect of mot
NO-ittn** i Į
riausybės.
MINCB PIE rog tou
Tas esą padaryta todėl, nes per Suv. Valstijas. Tenai, sa
OON’l WAM1
IT SOULO SKHL )
tenai aną dieną buvo nukau koma, jie patirs reikiamos oMT ApRtTlU rot
BOLŠEVIKŲ KOMISIJA
tas Anglų armijos seržantas pinijos, kokiuo bildu reikės
DlNNCft’AND i’isąvso
BAO rot |H0fG£STKX
VARŠAVOJE.
M/icFadden.
ginti baltosios rasės interesus
Pači f i ke.
Varšava, Bal. 26. — čia at ŠVEICARIJAI REIKALINGI
N&
Susirinkimas, sakoma jvvks
I
“K-1 »
vyko bolševikų komisija iš
PINIGAI.
Biržely, Tai busiąs pirmasis
' ■
60 vyrų ir moterų. Komisija
Britanijos imperijos kabine
pasirūpins grąžinti Rusijon
Berne, Bal. 28. — Šveica to susirinkimas po didžiulio
savo karo nelaisvius, kurių rijos vyriausybė skelbia 100,- karo. Susirinkime bus kelia
Lenkuose yra kelios dešim 000,(MM) frankų internacijona- mos svarbiosios imperijos pro
tys tūkstančių.
lę paskolą su 6 nuoš.
blemos. Prekyba, strategikn ir
V
Tos paskolos Šveicarijai ne konstitucijiniai klausimai nuo
z- ATPIGO 3 NUOŠ.
pavyko gauti Amerikoje.
dugnini busią svarstomi. Bus
NEKUOMET TAIP NĖRA.
Wa«hington,
Bal. 28. — Pinigai bus pavartoti suelek- padaryti galutini nutarimai.
Bet jų vykinimas prigulės nuo
Paskelbta, jog Kovo mėnesiu trikinti šalies geležinkelius.
Motina vaikui siųlo šiltų gardžių pyragaičių. Bet vai
gpveninias S. Valstijose atpi
atskirų parlamentų ratifikavi kas atsisako imti. Girdi, jis paskui nenorėsiąs nei pietų
rt

go tik 3 nuošimčiais.
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PLATINKITE ‘“DRAUGĄ.” mo.

valgyti.

L

nusikratyti.

Standard Oil kompanija at
Seda, Mažeikių apskr. Čia pigino gazoliną 3 centais ga
nesenai P. Žiogas buvo savo lionui Chicagoje
ir aplinki
tikrojo brolio iš• kariško šau- niuose miestuose.
tuvo nušautas. Bijodamas tei
smo ir pats pasikorė. Kiti ma
nę, kad P. Žiogą nužudė mer
gina, kurią jis buvo apgavęs
ir pametęs. Bet tardymas pa Svetimų Salių pinigų vertė, mai
rodė kitaip.
nant nemažiau $25,000, Baland. 27

PINIGU KURSAS.

Kaunas. Arbitražo komisi
jos pirmininkas sienai su Lat
vija nustatyti prof. I. I. Simpson, užbaigė savo darbą, iš
važiavo
iš Kauno Latvijon.
Svečio pagerbimui buvo su
ruošta vakarienė p. M. Yčo

l

buvo tokia pagal Mercbanta' Loan and Trust Co.:
Auglijoa Htcrlingų svarui

Prancūzijos šimtui frankų
Italijon šimtui lirų
Vokietijos šimtas markių
Lietuvos šimtas auksinų

Lenkijos šimtui markių

$3.95
7.51
4.8R
1.5(5

l,5t?
.13

—
“F"

2'

» .'

•r
DRAUGAS

Ketvirtadienis, Bal. 28, 192t

mokėti nepaprastai augštas
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS samdas. Butų didis laikas pra
AMERIKONIŠKA LINIJA
dėti čia statydinti namus nor
“DRAUGAS”
Tinufinia 1‘uttuiuti
Nesenai Rolanduos laivu nėra skambus įstatymai — ša
Eina kisdlciiį Ifekynu luKli ldiculua. maliai. Nes šalis jau senai pa
NEW YORK IR HAMBURG
PRENUMERATOS KAINA:
Rotterdam” grįžo New Yor- lies legislatura.* \bet individualiovė kariavusi.
<at*rinui»lkaM kelius l.ietin huns Ir KttatuittH,
CU1CAGOJ IK UŽSIENYJE;
1
IMdžiuttM .Hocicrinski I Albui
kan
p.
Chandler.
Gal
jo
asmuo
lūs
ir
socijalus
darban
susi

Tuom
tarpu
taip
nėra.
LigMetam.** ..«..••«.,••-••• gS .0(1
MINNERAUDA
(Nuuju*)
MANCHl’ltlA
MONGOLIA
Pusei Metų ............. ..
. 4.00 šiol statydinti
namų neleido musų visuomenei nėra gerai būrimas. Dirbtuvių, fabrikų at
Gegužiu ai
Birželio 2
1
Birželio 16
SU V. VALST.
(3rd Klia.-*un Tiktai)
pažįstamas,
bet
jo
idėjos
ir
sie

statymas,
ūkio
kultūros
patoneįperkama
medžiaga.
Paskui
Meta uis •.••••••«•••«•*. 26.(10
Trečia Kitose U New orkų j ftptkunua •13U.CMI
Punui kietų «.••*••••••••• 3.00 neleis tų daryti griežtas kon kiniai yra musų sielos tvuk- buliniuias, produkcija'prakaitu
Trečia Kliuan ii
Turku | J.kupajų yci-.uu
Prenumerata mokosi lftkalno. Lai traktorių nusistatymas prieš sėjimas. Jis laisvos šalies sū įgyta — va visuomenės laimėn
Trečiu* kllietue puMižirrial valsu diii/iiini illiilnK kenikuryj, kur lurmii jinai
kas skaitosi nuo užairaftymo dienos
patarnauju. ITdurytl kuinlmrltii rr.verv uujuini niuti-rim*. ir vulkanu.. Ataliaukite
nūs, mažų tautų laistės teises vedimas, bolševizmo ryšių sui KeiMimnijue (likau. U 8 u. Ururburii Mt. Cllicusu, Urbu į Lukui į Aueuti,
ne nuo Naujų Metų. Norint permai darbininkus.
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir
Kontraktoriai neatmainomai tegina. Amerikos Kongreso traukymas.
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti lftperkant krušoje ar esprese “Mo- paskelbė, jog su Gegužės 1 d. narys gilaus proto ir jautrios
Europos tautos pradeda sa
ney Order" arba įdedant pinigus į
širdies
vyras
du
mėnesiu
vie

jie sustabdo visokius darbus
vo uždavinius suprasti. Savo
registruotų laiškų.
šėjo
Europoje.
Jis
norėjo
vie

prie statymo namų. Jei čia ko
pramone ir industrija pradeda
“DRAUGAS” PUBL. CO.
toje
pažinti
Estonijos,
Latvi

kie
didesni
ar
mažesni
namai
lenktynių eiti.
2334 S. Oakley Avė., Chicago.
yra ir statydinami, tai su aug- jos ir Lietuvos ekonominę, kul Baltigos Valstybės ir bolševiz
TeL Roosevelt 7791
ščiau paminėta diena bus ne tūrinę ir politinę padėtį. Jis
mas.
savo kelionės tikslų pilnai pa
pabaigti.
Nepigu nusimanyti kiek Eu
Tai bus kontraktorių kova siekė.
ir jo skyriai
darbininkų unijoms. Jie kalti Man su juo visus kelionės ropa kalta ir dėkinga Baltijos
I
na darbininkus, kad šitie ne- vargus ir džiaugsmus kartu V-bėms už bolševizmo sustab
Vilniuj
Panevėžį
Šiauliuos
Raseinius
apsimn pigiau dirbti. Ir jei begyvenant teko patirti jo nuo dymų. Nuo pat bolševizmo pra
Liepojuj
Klaipėdoj
Marijampolėj
Virbalyje
taip, sako tie galingi ponai, monę apie Pabalti jos kraštus, džios Estonįja, Latvija ir Lie bai galima priskaityti, bet ap
kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGENTŪRĄ
tai tegu darbininkai verčiau jo kelionės įspūdžius išgirsti. tuva drąsiai atrėmė bolševis- lamai Lietuvos piliečiai, yra
NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pinigus L. P. P.
Bankan. Ten gausi
visai bedarbiauja.
Skubinu savo laimėjimu pasi tinį judėjimų. Jos gindamos gerai susipažinę su literatūros,
savųjų
tėvynę
nuo
skurdo,
ba

Kontraktoriai tvirtina, kad dalinti su “Draugo” skaityto
istorijos ir kitų mokslų pra
7% padėjus 2 metams
do ir anarchijos, apgynė visų dais. Lygiai galima pastebėti
jei darbininkai apšiurtų pigiau jais.
5% padėjus 1 metams
dirbti, tuomet Chicagoje butų
Bolševizmo markė Europoje Europą. Tuo budu jos apsau dainos, muzikos ir dailės išsi
3% padėjus neapribuotain laikui.
gojo
vakarų
šalies
civilizaci

daugiau namų statoma. Patsai puola. — Dveji metai kaip ne
vystymų, kas sudaro grynai
Pinigus pasiuntiniui priima ir informacijas apie susidėjimų
jąpastatymas atsieitų pigiau.
su buvęs Europoje. Karo su
nuosavių civilizacijų. Jeigu da
banke duoda Banko agentūros vedėjas
Bet tie patys kontraktoriai pilti kapai dar nesužėlė, skur
bar palyginsime Lietuvą su
Vietiniai įspūdžiai.
Nors Vokietija skaitosi res visai nutyli apie medžiagos das ir vargas visiškai nepra
M. NARJAUSKAS
Rusija, kur 90% yra bemoks
publika, turi neva demokrati brangumų. Jų nuomone, dar nyko.. Tečiaus matoma neuž Paklaustas kokių įspūdžių lių prie pat jūsų ribų, tai šis
747 Broad Street,
Newark, N. J.
nę valdžią, bet ištikrųjų taip bininkas gali pigiau dirbti ir ginčijamų pagerėjimo žymių turėjęs Baltijos kraštus belan priešingumas daug šviesaus
nėra. Ji turi savo diktatorių kas bus nuo jo nutraukta, tas Tos žymės dauginus dvasinės kydamas, p. Chandler džiaugė spindulio beria tautos ateitim
Vokietijos diktatorius skai teks medžiagos kompanijoms ir politinės negu medžiaginės si vienų mėnesį ten beviešėda
Dr. I. č.
mas ir kiliai gailėjosi, kad pa
tosi Hugo Stinnes. Jo ranko arba jiems patiems.
ir apčiuopiamos, bet jos lemia
se yra visa Vokietijos ekono Karo metu darbininkai var- Europai greitus, skaisčios vi reigų šaukiamas, negalėjo il A. R. K. RYGOS KOMISIJOS
Generalini Agentai dėl Vidurines ir Rytinės R u rupus
ginus užtrukti.
minė pradėtis. Kadangi šiandie gais-negalais išsirūpino augš- ties metus.
LAIŠKAS PARYŽIUN APIE
NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN
Visi kelionės nuovargiai man
visur ekonominiai reikalai yra tesnę sau užmokesnį, be ko tie Bolševizmas savo bjauria
LIETUVOS PADĖTĮ.
Iš New Turko Tiesiai |
~
tampriai surišti su politikos siog jau vargas buvo gyventi, radikale forma griūva. Jo vy buvo gausiai apmokėti. Aš bu
BREMENA, DANZIGA ir LIEPOJU
reikalais, tai reikia įsidėmėti, šiandie norima išplėšti tų lai riausias kunigas — Leninas vau visur priimtas širdingai, (Prisiųsta iš Ajn. Raud. Kryžiaus)
8. S. ANTIGONE Gegužiu 3 ir Birželio 15.
8. S. SVKęVKHANNA Gegužiu 21 ir J.lepus 5
kokią valdžią turi Vokietijoje mėjimų. Ir kuomet darbinin užbaigė savo ceremonijų. Jo pasipažinau su Valdžios atsto
8. 8. Hl'DgON Gegužiu 28 ir ldepus 13
Ryga, Latvija
Ticaiai per Liepojų via Danzig. Persėdant iš laivo J laiva.
vais.
tasai milijardierius.
kai pasipriešina, jiems darbas pasekėjai išsižada anarchijos
Sausio 11, 1921
Atsišauklt pas H. Claussenius * Co. General. Pasažieriniai Agentai
Santarvė
teisingai
pripažino
100 N. Id» Šalie SL, Cliiuago. III.
Tcl. Franklin 4130
Kalbama, kad socijalistinė visai atsakomas.
ir krauju laistytų takų. Ne
Gerb. Curtis E. Lakeman,
Latvijos
ir
Estų
nepriklauso

Vokietijos valdžia jau senai
Kitur vis-gi taip nėra. Ki manau tečiaus, kad radikaliz
Amerikos Raud. Kryžius,
_J
butų sutikusi pildyti visus tal tuose miestuose daromi kom mas mirė. Ne, bet jo subjau mybę “de jure” ir sakėsi bu
Paryžius,
Prancūzija.
kininkų reikalavimus. Bet to promisai, kitų kitiems nusilei rintas, kraštutinis švarkas nu tų pripažinusi ir Lietuvą, jei
neleidžia jai daryti Stinnes. dimai. Kitur ir darbininkai sidėvėjo. Visi visuomenės tei gu Vilniaus klausimas butų Gerbiamasis:—
nyta, jog tie visi žingsniai su
išrištas.
Šis žmogus kovoja prieš talki- kaž-kodcl nuolaidesni.
sių gynėjai tuomi džiaugiasi.
Apie penktų valandų šį rytų laikys plačių epidemijos išsipinkus_del nepaprastos juose
Vas. 16 d. Lietuva šventė sugryžau iš Kauno ir Varšu platinimų.
Bet musų Chicagoj viskas Kelionės metu labai dažnai
apsireiskusios pagiežos sunai kitaip. Butų galima pasakyti, tų faktų teko konstatuoti.
trečiąjį nepriklausomybės me vos. Tunu nuo Tamstos kelis Plačios epidemijos galimu
3107 So. Morgan Street
kinti Vokietijų.
CHICAGO, ILI.1NOI8
tų.
Aš
tuomet
buvau
Kaune.
laiškus, bet negalėsiu atsaky mas tupo rimtai svarstytas ir
Man beesant Paryžiuje buvo
kad net daugiau, kaip atbulai.
Telefonas
Yarda 5032
Ifugo Stinnes šiandie Vokie Tiesa, darbininkai ir ligšiol nepaprasti parlamento atstovų Miestas pasipuošęs tautinėmis ti ir į laikų išsiųsti su pirmu tuotarpiniai sutvarkymai pa
Valandos: — ii iki 11 Iš ryto:
tijoje kontroliuoja 70 nuošim labai mažai dirbo. Nes mažai rinkimai. Aš buvau raudono vėliavomis. Dideliausi karuo- kurjeru. Stengsiuos išsiųsti su daryti. Įnešta, jeigu padėtis ne 5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
čių visos plieno ir geležies pro namų buvo statoma. Paskui sios jėgos žlugimo, įstatymų ir menės pamilai. Muzika, pra antru.
pagerės arba taps blogesnė i tais nuo 6 Iki 8 vai. vakare.
dukcijos. Jo rankose yra žy nei U«‘k nebus. Nebus darbo, tvarkos triumfo liudininkas. kalbos, vaikštynės, šauksmai:
Nerimaujame apie Lietuvą. dvi savaiti, tai ikaro tiesos
miausioji dalis anglekhsyklų. nebus reikalingų žmonėms na Iš Reichstago balkono Ber Valio, laisva Lietuva! sudarė Ten yra cholera. Ir todėl aš y- bus įvestos Lietuvoje ir visas
Jis turi daug nuosavų garlai mų. Daugeliui prisieis.būt be lyne girdėjau bekalbantį soei- nepaprasto įspūdžio. Jaučiama, patiškai nuvykau į Lietuvą. medikališkas personalas, ne
vių. Valdo dideles eelulozo, po- pastogės.
jalistų. Jis visu balsu skelbė kad visi gyvena viena minti Lietuvoje radome apie ketu paisant tautų, mobilizuotas.
peros ir kitas dirbtuves. Jis
Visų dalykų apsvarsčiau su g Perkėlė aenvo ofisą po nom |
sovietistų mokslų. Nepavyko. mi, brangina ir vertina savo riasdešimta sergančių su331/a%
tėvynės
laisvę.
kontroliuoja net penkiasdemirtinumo. Beveik visi sergan Lietuvos prezidentu ir jo ka J4729 So. Ashland Av<
DVIDEŠIMT0J0 ŠIMTME Jo klausyta l>e mažiausio pa
šimts septynis laikraščius. Ir
Viešėdamas Kaune pasipaži tieji gyvena Kaune ir apielin- binetu. Visi sutiko, jog vienin
sitenkinimo, be rankų plojimo.
HpcciJaUstae
ČIO PARIZĖJAI.
patsai sėdi Reichstage nei ko
nau
su respublikos Preziden kėj. J og Kaunas neturi centra- telis sulaikymas epidemijos |I)2IOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ UGI
Revelyje — Estuose teko da
ksai imperatorius.
tu, Užsienio reikalų Ministe- lės vandens sistemos ir centra- išsiplatinimo tai viršminėtas. gValandosnuo 10 iki 12 Išryto; nuol
Kristaus laikais ant žemės lyvauti nepriklausomybės die
g2 iki 6 po pietų: nuo 7 Iki 8:80|
Reiškia, kad jis kontroliuo
rių Pirmininku ir kitais įžy lės rynų sistemos, reiškia gali Suprantate, jog mes tų darysi ■vakai e Nedėliotais 10 kil 1
nų
bešvenčiant
Iškilmė
buvo
buvo žmonės, kurie skaitė save
Telefonas Dresel 2880
ja ir milijonus darbininkų.
miais Valstybės vyrais. Esu mumų ligos išsiplatinimo pava me, jei priversti daryti, nes
didelė.
Bolševikai
buvo
pasi

geresniais už kitus ir kaipo to
Hugo Stinnes yra apie' 50 kie nuolat kibo prieKristaus už rengę savaip demonstruoti. įsitikinęs, kad turint tiek rim sary. Apsvarstant visus fak mes turime pilniausių koope
metų amžiaus. Paeina jis iš ne prikaišiojamų jiems veidmai Budri policija jų projektus nie tų, inteligentingų vyrų, Lietu tus, turėjome imti greitus ir racijų militariškų ir sveikatos
va laimingai išspręs Vilniaus smarkiai veikiančius žingsnius įstaigų. Tikime, jog epidemija
VALENTINE DILESMAkING
turtingos šeimynos. Pirm ka nystę. Kartų sutarę tikėjosi kais pavertė.
COLLEGES
ro jo turtai nebuvo stebėtinai Kristų sugausiu. ’ Atėję klau Beviešint Londone prie Nei-| klausimų, greitu laiku bus pri- išnaikinti baisių ligų. Kiek lai bus .sulaikyta vartojant bu 6205 b. flalstcd, 2407 W.
1850 N. WelLs SL
dideli. Bet karo metu jis susi siu : “Mokytojau, ar dera 1110- sono paminklo buvo mitingas. _ pažinta “de jure.”
ko atgal, telegrafavau Pary dus, kuriuos dabar vartojame.
137 Mokyklos Jnngt. Valstijose.
Ncmažiaus indoniu konsta žiun prisiųsti man 10,000 dožų Pranešime apie dalykų bėgį.
krovė milžiniškus turtus.
Moko Siuvimo, l’atternų Kirpi
plevėsuodamas
kėtis Ciesoriui ar nel”Kristus, Anarchistas
mo, Designing bisnlui Ir numuro*,!
Jis Vokietijos valdžiai duo pažinęs jų veidmainystę, tarė: raudona vėliava ilgai kalbėjo. tuoti, kad jūsų liaudis toli pra ‘cholera-vaccine’. Gavau laiku.
Su augšta pagarba,
Vietos duodamos dykai, Diplomai?
Mokslas
lengvata
atmokėjlmala]
šoko
savo
kaimynus.
Apšvieta
Minia
šukavo,
laižės,
švi
lpė.
da parėdymus nesutikti su tal “Veidmainiai,
Lietuvoje
prižiūrėjau
viską
yEdward W. Ryan, M.D.A.R.C. Kiesos dienomis Ir vakarala Pa-(
kam mane
kininkų reikalavimais, nemo gundote! Parodykit pinigų, ke Geras prakalbos įkainojimas. ir auklėjimas įsigyveno plačio patiškai. Radau jog vieton Komisijonierius VakariĮ Ru reikalaukit knygėlės.
Tel. Seeley 1(42
kėti jiems karo kontribucijos. lio čia pa veikslas ir jiurašus?” Kuomet aš paklausiau polici- je (žmonių masėje.Nustebau pa ‘cholera-vaccine’ gerinus var sijos ir Baltijos Valstijų.
RARA PATEK, pirmininkėj
fc—- Valdžia klauso ir nemoka tal
tyręs,
kad
didesnė
pusė
Kauno
janto
kodėl
jis
neužčiaupia
kal

toti ‘tetra-vaccine’, kuris ne P. S. Pamiršau paminėti, jog
Ciecoriaus, atsakė jam. “Tai
kininkams. šitie todėl vedami gi atiduokit Ciesoriui kas yra bėto,jui burnos, šis atrėmė: su gyventojų temt kalbas moka: tik dėl choleros bet ir dėl karš
visiškui išnaikinome šiltinės
tikran pašėlimam
Ciesoriaus, O Dievui kas yra sirinkimas teisėtas, valdžios prigimtųjų, Vokiečių ir Rusų. tligės ir para-typhoid. Karštli epidemijų Lietuvoje ir dabar
J. P. WA1TCHEES
leistas, gi šis minios protestas Daug patikau kurie anglų ar gė randasi Lietuvoje ir patar
Kokius jis turi pienus ir ar Dievo”.
kraštas liuesas nuo tos ligos.
Lawyer
LIETUVIS ADVOKATAM
jis kų gera velija Vokietijai
Musų laikais tokių žmonių sveikesnis negu draudimas.To- fransų kalbas, o net ir abi kal tina vartoti ‘tetra-vaccine’.
E. W. R.
Vakarais: 45011 8. Ashland Avė.
1
Peržiūrėjęs viską Kaune,
taip elgdamasis, tai jau kitas netrųksta. Imkime musų lais kiu budu konservatyvė Anglija bi vartoja. Neabejotina, kad
Tel. Yards 1082
Dlen. Kuom 518—159 N. Culrk Mt.
daiktas.
vamani us-tnutininkus. Jie nuo reaguoja į anarchistų propa tokios padėties tauta su taip tuoj'nuvažiavau į Varšavų nu
PAGELBA ŠIAURINEI
Tel. Randolph 3507
augšta kalbine kultūra, greitu pirkti 100,000 dožų ‘tetra-vac
Kai-kurie Vokiečiui tvirtina, latos giriasi esu geriausi tau gandų.
AFRIKAI.
Vyriausia bolševizmui nuga laiku pavys kitas tautas. Tokį cine’. Tuoj prasidės čiepijimas
jog Stinnes karo pradžioje bu tos ramsčiai; jiems Lietuvos
lėti priemonė, mano nuomonė, kulturon žengimų nevien kal visos armijos. Kuomet užbaig (Prisiųstu. Iš Am. Raud. Kryžiaus)
vęs pramatąs nepavykimų Vo reikalai arčiausia esu prie šir
Tol. Randolph 2898
sime čiepyti armijų, tuomet Amerikos Raudonasis Kry
kietijai. Bet jis tylėjęs, nes ka dies, gi tie katalikai, girdi,
A. A. SLAKIS
ADVOKATAM
ro metu krovęs didelius tur visi pro-Lcnkai, Lietuvos par- bės Prezideptu nė Preiidento taujųs žmogus žino, kud Vals- pradėsime čiepyti civilius gy žius siuntė savo pirmų siuntinį
Ofisas vidumiretyj
tus. Šiandie gaila jam skirties davikai, ir 'visos katalikų au Raštine, nes ten ne jų žino- tybė turi įsitikėti ir pasitiki ventojus. Suprantate, kodėl aprūpinti šiaurinę Afriką. AASSOCIATION BLOG.
19 Su. la Salio 8t.
su tais turtais. Čia tad ir yra kos renkamos tam, kad Lietu nes sėdi. Ir, jei lai ky ties pana žmonėms, kuriuos jie patys mes pirmiaus čiepysime armi purt išretigimų motinystės liVulundos: 9 ryto Iki K po pietų
šios “Vienybei” nuomonės, tai išrenka savo atstovais juo lab- jų-jeigu epidemija išsiplatintų gonbučiams, siuntė 11 dėžučių
svarbiausioji jo nusistatymo vą Lenkams purdavus.
Vaiicdėllals Iki 8 vakare
Nrdėllornls oflaan uždarytes
n
priežastis.
Štai, Brooklyno “Vienybė reikia pasukyti, kad, visi, ku juu Valstybės Prezidentui, nes karuomenė turės, užlaikyti vaistų, 3,000 svarų pieno, 2,No. 28 cituodama “Darbinin rie pirko Lietuvos Laisvės Pus- į prezidentus renka tinka kvarantanos tvarkų. Astuonios 500 svurų muilo, 1,<XM> kalke” tilpusių Lietuvos Prezi kolos Bonus, kurie šimtines au miausių žmogų. Bet, musų kvarantanos stotys tapo įsteig drų, ir 1,000 jardų audeklo, itiiiiiiiiiiiuiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiin
dento Raštinės
Viršininko kojo Lietuvos laisvės apgyni- laisvamuniams - tautininkams tos, ir kožna stotis turi dvide neskaitant drabužių, kurie bus
Kės. 1139 liidepcniluore Blvd.
Telefonas Von Būrin 294
pranešimų apie Tautos Fondo mui, taip pat nežino kokiems|nepetinkn,kam-giTautosFon- šimts lovų klinikų dėl patalui- išdalinti Rusijos pabėgėliams.
aukas sako “bet kokiems gy tikslams ir ĮM*r kokias įstaigas das siunčiu savo aukas per jimo. Tos stotys siauruose, pie Insular and Foreign divizija
Chicagoje įvyksta kas lokio nimo tikslams ir per kokias tas sumas suvartojo? Vadi-' Lietuvos Prezidento rankas, o tuose ir rytuose. Įsakymai Afrikoj turi suvirs dviejų šim
Kiimmi Gydytojas rl Chirurgas
nepaprasto.
įstajgus bus suvartotos liku ausi, p. Vileišis, Majorus Zu- tas žmogus katalikas, tai-gi ir duoti visiems .Lietuvos atsto tų darbininkų.
h|M.'iiJallxtas Mutirlžkų, Vyriokų
Vuikų ir vt.ių chruni.Škų Ilgų
Žinovai tvirtina, jog šiandie sios sumos? To nežinos auka deikis ir Žilius gali tas, sumas gundo žmoųes, norėdami su- vams, jęg visos ypa.tby, praVAI,ANIM>8>
—11 ryto 9—g pa
Chicagni. trųksta apie šimto vusieji.”
savo tikslams pavartoti. Ket kelti nepusi tikėjimo net Vate-. šant vizų įvažiuoti, j. Lietuvą, Tš 100 žinomų uodų rusiu, ptvtų, 7—8 vak.10Nedėtiomta
10—,11d,
tūkstančių namų, tinkamų pa
Mat, jie kaip anie rušto/mo taip sakyti tęgali žmonės*‘ V,je-1 lybės' Prezidentu
turi piiTpia.usjjpriroiJytįv; jog ta- (tikrai viena, yra; t ikrai pąvo Ofisai 3S54 Ko. Halstud 8t>, 'Tilnagn
Telefonas Drover 9691
«
•'gyvenimams. Žmonės verčiami kytojai nepasitiki nė VaUty- _____________________
nybės” plauko. Sveikai: . ___
pro-.
Pilietis. '- 1 po* čiepyti • pneš cholerų.‘Ma- jinga. ‘
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll).

Amerikietis apie Lietuvą.
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Vokietijos Diktato
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Dr. M. Stupnicki

5 DR. CHARLES SE6AL ■

Nebus Darbo, Nebus
Namų.
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LIETUVIAI AMERIKOJE.
SPRING VALLEY, ILL.

Bulaiuižiu 21 <1. ims mus at
silankė l)r. A. K. Rutkauskas,
Šv. Vincento a Paulo Draugi
jos atstovas. Savo prakalboje
aiškino dideli vargų Lietuvos
vargdienių. Kalba buvo įdomi
ir turtinga. Po prakalbų buvo
renkamos aukos.
Aukojo:
Kun. S. Bystrais......... $10.00
Po $2: J. Aukštaitis, V. Mi
kutavičius, A. Rekiavičius (abudu iš La Šalie, 1,1.)
Po $1: J. ltiunševičiutė, E.
Mikutavičiūtė, (iš La Saite,
III.), M. Jakienė, P. Tuleika,
O. Markunienė, O. Krasaus
kienė, K. Itazbadauskas, J.
G rudis, S. Viršyla, V. B nušo
kąs, Ant. Šimkus, J. Šalgauskas, O. Ivanauskienė, Alb. Pi
li paitis. Smulkių aukų $5.16.
Viso labo $35.16.
Vardu šv. Vincento a Paulo
Draugijos, visiems aukotojams
i lai buvo širdingiausias ačiū.

Gegužės 5 d. (ketvirtadieny)' ?aterson, N. J......................... 5.70 Išeigų Saus. mėn. .. $4,072.36
Šv. Petro ir Povilo par. svetai VVaukegan, III ............... 50.00 Išeigų Vas. mėn............ 572.99
nėj (W. PuUman).
llomestead, Pa.............. 350.00 Išeigų Kovo mėn. .. 1,775.00
Kitos kolonijos, kunos no Jhieago, iii., N. S.’.... 80.95 Viso per tris mėn. išeigų bu

lenry, W. Va.,.................... 8.00
Norwood, Mass............... 39.00
So. Manchester, Conn. 100.00
Chicago, 111. 31 sk............ 21.51
Chicago, 111. T. L.......... 200.00
Milwaukee, Wis................. 50.00
Slieboygan, \Yis.............. 75.00
Dr. Vaituloinis. Br-yu .. 5.00
Bronx, N. Y..................
.*•«••••• 1 o. 00
Broekton, Mass............ .. 67.48
Rookford, UI.........................5.00
Detroit, Mieli.................. 34.26
Chicago, III., Bridgeport 133.lt)
Brooklyn, N. Y.................... 1.00
Brookįyn N. Y., nuo Ba1,603.18
zuro ..............
.. 59.85
Chicago, 111. Br.
Paterson, N. J.
1,900.00

rėtų įrengti prakalbas, prašo
mos atsišaukti į L. D. S. Chicagos Apskričio pirmininkų
šiuo adresu:
Rup. Andreliunas,
4452 So. Fairfield Avė.
Chicago, III.
BIČIULIŲ SODNELIS.

vo ......................... $6,420.35
Vi so įneigų per tris mėli.
................... ......... $6,403.70
Balansas iš 1920 metų $416.82
Viso z........... . r $6,820.52
Išeigų ..................... $6,420.35
Pasilieka pus iždininkų iki Balandžio 1 d............. $400.17

iituiiiĮiiiiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimimimimiiiimimiiiiiMiiiifinhttHiiimitiiiiiiiiiii

EXTRA

Krūtimi Paveikslai iš Lietuvos !
l.bnivlų Minių Bendrovę rodys kruLumius paveikslu*.
1S-1OS llt IM1ON AVĖ.
lialaiuliio 27. 28. 1021-7:30 vai. v ak.
Dievo Apveizdos Parap. Svct.
717 W. 18 Street

Dr.

* L. R. ir Šv. V. a Paulo R.
Dr-jos,
J. Kulikaitis, Vedėjas.

F.O.Carter! 1

Greičiausiai Suteiksite Pagelbą

Saviems Lietuvoje
Vargo Poetą labai karštai
Duokit Okulistui Pritai
patrijotiškai atsišaukia į bro
kinti Akinius Jūsų Akims
lius ir sesutes ragindamas
SIŲSDAMI PINIGUS per Lithuanian Sales Corporation
(Lietuviu Prekybos Bendrove). 1920 melais Amerikiečiai pa
kuogreičiausiai nusikratyti jREIKALINGI.
siuntė per Lietuviu Prekybos Bendrovė su viršum (25,000,000)
vairių lenkiškų papročių bei
dvidešimt penkis milijonus auksinu saviems Lietuvon.
pavadinimų ir tarp savęs nePrityrę audėjiai dėl vilnonių
sivadinti ponais bei poniomis.
ŠIAIS METAIS Lietuvių Prekybos Bendrovė, per savo sky
drabužių atsišaukite:
rius pasiunčia kas menčsis suvirs (5.000,000) penkis milijonus
Gal tas ir gerai. Bet vis-gi aš
auksinu. Tas liudija kad Lietuviu Prekybos Bendrovė teisingai
manau, kad ne viskas bloga,
South Bend Woolen Co.
ir greitai patarnauja.
tas lenkiška: štai greta lietu
Viso.................. $4,831.03
LAIVAKORTES parduoda ant visų linijų LIETUVON, ir
viško Vitkaus už Lietuvos lai
South Bend, Ind.
Vasario mėn.
norintiems partraukti giminės iš Lietuvos.
svę narsiai kariauja ir lenkiš
PADAROME pasportus ir kitus reikalingus dokumentus Va
kas pan Vitkovski. Tur-but Norwood, Mass............... 18.00
žiuojantiems
Lietuvon, ir iš Lietuvos.
Rochester,
N.
Y
..............
203.20
Jusi/
akjs
gal
reikalauja
gy

jaunutis Vargo Poetą to nepaAnt pardavimo per savininka N.
dymo. urba .pritaikymo akinių.
Waterbury, Conn......... .... 75.00 W. kampas 53-Cios ir Wood me
tėmijo.
VAŽIUODAMI Lietuvon nesivežkite pinigus su savim. Kelio
Kaipo
Okulistas galiu duoti
jum/ paturimų.
Hartford,
Conn
..............
600.00
nėje
visko gali atsitikti.. Geriausiai iŠsipirkite musu Bendrovės
dinis
namas
ir
barno
2
lotai.
At

Tryškių bičiulis klausia iŠ
Aukso Filled $4, $5, $6, 7,
sišaukite
paa
perlaida (drafta) ant kokios sumos tik norite ir Lietuvon partur išeina niailė? Vargiai aš E. Klubienė, Brooklyn,
$8, $». $10Eouis Schultz
Čysto
aukso
$6,
$7,
$8,
$9,
vuževę pinigus gausite pačte.
N.
Y
................
5.00
A. J. P.
galėsiu išaiškinti. Vistiek mė
5256 S. Wood Str.
$10. $11, $42.
DABAR PRASIDEDA didelis išpardavimas Lietuviu Pre
ginsiu. Meilė išeina iš širdies, Springfield, III............... 17.36
Apsibuvęs ant State 8t. per
Telefono* Prospect 1343
23 metus.
kybos
Bendrovės šėrų dėl pastatymo Lietuvoje CUKRAUS FA
llomestead,
Pų
..............
100.00
CICERO, ILL.
seilė išeina ir burnos, o iš ko
• ištaisau žvairumų. Gylau vi
BRIKO.
Pradėjus veikti Cukraus fabrikui gaus darba dau
sokias akių ligas.-Išpjaunu tonANT PARDAVIMO.
dos balos “Draugas” ištrau Pittsburgh, Pa. ........... 103.00
giau
1,000
darbininkų. Todėl jeigu nori guuti gera pelną už aaailua.
Kampinis namas 2 flatų po 4 kam
Iš L. D. S. 49 kp. Susirinkimo. kė mailę, tai tikrai nežinau. Nuošimtis už L. B......... ... 3.45
vo
pinigus,
tai pirk Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrų kurie
barius. Kaina $5,500. Atsišaukite pus
TRANKLIN 0. CARTER
Maspetli, N. Y.................... 50.00 savininkų
dabar parsiduoda po $7.00 vienas, nes neužilgu kaina pakils.
Ar
tik
nebus
šelmis
pavogęs
Bal. 18 d. Šv. Antano parap.
2434 W. 60 Street
Aurora, 111....................... 30.00
M. D.
Siųsdami pinigus, pirkdami šėrus arba norėdami daugiau ži
svetainėje įvyko L. D. S. 49 nuo Malianojaus Baltruvienės.
arba pas
Manchester,
N.
H
..........
25.00
(Kada Akrono Vanagas laki
nių apie laivakortės kreipkities ypatiškai arba per laiškus šiuo
120 So. State St.
Evaldu Ir 1‘upauska
kp. susirinkimas.
Collinsville,
111
..................
2.00
840
W.
33
Street
adresu
:
Valandos nuo 9 iki S.
Pirmiausia komisija išdavė šo liežuvį, tai “Draugo” -raš Westville, III................... 50.00
Nedėliomls nuo 10 iki 12.
raportų iš buvusio vakaro Šv. tininkas pamatė mailę ir para
Ant pardavimo
grocerne geroj
Lithuanian Sales Corporation
Kazimiero Vienuolyno naudai. šė. Red. Prier.’*)
vietoj ant south sido didelis Mar
Viso .................. $1,282.01 gelius
Kaž-koks
bičiulis
net
laik

Atsišaukite
Vakaras nepavyko, dėl to nei
414 Broadway, Boston 27, Mass.
37511 So. liulsted Street
raštyje
labai
nusistebėjo,
kad
Kovo
mėn.
pelno neliko. Apgailėta, kad
Tel. Boulcvard 5985
■
Jei patogiau tai kreipkities į musų skyrius
šiuo syk musų žmonės nepa ponas L. atstovas nedalyvavo Kewanee, 111........................ 10.50
■
■
Lithuanian Sales Corp.
rėmė taip svarbaus reikalo, garbingo kardinolo Gibbonso Chicago, 111. T. L.......... 35.00
Lithuanian Sales Corp.
Ant pardavimo krautuvės ir fla■
laidotuvėse.
Nieko
čion
stebė

ADVOKATAS
3249
So.
Halsted
St.
300
Savoy Theatre BIdg.
kokiu yra rėmimas Šv. Kuzi
Manchester, N. II.......... 46.0(1 tai. salitunas didelis bargenas. At ■
Ofisas Didmiestyj:
tino:
juk
kardinolas
Gibbons
sišaukite
Chicago Tel. Yards 6062
Wilkes-Barre. Pa.
miero Vienuolyno. Muzika bu
■ 29 South La Šalie Street
Norwood, Mass................... 11.00
365b S. VbIuh Avė.
nebuvo
Piliečių
Sąjungos
na

■
vo Šv. Antano parap. beno.
Chieagos Ofiso valandos: Kasdiena 9 :00 ryte iki 6:00 vaka
Levviston, Me. .’.................. 50.00
Tel. E :;?Iewood 782 Kam barta 394
g
re.
Vakarais: Utaminkc, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai.
Vakarui nejiavykus ir benas ne rys.
Telefonas:
Central
ISM
Newark, N. J..................... 78.16
Plungiškis
žemaitis
man
rašo:
vak.
Nedėliomui: 10:00 ryte iki 4:00 po pietų.
ėmė atlyginimo. Už tai nutarta
i
FOTOGRAFE ATYDAI.
Atlantic City, N. J............... 2.00
gudotins
tamsta!
parašyk
man,
išreikšti jam viešų padėkų. To
New York, N. Y................. 2.00 Ant rundos atudio arti Dievo Ap- ■ Vakarais, 812 W. 33rd St ■ aiiiiimiiiii
iiiiiiiiHiiMiiiiiuiiiiiniiiimiuiiiniiiiiimiiiiiiNiiiiniiiiiiit
kas
per
vyni
ty
litu
visk
i
tauveizdoa baanyčius, geras langas, dide
Telefoną* i Vardu 4MI
dėl kuopa širdingai taria ačiū
■
Brooklyn,
N.
Y.
M.
S.
29
lis Storus viskas gatava eik ir dėk
!■■■$■■■ ■■■■
Šv. Antano par. benui ir linki tėtia Ameriko ir kodėl any
bizni.
kp
...................................
29.00
tap
vadinas?
Iš
kur
any
atsi
geriausios ateities. Taip-gi vi
Salininkas .
Collinsville, III.................. 2.00
3202 Su. liulsted St.
soms draugijoms, rengiant pra rada?
Manchester, N. II.......... 25.00 (J. R.)
Telefonas Armitage 9770
IJETCVIS
mogas, pataria visados kreip Tamstos nors trumpas, liet
1900 S. Halsted Str.
GYDYTOJAS IR CHmUROAS
MARYAN
S.
R0ZYCK1
gana platus klausimas. Atsa
Ofisas Ir Gyvenimo stota
ties prie to beno.
Tel. (anai 2JIS
Mi’Z.YKOS DlHEKTORU 8
Viso...................... $290.66
3252 South Halsted Street
Galių finansiškai
padėti
kelčiai
Mokytojas Piano, Tcorljoa ir
kysiu
kuotrumpiausiai.
Jie
at
Valandos: 10 ryto iki t vakars
Aot vlrtoao llntversol Moto Smok
Direktoriai
savo
rapor
farnierių kurie norite dirbti kad pa
Kompozicijos
Valandos nuo 10 lkt 12 ryte; ntn
Gyvenimas:
Išeigos
Sausio
mėn.
likti šių farmų savininkais. Atsišau
siratlo
iš
tautos,
todėl
ir
va
2021 N. \Ve.sh m Avė.
te
pranešė,
jog
Darb.
2 iki 4 po platų; nno 7 Iki • vok.
kite
Chicago, UI.
2811 W. «3nl Str.
Nedėliomls nuo lt Iki S.
dinasi
tautiečiai,
lygiai,
kaip
Užeigoje tvarka gerame stovy
Alga sekretoriaus už Gruodžio
Telefonas Tards M44
“Draugas”
Tel. Prospect 3488.
iš
varškės
padaryti
virtainiai
I
Chicago.
ir pramonės žvilgsniu kyla
mėn............................... $125.00 2331 S. Oakley Avė.
augštyn. 'Pirmiau užeigoj dar kad vadinasi varškiečiai. Kai-, “Garsui” už poperų laiškams (R.)
Tel. Canal 257 Vak. Canal JU!
bavosi Plecida Ambrozaitė, pa ixi varškiečio varškė yra aprašyti................................ $5.50
Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
Dr. I. E. MAKARAS
Parsiduoda, du lietu nebrangiai. Askui B. Posanka su savo žmo viniota miltine ar bulbine teš Pastos ženkleliai, atvirutės ir budu
1.ICTTVI8 AKIŲ KV1C4IAI.ISTAS
Eiettivys
Gydytojos Ir Cht
greta. Arti Žv. Kazimiero vie
I’alenKvina visų aklų
na, o dabar darbuojasi Jonas la ir jos nesimato, taip pana
konvertai .................. $11.88 nuolyno ir Alarųuette parko. Kreip
Ofisas 10U00 So. AUchigan Av
tempimų
kae
yra
prležiLHtlml ekauilėLietuvis Gydytojas Ir
Vai. 10 iki 13 ryte; 2 iki
4
Zalagenas. Daug nuopelnų pri šiai ir tautiečio tautiškumas Mimeografas ir stencils $6.00 kitės.
jlmo aulvon, «valgu
piet, 6:30 iki 8:30 vakare
lto. aptemimo, nevyra
apdrėbtas
bedievystės
ir
Chirurgas
25O&
W.
«»
S.t
votumų, ekautlanėiue
klauso visiems trims vedėjams
Residcncija: 10538 Perry Avė.
Kabl-egrania į Lietuvų $12.08
Ir uŽHldegaalus kurjėlu aklų krelvon «ky«,
INU So. Halsted Street
(Antrasis augštas).
ištvirkimo
tešla
ir
jo
nesimato.
Tel. Pullman 842
katerakto,
neinh
alo;
netikras
nkls Imlcilam,
podraug ir direktoriams. Yra
Typewriter.........................$5.00
Dnromn rgzatnlnaM Inktra parodantis ma- K------Valandos: 19 Iki 12 ryto; 1 Iki «
iiausiae klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
po piet. t iki 9 vakare.
viltis, kad šita Darb. Užeiga su Skirtumas tarp tautiečio ir Telefonas ....................... $1.90
gai, toli Ir eiti mntanllenis jinKolbetn. HerBARGENAS.
Kėkltu huvo regėjimo ir vaikus einančius
varškiečio
tiktai
toks,
kad
na

mokyklon. Valandai.: nuo 12 iki 8 vakaro.
laiku pakils ligi augščiausio
Atstovui Lietuvoje .. $200.00 Ant parilavinio 2-2 pagyvenimų
Nedaliomis nuo 10 Iki 1 vai. po pietų.
[Tel. Yards 66G6
Blvd. 844
tūralia
varškietis
naudingas
namui, išviso 2 4 kambariui
laipsnio ir daug naudos pada
Pasiųsta Lietuvon .. $1,680.00 mediniui
1553
W
<7 04 ’’ <
Ar
55
pėdų
priešu
kis
randasi
3tt-th
Dr.
7.
A.
ŠIMKUS
rys Lietuvių katalikų visuo pilvui, o dažais nudažyta tau Sekretoriaus alga už Sausio Str. — puaė blokio į vakarus nuo
Urturli Gydytoja-., Chimrgas
tiečio tešla, panaši yra gra
Hulsted gatvės atsišaukite A. F. BtolAkuAeraa.
menei.
Dr. M. T. STRIKOL’iS J
mėn............................... $125.00 te, 3554 So. Halsted Str. Taip-put
žiai
nudažytam
karstui,
kurs
8208 8. Halsted St. Chicago.
UctuvlH
Gydytojas
tr
Chirurgas
■
parduosiu
properte
ant
Halsted
Iš Lalsl. Sų-gos veikimo ra
Pasiųsta Lietuvon .. $1,900.00
Valandos: 10—12 iš ryto 1—8
T*coį»1c« Teatro Name
gatvės.
Tai. Drovar 7143 f
pilnas
yra
puvėsių
ir
kirminų.
4—8 vakare Ned. 14—11 U ryto.
pertų išdavė J. Šliogeris. Naš
Viso ..../........ $4,072.36
■1816 W. 47th Str, Tel. Itoul. l«oj
Matosi
laikraščiuose
Lietuvos
Dr. C. Z. VezeflSs
SValandos: 8 iki 8 vak. Nedėl io!
laičių Savaitėje į kolektorius
Vasario mėn.
•iki 12 i*yte,
I.IETl VIS DKMT18TA8
kareivių
maldavimai,
idant
aANT
PARDAVIMO.
pasižadėjo Juoz. Pateriabas ir
4713
SO. ASHLAND AYHNIIN
■
llon. 2014 W. 43rd Street
merikietėsdietuvaitės su jais Sekretoriaus alga .... $125.00
Wisconsino Žemė.
Pov. Stniši unas.
arti 47-tos Gatvėn
■
Nuo ryto iki piet
B'Tt'l. McKinlcy 2(18
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak
susirašinėtų. Nors atjaučiu tų Paštos ženkleliai .......... $4.95
Kolonijoj kur randasi jusu
Raportų iš Federacijos išda
Šaradomis nuo 4 lig 9 vakare
vargšų vaikinų nuobodį ir ne- Express iš Pliiladelpliia, Pa.
tautos žmonės kurie jums pa
vė J. Mockus. Atstovais į Fe
Praktikuoja SP motai
ukvydėtinų kareiviškų padėji
.........................................
$4.98
orinoM
8149 Ha. Morgan Ht.
gelbės kiekviename reikale.
deracijų yra Narakas, Alex.
mų, vienok nepatariu ieškoti Express iš Boston,Mass. $14.06
Kert* 83-ro St.,
Chicago,
Zakaras, J. Šliogeris ir J. Mi
Puikios girios iš kurių galima
^Telefonas Boulevard 9199
J
RPECIJAEI8TA8
širdies nuraminimo ten, kur jo Storage
Lithuaniau
Sales gerai pasipelnyti, parsiduoda
MoterlAkų, VyrlNtų, taipgi chro
<kolainis. Atstovais į L. D. S
nesuras. Mat, musų broliai ka Corp............................... $3.00
niškų ligų.
Apskritį: P. Garbuzas, J. Mi
ant išmokėjimo po $25 už ak
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto
reiviai mano, kad amerikietės Atstovui Lietuvoje už Vas. ir
*
DKNTISTA8
iki I po pietų, nuo I Iki > valaorą. Bažnyčia ir mokykla arti.
kolainis ir A. Krencius.
dų vakare.
lietuvaitės, tokios-pat kaipLie8331 South Halsted Htr.
a
Sausio mėn................. $40<).(X) Wisconsino žemės abelnai par
Nedaliomis ano 9 Iki I po plot.
^Valandos: 9—13 A. M.
Šv. Kaži m. Vienuolynui au tuvoje gyvenančios skaisčios,
1—6; 7—8 P. M.
«
Tekefonee YaMb MI
I)u
kartu
užrašytu
iš
Norwood,
siduoda
po
$135
už
akra.
ka, vietoje nenusisekusio vaka meilios ir su rūtų vainikėliais
Mass................................ $21.00
ro, laukiant geresnės ateities sesutės. Taip. Ačiū Dievui,
JONAS P. EVALDAS,
Viso......................... $572.99
atidėta iki rudeniui.
IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIllllllflliiHIIHHIIIIinill
turime ir tokių. Bet tos su ne
840 West 33rd St.
J. Šliogeris.
Kovo mėn.
pažįstamais
kareiviais
be
Tel. Yurds 2790
svarbaus reikalo nesirašinės.
GERIAUSIAS
Alga
sekretoriaus
....
$125.00
LIET DARBININKŲ SĄ GOS
T. Janušaa.
J. E. V. Karevičiui našlaičiams
CHICAGOS APSKRIČIO
uz
..............................
$1,650.00
MARŠRUTAS
Viso .................. $1,775.00
JUSU PINIGĄ

Y. W. RUTKAUSKAS

g
I

I
a

«■

DR. A. L. YUŠKA

DR. S. N AIKEL1S

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. G. M. GLASER

m.

I DR. G. KASPUTIS s

g

ATSKAITA.

:

Kalbėtojum yra gerb. kun. A.
Sutrauka.
Briška.
L. R. Kr. ir Sv. Vinc. a. Paulo Jneigų buvo Saus. m. $4,831.03
R. Draugijos.
Gegužės 3 d. (antradieny
įneigų buvo Vas. m. 1,282.01
•šv. Kryžiau^ par. svetainė UŽ Sausio, Vasario ir Kovo fneigų buvo Kovo m. 290.66
(Town of Lake).
Viso per tris mėn. įneigų bu
mėnesius. 1921 metų.

Gegužės 4 d. (trepiadieny)
vo ........................ Į. $0,403,70
Įneigos Sausio Mėn.
Baluėsas
ii;ln£kų'$446.fe
Dievo Apvcizdos par. svetai
Viso .;.|...1.'.{Ą$t^2iI,.52
nėj.
$27.00
Kashua, N. H.

[uropean American Barnu

WAr

Fabionas ir Mickievics ved.

buvę A. Petraitis ir U. E. Eablonun

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt.
NOTARUI AAK
E«latc, Pa-4ioloa, htsurlnai
Ir tt.
800 W. ŽSili N(„ Karap. lialnUnl bt.
Tol. Houlerarri #11
į .
VnJ~: i) iki 6 koodiųnų
Vak..: Vtir }Kat (r Huh -iki 9 vak.)
Ned.
iki 3 , po' pitbi
----- sė.
, ■» . I- --- ... ■ R.
Kcal

Ji-iau tavo kraut mninkns |ų
neturi, nrhtlukk- mum* mlcrs

Ir piiiliiKua o mėn paniukime
Jums vl<-nn «lel Inmėgiiiimi*.
Vašia apniokAniN.

'L-i

' J*- '
. ma«]«rc-»«rai<M« nikrmm
n IdMR—
MoTsA,

=
•j
=

Užtat kud tnt-H visuomet geriausia patarnaujamo savo
kosluniicriiuuM. Guli būti užtikrintas kuomet atiilankyai pas
mus. Muhu gryna aukso grąžuos, laikrodžiai ir duimontai randasi dideliame puairinkimc ir UŽ labai prieinama* kainu.

JOFFEY’S

4525 S. Ashland Avcnue
Chicago, niiaoii.

»niiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiįiiiimiuiHi

H

-

IV"

—

—

DRAUGAS

Ketvirtadienis, Bal. 28, 1921
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CHICAGOJE.
A. L. R. K. LABDARINGOS | GAL MIESTE BUS KIEK
RAMIAU.
SĄ GOS REIKALAIS.

Su Gegužės (i .d. Chieagoje
bus vykinamas naujas miesto
tarybos parėdymas. Neturin
tiems 1G metų amžiaus vai
kams bus uždrausta vieniems
pasirodyti gatvėje
vakarais
pasibaigus dešimtai valafidai.
Jaunesni vaikai galės eiti
BUS TEISIAMAS VAIKI
gatvėn tiktai su tėvais arba
NAS DALTON.
globėjais. Už nepildymų parė
- Kriminaliame teisme Chi dymo, suprantama, bus bau
eagoje prasideda byla 17 metų džiami tėvai.
vaikino Daltono, buvusio klerįo Northern Trust Co. banko- “TAXI” ŠOFERIS NUŽUDĖ
ŽMOGŲ.
je.
L Dalton iš bankos buvo pavo
gęs $772,0(M) vertės laisvės bo- “Taxi” šoferis Siegel, 820
So. Hermitage avė., užvakar
jjdsų. Bet buvo suimtas.
Parenkami prisiekusieji tei naktį vežė tris brolius: Char
les, llarry ir Įlomi Bingbam.
sėjai.
Pranešta, kad vaikino advo Važiuojant jie automobiliuje
katas Short bylos metu kal susivaldė ir sudraskė mašinos
tins pačių bankų, kuri duoda vidų.
progos tokiems vaikinams pri Šoferis, tai pamatęs, jų ne
eiti prie didelių sumų pinigų. vežė nurodyton vieton, bet at

Visoms kuopoms žinotina,
kad dėžutes arba (boxes) auJcoms rinkti jau galima gauti
pas Stasį P. Mažeikų, 3315
Auburn Avė., Chicago, UI.
P. Vitkus.

IŠ BRIGHTON PARKO.

IŠ T0WN OF LAKE.

Visi, kurie pirkote L. L. P.
Bonų per Brighton Parko sto
tį ir dėl kokios nors priežas
ties dar neatsiėmėt jų, dabar
turite atsiimti iš ižd. B. A. Jo
vaišos, 4449 So. California A v.,
nes po 1 d. Gegužės, š. m., sulig
L. Misijos nuosprendžio, nie
kas negalės gauti tų Bonų nei
atsiimti. Tat, paskutinė pro
ga pirkti ir atsiimti bei dabaigti mokėti, kurie dar neiš
mokėjo.

Šv. Kryžiaus parapijos chorns,
po Šv. Cecilijos globa, laikys mė
nesinį susirinkimų penktadieny,
Gegužės (i d. bnž. svet., 8:00 vai.
vak.

E. K. Enčeris. rašt.

......... 1 ”

—

Žiūrėk kad buty RAUDONA EILE ant viršaus

Nariai kviečiami skaitlingai at
silankyti, nes turime apsvarstyti
daug svarbių reikalų.
Valdyba.

Teatrališko Kliubo “Lietuva”
pamokos įvyks ketvirtadieny, Bal.
28 d. 8-tų vai. vakare Pavis Square Parke.
Žaislų vedėjai.

CHICAGO, ILL.

PADĖKA.

Ateivių Amerikanizavimas.

Šv. Kaz. Aknd. Rcm. Dr-jos
3 kp. šiuo reiškia širdingą padė
ką Moterų Sąjungos 2 kp. (iš Ci
cero) už ntvaidininią dramos “Iš
Meilės”; Lauraičiui ir J. Kudir
kai už dalyvavimą programoje;
Satkienei ir Bacevičiui už pasi
darbavimą ir visiems, kurie dar
bu prisidėjo prie įrengimo šio
vakaro.

Prieš du metu Chicago
Association of Commeree (prie
kurio priklauso apie 7,000 į-čeverykas o ne kieno kito
vairių išdirbystės organizaci
Goodrich “White Lehigh” tai tavo čeverykas — kaip
jų) sutvėrė Amerikanizavimo
tik padirbtas dėl kasyklų darbo. Nepirk čeveryko kuris
yra padirbtas, ūkininkui, žvejuj arba kitam amatninlnii,
Komitetų iš 20 narių. Tam ko
Goodrich “White Lehigh” nešiosis daug ilgiau negu
mitetui pagelbsti Cbieagos
kokis kitas čeverykas. Jis net pernešioja plienines vinis
miesto apšvietos komisija.
E. B. Nausėdienė,
kurios randasi kitokios rųšies batuose. Tai geriausi batai
Vienų priemonę amerikakokius gali pirkti — padirbti dėl jūsų mainigriai — ir
Šv. K. A. lt. Dr-jos 3 kp. rašt.
nizuoti ateivius išrado — tai
vien tik Jums!
steigimų pilietybės kursų dirb
Juos galima pažinti nes turi raudona eile ant vir
važiavo prie 50 gatvės poli tuvėse. Pavyzdžiui, Deerings
šaus. 60,000 krautuvininkų juos pardavinėja.
GAL BUS PALIKTAS SE cijos nuovados.
VV.orks International Ilarvester
THE B. F. GOODRICH RUBBER COMPANY
NASIS MUZEJAUS BUS
kompanijos,
1734
Fullerton
Akron, Ohio.
Kuomet broliai pamatė kas
TAS.
Avė.,
turi
panašius
kursus.
ONA AŽUKIENĖ
veikiasi, jie tuojaus .pakėlė
Tris
kartus
savaitėje,
pirma

palaidota Gegužės 14.1896
Fieldo muzėjus iš Jaokson barnius su šoferiu. Šis vienų
dieny,
antradieny
ir
ketvirta

parko perkraustytas nauja n iš jų parbloškė ant šaligatvio.
KRISTINA AŽUKIUTĖ
dieny nuo 3:30 ligi 5:00, po
Vežamas ligoninėn jis mirė.
bustan, Grant parke.
palaidota Kovo 4, 1897
pietų sukviečia ateivius, norin
Paliktų Jaekson parke pui Šoferis areštuotas. Jis pasa
čius pramokti angliškai ir iš
ALBINAS AŽUKAS
kų savo architektūra, bet la koja, kad broliai buvo girti
siimti po peras. Patogiame
palaidotas Gruod. 6, 1897
bai ąpleistų, trobesį norėta r jį užpuolę, kuomet jis buvo
kambary
tam
paskirti
moky

nuversti.
ustojęs ties policijos nuova tojai juos rūpestingai mokina.
Jie visi buvo palaidoti
Tam pasipriešino
įvairus da.
ant šv. Alberto kapinių,
Tuos kursus lanko išviso apie
kliubai ir, abelnai, piliečiai.
Policija pradėjo tardymus. ISO žmonių. Apie 95 nuoš. yra
Nile, III. dabar bus perkel
Tad sulaikytas nuvertimas tro
ti su iškilmėmis į šv. Ka
jTel. Canal 6222
Phono Seeley 7439
;
TelefanoM Pnllmaa SM
Lenkai, kokie penki Lietuviai,
bėsio. Gal jis bus pataisytas APKALTINTAS MILIJO
zimiero
kapinių
ant
nuo

Dr.
P.
P.
ZALLYS
DR.
I.
M.
FEINBERG
i
kiti įvairių kitų tautų.
| DR. C. K. CHERRYS
ir bus padarytos patogiausios
NIERIAUS SŪNŪS.
LIETUVIS DKNTISTAS
2 Gydo spccljallal visokias vyry Ir 1 ,
Lietuvis Dentistas
savo lioto pėtnyčioj Ba Į 42201 Mest
22-nJ & So. Leavltt St.“
moterį, lytiškas ligos
Laikas nuo laiko busian
vietos susirinkimams.
10801 80. Mlchlgan Avenue
landžio 29,1921 10 vai. ry
2401 Madlson Str., kampas Wes- j
Chicago
#
Kmland, IU.
tiems
amerikonams
parūpina

tern
Avė.,
Chicago
Jei trobesys butų pataisy
^Valandos: 9:80 A. M. to 12 N?
VAlJtNDOSi 9 ryto Iki 9 vakar*.
Herbert Prentice Grane, mite.
#
1:00 P. M. to 8:00 P. M. *
Valandos: 2—4 po plet 7—9 vak
Pallman 842 tr 2180.
tas, jis butų tikras .Jaekson ijonieriaus sūnūs, vakar kri ma palinksminimo pramogėlės
Nuoširdžiai meldžiu vi
pa ffuošalas.
minaliame teisme apkaltintas su įvairumais. Viena tokia
sų giminių ir pažįstamų
iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiimmmiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimimiĮĮ
užpuolime dviejų mergaičių pramoga buvo įrengta Bal. 21
<1.
Deering
dirbtuvėje
Interna

PRALOTAS LEDVINA —
dalyvauti šiose iškilmėse.
aneoln parke.
| Naujas ir Interesingas Pasiulijimas-Dykai Staltiese Dykai! Į
tional
Harvester
kompanijos
VYSKUPU.
Už tai pra bausmė nuo vieLaurinas
Ažukas
Niekados Pirmiau Nenerių ligi 20 metų kalėjimo. kliubo minuose. Susirinko a- I
I buvo Siūloma Tokios
3303
Auburn
Avenue.
pie
120
tos
dirbtuvės
darbinin

Katalikų Bažnyčios Prapla
Vertės Dalykai Dykai.
Kodėl nepasinaudoti
kų,
pilietybės
ir
Anglų
kalbos
tinimo draugijos vice-pirmi- SUŽEISTAS GAISRININKŲ
proga dabar kol dar
kursų lankytojų. Programa
novelų. Mes turime tik
ninkas, kun. pralotas LedviKAPITONAS.
tai 500 Sitų ranka dir
buvo tokia: padainavo dalį
na iš Cbieagos, paskirtas vys
btu staltiesių su viso
kiomis kvietkomls, klekupu į Corpus Christi, Tex., Gesinant gaisrų, pakilusį Ac- America”, Lenkiškai kalbė
tkutėmis, kurias pasių
sime jums dykai Jeigu
diocezijų.
me Waste Paper Co., 1215 W. jo Hartingh, angliškai p-lė
jus
mums
prisiusite
Vakar apie tai gauta kab- 15 gat, trobesiuose, sužeistas W< tinore. Solo “Land of Mi
užsakymą ant 4 feronku nevėliau kaip 30
(patrijotinė)
dainavo
legrama iš Rymo.
gaisrininkų kapitonas
.Tolin ne”
dienu nuo dabar.
Singer; kalbėjo kompanijos at
Tiktai
pažiūrėk
j
Yanalian.
Šias gražias ferankas
stovas Uolines; išnešė į eikštę Paminėjimui metinių sukaktu6 PADUOTI KRIMINALIN
kurios Čia parodytos
ant
paveikslo,, kurios
Suv.
Vals.
vėliavų
ir
p.
T.
Shuvių
musų
mylimo
sūnelio
ir
brolio
TEISMAN.
PAGROBTA IR UŽMUŠTA
bus tikra pagražinimu
kuris
persiskyrė
su
šiuo
pasaulių
rek bertriubijnnt visi žmojusi,
langu. Jos yra
MERGINA.
Balandžio 29, 1920. paėjo iš Kau
vėliausios mados, pa
1 nės atsistojo kareiviškai su no Red. Tauragės Apskr. Skaud
Federalė grand jurv Clucndirbtos taip kad vienos
ferankos
užtenka ant
gojo apkaltino G žmones
ir Vakar rytų ties Bryn Ma- ranka saliutuodami ir balsiai vilės Vals. Vieliukių Kaimo. Avieno lango.
juos padavė kriminaliu teis wr ir Lincoln avė., trys au kalbėdami prisiekų, tai vėlia merikoj išgyveno 19 metų, velio
Ju artistiAki išmezgimai Ir garantuotas ranku darbas joms priduoda 5
iftvaizda $15.00 vertės ir niekur kitur negausi už mažiausia kaina, o £
nis
buvo
nevedęs
40
metą
am

vai
ištikimybę.
Suv.
Vals.
naman už vogimų automobilių. tomobiliniai plėšikai užpuolė
,
mes Jas siūlome tiktai po $2.95 už viena, bet Jeigu tu užsisakysi dėl £
žiaus paliko Lietuvoj sena motinė E keturlu langu tu sutaupysi $*1.00
nes mes jas tuomet parduosime už $10.80 ir prie tam dar duosime gra- S
praeinančių Miss. Alice Burke uralizacijos biuro atstovas p. lė ir broli Joną, Amerike seseri £
S žia Staltiese Dykai.
—
Atsimink kad šis specijalis Iftpardavimas yra tiktai dėl Šio mėnesio. Užtai velk greitai, o niekados neslGalvažudžiai jų prievarta F. Scblotfieldt davė patarimų, Marijona, palaidotns Gegužės 3,
— gailės!. Nesiųsk mums piningų. Tiktai pasiųsk kuponą su 85c. stampomis ant paėto lėSu. Kitus užmokėsi
intempė automobiliun, apmušė, kaip išsiimti pilietybės pope- 1921, Šv. Kazimiero kapinėse. £ kaip daiktus pristatys jums Į namus.
Nors
jau
praėjo
metai
bet
musų
KUPONAM, — Gerbiami eje:—Malonėkite man prisiųsti
■
ferankan ui
apiplėšė ir išmetė gatvėn ant ras. Trumpai pakalbėjo p. W širdies skausmas neužgeso, ilsėkis
kurtsH |(lwlii Stic. <trl prn.lnntln>o Irių. 9IO.5O iii iitiiinkmlu kaip nplnlkyiilu daik
UNION SALES CO.
tini. AA uŽNiNSk.-.ii keturlu* Itnil komCIuii shiltiene PYKAI.
Pept. 198
VarilnH ...........................................................................................
kampo Sheffield avė ir Diver- French, atstovaujantis Chica musų mylimas broleli ir lauk mu
Adreans ..................................................................................... ............... ......................................... ..
aC2«i M. Chicago Avė.
Vilentu. tr Yulntijn ........................................................................................................................................................
go
Ass
’
n.
of
Commeree.
Po
to
sų,
o
mes
tavęs
nesulauksime.
sev boul. Smarkiai lįjant kokį
Chicago, Iii.
Mcn riiruntiinjiiiiiiiH Jiiiiih tikru uiganėillnlina nrlm piningus sugn,tinsime atgalio,.
Pamaldos
bus
pėtnyčioj
Balan

nutrauktas
susirinkusių
paveik
laikų jinai gulėjusi gatvėje be
džio 29, 1921 Šv. Jurgio Bažny linui..... .
JUOZAS ČESNA
žado, kol jų atradę praeiviai. slas. Parodė judamuosius pa čioj, 33-eios ir Auburn Avė. Kvie
Keli detektivų būriai tuo veikslus vaizduojančius viso čiame visus giminės ir pažįstamus
Mirė Bal. 27 d., 4:30 po
jaus leidosi ieškoti piktada kius nepatogumus nemokančio dalyvauti pamaldose.
sttlUA
pietų. Išgyveno Amerikoj
i
Vardan Motinėlės
angliškos
kalbos
ir
kaip
gera
rių.
11 metų. Nabašninkas bu
A. Kindcris.
žmogui yra jų išmokus. Kur
vo 33 metų amž. Ameri
reikėjavo, ant piano akompa
IŠ T0WN OF LAKE.
koje paliko brolį Antanų,
navo p-lės Tj. Bailey ir TTarriLietuvoje seserį Veroniką
L. R. K. Moksleivių 19 kp son. Susirinkimą užbaigė su
ir brolius: Liudviką, Vin
DR. S. BIEŽIS
rengia vienų puikiausių vaka Star Spongled Banner.
LIETUVIS GYDYTOJAS
|
cą ir Pranciškų. Nabaš
IR
CHIRURGAS
rų
sekmadieny,
Gegužio
1
d.
Kalbėtojai rodinė.jo nauda
ninkas gimęs Šeduvos pa
2201 West 22nd Street
šv.
Kryžiaus
parapijos
svotai
mokėti
anglų kalbas ir šio |Tel. Canal
6222
rapijoj.
RLPBARL QUBBN KONCBRT1NA
|Itr,. S114 W. 42ud Street
nėję,
7:30
vai.
vak.
įžanga
ne

krašto
pilietystės.
Visų
laikų
Pamaldos bus šv. Kry
Tel. MeKinley 498K"
brangi.
tie darbininkai ateiviai ramiai
NEMOKĖSI
žiaus baž., subatoje, Bal.
Musų krautuvė—viena U didžiausių Chieagoje
Programa susidės iš kalbų, užsilaikė ir noriai klausė.
30 d., 8:30 vai. išryto. Iš
Rep. •
Parduodame oi žemianaią kainą, kur kitur taip negauei.
dainų, deklumacijų, monologų,
ten kūnas lydimas į šv.
S.
D.
LACHAWICZ
Mašinėlių
laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
dialogų ir t. t. Visi atsilankę
LIE7TUYYH GRARORIU8
Kazimiero kapines.
sio!
mados.
Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, limbi
Patarnauju lalrioturtaa koptglaiiala. liti I
bus patenkinti.
kala tnaldliu airi laukti o mano darbu
Kūnas
pašarvotas po
nius
ir
deimantinius;
gramafonus lietuviškais rekordais ir
bualta ulganadlotl.
Apie du mėnesiu atgal, kaip
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iidirnum. 4501 So. Paulina st.
byačių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
moksleiviai susiorganizavo ir
2814
88rd PI.
Uhtmffo, Dl.|
Visus širdingai kviečia
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
Tel.
Ganai
9199
pirmų kaitų rengia vakarų
IŠ WEST SIDES.
dalyvauti laidotuvėse.
muzikai iškas instrumentus atsakančiai
Čia
augęs
ir
gimęs
jaunimas
Nubudęs brolis
gulima gauti
parodys savo gabumus. Tiki T. M. 1). 2K knopo« susi rinki ‘DRAUGĄ”
Antanas česna.
mės, k/id tou nofln k iečiai pa mas įvyks Balandžio (April) 23 Liet. Prekybos Bendrovėje
4632 So. ASHLAND AVĖ.,
OHIOAGO, ILL
Palaidojimu rūpinasi
3249 S. Halsted Str.
rems juos skaitlingai atsilan d., 7:30 vai. vak. M. Meldažio
Telefonas: DROVER 7809
graboriuz Ant. Ežerskis.
kydami.
Alumnė. svet.
Vuldyba.
Chicago, III.
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A. f A.

Hl-PRESS
RUBBER FOOTWEAR
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A. f A.
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MOTIEJUS KIEŽA

DIDŽIAUSIA IETUVISU KRAUTUVE CHICAGOJE
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pinigus bereikalo

I

W.

Steponas P. Kazlawski

