BAU GAS

u DRAUGAS »»
Daily Ex(*p«

Om Tmv ..................................... 88.00
SU Moatlu ................................

*4.00

AT 1OCWS-8TAMDS » A COPT
DRAUGAS PUBUSHING OO., Iac..
Chleago, III.
8884 8. Oaklcy Avė.

UTHUAN1AN DAILY FR1END
».

J

Publtshed and dlatribated ander permtt (Ko. 488), aathoriaed by the Act ot October 4. 1817,

KAINA O CENTAI
CENTS
PRICE

, .

tlle ag the Poat Office of Ohloago, Ui. By the order of the Preaident, A. 8. Barleaon, Foatmaitev General.

, CHICAGO, ILLINOIS, PIRMADIENIS, SAUSIS, (JANUARY) 17 D., 1921 M.

EItxfiRED AS SECOMD-CDAKS MATTER MARCH 81,
U,

Rusai Nenori Pripažinti
Nepriklausomybe Pabaltijai
■■■ • ■

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS
BONUS

1

1818, AT CHICAGO, ILLINOIS L’NDER THE ACT OP MARCH 8,

ŽMONĖS PARODUOJA LON
DONO GATVĖMIS.

METAI-VOL. VI.

No. L

1878.

-JĮ

1111 IMU A? DCnaoniAII (naujas valstybės sek
mlLIJUNAO DEUAnDIAU’ HETORius bus hughes

JANČIU ANGLIJOJE.

CITY EDITION

Jį parenka sau prezidentaselektas.

Sausio 17. —
Prezi«lHdas-clektas Harding
Juos lydi raita policija.
busimuoju valstybės
sekre
torium parinko Charles Evans
Londonas, Sausio 17. — Be llugbeš, . buvusį augščinusiojo
darbių skaitlius Anglijoje a- teismo 4 ei sėją. Jam tad prisinot ofieijalių apskaitymų, pa eis riši didžiai šiandie suval
siekė milijonų žmonių. Bedar tas tai ant i nes problemas,
bių skaitlius staiga pakilo . Hųj s Hardi ilgui iš senopirmųjų Sausio savaitę, kuo vos pa j slamns. Žinovai tvirmet keli šimtai tūkstančių an tina* k s Hardingas kituomet
su ats Įėjimu buvęs teinijęs į
glekasių neteko darbo.
Po Naujųjų Metų uždarvtos- lluglma karijerą ir jo apsiė
mei tasai buvo Nevr
didžiausios čia ir kitur dirb jiuių,
Yorko.
ubematorium ir pas
tuvės. Pačiame Londone be
kui
au*čiansiojo
teismo tei
darbių skaitoma keli * šimtai
sėju.
tūkstančių. Ir jų skaitlius kas
Patsai Hughes dar nepasakė
dien didėja.
savo sutinkamojo žodžio. Jei
Bedarbiai čia gatvėmis skai apsiims • būt sekretorium, sutlingai paroduoja nešini rau
, turės pamesti advo
donomis vėliavomis. Juos vi
katūrų, Įkuri, sakomu,
jam
suomet lydi raita policija ir duodanti didelį pelnų.
nepaleidžia iš akių vadų, pa
sirengusi kas momentas įsi ANGLIJOS AMBASADO-v
maišyti, jei kartais butų pa RIUS PAKVIESTAS NAMO.
kelti kokie nors sumišimai.
Tik vienų anglekasių Ang Sakoma, tenai aptarsiąs karo
lijoje nedirba apie 200,000.
laivyno pienus.
Marion,

O.,

GERIAU SUV. V. <ALĖJI
ME. KAIP RUSIJOJE.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Taip sako anarchiste Gold šauliai užtupė bolše o verstai nuo Kuuno.
man.
2. Išduotas generalis plent
vikų LIZDĄ.
Berlynas, Sausio 15. — “iš a Kauno Vienybėje rašoma:

mina Goldman sakė man Riu.
sijoje, kad jinai verčiau su
tiktų būti S. Valstijų kalėji
me, negu sovietinės Rusijos
laisvėje,’’ pasakė M. Sehwartz, iš San Eraneisco socijalistas, kur dar tik nesenai čia
atvyko paliuosuotas iš Mask
vos kalėjimo.
“Kuomet praeitą pavasarį
buvau nuvykęs Petrogradan,
su jąja pirmutine ten pasima
čiau,” sakė Sclnvartz. “Aš jų
gerai buvau pažinojęs Ameri
koje.
Petrograde ji gyveno
viešbuty. Tame viešbuty gy
veno ir žinomas Berkiiian.
“Berkman vaikščioja prisi
kabinęs, kardų. Aš paklausiau,
kų jis daro su tuo kardu. At
sakė važinėjąs po Rusiją su
buriu propagandistų.”

Žem. Vkio Min. tekniškain
stovui su visais darbo pasis
kiniui reikalingais
nūn
mais piene ir vietoje, kokią
budu geriausiai įrengti stot
Tą įstaigų ves prof. Gogeli:

- Musų šauliai uoliai
dirba
ne tiktai fronte, bet ir visur,
kur reikia. Štui'-jie laipkr. 11
<1. sučiupo visų bolševikų liz
dų. Ta laimė teko šauliams
PLEBISCITO KLAUSI!
Utenyse.
Įvyko tas taip: Jau senai
Kadangi dėl plebiscito ir d<
Peret Atsisakė Sudaryti Pran
buvo apie Vižainiui intariamų bolševikų raugo prigėru pozicijos, kurią Lietuvos v«
cūzų Kabinetą
sių žmonių. Bet jie mokėjo džia šitame klausime užims
gudriai slėpties. Taigi ir su leidžiama daug neteisingų ži
RUSAI ATSISAKO PRIPA MASKVA PERSPĖJA TAL
žinoti kų apfe jų pragaištingą nių, tatai pranešta oficijalial
KININKUS.
ŽINTI PASIENIŲ VALSTY
Lietuviai veikimą buvo ne kad valdžia leidusi Lietuvi
atstovui prie Tautų Sąjun
BES.
lengva.
sutikti daryti plebiscitą ši,
Talkininkų laivai turi saugoBet pasirodo,
butą ir už
mis sąlygomis:
ties pakraščių.
18 pulkų bolševikai turi Mins
juos gudresnių. Sužinota kas
L Plebiscitas gali būt da
ko ruožte.
reikia. Paprašyta šaulių pa- nias Vilniaus gubernėj tik
Konstantinopolis. Sausio 17.
gelbos ir padaryta krata pas pietus nuo linijos
Varė
Paryžius, Gausio 17.— Len- — l§ pasitikimų versmių te
Šaudinų sodžiaus ūkininkų Jo
Bastūnai, Molodečną, Vile
kų misija paskelbė, kad Lenkai ko patirti, jog vietos uosto
nų Bernotų (Vižainiu val kos, Disnos apskrityse,
su bolševikais Rygoje sutarę talkininkų valdžia yra gavusčiaus).
Gardino gubernėj,
išsk
tuojaus susimainyti karo nelai- sį bevieliu telegrafu iš MaskMusų bolševikai visai ne
piotų-vakarų Ukrainų ir
sviais, kaip tik busianti rati-įvos pranešimų, kad talkininlankė tokių svečių. Jie sau
pakrašči
BOLŠEVIKŲ AGENTAMS ramiai darė slaptų valdybos kų apgyvėntns
fikuota taikos sutartis. Bolše- kų prekybos laivai butų at
Suvalkų gub. Seinų ir Au,
LIEPTA IŠSIKRAUSTYTI
vikai sutikę pirmiausia paliuo sargus plaukiodami Juodoje
posėdį. Narsus šauliai ristis
tavo apskrityse.
IŠ VOKIETIJOS.
■"suoti amerikoniškus Lenkus juroje.
juos suėmė.
2. Plebiscitas daromas
nelaisvius, tarp kurių esama
Kratos metu rasta
daug anksčiau 6 mėnesių po su
Rusijos sovietų valdžia pa
Londonas, Sausio 17. — Ru slaptų raštų, spaustuvėlė ir
ir tikrų Amerikonų, kovojusių reiškia, kad jei tie laivai drį
sijos
bolševikų agentai Vokie daug atspauzdintų prokliama- ganizavimo deniokratingu
bendrai su Lenkais prieš bolše siu artinties prie Rusijos pa
vikus ir patekusių nelaisvėn. kraščių arčiau dvylikos my BUS. UŽDRAUSTA RŪKYTI • Washington, Sausio 17. — tijoje organizavo Vokiečius cijų. Pasirodo, kad tai buvusi lu vietos savivaldybių.
VALDIŠKUOSE TROBE
Visai netikėtai iš čia pakvies darbininkus su tikslu juos sių didelė išsišakojusi organizaci 3. Lietuvos valstybė
lių,
tuomet
jie
busią
apšaudo

Rusai laikosi savo.
SIUOSE.
tas Tjondonan Anglijos amba sti Rusijon, kur, girdi, trink ja. Jos pirmininku buvo iš darant plebiscitą turi būt,
mi arba pakraščių artilerijos
pažinta “de iure,” nes
sadorius* Sir Geddes, kurs va sta darbui rankų.
Rusai naci jonai istni ir kiti arba karo laivų.
gama Lietuvis
pats Jonas Lenkai galės labai pan<
Washington, Sausio 17. — kar su savo sekretoriumi iš
čionai turi savąjį kaipir stei
Iš Berlyno pranešama, kad Bernotas, o sekretoriumi ži
Grūmoja
nardančiomis
laivė
Utali senatorius Smootli inda- važiavo.
Vokietijos vyriausybė paga nomas visoje apylinkėje truk- šią politikinę nelygybę
giamąjį seimą, kuriame taria
c^įojp prieš Lietuvą.
mis.
vė senatui bilių uždrausti rū Is Anglų ambasados pas liau įsakiusi tiems agentams šmadaris Jonas Gučius.
masi apie Rusijos likimų ir
apie priemones, norimas pa Konstantinopolis, Sausio 17. kyti valdiškuose trobesiuose. kelbta, kad jis iškeliavęs Lon paliauti organizuoti darbinin Išplėšąs patį bolševikų liž
vartoti prieš bolševikus su tik — Iš Maskvos bevieliu tele Pagal to biliaus nebūtų gali donan aptarti karo laivyno kus ir patiems kuoveikiaus ių, gal galų gaus ir jų vaikai. BAŲAS BRITANIJOS
JOJ.
išsikraustyti
iš Vokietijos.
slu panaikinti jų valdžių.
grafu gautas pranešimas, kad ma nei pačiam prezidentui nei nuginklavimo pienais.
turi užtektinai ZELIG0W8KI NORI KELTI
Praeity, šeštadienį to seimo katrie talkininkų laivai njė- kitkam rūkyti tokiuose Bal Žinovai nuoinoiiiauja, kad Nes Rusija
Londonas, Sausio 17.
tuose
Rūmuose,
tvirtina
juok

veikiausia
jis
buvęs
pakvies

nuosavų darbo žmonių, kurie
ntstovai vienbalsiai priėmė re gins plaukti arčiau dvylikos
KITĄ MAUTĄ.
glijos vyriausybė iš Indi.
zoliucijų nepripažinti nuo Ru mylių nuo Rusijos pakraščių dariai. Norintis rūkyti toks tas Airijos klausime. Nes 'Ai bodarbiauja ir bailu miršta/
Amerikoje Tai kokiam galui ten kvie Gruodžio 1.5 <1. iš Vilniaus painformuota, kad tenai di
laukia senatorius ar kas kitas, visuo rijos klausimus
sijos atsidalinusių valstybių: Juodoje juroje, juos
gelio milijonų gyventojų
plačiai rišamas.
čiami Vokiečiui darbininkai. pranešta:
Suomijos, Estijos, Lietuvos, užpuolimas nardančių laivių. met tbrėtų išeiti gatvėn.
škiami baisus
nerimavir
Jjatvijos, Ijenkijos ir Kauka
Per Lydą vis plaukia į Vil tai stoka javų maistui ir.,
zo. Tos visos valstybės, sako, PERET UI NEPAVYKO SU BIJOMASI BADAUJANČIŲ darbą likvidavo. Tuomet šel Prancuzų gelbėti jo armijos nių nauji transportai Lenkų kuriose provincijose šiai
RUSŲ UŽPUOLIMO.
turinčios būt dalimis federuopimas perėjo Anglų privati liekanas. Prancūzai pasižadė karuomenės ir karo medžia tis tikras badas.
DARYTI KABINETĄ.
tos Rusijos.
nėms organizacijoms.
gos. Vis plačiau eina gandai
jo. Bet negvarantavo.
Butą laikų, kuomet nuo
Gali
būt
bloga
ir
pačiam
Kon
Patsai
Wrangelis
iškeliavęs
apie
naujų
ofensvvą
dar
prieš
Pakviestas
buvęs
premjeras
Aplink
Konstantinopolį
stoMinsko apskrity mobilizacija.
do Indijoje trumpais lai’
tantinopoliui.
Kalėdas.
"Briand.
vykiose yra apie 70,000 Rusų Paryžiun.
tarpiais žųdavo milijonai:
Prancūzų užrubežinių reika
Dirvai tai ofensyvai paruo nių. Taip būdavo seniau,
pabėgėlių, kurių diduma ka
Nerimauja
Dono
kazokai.
lų ofisas paskelbė, kad lini Paryžius, Sausio 17. — Su Konstantinopolis. Sausio. 17. reiviai. Šituos visus šelpė Pran
Žymus skaitlius Dono kazo šti Vilniaus Lenkų spaudoj šiandie to neturėtų būt, jai
joje tarp Smolensko ir Mo- daryti ministerių
kabinetą - Čia ir apylinkėse Rusų pa euzų vyriausybė, kasdien tam
uoliai skleidžiamos melagin
gilevo bolševikai turi 40 pul pnriaaiento pirmininkui Pere bėgėlių ir buvusių gen. Wran- tikslu išleizdama po $100,- kų, 'prigulėjusių Wrangelio gos žinios apie Lietuvių už šalį valdytų sąžiningi vai
ninkni.
armijai, turi savo
stovyklą
kų karuomenės.
t’ni nepavyko. Kuomet Peret gelio kareivių padėtis pakelia 000.
puldinėjimus ir gyventojų
Tchataldja.
Jie ima viešai
Minsko ruožte, sako stovi buvo baigiąs rinkti reikalin daug baimės
talkininkuose. Šiandie Prancūzų vyriausy
kankinimus nentralinėje zono 16 LĖKTUVŲ PANAMC
reikšti
neapykantą
į
taikiniu
pagaminta 18 pulkų. Šita ka- gus ministerius, buvęs prezi Aršiausia tas, kad Prancūzi bė jaučiasi negalinti ilgiau
je.
ruomenė paruošta pulties ant dentas Poineare jį perspėjo ja pagaliaus atsisakė tolesnini vilkti tokiij didelių išlaidų. Tr kus dėl savo blogos padėties.
Užpuldinėjimai ir plėšimai
Balboa, Sausio 17. — Ui
Prancūzai buvo įsakę jiems
Vilniaus, jei Tautų Sąjunga sakv^įamas. kad tai veltus jo šelpti gen. Wrangelio karei nusprendė šelpimą pertraukti
pasitaiko kasdien, tik ne iš kar Panamos perkaso jt
atiduoti visus savo ginklus ir
pasiųs ten internacijonalę ka- darbas. Nes negausiąs reika vius ir šitie šiandie badmiriau- su Vasario 1 d.
pusės’. atskrido 1G S. Valstijų
: pasilikti vos 20 šautuvų kiek Lietuvių, o iš Lenkų
ruomenę plebiscito tikslais.
lingo pasitikėjimo.
ja.
Želigovskiui ęsant surištam tuvų. Jie atskrido iš San
Oficierai atmatas renka.
i vienam tūkstančiui vyrų. Bet
Tai
nugirdęs
Peret
tuojaus
Kuomet
gen.
Wrangelio
val

savo
pažadu I^enkų vyriausy go. Cal.
Antroji arml;a Gruzijon.
kazokai nepaklausė to įsaky
To
Prancūzų
nusprendimo
, nuvyko pas prezidentą Mille- džia susmuko, Prancūzai -mie
bei, esą sumanyta, kad dabar
Rusijos sovietų valdžia pa rand ir atsisakė būt mini.sto lai suskato šelptu ir gelbėti jo Rusai dar bežino. Nes apie mo. Pranešė, kad nuo jų gili maištą pakeisiąs Zeligowskio
REZOLIUCIJA SUSAI
klai gali būt atimti ne kitaip,
rėdė pasiųsti antrųjų raudo riu ‘‘pirmininku.
kareivius ir visus Rusus pa tai dar nepaskelbta oficija
štabo
viršininkas
pulkininkas
TAUTŲ KONFERENCU<
nųjų armiją į Gruzijos paru- ■Poincare didžiai nepasiten bėgėlius, pristatytus iš Krimo liai. Bet kuomet tas bus pa kaip tik su spėka.
Bobickis, šį kartą jau prieš
bežius. Karuoineuė jau gabe kintas, kad prezidentas jam į Konstantinopolio apylinkes. dalyta, galimi stovyklose su
Laukiami įvykiai.
patį Želigovskį.
WMshington, Sausio 17.
nama į Kaukazą.
kilimai.
nepnsiųlė ministerio pirminim Prancūzai apsiėmė tą darbų
Pačiam Konstantinopoly .nė
Vilniaus “valdžia” esanti Žemesniąja m kongreso
Pastaromis dienomis bdlše- ko vietos.
neapsiskaitę. Jie nepagalvojo, Pačiame Konstantinopoly gy ra jokių darbų, tad pabėgė griežtai nusistačiusi neklausy induota rezoliucija, kad
vikai išnaujo pradėjo neri Tad sudaryti kabinetų pa kiek tai daug jiems prisieis venantieji Rusai taippat ken liams ir kareiviams negalima ti Tautij Sąjungos
tnrybos zidentas sušauktų tautų 1
mauti su savo
kąruomene. galiau pavesta buvusiam mi- panešti išlaidų. Nes kareivių čia didelius vargus.
Buvo bus pragyventi. Gi badas yra kontrolės komisijos ir nepri ferenciją nusiginklavimo k
Tasai apsireiškimas aiškina nisteriui pirmininkui Briand. ir pabėgėlių buvo skuitoma jiems kiek gerėliau, kuomet baisus daiktas.
leisti plebiscito.
simu.
mas tuo, kad bolševikni sii Gal šitam ir pavyks atlikti apie 120,000.
jie turėjo pinigų. Šituos iš Vienatinis pabėgėliams ir
nepasitikėjimu atsineša į Vo tas darbas. Nes jis lahjaus Prancūzams šelpimo Rusų leidus atėjo begailestingns vnr kareiviams
išėjimas — tai KOVA SU GALVIJŲ MARU.
PINIGO KURSAS,
kiečių gen. von Hoffniano pa apsukresnis už Perėtą ir ki neoficijaliai gelbėjo Anglai ir gas.
grąžinti juos atgal Rusijon.
duotą talkininkams sumany tus.
Daugelis Husų buvusių ofi- Buvo pasiųtytns talkininkam*
Iš Veterinarijos ,le|MirtaItalai. Amerikos Raudonasis
mą prieš juos pavartoti inter
cierų
neturi
net
pastogės.
Mie

Svetimų šalių pinigi.i vedė,
tas sumanymas. Reikėjo jumis mento pranešta, kad sustab
Kryžius patiekė ddug daiktų
nacijonalę kar,Jonienę.
Ka HOOVER NEINEISIĄS
šuligatvių. susinešti su sovietų valdžia. dymui raguočių maro,
did nant nemažiau $2:5,000 Sausio
Rusų našlaičių prieglaudoms ga kur šuliniais
dangi talkininkai negali pa HARDINGO KABINETAN ir ligoninėms. Taippat kiekti Maistui renka atmatas užka Bet talkininkai sumanymą at žiausio Lietuvos ekonominio buvo tokia pagal Merebantn
siųsti Rusijon savo knruoniegyvenimo pavojaus — žavi nn and Trunt Co.:
metė.
galint šelpė ir daugybę pabė ba riuose.
.
t
nės, jie gali kartais prieš so Washington, Sausio 17.
Čia bijomasi to, kad kuo
Bolševikai tuo tarpu iš ši mas 80 — 90 nuoš. visų stam Anglijos sterlingų svarui $
gėlių saloje Proti,
vietinę Rusiją, užsiundyti Vo Anot įgautų čia naujausių ži
met Rusams
bus pranešta, tų išalkusių Rusų daug ko ti biųjų raguočių, ty. du mili Prancūzijos šimtui frankų
Prancūzai atsisako.
kiečius,
nių, žinomas buvęs maisto ad
Italijos Šibitui lirų
kad jiems atsakoma pašelpa, kisi. Jie mano, kad Rusai pa jardu nuostolių — yra jau:
ministratorius Eerbert Hoover Praeitą mėnesį Italai pas Rusui pakilę galės niaršuoti darys daug vargo talkinin 1. Surasta tinkama
viela Vokietijos šimtui markių
PIRKITE KARO TAUPYMO neineisiąs Įlardingo
kabine kelbė, kad jie ilgiau neišgalį ant paties Konstantinopolio. kams pačiame Konstantinopo stočiai
nub gyvulių
maro Lietuvos šimtui auksiną
ŽENKLELIUS (W. 8. 8.).
tan.
šelpti Rusų pabėgėlių ir tą Gen. Wrangelis buvo prašęs lyje. Tr tas galimas daiktas. skiepams dirbti Marvos dvare, Lenkijos šimtui markių

Bolševikai Skandinsią
Laivas

I
Pirmadienis, Sausis 17, 1921
yra nepriklausančių visai prie
Tadu jos neteks reikalo tartis
su Vokiečiais nei su bolšc-j
KATALIKŲ DIENRAMIS ikėjiuio. Statistikos sąrušuoTik ką gautos Knygos
se> pažymėti ir vaikai sulig ti
viltais. Todėl reikia pripažinkėjimų.
Tai-gi
vyriausybei
tautą, nors jis net nenori už-1 ti jų tautinę neprignknybę,
(Pabaiga.)
|gg kasdien* iiskyras nedėldlenlus.
engva butų kiekviename mies
PRENUMERATOS KAUTAI
iš Lietuvos
Ta sistematiška Lietuvos iš siimti veiklia politika nežiu-ljiems pagelbėti suorganlcuoti
te ir apygardoje išdaryti to
rint
visų
tikrųjų
Lietuvių
pa-1
savo
valstybes,
pripažinti
jų
■ICAGOJ IR UtSIENYJBl
niekinimo kampanija sudarė
eeeeeeeeeaeel 94.00
4.00 cį jau nuošimtį tikybinių mo kuolabiausiai nepalankių nuo trijotų kvietimo, kol žmonės Į patrijotizmą, kuris gerai sukyklų, kokis yra nuošimtis ti
Bažnyčios Istorija (215 puslap.) ......... t.............. 50c.
monę tarp Tautų Sąjungos de asmeniais tikslais pakenkusio- j gebės apginti savo šventos
.... 94.00
kinčių
šeimynų
ir
tokį
nuošiinji
visatiniems
Lietuvos
reikalluisvės
brangenybes
nuo
viso
Metų ••••«••••*•••••* 8.00
legatų. Keikia pripažinti, kad
Ar-gi kalta čia Katalikių Bažnyčia! .................... 50c.
lams ir padariusieji savo že-lkio imperijaiiziuo bolševikiPrenumerata mokasl Ukalno. Lai* į betikybinių mokyklų-, kokis
ir
p.
Voldemaro
atvykimas
Geskaitosi nuo užalralymo dienos yra nuošimtis betikybinių šei
Dvasiškoji iškalbu (Kun. Dro. Jauniaus) ............. 35c.
nuo Naujų Metų. Norint perraalnovon su įgaliojimu atstovau momis tarybomis su Vokietija, I nio ar pangerinanistifiko, jei
adreeą visada reikia prisiųsti Ir mynų.
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;ais
Lietuvai
veiksmais,
nei|j
a>s
tų,
kuriuos
p.
Painlevė
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darbo ir dėlto nebuvo lyg naini. Laužomos lankos ii ĮeĮ0
gaRa, kad negali- vaiirt), tai mus tauta to nepa- je buvo paskelbusi, sulig Val- (Prisiųsta lft Am. Raud. Kryžiaus)
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įHardingas ir daugelis kitų tuviai neatgytų. Išlieja savo
prie
civilizuotų
laut,ų
Sųsavo
pilietybę
tam
tikru
pa
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vieta. Beveik visose kitose pasielgdavo senovėje barbarų nenorinčių vadinti. Gabumų p. Valstijos Amerikoje nepriklau- vos Atstovybė yra gavusi nuo pienų kudikams.
Dr. C. Z. Vezelis
pse yra apšvietos ministe- gentys. K i tuomet Rusų bolše
Y. turį neabejotinai, diplomati -o, tai pasirodė reikalas istir- Amerikos Lietuvių keletą laiš- Pienas privalo būti grynas
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i, tai Amerikoje turėtų būti vikai buvo okupavę kai-kurias
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kuriuose buvo nusiskund- ir nieku nemaišytas.
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Svietos departamentas. Ki Lietuvos dalis. Apie tokias
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ta ministerija būva sujung žiaurybes retai laivo girdima.
arti 47-tos Gntv«e
piliečių, kad ir senai atvvku- ir prižiuromas, kad nesirastų
kus, apie jo intrygas neteko seniau. Red. prierašas).
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pareiškime iš Rugsėjo 11 die mas turi būti nustatomas taip,
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lų Ministerijos paaiškinimas, iki šeštos valandos ryto.
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kiekvienas miestas ir apvisai nėra. <Su neutrale zona tns susinėsiiiihs yni taip sun
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M turi savo statistiką, ku kinus prisieis apraudoti tuos Turės širdies. \e* Visagalis jus. būtent panaikinti 'visas
galimu susipėšji tiktai per kus, kad i r'jį gulimu skaityti,
jMižvinėta prie kokio t i savo kraugeringus darbus. mulo ir ĮH-rkrato visus žmo nel»\iltie- 'priežastis Lietuvai.) LIETUV08 FMKOLOf
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Pranešimas!

Keliaujantiems Lietuviui

I <1

Draugo” Kalendorius jau
baigiamas siuntinėti visiems
skaitytojams. Gerb. “Draugo”
agentai gavę kalendorius, pra
2 \ padalinti juos tiems, kunuolatos nuo jų tiesiog
“Dj-auga” ima.

ir gerbia juos už jų pasišventi
Šį Pavasarį
mų. Greit po to paaiškėjo, kad
KOVO J D. I!)2t išplauk* ant J.aivo SAXONIA per Hamburgą
Per Kalėdas musų Šv. Petro tie ponai tuojau buvo nubėgę
pirma partijų žmonių važiuojančiu Lietuvon kartu nu Jonu Roma
nu, Ijetuvlu Prekybon Uemlrovėš prezidentu.
parupijos bažnyčioj buvo gra pas vargotiiitkų ir siūlė gerų
Jei nori su tų partija važiuoti tai tuojau* mum* pranešk. Mcb
užmokestį, kad jis eitų vesti
žu. Pastangomis vargini. Juoišgumdiii paųportiiH ir vIkum kitu* reikalingu* dokumentu*, si partija
S
bus Lietuvoje Į laika pruilėti pavasario darbu. Galenite parvažiuoti
zo Kailiukaičio ir p. St. Pūro, jų “kardininkų ir šakininkų”
bu Jokiu keblumu n*.* p. Komunas važiuos kartu su jumis iki Įčuuno.
buvo sutaisyta puiki orkestrą. chorų. Be to jie gaudo gabiuo Jei kas iki Sausio 23 d. ka
Trečios kleso* kuinu iš Xew York iki Eytkunų $130.70 Pirmos
klesos $185.70.
Išėjus kun. laikyti šv. Mišias, sius parapijos choristus ir kal endoriaus negautų, prašome
Rašyk tuojau* dėl plat. .ar'
'olormuelju.
kad užgrojo orkestrą, u/.gic bina dėtis prie jų choro. Sako: duoti žinių, tai prisiusime.
LITHUANIAN SALES CORPORATION,
dojo choras, tai ištikrųjų ne “parapija sugrus.” Ar regėjo
“Draugo” Adm.
414
Ęroadvvay,
Boston 27, Mass.
galėjai alsiklausyti.lr taip gro te puikesnių žmonių? Mus pa
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiįi
jo bei giedojo Kalinių giesmes rapija gyvuos, kaip ir gy<as, K. Augustinas, J. M. Jur
[M*r visas Mišias. Įspūdį didi- vavo, nes turi gerų klebonų ir
gaitis, M. Jurgaitis, J. Berno
K«
no i r labai gražiai papuošti šiuosmet išrinko gerus komi
Telefonas Donlevaid 91M
tas, J. S. Jurgaitis, J. Masivisi altoriai, l’ž tat garbė pri tetus.
kas, A. Masikas, Jonas MasiSausio 27 d. Aušros Vartų
klauso seserims mokytojoms.
Susipratę Lietuviai neklau
kas, G. Rutkauskas, A. Rama
parap. svetainėje 2323 W. 23
glausis prie para
DENTISTAS
Kuomet nebuvo čia vargo sys JŲ.
nauskas, S» Ppšelskis.
pi. bus “Draugo” Bendrovės
S331 South Halsted Street
pijos,
dėsis
prie
katalikiškų
nininko, bažnyčioj vargonuodn
A. Paplauskas $6.(X).
šėrininkų metinis
susirinki
Valandos: S—1S A. M.
vo sesuo mokytoja. Ji turėjo draugijų ir visi veiks vienybė
1—5; 7—8 P. M.
mas. Visi šėrininkai kviečia
Po $5.00: J. Bei noris, K.
...................... ..................
je.
Atsimetėliai
ir
visokios
ir mergaičių chorų, kuris gra
mi atsilankyti. Kas negalėtų
Milkintas, P. Viltrakis, J. Izžiai giedodavo. Pasaulinių šiukšlės savaime išnyks.
atsilankyti, tejgalioija savo vie
bickas, J. Enčeris, O. RidamaVisų Pas.
ĮTel. Harrison 6588
dainų tas mergaičių choras
toje kitų.
Bus pasiųsti vi
kie, M. Vanagas, J. Jokūbai
DR. L C. BORLAND
uesimokindavo ir parengtuose
siems pakvietimai.
Kas ne Į 209 S. State Str. Kamp. Adkm
tis,
V.
Jasienis,
P.
VoznikaiROSELAND, ILL.
Lietuvių vakaruose nebuvo
gaus, tepraneša savo adresų, jValand.: 1 lkt 4 po piet. Nedel. 10
tis, P. Repšienė, V. Vaičiu▼ai. Iki 12 dienų.
kam padainuoti liaudies dai
kad galėtume pataisyti ir kad j
Lietuvis perkalbėtojas
kauskas,
P.
Šlajus,
A.
Braškis,
Antanas
Razmas
su
dviem
savo
sunais,
Lietuvos
kareiviais.
Sausio 3 d. K. ' Strumilų
nų, kurias musų žmonės labai
Sered.—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 12
laiškai galėtų pasiekti.
J.
Norbutftg,
.
Paulauskas,
J.
svet. įvyko brolių Kanovarskų
myli.
Kanitauskas, J. Rimkus, A. (Laiškų ir paveikslų pridavė p-nia R. Maziliauskienė iš Pradžia 7:30 vai. vakare.
spektaklis
Lietuvos
gynimo
P-as A. Pūras, veikdamas
“Draugo” Bendrovės Di
Paukštis, J. Buitkus, P. Želnis, Chicagos).
reikalams.
Pinigai
($44.85)
Pbone Seeley 7489
vyčiuose, matė, kaip musų
Pas mus ir vėl naujas ka jmns už tat. Šiame sunkiame rektoriai.
P. Balčiūnas, A. Larinaitis, Z.
pasiųsti
Lietuvon
A.
Stulgins

DR. L M. FEINBERG
jaunimas myli dainas. Tat su
Put ramentas, L. Aleksandravi- ras. Nedori Lenkai briaujasi laike neužmirškit ir toliau sa
Gydo specialiai visokias vyrti ir
kį),
valstybės
prezidento,
vai

manė jis sudaryti ir vesti
motenj lytiškas Ilgas.
eia, K. Skirmontas, A. Skir- Lietuvon. Labai daug paimtų vo tėvynės; sušelpkit kuomi
2401 Madlson St., kampas WeeVyčių chorų. Trumpu laiku dų, pažymint, kad perduotų montienė, S. Rusgis, K. Vaida- ir nukautų, taip kad po Lietu- galėdami.
tern Avė., Chicago.
gražus jaunimo būrys* suspie- L. Šauliaus. Čekis išpirktas lauskas, K. Dabeikis, K. Levic vų vėl kraujo upeliai teka. Te Naumiesty buvo didelis mi Extra Demonstracijų Parodymas Valandos: 2—4 po plet; 7—9 vak.
Nuudlnghtusio Automatiško išradimo Ktė prie p. A. Pūro. Sudaręs L. Prekybos bendrovėj.
kas, M. Valantas, A. Lionis, ka ne iš musų, Lietuvių, go tingas. Vaikščiojo po miestų Ctarninke 18 d. Sausio (Jun.) 1921
chorų jis pradėjo mokinti dai I neigus:
m. p. EliJošiaua svetainėje 4600 S.
P. Buividas, J. Katkus,' J. dumo, bet iš to, jog norim savo su karūnomis. Buvo karštų Wood
St. Pradžia. 7:30 vai. vak.
nas ir darbas jam sekėsi. įžangos buvo z............ $36.85 Šamas.
teises ir laisvę apginti. Nema kalbų, karščiausių raginimų Gerbiamieji:—
Dr. L L MAKARAS
...................... 33.50
Malonėkite atsilankyti visi kas tik
Greitu laiku Vyčių choras su Aukų
nykit, kad mes rankas nulei stoti į kovų prieš Lenkus ir au žingeidaujate
Metnvys Gydytojas ir Chirurgas
Po
$3.00:
J.
Juškevičius,
J.
naujai* išradimai*. De
p. Puru stojo vakaruose prieš Viso............................. . 70.35 Zakaras, M. Petrauskas, A. dom ir lauksim, kuomet mums koti kas kų gali dėl sužeistų monstracija (paroda) bus labai žin
Ofisas 10900 8o. Michigan Avė.,
geidi. Bus geri kalbėtojai.
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po
publikų ir žavėjo jn lietuviš Išlaidos:
Lenkas iš nugaros pradės kai kareivių, Raud. Kryžiui. Buvo įžanga visiems dykai. Kolektus ne
piet, 6:30 iki 8:20 vakare.
Bernotas,
A.
Jusevičiutė,
L.
Skelbimas.................... $10.5<
bus.
Kviečia Komitetus.
Reaidenclja: 10638 Perry Ava.
komis dainomis.
Domarkas, P. Dilba, R. Juška. lį lupti. Kas yra vieiia kartų mieste rinkliava, kaine surin
Tel. Pullman 842
Tada išgirdome, kad Keno- Svetainė ................ .. 5.1 M
ragavęs Lenkų malonės, tas ko nemažai aukų. Rinkimas
F,
Jakaitis
$2.50.
slion atvažiavo vargonininkas l'ž vK'ų programų ... . 10.1 M) Po $2.00: A. Navickas, S. daugiau nei girdėti to nebnori. aukų nepaliaus per visų mėne
Juozas Kailiukaitis.
Pūras Viso........................... . . 25.50 Denhauskas, A. Jankus, A, Lenkai yra musų išniekinto- sį. Ir aš kelis žodžius kalbėjau
Tel. Randolpb 2898
nudžiugo, kad bus kam cho Lieka Liet. Knnliains . .$44.85 Daugėla, P. Daknis, J.. Pi Ii pas, jai.. Jie kit:>ip musų nei neva Nors menkas kalbėtojas, bet Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias
vaistas
tavo
skilviui
yra
EATOA. A. SLAKIS
ras vesti, ir jis, kaipo darbo Vakarų rengė savo lėšomis P. Čeponis, V. Čeponienė, J. dina, kaip št.nų vaikai, kek vis-gi kalbėjau.
NIC.
Prašalina visus nesmagumus
ADVOKATAS
o tas reiškia, kad rei
Ofisas vidormiestyj
žmogus, bus liuesas. Įstoja.- •lonas ir Adolfas Kanovers- Varonaitis, V. Dilhienė, J. Lap šių vaikai arba pagonys. O Gana jau bekalbėti apie tų suvirškinimo,
kia pamėginti vienų.
Parduodama
ASSOC1A1ION ULDG.
Kailiukaičiui Vyčių kuopon, kai, iš CIeveland, ()., aukoda kovski, T. Daukšas, F. Vegno- jie nors save skaitosi katali baisų karų, nes jis mums jau pas visus aptickorius.
19 So. La Šalie St.
Valandos: 9 ryto iki 5 po plotų,
A. Pūras pirmas paprašė jo, mi kelionės lėšas. Daugiausia rus, A. Pronckus, V. Lap- kais, bet jų darbai tikrai pa įgriso. Dabar yra neišvengia
runedėllals iki 8 vakare.
kad apsiimtų vesti Vyčių pasidarbavo p. Vincas Klivic kot'f, K. Šiaučiūnas, J. Levona- goniški.
Nedėlioiuis ofisas uždarytas.
mas, kad iškovojus Lietuvai
J. P. WAITCHES
chorų, ('boras prašymų purė-, kas su savo šeimyna. Prisidė vičia, J. Kipas, A. Schalitt, M.
Musų žmonės daro visokias laisvę ir nepriklausomybę.Siun
LAWYER
niė, o J. Kailiukaitis sutiko bū jo prie to darbo ir ponia Dar Dabeikis.
pastangas, kad nuo jų atsigi čiu fotografijų savo ir poros
LIETUVIS ADVOKATAS
/5SS
ti Vyčių chorvedžiu ir visa gienė, ]>-lė J. Dargiutė, p. S
nus. Eina į karų, duoda kas kų vaikų kareivių: Petro ir Sta Vakarais: 4600 S. Ashland Avė.
Po
$1,00:
A.
Venckus,
J.
RaTel.
Yard*
1053
,
energija ėmėsi darbo. Viskas Petrei kis,-d. Grinis. p-lė O. Ja lavičia, O. Jakaitienė, A. Mi turi, nes reikia suprasti, jog sio. Žiūrėkit, kaip jūsų dėdė Dicn. ItcMim 518—159 N. Clark 8t.J
imšauskaitė. l'ž lai ačih vi
Tel. Kandolph 3507
J
ėjo gerai.
kniumi, P. Vasilkoff, F. Bar Lietuvai yra slinkti, liet drų- su savo sunais kareiviais iš
Perkėlė savo ofisų po nu
siems,
o
labiausia
p.
Klivic
sumas'
i
i
r
karžygiškumas
musų
rodo.
Aš
sau
sėdžiu.
Vyresnis
Vyčiai ir veikėjai, matyda
tašius, A. Bemetąs, J. Tamo
4729 So. Ashland Aveni
mi p. J. Kailiukaičio gabumus kailis už didį prijautimų ar šauskas, M. Bartkienė, J. Buit- kamomenės, tai neapsakomas. Stasys stovi užpakaly. Jis bai
SpetdjaUstaa
fel. Canal 8222
tistams.
Jie
nieko
neėmė
už
Žinoma, mes vieni negalėtu- gęs tris klesas gimnazijos. Ka
ir pasišventimų dailei, pra
DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ UC
kinkas,
J.
Kraučiunas.
A.
Šim

butų ir pragyvenimų.
DR. C. K. CHERRYS
ulėm viską taip užlaikyti. Bet rui užstojus mokslas liko per
dėjo prašyti klebono, kad pa
kus,
B.
Jokūbaitis,
Z.
LapValandos nuo 10 Iki 12 Išryto: nuo
Lietuvis Dentistas
Spektaklio programa buvo
'2 tkl 6 po pietų: nuo 7 Iki 8:30
inės
esam
labai
dėkingi
jums,;
trauktus.
Petras
stovi
prie
imtų jį nž vargonininkų. Klim
kovskaitė, V. Lapkovskiukas.
2301 Weat 22-nd A So. Leavttt SU.
vakare. Nedėliomls 10 Iki 1.
Chicago.
komis paklausė ir paėmė. Nuo susidėjus iš B) dalių ir V. Lapkovskaitė, V. Šapui is, broliai ir seserys, Amerikoj dešinės šalies. Jis valandai
Valandos 1:30 A. M. to 12 N.
Telefonas Drcsel 2880
tęsėsi
dvi
valandi.
įžangi
gyvenantieji, nes girdime, kad paliuosuotas kol aš pasveikto laiko mus varg. pradėjo
1:00 P. M. to 8:00 P. M.
A.
Krisčiunas,
S.
Rimkus,
A.
'i—
A. Razmas.
chorų mokinti ir bažnytinių ne prakalbėlę pasakė p. V. Kuncias, F. Šeimomis, J. Vit jus didesnį dalį užlaikot. Ačiū siu.
Klivickas.
Vidury
programos
giesmių. Viskas gerai sekasi.
kalbėjo A. J. Kanovarskis. Po kus, D. Stonis, A. StanislovaiA REAL BARGAIN
Kuomet kuri draugija įren kalbos buvo tyikt
REIKALINGAS tuojaus at
DR. S. BIEŽIS.
renkamos aukos tis, A. liatkus, K. Poškus, A.
LIETUVIS GYDYTOJAS
gia vakarų ir užkviečia chorą,
Zakarauskas.
sakantis Vargoninkas. Alga
Aukojo:
IR CHIRURGAS
Nauja Knyga iš Lietuvos
tas Tiekiiomct neatsisako nuo
2201 Weet 22ad Street
Po $1.00: A. Klivickas, J. Viso surinkta .......... $559.50 $75.(M> Ir ineigos. Atsišaukti
Tel. Canal 6222
UCING
dalyvavimo ir patarnauja vi Pečiukaitis, L. Barkauskas, K A. L. Pusi. Kliubas auk. 100.00 pas
«♦—»
“KUNIGAS DVIDEŠIMTOJO Res. 3111 W
"v
'Zu>. aiuzviuivy 4*88
soms katalikiškoms draugi Macalskis. A. Jankus, P. Sa- Šv. JuozufMi dr-.ja ..
100.00
1 Kun. E. V. Grikif.
n
3
60
AMŽIAUS VISUOMENĖJE'
Ai
joms. Net iš kitų miestų atva mašaitis, K. Grinienė, P. lira Šv. Onos. draugija .
50.00
396 Church Street
Kaina
35c.
žiuoja musų chorų kvosti da zauskas, J. Kučauskus, J. Pa S. L. A. 289 k p. . ..
25.00
New Britain, Conn.
lyvauti į kokius nors iškilmin valdų, J. Gedminas, A. I’ui* L. S. S. 228 kp. . ..
10.00
Labuį naudinga knyga pusi
UotffaltnKHH vtirgoninlnkiiH. Knljs
gus -įrengimus. .
Viso
.................
.
.
$844.50
skaityti
kiekvienam. Jų .para
dokas, V. Kairi kas, V. Žiogą ve*tl chorą. Alga gera, KrelpkiticH
Balio
pelnas
...............
OO.OO
prie
:
šė kun. M. Krupavičius krik
Bet. ant nelaimės, chore at K. Abromailieriė, J, Abromai
1900 8. Halsted Str.
KKV. J. KASAKAITIS
siranda asmenų, nežinia dd tis, P. Lidimta-. P. Petrcikis
ščionių
demokratų
partijos
|l»0« < urroril Avė, ttnetM'Mtcr,
Y.
Tel Canal 911*
GERIAUSI
t
Sykiu ................. $913.5G Mokintg ant vurgoninlko, ptileAko vadas Lietuvoje.
Valandos: 10 ryto Iki 8 vakare
kokių priežasčių pradedančių K. Kanovarskjs. K. Draugelis
GORSETAI
Oyventms*
t isus aukos pasiųstos per vieton prie l,let. Katalikiško* para• nerimauti. Salto: “Aš neisiu S. Lelionis, J. Dalgis. J. Janu
Adresuokite:
DIKTOMS
2811 W. OSrd Ptr.
pljon gultu ve«ti ebora. Jeigu kuriam
giedoti, nei prie vyčių.” Nei . |„„įs y, ParieŠčitis, M. Ožnla, Liet. Misijų Liet. Gynimo Ko Iš gerbiamu kloVbnil Imrlau reikalin
Tel Proapect 34**
“Draugo” Knygynas
MOTERIMS
ga .1 inelfl/.iu mImIšuuMI įtekančiu ant
tiinžu, neapsvarsčins dalykų P. Mulakatiskifs, P. Sluzas, S. mitetui.
.Z
rašu :
2334
So.
Oakley
Avė.
Chicago.
LENGVI bet
Aukojusiems tariame širdin
n. S.
sakyti
aš mesiu taip ('i uzelis.
432* Sn. Ilonore Ntr. l'likago.
STIPRUS______
naudingas organizacijas, kuKitį po 50c, ir smalkesniais. gų učių.
munlnkn"
DIDžmruTST
Tel.
Canal
222
KKIKAI.INUA
ie
na
moti
riM
prie
nu

S.
A.
Venckus.
Fin.
rait.
rios veikia taiitos ip hažuyA. J. Kanovarskis.
imi. Hkulbti nereikia darbo kaip ir
p. ,irmur,”lr,,r‘PARDl’ODAMI
DR. E. Z. ZIPPERMAN
čios labui.
nėra. tik 1I11 kūdikių* ten nektek prtJuostų
w. NKAPKtBUOBRIGHTON
PARKO
J.IETU
--------- (ant „,
lira.
METI
VISKAS
DENTIHTAS
tlnrčtl tr valgyti paduoti ■— tie kūdi
Ini.li,). o mm to,J0HNST0N CITY, ILL.
TAM LAIKUI
Štai, parapijų.- susirinkimą.*.
kiai yru nemaži yra 5 Ir i) metų.
1401
No.
Halsted
Ntrcct
HARVEY. ILL.
■lt)Mlm.
jum.
I*.
VIAM8.
^mėrlnlmul.
apmokama.
O «ij iiuikeMi'lų eillikxim. Meldžiame
Vai.: Panedėlj, t’tain. ir Kctvcrgo
\ ieni jin eina daryti gera, kiti
utelšaukll vtiutlškai ar laiškų.
nbmo nycivnc-rASinoN mrnnrre
9:30 Iki 8:30 vak.
Auka
Lietuvai.
Nebūkite
Be
“
Draugo
”
bk M.33 lot— bm
ĮĮ«w Twt
JONAS
Ut£l>W£f.l.
tų gerų aidyli. Visokio plauko
HeredoJ ir Hubatoj 9:30 Iki 6 vak.
Lietuvių auka Lietuvos gy
7:in M. Ml. Igitils Avė.
I'hlcugo. III.
Pet. Ir NedėlIoJ nuo 9:30 Iki 1-mnl
tvarkos ardytojų priėjo pilna nimo reikalams. Bendrai vei Kazimieras
Ant t.ntru luitu.
Stasiulis
iš
“Draugą” dienraštį galima
Mex geriausių taisome divntls
už prleinumkuislu kaina.
svetainė. Jiem- nerūpėjo pa kiant draugijoms ir pavie Johnston City', III., priilavė VA KOI >N I,N K AS, jailtiua valkynas gauti be kitų vietų ir liose:
PLATINKITE “DRAUGĄ.’
vIcloM. Puburlinc vieta, kurių
lapijos reikalai, bet tupėjo niam.-, aukos buvo renkamo “J,raugui ” $J(UMI aukos Lie paieško
T. ŠIMKIENE,
lizinui yra pirma. Turiu eptntatt šių
dėlei rinaiifUnių aplinkybių pakenkimą.' jai ir klebonui. K lai einant namus.
tuvos
Gynimo
Komitetui vietų
rupljnje. Klebono paliudijimų gailu 4358 So. Tairfield Avė.
da padalė parapijom- įsileidę
Kaune,
Aukojo:
prlHiųati pareikaliivii*. arba galima
KRUKAS BROS.,
užklaiiHii klebono šiuo antrašu: Kev.
tokius asmenis, kurie visur T. Lubis ................... $15.00
Adm.
H. .1. f'epunoplH. 31X Kourth Avo, 3853 So. Rockwell St.
MomeMlead. I’u. Mano anlrašuM
tiukšmų kelia. Priėju- prie K. Tilvikas ................ 13.00
VINCAM VICI)OVIS
BU0IUNA8,
Negali Būti Links
Vaistas Kuris
I laušimo apie vargonininkų ir
Po $11.00: K. Kazaimii.-ka
RED. ATSAKYMAI.
32H Inmniųiiv Way, llonirMcitd. I’ų.
2900
W.
40th
Str.
ma*
Kuomet
Vi

chorų, jie (triil-.šmndai iai) pir B. Mačioni-.
Reikalinga* Visiem*
l'nleškaii rando* dėt grocerbi. ge
duriai Nedirba
mutiniai pradėjo šaukti, kad
I’o $10.00; S. Venckus, K
Nakčiai (Detroite, Mieli.) roj Lietuvių apgyventuj vtetoj. At- J. ŽOLYNAS,
Tikram turi pasirašymu
4063 So. Maplewood Avė.
Maža Pigulkn
nereikia vargonininko, kad l’etronniti-, K. Norvaišas, K Apie jaunųjų vyčių vakarų Kišauklteįni ki« u» rt ui,, to.
ŠIsšns Dosaa
J3.li s. OftMcy Avė.
J. SYMONAS,
choru-, girdi, eina giedoti Virmuiiski-, A. Nausėda, J jau buvo rašyta “Drauge”, (J. II.)
Maža Kaina
“de| iiimio”. Ar-gi išniiiiliri Kaškelis. J. Norvaišas, A. Ski lodei Tamstos koresp. nedėsi Paieškai! Juoao Ktr.išeo H metai 4140 So. Maplevvood Avė.
gyveno )*l»et»oygnn Wi»e. dabar ne
Kraajao iiotiiilntl. Galotln
ARTER’S IRON PILLS
ga yra jų klausyti. Parapijų inonla-i, P. Milašius, .L Šian me. blukiame iš Tamstos žinau kur gyvena Meldžiu Mleišaukll J. SMITH,
grtetaoluul IMtll4ku4«
Jum. pageli****, pumrgtuklte
į
r«)M ( •«( Al.ll N AK
nyf;.i- m gr-inintiikei •Minia-,, J. Milašius, K. šilui daugiau žinių.
tom bo t J *»t.
felieboygMii, Utar. 3813 So. Kedsie Avė.
KENOSHA, WIS.

PRANEŠIMAS.

DR. G. KASPUTIS

EXTRA!

DR. CHARLES SEGAL

Dr. A. L. Yuška

’5-"

'i

Carter’s Little Liver Pilis

mum

______

j.

4 ----- • _ __
I CHICAGOJE.

ORAUGK3

Pirinadi^nis, Sausiu 17, 1

jais susėjo ‘į parapijos svetai įneika, B. .Tudikaitis, J. Genis, ĮjiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiMiiiiiiiiHiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiuiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimitiNHiitiiMiai
nę užkandžio pavalgyti. Alto F. Juška, V. Jakaitis ir A..
riaus Puošimo Draugijos narės Pranskunas. Smulkiais $9.12.
iškėlė tikrus ir gardžius pie Pinigai pasiųsti Lietuvos
tus. Buvo daug įvairių pra Gynimo Komitetui per Lietu £ SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DA STATOME PIUŽ PIKTADARYBES KAL GANA 5c. U2 VAŽINĖJIMĄ
NIGUS Į PASKUTINI PAŠTĄ Į 30 DIENŲ.
3
kalbų.
vos Misijų.
GATVEKARIAIS.
TINAMAS BUVĘS PROKU
Du gerieji kalbėtojai pp.
Komitetas.
RORAS
Esame registruoti Lietu
Radomskis
ir
Pocius
paskui
Parduodame laivakortes
r’ '9**
Taip .-ako George W. Juekvos Atstovybės AVasliing-iisimislijo pereiti per sve
IŠ BRIGHTON. PARKO.
| į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Valstijos tarybos parolinoti son, Cbicagos komunikacijos
tone.
čius rinkdami aukų. Štai čia
ii susimylėti kaliniams tary komisijos inžinierius. Taip jis
•
paduodame aukotojų sąrašų.
Sausio 5. 1921, MeKinlcy
bos pirmininkas Will Colvin liudijo miesto tarybos komu
Parduodame lotus, na
Padarome
lega!iškirs
do

Vladas Bukarevičia .. $15.00 purk svetainėje įvyko metinis
kaltina buvusi valstijinj pro nikacijos komitetui, kurs ap
mus,
farmas, padarome
kumentus,
dovemastis,
Po
$10.00:
kini.
F.
Kudirka.
Liet.
YVeiii
36
kuopos
susirinpaskolas ir apdraudiiame
kurorų Cook apskrity Hoyne galvoja pienus, kokiuo laidu
įgaliojimo aklus.
J. JuŠkevičia, P. Mažeika, Ad. kinius, kuris buvo ylin skait
nuo ugnies.
už. priveisimų daugybės pik sumažinti mokesnį už važinė
Marozaitė,
J.
Matulaitis,
S.
lingas.
Išduota
raportai
iš
bu

jimų‘čia galvekariais ir vir
tadarių šitame apskrity’.
Vitalius, V. Radomskienė, Ad. vusių vakarų. Vieni priim =
Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas
Calvin sako, lloyne tarnau šutiniai- geležinkeliais.
Malakauskas, Ant. 'Stanevičių. ti, kiti atidėti kiliuli susirin
damas |wr aštuonerius nudils
Jackson sakė, kad gatvaka
kimui. Atstovai iš L. V. Cli.
buvo padaręs
nusistatymą rių kompanijai vežimas gat- J. Karnašauskas $6.00.
npskr.
susirinkimo išdavė ra
Po $5.00: P. Šliogerienė, A.
kuom* visus suimtus
pikta vekariu vieno žmogaus alsi
darius paliuosuoti -po paran eina tik pustrečio cento, įs Kaminskienė, S. Povilionis, M. portų ir paragino narius įsira TllllllMII.... I1IIHIIIIIIIIIMI...... lllllllnillllllllllllllllllllllll|IHIIIIIIIIIIIIIIIIII||||||||||||||||||||WUUIIIIUIIIIIIIIIIIIIII||||||||HIUa
Viduntanienė, K. Kaminskie syti Apskr. Dramos rateliu,
ka. !)*•! to
jo nusistatymo kaitant visas išlaidas.
nė, J. Šiaulienė, K. Kaltis, M. kuriu daugelis 'įsirašė.
Chiengon suplaukė iš visur vi
I,
Tuo tarpu kompanija ima
Tame susirinkime buvo sve
šokio piktieji gaivalai ir šian Sc. Taigi penkis ir pusę cento Jnsimiiiskienė, J. Kultis, P.
EXTRA! Palikta musų sankrovoj. EXTRA! .
die nelengvas daiktas juos vi pelni.jnsi kasdien nuo kiekvie Knvarskienė, K. Mikšaiticnė, čių iš L. Vyčių 24 kp. (West
A.
Tėvelis.
A.
Radziukis,
Ona
Sides),
kurie
užkvietė
mus
Štai kur stebėtina proya nusipirkti augStos rū
sas išgaudyti.
LIETUVIS ADVOKATAS
no važiuojančio.
šies OVARANTl'OTA. VICTROLĄ vertės iki 9250.00
Juozaičiutė,
P.
Raekns,
J.
kuopų
į
šokių
vakarų.
Pakvie

Ofisas Didmlsstirų
tik už 235.00. priedų Veltui 12 rt^ordų, 300 adatų Ir
lloyne Į tyi atsako, kad m*
Inžinierius Jackson ,Ritu Bruozis, Domicėlė Čeponis, Z. timas priimtas. Kitas pakvie29 So. La Saite Street
DEIMANTO
ADAT4.
šios NAUJOS PUIKIO8
Kambarls 814
Tel. Central 38X4
jis priveisęs čia daugybes pi liu Cbieagoje įvesti dviejų auVICTROLOS palikta musų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
ktadarių, bet patsai Calvin sa gštų gatvekarius, ypač tose Petraitienė, O. Tnmošaitė, .T. Įjimas laišku buvo prisiųstas iš Valandos: 9 ryto iki 1 po piat
vienu MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES
Ilitinienė,
M.
Luckuvienė,
M.
L.
V.
35-tos
kuopos,
kuris
taip

West
Oflr*»
UVARANCIJOS. Kain tai pirkti iš antrų rankų
vo paroliavimais. Hoyne sa gatvėse, kur kasdien reika
1201 W. 22-nd Stree*
mašinų, kuomet rali pirkti PUIKIĄ. NAUJĄ OVAko, kad nesii"|M*ta
suimtus linga vežti daugybė žmonių. Vebrienė, FJ. Labanauskienė, gi priimtus. Paskui išrinkta Kerte Leavltt St Tel. Canal 2155?
RANTUOTĄ VICTROLĄ vertės iki 9250.00. tik ui
A. Kai raitė.
valdyba šiems metams. Pirmi Valandos: nuo 4 Iki S po plet !•*
235.00 su rekordais Ir adatoms VELTUI iš muaų
piktadarius
bausti ir siųsti
duo 7 Iki t rike»*
SANKROVOS.
Po
$3.00:
kiui.
prof.
P.
Bu
ninku
išrinkta
p-lė
Zopija
a
kalėjiman, kaip tuojaus jie bū SUAREŠTUOTA 300 INTA
Pilnai užtikriname tamiata, kad nėra kitos krau
evs, A. Radzevičius, Stefanija Mastauskaitė. Ji daug darbuo
tuvės nei sankrovos tyrios musų sankrovai palygi
davo paroliuojami.
nant nupirinlrnu.
RIAMŲ.w
Miksi s, P. Petraitis.
jasi Cbicagos vyčiuose abelSankrovos
Mes žinome, kad apsimokės tamlstaC atvažiuo
ti, nepaisant kur ryvenat. Taipgi tmes turime kele
nai,
o
ypatingai
36
kuopoje.
Po
$2.00:
Ant.
S.
Pocius,
P.
Kaina tik tu augštos rųšies TIKROS ODOS IR VELOURO
PATARIA PANAIKINTI
Naktį prieš sekmadienį ChiS.
D.
LACHAWICZ
SEKLYČIOMS SJ2TU. kuriuos parduosime už pir
Jai
vadovaujant,tikimės
šiuosSmilgevičių,
J.
Vilčauskas,
EI.
EGZAMINUS.
-LIETUVES ORABORIUS
ėagos policija smarkiai pasi
mų pasiūlymų. Mums reikia vietos.
miet
nuveikti
w
daug
naudingų'
■ Patarnauju laidotuvėse koplrlaupia. RolRadzevičienė, J. Virbickienė,
Mes pristatysime ^VISIŠKAI VELTUI mieste Ir
Ikale ninldilu atalftauktl, o mano darb
darbavo. J policijinių nuova
priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C. O- D. LIBER
Ibualto ulganAdlntl.
darbų.
Vice-pinn.
liko
p.
R.
K.
Mikšaitė,
P.
Ziekevičia,
Z.
Nortlnvestern universiteto dų kalėjimus sugabeno apie
TY RONDSAI PRIIMAMI.
|2S14 W. 2Srd PI.
OhlcMo, 11!.]
Andreliunas,
protokolų
raftiMaseliunienė,
M.
Stulgiutė,
Atdara
kas
dienų
iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p.
Tel.
Ganai
21M
profesorius Bernstorff pakėlė 300 visokios rųšies intariamų
ninkė
pasiliko
ta
pati
p-lė
A.
J.
Patinuką,
K.
Gasirlionis,
Tp.
miftianvnių panaikinti studen piktadarių. Šiandie daugeliui
NATIONAL STORAGE C0.
Auš raitė. Reikia pažymėti, kad
Malakauskas,
tams visokius egzaminus ir iš ji) turės gerai kliūti.
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambarls
«
ji
kp.
raštininkauja
dauginu
Viso
labo
$268.00.
2023
So.
Ashland
Avė.,
Kampas
21-os
Gatvės.
patarė jis studentams tuo rei
kaip du metu. Vargiai kas
kalu paduoti peticija fakulte PAVOGTAS ŠEŠTAS AUTO
galėtų taip gražiai surašyti
tui.
MOBILIUS.
protokolus,
kaip surašo p-lė
Iš
WEST
SIDES.
Ar studentai paklausys, ne
Aušraitė. J. Stankus, finansų
žinia. -Bet prof. Bernstorff
Praeitų šeštadienį l)r. Hen
MES GALIME GAUTI PILNĄ SUMA Už JUSU • I
Draugija Lietuvos Ūkinin raštininkas, liko tas pats, ižd.
tvirtina, jog universitetuose ry L. Baker neteko nutomobiKada kankinies
dėl
galvos
egzaminai — tai senovės am liaus. Pavogtas. Per praeitus kas priešmetiniam susirinki ir-gi tas pats p. Izidorius Pašskaudėjimo, kada regėjimas įti
nsta skaitant, siuvant ar tolyn
žių, liekana, kuri visai netin trejus metus jo šeštasis auto me nutarė pasiųsti Lietuvos kanskas, kuris jau ketvirtus
žiūrint — tai reiškia, jos pri
metus
iždininkauja.
Iždo
glo

kareiviams
knygų.
Sudarytas
valote kreipties i manę klausti
ka naujoviniams laikams.
mobilius
pavogtas.
Tr
tik
du
patarimo dėl jūsų akių: mano
✓
JuškeviČia
ir
K.
ŽaToms

bėjai
tam
darbui
komitetas
ir
įga

»._ Prof. Bernstorff sako, kad buvo atrasta.
20 metų patyrimas suteiks
/
liota atsišaukti į savo narius kas, maršalka A7 Sriųiša, resiz.
Jums gerluuej patarnavimų dėl
Jeigu Jus turite Liberty Bondsus ir norite
studentams turi būt duodami
Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklės
Ignas
Sakalauskas,
koresp.
bei
Į
geros
valios
vietinius
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite
diplomai atsižiūrint į kiekvie DU SALIUNININKU PA
Ligos gydoma specljalisto,
W. F. MONCRUFF, M. D.
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime
žmones, kad paaukotų kny St. Pieža.
no jų darbų, lankymą moks
PUOLĖ KALĖJIMAN.
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antraSu
gų,
kurie
turi
atliekamų.
Baigiant susų-inkimų p. J.
lo įstaigos ir pasielgimo re
JOHN J. SMETANA,
Manoma pasiųsti knygų, kiek A. , Mickeliunas. buvęs kp.
AKIU SPECIJALISTAS
kordų.
Federalis teisėjas Gandis už
1801
S. Ashland Avė-, Chicago.
tik galima bus surinkti.
pirm., iš Waukegano per te
kertė I8tos gatvės; 3-člos lubos
pardavinėjimą svaigalų du saKambaris 14-15-14-17
L. L. P. stoties raštininkas lefonų sveikino naują kp. val
SUIMTI 4 PLĖŠIKAI.
35 South Dearborn Str.,
l i imi ninku nubaudė galėjimu.
Chiajto, niinois.
Viršui PLATT'S aptlekos
dybų,
linkėdamas
jai
podraug
atsišaukė,
kad
draugija
paau

Kalėjiman gali patekti visa
Tėmykito mano parašų.
kotų kiek pinigų atspauzdi- ir’ visai kp. pasekmingiausių
Keturi plėšikai užpuoli* pa eilė kitų saliunininkų.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9
vak. Ncdėliomis nuo 9 ryto iki
riiinui laiškų “Atsišaukimas į šių 1921 m.
skolų bankų polium. 2319 So.
12 d.
Koresp.
Wcntwortb avė.
Nepavyko. KOVA PRIEŠ CIGARETUS. ’ydus”, kad ir jie pirktų Liet vos Paskolos bonų, nes sto
Tik apsišauilvta. Kiek palau
IŠ BRIGHTON PARKO.
tu
s iždas tuščias. Draugija iš
kus policija visus keturis pik Vakar buvo metinės proliitadarius sučiupo ir pristatė bicijos įvedimo šalin sukaktu sav > iždo paaukojo 3 dol.
PRANEŠIMA^
S. S. SAX0NIA 14,300 Tonų,
Amerikos
Lietuvių
R.
Kata

Nutarta įrengti keletu nau
kalėjimą n.
Dr. M. T. STRIKOL’IS
vės.
Kaikuriuose Cbicagos
Sausio 22 diena
dingų prelekeijų. Galutinas likų Federacijos 19 skvrio la Ltetūvli Gydytojas Ir Chirurgas
priemiesčiuose “sausieji” paPerkelia ofisų i Poople Teatrų
Kambarių Kaina ....ė.*............ $180.00
15 TEISĖJŲ KLAUSYS KRI liiifiėjo tas sukaktuves ir pra apsvarstymas palikta sekan bai svarbus susirinkimus bus 161« W. 47th 8L
Tel. BouL 1M(
3čia Klasų Kaina ........................... $125.00
šiiindie, t. y. Sausio 17 <1., 7 Valandos: 1 Iki S po pietų. 4 Iki 8(
MINALIŲ BYLŲ.
dėjo- kampaniją prie cigare- čiam susirinkimui.
vak. Nedėl. 10 Iki 12 rytų.
Surašinėti savo narius, pir- vai. vakare, Nekalto Pins. Šv.
Pridedant $5.00 Karės Taxų
Res. 2214 W. 4Srd Street.
tus.
Nuo
ryto
Iki
plet.
;ilsius bonų buvo naudingas P. M. parapijos svetainėje. Vi
Su šiandie Cook eounty pen
Tel. McKlnley 302
TIESIAI I HAMBURGĄ
sumanymas,
nes paskutiniu lai si <1 raugi jų atstovai ir katali
kiolika teisėjų ims vesti kri Buenos Aires, Sausio 17. —
3čios Klasos Kaina į Eitkūnus per Hamburg $130.40
minale^ bylas, kurių čia susi Tarpe Peru ir Cbile pakilę ne ku visi subruzdo pirkti, kad kai veikėjai kviečiami atsilan
Pridedant $5.00 Karės Tašų
kyti, nes turim iš Centro svar
rinko apie pora tūkstančių ir sutikimai gal pasibaigs gra nepasilikti be bono.
Valdyba šiems metams ii- bių pranešimų, ir reikės aptar
nebuvo kam apsidirbti. Vadi žiuoju.
Jūsų mieste randasi lokalia agentas. Eik pas ji. ’
ti šiaip daug reikalų.
rinkta ta pati. v
nasi, piktadariams turės pasi
Valdyba.
Susirinkime dalyvavo gan
■
baigti gražios dienos.
ADVOKATAS
i
Oflsaa Dldmlestvl:
daug narių, bet aukų Lietu
29 South La Baile Street
vos kareiviams nedaug siūlėjo.
SUIMTA APIE 100 JUODU
'o « r
|
Kambarls 224
STPAKMT
Pastebėtina,
kad
nei
vienas
KŲ.
1O«
V
|
Telefonaa: Central 222*
IO
______________ l
neišmetė nei penkinės. Šiame
STRAKHT
Nužudytus valgomų daiktui AUŠROS VARTŲ PARAPI susirinkime surinkta aukų
Karolina Kukuraitienė pa - Vakarais, 812 W. S3rd St
$59.12.
krautuvės savininkas Hyman
JA. CHICAGOJE, ILL.
budavojo koplyčią ant šv. Ka
Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
Telefonui Vards <**’
S
Aukojo:
Rotstein, 2816 So. State gat.
zimiero kapinių. Perkėlimas 5
koks Havana cigaras.
|9
Paklausk savo krautuvntnko—Bet Jetga
Sakoma, tai atlikę juodi plė Si'kmadienije 9 Sausio Auš P<» $2.00: K. Dominas, Zu- minuių vyro, sunaus ir dūk
kraatavntaikas netari—rašyk mama.
šikai, kurie nužudę žmogų, ros Vartų bažnyčioje \Vest pnstis, ir J. Tumas.
ten kūnų atsibus 18 d. Sausio.
Po $1.00: P. Pranskunas, A. Pamaldos bus laikomos 'šv.
pelniję tik $13.
Sidėje buvo neperdidžiausia,
. Policija suėmė apie 160 juo bet už tatai labai maloni iškil Jakaitis, J. Paunksnis, J. Si- Jurgio bažnyčioj, prasidės IR PREKYBOS
Lanseat Ind<ptnd(r1t CįJar Facftru mttit VbrM
DU Siaigiklf
MOKINA:
Lietuvių
Ir
Anglų
kalbų;
dukų.
mė. Vielinis klebonas su mi- manonis, L. Beržinskns, J. Ži 7:30 vai ryto, po pamaldų va
Orammar Hchool, Hlgh Sehool
Ir
- ■ _—
,
Ar. _____ ■
nistrantais išėjo pasitikti pra lis, A. Kaminskas, M. Vilei žiuosim į šv. Kazimiero kapi Prekybos, dalykų talp-gl prirengia
MAGDE. "Alt, kaip sms niašM galkilnius asmenis aliojusius pi ka, J. Pumputienė, P. Bagdo nes. Dabar užkviečiu giminės prie kvotimu | visas augštesnlastas
NEPAVYKO PIKTADA
tų I llbandtiaH ritoHm ataipofimai),
mokyklas. Dienomis: Nuo 9:00 ryto
IriaUmtu,
— tr tinkat tat
RIAMS.
nigų gražiom angelų stovylom nas, J. Tamošiūnas, M. Dū ir pažįstamus atsilankyti ant iki 4 p. p. Vakarais nuo 7:20 iki
ntrko aapaartkifa aso ta bfaarta plrttlaaa... Mat gėda atl Aarati I"
9:30.
pirkti. Pas Aušros Vartų Pa das, B. Lenkauskas, L. Gab šio paminėjimo pagrabo, pra 1717 So. Hslstcd St. (arti įstos gat.)
M.t HE. ".Va, tat Um faa k(tt ktrrikalingat! itarfk, kokit mana plaakai graitt, krrlnat tr iptti.
O lai
Roosevelt gatve sunkiuoju nelės Švenčiausios altorių, rys, A. Keisoris, J. Buividns, šom neatsisakyti mano užkvie
lujfl, kaJ ai tarlaįa RCFELKUI"
automobiliu buvo vežama dau šalę kurio yra minėtosios sto J. Barkis, J. Jurevičių, M. timo.
KattajyraRUFFLES? Ar
tai gyduolė? Neit Ar kve
gybė svaigalų.
vvlos, buvo vietos aukotojams. Januškevičia, P. Kaminskas,
Skiepas tapo išmuritas ir
piantis vanduo? Nei! RŪK
Keli plėšikui su automobi
Jiems užėmus tas vietas ir K, Pranskunas, B. Kanapec- puikiai padirbtas per visiems
EI, ES yra tai paprasčiau*:*!
.
.
,
plaukų ir odos sustiprintoji*,
liu užpuolė važiuojantį šofe laikant baltus kaspinus, ku kas, P. Zirnuskienė, R. Tamo žinoma Antana Bitiną kuri až
kuris prigelbi gamtai *nte:kt žmogui priklausanti grožį. O ka* gal
PrsktlknnJa 29
būt gražesnio ui ilgu*, blizgančius, ivelntus plaukus? Kas gal būt
Ofisu 3149 So.
rį. Bet jie nebuvo patėmiję, riais buvo stovvlos papuoštos, šiūnas, V. Duoba, F. Gricius, rekomenduoju ir kitiems Lie
smagesnio ui čystų nenieiinčių galvos oda?
HL,
Ohleagn. m.
kad svaigalai buvo lydimi k i klebonas pašventino tas stovy- P. Grabauskienė, E. Pivaru- tuviams, kurie norite gauti Kertė tl-m
NUPPLBB
SPECIJALISTAS
panaikina pleiskanas I Su jomis nereikia kalių mėnesių galvos
to paprasto uutomobiliaus.
las. Paskui svetimas kunigas nienė, .T. Balčiūnas, Laugau- gražų darba ir už prieinama Motorilkų, Vyriškų, taipgi ohro
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RŪFFLES pradės mažinti
aiškų ligų.
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
Iš pastarojo tuojaus imtu pasakė pamokslų apie angelus. dienė, K. Kučas, J. pagarec- preke, nes jis dirba visokius OPI8O VALANDOS:
Nuo 12 ryto
čiais suvilgant galvų bos užtektinu, kad pleiskanos neatainaujintų.
Iki 2 po platų, auo • Iki 2 valan
šaudyti į piktadarius. Ij vosNusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutų aptiekoje. Kaštuos tik
Po pamokslo buvo Mišios, o kas, J. Petronis, D. Servą, J. paminklus taip-gi.
dų vakare.
65c , bet jus sakysite, kad jot vertos daug daugiau. Paaiškinimai
ne-vos tie nunešė sveikus savo |io Mišių Altorių puošimo Valonis, P. Šimatulskis, P.
Karolina Kukuraitienė
Nedėllomla auo 2 1U 2 po plot.
pridėti prie kiekvienos bonkutė*. Jei rtegauaite jutų aptiekoje, tai
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar tponey order šiokiu adresu •
kailius.
draugija su podžrnis-aukoto- Venckienė, M. ftlikas, E. Re- "
3059 W. 38th St.
-r.AD.RICHTKKOCO.. 3M4M BeesMhmr. NmrYork*

I Pinigai,Laivakortes Lietuvon

|

PAUL P. BALTUTIS and CO.

| 901 W. 33rd Street

Tel. Yards 4669

Chicago, III.

JOHN KUGHINSKAS

*35^

Saugok akių regėjimą

LIBERTY BONDSUS j

Baltic States Development Corporation

CUNARD LINE

I V. W. RUTKAUSKAS

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ,

PRANEŠIMAS.

F~ i_

MELBA

tEVESlIŪJSMOKYKLA

DR. 6. M. GLASER

I. LEVIS CKARMFC.CaHnaailU

