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KARO fADĖTIS LENKI- j «ILS0HARDINGU.
HNaARs VAŽIUOS SU DEL DERYBy SU LENKAIS tartu su Lenkais.
2. Lietuvu pasižada ^nepulti
JOJE.
✓
».
Taip tvirtina prezidento sekre
bkiuo nntgulviu Kauno lai-. Lenkijos ir neleisti kad kitam
\

.

Darbininkai atsisako apleisti
\ krašty Darbininke p. Matonis 'pasinaudoti Lietuvos levitu
torius.
Varšuva, Vas. 26. — Varšu
ja Lenkų puolimo tikslams.
darbo įstaigas.
vos apskrity sustreikavo ge Washington, Vas. 26? — rašo:
3. Lietuva leidžia Lenkam
Paryžius, Vas. 26. — šiau ležinkeliečiai dėl didesnės už- J* Inauguracijos (Jienoje prezi z Lapkričio mėn. pabaigoje

liuesai* naudotis jos keliais'™
riuose nuo Paryžius, Gennevi- mokestietj
dentas \ViIsonas kartu važiuos T. S. Kontrolės Komisija miLenkų ^’vriausybė tad ant su preziibmtu-elektu Jlurdin-J statė demarkacijos linijų tarp tranzito (jtervež.imo) reika
"ilers’e, statoma didelė elektrai!
r*z
~
inkelių paskelbė ka- gu;” pranešė prezidento sek- musų ir Lenkų karuomenii). lams, siekiant juros, ir suda
VI su
Ine.
ro su lankais
ekonomine*
Kompanija sumažino darbi- ro padėtį ir streikininkų vie- letorius Josepb Tųmulty ‘To Lai btivo padaryta tuomet, ka konvencijas,
la musų
musu narsioji karuomenė,
niiikųms užmokėsiu. Darbinin ton pasta ė dirbti Sovietų Ru kių programų prezidentui in- da
4. Lietuvos Konstitucija pa
sijos
kar|
nelaisvais.
daTi inauguracijos komitetas! surengusi legijoninkams taip
kai nesutiko. Kad taip, tai
tikrinu Ivgias teises visoiukir prezidentai sutiko.”
netikėtų smūgį tiesširvintais ir k. .
, ,
kompanija paskelbė jiems lo
'1 umultv
.....
i
•
ii - .tautinėms grupėms. Lenkanm
toliau pruneše, kad Giedraičiais, pradėjo smarkiai . .
kautų.
1,1
duodamu autonomija tautinlfti;
Kovo 3 d. po pietų pi'eziden-i žengti pirmyn ir buvo besiVokiečiai Talkininkams Pasių- Po šito darbininkai atsisa
kulturinius reikalus rūpinti.
tus-elektas Harding busiąs pa bengianti paimti Vilnių. Kontkė apleisti darbavietes ir ant
Atskiroms Lietuvos prąkviestas Į’’Baltuosius Namus. Įrolės Komisija savo įsikišimu
lysią 30 Milijardų
anų išskleidė raudonų vėliavų.
vincijoms duodama teisė sava
—-----------------išgelbėja Zeligowskį nuo gaPrieš juos pašaukta skaitjankiai rūpintis vietos reika-^
Ryga, Vas. 26. — Dar tųti
lutino žlugimo.
TURKAI SUTINKA SU
NERIMAUJA PRANCŪZŲ linga policija ii keli karuoCARUSO SVEIKATA.
lais, sudarant provincijų sei
taika bolĮevikų su Lenkais.
TALKININKŲ PASIŲLY
ARMIJA.
Neatsižvelgiant
į
tai,
kad
menės būriai.
mėlius.
Pasirašyti tomis .dienųpiis tik New York, Vas. 26. — Pas
MAIS. _
kiekvieno Lietuvio atminty gv 6. Lenkų karuomenė turi
Prie tos kompanijos prigulei sutartis dusimainyti karo ir
kelbta, kad/ žinomas B tenoras vai glūdėjo »vaizdai apie bai būt pašalinta iš Liettrvos Lie
Darom&ak visoks pasirengimas. Louis Loucbeur, paliuOsuotų
civiliais
Belaisvius.
riliais itela
Oraikai stebisi tokiuo talkinin
(’aruso palengva sveikstąs. sius Lenkų legijoninkų žvėriš tuvos rytuose, tuojau turi įapskričių
ministeris.
Londonas, Vąs. 26'. — Iš
Be to, pasirašyta prailgini 'Trumpoj ateity jis iškeliausiąs
kų pasielgimu.
kumus, — Vyriausybė vis tik \ykti rinkimai j bendrąjį Lie
Frankfurto pranešama,
jog
mas paliaubų.
,
h’uropon.
Londonas, Vas.
— Tal- Prancūzų okupacijinė armija BAVARIJA VIS DAR APSI
indo galintai siųsti delegacijų tuvos Seimų ir tais pačiais pa-;
kininkų konferencijoje vakar Vokietijoje pastaromis dieno
GINKLAVUSI.
BUDAPEŠTE RENGIAMAS PABRANGINTA KELIONEI derėtis su Lenkais — ir dar matais kaip ir Kauno — SuTurkai atstovai sutiko su tal jai^ parodo nejglprastų savo
Ijur? i Varšuvą. Iš anksto ga Valkų apygardoj.
STĖEIKAS.
kininkų pasiųlvmų — pasiųs veikimų.
EUROPĄ.
r
lima buvo s|)ėti, kad derybos 7. Teisingai
Munichas, Vas. 26. — Ba
ir bešališkai
ti Trakijon ir Smirnon komisi
nieko
gera
mums
neduos,
nes
j
Seimo
rinkimams
pravesti pu
varija vis dar prieš talkinin Vienna, Vas. 26.
Kaip
jų ir ant vietos patirti, kokios Toksai armijos veikimas vi- kų norų
New
York,
Vos.
26.
—
Pir

mų laikas, nei vieta nebuvo.daroma ypatinga Kontrolės?
yra apsiginklavusi šiandie , Ungarijos sostinėje
tautos kur yra gyventojų dau suohiet pastehiųuis tik prieš nuo galvos ligi kojų. Bavari Budapešte turi
mosios klesos keliauninkam^ atsakan'tr. Taip ir atsitiko.
Komisija.
pakilti geneguma. Sulig gyventojų daugu kokius nors nėpaprastuosius jos augštieji valdininkai tvir ralis streikas.
1(1 nuoš. daugiau pabranginta
\
/
Gruodžio
pradžioj
delegaci

8. Vilnius yra Liet. .ąpstil
mos bus nuspręstas tų žemių įvykius.
kelionė iš Amerikos į Europą. ja sudėty: dr. Sta'ugaitis, kun. ir Seimo būstinė.
tina,
kad
nusiginklavimas
pri

Miestan putrauktn 6 divizi
.
I
likimas, kam jos turi prigulė Sufnantamas daiktas, kad gulusius nuo įvykių Londo jos karuotnenės.
d r. Jurgait is, St. Digrvs ir J.
Lenkų
reikalavimai.
tas
yra
surišta
su
bnsimųja
ti.
KAS BUS PROHIBICIJČS
Žemaitis, nuvyko Varšuvon.
no konferencijoje.
Turkai tvirtina, kad vienur Londono konferencija, kurioje
VIRŠININKU.
Lenkai, nors žodžiais
buvo Tokiu bildu delegacija pa*
Bavarai lankia, kiek paga SMARKI KOVA ANGLŲ SU
ir kitur Turkų yra diduma ir Vokiečiai kartais gali atsisa- liau Vokietija turės mokėti
mandagus,
bet
kiekvienu
žin tikrina Lenkams Lietuvoj V
^AIRIAIS. todel jie tikisi atganti Sinir-i
pildyti talkininkų reika- atlyginimo talkininkams
Washington, Vas. 26. — Lig- gsniu duodavo suprasti, kad rėti savo įuokvklas, lai
ir
r.ų ir Trak i jų, kurias apval- i Avimus.
šiol
įgyvendinimu proliibicijos Lietuva esanti silpna, netur čius, naudotis fcavo kalba
kaip tušai atlyginiams bus tuo Macrooom. Airija, Vas. 26.
do Graikai.
darbuojasi du departamentu: tinga, netvarkinga, kad Len stybės įstaigose, net “sav
karnas.
— Taipv šitos vietovės ir Ba- pinigyno ir teisybės. Po Ko
Tokiuo talkininkų nusista PRANCŪZAI LOŠIA KARO
kijai nėra reikalo daryti dide rankini* spręsti savo reika
Jei kartais talkininkai nesu llyvourney apie 300 Airių užŽAISME SU VOKIEČIAIS.
tymu nepaprastai
stebėjosi
vo
4
d.
norima
ta
darbų
sulių “ceremonijų” su Lietu lus; Lenkijai, gi neužtenka^
mažintų t paskirto atlyginimo atakovo didelį Anglų militnriGraikų atstovai. Jie nežinojo,
centrnlizuoti ir pavesti" išim viais, ii- kad geriausia esą bu- kelio prie juros ir duoda tei
ir Vokietija neapsiimtų pildy
kas į tai atsakyti. Nusprendė Turi jie padarę didelius slap ti reikalavimų, Prancūzai, be nės policijos būrį. Po poros tinai teisybės departamentui. t_ų, jei Lietuviai patys susip- sės naudotis savo keliais, ve
tus pienus.
valandų kovos Anglai turėjo
susinešti su savo vyriausybe.
<rastų pasiduoti 1 geraširdžių” žant prekes. Bet pasirodė, kar
abejonės, imtų briauties Rubr atsimesti su dideliais nuosto
Svarbiausia Graikams tas, - Wiesbaden, Vokietija, Vas. apskritim Ir jei tas įvyktų,
PAMESTA TREČIOJI BOM Limkų globai...
ir to dar jiermaža. Savo apa
kad jie vęrciami ^pertraukti 96. — Prancūzai okupuotuose tuomet apie Bavarijos nusigin liais.
BA.
kime
Lenkų delegacijų pabrė^
Lietuvių nusileidimas.
Kiek palaukus Anglams at
utilitarinį
veikimų Smirnos Vokietijos plotuose lošia ka klavimų nebūtų kalbos.
žė, kad Lietuva turi tuojans
fronte/ir kitur. Pasirodo, kad ro žaisme. Toje žaismėje1 da Nes šalyje galėtų pakilti ra ėjo pagelba ir kova atsinauji 1 žvakar naktį prieš duon- - Atvažiavus netrukus prasi padaryti su Lenkais visų eilę;
tenai Graikų veltui kraujas lyvauja kuone visi Prancūzų dikaliai gaivalai, o tuomet pi no.
Posėdžių konvencijų, kad nuo Vilniaus
kepyklų, 1442 No. Maplewood dėjo ir. posėdžiai.
lieta.
pradžioj
įžanginėj
savo
kalboj l^enkija negalinti/ atsisakyti,'
generolai l’areinv. Jie yra pa liorių ir naminės
avė., pamesta trečioji iš eilės
gvardijos
SUDEGINTA
APIE
20.
darę pienus, kų turį veikti. Bavarams būtinai butu reiknbomba. Thionkepyklos savinin delegaci.tbs pirmininkas, dr. kad Lietuviai turį išleisti vi
NAMŲ.
NUSIGINKLAVIMO KLAU Į kuomet prisieis (ftnaujinti mi- lingos apsaugoti 'nuo sugriokas Scbacliter jmi pirmosios Staugaitis, pareiškė, kail Lie sus Lenkus politinius prasikal
SIMAS TARYBOJE.
bombos
plyšimo buvo prane tuvos visuomenė besidžiau- tėlius (peoviakus) ir... sustab
jlitarinį veikimų.
vimo gyvuojančią vyriausybę,
Dublinas,
Vas.
25.
—
Ballyšęs, kad jis duonų papiginęs giantif!) padarytomis paliau dyti žemės reforiną(!) (l>ent
Suv. Valstijų reikalavimas a i Tikrai negalima pasakyti, ar
bnneen
užpulta
ir
pašauta
dh
vienu centu. Ir pareiškė, f kad bomis, kad ji, į kary su gimi ne viešai). Štai kur yla išlii
'tas surišta šu busimąją Lon SILEZIJOS BALSAVIMAI
tidedaipas.
konstabeliu.
Už
tai
ten
iš
ker

pp kiekvienos sekančios bom ningai) Lenkų tauta žiuri, do iš maišo. Pasirodo, lx»i
dono konferencija, liet žino
BUS KOVO 20.
što tuojaus sudeginta apie 20 bos vis daugiau papiginsiąs kaipo į kokį tai nesusiprati kijVpolitikos vadovai x.vra ii
Paryžius, Vas. 26.
Tautų ma, kad kiekvienas Vokiečių
f vienu centu.'
Sąjungos taryba vakar tarėsi pasipriešinimas talkininkų rei
mą (!) ii- kad ji tikisi, kad»pra- Lietuvos jiabėgę dvalinini
Berlynas. Vas. 26. —_Pus- Airiij namų.
apie viešpatijų nusiginklavi kalavimams duos progos Pran oficijalė žinių Wolffo biuro aPamesta trys bombos. Pas dėtos derybos duosiančios ge kuriems ne tiek rupi taikii
mų.
1 euzanis pakilti iš užimamų po gentura paskelbė, kad Silezi
Praeita pnYąC hieagoje pn-iSebacbterį duona pigesnė tri rų vaisių. Tais savo žodžiais gas sugyvenimas Lenkijos ii
vogta
15 automobilių.
Paduota sumanymas, kad zicijų. '
ntis centais.
,
bereikalo delegacija išsireiškė Lietuvos, kiek savo dvarai.
jos plebiscito komisija nusp
Tautij Sąjungoje prigulinčios
siiU)
kartu
Scbacbter
nelauks
tuos Visuomenės nusižemini Jie dar negali užmiršti sal
rendusi
Augštojoj
Silezijoj
Prancūzų augštieji inilitariviešpatijos ginklavimuisi 'Iš
ketvirtosios
bombos..
Sakė
mus. Juk ir mes ir Lenkai ge daus savo gyvenimo ir kruvi
niai vadai visus pienus laiko plebiscitą įvykinti Kovo 20.
laidas per sekančiu du metu
kreipsiąsis
į
valstijinį
proknro
rai žinom, kad lxmkų-Lietu- no darbininkų prakaito. Nei
paslapty. Žemesniųjų rangi) opadarytų lygiomis išlaidoms
rų Croug. ir jam nurodysiąs vių karas yra tai senai gerai Jie apsiriko: praėjo jau fi(
fieierni apie tai nieko nežino. OALIFORNUOS PRIEftJA
j>er' vienerius praėjusius pie
Chicago.
—
Praeitą
ketvir
savo
priešus.
apgalvotas pasiryžimas paver-1laikai, kad nieko malirbant
•Prireikus jiems bus tik lieji- PONINIS ĮSTATYMAS YRA
tus.
tadienį
pietumis
Northern
Pastaroji
plyšusi
bomba
sagti Lietimų, įvesti joje “jm>- įgalima buvo liuosni Yftžinėl
LEGALIS.
tn eiti ir viskas.
Tarybos sesijos visas laikas |
Trust bankus klerkas Willųunjvo trenksme sužadino apylin- nų” tvaiką ir padaryti jų
•• lM) Varšavų, Paryžių. Avei-’
ra slaptos. Jei kas patiria-:
Dalton,
17
metų
pasiėmė
bankės
gyventojus.
Daugelio
apcariją
ir tt. Darbas turi būt
kijos provincija. Tr dabar ns
m, tai tik išslydus iš lapų VOKIETIJA SIŲLANTI 30 Taip pripažįsta patys Japonai kos laisvės bondsų vertės $7 |linkinių namų išteškėjo langų
delegacijos pirmin. Inpų plau vienatinis praturtėjimo šalti
MILUARDŲ.
Tokyo, Vas. 26. —> Japoni 72,(MM1 ir pabėgo. Dar nesuras stiklai.
pačių tarybos narių:
i
kia, kad vargšai įjunkai da nis. Žinokit, ponai dvaiSnii
ja negali nieko padaryti prieš ■tas.
Suv. Valstijų reikalavimų
I
-----------------rą' tai pej- nesusipratimų, kad kai, kad Lietuvos datbininkf
Yap salos klausime tarvba i ^*ai norinti išmokėti per 30 antijaponinį įstatymų CaliforNEGALI NIEKO IŠDARYTI. Lietuvos visuomenė užsimir ne juokais ėmėsi ginklo, ki
n'.)<’j*‘. pareiškė viee-grafas Londonas. — f*la atkeliavo I
atidėjo neapribotam laikui. Į
metų.
šusi jau visas Lenkų dvari ne dek “dvarininkų dukrų’
reikalu maršalas Focli. Jis talkininkų (’bacngos distrikto probibiSako, '1ų klausinių turi rišti j Paryžius, Vas. 26. — Lnik- Fchida, užrubežinių
ninkų šunybes .ir kad jiasirv- gražių akių liejo savo krauj
aiigščiausioji tidkininkų tary- mačio Journal koresptmden- ministeris, parlamente.
preinjėrams i S rodys Prancūzų [ei jos direktorius Rielinrdson ižusi geruoju gyventi su jais. ties Dauguva, Radviliškiais,
‘‘Valifornijos jstatymdavv- armijos miaisteriams žygius, liškeliavo. M’įfsliingtonan. Teba. sutinkant visoms 'viešpn- tas iš Berlyno praneša, kad
Seinais, Vilnium, Širvintai!
bė,
” sakė, jis, “pažeidžia Ja- jei Vokietija nesutiktų su rei dai jis nusiskundė, kad Cbica j Toks delegacijos nužemintas
t i joms. „ ,
| Vokietija Londono konferentonas davė pragos Lenkų dva Giedraičiais ir tt. Nemanykit,'
- •
........... — Z| rijoje talkininkams pasiųly- ponų reikalus. Bet toji valsti kalaujamu karo atlyginimu. go esąs “šlapių-šlapiau.sins” rininkais dar daugiau pųstis, ponai, kad Litu vos durbinin*
ja pasielgia pagul savo kons * ♦
-miestas ir jis*, nieko negalįs daugiau spirtis ir nepriimti kai, užmiršę savo geriausir
_*____
lijardų auksinių markių arba titucijos, ir tas nesipriešina
Paryžius. — Tauįų Sąjun išdaryti, turėdamas mažai sjiė- </ervbų pamatan taip demok- sūnų kapris ir žaizdas, nuJ
Suv. V’alstijų konstitucijai.” gos tarybos ofisų prieongiuo-Įkų.
Svetimų šalių pinigų vcrtA, mm30 milijnr<hį_dolierių.
ratingos musų delegacijos d.e- mintai nulenkę galvas ir ge
nnnt nemažinu $2.'».OOO Vasario 25
Korespondentdt* tai patyrė
w daug diskusuojama Vii- ! Pasakė ,kad Cbicago poli- klaracijos, kurių net ftardinjy. Į valia užsidės ant sprabdo dvi
buvo tokia pagal Merehnnts Lo- įs Vokiečių parlamentarinių
Talkininkai, kiek yra žino niaus klausime ir apie nugin- !cijn neprisideda prie vykini- nemažas Lenkų prietelis, pa l iniukų jungų, k<|kį“ knntrii
a n and T rimt Co.:
ma, jau vra* nustatę karo at- klavhnų. Bct-npie pačios ta ino probibicijos. Policija užim gyrė. V
.versmių.
nešė preš karų...
rvlms
veikimų
nieko
nežinoma.
♦3.H7 j šitų karo atlyginimą Vokie- lyginimo apie 56 milijardus
AnglijoN sterlingų svarui
ta savais reikalais. Suko, ryMusų Vyriausybė, tikįj
Lenkams sąlygos.
Prancūzijos šimtui frankų
7.15 čini pasižadėsią išmokėti per dolierių. Londono konferenci
kinimas prohibicijos — ‘tai vy
supras visuomenės nusistaty
Z
Italijon šimtui lirų
3.65 trisdešimtį metų po 4 milijar- joje tečiau dar norima nugirs
Toji deklaracija sekanti:
ORAS. — Šiandie nepasto riausybės darbas.
mą ir neleis toliau peirdany
Vokietijon šimtui markių
1.61 dus markių pinigais arba pre- ti pačių Vokiečių žodį ir gau vus oras, gali būt sniego, va
L Lehkijn privalo pripažin save žeminti. Tuo gi tarpu dr
Pranešta, kad po visų nepaLietuvon šimtui auksinų
1.61 komis/pagal konferencijos^nu- ti nuo jų parašus po tąja są kare šalčiau; rytoj gražus o vykimų^Richardson norįs re ti Lietuvių su Rusais Liepos j bininkams yra kas pagal
Lenkijon šimtui markių
.13 tarimo.
lyga. z
*
.
ras, vidutinė temperatūra.
zignuoti.
12 d. sutartas sienas. Siena ir pamąstyti apie savo pad

/

Prancūzai Pasirengę Puoiiman
prieš Vokiečius

DAR PALIAUBOS PRAtLalNTOS.

NAUJAUSIOS ŽINIOS.

PINIGŲ KURSAS.

■ ;innl: *««■«>

» »i-

2

Šeštadienis, Vasaris

DRAUGAS

Lenkiją į nelaimingu Vilniaus
ubtuvių matai,DiKNRAam žemę užkliūva laiškelis iš Amerikos. Daugiau negu pusė
“DRAUGAS”
metų trunka kol jis nueina.
VBEMVMERATO8 KAIMAI
Dėkime pastangas, kad Vil
OKIOAGOJ IR rtSIEKYJMi
nių paliuosuotume iš Egipto
98-00 vergijos.
• •••a......... .
Mėty . «gx« .i-.gnrr.
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Kun. P. Lapelis.

!

PINIGAI Į LIETUVĄ

Tanias Edisonas Mėgina Išrasti Elektrikinį Aparatą Susikalbėjimui
su Mirusiais.

Kapitula- S1H.000,000.00
IuNtciKta 1041

Stebėtinai pasekmingas nusiun
timas pinigų per American Express Kompaniją į Lietuvą prieš
karę, dabar vėl atnaujintas.
Sugrąžinti kvitai parodo kud
nusiųsti į Lietuvą pinigai, būna
priimti bėgyje trijų savaičių. Alės
Lietuvoje išmokame Markėmis, kurie dabar tenai kursuoja. Musų
prekės žemos, patarnavimas geriausias.
American Express Kompanija
yra uždėta 1841 metuose, turi
įmokėtą kapitalą $18.000,000.00
ir siunčia daugiaus pinigų į Europą negu bent kokia kita koniponija. Kompanija tur savo locną 21 lubų milžinii’rą namą ant
Broadway, Ne v Yorke, kurį čionai matote, ir jame talpinusi vyriausieji musų ofisai.
Naudokite musų “Dolerinius
Money
Orderius” išmokėjimams
Vyriausias Ofisas
American Ezprcss Comimiiy
pinigų ir persiuntimų Amerikoj
65 Broudvvay. New York
ir Kanadoj. Parduodame visokius Europinius pinigus. Kada siųsite bile kur pinigus, tad
siųskite jier American Express Kompaniją ir visados rcikalaukitę kvitos nuo siunčiamų pinigų, kad turėmėt prirodymą.
Kreipkitės j bile musų ofisą arba rašykite Lietuviškai į musų
vyriausyjį ofisą:
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S

žytės vienutės gyvena amžinai.
S
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vienutės,
sakau,
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“Aš dirbu pasiremJaunan te
ra
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tūkstantį
jų
Prenumerata mokasl likalno. Lal2
orija, kad musų personališku
akaltoal nuo uialraiymo dlenoa
E
M nuo Nauju Matu- Norint pamai
mas pasilieka egzistuojančiu sudėjus krūvon dar nebus ga
Žydų
klausimu
“
Drauge
”
nyti adresą viaada reikia prlalųatl Ir
lima
matyti
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tvirčiau

S
musų materijalio
■anaa adroaaa Pinigai gerlauala sių dedama daug raštų. Rasi, kas po mirties
sių
mikroskopų,
kokį
žmogaus
s
sti Uperkant kraaoja ar ezpreaa "kokūno. Jeigu musų personaliŠney Ofder” arba įdedant plnlcua | paklaustų, ar tik jau neperS
išmintis lig šiol yra padariusi.
Mglatruotą laiške.
daug to visa. Į tai turime at- kunias miršta, kokia tatai nau Tos vienutės, jeigu jos yra to
E
da gali būti mums iš to atei
“DRAUGAS” PUBL. 00.
sakyti, kad ne.
E
kios, kokiomis aš manau jas
tyje?
Jeigu
personališkumas
1334 8. Oakley Avė., Ohicago.
=
Žydų klausimas
šiandie
esant, galėtų pereiti per ak
E
Tel. Roosevelt 7791
Lietuvai yra didžiai reikšmin nemiršta, pasilieka gyvuoti a- meninę sienų taip liuosai, kaip
napus
šio
gyvenimo
ribų,
tai
E
gas daiktas. Todėl, kad Lietu
pačiame oi*e.
musų
privalumu
yra
tąj
perso=
voje gyvena daug i»r jie ten
“Mes, neturėdami supratimo
nališkumą
tobulinti,
auklėti.
5
lygiai su Lietuviais piliečiais
apie gyvybę, dažnai klaidingai
E
“Jeigu musų personališku
eina visas valstybės pareigas.
sprendžiame apie jų. Sakysime,
S
Lietuvos^ Žydai Lietuvą iškaito mas pasilieka po musų kūno kas nors bloga pasidaro su
=
savo tėvyne, nes jie tenai gi mirties, tai visai yra logiška ir žmogum arba kokiu gyvuliu,
S
lif
savyje savo formales pajiegas
moksliška pripažinti, kad jis
mę ir augę.
jau sprendžiame, kad jų visa arba tai, kų mes vadiname inE
Turime žinių, kad Vilniaus pasilaiko savyje atmintį, pro gyvybė paliauja egzistavusi.
g
personali&kuniu?
srities Žydai yra nusistatę tų ir kitas dvasines jiegas, ku “Imkime pavyzdį. Moksliniu dividuumo
5
prieš Lenkus ir tai skelbia vie rių ištobulinimu rūpinamės kams, ypač medikams, yra ži- Jeigu taip, tai tuomet anoji
E
šai, nežiūrint Lenkų giiuno- šiame gyvenime ant žemės. noma, kad tūlos dalįs,' duokiJį  individuumo atmintis arba
5
personališkninas
turėtų
galės
Jeigu
personališkumas
pasilie

jimių
=
me vištos, Rockfellerio MediIs Vilniaus.
veikti
kaip
ir
paprastai.
ka
egzistuojančiu
po
taip
va

s
Vilniaus srities Žydai atsi
kaliame Institute esti užlaikadinamosios
mirties,
tai
visai
S
Tūkstančiu metų prieš Kvi sako dalyvauti Lenkų stei tikslinga yra manyti, kad' tie, mos ilgai gyvomis, nors pati “Aš tikiuos, kad išradus
stų nuožmus Grekai suktybe giamojo “seimo” Vilniuje rin kurie atsiskiria su šiuo pasau višta, kuriai tos dalįs priklau tinkamų instrumentų, veikiant
AMERICAN EIPRESS COMPANY
!
į jį šiam personališkuniui,
• . J*
užėmė Trojos miestų. Jo ka- kimuose. Žydai sako, kad Vil liu, nori susisiekti su tais, ku so, senai yra mirusi. Ar tas neFOR^IGN MONEY ORDER DEPARTMENT
priparodo, kad niiriados ir nii mums pasiseks gauti išmintin
lalių užmušė, o karalienę už niaus srity nereikalingas nei rie pasilieka čionai.
65
Broadway
New York |
riados tos gyvybės vienučių, gų žinių iš anos jiasaulės ajiyilgų kasų nutvėrę vedė į sve Lenkų sugalvotas “seimas”,
“Aš laikausi teorijos, kad
iTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiliiiiiiii?
timų šalį vergauti. Vilnius nei joks plebiscitas. Nes Vil mirusiųjų personališkunio ma- kurios formuoja minėtos vištos stovų.”
Lietuvos karalienė. Želigovs nius skaitosi Ijietuva ir jis terijalė arba fizikinė jiega yra lalis, nepaliauja veikusios at Štai kų tad kalba Edisonas
ki* jų savo verge pavertė priguli ne kam kitam, kaip tik begaliniai silpnutėlė; dėlto in skirai, lyg galva jos nebūtų apie viršui pajudintuosius klau
buvusi nugirsta? Rockefellerio sinius. Pasirodo jo esama’ <M'iMus širdys veržiasi į Vilnių, Lietuvai.
strumentas, skiriamas tai ko įstaiga, norėdama pastūmėti ginalo minėtame žvilgsnyje.
Pačiame
Vilniuje
yra
dau

IS New Yorko be jokių mainymu tiestai J
bet Sardinji su visais Pranei;
munikacijai, turi būti super- žmonių žiniją pirmyn, parengė Tų savo išpažinimų garsusis
gybė
Žydų
gyventojų.
Ir
jei
aų politikais su jiems prita
delikatus, — toks, kokį tik tokias sąlygas tani gyvybės išradėjus išdėstė minėtam ko
BREMEN ir DANZIG
riančiais kitų rautų diploma jie plebiscito metu visi bal
žmogaus
geniališk
urnas
gali
S. S. ANTIGONE Kovo 12 ir Balandžio 30
te is sulaiko mus Tik retų re suos, nereikia nei ubejoti apie išgalvoti... Aš esmi linkęs ma vienučių spiečiui, kad šis ir respondentui pirmutinį ir pa
Lietuvių
laimėjimų.
S.
S.
SUSQUEHANNA išplauks Bal. 6 ir Geguž. 21,
atsiskyręs nepaliauja savitai skutinį sykį. Jis apie tai ne
tais atvejais gauname šiokių
nyti,
kad
musų
personališkuVe kodėl Žydai šiandie yra
Atsigaukit pas U. Claussenius A Co. General. Pitsažicrlnial Agentai
veikęs.
nori 'daugiau niekam beužsitokių žinelę.
100 N. ba baile st.. Clilcago, III.
Tel. Franklln 4130
mums didžiai reikšmingi žino- n,a8» būdamas aname pasau “Galima spręsti, kad tarp minti. Šio mėnesio 11 d. jam
Arba kreipkitės prie mus lokalio agento.
I
iš tų gauname patirti, kad nes ir kodėl įnusų spaudoje lyje, galės prisilytėti materi
suėjo
lygiai
74
metai
jo
gyve

gyvybės
vienučių
yra
kaip
ku

mokslus išėjusi Lietuvaitė tad dažnai ir rašoma apie jos. Jeigu ši mintis via teisinrie spiečiai, kurie apreiškia nimo. Atsilankiusiems rejiorVilniuje po ZeligowBkiu gali juos.
ga, tai, išradus tokį super-deuždirbti 50 lenkiškų markių Lietuviai turi gerbti Lietu- likatų instrumentų, galės .jis daugiau išminties ir direkty teriains jis iškalno apreiškė,
j mėnesį,; t.'y. G ir pusę cento . .vos. respublikoje visas sveti šį-tų užrekorduoti iš musų per- vos už kitus spiečius. Kitais kad .jeigu jie kels spiritualiz
P. CONRAD
Duonos Kvaras tame pačiann mų tautų žmonių mažumas. Ir sonališkunio egzistencijos ana žodžiais tarus, jųjti tarpe, raa- mo klausimų, tai jis atsisaky
siąs su jais kalbėtis.
LIETUVIS FOTOGRAFAS
Vilniuje atseina 35, kartais 40 jie taip daro. Už tai Lietuvių ine pasaulyje, dasilytint jo nia tvt; esama viršininku, vadu
lygiai
kaip
ir
pas
žmones.
Ši
3130 S. Halsted St., Chicago, III.
markių. Tokiu budu mokslus tauta svetur pelnija pagarbų. terijalės veikmės manipulacija,
Edisonas nėra ateistas (bedie
teorija
išaiškina
klausimų,
delKurie gaunate paveikslus Iš Lietuvos
išėjusi mergina Vilniuje gali Taip yra visose demokratinė judėjimu ar kokiu kitu budu.
vis) . »
neatidellodaml pasidarykite daugiaus arba
ko
tūli
vyrai
arba
tūlos
mo
didelius. Mes perimame senu* padarome
per mėnesį uždirbti beveik pu se šalyse. <
Tai-gi Edisono pažvalga yra
didelius. Sudedam ant vieno II kelių skir
terį
s
tari
didesnę
jiegą,
gabes

Išdėsčius
viršui
originab;
kantru svaro duonos.
tingų.
Štai Lenkai. Jie savo šalyje visiškai priešinga sjiiritualis- nį protą. daugiau sumanumo, Edisono pažvalgų i pajudintus
Traukiame paveikslus namuose, prie
Dar Vokiečiams
Lietuvą negarbia jokių svetimų tauti tams. Jis turi visiškai savitų negu kiti arba kitos. Tas pats
Bažnyčios,
sueigose, veselljose,
grupes,
klausimus,
reikia
jiasakvti
jo
valdant mus žmonės Vilniuj* nių mažumų. .Jie nori, kad originale teoretinę sąvoką api* yra ir su (turiniu karakteriu.
pavienius Ir tt. Darba atliekame kuogesąvokų apie Augščiausiųjų Es
riausla.
Ptaone Drover <118
.įkūrė berniokams našlaičiaim Lenkijoje visi žmonės butų tik gyvybę, mirtį ir apie tai, kas Vienas asmuo gali turėti di
ybę.
Daugelis
jo
nesupranta.
moksleiviams prieglaudų prie vieni Lenkai. Svetimiems ne seka po mirties. Jis prisipažį dėsnį procentų augštesnėsės
Žymesnieji laisvamaniai ne
Clivvos gatvės. Iki Želigovs nori pripažinti jokių atskiriu sta nestovįs nei už Darvvino rūšies gyvybės vienučių, kitas
kartų naudojosi jo vardu sa IIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIII1IIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
kiui ateinant toje prieglau lo tautinių teisių. Jie Žydus per- teorijų, nei už teologų aiŠkini- — mažesnį. Nuo kokybės gy
vo slidžios filozofijos projMi
ję būdavo 70 su viršum bernai sekioja ir žudo kaip kokie pu- n,u>vybės vienučių priklauso indi gavimui, sakydami: “žiūrėki
čių. Želigovskiui atėjus Imli bludėliai. Patsai buvusis J.en“Aš nesutinku su tais, kurie viduumų personališkumas ir
te, štai r karsusis moksliniu i
ko šeši. Prieglaudų veda kun kų premjeras Paderewski yra sprendžia, l</td gyvybė pirmu karakteris.
kas Edisonas yra ateistas ar
Legus. Lenkų akyse tat yra didis Žydų priešas.
tinėj instancijoje gavo savo “Gydytojai jau senai mums
Šį Pavasarį
ba bedievis.” The American
tokia didelė kaltė, kad Vil Pasekmėje ką-gi Lenkai jiel- pradžių ant šio palyginimai tvirtina, kad musij kulias vi
Magazine korespondentui bu
KOVO I 1>. 1921 Išplauks ant Laivo SAXOSiIA per Hamburge
niaus vyskupui nepavelija tą nija už ta savo nekrikščioniškų mažutėlio kamuolio, kurį mes siškai atsimaino į kiekvienus
pirma partija žinomu važiuojančiu Lietuvon kartu su Jonu Roma
vo indomu sužinoti kų Ediso
nu, Lietuviu Prekybos Bendrovės prezidentu.
kunigų niekur priskirti^ prie nepakantų f
vadiname žeme. Gyvybė, grei septynis metus, t. y. visos niu
nas mintija ajiie tai. Štai čia
Jei nori su tų partija vužluutl tai tuojaus mums pranežk. l(ca
parapijos. Generolus Želigov Daugiau nieko, kaip tik pa eiausiui. atsirado kituose bega sų kūno dalelės, kurios sudaro
l&guusini pasportus Ir visus kitus reikalingus dokumentus. 81 partija
yra jo trumpas, labai aiškus
bus I.letuvojo j laiku pradėti pavasario darbu. Galėsite parvažiuoti
skis, matyt, Rusijoje yra išė saulio paniekų. Visi pasaulio linių erdvių kūnuose, o iš ten musų organizmo čielybę prade
be Jokiu keblumu nes p. Romanas važiuos kurtu su jumis Iki Kauno.
tame klausime išpažinimas:
jęs mokslus. .Jo mokslaus bu Žydai šiandie nusisukę nuo jiersinešė kokiu nors budu dant tų laikotarpį, jirasišalinn
Trečios klcsos kuinu iŠ New York iki Eytkunų $130.70 Pirmos
klesos $185.70.
tu. Kaip Husai mokėdavo su- Lenkų. Ir jie Lenkijos negel musų planetą” — sako Ediso iš jo, užleisdamos vietų kitoms “Aš neabejoji! apie Inteli
Rašyk tuojaus dėl platesniu Informacijų.
trukdinti vyskupus, kad n« bėtų, nors jai šiandie prisiei nas. “Aš netikiu, kad viena besibaigiant tam laikotarpiui. genciją (arba Augščiausiųją EL1THUANIAN SALES CORPORATION,
paskirtų nepatirfkamų valdinin tų griūti ir išnaujo indi sve gyvybė gimdytų kitų gyvybę. Tai reiškia, kad veikiančiųjų sylię), kuri valdo visatą, taip.
kaiji
neabejoju
apie
mano
pa
414 Broadvvay,'
Boston 27, Mass.
kams kunigų, taip moka tų timiems vergauti.
Imkime musų pačių kimus. A gyvybės vienučių arba indivi
ties
egzistenciją.
”
patį padalyti ir jo prevoselio- Tad kuomet šiandie tie pa tikiu, kad jie yra sudėti iš diiumų pnjiegomis senoji ma
. ............ ............................. .
ditelstvo Želigovskis.
tys Lenkui kėsinasi prieš Lie miriadų ir miriadų begaliniai terija yra atmainoma naująja
Šiai ji ar taip dalyką svars
r L. (.J
17> F
Hv. Mvkolojaus parapijoj* tuvą. kuomet nori pasisavinti/ mažyčių individuuinų, kuriu “Yra sakoma: Mes esame a tykime, Edisonas vis-gi negali
STPAIGHT
klebonu tebėra kun. L. Jezu musų Vilnių, gal tų pačių Žy kiekvienas jiats savyj*' — tai pystovų tvariniai. Tas yra tie būti autoritu svarbiausio^“ fi
IO
STRAJCHT
gyvybės
vienutė,
ir
kad
tos
vie
kevičius, kuris ten buvo ii lių balsai sutraškins Lenkų
losofijos
jiroblemose.
Jis
yra
T-ic C'icįar Sar'.'fre
sa. nors lient iš dąlies. Senovės
prieš kurą. Vyskupas lengvai pagedusius troškimus ir savo nutės veikia būriais arba spie liekanos jinjodo mums, jog ant didis šių laikų teknikns ir ge
Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
galėtų kiekvienų Lietuvį kimi žymia dalimi sutrupins jųjų čiais, kaip aš esu jirntę- jas žemės egzistavo tokie milžiniš niali* Įiiitaikintojas gamtos
gu koks Havana cigaras.
vadinti, kad tos begaliniai uni ki gyvūnai, mamutais vadina pajiegų inaktikiniaiii žmogau:
gų paliuosuoti nuo užimamos inųieįijnl ištini lis siekinius.
Paklnu-k savo kroutimilnko— Ik t jeign
kraiituvnlnkns neturi—rašyk nuims.
vietos, bet negali užtikrinti į- Suprantamas daiktas, kad
mi, kad sunku ir įsivaizdinti gyvenimui. Toj srityj jis. be
ėjiiuų į naujai paskirtųjų. To ir tarpi* Žydų atsiranda viso kali b<> jos leidimo niekas ne vrn. šiandie mamutai'nelieeg- abejonės, yra labai žymus au
I.LEWISCIGARMFG.CO.IlEMimtKl
dpi laiko Ijietuviits nejmlyda- kių niekšų žmonių. Dėt ar-gi guli išvežti iš Latvijos dau zistuoja, nes apystovos šiuosi toritas. J kitas mokslo sryti
Laręįejt IndependenT Cįar Factory intbe World
inas. Ant jaučio skuros netil|>- musų tauta yra liuosa nuo giau kaiji SOD auksinų; kas laikuose yra kitokios, negu jis nemėgo gilintis ir įlabai
tų, kų jis gauna iškentėti nuo paklydėlių ir nesusipratusių. viršaus — konfiskuoja.
stengiasi tino to Imti Joioto- jlMIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHlllll
buvo senovėje.
ponų valdančių Lietuvos sos To šlamšto turi kiekviena tau Todėl grįžtantieji iš Ameri “Skaitlingi medikalių moks liaiisini. IX*lt<» ir laikraščių retinę. Jie vartoja visas prie ta. Dėt už tai neturį būt kal kos Lietuviai turi padaryti lininkų tyrinėjimai jairodė, Jiorteįianis jis duoda jiersei
mones, |<ad jį iš Vilniaus iš tinama visa ta ur kita tauta. vienų iš dviejų: 1) arba per knd atmintis Imi savo* vietų gčjinių, kad jo nei neklausinė
Tie kuriem rt ilsia inok' ll l.iksmi (Ttixes) Jot! MES ATLIEKAME
IsPILOJ.MI S TAKSI, BLANKI ATSA K \.\fl \ I.
mestų, o į jo vietų Lenkų pas Gerbdami svetimos tautos siųsti savo jiinigus jier ban y,Mitingoj žmogaus smegenų tų ajiie tai, kas jo sjiecijali
Tie Kurie pi ielteje piliilv ‘•(Jucsllonairrc*" arlm Kiksus gerai žino
žmones mes patys pelnysimės kus. arba išsėdant iš laivo Lie sekcijoj, kuri yra vadinama kuinui liepiiklaiiso,
kirtų.
■iple musu nuiidingus patarimus.
Žmogaus mintis negali su pagarbų ir reikale pagelbą. pojoj gauti tuojaus liudijimų, Iboea’os raukšlė. Dabar grįžJaiiskitėir pus tūlis druuglftkul. Paturimus iileiklumo <ly kai.
mesti, kaip galėtų išrodyti
kad jie tiek ir tiek pinigų ve kime prie taiji vadinamo “gy
vieta, .jei ji butų labiau kuro VAŽIUOJANČIŲ LIETUVON žasi iš Amerikos ir mano |s‘r- veninio po mirties’’.
DR. A. L. YUŠKA
DOMtl.
sunaikinta negu Vilniaus apiesivežti juos jier .Latviją tik “Jeigu gyvybės vienutės, ku
linkės. Visi Rusijos laikų var
1900 S. Halsted Str.
tranzitu (jiakelyj). Kitaip ga rios sudaro individutuno at
FABIONAS ir MICKIEWICZ. Vedėjai
(liūtę V. Pelnui- Ir H. I„ I tibiiina.-)
gai tos n,belinkės gyvento Daug Lietuvių grįžta dubai li visus jiinigus konfiskuoti, mintį laikosi krovoj po imli
T» l. Canal 8118
VAlundon:
10
S
vnkAie
ryto
Iki
809 W. 35-th Street, (Kamj>as Halsted) Chicago, III.
jams išrišto lyg amžinasis pa per l/iepojų. Nuo Liejaijo iki kaiji jau ir atsitiko ne su vienu viduunio “mirties”, tai ar ne
OyvoniniMa:
vasaris sulyginus su tuoini kas Mažeikių turi jie vykti per ir ,įaskui daug bėdos yra kol būtų galimas daiktas, kad jin
Valandos: Kasdieni) nuo !» ryto iki (• vai. po plotų,
2NII W. OSnl gtr.
liihitrsis: 1'lnr. Kelv. ir Suimt, iki 9 vųl. vakaro.
dabar yra.
Latvijos kraštų. Udvijos val juos atgauna.
.ausų kimo mirties tas iltiniu Tul. l'ro«p«ct 34K.
Kebliomis nuo !' ryto Iki S po pietų.
Ii*- spiečiu, gulėtų užlaikyti
Karlai, pasitaiko, kad p**i džia jut išlei'lu i j tatymų,
B. K. Balutis.
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(Pabaiga.)
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X
pradėtų rupinties. Nes jei nie
kas nesirūpins, kaip matai mu-/
(Nuo musų korespondentų). statyti, kaip maž dar tesirūpi Dirbkime svarbų Tautos darbą su jaunuomenė ištautęs, praras 5 SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DA STATOME PL |
nama apSvieta. Tačiau reikia
Telšiai. Telšių miestas —
Raštas, tįlipęs J‘Drauge” tikėjimą ir tt. Manding, Tau
NIGUS Į PASKUTINĮ PASTĄ Į 30 DIENŲ.
=
čia paaiškinti, kad mokyto
vienas iš žymiausių Žemaitijos jams algos apmokamos iš val vardu ‘‘Gelbėkim draugus”, tos Fondas hesk irdamas Alabai mane užimponavo. Ne merikos moksleiviams pnšelmiestų. Kiekvienas didesnis
Esame registruoti Lietu
stybės kasos, iš miesto valdy
Pardribdama laivakortes
»•
. • • • ' ' -i *
T
miestas Lietuvoje turi savvval- bos skiriamos lėšos tik moky manau čia vesti polemikos, pų, turėtų pasistengti keliuose
vos Atstovybės. Washingį Lietuvą ir iš Lietuvos.
bet laikau aau už priedermę katalikų universitetuose įkur
dą, V y. vuldosi patsai, ntlikdiu
tone.
t vė-5 ,.Ų
klos buto palaikymui ir re plačiau į tai pažvelgti iš paty ti stipendijus įvnirioiųs ša
mus valstybės reikalavimus,
i'
montui. '
S
rimo, kokį esu turėjęs per kb- koms, kur galėtų susispiesti,
renka sųu miesto valdybų iš
Parduodame lotus, na
Padarome legališkus do
mus, farmas, padarome
pirmininko, padėjėjo, iždinin Nekitoki padėtis yra ir su letų metų veikdamas tarpo krūvon Lietuviai įsteigti Lie
kumentus,
dovernastis,
neturtėliais.
Jiems
ir-gi
ski

tuvių
kalbos
lekcijas.
Tas
paskolas ir apdraudžiamo
moksleivių.
kė, turi savų raštinę. Žemiau
įgaliojimo aktus. .
riama
labai
maža
pinigų
suma.
duotų
progos
Amerikiečiams
nuo ugnies.
paduodu Telšių miesto T921
Šiandieninis musų moksleivi
O
vargdienių*čia
nemaža:
yra
susipažinti
su
Lietuvos
moks

'metų sąmatų jplatikų ir-išlaijos skurdas' kaip Lietuvoje,
5
ir
senų
senelių,
ir
jaunų
vaikų
Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas
dų.
K
taip ir Amerikoje yra kur-kas leivija ir Lietuvos istorija, taip
ir nelaipiėa ištiktų.
kad
toksai
žingsnis
neštų
ir
didesnis negu kaip kam išro
Įplaukos. \Nuo nejudinamo
Vienas
dalykas
Telšiuose
ga

do. Nemanau čia kalbėti apie Liet. naudos. Prie to-gi mes
turto mokestis 9,604 auks;
Tel. Yards 4669
Chicago, III. =
rinkliava nuo prekybos ir pra na gerai sutvarkyta, tai gais Lietuvos moksleiviją, nes ti išaugintume daug katalikų va | '901 W. 33rd Street
dų.
rinė.
Nuo
gaisro
nukentėti
kiu,
kad
jos
padėtį
visuomenė
monės 3,500 auksjįplaukos nuo
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnniiittimmf
miesto turtų (už išnuonmotas: miestui rodos nėra pavojaus. gerai supranta. Čia-gi, Ameri Galima butų daugiau apie
P. S.
koje, buvęs Europos karas tai rašyti, bet tikiu, kad rasis
žemę, ganyklas, piečius, mėsos
ĮĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiimmiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimiiiiiir
prislėgė muši? besimokinančių daugiau tokių, kurie da pla
krautuves, gyvulių pjovyklų
IŠ SODŽIAUS GILUMAS. jaunuomenę baisėtina letena. čiau tų dalykų išdėstys.
nuoma) 36,566 auks.; turgaus
€
Tie moksleiviai, kurte buvo Rašytojas “Gelbėkim Drau
rinkliavos 6,000 auks.; nuo
Kapitalas $200,000.00 |
valstybės už rekvizuotus daly Utena. Ši žiema begalo įkirė- pašaukti kovoti su priešais, gus” rašo ragindamas Cbicajo
ūkininkams,
kurie
diena
po
gos
K.
M.
Apsk.
svarstyti
šį
sugrįžę turėjo mesti lankyti
kus 25,000 auks.; nuo gyvento
Perviršis $50,000.00 i
dienos
laukė
sniego,
kad
pasi

mokyklų dėl to, kad pamiršo klausimą. Pagirtinas sumany
Kada kankinies
dėl
galvos
jų apmokėjimui skirtumo rek
skaudėjimo, kada regėjimas sllvizuotų dalykų 10,000 auks.; darytų geras žiemos kelias, O kų buvo išmokę arba kitokios mas. Bet K. M. Apsk. šio suma
tusta skaitant, siuvant ar tolyn
žiūrint — tai reiškia, Jos pri
įplaukos iš elektros stoties 86,- sniego kaip nėra, taip nėra. gvveniAio aplink., privertė pa nymo negalėszvienas gerai iš
valote kreipties | manę klausti
Dabar
jau
visai
nusiminę
sako:
liauti lankyti mokyklų. Dau rišti, nes čia ųe vienos orga
j 230 auks.; visokįų rųšių įplau
patarimo dėl Jūsų aklų; mano
20 metų patyrimas sutelks
kos (už liudymus 2,000 auks.; “Gal jau sniego nebebus, nes guma sugrįžę iš karuomenės nizacijos darbas, bei ne keletos
jums geriaus} patarnavimų dėl
jau
po
pusei
Sausio.
”
priversti buvo eiti dirbti, kad ypatų nuosprendis. Čia yra
Aldų, Ausų, Nosies Ir Gerklės
pasų pagalvinis mokesnis ne
Eigos gydoma specljalisto,
Didžiausis Lietuvių Valstyjinis Bankas Amerikoje
turtėliams 500 auks.; iš pasų t J ai nevienam ateis į galvų užsidirbus centų ir pradėjus tautos darbas, vienas iš svar
W. F. MONCRUĘF, M. D.
biausių šių dienų klausimas.
.užlaikymui raštinės 100 auks.; paklausti, ar-gi visai Lietuvo tęsti mokslų.
JOHN J. SMETANA,
pabauda už ueišpildymų val je iki pusei Sausio nebuvo snie Daugelis moksleivių neturi Apart to, rašo, kad organi
AKIŲ SPECIJALISTAS
džios reikalavimų 200 auks.; go ir kodėl ūkininkai’ nesi tėvų, nei giminių, kurie galė zuoti tam tikslui fondų. Tok
1801 S. Ashland Avė., Chicago.
=
BEDARBE PRAEINA. Dabar, kada šimtai Fabriku vėl atsidaro
kertė 18toa gatvės; S-CIos lubos
Lviso 2,800 auks.); gaisrinės džiaugia šiltu oru. Butf sniego tų juos moksle sušelpti. Vie sai sumanymas nėra visai
= Ir darbai v,ėl prasideda, kaip tik yra laikas pradėti taupyti pinigus
Kambarta 1<-16-16-17
— apsisaugojimui nuo bedarbės ir nelaimiu ateityje.
reikalams iš gyventojų 7,000 buvo, bet labai mažai, galima nok
jausdami' pašauktais šiam laikui tinkamas, nes* mes
Viršui PLATT'S aptlekos
Tėmykite mano parašų.
I KAS ČEDIJA PINIGUS UNIVERSAL STATE BANKE
auks.; nenumatyti? įplaukų 2,- sakyti, daugiau purvo buvo, skverbiasi mokslan visomis į- žinome gerai, kų tokie skir
Valandos: ‘Nuo 10 ryto Iki 9
000 auks.—išviso įplaukų 1921 negu sniego. Važiais važiuoti monėmis, kad kaip nors da- tingi fondai gali nuveikti. Per
vak. Nedėllomis nuo • ryto Iki
|
TAS NEMATO BEDARBES IR BLOGU LAIKU.
12 d.
metais manoma turėti 188,700 per visų žiemų galima buvo siekti pasibrėžtų tikslų. Tokie karą turėjome suorganizavę jų
S
Todėl, Tautiečiai, visi j savo tikra Valst. Bjknka! Issllmklte Unl5 versal State Banko Knygutė Šiandie.
'
—
tik keletas dienų. Iki šiam lai dienomis mokinasi, o vakarais net keletu. Ką .jie veikia šian
auksinų.
“
Padėjęs šiandie dešimke arba šimtinė, ir taip čedidamas kas mėIšlaidos. Užlaikymui miesto kui žiema ėjo perijodišku tak kur nors. už pusdykį dirba, die?
S nėsis už metu laiko gausi gera nuošimti ir busi pilnai apslsaugojla
— nuo visokių nelaimių.
'*•
Tam tikslui yra Tautos Fon
valdybos (alga miesto galvai tu, būtent: pasala, pasninga, kad tokiu budu Išvedus save
~
Musų Bankas štnoka pinigus ant pirmo pareikalavimo su nuoS šimčiais.
das, kuris rūpinasi tautos gero
9,600 auks.; padėjėjui 4,800 nuleidžia, pašala... Tik Sausio ant geresnio kelio.
=
Suv. Vai. ir Chicago miesto Valdžios laiko savo pinigus šiame
auks.; iždininkui 7,200 auks.; mėnesy peri jodas pradėjo sku O jei darbo negauna, tai mo ve. Ar nebūtų geriau, kad ir
S Išauki*. Geresnies garuntijos musų Banko tvirtumo nereikalaujamų.
raštinės užlaikymui: raštve biau eiti ir nepadarė tokio kinasi ištisas dienas ir kiauras šį darbą Tautos Fondas paim
PINIGAI EINA BKANGYN
Siunčiame piningus Lie 1
džiui alga 7,200 auks.; 1 sar didelio purvo. Sausio mėnesy naktis. Tš to jgauna džiovų ir tų savo globon. Kur stosime
tuvon, pri siuntimas užtik =
Dabar yra paskutine progų pasinaudoti pinigu — markių kursu
giui 3,600 auks.; antram sar giliai pašalo ir neatleizdavo, taip skursta pakol neužbaigia visi vienybėn, ten Jair kas dau
rintas.
S manantiems važiuoti arba norintiems siųsti pinjgus Lietuvon.
•z
Mes pristatėm pinigus Lietuvon J 4 savaitės su pilna garantija.
gui 6,0(K) auks.; nuoma už bu- nes paleidžiai į ilgiau nesitęs mokslo metų. Gi užbaigę metus giau nuveiksime. Tik reikia
Inšuruojame nuo ugnies,
davo,
kaip
porų,
trejatų
die

drąsiau
dirbti.
Gelbėkime
mu

Jų (1920 m. 500 auks. ir 1921
kol susigniaužia sau cento at
Musų Turtas Virš $2,850,000.00
namus, rakandus ir auto |
einantiems mokslo metąms, ne sų vargstančių moksleiviją nuo
m. 2,400 auks.); kuras ir švie nų. ...
mobilius.
Banko Valandos: Kasdiena iki 4 vai. po pi e|ų ir vakarais Utarninsa 1,500 auks.; užlaikymas raš Ūkininkams ši žiema nepa mažai pavargsta. Tokie moks skausmingos padėties; ištieski
kais nuo 6 iki 8:30. Sukatomis Visa diena iki 8:30 vakare.
Parduodame namus, sko
tinės, ūkės išlaidos 3,000 auks.; tinka dėl to,kad žiemoskelio ne leiviai džiovininkai iki pasie me jai dešinę ir duokime pro
liname piningus.
išlaidos atstovams savivaldy sant, yra labai sunkus malkų kia pasibrėžtų tikslų prieina įr gos įgyti mokslo. Tuomet kils
Evaldas & Pupauskąs
bių susivažiavimuose 3,000 parsivešimas, o malkų parsi prie grabo. Jei dar nemiršta, inteligentija, kils ir Tautos
Undinė.
auks—išviso 48,000 auks., vai vešimas yra kiekvieno ūki tai ilgus metus serga. Tokie kultūra.
840 W. 33rd St.
stybės mokesnio už 1919-1921 ninko, žiemos laiku, svarbiau moksleiviai nei sau, nei tėvynei
Yards 2790
7iiiiinimmniiiiiinimiiųĮiiiiiiiniiiiiinnmiiiinmuiiiiiniimninmiinmiumnMlg
sias
darbas.
Žiemų
ūkininkas
metus nuo nejudinamo miesto
jokios naudos neatneša.
-8»
SO
Tel. Randolph 2898
turto 1,700 auks.; butai ir švie turi prisivežti malkų visiems Tai yra faktas. Aš pats ži
A. A. SLAKIS
sa milicijai 3,600 auksinų; pa- metams, nes žaliomis malko nau keletu, o gal ir daugiau,
ADVOKATAS
llllmlmllllmlmlllmllllllllllllllmnllllll
\‘ Ofisas vidnmiestyj
gelba užlaikymui gaisrinės rei mis bloga kūrenti, o vasaros kurie jau nevisai žemai stovė
“Tel. Canal 257
=
ASSOCIATION BLOG.
19 So. IA Šalie St.
kalų 7,000 auks.; užlaikymas, laike nėra kada apie jas mąs jo moksle, bet priversti buvo
I
DR.
C.
K.
KLIAUGA
I
Valandos: 9 ryto Iki 6 po pietų
Tlesoginis Patarnavimų
5
LIETUVIS DENTISTA8
E
remontas miesto pjovyklos ir tyti. O jei parupsta kam “sa- mesti mokyklų neužbaigę jos,
I'anedėliais iki 8 vakare
t
S1821
So.
Halsted
St..
■
Chicago,
III.E
Nedėllomis
ofisas
uždarytas
mėsos krautuvių (alga veteri magonkos” išsivaryti, kas ir nes neturėjo finansinės para
5
Kampas -18th St.
5
narui 7,200 auks.; tarnauto daugiausia malkų sunaudoja, mos. Tėvai jų Lietuvoje su
sValand.: 9—12 rytų, ir 2—B vak.”
Geriausias kelias Lietuviams ir Rusams.
ŪIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUI
jams 1,500 auks.; remontas iš tai aiškus dalykas, kad žiemų vargę, giminių čia neturi, o
Didžiausi Modernižld Laivai
AKIŲ
ūkės išlakios 1,000 auks. — reikia kodaugiausia rupinties pažįstamų, gerai pasiturinčių
MONGOLIA MINNEKAHDA (Naujas) MANOHURIA
malkomis.
viso 9,700 auks.)
turi maža. Kiti kad ir turi gi
ŽINOVAS > 2,
Kovo 17
Kovo 31
Balandžio 14
•jrel. Canal 6222
Užlaikymas, remontas ir va
Vokiečiams-gi
prareti minių, tai ir negauni, nes jie
Atitaiso žvairas akis § DR. C. K. CHERRYS i
(3-rd Kliasas Tiktai
vienu atsilankymu, 1M
lymas gatvių, šulinių ir tiltų nus miškus, kai-kuriems ūki sako — į kunigus neina, o
LIETUVIS DENTIKTAK
oj
Treėla Klinsa Iš New Vorko i Kilkumis $180.00
Jokios
chloroformo*. | •t
.-.22111 ĄVest 22-ml <fc So. Ijeavitt St.JĮ
Trečia Kllnsn Iš New Yorko 1 I.iepojų *182.00
6,(MM) auks.; pagelbos liaudies ninkams reikia tolokai pava kitokiai profesijai bijo duoti,
Snvlrš 800 išgydymų
C4
Chicago
#
užrašuose.
—
Trečios kllasos pasažierial valgo didžiam dinlng kambaryj, kur
•^Valandos: 9:80 A. M. to 12 N.“
apšvietimui (užlaikymas krik žiuoti į didesnius miškus, kas kad nežlugtų jų pinigai.
Ateik ir leisk .sužiūrėti diplomuo
tarnai Jiems patarnauja. Uždaryti kambariai reservuojami mo
1:00
P.
M.
to
8:00
P.
M.
į
terims Ir valkams. Atsišaukite J Kompanijos Ofisą, 14 No. Dearščioni? mokyklos 3,000 auks.; su ratais yra labai sunku, o Daugelis norėtų eiti moks tam Ir registruotam gydytojui ir
lK>n» Str. Chioago, arba J Lokalj Agentų./'
chirurgui, kuris specljalta išstudi
Žydų' — 3,000 auks.; pašelpa dar blogiau, kad su ratais ne- lan ir norų turi, bet negali. javo galvų. Ypatingai gydo
IK GERKLES
neturtėliams mokiniams 1.000 visur į miškų įeisi. Susidėjus Tokiu budu priversti eiti dirb AKIŲ, AUSŲ, NOSIES
LIGAS.
* Telefonas Boulevard 9199
2 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllililIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIMnHIMII
auks. — viso 7,000 auks.); svei tokioms aplinkybėms, ūkinin tuvėm sunkiai dirbti bei varg
PATARIMAS DYKAI
A k)s , Kurčios
AnrU
V^kutos ir sanitarijos skyriui kai žiuri, kad tik vasarai pri ti nelemtam kapitalui. Kita da Silpnos
Skaudamos Ak|« Tekančios
Ava>
4,000 auks.; atlyginimas gy sivežti malkų. O jau ateinan lis jei šiek tiek ir mokinami Iš Raudonos Akįi Ūžiančios
Ausis
DF.NTISTA8
«
Akjs I Užkimštos
Ausįs •t
ventojams už rekvizuotus gy čių žiemų, reikės kūrenti žalio turėdama, paramos, tai tankiai žvairos
3331 South Halsted Str.
o,
*
Nosis .Skaudama Ofeklė čjvalandon: 9—12 A. M.
lanko protestonų universitetus, Skaudama
vulius ir kitus dalykus 30,000 mis malkomis.
Rėganti
Nosis, Silpna
1—5; 7—8 P. M.
g
Gerklė S
Nosis i Kataruota Gerklė
auks.; apskrities valdybai at Kada gręsė didžiausias pa kur pameta tikėjimų, o išėję iš Kreiva
Užkimšta
Nosis I Papūtus
Gerklė
lyginimas už rekvizuotus ark vojus visai Lietuvai nuo įlen jų tampa didžiausiais bedie
=
ir jo skyriai
«
lius 1919 m. 6,(MM) auks.; už ki? pusės ir kada jau tikrai viais, laisvamaniais ir baisiau Franklin O. Carter, M. D.
23 indai prie State gatvėn
laikymas elektros stoties (al sužinojo ūkininkai I/cnkų dar siais bažnyčios smerkėjais.
| Vilniuj
Panevėžyj
Šiauliuos
Raseinras
120 So. State St.,
ClUeago. Uit.
ga mašinistui 7,200 auks.; pa bus, visi, kaip vienas, buvo su Ar nebūtų laikas musų vi Valandos: nuo 9 Iki 7. Ncdėldle|
Liepojuj
Klaipėdoj
Marijampolėj
Virbalyje
nlnlH nuo 10 iki 12.
dėjėjui 6,000 auks?; sargui sirūpinę savo likimu: ieškojo suomenei pradėti šis klausimas
| kogreičiau.sia- išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN------e----------------------4,800 auks.; kuras 26,000auks. ginklų ir prisidėt prie kurio rišti. Tautos Fondas rodosi
5 Svarų Vledrells *1.80 S TURĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursasf dėk pi
V
Medus tyras
alyvo 4,(KM) auks.; medžiagos' šaulių būrio. Žinoma, ir prisi Kovo 4 d. kultūros tikslams
| nigus L. P. P. Bankam Ten gausi
Kreipkitės šiuo adresu:
2,(MM) auks.; remontas 6,(MM) dėjo. Pavojui praėjus, vėl ūki rengia vajų. Kad tas vajus bu
=
7% padėjus 2 metams
STRYGAS & MILLKR
auks,; grųžinimns -paskolos ninkai pradėjo savo “samn- tų pasekmingesnis, reikia dau
Ė
5%
” 1
”
4812 So. Maplevmc
Avė.
pirkimo elektros stoties 900 gonkų” varyti, ypač kur nėra giau energijas bei agitacijos.
E
3%
” neapribuotam laikui.
Chlcdgo, III.
auks.; nuoma už. elektros sto šaulių.
Musų ritoksleivija Amerikoje
J. Spurgas.
= Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidė
ties butų 1 .(MM) auks. viso 57.ištautėja. Priežastis ta, kad
si jinių banke duoda Banko agentūros vedėjas
900 auks.); bendrai priežiūrai
neturime tinkamų mokyklų bei
RED. ATSAKYMAI.
|
M NARJAUSKAS
neturtėlių 3,000 auks.; nenu
universitetų, kur galėtume pa
Praktikuoja 29 metai
matytos išlaidos 4,(MM) auks. Tėvynainiui (Westville, III.) stoti tam kelių. Didžiuma rnok| 747 BROAD STREET,
NEWARK,N. J.
Ofisas
8149 So. Morgna M.
Viso 192f metais Telšių miesto Apie paminėjimų Lietuvos ne- 1 sleivijos įsisklaisto po Tisas
Kertė M-ro SU.
Ohtengo. 111
miiiiiimiimiiiimiiiiMiiiiimmiiiiiiiiiirtimiiiiiiiiiMiMiiiiimiimimiimiiiiiiini
valdybos pramatorna islaidų
SPECIJALISTAS
sukaktuvių deda Jungtines Valstijas. Vienas
Mdlerlškų. Vyriškų, taipgi chro
Sold ewnuvh*» by Iifumifuiv dooleru {
ENGLANDI
188.700 auks.
vyksta į vienų įstaigų, kitas į
S. D. LACHAWICZ
niškų Ilgų.
WTT-CD0C 1
nad departmemit storon me
žinių
pirmiau
prisiųstų
ki

I.IETVVYS
OKAItOKICH
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto
Tai-gi visos įplaukos tampa
kito, kur negauna progos su
Patarnauju laldotuv, no koplglnusla.
I po plotų, nuo • Iki S valan
^unandotps. Be to įsižiūrėję į to musų korespondento.
sipažinti su savu kalba bei IJe- Reikale meldžiu atnliuuktl, o mano iki
dų vakarų.
darbu busite užganėdinti.
Nedėllomis ano t Ikt i po plot.
i apšvieti imli skiriamas lėšas,
tuvių dvasia.
■nolsmkr sluino brd CO.
2814 W. 28rd Ptaee
Chicago. IU.
/
Teiefonao Tardo
JfcnvVMi-ttrnlIyM • Chloro
turime su pasigailėjimu persl- PLATINKITE “DRAUGĄ.” Reiktų, kad musų kunigija bei
Tel. Canal 2199

Iš LIETUVOS.

SKAITYTOJI! BALSAI.

| Pinigai, Laivakortes Lietuvon

!

PAUL P. BALTUTIS and CO.

i

I
i

Saugok akių regėjimą

Universal State Bank
SVAĮRB1 ŽINIA

PRANEŠIMAS.

t UNIVERSAL STATE BANK
Į 3252 SOUTH HALSTED STREET

GHIGA60, ILL j

AMERIKONIŠKA LINIJA

NEW YORK-HAMBURG

DR, G. KASPUTIS 3 i

LIETUVOS PREKYBOS R NIMfflES

BANKAS

MEDUS DAUG
PIGESNIS

' DR, 6. M, 6LASER

nn

LIETUVIAI AMERIKOJE.
-K

BALTIMORE, MD.

Kur tavo galva ir protas. Eik.
sako, pramokti aritmetikos,
kad galėtum $50,000,1M M) išda
linti ant 4,000,000, kiek kožnam išeis.’’ Bolševikas nurau
do, bet nieko neatsakė, tik
kreipėsi prie savo draugų. Tie
vienas sakė, kad išeis po $300,000, kitas j>o $150,000, o trečias
padavė raštelį, kad po $12,000,000. Visi pradėjo juokties.
Diskusijos užsibaigė be nieko,
Tai toks bolševikų mokslas.
Jie kaip sapnuoja, taip ir kal
ba.

su

g a

s

Šeštadienis, Vasaris 26, 1921

tamsunų. Kiti jau susiprato.
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GERA PROGA.
s
“Čia yni rojus, tęsia toliau
Pasinaudokite.
Mikalauskas (nesidžiuug Mi Parslduoalu savo visą bizni, krautuvę
Kapitalas ir Perviršis
spaustuvę, tzlppogi atuboa daiktus.
kalauske perdaug juomi), mes Ir
Geruti biznis, geroj vietoj, apgyvento)
i:;;;;;;;;’.....!.'!!!!!;
esam jo gyvūnai ir turim gy Lietuvių, Depkų ir Anglų, su kuriais
yra daroma*’ biznis ir išdirbtas per 20
venti, J<aiporojau8 gyvūnai, metų. Priežastis mano pardavimo, pa
mirė Ir aš turiu Išvažiuoti i Lletuskinkiui vaisius koks tik pasi tivųvų
užimti ūkę. Kas nori, turėti ge
Turtas Daugiau
taikys”. Mikalauskus, turbut, rą biznj Ir dar prie to ltmokinslu
darbo, koltai Išvažiuosiu..
dar nežino, kad svetimus vai drukorižko
Kas nori Ir žino, kas tai yra biznis,
sius niekam neišeina ant nau ateikite arba atsišaukite sekančiu
antrašu:
dos.
T. P. KRIZANAU8KA8
Antroje kalboje pasakė koks 127 Ko. Malu St.
Sbenandoab, Pa.
Pirmutinė Lietuviška Valstijinė Banka Amerikoje
yra skirtumas tarpe naujų ir
senų Rymo katalikų. Tiek čia 9'
M =
Dr. L E. MAKARAS
nesųmonių prikalbėjo, kad ne
Lictuvys Gydytojas Ir Chirurgas
galima nei aprašyki. Pu v. sa
Ofisas 10000 Ko. Michlgan Avė..
ko: “ Rymas persikėlė į Pran- Vai. 10 iki 12 ryte: 2 iki 4 po
piet, 6:30 Iki 8:30 vakare
euzijų 1870 m., 18 d. Liepos,
2201 W. 22nd ir Leavitt St.
Resldencija: 10538 Perry Avė.
ir nuo to laiko pasidarė nau
Tel. Pullman 342
•* =
jas Rymas, o mes likom prie «
seno Rymo”. Tamsus nezaležninkai tiki, kad iš vieno Ry Telefonas Armltage 9770
mo pasidarė du. Toliau Mi
=
Jeigu norite kad jūsų pinigai Jum pinigus dirbtų, tai nelaikykite Jų uždare bakMARYAN S. ROZYCKI
MVZYKOS
DIREKTORIUS
suose. Padėkite visus savo pinigus ant taupymo kningutės.
kalauskas sako: “lotyniškai
Mokytojas Piano, Teorijos ir
=
Kad padėsite iki 5 tai dienai bili katro mėnesio tai procento gausite no 1-mos dieEko tibi dibi, lietuviškai išei
Kompozicijos
2021 N. Wcstem Avė.
3 no to mėnesio, kuriame pradėjai taupyti. Šis liaukoj galite gauti pirkti draftų, cliekius
Clilcago, III.
na’ tas reiškia, kad ant žeir išmainyti visų šalių pinigus, pagal dienos kursų.
mes šventų nebuvo ir nebus.”
6Šitų mokslų Mikalauskas Įgijo
Greito Persiuntimo Pinigų Jūsų Giminėms j Lietuva užtikrinam
Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
nuo savo vyskupo Micko-Mic
Bankus Valand: kas dienų nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų Vtarniiikais ir Subatoms iki 8:30 v. vak.
kevieio.
L1KTUVI8 AKI V 8PBCIAL18TAS
Palengvina visų aktų
tempimų kas yra iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiimiiimiiiiiiiiiimiiiimir
Rockfordiečiai darbininkai!
priežastimi skaudė
jimo galvos, avaiguAr ilgai da jus busite mulki __
__
llo, aptemimo, nervotumų. skaudančius
nami ir klaidinami visokių pe ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys,
AMERIKOS LIETUVIŲ
nemieglo; netikras akie Indedam,
rėjūnų. Ar-gi nelaikąs prakra- katerakto,
Daroma egzaminas lėkt ra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
toli ir eiti matantiems pageibsta. Ser
pštyti savo akis ir pažvelgti gai.
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančius
mokyklon.
nuo 12 iki 8 vakaro.
Mokinama: angllšKoi ir lietuviškos B
kur link jus einant ir kų gar- Nedėliotais Valandos:
nuo 10 iki 1 vai. po pietų.
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
binat.
1553 W. 47 St. ir Ashland Av. nografijos, typewrltlng, plrklybos tei
sių, Suv. Valat. lstorl loa. ahelnoa isto
1549-51-53 W. Chicago Avenue
Telefoną. Itr.ver 9660.
Kirvis ant koto.
rijos, geografijos, polltiklnės ekono

$245,000.00

Baltimoriečiui stropiai ren
giasi prie upvaikščiojiiuo Lie
tuvių Dienos. Tarpe kitu kal
bės nesenai sugryžęs iš Lietu
vos p. P. Molis. Jis papasakos
daug indomių dalykų.
Prieš užgavėnes L. Vvėių
kuopa vaidino “Kantri Ale
na’’. Vaidinimas puikiai pa
vyko. Per gavėnių Baltimorėje nėra papročio vaidinti ar
ba dainuoti. Ne tik katalikai,
bet ir kiti to laikosi.
Ten buvęs.
Apie Baltimorė ūkininkai vi
sų žiemų are ir kitokius lau
BRIDGEPORT, CONN.
kų darbus dirbo. Dabar snie
gas apklojo juodų žemelę, tai
Lietuvos nepriklausomybės
’ir ūkininkai galės pasilsėti.
šventės
paminėjimas čia buvo
Siuvėjai streikuoja ir kaiVasario 13 d., kurį surengė L.
kurie neramiai užsilaiko.
L. P. stotis. Kalbėjo F. J. BaAšara.
gočius. Aukų surinkta- $169.50.
Stotis išdavė raportų iš pra
DETROIT, MICH.
eitų metų savo darbuotės. L.
Komunistų diskusijos ir kiti L. P. bonų čia išpardhota už
$11,332.50. Per tų laikų buvo
galai.
surengta vieša vakarienė ir
Nesenai Detroitan atsilankė vakaras, kuriuose surinkta au
tūlas New Yorko komunistų kų $439.50.
išpera ir čia per keturis va Stotis rengiasi jau prie an
karus aušino savo burnų. Ka'- tros paskolos, kuri neužilgo,
ba jo buvo nešvari, nes kas žo ai, bus paskelbta.
mijos, pilietystės. dalllarakystčs.
dis, tai žalčiukai, velniukui,
L. L. P. St. Sp. Komisija.
Mokinimo valandos: nno S ryto iki
B
Radandai, Pečiai, Kargyvačiukai ir kiti gyvūnai.
4 valandos po pietų; vakarais nno I
Iki M vai.
Su juo buvo ir kitas nelaiku
Į pelai, Pianai, Victrolos,
ROCKFORD, ILL.
3106 So. Halsted St., Chicago.
Brooklyne išperėtas komunis
.4*1
(Siuvamos Mašinos, Plau
tas ir savo išlietose pamazgose Nezaležninkų mulkintojas.
t
-----------V -g w » ■ w » » » m »-.*
Kas interesuojasi Faunom Lietuviu kolonijose Michigano Valstijoj > Wnamos Mašinos etc.
rado, kadkomunistai galingi,
I’hone Ciceho 5963
ir
Wiseonsiuo.
Lai
ateina
pasiklausyt,
AValeilčiaus
labai
juokingos
pa

Nesykį
gal
skaitytojai
gir

komunistai tvirti, milžinai, vi
DR. A. P. GURSKIS
LIETUVIS DENTISTAS
sas pasaulis prieš juos dreba, dėjo apie nezaležninkų bųnibi- sakos ir kitu paniarginimn, niuzikališku ir kalbu kur praleisite vaka•a labai linksniai šiose salėse. Scredoj 2 Kovo Jukniaus svet. 4837 W. 4847 W. 14th Str. Cor. -lOtli Avė.
Cash arba ant lengvu išmokesčių.
tik bėda, kad neturim akių, zų Mikalauskų, kaip jis savo
Cicero, 111.
14
St.
Cicero,
III,
Ketverge
3
Kovo
4501
S.
Hennitage
Avė.
Pėtnyeioj
Telefonas Monroe 3683
smegenų galvos ir gero kelio.” pašalvėjus veda prie “išgany 4 Kovo Mildos svet. 3142 S. Halsted St. Prasidės 8 valanda vakarais. Vai. 9 išryto iki 9 vak. Išimant
Nedėlios Ir Seredas
mo
”
.
Tai-gi, skaitytojau, jeigu ko
«sutverti
munistų vadai prisipažįsta ne Nepavykus jam
turį alkių, smegenų, galvos ir bambiznyčių Brooklyne, N. Y.,
gero kelio, tai kų-gi besakyti jis antrų kartų atsidangino
apie jų šlamštus ir tuos tamsu- Rockfordan, kur nuo keletu
nus, kurių netrūksta musų ko metų gyvuoja mulkinimo liz
lonijose ir kurie vadina save das. Sugryžęs Rockfordan Mi
Kodėl Milijonui auksinų (markių) tapo išmokėta Lie
komunistais. Kaip jie gali kalauskas Vasario 20 d. ėmė
tuvoje pasiųstų per mus?
Mos paskelbiame visuomenei kad esame l’IRMA DIDŽIAUSIA LIE
liaudžiai vadovauti patys bū traukti nelaimingųjį varpų,
TUVIŠKA VAISTINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal
Todėl kad mes siunčiam pinigus greitai ir pigiai (pa
Europos metodą nuo visokių ligų.
dami akli, besmegeniai. Ne kad tik daugiau sueitų jo pa
gal dienos kursų).
Mes turime
sekretų kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tų sek
retų sužinosite kaip vartosite MUSU VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI
nuostabu tat, kad tankiai jie rūpi jonų. Na, ir suėjo ant jo
Todėl kad mes pristatome pinigus per 30 dienų.
vaistai PASEKMINGAI GYDO.
vadinamų “mišių”. Viso buvo,
ir į kalėjimus {>atenka.
Todėl kad mes išmokame grinais pinigais artimiau
Visuose gerose AI’TIEKOSE visoj Amerikoj galima gauti šias musų
liekarstas:
siame pačto ir kvitos «u parašais priėmėjų randasi mu
Vas. 17 <1. po priedanga L. įėmus patį bambizų ir klap
Salulara liitcrl dėl vidurinių Ilgų.
sų Biure.
Itcgulutnrius dėl moterių.
S. J. L. surengė diskusijas te čiukus, apie 31 žmonių.
Kruujo Valytojas kurie pats užvardijlmas išaiškina reikalingumų.
Po komedijinių ceremonijų,
SIŲSKIT PINIGUS VELYKOMS SAVIŠKĖMS PER
moje: “Kų Lietuvos valdžia
■Salutaro Liiiiiucntas dėl visokių kaulį) skaudėjimo ir kitokių skausmų
Trajuuka Kas-gi dar jos nežino? Tos garsingos namų gyduolės,
suteikė Lietuvai per tris me 2-rų vai. po pietų Unity sve
ltelkalnuklto musų surašo vaistų Ir žolių—siunčiame už dykų.
tus.” Susirinko keli vyrukai tainėje sušaukė prakalbas.
C: ", <
SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY
• A
ir puspenktos moteries. Pirmi 2:30 po pietų išeina iš kama
1707
So. Halsted St.,
Tel. Canal 6417
Chicago.
ninkas užšokęs ant estrados raitės F. Žilinskas ir perstato
pareiškė:
“U žsiregist ruok it, nezalelžninkų Mikalauskų, ku
kurie norite diskusuoti.” Už ris, girdi, kalbesius “darbi
siregistravo 3 ar 4 vyrukai, ninkų temoje”. Išeina Miku
visi raudoni nuo galvos ligi lauskas. Svetainėje pasigirdo
DIDŽIAUSIA Į IETUVlSKA KRAUTUVE RHICA60JE
kojų. Po to vienas po kitam juokas ir kalbos; “žiūrėk, vie
užėję ant estrados ir išsitrau nas kitam sakė, Mikalauskas
kę iš kišenių savo šlamštų iš sugrįžo.”
djl
karpas danu skaityti. Be iš “Broliai ir seserys, prabilo
karpų nieko negalėjo pasakyti, Mikalauskas, malonu man ir
vėl su jumis matytis, nes jau
nes jiems trųksta sniegenų.
FinfAlJiė • ll!Pl/IFUJ’IPr7
i*• •
®
Vienas tečiau pradėjo rėk ilgas laikas kaip nesimatėm,
FABIONAS ir M1CK1EWICZ Vedėjai
ti: “žiūrėkit, Lietuvos valdžia tai yra apie suvirs pusantrų
•—■ BZFBABL 0UEBN KONCBHTINAIH
šimtais komunistus šaudo, k:/ metų”. Daugelis indomavo, ar
809 W. 35th St., (kamp. Halsted)
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
ria, pjauna ir į kalėjimus kem nepasakys jisai, dėl kokios
Chicago, Illinois.
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Ohicagoje
ša; visus žmones pavergė. Lie priežasties pusantrų metų at
ATMINKIT
,
Parduodame už žemiausių kainų, kur kitur taip negausi.
tuva užsitraukė skolos $50,- gal buvo Rockfordų apleidęs.
Jog
mes
parduodame
Draftus
(čekius)
ant
Lietuvos
ir
Vo

Mašinėlių
laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
000,000. O kad Lietuva turi Bet nepasakė. Buvo gandų,
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, limbi
kietijos Banku pagal dienos kurso, o ant mimoM viii $1,000.00
tik 4,000,000 gyventojų, tai kad Mikalauskas iš Rocklor
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
dolieriu dar pigiau, už kurios išmoku grynais pinigais.
knžnatu žmogui išeina po do turėjo prasišalinti ne savo
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirParūpinant pašportus į Lietuva, Latviu ir Rumia.
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
$12.000. Tokios sumos nei per noru, bet priveistas buvo. Kas
Parduodame laivakortės iš Ncw Yorko arba Kanados Vienu
bame visokius ženklas draugystėms, taisome laikrodžius ir
amžius negalės išmokėti. O žiu ką dabar mano vedę Rockmuzįkališkus instrumentus atsakančiai
La i vi
kiek dar užtrauks.”
fordo vyrui-nezaležninkui. Rei
Jauskitės
Tai bent mokslo vyras, ar kia pastebėti, 'kad skaitlius
ne.
Rockfordo nezaležninkų žy
4632 So. ASHLAND AVĖ.,
0HI0AG0, ILL.
Vienas jaunas vyrukas pasi miai mužinasi. Dabar prie inulTelefonas: DROVER 78011
prašęs balso sako: “Meluoji kinyčios priklauso vos keletas

$,2000,000.00

Metropolitan State Bank

Į SAUGUMAS JŪSŲ PINIGU UŽTIKRINTAS SAVAME VALDŽIOS BANKE g
3

Mokyklas P. KVORKA & SONS i

Prakalbos su Koncertu!

S Ar Ne Laikas Pagalvoti: S

ŠTAI

KUR
SEKRETAS

SVEIKATOS

i European American Burean:
i

Steponas P. Kazlawski
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“GRAŽI MAGELIONA”
4-ių veiksmių 6-ių paveikslų Melodrama

NEDELIOJE, VASARIO 27 d., 1921 m.
C.S.P.S. (SCHOOL) SVET., 4758 So. Honore St.
Pradžia 7:30 vai. vakare

'

Tikietai $1.00; 75c.; ir 50c.

------------------- Rengia------------—-----

TEATRALIŠKAS KLIUBAS “LIETUVA”

(ierbitiiniejc! “(liuži Mugelionų” yra viena* iš giužiaiisių istorijon veikalų, šiame veikale da
lyvauja J. J. Zolp, !•'. Mažulis ir kiti žinomi (’liicagiečiams vnidinlojiui.
Visi kviečiami atsilankyti.
Kviečia
Teatr. Kliubas “Lietuva”.

Šeštadienis, Vasaris

6 RAUGAS

1f)9t

CHICAGOJE.

M. Bruožis $3.00.
Po 2 dol.: P. Petrauskas, J.

ATSIIMKITE LAIŠKUS
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VILNIUS LIETUVAI!

16 “DRAUGO” OFISO
{\udirka, M. Jotužis, A. I’ikelenė, A. Bagvila, P. Skikn, S. Vladus Smilgevičius
(lilvidas, P. Rimeikis, A. Šiur- KaatantinuN Martinaitis
16 BRIGHTON PARKO.
na, A. Ttunašauskis, S. Jarum- Ipolis Šileikų
bauskis, J. Butkus.
Step. Leita
Vusario 16 dienų, paminėji
K.
Butkus
ir
J.
Poškienė
po
John
Linkevyeius
GYVENANTIEJI NORTH mui trijų metų sukaktuvių
$1.50.
Mat. Ciurlis
SIDĖJ, 18 gt. KOLONI
Lietuvos
nepriklausomybės,
Šv. Mykolo Parap. Svet., 1644 Wabansia Avė.
S.
Šimulis
$1.15.
M. Sliakvs
JOJ, WESTSIDĖJ.
Amer. L. K. K. Federacijos 19
Antanas Czcchoviez
z
IR CICERO.
skyrius buvo surengęs prakal Po 1 įlok: P. Navickienė, P. Williaiu Galvidis
Sekmadieny, 27:Vasario, 1921, 3vai.popiety
bas. Kalbėjo gerb. klebonas Žemaitis, P. Stupuras, P. Bett- Kuziai. Kudiow.sky
Nepamirškte, kad rytoj yra kun. A. Briška ir medicinos skaitė, P. Zakaitis, L. Bubinas.
J. Bakutis
musu rengiamas susirinkimas studentas p. .Jonas Poška. Abu V. Stepanavič, Ch. Enlie, (L
=• =
Įžanga liuosa. Nebus rinkliavos.
Parinkti geriausi kalbėtojai.
su prakalbomis, 6v. Mykolo kalbėtoju aiškiai nupiešė gar Jodelis, Ch. Katela, P. KuprioNAMAI
ANT
PARDAVIMO.
parap. svetainėje.
1644 Wa- bi ugųLietuvos praeitį ir dabar nis, M. Navickas, L. Paulavi
Naujas mūrinis namas amt 2 iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiitiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiRiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiii
čius,
P.
Butnerienė,
P.
Bučie

bansia avė., 3 vai. po pietų.
tinį padėjimų su visomis jai
lubų "karštų vandeniu šildo
Susirinkime tat skaitlingai Lenkų daromomis skriaudo nė, V. Micienė, S. Petkus, P.
mas. 6 ir 7 kambarių naujinu
visi paeinantieji iš tų Lietuvos mis. Vienok, sakė, Lietuviai Dėryilas, A. Narušas, V. Jo
Dr. M. T. STRIKOL’IS
ruimu
sios mados įtaisai kaina $13,vietų (Vilniaus, Gardino
ir neturi dėl to nusiminti, nes delis, P. Vaicekauskienė, V.
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas J
000. Arti W. 74th St. ant E- Fabionas ir Mickievicz ved.
LIETUVIS
Pcoples Teatro Name
L
Suvalkų gub.), kurias Varsa Lietuva turėjo daug galinges Micienė, M. Zenrek, A. ZemecGYDYTOJAS IR CHIRURGAM
1616 W. 47th Str. Tel. BouL l#ol
merald Avė.
buvę A. Petratla Ir S. L. Fabionas
iis,
A.
Grišius,
K.
Rimkus,
V.
Otlsaa ir Gyvenimo vieta
vos ponai nori pasisavinti.
nių priešų, kaip Vokiečiai ir
—Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl lCj
8353 South Halsted Street
Taipgi parsiduoda naujus Į Siuntimas pinigų, laivakor
Gedvilienė,
S.
Rupeika,
P.
Pet
"iki 12 ryte.
Ant vtrlaus Cnlvemal Stot* Haok
Mes jiems pasakysime, kas Rusai, o dėl to nugalėjo juos.
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo
mūrinis namas “bot uater
Kės. 2914 W. 43rd Street
tės, pašportai ir tt.
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki » vak
turi teisę spręsti apie Vilniaus Trumpoj ateityje nugalėsime ir kus, J. Radavičius, A. Budrec
■
Nuo ryto iki piet.
|
NOTARIJUSAS
heat”, Gazas, elektra ir vanas
Nedėltomis nuo 10 iki >.
kienė,
P.
Valuckis,
A.
StulginflTcl. McKinley 263
likimų.
Trletooaa Tardė IMI
Lenkus.
Paskolos. Insurinal
ir 6 kambariai. Turi butij | Kcal Estate, Ir
skas, J. Jovaiša, A. Balčiūnas,
tt.
Vilniečių Lietuvos Komit.
Nors vakaro rengėjai kvietė .J. Jankauskas, J. Bitinas, F. parduotas greitu laiku. Kaina | 80# W. 85th St., Kunip. Halsted St.
Tel.: Houlcvard 011
visus Lietuvius mylinčius savo Blančiunas, P. Naruševičius, $10,000.00 jis yra ant S. PeTel. Drovar 7042f
Vai.: 9 iki 6 kasdiena
PAPUOLĖ PSYCHOPATU tėvynę, bet žmonių buvo
|Vak.: Uter. Ket. Ir 8ub. iki 9 vak.
žmonių i>u\o ne- j Mileris, A. Stankus, A. Pet- oria St. ir W. 77 str.
Ned.: iki S po pietų.
LIGONINĖN.
Dir. C. Z. Vezeflis
perdaugiausia ir tik tie patys, rulis, E. Moekaitė, P. Pauža, F. Parsiduoda mūrinis busineLIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
M iss Marian Townsen<ę ku kurie visokiu bildu remia Norvilas, M. Lukosevičia, A. vas namas ant Bridgeporto ant
3107 So. Morgan Street
Seredomls nuo 4 lig 9 vakare
ri su savo motina buvo darže Lietuvos reikalus ir deda jai Noreika, A. Simanynas, J. A. auburn avė. ir W. 34tb St.
CHICAGO, ILLINOIS
4712 SO. ASHLAND AVKRC1
arti 47-toe Gatvės
Telefonas Yards 5(133
L
pakasusios mirusios savo mo aukas. Tų didelių patrijotų, Mickeliunas, B. Rojiuiutė, A. Kaina $6,600.QO.
J.
P.
WAITCHEES
Valandos: — 8 iki 11 18 ryto:
čiutės lavonų, koronerio teis kurie tik prieš žmones trukš- Sutkaitė, A. Rašinskis, Ą. Del didesnių informacijų tai
5 po pietų iki 8 vak. Nedalio
Lawyer
mauja,
o
nieko
'neveikia
Lie

LIETUVIS ADVOKATAS
mis nuo 5 iki 8 vai. vakaro.
Mankus, M. Zizas, N. N., P. kreipkitės į mano ofisą.
mo nusprendimu paimta psy1 Vakarais: 4500 S. Ashland Avė.
tuvos
naudai,
šiose
prakalbose
Nausėdienė, A. Jankauskas, K.
chopatų ligininėn, kur turės
Tel. Yards 1053
G. PETKUS
nei
vieno
nesimatė.
Į Dien. Rooni 518—150 N. Calrk St.
Zimkus, S. Staniulis, J. Ne
būti neapribotų laikų.
Real Estate
Tel. Randolpb 3507
Buvo renkamos aukos Lie ini kis, Ji Lukšis, K. Miniaus------------ -- -------------------------------------- i
Tel. Canal 257 Vak. Ganai 2118
Jos motina tuo tarpu yra
■
ADVOKATAS
■
Loans & Fire
tuvos
gynimo
reikalams.
?
Ofisas Dldmlestyl:
kas, M. Kuprionis, A. Sabac
dar išmėginama gydytojų. Gal
Insurance
g29 South La Šalie Street 5
kienė, Al. Juzikoniutė, F. Tū
I
ir šitai teks papulti ton ligo Surinkta $55.75.
£
Kamharls 834
■
3402
Aukojo:
Lietuvis Gydytojas Ir
DR. S. BIEŽ1S
bas, B. Jonušaitienė, P. Strecninėn.
g
Telefonas: Central 68ga
LIETUVIS
GYDYTOJAS
J. Dukovičius ............. $10.00 kis, K. Raudonis, A. Mozeris
Chirurgas
S. Halsted St.
IK CHIRURGAS
XG
a
1821
So.
Halsted Street
d Street
3201 YVcst 2:2nd
i Vakarais, 812 W. 33rd
PLĖŠIKAMS TEKO $10.000. A. Draugelis ................ 5.00 P. Graikauskis, K. Rimkus, M.
Chicago, I1L
Valandos: 10 ik) 12 ryto; 1 Iki 4
ei. Canal 6222
a
Atroškienė ................ 3.90 Benaitė, A. P. Stulga, M. Ta
po plet. 6 Ik! 9 vakare.
■lies. 3114 W. 42nd Street
=
Telefonas: Yards 4Mf
Vakar dienos metu keturi
E
Tel. McKinley 4988>
Po 2 dol.: kun. A. Briška, mošiunenė, E. Pilkienė, E. Bur
■■■■■ Bi ■#■!
PINKITE SAVO TAKSUS
automobiliniai plėšikai užpuo V. Zaromskaitė, P, Rūkas, J. baite, P. Jakštienė, O. Kilki- AFKI (Incimie
tux retumą)
Liko tik 2 smailės
lė VVestern Newspaper Union, Kukis ir V. Valakis.
nienė, J. Budreckienė, J. Šrup- Daugį bė įmonių turi bėdos jeigu
Tel. Yards 6666
Drover 8448
Phone Seeley 74 39
210 So. Dbsplaines įęat., kaste Po 1 dol.: V. Kulikauskas ša, E. Butkus, P. Subaitcnė, nesudeda atskaitų nuo u/.durbio (
t’ulltni.o H6«J
TelefMUM rullmaa
Dr.
V.
A.
ŠIMKUS
rome tux returns) į laikų ir teisingai.
DR. I. M. FEINBERG
riu ir atėmė $10,009.
Dr. P. P. ZALLYS
\. Prajis, L. Petrauskas, E J. Valantinas, J. Šniukšta, J. Bausmė už r.čmdėjimą siekia iki
Llctuvia Gydytojas, Chirurgas Ir
Gydo specijuliui visokias vyrų
11000.00.
Lietuvis Dentistas
<
AkuSeras.
moterų lytiškas Ilgas
Pinigai buvo veržami iš ban Statkienė, B. Nenartonis, Z Kausteklis.
Bausmė
už » Bc'.etsingai sudėtaB
2101 5Iadison Str., kampas Wfes-)]
8208 8. Halsted St. Chicago.
10861
So.
Mlchlgan
Avenne
i
kus apmokėti darbininkus.
atskaitas
ik'i
FlO.OUOO.OO
arba
ka

tom Avė.. Chlcngo
Joncevičia. A. Barsčius, J Smulkiais $40.15.
Rowlaad. I1L
5 Valandos: 10—12 iŠ ryto 1—3 ir
lėjimas. Nt>sud)ijUHieiiiB taskaitų ne
Vnlundos: 2—4 po piet 7—9 vak.)1
VALAKUOS: B ryto Ud • ratur.
6—8 vakare Ned. 19—12 18 ryto
ikduoda pusponi)
išvažiavimui Lie
Komisijos narys
Tel. Pullmau 842 Ir 8180.
C
DEL VILNIAUS AT VADA Raudis, V. Gibuzis, A Encetuvon.
rienė,
Z.
Jonukienė,
J
StanM. Zizas.
Atskaitas guH sustatyti
teisingai
VIMO.
tik Auditorius, turys
patyrimų ir
kus, A. Jenčius, B. Jovaišas,
iiiiiimiiiimmiiiiimimiiiiimiiiimiini*
navaaoBi
tam tikrų mokslų.
Res. 1130 Indcpchdciice Blvd.
•J.
Podžiavelis,
S.
Ratčius,
J.
J. V. V.YRk.YL.Y
SUSIRINKIMAI.
Lietuvos L. Paskolos ChicaVALENTINE DKE.SMAK1NG
Telefonas Von Kuren 294
ViciiMlinis Lietutis Auditorius ir (ak
Bajorėnas,
K.
Razminas,
K.
COLLEGES
gos Apskričio stotys atsišau
sų (Imtinu* Tax) žinovas
6205 S. tlalstetl. 2407 W. MadisoiiJ
M Perkėlė seavo ofisų po num
It T0WN OF LAKE.
Jis atidarė offisų
1850 N. YVclLs St.
kia į visas Chicagos, apylin Kilkius, K. Žaroniskus, R. An8381 So. Halsted St.
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
■4729 So. Ashland At<
Tel. Y ards 0801
kių ir kitų artimesniųjų mies dreliunas, A. Sriupša. J. Kum
Rusus Gydytojas rl Chirurgas
Moko Siuvinio, Patternų Kirpt*
®
Spccijalistas
Tųip-gi įsteigia systemas prekybos
A.
L.
H.
K.
Lub.
Sąj.
1
kuopa
pomis,
J.
A
rulonas,
B.
Mineimo,
Designing
bizniui
ir
namams.
Kpccijallstas Moteriškų, Vyriškų
tų Lietuvių kolionijas Vilniaus
ir pramonės vediniui Revizuoja kny 'Vietos duodamos dykai, Diplomai.'
I
džIOVV, MOTERŲ Iv VYRŲ) LIGŲ
Vaikų Ir visų chroniškų ligų
laikys paprastą susi rinkinių sek gas. Sutaiso atskaitas.
ka, J. A. Poška.
^Mokslas
lengvais atmokėjlmals..
Jvalandosnuo 10 iki 12 išryto; nuo
atvadavimo reikalu.
VALANDOS:
10—11 ryto 2—3 p,,
Klesoa dienomis ii* vakarais. Pamadienyje, Vasario 27, 1921, 5-tų
Smulkiais $1.75.
■ 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30m
pietų,
7
—
8
vak.
Nedėlioroi»
10
—
12
d
(’liicngon "atkeliavo Vilniaus
(rclkalaukit knygelės.
5
valandą'vakare, Šv. Kryžiaus pa
Ofisas 3351 So. Halsted St., Chicago Ivakare. Nedaliomis 10 kii 1
Visiems
aukojusiems
širdin

Tel.
Seeley
1643
(Į
Telefonas Drexel 2880
■
gyventojas Dr. Alseika, Lietu
REIKALAUJA.
Telefonus Drover 9693
SAKA PATEK, pirmininkė.$
rapijinėje
svetainėje.
f
ačiū.
gas
vos Misijos Amerikoje įgalio
iimiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiiiiiiiui
Nariai leiksitės susirinkti.
Reikalingas tuojaus utsatas, sakyti Lietuviams prakal Prakalbų rengimo Komisija.
Valdyba.
untis vargoninkas. Alga $75.
bas Vilniaus
paliuosavimo
Atsišaukite
pas
16
NORTH
SIDES.
klausimu.
r
Vašu riti 13 d. Šv. Kryžiaus pa
Kun. E. V. Grikis,
Pirmos jo prakalbos įvyks
rapijoje, (Towa of Luke) lupo
396 Ohurch Street
.rytoj,
Vasario 27 <1., 1921, Sekmadieny, Vusario 27 d., suorganizuotu moksleivių kuopa ir
šv. Mykolo parap. svetainėje,
New Britain. Conn.
išrinktu valdyba. Susirinkime da
Nortli Side bažnytinėje salė
1G44 VVabansiu A ve. Lab. Snj. lyvavo du svečiu moksleiviu: J.
je, Wabansia ir Nortb avė.
KEIKIA lietuvių pardavėjų.
Yra
Visos kolionijos, kurioms ru 6 kuojm rengia imlomų vaka Poška ir Jovaišas. Jie kalbėjo a- nuolutlnė
vieta tikram žmogui, kuria |
rų. Programa susidės iš pra pie moksleivius ir aiškino S-mo Kuli pasakyti tiesų pertikrininio bu
pi Vilniaus atvadavimas pra
de. Turi turėt pardavėjo sugabumus. I
kalbų, dainų, deklymaeijų ir konstituciją.
šomos atsiliepti kuoveikiuiisia,
Mailfi ypatlšktt pagelba, privers prie
Užtat kad iš priežasties Karės buvo Labai sunku pristatyti.
kitokių margumynų.
Vasario
27
d.
bažnytinėje
sve

pasisekimo ir užtikrinimo
tuojau.
kur ir kada nori turėti prakal
Nereikės
laukti
komišlno.
Bus
up|
Pelnas šito vakaro eis naš tainėje 2 vai. po pietų įvyks su mokama pilnai kas savaitė. Tai ne
bų. Nes Dr. Alseika Cbieagoji
laičių prieglaudos naudai. To sirinkimas. Kulric nepriklausote, yru Itenl Estate urba Insurance. At- |
bus tik ligi Kovo 1 d. Kreipki
dėl prašome nortlisidiečių ko- o esate užbaigę pradinę mokyklą sišaukito tarpe 9 ryto Iki 4 po pietų
tės laišku arba telefonu:
18—22 E. Van Iltimi St.
skaitlingiausia susirinkti ir ii* lankot'* augštesnę mokyklą, kvie
8-as floras. MatylUl
Elena Statkienė, sekr,
MII. 1<()WNY.
paremti prakilnų kuopos dar čianfl ntsilunkyli ir įsirašyti moks
4434 So. FairfieM avė., bų.
leivių kuopom* •
Pinigai siunčiami per šią stiprią Valstijinę Banką
Chicago, III
Ahnnnt.
iteikalinK.i moteris apžiūrėjimui
Rengimo Kom.
namo Ir pridabojiiuut, 2 Vj
metų |
:__________ ____ i
Telel'.: Lafavette 594S
yra pristatomi Į TRUMPĄ LAIKĄ.
iiici gsiti's, valgis kumbarls ir apmo-

VILNIEČIAI LIETIMU!

Vilniečių Protesto Mass-Mitingas

Furopean American

DR. S. NAIKELIS

II
g

J

Dr. M. Stupnicki

r

!”TruTEas’]

■■
■
L

■■

I

DR. P. Z. ZALATORIS

4

■

5 DR. CHARLES SEGAL

, DR. A, A. ROTU,

Per Ilgą Laiką Jys Abejojote Apie
Pinigy Siuntimą j Lietuvą

DABAR

Liet. I)ar^ Ką gos I'h. Apskr.
susirinkimas bus sekmad,, Vasario
27 d.. 1921. Nekalto l’rasid. Pane
Paminėjimas Lietuvos Nepri lės Švenčiausios parap.
svet..
klausomybės šventės.
Brighton Parke. 2:39 vai po pietį,.
Viso* kuopos,
prikliiuHunčioH
(Pftbaigft iš praeito milu.)
'
prie Apskr., malonėki) prisius)
Kun. N. Pakalnis kalbėjo a- nors po (ris atstovus.

IŠ DIE.VO APVEIZ. PAR.

A. f A.
IZIDORIUS MIKNIUS
mirė 25 d. Vasario, 1921.
Paėjo iš Kauno gub.. Ra
šeinių pav., m. dileles. Pa
liko dideliam nubudime
moterį ir 9 vaikus; vyriau
sias 22 metų; jauniausias
2 mėnesių. Laidotuve.< bus
panedėlyje, 28 Vas. apie
9 vai ryto iš namų 918—
33 st.. į 6v. Jurgio baž.,o
iš ten į šv. Kazimiero ka
pines.
Laidotuves ves grabo
rius Stanislovas P. Mažei
ka.

pie praeifies ir dabartinę Lie
tuvos jaunuomenės padėtį.
Programa užsibaigė Lietuvos
himnu. Aukų surinkta $228.39.
Reikia pažymėli, kad artistas
I. liekis daugiausia pasidarba
vo sudalydamas tam vukarui
tokių turiningų progrąrnų.
Aukojo:

Kun. Ig. Albuvičius .. $25.99
Kun. J. .f. Pužauskas .. 15.99
Dr-ja šv. Prane. Sarufino 11.99

A’ virčiu

11018

Alsišuuklte.

U. 3!) Ntrcet
(J. G.)

l-ntos hiboe ]

Paieško pusiniko automobili) dirb
tuvė Bizno' tSdirbtis gerai per 3 |

. .1 v.. gi eltai.
MeldJilų at.iir.eiktl
(C. h.)

70H W. IHtli Ht.
Tel. tanai 3818

Valdyba.

Susivienijimo Am. Liet Karei
vių 7 kuopa laikys mėnesinį su
sirinkimą 1 d. Kovo bažnytinėj
svetainėj, 2323 W. 23rd Plaee,
7:30 vnl. vak. Malonėkite aUilank.vfi visi nariai, nes turėsim ap
tarti svrrliins reikalus.
./. Paskaninau, rakt.

TĖMYKITE
Kensirgtono Lietuviai ga
Kun. B. \\. I rbii ........... I9.IMI
i P. Bitinienė ................. 19.99 lite gauti nusipirkti “Dr&u
I. Aleksiunus ............. 10.90 gą” dienraštį pas p.

| Po 5 dol.: J. šentiiris, A.
.Rudis.

kėjiniHs.

IG TY6KBVMI4.

.

314 E. Kensington Avė.

ANT PARDAVIMO.
Narnas 6 kambarių su trimis kum-J
pinlais lotais. Lietuvių apgyventa upyltnkė. tlrnži vieta, kalimais Mar'lurttc parko Turi imt parduota tuo
jaus. Atslšuilkil |>as patj savininkų.
Mr. itl IMH.F,
252 1 YY. 69 81. Kanip. YlnplcwiM.il Av.

I’ursiduoda Vulstlnė. Puiki progų
Lietuviui urbs l.eukul Vaistininkui.
I>i<lelis pelnus. Geru priežastis pardu-j
vinto. Ilgas Itas'iis.
Pašauk Cicero 19

AM KANUOS.

kambariai ilt į ofiso labui pato
gus dakLsrul ui'lut kokiam, kitam bi«hlifj, • A Išplukdė:
*

*

i(liH7 8. MkIiismii Yve.

>

Norint informacijų klauskite

P-no Rapolo Gečiaus
prie 4 langelio.

PEOPLES

STOCK
YARDS
STATE

Didysis Bankas
ant kampo '
47tos ir Ashland Avė.
'
Chicago

BANK

'

ipę"

' ' * —

Šeštadienis, Vnsmis 26, 19'Jl
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f. VYČIU APSKRIČIO CHORAS
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North Side Turner Hali
820-828 No. Clark Street
Netoli Chicago Avė.

?r< >• *•• - ■>>?' - •
Ė
F.
K5< '
■•■ ■

**,' v •
.........
a ė"
,« . ;
F/>7 t
*'f
» f ■ ■
& ? ic ■ •
i • -

PASTABA: Paimkite bile gatve karus iki Clark gat
vės o paskui važiuokit Clark gatve į šiaurius iki Chicago
Avė.
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Ona Pocius (sopranas) Sylvia

J. Balsis (baritonas)
Kunigaikštis Toblytum.

/

Vyčnj Chicagos Apskričio Choro Vedėjas

t

Zop Žukauskaitė (altas)
ii Omaho, Nebr. Arabelė.
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NED., VASARIO 27,
-■

1921 m. -■

Lygiai 8 vai vakare.

1
|
}

-

J. Ramanauskas (tenoras)
Bertramas Lacey

A. Šlapelis (Basas) Vincas

a. s r

