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DEL DERYBŲ SU LENKAIS

T u i n u l t v t o l l a u fjra^ėSė IJeit^ I Gie<iraioiaiW p r a d ė j o s m a r k i a i J ,

LKovo
,
,*
3" d.

,

>

..

. . .

1

% ' prez^on'i;
'v
. ^N . f^
, . duodama aulonomiTa tautiniai
A.
po piejtu
kulturinlus reikalus rūpinti.
žengti
pirmyn
išbuvo
.besi-'
į
engianti
paimti
Vilnių.
Kont
Harding'busiąs pa

tas-elektas
kė apleisti darbavietes
T). Atskiroms Lietuvos prorolės
Komisija.savo
įsikišimu
^*\ kviestas j Baltuosius Namus.
anų išsklefdė, raudoną vėliavą.
vincijoms <luo»daHia, teisė sava4H
_
^
išgelbėjo ZeligqwSkį nuo gaPrieš juos pašaukta skait- "Ityga, Yas. 26. — T>ar toli
ranKfai rūpintis vietos reika
llutino
žfugimd.
CARUSO
SVEIKATA.
NERIMAUJA PRANCŪZŲ linga policija ir keli karuok
TURKAI SUTINKA SU
lais, siidarant provincijų sei
taika bolševikų su Lenkais.
Neatsižvelgiant į tai, kad melius. /
\
ARMIJA.
TALKININKŲ PASIŲLYmenės būriai: *
Pasirašyta tomis dienomis tik -Jfew Yoork; Vas. 26. — vPaskiekvieno Lietuvio atminty gy
.MAIS.
6. Lenkty karuomenė turi
Prie tos kompanijos priguli sutartis susimainyti karo ar
kelbfiį,
kad
žinomas
tenoras
vai gTtfdėjo vaizdai apįe bai but pašalinta iš Lietuvos Lie^Daromas visoks pasirengimas. Louis Loucheur, paliuosuotų
civiliais nelaisvias.
Graikai stebisi tokiuo talkinin
C*aruso palengva
steikstąs. sius Lepkų legijoninkų žvėriš tuvos^ rytuose, tuojau turi įapskričių
ministeris.'
ji^Londonas,
Vas.
26.
—
IŠ
Be
to,
jMisirašvta
prailgini
ku pasielgimu.
^ u m p o j aleity jis iškeliausiąs kumus, — Vvriausvbė vis tik vykti rinkimai j bendrąjį Lie
Frankforto pranešama,
jog
mas paliaubų.
Europon.
y
*ado galima siųsti delegaciją tuvos Beimą ir tais pačiais pa
^Londonas, A'as. 26. - Tal
Prancūzų okupacijinė armija BAVARIJA VIS DAR APSI
derėtis su^Lenkais — ir d a r matais kaip ir Kauno -r- Su
kininkų konferencijoje vakar Vokietijoje pastaromis dienoGINKLAVUSI.
BUDAPEŠTE. RENGIAMAS
PABRANGINTA JKELfDNĖ Į kur? į Va^šavą. Iš anksto ga valkų apygardoj.Turkai atstovai sutiko su tal niis parodo nepaprastą savo
y
STREIKAS.
lima
buvo
spėti,
kad
derybos
EUROPĄ.
į£
kininku pasiūlymu — pasiųš- veikimą.
7. Teisingai
ir bešališkai
Munichas, Vas. 26!: — Ba
nieko
gera
mums
nechios,
nes
ti Trakijon ir Smirnon komisi
Seimo rinkimams pravesti su
Vas. 26. — Kaip
Toksai armijos veikimas vi varija vis <tyrv prieš tatlcinin- * Vienna,
nei
laikas,
nei
vieta
nebuvo
^
e
w
York,
Vas.
26.
—
Pir
ją ir ant vietos patirti, kokios
daroma ypatinga Kontrolės
yra apsiginklavusi šiaiwfie
Ungarijos •sostinėje
suomet pastVbimas tik prieš kų* norą^
atsakanti.
Taip
ir
ajsitiko.
mosios
klesos
keliauninkams
tautos kur yra gyventoji} dau
Komisija. '
kokius nors nepaprastupsius nuo galvos ligi kojų. Bavari Budapešte turi pakilti gene- 10 nuoš. <laugiau pabranginta
Gruodžio pradžioj delepiclguma. Sulig gyventojų daugu
jos augštieji valdininkai tvir ralis streikas.'*"'
8. ViĮnius yra Liet. sostinė
rvvkius.
keli n(
Al r
mos bus nuspręstas tų žemių
tina, kad nusiginklavimas pri
MiesiinJLsTitraukta
6
diviz.i-|
°
''
?
^ ^ o s j Europą. ja sudėty; dr. Staugaitis, kun. ir Seimo būstinė.
Suprantamas daiktas, kad
d r. Jurgaitis, St. Digrys »r J .
likimas, kam jos turi prigulė
gulėsiąs nuo jvvkių Londo j jos karuornenės.
Lenkų reikalavimai.
tas yra surišta su busimąja
.
Žemaitis, nuvyko
Var£avon.
KAS BUS PROHIBICIJOS
no konferencijoje^
ti.
\
Londono konferencija^kurioje
Lenkai, nors žodžiais
buvo* -Tokiu, būdu delegacija pa
VIRŠININKU.
Turkai tvirtina, kad vienur
Bavarai lankia,-kiek paga SMARKI KOVA ANGLŲ SU
Vokiečiai'kartais gali atsisa
mandagus, bet kiekvienu žin tikrina Lenkams Liėtįvoj tu
ir kitur Turku vra diduma ir
liau Vokietija turės mokėti
AIRIAIS.
kyti pildyti talkininkų reika
Wash|ngton, \'as. 2(>. — Lig- gsniu duodavo suprasti, kad rėti savo mokvklas, laikraštodėl jie tikisi atgauti Smir
atlyginimo talkininkams
lavimus.
siol į g y v e n d i n a m u p r o b i b i c i j o « UetiVva esanti silpna, netur eius, naudotis savo kalba Val
ną ir Trakiją, kurias apval- I
k a i p ta^ai a t l y g i n i a m s b u s m o
Macrooom. Airija, Vas. 26.
darbuojasi du departamentu: tinga, netvarkinga* kad Len stybės įstaigose, net "sava
do f J raikai.
karnas.
—
Tarpe
šitos
vietovės
ir
Ba
PRANCŪZAI
LOŠIA
KARO
<
l>inig\no ,ir teisybės. Po' Ko kijai nėra reikalo daryti dide r a n k i a i " spręsti savo reika
Tokiuo talkininku nusista- i
ŽAISM? SU VOKIEČIAIS. d ei kartais talkininkai nesu li yvourney apie 300 Airių už- vo 4 d. norima tą darbą su- lių "ceremonijų" su Lietu
tymu nepaprastai
stebėjosi
lus; Lenkijai, gi neužtenka
mažintų paskirto atlyginimo atakovo didelį Anglų militari r
draikų atstovai. J i e nežinojo,,
ir Vokietija neapsiįmtų pildy nės policijos būrį. P o poros centralizuoti ir_ pavesti išim viais, ir kad geriausia esą bu kelio prie juros ir duoda tei
Tori
kas į tai atsakyti. Nusprendė
2** padarę didelius siap- ti reikalavimų, Praricuzai, be valandų kovos Anglai turėjo tinai teisybės departamentui. tų, jei Lietuviai, patys susip-| sės naudotis savo keliais, ve
u
<rastų_pasiduoti
geraširdžių" žant prekes. Bet pasirodė,-kad
susinešti su savo vyriausybe,
tus pienus.
abejonės, imtų btianties Ruhr atsimesti su dideliais nuosto
PAMESTA TREČIOJI BOM- Lenkų • globaL.
ir to d a r permaža. Savo apa
Svarbiausia Graikams tas,; Wiesbaden, Vokietija, \ as. apskritim I r jei tas "įvyktų, liais. , "
BA.
kime Lenkų delegaciją pabrė
kad jie verčiami, pertraukti > 6 . — Prancūzai okupųoluo*? tuomet apie Bavarijos nusigin
. Lietuvių nusileidimas.
Kiek paniukus An&lams atžė, kad Lietuva turi tuojaus
militarmj
veikimą Smirnos Vokietijos plotuosejošia l:a klavimą nebūtų kalbos.
i'jo pagelba ir kova atsinaujiAtvažiavus netrukus prasi padaryti su Lenkais visą* eilę
Uįvakar nak'tj prieš' duonXes šalyje ga|ėtų pakilti ra t
fronte ir kitur. Pasirodo, k a d ' r o ^isnię. Toje žaismėje da*
no.
Posėdžių konvencijų, kad nuo Vilniaus
kepyklą, 1442 NorMaplewood dėjo ir posėdžiai y
tenai draikų veltui kraujas jyvauja kuone vist I^ancuzų dikaliai gaivalai, o tuomet pi
ave., pamesta trečioji iš eilės j)radžioj įžanginėj savo kalboj Lenkija negalinti
atsisakyti,
gvardijos
',e^a'
generolą į ^ a r e i n y . Jie yra pa liečių fr* naminės
SUDEGINTA A P I E 20.
bomba. Duonkepyklos savinin delegacijos pirmininkas, dr. kad Lietuviai turį išleisti vi
daro plenus.^ką turį veikti, Bavarams būtinai butų reika
NAMŲ,
Staugaitis, pareiškė, kad Lie sus Lenkus politinius prasikal
NUSIGINKLAVIMO K L A Ū - 4 k n o m p t p r i s U > i s ; ) t I i m i j i n t i m i . lingos apsaugoti nuo'sugrio-^
M kas Schachter po pirmosios
besidžiau- tėlius (peoviakus) ir... sustab
bombos plyšimo buvo prane tuvos visuomenė
SIMAS TARYBOJE.
! |į tn . ini veikim*.
yimo gyvuojančią vyriausyibc.
Dublinas, Vas. 26. — Bally- šęs, kad jis duoną papiginęs £ianti(!) padarytomis paliau dyti žemė^.reformą(!) (bent
Suv. Valstijų reikalavimas a- i Tikrai negalima pasakyti, ar
baneen užpulta ir pašauta du vienu centu. Ir pareiškė, kad bomis, kad ji 'į karą su gimi- ne viešai). Štai kur yla išlin
tas surišta su busimąja Lon SILEZIJOS BALSAVIMAI
t įdedamas.
konsfabeliu. Už tai ten iš ker po kiekvienos sekančios bonk rrfnga{!) Lenkų tauta žiuri, do iš maišo. Pasirodo, Len
BUS KOVO 20.
dono konferencija. Bet žino
što tuo jaus sudeginta apie 20 bos vis baugiau papiginsiąs kaipo7 į kokį tai nesusiprati- kų politikos vadovai -^ra iš
Paryžius, Vas. 26. — Tautų ma, Jvad kiekvienas Vokiečių
vienu centu.
mą(!) ir kad ji tikisi, kad pra Lietuvos pabengę dvarininkai,
Airių namų.
Sąjungos taryba vakar tarėsi pasipriešinimas talkininkų rei
Berlyną*, Vas, 26. — Pusapie viešpatijų nusiginklavi kalavimams duos progos Pran oficijalė žinių Wolffo biuro aPamesta trys bombos. Pas dėtos derybos duosiančios ge kuriems ne tiek rupi taikin
Praeitą parą Cbicagoje pa Seliaebterį duftna pigesnė tri rų vaisių. ,Tais savo žodžiaisl gas sugyvenimas Lenkijos ir
mą.
euzams pakiltj iš užimamų po gentura paskelbė, kafl Silezi
Paduota sumanymas, kad zicijų.
mis centais.
, •
..X.- bereikalo delegacija išsireiškė Lietuvos, kiek savo dvarai.
jos plebiscito komisija ^ n u s p  vogta 15 automobilių.
Tautų Sąjungoje prigulinčios
Šiuo kartu Scliacliter nelauks tuos vvisuomenės nusižemini- J i e * d a r negali užmiršti sal
Augštojoj Silezijoj
Prancūzų augštieji 'militari- rendusi
mus. J u k irSnes ir Lenkai ge daus savo gyvenimo ir kruvi
viešpatijos ginklavimuisi isketvirtosios
bombos.
Sakė
j
plebiseitą,4sykįnti
Kovo
20.
niai vadai visus pienus laiko
_ laidas per sekančiu du metu,
_
krąipsiąsis j valstijinį prokuro rai žinom, ka,d Lenkų-Lietu no darbininkų prakaito. Ne!
vių karas yra tai senai gerai Jie apsiriko: praėjo jau tie
j
T
<v. • ,
paslaptv. Zemesniiiiu rang:u o- CALIPORNLTOS PRIEŠJA^
•rą"Crowe-ir
jam
nurodysiąs
padarvtų
lvgiomis
išlaidoms
. '.* .
. * JV
°. 4
Chicago. — Praeitą ketvir-į*«vb priešins.
apgalvotas pasiryžimas 'paver laikai, kad -nieko nedirbant
per
vienerius
praėjusius
me- !*Prireikus
PONINIS ĮSTATYMAS 1 YRA
jiems
bus
•• r
itieierai apie tai nieko nežino.
tadienį. pietumis • ' Nortbern
Pastaroji plyšusi bomba sa gti Lietuvą, įvesti joje ^po galima buvo liuosai- važinėti
tus.
,
^ ta eiti ir viskas.
LEGALIS.
t .ir po Varsavą, Paryžių,.Švei
tik tiepTrust
bankos
klerkas
William
vo,
trenksima
sužadino
apylin
n
ų
"
tvarką
ir
padaryti
ją
Len
Tapybos sesijos visas laikas
Lcariją ir tt. D'arbas turi but
yra slaptos. Jei kas patiria VOKIETIJA SIŲLANTI 30 Taip pripažįsta patys Japonai Dalton, 17 metų, pasiėmė ban keis gyventojus. Daugeli<TapUkijos provincija. I r dabar iš
kos laisvės bondsų vertės $7- l i n k i n i ų n a m ų išteŠkėjp l a n g i i delegacijom p i r m m . l u p ų p l a n - v i e n a t i n i s p r a t u r t ė j i m o # š a l t i ma, tai tik išslydus iš lupų
MILIJARDŲ.
Tok^o, Vas.*"26. — Japoni
k
72,000 ir pabėgo. Dar nesuras s t i k l a i - ' '
' a , kad vargšai Lenkai da njs. Žinokit, ponai dvarinin
pačiij tarybos narių.
-A.
ja negali nieko padaryti prieš tas.
rą tai per nesusipratimą, kad kai, kad Lietuvos darbininkai
Suv. Valstijų;
reikalavimą Tai norinti išmokėti per 30
antijaponinį įstatymą CaliforNEGALI NIEKO IŠDARYTI. Lietuvos visuomenė užsimir ne juokais ėmėsi ginklo, kad
Yap salos klausime taryba
x
_ metų.
njjo.jej^ pareiškė vice^grafas
Londonas. — čia atkeliavo
šusi jau visas Lenkų dvari ne del "dvarininkų d u k r ų ^
atidėjo neapribotam
laikui.
I,
reikalų Inaršalas .Fpcb.' Jis talkininkų
Paryžius, Vas. 26. — Laik- Ucliida, užrubežinių
Chacagos distnkto probibi- ninkų šunybes ir kad pasiry- [gražių akių liejo savo kraują
Sako, tą klausimą turi rišti
augščiausioji talkininkų tary- raščio Jbujnal
koresponden- ministeris^ parlamente. ~
premjerams išrodys Prancūzų cijos direktorius Bichardson žūsi geruoju gyventi su jais. įtics Dauguva, Ifcadviliškiais,
^Califernijos
įstatymdav^ba, sutinkant \nsoms viešpa- tas iš Berlyno praneša, kad
armijos ministeriams žygius, iškeliavo Washingtonan. TeT^ks delegacijos nužeminta.^ Seinais, Vilnium, Širvintais,
sftkė,
jis,
"
pažeidžia
Ją
tijoms.
i Vokietija Londono konfereh
jei Vokiejija nesutiktų su rei [nai jis nusiskundė, kad Cbica- tonas, davė progos Lenkų dva Giedraičiais ir Tt. Nemanykit,
nu
jeijoje talkininkams pasiųly- P 9
reikalus. Bet toji valsti- kalaujamu karo atlyginimu. | g 0 esąs ^šlapių-šlapiausias
rininkams dar daugiaU pųstis, pop4i, kad Litu vos darbinin
'
savo .kons
miestas ir jis nieko negalįs daugiau spirtis ir nepriimti kai, mžniii*šc savo geriausių
sianti karo atlyginimo 120 mi- ja pasielgia pagal
7
Paryžius. — Tautų Sąjun išdftrvtt, turėdamas mažai spė- įlerybu^pamatan taipdehiok šunį" kapus 'ir žaizdas, nuže'lijardų auksinių^markių arba titucijos, ir tas nes4priešina
f
Suv. Valstijų konstitucijai. \ gos tarybos ofisų prieangiuo kų.
^ s
Svetimų šalii| pinigų vertė, mai- apie 30 milijardų dolierių.
ratingos mūsų delegacijos de-[mrntai milenkę galvas ir gera
se" ^aug. diskusuojama VilPasakė ?kad Cbicago/fiįpli- k l a r a c j j o ^ u r i ą net Šardinjy, valia užsidės ant sprando d v a ^
nant nemažiau fSa.OOO Vasarip ^5
Korespondt^as tai patyrė 4Ta%ininkai, kiek ^rrat žino-Įuiaus klausime ir apie nugin- ei ja neprisideda prie^T^ini-[nemal^Lenkį
prietelis, pa- rinlnkų junga, "kokį kantriai
buvo tokia pagal Merchants Loj iš V o k i e c i ^ parlamentarinių
ma,, jau v r a nustatę karo at-jklavima,. Bet^ apie paįios ta mo probibįcijos; Policija užim g y ^ nešė pFeš karą...'
'versmių. *
an and Trųst Co.V
\
/ Mūsų Vyriausybė, tikimės, •
Šitf karo atlyginimą Vokie- lyginimo apie 56 milijardus I rybos veikimą nieko nežinome; ta savais reikalais. Sako, \vy r
Anglijos sterlingi) avarui
$3.8'
Lenkams sąlygos.
kinTmas prohibiciįpfi — tai vysupras visuomenės nusistaty
Prancūzijos šimtoi frankų
7.15 j čiai pasižadėsią išmokėti "per dolierių. Londono koufer&icl
me ir neleis toliau perdaug
OBAS. — šiandie nepasto> tįausybes darbas..
Toji deklaracija sekanti:
Italijos šimtui *lirų
3.65 trisdešimtį metų/ po 4 milijar- joje tečiau dar^nocįma nugirs
Pranešta, kadjto visų nepa- ' i . Lenkija privalo pripažin- save ž^niintr'. Tuo gi tarpu dar
Vokietijos šimtui markių
1.61 dus mar&hį pinigais arba pre- ti pačių'Vokiec^ žodį jr gan vus oras, gali but sniego, va
Lietuvos šimtui Auksinų
1.61 kėmis, pagal konferencijos nu- t i ' n u o jų parašus po tąja są-j]kare šalčiau; rytoj gražus o- vykimų Ricbardson "norįs re ti Lietuvitį su Rusais Liepos, bininkam/ yra kas -pagalvoti
ras, vidutinė temperatūra.
zignuoti.
12 d. sutartas sienai. * Siena t i r" pamastyti apie^ savo nadėtį.
lyga.
,
Lenkijos šimtui markių
.13 tarimo.
t į :f v 4 J
•

•
•
•
I
•

i

Suvalkų rislyboj turi Imt su
tarta su Ijenkais.
2. Lietuva pasižada nepiijti
—c
taip tvirtina pr^idento sekre- Tokiuo antgalviu Kauno lai Lenkijos ir neleisti kad/kitam
InooJnfcn^Af; iUjetuvos tentoi iDarbininkai atsisako apleisti k Varšava, Va*. 26. — Varšu f\
krašty Darbininke p. Matonis'pasinaudoti
y torius.
ja-ljeiiKų puoli
puolimo tikslams.
Į< .
/
•
i ja-Lenkų
x
darbo įstaigas.
vos apskrity sustreikavo ge- ^Washington,
Vįas. 26. — ra 0
3. ^Lietura leVlžia Lenkams
ležirilveliec'iai
del
didesnės
užLąpRricrb
mėn.
pabaigoje
"Inaujguracijjos
dienoje
prezii
Paryžius, Vas. 26, — &iau?
liuOsajLvuauilotįs ios keliais
•*
.
(tentas IVilsonas kartu-važiuos T. S. Kontrolės.Komisija nu
riuose nuo Parvžius, CJennevi- mokesties.
tranzito * (pervežimo) s reikaLenkų yyriąusybė tad atot; |su prezidentu-elektu Hardin- statė demarkacijos liniją tarp
llers'e, statoma didelė vlektr&n
visų geležinkelių paskelbė ka g u , " pranešė prezkleiito sek imisų vir, 4wenkų : .karuomeniu. lants, siekiant juro?, ir sudane.
^
ro (m lankais
ekonomines
Kompanija sumažino darbi ro padėtį ir streikininkų vie retorius J^sepli Tumulfy. " T o Tai buvo padaryta tuomet, ka konvencijas.
ninkams užmokesnį. Darbinin- ton pastatė dirbti Sovietų Ru- kią program.^ preziidentiii in- da mūsų narsioji karuomenė,
4. Lietuvos Konstitucija pa
davė inauguracijos komitetas Mirengusi 1 egi joniukams taip
kai nesutiko. Kad- taip, tai ^ijos karo* nelaisvus.
tikrinau lygias teises «visoms
,,
<v
.v netikėtą
smugį-tiesSirvintais
ir
ir
prezidentaįl'"Sutiko,
kompanija paskelbė v jiems \o• t a u t i nlė m s g i m p ė m s . l^enkaaiis
ARTI PARYŽIAUS IŠ
SKLEISTA RAUDONA
VĖLIAVA.

lysią 30 Milijardų

\

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS
BONUS
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DRAUGAS
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Lenkiją į nelaimingą Vilniaus
LIKTI VIV KATALIKŲ DtEiraAMIS ž e m ^ užkliūva laiškelis iŠ Amerikos. Daugiau negu pusė
metų trunka kol jis nueina.
Bėkime pastangas, kad Vil
FRENTJMERAT06 KAINA:
nių paliuosuotume iš Egipto
CHIGAGOJ IR UtSIENTJB:
800
Metama
a* y - M * •
vergijos.
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Tsmai Edisonas Mėgina Išrasti Etektrikinį Aparatą Susikalbėjimui
su Mirusiais* <
(Pabaiga.)
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p Tepeli*.

LUCKY
STRIKE

PINIGAI Į LIETUVĄ
Kapitalas $18.000,000.00
* Instefgta 1841

I

f

Stebėtinai pasekmingas nusiun- E
timas pinigų per American EJxpress Kompaniją į Lietuvą prieš
barę, dabar vėl atnaujintas.
Sugrąžinti kvitai parodo kad
nusiųsti į Lietuvą pinigai, būna |

| žytės vienutės gyvena amžinai.
U
A& dirbu pasiremdamas te " T o s vienutės, sakau, tiek yr
priimti bėgyje triįą savaičių. Mes
orija, kad mūsų personališku- ra mažytės, kad tūkstanti jų
Lietuvoje išmokame Markėmis, ku- £
sudėjus krūvon d a r nebus ga
raas
pasilieka
egzistuojančiu
'>
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
Žydų klausimu " Drauge
rle dabar tenai ^ursuoja. Mūsų =
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir
po mirties mūsų materijalio lima matyti net per tvirčiau
•amas adresas. Pinigai geriausia sly dedama daug raštų. Rasi, kas
prekes žemos, patarnavimas ge- S
....
_ I kūno. Jeigu mūsų personališ- sią mikroskopą, kokį zmo&aus
sti Uperkant krasoje ar ezpreae "MoV1
3
riausiaa.
„ E
išmintis lig šiol yra padariusi.
ney Order" arba Įdedant pinigus 1 paklaustų, ar tik jau neper>
*
.
,
,
.
.
registruota, laišką.
S
American Expręss , Kompanija E
i
•
x • A •
* komas miršta, kokia tatai nau- Tos vienutės, jeigu jos yra to
yra uždėta 1841 metuose, turi
kios, kokiomis aš manau jas
"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . sakyti,
daug to kad
visa.ne.
Į tai turime at- • , .. , .
.v
y
įmokėtą kapitalą $18,000,000.00
Žydų klausimas
šiandie da gali būti mums m to atei esant, galėtų pereiti per ak
2334 S. Oakley A ve., Chicago.
ir siunčia daugiaus pinigų f Eu
Lietuvai yra didžiai reikšmin tyje? Jeigu personeliškumas meninę sieną taip lįuosai, kaip
Tel. Roosevelt 7791
ropą negu bent kokia kita kom- E
gas daiktas. Todėl, kad Lietu nemiršta, pasilieka gyvuoti a- pačiame ore.
panija. Kompanija tur savo locvoje gyvena daug ir jie ten napus šio gyvenimo ribų, tai
"Mes, neturėdami supratimo
ną 21 lubų milžimTrą namą ant
lygiai su Lietuviais piliečiais mūsų pri\ralumu y r a ta perso- apie gyvybę, dažnai klaidingai
Broadway, New Yorke, kurį čio- E
eina visas valstybės pareigas. [nališkumą tobulinti, auklėti. sprendžiame apie ją. Sakysime,
nai matote, ir jame talpinasi vy
Lietuvos Žydai Lietuvą skaito
" J e i g u mūsų personališku- kas nors bloga pasidaro su
riausieji mūsų ofisai.
savo tėvyne, nes jie tenai gi
Naudokite mūsų '' Colerinius
mas pasilieka j>o mūsų kūno žmogum arba kokiu gyvuliu, savyje savo formales pajiegas
mę ir augę.
Money Orderius" išmokėjimams E
mirties, tai visai yra logiška ir jau sprendžiame, kad jų visa arba tai, ką mes vadiname inVyriausias Ofisas
Turime žinių* kad Vilniaus moksliška pripažinti, kad jis gyvybė paliauja egzistavusi.
American Ezprcss Company pinigų ir persiuntimų Amerikoj
dividuumo
*
personališkumu!
65 Broad\vay, New York
srities Žydai yra nusistatę pasilaiko savyje atmintį, pro " I m k i m e pavyidį. Mokslinin
.,
^
ir Kanadoj. Parduodame viso
Jeigu
taip,
tai
tuomet
anoji
prieš Lenkus ir tai skelbia vie tą ir kitas dvasines jiegas, ku- kams, ypač medikams, yra ži
kius Europinius pinigus. Kada siųsite bile kur pinigas, tad I
individuumo
atmintis
arba
šai, nežiūrint Lenkų # grūmo šiame gyvenime ant žemes. noma, kad tūlos dalįs, duoki
siųskite per American Expreas Kompaniją ir visados reikalau
rif
ištobulinimu
rūpinamės
personališkumas
turėtų
galės
Jeigu
personaiižkuraas
pasilie
kite kvitos nuo siunčiamų pinigų, kad turėmėt prirodymą.
jimų. me vištos, Rockfellerio Mediveikti k a i p ir paprastai.
ka egzistuojančiu po taip va
Kreipkitės į bile mūsų ofisą arba rašykite Lietuviškai į mūsų
Vilniaus srities Žydai atsi
kaliame Institute esti užlaikadinamosios mirties, tai visai
/ /
" A š tikiuos, kad išradus S vyriausyjį ofisą:
sako dalyvauti Lenkų stei
mos
ilgai
gyvomis,
nors
pati
Tūkstančiu metų prieš Kvi
giamojo " s e i m o ' ' Vilniuje rin tikslinga yra manyti, kad tie, višta, kuriai tos dalįs priklau tinkamą instrumentą, veikiant S
stų nuožmus Grekai suktybe
kimuose. Žydai sako, kad Vil kurie atsiskiria su šiuo pasau so, senai yra mirusi. Ar tas ne- į jį šiam personali škumui,
užėmė Trojos nuestij. J o k&F0REIQ# MftNEY ORDER DEPARTMENT
niaus srity nereikalingas nei liu, nori susisiekti su tais, ku įniparodo, kad miriados ir mi- mums pasiseks gauti išmintin =
lalių užmušė, o karaliene už
Kew York |
Lenkų sugalvotas ' * seimas' \ rie pasilieka čionai.
riados tos gyvybės vienučių, gų žinių iš anos pasaulės apy- | 65 Broadway
ilgų kasų nutvėrę vedė j sve
"Ajš laikausi teorijos, kad kurios formuoja minėtos vištos stovų."
HMHIIIIIIIlIflUIHHIIIIIIIIIIIIHIIIiiUHIlIMlIlIlIlIlIlIlHllllllllItltlIHIlIlIlIlIlIlINIHIlIlIir
nei joks plebiscitas. Nes Vil
įima šalį vergauti. Vilniui?
nius skaitosi Lietuva ir jis mirusiųjų personališkumo ma- dalis, nepaliauja veikusio! at
Štai ką tad kalba Edisonas
Lietuvos karalienė. Želigovs
v
priguli ne kam kitam, kaip tik terijalė arba fizikinė jiega yra skirai, lyg galva jos nebūtų apie viršui pajudintuosius klau
STEAMSHIP
ki? ją savo \\*rg2 pavertė.
begaliniai silpnutėlė*; dėlto in buvusi nukirstai Rockefellerio simus. Pasirodo jo esama ori
Lietuvai.
-.
C O M P A N Y . 1*5
Alus širdys veržiasi į Vilnių,
Pačiame Vilniuje yra dau strumentas, skiriamas tai ko įstaiga, norėdama pastūmėti ginalo^ minėtame žvilgsnyje.)
Iš Ncw Yorko be jokiu mainymu tiesiai |
bet Šardinji su visais Prancū
gybė Žydų gyventojų. I r jei munikacijai, turi būti super- žmonių žiniją pirmyn, parengė Tą savo išpažinimą garsusis
zų politikais su jiems prita
jie plebiscito metu visi bal delikatus, — toks, kokį tik tokias sąlygas tam gyvybės išradėjas išdėsto minėtam koriančiais kitų tautų diploma
suos, nereikia nei abejoti apie žmogaus geniališkumas gali vienučfcj spiečiui, kad šis ir respondentuf pirmutinį ir pa
S. S. ANTIGONE Kovo 12 ir Balandžio 30
tais sulaiko mus Tilf retų re
išgalvoti... Aš esmi linkęs ma atsiskyręs nepaliauja savitai skutinį sykį. Jis apie tai ne
Lietuvių laimėjimą.
S. S. SUS0JJEHANNA Išplauks Bal. 6 ir Geguž. 21
tais atvejais gauname šiokią
Atsišaukit pas H. Claussenius & Cą. General. Pasažicriniai Agentai
V e kodėl Žydai šiandie yra nyti, kad mūsų personališku- veiKęs,
nori daugiau niekam beužsitokią žinelę.
100 X. La Sallc St, Oiicago, UI.
Tel. Franklin 4130
mums didžiai reikšmingi žmo mas, būdamas aname pasau
minti.
Šio
mėnesio
11
d.
jam
.'.,
Arija kreipkitės prie mųs l^kalio agre*įto.
"Galima spręsti, kad"tarp
v
/
iš tų gauname patirti, kad nės ir kodėl mūsų spaudoje lyje, galės prisilytėti materigyvybės vienučių yra kaip ku suėjo lygiai 74 metai jo gyve
mokslus
išėjusi
Lietuvaitė tad dažnai ir rašoma apie jos. Jeigu ši mintis yra teisin
rie spiečiai, kurie apreiškia nimo. Atsilankiusiems repor
Vilniuje po Zeligowskiu trali juos.
ga, tai, išradus tokį super-dedaugiau išminties ir direkty teriams jis iškalno apreiškė, ^liiillliiiiriimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiii
uždirbti 50 lenkiškų markių
Lietuviai turi gerbti Lietu likatų instrumentą, galės jis vos už kitus spiečius. Kitais kad jeigu jie kels spiritualiz
į mėnesį, t. y. 6 ir pusę cent<>. vos respublikoje visas sveti- [šį-tą užrekorduoti iš mūsų per
žodžiais tarus, jųjų tarpe, ma mo klausimą f tai jis atsisaky
Duonos svaras tame p a e i a Ų i ^ ^ t a u \ ^ žmonių mažumas. Ir sonališkumo egzistencijos, ana
tyt, esama viršininkų, vadų siąs su jais - kalbėtis."
UETUVIS FOTOGRAFAS
į
VHniuje atseina 35, kartais 40 jie taip daro. Už tai Lietuvių me pasaulyje, dasilytint jo ma- lygiai kaip ir pas žmones. Ši
3130 S. Halsted St., Chicago, UI.
|
markių. Tokiu l u d u mokslus tauta svetur pelnija pagarbą. terijalės veikmės manipulacija, teorija išaiškina klausimą, del- Edisonas nėra ateistas (bedie
Kurie gaunate paveikslus ii Lietuvos
išėjusi mergina Vilniuje gali Taip yra visose demokratinė judėjimu ai* kokiu l u t u b ū d u . " ko tūli vyrai arba tūlos moneatidėliodami pasidarykite daugiaus arba
vis).
didelius. Mes perimame senus padarome
per mėnesį uždirbti beveik pu se šalyse.
Tai/gi Edisono pažvalga yra terįs turi tįidesnę jiegą, gabes
didelius. Sudedam ant vieno ii kelių skir
Išdėsčius viršui originale I
tingų.
S
santro svaro duonos.
Štai Lenkai. Jie savo šalyje visiškai priešinga spiritualis- nį protą, daugiau sumanumo, Edisono pažvalgą į pajudintus
•v
S
Traukiame paveikslus namuose* prie
Dar Vokiečiams
Lietuvą negerbia jokių svetimų tauti tams. J i s turi visiškai savitą negu kiti a r b a kitos. Tas pats klausimus, reikia pasakyti jo
Bažnyčios,
sueigose, veselijose,
grupes,
valdant mųs žmonės Vilniuje niu mažumų. Jie nori, kad originale teoretinę, sąvoką apie yra ir su doriniu karakteriu. sąvoką apie Augščiausiąją Es
pavienius ir tt. Darba atliekame kuogeriausia.
Pbone Drover fS«9
įkūrė berniokams našlaičiams Lenkijoje visi žmonės butų tik gyvybę, mirtį ir apie tai, kas Vienas asmuo gali turėti di ybę. Daugelis jo nesupranta.
moksleiviams prieglaudą prie vieni Lenkai. Svetimiems ne seka po mirties. J i s prisipažį- desnį procentą augštesnėsės Žymesnieji laisvamaniai ne lllllltlllllHIUHIIIIIlllllllllllllllllll|||||||||||||||||IIIt!!IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIWIIIIIflllfli
Chyvos gatvės. Iki Zelitco\vs- nori pripažinti jokių atskiriu [sta nestovįs nei už Darwino rųšies gyvybės vienučių, kitas kartą naudojosi jo vardu sa
llllilllillllllllilllilllllliuillillilllillllllllllllllltuiiilllilllllllllilillllllllllillllillllllllllll
kiui ateinant toje prieglaudo tautinių teisių. Jie Žydus per teoriją, nei už teologų aiškini- — mažesnį. Nuo kokybės gy-» vo slidžios filozofijos propa
i
je būdavo 70 su viršum bernai sekioja ir žudo kaip kokie pa- JI IUS.
. K
vybės vienučių priklauso indi gavimui, sakydami: "žiūrėki
čių. Želigovskiui atėjus beli bludėliai. Patsai buvusis Len
" A š nesutinku su tais, kurie viduumų personai iškurnąs ir te, štai r karšusis' mokslinin 2
ko šeši. Prieglaudą veda kun. kų premjeras Paderewski yra sprendžia, |$ad gyvybė pirmu karakteris.
1
—
kas Edisonas yra ateistas ar i
Legus. Lenkų akyse tat yra didis Žydų priešas.
tinėj instancijoje gavo savo
\_
"Gydytojai jau senai, mums ba bedievis." The American
tokia didelė kaltė, kad Vil
Pasekmėje ką-gi Lenkai pel pradžią ant šio palyginimai tvirtina, kad nmsn kūnas vi Magazine korespondentui bu
KOVO 1 D. 1921 išplauks ant Laivo SAXONIA per Hamburgą
niaus vyskupui nepavelija tą nija už tą savo nekrikščionišką mažutėlio kamuolio, kurį mes siškai < atsimaino į kiekvienus vo indomu sužinoti ką Ediso
pirma partija žmonių važiuojančiu Lietuvon kartu su Jonu Roma
nu, Lietuviu Prekybos Bendrovės preaidentu.
kunigą niekur» priskirti prie nepakantą?
vadiname žeme.- Gyvybe, grei septynis metus, t: y. visos mū nas mintija apie tai. Štai čia
Jei nori su ta partija važiuoti tai tuojaus mums pranešk. Mes
parapijos. Generolas Želigov
išgausim
pasportus ir visus kitus reikalingus dokumentus. A partija
Daugiau nieko, kaip tik pa čiausiai, atsirado kituose bega sų kūno dalelės, kurios sudaro y r a jo trumpas, labai aiškus
bus
Lietuvoje
i laika pradėti pavasario darbą. Galėsite parvažiuoti
skis, matyt, Rusijoje yra išė saulio panieką. Visi pasaulio linių erdvių kūnuose, o iš ten mūsų organizmo čielybę prade tame klausime išpažinimas:
be jokiu keblumu nes p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno.
Trečios klesos kaina iš New York iki Eytkunų |130.70 Pirmos
jęs mokslus. J o mokslaus bu Žydai šiandie nusisukę nuo persi nešė kokiu nors būdu į dant tą laikotarpį, prasišalina
klesos
$185.70.
v
A
" A š neabejoju apie Inteli
tą. Kaip Rusai mokėdavo su- Lenkų. Ir jie Lenkijos negel mūsų planetą" — sako Ediso- iš jo, užleisdamos vietą kitoms
Rašyki tuojaus del platesniu informacijų.
trukdinti vyskupus, kąd ne bėtų, nors jai šiandie prisiei Į-nas. " A š netikiu, kad viena besibaigiant tam laikotarpiui. genciją (arba Augščiausiąją EL1THUANIAN SALES CORPORATION,
paskirtų nepatinkamų valdinin tų griūti ir išnaujo imH sve gyvybė gimdytų kitą gyvyhę. Tai reiškia, kad veikiančiųjų sybę), kuri valdo visatą, taip, į
kaip neabejoju apie mano pa | 414 Broadvvay,
Boston 27, Mass.
kams kunigų, taip moka tą\ timiems vergauti.
Imkime mūsų pačių kūnus. Aš gyvybės vienučių arba indivi
ties egzistenciją."
IIIIUIIIIIIUIIHIIIIIIIIIHHIIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHirillllllll
patį padaiyti ir jo prevosehoTad^ kuomet šiandie tie pa tikiu, kad jie ^ yra sudėti iš duumų pajiegomis senoji ma
ditelstvo Zeligo\vskis.
Šiaip ar taip dalyką svars
tys Lenkai kėsinasi prieš Lie miriadų ir miriadų begaliniai terija yra atmainoma naująja.
LT>E:
tysime, Edisonas vis-gi negali
Šv. Mykolojaus parapijoje tuvą, kuomet nori pasisavinti mažyčių individuumų, kurių
STPAKHT
10*
" Y r a sakoma: Mes esame aklebonu tebėra kun. L. Jezu- mūsų Vilnių, gat tų pačių Žy kiekvienas pats savyje — tai pystovų tvariniai. Tas yra tie būti autoritu svarbiausiose fiiO
STRAKM+T
kevičius, kuris ten buyo ir dų balsai sutraškins Lenkų gyvybės vienutė, ir kad tos vie sa, nors bent iš dalies. Sentvės losofijos problemose. Jis yra
S'uoi-crrtG
The. C t,
**»«•*
prieš karą. Vyskupas lengvai pagedusius troškinius ir sav* mitės^Veikia buriais^arba spie liekanos parodo mums, jog ant didis šių laikų 4eknikas ir geGeresnis ir geriau užganėdinantis ne
^
nialis pritaikintojas * gamtos
galėtų kiekvieną Lietuvi kuni žymia dalimi sutrupins jųjų čiais,^ kaip aš esu. pratęs jas
gu koks Havana cigaras.
žemės egzistavo^ tokie miržinišpajiegų
praktikiniam
žmogaus
gą paliuosuoti nuo užimamos imperijalistinius sieki mus*.
vadinti, kad tos begaliniai ma- ki gyvūnai, mamutais vadina
Paklausk savo krautuviiinko— Bet jeigu
krautuvninkas neturi—rašyk mums.
gyvenimui. Toj srityj jis, bevietos, bet negali užtikrinti įSuprantamas ^daiktas, kad
mi, kad sunku ir įsivaizdinti
ėjimą į naujai paskirtąją. To ir tarpe Žydų atsiranda viso
abejonės, yra labai žymus aukad be jos leidimo niekas ne yra. Šiandie mamutai nebeeg
t.lEWI5CIGARMFG.C0.NEi«i»Kjii
12'
dėl laiko Lietuvius nejudyda- kių niekšų žmonių. Bet ar-gi
torįtas. Į kitas mpksib srytis iOTMER"
Largest Independent Cgar Facfcr^Hithe WoHd
gali išvežti iš Latvijos dau- zistuoja, nes apystpvos šiuose
SIZE3
mas. Ant jaučio skuros netilp mūsų tauta yra' linosa nuo
jis' nemėgo gilintis «ir dabar'
giau kaip 800. auksinų; kas laikuose yra kitokios, riegu
tų, ką jis gauna iškentėti nuo paldydėlių ir nesusipratusių.
^stengiasi nuo to jjuti kuoto- ^IIIIIIIIIIIIIItlIlllIlIlIlIfinillIIIIIIIIIIIIIIIIIlllIllltiisiUlllllllllliliiiiiiiiiiftiiiiiifftffiMIHmj
viršaus — konfiskuoja.
buvo senovėje.
H ^
ponų valdančių. Lietuvos sos To šlamšto turi kiekviena tau
liaušiai. Dėlto ir laikraščių re
Todėl grįžtantieji iš Ameri
"Skaitlingi medikaiių moks
tinę. Jie vartoja visas prie ta. Bet už tai neturi but kal
porteriams jis duoda perser
kos Lietuviai turi padaryti lininkų tyrinėjimai parodė,
/
=
mones, kad jį iš Vilniaus- iš tinama visa ta ar kita tauta.
gėjimą, kad jo nei neklausinė
Tie
kurfejui
reikia mokėti taksus (Tuxes) JDG MKS ATLIEKAMA
vieną iš dviejų:^!) arba per kad atmintis-turi savo^ viet^
ISPILDIMPS ^TAKSU ^BLANKŲ AJSAKANČ1AI.
ž.
mestų, o į jo vietą Leuką pas * Gerbdami svetimos tautos
tų apie tai, k a s r į o specijaliŠsiųsti savo pinigus per ban ypatingoj žmogaus smegenų
kirtų.
Tie kurie, praeitėje' pildie "guestionairres" arba taksus,'gerai žiąo
i
žmones mes patys pelnysimės
kumui nepriklauso.
kus, arba išsėdant iš laivo Lie- |sekcij6j, kuri yra vadinama
apie mūsų naudingus patarimus.
=
/
»
>" <r±
Žmogaus mintis negali'su pagarbą ir reikale pagelbą.
pojuj gauti tuojausjiudijrmą, Broca'os raukšlė. Dabar grįž
Jauskitės pasynue draugiikai. Patarimus suteikiame dykai.
mesti, kaip* galėtų
išrodyti
kad jie tiek ir tiek pinigų ve kime prie taip vadinamo " gy
vieta, jei ji butų labiau karo VAŽIUOJANČIŲ HJSTUV0N žasi iš Amerikos ir mano pei*- venimo j^o mirties".
sunaikinta negu Vilniaus apieD0MEI.
si vežti juos per Latviją tik " J e i g u gyvybės vienutės, ku
1 ink ės. Visi Rusijos laikų var
1900 S. Haltted Str.
tranzitu. (pakelyj). (Kitaip ga rios sudaro indįviduumo at-f
FĄŠIONAS ir MICKIEVVICZ, Vedėjai
s
Tel. Canaj 2118
gai tos apielinkės .gyvento
(Buvę Ą. Petratis ir S. h. FabumaM
=
Daug Lietuvių grįžta dabar li vusus pinigus konfiskuoti, mintį laikosi krūvoj po indijams išrodo lyg amžinasis* pa per Liepojų. Nuo Liepojo iki kaip jau ir atsitiko ne su vienu viduumo " m i r t i e s " , tai ar ne Valandos; 10 ryto iki f vakare
809 W. 35-th Street, (Kampas Halsted) Chicago, IU. i
Gyvenimas:
vasaris sulyginus su tuomi kaš Mažeikių turi jie vykti per ir paskui daug bėdos yra kol būtų galimas daiktas, kad po
Valandiuj: I^asdiena'nuo 9 ryto iki d vai. pq pytu.
=
2811 W. «Srd Str. '
Vakarais:
Utar.
Ketv!
if
Subat.
ik>
9
vai.
vakare.
=
dabar yra.-'
mūsų kimo mirties tas atmin Tel. Prospect 3406.
Latvijos kraštą. Latvijos v a U juos atgauna.
• N«dėlioniis nuo 9 ryto iki 3 po pietų.
E
ties .spiečius galėtų ^ l a i k y t i
Kartais pasitaiko, kad per tižia yra išleidirsi 'įstatymą,
B. K. Balutis.
ICV. VALST,
Metama . . . .?&
Pusei Metų . . . . > . . . v * v . $ 9
Prenumerata mokasi likalno. Lai
kas akaitoai nuo užsirasymo dienos
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apšviestunTja šiuo klausimu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiitfTniiiiiiiiifiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiififitiiniiiiiiiiiifliiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiifiiiin
pradėtų rupinties. Nes jei nie
I
<
kas nesirūpins, kaip matai mū
(Nuo mušu korespondentu). statyti, kaip mąž dar tesirūpi Dirbkime svarbų Tautos darbą sų jaunuomenė ištautęs, praras .
= /SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME P I . i
nama a p l i e t a . Teeiau reikia
Raštas, tiilpes " Drauge'' tikėjimų ir 11. Manding, Tau
Teisiai. Telšių miestas -rNIGUS Į PASKUTINĮ PASTĄ Į 3<TDICNŲ.
<*ia paaiškinti, kad mokyto
tos
Ęoiudas
/beskirdamas
Avardu
*
*
Gelbekim
draugus
*
\
vienas iš žymiausių Žemaitijos
jams algos apmokamos iš val
labai mane užimponavo. Ne- merikos moksleiviams pašel
miešti). * Kieky ienas didesnis
Esame registruoti lietuParduodame laivakortes
stybės'Kasos, \k miesto valdy
pa,
turėtų
pasistengti
keliuose
t-manau eia vesti polemikos*
miestas Lietuvoje turi savyvalvos Atstovybės Washingbas skiriamos lėšos tik moky
j
Lietuva
ir
iš
Lietuvos.
katalikų^
universitetuose
įkur
bet laikau sau už priedermę
tone.
dę, t. y. valdosi patsai, atlikda
klos buto palaikymui Ir re
plačiau į tai pažvelgti isLnatjr- ti stipendijas įvairioms ša
mas valstybės peikalavimffs,
\
montui.
koms,
kur
galėtų
sumspiesti,
rimOjjkokį esu turėjęs per ke
Parduodame lotus, na
renka sau miesto valdybą iš
Padarome legališkus do
,
Nekitoki
padėtis
yra
ir
su
letą metų veikdamas tarpe krūvon Lietuviai įsteigti Lie
mus, farmas, padarome
pirmininko, padėjėjo, iždinin
kumentus,
dovernastis,
tuvių kalbos lekcijas. Tas
paskolas ir apdraudžiamo
ko, turi savą rastinę. Žemiau neturtėliais. Jiems ir-gi ski- moksleivių.
įgaliojimo
aktus.
nuo ugnies.
paduodu Telšių miesto 1921 jiama labai maža pinigų suma. Šiandieninis mūsų moksleivi duotų progos Amerikiečiams
metų sąmatą Įplaukų ir išlai O vargdienių čia nemaža: yra jos skurdas kaip Lietuvoje, susipažinti su Lietuvos moks
ir senų senelių, ir jaunų vaikų taip ir Amerikoje yra kur-kas leivija ir Lietuvos istorija, taip
Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas
du.
ir nelaimės ištiktų.
didesnis negu kaip kam išro kad toksai žingsnis neštų ir
Įplaukos. Nuo nejudinamo
Liet. naudos. Prie to-gi mes
turto mokestis 9,604 auks; Vienas dalykas Telšiuose ga do.- Nemanau čia kalbėti apie
išaugintume daug katalikų va
rinkliava nuo prekybos ir pra- na gerai sutvarkyta, tai gais Lietuvos moksleiviją, nesiti
rinė. Nuo gaisro nukentėti kiu^ kad jos padėtį visuomenė dų.
iTionės 3,500 auks įplaukos nuo
miestui rodos nėra pavojaus. gerai supranta. Cia-gi, A m e r i  Galima bu^ų daugiau apie TriiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJituiiEjjiiiiiiiiiiiijiiiiiiiitiiiiiiiiriiiiiiiiiiifiiiifiifitiiiMififffiiiiiiiiiiiittJfffir
miesto turtų (už išnuomuotas:
"7*
P. S. koje, buvęs Europos karas tai rašyti, bet tikiu, kad rasis
I
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiimi
žemo, ganyklas, pleVius, mėsos
Minimumui /
daugiau
tokių,
kurie
da
pla
prislėgė mūsų besimokinančią
krautuve*, gyvulių pjovykla
• • • • • mtm
Iš SODŽIAUS GILUMAS.
čiau tą dalyką išdėstys.
jaunuomenę baisėtina letena.
nuoma) 36,566 auks.; turgaus
Rašytojas "Gelbekim' Drairrinkliavos 6,000 auks.; nuo . Utena. Ši žiema begalo įkirė- Tie moksleiviai,' kurie buvo
gus , , rašo ragindamas ChicaKapitalu $200,000.00 §
pašaukti
kovoti
su
priešais,
valstybės už rekvizuotus- daly- jo ūkininkams, kurie diena po
gos *K. M. Apsk. svarstyti šį
1
kns 20,000 auks.; nuo gyvento dienos laukė sniego, kad pasi sugrįžę turėjo mėlti lankyti
Perviršis $50,000.00 3
Kada kankinies
del
galvos
klausimą. Pagirtinas sumany
mokyklą
del
to,
kad
pamiršo
jų apmokėjimui skirtumo rek darytų geras žiemos kelias. O
skaudėjimo, kada regėjimas sil
mas. Bet K. M. Apsk. $io suma
ką
buvo
išmokę
arba
kitokios
uetą
skaitant, siuvant ar tolyn
vizuotų dalykų 10,000 auks.; sniego kaip nėra, taip nėra.
žiūrint
— tai reiškia, jos pri
nymo negalės vienas gerai iš
įplaukos iš elektros stoties 86,- Dabar jau visai nusiminę sako: gyvenimo aplink., privertė pa
valote kreiptles \ manę klausti
rišti, nes čia ne vienos orga
liauti
lankyti
mokyklą.
Dau
patarimo
del jūsų aklų; mano
230 auks.; visokių rusių įplau "Gal jau sniego nebebus, nes
20
metų
patyrimas suteiks
guma sugrįžę iš karuomenės nizacijos darbas, bei ne keletos
kos (už liudymus 2,000 auks^; jau po pu?įei Sausio.''
jums geriausį patarnavimą del
priversti buvo eitL dirbti, kad ypatų nuosprendis. Čia yra
Aklų, Ausų, Nosies Ir Gerklės
pasų pagalvinis mokesnis ne
Ligos gydoma specljalisto,
Didžiausi* Lietuvių Valstyjinis Bankas Amerikoje
Gal nevienam ^ateis į galvų užsidirbus centą ir pradėjus tautos darbas, vienas iš svar
W. F. MONCRUFF, M. D.
turtėliams 500 auks.; iš pasų
biausių šių dienų klausimas.
užlaikymui raštinės 100 auks.; paklausti, ar-gi visai Lietuvo tęsti mokslą.
JOHN J. SMETANA,
pabauda už neišpildyraą val- je iki puseį Sausio nebuvo'snie Daugelis moksleivių neturi Apart to, falo, kad organi
AKIŲ SPECIJAUSTAS
go
ir
kodėl
ūkininkai
nesi
zuoti
tam
tikslui
fondą.
Tok
1801 a> Ashland Ave., Ohicago.
tėvų, nei giminių, kurie galė
i džios reikalavimų 200 auks.;
B E D A R B Ė PRAEINA. Dabar, W d a Šimtai Fabriku vėl atsidaro
18tos gatvės; S-čios lubos
viso 2,800 auks.); gaisrinės džiaugia šiltu oru. Būti sniego tų juos moksle sušelpti. Vie sai sumanymas nėra visai \ kertė Kambaris
ir
darbai vėl prasideda, kaip tik yra laikas pradėti taupyti pinigus
14-15-16-17
apsisaugojimui
nuo bedarbės ir nelaimiu ateityje.
jausdami - pasauktais šiam laikui tinkamas, nes mes
reikalams iš gyventojų 7,000 buvp, bet labai mažai, galima nok
Viršui PLATTS aptlekos*
Tėmykite mano paradą.
auks.; nenumatytų įplaukų 2,- sakyti, daugiau purvo buvo, skverbiasi mokslan \visemis į- žinome gerai, ką tokie skir
KAS ČEDIJA PINIGUS UNIVERSAL STATE BANKE i
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9
negu
sniego.
Važiais
važiuoti
monėmis, kad kaip nors da- tingi fondai gali nuveikti. Per
000 auks.—išviso įplaukų 1921
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto lkl
TAS NEMATO BEDARBES IR BLOGU LAJKU.
per
visą
žiemų
įgalima
buvo
l
t
d.
karą
turėjome
suorganizavę
jų
siekti pasibrėžtą tikslą. Tokie
metais manoma turėti 188,700
•—Todėl, Tautiečiai, visi j savo 4ikra Valst. Banką! Išsllmkite Uni
tik
keletas
dienų.
Iki
šiam
lai
net
keletą.
Ką
jie
veikia
šianversaI
State Banko Knygutė šiandie.
t
dienomis mokinasi, o vakarais
auksinų. ^
Padėjęs
Šiandie
dešimke
arba
šimtinė,
ir
taip
čedidamas
kas
mėkui žiema ėjo perijodišku tak kur nors už pusdykį dirba, die?
nėšis už metu laiko gausi gerav nuošimti ir busi pilnai apsisangojia
Išlaidose Užlaikymui miesto
tu, būtent: pasala, pasninga, kad tojuu būdu išvedus save Tam tikslui yra Tautos Fon
nuo visokiu nelaimių, f
% /
valdybos (alga miesto galvai
Mūsų
Bankas
šmoka
pinigus
ant pirmo pareikalavimo su nuo
nuleidžia, pasala... Tik Sausio ant geresnio kelio.
~ das, kuris rūpinasi tautos gero
šimčiais.
9,600 auks.; padėjėjui 4,800
Suv. Vai. Ir ChJcago miesto Valdžios laiko savo pinigus filsme
mėnesy perijodas pradėjo sku
auks.;- iždininkui 7^X) auks.;
O jei darbo negauna, tai mo ve. Ar nebūtų geriau, kad ir
Banke. Geresnies garantijos mūsų Banko tvirtumo nereikalaujama.
biau eiti ir nepadarė tokio
raštinės užlaikymui: raštve
kinasi ištisas dienas ir kiauras šį darbą'Tautos Fondas paim
Siunčiame piningus Lie -5
didelio purvo. Sausio mėnesy
džiui alga 7,200 auks.;'l sar
naktis. Iž to įgauna džiovą ir tų sava globon. Kur stosime
tuvon, pri siuntimas užtik
giliai pašalo ir neatleizdavo,
Dabar yra paskutine proga pasinaudoti pinigu — markių kursu
visi
vienybėn,
ten
kur
kas
dau
giui 3,600 auks.; antram sar
taip skursta pakol neužbaigia
manantiems važiuoti arba norintiems siųsti pinigus Lietuvon.
rintas.
Mes pristatom pinigus Lietuvon į 4 savaitės su pilna garantija.
gui 6,000 auks.; nuoma už bu nes paleidžiai ilgiau nesites mokslo metą. Gi užbaigę metus giau nuveiksime. Tik reikia
Ialuruojame
nuo
ugnies,
:
tą (1920 m. 500 auks. ir 1921 davo, kaip pore, trejatą die kol susigniaužia sau cento at drąsiau dirbti. .Gelbėkime mu
namus, rakandus ir auto
nų.
*
sų
vargstančią
moksleiviją
nuo
einantiems
mokslo
metams,
ne
m t 2,400 auks.); kuraf? ir švie%
mobilius.
v- '
'
skausmingos
padėties;
ištieski
Ūkininkams Si žiema nepa mažai" pavargsta. Tokie moks
sar 1,500 auks.; užlaikymas raš
Banko
Valandos:
Kasdiena
iki
4
vai.
pietų ir vakarais UtarninParduodame namus, sko- jį | kais nuo £ iki 8:30. Subatomis Visa po
x
diena
iki 8:30 vakare.
me
jai
dešinę
ir
duokime
pro
tinės, ūkės išlaidos 3,000/auks. ; tinka del to,kad žiemoskelio ne leiviai džiovininkai iki pasie
liname
piningus.
išlaidos atstovams savivaldy sant, yra labai sunkus malkų kia pasibrėžtą tikslą prieina ir gos įgyti mokslo. Tuomet kils
Evaldas & Pupauskas
bių
susivažiavimuose 3,000 parsivežimas, o malkų parsi- prie -grabo. Jei dar- nemiršta, inteligentija, kils ir Tautos
Undinė.
940 W. 33rd S t
auks.—išviso 48,000 auks.. vai vežimas yra kiekvieno ūki tai ilgus metus serga. Tokie kultūra
| 3252 SOUTH HALSTED STREET " GHIGA60, ILL. |
Yards 2790
stybės mokesnio už 1919-J921 ninko, žiemos laiku, svarbiau moksleiviai nei sau, nei tėvynei
• <m m m m • • • • » m m ^m m m » m m m m mm » j |
metus nuo nejudinamo miesto sias darbas. Žiemų ūkininkas jokios naudos neatneša.
Tel. Randolph 2898
turto 1,700 auks.; butai ir švie turi prisivežti malkų visjems Tai yra^faktas. Aš pats ži
SLAK1S
A. A. SLAKIS
.
ADVOKATAS
sa milicijai 3,600 auksinų; pa- ^metams, nes žaliomis malko nau keletą, o gal ir daugiau,
jllllllHIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIif
Ofisas vidumičstyj
gelba užlaikymui gaisrinės rei mis bloga kūrenti, o vasaros kurie jau nevisai žemai stovė
S Tel. Ganai 257
ASSOCIATION BLDG.
19 So. La. Sallc St.
kalų 7,000 auks,; užlaikymas, laike nėra kada apie jas mąs jo moksle, bet priversti buvo Valandos:
I DR. C. K. KLIAUGA 1
9 ryto iki 5 po pietų
Tiesoginjs Patarnavimą
Panedėliais iki 8 vakare
LIETUVIS DENTISTAS
remontas miesto pjovykios ir tyti. O jei paruosta kam **sa- mesti mokyklą neužbaigę jos,
Nedėliomis ofisas uždarytas
5 1 8 2 1 So. Halsted St., Chlcago, Ltt.S
mėsos krautuvių (alga veteri magonkos" išsivaryti, kas ir nes neturėjo finanftinės para
Kampas 18th St.
daugiausia
malkų
sunaudoja,
SValanJ.:
9—12 rytą, Ir 2—9 **k-į
mos.
Tėvai
jų
Lietuvoje
su
narui 7,200 auks.; tarnauto\^
Geriausias kelias Lietuviams ir Rusams.
UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII
fjams 1,500 auks.; remontas iš tai aiškus dalykas, kad žiemų vargę,- giminių čia' neturi, o s^
Didžiausi Moderniški Laivai
ūkės išlaidos 1,000 auks. — reikia kodaugiausia rupinties pažįstamų, gerai pasiturinčių
M0NG0I4A MINNEKAHDA (Naujas) MANOHUElA
malkomis.
o/fiJia#S.ia#SAa^fiAA^fiA 0 >^fiAa*£
turi maža Kiti kad ir turi gi
viso 9,700 auks.)
•[Tel. eanal 6222
JĮ
Kovo 17
Kovo 31
Balandžio 14
ŽINOVAS
Užlaikymas, remontas ir va
Vokieeiams-gi
prareti minių, tai ir negauna, nes jie.
Atitaiso žvairas akis
(3-rd Kliasas Tiktai
vienu
atsilankymu, ttt S DR. C. K. CHERRYS 1
lymas gatvių, iįulinių ir tiltų nus miškus, kai-kuriems ūki sako — į kunigus neina, o
LIETUVIS DENTLSTAS
Trečia Kliasa iš New Yorko \ Eitkūnus $180.00
Jokios
chloroformo*. •j
^2201
Wcst
22-nd
A
So.
Leavitt
St-J
Trečia.
Kliasa iš Ncw Yorko 1 Liepoj o $182.00
Suvirs 800 Išgydymų
6,000 auks.; pagelbos liaudies ninkams reikia^ tolokai pava kitokiai proiesijai bijo duoti,
&
Chlcago
Trečios kliasos pasažieriai valgo didžiam dining kambary], kur
i užrašuose.
apšvietimui (užlaikymas krik- žiuoti į didesnius miškus, kas kad nežlugtų jų pinigai.
tarnai jiems patarnauja. Uždaryti kambariai reservuojami moAteik ir leisk aužiurėti diplomuo •jValandos: 9:80 A. M. to 12 N «
1:00 P. M. to 8:00 P. M. o
terims
ir vaikams. Atsišaukite i Kompanijos Ofisą, 14 Mo.
tam
ir
registruotam
gydytojui
ir
ščionų mokyklos 3,000 auks.; su ratais, yra labai sunku, o Daugelis norėtų eiti moks chirurgui, kuris specijalia išstudi
born Str. Cliioago, arba į Lokali Agentą.
> \ j"
Žydų — 3.000 auks.; pašelpa dar blogiau, kad su ratais ne- lan ir norą turi, bet negali. javo galvą. Ypatingai gydo
IR GERKLĖS
neturtėliams mokiniams 1,000 visur į mišką^ieisi. Susidėjus Tokiu būdu priversti eiti dinb^ AKIŲ. AUSŲ, NOSIES
LIGAS.
iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiifftitiirvtii
2 Telefonas Boulevard 9199
auks. — viso 7,000 auks.); svei tokioms aplinkybėms, ūkinin tuvėn sunkiai dirbti bei varg
PATARIMAS DYKAI
, Akis
Kurčios
Ao3t*
Ak
katos ir sanitarijos skyriui kai žiuri, kad tik vasarai pri ti nelemtam kapitalui. Kita da Silpnos'
Skaudamos Akjs Tekančios
Af*^J *.
4000 auks.; atlyginimas gy sivežti malkų. O jau ateinan lis jei šiek tie]t ir mokinasi be Raudonos Akįs Ūžiančios
Ausis
J
DENTISTAS
g
2
vai
ros
Ausis
Užkimštos
Akis
ventojams už rekvizuotus gy čių žiemų reikės kūrenti ^žalio turėdama paramos, tai tankiai
#
3331 South Halsted Str.
Skaudama
Nosis
Skaudama
^Valandos:
9—12 A M .
Jį
Gerklė
vulius ir/kitus dalykus 30,000 mis malkomis.
lanko protestonų universitetus, R ė g a n t i / ' Nosis
v
Silpna
Gerklė oį
1—5; 7—8 P. M.
#
auks.; apskrities valdybai at *Kada grėsė didžiausias pa kur pameta tikėjimą, o išėję iš Kreiva
Nosis Kataruota Gerklė
Gerklė
lyginimas už rekvizuotus ark vojus visai Lietuvai nuo Len jų tampa didžiausiais bedie Užkimšta Nosis Papūtus
ir jo skyriai
^ /
lius 1919 m.^,000 auks.; už kų pusės ir kada jau tikrai viais, laisvamaniais ir baisiau Franklin 0. Carter, M. D.
.
^
23 metai prie State gatvės
laikymas elektros stoties (al sužinojo ūkininkai Lenkų dar siais bažnyčios smerkėjaia
| Vilniuj
Panevėžyj
Šiauliuos
Raseiniai
120 So. State St.,
Chlcago, Iltį.
ga mašinistui 7,200 auks.; pa
'-Valandos:"~nuo 9 iki' 7. N;edėldie| , Liepojoj
Klaipėdoj. Marijampolėj
Virbalyje
bus, vi gi, kaip vienas, buvo su* Ar nebūtų laikas mūsų vi niais
nuo 10 iki 12.
dėjėjui 6,000 auks.; sargui
§ kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGENsirupinę savo likimu: ieSfcojo suomenei pradėti šis klausimas
4,800 auks.; kuras 26,000 auks.
fi Svarų ViedrcUs $1.80 |
TURĄ NEWARKĘ. > Kol žemas auksino kursas, dėk pi
alyvo 4,000 auks.; medžiagos ginklų ir prisidėt prie kurio'rišti. ^Tautos Fondas rodosi
Medus tyras
nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi
2,000 auks.; remontas 6,000 šaulių būrio. Žinomą, ir prisi- ! Kovo 4 d. _ kultūros tikslams
Kreipkitės šiuo adresu:
7%-padėjus 2 metams
uki- rengia vajų. Kad tas vajus buauks.; grąžinimas
paskolos dėjo. Pavojui praėjus, vėl
STRYGAS & MILLER
4<
1
5% " 1 — "
pirkimo elektros stoties 900 ninkai pradėjo savo sama- tų pasekmingesnis, reikia dau4342 So. Maplewood Ave.,
gonka'' varyti, ypač kur nėra giau energijos bei agitacijos.
/- , 3% " ^ - neapribuotam l a ^ u i
Chioago, III.
auks.; nuoma už elektros sto- šaulių. Musų moksleivija Amerikoje
J. Bpnrgas.
s Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie 9usidė/
S g » » »m •» m » m m jjm m » » f » ^ » » » » » » »
ištautėja. Priežastis ta, kad
B jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas
ties butą 1,000 auks. viso 57,R«D. ATSAKYMAI.
neturimevMnkamų mokyklų bei
900 auks.); bendrai priežiūrai
universitete, kur galėtume pa
neturtėlių 3,000 auks.; nenu Tėvynainiui (Westville, DL)
Praktikuoja 99 metai
stoti tam kelią. Didžiuma mok
| 747 BROAD STREET,
NEWARK, N. JL
matytos išlaidos 4,000 auks.
Ofisas 8149 So. Morgan St.
sleivijos įsisklaisto po visas
Kertė 32-ro St.,
Ohicago, JOL
riiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiimiiiiiiiiiiiHii
Viso 1921 metais Telšių miesto Apie paminėjimą laetuvos neSPECIJALISTAS »
Jungtines
Valstijas.
Vienas
-**
valdybos pramatoma išlaidų prigulmybės sukaktuvių dedar
Moterišku,
Vyrišku,
taipgi
enroSold
ewtyw\vsro
by
furmiuze
doolers
ENGI
S. D. LACHAWICZ
vyksta į vieną įstaigą, kitas į
nlfikų
ligy.
end
depariment
storosv
WfT-EX>G
me
žinią
pirmiau
prisiųstą
ki
188.700 auks.
I4PTUVYS GRABORIUS
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto
kita, kur negauna progos su Patarnauju
.
laidotuvėse
kppigiausia.
iki
S po pietį}, nuo 6 iki 8 valan
Tai-gi visos įplaukos tampa to musų korespondento.
sipažinti su sava kalba bei l i e  Reikaie meldžiu atsišaukti, o mano da vakare.
sunaudotos. Be to įsižiūrėję į
darbu busite užganėdinti.
\
Nedėliomis nuo 9 lkl 1 po piet.
tuvių dvasia.
ENGLANPER 9PRINO BED CO.
Chlcago, 111.
Telefonas Tards MT
r apšvietimui skiriamas lėšas, PLATINKITE "DRAUGĄ." Reiktų, kad musų kunigija bei 2314 W. asrd Place
Tel. Canal 3199
turime su pasigailėjimu/ persiP

Iš LIETUVOS,

SKAITYTOJĮI BALSAI.

I Pinigai, Laivakortes Lietuvon

Ii

PAUL P. BALTUTIS and (XX

f 90r W.33rd Street

Tel. Yardę 4669

Chicago, JL |

Saugok akių regėjimą

i

*~~

i

UniversaI State Bank

\

SVARBI/ŽINIA

=

i

Ji

f

PRANEŠIMAS.

PINIGAITJINA BRANGYN

y.

Musų Turtas V irs $2,850,000.00

I UNIVERSAL STATE BANK.
AMERIKONIŠKA L I N I J A
NEWYORX-HAMBURG

AKIŲ

t

DR, C. KASPUTIS

L,

.

I LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES

BANKAS

MEDUS DAUG
PIGESNIS

DR. G. M. GLASER

1

M NARJAUSKAS
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J
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tirmadienjg, Vasaris 28, 192]

BOUGAS

L

tamsunų. E i t i jau susiprato.
"Čia yra rojus, tęsia toliau
Mikalauskas (nesidžiaug Mi
kalauske perdaug juomi), mes
esam jo gyvūnai ir turim gy
venti, kaiporojaus
gyvūnai,
skinkim -vaisius koks tik pasi
taikys". Mikalauskas, turbūt,
dar nežino, kad svetimas vai
sius niekam neišeina ant nau
dos,
f
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LIETUVIAI AMERIKOJE
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Kur tavo galva ir protas. Eik,
sako, pramokti aritmetikos,
kad galėtum $50,000,000 išda
linti ant 4,000,000, kiek kožnam išeis." Bolševikas nurau
do, bet nieko neatsakė, tik
kreipėsi prie savo draugų. Tie
vienas šakė, kad išeis po $300,000, kitas po $150,000, o trečias
padavė raštelį, ikad po $12,000,000. Visi pradėjo juokties.
Diskusijos užsibaigė be nieko.
Tai toks bolševikų mokslas.
Jie kaip sapnuoja, taip ir kaiba.
Ten buvęs.

Baltimoriečiai stropiai ren
giasi prie apvaikščiosimo Lie
tuvių Dienos. Tarpe kitų kal
bės nesenai sugryžęs iš Lietu
vos p. P. Molis. J i s papasakos
daug indomių dalyke.
Prieš užgavėnes L. Vyčių
kuopa vaidino " K a n t r i Ale
n a " . Vaidinimas puikiai pa
vyko. Per gavėnia Baltimorėįe nėra papročio vaidinti ar
ba dainuoti. Ne tik katalikai,
bet ir kiti to laikosi.
Apie Baltimore ūkininkai vi
są žiemą are ir kitokius lauBRIDGEPORT, CONN.
kiį darbus dirbo. Dabar snie
gas apklojo juodą 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 sulinkta $169.50.
Stotis išdavė raportą iš pra
DETROIT, MICH.
eitų metų savo darbuotės. L.
L. P. bonų čia išparduota už
Komunistų diskusijos i r kiti
$11,332.50. Per tą laiką buvo
galai.
surengta vieša vakarienė i r
Nesenai Detroitan atsilankė vakaras, kuriuose surinkta au
tūlas ffew Yorko komunistų kų $439.50.
išpera ir čia per keturis va
Stotis rengiasi jau prie an
karus aušino savo burną. Ks*-- tros paskolos, kuri neužilgo,
ba jo buvo nešvari, nes kas žo gal, bus paskelbta.
dis, tai žalčiukai, velniukai,
L. L. P. St. Sp. Komisija.
gyvačiukai i r kiti gyvūnai.
Su juo buvo ir kitas nelaiku
ROCKFORD. ILL.
Brookiyne išgerėtas komunis
tas ir savo išlietose pamazgose
Nezaležninkų mulkintojas.
rado, kad: 4 komunistai galingi,
Nesykį gal skaitytojai gir
komunistai tvirti, milžinai, vi
sas pasaulis prieš juos drebą, dėjo apie nezaležninkų bambitik bėda, kad neturim akių. zą Mikalauską, kaip jis savo
smegenų galvos ir gero kelio." pasakėjus veda prie "išgany
>>
Tai-gi, skaitytojau, jeigu ko mo
Nepavykus jam
sutverti
munistų vadai prisipažįsta ne
turį aikių, smegenų, galvos ir bambiznyčią Brookiyne, N. Y.,
gero kelio, tai ką-gi besakyti jiti antrą kaitą atsidangino
apie jų šlamštus ir tuos tamsu- Rockfordan, kur nuo keletą
nus, kurių netrūksta mūsų ko metų gyvuoja mulkinimo liz
lom jose ir kurie vadina save das. Sugryžęs Rockfordan Mi
komunistais. Kaip jie gali kalauskas Vasario 20 d. ėmė
varpą,
liaudžiai vadovauti patys bū traukti nelaimingąjį
dami akli, besmegeniai. Ne kad tik daugiau sueitų'jo panuostabu tat, kad tankiai jie rapijonų. Na, ir suėjo ant jo
vadinamų " m i š i ų " . Viso buvo,
ir į kalėjimus patenka.
Vas. 17 d. po priedanga L. įėmus patį bambizą i r klap
S. J . L. surengė diskusijas te čiukus, apie 31 žmonių.
Po komedijinhj ceremonijų,
moje: " K ą Lietuvos valdžia
suteikė Lietuvai per tris me 2-rą vai. po pietų Unity sve
prakalbas.
t u s . " Susirinko keli vyrukai tainėje sušaukė
ir puspenktos moteries. Pirmi 2:30 po pietų išeina iš kama
ninkas užšokęs ant estrados raitės F. Žilinskas ir perstato
pareiškė:
"Užsiregistruokit, nezalelžninką Mikalauską, ku
kurie norite distkusuoti." Už ris, girdi, kalbėsiąs "darbi
siregistravo 3 ar 4 vyrukai, ninkų temoje". Išeina Mika
visi raudoni nuo galvos ligi lauskas. Svetainėje pasigirdo
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."
"Broliai ir seserys, prabilo
karpas danu skaityti. Be iš
karpų nieko negalėjo pasakyti, Mikalauskas, malonu man i r
vėl su jumis matvtis, nes jau
nes jiems trųksta smegenų.
Vienas tečiau pradėjo rėk ilgas laikas kaip nesimatėm,
ti: "žiūrėkit, Lietuvos valdžia tai yra apie suvirs pusantrų
šimtais komunįstus šaudo, ka metų". Daugelis indomavo, ar
ria, pjauna ir į kalėjimus kem nepasakys jisai, del kokios
ša; visus žmones pavergė. Lie priežasties pusantrų metų at
tuva užsitraukė skolos $50,- gal buvo Ivockfordų apleidęs.
000,000. O kad L i e t u v a

turi Bet nepasakė.

tik 4,000,000 gyventojų, t a i
kožnam
žmogui išeina po
$12.000. Tokios sumos nei per
amžius negalės išmokėti. O
kiek dar užtrauks.''
Tai bent mokslo vyras, ar
ne.
Vienas jaunas vyrukas pasi
prašęs balso sako: "Meluoji.

Buvo

• —
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GERA PROGA.
Pasinaudokite.
Parsiduoaiu savo visą biznį, krautuvę
Ir spaustuvę, taippogi stubos daiktus.
Geras biznis, fftroj vietoj, apgyvento j
Lietuvių, Lenkų
Ir Anglų, su kuriais
yra daromas - bisnis ir išdirbtas per 20
metų. Priežastis mano pardavimo, pa*
tl mirė Ir ag turiu išvažiuoti i Lletuvąvą užimti ukę. Kas nori, turėti ge
rą bizni ir dar prie to išmokinsiu
drukoriSko darbo, koliai išvažiuosiu.
K M nori Ir žino, kas tai yra biznis,
ateikite arba atsišaukite
sekančiu
antrašu:

$245,000.00
Turtas Daugiau

$,2000,000.00

T. P. KRI2ANAUSKAS
187 So. Main St. . Shenondoah, Pa.

Antroj© kalboje pasakė koks
yra skirtumas tarpe naujų ir
—
senų Rymo katalikų. Tiek čia
•38
f
nesąmonių prikalbėjo, kad ne
Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvy* Gydytojas ir Chirurgas
galima nei aprašyti. P a v. sa
Ofisas 10900 So. Michigan Avo..
ko: " R y m a s persikėlė į Pran Vai. 10 iki IS ryto; 2 iki 4 po
piet, 6;80 iki 8:80 vakare
cūziją 1870 m., 18 d / L i e p o s ,
Reeidencija: 10538 Perry Ave.
ir nuo to laiko pasidarė nau
Tel. Pullman 842 .
}
•
»
»
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• » • • • » • • » » » » » » « » » Į
jas Rymas, o mes likom prie
'•' • ' a - »
3£
seno Rymo". Tamsus nezalež»
—
—
=
ninkai tiki, kad is vieno Ry Telefonas Armitage
9770
mo pasidarė <lu. Toliau Mi
NARYAN S. R0ZYCKI
MUZYKOS DIREKTORIUS
kalauskas sako: "lotyniškai
Mokytojas Piano, Teorijos i r
Eko tibi dibi, lietuviškai išei
Kompozicijos
tOSl
K. Westcrn Ave.
na: tas reiškia, kad ant že
Chicago, UI.
•
mės šventų nebuvo i r nebus."
Šitą mokslą Mikalauskas įgį|o
nuo savo vyskupo Micko-Mic
Dr. 0 . VATTUSH, 0 . D.
kevičio.
M E T I TIS AKIŲ SPECIALISTAS
f
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Pirmutinė Lietuviška Valstijine Banką Amerikoje

Metropolitan State Bank
2201 W. 22nd ir Leavitt St.

SAUGUMAS JUSĮI PINIGU UŽTIKRINTAS SAVAME VALDŽIOS BANKE
Jeigu norite kad jūsų pinigai J u m pinigus dirbtų, tai nelaikykite J ų uždare baksuose. Padėkite visus savo pinigus ant taupymo kningutės.
Kad padėsite iki 5 tai dienai >bili katro mėnesio tai procento gausite no 1-mos die
no to mėnesio, kuriame pradėjai taupyti. Šis bankoj galite gauti pirkti draftą, chekius
ir išmainyti visų šalių pinigus, pagal dienos kursų.
i
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Palengvins Vtsy aki*
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AMERIKOS LIETUVIŲ

I P. KV0RKA & SONS
•

MOKYKLA

Mokinama: anfliftkoa l t UatuviSkor
kalbų, arttmetikoa, Itnygrmdyetėm, ste
nografijos, typewrltinjr, plrklyboa tel* !
aiy, SUT. Yalst Istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, polltiklnės ekono
mijos, pllietystes. dalllaraiystėa
Mokinimo valandos: nuo t ryto Iki
4 valandos po plotų; vakarais nno •
Iki l t vai.

•
•

——^————————

Prakalbos so Koncertu!

1549-51-53 W. Chicago Avenue
Radandai, Pečiai. Karpetai, Pianai, Victrolos,
Siuvamos Mašinos, Rau
namos Mašinos etc.

3106 So. Halsted St., Ghicago.

Kas' interesuojasi Fannoni Lietuviu kolonijose Michifcano Valstijoj
ir VViseonsino. Lai ateina pasiklausyt, VValenčiaus labai juokingos pa
sakos ir kitu pamarginamu, muzikališku ir kalbu kur praleisite vaka
rą labai linksmai šiose salėse. Seredoj 2 Kovo Jukniaua svet. 4837 W.
14 St. Cicero, 111. Ketverge 3 Kovo 4501 S. Hermitage Ave. Pėtnyčioj
4 Kovo įlildos svet. 3142 S. Halsted St. Prasidės 8 valanda vakarais.
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Greito Persiuntimo Pinigų Jūsų Giminėms į Lietuva užtikrinam
Bankos Valand: kas dieną nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų Utaminkais ir Subatoms iki 8:30 v. vak.

Rockfordie&iai darbininkai!
/ ^ S t t f YU&K*
prietaru m I &akaud«( Ž V 9 J l ' S G E a K ^ i'mo salvoa. avaiguAr ilgai dą jus busite mulki jBfeggprv
M B 7 ^ iio. aptemimą. n«rakaudanfiiua
nami ir klaidinami visokių pe ir užaidesusiua karščiu votuma,
aklų kreivos alfjra,
katerakto, nemiegio; netikras akis indedam,
rėjūnų. Ar-gi nelaikąs prakra- Daroma egzaminas lektra parodantis maiiausiaa klaida*. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli Ir eiti matantiems pagelbata. Ser
pštyti savo akis dr pažvelgti gėkite
savo regėjimo ir valkus einančius
Valandos: nuo 12 iki t vakarą
kur link jus einant ir ką gar mokyklon.
Nedaliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų.
binai
\
1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
Tflrfonra Drever
Kirvis ant kotą.

Phone

Ciceho

5963

DR. A. P. GURSKIS
LIETUVIS DENTTSTAS
4847 \V. 14th Slr. GOT. 49th Ave
Cicero, 111.
Vai. 9 išryto iki 9 vak. Išimant
Nedėlias ir Seredas
K**-**
•
•*"-ll

• Cash arba ant lengvų išmokesčių.
p

Telefonas Monroe 3683

mmrnmm
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gandų,

i
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KUR
SEKRETAS

Ar Ne Laikas Pagalvoti:
w

Kodei Milijonai auksinų (markių) tapo iamokėta^Lietuvoje pasiųstų per mušt
Todėl kad mes siunčiam pinigus greitai ir pigiai (pa
gal dienos kursą).
Todėl kad mes pristatome pinigus per 30 dienų.
Todėl kad mes išmokame grinais pinigais artimiau
siame paoto ir kvitos su parašais pri&nėjų randasi mū
sų Biure.
g
/
SIŲSKIT PINIGUS VELYKOMS SAVIŠKĖMS PEE
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Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIE
TUVIŠKA VAISTINYCIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal
Europos metodą nuo visokių ligų.
Mes turime % sekretą kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tą sek
retą sužinosite kaip vartosite MUŠU VAISTUS, nes mūsų PAŠLOVINTI
vaistai PASEKMINGAI GYDO.
Visuose gerose APTIEKOSE visoj Amerikoj galima gauti šias mūsų
liekarstas:
Salutara Biteri del vidurinių ligų.
Reguliatorius del moterių.
Kraujo Valytojas kurie pats užvardijimas išaiškina reikalingumą.
Salų ta ro Linimeutas del visokių kaulų skaudėjimo ir kitokių skausmų
Trajanka Kas-gi dar jos nežino? Tos garsingos namų gyduoles.
Reikalaukite mūsų surašo vaistų ir žolių—siunčiame u i dyką.

-
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SALUTARAS DRUG & CHEM. C0MPANY
1707 So. Halsted St,
Tel. Canal 6417
Chicago.

*
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DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE CHICASOJE

•

•

European American Bureau i

•'

i

FABI0NAS ir MICKIEWICZ Vedėjai

809 W. 35th St., (kamp. Halsted)

i•

Jog mes pardundame Draftus (čekius) ant Lietuvos ir Vo
kietijos Banku pagal dienos kurso, o ant sumos virš $1,000.00

NLM0KES1 PINIGUS BEREIKAL0

I
I
•

Mmų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi
Mašinėlių laifikams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau-

••

aios mados. Užlaikom v i s o k i u s laikrodžius, žiedus, ^ l i u b i -

•

nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų isdfrbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokiųtikreikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
muzikališkus instrumentus atsakančiai

!

I

8

Steponas P.

I

•

Kazlawski

4632 So. ASHLAND AVE.,
GHICAGO, ILL.
Telefonas: DBOVEB 7309

•••
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Chicago, Illinois.
ATMINKIT

kad Mikalausfca* iš Rockfordolieriu dar pigiau, už kurios išmoka grynais pinigais.
do turėjo prasišalinti ne savo !
Parupinam pašportus į Lietuva, Latvia ir Russia.
noru, bet priverstas buvo. Kas J f,
Parduodame laivakortės iš New Yorko arba Kanados Vienu
žin ką dabar mano vedę RoCk-; B Laivu \ Bremena, Hamburgą, Liepojų ir Eitkūnus.
fordo vyrai-nezaležninkai. Rei
Jauskitės pas mus draugiškai.
Patarymai dykai.
kia pastebėti, ikad skaitlius
Valandos: Kasdiena nuo 9 ryto iki 6 po pietų
Rockfordo nezaležninkų žy
Vakaraia: Utar. Ketv. ir Subatomia iki 9 valandai.
mi ai mažinasi. Dabar prie mulNedėliomis: Nuo 9 ryta iki 3 po pietų.
kinyčios priklauso vos keletas H
'gi—

Kapitalas ir Perviršis
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"GRAŽI MAGELIONA"
4-ių veiksmių 6-ių paveikslų Melodrama
—

Rengia

—

TEATRALIŠKAS KNIUBAS "LIETUVA"

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

'

Tikietai $1.00; 75c.; ir COc'.''

i

Gerbjamieje! "Graži MagelioIla ,, yra viertas is gražiausių istorijos veikalų. Šiame veikai© da
lyvauja J. J. 2Jolp, E. Mažutis ir kiti žinomi Cliicagiečiams vaidintojiai.
k
Visi kvieoianii atsilankyti.
Kviečia
Teatr. Kliubas << Lietuva , ^
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VILNIEČIAI LIETUVIAI!
GYVENANTIEJI NORTH
S I D Ė J , 18 gt. KOLONIJOJ, WESTSIDĖJ,
IR CICERO.
Nepamirškte, k a d r y t o j y r a
mūsų rengiamas susirinkimas
su prakalbomis, Šv. Mykolo
parap. svetainėje,
1644 Wa~
bansia ave., 3 vai. po pietų.
Susirinkime t a t skaitlingai
visi paeinantieji iš tų Lietuvos
vietų (Vilniaus, G a r d i n o
ir
Suvalkų g u b . ) , k u r i a s Varšavos ponai nori pasisavinti.
Mes jiems pasakysime, k a s
t u r i teisę spręsti apie Vilniaus
likimą.
Vilniečių, Lietuvos Komit.
PAPUOLĖ PSYCHOPATŲ
LIGONINĖN.
Miss M a r i a n Townsend, kuri su savo motina buvo darže
pakasusios mirusios savo mo
čiutės lavoną, koronerio teis
mo nusprendimu p a i m t a psychopatų ligininėn, k u r turės
būti neapribotą laiką.
J o s m o t i n a jtuo t a r p u yra
d a r išmėginama gydytojų. Gal
ir šitai teks papulti ton ligo
ninėn.
P L Ė Š I K A M S T E K O $10.000.

• •• • » • • • • » • • • • • , , , , » • • • y

Iš BRIGHTON PARfcO.
-

V a s a r i o 16 dieną, paminėji
mui trijų metų
sukaktuvių
Lietuvos
nepriklausomybės,
Amer. L. R. K. Federacijos Ii)
skyrius buvo surengęs prakal
bas. Kalbėjo gerb. klebonas
knn. A. B r i š k a ir medicinos
studentas p . J o n a s Poška. Abu
kalbėtoju aiškiai nupiešė gar
bi ngaLietuvos praeitį ir dabar
tinį padėjimą su visomis jai
Lenkų daromomis
skriaudo
mis. Vienok, sakė, Lietuviai
neturi del to nusiminti, nes
Lietuva turėjo d a u g galinges
nių priešų, kaip Vokiečiai ir
Rusai, o del to nugalėjo juos.
T r u m p o j ateityje negalėsime ir
Lenkus.
Nors v a k a r o rengėjai kvietė
visus Lietuvius mvlinčius savo
tėvyne, bet žmonių buvo neperdaugiausia ir tik tie patys.
kurie

visokhl

budVl

remla

Lietuvos reikalus i r deda jai
aukas. Tų didelių patrijotų,
kurie tik prieš žmones trukšmauja, o nieko neveikia Lie
tuvos naudai, šiose prakalbose
nei vieno nesimatė.
Buvo renkamos aukos Lie
tuvos gynimo reikalams.
S u r i n k t a $5o.7o.
Aukojo:
J . Dukoviėius
$10.<X)
A. Draugelis
5.00
f, Ątroškienė
3.00
Po 2 dbl.: kun., A. Briška,
V. Zaromskaitė, P . Rūkas, J .
Šūkis ir V. Valakis.

V a k a r dienos metu keturi
automobiliniai plėšikai užpuo
lė W e s t e r n Ne\vspaper Union,
210 Sof'Desplaines gat., kasieP o 1 dol.: V. Kulikauskas,
»
rių ir atėmė $10,000.
Pinigai buvo ve&ami iš ban- A. Prajis, L. P e t r a u s k a s , E.
Statkienė, B. Nenartonis, Z.
kos apmokėti darbininkus.
Joneeviėia, A. Barsčius, J .
D E L VILNIAUS ATVADA
Raudis, V. (iibuzis, A. EneeVIMO.
rienė, Z. Jonukienė, J . Stan
kus, A. Jenėius, B. Jovaišas,
Lietuvos L. Paskolos Chica- «L Podžiuvelis, S. Rate i u s, J .
gos Apskričio stotys atsišau Bajorėnas, K. Razminas, K.
k i a Į visas Chioagos, apylin Kilkius, K. Žaromskas, R. Ankių ir kitų artimesniųjų mies dreHunas, A. Sriupša, J . Kumtų Lietuvių kolionijas Vilniaus ponas, J . Armomks, B. Mineiatvadavimo -reikalu.
ka, J . A . Poška.
Chicagon atkeliavo Vilniaus
Smulkiais $1.75.
gyventojas D r, Alseika, Lietu
Visiems aukojusiems širdinvos Misijos Amerikoje įgalio gas aeiu.
P r a k a l b ų rengimo Komisija.
tas, sakyti Lietuviams prakal
bas Vilniaus # paliuosavimo
IŠ NORTH SIDES.
klausimu.
.
>
Pirmos jo prakalbos įvyks
Sekmadieny, Vasario 27 d.,
rytoj.
Vasario 27 d., 1921,
Šv. Mykolo paraj). svetainėje,
Noreli Side bažnytinėje salė
16-H W r abansia Ave. L a b . 8f}j.
je, W a b a n s i a ir North a ve.
6 kuopa rengia indonių vaka
Visos kolionijos, kurioms ru
rą. P r o g r a m a susidės iš pra
pi VŲnians a t v a d a v i m a s prar
kalbę, dainų, deklemacijų ir
Somos atsiliepti kuoveikiausia,
kitokiu margumynu.
k u r ir kada nori turėti prakal
Pelnas šito vakaro eis naš
bų. Nes Dr. Alseika Cbieagoje
laičių prieglaudos naudai. To
bus tik ligi Kovo 1 d. Kreipki
dėl prašome northsidiečiu kotės laišku arba telefonu:
skaitlingiausia
susirinkti ir
Elena Statkienė, sekr. paremti prakilnu kuopos dar
4434 So. JPairfield a ve., bą.
Cliicago, 111.
Rengimo Kom.
Telef.: Lafavette 5948.

M. Bruožis $3.00.
P o 2 dol.: P : P e t r a u s k a s , J .
"Kudirka, M. Jotužis, A. Pikfelenė, A. Bagvila, P, Skika, S.
Gilvidas, P . Rimeikis, A. Šiurna, A. Tamašauskis, S. J a r u m bauskįs, J. B u t k u s .
K. ė u t k u s ir J . Poškienė po
$1.50.
S. Šimulis $1.15.
P o 1 doį.\ P . Savickienė, P .
Šemaitis, P . Stupuras, P . Bettskaitė, P . Zakaitis, L. Bukinas,
.V. Stepanavie, Cli. Enlie, G.
Jodelis, Ch. Katela, P . Kuprionis, VL Navickais, L. Paulavi
čius, P . Butnorienė, P . Bacienė, V. Micienė, S. P e t k u s , P .
Dervilas, A. Narušas, V. J o deflis, P . Vaicekauskienė, V.
Micienė, M. Zenrek, A. Zemeckis, A. Grisius, K. Rimkus, V.
Gedvilienė, S. K u p e i i a , P . P e t
kus, J . Radavičius, A. Budfeckienė, P . Valuckis, A. Stulginskas, J . Jovaiša, A. Balčiūnas;
J . J a n k a u s k a s , J . Bitinas, F .
Blančiunas, *P. Naruševičius,
S. Mijeris, A. S t a n k u s , A. Pet
rulis, E . Mockaitė, P . Pąuza, F .
Norvilas, M. Lukosevičia, f A.
Noreika, A. Simanynas, J . A.
Mick^liunas, B. Roįiniutė,, A.
Su t kaitė, A. Rasinskis, A.
v

Mankus, M. Zizas, N. N., P .
Nausėdienė, A * J a n k a u s k a s , K.
Zimkus, S. Staniulis, J . Ne
prikiš, J . Lukšis, K. Miniauskas, M. Kuprionis, A. Sabackienė, M. Juzikoniutė, F . Tū
bas, B. Jonušaitienė, P. Streckis, K. Raudonis, A. Mozeris,
P . Graikauskis, K. Rimkus, M.
Benaitė, A. P . Stulga, M. Tamošiunenė, E. Pilkienė, E . B u r
baite, P . J a k š t i e n ė , O. Kukinienė, J . Budreckienė, J . Sraipša, E . Butkus, P . Subaitenė,
J . Valant i nas, J . Šniukšta, J .
Kausteklis.
v
S m u l k i a i s : $40.15.
Komisijos naryj?

M. Zizas.

SUSIRINKIMAI.
•

•2*

I Š TOWN O P LAKE.
.

A. L. K. K. Lab. Siij. 1 kuopa
laikyg paprastą susirinkimą sek
madienyje, Vasarią 27, 1921, 5-tą
valandą vakare, Šv. Kryžiaus pa
rapijinėje svetainėje.
Nariai teiksitės susirinkti.

Valdyba.
Vasario 13 d. Šv. Kryžiaus pa
rapijoje, (Town of Lake) tapo
suorganizuota «mokaleivių kudpa ir
išrinkta t valdyba. Suuirinkime dalyvjavo du svečiu moksleiviu: J.
Pošlęa ir Jovaišas. Jie kalbėjo apie moksleivius ir aiškino S-mo
konstituciją.
Vasario 27 d. bažnytinėje sve
tainėje 2 vai. po pietų įvyks su
sirinkimas. Katrie nepriklausote,
o -tisate užbaigę pradinę mokyklą
ir lankote augštesnę mokyklą, kvio
eiami atsilankyti ir įsirašyti moks
leivių kuopon.
Alumnė.

Laidotuves ves graborius Stanislovas P. Mažei
ka.
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VILNIUS LIETUVAI!

Vladas Smilgevičius
Kastantinas Martinaitis
Ipolis Šileika
Stpp. Leita
/
John Linkevycius
Mat. Ciurlis
M. Sliakys
Antanas Cžechovicz
William Galvidfe
Kazim. Kudrowsky
J. Bakutis

Vilniečių Protesto Mass-Mitingas
Šv. Mykolo Parap. Svet., 1644 Wabansia Ave.
Sekmadieny, 27 Vasario, 1921, 3 vai po pietų
Įžanga liuosa. Nebus rinkliavos.

I_

Parinkti geriausi kalbėtojau

i

NAMAI A N T PARDAVIMO.
Naujas mūrinis namas amt 2 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiitsiiiiiiiiiiiitEiKi fiiiiiiiiiiiiiiiiiirfiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiifiiiiiiifiiiiiiiiifiiiiiiiiniifiiii
lubų k a r š t ų vandeniu šildo
mas. 6 i r 7 kambarių naujiauDr. M. T. STRIKOLlS |
sios mados ftaisai k a i n a $13,Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas'
000. A r t i W . 74th St. a n t E-J Fabionas i r Mickievicz ved.
IAETUVIS
Peoples Teatro Name
G Y D Y T O J A I R CBTRtUltiAB
1616 W. 47th Str. Tel. lioul. 160«
merald A ve.
buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas
Ofisas »r Gyvenimo T]«ta
Valandos: 6 iki 8 vak. Kedėl l t j
S253
South Halsted Street
T a i p g i parsiduoda naujas Siuntimas pinigų, laivakor
iki 12 r y t e .
A n t vtrtaos Univeraal Ststte Bauok
Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo
mūrinis namas " h o t water
Hes. 2914 W. 43rd Street
tės, pašportai ir tt.
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki A vak.
Nuo ryto iki piet.
NOTARIJLŠAS
h e a t " , Gazas,. ele^ktra ir vanas
Nedėliomia nuo 10 Iki „
|Tel. M e K i n l e y 2 6 3
Paskolos, Insulinai
Tul«f*mui Tardo SS44
5 ir 6 kambariai. Turi būti Real Estate, Ir
tt.
parduotas gieitu laiku. K a i n a 800 W. 35th S t , Kamp. Halsted St.
Tel.: Boulevard 011
$10,000.00 jis y r a - a n t S. Pe^
Tel. Drover 79429
Val.> 9 iki 6 kasdieną
Vak.:
Utar,
Ket.
ir
Sub.
Iki
9
vak.
%
oria St. ir W. 77 str.
1
Ned.: Iki S po pietų. *
'Parsiduoda mūrinis busineLIETUVIS DENTISTAS
L
T
vas namas a n t Bridgeporto ant
Valandos:
nuo 9 ryto Iki 9 vak.i
3107 So. Morgan Street
Seredomls nuo 4 lig 9 vakarą
j
a u b u r n avė." j r W. 34th St.
CHICAGQ, ILLINOIS
4712
SO.
ASHLAND
AVENTOB
»—
Telefonas Yards 5032
arti 4 7-tos Gatves
K a i n a $6,600.00.
I P. WAITCHEES
ValandolK — 8 iki 11 iš ryto: j Į
Del didesnių informacijų tai
i 5 po pietų iki 8 vak. NedėlioLawyer
=2^:
LIETUVIS ADVOKATAS
kreipkitės į Milano ofisą.
mis nuo 5 iki 8 Vai. vakare

Europeai. American Rureau

DR. S. NAIKELIS

Dr. M. Stupnicki Į Dr. C. Z. Vezelis

Real Estate
Loans & F i r e
•

i"

Vakarais: 4609 S. Ashland Ave.
Tel. Tards 105S
Dien. Room 61»—15» N. Calrk St.
Tel. Randolph 350T

G. PETKUS

« — ~
! Tel. Canal 257

4*

i

8. Halsted St.
Chicago, 111.

DR. S. BIEŽIS

S

|Tel.

VPKIPINKITE SAVO TAKSIS
(Income tax returns)
l i k o tik 2 »avaiti-s
Daugybė žmonių turi bėdos jeigu
nesudeda ;< įskaitų nuo uždarbio (I ti
ro me tax retumą) j laiką ir teisingai.
Bau su io už resudėjtmą
siekia iki
$1000.00.
UausratV užį ncJolsingai
sudėtas
atskaitas iki $10.0000.00 arba ka
lėjimas. NesudOJusiems uiskaity ne
išduoda' paSpdrfo išvažiaVlmuf* Lie
tuvon.
Atskaita* gaJU " sustatyti
teisingai
tik Auditorius, turys
patyrimą ,ir
tam tikrą* mokslą.
JTi P. VAKK \ L \
\ i« ualiuU. l.i«'tu\is Auditorius ir tak
su (Im-onu' T a s ) /.inovas
i Jis atidarė offisą
33S1 So. Halsted St.
Tci. Vaids «804
Taip-gi jsteigia systemas prekybos
ir pramonės vedimui Hcvizuoja kny
gas. Sutaiso atskaitas.

_^EKALA^
Bedkalingas tuojaus atsa
kantis vargoninkas. Alga $75.
Atsišaukite pas
/
įKun. m V. Grikis,
396 Church Street j
New Britain, Conn.
KEIKIA lietuvių pardavėjų.
Yra
nuolatinė vieta tikram žmogui, kuris
gali pasakyti tiesą pertikrinimo bu
de. Turi turėt pardavėjo sugabumus.
Mano ypatiška pagelba, privers prie
pasisekimo
ir užtikrinimo
tuojau.
Nereikės laukU komišino. Bus ap
mokama pilnai kas savaitė. Tai ne
yra Real Estate arba Insurance. At
sišaukite tarpe 9 ryto fki 4 po pietų.
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LIETUVIS GYDYTOJAS
LR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street
Canal ' 6222
m
3114 W. 42nd Street,
Tel, IfcKlntar 4988"

V. W, RUTKAUSKAS j
ADVOKATAS

Vak. Canal 2118

29 South La Salle Street !

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas

' Kambaris 8S4
Telefonas: Central 6398

1881 So. Halsted Street

Vakarais, 812 W . 33rd S t

Valandos: 16 Iki 11 ryto; 1 11d 4
po piet. 6 iki 9 vakare.

Telefonas: Tards 4881

...»•».
»*•«•

—

Tel. Yards 6466
Telrfi

PiiUman SOS]

Dr. P. P. ZALLYS

Drover 8448!

Phone Seeley 7439

Dr. V. A. Š I M K U S

DR. I. M. FEINBERG

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir
. Akuseras.
8808 S. Halsted St. Ghicago.
Valand'os: 10—12 iš ryto 1—S ir
6—8 vakar* Ned. l t — 1 * U ryto

Lietuvis Dentistas
10801 So. Miehigan Avenue
RoMland. 111.

VAIANDOS: • nU m 9 vakavę.
Pullman 818 Ir 8180.
/

VALENTINE DRES.UAKING
COLLEGES
[6205 S. Halsted, 2407 W. Madlson,;
1850 N. WeUs St.
187 Mokyklos Juugt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpifmo, Dcsigning bizniui ir namams.
'Vietos duodamos dykai, Diplomai.
.Mokslas lengvais
atmokėjimais.
^Klesos dienomis ir vakarais. Pa[reikalaukit knygelės.
Tel. Seeley 1649
SAKA PATEK, pirmininkė.

lies. 1130 Independence Blvd.
Telefonas Von Buren 294

i DR. CHARLES SEGAL |
Perkėlė seavo ofisą po num

DR.A.A.R0TH,
Husas Gydytojas ri Chirurgas
Speeijalistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų ir visų ehronjškų ligrų
VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 no
pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d.
Ofisas 3354 So. Halsted Su, Ghicago
Telefonas Drover 8883

|4729 So. Ashland AvenueJ
IDŽIOVV,

Spečijalistas
MOTERŲ ir VYRŲ LIG V 5

•Valandosnuo 10 iki 12 išryto; n u e j
»2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8 : 3 0 Ivakare. Nedėliomis 10 kii 1
Telefonas Dre>el 2880

jiiitiiiuiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiimiiitiuiiiiiti)
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Per ilga Laiką JŲ S Abejojote Apie
Pinigų Siuntimą i Lietuvą
Užtat k a d iš priežasties Karės b u v o labai sunku pristatyti.

DABAR
v.
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Gydo specijaliai visokias vyrų
moterų lytiškas ligas
2401 Madlson Str., kampas Western Ave., Chieasro
Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak.

iiiiiiiiiiimiiiiiMiiiiiiimiiiiHiiiiiiiiiintt

18—22 K. Van Burtu St.
3-as floras. Matykit

Reikalinga
inoteritj apžiūrėjimui
namo ir pridabojimui,
2 % metų
mergaitės* valgis kambaris ir apmo
kėjimas. Atsišaukite.
84)18 W. 39 Street
i-mos. lubos
(J. G.)

I

Ofisas Didmiesty i:

DR. P. Z, ZALATORIS

Insurance
3402

m«*m 'miSmm
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IS " D R A U G O " OFISO

.

mirė 25 d. Vasario, 1921.
Paėjo iš K a u n o £nb., R a
šeinių pav., m, Šileles. Pa
liko dideliam nuliūdime
moterj ir 9 v a i k u s ; v y r i a u
šias 22 metų; j a u n i a u s i a s
2 mėnesių. Laidotuvėm bus
panedėlyje, 28 Vas,. apie
9 vai r y t o iš namų 918—
33 st., j š v . J u r g i o baž., o
iš ten j š v . Kazimiero ka
pines.

"

Liet. Dar}). Sa-gos Cn. Apskr.
susirinkimas bus sekmad., Vasario
27\d„ 1921, Nekalto Pra&id. Pane
Paminėjimas Lietuvos Nepri lės Švenčiausios parap.
svet,
l'aieako pusiniko automobily dirb
klausomybės šventės.
Brightoh'Parite. 2:30 vai po pietų. tuvė. Biznk išdirbtas gerai per 8
i
Visos * tuopos,
priklausančios metus.
( P a b a i g a is praeito num.)
Meldžiu atsišaukti greitai.
W- 18th St.
prie \p*kf., malonteit prisiųst (C. S.) ' Tel.T08Canal
3318
Kun. N. Pakalnis kalbėjo a- uors po tvis atstovus.
/
tstovus.
pie praeities ir dabartinę Lie
Kviečia Valdyba.
ANT PAKUAVIMO.
tuvos jaunuomenės padėtį.
Namas C kambarių su trimis kam
P r o g r a m a užsibaigė Lietuvos
Susivienijimo Am. Liet. Karei piniais lotais. Lietuvių apgyventa ahimnu. Aukų s u r i n k t a $228.30. vių 7 kuopa laikys mėnesinį su pylinkė. Graži vieta, šalimais Marąuette parko. Turi but parduota tuoKeikia pažymėti, kad artistas sirinkimą 1 d. Kovo bažnytinėj juušT Atsišaukti pas pati savininką.
L liekis d a u g i a u s i a pasidarba svetainėj, ^2323 W. 23rd Place,
M-». KH>OJH«\
7:30
f
j
£
4
W.
68
St. Kami>. Maplevvood Av.
vo s u d a r y d a m a s t a m vakarui
vai. vak. Malonėkite at«lan
BS5 "L t
=
tokių turiningų programų.
^ y ū . visi nariai, nęs turėsim ap,
Parsiduoda Vaistinė. Puiki proga
tarti svrrbius reikalus.
Aukojo:"
Uetuvtui arba Lenkui Vaiątlnipkui.
J. Paslcasinas, rasi.
Kun. Ig. Albavičius . . $25.00
Didelis pelnas. Gera priežastis parda
•'
• — — — » — • —
—•»
Kun. J . J . Čužauskas . . 15.00
vimo, ligas leas'as.
Pašauk Cioeną 48
TĖMYKITE
Dr-ja &v. P r a n e . Sarafino Tl.00
Kensingtono Lietuviai ga
Kun. B. W. Urba
10.00
ANT RANDUS.
P. Bitinienė
^ . 10.00 lite gauti nusipirkti " Drau
2 kambariai del ofiso labai patoJ . Aleksiunas
10.00 gų" dienraštį pas p.
kup,dajetarui ariją, kokiam kitam.blaP o 5 dol.: J . Šentaris, A.
101^7 S. .UKlii^au A\v.
liiulis.* ' ,
314 Ii. Kcnsingtdn Ave!.
'
IŠ D I E V O A P V E I Z . P A R .

IZIDORIUS MIKNIUS

*

Pinigai siunčiami per šią stiprią Valstijinę Banką
yra pristatomi Į TRUMPĄ LAIKĄ.
Norint informacijŲ klauskite

P-no Rapolo Gečiaus

*1 » .

prie 4 langelio.

N

PEOPLES

STOCK
YARDS
STATE

Didysis Bankas
ant kampo
47tos ir Ashland Ave,
Ghicago

BANK

v

Pirmadieniu Vasaris 28, 1021
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NED, VASARIO 27,

x

820*828 No, Clark Strefet
v

^ Netoli Chicago Ave.

1921 m.

,
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PASTABA: Paimkite bile gatve-karus iki Clark gat
vės o paskui važiuokit Clark gatve i šiaurius iki Chicago
Avt.
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Ramanauskas (tenoras)
Bertramas Lacey
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J. Balsis (baritonas)
Kunigaikštis Toblytum.
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Zop. Žukauskaitė (altas)
II Omaho, Nebr. Arabelė.
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