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PATRONUOJAMAS MEK
SIKOS RUBEŽIUS.

BOLŠEVIKAI SU LENKAIS
Anglijos Ministerių Kabinetui
PASIRAŠĖ TAIKOS
Naktį įVyko per tris valandas
kova.
Grūmoja Krizis
SUTARTĮ.
1
EI Pa^o, Tex., Kovo 19. —

z

PIRKITE

Vakar tbderaliai kareiviai ir SUTARTIS TURI BŪT RA
imigracijiis valdininkai patru
TIFIKUOTA Į 30 DIE
liavo iiellili čia išilgai Meksi
NŲ.
kos riibežiaus palei Itin Grali
Lenkai gausią 30 milijonų rub
de upę. ■<
v

1X71.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
1

TARPTAUTIŠKAS GYDY
TOJŲ KONGRESAS
KAUNE.

‘

Vilnius. Vas. 17 d. Jau Len
kų valdžia priskyrė prie Len
kijos Lydos apskriti ir Įve
dė Lenkų administrąeiją. To-,
liau Imsią prijungiami ir ki
ti “Vidurinės Lietuvos” plo
tai. Vilnius busiąs prijungtas
paskutinis.
Tas. 17 d. Suimtus Vil
niaus Lietuvių gimnazistuss
tardys civilinis tardytojas. 2^
— Vas. 8 d. Lejikų Teismo
tardytojas tardė \'ilniaus Lie-.
tuvių Komiteto narį
.Vnge-f
• v•
vieni.

Kadangi Pabaltijo* Valstijo
se
pradėjo platinties gyvulių
Lenkų socijalistų partija ras
maras ir Lietuvoje daug jau
tu Į Lietuvos socijalistus rei
galvijų
išdvėsė, todėl Lietu
kalauja bendro pasistengimo
vos valdžia sumanė sušaukti
lių auksu.
neleisti rišti Vilniaus klausi BONAR LAW PASITRAU
KRONŠTADTO GARNIZO
Lžvakąr linkti Meksikonai
tarų,tautišką gyvulių gydytoji!
mą ginklais, bet derybomis.
NAS PASIRODĖ NU
RIMAS GAL SUGRIAUS
laivo pradėję šaudyti į imi Londonas, Kovo 19? — Bol- dkongresą 22 ir 23 Vasario. Pa
Para. Ministeris Purickis pa
SIKAMAVĘS.
KOALICIJĄ.
gracijos tris valdininkus, kuo ševikų-Lenkų taikos sutartis kviestuose yra tarp kitų ir
sakė Seime dėl atsakymo Tau
met šitie užliko jicr upę per- viikar pasirašyta, anot dej>e- luokiečių daktarai.
tų Sąjungai Lietuva, sutinka Jei taip, tad turėtų pasitrauk Neturėjo užtektinai ginklų ir sikeliančius kelis Meksikomis. šos iš Rygos laikraščiui Ti
Kongreso programas via se
derėtis tiesiog, kadangi Rusai
amunicijos.
ti Lloyd George.
Valdininkai atsakė šaudymais. mes. Depešoje pažymima, kati kantis:
nenorėjo įleisti Tautų Sąjun
Stockholmas, Kovo 19. —
Tuojaus buvo pašaukta ka sutartis bus ratifikuota Min
Londonas. Kovo 19. — Lai
gos karuomenę, sunku nusta
Iš Suomijos depešoje patvir ruomenė ir iš abieju pusių ap ske Į 30 dienų.
1. Kongresą atidarys miniskraštis
Times
rašo,
kad
Andtyti plebiscito teritoriją, labai
tintas tvirtovės Kronštadto sišaudymas tęsėsi per tris va Taikos sutartimi bolševikai terių prezidentas, dr. Grinius, Kaunas. Lenkų L'žrubežio
re\v
Bonar
Law
pasitraukimas
didelės Išlaidos. Lietuva nori
puolimas.
Lenkams dvylikos mėnesių lai Kauno Tarybos name (Rotu- Ministeris Sapielia, prisiuntė
landas.
iš
kabineto
šitame
pakels
kritartis neardant Valstybės pa
Gauta žinių, kad bolševikų t Iš Amerikonų pusės siėžeis- kotarpiu išmoka 30 milijonų žėje), 2. Žemdirbių ministeri Lietuvos Užrubežio Alinistezį.
Pasekmėje,
sako,
bus
sug

matų ir reikalaus 3ruksely
jos pranešimas. 3. Pranešimas riui dr. Purickjui raštą, už
karo komisarus Trotzky prie jta: vienas imigracijinis ins rubliu auksu.
riauta
Anglijos
koalicijinė
vai
vykinti Suvalkų sutartį. Lie
šais Kronštadtą buvo pavarto pektorius ir du kareiviu. Vie- Sutarties sąlygos kuone toę prof. Gogel apie gyvulių li- klausdamas, ar tiesa yra, kad
tižia
pasišalinus
pačiam
prem

Lietuvių valdžia ketinanti at
tuvos moralinė užduotis yra
jęs suvirš 60.090 kareivių.
jnas /kareivis, sakoma, pavo pačios, kokios seniau buvo pa &os prasiplatinimą Rytų že imti dvarus nuo Lenkų, kurie
jerui
Lloyd
George.
maitinti Vilniaus
teritorijos
Kronštadto revoliucijonierių jingai.
žymėtos į'žengiamojoj sutarty, mėse, 4. Pareiškimas Valstijos
Lietuvoje? '
Kiti laikraščiai
taippat garnizone butą tik 15,000 ka
gyventojus.
Turima garan
išėmus pripažintą Lenkams atstovų apie limpančių ligų iš dabar negyvena
fniigracijiniai
valdininkai
tijos, kad maistas neteks oku pripažįsta, kad Bonar Law reivių. Visi buvo nuilsę, nusi
30 milijonu rublių kraitį. Vi siplatininu)' ir jų išnaikinimą, Nors tame dalyke buvo pak-,,
nuomonių
uja,
kad,
turljut,
Me

pantams. Para. šiomis dieno rezignavimas padarys politi- kamavę. Nes per dienas ir nak
soje sutartyje yra 26 pe,-sky 5. Pasitarimai ir nurodymai Įausta Lietuvių Delegacija, '
ksikonai
buvę
mėginę
smugmis atplaukė Klaipėdon pir kifiės intakus Į kabinetą ii tis jiems buvo reikėję kovoti
rimai.
z ypatingai prof. Gogelio, kokiu kuomet buvo Varšavoje, bet V
liuoti
svaigalus
šion
pusėn.
susilpnins jo koalieijinę padė su puolančiais bolševikais.
mas Lietuvos laivas Jurata.
Po pasirašymo
sutarties, Taniu sulaikyti limpančių ligų j nedavusi atsakymo, išvažiavo. .•
Elta. tį.
'
/
Be to, jiems ten buvo tru
Lenkų delegacijos pirmininkas prasiplatinimą ir jų išnaikini-1 Lietuvos Lžrubežio Ministeris
GEN.
WRANGEL
ŠAUKIA
Laikraštis (Irapbie pareiš kę ginklų ir amunicijos.
TVąbski pasakė kalbą. Jis pa mą. (i. Įsteigimas tarptautinės telegramų atsakė, kad tokio
SI
PAGELB0S.
kia, kad Bonar Law vietinin Žymi dalis revoliucijonierių
žymėjo, kad ateity Lenkijos komisijos greitesniam tų Ijgų įstatymo nėra, idant Lenkų :
dvarai butų atimti, bet už tei- J
kas nekuomet nebus artimų su savo vadu, sakoma, pabė
troškimas draugingai nugy išnaikinimui.
smiškas
pasekmes negvvenart- į
santikių su premjeru, kaip yra gę Suomijon, kuomet pamatę Jam gaila paleisti savo ka- venti su Rusija, kad svetimų
ruomenės.
buvęs Bonar Law. Del to, pre neišlaikvnią prieš bolševikų
tautų žmonės (tautinės mažu ČREZVIČAIKŲ STEIGIMAS čių jos valstijoje, atsakomy- i
bę ant savęs nepriima, nes :
mjerui nebus galima atlaiky puolimą. Tai atlikę Suomijos Konstantinopolis, Kovo 19. mos) Lenkijoje turėsią lais
BALTIJOS VALSTY
draugiškų santikių tarp Lie
užlajos ledu.
ti užimamoje vietoje.
BĖSE.
— Buvęs oriešbolševikinės ar ve
tuvos ir Mmkijos nėra, juos £
Ajl^asjjKiJ^liuvusieips bolše- mijos ymjas pietinėje Rusijo Sutartis atspauzdinta tri
angleką/iV PREZIDEN_ K^.
lyderis.
gi Lenkai pertraukė Ri,gsė.i*fcJ
vi1<ų rankosna rėvoj iueijohie- je, gen. Wrangel, paskelbė at mis kalbomis: Rusų, Lkrainų
Kstų laikraščiai
praneša, 24 <1. 1919 m. Jei Lenkija no- j
TAS PERSPĖJA KOM
Kas bus paskirtas Bonar riams.
siliepimą į Suv. Valstijas ir ir Lenkų. Pasirašė: Bąbski, kad Rusų Čerezvičaikų virši
PANIJAS.
ri juos atnaujinti, Lietuvos i
Law vieton, laikraščiai veda
i kitas šalis, prašydamas pini Joffc ir Poteliubinski. Pasta ninkas yra davęs įsakymą sa
plačią s|H-kuliacija. Paminimi 1.800 REVOLIUCIJONIERIŲ gų, su kuriais jis galėtų pa rasis atstovavo bolševikinę I k vo agentams Baltijos valsty valdžia pasirengusi yra į pa
Kitaip, anglekasiai pakils ko
sitarimu stoti.
šitie kandidatai: Austen C’liaPASPRŪDO Į TERIOKI.
laikyti savo armijų, vienatinę raina.
bėse, idant jie savo darbą va
von už savo teises.
mberlain, Sir Robert Harne,
išlavintą Rusų priešbolševiki
rytų pagal tam tikrą pieną.
Indianapolis, Ind., Kovo 19. Sįr Ldward Carson ir keli ki Am. R. Kryžius turi didelius ne karuomenę, kurią nevertė AREŠTUOTAS VYRIAU
Šiaulėnai, (Šiaulių apskr.) 3
Ypatingai, kad sistematiškai
— Bi mažiausias mėginimas ti.
'
’
1920
metais šioje parapijoje!
nuostolius.
SIAS BOLŠEVIKŲ AR
tą pi,krikdyti. Nes gali ateiti
rengtų dirvą bolševikų perver. .
. ••
mažiuli u'žmokesnĮ anglekaKalbama, kad iš jų nei vie
gimė 160, o mirė 192 žmogų.
MIJOS VADAS.
smėms'.
Gelsingforsas, Suomija, Ko -1 laikas, kuomet jo armija bus
siams t nujaus susidurs, su aš nam nesinori Imt vyriausybės
Tokiu laidu per praeitus me
>ai reikalinga.
vo 19. — Aštuoniolika šimtą
LONDONAS, Kovo 19. —
tria unijos kova.
j lyderiu parlhmente.
Kronštadto garnizono karei Pirmiau jo karuomenę buvo Iš Rygos pranešta, kad Mas Raseiniai. Raseinių apskri tus musų parapija sumažėjo’’
Taip vakar čia pareiškė an- Tad paduodama sugestijų,
vių, kovojusi,! prieš' bolševi šelpusi Prancūzija. Bet šiandie kvoje areštuotas vyriausias ties valdyba duoda stipendiją,
glekasių organizacijos United kad premjeras Lloyd George
kus, didžiausioj betvarkėj le Prancūzija atsisako tą daryti. bolševikų armijos vadas gen. ngroijpmijos mokslus baigti
Mine Workerš of America patsai užimtų lyderio vietų
du pabėgo Suomijos miestan Tam tikslui tad neturima rei Sergiei Kamenev ir jo štabo užsieniuose. Skiria 5,000 atiks.
prezidentas Le\vis:
unijonistų partijoje. *
Terioki,
kuomet pamatė tvir kalingo fondo.
metams.
Pageidauja,
kad
sti

1
viršininkas pulk. Lebedev.
Prezidentas Lewis sako, jog *Bonar Law yra našlys. Jo
tovė neatlaikysianti, bolševiku
pendija tektų studentui, paei
taip yra nusistačiusi vykdo <lu suiiu žuvo buvusiajame ka
Prancūzija
pataria
kareivius
Paryžius.
Kovo
18.
—
Rfiikaruomenės spaudimo.
nančiam iš Raseinių apskričio, Šiuomi nuoširdžiai kviečiu
moji Orgauizacijos taryba.
paleisti
ir
pasiųsti
Rusijon.
visus New Vorko apylinkių
re. Gydytojui liepus jis atsis_______ ’
iielando talkininkų komisija v
Dalis kareivių ir daugybė
I
Anglekasių organizacija su t ji t vdino.
civilių visgi pateko bolševi , Tas butų vistiek, kad juos pa išdirbo pienus muitinėms vi Telšiai. Sausio 30 d. Miesto Lietuvius katalikus darbuoto
kompanijomis yra surišta su
siųstum vilko nasruosna.
Pederaeijos
su Pareiniu, kur talkininkai savivaldybes Taryba savo po jus atsilankyti
kams podraug su tvirtove.
tartimi ligi Kovo 31 d., 1922
UKRAINAI PAĖMĖ DU
Reikia įsivaizdinti baisų te Prancūzai gen. Wrangeliui kolektuos muitą už išvežamas sėdy nutarė kaiskurių gatvių Darbuotojų 24-ton konfereneim. Todėl kompanijos tegu ne
jon, kuri įvyks Kovo 22 d., 8
MIESTU.
rorizmą, koks tenai turėjo į- i išmetinėja, kad jis padaręs di iš Vokietijos prekes.
vardus pakeisti istoriniais vai
drįsta laužyti sutarties.
Išviso tų muitinių turėsią dais, taip: Vagarių gatvę pa valandą vakare, 1921 m.. Fe
vvkti,, sugryžus bolševikams. delę klaidą p,išimdamas iŠ
Vykdomoji anglekasių orga Bėra, Šveicarija, Kovo 19.—
Po baisaus bombardavimo Kja mo tą armiją. Sako, įvi lait 204. Pienai paduoti per vadino Birutės, Liepojos gat deracijos raštinėje, 222 South
nizacijos taryba turi žinių, kad Čia Lkrainų misija gavo ži
bolševikų karuomenė iš dviejų lkėję jam pasimti tik vienus o- žiūrėti talkininkų premjerams, vę — Keistučio, Monopolio gt. Nintli Street, Brooklvn, N. Y,
kai-kuriose valstijose kompa nių, kad Lkrainų naeijonalisKadangi ši konferencija bus
taigi augščiausiiii tarvbai.
šonų ūžtelėję ant Kronštndto. ficieriis.
— Gedimino, Durbinio — į pirma pO Federacijos Tarybos
nijos jau ėmusios darbuoties tų spėkos nuo bolševikų atė
Bet tvirtovės garnizonas stip
Džiugo gatvę, Deližnno — j
užmokesnio sumažinimo reika mė du miestu — Mogilevą ir
suvažiavimo, kuris įvyko Ko
riai laikėsi desperatingai ko
YHINGS
THAT
NEVERŽHAPPL
Masčiaus gatvę ir tt.
le. Lina gandai, kad v,snr Jampolį palei Dniestro upę.
vo 9 ir 10 dienom, šių metų,
vodamas. Kaikuriose vietose
kompanijos pakels tų klausi 'Penai Lkrainai nugalabino bolševikai kelis kartus buvo
TtJšių Visuomenės Kliubas Cliieago, III., bus pranešta ger
ma. Bet kompanijos tegu nu visus suimtus bolševikų komi atblokšti.
Vas. 5 d. surengė maskaradą biamiems darbuotojams iš su
OPĄP-AIĄ HAVtK6 ONE 6RAHP
rimsta. Nes anglekasiai nepa sarus ir ofieierus, pareiškė
—vakarą. Svečių atvyko labai važiavimo naujų nutarimų ir
Pagalinu kuomet įsitikinta,
7UAE AT Tht RALAtS DC. PRAHCE
siduos jų norams.
ANO
CELE,VC
r*\t
t
MAVE
THE
—
daug. Kiti dvarininkai Len naujų pienų musų visuomeni
misija.
kad kova neduos pasekmių,
BESI U0OKtH6
IN
kai net iš toli suvažiavo ir, niam veikimui. * Malonėkite
l Tne
place for a oahcinc
dalis kareivių revoliucijonie
PATARIA VYRIAUSYBEI
partkcr f
įkaušę,
išėjo šokti savo patri skaitlingai susirinkti viršmiPALIUOSUOTI Iš KALĖJI rių tvirtovę pavedė
civilių
KONTROLIUOTI PLY
j(^ffiį “mazurką”. Kad paro nėton vieton paskirtame lai
žmonių žinybai ir patys bet
MO KOMISARAI.
ŠTANČIAS MEDŽIA
dyti jį daugiau tautinį, kiti ke.
varkėje dūmė ledu ant Suo
GAS.
net Lenkų erelį prisisegė, ’l’ą
A. J. Valantiejus,
Londonas. Kovo * 19. — Bol- mijos pakraščių.
pastebėjęs
valdžios
atstovas,
A. L. R. K. F. Sekretorius.
ševikų karuomenė, užėmusi
Am. Raudon. Kryžius, kurs
Washington,
Kovo 18.
pareikalavo
nusiimti
erelius
ir
Kuomet Ims atšaukti karo me Kronštadtą, pirmiausia iš te- pirm kelių dienų Kronštndte
pasisakyti pavardę. Del to ki
lo Įstatymai, iš po vyriausy naitinio kalėjimo paliuosavusi buvo pradėjęs darbuoties, pa
lo neapsakomas trukšmas, o
bės kontrolės išeis dirbimas ir Baltijos laivyno komisarą Kil- nešė didelius nuostolius.
vienas svety? karininkas PI.
pardavinėjimas visokios ply zminą ir Kronštadto sovieto PAKILO BOLIVIJOS INDIpaprašė valdžios atstovą išei Svetimų šalių pinigų vertė, mai
x
štančios mėdžiagos. Tuomet pirmininką V’asilijevą.
JONAI.
ti iš salės.
nant nemažinu $25.000, Kovo 18
Ims progos visokiems pikto
Jiedu buvo areštuotu su re
Ant
rytojaus
milicija
pra

buvo tokia pagal Merehanti Lonoro žmonėms naudolies dina voliucijos pradžia.
Buenos Aires,
Argentina,
dėjo tardyti vakaro- svečius, o •an and Trust Co.:
mitu ir kliokia sprogstančia
Kovo 19. — Bolivijos respub
miesto gyventojai disputuoja, Anglijos stcrlingii svarui
PRAŠALINTU UŽ ĖMIMĄ likoj prieš vyriausybę paki
medžiaga.
kas kaltas.
Prancūzijos šimtui frankų fi.96
Kad to neimtų, kasyklų biu
PAPIRKIMŲ.
lo Indijonai. Vienas Indijonų
Italijos šimtui lirų
4.04
vadas pasiskelbė Indijonų pre
ras reikalauja, kad vyriausy
NEKUOMET TAIP NĖRA.
nu
\
«
Vokietijos šimtui markiu
1.60
bė nepaleistų iš savo konlro LliicjigOjc <lu poliemonu pra-'zidentu. Su kaniomene įvyko
Lietuvos
šimtui
auksinų
lės plyšlančių medžiagų ga šalintu iš tarnybos už ėmimą susirėmimų. Keletas žmonių
Vyras telefonuoja savo moterei. Jis jai praneša, kad
t60i
Lenkijos šimtui markių
minimo ir pardavimo.
papirkimų.
nukauta ir sužeista.
I negulįs anksti vakare būt namie, nes turįs gerus laikus.
.12;
Kovno Kovo 17, 1921.

Kronštadtą Paimti Pavartota
60,000/Karuomenė s

PRIEŠ MAŽINIMĄ UŽMO
KĖSIMO ANGLEKASIAMS.

1

UŽKVIETIMAS.

PINIfiĮĮ KURSAS.

Šeštadienis,

O R A U G A4

tvoras!

19,

1921

r
AMERIKOS LIETUVIAI!
I

kaip tapo išpildyta drama
jus Lietuvai atgis ir Baltgudi“Patricija” Kovo 6 d., šių me
ja. Sunkesnė bus Lenkų apys ■
B
B
tų,
Scliool
Hali
svetainėje,
kaita
su
Baltgudžiais
negu
su
■
“DRAUGAS”
B
Town
of
Lake.
Del
mums
ne

■
(Parašytas prieš Kronštadto ilgai gyventi be pageltos iš Lietuviais. Ir Lietuviai ir Bol-'
I
■ina kasdiena Uakynu nedėldlenlna.
B
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą
žinomų priežasčių pažadas .li
PRENUMERATOS KAIMAI
puolimų).
sausžemės. Kol tebėra ledas, ševikai padės Baltgudžiams Į
B
CHICAGOJ m LŽSIESVJBl
ko nebcišpildytas. Tat nors Bolševizmas nemiršta tik mai tol Kronštadtas šiaip taip kelti jų tautybę, nes abejiems ■ tai pasiųskite saviškiams i Lietuvą Amerikos Lietuvių B
................................... 88.00
trumpai ir vėlai rašome mes
gauna maisto. Balandžio mė reikia gintis nuo Išlikų impenosi.
Metų 4 .jr.» • •eiEiics.- • A00
Katalikų
patys.
8UV. VALST,
nesine
ledas
pasidaro
nevažiuo

rijalizmo.
Tat
ir
sudaro
Balt■
Pirm kelių savaičių patalpi
Metams ....-.?.................... |«.oo
Dramos turinys yra imtas
■
jamas.
Bolševikams
nereikės
gudijai
pavasarį,
ne
rudenį.
Pusei Metų . • • .v*. ■ •
j. 8.00
nome straipsnį apie Rusijos
Prenumerata mokaal Ukalno. Lai iš pirmųjų krikščionių kovos
kareivių
siųsti
į
KronštuMnei
Laisva, savistovė nepiigul- ■
kas skaitosi nuo užslraftymo dienos už laisvę su Komos galingai bolševizmų, išreikšdami abejo
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nę, ar tas bolševizmas bus pas tų. Jie pasiųs keletą lakstytu- ininga Baltgudija yra gera
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir siais imperatoriais. Krikščio
Dabartinis sukilimas vų išbarstyti ties Kronštadtu Lietuvos kaimynė ir dideliai a■
senas adresaa Pinigai geriausia sių nija parodė pasauliui stebėti tovus.
sti lkperkant krasoje ar exprese "Mo1916 m.
Kronštadte galėtų duoti pro lapus pasiulinčius badaujan naudinga, kad mums patiems ■
■ey Order” arba Įdedant pinigus 1 nų ir netikėtinų daiktų, kad
i
čiam
miestui
valgio
už
pasida

perkietai
susidurti
■
nepriseitų
registruot* laišką.
B
galima laimėti kovų nežudant gos pranašavimams, kad bol vimų bolševikams. Miestas pa su Lenkais ir bolševikais.
■
Išleistą
Liet.
Kat.
Spaudos
Draugijos
B
ševizmas
jau
žūva,
bet
pataria

■
“DRAUGAS” PUBL. 00.
priešų, o žūvant patiems.
siduos.
8334 S. Oakley Avė., Chicago.
“Patricijos” drama yra im me nesiskubinti su pranašys
JAME yra 150 su viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų
tėmis. Anas mūsiškis straips Užrubežinė Bolševikų Padėtis.
Tel. Roosevelt 7791
■ b) draugijų e) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun.
ta iš trečiojo šimtmečio. Im
■ A. Petraičio obsoėvatorijos jo prietaisų ir e) kitų.
peratoriaus duktė Oktavija tu nis tiek buvo teisingas, kad Užrubežiniai bolševikų san
B
■
ne
viskas
bolševizme
yra
tvir

B
rėjo draugę Patricijų, kuri bu
(Pabaiga).
tykiai žymiai pagerėjo. Su Vo
■
JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lii tuvių parapijų, B
■ draugijų,
vo slapta Kristaus mokinė. ta. Bet dar silpnesnis butų kietija, Italija, Latvija, Estojų veikimas; aprašytos mokykla ■; i; šiaip daugybė įBuvo pasikėsinimas net ant ■
Vergė Flavija baisiai nekentė protavimas, jei iš to išvestų, nija, Suomija (Finlandija)
vairių
įvairiausių
aprašymų.
jo gyvybės. Tat jo savanoriai ■
Patricijos ir norėjo jų nužu buk bolševizmas griūva.
■
Švedija, Norvegija, visomis
JAME vienu žodžių, šalę visapasaulinių žinių telpia visas Adyti įpildama nuodų jai į pie Bolševizmas Rusijoje panai Balkanų karalijomis, Turkija, pavaldiniai naktimis ėjo sau ■
merikos
Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą
■
nų. Atėjusi į svečius pas Pat kino dvarponijų. Tiek jam pa Čekija ir Austrija Sovietų Ru got jo butų.
B
I
knygą jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos B
ricijų karalaitė apalpo. Patri sisekė. Jis buvd užsimojęs pa sija yra senai geruoju. Su Len Šiandie tikrais Lietuvos sū a Lietuvą, kaip mes matome
B
cija pagirdė jų pienu, nežino naikinti pirklių luomų ir reli kija ji dabar padarė formalę numis yra krikščionys darbi a
Kaina: Apdarytos
.......................... $1.00
dama duodant nuodų. Flavija gijų. Tuodu dalyku išliko. Bol sutartį. Su Anglija padarė pir- ninkai — kumečiai su savo vai a
a
kai
—
kariškiai,
bežemiai
ir
ševizmui
priseis
gyventi
su
jie

Kaina: Neapdarytos ..................................... 50c.
apkaltino Patricijų už Okta
klybos sutartį, su Amerika ei mokslo vyrai. Pastarieji veria a
dviem
ir
pačiam
mainytis
taip,
vijus nunuodijimų ir pridėjo,
a
Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos
na derybos ir beabejonės pa
kad kaltininkė yra krikščionė, kad galėtų sugyventi visi sibaigs gerai. Vienatinis nesu- šalies reikalus, o pirmieji jiegu
kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no
priverčia visus buržujus pil
pirki i ja
lmperatorienė pasmerkė Pat trys: bolševizmas,
B
rite siųsti į Lietuvą.
šnekamas bolševikiškos Rusi dyt išleistus šaliai įstatymus.
Tilpusioji pirmame puslapije
B
ricijų mirtim Flavija išpildė (kupiečestvo) ir religija. Kol jos priešas yra Prancūzija.
B
Eltos (Lietuvių Telegrafo A- ištarmę, bet ir pati ta pačia bolševizmas laikydavo karšta
Užsisakydami adresuokite:
Lietuva bus dėkinga savo ti
B
Bet
ta
šalis
eina
pavojingais
genturos) telegrama yra labai diena žuvo, suskubus prieš galvių radikali] slaptus surin
kriems sūriams, bet nepamirš
B
keliais. Šiandien pasaulis la ir jūsų—ūkininkų, kaipo Lietu
“DRAUGAS” PUBLISHING CO.
svarbi ir turininga.
B
mirtį apgailėti nuodėmes ir kimus, kol neturėjo rimtesnio
biau
myli
Vokiečius
negu
Pran
2334 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois. B
Lenkija per savo socijalis- priimti krikštų.
vos priešų šalininkų.
ir platesnio darbo, tol galėjo
euzus.
Beširdžiu
gobštumu
jie
tus tiesia Lietuviai ranki], kvies
Dabar < pravedama vidujinė
Veikalas tapo parašytas grynai išlaikyti savo griež
labiau
daugina
visų
kaskart
dama derėtis. Mes? su Lenkais angliškai, dar pirmų kartų iš tuosius sakinius. Kaip tik pri
paskola 100,(MM),000 auk. ir te
jau kelis kartus derėjomės ir verstas lietuviškai ir niekad sėjo valdyti didelę tautų, eiti tautų nepasitenkinimų jais. Iš ko būti valsčiaus komiteto po
vis pasirodė Lenkų nesąžinin nebuvęs spaudoje. Jame yra milžiniškas priedermes, atkel Prancūzijos ir tik iš jos vienos sėdyje. Stačiai buvau nuste
gumas. Lenkijos ministrų pir labai daug įspūdingų vietų: ti pasaulio neapykantą ir ne dabar kyla Europos neramu bintas, kuomet išgirdau pa
Generalini Agentai dėl Vidurines ir Rytinės Europos
mininkas yra socijalistas Da- Oktavijus užnuodijimas, impe- pasitikėjimų, taip ir bolševiz mas.
reiškimus sodžių pakviestųjų
_____________ NORTH GERMAN LLOYD___________
szvnski. Jis jau buvo minis ratorienės auka, Patricijos mas suprato, jog neapseis ne Prancūzija turi rinitų prie svečių. Ūkininkas turi turto
Iš Kew Yorko be jokiu mainymu tiesini j
žasčių pyktis su Sovietų Ru keliolikos šimtų auksinų ver
tru, kuomet tapo sudaryta Su drąsus tikėjimo išpažinimas, mainęs sa.vo griežtumų.
BREMENA ir DANZIGA
sija, nes šioji žadėjo nemokė tės, kitas ir desėtkų ir tūks
S. S. ANTltlONE Gegužio 3 ir Biri. 15.
valkų sutartis ir jis jos nepil jos įnirtis. Vergių ir vestalių
S. S. SI SQI EIIANNA išplaukia BAL. 6 ir GEG. 21 d.
Pravoslavija.
ti tikros ir didelės skolos apie tančių pinigais, o drįsta pirk
dė. Tai-gi nėra didelės prie šokiai labai akyvi.
Tiesiai per Liepojų via CanziK. Persėdant iš laivo į laivu.
Atsišaukit pus H. Claussenius & Co. General. Pasažieriniai Agentai
Visa drama susideda iš vie Pravoslavija daugeliui išro penkis milijardus auksinių ru ti paskolos už 50 auk. Kuo rei
žasties mintyti, buk Lenkų so100 N. La baile St., Chicago, III.
Tel. Franklin 4130
dė
supuvusi.
Bolševikų
žiau

blių.
Jei
ne
tie
milijardai,
tai
cijalistai yra geresni sutarčių nų moteriškų rolių, bet taip
kia jie vadinti?
Arba kreipkitės prie mus lokalio agento.
gyvai parašyta, kad visai ne rumas parodė, kad ji gyva, ir ir Prancūzai susigerintų su Broliai amerikiečiai, jus Lie
pildytojai už kitus Lenkus.
Musų ministeris Juozapas sijaučia vyriškų rolių stokos. kad Kerenskio, Kolčako, Jude- bolševikais. Prancūzai nori į- tuvos nepriklausomybės prie
Aktorės buvo dabartinės ir nvičo, Wrangelio pergalėtojai tikrinti bolševikus, kad nenu žastis. Jus remiat jos reikalus,
Purickis protingai pasirengė
»reikalauti, kad butų pildoma baigusios Šv. Kazimiero Aka negali pergalėt pravoslavijos. rims, kol tų milijardų neužmo paremkite ir šioje paskoloje.
Dr. I. E. MAKARAS
Suvalkų sutartis. Jis nevarto demijų mokinės. Pati sunkiau Šiandien cerkvės pilnesnės ne kės. Abejojame ar pasiseks Galite siųsti pinigus į valsčių
Lietuvys Gydytojus ir Chirurgas
ja nemandagių žodžių, liet jis sia yra Flavijus rolė. Jų ste gu caro laikais ir maldos gy Prancūzams. Kolčakų, Wran- ar į savo sodžių prašant pas Ofisas 10900 So. Michigan Avė.,
3107 So. Morgan Street
10 iki 12 ryte; 2 iki
4 po
moka padaryti, kad faktai tap bėtinai puikiai išpildė p. (Ona vesnės negu seniau. Bįolševiz- gelių ir kitų samdymas paro kolos lakšto. Paskola 3 me Vai.piet,
6:30 iki 8:30 vakare
CHICAGO, ILLINOIS
tų iškalbingi. Tie faktai sako: Vilkiutė. Turime skaityto mas, benorėdamas pravoslavi- dė bolševikams, kad Prancū tams su 3Į/Ž nuošimčiais. Baig Residencija: 10538 Perry Avė,
Telefonas
Yards 5032
jų
užmušti,
jų
atgaivino,
išva

Tel.
Pullman
342
zai gali tik erzinti bolševikus, sis su pirma diena Gegužio,
menka sutartis su tais, kurie jams pasakyti liūdnų naujie
Valandos: — 8 iki 11 Iš ryto:
Knų. Ta gabi mergaitė antra lė ir sustiprino.
bet negali juos susilpninti.
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlioš. m. Paskolos lakštai nuo 50
sutarčių nepildo.
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare.
dienyje, Kovo 15 d. rytmetyje
ir augščiau. Aš stipriai tikiu,
Pirklija.
Bolševikai ir Lietuva.
Purickis Steigi amųj ame Sei ėjo į darbų. Ant kampo 45-tos
2
kad atsiras tikru Lietuvos su- ^Telefonas Boulevard 9199
me pasakė tris priežastis, dėl
Lėčiau
puolė
bolševizmas
ant
su
Lenkai?
Alusų kovoje
Lenkais mes nų,
.... i.,,,.,„ir,:l.iA ,
. .
ir So. Michigan Avė. užvažia
kūne nupirks
tos paskolos
. J
kurių apsima tartis: 1) kad vo ant jos Yellow Cab ir smar pirklijos. Diduma bolševikų jau beveik
papratome labiau ir parodys sustyrusiam dvasio
arti 47-toa Gatvės
*
DENTISTAS
«
Bolševikai neleido daryti ple kiai sužeidė galvų. P-lė Vil buvo iš pirklių. Tečiaus galin pasitikėti bolševikais negu Len
Tel. Drovsr 7441
#
3331 South Halsted Str.
oi
biscito, 2) kad plebiscito ne kiutė išgis, bet kol kas ji guli gasis Rusijos pirklių luomas, kais. Nepasitikėdami Lenkais je ūkininkui, kaip reikia eiti ^Valandos:
9—12 A. M.
Dr. C. Z. Vezelfls
"
1—5: 7—8 P. M.
SJ
galima aptarti kaip plačioje smarkiai sužeista Šv. Elžbie kurio sostas visuomet būdavo klaidos nedarome. Bet ar ne piliečių pareigas.
LIETUVIS DENTISTAS
vietoje jis turi įvykti, 3) kad tos ligoninėje. Verbų sekma Maskvoje, ne Petrograde, ga klystame pasitikėdami bolševi Sveikinu L. D. S., L. Vyčių
4712 SO. ASHLAND AVKNUM
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak.
jo įvykinimas yra brangus. dienyje jos rolę ims kita gana vo neapsakomai skaudžių ypų. kais? Nekraukime ant bolševi ir M. Sąjungos narius ir nares. ■■■■■■■■■■■■■■i
Seredomls nuo 4 lig 9 vakare
Linkiu
viso
labo
ir
padauginti
Tos trys priežastys yra svar gabi mergina ir Patricija bus Iš bolševizmo kovos su pirkli kų nebūtų kaltybių ir nekelki
■
DR. S. B1EŽIS
jiegas; vykinti savo idėjas.
■
LIETUVIS GYDYTOJAS
bios.
Dievo Apveizdos svetainėje. ja pasidarė inaišalienė. Bolše me juos gyvus į dangų, kur
■
IR CHIRURGAS
Tolesniai
sveikinu
pp.
J
’
r.
Lietuvos valdžia pripažįsta,
Oktavijus, imperatorienės ir vizmas ketino panaikinti pini vieni šventieji gyvena. Bolše
B
2201 West 22nd Street
Canal 62 2 2
kad ji turi moralės priedermės pačios Patricijos roles nepa gus ir asmenų nuosavybę, te vikams rupi savieji reikalai^ o Zdankų, Sakalauskus, Mūriu (Tel.
■Rcs. 3114 VV. 42nd Street
kas,
V.
Jodelį,
S.
Tamošaitį,
I
Tol. McKinley 4988
maitinti Vilnijos gyventojus. prastai gabiai išpildė įvairios čiaus ir pinigai liko ir asme ne mūsiškiai.
J.
Šliogerį,
Nortlisidės
ir
Bri1900 S. Halsted Str.
Tai valdžios minčiai pritaria Šv. Kazimiero Akademijos ninės nuosavybės nepasisekė
Kaip tik pradėjo tarybas su dgeporto Nausėdas ir kun. tė
Tel. Canal 2118
panaikinti.
Bet
tie
tų
bepro

me ir mes. Ne-gi kalti Vilniaus auklėtinės.
Lenkais Rygoje, taip bolševi vus Marijonus, kun. Albavičių,
Valandos:
10 ryto iki 8 vakari
Tarj) aktų buvo pcrilgos tiškų obalsių skelbimas suar
apygardės žmonės, kad Lenkai
Gyvenimas:
kai labai pasitarnavo Lenkams kun. Vaičiūnų, kun. Vaitukai *jTel. Canal 6222
nori juos pagriebti. Lietuvos pertraukos. Mat svetainės sa dė Rusijos pirklybų ir baisiai
C. K. CHERRYS
2811 W. 83rd Str.
protestuodami prieš plebiscitų tį ir visus pažįstamus linkėda •J DR.LIETUVIS
DENTISTAS
oj
vininkai
neleido
pirštų
prikiš

pakenkė
pirldyba
gyvenusiems
valdžia protingai padarė iš
Tel.
Pj-ospect
8466.
^2201 Wcst 22-nd & So. Lcavitt SU*
Lietuvos rytuose. Tumui bolše mas visiems viso labo.
gaudama garantijų, kad mais ti prie savo scenerijos tiems, žmonėms. Panaikinte jų nepa
oj
Chicago
#
vikai davė progos %eligowskiui Tamadas mylintis
•j Valandos: 9:30 A. M. to 12 N. 2
tas netektų okupantams. Ti kurie “Patricijų” statė, o pa naikino, nes didelių miestų rei#
1:00 P. M. to 8:00 P. M.
*
liktis Vilniuje keletą mėnesiui
Motiejus Mažeika.
IIIIII(IIIII1IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHV|
kimės vėliau patirti kokios tys darė viską labai lėtai im- kalni buvo galingesni už bolilginus
ir
žymiai
apsunkino
P.
S.
Jeigu
kas
kų
norėtų
Rcs. 1139 Indcpendcnce Hlvd.
tos garantijos. Kol kas džiau dami paskui brangų užmokė-, ševizmo plepalus. Tuos reikaLietuvos diplomatų uždavinį. paklausti apie visuomenės da
Telefonas Von Burcn 284
stį
už
kiekvienų
mažmožį.
Per

lūs
prisėjo
aprūpinti,
o
pats
giamės, kad jų yra. Pirmiau
Tel.
Canal
257
Vak.
Canal
2118
Tokių
jau
pasitaiimvimų
iš
lykus Lietuvoje, malonės pa
buvo pranešta, kad uždraustos traukose buvo kalbėtojų. Sce bolševizmas neturėjo iš ko, ne
bolševikų
pusės
mes
galime
ir
klausimus siųsti 'žemiau padė
Vilnijoje rekvizicijos. Tat v- nerijos mainytojai smarkiai mokėjo nei kaip. Jis turėjo
Rusas Gydytojas rl Chirurgas
turime tikėtis daugiau. Nemy tu antrašu, o aš atsakysiu.
ra gera keleriopai. Tik vienas tauškino plaktukais prakalbų leisti tų miestų gyventojų rei
Speeljalistas
Moterišku, Vyriškų
Lietuvis Gydytojas Ir
lime mes bolševikų, tai nega
Motiejus Mažeika,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
uždraudimas be pilnos kontro laiku arba artistams dainuo kalų aprūpinimų pirkliams.
Chirurgas
VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 po
Veikiai pasirodė, kad ir visa lime norėti, kad mylėtų jie Kaimas Raseiniai,
lės butų nciržtektina priemo jant ar pijana skambinant.
1831 So. Halsted Street
pietų, 7—8 vak. Nedaliomis 10—19 d.
mus.
Paštas
Josvainiai.
Tų
visų
nepatogumų
u^fepis
laida turi tokių reikalų, ku
Ofisas 3354 So. Halsted St., Chicago
nė. Lietuvos atstovai turi pri
Valandos: 19 Iki 12 ryto: 1 Iki 4
Kėdainių
Apskričio,
Kovo
20
d.,
Dievo
Apveizdos
po piet. 6 Iki 9 vakari.
Telefonaa Drover 9993
riems aprūpinti geriausiai tin Baltgudija mums naudinga.
būti maistų dalinant.
llllllllllllllllllllllllllllllllllIllimillllllllN
svetainėje, nes pasirūpinta iš ka pirkliai. Pirkliai apsėmė
Litlmania.
Geras daigtas, kad pasirodė
anksto, kad niekas nekliudytų. bolševikiškai šnekėti, bolševi Mums labai naudinga butų,
pirmutinis lietuviškas laivas
jei susidarytų tikra BnltgudiMat ne visi Čekų Sokolai, ku
MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ
jūrėse, bet tat jau mažesnis riems priklauso Scbool Hali kai apsėmė pirkliškai elgtis. ;,|os respublika, kaip tnt nese
Jau Atspausdinta Ir*
Taip
dabar
sugyvena
vieni
su
dalykas sulyginus su Vilniaus švedai nė prielankus yru kata
•*Cit neverki mano
nai ta|«i pranešta. Spėjame,
Parsiduoda
kitais. Abieji jau ne toki, kaip
derybomis.
mažulėli — neraudok,
kad tų respublikų tveria Len
likams.
buvo
1917
melais.
neapRKkomnt nnudinga dvusiSko
aš tau duosiu
Tikimės kad los derybos
kai. Jie tiki/i pagriebti jos
turinio knyga
BAMBINO
br.igsisVilniaus grįžimu mums.
Kronštadtas,
valdžių į savo rankas. Bet jie
Kaunas - II - 7. St eigia mo
fiinčia liūlia.’’
Jug Lenkų socijalistai kreipė jo Seimo 60-tam posėdy 1921
Bolševikai, veikiausiai, ims neilgai džiaugsis ir gavę. Tau “Apie Kristaus
Greičiau bėgki į aptieką ir
si prie Lietuvos socijalisln iii., Vasario 4 d.: 1. priimta tre lopjs Kronštadto sukilimų, tinis Daltgudžių atgijimas yra
nupirki &0c. bonką
Sekimą
’
’
tik dėlto, kad nujuto. jog Vii čiuoju skaitymu “Kovos su kaip nuslopino kitus savo prie silpnas kaip pavasario šiluma, i
nius slvsta Lenkams iš ranku. galvijų maru įstatymas” ir šus. Didis bolševikų laimėji Lenkams rodosi, kad vietoje
_________________ _ BAMBINO
Audeklo apdar......... $1.20
“Bendro naudojimos keliais mas, kad jie išlaikė Petrogradą vasaros jie mokės padaryti žie Kailio apd. (auk.) $1.80
Arbatinis šaukėtukaa tuojatiH pašalins kūdikio virdurių die
ir tiltais įstatymas.” 2. svar ir Krnsnaja Gorka. Tuuuii pa mų, l«'t jie klysta. Nors pava
gimą ir į kelias valandas nutaisys vidurius ir galutiuai pašalius
(Ipimnma ‘■Draugo” knygyno
u/kietejimą. “KndiklaJ mėgsta ji t Jie prašo (langiaus
styta ir priimta antruoju skai sidarė, kad sukilėliai pateko sario šiluma taip pat silpnai
Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius noturi jo, tai prisiųskito
Vienas asmuo pažvcntęs sa tymu “Medicinos civilinio per tarsi į kalėjimų. Visos jų jie- kaip ir rudelis, bet pavasaris
2334 So. Oakley Avcnuc
GOc. pašto markėmis tiesiog į
Ohicago, III.
vo talentų ir jiegas žadėjo pa sonalo mobilizacijos įstaty gos Kronštadte. Tas didelis nėra ruduo. Tautų atgijimu*
F. AD. RICHTER & CO.
Ird
Avenue
Ar
lįtb
Stceet,
Borough oiBrooklyn,
Nevv Yotfc City.
mas.
“
(Elta).'
eina
iš
inkarų
į
rytus.
Atgi-'
miestas
ant
mažos
salos
negali
Tašyti savo nuomonę apie tai.
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENI Lt SUS

BOLŠEVIZMAS.

s

Metraštį

SKAITYTOJI! BALSAI.

S

Brukselio Tarybos.

.........i

Dr. M. Stupnicki

1 DR. G. KASPUTIS |

DR. A. L. YUŠKA

OR. P. Z. ZALATORIS

“Patricija.”

DR. A. A. ROTH,

šeštadienis,

Kovas

19,

1921

DRAUGĄ S

Draugijos parapijoje.

3
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Šioje parapijoje gyvuoja se
kančios krikščioniškos draugi
jos ir kuo]M)s: 1/) Saldžiausios
Širdies V. .Jėzaus, 2) Šv. Ka
zimiero Kur., 3) Lietuvos Vy
čių kuopa, 5) L. K. K. S. Ame
rikoj kuopa, 6) Moterų Sąjun
gos kuopa, 7) Altoriui* draugi
ja, 8) Dailės Ratelis, 9) Lab
daringos Sąjungos 8 kuopa,
10) Darbininkų Susivienijimo
kuopa. Reikia pažymėti kad
Moterų Sąjungos kuopd nema
žai atneša naudos parapijni
prisidėdama turtu ir darbu
prie rengiamų parapijos bazarų ir šiaip karts nuo karto su
rengdama Įvairias pramogas.
Parapijos žmonės.

♦

Nek. Prasid. šv. P. M. parapijos mokykla.

Nekalto Prasidėjimo M. P. Parapija
Brighton Parke, Chicagoje.
(Žiūrėk “Dr-go” num. 42.)

barius ir liglaikinė laznveia
talpinant jon apie 1,200 moki
nių.
Prie statymo šios mokyklos
neminėjant svetimtaučių kontraktorių dirbo ir Lietuviai
pp. Jonas Jokantas ir P. Ci
bulskis. Šie vyrai,galima saky
ti, supranta savo darbą ir at
lieka jį gerinus už svetimtau
čius. J. Jokantas atliko medžio
darbą puikiai, tvirtai ir pi
ginus negu kas kitas galėjo ap
siimti, o prie to dar $100 pa
aukojo parapijos naudai, ko
jokis svetimtautis nei kada nė
ra šiame statymo reikale pa
daręs.

Parapijos žmonės daugiausiai
kauniečiai, yra šiek tiek vil
niečių ir suvalkiečių. Daugu
mas uždarbiauja Stoek Yarduo
se arba gyvulių skerdyklose;
nemažai taip-gi milžiniškose
Crane Co. geležinių dūdų dirbtiivėse. Kiti gi važiuoja į vidurmiestj ir į kitas dirbtuves.
Dauguma šios parapijos žmo
nių yra namų savininkai. Ka
ras ir statomosios medžiagos
brangenybė sustabdė šios kolo
nijos augimą, bet yra vilties,
kad neužilgo susitvarkius rei
kalams ir šiek tiek medžiagai
atpigus prasidės atgijimo lai
kai.

Kapitalas ir Perviršis

g

$245,000.00
Turtas Daugiau ~

$,2000,000.00
Pirmutine Lietuviška Valstijine Banka Amerikoje

|

Metropolitan State Bank |
1

2201 W. 22nd ir Leavitt St.

) SAUGUMAS JŪSŲ PINIGŲ UŽTIKRINTAS SAVAME VALDŽIOS BANKE |
=
si
|
Ę

Jeigu norite kad jūsų pinigai Jum pinigus dirbtų, tai nelaikykite Jų uždare bak
suose. Padėkite visus savo pinigus ant taupymoSųiingutės.
Kad padėsite iki 5 tai dienai bili katro mėnesio tai procento gausite no 1-mos dieno to mėnesio, kuriame pradėjai taupyti. Šis bankoj galite gauti pirkti draftąr eliekius
g ir išmainyti visų šalių pinigus, pagal dienos kursų.
|
„ . n . .
n. .
,
«...
• .• .
.... .
=
Greito Persiuntimo Pinigų Jūsų Giminėms į Lietuva uztiknnam
5

Bankos Valand: kas dieną nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų Utarninkais ir Subatoms iki 8:30 v. vak.

5
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pradžioje 1917 m. mokykloje
buvo jau 221 mokinys, o pra
Susirinkimas buvo ant 38 džioje 1918 metų mokykloje
Z
gatvės Veadžiuno svetainėje. jau buvo 277 mokiniai ir juos
Susirinkimai buvo šaukiami mokino trys pasaulinės moky
Įvairiose vietose, nes žmonės tojos. Vietinis klebonas ir var
Užbaiga.
ne vienoj vietoj gyveno: vieni gonininkas muzikos ir daina
vimo
dalykų.
Taip
dalykams
v prie 38 gatvės ir Kedzie Avė.,
Tad-gi atsižvelgiant į tai,
o kiti prie 47 gatvės ir Wes- stovint’
kad Pinojo
kas tajio nuveikta praeitų ke
tern avė., Uul-gi dauguma augšto, pastatyto 1915 metuo
lių metų bėgije šios parapijos
balsų tapo sutarta statyti se, nebeužtenka: — reikėjo
naudai, belieka tik pasidžiaug
S. D. LACHAWICZ
bažnyčią maždaug vidurije pradėti mąstyti apie užbaigi
ti. Mokykla pastatyta, moks
LIETUVYS GRABORJUS
tarp Kedzie Avė. ir Western mą antrojo augšto.
las joje sutvarkytas ir tvar Tatarnauju laidotuvėse koplgiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
avė. 19 lotų tarp CalifoDiia Tad-gi jau 1919 metuose akingai vmlamas. Gyventojai darbu busite užganėdinti.
Avė. Fairfield Avė. ir 44 gat pie tai pradėta mąstyti, nes
Chlcago, III.
šios kolonijos tik stebisi žiūrė 2314 W. 23rd Place
Tel. Canal 2199
Parapijos turtas.
vės jau buvo užpirkta dar nuo šių metų mokyklos vedimą .
dami į visą tai. Bet nereikia
prieš klebono paskyrimą. Kas paėmė j savo rankas gerb. Se-l Ši parapija gali pasidžiaugti mąstyti, kad vis tai stojosi be
Vaikų tuomi, kad nepagailėtu gyven vargo ir be rūpesčio. Vietinis
mėnesis reikėjo įnešti mokes servs Nazaretietės.
čius į* kompaniją. Pradžioje skaitlius mokykloje užaugo li toji] užpirkti atsakantis plotas klebonas kun. A Briška ne vie
“kvletą mokesčių žmonės dar gi 306.
žemės. Keletas metų atgal že ną naktį ir be miego praleido,
sukrapštė ii- užmokėjo, liet Rugsėjo 20 d., 1919, Jo Aug- mė Chieagos apielinkėse pi- kad tik'šią parapiją pastačius
Siunčiame piningus Lie
kuo tolyn, tuo blogyn ėjo su štoji .Malonybė Chieagos Ar giaus kainavo negu dabar, ant tvirtų pamatų, kad apsi tuvon, prisiuntimas užtik
aukomis. Kad visai nepražu kivyskupas J. W. Mundelein tad-gi kun. A. Briška, parapi- saugojus nuo didelių skolų,
rintas.
džius lotų ir mokesčių už juos. da\<- klebonui kun. A. Briškai jOsS organizatorius, su žmonių kurios tiek nemalonumų para
Inšuruojame nuo ugnies,
ta nuosavybė tapo jmrleista liūdimą užbaigti statymą sios prįfarįniu rūpinos, kad pasi- pijoms pridaro. Kun. A. Briška
namus, rakandus ir auto
vienam stambiau To\vn of La mokvklos. Nemažai čia reikė naudojus ta proga ir užpirkus taip sutvarkė dalyką, kad bė mobilius.
ke gyventojui p. P. Pilitaus- jo vargti su šiuo nauju darbu, tiek, kad jos užtektu visiems gančius reikalus aprūpinus su
Parduodame namus, sko
kkui, kuris atmokėjo kompani- o ypatingai rūpesčio, iš kur busiantiems n am Airis, kaip tai: mažiausiu, kiek galima, ištek liname piningus.
jei irjteisėlai\paveldėjo lotus. gauti pinigų, bes .paskola už mokyklai, klebęnijai, seserų liu, o atmokėti ko daugiausiai
Evaldas & Pupauskas
Mokyklai statyti laivo ap traukti leista tik 20,000.00, o namui ir bažnyčiai. Mokykla skolos ir taip nebuvo tų metų,
840 W. 33rd St.
rinkta patogi vieta tarp Fair- kontraktai siekė $35,431.50 pastatyta ant 7 lotų ir su vi kuriuose nebūtų atmoktųna po
Yards 2790
field ir California Avė. prie 44 Manyta, kad vietinės draugijos sais įtaisymais. Likosi žemė; keletą tūkstančių skolos. Buvo
gatvės. Tam tikslui tapo nu šiek tiek parems šį darbą, bet' kainuoja apie $130,000.00. Prie daugelis sveiko proto ir geros
pirkta 20 lotų. 1914 metai pra apsivilta. Šv. Kazimiero Kara mokyklos yra didelis daržas. širdies žmonių, kurie klebonui
Draugija
paaukojo Čia tai Luošame laike ir per gelbėjo šiame svarbiame visuo
bėgo rengiant statyti atsakan laičio
AKIŲ
čią mokyklą jr pradžioje 1915 $25.00. Radosi pavienių duos traukose mokyklos vaikai užsi meniškame darbe.Tad-gi jiems
metų, Kovo 1 d., prasidėjo dar im] žmonių, kurie pradėjus šį ima įvairiais lietuviškais ir a- Viešpats Augščiansias teužmoŽINOVAS
bas, Sujudo, subruzdo įvairus darbąi rėmė kiek galėjo. Kiti merikoniškais žaidimais. Vasa- ka šimteriopai ir palaimina.
Atitaiso žvairas akis
vienu atsilankymu, iM
-kontraktorini ir jų darbas ėjo aukojo po $100, kiti po $10, o ros-gi metu parapijinis daržas Bet buvo ir tokių, kurie bandė
Jokios
elilorofornaos.
SuvirS 800 išgydymų
pirmyn taip, kad Balandžio dar kiti ir po $1.00. Bet mažai yra naudojamas piknikams. Į- kenkti šiame svarbiame mo
užrašuose.
mėnesy Jo .Malonybė Vysku liko neaukojusių. Tad-gi tebū vairios draugijos iš kalno dar mente ir darbe. Bet Dievas Ateik ir leisk nužiūrėti diplomuo
ir registruotam gydytojui Ir
pas P. Rliode pašventino pa na jums aukotojai garbė* ir žą pasamdo, nes jame yra va duos ir jiems suprasti jų klai tam
chirurgui, kuris specijalia išstudi
matus šiai T dėtuvių mokyklai. Dievo palaima už rėmimą taip sarnamis, kame yra proga jau das. Tada ir jie bus naudingi javo galvą. Ypatingai gydo
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS
Kadangi pabaigoje 1914 me prakilnaus darbo, nes jus su nimu žaisti įvairius žaidimus sau parapijai ir žmonijai. .
LIGAS.
PATARIMAS DYKAI
Vietinis.
tų parapijoje buvo neperdau-Į pratote ir pažinote ką reiškia ir šokti padorius šokius.
Akjs Kurčios
Aae|s
Silpnos
giausia parapijom], nes vos bažnyčia ir mokykla musų nu
Skaudamos Akjs Tekančtos
AuM
Kas tuajaus reikalinga para
Aus] s
Akjs Ūžiančios
Raudonos
apie (it) šeimynų, lai sutarta vargintai tautai.
BARGENAS.
Ausjs
Akjs Užkimštos
Žvairos
e pijai.
Iš priežasties senatvos ir ligos pmv'
statyti trioba tik vienu augš- Leidimas gautas, paskola iš
gražj ūkė su gružais givuiiais Skaudama Nosis Skaudama Gerklė
Parapijai tuojau reikalinga ■įduoda,
tu, kurioje tilpti] liglaikinė $20,000.00 užtikrinta, pritaNosis Silpna
Gerklė
padargais pilnus svirnas grudų ir Rėgantl
Nosis Kataruota Gerklė
bulvių palias lašiniu ir kito Kreiva
bažnyčia, mokyklos kamba rančių žmonių naujam darbui atsakanti klebonija, Gerbiamos skiepas
Gerklė
Nosis Papūtus
niškos venzitas miesos gana turtingu Užkimšta
aukos plaukia. Tat-gi pradžio Seserys galėtų apsigyventi da ūkininku apgyventu. Arti turgu šku
rini ir klebonija.
Franklin O. Carter, M. D.
Bažnyčių ir geri keliai. Graži 6
Rudeniop 1915 m. pirmuti je 1920 metų (Kovo 1 d.) ir bartiniuose klebono kamba lių
ruimų trioba ir kiti gražus budinkal.
23 metai prie State gatvės
Chlcago, tilt.
nis augštus naujos mokyklos \ė| prasidėjo darbas mokyklai riuose, nes užtektinai privar Arba gal mainysiu ant namo jeigu 120 So. State St.,
teisingai. Pilna Informacija aplaikyValandos: nuo 9 iki 7. Nedėldie165 pėdų ilgio ir 68 pločio bu užbaigti ir ligi pradžios Rug go gyvendamos taip kaip iki site adresuokite arba vakarais atsi nlnis nuo 1.0 iki 12.
vo užbaigtas. Spalio 17 <1. įvy sėjo mėnesio naujieji mokyklos šiol. Užėmus seserinis šią mo lankykite. C. t'KNIK
ko Iriobos jmšvent ininms ir kambariai buvo užbaigti. J kyklą vesti, esant dabartinėms
4545 So. Talmnn Avė. 2 luini
’hone Seeley 7439
pirmos šv. Mišios tapo atlai naujus įvairius moderniškai j- nepatogioms aplinkybėms, se
DR. I. M. FEINBERG
kytos. Klebonas ir žmonės lyįsytus kambarius pribuvo serys gyveno ant Town of La
Gydo spccljajlal visokias vyrų Ir
moterų lytiškas ligas —
džiaugėsi, kad po gana ilgši var daugelis ir naujų mokinių, taip ke ir atvažiuodavo kasdien
2401 Madison S Ir., kampas W ės
go ir rūpesčio galėjo Dievą kad skaitlius šiandieną yra 500 gatvekariais. Bęt nuo pavasa
tom Avė., Chlcago
Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak
garbinti savame nanir, daug Juos mokina septynios seserys rio 1920 metų tapo surasta šio
ramesnėje ir patogesnėje vie Nazaretietės. Mokyklą kasmet kia tokia vietelė ir ant vietos Lietuvių kolonijoj, kurie norite
užbaigia skaitlingas barelis apsigyveno. Tas jų gyvenimas pirkti ŪKE, aš Jums galių parodyti
toję.
AMERIKOS LIETUVIŲ
kurie parsiduoda ir kur savininkas
1916 metais, Rugsėjo 15 d., mokinių. Kai-kurie jau lanko gana vargingas ir nepakenčia gyvena, tai Jeigu jus norite pirkti
nuo savininko bet ne nuo to kuris iš
tapo atidaryta mokykla npie- augštesnes mokyklas, o kurie mas, nes kas rytą primena to
gyvena. Rašyk man koki didumo
okykla
Finkės l lietuvių vaikams. Mo neišsignli ar nenori, tai suran-1 vaikščioti iš gana toli į bažny- ir brangumo nori pirkti aš Jums su Mokinama: angliškos l» Itotnvtškos
mitdu noru duosiu patarimo netik
aritmatlkos, knygvadyatėa, ste
kyklą laukė 119 mokinių. Juos da sau atsakantį užsiėmimą čią, nors oras nevisada esti pa pirkime bet Ir kaip nusipirkus' Ūki kalbų,
nografijos, typavrrltlng, plrklybos tei
sių, 8uv. Valst. istorijos, abelnoa isto
niukino dvi pasaulinės mokyto- darbe. Mokykla yra taip pas- kenčiamas. Antra, vietos ankš ninkauti mano adresas:
rijos, geografijos, pollttklnės ekono
mijos, pllletystės. dalltarašystės.
jos: klebonus-gi prižiūrėjo ti-Jodyta, kad ateityje, reikalui tumas. Vaikų skaitliui augant,
Joseph P. Geribe
Mokinimo vslandoa: nno 9 ryto Iki
.Rojinio dalykus. Daugėjant esant, galima bus vis naujus reikia daugiau seserų. Tad4 valandos po platų: vakarais nao t
Scottville. Mich. Iki 14 vai.
plonių -.k,ličiui, augo ir vaiki] kambarius atidaryti suvarto- gi ir namelije pasidarė per Box 142
3106 So. Halsted Bt., Chicago
*
skaičius mokykloje. Ir taip J&nt dabartinius klebono kam- ankšta.

Ar Ne Laikas Pagalvoti: S
Kodėl ^Ulijonai auksinų (markių) tapo išmokėta Lie
tuvoje pasiųstų per mus?
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 pačto ir kvitos su parašais priėmėjų randasi mu
sų Biure.
SIŲSKIT PINIGUS VELYKOMS SAVIŠKĖMS PER

PRANEŠIMAS.

FARMOS

M

į European American Bureau
1

FABIONAS ir MICK1EWICZ Vedėjai

809 W. 35th St., (kamp. Halsted)
Chicago, Illinois.
ATMINKIT
Jog mes parduodame Draftus (čekius) ant Lietuvos ir Vo
kietijos Banku pagal dienos kurso, o ant sumos virš $1,000.00
dolieriu dar pigiau, už kurios išmoka grynais pinigais.
Parūpinant pašportus į Lietuva, Latvia ir Russia.
Parduodame laivakortės iš New Yorko arba Kanados Vienu
Laivu į Bremena, Hamburgą, Liepojų ir Eitkūnus.
Jauskitės pas mus draugiškai.
Patarymai dykai.
Valandos: Kasdiena nuo 9 ryto iki G po pietų *
Vakarais: Utar. Ketv. ir Subatomis iki 9 valandai.
Nedėliomis: Nuo 9 ryta iki 3 po pietų.
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LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES

BANKAS
ir jo skyriai

=
E Vilniuj
= Liepojuj

Panevėžy]
Klaipėdoj

Šiauliuos
Marijampolėj

Raseinius
Virbalyje

= kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN| TURĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi
§ nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi
|
|
|

7%
5%
3%

padėjus 2 jnetams
”
1
”
”
neapribuotam

laikui.

= Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidė
si jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

I

M. NARJAUSKAS

| 747 BROAD STREET,

NEWARK, N. J.
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gTel. Cannl 257
E
1 DR. C. K. KLIAUGA

aHhone-CiOeho
---------------------------------------- «•
5963

į
LIETUVIS DENT1KTAS
s
= 1821 Ro. Halsted fit., Chlcago, 111. s
~
Kampas 18th St.
X
^Valand.: 9 12 rytą, Ir 2—9 vak.
ūiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiii 3 1

DR. A. P. GURSKIS
LIETUVIS DENTISTAS
Į
4847 W. 14th Str. Cor. 49th Avė. J
Cicero, III.
«
VaJ 9 Išryto iki 9 vak. Išimant J
Nedėliaa ir Seredaa
J

t
Šeštadienis, Kovas

DRAUGUS

19,

1921
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Saugok akiu regėjimą

Kaip Ilgai Ema Tavo Giminėms Lietuvoj
Gauti Pinigus Kurtuos Jiems Pasiuntė)?

Kada kankinies
dėl
Kalvos
skaudėjimo, kada regėjimas sllnsta Bkaitunt, siuvant ar tolyn
burint — tai reiškia, Jos pri
valote kreipties i manę klausti
patarimo dėl jūsų aklų; mano
20 metų patyrimas suteiks
Jums geriausį patarnavimų dėl
Aklų, Ausų, Nosies Ir Gerklės
Ligos gydoma specljaltsto,
W. F. MONGRCFF, M. D.

Chicagos parodos komitetas su majoru W. Thompson priekyje.

JOHN

(Skaityk žemiau straipsnį)

J.

Pinigai pasiųsti Lietuvon per šią Stiprią
Banką yra pristatomi greičiau negu kad
prieš karą buvo.

SMETANA,

AKIŲ SRECIJ AUSTAS
1801 S. Ashland Avė., Chicago.
kertė 18tos gatvės; 8-člos lubos
Kambarls 14-16-18-17
Viršui PLATT'S aptlekos
Tėmykite mano parašų.
Valandos: Nuo 10 ryto Iki 9
vak. Nedėliomls nuo 9 ryto Iki
12 d.

CHICAGOS PARODA.

savo programus pildys ne taip baigta misijos, kurias laikė tė
Norint daugiau informacijų rašykite ar ypatiškai atsilankykite pas
Chicagos miesto lieptas ei kaip paprastai ant palaipų vas Alfonsas Marija Pasijonisnantis į ežerą. Michigan atsėjo triobose, o susėdę į laivus eže tas. Žmonės skaitlingai lankė
penkis milijonus dolierių. Šį re, kaip tat daroma Italijos misijas ir daug dovani/ para
P-ną Rapolą Gėčių
met ant to liepto bus didelė mieste Venecijoje.
pijai pripirko. Nemažai ir at
r Prie 4 langelio
.I
paroda. Vieni mus majorą gi Prie parodos rengiamas y- šalusių katalikų sugryžo prie
ria, kiti peikia. Nėra abejo patingas maršavimas įvairių Dievo.
nės, kad Chicagiečiai jį myli, organizacijų. Chicago Boosters
Misijos užbaigtos procesija,
STOCK
nes antru kartu išrinko niajo-i Club kviečia visus turinčius
kurioj dalyvavo daugelis mok.
YARDS
ru. Jis taip-gi myli Chicagą ir kokį nors fotografijos prietai
bernaičių ir mergaičių, baltai * Perkėlė seavo ofisų po nnm
dirba, kad ji taptų didesnė są fotografuoti matuojančius.
STATE
pasirėdžiusių. Nemaža buvo ir ■4729 So. Ashland Avenue
ir gražesnė. Žinodanias, kad U'ž gerąsias fotografijas bus svečių kunigų.
Speeijalistas
dabar yra daug žmonių be duodamos dovanos. Mažiausia
Rep. ■džiovų, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ
darbo, jis sumanė šįmet vasa bus 2 dolierių, didžiausia 10
sValandOsnuo 10 iki 12 Išryto; nuo
■2 Iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8j30
ra patlaryti didelę pramonės ir dolierių. Profesijonalai foto■vakare. Nedėliomls 10 kil 1
IŠ BRIDGEPORTO.
pirklybos parodą, kati butą grafistai tų dovanų negalės
3
Telefonas Drexel 2880
mažu kuo menkesnė už pasau gauti.
Pastaromis dienomis sugry
linę parodą buvusią 1893 me
Visa paroda tęsis nuo 30 žo pp. Kirai, kurie per du mė
tais.
nesiu lankėsi Californijoje,
Liepos iki 14 Rugpjūčio.
Toji paroda turės daug sky
Mes gyvendami Chicagoje Floridoje ir kitose vietose.
rių, užims daug vietos, duos
HCTimS
turime prisidėti prie to mies
GYDYTOJAS IR CHIHfKGAS
darbo daugeliui žmonių kol
Ofisas Ir Gyvenimo vieta
to darbų ir reikalų. Mums Pas gimines p. Nausėdus at
8262 South Ualstcd Street
taps surengta ir užbaigta.
važiavo
komp.
Mikas
Petraus

Ant vtrflans Pniversal State Bank
nepritinka būti svetimiems ši
nuo 10 iki 12 ryte; nno
Joje bus auklėjimo skyrius, toje šalije ir tik ištolo žiūrė kas ir viešės čia ligi Balandžio Valandos
2 iki 4 po pietų; nuo 7 Iki 9 rak.
Nedėliomls nuo 18 Iki 3.
kurį veda lllinojaus universi ti į čionykščių žmonių pastan- 25 d. Tame laikė žada duoti
Tdsfanaa Tardė 8544
teto prezidentas David Kin- as. Gražus ir geras tas suma du koncertu: vieną Balandžio
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiimiiiiitiiiiiiiiiitiiiiiiiiimiiiimiiiimiiiiiin
ley. Tai bus progos mokykloms nymas papuošti pagerinti Chi 17 d., o kitą Balandžio 24 d.
pasirodyti tą ką gero yra pa cagą. Prisidėkime ir mes prie
Rep.
Dr. M. T. STRIKOL’IS
dariusios. Pramoninėje daliję jo, jei ne kuomi kitu, tai nors
I Lietutis Gydytojas Ir chirurgas ■
bus parodyta vilna ant avies nueidami į tą parodą.
IŠ BRIGHTON PARKO.
Jau išmokami į 26 dienas
Peoples Teatro Name
Rlfllfi W. 47th 8tr. Tel. Boul. l«o|
nugaros ir visos permainos,
=
Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH)
6 iki 8 vak. Nedėl ĮCJ
kurias ta vilna pereina iki
Nepersenai vienas musų Bi ■Valandos:
štai pavyzdis kaip apie mus ir musų bizni iš Lietuvos savo giminiems rašo:
Ilki 12 ryte.
“Gavome tuos pinigus 1300 markių 8 dienoj Vasario tai yra lygiai už mėnesio po išsiuntimo.
tampa gražia gelumbe ant
blijos tyrinėtojas, arba studen * Rcs. 2914 W. 43rd Street I ™ Mikalojus
Baltutis visus mums pinigus Išmokėjo iki skatikui. Ir turime pranešti štai kų. Nueikite
|
Nuo
ryto
Iki
piet.
žmogaus pečių. Valgio gami
S P- Povilo Baltučio ir padėkuokite jam, nes per jo bankų greičiausiai ir sųžiniškiausiai pareina pč.attas, važiavo į Lietuvą. Atsi JTel. McKlnley 263
g =■ gai. Daug musų kaimynu per Baltutį siųstus pinigus gavo. Kiti kurie siuntė per kitas bankas la'/tffe.
nimo skyriuje bus matyt se
sveikino su giminėmis, drau= po 3-4 mėnesius. Vieno žmogaus suvaikščiojo net tris kartus laiškai šen ir ten kol gavo pinigus. FSS'
S Baltuti siųsti kartu pareina su laišku, o kartais ir greičiaus.
noviškos priemonės ir dabar
‘studentais” ir išvažia- =
X Naumiestis, Gruodžio 9, 1920
Mokytojas D. Jurjonas
IŠ NORTH SIDES.
tinis ditlžiųjų skerdyklų sumavo.
Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome legališrp
ningumas sunaudojantis lygi
Tečiau praslinkus kelioms
LIETUVIS AKIŲ SPRCTA RISTAS
| kus dokumentus, davernystės, Įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atstovybės
Kovo 6 d. Lab. Sąj. 6 kp
nai viską. Galima bus matyt,
Palengvins visų akių =
dienoms vėl sugrįžo. Mat buvo
Washingtone.
tempimu kas
yra
priežastimi skaudė
kaip senovėje kūrendavo ir laikė mėnesinį susirinkimą, sumanęs išsisukti nuo paliudi
Parduodame lotus, namus, farmas. Padarome paskolos ir apdraudžiam nuo ugnies ir
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner- |
virdavo malkomis, kaip dabar kuriame daugiausia svarstyta jimo “income tax” ir pasporto
kitų
nelaimių.
votumą, skaudančius
ir užsidegusius karščiu aklų kreivos akys,
apie
tūkstantinę,
kurią
kuopa
Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas
tuos dalykus palengvino ir
neiniegio; netikras akis indedam,
su vizomis. O kad tą atsiekti, katerakto,egzaminas
loktra parodantis ma
sutvarkė gazas bei elektra. pasiryžo įmokėti kaipo Garbės manė važiuoti per Kanadą, ten Daroma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo Ir vaikus einančius
Bus akyvumų ir ūkininkams, narė.
išsipirkti šipkortę ir tokiu bū mokyklon.
Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro.
Nedėliomls nuo 10 Iki 1 vai. po pietų.
Be to po Velykų nutarta su
nes bus surinktos žemės dirbi
du su Biblija pasiekti Lietu
Tel. Yards 4669
Chica
UI. i
47 St. ir Ashland Av. i 901 W. 33rd Street
mo įnagės, pradedant pjau rengti bazaras ir tam tikslui vą. Bet apsivylė. Nuvažiavęs 1553 W.Telefnuvi
iiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiitiiiiiiiiiiniiiifii
iiiiiiimnu
Dr»ver 9660.
tuvais, baigiant naujausiais tapo išrinkta komisija.
prie Kanados rubežiaus pate
traktoriais. Bus ko pasimokin Komisijų raportai. Knygučių ko “guzikuočiams”, kurie pa
Telefaniu Piillrann H54t'
Dr.
P.
P. ZALLYS
ti ir raštinių darbininkams, y- komisija pranešė, kad išdalin reikalavo paliudijimų ir pas
Lietuvis Dentistas
KUR
pač tiems, kurie vargsta prie tos draugijoms knygutės pa porto su vizomis. Negelbėjo
10801 80. Michigan Avenue
senoviškų “ledger’ių” nežino sekmingai pripildomos. Meti nei prašymai, nei Biblijos pri
Koeeiiind. III.
B ryto Iki » vakara.
dami naujesnių savo sryties iš nių draugijų mokesčių tvar rodymai. Varo atgal atsivežti 'ei.VALANDOS:
Pnllman 842 Ir 8180.
Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIE
kymo komisija pranešė, kad paliudijimus ir pasportą. Taip
radimų.
TUVIŠKA VAISTINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal
Prie pamokinančių dalykų ne visos dar draugijos sumo tai “studentas” buvo privers
Europos metodų nuo visokių ligų.
Mes turime tą Bekretą kurluom PERGALIME visokias Ilgas. Tą sek
Tel.
Randolph
2898
kėjo
savo
metinius
mokesčius,
paroda padarys taip gi ir pa
tas grįžti atgal Chicagon.
retą sužinosite kaip vartosite MUSU VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI
A.
A.
SLAKIS
vaistai PASEKMINGAI GYDO.
linksminančių pramogų. Karo (ieistina, kati visos jau užsi Dabar, girdėjau, apsigyve
ADVOKATAS
Visuose gerose APTIEKOSE visoj Amerikoj galima gauti Siaa musų
Ofisas vidumiestyj
laivynėlis kapitono Ever’o ve mokėtų. Vakaro renginio ko nęs Bridgeporte prie “moky
liekarstas:
ASSOCIATION BI.DG.
Salutara Riteri dol vidurinių ligų.
damas ant ežero darys manev misija pranešė, kad vakarus klos’’, kur dar atydžiau studi
19 So. La Šalie St.
Regitlatorlus dėl moterių.
Valandos: 9 ryto Iki 6 po pietų
Kraujo Valytojas kurie pats užvardijtmas išaiškina reikalingumą.
rus. Juose dalyvaus 10,000 vy Vasario 27 d. gerai pavyko. juosiąs Bibliją.
Panedėliais iki 8 vakare
Salutaro Llninientns dėl visokių kaulų skaudėjimo ir kitokių skausmų
rų, kurie jurei vijos mokinasi Pelno davė apie $100.
Nedėliomls ofisas uždarytas
Trajaitka Kas-gi dar jos nežino? Tos garsingos namų gyduolės.
Braitonietis.
Reikalaukite musų surašo vaistų Ir žolių—siunčiame už dyką.
Great Lakęs stotije. Stoties Kitame susirinkime kuopon
SALUTARAS DRUG & CHEM. C0MPANY
viršininkas cap. VVurtsbaugb įstojo du Garbės nariu: kleb.
1707 So. Halsted St.,
Tel. Canal 6417
Chicago.
jau pritarė tam. Jūriniai laks kuri. A. Baltutis ir ponia Žaltydavai ant ežero darys lenk dokienė.
JŪSŲ NAMAI BUS LIETUVIŠKI JEI
tynes. Taip-gi leisis lenktyn
Nutarta, kad ir šiuosmet
v tis
įvairus n^otorinįai laiveliai. Nortb Sides draugijos įrengtų
Lietuvių Tautos “emblema“ (ženklas) pu p u oš just) rašomoji stalų.
Amerikos Lygos pirmininkas bendrą vakarą Lab. Kąj. nau
81a artistiškas dailės tvarinys, skaptuotas dailininko Juozapo Cibulskio
DIDŽIAUSIA ĮlETUVlSKA KRAUTUVE CHICAGOJE
« coliai augščio Ir 614 ilgio.
■
Bau B. Johnson surengia, kad dai. Tam tikslui Kovo 22 d.
■
visu parodos laiku kasdien 7:30 vai. vak. parapijinėn svet.
R
■
butų mušamojo sviedinio žais šaukiamas susirinkimas visų
■
mai (baseball gana*). Net kar draugijų atstovų.
I
velių lenktynės įvyks, nes iš
A. Nausėda.
R
R
Chicagos bus leidžiami krasiR
niui karveliai į įvairius Ame
IŠ DIEVO APVEIZD0S
R
rikos miestus.
R
PARAP.
R.'PKASL qub«n KONtBHTINA n
Oį
\ patingas dalykas bus toje
B
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
parodoje raudonveidžių žino
Kovo 13 <1. Liet. Vyčių 4-tos
R
Musų krautuvė—viena U didžiausių Chicagoje
nių, arba Imlų sodžius. Dau kuopos nariai skaitlingai “in
H
gelis mes išluivaiiK' Amerikoje empora” ėjo prie ftv. Komu
Parduodame
už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
H
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
kelis ir keliolikų melų, o ne nijos. M isijonorius l’asijonisR
sios
mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, (Kubi
B
gauname nei kartą matyti tos tas k p. pagyrė.
nius ir deimantinius; gramafonus lintuviikais rekordais ir
■I
rųšies žmonių, kurie čia gyve
koncertinių geriausių, armonikų rusiikų ir prusifikų ifidir■!
H
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
no prieš Kolumbui atkėliau
Čia nusiskundžiama, kad A.
R
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
siaut. Chicagos parodoje jų L. K. K. Kederacijos 15-tas sk.
KAINA 82.50
muzikalifikus instrumentus atsakančiai
bus visas tūkstantis su savo per retai savo susirinkimus
padarytas Iš "ulutnniim“ metalo. I’aridduod,
‘Draugo” ofise, A.
Kaulakio Spaustuvėje 2259 W. 22 str., Tel. fanai 107 ir pas
šokiais ir įvairiais naminiais laiko.
R
PETRĄ CIBULSKI
įpročiais.
4632 So. ASHLAND AVI.,
OHIOAGO, ILL.
B
Paroda neapleis ir be dai Dievo Apveizdos bažnyčioje
H
Tel. Caual 7233
Chieiigo. I linini'
2313 W 23 PI.
Telefonas: DROVUS 7309
Rl
nų. Dainininkai ii muzikantai Koto 8 pradėta ir Kovo 15 d.

r! DR. CHARLES SEGAL

PEOPLES

BANK

Didysis Bankas

ant kampo

47tos ir Ashland Avė.

DR. S. NAIKELIS

Chicago

S | Pinigai, Laivakortes Lietuvon I

S
i

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.

PAUL P. BALTUTIS and CO.

Simu
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LIETUVOS LAISVĖS PASKOLA.

Pirkite Dabar
Atdarą

(Tąsa.)

IX. Suivg Liet. valdžios įsa
Dienomis
kymų pasiųsta Lietuvon ir
VII.
Liet.
Bonai
ir
pinigai
už
Prokšos žmogžudžio Keistu
CUSTER, MICHIGAN.
kitur:
juos.
Vakarais
čio nužudytojo — P. Garbumas.
Gruodžio 27 d. 1919 m. $15.000
Šistas iš Lietuvių ūkininkų
Nedėliomis
Mostevo žn.iogžiulžio Keistu Puakolos .stotims duota dėl par 697,210 auks.
gyvenimo.
čio nužudytojo — J. Narakas. davinėjimo (išskaičius sugrąžintus Sausio 9 d. 1920 m. $20,200, 1,Pirk Dabar!
iki 1 d. Vasario, š. m.) 1,745,100
Kovo 8 <1. P. Bagdonas par Kareivių — J. Varanius ir Išimta iš apyvartos ir pinigai 000.000 auks.
Kovo 11 d. 1920 m. $150.000, Speciali* Išpardavimas
davė savo ūkę, išvažiavo Clii- J. J. Mockus.
užstatyta V. Iž..................... 1,000
9,615,384.61 auks.
Režisierius J, J. Mockus.
cagon pas gimines, o paskui
Vartotų Karų
Pardavinėjimui lieku už 1,744.100
Birželio 2-4 1920 m. $149.900,
Nors
visi
gerai
vaidino,
bet
ii
VARDUODAMI ANT
važiuos Lietuvon, nes brolis,
Už realizuotus nominale kaina
6,177,520
auks.
1.ŠMOKESČIO
PLANO
kai-kurie
pergreit
kalbėjo.
Iš
kuris buvo vienas namuose
L. bonus iki 1 Vas., š. m. apturė.
Jūsų giminės ir "draugai gyvenanti senoji tėvynėje
Iš 100 Kuru Galima pasirinkti
prie senos motinos, liko paim visų p-lė P. Mileikaitė geriau ta pinigais, Aju. bondsais sykiu i Rugp. 20 Rūgs. 7 1920 m. $302,nėra
ant tiek laimingi, kaip kad jus esate, kurie gyve
ROADSTERS
250.00, 15.000,000 auks.
tas Lietuvos karuomenėn ir sia atliko Onos rolę.
su įmokėjimais ir priniokėjimais
nate
Suvienytose
Valstijose.
5 Pasažierių Touring
| Rūgs. 30 Spal. 14 1920 m. $398,........................... 1,667,597.34
užmuštas. Del to motina šau Po vaidinimo kalbėjo kuo
Jums čionai, Suv. Valst., Velykos reiškia džiaugsmą,
7 Pasažierių Touring
000, 25,000.000 auks.
linksmumų
ir nepaprastų malonumų, tačiaus jūsų gimi
kia jį kogreieiausia parva pos dvas. vadovas kun. H. J. Už prinokusius Am. bondsus su i Spalio 27 d. 1920 m. $283,875.COUPES
kuponais
..........................
1,500.74
nėms
ir
draugujns
užuryje yra vienatine viltimi jūsų
Vaičiūnas, duodamas daug gra
žiuoti.
50. 20,000,000 auks.
SEDANS
finansinė
pagalba
—
Jūsų Amerikoniškas dolieris.
Nuošimčių
už
laikymų
Lankose
j
Bagdonas ūkę ėia pirko per žiu patarimų ir ragindamas vi
! Lapkr. 15 Gr. 8 (L. A. Paryž.) Karai su žieminiais Šailimis.
pinigų .............................. 9,648.74
Todėl dabar, kol neprasidėjo dar skubus susikimšimas
$87.238.00 1,473,480 frankų.
6v. Antano draugijų ilr pats sus dirbt su vyčiais naudingų
Dideliame
Pasirinkime.
siuntinių,
yra geriausias laikas pasiųsti savo Velykų
Bendrai.................. 1,678,746.64
Gruodž. 24 (L. A. Londone)
per 3 metus prie jos priklausė. darbų tautai ir bažnyčiai.
siuntinį
į
senųjų tėvynę.
Sekant New Yorko apskričio pa $10,000. 2,838.17 sv. sterl..
Scripps-Booth.
Oldsmoblle.
Pastaraisiais metais Bagdonas Vakaras gan gerai pavyko.
Chevrolet
VVestcott
tvirtintomis paskolos skaitlinėmis,
Sugrįžę liudymai rodo, kad pinigai pristatoma siun
Fordą
buvo užėmęs finansų raštiniu Nors žmonių neperdaugiausiai išeina, kad pinigai už nominalu Vasario 19-23, 1921 m. $117,- Franklin
čiamai
ypatai apie į tris savaites laiko. Mes išmokame
Dodges
Studebaker
241.51.
ko vietų. Tam tikslui Kovo 13 atsilankė, tečiaus pelno liks.
Overland
Apperson
vokiškomis
markėmis, kurios yra legaliais pinigais Lie
kainų L. bonų sudaro- 98, 5% ben
Išsiųsta Kaunan dol. $11,749.30. National
VVillys-Knight.
tuvoje.
Taip
gi pinigai siunčiami į Lenkiją ir į Latviją.
Ten
buvęs
vilnietis.
tapo sušauktas nepaprasta*
Buick
Marmon
dros sumos; įmokėj ibiai 1,1%; priUž Valdiškas ovligac. Am Velie
Briscoe
dr-jos susirinkimas, kad atsi
American Express Kompanija yra įsteigta 1841 me
mokėjimai, kurių teoretiniai imant $29,740.41.
Chalmers
Reo
WEST
PULLMAN,
ILL.
tais
ir turi sumokėto kapitalo $18,000,000.00 ir persiun
sveikinti ir išleisti savo kaimy
Stephens
turėjo būt 7,000 dol., sudaro 0,4%.
Nuostolis už parduotas Am. bon. Maxwell
čia į Europą daugiau pinigų, negu Lile kuri kita finan
Elgin
King 8
nų. Pirm. Vasiliauskui vedant,
at minėtoji
paskolos
suma $34,732.90.
Kissel
Paige
sinė organizacija. Musų kainos yra žemos, o musij pa
susirinkimas atsistojimu iš 18,520 auksinų Vilniaus atva $1,667,597.34 susideda iš sekančių Paskolos darbo išlaidos $67,061.tarnavimus yra pilnai atsakantis.
Mėnesinio Išmokesčio Pliano
davimui.
dalių (tikras skaitlines būt galima 86.
reiškė P. Bagdonui ačiū už
Kreipkitės
arba rašykite savo kalboje I į
Kuro kainu
Iškalno
mėn. Mok.
•
$200.00
$75.00
$25.00
pasidarbavimų Šv. Antano dr- Vasario 20 dienų west- duoti tik paskolos darbų visai lik Bendrai $1.676,392.54.
Foreign Money Order Department,
800.00
100.00
30.00
jai ir visi linkėjo geros kelio pullmaniečiai sujungtomis spė vidavus) :
Liko L. Atstovybės žinioje $2,- 400.00
175.00
35.00
40.00
500.00
200.00
nės ir laimės sugrįžus tėvynėn. komis surengė vakarų su pro Jž nom. kainų Liet bonų 1,642.- 354.10. •
AMERICAN EXPRESS COMPANY
600.00
200.00
45.00
550.00.
Kas iš Lietuvių norėtų pirk grama, paminėjimui 3 metų
700.00
250.00
50.00
65 Broadway,
New York City.
mokėjimai už Liet. bonus 18,383.- X. Paskolos Darbo Išlaidos. 800.00
300.00
55.00
ti ukes, patariu pirkti musų Lietuvos savistovio gyvavimo.
900.00
60.00
350.00
Pradedant
Gruodžio
mėn.,
1919
00.
32 N. Dearborn Str. Chicago, III.
65.00
400.00
kolonijose. Čia 75% Lietuvių Programa buvo įvairi, suside T’rimokėjimai už nokst. L. bonų m., iki 1 d. Vasario, 1921 m., su 000.00
Nereikia mortgnge mokėti
ūkininkų turį apgyvenę ge danti iš dainų, monologų, dia nuošimčius bei Am. bondsų kur sideda iš sekančių dalių:
Nereikia broke rage.
Nereikia notarių mokėti
riausias vietas. Lietuviai uki- logų ir įkalbų. Vakaro vetlė- sų išlyginant 6,664.34.
1) Paskolos centro išlaikymas,
Nereikia taxų mokėti
įlinkai čia gražiai ir sutikime jum buvo J. Sorokas. Progra Primokėjimus atskaičius, Pask. paskolos agitacija, kalbėtojų važi
Nereiklu l'reighto mokėti
Nereikia statė lieenee
gyvena.
mų išpildė vietinis parapijos stotys lieka dar skaitlingos pini nėjimai, spauzdinimas bonų 51,Fotografijos dykai.
APMAINYK SAVO SENA KABA.
Šv. Antano dr-ja Custer ir choras, o kalbėtojais buvo gais ar nesugrąžintais Liet. Imliais 614.46.
Tavo senas kuras apmainomas unt
2) Korespondencijos, blankai,
ūkininkų dr-ja Scottville iš kun. N. Pakalnis, kun. P. La apie 83,167.00.
natijo atrokuojant jo vertė.
Tlcsoginjs Puturnavlma
Mitehells turi pilna
vieno surengė Lietuvos dieną, pelis ir vietos klebonas kun. Be abejonės, ši suma iki 1 Ba- raštinės rakandai ir mašinos, spau- Visi pertaisyti
gvarantija kajp nauji.
zdiniai, pašto ženklai, telegrafai,
kurioje aukų Lietuvos reika J. Paškauskas. Kun. N. Pakal andžio, š. m., kada prasidės ant kabeliai, telefonai, ofiso nuoma 12.
Parduodami ant Išmok.
Geriausias kelias Lietuviams Ar Rusams.
lams surinkta $70.30. Pinigai nis savo oratoriška iškalba ros Paskolos darbas, turi būti pil 803.00.
nai
išlyginta.
Pirk
dabur,
o
kurą
guli
atsiimti
pa

Didžiausi Modemiški Laivai
per L. Misijų pasiųsti Lietuvos puikiai nupiešė Lietuvių iš
3) Avansas prekybos skyriui bei vasarį. Neruokuojame už palaikyina.
MINNEKAHDA (Naujas) MANCHURIA MONGOLIA
tvermę ir jų ateitį, prirodv
Gvnimo Komitetui.
VIII. Liet. bonų kuponai.
knygelių spauzdinimui 2,644.40.
Kovo 31
Balandžio 14
Balandžio 28
damas,
kad
Lietuva
ateityje
Tai-gi, tautiečiai, kurie no
Bendrai CT.061.86.
Lietuvos paskolos pirkėjų iki 1
(3rd
Kliasas
Tiktai)
rit pirkt ukes, neprisileiskit bus kita Šve/earija. Visi buvo Vas., š. m., išmainyta įvairių lai Visos šios išlaidos, kaip ir vi
DVI KRAUTUVES
Treėia Kllasa iš Ncw Yorko į Eitkūnus $136.00
jokių agentų ir nepirkit nie linksmaus veido ir pilno pasiti
2328
2334
dų Amerikos bondsų į Lietuvos suomenės revizijos komisijos 12 d.
Trečia Kliasa iš Ncw Yorko 1 I.iepojų $132.00
Michigan Avė.
kur kitur, kaip tik musų kolo kojinio, kad Vilnius teks Lie bonus viso labo už 407,950.00. Vas., š. m.,*buvo atrasta padeng Michigan Avc.
Trečios kliasos pasažieriat valgo didžiam dining kambaryj, kur
parduodami abejose
tarnai jiems patarnauja. Uždaryti kambariai reservuojamt mo
nijose nuo pačių savininkų per tuvai.
Am. bonai parduoti dienos kursu tos su kaupu ne iš paskolos sumų Pertaisyti karai
terims ir vaikams. Atsišaukite į Kompanijos Ofisą, 14 No. Dcarkrautuvėse.
bet iš specijalių L. Misijos jneigų,
bom Str. Chicago, arba j Lokalį Agentų.
Šv. Antano dr-jų, kuri suteiks Aukų surinkta Vilniaus at už 373,217.10.
kaip tai: aukų Lietuvos Valsty
Parduodant
pasidarė
nuostolių
gavimui
$305.52
arba
18,520
geriausius patarimus. Norėda
REIKALINGOS
bės iždui ir L. Misijai, valdžios
34,732.90.
mi daugiau informacijų, kreip auksinų.
nustatyto nuošimčio už privačios prityrę operatorkos ant dresių.
kitės šiuo adresu: i
Pinigai
pasiųsti Kaunan Išlyginant Am. bondsų kursu nu- pinigines pašelpos persiuntimą. To Atsišaukite
1'cl. Yards 6000
Blvd. 8448
J. P. WAITCHEES
karpymų kuponų nuo L. bonų iki
Kaz. Daunoras,
Lietuvos gynimo komitetui.
Dr.
V.
A.
ŠIMKUS
kių ineigų Liet. Misija turėjo 69,Viola Dress Company
Lawyer
šiol kuponų surinkta:
Custer, Michigan,
Box 7 Auk oj o sek a n t i ej i:
Uctuvta Gydytojas, Chirurgas Ir
LIETUVIS
ADVOKATAS
379.30.
Paskolos
darbo
išlaidų
su

116 S. Wells Street.
vertės po 2.50 už .
$18,497.50
Akuderas.
Vakarais:
4509
S.
Ashland
Avė.
K. Bajoriunas davė svetainę
ma
tesudaro
arti
4%
sukeltos
pas

8203
8.
Halstcd
St. Chicago.
J.
Malinavičius.
vertės po 5.00 už
14,615.00
Tel. Yards 1053
Valandos: 10—12 iš ryto 1—3 ir
CHICAGO HEIGHTS, ILL. veltui.
kolos.
Dien.
Room
518
—
159
N.
Calrk
St.
vertėspo 25.00 už .
. . 1,975.00
6—3 vakar* Ned. 19—12 16 ryto.
Tel. Itandolph 3507
K. Zube .................. $12.00 Bendrai už ........
(Daugiau bus).
VARGONINKAS IEŠKAU vietos, su $8$35,087.50
prantu bažnytinė muzyke,. galiu ves
Kovo 6 d. L. Vyčių 84 kp. iš J. Šerpetis .................... 11.00 Tokiu budu jau išmokėta nuo
ti chorą, tūrių paliudijimus, reikaluj
kilmingai priėmė naujų klebo A. Vainauskas ;........... 10.00 šimčių už L. Paskolos bonus se BRIGHTON PARKO LIETU esant meldžiu atsišaukti šiuo antrašu.
nų kun. N. Pakalnį. Tų vaka Po $6: J. Gruzdis ir P. La kančiai :
VIAMS.
J. šokelis
1838 Augusta Str.
Chicago, III.
rų buvo įrengta šeimininė va peilis.
Nebūkite Be “Draugo”
1921 m. (1 Liepos) prinokstančių
karienė, kurioje dalyvavo apie Po $5: Kun. Jur. Paškaus
kuponų už .............. 16,355.00
“Draugą” dienraštį galima
PAIEŠKOJIMAS.
30 asmenų.
kas, kun. P. Lapelis, Z. Gedvi 1922 m. (1 Liepos) prinokstančių gauti be kitų vietų ir šiose:
Reikalingas
kambaris
dėl viena
{vairių daiktų, laikrodėlių, žiedų, lenciugelių, branF. ŠIMKIENĖ,
“Draugo” No. 60 korespon las, J. Simonavičius, J. Kas- kuoponų už .............. 12,367.50
vaikyno North Sidės apielinkėj geis
1923
m.
(1
Liepos)
prinokstančių
tina kad apatinius drabužus name
zaletų, perlų ir t. t. už labai numažinta kaina.
4358 So. Fairfield Avė.
dencijoj iš Chicago Heiglits tantinavičius, V. Perednis, P
mazgotu kad ir be valgio. Už gera
kuponų
už
..................
6,302.50
TUMŠIS & CO.
“Lietuvos Artojas” rašo, kad Raišutis,
kambarį moku $10.00 ir dauginu in
K. Rukenas, P
Sek. metų (1 Liepos) prinokstan 3853 So. Rockwell St.
mėnesi. Kas turi tokia vieta meldžiu
P 9 f
.JL. t
musų choras via menkas ir Kiaupienė, J. Kūkalius, F. Pa
pranešti per laiška.
čių kuponų už ........ 62.50
BUCIUNAS,
P. K. L.
neskaitlingas. Gaila, kad mi ša raky (Lenkas.).
miaus kainavo $125 •
Prinoksiantieji kuponai pasko
726
W.
1H
St.
Chicago, III.
nėtas korespondentas nepri Po $3: K. Alvinckas ir J los bonų 1 Liepos šių 1921 metų 2900 W. 40th Str.
dabar už .
J
J. ŽOLYNAS,
klauso prie choro ir mažai ži Zubė.
bus apmokami grynais pinigais
ANT
PARDAVIMO.
4063 So. Maplewood Avė.
no apiė musų jaunimų.
Po $2: A. Vasiliauskas, kun Lietuvos Atstovybės nurodytose įC-2 Grafonola
Movlng, anglių ir medžių biznis,
J. SYMONAS,
Choristas.
didelis vežimas,
expresas, angliains
N. Pakalnis, Z. Kiupelienė, K staigose.
bar už
vežimas, tris arkliai, pakinkliai ir vi
4140 So. Maplewood Avė.
Paldauskas, S. Ruika, K. Šal
si kraustymų reikalingi dalykai. At
sišaukite.
J. SMITH,
CICERO, ILL.
kauskas, A lėk. Svcilos, P. Roz
CICERO, ILL.
2131 W. 21 Stree t
3813 So. Kedzie Avė.
mas, A. Zubė, J. Paleliunas i
Daugybė Columbijos rekordų angliškų po 59c. vienas
JUOZAS DEITSKO,
Nesenai garnys aplankė pp. N. N.
S. L. R. K. A. 48 kuopa rengia
Ant pardavimo keturių ruimu ra
Lietuviški gražiausi rekordai kaina po 85c. vienas.
Juozų ir V. Moterius hįmIovuPo $1: A. Žąsytis, A. Rui- svarbias prakalbas sekmadieny, 4409 So. Fairfield Avė.
kandai parsiduoda, pigai. Savininkus

vLLinuv Hium nu

AMERIKONIŠKA LINIJA

NEVVYORK-HAMBURG

MITCHELL

Didelis Velykinis Išpardavim.

RRk

$85.00

iiodamas dukterimi, kurių pa
krikštijo vardu Gertrūda. Pnas Mozeris yra žymus veikė
jas.

kienė, J. Mečius, A. Vyniniu Kovo 20 d., šv. Antano parapijos
tas, VI. Galdikas, K. Kaitys, šulėje, 3 vai. po pietų. Via už TIKTAI PENKI BELIKO
$500 CASH
P. Raila, V. Raila, J. Pliopn, kviesta žymiausi kalbėtojai. Ne
Ap. Vasiliauskienė, B. Mar praleiskite progos, nes išgirsite
Pastatys tnvc tavo naujume
Rep.
kauskas, J. Venskus, A. Pa daug naujo. Kviečiami' visus atsi name ant Soutliwest Side. No
raičius, J. Strazdas, B. Simo lankyti į šias prakalbas.
rint daugiau sužindt, atvažiuo
Ii t n (/i j iri.
navičius, J. Seciunas, B. KnpoCICERO. ILL.
kitė urna rašykite šiandiena.
cienė, V. Kilienė, J. Sinkevi
Atdara iki 8:30 vakare.
Kovo 13 d. Šv. Antano pur. čius, J. l'selienė, P. šepikas, SVARBUS WESTPULLMA
svet. L. Vyčių 14-ta kp. statė J. Jasevičienė, J. .Meškauskas, NIE6IAMS PRANEŠIMAS. Lake Shore Rcalty Company
202 South State Street
scenoje “Mirgą”.
Z. Šliužas, A. Šliužus, J. Jukas,
Room 'LS
Draugija Al radimo šv, Kr\
Vaidinime dalyvavo sekan P. Gricius, A. V'aimivičins, K.
Šalkauskienė, S. Juodeikis, P. *lal,H
huhirinki.m,' laikys
tieji :
C. Szv< ovvski, Mg r.
Verbų
Kckniudienj, Kovo 20 d.,
Vytauto Did. Žemaičių Ku Mykolaitis, K. Sinkevičius, P.
nigi. rolėje
J. J. Mockus.
Mikutis. V. Noibiitienė, K. Ka bažnytinėje svetainėje.
i
I’iirnlduos pigiai grocį rn», »«ihliilPrie progos_ turiu
pranešti, kad nių, šiillii-koš' h ii kliokiu mažų d i•
(hun jo žmonos
P. Mile lyčins, A. Dervaaskis, K. La- minėta draugija naujiems nariams • Ivkelių krauluvė. I’ursiduoda Iš priek ii i t ė.
pė, J. Adomavičius. J. Vilutis, ligi 35 m. amžiaus sumažino įstoji ža.leK ligi. 8>.Atsišaukite:
RiiIm'Ii
Mirgos jos tarnaitė.'
3111 So. Vlorguii Sir.
A. S. Gotuutas, P. Zabitis, K. mo umkcHtį. Niiuji nariai galės js
Bublinusknitė.
Končius, J. Jasevičius, M. Ma loti su 1 dol.
\nl piirdavimo so tikrų Wlacosinc
Gimbutus, Vytauto šulinin- lakauskas, J. Amlriuška, S. Todėl gi ra proga įsirašyti gmim 45 akrai dirbuihom 36 miško. 12 juuarklui 6 kainbarių ineillnlM nako - - J. Brazauskas.
Butkevičius, A. Kvietkauskas, draugijom Mokosi ics sumažinimas Į cių 2 mašinon
Ir visi dul vkai geru iii
Bilgeno, pilies prižiūrėtojo L. Pas<‘vieius, H. Kubiliene, V. 'bus tik t«j dieiuj. Tolinus bus
i
--- A. K lemi lis.
TimiipJii!K. J P.
{HlutUb.
J. ( .
pirm. Į
llertaitage Ase.
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išvažiuos Balandžio mėnesije ) Lietu
va galito matyti 5:30 vakare. Atsi
šaukite

4311 C«». ( alifornia Av.

Komiški

Giesmes įgicdoio Butėnas
Linksma diena apturėbnn. Pulkim ant kelių
Jezi'ii Krii.iau ninloniaiisiu. Darželyj Alyvų
Hvoika Marija. M. Kitrtlžiulė
Giesmė i Danely šveni'laiislų. lirandunicm'
.'I. Petrauskas įdainavo
4 11 5 i’ava aryje ir Piemenėlis
4272 Spragilų Dainį), ir Strazdelis
4 174 Miclaširdyalė tr Vai Verčiu laiužo
Dalius rekordai
2.1.Ui
Lietuva Tivynė Minių, Tiktai Nemunėlis tok:
124 7 ii kur buvai Dėduk Mino ir l'ngarų šokis
3190 Tris Ii,>i nei ni. Vakarine Daina
1170 Kur Bakuži Sa uiiinota. 1 iru nd unienė

4914
4915
3842
12 10

10737 S. .Michigan Avc.
Anl pat<iiivIiiiii rak.milui ir putniai,
Imi būti parduoti iki Kovo 23 die
nai. K,nu.i $55.00. Atgišaokite:
Juoze v Plieną-.
1711 Ncubcrra SI.
Ant pardavimo namus. 2 fintų, 2
furmucH, n ržuollnio
medžio vidus,
kningoms šepor. buffet, gazas, elek
tra, telefonus ir vlakus suivg vėliaušių įtaisų runduui 264 1 W. 69 St.
Kalnu $7800.00. A Isišiilikite pas sa
vininku

Di r

šilų

lokiu.

Žydas

statinėje

3798 lasu garsingus vytas Kur vėjai pučia
2 224 Mano lailvas ir Sveikata
3214 Skambumai ■ Stygos. Tu M mo Motinėlė
492 i Gnst'oili Domilui ir Svnty Buže. Ituslški
2359 Sudiev Mazurka. Nemuno vilius polka.
331 1 Dėdukas J’olku. Saldžios Lupos Maršas

0017 S. A r lesia n Avė.
Anl pardavimo didelis mūrinis na
mas 4 fialai po 6 kambarius, pe
čių šildomas, kampine properte sykiu
su 6 lotais, arti Halsied Ir 22-ros
Didelis

rekorilai.

Jaunikio išsirinkimas ir i’lršlybos
\
Mano paivls tai geras urklys
Jaunu vedzio Pasiskundimas, l’aa Tardytojų
Ant vienos Galvos
Velnio:-: Ne Boba 2 dalis
4180 Medžiotojai 2 dalis

ANT KAKDOR.

$30.000.

$45.00

1916
124 9
4 535
2343
1248.

Chicago.

2 kambariui dėl ofiso laitai pato
gus daktarui arba kokiam kitam bizniuj. Atsišaukite:

Verta

i

JUOZAS F. BUDRI K

bargetias Jct-

3343 South Halsted St.,

Mr Mallv
1702 šm., Hal'ted St.

,

k

T u. ,4 ; ,
-i-.j-.dar’L ’ laf- --

Chicago, 111.
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KUONE VISI DARBININKAI

UŽSTREIKĄ.

*

Bš 21.482 BALSŲ TIK 207

PRIEŠ STREIKĄ.
Delegatu iškeliavo Washingto' nan.

Suskaityta skerdyklų (larbininku unijos balsai
streiko
reikale. Chieagoje išviso bal
savo 21,482 darbininku. Iš tų
vos 207 atsiliepė prieš streikų.
Visi kiti kaip vienas nuspren
dė pakelti kovų *už būvį.
Kitur taippat dauguma bal
savo už streikų.
St. Paul balsavo 2,185 dar
bininkai; iš tų prieš streikų
115.
Oklahoma City — 990 už ir
5 prieš.

St. Louis, 1,479 — 7.
Austin, Minu., 020
10.
Cedar Rapids, 800
1.
Albert Lea, Minn. 3.337 — 3
Milwaukee, 1,479 — 17.

Pasirodė piketai.

Darbininkai unistait vakar ir
šiandie, lygiai kaipir visų sa
vaitę, grvžo darban protestuo
dami prieš sumažinimų užinokesnio.
Vakar ties keliais skerdyk
lų vartais jau buvo pasirodo
piketninkai su megafonais.
Jie skatino einančius darban
darbininkus klausyti savo va
dų ir nekuomet nesutikti su
Armouro kompanijos pienais
kokiai tai “ indust rijinei sa
vivaldai” parenkant bendron
tarvbon atstovus.
Taippat vakar sužinota, kad
500 raitų vyrų, žinomų kaipo
fitoekvardų “eowbovs”, pri
reikus pasirengę saugoti sker
dyklų nuosavybes.

s’ų” viršaitis, buvo paklaus
tas, kaip jo vyrai atsinešiu j
streikų, jei pastarasis pakiltų.
Jis atsakė;
“Musų organizacija nėra li
nijinė. Prireikus -kompanijos
gali nulinis pilnai pasitikėti.
Mes saugosime jų nuosavy
bes.”

, kad paskutinį sekmadienį pripuoPOLICIJA TURI 13 NAUJŲ/” Veb•kos. Kuopos prašomos kb• k.ugmusia prisiųsti atstovų.
AUTOMOBILIŲ.
Valdyba.

Chieagos policija pagaliau
įsigijo 13 naujų lengvų auto 'i Sekmadienį, Kovo 20 d., 3 va
mobilių. Policijos viršininkas landą po pietų, Nekalto Prasidėjipradžiugęs, kad dabar busią 1į mo
. Panelės Šv. parapijos svetainėi,„„ i,„ .
i
, ‘ jo 44 ir Fairfield Avė., Chieago,
kur-kas pasokiningiau
gattdyj įvyks L. Vyčių Chieagos Aps. At
ti piktadarius miesto gatvėse

letų skyriaus susirinkimas.
Visi nariai nepamirškite atsi
60 POLICMONŲ PRIEŠ
lankyti. Kurie dar neprigulite prie
VIENĄ.
atletų, malonėkite įsirašyti.
Korespondentus.
Užpraeitų naktį dn detekti-

vn vakarinėj miesto daly suti
IŠ BRIGHTON PARKO.
ko praeinantį intariamn vyrų.
Jį susistabdė ir mėgino atlik
S. L. R. K. A. 160 kp. laikys
ti kratų.
mėnesinį
susirinkimą Kovo 20 d.,
Tasai ėmė bėgti ir atsisu
kdamas šaudyti. Detektivu at 1921, tuoj po pamaldų parapijos
salėje.
Paukštis, rast.
sakė šaudymais. Pagaliau jį
prispyrė ant vienu namų prie
L. R. K. Federacijos 19 skyrius
angio. Sušaukta apie (it) po- i laikys susirinkimą pirmadieny,
liemonų.
Kovo 21 <1., 7 valandą vakare, Ne
Tntarinmas gynėsi. Pagaliau kalto Prasidėjimo Šv. M. P. para
krito kelių kulipkų pervertas. pijos svetainėje.
Pasekmėje neidentifikuotas.
Visi draugijų bei kuopų atstovai

113^000.00.

POLITIKIERIUS PERSIS
KYRĖ SU POLITIKA.

Žinomas 19-oje wardoje politikierius D’Andrea, kuris prn
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I se knndiduodamns į aldęrnia-

80 akrlal su budinknls Miebigan !
Valstijoj, netoli nuo Chieagos 3 mel-I
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HIIS ir (lel kliflO tO.|C Ward().|e

į p°kiln
giata Ir um.Mnoa
Kaina $7.000 00
Reikia jmokOti $3,000.00.
Del plateRiiin žinia kreipkitės pas
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politikoje ir tlUSpl’en<le ttpleis-

FABIONAS ir MICKIEVIČE li WArd*
809 W 35-th Street, Chica^o.
Jis ilgus metus buvo Italų

Tel. Blvd. 611.

piliečių vndtts.
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Pradžia lygiai 7 vai. vakare.
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Veikalas paimtas iš pirmutinių krikščionių gyveninio, užtat privalėtų kiekvienam katali
;h
;»
kui pamatyti. Jame dalyvauja suvirs 30 gabiausių Šv. Kazimiero Vienuolyno auklėtinių
ar
«■
tisčių. Nei vienas nepraleiskite progos nepamatė šio veikalo, nes gailėsite.
lB
Nuoširdžiai kviečia visus
RENGĖJOS.
<J
______________ JI

IŠ DIEVO APV. PARAP.

Šv. Antano iš Padvos dr-jos įvvks mėnesinis susirinkimas sek
madieny, Kovo 20 d. 1-mą vai. po
pietų, Dievo Apveizdos parapijos
svetainėje So. Union Avė. iri 1S
gatvės, Chiengo, III.
Visi nariai būtinai atsilankykit
šitan susirinkiman.
Valdyba.

IŠ BRIDGEPORTO.
L. R. K. A. Fed. 15-to sk.
susirinkimas įvyks Kovo 20 d., 2
vai. po pietų, Šv. Jurgio mokyklos
kambary, ant 3-čių lubų.
Kviečiame susirinkti visų drau
gijų atstovus ir katalikų veikėjus.
Valdyba.

Kovo 20 d. tuojau po pamaldų
Šv. Jurgio mokyklos kambaryje
ant 3-čių lubų įvyks Katalikų
Spaudos Draugijos 4 kp. mėnesi
nis susirinkimas, kuriame reikės
aptarti sekantieji dalykai:
1. platinimas katalikiškos lite
ratūros vietinėje kolonijoj.
2. Siuntinėjimas Lietuvon laik
raščių ir knygų.
Be to, jau yra parėjusios iš cen
tro nariams knygos “Katalikų Ti
kyba.“ Todėl visi nariai ir norin
tieji įsirašyti Katalikų Spaudos
Draugijon, malonėsite atsilankyti
pažymėtu laiku.
Valdyba.

IŠ NORTH SIDE.
Liet. R. Kat. šv. Kazimiert) Bro
lių ir seserų draugijos šio mėnesio
susirinkimas pripuola Velykų die
noje. Del tos priežasties ms atkel
tas savaite ankščiau, t, y. į 20 d.
Kovo. Susirinkimas bus tuojaus po
pamaldų Šv. Mykolo pa r. bažny
tinėj svetainėj. 1644 \V. Wabansia Avė.
Visi nariai prašomi 'atsilankyti.
A. Janušauskas, ra ši.
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IR VĖL NAUJIENA!

Nedelioj, Kovo 20 d.,

1

=

Š
=

|

Pradžio 7:30 vai. vakare
Vakaras žada būti dar indomesnis negu

=

I

j

1921

HULL HOUSE, Polk ir Halsted gatv.

E

=
=
=

j

Dramos Kursu Trečias Vakaras

=

w

du buvusiejie.

E

Jų Direktorė Unė Babiskaitė scenoje stato tris vienaveįksinus veikalus iškurni du E
pirmų kartų Amerikos Lietuviuose.
1) Kerėjimo Garsai idija su Muzika.
=
2) Alkanas Jonukas labai linksma komedija.
E
3) Likimo bausmė drama.
Laike antraktų Ims vargonų muzika.
=
Visus maloniai kviečia skaitlingai atsilankyti.
Dramos Kursų Administracija. =
Tikietų kainos visiem prieinamos.
=

uiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiimiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniin

PRANEŠIMAS ‘NAUJIENŲ’
BENDROVĖS ŠĖRINlN
KAMS.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiu
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Telefonas Armitage 9770

MARYAN S. ROZYCKI
MUZVKOS DIREKTORIUS
Mokytojas Piano, Teorijos Ir
Kompozicijos
2021 N. Westcm Avė.
Chieago, III.

KAS TAUPO PINIGUS
Tas Nemato Blogų Laikų

Praktikuoja 99 metai
Ofisas 8149 So. Morgan 8t.
Kertė 82-ro St.,
Chieago. III.
SPECIJ ALISTA8
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų lig,).
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto
iki 8 po pietų, nuo 6 Iki 8 valan
dų vakare.
Nedėliomla nuo ( įkišt po plac*
Telefonas Vards «B7

ę

UNIVERSAL STATE BANKAS

Yra didžiausias Lietuvių Valsti jinis Bankas Amerikoje. Šiame banke yra geriausiai ir saugiausiai laikvti pinigus, nes Suv. Valstijų ir C bieagos miesto vablžios yra depozitoriais šio banko it pinigai yra išmokatfti ant pirmo pareikalavimo. '
Banko valan
dos visiems pa
Tankiausios:
suimtomis at
daras visą die
ną iki 8:30 va
kare ir utarninkais vakare
nuo 6 iki 8:30
Paprastom die
nom
nuo
9
iki 4 v. p. p.

Banko Tur
tas apie
3,000,000

Capital and
Surplus
$250,000

PINIGAI LIETUVON
Geriausias dabar pasiunčiami
Per ši Bankų.

(Ivarantuojame pristatymų.

x

Laivakortės tiesiai į Kaunu $117.00.

=

LAIKINAI PINIGAI — MARKUS NUPUOLĖ.
PASINAUDOKITE PROGA. PIRKITE
v
DR AUTUS ŠIANDIE.
= Iš kitų miestų siųskite nuims dolieriais, o mes pasiusiE
me Lietuvon auksinais sulig kurso.

|
E
Š

=
E
=
5

=

1 UNIVERSAL STATE BANK 1
i 3252 SOUTH HALSTED STREET

DR. G. M. GLASER

!

| UNIVERSAL STATE BANKE |

Mes, žemiau pasirašiusi taikos
komisija, susidūrėme su labai svar
biu dalyku, 'kurispriverčia mus
šaukti viešą šėrininkų draugišką
pasikalbėjimą. Todėl kviečiame vi
sus Naujienų Bendrovės šėrininkus dalyvauti susirinkime, kuris
įvyks nedėlioj, kovo (Mareli) 20
d. 1921, Meldažio svet., 2244 W.
23rd PI. "•
'Susirinkimas prasidės kaip 9 vai.
iš ryto.
Šėrininkai malonėkite atsilanky
ti ant paskirto laiko, kadangi su
sirinkimas prasidės punktuališkai Į
9 vai. iš ryto.
Komisija:
T. Dundulis,
P. Zalpis,
J. Shimbel,
T. J. Kiudnskas,
Hf. A. Mildažis/
=
J. Jurgaitis.
(Apgr.) H

GHIGAGO, ILL. |

.... ........................................... u.........

B
B
B
B

P. KVORKA & SONS ■
■
1549-51-53 W. Chieago Avenue
■
■
B
B

Radandai, Pečiai, Kar- B
petai, Pianai, Victrolos, B

Siuvamos Mašinos, Plau

V.W. RUTKAUSKAS

iš west; sides.

A. L. R. K. Federacijos 3 sky
riaus susirinkimas bus sekmad. 20
d. Kovo, 4 vai. po pietų, Aušros
Vartų par. svet. Kviečiami draugijųatstovai atsilankyti šitan su
si rinkimam
Tautos / Fondo 60 sk. ir Raud.
S. Žibąs, rast.
Kryžiaus Rem. I)r-jon sk. mėnesi
nis susirinkimas bus sekmad., 20
IŠ T0WN OF LAKE.
d. Kovo, 1:30 vai. po pietų, Nek.
Pras. Š. P. M. parap. svetainėje
Lnb. ftąj. 1-nin kuopa laikys
(44 ir Fairfield Avė.).
paprastą susirinkimą sekmadieny
Visi įtariai kviečiami atsilanky je, Kovo 20 d., 5-tą vai. vak., Šv.
ti. Katrie dar negavote paliudi- Kryžiaus parapijinėje svetainėje.
dijinių, galėsite atsiimti. Kviečia
Nariai ir draugijų atstovui ma
mi nauji nariai ateiti ir įsirašyti. lonėsite susirinkti.
A. Ponu, rast.
Valdyba,

ir katalikai veikėjai kviečiami at
silankyti. nes turime aptarti daug
svarbių dalykų.
Valdyba.

ma

ia

■ Skyriai, kurie turite išpardavę tikietus, O dar nesugražinote pinigu, malonėkite sugrąžinti, kad galima butų iš
duoti pilnų raportų.
Valdyba.

_________ _____

■& a

Dievo Apveizdos Parap. Svet., 18ta ir Union Avenue

Pietų.

bininkų unijos atstovu, sekre
Per neapsižiūrėjimą M. S. Chie.
torius Lane ir advokatas BreApskričio
susirinkimas tapo pas
nnan.
kelbtas
V
dykų
dienoje.
Jau yra, žinoma, kų jiedu
tenai pirmiausia pareikalaus, Tai-gi kuopos, kurios turite iš
kuomet susieis tarvbosua su rinkusios delegates, arba valdybos
kompanijų atstovais pirminin teiksitės atsiminti, jog susirinki
mas bus Verbų sekimui., Kovo 20
kaujant Darbo sekretoriui Bū
d., Šv. Jurgio parapijos svetainė
vis. Jie pareikalaus grųžinti je, 33r<] St. ir Auburn Avė.
skerdykloms arbitrų arba arAname pranešime buvau minė
bitracijinę tarybų.
jus, jog susirinkimas turi būti
Šio pirmadienio vakare jau
skaitlingas, tai-gi norėčiau, kad to
bus žinomu, kas turės įvykti
nepamirstumėt.
kijįtifereiK’ijoje VVashingtone.
Taip-pat meldžiu atstoves susi
Bet ligi to laiko darbininkai rinkti lygiai 3:00 valandą po pie
meldžiami nesiduoti
jokiai tų.
J. Jakaiti — Katkienė.
kompanijų provokacijai, elgM. S. Chie. Aps. pirm.
ties savo vadų nurodymais,
neklausyti visokių pašalinių
Lietuvių Darb. Są-gos Chieagos
propagandistų ir kurstytojų. Apskritis laikys susirinkimą Ke
Chieagos istorijoje pimui | kalto Prasid. Panelės Švenčiausios
kartu pasitaiko tokia nepap- parap. svet. (Brighton Parke),
rastu skerdyklų darbininkų vie Kovo 20 d., 1921 m., 2:30 vai. po
nvbė ii pasiryžimas kovoti pietų.
už būvi
Susirinkimas atkeltas dėl to,

KARMAS.

aa*

NEŪELIŪJE, KOVO 20 ii„ 1921 m.

kalbėti daug reikalu. Taip-gi yra
prisiųstos visiems nariams knygos,
kurios susirinkime bus išdalintos,
Nepriklausančius prie Sp. Drjos kviečiu ateiti tau susirinki
man ir įsirašyti. Kiekvienas na
rys užmokėjęs metams 1 dol. gan-’
na 2 dol. vertės knygų. Perskai
čius tas knygas galima pasiųsti sa
MOTERŲ SĄJUNGOS KUO viesiems Lietuvon. Prie "to būda
>•
PŲ DOMEI.
Iškeliavo Washingtonan.
mi nariais, prisidedame prie leidi
mo naujų gerų knygų.
VVashingtonan iškeliavo dar
Klaidos atitaisymas.
M. Z

Parsiduoda murinta namas ant karnt>o 2 t'latai po t; kambarius, 1 fia
las 4 Ir 1 flatus 5 su fttoru Ir cementavotu basementu, ETek. Ant ga
lo lota randasi medinis namukas, 2
fialai po 4 kambarius, Hondos tos pa
etos kaip ir prieft karė $120.00 j mė
nesi. Kaina tik $9.000.00 jeigu pirk
sit tuojau.
Mūrinis numiĮH 2 po 5 kambarius,
elektriką, vanos, randasi arti Oouglas
T’ark. Turi būti parduotas greitai.
Kaina$5,500.00.

bb b

t"

Spaudos Draugijos 25 kuopos
Šv. Kazimiero Akademijos
nariams.
Rėmėjų Draugijos susirinki-I „
. „
,
.
Spaudos Draugijos 2;> kn. susinu
Saugosią nuosavybes.
,mas bus Kovo 20,’ 1921 šv. Ka- i ..
,
.
..
..
o„
l
knnas bus sekmadieny, Kovo 20
‘•Chieago Live Stock and zinuero Vienuolyne. Iš priešas d., 2 vai. po pietų, Dievo Apveiz- =
farders’ excliange” prezitlen- ties bažnyčiose ilgų pamaldų, (1(W parap. svetainėj. Kviečiami vi- s
tas Mike Costello, “eowboy- susil inkimas prasidės 3 vai. po Hį nariai susirinkti. Turime ap-

SKAITYK ATIDŽIAI.

Parsiduoda 46 akrai, Illinois Vals
tijoj su budinkaia, reikia Jmokėtl
$l,ri00.00 likusius |wr 5 metus. Kai
na $4000 00
ISO akrų farma ne per toli nuo
Chieago* su hudinkais reikia įmokėti
pusė. Kaina $14,000.00.
Graži farma arti miestuką ir tik
$2.00 nuo Chieagos. 125 akrai žemės,
100 nratnos, 16 st u m baus medžiu ir
8 akrai užaugusio sodnu. Hu budlnkais. Kaina $12,000.00.
134 akrai, f00 uratuos, o 34 akrai
smulkaus
iniftkio ir ganyklos per
kiirin tekti tViaeonsin Hiver. 8 geri
budinkul, 16 karvių, 3 arkliai, 6 kiau
_ lės. Ir 100 vistų, taip-gi yra 45 KublSkiti sieksniu malku ir 5,600 pėdų
gatavo materijom g,iii a nt "kiemo,
Karma parsiduoda iž priežasties suteldimo savininko Ir Kaina yra tik

a a *k s
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PRAHtSIMAI.

CHICAGOJE.

99

b

Šeštadienis, Kovas 19, 1921

namos Mašinos etc.

ADVOKATAS
Ofisas DMmtentyi:

29 South La Šalie Street
K am baris 894
Telefoną*: Central tsaa

Cash arba ant lengvų išmokesčių.
Telefonas Monroe 3683

Vakarais. 812 W. 33rd St.
Telefoną*: Vards 48g»

■

6
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P. CONRAD
VALENTINE DRENMAKIIIG
COL1.EGEN
•205 N. Halsted, 2407 W. Mndlaon.Į
HMM) N. Helis St.
137 Mokyklos Jilngt. Valstijose.
Moko .Siuvinio, Palternų Kirpi
mo, lieslgnlng bizniui Ir namainaj
Vietos duodamos dykai. Diplomai.
'Mokslas
lengvai* ' atmokėjlmnl*.:
iKlesn* dlenomia Ir vakarai*
Pa-i
Reikalaukit knygele*.

Tel. Heeley 1848
SARA PATEK, pirmininke?

LIETUVIS FOTOGRAFAS

3130 S. Halsted St., Chieago, III.
Kurie gaunate paveik*! u* i* Lietuvos
neatldellodamt pasidarykite daugiau* arba
dideliu* Mea perimame lenui padarome
dideliu*. Sudedam ant vieno 18 kelių •kir
tingų.

Traukiama paveikslu* namuoaa,
prie
Bažnyčios,
sueigose,
veselijoee,
grupes,
pavieniu* Ir tt. Darbai atliekame kuogerlausla.
Pitone Drover 8849

T
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