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(’ia parašams rinkti priedas:
“Mes, gyventojai kaimo.... 1
LONDONAS. — Ateinam GAįtL GRYŽ 5c. UŽ VAŽINĖPrajicuzi/a perdaug išsilėšavuŠvenčionių apskrities,
Vil
čios savaitės pabaigoje talkiJIMĄ GATVEKARIAIS.
si jų užlaikymu.
niaus guli. skaičiuje.... asine,
ninku premjerui turės viename
--------- nų, prašome prijungti mus
Paryžius, Bal. 19. — Pranei Anglijos mieste suvažiavimą,
Buvusis Illinois valstijos gu(Kitos žinios).
Lenkijai, nes mes kalbam
zijos vyriausybė visomis prie kuriame bus aptariamos prie- bernatorius, Edward Dunne,
ir
meldžiamės namie lenkiš
Industrijinis Krizis Brangiai
monėmis darbuojasi pakrikdy- uionės prieš Vokietijų, kuri |tvirtina, kad pagal Illinois val- Joniškis. III—23. Kitos ko
ti gen. AVrangelio kareivius ir neklauso talkininkų parėdymų sti.jos konstitucijos Cbicagai v- respondento pranešimu, prasi kai. Lietuvai, kurios užpaka
Atsieina Anglijai
kitus Rusus pabėgėlius, šian j ir nesutinka duoti karo atly- ra leista daryti kontraktus su dėjus tiesioginiam susisieki ly stovi Vokiečiai, priklansydie gyvenančius Konstantino iginimo tokio, kokio reikalauja gatvekarių kompanija ir tie mui Ryga — Berlynas, žymiai ti nenorime ir noriai nepasi
duosime. Prašome iš mųšų
NAUJAS VOKIETIJAI UL SAVANORIAMS 5 MILIJO polio apylinkėse. Kareivių ir
ma. Praneštu, kad suvažiavi kontraktai pripažinti legaliai. padidėjo keliaujančių skaičius I apskrities pašaukti į VaršaNAI DOL. SAVAITĖJE.
TIMATUMAS.
pabėgėlių esama daugiau šim me busiąs ir maršalas Foch Tuo pasiremiant, augščiau- vidutiniai 190 žomnių ten ir
vos Seimą atstovus. Parašai.
. ’-’: ■
to tuksiančių. Visi išalkę.
ir visa eilė visokių ekonomi- sias šalies teismas, be abejo atgal. Taippat padidėjo pre “Inzer- Tog” tuo klausimu
Turi perkelti kitur aukso at- Nauja anglekasių streikininku
Prancūzų vyriausybė jau ke nių ir Diilitarinių ekspertų, nės, paskelbs palankių Cliica- kių tranzitas iš Vokietijos į rašo:
konferencija.
sargą.
Rvgų, o dar daugiau iš Rygos “Kuomet gi bus paskelbti
lintu kartu oficijaliai skelbia, Anglijos premjeras Lloyd Ge-'gos miestui ištarmę,
Paryžius, Bal. 20. — Talki Londonas, Bal. 20. — Ang- kad ji toliau nereinsianti tos orge, sakomu, didžiai nepaten-j Tas' reikštų, kad valstijos į Vokietijų.
tie panašus cirkuliarai, siun
kuri savo. legislatura neturėjo teisės įninkų atpihlymo (reparation) Jijos parlamente pakeltas klau išalkėlių “armijos,” tegu kiek kintas Vokietija,
ir dabar tuo, pačiu
Kaunas IH—23. Šiandie, čiami
komisija Vokietijos vyriausy simas paleisti visus savano vienas pabėgėlis rūpinasi nuo- naujų pasiųlymų nepaduoda j vesti “statė public Utilities”
klausimu?”
i
tiesiog talkininkams, lx‘t ieš- komisijos, šita neturėjo teisės K ovo 23 d., atvyko į Kaunu
bei paskyrė laiko ligi Balan rius, kurie buvo sumobilizuo- savuoju likimu.
s
generaliam
laužvti kontrakto, padaryto naujas Tarybų Rusų pasiunti Kaunas. Lietuvių Katalikų
kosi talkininku.
džio 22 dienos savo aukso at ti grūmojusiam
Prancūzų vyriausybė sakosi
!miesto su gatvekarių kompa- nys Lietuvai p. Mostonenko. C'entras paaukavo iš savo iždo
sargų iš iniĮH'i ijos bankos per darbininkų streikui.
tos “armijos” maitinimui išP. Akselrodas netrukus išva
Netoli čia, nija.
kelti į bankas Coblenzo ir Co Pranešta, kad tolesnis sa silėšavusi daugiau 290 milijo- BERLYNAS.
kareivių dvasios reikalams ap
žiuoja.
logne.
vanorių palaikymas ne tik ne nų frankų. Taigi to ir užtenka. Potsdame, vakar su iškilmė Gatvekarių kompanija 1997
rūpinti 5,(MM) auks. Kitus pen
mis palaidota mirusioji Vokie metais padarė kontraktų su Joniškis. II T—23. Eltos ko kis tūkstančius davė paskolos.
Jei Vokietija atsisakytų ta reikalingas, liet tas ir brangiai
padaryti, tai bus pareikalau atsieina viešpatystei. Kas sa PREZIDENTAS LANKĖSI tijos imperatorienė Augusta miestu. Kontraktas turi Imt respondento pranešimu, per Dabar vyriausias armijes-j
Viktorija. Laidotuvėse dalyva- geras ligi 1927 metų. Tuo lai- Joniškio muitinę š. m. Sausio pelionas atsiuntė širdingą
ta, kad ta aukso atsargų kuo- vaitė tam tikslui turima pen
NEW YORKE.
vo skaitlingos žmonių minios, į kotarpiu už važinėjimų netu- mėnesį įvežta i Lietuva:
vei kiaus pristatytų pačiai ko kis milijonus dolierių išlaidų.
dėka Centrui.
daugybė
kareivių, buvusių ar- ri būt imajna daugiau 5c.
misijai.
Be to, parlamente buvo ap New York, Bal. 20. — Vakar
Siropo odai — 26,372 auks.
ir studentų.---------------------Pirm to Berlyne buvo pus- tariama taika anglekasių su čia lankėsi prezidentas Har- mijos ofieierų
Ryga. Gatvių laikraščiai pa
59
sk. sumai.
Berlyne valdžia m*- PASIBAIGĖ AIRIŲ SUVAofieijaliai paskelbta, jog at- kasyklų savininkais. Buvo ap dingas. Šito miesto Central
kėlė didelį liarmų, kuomet suži
Degtukų — 79,(MM) auks.—
ŽIAVIMAS.
paskelbė jokios ypatingos šven
pildymo komisija žodžiu buvo galvojamos priemonės, kad ta parke atidengta
nojo, kad Palanga pareina į
gen. Simon
Rūkytų žuvelių — 2,200 auk.
pranešusi Vokiečių vyriausy taika butų padaryta visiems Kol i var stovyla. Tas generolas tės. Uždraudė net vaikus paLietuvių rankas, kad net ir
Viso — 98,572 auks. 59 sk.
Vakar Cbicagoje pasibaigė
bei, kad Reiebsbankos aukso laikams, kad viešpatija nega yra vadinamas Pietinės Ame liuosuoti iš mokvklu.
Latvių St. Seime buvo
tas
sumai.
“
American
Association
for
tlie
atsarga pirm Gegužės 1 d, turi lėtų patirti buvusių nesmagu rikos išvaduotojas.. .Jis gyveno
klausimas pakeltas. Bet matyt,
AVASHINGTON. — Prezi Recognition of tlie Irišli ReIšvežta iš Lietuvos obuolių
būt depozituota Cologne ir Co mų.
vyriausybė nieko nedarė iš to
praeito šimtmečio pradžioje. dentas Hardingas išreiškė no public” suvažiavimas.
— 1,989 auks. sumai.
blenzo bankosna, kaipo
ap- Tečiau nieko ypatinga nerų, kad Suv. Valstijos visame Suvažiavime dalyvavo įvai Konfiskuota įvairių prekių liarmo, kad Kovo 31 d. Pa
drauda atpildymui.
nutarta.
langa su Šventąja upe jau ati
pasauly užimtų garbingiausių rių tikėjimų, partijų ir tautų — 16,999 auks. sumai.
ONTARIO PROVINCIJA
Vakar čia prasidėjo streiki
Vokietijos vyriausybė j tai
vietų lakunybės išvystyme, delegatų. Karšta agitacija bu Š. m. Vasario mėnesį įvež davė Lietuvai.
'SAUSA.”
ninkų
anglekasių
atstovų
su,
paskelbė,
jog tas komisijos
Tam tikslui nebus gailimųsi vo vedama už pripažinimų Ai ta į Lietuvą stiklo butelių —
Laukupėnų dvaras. (VįĮ|at-J
kasyklų
savininkais
konferen

reikalavimas negali būt pildo
.. Toronto, Ont.,. Bal. 29.— nei pinigų, nei reikalingo pa rijos.
•54,474 a liks. 49 sk. sumai.
viskio
apskr.). Šį dvarų valtlo'
cija.
Pramatoma,
kad
šiuo
mas dėl kelių svaigių aplin
Nes lakunybės
Kanados provincijoje Ontario sišventimo.
Paaiškėjo,
jog
ta
asoeijaciKitų
įvairių
prekių
19,797
nuomininkas Fuksas, kuris
kartu bus padaryta taika. Nes įvyko gyventojų balsavimai klausimas čia kuone visai bu
kybių.
auks.
59
sk.
sumai.
ja
skaito
apie
599,999
narių.
stengiasi visaip išnaudoti dar-i
Pagal apskaitymų iš Balan anglekasiai neteko savo tos prollibicijos klausime. Laimė vo užmirštas.
Nutarta, kad kiekvienas na Viso 74,181 auks. 99 sk. su bininkus. Prašalino kelias šei
galybės,
su
kokia
jie
pasirodžio 7 d.. Vokietija turėjo
jo “sausieji.”
rys Airijos nepriklausomybės mai.
tie streiko pradžioje.
mynas iš butų, šios kreipėsi
1,991,602,990 markių aukso at
AVASHINGTON. — Žemes iškovojimui duotų po 5 dol.
Išvežta
iš
Lietuvos
tik
obuo

prie
Gražiškių
Krikščioniiy
sargos.
niajame kongreso bute išnaujo Tuo laidu butų surinkta pus
TAIKOS REZOLIUCIJA.
lių
—
289
auks.
sumai.
JAPONIJA ŠAUKIA SAVIŠ
įDarbininkų Sąjungos pirminin,
priešakiu pastatytas ateivys trečio milijono dol. neskaitant
Protestuoja Vokiečiai.
Konfiskuota
įvairių
prekių
KIUS LAVINTIES MIko, (irikiečio, kuris su darbi
Washington, Bal. 29. — Čia tės suvaržymo ,bilius.
kitų
aukų
tam
pačiam
tiks14,547
auks.
29
sk.
sumai.
LITARIZME.
ninkais
nuėjo pas Fuksą. Šia
Talkininkai okupuotose Vo
kalbama, kad rytoj senate ar
pareikalavo nuo Grikiečio do
kietijos teritorijose įsteigė vi
tik nebus pakeltas klausima" CHTCĄGO. — Vietos pastos 11b
ŽINIOS
IŠ
VILNIAUS.
viršininkas
paskelbė
reikalau

Washington,
Bal.
29.
—
Ja

kumentų. Grikietis pasakė esąs
sų eilę muitinių.
; Plečiasi plaučių liga su intaikos rezoliucijos.
ponija
įgyvendina
visatinio
jąs
pastos
tarnybon
!,.,()()
bu>
f]
uenza
Chieagoj.
Sveikumo
d
darbininkų
pirmininku ir pa
Vokietija prieš tai pakėlė aš
o
“
Straž
Litwy
”
skelbia
šį
rodė pesą.
trų protestų. Notoje talkinin militarinio visiems jauniems Kaunas. Priemiestyje Vili- vusių kareivių. Jie bus apgin-; partamentas perspėja gyvento
1919
m.
dokumentų
rastų
kluoti
ir
saugos
siunčiamų
paj
us
vyrams
lavinimo
įstatymų.
kams Vokietija pareiškia, kad
jampolyje “Vaikelio Jėzaus”
Tuomet -Fuksas su savo sū
“<!los Litwy” arkyve:
tuo budu peržengiama Ver
numi išvijo darbininkus keitĮ
Tam tikslui visi Japonai dr-ja gavo buv. pantonų tiltų štų nuo plėšikų.
Bal. 27 d. Šv. Jurgio pa r. “Gerbiamam parapijos klebo
nai lieso taikos sutartis.
kdamus, o Grikiečiui mušė į
nuo 21 ligi 37 metų amžiaus sandelius, iš kurių sumanyta
QRAS. — Šiandie gražus o- svet. L. Vyčių Cliicagos Aps nui!
padaryti
didelę,
pavyzdingą
veidų; tuo tarpu šunim įtrau
šaukiami
Japonijon
iš
PbiliAnų dienų iš Mayenee buvo
Turim garbę prašyti gerbia
ras ir šilčiau; rytoj gali būt kričio choras rengia
labai
pranešta, kad okupuotose te pinų salų. Rytų Indijos ir Pie našlaičių prieglaudų su mokyk lietaus; rytoj vakare vėsiau. draugiškų, šeimyniškų vakarų. mų klebonų rytoj iš sakyklos kė jį į kitų kambarį ir pradė
la ir amatų dirbtuvėmis. Bet
jo kumštimis mušti. Gerokai
ritorijose talkininkų įsteigtos tinės juros salų.
paskelbti žmonėms, kad daro
apmušė, jrerdavo
jį karei
pertaisymui
iš
sandelių
į
prie

Nešaukiami
Japonai
tik
iš
muitinės ims veikti Balandžio
mas sąrašas duonai gauti, ir
THINGS
THAT
NEVER
HAPPEN
viams, kurie nerasdami kaltės
29 d. Muitas už siunčiamas salos Havvaii ir iš Suv. Vals glaudą reikia daug lėšų. Vieta
duonos gaus tik Limkijos pi
By
GENE BYRNES
paleido.
Grikietis sumuštas at
labai puiki ir sveika. Prie to
prekes turės būt mokamas au tijų.
liečiai. Duonos kortelės yra pa
vyko į Vilkaviškį /ras gydy
Žemės Ūkio Ministerija žada
ksu.
siųstos su žmonėmis, konpetojų, kuris rado trukusį au
PRAMATO KONSTANTINO duoti 5 deš. žemės, kad vaikai
tentingais, tuo reikalu. Jie tu
Vokiečių pasiūlymas.
sies butelį ir smarkiai apdau
PUOLIMĄ.
galėtų mokinties ir daržininrės dokumentus su musų ko
žytų veidų. Kol-kas Grikietis
Nauji Vokietijos karo atly
kavimo. Kiti “Vaikelio Jė
l HAU
miteto parašais ir jiems yra
dar nėra pasveikęs. Sužinojęs
ginimo pasiųlvmai talkinin Paryžius, Bal. 29. — Vietos zaus” dr-jos nariai nori toje
AMO
pavesta rinkti parašus, pasi
atsitikimų Darbo inspektorius,
kams, sakoma, busiu toki? pat, oficijaliuese sferose nuomo- vietoje įtaisyti inteligenčių pa
rašant kiekvienam pačiam sa
atvažiavo į dvarų įr, ištyręs
kokie buvo pasiūlyti buvusio nianjama, kad Graikų kara vargusių prieglaudų. Tas pri
1 Feso«I.O
vo pavardę ir vardų, o kas
B
oa y
lius
Konstantinas
veikiai
bu

skriaudas, pareikalavo darbi
je konferencijoje Londone, kuo
gulės nuo visuotinio draugi
nemoka rašyti, tai už jį tepa
Al
1H,J
siąs nuverstas nuo sosto.
ninkų būvio pagerinimo. Dar
met talkininkai nesutiko.
jos susirinkimo nutarimo.
XIN DOty
rašo koks geras padorus žmo
Šiuo kaitų, anot laikraščio Tam bus-dvi svarbi priebininkai tiioini labai pasipik
gus.
žasti.
Smūgis
Graikų
armijai
Plateliai,
(Kretingos
apskr.).
tino
ir žada atkeršyti. Už su
Temps, Vokietija nori,
kad
Pasirašyti, kad tie, kurie
talkininkai savo skolas, kūrins Turkijoje ir finansinis krizis Jau gryžo iš užsienio g ra pa i
mušimų darbininkų atstovo
nori gauti duonos, nori pri
Faksus bus patrauktas apy
skolingi Amerikai,
perkelti! pačioje Graikijoje.
Šnzeliai, kurie per visų karų
klausyti Lenkijai, bet kurie
ten
buvo.
Žmonės,
ypač
bėdi

gardos
teisman. Dar vis dva
Vokietijai.
nenori priklausyti Lenkijai,
Temps pareiškia, kad jei Vo ANGLAI ĮVES AIRIJON SA- nieji, kurių pas mus yra ne
o kitai valstybei, tiė žmonės rininkai su kumščio pagelba
VYVALDĄ.
kiečiai tokie širdingi, tad ta
mažai, susirūpinę, kad gal jie
negali gauti Lenkų duonos. nori pasotinti darbininkus.
sai perkėlimas visai nereika
nebegauti žemės. Girdėti, ža
Prašau gerbiamų klebonų pri
lingas. Sako, tegu talkinin Londonas. Bal. 29. — Pas da į Platelius atvažiuoti ko
imti mųsų "komiteto jgaliavima
kams moka atlyg. tuomet tai kelbta, kad Anglijos vyrinusv- kie Prancūzui. Bet Lietuvos
išduoti nuo savęs lindynių
k i įlinkai galt tnis pinigais nt-’bė ėmėsi durbtioties Airijon į- įstatymai rodosi stipresni už
tiems žmonėms, kurie galės
vesti savyvablų, nežiurint Ai grapų. Šuzelitii ir jo svečiams
mokėti Amerikai skolas.
Svetimų Salių pinigų vertė,
rinkti parašus.
rių nenoro.
Prancūzams ir bendra žemės
Prie šio pridedame pavyz mint nemažiau $25,000, Balaml. 19
Savyvaldos įstatymas Angli reforma neturėtų daryti jiems
14 ŽUVO, 100 SUŽEISTA
dį kaip reikia rinkti parašus buvo tokia pagal Merehants Lojos parlamento pravestas pra išimties. Ras mus bežemių ir
an and Trust Co.:
i poperį.
Rymas, Bal. 29.
Ttiseany eito Gruodžio 21 d. ir, kiek pa mažažemių daug. Grapai Šune
Kluščano parapijos komi Anglijos strerlingų svarui $3.93
I’iter-n»t’l Cartoon Co., N. V.
provincijoje seka smarki ko laukus, karaliaus pal virtintas. liai savo dvarus yra apleidę
Prancūzijos šimtui frankų
7.19‘
*hx*ue*
tetas
Tuo tikslu Airijoje pirmiau tiek, kad iš jų valstybei jo
va Italų nacijonalistii su so4,ž5
Pirmininkas t.'yp Bielievyč Italijos šimtui lirų
NEKUOMET TAIP NĖRA.
eijalistais. Įvairiose vietose sia bus įvykinami rinkimai at kios naudos nėra.
Vokietijos šimtui markių
1.58
191!) m. gegužės 28 d.
žuvo 14 žmonių ir apie 199 su stovų į du atskiriu Airių par
(
Priedas)
Lietuvos
šimtui
auksinų
Turiu bankoįe du šimtu ir septynias dešimts vieną do
lamentu.
žeista.
lierį daugiau, negu aš buvau suskaitąs.
I amkų VaršavoH Seimą.“ .Lenkijos Šimtui markių

Talkininkai Reikalauja Vokie
tijos Aukso Atsargos

RUSAI PABĖGĖLIAI TEGU
PATYS RŪPINASI.

NAUJAUSIOS ŽINIOS. I

C HIC A 6 0 J E.

LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE
ŠIMAI.

PINIGU KURSAS.

mat-

PLATINKITE

"DRAUGĄ.

i

trečiadienis, Baland. 20, 1921

DRAUGAS

Kviečia juos gryžti Rusijon.
kad išeitų vie
Katalikiškoji Prancūzų Laikraštija. pasiulydama,
|4KTt'VIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS Nes, girdi, jų pagelba Rusijos
nas bendras dienraštis. La
atstatydinime būtinai reikalin
Croix butų galėjęs neapsimti
Prieš
didįjį
pasaulio
karų
ros
į
tai
kokia
turėtų
būti
augir vienas išeidinėti, bet prisi
ĮRIi.m kasdieną išskyrus iicilėldicidus. ga.'
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą
PRENUMERATOS KAINA:
Prancūzijoje
buvo
38
milijonui
ščiausia
Prancūzijos
valdžių,
ir
laikė dienraštiškos sėbrijos ir
Bolševikai atmetė mintį pa
CH1CAGOJ IR UŽSIENYJE:
žmonių. Tarp tų apie 2U0;tX)0 kokia yra geriausia demokrati apsėmė. Kol streikas tęsėsi,
tai pasiųskite saviškiams i Lietuvą Amerikos Lietuvių
Metanu ....................... ..
>8.00 naikinti pinigus. Nes be pinigų
buvo
Žydų,
650,000
įvairios
ja.
Visi
tos
demokratijos
nori
Pusei Melų ...............
tol
Paryžiaus
dienraštija
bu
4.«° negalį vesti prekybos su užKatalikų
SUV. VALST.
rųšies
protestantų,
apie
500,tik
ne
visi
vienaip
jų
ima.
vo
ištiesų
bepartyvė,
nes
išei

St.oo rubežiais, pačioj Rusijoj be pi
Metunis .................................
3.00
Pusei Metų .........................
dinėjo vienui vienus dienraš
niginės sistemos negali būt 000 užsirašiusių laisvamanių
La Croix.
Prenumerata mokasl lškalno. Lai
arba
bedievių.
Visi
kiti
vadin

Didžiausias ir geriausiai or tis, už kurį ėmė atsakomybę ir
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos reikiamos tvarkos. Kai-kurione nuo Naujų Motų. Norint permai se Rusijos vietose šiandie ap davosi katalikais, nors ne visi
ganizuotas katalikiškas dien- katalikų vienuoliai ir socijalis
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
katalikystę
pildydavo.
Po
ka°rastis
... Prancūzijoje,
,,
•• • o gal, u
■ vi-• tai. To dienraščio spausdino
penas adresaa Pinigai geriausia eių- sieinama be pinigų. Bet ilgiau
J
r J
pti išperkant krušoje ar exprese "Mo1916 m.
ro Prancūzija, padidėjo, nes šame pasaulije, yra La Croix keletą milijonų egzempliorių.
taip negalės Imt.
ney Order’’ arba Įdedant pinigus 1
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Tukstančiai kentėtojų nuo
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daiktas apgaudinėti vieno ku rybai. Reiškia, tarvba išklau- Žodis) kitados buvo taip an šitas, būtent 600,000. Ta pati
Antra lekcija, tai Lapkr. 1 pasityčioti iš šventų tėvynės 2 Iki 4 po pietų: nuo 7 iki • vak.
Nedėllomia nuo lt iki &
rio gyventojų luomo. Bet dar sys abiejų pusių argumentų tisemitiška, kad Žydų neapy įstaiga leidžia savaitinį prie d., 1916 m., Lietuvių Dienos troškinių.
Tnlefanna Tarta M44
kantą
statė
beveik
augščiau
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met valstiečiams Imlų labai
si sumažinti užmokėsiu darbi “La Jotine Ivepubliųiie*” yra talikus per iškastų jiems duo žade.jo tuos katalikus skųsti kovos galo dar nesimato. Ka
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KATALIKAMS.

Nerviškas?

Dr. Milės’ Nervine

DR. S. MIKELIS

DR. A. A. ROTO,

Trečiadienis, Baland. 20, 1921

Dideli Ginčai už Mažą Salą.
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Atliekamu laiku tamsta gali g
Visur reikalaukit arba patys išsirašykit
užsidirbti po $50.00 ir daugiau 5
Perkirsti
kabeliai.
Ruiiiiąjume vandenyne (PaPAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ
į savaitę. Užsiėmimas sma- S
cifike), kurs užlieja vakari Pati sala Yap yra vokiškų
gus. Patyrimo agentavime ne
go apielinkės kviečiami atsi
WESTVILLE. ILL.
nius pakraščius visos Šiauri kabelių linijų centras, jungian
reikia.
lankyti.
nės ir Pietinės Amerikos ir tis Sbangliajų su Menado. Vo
Pinniau Westvillės Lietu Apšvietus choro paskutinis 220 S. State St., Ruimas 1422 |
siekia rytinių Azijos ir Aus kiškos linijos tad buvo priediChicago.
Juose paveikslais nušviečiama:
tralijos pakraščių, be kitų <li- nis kabeliais susisiekimas A- viui buvo suėję vienybėn ir praktikas bus Bal. 24 d., 4
1) armijos gyvenimus ir veikimas,
geros
iš
to
rodėsi
pasekmės.
vai.
po
pietų.
dėsnių ir mažesnių salų y ™! m(,rikai su visomis Rytų žali2) svnrbesni Valstybės gyvenimo atsitikimui,
Keikulingus vyras kuris yra tinka
Choro Valdyba.
smulki salaite vardu Yap. Ligi mis., Sugedus linijai (Juain- Daug surinkta aukų Lietuvos
mas dėl didelio darbo turintis gi ra J
3) Lietuvos ir kitų kraštų gamta.
yputttka išžiūra ir pasitikėjimu sa
Be to, ten rasit ir geresnių dailės raštų.
buvusiojo didžiulio karo ta ma Manila, depešos buvo galima reikalams, kurios, “tautinin
vimi, jeigu esi tokio typo žmogus
Kaina:
metams (12 Nr.) 35 auks., vienam num. 4 auks.
kams
”
užsipyrus,pasiųstos
per
SVARBUS SUSIVAŽIAVI mos galime tau užtikrinti gera pel
ža sala buvo žinoma išimtinai siųsti linija (Juam-Yap-Shangną.
Atsišaukite
Amerikoie
2 dolieriai
MAS.
vieniems pasaulio diploma hai. Buvo galimos taip-pat ki Lietuvos Misijų. Nors katali
Sales Managcr
Adresas:
Kaunas,
Generalis
Štabas,
220 S. Stute Str.
tams. Šiandie gi dėl tos salos tos kombinacijos depešoms sių kų buvo dauguma, bet nusi
“ATSPINDŽIŲ” Administracijai.
Koom 920 tarpe 9 išryto iki 3 po
(Jeg. 1 d., 1921 m., llome- pietų.
yra pakilę daleli tarptautiniai sti, taip kad susisiekimas su leido, nes žinia, kad tėvynės
ginčai. Nors tos salos apėmis Rytais visuomet buvo lengvas reikalus katalikai stato augš- stead, Pa., Šv. Petro ir Povilo
č.iau už partijų žvilgsnius.
pobažnytinėj svet., 3:30 iki pie Parsiduoda geras galiūnas taip-pat
ne kiek bus didesnis už vidu daiktas.
Ir susirinkimams svetainė, gera vie
tinį amerikoniškų miestų, di
Gražiai buvo surengta ir tų, įvyks L. V. Pitts, Apskr. ta.
Atsišaukite
Pakilus
karui
tie
Amerikai
džiulių pasaulio viešpatijų vy
Liet. Neprikl. trijų metų pa suvažiavimas. Visos apielinkės
Pamėginkite Uitojo.
1784 W. 51 Street
riausybės jos klausime susi susisiekimai buvo pertraukti. minėjimo šventė. Bet nelaimė kuopos turėkit už pareigų riamaino . ilgiausiomis notomis. Nes .Japonija visus vokiškus atnešė bolševikų su rezoliuci lvvaut šiame susivaž. nes yra
3107 So. Morgan Slrce!
Aptariamas tos salos likimas kabelius perkirto ir ligšiol jų ja. Vėliau biauriai Lietuvius reikalų.
H
8a užregistruotu v&isbaženkliu Suv. Valst.
CHICAGO, ILLINOIS
Patentu Biure.
nepataiso.
ministerių kabinetuose, parla
apšmeižė ir komunistinė “Lai Ar kp. nori Apsk. palaikyt
Telefonas Yards 5082
Naujame mėlyname pakelyje.
mentuose. Ir nežinia kada bus Jei amerikoniški kabeliai svė”. Žinoma, Lietuviai su ant toliausi .Jeigu “ne, tai nusi
ŪiValandon: — 8 iki 11 iš rytu;
PARSIDIODA DIRBTI V K
Visos tvirtos, gemalus užmušan
po pietų iki S vak. Nedėliogalutinai apspręstas jos liki butų buvę gerame padėjime, a- šaukė visatinų susirink imą, važiavę atstovai turi aptart Kainerčljtnių automobilių dirbimo iįj5
čios ypatybes šiame vaiste idėtos,
iflmis nuo 5 iki 8 vai. vakare.l
ir taisymo. Biznis išdirbtas per -10
su priemaiša priimniai švelnaus
merikoniškai pirklybai butų kad užprotestuoti.Susėję bolše- kokiam tikslui turi būt paskir metų.
mas.
kvepalo.
Partneris turi išvažiuoti j Lienupirkti visa arba part
Ruffleg yra labai paveikiantis
Sala Yap, kaip visos Karob buvę mažai pakenkta. Bet kad vikėliai rėkė, kad nereikia pro ti pinigai, nes ilo'itlU laukti ! tuva
nerio dalį, pageidaujama kad nusi
pleiskanų pašalintojas — begaliniai
šitie
perdažnai
intariamai
genmanytu nors viena iš Šių
darbu.
IK.2SB] 1 puikus plauku sutaisytojas, kuris
testuoti ir atšaukti. Atsirado negalima.
lių salos (kurių yra apie 600),
\Voodworkerio, Kalvio, Oxy-Acetyllpatiks kad
DR.
S.
BIEžlS
prie kurių grupės ji priguli, ^a> ^ai
tini iš to dide- ir tokių, kurie sakė, kad rei {šis susivaž. svarbus tuoini, ne. Veidelio arba salesmnno. Kreip
ir gačniauLIETUVIS GYDYTOJAS
kogreiėiausia nes tik pirmam
siaiypatai.
buvo atrasta Portugalų 1527(liu« nuostolius. Tuo tarpu Ja kia 'dar pagirti, vienok nubal kad Vyčių Pittsburgh Apsk. kitės
IK CHIRURGAS
pateks šj puiki proga.
!
♦"
2201
West
22n<l
Street
ugtais. 1686 metais salų Yap Ponijos pirkliai Rytuose veda suota protestuoti.
turi būt atgaivintas ar palai
Telpon AiLstiu 1719
Panai 6222
Aptiekoee
’C parsiduoda
nuo 8 iki 4:30
3114 VV. 42ud Si reel
pasisavino Ispanai. Ispanija kuopuikiausius reikalus.
Nežinia iš kur Danvillėn at- dotas. Iki šiol kp. mažai do 720 So.Valandos
ti
atris
’
ori
PI
C
|
z po 65c. arba
Cicero
Avė.
Cliieago,
Iii.
Amerikoniškų pirklybos fir sihaladojo bolševikas ir gavo mės tekreipė link Apsk. Kiek
tais laikais skaitėsi galinga
atsiųskite
75c., tad
vienai
kp.
žinotina,
jog
Aps

viešpatija ir tų salų palaikė mų vartojami kabeliai kartais u arbų
vienoje
krautuvėj.
atsiusime
per pašt$
ligi 1889 metų. Tais metais ji taip menkai veikia, kad, rodos, Jis meto visokius lape- kritys buvo tveriamas su tiks
Telefonas Armitage 9770
tiesiog iš
su kitom salom, Peleve ir La- laiškais susiekimas butų grei ims išniekinančius
MARYAN S. ROZYCKI
labaraLietu- lu, kad pagerint Lietuvos Vytorijos.
ML’Z.YKOS DIREKTORIUS
drone, buvo parduota Vokieti- tesnis, kaip kabeliais. Del to a- vos valdžių, kurstančius žinooiganizacijų, pagalinus,
mokytojas Piano. Teorijos Ir
ANT PARDAVIMO.
AtLUd' OZS IĮ [
jai už 3,300,000 amerikoniškų inerikoniškos firmos Kinijoj nes, kad neaukotų Lietuvos, kaį butV "aU«la Tautai ir Baž- Kampinis namas 2 flatų po 1 kam
Kompozicijos
Bitinai
2021 N. VVestcrn Avė.
barius.
Kaina
$5,500.
Atsišaukite
pas
reikalau
dol. Sala (Juani iš to turgaus Mažnai turi didelius nuosto- re.ikalams. Tas “cicilikučius Į nveiai.
Chicago, III.
savininkų
»■
kite
1 Tail-gi visi kuopų atstovai
lnivo išskirta ir pastaroji pa- bus, apskaitomus milijonais, subaigė kvailinti.
2434 W. C9 Stięel
kitokio
arba pas
pakelio.
Į
ir
svečiai
kviečiami
minėtan
daryta sutartimi teko Suv. Imlomiausiasdaiktas tai tas,
Žiūrėkite,
Kvailiu, ir Pupam-ka
Kai buvo vienybė, tai nu susivaž. Jis turės nuspręst Ap
F
AD/RICHTFRftCO
\
kad
butų
Telefonas
Ptillinau
S.M
i
K
S4»
VV.
33
Street
Valstijoms.
kari amerikoniškas kabelis tarta surengti vakarų su pro( HUSH • t PMIMAt Hi UC ■ •
INKARO
Dr. P. P. ZALLYS
RKOOKLYN
J
skričio
likimų.
Kuomet pakilo buvusis di- dažniausia sugenda Kinijos pa- rama Lietuvos naudai. Pa
vaisI
.jiLVV YORK
'■
Lietuvis Dentistas
baženklis.
ANT PAHOAV1.MO.
džiulis karas, Japonija paėmė kraščiais. Japonija kaltina už imta mokintis “Išeivis” ir Liet. Vyčių Pittsburgh Apsk.
10801 8o. Mlehigan Avenne
Mūriniu
įminus
ant
dviejiį
pagyve

Anelė J. Aučiutė, rast.
[toeeiand, III.
savo kontrolėm visas Vokieti- tai jūrinius plėšikus. Bet tik- turėta praktikos. Išėjo nesu
nimu, pu garadžiu, j gražiam Oak
VAIANItOS: f) ryto Iki S vakaro,
l’ark, netoli Jackson Boulevardo. Tu
ei. Pullman 342 Ir 8180.
jos salas Ramiųjame vanile- renybėje turi būt kas kita.
sipratimas dėl kokių ten žo
ri visus naujausius jtaisiinus, randus
nyne. Ir ligi šiandie jas visas Tatai tame ir yra visa prie- džių. Vieni užsispyrė išmesti MARŠRUTAS PRAKALBŲ neša $1,440 į metus, Kas nori pui
kia vieta tai šitai yra didelis bargevaldo.
I žastis, kodėl ta maža sala Yap tuos žodžius, kiti palikti. Nors L. R. Kr. ir šv. Vincento a nas. Prekė $1 1,500.
J. P. WAITCHEES
Parsiduoda Oak Parke
Paulo dr-j?:j reikalais.
šiandie taip daug pagarsėjusi katalikų buvo dauguma, vie
Reikalauja sutarptautinti.
6 kambarių resideneija, puikioj aLawyer
ir kodėl dėl jos pakilusi diplo nok atsisakė. Pasiliko vien
pielinkėje, naujausios mados gyveni
LIETUVIS /ADVOKATAS
mas, ant kornerinio Uoto netoli Ci
Buvusioji taikos konferenci matinė kova.
Vakarais: 4509 S. A-liland Avė. j
tautininkai su “cicilikais”. Gerb. kalbėtojai, Dr. A. K. cero,
Preke $0,000.00.
Tel. Yarda 10 5 S
Rutkauskas
ir
kun.
J.
Petrai

Kada .kankinies
dėl
galvos
ja Paryžiuje ir paskui Tautų
Atsišaukite pas
Taikos konferencijos metu Bet gali sakyti, kad visa ko
Dlen. Koom 518—159 N. Calrh 81
si—n
ka la regėj'mus sg
►Sąjunga tų visų Vokietijos sa-* Suv. Valstijų plenipotentai ma misija pateko “cicilikų” ran tis pasižadėjo Imt šį Balandžio John Toleik 714 S. Higliiaud -tie.
Tel. Randolph 3507
psta kaitant, su:, ant ar tolyn
arba pas
žiūrint
- tai reiškia, jos pri
lų mandatų pavedė Japonijai. žai rūpinosi amerikoniškais rei kosna. .Minėtas komunistas su- mėnesį su prakalbomis šitose
Wal(er J. Norkus,
valote kreipties j manę klausti
3120 S. ilalsled Sireet,
Ar tan mamlantan turėjo inei- kalais. Tad Yap ir pakliuvo kiršino visus “cicilikus”, sa vietose:
patarimo dėl jūsų akių: mano
20
inetii
patyriu,as
suteiks
[Tel. Canai 257 Vak. Ganai 21.18
ti ir sala \ap, kol-kas neiš- .j'ajX>iių rankosna. Šiandie no kydamas, kad jus remiat Lie 22 d. (Jary, Jnd.
jums geriausį patarnavimą, dėl
Akiti, Ausų, Nosies ir Gerklės
ANT PAKOAVI.MO PER
rištas tas klausimas,
rimą pataisyti tų klaidų.
tuvos valdžių. Tada tie pali 23 d. Cicero, III.
Ligos gydoma specijalisto,
SAVININKA.
W. F. MONCRCFF, M. D.
Buvusis prezidentas WilsoA. U.
ko baisiausi Lietuvos priešai. 24 d. (Jrand Rapids, Mieli.
5 kambarių medinis namas su
n ilgšių, elektra, furnace šiluma, ša
Lietuvis Gydytojas Ir
nas sakė, jog mandatas netu
JOHN J. SMETANA,
Girdėtis, kad vak. atidėdamas 25 d. Detroit, Mieli.
ligatviai sudėti, randasi Lietuvių aChirurgas
rėjo paliesti tos salos. Bet Ja
pielinkej netoli šv. Kazimiero Vie
aku; specijalistas
26
d.
Cleveland,
O.
ant rudens, bet greičiausia vi
1821 So. Halsted Ntreėt
nuolyno. Kaina $3,500. Atsišaukite.
ISO
t
S, Ashland Avė., Chicago.
ponija ir išdalies Anglija tvir
27 d. Du Bois, Pa.
Valandos: 19 iki 12 ryto: 1 Iki 4
0821 S. Campbell Avė.
sai jo nebus.
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos
Tel. Kcpiiblic 278(1
po plet. ( iki 9 vakare.
tina priešingai. Trumpoj atei
29 d. Pittsburgh, Pa., Šv,
Kainbaris 14-15-16-17
Prezidentas
Masaryk.
Per
40
vai.
atlaidus
katali

ty apie salos likimų spręs Tau
Viršui PLATT’S aptiekos
Vincento parap.
Tėntykite mano parašą.
kų bažnyčioje, "tautininkai” 30 d. Pittsburgh, Pa.
tų Sąjunga, anot žinių iš Eu
Valandos: nito 10 ryto iki 9
vak. Nedėliotais nuo 9 ryto iki
ropos. Tečiau jos likimas, kaip f'eko-Nlovakijos prezidentas pasikvietė Dr. Alseikų su pra Visose augšėiiiu paminėtose
12 d.
Masaryk
labai
sunkiai
serga
kalbomis.
Pirmų
vakarų
žmo

Juozo čižausko
matosi, daugiausia prigulės
vietose prakalbos prasidės 7:nuo prezidento Hardingo rei Buvo kviestas pats geriausias nių suėjo nemažai, daugiausia 00 vakare. Dr. Rutkauskas ne 1) Kas prisius 1 dol. gaus 1fi S
ADVOKATAS
»
kurie
pakėlė senai parvykęs iš Lietuvos. Jis Naujų Labai gražių Dainų niiš- _
kalavimų. I’rez. Hardingas no spccijalistas gydytojas iš svt “cicilikų,”
Ofisas DidmiestyI;
®
ri, kad sala Yap butų sutarp- tiiiios šalies, bet nei jis nega trukšmų agituodami msluoti papasakos daug žingeidžių ži rarn chorui. Pusę tuzino arba dau | 29 Sonth fo Saite SUee.
Prezidento aukų ir visokius statė kalb.
giau atiduodam daug pigiau.
Kambaris 824
tautinta. Rodos, to buvo norė lėjo pagelbėti.
nių
iš
Tėvynės.
Gydo spccijaliai visokias vyry Ir!
sveikata
laivo
šiek
tiek
page
Kas prisius 50c. gaus: AspcrTelefonas:
Central <89*
klausimus.
Aukų
surinko
vos
jęs' ir buvusis prez. IVilsonas.
motoru lytiškos ligas
Gerb.,
malonėkite
pasisteng

gesme, Vidi aųuam, Avc Maria,
rėjus, bet ji vėl pradėjo eiti 26 dol. su centais. Katalikų
/•itii iia.Jiuii
ila.li. uit Lu., kampus Wosti Surengti prakalbas paskir lustus ut Paima ir Laudate Doin., | Vakarais, 812 W. 33rd St *
Sala Yap skaito apie 80 ket blogyn. Nėra abejonės, kad
.
tem Avė., Chicago
prakalbose nebuvo: visi buvo tomis dienomis.
Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak.
virtainių mylių ekvatorinio ty- kelioms savaitėms praslinkus
mišram chorui su vargonais. Pu g
Telefonu: Yardn 4«S»
s
bažnyčioje. Tat ir parodo, kaip
ryno, kelių bambuso ii- kokoso Masaryk turės mirti.
se tuzino arba daugiau atiduo
duosnųs “tant.” Lietuvos rei
dam daug pigiau, galima gauti pas
gojelių ir kelias dešimtines
AMERIKOS LIETUVIŲ
f'eko-Nlovakijos politikai rū kalams.
“jamų” (valgomosios šak
J. KERBER
Darbai pas mus anglekasyknys). (Jyventojų skaito apie pinasi, kas bus jo įpėdinis.
Orchard Lake, Mich.
okykla
padėtus pinigus. Jeigu pirksi mu
Masaryk buvo profesorius lose ir-gi neina. Dirbama vos už
8,000.
sų
rekomenduojamus.
užtikrintus
Mokinama: angliškos ir lietuviškos
1900 S. Halsted Str.
Kai-kurie 3 dienos, bet daugiausia po 2
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
PIRMO MORGEČIO
ĮHiiiiiiiiiiiiimmiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTad už kų čia gali Imt tokie ir mokslininkas.
nografijos, t.vpmvriting, pirklybos tei
abejoja
ar
jo
veikalų
moksliš

STel. Cannl 257
=
Tel. t n imi 2118
sių, Suv. V.ilst. Istorijos, abelnos isto
savaitėje.
Mainerio Pati.
AUKSO B0NDSUS
dideli ginčai? Atsakymas: pa
rijos. geograiiji s, politlklnės eoknoValundos: 10 ryto ikt 8 vakare
ka vertė laivo taip didelė, kaip
Procentai išmokami du kartu j metus
jūriniai kabeliai.
im.toH, pilietystės. dailiarašystės. ,
Gyvenimas:
biie
vienoj
bankoj,
jų reklama. Dar labiau negu
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
DUQUESNE. PA.
Rondsai po $100 ir $500. Gali pirkti
2811 W. 03id Str.
4 valandos po pietų: vakarais nuo 6
Amerikoniška
kompanija mokslingumu Masaryk’as pa
ir lengvais išmokėjimais.
Iki 10 vai.
_
Kampas 18th St.
Tel. Prospect 3466.
“Coinmercial Cable Co.” po ii sižymėjo katalikystės neapy
SValand.: 9—12 rytą, ir 2 9 vak ”
3106 S. Halsted St., Chicago.
Prakalbos.
Perkame, parduodame, mainome ir uiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiun
gų ir sunkių darbų ir po dide kanta.
duodame inforniacljus apie jvairių
lių išsilėšavinių 1903 metais
Balandžio 24 d. Apšvietus komp. ftėrus.
IBI
*
$<= a « s «.a# «
pabaigė vesti kabelį per Ra
Dailės choras iš 102 kuopos
Vokietijos Didžturčiai.
Kreipkities j Lietuvių Jstaigų
iTelefonas Boulevard 9199
miųjį vandenynų. Tasai kabelis
S’. L. R. K. A. sk. rengia pra PEOPLES INVESTMENT CO i g
Skubinkite užsisakyti 1921 metams
Room I 122 ! *
iš San Erancisco eina į (fono
Vokietijoje dabar yra daug kalbas CaiTiegie Lebiai-y sve 220 S. States Street
Tel. Ilnnison 2021
Chicago, III. I 2)
DENTISTAS
0.
bliu, iš tenai į Miriwny salas, vargo ir kentėjimo. Teėiau< tainėj. Pradžia 7:30 vai. vaka
3331 South Ilalstod Str.
o
nuo lų salų pasuka į Šiaulius yra ir didžturčių, kuriems nie ro. įžanga visiems liuosu. At- Kasdien Ir nedėllomls nuo 12 iki 3 “{Valandos: 0—12 A. M.
*
"
1
7—8 P. M
?
ir siekia salų (Juani. Iš (Juani kas nerupi tik lėbauti ir link- silankusieji tosna prakalbosna po piet.
išsišakoja į tris linijas. Viena smintis. \’okietijos Raudonojo daug kų naudi ilgo išgirs ir pu
Jis nušviečia musij armijas gyvenimų ir darbuotę.
linija eina į šiaurius salon Ba Kryžiaus direktorius išdavė matys. Bus keturi kalbėtojai, PRANEŠIMAS W0RCES
K—
Jis duodu daug naudingų patarimu kariuomenės reikaluose
TERIEčIAMS!
niu, kur jungiasi su japonišku .jos prezidentui raportų, pažy Apšvietus choras dainuos nau
Jis suteikiu žinių apie kilų valstybių urmijas.
VVorecbterlcėial
norėdami
pirkti
kabeliu į 'l'okyo (Japonijos mėdamas didžturčių širdies jausias lietuviškas dainas. Pia Lietuvių
Prekybos Bendrovės fiėrų
Jis parodo musų prieių karines pajėgas ir ieško kelių joms
sostinė); kita eina tiesiai j sugedimų, kuomet sale jų dau nu skambins .J. Bernotaitė, E. arba siusti pinigų saviškiams Lietu
Praktikuoja 29 metei
nugalėti.
gali ai likti savo reikalus per L.
Ofisas 8149 Ho. Morgan St
Manila (Pliilippinų salose), gi gybė žmonių kenčia šaltį ir St ulgiiiskaitė gros smuiką. von.
Prekybos H-vės Įgaliotini ngontąKurtė iJ-ro Ht.,
Chicago, IU.
Jis neša kareiviams mokslų, duoda jiems dailės ra/tlų.
iš ten į Kinijos miestą Nliang- bailų.
Taip-gi pianu skambins A. Me- mokslelv) Ignų Burką. Taip-gl su
BPECIJ
ALIUTAS
telkia visu retkallagu
informaci
lodei kiekvienas pilietis, kovojus «lel Lietuvos nt'prikh’ ■Vyrišką, taipgi chro
bajij; trečioji linija pasuka luI’i ezidentas Ela'rt per kanc laiisk.iitė iš Vilmerdingo, Pa., jas Ku reikalais kreipkitės šiuo ant Moteriškų. nišką
somybės,
privulo skaityti
Ilgą.
bjaus į pietus ir eina į sala leri kreipėsi į visas valdžios o V’. Medonis dainuos solo. E. rašu:
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto
“KARĮ”
iki I po pietą, ano « iki t valas
Ignas J. Barkus
Yap. To ji visa kailelių sistema j šakas, kad .jos sirstahdiiilų Bernotaitė atliks dialogų, o A.
dą vakar*.
Nedėllomls rtuo « iki I po piat.
16 Golumbia St.
Kaina Amerikoje metams 2 dolien -t
tini daugiau dešimties tūks didžturčių išdykavimų, kiek Aučiutė kalbės a|ne jaunimų.
TulnftMia* Ta
MI
tančių mylių ilgio.
tat leidžia įstatai.
Tai visi Lietiniai iš.PittsbnrWorcester, Mas*.
iaax> ai m vrnaai

ATSPINDŽIAI

Dr. M. Stupnicki

1311

uJJles

į

♦

COnTEHTS

Saugok akių regėjimą

DR. P. Z. ZALAT0R1S

SMULKIOS ŽINIOS.

MUZIKA!

Gausi 7%,8%

j V. W. RUTKAUSKAS į

DR. A. L YUŠKA.

KOL n HM

DR. C. KASPUTIS

M

K Km* H

“KARI”

DR. 6. M. GLASER

ai

Trečiadienis Baland. 20, 1921

D R A O B S S

i

CHICAGOJE.

38 Iš A. L. R. K. LABD. SA GOS Įmitę po $10.00. TE. Zalkauskienė $8.00. Sykiu $93.00. Au
CENTRO SUSIRINKIMO.

3

kotojams, darbi niukinus ir vi
(Kovo 30 «!., 1921 m.)
siems bazarą lankiusiems nuo
Atstovų ir atstovių daugiau širdžiai ačiū, bet ypatingai ko
POLICMONAS PERŠOVĖ
misijai S. Šlušniui, A. Kadasia atsilatikė iš 3 kuopos.
Įsigyk čionais savo nuosavybė, Chicago priemiestyj. Dailiausia augščiausia
POLICMONĄ SALIUNE,
Artinanties Šv. Antano ir vičiui ir J. Kardeliui, nes jie
apielinkė vakarinėje dalyj Chicagos.
daugiausiai prie to” pridėjo
Vainikų
(Decoration)
dienoms,
Užpraeitą naktį suliniu* po
Tik h h.tirs ir matas ukes .mes dar tik 4 mėnesiai kaip pradėjome pardavinėti, Jan turime daną
nutarta pagaminti
dėžu triūso.
num. 208 Kast 39 gat. policpardavę ir jau daug Lietuvių yru pirkę, Delko Lietuviai taip smarkiai perka nuo musų? <» tai dėlto,
DIEVO APVEIZDOS PARA
kad musų lotai ir mažos ūkės išrodo tuip put, kaip musų Lietuva: apielinkės yra labui puikios, apatrčių. Ženklelius apsiėmė paga Ačiū taip-gi musų gerb. dvainonas Williarn J. I leffernan
gusios gražiais medžiais žemė yra auffšta ir sausa. Oras yru sveikas ir tyras. Kas atvažiuoja j tų aplesiškijai, kleb. kun. A. SkrypPIJA.
minti 3 kp. moterys ir mergi
llnkę, tai visai Jaučiasi esųs Lietuvoje. Mes stengiamės kuoduugiausia Lietuvių sutraukti, kad padary
iš Englewoo<i policijos nuova
kai,
kun.
N.
Pakalniui
ir
kun.
tų gružiausia Lietuvių kolonija. Kurie vra pirkę nuo musų, visi yra užganėdinti, ir je gu tamsta pirk
nos, pasitarusios su A. Zn Mo
dos mirtinai jieršovė policmosi nuo inusų ir-gi busi užganėdintas.
Sekmadienyje, Gegužės 1 d„ kiem1.
A. Martinkui, už platų paaiš
ną Eduardą MeNaniaia
iš
Pirkite sau mažų likę arba didėt) namui lotų, mes tamstai pagelbėsime pnslbudavotl namus ir
3 vai. po pietų, Dievo Apvai
kinimą bažnyčioje, nes kitokių
duosime ant lengvo Išmokėjimo.
Stanton avė. policijos nuova
zdos bažnyčioje bus pašventi Našlaičių Savaitės reikalai. skelbimų ir neturėjome.
Tamstos pinigai įdėti į nuosavybę, vedu tamstų prie kiltesnio gyvenimo ir apsaugos tamstų nuo
dos.
išnaudojimo ir jus liekate savininku savo nuosavybės. O jei jus mokate kituin rendų, tai jus nieka
Paskui buvo priėmimas drau
nimas stovvlų: Šv. Juozapo Kai-kuriose kuopose buvo
Po to policinonas Uerffernan
dos nepatupsite savininku, ir jeigu jus pirkaite, busite užganėdintas. Jeigu pirkaite dabar, tai tamstos
(auka Juozo Milkevičiaus), nuomonė Naši. Savaitę atidėti gijų atstovų. Šis dalykas tik
daugiau laimėsite, nes daug žmogui yra progų užsidėti visokių biznių. Katras pirks pirmutinis, laimės
pasprūdo ir nežinia kur išbu
daugiau.
Šv. Kazimiero (auka Kaz. Ka patogesniam laikui, kad ir ru- rai nustebino. Musų gerb. drvo, kuomet per naktį jis poli
Geriausia transportacija. kokia tik randasi apie Chicagų. Vienas didžiausias bulvaras eina iš Chi
dai ičiutės
ir Kaz. Matijo; lenio metui dėlei dabartinės jos netiktai prisiuntė atstovus,
eagos Į vakarus tiesiog pro musų propertę. Taipgi turime geriausių trunsportacijų Burlingtono gele
cijos buvo ieškomas.
bet ir stambias aukas. Sekan
šiauš) ir šv. Gabrieliaus (au
žinkelio; eina G0 traukinių Į dienų, kaina tik 12 centų atvažiuoti iki viduriniesčio t'liicagos. Ant
traukinio žmogus trigubai gauni geresnį patarnavimų kaip ant gatvekario.
Bet ant rytojaus pats atėjo ka \ in. Bitino), šitie gražus lednrbės. Kitos kuopos uoliai čių dr-jų atsilankė atstovai su
savo policijos nuovadon ir pa bažnyčios papuošalai įtaisyti rengiasi prie darbo.
MeS turime pirkę 1.000 ūkio žemės ant Burlingtono Unijos — geriausios ir derlingiausios žemės,
aukomis: Šv. Pranciškos Ry
kokios tik randasi vakarų Chicagos apielinkėje. Mes turim pardavimui į trumpų laikų; parduodam la
sidavė.
Kuopų raportai.
idai pigiai ir duodam ant lengvo išmokėjimo. Nepralieskit šitos progos.
mietės mot. ir merg. dr-ja
atminimui nesenai atsibuvusių
•Jis buvo klausiamas, kodėl misijų. Šventinimus atliks Tė Abelnai iš visų kuopų atsto $40.27. Ji yra Garbės narė. Sal
jis tą padarė, sako nežinojęs, vas Alfonsas Maria, Pasijonis- vų matėsi, jog visose
visose kuopose džiausios Širdies moterų ir
kad McNamara esąs policmo- tas.
eina pagirtinas veikimas au merg. dr-ja $25.00. Ji dar nė
nas. Nes kai}) jis, taip tasai Su šiom apeigom prasidės ginant Našlaičių namo fondą. ra Garbės narė, het pasižadėjo
KUPONAS
Jeigu Tamsta negali atvykti j ntusų offiea tai išpildyk š) kuponų. o mes pasiunsime
ir jų dar du kitu draugu po- gegužines pamaldos. Dalyvaus 5, (i ir 8 kuopos jau pasiimto tapti ir padarė pradžių.
Tamstai pilnas informacijas.
licmonu buvo civiliuose rūbuo choras ir par. mokyklos vai sios kolektorius per namus. 5 Šv. Stanislovo vyrų dr-ja
PAUL P. BAUBLY.
1404 W. 18-th Street
Gerbiamieji; Nepadedami manęs po ahligacijoinis Tamstos galit pasiųst man pilnas in
se. K
kučiai procesijoje.
k p. pranešė, kad einant per $25.00, Didžiojo Lietuvos Ku
formacijas apie Tamstų Didelės Priemiestines l'kės ant Burlington Gelžkelio linijos.
Paklaustas, kodėl jis po to
namus jau turi surinkus aukų nigaikščio Vytauto vyrų drVARDAS ir PAVARDE
Šovinio nebuvo namie ir ko Gegužės 1 d. Dievo Apveiz- virš $200.00. Darbas sekasi. ja $10.00, Šv. Elzbietos mot.
ADRESAS ......... ..............
dėl nepasiliko pas savo auką, dos par. svet., po pamaldų baž Žmonės našlaičiams prijaučiu. ir merg. dr-ja $6.00. ši dr-ja
atsako, kad jis buvęs daug nyčioje, parapiojs vyrai įrengs
yra Garbės narė. Šv. Kazimie
“nuilsęs,” tad norėjęs pramie labai gražią vakarienę su tik Raportas Agitacijos komisijos. ro Karalaičio vyrų dr-ja $6.00
goti. Gi kad nebuvęs namie, rai puikia programa. Tikisi Našlaičių Savaitės reikalais Ji yra Garbės narė taip-gi. Šv.
lai jis nesugvvertąs gražiuo skaitlingo žmonių atsilanky tuopoms pasiųsta po du laišku Veronikos mot. ir merg. dr-ja
Sfju su savo moterimi.
mo.
(klebonui ir vienam iš valdy $6.00, Šv.Jono Krikštytojo vy ITel. Yartls 0606 Blvd. 8448
Sakoma, saliune pakilusių
Dr. V. A. ŠIMKUS
bos narių). Atsakymų dar įm rų dr-ja $6.00, Šv. Kryžiaus
Lietuvis
Gydytojas, Chirurgu Ir
ginčų metu 1 leffernan pama Mot. Sąjungos 3-čia kuopa auta.
42 f!ROADWAY
---- w
vyrų dr-ja $6.00, Šv. Petro ir
NEW YORK.N.Y
Aknšeras.
TIEKI
Reikmė
Be
Persėdimo
15
NEW
YORKO
Per
LIBAVĄ Arba
tęs, kad McNamara norįs iš rengia vakarienę Gegužės 7 d
8203 8. Halsted St. Chicago.
Perstatytas į agitatorius bei Povylo vyrų dr-ja $6.00. Viso
HAMBURGU — EITKŪNUS
į Valandos: 10—12 iš ryto 1—3 Ir
sitraukti revolverį, tad jis vei Dievo Apveizdos par. svet.
kalbėtojus p. Jonas V. Dimša. $136.27.
į LIETUVA
|«—8 vakar* Ned. !•—13 18 ryto
kiau tą atlikęs su savo revol
imi, klausia p. Dimšos, ar Draugijos, kurios įmokėjo po SLaivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriuba pač-to laivai Išplaukia:
veriu ir peršovęs oponentą.
L. Vyčių 4-tos kuopos cho apsiimtų patarnauti katali $6.00, pasižadėjo kas met mo
S. S. “LITUANIA” Aprll 13
“POLONIA” Gegužio 18
“ESTOOTA” Gegužio 4
J“LITUANIA” Birželis 1
Policinonas Heffernan su ras ruošiasi prie pastatymo kams, kaip patarnavo laisva kėti, .kaipo metinę duoklę.
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviams
J
savo keistu aiškinimos save tik naujos operetės ateinančiame maniams nuvesdamas daug ka Musų parapijos draugijos, ATel. Canal 6222
Kreipkitės prie musų ųgentų jūsų mieste arba pas
DR. C. K. CHERRYS
R.
KEMPE, General \Vestcm Passengcr Agcut
rudenyje.
kaip
visakame,
taip
ir
šiame
ląbjaus Įklampina. Matyt, ši
talikiškų dr-jų į taip vadina
•J
LIETUVIS DENTISTAS
«
120 North I.a Šalie St., Chicago, Illinois.
žvilgsny užėmė gražią vietą. įj.2201 Wcst 22-nd & So. Leavitt SU*
tame atsitikime turi būt kas
Bal. 23 <1. Dievo Apveizdos mą “Chicagos Lietuvių Tary Garbė ir širdingiausias ačiū oi
Chicago
4J
nors ypatingesnio. Labai blo par. svet. L. Vyčių Chicagos bą”. Čia Dimša išsireiškė esąs
^Valandos: 9:30 A. M. to 12 N.£
#
1:00 P. M. to 8:00 P. M. oi
joms.
,,
ga, jei patys policmonai ima
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIlllllllil
Apskričio Atletų ratelis ren įtartu ir įžeistu už uolų jo pa Ačiū taip-gi musų gerb. kun.
šaudyties.
gia gardžią vakarienę su pui sidarbavimą laisvamanių tary A. Martinkui. Jis pašvenčia
bai. Sakosi, jis esąs geresnis
kia programa.
VALENTINE DRESMAKING
MIRĖ COOK APSKRITIES
katalikas negu kiti ir matyda daug laiko eidamas į pašelpiCCLI.EGES
'
IŽDININKAS.
241)7 W. Madiaon,}
mas tautos reikalus galvą gul nių draugijų susųrinkimus ir '6205 S. Halsted,
IŠ CICERO.
1850 N. Wells SU
aiškindamas
Labdarybės
idėją.
dęs eidamas su tautiečiais
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
5 laikrodėlių,
laikrodžių,
lenciugelių,
karolių
AVest Baden Springs, Ind.,
Siuvimo, Patternų Klrpl-3
Dr-stė Liet. Kareivių rengia (tautihinkai-laisvamaniais), o Viską suėmus pasirodo, kad .mo,Moko
Deslgning
bizniui
Ir
narnama.J
staiga mirė Cook apskrities iž balių Bal. 23 <1. Šalčio svet.,
mes, Lietuviai,esame pilnai su ‘Vietos duodamos dykai. Diplomai.) E ką tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų.
šiandien,
matydamas
reikalą
Turime gramafonų rekordų, rožančių,
.Mokslas lengvais
atmok ėjimais. 2
dininkas Hari y K. Gibbons, kurio pelną skiria nariu uni
našlaičiams, dirbsiąs su katali- sipratę ir geriausių norų, jei Klesos dienomis ir vakarais. Va-1
demokratų partijos
vadas formoms..
kryželių ir kiti} religijinių dalykų, ta‘reikalaukit knygėlėa.
tiktai dalykas yra aiškus.
kais.
Tel. Seeley 1643
šiaurinėje Chicagos dalyje.
vorų užtikriname prekę prieinama.
Tyla.
SARA PATEK, pirmininkė.4
P.
S.
Kai-kurie
žmonės
pasi

Praeitą šeštadienį jis ten bu Bal. 10 d. Šv. Antano par
vo išvažiavęs porai savaičių svet. dr-stė Saldž. Širdies V. tenkinę tokiu p. Dimšos pasa CHICAGIEČIAI. ATSIIMKIJ. WENCKUS
kymu,
ketina
jį
kviesti
į
kal

atostogosna. Išvažiavo seiku Jėzaus susirinkime nutarė į
TE LAIŠKUS.
Laikrodininkas
telis. Tenai, sakoma, jį pagul draugiją priimti be įstojimo bėtojus savo kuopose. Kas žiu
3327 So. Halsted St.
Chicago, III.
a? tas butų išmintinga? Lab Chicagos pašte (vidumiesty)
dė širdies liga.
mokesnio narius nuo 16 iki 20 daringoji Sąjunga priklauso prie Adams ir Dearborn gatvių g Perkėlė teavo ofisą po num R
iiitiiiimimmiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiitiiiimiiiimiimiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiii
metų. Ši draugija yra tarp pir
*4729 So. Ashland AvenueJ
PAVOGTA DU AUTOMOBI mutinių rėmime visų prakilnių prie Am. Lietuvių Katalikų randasi atėję iš Lietuvos laiškai
Federacijos. P-nas Dimša yra žemiau įvardytiems asmenims, ku- Jg
Spceljallstaa
R
LIU SU MĖSA.
reikalų. Patartina į ją įstoti. uolus narys organizacijos pa riij delei adresatų persikėlimo gDZIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGUg

Tveriasi Nauja Puikiausia Lietuvių Kaiunija

MUSU REPORTERIO UŽ
RAŠAI.

Paul P. Baubly

1404 W. 18th St„

Chicago,

lU IiU lU lIU U IIilU IIIIIIIIIIIU IIIIIIIIIIIIIII

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

s DR. CHARLES SEGAL J

sivadinusios “Chicagos Lietu
vių Taryba”. Tik aklas nema
to, kad C. L. Taryba varo
smarkią kovą prieš Federacijų.
Įsileisdama p. Dimšą į savo
veikliųjų asmenų tarpą Lab
dalingoji Sąjunga į Federaci
IŠ NORTH SIDĖS.
ją įvestų jos priešų uolų renuV
Bal. 17 d. Šv. Mykolo baž- ją. Nei viena Labdarybės kuo
Ai- pa nebus taip neišmintinga.
GARSINKITĖS “DRAUGE. ” nvčioje nukentėjusiems
J. Šliogeris.
rianfc surinkta $65.00.

Vakar iš galvijų skerdyk
lų važiavo du automobiliu su
mėsa. Ties Ashland ir 40 gat
vėm abudu automobiliu užpuo
lė plėšikai.
Šoferiai buvo išmesti iš au
tomobilių ir plėšikai nuvažia
vo su mėsa.

Šv. Dievo Motinos Sopulin
gos dr-ja' susirinkime Bal. 24
<1. Šv. Antano par. svet. nau
jas nares priims už pusę įsto
jimo mokesnio.

kiton vieton arba kitokių priešas- IValandosnuo įo iki 12 išryto; nuof
' H2 iki S po pietų; nuo 7 Iki 8:80|
čių išnešiotojai negalėjo surasti. vakaie Nedčllomls 10 kli 1
g
Telefonas Drcicl 2880
a
Laiškus palima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės
įėjus po dešinėj pusėj), prie
pirmo langelio, ant kurio viršaus
S. D. LACHAWICZ
parašyta ADVERTISED.
LIETUVY8 GRABORIUS

1018—Marlauskas Meri,
1020—Matejunas John
1030—Moskui .Tonui
1032—Mondzejauskui Jonui,
1049— Pakalniškiui Prane.,
1050— Patejunui Adomui,
1056—Pilkiui Adomui,
1060— Rauhiekiee Rozalija,
1061— Reksliui Mikolui,
1077—Šemetuluskiui Fel.
1083— šepulauskiui Vine.
1084— Sironskiui Stan.,
1088—Snngailni Juk,
1093— Starkum Kazimierui 2
1094— Stanevičiui ,T.,
1096—Subatkevičiui St.,
1106—Vilkšuskienei Agn.,
1111—Vaišviliui Vilimui,
1121— Zaleckiui D. F. 2,
1122— Žaliui Ant.,
1124— Žemguliui Kaz.,
1125— Zinkelienei Petr.,
1127—Žukauskui Petrui.

PRASIDUODA PIGIAI.

IŠ T0WN OF LAKE.
Bal. 24 d. ftv. Mykolo par.
Mūrinis namas ant Rockwell svet. bus rodomi jutloniicji pa
veikslai, perstatnntieji gyveni Kovo 2t) d. Šv. Kryžiaus pa
gatvės arti 63-čios.
mą Lietuvoje. Pusė pelno tą rapijinėje svetainėje įvyko
aib. Sąj. 1 kp. paprastas su
vakarą skiriama parapijai.
5 i r (i knnibariiii.
sirinkimas, kuris buvo labai
linn los neša $130 1 liieilfPastaromis dienomis parapi- skaitlingas.
si. Puiki vietą arti ftv K azi- jonys ištaisė ir pagražino ftv. Visų pirma išklausyta ko
Mykolo par. kleboniją.
misijos raportas iš buvusiojo
miero Vienuolvno.
bazaro parapijinėje svetainėje.
Nortlisid iečiai didžiuojasi,
Raportą išdavė S. Šlušnys,
FRANCIS KIBORT & CO.
kad jų labai skaitlingas bū
pranešt
lamas, kad pelno liko
rys dalyvavo Hv. Kazimiero
Kambarys 706
$289.85. Nors visai trumpai
Vienuolyno naujos dalies paš
35 So. Dearborn Str.
r<>ngėtnės prie bazaro, bet pa
ventinime ir vakarienėje Bal.
sekmės
gražios ir nestebėtina,
“t
17 d.
nes musų kuopoje yra tokių
PUIKUS KAMPAS.
S. L. K. K. A. 43-čin kuopa asmenų, kurie nesigaili nei jiepradėjo
rūpint ics įrengimu gų, nei aukų. Pirmoje vietoje
66-tos ir Artesian Avė.— 2 blo
■
Dr. M. T. STRIKOL’IS ■
kai nuo Vienuolyno ir mokyk “Aptiraudos savaitės” artimo stovi musų kleb. kun. A. | I.ietuvls Gydytojas Ir Chirurgas ■
Skrvpka, kuris jau daug sykių
los. Labai pigiai parsiduoda. je ateityje.
Pcoplia Teatro Name
■
nustebino pirmą kuopą savo llAlfl W. 47th Str. Tcl. Doul. 1AO1

I

FRANCIS KIBORT & CO.

Kambarys 706
35 So. Dearborn Str.

Sąjungos'gausiomis aukomis. Šį sykį flvalandos: 6 Iki 8
|ikl lt ryte.
Ch i eagos Apskritys rengia va taip-gi aukojo $50.
R
lies. 2014 W.
Nuo ryto Iki
karą Bal. 24 d. Dievo Apveiz P. A. Radavieia aukojo |
■Tcl. McKlnley 2A8
$25.00. K. šlušnaitė ir J. Stirdos par. svet.
Jet. Darbininkų

vak. Nedėl 10
43rd
plet.

-

2314 W. 28rd PI.
Te|. Canal

Chlcaco. Bl.|

J1M

Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba

i

Vaistas Kuris

Reikalingas Visiems
Tikras turi pasirašymo.

Maža PiRulka
Mažas Doaas
Maža Kaina
Kr*uja« neturinti* G«*l«*ilei»
yra prieia«ttml IšbU&ltualii
veidu.

•ARTER’S IRON PILLS
^tuns pagelbės, pamėginkite

Mes turim ant pardavimo gražiose vietose puikių ir gerai išdirbtų gatavų
7---------------O
«f •
• a
t V --- f T''
'
*1
*------------------- 1 a i»------4 y r ■ '
1
farmų ir puikiose
vietose
ukėms
žemių
beveik
visose
valstijose ir Kanadoj

Geras farmas mes visada perkam ir parduodam. Mes perkam, parduodam
ir paimam ant pardavimo visokių rųšių namus Chicago j ir aplinkinėj.
Perkam visokius valdžios (government) bondsus ir geležinkelių akcijas.
Apsaugoj am nuo ugnies, vagių ir kitokių nuostolių. Skolinant pinigus
ant namų ir ūkių. Siunčiam pinigus j Lietuvę paštu, telegramais ir bankčekiais, nes turime savas sąskaitas Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos ban
koše. Parduodam laivakortes j Lietuvę ir j Ameriką. Mes atstovauja
me ypatas ir korporacijas visokiuose reikaluose. Patarnaujam teisingai

(IMI
666 WEST 18th STREET, CHICAG 0, ILL.
--5- Egzekutyvis ofisas randasi pačiame vidurmiestyje
602-604 Y. M. C . A. Bldg., 19 So. LaSalle St., CHICAGO.
Turim savo atstovus: Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Anglijoje, Kanadoje, Floridoje, ir New Yorko mieste.
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Patarnauju laldotuvtaa koplflauata. Rai
kai* meldilu atsllauktl. o mano darbui
bualta uicanadtntl.

Carter’s Little Liver Pilis
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