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Talkininkai Vokiečiams
Duosią Laiko

PAUG PREKIŲ VEŽAMA
RUSIJON.
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No. 102

numanyti, kiek tai gnll
NAUJAUSIOS ŽINIOS. LIETUVOS PRIEŠŲ LENKU lima
kainuoti eilė drabužių ar po MUSŲ REPORTERIO UŽ
ra batų. Vidutiniam darbinin
RAŠAI.
PADĖTIS.
LONDONAS. —
Skelbiama,
kui krautuvių durys lieka vi

Į
'jog Vokietija sutinka bu talki' įlinkų reikalavimais karo allyginiRevelis. Estija, Bal. 30. - ! mo klausime. Bet Vokietija už tai
Per šį uosta bolševikinėn Ru-nori, kad jai butų palikta visa
sijori vežama tikros galybės Augštoji Silezija.
Tuom tarpu
Prancūzija pasirengusi
užimti
visokių prekių.
Tomis dienomis per čia Ma- Ruhr apskritį ir tik paskui vesti
skvon nuvyko Anglų misija te-, tarybas su Vokietija,

Europa nori pelnyti Ru
sijos aukso.

CITY EDITION

-fij

sai uždarytos.
Gegužės 1 d. Dievo ApveizLenkai patys nesugebėdami
dos pa r. svet. vakare parapi
Kadangi iš kaimyninių val atstatyti sunaikintų kraštų Ir
jos vyrai, rengia vakarienę
stybių Lenkija negali gauti neturėdami kuo mokėti skolas,
Pirm Užimsiant Naujus Plotus
svetimiems kapitalis- su puikia programa. Pamaty
grudų, nes joms jHičioms vos atiduoda
*
sime, kų vyrai išmano apie
užtenku savos duonos, tai su tams visus savo šalies didPasiusią Ultimatumą
maisto gaminnna.
sidaro labai sunki padėtis di (žiausius turtus. Taip Prancū
desniems Lenkų
miestams, zų piniguočiai baigia imti į
nai vesti tarybas dėl didelių'
Gegužės 1 .1., 2 vai. po įlie
Pramatomi Nauji Vokietijos
rąstų ir mineralų Uralo kai-* BERIAMAS. — Matyt, suskils kaips Varšavai, Lodziui ir ki savo į'ankas žibalo ir druskos tų, Tautos Fondo 31-inas sky
nuose
(Vokietijos miniaterių
kabinetas. tiems. Svaras duonos jau da įmones, Anglų ir Amerikos —
rius turės labai svarbų susi
Pasiųlymai
bar kainuoja 50—60 Lenkų anglių, miškų ir geležinkelių
rinkimų. Visos komisijos ir
i
, .
v.
.
.žinių reikalų ministernu, si-tą lai markių; baltos duonos svaras išnaudojimų; Švedų — bdefodele daugybe garvežių ir va- ... ,ir , i__ .
, ;. ,
-J ,
. meti VVashmgtone ru savo notoĮiio ir telegrafo įstaigas. Leng nariai malonės kuoskaitlinBRIAND IŠKELIAVO LON BUS PAVĖLINTAS OKU gonų geležinkeliams.
Be to, ,r mia> <Todel jis pattkelb- atsista. siekia 100—120 markių. To
va numanyti, kad svetimieji giausiai atsilankyti.
PAVIMAS.
liau
kainos
dar
pakils,
nes
su

DONAN.
šiaip daugybė įvairių, žemi U r-' tvdinimJ}. šu juo atstatydina ir
lig pačių Lenkų laikraščių ži kapitalistai dės visas pastan Šv. Antano bažnyčioje ge
bystės ir kitokių mašinų, Tai kancleris Fehrenbaeh.
niomis, 1-3 visų kepyklų, ’ne- gas, kad tik išgavus,už įdė gužinės pamaldos bus laiko
Nepramatoma nauja talkinin Pramatomas naujas pasiūly visa vis siunčiama sovietinėn'
_______
mas iš Berlyno.
užsidaro. tų kapitalą kuodidžiausį pel mos sekmadieniais 3-čią vai.
kų programa.
Rusijon.
| WASHINGTON. —
Šiandie, gaudamos grudų,
nų, o tai veda prie darbininkų
geležinkelio turbut, senatas balsuos senatoriaus Lengva įsivaizdinti, kokia ga
po pietų; paprastomis dieno
Paryžius. Bal. 30. — Laik Londonas, Bal. 30. — Pran Ant pasalinių
išnaudojimo. Lenkų gi valdžia,
li
būtį
padėtis
darbininko,
ku

bėgių
nustatyta
eilių-eilės
vaKnoxo
taikos
rezoliucijos
klausitais 7:30 vak.
raščio Matin korespondentas cūzų okupavimas Vokietijos
nenorėdama pyktis su svetimo
ris
gauna
dienoj
nuo
100
iki
gonų
su
mašinomis
iš
Vokie1
me.
Senatoriai
demokratai
atakuoiš Londono praneša, jog mi- Rulir apskričio negalės įvykti
150 I>*nkų markių. O koks ga mis valstybėmis, nerodys di
Nakty iš Bal. 28-tos į 29-tą
nisteris primininkas -Lloyd ateinančios savaitės pradžio tijos ir Švedijos, su popera iš Ja rezoliuciją.
delio noro ginti darbininkų
li
būti
gyvenimas
bedarbių,
ku
d. keletas žinomų ištvirkusių
George nuspfendęs be tinka je, Ikaip išpradžios buvo ma Estijos, su įvairiomis prekėreikalus.
rių
Varšuvoj
ir
kituose
mies

LONDONAS.
—
Anglijos
vy

mis
iš
Anglijos
ir
Prancūzi

vaikėzų mėgino vogti Dievo
mojo ir fonnalio Vokietijos noma. Tas galės-įvykti tik ke
Ilgai dar Lenkai negalės iš
riausybės atstovas Derby lankosi tuose skaitoma dešimtimis tū
jos.
Apveizdos parapijos klebono,
perspėjimo
nesutikti,
kad liomis dienomis vėliau.
bristi iš tos klampynės, į ku
Airijoje taikos reikalais.
kstančių,
sunku,
žinoma,
čia
kun. Ig. Albavičiaus automo
Prancūzai turėtu užimti Rulir Okupuotei pagamintus miliVienatinis inėjimas.
rių platus ponų norai juos įir
aprašyti.
Bedarbių
gi
skaibilių. Bet jiems nepavyko. Po
tarinius pienus ir visas kitas
apskritį.
Revelis
šiandie
skaitosi
vieLONDONAS.
Kalbama,
kad ,čius auga diena iš dienos. To vedė.
licija juos suėmė pirm negu
Premjeras sako, jog tas bus smulkmenas diskusuos čia au- natinis inėjimas RųSjon vesti an8leka“’J
Anglijoje ga- priežastimi yra Lenkų nemoLenkijai neleis pakilti vir su automoliiliumi buvo pra
galima padaryti tik pasiuntus gščiausioji taryba.
lės gal prasitęsti dar vieną mė įkėjimas, aiškiau tariant, gas- šuj minėtos jos skolos. Išskaidėję važiuoti. Jų byla bus
Vokietijai ultimatumų ir pas Pranešta, jog šiandie augš- prekybų. Čia viešbutis Petro nesį.
tliuota, kad išdėsčius visų sko Bal. 30 d.
'padoriauti.
gradas
yra
nuomuojamas
bol

čiausios tarybos susirinkime
kyrus reikiamų laikų.
Pasiliuosavę nuo Vokiečių ir lų visiems gyventojams, tektų
Tas, esu, busiu padaryta to nebusiu aptariami pastarieji ševikų misijos. Tai didžiau GARLAIVIS UŽPLAUKĖ
Rusų, Lenkai nesistengė pirma vienam žmogui, neišskiriant
Bal. 10 <1. Scliool Hali svet.
dėl, kad patenkinti visus tuos, per NVashingtonų Vokiečių pa- sias vedamos prekybos admi
ANT SEKLUMOS.
nei vaikų, nei senių, ne ma teatrališkas kliubas “Lietu
nistracijos
centras.
susitvarkyti,
atstatyti
savo
kurie išveda, buk talkininkai siųlymai.
sugriautų kraštų, bet šoko sve žiau 11,000 Lenkų markių; kas va” vaidino veikalą “Rovizoneteisingai elgiasi su Vokie Vakar čia atvykęs premje Ties viešbučiu stovi puoš
Boston, Mas..
Bal. 30. —
sudaro vienai vidutinei šeimy rius”. Žmonių maižai teatsiras Briand konferavo su prem nus Vokiečių išdirbinio auto Portugalijos garlaivis Marmu- timų žemių kuodaugiausia gro
tija.
nai iš 5 narių apie 50 ■— 60,- lankė. Vaidinimas tąsėsi nuo
Prancūzų ministeris pirmi jeru Lloyd George, paskui su mobilius. Jis kiekvieno domų naeo su 4# keliauninkais už bti. Tam tikslui sudarė dide 000 markių.
lę karuonienę, begales valdi
8-tos iki 11:50 nakties. Apninkas Briaml iškeliavo Ixin- kitais talkininkų atstovais.
atkreipia savo skaisčia —rau plaukė. auĄ seklumos Black
Pamanykite,
ar
greit
įstengs
rėdalai buvo prasti, vaidini
donan vakar rytų. Tenai jis Tš Berlyno gauta mfornūv dona spalva. Tai' nauja karo sala’, Rbode Island pakraš ninkų?*’ J'iėmš laikyti Lenkų
išbristi
darbininkas
iš
tokios
valdžia
pradėjo
skolinti
pini

mas taippat. Buvo garsinta,
dalyvaus angščiausios tarybos cijų, jog tenai iš Vokiečių val komisarui. Trotzky’ui skiria čiuose.
skolos!
Bet
J^enkų
ponų
val

gų
iš
Amerikos,
Anglijos
ir
jog po teatro busią šokiai.
susirinkime, kurs turi prasi dininkų ūpo esu pramatoma, ma mašina. Dar vos nesenai
Garlaivis plaukė iš Lisbodžia
ir
nemano
taupyti
lėšas.
ypač
Prancūzijos.
Šiandie
toji
Taigi teatrui ilgai užsitęsus,
dėti šiandie.
kad
Vokietijos vyriausybė, atvežta iš Vokietijos,
nos New Yorkan. Iš čia pa
s
Visoki
Lenkų
atstovai
ar
jų
skola siekia apie 5 milijardus
šokikai nerimavo.
Oficijalėse sferose sakoma, matyt, pasiųs naujus talkinin Tų automobilių čia vartoja siųsta pagblba.
delegacijos
švaisto
taip
pini

frankų,
kas
Lenkų
markėmis
jog Briand iškeliavęs Londo kams pasiųlymus atlyginimo komisaras Litvinov, kol jam iš
sudaro ne mažiau 150 milijar gus, kad atrodytų, buk Lenki
Bal.- 27 <1. Šv. Jurgio par.
nan pasirengęs rimtai sutikti klausime.
Petrogrado nebus prisiųstas JAPONŲ DELEGACIJA AT
ja
neturi
kur
jų
ir
dėti.
dų.
svet.
L. Vyčių Cliicagos aps
gal kokius nors naujus Vokie Pranešta, jog Vokiečiai ėmę kitas.
KELIAUJA AMERIKON.
Taip,
Lenkų
atstovas
prie,
kričio choras įrengė vakarienę
Be to, Lenkų valdžia išleido
čių pasiųlymus. Bet, supran gaminti kitokius pasiųlymus,
Ant viešbučio balkono išs
Tautų
Sąjungos,
Paderevskis,
su programa. Gražiai padai
tama, tik tokius, kurie turėtų kuomet gavę žinių iš Wasbin- kleistos kelios raudonos vėlia Washington. Bal. 30. — Ja savų poperinių pinigų apie 60
kelia
balius
po
700,000
frankų
nuota, lietuviškai pažaista, lin
patenkinti nukentėjusių nuo gtono, kad su pirmaisiais jie vos, Karidoriuje stovi jurinin ponijos ambasada paskelbė, —70 milijardų markių. Dabar
arba
50
milijonų
L.
markių.
ksmai pašokta, keletas kalbų
karo Prancūziją^
nieko nelaimėsiu ir nepaten kas. Jis kiekvieno inėjusio vi jog Amerikon atkeliauja Ja seimas davė teisės išleisti dar
Tai
daro
ir
kiti
atstovai.
pasakyta ir pp. Pociai buvo
Prancūzai turi padarę prog kinsiu talkininkų.
dun paklausia kokiais reika ponų delegacija iš parlamento iki ų0 milijardų. Tuo budu Šiuo ir baigsiu. Taip tat at
choro apdovanoti brangiu pa
ramų užimti Kulir apskriti. Čia nnomoniaujama, jog var lais atėjęs. Tuo budu išreiš atstovų. Čia jie susimainys susidaro dideliausia skola, už
rodo
j>onų
karalija.
Dėjimąsis
sidabruotu kavininku. Šis va
Taigi čia nnomoniaujama, jog giai Vokiečiai jau sulaikysią kiamas nepasitikėjimas kiek nuomonėmis
s va rbesn i uose kurių Lenkų valdžia neįsten
su
Lenkais
neša
Lietuvos
dar

karas buvo įrengtas pagerbt r
jokie kiti pasiųlymai negali Prancūzus nuo okupavimo di vienu, kas tik nori pasimatyti klausimuose, kurie yra bendri gia jau sumokėti procentų. O
bininkams
vien
tik
pražųtį.
pp.
Pocius.
visiems žinoma, jei kas pada
sulaikyti Prancūzijos nuo pl- desnių Vokietijos plotų.
abiem šalim.
su misija.
Tai
turėtų
atsiminti
musų
rė tiek skolų, kad neįstengia
dymo programos.
Kalbama, jog šitame augšdraugai darbininkai, lenkiš
Bolševikų
ofisuose.
Gegužės 1 d. R-čią vai. po
Iš Vokiečių siųlomo 200 mi čiausios tarybos susirinkime
ITALIJA RŪPINASI FIUME mokėti procentų, tai jau reiš
kai
kalbantieji.
pietų Šv. .Jurgio bažnyčioje
kia bankrotų, šiandie Lenkų
lijardų markių
atlyginimo talkininkai apspręstą ir Auk Toliau karidoriuose lankan
KLAUSIMU.
prasidės gegužinės pamaldos.
valstybė pinigų žvilgsniu ban
Prancūzijai išpultų 132 mili štosios Silezijos likimų, kur tysis sutinka jaunų vyrų ir
jardu. Prancūzai sako, jog tai Vokiečiai laimėjo plebiscitų. moterų. Tai visokios rųšies se Rymąs, Bal. 30. — Žinomų- krutuoja, nes Lenkų pinigų HAWAII SALOSE OPRESI- Tuo pačiu laiku bus iškilmin
gas priėmimas amžinų narių J
. JA.
labai maža suma. .Ji negali Talkininkai nusprendę suskal kretoriai. Jie visi puoliai ap jame mieste Fiume pakilo nau niekas nenori imti. Taip už
Šv. Rožančiaus dr-ją.
padengti karo metu padarytų dyti Sileziją.
sitaisę ir atrodo kaipir laimin jos suirutės, Italijos ministe- pigių Vokiečių markę, arba
baisių nuostolių.
Italija tečiau stovi už tai, gi tarnaudami Bolševikijai.
rių kabinetas tuo reikalu •tu mfisų auksina, lengvai galima Įvesta cenzūra laikraščiams.
Bhl. 27 d. iš P. Baltučio oHonolulu, Bal. 30. — IIawaii
kad Prancūzija su Anglija liau •Traukiniai išnaujo važinėja rėjo posėdį. Nes už tas sui gauti 25 Lenkų markių.
Nupuolus taip lx*nkų mar salų legislatura pravedė nau fiso septyniolika (žmonių iš
JAPONAI APLEISIĄ VLA tusi kėlusios trukšmą ir ne tarpe Revelio ir Petrogrado, rutes gali kristi atsakomybė
kei, apie pramonės atstatymų jos rųšies įstatymų, kurį sa važiavo į Lietuvą.
DIVOSTOKĄ.
ramybę ir priimtų Vokietijos kuomet Estai su bolševikais ant Italijos.
negali būti nei kalbos. Patys lų gubernatorius McGartby
pasiųlymus.
padarė tam tikslui reikalin
Gegužės 3 d. šv. Mykolo
Tiokyo, Bal. 30. — Anot lai
NUGALABINTI 4 AIRIAI. Ijenkai mašinų ir visos žalios jau patvirtino.
gų sutarimų.
medžiagos neturi. Reikia visa Įstatymas suvaržo Japonų par. svet. Nekalto Prasid. Pa
kraščio Niclii Nichi Sliimbun, PAMAINOMI TURKŲ ARMI
Artimiausiomis dienomis ge
Japonijos vyriausybė nuspren
TOS VADAI.
ležinkeliu bus sujungtas Psko Cork. Airija, Bal, 29. — An tai pirkti svetimose šalyse, o ir kitų svetimšalių laikraščius, nelės Švenčiausios suaugusiu
dusi atšaukti karuonienę 18
vas su Isborsku. Šalimais Ps glai vietos kalėjimo kieme nu savo pigia marke Lenkai nie kurie intariami veikime prieš mergaičių dr-ja turės susirin
Vladivostoko. Bet laikas dar Londonas. Bal. 30. — Iš kovo didelis suplaišintas ge galabino 4 Airius, karo teis ko neįstengia nupirkti. Tik Ameriką ir kurstyme vienų ra kimą. Visos mergaitės priva
lėtų prie šios draugijos jirinepaskirtas. Su tuo nesutinka Konstantinopolio
pranešta, ležinkelio tiltas jau taisomas. mo pasmerktus miriop uft pa nedidelė dalis fabrikų, kurie sių prieš kitas.
dirbo pieš karų, tebedirba; ir Už panašius rašymus laik gulėti. Narės atsiveskite nau
užrubežinių reikalų ir karo kad Turklį nncijonfllistų val Sovietų valdžia yra užsakiu kilimų'prieš Angliju.
ofisai.
tai daugiausia karuomenės rei raščiuose įstatyme pažymėtos jų narių. Del patogumų susi
džia nepasitenkino armijos va si padirbdinti (UM) garvežių
lio Refid pašos veikimu prieš Vokietijoje ir Švedijoje. Už tai milijonų rublių. Tai daugiau kalams; pasibaigus gi karui, aštrios bausmės — piniginės ir rinkimas yra perkeltas iš pir
madienio į antradienį.
NEPAPRASTAS NUOTIKIS Graikus. Ir todėl jį pamainė čia jau atmokėta pirmoji da sia reikalingi išrengimai rau- užsidarys iš tos dirbtuvės; to kalėjimas.
donųjai
armijai.
■ ■ I !■
kiu bildu dar didesnės darbi Svetiiųšalių laikraščių kopi
ŠVEICARIJOJE.
vadu Kiuzim Karabekir paša lis — 10 milijonų rublių au
Tos
visos
prekės
turi
pa

ninkų
minios
liks
be
darbo.
jos kiekvienos laidos turi Imt
ksu, Kita dalis — 26 milijo
reiti
per
Revelio
uostų.
Iš
vieš

Gtneva, Bal. 3(1. — Mieste
1)1*1
to
prekės
viy
brangsta
pristatomos generhliam prokuPAPILDYTAS AUSTRI
nai bus užmokėta artimiausio
Baslį* dienos metu bankų Už
JOS KABINETAS.
mis dienomis. Nes 200 naujų bučio Petrogrado auksas bera- ir brangsta. Pasak pačių Len- roiui. Gi jei kas tokio rašoma
mas rieškučiomis. Komisaras kų laikraščių, kainos esančios apie S. Valstijų arba llauaii
Svetimų šalių pinigų vertė, matpuolė trys plėšikai ir mirti
garvežių jau pristatyta.
Litvinov
už
prisiųstas
ir
siun

nai sužeidė kasierių. Paėmė
šitokios: n) svaras bovelnos valdžias, arba, abelnai, apie nant nemažinu $25,000. Bala'nd. 29
Vienna, Bnl. 30. — Kuomet
Be to, per Re vėl į bolševi
20,(MM) frankų Šveicarijos no nesenai Austrijon ir Ungąri- kai į užrubežius siunčia tai čiamas prekes įvairioms ša 1,000 mark.<b) pora pirštinių Ameriką, tokių
straipsnių buvo tokia pagal Merchanta Lo^
tomis.
jon buvo sugryžęs buvusia im syti tūkstančius savo garve lims jau vrn išmokėjęs apie 250 350 auks. c) 12 skarpet- vertimai su laikraščio kopija a n and Truat Co.:
Policija negali atsistebėti peratorius, tuomet iš Austri žių. Bolševikų garvežiai tai (500 milijonus rublių nuksu.
kų 2,500 3,500 Lenkų markių, turi būt induoti prokurorui. Anglijos sterlingų svarui $3.95
Niekam
nežinoma,
kur
Imltokiuo nuotikiu. Ko panašaus jos kabineto rezignavo du mi- somi ir čia Estų dirbtuvėse.
d) špulelė siųlų 240. L. m. e) Be to, turi Imt prisegtas pri- Prancūzijos šimtui frankų 7.51
ševikoi
ima
tiek
daug
aukso.
Šveicarijoje nebūta viso šimt nisteriu: vidujinių reikalų ir
4.88
svaras puspadžių 4,(MM) auks. siega patvirtintas • pareiški Italijos šimtui lirų
Dideli užsakymai Anglijoje.
mečio laikotarpiu.
Vokietijos
šimtas
markių
1.48
karo.
g) vežimas anglių ar šiaip ku mas apie teisingų vertima.
Bolševikai visokių daiktų
Dabar papildytos tos tuš
1.48
Nežinia kokie Įnikai grąži Lietuvos šimtas auksinų
ORAS. — Šiandie ir rytoj iS- ro t,000—4,000 L. m.
GARSINKITĖS “DRAUGE.’ čios vietos.
Anglijoje yra užsakę už 800 1 dalies apsiniaukę; kiek šilčiau.
Lenkijos šimtui markių
.13
Iš tų pavyzdžių lengvai ga nami šitai teritorijai.
(Pabaiga).

PINIGŲ KURSAS.
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Albanijos Gimimas.

r

šeštadienis, Baland. 30, lOžt

0 RAUGAS

Kun. Ignas Česaiti?.

pus Laukaitis.

Iš gimnazijos

atsineštas Lietuvių kalbos mo

kėjimas seminarijoje ne vien
Vieno angliško laikraščio
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siuntė per Lietuviu Prekybos Bendrovė su viršum (25,000,000) E
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ŠIAIS METAIS Lietuvių Prekybos Bei.Lovė, per savo sky- S
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Česaitis abu uždaviniu išpil
sios Amerikos Valstijos.
ir greitai patarnauja.
“Draugo” redakcijų apima turėjo pedagogiškų gabumų ir
Naujų valstybę Albanijų vesti nuujas ir jaunas asmuo daug naudos padarė moki dydavo sųžiningai.
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tų jis buvo pats stipriausias
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giau 1.000 darbininkų. Todėl jeigu nori gauti gera pelba už sa
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Chicagos Ofiso valandos: Kasdiena 9:00 ryte iki G:00 vakakų knygų agentai. Taktingai
buvo labai išlavintas, šviesus S re. Vakarais: Utaminke, Ketverge ir Subatomis iki 9:00 vai.
Sesijos
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Tklessoje yra pilnos gatvės, bus pagamintas įstatymas. At siau
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Parlamento narių sentimen
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gal bus proklamuota respub dų ir lietuviškai, paskui ati Česaitis negavo kalbėti, ka
Jiems apleidžiant Odeasų, lika. Bet taip-pat galį. būt įkeliauti į Friburgo universite
davė į vietinę Balbieriškio mo dangi jis tuomet buvo tik tre
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vienas bolševikų vyresnysis v< -ta ir monarchinė valdžios
tų Šveicarijon.
kyklų. lgnotukas buvo gudrus čioje klesėje, bet jis uoliai da
Mat 1911 metų rudenije vy
uoste sučiuopė raudonosios ar forma. Šitame klausime netu
ir mokslus bernaitis. .Jam mo lyvavo tokiame darbe, kokį jo
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mijos dezerterj. Jį be jokio rima dar galutino ir griežto
kyklos dar nebaigus tėvas ga Mietų asmuo galėjo atlikti.
mų istorikų kun. d-rų Jonų
teismo su kuiipka nužudė Bul nusistatymo.
vo vargoninko vietų Igliauko Atleistas Velykų ar vasa
garų akiveizdoje.
Totoraitį seminarijon klierikų
Daugelis net pačių švieses je ir ten apsigyveno. Motina su ros atostogoms, jis dažnai su
Kapitalas $18,000.000.00
Stebėtinai pasekmingas nuBiun- 2
Bulgarai gryžo namo patyrę nių Albanų nuomoniavo, kad vaikais apsigyveno Marijam savo ■draugu J. Abraičiu, mus dvasios vadovu. Totoraitis jau
Insteigta 1841
tada
buvo
įžadus
padaręs
Ma

timas
pinigų per American Ex- 5
puikaus svetingumo Odessoje Albanijai bus vargas sudalyti polėje, kad galėtų juos lengviau Kauno miesto daktaru, eidami
rijonų
kongregacijos
vienuolis.
presą Kompaniją į Lietuvą prieš S
ir pamatę gražios tvarkos Ru parlamentų. Buvo pramatomos leisti Į mokslus. Čia Ignotas pakeliui, revoliucinės literatū
Mokindamas
klierikus
asketikarę, dabar vėl atnaujintas.
E
sų bolševikų valdžioje.
religijinės kliūtys. Bet tos pabaigė žemųjų mokyklų ir Įs ros apkrauti, sustodavo Jevakos lavindamas jų budus d-ras
Sugrąžinti kvitai parodo kad i
Abejotina, kad jie dabar pla kliūtys buvo prašalintos. Pa tojo į gimnazijų 1903 m.
rnvo, Igliškės dvaruose, dalin Totoraitis kartais pažynuVIavo
nusiųsti į Lietuvą pinigai, būna S
trijotizmas įveikė religijinę
davo proklamacijas, jų pa- ir vienuolijų reikšmę Bažny
tins bolševizmų Bulgarijoje.
priimti bėgyje trijų savaičių. Mes a
Gimnazijos Laikai.
nepakantų. Katalikai
stojo
vieškeliais
vienur
kitur
ptiLietuvoje
išmokame Markėmiu, ku- 3
čios, tautos bei asmens gyveni
Rusijos bolševikai taip ap Jiem Irau šalies gerovės dar Patys sunkieji Sei no^Solovlikdami. Kiek reikėjo drųsos me. Tarp idealistiškai nusitei
rie' dabar tenai kursuoja. - Musų 3
sieina ir su kitų šalių ten ap ban su pravoslavais ir musul- jovič’o laikai' jau buvo praė
prekės
žemos, patarnavimas ge
silankančiais draugais. Išim mannis. Šiandie jie žen ję toje žymioje įstaigoje.Direk- jauniems gimnazistams, Imt jie kusių asmenų, kurių širdyse
riausias.
tis yra tik žymiausiems bolše gia aiigštųjų idealų vedami. torius Gijevskis sumaningiau didžiavosi dideliausių darbų ta sėkla prigijo, buvo ir klie
American Express Kompanija
nuveikę.
rikas Česaitis. Jis Įier kun. To
vikų vadams. Antai toksai Un Su didelė viltimi Albanai ir pusekmingiau kovojęs su
yra uždėta 1841 metuose, turi
toraitį išreiškė Marijonams
gurį jem teroristas Belą Kun darbuojasi patį miestelį Titanu lietuvybe negu jo pranokėjas,
Seminarija.
įmokėtą kapitalą $18,000,000.00
savo norų įstoti į jų kongrega
Rusijoje buvo nepaliečiamas padaryti šalies sostine.
ir Riunčiu daugiaus pinigų į Ku
savo tikslų buvo nepasiekęs,
Laisvė tautoms darosi tada, cijų.
nei koksai caras. Pasekmėje
mpą negu bent kokia kita kom
Valstybė Albanija maža. Bet l’o jam direktoriai gana grei kada jose susideda daug gero
Kai-kurie asmenys darė klin
panija. Kompanija tur savo locjis dar paskirtas Klimo gu jos gyventojai veiksmingi ir tai mainėsi, o gimnazijoje taip
kultūrinio turto. Revoliucija čių, bet jos tafio prašalintos ir
ną 21 lubų milžinišką namą ant
bernatorium.
veiklus. Jie atsiekė svarbiausių mokinių plito ir stiprėjo slap jo nedidina, bet veikiau ardo.
Vasara 1913 m. klierikas Če
Broadway, New Yorke, kurį čio
Nestebėtina. Belu Kun ■di dalį tikslo. Yra nepriklausomi. tosios draugijėlės su gana (Iru Šešioliktus metus eidamas
nai matote, ir jame talpinasi vy
siais tikslais ir žymia revoliu gimnazistas nemokėjo tos tie saitis su Seinų vyskupo leidi
džiai pasižymėjęs komunistas.
riausieji musų ofisai.
mu išvažiavo į šveieurijų, kur
.
Trumpai jis buvo diktatoriumi REIKALAUJA PRIPAŽINTI cijos dvasia. Ignotas Česaitu- sos
išreikšti, bet jis matė ir buvo vienatinis Marijonų kon
Naudokite^ musų “Dolerinius
AV
kits
priklausė
prie
tų
draugi
Ungarijoje. Bet jo atmintis te
jautė,
kud
1905
ir
1906
metų
Money
Orderius” išm'fcėjimams
AIRIJĄ.
Vyriausius Ofisas
gregacijos novieijatas Fribur
jėlių.
nai bus žinoma ilgiausius am
veikimai padarė daug klaidų, ge. Kongregacijos gencrelis
pinigų ir perriiuntimų Amerikoj
Anurlnin Eupisss Compnny
85 Rro«d\vay, Pf«>w York
žius. Nes tonui jis pragaišino
ir
Kanaaoj. Parduoti ru* visoMadison, Wis., Bal'. 30. — Lietuvių kalbos painokos daug aukų ir mažai naudos. viršininkas profesorius Jurgis
tūkstančius žmonių.‘Jam vieš \\ rscotisino • valstijos
kiua Europinius pinigus. Kada siųsite bile '.kur pinigus, tad
senate gimnazijoje buvo teisėtos,. bet Jis tad jautė reikalų dirbti Matulevičius, dabartinis Vil
siųskite per American Express Kompaniją ir visados reikalau
putaujant sostinėje Budapešto priimta senatoriaus Huberio paskirtos pačiu nepatogiausiu kūrybos darbų, stiprinti savo
niaus vyskupas, pats vedė sa
kite kvitus nuo siunčiamų pinigų, kad turėmėt prirodymą.
siautė tikras pragaras. I)nr ir rezoliucija. Iteikulaujuina, kad laiku nuo H iki 9, t. y. prieš ir kitų dvasių, kad la dvasia
vo kongregacijos novicijatų.
Kreipkitės j bile iiiubų ofisą arba rašykite Lietuviškai i musų
šiandie iš Dunojaus neišiun- S. V. prezidentas llardingas oficijalėms lekcijoms prasitlė- paskui pasidaiytų sau reikalin
Tų išbaigęs Česaitis padarė jvyriausyjį
ofisą:
Jrioti jo aukų lavonai.
pripažintų Airijos nepriklau ilunl. Mokiniai norėjusieji gų patogumų. Tonus mintimis žadus, bet negalėjo šventintis
naudotis tomis pamokomis tu ir tais jausmais jaunas Ignotas kunigu, nes buvo perjaunas.
į
Garsus Suv. Valstijų juris somybę.
Česaitukas
palinko
į
seinina
rėdavo
visų
valandų
aiigščiau
tas Root sako, kud Rusijos
F0RE1GN MONEY ORDER DEPARTMENT
Kunigystė ir Universitetas.
Washington,
Bal. 30. — už draugus suseiti į gimnazi rijų. Jis jų pradėjo 19<)8 m.
bolševikui, tai-gi ir visa jų
Chicsgo, Ulinpis. |
32 North Dearbom Street
valdžia, turi būt išimti iš įs Prezidentų;- llardingas, kuris jų; turėjo vienų valandų angš- rudenije.
Tiktai 1915 metų nulenįje
Čiu buvo genis Lietuvių kal 1 Lapkričio dienų svečias vys-1 uiĮiiiu)timHuiiit)jiuiiuiiiiiit»;itniųmmuniiniiiiiiiiinnintiuiniuitniun>iuinm
tatymų globos. Ir kas su jais peržiurėjo Atlautiko karo lai eiau ir keltis. Tai buvo pirmu
šiandie mėgina bendrauti. tas vynų Jlamptone, vakar sugry- tinės aukos tėvynės tikslams. bos mokintojas. vyskupo Bara
(PabaigA aut 5 pusi.).
Lietuvių balbos tada mokin nausko mokinys, kun. Juozaperžengia tarptautines teises.’žo.
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DRAUGAS

Šeštadienis, Baland. 30, 1921
R. K. SPAUDOS DRAUGI kad visuomenė butų suvilta ir
JOS CENTRO VALDYBOS kad pinigai neatiduoti tikslui,
kuriam buvo pažadėta? Negu
SUSIRINKIMAS.

3

Ęuropean įmerican Bumu

Kapitalas ir Perviršis

Įima tikėti. Jog “Taryba” tų Fabionas ir Mickievicz ved.
22 Bnl. dieną “Draugo" re dalykų išaiškins. Visi laukia buvę A. Petraitis Ir S. L. Kubtonua
dukcijoje 2334 S. Oakley A v. atskaitos ir paaiškinimo, bet Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt.
dalyvaujant kun. I’r. Bučiui, jų nesimato ir negirdėti. Ko
NOTARU U ŠAS
Kcal Katate, Pakulos, Insurlnai
kun. K. Kudirkai, kun. J. (Ju dėl ?
Turtas Jau Siekia
Ir tt.
saičiui ir p-lei M. (iurinskaitei
S5th St., Kamp. Halsted St.
Nuo asmenų, lankiusių Ta ««» W. Tel.
Bouletard ttll
įvyko sus-mas.
rybos susirinkimus gaunama
Vai.: 9 Iki 6 kasdieną
Nutarta: 1. Supažindinti pla žinių, kad pelno yra likę su Vak.: Utar. Ket. Ir Hub. Iki 9 vak.
Ned.: Iki 3 po pietų.
tinus katalikų visuomenė su virš $800.00. Tolinus yra sako
Spaudos Draugija. Tuo tikslu ma, buk,neatsižvelgiant didelio
S. D. LACHAWICZ
Pirmutinė Lietuviška Valstijinė Banka Amerikoje
atspauzdiuti dvilapį atsišauki-* skaitliaus atstovų griežto prie
LIETUVYS GRABORIU8
Patarnauju laidotuvėse koplglausla.
mų. Pirmame pusi. Ims šv. štaravimo,Tarybos valdyba,su
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
Pauliaus spalvuotas paveik sitarius su buriu asmeniui
darbu busite užganėdinti.
2314 W. 2Srd Plaee
Clitcago, III.
slas; antrame S p. l)r. gautieji užsiinteresavusių asmenų, sa
Tel. Canal 21119
1900 S. Halsted Str.
ir įgytinieji atlaidai, trečias ir votiškai pasielgė išmokėdama
Tel. Canal 2118
2201 W. 22nd ir Leavitt Stė
ketvirtas pusi. skiriamas in tuos pinigus tūliems asmenims Valandos: 10 ryto Iki 8 vakar*
■K
SSformacijoms apie Sp. Dr. ir padengimui nuostolių paneštų Gyvenimas:
Tel. Yards 6CG6 Blvd. 8448
Dr. V. A. ŠIMKUS
2811 W. 6.1rd Str.
agitacijai. Jų spanzdinania surengime tūlo bankieto, už
Lietuvi* Gydytojas, Chirurgą* tr
Tel. Prospect 8466.
Įpenki tūkstančiai.
Akušeres.
pamdymų kokių tai sėdynių,
Tokį atsišaukimą gaus kiek- už automobilius, spaudas ir
82US R. Halsted St. Ghlcago.
Keliaujant į Lietuva ir norint vežtis su savim pinigus tai galite pirkti musų
Valandos: 10—12 Iš ryto 1—8 Ir
ivienas Sp. Dr, narys ir dau- tam panašiai. Ar tai teisybė?
6—8 vakar* Ned. 18—18 18 ryto.
liaukoj drafta; markėmis U. S. dolieriais arba Anglijos svarais, kuri bus galima iš
N----Igiaus jų už mažą kainą įsigt- Kodėl Taryba tyli?
mainyti visuose Lietuvos Bankose. Pranešam visuomenėj kad šis bankas yra pas
[jęs galės praplatinti savų žmokirtas per Cook County valdžia užmokėjimui visokius taksus jūsų nuosavybės (proSužinota taip-gi, kad finan
jnių tarpe. Be to Sp. Dr. Valdyperty) sykių gausite ir pakvitavojima.
| Perkėlė seavo ofLsą po num
H
|boms. Katalikų Veikėjams bus sų komisija tos manifestacijos
pasiųstas atskiras atsiliepimas. susidėjo iš tėvynės labui daug |4729 So. Ashland AvenueJ
Greito Persiuntimo Pinigų Jūsų Giminėms į Lietuva užtikrinam
LIETUVI8
2. Sp. l)r. atsispauzdina 200 pasidarbavusių, gerb. Ni kodi |DŽIOVŲ.Spccijalistoa
MOTERŲ br VYRŲ LIGUg
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
Bankos Valand: kas dieną nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų Utarninkais ir Subatoms iki 8 :30 v. vak.
nio Krukonio, Jono Viskanto
Ofisas Ir Gyvenimo vieta
|blankų ir vokų.
JValandosnuo 10 iki 12 Išryto; nuoB
8252 Soath Halsted Street
ir Antano Kareivos. Kadangi g2 Iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30g
Ant virtaui. Cnivcrsal State Bank
3. Nariams šiais -metais bus
Nedėliomis 10 kll 1
jį
Valandos nuo 10 Iki J 2 ryte; nuo
jie tvarkė finansus ir per jų svakaie Telefonas
Drevei 2880
i
2 Iki 4 po pietų; nuo 7 Iki 9 va.k.
Įduodami “Misijonoriaus užra
rankas ėjo visi pinigai, mažu >■■■■■■■■«■■■■*!
Nedėliomis nuo 19 Iki 2.
itai.*' Anglų kalba parašė kun.
Telefono* Vnrds IMI
jie bus malonus visuomenei
ĄJexander. Vertimas Brolių
paaiškinti kas atsitiko su iš
[Marijonų.
Didelio formato
kilmės pelnu, paskelbdami at
Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
cnvga su gražiais aptaisais,
UKTUVIS AKię •8VKC1AI.I8TAS
skaitą. z
Dr. I. E. MAKARAS
i skaitytojas ras įvairių
Palengvins visų aklų
Lletuvys
Gydytojas Ir Chirurgą*
tempimų
kas
yra
[religinio turinio apsakymėlių. Jeigu faktiškai tie pinigai bu
priež&.itlmt skaudė
Ofisą* 10900 ,So. Michlgan Avė.,
jimo galvos, svaigu
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki
4 po
lio, aptemimo, nerbeskaitydamas jauti pakilios vo panaudoti kokiems kitiems
Kada
.kankinies
dėl
galvos
votumą, skaudančius
piet, 6:30 iki 8:30 vakare
tikslams,
tai
butų
didis
prieš
skaudėjimo, kada regėjimas sil
Gausite žemesnė kaina, pilna saugu
Ir užsidegusius karščiu aklų kreivos akys,
Įsielits jautrių, tikybinius ĮsiResidencija: 10538 Pcrry Avė.
katerakto, nendegio; netikras akis ludedam,
psta skaitant, siuvant ar tolyn
visuomenę
nusidėjimas,
nes
Daroma egzaminas lėkt ra parodantis ma
mą
ir greitesni patarnavima šisuite
Tel. Pullman 342
žiūrint —« tai reiškia, jos pri
[tikiiiiinus stiprinančių vaizdų.
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
valote
kreipties
J
manę
klausti
gai,
toli
tr
eiti
matant
lems
pagelbėta.
Ser

banke. Ant didesnių sumų duodame
savo regėjimo’ ir valkus einančiu?
ro indomiu ir viliojančiu nt- tokiu pasielgimu tapo nu gėkite
patarimo dėl jūsų akių; mano
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro.
žemesni
kursą negu skelbiama laik20
metų
patyrimas
sutelks
jasakojimu, autorius noroms skriausti badą ir vargą ken Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų.
jums geriausj patarnavimą, dėl
raščiose.
Tel. Drorer 794?
Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklės
inmioroms spaudžia ašarą iš čianti Lietuvos vaikučiai ir mo 1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
Ligos gydoma specljalisto,
finos, o itž tėvynę kovojanti
Telefonas Drover 9060.
|akių.
W. F. MONCRUFF, M. D.
Siunčiame perlaidomis, čekiais ir
kareiviai neteko žaizdų užgvLIETUVIS DENTISTAS
Ji bus nariams išsiuntinėta
telegramų. Parduodame draftus ku
JOHN J. SMETANA,
dyniui ir aptvėrimui medika
4712 RO. ASHLAND AVTIU1
rieton II-ojo Katalikų tikybos
arti 47-to* (iatvėi
AKIŲ
SPECIJALISTAS
mentų, kuriuos tie pinigai bu
J. P. WAITCHEES
rios išmainoma ant pinigu visoje
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 rak.
[omo, prof. Bučio. Antrasai
1801 S. Ashland Avė., Chlcago.
Seredotni*
nuo
4
lig
9
vakar*
tų nupirkę. O, kokia tai nes
Lawyer
kertė 18-tos gatvės; 3-člos lubos
Lietuvoje. Parduodame cash markes
katalikų tikybos tomas bus
LIETUVIS ADVOKATAS
įnagi butų naujiena!
KamJjarls 14-15-16-17
Vakarai*:
450#
S.
Ashland
Avė.
itspauzdintas ir išdalintas at
ir keliaujantiems Lietuvon parūpi
Viršui PLATT’S aptiekos
Tel. Yards 1053
Lietuvių
Piliečių
Darbinin

Tėmykite
mano
parašą.
einančiais metais.
Dien. Room 518—159 N. Calrk St.
name pasportus.
Valandos: nuo 10 ryto iki 9
kų Pašelpinis Kliuhas skaitauTel. Randolph 8507
Už sekretorių
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto Iki
aP
tis savy narių suvirs 500, vi
12 d.
•
Kun. I. česaitis.
Laivakortės parduodame Lietuvon
sai los prisidėjęs savo skatiku
3107 So. Morgan Street
ir iš Lietuvos ant visu linijų.
LODEL “TARYBA” TYLI prie įvairių darbų labui Lie
CHICAGO, ILLINOIS *'
tuvos, jaučiasi, kad tie visi ne
Telefoną* Yards 5032
APIE LIETUVOS RAUD.
'Phone Ciceho 596 3
Šis didysis šešių Milijonų Dolierių
aiškumai
būtinai
turi
išeiti
Valandos: — 8 Iki 11 1S ryto:
KRYŽIUI SKIRTUS
Valstijinis
Bankas yra prisirengės
DR.
A.
P.
GURSKIS
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
ADVOKATAS
aikštėn, ir, sulig nutarimo, p
uii-rruvis dentistas
PINIGUS?
tais nuo 6 iki 8 vai. vakare.
pilnai patarnauti Lietuviams visuose
Ofisas Didmiesty 1:
vykdinto susirinkime, buvu
4817 W. 14th Str. Cor. 49th Avė.
bankiniose reikaluose.
•
Cicero, III.
29 South La Šalie Street
Rudeniop, praeitais motais, siam Balandžio 24, 1921 m.,
J
Vai.
9
išryto
iki
9
vak.
Išimant
Kambarį- 834
Npdėllas ir Seredas
tusijos bolševikai atidavė Lie- viešai reikalauja, kad Taryba
Norint pinigus siunstl Lietuvon iš kitų
Telefoną*: Central
miestu prlsiunsklte jūsų pavardė reikalau
Įuvni jos sostinę Vilnių. Lietu tudjaus
išduotų
atskaitą.
dami aplikacijos blanku o mes prisiunsime
su pilnomis , Informacijomis. Rašykite Lie
sių širdys didžiai nudžiugo ir Taip-gi pataria draugijoms,
Vakarais, 812 W. 33rd St
tuviškai.
—
|inksninmas apėmė visus. Buvo prigulinčioms prie Tarybos,
Telefoną*: Yards 4881
Lietuviai, apsaugokit
)kių, kurie tuom laik tam ir per savo atstovus reika
Šiame banke yra penki gabus Lie
savo
namus ir turtą
‘tikėjo — laukė tikresnių ži lauti atskaitos.
tuviai kurie stengiasi visiems man
įJetuviu kompanijoj
lių. Bet f-ikagiečių ūpas taip Lietuvių Piliečių Darbininkų fiuiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiii
dagiai patarnauti.
inkilo, kad pasiryžo surengti Pašelpinis Kliubas,
Reti. 1189 Iiulepcndence Blvd.
lidelę manifestaciją, idant iš
Telefonas Von Burcn 294
P. Kabialis, pirm.,
reiškus savo širdies jausmu*
|Į»(I IHeKRAmK C®.
Central Manufacluring
P. Mažeika, rašt.
Or AMERICA
pasidžiaugus tokia nepnp29 SOUTH LA SALLt STACKT
CHICAGO ILL
lasta musu tėvynės laime — Redakcijos Prierašas: šitą Rusą* Gydytojas rl Chirurgas
District Bank
Speel Jai istas Mnti-rtškų, Vyriškų
raštą
dedame
į
laikraštį,
ne

tad Vilnius su Gedimino kal
Šią
didelę
kompaniją
Vaikų ir visų chroniškų ligų
A STATE BANK
paisydami stambios klaidos. Pi VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 pt
tu jau musų.
valdo Lietuviai
7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d
ĮCbicagos Lietuvių Taryba lo- liečiu Kliubas nežino, kad 15 pietų,
1112 West 35 th Street
Ofisas 8854 Ro. Halatcd Ht., Clilcagr
Rugpjūčio
1920
metų
ir
Vil

Telefoną*
Drover
9898
musų nauja tvirtovė
vadovnujančią rolę sureniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim>
L. YAKUBOWSKI
Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki
irne minėtos manifestacijos, nius ir Gedimino kalnas buvo•
3 po pietų. Vakarais seredomis nuo C iki
8 valanda. Bubėtomis nuo ’ 9 ryto atdaras
Įuri buvo Auditorium teatre, kaip tik bolševikų, o ne Lietu
Fotogirafcstes
per visa diena Iki 8 vakaro.
vių
rankose.
Vi
ros
iškilmės,
tugpjueio 15, 1920 m. Tą įg
I
B
ilinę plačiai išgarsino, priža- laikytos tą dieną, darė tik ■
JŪSŲ NAMAI BUS LIETUVIŠKI JEI
■
614 W. 18 Street
skausmo
išmanantiems
ir
ži
B
R
Įėdnimi. kad jsdnas bus atiduo
“
VYTIS
”
Chicago, III.
Lietuvos Raudonąjam Kry- nantiems. Bolševikai laikė Lie ■■ Lietuvių Tautos "emblema” (ženklas) papuoš Jūsų rašomoji stalą. B
■
mi. Iškilmė nusisekė iš visų tuvos sostinę, o Cbicagos Lie> I Sis artistiškos dailės tvarinys, akuptuolas dailininko. Juozapo Cibulskio ■
C coliai augšėio ir 6 % ilgio.
B miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiimiiimtmiiiiimiiiiiiiimmiitiiiiiiiiiiiiiimmiii'imim
žvilgių. Netik ką jon atsl tuviai, Tarybos suvilti, džiau I
B
B
inko gerb. Lietuvos Misijos gėsi. P-nai Kabialis ir Mažei I
■
=
trini, bet pribuvo taip-gi ir ka labai išgiria p. Krukonį, I
B =
Įppaprnstai žymus svečias i: Viskantą ir Kareivą. Mes nesi- ■
■
idis Lietuvos patrijotns nsme- ginčisim, kad jie prisidėjo B
B =
Jau Išmokami į 26 dienas
r gerb. kunigo Vilimo, atvv- prie visų “Tarybos” darbų ir B
Visuose paštuose Liet. pinigais (CASH)
prie džiaugsmingų iškilmių B
įsio iš Paryžiaus.
B
štai pavyzdis kaip apie mus ir musų iš Lietuvos giminiems rašo:
Teatras nesutalpino milži- klaidingai surengtų ir atliktų. B
"Gavome tuos pinigus 1300 markių 8 dienoj Vos trio tai yra lygiai už mėnesio po Išsiuntimo.
hR = Mikalojus Baltutis visti* mums pinigus išmokėjo iki skatikui. Ir turime pranešti štai ką. Nueikite pas
Įfikos minios, kuri vidun ru Nei kunigo Vilimo pribuvimas B
p. Povilo Baltučio Ir padėkuoklto Jam, nes per Jo banką greičiausiai Ir sąžinišklauslal pareina pini
į
Ghicagą
nepadarė
ir
negalė

si. Įžanga buvo $1.00 ir
gai. Daug nmuų kaimynu per Baltuti siųstus pinigus gavo. Kiti kurte siuntė per kitas bankas laukia
po 3—4 mėnesius. Vieno žmogaus suvaikščiojo net tris kartus laiškai šen Ir ten kol gavo pinigus. Po
Niekas nesigailėjo epnto, jo padaryti, kai! Vilnius butų
Baltuti *lųitt kartu pareina bu laišku, o kartais Ir greičiaus.
is visi tikėjosi, kad pelnas musų, kuomet tame Vilniuje
NaumlottiB. Gruodžio 9, 1920
Mokytojas D. Jurjonas
,
"i
sušelpimni tėvynėje nno viešpatavo bolševikai. Nema
Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome legairo nukentėjusių. Visuomenė žesni už A. Vilimą pntrijotai
liškus dokumentus, davernystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atsto
|i Šimu laikui manė, kad taip sakė Cbicagos Lietuviams tie
vybės Washingtone.
Parduodame lotus, namus, farmas. Pada
■
są
apie
Vilnių,
bet
buvo
žmo

buvo, bet štai pasirodo lai
■
rome paskolos ir apdraudžiam nuo ugnies ir kitų nelaimių.
I
neriuose draugijom Lidu- nių, kurie tiesos nepakentė. Jei
Visus reikalus a tliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas
KAINA 82.50
■
Vkininko ' užklausimas: gu visi Cbicagos Lietuviai
padarytas Iš "alumnum" metalo. Parsiduoda "Bronė o" ofise, A.
I
Kaulaklo Spaustuvėje 2259 W. 22 str.. Tol. ('anai 107 ir pa*
lą Taryba pada'ė su Lietu- pernai 15 Rugpjūčio butų klau
I
B
sę
tų,
kurie
tiesą
skelbė,
tai
Rnudonąjam Kryžiui akirPETRĄ CIBULSKI
B 901 W. 33rd Street
Tel. Yards 4669
Chicago, III.
pmignis?”. Lmonės misis šiandien nereikėtų vargti ir
B
2843 W. 23 PI.
Tel. Canal 7283
Chk-agn. Illinois
■
jo. Ar tai gn'imas daiktas. rūpintis.

$245,000.00

Tretį Milijoną Uolienų

t

Metropolitan State Bank

DR. A. L. YUŠKA

SAUGUMAS JŪSŲ PINIGŲ UŽTIKRINTAS SAVAME VALDŽIOS BANKE:

j DR. CHARLES SEGAL j

DR. S. N AIKELIS

J

Saugok akiij regėjimą

PINIGUS SIUNČIANT LIETUVON

. C. Z. Vezėlto

Dr. M. Stupnicki

V. W. RUTKAUSKAS

nuo ugnies

®■ |==
■=
Si
M□
i
si
■=
■=
■—

Pinigai, Laivakortes Lietuvon

PAUL P. BALTUTIS & CO.

JfiiiimiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiMiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiitiiimiiimmimiiiimimimiiimiii
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DR. A. A. ROTH,

—

• f,—

DRAUGAS

LIETUVIAI AMERIKOJE,
ROSELAND, ILL.

Tėvo Alfonso Misijos.

Rytoj, Gegužės 1 d. per su
mą, prasidės Misijos Visą šven
tų bažnyčioje. Misijas duos tė
vas Alfonsas Maria I’asionistas. Misijos baigsis 40 vai. at
laidais, kurie prasidės penk
tadieny, Geg. G d. ryte ir baig
sis sekmadieny, Geg. 8 d. va
kare.
Prašau visos apielinkės Lie
tuvių skaitlingai dalyvauti
kaip pamaldose, taip ir gra
žiuose tėvo misijonieriaus pa
mokinimuose.
Be to bus visiems gera pro
ga atlikti Velykinę išpažintį ir
su savo Dievu susivienyti.

kad Geg. 1 d. L. L. D. D. ren
gia pra«uu> aj. L’.lu.iui kata
likui turėtų pasisaugoti ir nei
ti j jas, kad išvengus susidūri
mo su kokiais nors nesma
gumais, nes visiems žinomu, kų
soeijalistai veikia ir kalba.
Tenkinaut žingeidumų galimu
susilaukti didelių nemaloimmų. Ne vienoj, vietoje taip jau
buvo atsitikę.
Jonelis.

niiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiimiitniiHiHiNiiiiiiiiiiHiuiiiiiiimiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu iiiiiiiiiiNiiiiiiifnnniiiinriinitmitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiuiii

VISI LIETUVIAI

|Į

Atydai Važiuojančių į Lietuvą

€E

Pirmu negu pradėsit renktis j kelionė kreipkitės pas mus ir viską ištirkit. Tas
/ jums nieko nekaštuos.
Jau tuksiančiai išvažiavo per rausi} Biuru j Lietuva.ir šimtai išvažiuoja dabar kas mėnesiu. Vi
siem parupinuin pašportus.sutvarkom taksus ir pafelbstam išsiausti bagažus. Pašportu padavime už
savo darba kainuojam tik $1.00. Už bagažu ir taksu mitvurkyma mes nieko nekainuojant KIEK
VIENAS ŽMOGUS VAŽIUOJANTIS PER MUMIS YRA APRŪPINTAS NUO LAIKO SĖDI
MO Į TRAUKINI CIIICAGOJE IKI JIS PASIEKĖ KAUNA.
_

Privalo žinoti, kad parankiausia, tvirčiausia ir geriausia 5
vieta laikymui pinigų yra

UNIVERSAL STATE BANKAS

s =

Tartis Apie

į

$3000,000.

SVARBUS PRANEŠIMAS
KENOSHOS LIETU
VIAMS.

Otonais visų pinigai randasi saugioje vietoje, nes tų saugumų už
tikrina Suv. Vai. valdžia, kurį savo pinigus laiko Siame banke. Pi
nigus išmokame ant kiekvieno pareikalavimo.

L. L. Paskolos stotis kvo
čia visus kcnoslliečiąs, Lietu
vos piliečius, į mass-mitingų,
nes reikia gerai prisiruošti
prie Antrosios Lietuvos vidu
jinės paskolos.
Mass-mitingas bus sekmadie
ny, 1 d. Gegužės, 1921 na., Šv.
Ktm. Petras Lapelis,
Petro parapijos svetainėj, tuo
Visų Šv. par. klebonas. jau po sumos.

E =

PINIGUS Į LIETUVA
Ir kitur

«

Geriausiai ir greičiausiai pasiunčia
UNIVF.RSAL STATE BANK

I

Pasuiamlokit proga kolei žemas kursas. Iš kitų miestų Kiunskite
mums dolieriais, o mes išsiunsime Lietuvon auksinais pagal kurso
su pilna garantija.
Laivakortes parduodam ant visų linijų j Lietuva ir iš Lietuvos.

|

Musų banko Real Estate Departinentas dabar turi
nepaprastai gerus bangelius. Pasinaudokite proga. At
sišaukite tuojaus pas J. J. Krasoivski, Viee-Prezidenta.

CICERO, ILL.

MELROSE PARK, ILL.

| Kviečiame visus susipažinti su šią didžiausią įstaigą.

=
=
= |

I UNIVERSAL STATE BANK I

AUKOS ŠV. KAZIMIERO
VIENUOLYNUI.
(Surinktos kun. Mikšio) Chi
cago, III. (šv. Krysjaus
parapijoj).

(Tąsa.)

už padėtus pinigus, jeigu pirksi mu
sų
rekomenduojamus,
užtikrintus

PIRMO MORGEČIO
AUKSO BONDSUS
Procentai išmokami du kartu j metus
bilc vienoj bankoj.
Bondsal po $100 ir $500. Gali pirkti
ir lengvais išmokėjimais.

Perkame, parduodame, mainome ir
duodame informacijas apie įvairių
komp. šėrus.

s

Atitaiso žvairas akis
vienu atsilankymu, be
jokios
eliloroformos.
Suvirs 800 išgydymų
užrašuose.
Ateik ir leisk apžiūrėti <Jiplomotam Ir registruotam gydytojui ir
chirurgui, kuris speeijalia išstudijavo
galvų. Ypatingai
AKIŲ, ALSŲ, NOSIES IR GERKLES
LIGAS..
PATARIMAS DYKAI
i

Idant žmonės važuodami per kelius rubežuu nebūt u nutuksojunii už vežiminis pinigus, yra patartina kad jie kiekvienas nusipirktu draftus. Apie ta jau buvo pranešta liet Lietuvos valdžios.MEŠ
PARDUODAME TOKIUS DRAFTUS PAGAL DIENOS KURSĄ UŽ KURIUOS PINIGUS IŠMOKA BE JOKIO ATITRAUKIMO LIETUVOS PASTOSE ARBA RANKOSE.
VALANDOS: Kasdiena 9 ryto iki G vakare. Vakarais: Utar. Ketv. ir Subatomis iki 9 vai.
Nedėldienais: 9 ryta iki 3 po pietų.

■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiHiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiiiim^miiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii

ŽINOVAS

Šilimos

809 W. 35th St., (Halsttd & 35th Sts.) Chicago, III.
Kainos laivakorčių iš New Yorko iki Kauna $117.00
Kainos laivakorčių iš N. Y. iki Eydtkuhnen $104.60

14 Gegužės d. Harmonijos
Banko Valandos: Kasdiena nuo U v. iš ryto iki 4 v. po pietų ir
S
kliubas rengia vakarų. Visi, ku S vakarais Utarninkais nuo 6 iki C:S0. Subatomis visa d. iki 8:S0 vak. 5
rie įsigijo tikietus į L. H. Va
karų 30 Bal. dienai yra geri
ir tinku apsilankyti musų di
deliu stropumu prirengtan 14 | 3252 SOUTH HALSTEO STREET
CHICAGO, ILL. !
E
s
Geg. d. vakarui.
iiiiiiiiimiiitiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Be to kviečiami yra ir (kiti
tautiečiai. Visi atsilankusieji
tikrai bus patenkinti.
AKIU

Gausi 7%,8%

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
FABIONAS ir MICKIEV1ČE, Vedėjai

Ar norite pirkti arba parduoti namą ar lotą?

S. Ralys, L. L. P. St. rast.

Bal. 3 d. Šv. Antano parap.
svetainėj Šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų Dr-jos 9 skyr.
buvo įrengęs vakarų su
programa. Publikos susirinko
nemažai.
Vakarų vedė O. Rekauskienė, kuri tam tikslui nemažai
pasidarbavo. Vaidinime O. Valaitė puikiai atliko čigo
nėlės rolę. Rozalijos rolėj gra
žiai nudavė B. Jurgelaitė. K.
Petrošius gerai atliko Blaivi
ninko rolę, o V. Petrošienė
girtuoklės.
Paskui mažytės mergaitės
padainavo dainų “Paukštytė”.
Publikai labai patiko. Rankų
plojimu norėjo, kad daugiau
padainuotų.Tos mergaitės—tai
seserų Kazimieriečių mokinės.
Taigi, draugijos vardu tariu
joms širdingų ačiū. Ačiū ir cicieriečiams, kurie darbuojasi
ir remia prakilnių Šv. Kaz.
Ak. Rėmėjų Draugijų. Vaka
ras davė nemažai pelno.
Malonu prisiminti, kad Šv.
K. A. R. Dr-jos 8 skyrius turi
gabių veikėjų, ypač jaunų mer
gaičių.
Kviečiamos prisidėti prie
draugijos ir tos moterys bei
mergaitės, kurios lig šiol dar
neprisidėjo. Garbei Lietuviams
turėti tokių katalikiškų įstai
gų, kur auklėjamos mergaitės
darbuotis Dievui ir Tėvynei.

Šeštadienis, Baland. 30, 1921

Mes turim ant pardavimo gražiose vietose puikių ir gerai išdirbtų gatavu

farmų ir puikiose vietose nkčms žemių beveik visose valstijose ir Kanadoj.
Geras farmas mes visada perkam ir parduodam. Mes perkam, parduodam
ir paimam ant pardavimo visokių ryšių namus Chicagoj ir aplinkinėj
Perkam visokius valdžios (govemment) bondsus ir geležinkelių
geležinkeliu akcijas.
akcijas
Apsaugojam nuo ugnies, vagių ir kitokią nuostolių. Skolinam pinigus

ant namų ir ūkių. Siunčiam pinigus j Lietuvą paštu, telegramais ir bankčekiais, nes turime savas sąskaitas Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos ban
koše. Parduodam laivakortes j Lietuvą ir į Ameriką. Mes atstovauja
me ypatas ir korporacijas visokiuose reikaluose. Patamaujam teisingai.

Ausis

Skaudamos
Akįs Tekančios
Ausjs
Krctpkitica J-Lietuvių įstaigų
Davė Įio 10 dol.
Raudonos
Ak|s Ūžiančios
Ausjs
Žvairios
Akis L Užkimštos
Ausjs
PEOPLES
INVESTMENT
CO
J. Ežerskis, V. Kriaučiūnas,
A.
RkauTlama
Nosis 1 Skaudama
<J«rk1A
*
220 S. Statos Street
Rooiu 1122
Rėganti
N # i Silpna
Gerklė
Rauda, J. Krauša, A. Krauža, Tel. HarrLson 2024 Chicago, III. Kreivu.
Nosis 1 Kataruota
Gorkio
Užkimšta
Papūtus
Gerklė
A. Valevičia, J. Petravičia, K. Kasdien ir nedenomia nuo 12 iki 3
Franklin O. Carter, M. D. x
Venckus, J. Zalpis, I). Malioze- po plet.
23 metai prie State gatvės
viki?, V. Milaševičių, V. Dauk
120 State St.,
Chicago, III.
ša, S. Kazlauskas, D. Jurgu Tel. Randolph 2898
Vajandoa: nuo 9 iki 7. Nedėldicniais nuo 10 įtyi 12.
A. A. SLAKIS
taitė.
ADVOKATAS
Davė po $5.00: A. Vaiskia,
Ofisas riduiniestyj
ASSOCIATION BLDG.
L. BarkeviČia, V. Gapševičia,
!• So. la Šalie St.
Dr. M. T. STRIKOL’IS
J. Nutavičia, M. Ežerskis, O. Valandos: 9 ryto Iki B po pietų
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas j
Panedėliais iki 8 vakare
Pcoples Tiatro Name
_
Popievaitė, E. Ličkua, B. KonNedėliomis ofisas uždarytas
ISIS W. 47th Sir. Tel. Boul. ĮSOJ
K
—
-------------------------t
--draitė, V. Barcius, A, Kasnaus■Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl io!
Eiki 12 ryta.
kas, S. Zolandnuskas, O. Šta
■akt
valentine: dresmaking
Bes. 2914 W. 4Srd Street ■
raitė, J. Viskantienė, A. BudCOLLEUES
Nuo ryto Iki plet.
2407 VV. Madtoon.J
reckienė, N. N., K. Čepienė, M. [6206 8. Halsted,
'ei. McKiuIey 203
1850 N. Wells 8L
Bastaitė, S. Blužnis, D. Juk 1S7 Mokyklos Juiigt. Valstijoje.
Siuvimo, Patternų Klrpl-1
Darbo Lietuvaitė.
nienė, A. Meškauskas, J. Kin- kmo,Moko
Dcsigning bisniul Ir tumtmi.i
ĮJIIIIIIIilIlIlIlIlIlIilIlIlIilIlIllifllIlIlIlIlIlĮl
duodamo* dykai. Diplomai.!
čitias, K. Vanago, M. Viče- IVietoe
[Mokslas
lengvais
atniokėjimais.J
WESTVILLE, ILL.
kauskas, E. BaRtienė, V. Kati įKienos dienomis ir vakarais. PaJ
knygėlėa.
bunas, P. Veriga, J. Paulaus Bikalaukit
Tel. Seeley- 144$
S Siunčiame piningus Lic- g
SAKA PATEK, pirmininkė?
Bal. 24 d. didelėj miesto sa kas, P. Skoleišis, K. P. Lekas,
= tuvon, prisiuntimas užtik- 5
lėj L. Vyčių 85 k p. statė sce N. Misiūnas, P. Smith, J. Ku
5 rintas.
noje “Nustatę”. Pavyko. Kas zi inskas, A. Girdsiunienė, S.
AMERIKOS LIETUVIŲ
g Inšuruojanie nito ugnies, s
tutės rolę žavėtinai atliko O. Baranauskis, R. Jaskevičia,
= namus, rakandus ir auto- E
Jurgutaitė; motinos — J. K. Pumlinas, V. Kalno, S. Ge
g mobilius.
=
Karpavičiūtė; raštininko — J. čaitė, O. Pocaitė, M. Mikšaitė, Mokinama: angltSkos Ir lietuvIUkos
Parduodame namus, sko- E Į
kalbų, aritmctlkoH, knygvedystėa, HtoKaralaitis; viršaičio — J. Ra J. Šiaudvitienė, O. Rudiunaitė. nografijon, typewriting, pirklvhna tei
liname piningus.
Suv. ValHt. istorijos, abelnos isto
kauskas; Jono — T. Kandis;
Davė po $4.00: R. šimkaitė sių,
rijos, geografijos, polltiklnės eokno| Evaldas & Pupauskas =
inijos, pilletystėa, dailiaraėystės.
Petro — J. Karpa virius. Visi ir Galnaitė.
840 W. 33rd St.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
vaidintojai savo roles gerai mo
Davė po $3.00: M. Bajoriu- 4 valandos
po pietų: vakarais nuo 6
Yards 2790
kėjo.
naitė, B. Paukšta, A. Pilipavi iki 10 vai.
Po to suvaidinta dar “Ka čių, B. Kibartiefiė, A. Čeponis, 3106 S. Halsted St., Chicago. Timmmiiiiiiimimiiimimiiimiiiiiimn
mai pragarai”, kuris ir gi vy P. Gedžiunas, O. Kavalaitienė,
kusiai išėjo.
J. Žukauskas.
Vyčių
choras,
vedamas
Davė po $2.00: A. Stankus,
varg. A. Stanšausko, padai J. Bartkus, V. Podoginskas, A.
navo keletu lietuviškų dainų. Gedi aitienė, (J. Žukauskienė,
Bal. 20 d. musų kolonijoj I*. Mečiskns, B. Naviekis, B.
lankėsi Dr. A. Rutkauskas, šriiiiiskštienė, M. MarcinkeviL. R. K. Retn. ir Šv. čia, B. Marozicnė, p, Pilitauair jo skyriai
.Vincento a Paulo dr-jos reika kas, J. Pūkis, M. Vaicikauslais. Pasakė gražių, įdomių prn kis, P. Riikšicnas, A. Jočius,
Vilniuj
Panevėžj
Šiauliuos
Raseinius
kalbų, kurioji* išdėstė vargus J. Bipavlčius, J. Viskartas, M,
Liepojuj
Klaipėdoj
Marijampolėj
Virbalyje
ir skurdų Lietuvos našlaičių. Burvilla, J. Lauriiiavičia, J.
kogrcieiauiia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGENTŪRĄ
Rinkta aukos, kurių surinkta Pliauskas, P. Povilaitis, J. ZaNEWARKE. Kol žemus auksino kursas, dėk pinigus L. P. P.
62 dol. 89c. įteikia pužytnė- bindatiskis, L. Švažas, J. Arti
Bunkan. Ten gausi
ti, kad WestvilleH Lietuviui ka makiuH, D. Zansitienė, A. No7% padėjus 2 metama
talikai visuomet pasižymi au reikienė, Brazo lįsk ifl, O. Ra
5% padėjuH 1 metuiiiR
komis kaip Bažnyčios, lai p tė kauskienė, M. Petrošienė, J.
3% padėjua neapribuuUtu laikui.
vynės ir lalMbiiingieins reika Andrijauskienė, O. BajorininPinigus piiMiuntiniui priima ir informacijas apie sitoidėjitną
lams. Tai ne “pairijotai” tau- nė, Brazauskis, A. Juškaitė, U.
banke duoda Banko agentūros vedėjas
tininkai-liberalai, kurie nike Pamulaitiopė, B. Kundrotas, A.
lius aukoju ir tai dar ne visi. Mikalauskas, A. Kasperavičių,
M. NARJAUSKAS
Musų komuniatai jau iška- A. BtefaliiT, J. Staškevičius.
747 Broad Street,
Newark, N. J.
linė.jo ant stulpų skelbimus,
(Daugiau bus).
oki

666 WEST I8th STREET,

CHICAGO, ILL.

Egzekutyvis ofisas randasi pačiame vidurmiestyje "55602-604 Y. M. C. A. Bldg., 19 So. LaSalle St., CHICAGO.
Turim savo atstovus: Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Anglijoje, Kanadoje, Floridoje, ir New Yorko mieste.

I

Mokykla

ŠTAI

KUR
SEKRETAS

SVEIKATOS

Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIE
TUVIŠKA VAIHTINYfTA visoj AihcrikoJ, kuri Išdirba vaistus, pagal
Europos metodų nuo visokių ligų.
Mes turime >> sekretų kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tą sek
retų sužinosite knip vartosite MlISU VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI
vaistai PASEKMINGAI GYl’iO.
Visuose gerose AI’TIEKOSE visoj Amerikoj galima gauti šias musų
liekarstas:
Su Iii ta ra Itlteil dėl vidurinių ligų.
ItegMlatorius dėl moterių.
'
Kraujo Valytojas kurie pats užvardijimas išaiškina reikalingumą.
Salutaro Linlmentas dol visokių kaulų skaudėjimo ir kitokių skausmų
Trajankn Kas-gl dar jos nežino? Tos garsingos namų gyduolės.
Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių—siunčiame už dyką.

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

0I0ZIAUS1A ĮIETUVISKĄ KRAUTUVE CBICA60JE

LIETUVOS PUEKYBOS IR PRAMONES

BANKAS

s

*ir«

U PHAUI Ql HBN KONCHBT1NA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, knr kitur taip negana!.
MaAine.hu laiškams drukuoti ir ofiao darbams yra naujau
sios mados. Užlaikėm visokius laikrodžius, žiedus, iiiubinius ir deimantinius; grarnafonua lietuviikais rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prumikų išdirbysfiių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bamo visokius ženklus draugystėms, taisomo laikrodžius ir
muzihaliikua instrumoutus atsakančiai

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVĖ.,
0HI0AG0, ILL.
Telefonas: DBOVEB 7909

ORKŪGIS

6eŠTa< deniu, Bąlanti 3(1,' Wt

■

„tarft gt1. .'i—.
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KUNIGAS IGNOTAS ČESAI
TIS.

DELEI ATSKAITŲ REIKA
’ LAVIMO.

- g.ir r
•«._
ANT PARDAVIMO
REIKALINGI.
TEATRAS.
300 sėdynių, parsiduoda iš
Prityrę audėjiai dėl vilnonių priežasties ligos. Manažierių
rabužių atsišaukite:
galima matyti nedėlioj nuo 2
m pietų iki 11 vai. vakare. At
South Bend Woolen Co.
sišaukite
4140 W. 26th Street
South Bond, Ind.

(Prisiųstos įdėt. Inf. Biuro).
(Pradžia ant 2 pusi.)
kapas Jacųiiior tlijakonų ČcsaiAmerikos Lietuvių .spaudoje
tj Įšventino kunigu.
jau teko matyti reikalavimų,
Nilu pat nuvicijato pabaigus kad iš visų suaukotų Lietuvių
iki 1919 Dietų kun. Česaitis visuomenės aukų Lietuvos <ly
buvo užsiėmęs vien mokslu, y- ninio Komitetui, Lietuvos ftaupač praktiugųja teologija. Žy lių Sąjungai, Liet. Kauti. Kry
miausias tos sakos profesorius žiui butų duota tinkama upys
Vienu Karmų kO akrų geros -žemės
buvo Langeli-Wt*ndels.Kunigas kaita. Suprantama, jog tokios REIKALAUJAME AGENTŲ. 40 akrų ariamos, kitų pievos ir miš
Atliekamu laiku tamsta gali kus, 36 galvijai, pora geru arklu,
Česaitis klausė nevien jo pa upyskaitos paragino aukotojus
vištų, visi padarai. ' Kaina
užsidirbti
$50.00 ir daugiau kiaulių,
$0.000. be nieko ui $3.000. K.ta Kar
mokų arba prelekeijų, bet dir ir toliaus dėti aukų, kuomet
mų (10
akrų mllė nuo miestuko,
bo ir praktinius darbus profe jie mato, jog jųjų sunkiai už j savaitę. Užsiėmimas sma puiki žemė daug pievų, 12 galvijų. 3
kiaulės, vištos ir visokių pa
soriui vadovaujant jo paties dirbti ir sudėti ant Tėvynės gus. Patyrimo agentavime ne arkliai,
doriai.
Tas
Karmas parduodu patjs
reikia.
savininkai.
seminarijoje.
aukuro pinigai yra tinkamai 220 S. State St., Ruimas 1422 Teipogi turime jau naujo sodų me
Prie praktikinės teologijos suvartoti.
daus kuris labai skanus pirmiau 5
Ohicago.
svar Vlųdrukas
kainavo po $1.85,
kun. Česaitis ėmė ir pedagogi
dabar atpigo, tik po $1.50, didesni
Dūlinai tokias apyskaitas yorderiai dar pigiau, siunčiame j vi
jų, t. y. mokslų apie mokyklų
Jodu Jakaičio paeinan sas Valstijas. Adresuokite:
ra jau davusi Vyriausioji Liet. čia.Paieškomo
iš Kauno red. Kėdainių apskr.
vedimų. Čion kun. Česaitis la
119 Washington St.
Kaud. Kryžiaus Valdyba; jos Josvainių valu., Kuselnių kaimo. Da
biausiai naudojosi profesoriais
bar turbut yra kur nor* Amerikoje.
Hart Michigan,
yra paduotos j laikraščius. To Meldžiame atsišaukti trumpame lai
Josėpli Beck’u ir Dėvaud’u.
ke.
Kas
apie
j)
žinote
malonėkite
pra
kių pat apyskaitų, supranta
nešti. Jei nieko a'pie jį nelšgirsime,
Nepasitenkindamas teoretiniu
PROGA LIKTI
ma, via laukiama ir nuo “Lie- priskaltysime prie mirusių. Tėvai An NEPAPRASTA
TVKT1NGV.
pedagogijos perėjimu, kun. Če
tanas ir Uršulė (Mažeikytė) ir bro
Ant pardavimo su
saliunu, ant
tuvos Lyninio Komitety” ir lis Antanas Jakaičiai. Antrašas:
saitis dar ištyrė kaip yra mok
Hridgeporto, pačiame lietuvių vidu
Apskritis
nuo ‘‘Lietuvos Šaulių Sujun Kėdainių
ryj. Biznis, išdirbtas per 25 įmetus.
Josvainių Valsčius
slas vedamas dviejose geriau
Įteikia įnešti $3,000, likusius ant
gus”. Gal • būt kad viena ar Rusclnlų Raima
LITHUANIA lengvų išmokėjimų. Pardavimo prie
siose Fribourg’o bernaičių gini
žasties -— moteries liga. Klauskit
kita pozicija šių visuomenės
nazijose, būtent Kantonalę St.
Paieškau savo moteres Mari- Has- J. Skinderio,
įstaigų išlaidų negali būti aiš- sungar ir dviejų sūnūs John ir Emile 3301 So. HalsUtl St..
Chicago, III.
Micliel, ir vienuolių vedama
Tel
Boulevard
6775.
kini ir įsakmiai nurodyta, bet Hassangar kurie mane apleido jau
St. Jean, Šitų gimnazijų sis
.
-i- •
•
•
10 metų ir Jokios žinios neturiu apie
reikia spėtų jog visuomene pa-|juOM mes su moterų paeinam ii Prū
FOTOGRAFU ATYDAI.
temas kun. Česaitis tyrinėjo,
su mažos Lietuvos Esam Vokiečiai
Ant randos studio arti Dievo Ap,
,
sūnūs gimė Amerikų. Jeigu kas ži
kaipo Lietuvos valstybės at .
bažnyčios, gerus lungaa, dide
jos bus paduotos ir bendroje Į note ar jie patys malonėkite greitai voizdoa
lis štorus viskas gatava eik ir dėk
stovas.
duoti atsakymu už kų apluikisltc at- bizni.
fonnoje. ‘‘Saulių Sąjunga” yantrašu:
Savininkas
Būdamas studentu kun. Če ra talpinusi apie gautąsias | gynima šiuo
Julius Hassangar
3202 So. Halstcd St.
Wilsou Pa. (J. R-)
saitis dalyvavo Lietuvių drau- aukas “Trimite”, o “Lietuvos Box 233
gijoje -‘Lilhuu.ua”. Į rengia-Konliteto.> gallnani0R
Galių finansiškai
padėti
koletai
PAJIE&KOJIMAS.
farmerių kurie norite dirbti kad pa
nu, tuu.net, bet neišėjus,,, I.1V-1,,,^
garsinaluos
Pajieškau sunaua Juozapo Urbiko likti šių tariny savininkais. Atsišau
iš Kalviškių sodos, Tenenių kite
tuvos Enciklopedija
Ce-L„
______________________
ilop«iiw kum ^|
tU_
voje
”. Tečiau apyskaita ap | paeina
parapijos, Tauragės apskrities, turi
“Draugas”
saitu, parašė jau, paskirtus | in|a ir islai(1& Bendro tu iŠ- al>Je 30 n,etV amžiaus; kuriame žan- 2334 b. Oakley
Avė.
Cliicago.
‘ '
de žymu perkirtimo rety 9. 1910 tu.
straipsnius.
laidų suvedimo neteko maty- gyveno ciųcago, m., iš čia nežinau (H-)
Friburgas vienu tarpu buvo I,j. Amerikos Lietuvių visuo- pr
Jt.’T’.u
I1ARGENAS.
Ant pardavimo 2-2 pagyvenimų
užėmęs labai svarbių ^^fŲ,menei vpač gali rūpėti kaip|1*rba
žino, atsišaukite šiuo adre1 laatmrr,,,
„,n ..asc (L i, [•
, .
. , ’
1 “U: Onai Vrbikienei Teneniuose, paš- mediniai namai, išviso 24 kainbariaJ
LntiUOh gyiennne, nes JIS >- sunaudotos yra jų duotos UU- tat Kvėdarna, Tauragės apskrities, — 55 pėdų priešakis randasi 36-th
Str. — pusė blokio į vaKarus nuo
ra neutralėje Šveicarijoje. Tik|kogi
’
luthuania. Lustu dėkinga
Halstcd gatvės atsišaukite A. K. Stolj joje galėdavo susisiekti Lietu
3554 So. Halstod Str. Taip-pat
Lietuvos
Gynimo
Komitetui. Pajieškau
,
...Kazimiero parduosiu properte ant Hulsted
.
savo
draugo,
viai iš priešingų kariaujančių
> *
* -.
l»er LietUVOS Misijų nuo pat Lečlka paeina iš naumieščto mieste- gatvės.
i. •
•
, • •
i
•
| lio, Kauna Redyboa Tauragės apskr.
pusių. Friburgas
buvo
didžiau
irmnn.v, „w I P™*’7'108 3° »kciJOS llUVO I>US1U- Kas žlnot ln<51džialn pranešti ar!,a
ANT PARDAVIMO.
siu Lietuvių kolonija
J
j sta 70,734.14 dol. arba 4,215,- ”at* atsišaukiu šiuo adresu
.
.
.
•
Silvestras įtoiičus,
Šveicarijoje. lodei Friburgo ,..o ...
Ice Crea. i Parlor
. .. ... , 7bo.40 auks., tuo tarpu pasu
4539 So. Hcrmitage Avė.
studentams prisėjo labai da
lieka Lietuvos Atstovybės ka-'
1 Mgw’
Su pragyvenimo kambariais,
lyvauti tėvynės paliuosaviino
soje šių sulig paskutinio pas
yroje miesto dalyje.
darbuose.
....
0111 on 11
1
’ I -“'H*- Perdavimo galiūnas, Lietuvių
<101.,'
KUrie I įgyventoj
»v
J * i
I Kelolino '
® * * viltoj vietoj,
V IvtUJ, biznis
IJl/alllO gerai išdlrKreipkitės
Drauge tai buvo proga ar- (suHg kurso su<iarys apie 130,- Ųa• pr^tis pardavimo savininkas
greitu laiku.
.'■ii,,, Kusi.lurti su žyn.usniai-L„
( yra
.....
“Draugas”

Greitas,Mandagus Patarnavimas
Lietuviu Kalboj
Yra pamalu populiarumo, kokį turi.

PEOFLES STOCK YARDS STATE BANK

FARMU BARBENAI

Vienas didžiausių bankų Chicagoje.

1

Tūkstančiai L’cfuvių
Nuo daugelio metų laiko savo pinigus šitame stipriame banke,
kontroliojamas Illinois Valstijos.

kuris

yra

Tūkstančiai Žmonių
Siunčia pinigus savo giminėms ir draugams
greičiau negu bile kada nors pirmiau.

Lietuvoje.

Pinigai

išmokami

Čia dirba gerai žinomi lietuviams p. GRISIUS, p. GEČIUS ir p. SEDEMKA.

Atėję Į Banką klauskite jų.

PEOPLES

STOCK
YARDS
STATE

Didelis Bankas
ant kampo
47tos ir Ashland Avė.
Chicago

Didele Paroda
Vartotų Karų kurie bus ro
domi per Used Car Show Coliseum nuo Geg. 7 iki 15.

Galima , bus juos pamatyti ir

Mitchell Auto Co.
Į^T Vartotų KarųParoda bus
atdara Nedėliomis
VARTOTI KARAI.

ant lšmokesčio
Pliano
Iš 100 karų galima pasirinkti

Parduodami

BANK

'<

PIRMO MORGEČIAUS AUKSO
BONDSAI NEŠANTI 7%
Nuošimtį mokame kas pusmetis.
šie bonduai užtikrinti pirmu mortgačium, Chicagos Iteal Estate.
Visos savastys tvarkomos.

HOOL REALTY COMPANY
Trustisai: Chicagos Title ft Trust Co.
šie pirmo mortgečiaus uukso bondsui absoluKial saugus, aje
spekuliacijai.
Įleiskit mums paaiškint musų dalinius ištuukėjbuo planus ir
I
kitus dalykus.

EVALDAS & PUPAUSKAS

4333 S. fleimatagc AAc.
Chieago.
Tel. Roulevanl 2833

2334 S; Oakley Avė.
sius iiiijs tautos veiW‘ja.«:pre-|mi,uxj„ kurjeru. Tokiu bu.lu
840 West 33 rd Street
D ĮDĖLIS PA SIB LN KIM AS
Tel.: Yards 2790
ZKluntu Smetona, M. Yču, Kai- i5vis() p(.r Lietuvoa Misiję iv
Tel. Roosevelt 7791
ATDARŲ IR
nu, Purickiu ir kitais.
I,ahar p(,r Lietavo, Atstovybę! Ant- pardavimo sultunas, biznis iš
UŽDARYTŲ KARŲ
Parsiduoda 4 lotai labai
puikioj
Nors tėvynės darbui trukdo kus pasiųstu išviso 4,345,768.40 dirbta per ilgus metus, priežastis vietoj
Oldsmobile, ^IIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlII^
79-ta ir Ashland Avė. ir 4 lo Scripps-Bootli
pardavimo, savininkas važiuoja Lie
tai prie šv. Kazimiero Vienuolyno Ir VVescott
mokslų, tėčiaus kun. Česaiti; auksinų.
tuvon.
Chevrolet,
lotai prie Western Electric Co.
3001 So. Union Avė.
parašė ir universitete apgynė
Visi po 30x125 pėdas, guzas suros ša- Cliummy,
Fords,
Be to iš paskelbto “Dilrbiligatvėj — viskas apmokėta. Atsi
disertacijų: “Stiprybė yra žy
Dodges,
pardavimo per savininku N šaukite greitai parduodu ant lengvų Franklin,
LIETUVIS FOTOGRAFAS
ninke” No. 45 laiško iš Kovo W.Antkampas
G3-čios ir Wood Me išmokėjimų.
miausioji budo dorybė.” Iš
Studcbakcr,
Apperson,
5
3130 S. Halstcd St., Chicago, UI.
meli. 23 dienos No. 240, kur- | dlnis namas ir bume 2 lotai. At
J. Augaltis
davęs tam tikiu egzaminų ei
Kurie gaunato paveikslus iš Lietuvos
sišaukite pas
VVillys-Knight
5
M
19
W.
33
Street
Overland,
*ai buvo parašytas Respublv
ne&tįdellod&ml pasidarykite daugiau* arba
lę kun. Česaitis gavo teologi
Ix>uls Seliullz
Marmon, 3
National,
didelius. Mc* perimame Renua padaroma
kos Prezidento Kanceliarijos I
323d S. AVood SI r.
didelius. Sudedam ant vieno Iš kelių skir
jos daktaro laipsnį 1919 me
iuick,
Cole,
Telefonas Frospeet 1313
Viršininko A. Matulevičiaus
tingų.
Tel.
Off.
Humboidt
4830
tais. Jo diiktariškoji diserta
Reo,
Vclie,
ltcs. Humboidt 3393
Traukiama paveikslus namuose, prla
gerb. Am. Liet. Tautos Fondo|
cija yra parašyta lotynų kai
Bažnyčios,
sueigose, veseiijose,
grupes,
I’AKDAVIMIT mūrinis namus,
Cbalmcrs,
Paige,
Centro Pirmininkui K. Urba gyvenimų ir iš fronto biznis, l’o
pavienius ir tt. Darba atliekama kuogeba ir vadinasi “Fortitudo prin
King 8,
Maxwell,
rlausl*.
Chone Drova? 6869
navičiui, matyti, jog iš Tautos l‘r « kambarius. Gubos, vanos ir kiti
•
• I parunkumai. Kuinu tik $8,000. Itencipalm virtus cliaracteris.”
ilgin,
ARKITEKTAS
Kissel, riRIIIRIIIIIIiRIIIIIIIIRIHIlIlRlimilIllllllllllf/JMirRrillIlIlIlIlIlIlIlIMIIHIIIKIIIII
rondo Lietuvos Gynimo rei- Idos mėnesiui $100.00. Savininkas
1263
N.
Paulina
St.
Templar (Gal.
’aige,
Darbas Lietuvoje.
kalamą būva gautos
šios 1pini- 1 *yvena unt2844
3 augAto
’
Kamp. Mllivaukec
Milvvnukce Avė.
°
W. 38th St.,
)ixi<*
Flyer,
• top),
(.ilieagn.
Po paskutinių egzaminų su gų sumos:
Urighton Parke.
Cole,
Nash,
1920.
—---- -B
grįžęs į Lietuvą daktaras Če Per Amerikos Lietuvių Pre-Į
Ant pardavimu rakandai gerom
saitis tuo gavo darbo Marijam- J kybos Bendrovę:
Mėnesinio lšmokesčio Pliano
stovyj, kam reikalinga,
atsišaukite Kiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiimiiuiiiiimiiiiiiiiim
įhjIčs gimnazijoje. Jis laikvda I
jSrel. Canal 257
South Boston, Mass. |1 tuo-faU!<
Iškuinu
mėn. Mok. 1
Karo kaina
1549-51-53 W. Chicago Avenue
J. Janui,
vo paskaitų, į kurias prisirink- Lg^ aukg
I DR. C. K. KLIAUGA 1 $200.00
$76.00
$2 5.00
1723 So. l uton Avė.
100.00
300.00
30.00
davo tiek klausytojų, kiek tik
LIETUVIS DENTISTAS
400.00
35.00
175.00
2) Iš Norwood, Mass. (Gele= 1821 So. IlalsOsI St.. Cliic-*go, Iii
500.00
200.00
40.00
tai sutilpdavo didžiausioje Ma
Radandai, Pečiai, KarĮ“
Kampas 18th St.
S 600.00
PARDAVIMU.
žiniam Vilkui”) 20,273 auks.
45.00
200.00
Muro namas 3-jų pagyvenimų po SValand.: 9—12 rytų. ir 2—-9 rak J 700.00
rijampolės svetainėje, būtent
250.00
50.00
petai, Pianai, Victrolos,
3) (nepasakyta iš kur iri 6 kambarius Elektra, gasas, ruaiidy iTlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIllHlllllllllllli 800.00
65.00
300.00
gimnazijos aktų salėje, ųsloje
nės, guru šildomas ir kiti paranku900.00
350.00
60.00
kam) 48,5<X) auks.
Siuvamos Mašinos, Plau
riial. Trjs blokai nuo Lincoln parko
1,000.00
ir gal (‘rijoje.
65.00
400.00
randos neša $175.00 į mėnesi. Kas
Nereikia mortgage mokėti
4)
(nepasakyta
iš
kul
Prie gimnazijos susidarė j
tuojau* nupirks, gaus už nepupmatu S Telefonas Boulevard 9199
namos Masinos etc.
a
N'eridkla br<»k«‘rnge.
bargenų — einu J biznį, neatbūtina
NcreUU* notnriij mokėti
vairių suvyto lavinimo sekcijų kum) 12,500 auks.
reikia pinigų. Savininkų galite ma
Nereiklu taxi) mokėti
Viso 121,739 auks.
tyti visada ant trečių lubų.
Ncrjiklii frelųlito mokėti
Mokiniai pereidami bendrąjį
A13 .Oenter SI.
■ Cash arba ant lengvų išmokesčių.
«
DEK TĮSTAS
gimnazijos kursų, dar lavina
Tol. Dlvcrscy 4833.
(Daugiau bus).
APMAINYK SAVO SENA KABA
*U1 South Halated Srr.
Tavo sena* karas apmainomas ant s
Telefonas Monroe 3683
^Valandos: •—12 A. M.
si ypatingose šakose: vieni fi
naujo atrokuojant Jo vertė.
1—6: 7—8 P. M.
$
losofijoje, kiti istorijoje, kiti!
i »• -i
.
. .
,. . .
Haitis atspausdino brošiūrėlę NEPAPRASTAS BARGENAS
Visi pertaisyti Mltchells turi pilna
Parduosiu arba mainysiu ant ('hi
ganitanioksluosp ’ kiti litera-L.
lu- ••i-iii •
gvuruntija kaip nauji.
1 Etinis
individualizmus «tikcI gos propertes faruių, h0 akrų žemė.Tiirojc ir t. t.
jimo ir proto šviesoje
” Voro- IP'"'
d,u n«dlrbt«a
Išdirbti, ant pulkaus ažero kranto
“Vaikai nustokite
Dras Česaitis pats dar jau neže 1918.
I Buvau pirkęs vasarnamiui. Iš prie
bereikalingai
pefltis —
i>
...
.
• »
Į tas t les moteries mirimo estu privers
nas žmogus labiausiai dalyvau
US (IH'Iliastis tlll i pi ieŽHS-| (aM parduoti groitu laiku. Kun tų far
yra
užtektinai
BAMBINO
DVI KKAl’TUVFS
davo “Ateitininkų” ir “I’ava eiii tikėtis, kud naujas ir inu-l,nT
“ bu* iR'"''egiis. Klauskit
Lietuviai, apsaugokit
jum abiem 1’’
2.TJN
2334
*
.1
.i
, j Skinderio.
salininkų” organizacijose. At
Miililgau Avė,
Mtelilgan Avė.
savo namus ir turtą
n,w jo velėja daug pu.lnry. 3301 s
g,
chioago
Pertaisyti karai parduodami uhejnse
eilininkų kongrese Kalėdosi
Kūdikiai mėgsta ](t
Lietuviu kompanijoj
jam naudos.
Bilekag.
T<1 ,Joulevar<1 g776.
krautuvėje
1920 m. Česaitis skaitė įcfera
Jie prašo daugiausl
ATDAROS
ta “Gynimo Tragizmas”, pa
Net ir mažyčiai žino, kad
DIENOMIS
rodydamas kad idealas randa
ritt* IM«KAKK CO.
DIRBTUVE
VAKARAIS
hias vien jMTcinant per kliūtis,
or AMIOICA
it SOUTH UA SOULC STMCCT
NFDKLIOMIS
Vėliavų, Karūnų, Šarpų ženklekurios gali jį ĮiarhmV.ti. Kulbė-II
CHICAOO ILL
yra geriausia gyduolė visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti
Telefonas
4 letory 3H03
lių ir kitokių draugystėm reika- |
lojas parodė priemones ap.>i-|g
lmoRu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį)
šią didelę kompaniją
lingu dalykų.
S
tfinti mm to. Paskaita yra at
lengvai, točiaus tikrai 1 Aptiekose parsiduoda po 50c. arba už 60c.
VAŽINĖK
l<S
KASDIENA.
valdo Lietuviai
apmokėtu
paito siuntiniu pritiunėiarae tiesiog iž laboratorijos.
A. J. POŽĖLA
x|
spausta jiibih jiniame “AteiMOKĖK SYKI J MFNI^SJ.
F. AD. RICHTER & CO.
Įie>” nuinurije.
1908 W. Divition Str. Chicago.
musų nauja tvirtovė
3«f Artnur A
S$rsst,
Boroopb oi Bmoklvn, New York CMv
GARSINKITE “DRAUGE?’
Dar prie. doktoratu kun. Če limHHmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiitiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiin

P« CONRAD

M. E. ZALDOKAS

P. KVORKA & SONS

1 DR. C. KASPUTIS 2

51

nuo ugnies MITCHELL

M

I

—

BAMBINO

DRAUGAS

6

■■■■

šeštadienis, Baland. 30, 1^)2 L
——s-----

■■■u

■ ■ ■ ■ B
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Lietuvos Laisvės Paskolos
bonų mes pardavėme už 22,407 dolierių ir 50 centų. Kaikurie už fiios bonus mokėjo
Amerikos hunais. Jų, pinigų ir
SUSTOJA STATYMAS
Atidarydamas pavasarinį ąezona aukauja savo pirkėjams nepapruatų pigumų. Padidindami musų krautuvė po 4201-3 Archer Avė.,
ŽUVO W*'ST CHICAGOS
kitų dokumentų persiuntimas
apart
rakandų uždėjoiue naują skyrių per ką gulime dabar, suteik*į savo lankytojamu, visokių narnama reikalingų daiktų, kaip tai:
POLICIJOS VIRŠININ
NAMŲ.
Lietuvos Misijai sudarė išlai
puodų, viedrų, katilų, slidinu, visokios maliavos, dratinių tvorų, durių, langų, lopetų, greblių, kirviu ir daug kitokių dalykų kuriuos
KAS.
dų
$37.58.
Susibankrutijusio
čion suminėti nėra vietos bet utsilankiųsiųjų reikalavimai bus užganėdinti kaip ir visados, o patarnavimas ir prekes nustebins kiek
Kontraktoriu nsoci.)<ici.)n su
komiteto išlaidų apmokėjime
vieną. Išpardavimas prasidės 2-ra Geg. 1921 ir tąpis tiktai per 2 savaitę abejose krautuvėse. Galite kreiptis prie bile vieno iš savo senų
Užpraeitą naktį nežinau ns šiandie ]M*rtnuikin
visokius
mums, sulig Federacijos'aps
pažįstamų bendrovės direktorių ir pardavėjų V. Makaveckas. M. Kežas, 1). Sliemailis, J. Krukas, A. Lapenas, J. Nakrošis ir J. Krotkus.
gnlvažudis nužudė miestelio darbus prie statymo
namu
kričio nusprendimo, teko <lalyMusų krautuvė bus atdara kiekviena diena nuo ryto 9 iki vakaro. 9.
Vest Chicago policijos virsi- Chicagoje. ’Pas, sakoma, turės
vauti, užmokant $30. Tokiu
ninki) George Rielun. Ir vie- paliesti apie 35,000 darbininbudu visų mus išlaidų susida
nątn piliečiui pašauta koja. ką.
rė $07.58.
Tai bifvo po pusiaunakčio, J Bedarbė paskelbta todėl, nes
Bendras Misijos priėmimas
kuomet policijos viršininkas amatninkai nesutinka su maTo.wn of Lake davė arti tūks
vjenoje gatvėje pamatė besto- įžesne užmokesnimi.
■
tančio' dolierių pelno. P. Ka
vintį- kokį tai svetimą auto
reivos vedamasis komitetas pa
mobilių. Jis ėjo su vienu jau PRAMATOMAS RADIKALŲ
siliko iš to pi Ino kelis šimtus
TRUKŠMAS.
nu miestelio gyventoju.
dolierių, o mūsiškiam komite
. Abudu priėjo prie automo
Gibson LedauneK, suvartoja mažai
tui teko 50 dolierių. Paskui p.
" Valkams vežimėliai. Pinti
bilio ir jame rado dvi mote Chieagos radikalai Gegužės
ledo ir užtaiko ilgai Salt), tvirtai pa
Kareiva
per
dienraštį
“
Lietu

niai
arba sulankstomi skudarytos iŠ aržuoilnio medžio jsu iš
rį. Užkalbintos jos paklausė 1 d. (žada švęsti labai trukšvą
”
,
kuris
taip-gi
susibankrurinlai,
su tvirtais mediniais
baltintu valgio padidėjimui
Sepukę
kelio Į St. Charles. Joms bu mingai. Tą patį žada daryti ir
tekineis
ir uždangalų, galite
tijo kiek vėliau, reikalavo iš
visokio didumo pradedant $13.50
vo nurodyta ir jos ėmė va- moderniškieji socijalistai.
gauti sau patinka- $22.50
4iiųs tų 50 dolierių. Bet mes
miausia spalva už *
(lašiniai pečiai. Baltai cnameluoį
Daugel vietos? socijalistai
įįuoti.
sutarėme negrąžinti,, tik .pasi
tom durim nikeliniuose reniuose, ga
Ar/nolines Komodės.
Su
' Einant toliau viršininkas radikalai išmėto kurstančius
lima ant jo kepti ir virti 5-ki degtuapvalu arba ’kertuotu stik
likti juos minėtiems iškasčinms
vut su žlebtuvij pusirinkimas&29 75
sutiko augalotą žmogų. Pasi atsiliepimus.
lų didelis pasirinkimas iš
iš visokio didumų nuo .... *
*
padengti. P. Kareivos vedama
keliolika
gatunku
turi
rodė intariainas ir liepė jam Kaip miesto policija, taip
sis Komitetas nedavė visuo
me net ir už ..
7.5Q
sustoti. Nepažįstamas nieko federaliai agentai sekioja pas menei žinios ar jis pasiuntė
neatsakė, tik staiga išsiėmė iš kui trukšinadarius. Pamėgins
Lietuvos šauliams likusius ta
kišeniaug revolverį ir viršinin jie kelti. demonstracijas, tuome komitete $6(X), kaip tat
ką mirtinai peršovė.
jaus atsidurs šaltojon.
buvo sutarta. Girdėjome, kad
Su juo ėjęs kitas pilietis
Gegužės 1 d. nėra jokia tik dalis tapo pasiųsta.
susikibo su piktadariu. Besi- darbininkų šventė. Musų žmo Iš šitos apyskaitos turi būti
Plienine lova. Su springsais ir vaglėbinojant piktadaris anam nės turėtų saugoties kurstyto aišku, kad pasidarbavome Lie
Povų .springsai.
Artavoto
plieno
-tintų matrasų visados kaštavo $4 5.00
peršovė koją.
tvirtai padaryti, Ir minkšti
gulėti
jų ir su jais neturėti nieko tuvos Valstybei sukeldami jai
ant šio išpardavimo (Juosime tiktai po
Siuvamos mašinos. Dabar
gvarantuoti ant 25-ių metų, pilkai
Supamosios kėdės. 8ų ineTuo metu su automobiliu bendra.
viena kožnnm pirkėjui už $22.50
&r
juodai
malėvoti
tik
atplgo, jsigik viena $39 75 * <,ine 8edin*“ "dailiai
49
paskolos $22,407.50. Tas Lietu
$6.95
už ...........................
* **'
nupaliSuotOB už
*
tai .............................................. ..
puRė
prekės
............................
atgal sugryžo moterys. Pikta
vos Valstybei nepadarė nei
daris įšoko į tą automobiliu Vaikino Dalton bylai jau cento išlaidų. Nekariavome su
ir nudumė.
parinkti prisiekusieji teisėjai. p.'Kareivos komitetu dėl nely
i- Policijos viršininkas mirė Prasidėjo byla.
gaus pelno padalinimo. Daly
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perkeltas į Geg. 8 d. Kuopų atsto
J. Baltutis, ižd.
notariškų. Vyriškų, taipgi chro
svet., 7:30 vai. vakare, Visų
LABDARYBĖS SĄJUNGOS 2 KUOPOS
Musų stotis susidarė 1019
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Valdyba. cagą atvažiuoja Lietuvos Mi
Telefoną* Varde <87
Gardner Park Darže Ant Michigan Avė. ir 123 St.
rys ir merginos veikti, tai pikninkų, prašomos užregistruoti
sija. Jai pasitikti buvo suda
sekančiame atstovų suvažiavime.
sujudo. Lig šiol jos buvo lig
TIKIFTAI.
A. 8. Valiūnas, rast.
rytas vienas visai Cbicagai Mi
apsnūdusios. Bet prabudo ir
ni
Kviečiame visus atsilankyti.
‘Lietuviškų Vestuvių” Mi sijos Priėmimo Komitetas. 11radėjo vyties kitas organiza
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IŠ
NORTH
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gainiu
patyrėme,
kad
Misija
Rengimo Komitetas.
ko Petrausko operos 3-jų akcijas. Vyrai tai pamatę tik
| tų, kuria stato “B:rutė” Ne lankysis taip-gi ir atskirose stibisi ir mirksi. Vienas ki
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Sckmad., Gegužės 1 d., pnrap.
kėlioj Gcguž o 3, Arypn Gro- kolonijose. Tada mes su p. tam jau kalba, kad moterys su
Lietuvis Gydytojas D
svet., tuojau po sumos, Įvyks Lab.
tto Temple, Wrbash ir 8to Kareivos vedamu komitetu su merginomis gali juos pa'vyti
Sąjungos
G
kuopos
susirinkimas.
Chirurgas
gatvių, ir kurioms vadovau tarėme veikti bendrai, kad pri ir pralenkti. Jos tą padarys,
1891
So.
naloted Street
, Prašome visų narių susirinkti ir
rengus
Misijos
priėmimą
Town
Valandos:
18
iki
12 ryto; I iki «
ja patsai Kompozitorius galikuomet visos susirašys į vie atsivesti draugus nepriklausan
Ir vėl kas nors naujo Bridgeporto kolonijoje
po plet. « Iki 8 iU.ro
of Lake. Tokin budu Federaci
fl
nra gtuti š’ose vietose — P.
ną organizaciją, vadinamą Mo čius dar prie labdarybės draugijos.
jos vardu veikiantysis mus ko
fl
Baftut’s & Co. 901 W. 33rd
terių Sąjungą.
Visi draugijų atstovai taipgi
mitetas turėjo du uždaviniu:
st.,. '‘Naujienų” Office p-le
pardavinėti Lietuvos Laisvės Vietinė Moterų Sąjungos prašomi susirinkti. Reikės apsvar
Telefonas Pullmnn *M>
Jakimiutė, West Side Press
DRAUGYSTĖS SV. PETRONĖLĖS
Paskolos bonus ir priimti Mi kuopa ir ftv. Kazimiero Aka styti, kaip turėsim prisirengti prie
Dr. P. P. ZALLYS
2259 W. 22nd st., J. Šalkau
demijos Reni. Dr-jos skyr. vei Padėkos dienos, nes mums paskir
siją.
Lietuvis Dentistas
Nedėlioj, Gegužio-May 1 d,. 1921m.
sko Krautuvėje 3423 So. Halkia išvien. Jos žino, kad vie ta pagaminti užkandžius.
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Valdyba.
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sted St., Un’versal State Ban
Šv. Jurgio Parap. Svetainėje
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Ak.
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įžanga 35e. Ypntai.
IŠ
BRIGHTON
PARKO.
Petraitėnė Siuvėje, 3235 So. vo padarytų iškasčių, nei atsi Dr-jos sk. buvo įrengęs va
Auburn
Avė.,
Bethoveno lyginti pinigais už tuos pirki karą, kurio programą išpildė
Todcl kas myli IJetuvų Ir nori pamatyti Lietuvaitės; tegul ateina
L. D. S. 57 kp. susirinkimas bus l'hone Seeley 74 89
Conservatorijoj
3259. So. nius, kuriuos buvo priėmęs, moterys cicerietės, suvaidin| tų vakarų, o mes užtikriname, kad jausitėu kaip Lietuvoje per
pirmadieny, Gegužės 2 d., 7 :30 vai.
DR. I. M. FEINBERG
šienapiut?. Tal-gl nei vienas nepraleiskite šios smagios progos
Halsted St., Alex Micevičia, tui mums teko ir trečias už (latnos “Iš Meilės.”. Dabar
vak., Nek. Pr. Panelės Šv. parap. Gydo spccljallai visokias vyrų Ii fl — pasilinksminti.
.
»
sųjungietės bando išmėginti
moterų lytiškas Ilga*
< fl
Kviečia visus be skirtumo skaitlingai atsilankyti.
903 W. 33rd St. Blvd. 3969,. davinys apmokėti
darbinin
9401 Modlson Str., kampa* Wo*- 1
svet., prie 44 ir Fairfield gat.
Vakaro rengimo KOMITETES.
fl
savos spėkas.
“Birutė”
(Apg.j kams už jų atliktą darbą.
tem Avo., Chiesgo
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Antradienio vakare su rei Susirinkimas svarbus. Reikės ap {valandą*: t—4 po plet 7—• vak
►—a

l CHICAGOJE.

Lietuvių Rakandų Krautuves
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DR. G, M. GLASER
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Puikiausiu Programų
DIEVO APVEJZDOS PAR. SVET.

jNedelioje, Gegužės 1 d. š. m.
Pradžia 7 vai. vak.
Ton Nepipraston Pramogon nuoširdžiai kviečia
b

PARAPIJOS- VYRAI.

kalais prisiėjo užeiti į parapiji
nę svetainę. Randu artistes-us
darant bandymus gražios ko
medijos “Vagis”. Ji yra be
galo juokinga, jei gerai bus su
vaidinta. Pamatysime. Kiek
patyriau, vakarų mano įrengti
Gegužės 8 d., S. m. Tatai
nepraleiskite
fl Northsid iečiai,
M progos. Rengkitės iš anksto.
Dar dauginu pridnokime ujm)
fl mūsiškėms moterims.
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PRANEŠIMAI.

fl L. VYČIŲ CHICAGOS APS

tarti visiems rūpimi klausimai. To
lei prašoma narių kuoskaitllngiausia susirinkti ir atsivesti nau
•Tel. Canal 8828
3
uf
.
•»
jų.
*
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V.
IV.
vncivivio
«
ftitn darbo žmonių organizacija
LIETUVIS OEMTIKTAS
3
stovi už darbininkų teises ir siekio ^2201 Wes« 29-nJ & So. I.eavltt SU*
Cliieagn
4
geresnio būvio.
^Valandos.' 9:80 A. M. to 12 N"
J. A. ifiektlianas, rašf.

L. V. f’h. Aps, Seimo rengimo
komisijos posėdis bus pirmadieny,
Geg. 2, S. m., Dievo Apveizdos par.
svet., 8 vai. vak.

Visi komisijos narini būtinai turi atsilankyti.
Z. M., yenrralė, rast.

Chieagos Moksleivių Apskričio
HUsirinkimnR bus sekm., Gegužės 1
KRIČIO KUOPŲ ATSTOVŲ
dieną. 2 valandą po pietų, ’Sv. Jur
M
DOMEI
gio parapijos mokyklos kambary.
fl Pastarojo suvažiavimo nutari Visi moksleiviai kviečiami susi
fl
Valdyba.
mu, seknntia L. Vyčių Ch. Ap«- rinkti.
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l.limvis GYDYTOJAS
IR ClllltUHGAH
2201 West 22nd Htreet
||t»i. Canal 0223
■lies. 8114 W. 42nd Street
Tel McKInley 498H*
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Telefonas Armltage 9770

MARYAN S. ROZYCKI
MI ZYKOS DIREKTORIUS
Mokytojas Plano, Teorijos Ir
Komposte! Jot
2091 N. Western
Chicago, III.

Avė.

I
I

I

Kas norite šviežia ir gerą maista valgyt lai ateikite ir pirkit
musų didžiausioj ir gražiausia užlaikomoj krautuvėj. Mes už
laikome visokia inesia ir visuomet šviežia. Mes parduodame
liktai už “Cosh” užtat pas mus piginu kaip kitur.

Užsakymus pristatome į namua.

1919 South

Halsted Street

Kamp. 19 Plaoe

fl
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Geriausia Sėlykla (sumainau ................ ..
7c. svaras
švieži Arigan A'piniai....................................... 50c. svaras
Mažas liesus Porkchop čmotas.................. . 26c. svaras
Penetų jaučių, steak, chuck ........................... 15c. svaras
Pork Shoulder galai ....................................... 18c. svaras
Veršiena nuo petuko, graži balta................... 12c. svaras
švieži ką tik iš farmu kiaušiniai....................... 29c. tua.
Geriausias pure Cane Cukrus ................ ’. 8’/ic. svaras

Telefonas Canal 3605

,

