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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Iš Lietuvių
Informacijos
Biuro Paryžiuje, 1(1 Vilią Vie SKERDYKLŲ DARBININKŲ IŠKILMĖS STEGIAMAME siimčiu Lietuvos Valstyl
Steigiamajam Seimui ir
SEIME VASARIO 16 D.
R E1KALAI.
ton llugo, Paris, 20 Vasario,
lių tautai savo karščiausi
1921.
SAKOMA. 90 NUOŠ. BAL
Skerdyklų darbininkų unijos
St. Seimo jaunai gražiai pa sveikinimus ir linkėjimus,
SUOJA Už STREIKĄ.
ZELIGOWSKIS PERSEKIO delegatais \Vashington^ konl’eren- puošti ir apšviesti. Žmonių, gyvuoja laisva ir nepriklaus
cijon paskirta: unijos sekretorius
JA. LIETUVIUS PAT
Trotzky Siunčia Ultimatumą
iįvairių valstybių atstovų, val ma Lietuvos Valstybė ir La
Armouro kompanija su savo
Lane ir advokatas Brennan.
RIJOTUS.
pienais.
Sužinota.
kad 85 nuošimčiai dininkų pilni rūmai. M miste vi ų-1 .i et u vi ii < 1 ra uginginnas,
Kronštadto Revoliucijonieriams
Mejerovičius.”
Nepasitenkindamas teroro ir darbininku vakar balsavo už strei rių ložoje susirinko visas MiPirm eisiant darhan ir po
nisterių Kabinetus. Diplomatų
priespaudos sistema, kurių į- ką.
II. Iš Talino Estų Pžsį<
(laibo tūkstančiai skerdyklų
Taippat nutarė streikuoti sker ložoje susirinkę visų svetimu Reikalų
vedė
Vilniuje,
kad
sutrukdžius
M misterio Piip
darbininku vakar buvo susitel Talkininkai nuo Vokiečių Rei
žmones laisvai išreikšti savo dyklų įstaigų inžinieriai. Be ši valstybių atstovui, Lietuvoje “Del dusų Tautos Švmitės,
kę aplink vietas, kuriose pas
nuomonę apie Vilniaus prisky tų darbininkų skerdyklose negali esantieji ir daba# atvykusie turiu garbės pasiųsti' sai
kalauja Milijardo Markių
kirta darbininkams balsuoti
ji nepaprastai šventei. 'Tarp Valstybės vardu Lietuvos Vi
rimų, ir kad tokiu badu su mas joks darbas.
streiko klausime.
Iš kitų miestų skerdyklų pra jų ir Latvių Delegacijos atstvbei nuoširdžiausius linkėj
TREČIAS ULTIMATUMAS ardžius plebiscito išvadas, ge nešta, kad ir tenai didžiuma dar
Tu balsavimu vietų yra dau SUTARTIMI UŽGINTA
tovai: A. Petrevič, A. Kli- mus,’’
nerolas
Zeligowskis
dabar
bai

REVOLIUCIJONIE
RAUDONOJI PRO.
bininkų balsuoja už streiką.
gybė. Ir visur darbininkai di
liwe ir M. Antons.
siai
ėmė
pultis
ant
Lietuvių
Užsienio Reikalų Ministed
RIAMS.
Darbininkų unijos
delegatu
PAGANDA.
deliais būriais ė.jo balsuoti.
Steigiamojo Seimo Pirmi
patrijotų.
Antanas Piip.
AVashingtone, sakomą. pareika
Pirm balsuosiant .jie susitelkę
ninkas, A. Stulginskas, atida
Šiomis
paskutinėmis
dieno

Tai esąs paskutinis, sako
laus, kad visas klausimas išnaujo
kuoposna ramiai kalbėjosi a- Anglija nesimaišys į Rusijos
rė posėdį, 5 vai. vakare ir nu III. Iš Rygos Suomių A
mis
generolo
Želigovskio
'žan

butų
pavestas
kar
o
meto
buvu

Trotzky.
reikalus.
pie rimtų padėti.*
darai Vilniuje suėmė daug as siam arbitrui Alschuler, kuriam rodė,, kad jau treji metai ei stovo Lietuvai Svlvandaffl
Daugelis, darbininkų juokau Londonas, Kovo t-. — An Londonas, Koto 17. — Ru
menų, pasižymėjusių lietuviš arbitro terminas praeitų mėnesį na, kaip Lietuvių tauta šven .“Širdingai sveikinu Lietui
ja ir* išreiškia savo džiaugs glija su bolševikine Rusija pa sijos bolševikų valdžios karo
nepriklauso Jos Švente.’’
ku patrijotizmu. Tarp suimtų buvo pasibaigęs ir skerdyklų kom čia nepaprastų
mų matant nepaprastų tūks galiau padarė pirklybinę su komisaras Trotzky, anot žinių,
Sylvande^
jų yra advokatai Ryibontas ir panijos buvo pasiliuosavusios nuo mybės šventę. Nežiūrint įvai
tančių žmonių vienybę. Jie tarti. Sutartis vakar pasirašy iš Rygos, du kartu Kronštad
Janulaitis, pedagogas Mašio priverstinos arbitracijos su darbi rių priešų pastangų, kad val IV. Iš Rygos Prancūzų
kaipir nesuprastų laiko rimtu ta abiejų šalių atstovų.
to revoliucijonieriams
buvo tas, taip-gi daug Lietuvos Žy ninkais. Jei šalies vyriausybės pa stybinį darbų
sutrukdžius, niisaro Pabaltijos Valstyt
mo.
,
pasiuntęs
ultimatumų,
kad
jie
rėdymu
butų
sugrąžintas
arbitras,
Lietuva,
vienok,
atsiekė tai, grafo de Sartiges. “Tai
Svarbiausieji sutartyje pos
dų, būtent,.. rabinas GoldberBet daug yra ir susirūpinu mai yra tie, kad bolševikai pasiduotų.
tuomet, kompanijos išnaujo butų kad šiandienų galima
pasi Ministeri, šių tajp garbii
g’as ir kiti.
sių. Daugiausia tai tokie, ku Anglijus žemėse, dominijose ir Vakar jis tų pat padaręs tre
surištos ir negalėtų mažinti už- džiaugti teisėta šalies atsto
Tuo pačiu laiku generolas
Lietuvai dienų prašau prii
rie senai velka sunkenybių posesijose nevarys jokios bol čiu ir jau paskutinių kartu.
mokesnio, kaip jos yra paskelbu vybe, jos Steigiamuoju Seimu.
ti kuodraugingiausiiis linW
Zeligowskis varo tolyn savo sios.
\
naštų kovodami su brangiu ševikinės propagandos, ir kad
Trotzky trečiajame ultima tarinį prisirengimų.
'Poliaus Pirmininkas kalbė mus, kuriuos aš reiškiu. Ta
gyvenimu.
Tai baugiau Anglija pasižada nesiniaišyti tume sako:
Lenkų legijonai sutelkti iš TTANGO. Suomija. — Revoliu- jo, kad ta Šventę
reikėti] stos krašto gerovei ir klest
sia tie, Kurie turi dideles šei j vidujinius Rusijos reikalus. “Jei revoliucijonieriai neno
ilgai geležinkelio einančio iš eijonieriai stipriai laikosi Kronš- švęsti ne čia, Kaune, bet mu mui.
De Sartii
mynas, kurie turi mažus vai Tai yra, Anglija pasižada būt rės pasiduoti ir atkakliai mė
Dinaburgo
į
Kauną.
35
vago

tadte. Atmušė Trotzky’o 40,000 sų sostinėj Vilniuje. Nepap
Y. Iš Elsinkų Suomių
kus. Sustojus darbams arba neutralė vidujinių Rusijos rei gins ginties, tuomet Kronšnai kareivių ir 25 vagonai pil armiją. Trotzky’<S armija labai nu rastose sąlygose prisieinu Lai tėsorių Nieinu ir Morganai
pakilus streikui, jiems sustoja kalu klausimu.
tadtas bus šturmuojamas ir ni amunicijos atėjo į Meišokentėjo.
kyti musų santikius su kai čiaus:
visokios Įplaukos ir pasekmė
sumaišytas su 'žeme.”
galos
stotį.
Sanitariniame
mynais. Šiuo momentu tie san- “Tebiina visuomet lai«t
Anglų spauda tų įvykusi fak- Pranešta, kad Kronštadto reje — vargas ir skurdas.
traukinijc
į
daugelį
vagonų
LONDONAS.
—
Anglijos
admi

tikiai
jau baigiami tvarkyti.
ų nevienodai sutinka. Vieni v/liucijonieriai sulaukę maisto
nepriklausomu IJetnva.
Yra visokift kalbu.
raliteto
pirmasis
lordim,
baronas
prikrauta
anuotų,
kulkasvai
St.
Seimo
Pirmininkas
pab

laikraščiai sako, kad-tąja su įjš Amerikos Raudonojo KryNiemi, Marganavičin?
Lee, sako. kad Anglija pageidau rėžia, kad Lietuvių tauta, ne
ižiu iP karo vežimu.
Be to, šiandie yra pakilusių tartimi Anglija aiškiai pripa- £jaus,
r ...
ja su Suv. Valstijomis susiTnrti žiūrint Rusų priespaudos, vis
VI.
(Judų
pasveikinimas
J
visokių kalini apie streiką.
žįsta bolševikų valdžios auto iŠ Maskvos, be to, bevieliu
nedirbdinti
koki
laikų
natoljų
ka

lėni
i
s
:
gi išlaikė savo kalbos grynu
Tarp kitko kalbama, kad ritetų Rusijoje. O juk to ne telegrafu pranešta, kad apie LENKAI KĖSINASI PRIEŠ ro laivu.
VOKIETIJĄ.
mų,
savo kultūrų ir atbudu Broliams Lietuviams nuo
kompanijos tik ir liikeriuojan- turėtų Imt.
bombarda vinių Petrogrado ži
si per savo liaudį, duoda pa Gudu 1921 m. Vasario 16:
čios streiko. Sako, šiandie tiek' Kiti laikraščiai džiugina An nios esu pramanytos. Nes tas
S.
V.
AMBASADORIUS
AN
Berlyne
bijomasi
jų
užpuoli

vyzdi nepaprasto pasišventi
žmonių bedarbiaiijančių. Gir glijos visuomenę. Sako, ta su miestas nebuvęs bombarduo
GLIJAI.
mo.
mo ir aukų, kurias neša musu Nuo Gudų 'Tautos Sų.jun!
di, pribusiančios streiklaužius tartis viįgi sumažins bislar- tas. Net nebuvę jame sukib
Šiandien metų šventė,
karuomenė, guldydama galvas
ir Imsiu po viskam.
biaujančias minias Anglijoje. imų.
Berlynas. Kovo 17. — čia
Washington, Kovo 17. - už Lietuvos laisvę. Siūlo pa šiandien džiaugsmas Jusi;
Arba vė| kalbama, kad, pa Nes bolševikinė Rusija turi
Iš pasikalbėjimų su pačiu oficijalėse sferose' labai rimini
D su Jum — ir (tžiaugs'
kilus streikui, kompanijos pa- aukso ir ji reikalinga dauge komisaru Trotzky'u sužinota, svarstoma apie Lenkų grū Ambasadorių Anglijai paskir gerbti žuvusius už Lietuvos musų,
sik viesiančios miliciją ir su lio visokių prekių ir daiktų. kad bolševikai Kronštadfų se mojimus Vokietijai, .jei jiems tas llarvev iš Ne\v Yorko. An laisvę atsistojimu, (visi atsis Nes šventė Gudo brolio
gli.ja sutiko su tuo paskvri toja).
juodukais darbininkais vary
nai butų buvę apvaldę ir su nepavyktų plebiscitas Augšdžiai artima
niu.
\
Dar daug kalbėjo apie kai
siančios tolinus darbus sker TALKININKŲ KOMISIJA kilimų ten numalšinę. Bet esą tojoj Silezijoj.
Iškovoti Jums teko laisvę,
dyklose.
mynus. ypač pagyrė šiaurės
gaila tam tikslui be didelio
SPAUDŽIA VOKIETIJĄ.
Vokietijos valdžia turi in NENORI ABDIKUOTI KON kaimynus, Latvius ir Estus, Iškentėjus priespauda ir pt
\ is tai tuščios kalbos. Ne
reikalo pašvęsti daug karei formacijų, kad Lenkai darbuo
tyčiojinms;
STANTINAS.
už jų prielankumų Lietuvai ir dusų žaizdoms rasis vaistai
reikia jų klausyti. Nes ko jau Trumpu laiku reikalaują mili vių. Taippat esu gaila sunai jasi paimti savo kontrolėn ry
žmones šiandie negtili sugal
kinti visų Kronštadto įgulų. tinę Prūsija, kuri nuo Vokie Atėnai, Graikija, Kovo 17. su jomis manomu greitu laiku Ir arti tikros laimės .šveil
jardo mrk.
sudaryti galingų
Pabaltijos
voti didesniam
darbininkų
Nes įguloje blogųjų tarpe e- tijos atskirta žinomu Danzigo
— Bitvo paskelbta žinių, kad Valstybių Sąjungų. (Daroma Sveikinam Jus, išgavusins I
Paryžius,
Kovo
17.
—
Tal

klaidinimui.
samft ir gerų žmonių.
karidoriu. Sakoma, Aad Pran karalius Konstantinas abdi- trukšmingos ovacijos Pabalti- SVę
Xėt pačios kompanijos tas kininkų “repnrntion” komisi Trotzky irž tuos sukilimm cūzija tame Lenkus paremian
Ir linkini Jums Tikros TjbJ
k uosius, kad sostų pavėsius jos valstybių atstovams).
ja pareikalavo Vokietijos iš
visokias skleidžiamas kalbas
kaltina Rusijos išeivius. Tie, ti.
vės.
sunui Jurgiui. Oficijaliai už
mokėti milijardų markių (apie
užgina.
Praneša linksmų žinių, kad
būdami užriibežiuose, visokio Ir jei kartais
Vokietija gintos tos žinios.
$250,1 MtO/MIO) ligi šio Kovo
kų tik yra gautas musų pri Ryga. IT—-12. “Leta”
mis priemonėmis mėgina silp tiems Lenkų norams pasiprie
Bet darbininkams nereikia
mėn. 23 d.
pažinimus de juro iš musų bro turą praneša, kad jau
klausyti nei žmonių kalbų, nei
ninti ir griauti bolševikų val šintų, lankai nusprendę įsiŽUVO DU ŽMOGŲ.
Vokietijos
vyriausybei
ta
liškos Latvių tautos (ovacijos ryta pirmieji žingsnini i
džios
autoritetų.
Trotzky
sako,
kompanijų tvirtinimų. Darbi
briAuti ne tik į Vokietijos te
komisija
savo
notoje
pažymi,
tuo laidu norima pakenkti bol ritorijas, bet dar siekti pa Hammond, Ind., Kovo 17.— Latviu delegacijos al<«tovig.pu- tesnei Raitijos pajūrio
ninkams šiandie reikia kinu
kad
ta
pinigų
suma
paskirtu
ševikams padaryti taikų su ties Berlyno.
sėn).
'
syti tik savo vadų nurodymų.
tykių Sąjungai padaryti
'Parpi' šito miesto ir Gary trati
Darbininkams šiandie reika laiku biri but padėta arba Lenkais ir prekybos sutartį su
Užbaigdamas
savo
gražią
ty. Latviai apgailestauja,
Vokiečių valdžia sakosi šian kinis linijos (’bieago, Lake kalba. Pirmininkas sušuko: pripažinus nepriklausom]
lingas susi klausi mus ir vieny Pranciizijos bankon, arba An Anglija.
Sliore & No. Bend suvažinėjo
glijos bankon, arba Suv. Val
bė.
die ji esanti bejėgė prieš tuos
“Tegyvuoja musų brangi Tė de jure Latvijai ir Ėst
stijų bankon, kur Vokiečiams TROTZKY ĮSAKYMU ŽU Lenkų pienus. Bet jei lankai du žmogų: .John Narovieli ir vynė, nepriklausoma LietuLietuva iš jų tarpo tapo
Mrs. Jobu Tobin, abudu iš TnIlgos valandos.
butų parankiau.
savo grūmojimas pildytų, tuo
DOMI KOMISARAI.
va!
kilta tuo žvilgsniu.
• Jiana Harbor.
Darbininkai
nepatenkinti
met prieš juos sukiltų Vokie
Be .Jo, komisija painfobnnVisi Steigiamojo Seimo na
Ryga, Kovo 17. — Gauta ži tijos gyventojai. Nei vienas
m.ižesniųja užmokesnimi
irjvo Vokietijos vyriausybę, kad
Rymas,
Kovo 17. —
BERLYNE PLEKUOJAMOS riai dainuoja tautos liimnų.
nių,
kad K rasnoje Selo gele tuomet Lenkų kareivis netu
prailginamomis darbo valau-'ligi ateinančio Balandžio I d.
Ant galo St. .Sc'inm Sekreto atvyko Rusijos bolševikų
DEMONSTRACIJOS
atgal
domi,s. \ pac ilgos darbo va- komisijai' butų pranešta, kų žinkeliečiai atsisakę transpor rėtų progos sugrvžti
rius jK'rsknitė pasveikinimus, džios pasiuntinys Italijai
PRIEŠ ŽYDUS.
lauikijou.
landos daugelį skandina.
Vokietija mano daryti su 20 tuoti bolševikų armijų.
gautus šios dienos iškilmėj. ro\vsky su savo štabu iš
Trotzky’o įsakymu Petrog
Darbininkai sako, kad ver- milijardų auksinių markių, ku
Berlynas. Kovo 17. — Žydų Prie to Latvių Delegacija įtei žmonių.
cian streikuoti, ilgiausius lai rios turi but išmokėtos talki rade nugalabinta daugybė ko
STREIKUOJA ’ ANAR
telegrafo agentūra skelbia, kė pasveikinimų, kurį skai
kus vargti be darbo, kaip su ninkams pagal taikos sutarties misarų, kurie nepildę atatin
CHISTAS ŽMOGZUDIS.
kad ateinantį sekmadienį čia tant, darė širdingiausias otikti su kompanijų skelbia ligi ateinančio Gegužės mėn. kainai savo priedermių pirmo
PINIGŲ KURSAS.
rengiamos didelės prieš Žydus vneijas Latvių tautai.
mis ten sukilimų dienomis.
momis ilgomis darbo valando 1 *
Madridas. Ispanija, Kovo 17.
nik reiptos <letnonst racijos.
------ "X---mis.
—
Pats prisipažinęs dalyva
Vokietija tvirtina, kad tuos
VASARIO 16 D. ŠVENTĖS
Bavarijos
sostinėje
Miinicbe
Svetinių salių pinigų vertė,
Jie sako, kad jei šiandie 20 milijardų jau senai išmo-' KRON&TADTE 5.000 ŽMO vęs nužudyme premjero Dato
PASVEIKINIMAI.
| persekiojami Žydai studentai.
natit ncniiižiuii $25,000 Kovo
NIŲ.
butų sutikta su JI, valandų kėjusi talkininkams. Bet ko
ajiaridiistns žmogžiidis Pedro
buvo tokia pagal Merehant*
darbo dienoje, kiek palaukus misija sako, kad išmokėjusi
Mateo pakėlė hado streikų ka
Užsienio Reikalą Ministerija ari and Trust Co.:
Gatvekarių
kompanija
skel

Copenhagen, Kovo 17. - B lėjime.
i
kompanijos sugražintu 12 va tik S milijardus. Gi 12 kitų
bia, kad negalį but sugražin gavo Vas. 16 d. šias-telegra Anglijos sterlingi, svarui |
Gelsingforso pranešta,
kad
landų darbo.
Policija
savo
keliu
rankio

; milijardų turi but pristatyta Kronštadtan susibėgusių žino
mas:
Prancūzijos šimtui frankų ’
ta .5c. už važinėjimą gntveknPirm keliolikos metų dftrbi- ligi Gegužės I d.
ja
po vieno kitus jo sėbrus riais Clncagoje.
L Tš Rygos Latvių Užrube- Italijos šimtui lirų
nių esama 50,000. Ir atbėgan
niakai turėdavo dirbti sker
žmogžudžius.
žinių
Reikalų Ministerio Mo- Vokietijos šimtui markių
Su 5c. kompanija |>er vie
čių skaitlius kasdien did*ėjąs.
dyklose ne tik po 12 kų, bet
nerius metus, sako, turėti] 19 jerovičiaus: “Del Jūsų Tau Lietuvos šimtui auksinų
ORAS.
šiandie apninindkę ir Būtinai reikalingas jiems nmi
M
tos Šventės, Laivių Valstybė Lenkijos šimtui markių
PLATINKITE “DRAUGĄ.
milijonu dol. deficito.
stns.
įšilčiau; rytoj ųrpaatnvuft oran.
(Tąsa t jame pusk).
t

DRAUGAS

KATALIKŲ DIENRAŠTIS

“DRAUGAS”

dinama darbininkus, kad m'dreikuotų, o apsimtų mažinti
algas.
Tuom pačiu tikslu p. Ogden
Armour paskelbia mėsinin
kams, kad jie nedaugintų iš
tekliaus savo sankrovose. Mė
sininkai, žinoma, blogai tiarą
pakeldami mėsos kainas ir ne
parduodami kų turi, bet ir p.
Armour’o garsinimas yra perankstybas.

Ketvirtadienis. Kovas 17. 1921
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Naujos Lenkijos Pretenzijos.

LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES

Inform. Biuro praneši turtų (namus, piečius), arba
kasdieną išskyrus nedėldlenln*.
mas).
kurie užsiima kokia stambes
PRENUMERATOS KAIMAI
IR UfcHIENYJHl
Kaip žinoma, išlyginimui ne prekyba. Be to Žydai ne
ne
$8.00
sienos tarp Lietuvos ir Lat turėjo teisės dalyvauti rinki
Metą • .jc,. -■ ig<rr. • A00
ir jo skyriai
vijos abi valstybi yra suda muose, ir trys Žydų atstovui
r. VALST.
buvo
pačios
valdžios
paskyriaEtatams . • •'r. ••••••••• $8.00
Vilniuj
Panevėžyj
Šiauliuos
Raseinius
riusios tam tikrų ginčų išryVMel Met« • • • »%v» >»v«W[ 8.00
mi.
šiniui arba arbitražo komisija
autnerste mokul išk&lno. Lai*
Liepojuj
Klaipėdoj
Marijampolėj
Virbalyje
Skaitosi nuo užsirašymo dienos
Kadangi į Vilnių yra susis
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ano Naujų Matų. Norint permalkogreieiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN
' adresų visada reikia prisiųsti Ir
misijoj pirmininkavimų anglui pietę buvusieji Lenkų dvari
TŪRĄ NEVVARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk piadresas Pinigai geriausia sių
ninkui, kurie nustoję savo dva
prof. Simpsonui.
st kraaoje ar eiprese “Moš uigus L. P. P. Bankan. Ten gausi
rų įsigalėjo ten kokį na
Order" arba {dedant pinigus t
Kaip
matyti
iš
Užsienio
Mi£
7% padėjus 2 metams
Ir Amerikoje
uotų laišką.
nisterio d-ro J. Purickio kal mų nusipirkti, ar tai u'žvesti
E
5%
”1
”
lUGAS” publ. 00.
Vargas.
bos Stojg. Seime Sausio 17 die kokių prekybų, tai dauguma
5
3%
” neapribuotam laikui.
8. Oakley Avė., Chicago.
nų, šios komisijos darbai eina šių balsuotojų susidėdavo iš
£ Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie ausidėTeL Roosevelt 7791
Kas įsivaizdina karo baise pasekmingai ir Lietuva, pilnai Lenkų. Ir todėl Rusų laikais
£ jimų banke duoda Banko agentūros vedėjas
nybes, tas neturi reikalo ste- pasitikėdama prof. Simpsono ant viso miesto durnos narių
!
M. NARJAUSKAS
i
bėties, kad šiandie Europos bešališkumui ir objektingumui, apie 50 žmonių Lenkams pri
( MRR į/7
••
t
šalyse siaučia vargas ir badas. rainiai laukia šios komisijos derėjo daugiau 30 balsų, o Lie
| 747 BROAD STREET,
NEWARK, N. J. f
Tenai kai-kuriose šalyse ka darbų užbaigimo. Kaip girdė tuviams, Bal t gūdžiams, Rusams
'nilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIUim
ras prarijo kuone visas žmo tis, ir Palangos ir Mažeikių ir Žydams tepatekdavo vos
nių gerybes. Dideliausi der srities ginčai jau tapo aptarti tik po kelias vietas.
ketų iš to koridorio kraustylingos žemės plotai buvo su- ir komisija jau svarstanti pla Tokiu budu Rusų laikais ties. Nežinia, ant kiek stipri
rausti šoviniais, kareivių ap tesnį klausinių apie Dūkštos miesto dunia buvo visados bus pati Baltgudija, bet atsi
kasais ir požeminiais urvais. kraštų. Lietuviams
didžiai lenkystės tvirtovė ir tokia ji radimas ant eikštės šios nau
Sugriauta ten puošniausi svarbu turėti prieigų prie pasiliko ir Zeligowskio karuo- jos respublikos sudaro visai
Ticsoginįs Patarnavimą
miestai ir gražios žemvaldžių Dauguvos. Be to, nieks neuž menei Vilniuje užsigyvenus. naujų padėtį, kuri gali pakeis
ardų Kova. sodybos. Daugybės kaimų vie ginčija, jog Unkštos srityje Lenkai nekuomet netiko pri ti ir visus dedamus pienus ant
Geriausias kelias Lietuviams ir Rusams.
tose paliko tik krūvos pelenų nuo senų-senovės gyvena Lie sileisti visuotinojo lygaus, tiesioginių derybų Lietuvių ir
Didžiausi Moderniški Laivai
ticagos skerdyklų dalykai su medžių kelmais. Tad kas tuviai ir kad jų skaičius išne slapto ir betarpio balsavimo Lenkų, kurios dar už mėnesio
MINNEKAHDA (Naujas) MANCHURIA MONGOLIA
taip greitai ir mainosi čia gali apsakyti vargų tų vi ša nemažiau 30 nuošimčių visų prie miesto tarybos rinkimų, žadama daryti Belgijos sosti
Kovo 31
Balandžio 14
Balandžio 28
tankiai, kad nei dienraštis sų žmonių, kuriuos palietė ta gyventojų. Galima prisiminti, nes tuomet jie nekuomet ne nėj Briuselyje.
(3rd
Kliasas
Tiktai)
,
• .
Liet. Infor. Biuras.
Ii suskubti paduoti visų baisi Dievo rykštė.
jog Dūkstoj ar Gryvoj Lietu būtų gavę daugumos atstovų.
Trečia Kliasa iš New Yorko Į Eitkūnus $130.00
lių reikalingų darbininkams.
Nebe reikalo talkininkai, viai rengdavo pirmuosius sa Tai-gi tokia paprastai vadi 12 Kovo, 1921.
Trečia Kliasa iš Nevv Yorko 1 Liepojų $132.00
Trečios kliasos pasažleriai valgo didžiam dining kambaryj, kur
Įoinet streiko lapeliai tapo laimėję karų, iš Vokietijos pa vo teatrus, kuomet buvo dar nama “kamieničnikų” miesto
tarnai jiems patarnauja. Uždaryti kambariai reservuojami mo
lalinti, tuomet rodėsi, kad reikalavo sau gyvulių, paukš negalima gauti leidimas šiems taryba šiandien ir kelia balsų
terims ir vaikams. ' Atsišaukite j Kompanijos Ofisą, 14 No. Dearborn Str. t’liieago, arba J Lokalį Agentą.
S streiko balsavimas. Pasi čių ir kitokių daiktų. Be dau spektakliams bu v. Kauno gu apie Vilniaus prijungimų prie
nė, kad balsavimo nebuvo gybės karvių, arklių ir avių, bernijoj.
Telšiai. V asario 7 d. 'Telšiuo
Lenkijos. Suprantama, jog ji
B sekretorius taip pareiškė; Vokiečiai talkininkams turėjo
se
buvo viso apskrities Pava
Einant laimingai šioms de netur teisės kalbėti visų gy
ii kai-kurie apskričiai bal-' dar pristatyti, anot žinių iš ryboms, pradėjo kištis Lenkai. ventojų vardu, nes didžiausio sarininkų kuopų suvažiavimas. I
DR. S. BiEŽIS
Nei angliški Cliicagos paties Berlyno, 25,(HM) kelmų Kovo 5 dienų Lietuvos Atsto ji miesto gyventojų dauguma, Paskaityta paskaita apie jau
LIETUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
iščiai negauna pilnų ži- (avilių) bičių, 1,500,000 gai vybė yra gavusi nuo Balučio kaip butų samdytojai, amat- nimo veikimų Lietuvoje, Ame
| 8 Perkėlė seavo ofisą po uum
|
2201 West 22nd Street
“Daily News” 15 Kovo džių ir vištų, 10,000 šunų, iš Kauno tokių kablegramų: ninkai ir įvairių rusiu darbi rikos Lietuvių ir Mažojoj Lie |Tel. CanaI 6222
■
|4729
So.
Ashland
Aveniu*
42nd Street
liejo pranešti ar delegatų 25,000 ožkų. Sakoma, talkinin “Lenkų atstovas Rygoje pa ninkai, šiuose rinkimuose ne tuvoj. Išrinkta liauja Telšių gKes 3114 W. Tel.
McKinley 498hM
Specijalistas
■
įas į Wasbingtonų bus kų komisija buvus pareikala davė notų arbitražo pirminin dalyvauja. Be to vieno miesto apskrities l’entro valdyba iš:
■DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGUg
Jvalandosnuo 10 iki 12 Išryto; nuo|
'.pačia diena, ar vėliaus, vus dar ir 200,(XX) truškių. kui profesoriui
Simpsonui, gyventojai netur jau jokios kun. J. Dagilio, A. Tylenio, D.
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:S0B
dalykams esant mes pa- Bet tas reikalavimas atidėtas pareikšdamas Lenkijos pre teisės kalbėti vardan viso kra Karečkaitės, P. Sudžiaus ir Ig. ^Telefonas Boulcvard 9199
oi• ■■vakare.
Nedėlionus 10 kii 1
■
3 |
Telefonas Drexel 2880
!
darbininkanis nežiūrėt tolesniems laikams.
tenzijas prie Unkštos krašto, što gyventojų, kaip tat yra Saudargo. 'Kaitusi dar atski
oi4
ičių, o klausyti savo va Čia nėra kokie juokai. Nes tuomi apsunkinant Lietuvių- pripratę kalbėti Vilniaus mies rais įvairiais klausiniais.
ot•i
DF.IJTISTAS
Pastebima, kad Telšių aps
to (luniininkai.
4
to visa buvo netekę ypač Latvių sutaikinimų.
4
3331 South Halsted Str.
lhalai kaltina Gompersų Prancūzai ir Belgai gyvento
krity paskutiniais metais pra ^Valandos:
aoi
Balutis”.
Kovo 7, 1921.
9—12 A. M.
1—5; 7—8 P. M.
jis esąs perdaug šaltas.Bet jai. Po karo reikia atsigyvendėjo žymiai kilti. “Pavasa 3
Su
tokia
savo
nota
Lenkai
Lietuvos Ministeriu Kabinetas
liuose susirėmimuose irdi- ti, reikia žmonėms atsitaisyti
rio” kuopų dvilinkai padidė
atidengė savo kortas ir prieš
Sutiko Vesti Derybas
1900 S. Halsted Str.
įse kovose dažniausiai lai- u kės. Kur to visa gausi, jei
jo. Ypač prailėjo kuopos steig
Latvius.
Ijenkams
rupi
už

Bruksely.
Telefonas
Arfnitage
9770
Tel. Canal 2118
Salto kraujo žmonės. Karš- ne nuo nugalėtų, kurių žemių
tis susitvarkius Telšių aps
grobti
Polskie
Inflanty
ir
pa

MARYAN
S.
ROZYCKI
1
Valandos:
10 ryto iki 8 vakare
odžių žmonėms jau gana. nepalietė karo vėsula, kurių
Iš priežasties derybų Brukse- krities Centro valdybai. Jau
MUZYKOS DIREKTORIUS
Gyvenimas:
veržti juos nuo Latvių. To
ia rūpintis, kad neprasto- sodybos išliko sveikos.
Mokytojas Piano. Teorijos ir
li.įe, kai-kurieAinerikos laikraš esama kuopų Varniuose. Žarė
2811 W. 03rd Str.
kiu
savo
darbu
Lenkai
pri

Kompozicijos
, sunkiai uždirbtų dolierių.
2021 N. VVestem Avė.
[Tel. Frospect 3466.
Ir jei šiandie Europos ša vers Latvius dar širdingiau čiai jau yra padarę griežtas nuose, Yiešvienuose, Telšiuo
Chicago, III.
įgalviai nori, kad skėr lyse siaučia vargas ar badas,
savo išvadas. 'Kėčiau visas se, Alsėdžiuose, Žėni. Kalvari
M-H
dėtis
su
Lietuviais. Tat mums
ių darbininkai kovotų ne ar nepakenčiamas gyvenimas,
klausimas yra gana painus ir joj, Lieplaukėje; steigiasi nau
gerai.
su fabrikantais, bet su vi- kas čia gali stebėties. Niekas
daryti kokias nors skubotas jos kuopos Eigirdžiuose ir
2
lerikos valdžia. Iš to nau- pagaliau nesistebės, jei tenai Vietoj Plebiscito Siunčiamos išvadas butų rizikinga.
Tel. Canal 257 Vak. Ganai 2118
Plungėje.
JjTel. Canal 6222
į darbininkams nebūtų nei
Delegacijos.
Vasario 8 diena (Užgavėnių
S DR. C. K. CHERRYS
Prie šios progos galima primin
siaučia bedarbė, jei milijonai
•J
LIETUVIS DENTISTAS
k. Kovojant su Stock-yardų
vakarų)
'Kelsiu
ateitininkai
^2201 West 22-nd & Ko. Leavitt St.
žmonių šaukiasi darbo ir duo Nepasitikėdami, kad Vilniii Ii naujų politikos įvykį, tai pa
Lietuvis Gydytojas Ir
minkai s reikia kovoti su nos.
2
Chicago
galės laimėti plebiscito keliu, darytų Kovo 9 d. pasiskel bi surengė šeimyniška vakarėlį.
•^Valandos: 9:30 A. M. to 12 N.
Chirurgas
i vienais, o nesiieškoti dali
Vaidino “Vargšas Tadas”
«
1:00 P. M. to 8:00 P. M.
'Pečiau visi turėtų stcliėlies, Lenkai pradėjo siuntinėti j ntų Baltgudijos, kaipo nepri
1821 So. Halsted Street
ji priešų kol kova nebaigta,
vieno
veiksmo
komedijų.
Be
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su
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'laidų Sąjungų savo delegaci
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Kovo
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iš
Kauno
gau

už kokios nors partijos
salėj Phone Seeley 7439
rTi
jog Lietuvos Valdžia dar prieš vakaras, Prieglau-dos
Praktikuoja $• metai
DR. I. M. FEINBERG
dus. Asmeniniai jo daly- nuostolių, bet dar gerokai pel ta yra tokia kablegrama:
rengtas,
pasirodė
gana
bygieOfisas 214$ So. Morgan St.
kelis mėnesius buk buvusi su
nė.
Šiandie
Suv.
Valstijos
skai

Gydo specljallai visokias vyrų Ir
Kertė »2-ro 8t„
Chicago, BU.
jį ragina veikiau kovoti
“Izmkai pasiuntė Paryžiun Baltgudžiais susitariusi toj niškas: dulkių visai nebuvo,
moterų lytiškas ligas
tosi
turtingiausia
viešpatija
' SPECIJALISTAS
2401
Madison
Str.,
kampas
Wesįbailinę valdžią negu jai
į 'Pautų Sąjungos 'Karybos Kon prasmėj, jog Baltgudžiai pri šilta, neperdaug prisikimšę,
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
tem Avė., Chicago
niškų Ilgų.
įauti. Bet mes tikimės visame pasauly. 'Puri naeijo- ferencijų Vilniaus miesto 'Ka pažįsta Lietuvos rubežius, ku kaip esti kituose vakaruose. H Valandos: 2—4 po plet 7—9 vak.
nalių
skolų.
Bet jos yra men
OFISO VALANDOS: Nuo 18 ryto
įintingumu, kad jis seVakaro pelnas, kurio bus apie
Iki I po pietų, nuo 8 Iki 8 valan
kas
daiktas palyginus su tik rybos delegacijų prašyti Vil rie buvo su Rusija nustatyti,
dų vakare.
darbininkų teisių, kovoto2(M)
jiuks.,
skiriamas
“
Atei
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prijungimo
l/mkijon.
ir buk yra prisižadėję patarti
Nedėliotais nuo 9 iki 1 po plet.
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ruoju
šalies
turtingumu.
įokės protingai apseiti ir
Telefonas Yards 887
Vilniaus Lietuviai, Baltgudžiai \ diliaus apskrities žmonėms ties“ palaikymui.
Rcs. 1130 Dtdepeudence Blvd.
Ir kiek čia to šalies turtin
KTelšiuose
yra
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Telefonas
Von
Uurcn
204
ir Žydai formaliai prieš tai balsuoti už Lietuvą, jeigu bu
ars mes jau sykį sakėme. gumo, tiek čia nepakeliamo užprotestavo.
ja, kuri laiko klubų. Daugu
Balutis”. tų daromas plebiscitas.
| blogai daro skerdyklų sa vargo. Milijonai darbininkų
ma narių valdininkai. 'Kėčiau
Tel. Ilandolph 2898
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arba
Buk
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priežasties
Len
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neturi
darbo.
Milijonai
rai dabar keisdami dar
kiek tenka girdėt, kad šiam<‘ Rusas Gydytojas ri Chirurgas
A. A. SLAKIS
Moteriškų, Vyriškų
ADVOKATAS
ibaigusj kontraktų, bet šeimynų kenčia skurdą ir vie Rusų laikais miesto dilina vi kailis nebuvo kitos išeities, klube net perdaug vartojama Spųeijalistas
Valkų Ir visų chroniškų ligų
Orisns vidumlestyj
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buvo
lenkystės
tvirtovė.
kaip
mm
plebiscito
atsisakyti.
tomis
net
badinirinuja.
'Pik
line reikalų tą papeikiASSOCIATIOM BLOG.
svaiginanti gėralai ir net y- VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po
Ia Saite St.
atkartoti ir dabar. Kon- viename mieste Chicago turi V ilniaus miesto savivaldybės Visas Lenkų apimtas korido ra narių, kurie save Lenkais pietų, 7—8 vak. NcdūJioiuls 10—12 d. Valandos:tu 9So.ryto
Iki 5 po pietų
Ofisas
3354
So.
Halsted
St.,
Chicago
l’anedėltals iki 8 vakare
Įtų laužymas yra taip blo- me apie pusantro šimto tūks įstatai teleisdavo balsuoti tik rius tarp Lietuvos ir Rusijos skaito ir Lenkijos lierbų pri
Telefonas Drover 0803
Nedėllomis ofisas uždarytas
»
ir visuomenei kenksmin- tančių darbininkų be darbo. tiems gyventojams, kurie ar yra jug grynai Daltgudžių sisegę nešioja.
iiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiin MValstijos darbo teikimo biu ba tur nejudinamąjį mieste kraštas ir todėl Lenkams reidaigtas, kad jo negalima
\ asario 5 d. klube buvo
ras sako. kad į kiekvienų pas
hip nuteisinti.
maskaradas. Ir tų vakarą vie
M Nereikia daugiau kankintis 1>e miego
Įterdyklų savininkai išdrį kelbiamų darbų arba užsiėmi Int mėgina visuomenę intikin
Ir kas bus tolinu, jei čia Šą na panelė atėjo prisi-egusi tą
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikio,”
stų padaryti dėlto, kad mų susibėga 3 4 žmonės. Su li. kad eiti darbininkams ne-Į lies turtai visuomet koncen- ženklą. Atsirado milicija, ku
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO
neilgai Įninka nieko ne- prantama vienam iš jų tenka samii vargo. Gi jei ir esama į truosis didelės žmonių mnžii- ri norėjo “varną“ nuimti.
ir paguldau į lovų.”
įtį 'žmogų pripratyti darbas. Kiti laukia progos kokio, tai, sako, reikia paken-įmos rankose, o didžiuniiii pri 'Kėčiau varna “varnos“ ge
Mėšlungis, dieglys,
jų darbo, nes tas (birbus beskurzdami. Daugel miesluo- tėti. Nes, girdi, pokariniai lai sieis nuolat vargti, vargti ir ruoju nedavė ir šaukėsi pagel
suiręs
pilvas, perpilni
linus. Žymiai bedarbei e -<• tūkstančius žmonių “suln- kai. Paskiau busią geriau.
> nieko neturėti?
bos. Pribuvo pageliam vienas
vuduriai
suteikia mažy
Amerikoje skerdyklų sa veisini” pavalgydina ir duoda
Kaipgi, karo metu darbiKą klausimų gali išrišti tik karininkių su draugais. Prasi
čiui bereikalingą nes.
ikui tikisi veikiai sulini jiems pastogę.
įlinkus buvo statomus karau,, patys darbininkai
piliečiu' dėjo ginčai. Lietuvos kareivimagumą.
streikų, jei jis ir įvyktų,
Tuo tarpu pasaulis negali po karo varguli. Ar-gi tai rei savo balsais. Atėjus rinki Lenkų herbą apgynė, o mili
k tikslui jie per anglišku.- atsistebėti musų šalies turtin kių dar didesnė,- laimė-.
maius, darbininkai savo bal cija iš klubo tapo prašalinta.
pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji ! Jie prašo
algos laikraščius skelbia, gumu. Bei tas pal pasaulis 'Kokia padėtis tikrai įiejm- sais gali pasiųsti kongresą n Milicija tad pat raukė kalt iiiin
daugiaus. Aptiekose parsiduoda po 60c. arba norint, kad pri'kasdien laimi daug darbi neturi supratimo, kiek čia yra keučiaiua turtingoj šaly. Ir ta nuosavus at-toviis ir pačius kus atsakomybėm Prasideda
siųstumėm per paštų, tai reikia siųsti 60c. į
^fcžsirašo skerdyklų ras paslėpto vargo. Nes kapitalis padėtis darbininkui ne t ik ne-' senatorius. 'Kai geriausia ir leisimi'. Kažin ar ir čia Len
F. AD. RICHTER & CO.
fe. Tais pranešimais tie- tų laikraščiai saugojusi minė taisoma ir uegeriuama. bet la- tinkamiausia priemonė prieš kai nugalės Lietinių reikala
3rd Avenue Ar. 35lti Strert,
Borough of Brooklyn, N«w York City.
l'reik'm tikėti. Tyčia gą^ ti tuo- apsiieiškimus. Jie nuo- bjaiis apsunkinama.
, Mirgą.
vimus? \'argu.
P. S.
(l.iet.
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FARMA

CICERO, ELL.

Parsiduoda puiki farma 160
akerių, 20 akerių dirbamos 2
Kovo 9 d., Šv. Antano par. akeriai užsėta dobilais, o liku
PROVIDEtfcE, R. I.
(Prisiųsta iš Am. ltuud. Kryžiaus)
ko iš VVoreester, Mass., klius svet. kalbėjo gerb. kun. J. si tai puikus miškas, galima
mokėjo užžavėti susirinkusius švagždys, A. L. lt. K. Federa prisipjauti daug lentų. Farma
Žmonės turi visuomet sau
gotis klaidingų ir pavojingų Lietuvių Šv. Kazimiero Dienai puikiųjų iškalba, gražiai nu- cijos Centro pirmininkas. Jis randasi Michigan valstijoj,
pasakojant Lietuvių reikalus. gražiais prilyginimais priro- puikioj apielinkėj tarpe trijų
paminėti.
tos ligos vaistų ir gydymų,
Jo prakalba užsiliks neužmirš- dė, dėl ko turime ne tik remti, ežerų, per kampų fanuos bėgu
kuriuos taip tankiai skelbia
Nežiūrint įvairių šmeižtų ir
įvairus apgavikai. Nėra bjau užsipuldinėjimų iš laisvama- tina, ypač Vilniečiai jį atmins, bet ir priklausyti prie A
ujielis, labai patogi vieta au
11.
K.
Federacijos.
Jo
kalba
nes
dėl
jų
tai
daugiausia
kal
resnio žmogaus kaip tas, ku- jiių pusės, katalikai gerbdami
ginti gyvulius Lietuvių ap
malonų
darė
klausytojams
įs

bėjo,
kad
išvaduotų
Vilnių
iš
ris naudojasi kitų baime ii viiKazimierų, kaipo visos
gyventa 400 šeimynų, yra baž
tini, kad iš ligonio išviliojus Lictuvos globėjų, Kovo G d. su plėšikų Lenkų ir ragino, kad pūdį. Įteikia tikėties, kad ta nyčia ir kapai. Jeigu kaili vi
pinigų. Visi vėžio vaistai, skel rengė didžias prakalbas su pa- sutvertų “Vilniaus Atvadavi jo prakalba atneš nemažų vai sa ūkė butų perdidelė tai par
biami laikraščiuose yra apga marginimais Šv. Kazimiero sy mo Komitetų”, kurs po jo pra sių. Vakarų vedė ir kiek kal duosiu 80 akrų, stuba yra ma
vystė. Tokie vaistai, aplamai kiu ir Lietuvių Dienai pami kalbai, entuziastiškai prita bėjo gerb. kun. IT. J. Vaičiū žukė, tvartas mažas, esu pa
imant, yra dvejopi: geriamieji nėti. Kaip buvo pagarsinta, riant visai katalikų visuome nas. Žmonių susirinko neper- vienis ir vienam ūkininkauti
vaistai su kokiais nors antise- kad programa prasidės 6:30 nei. kuri dalyvavo tame va- daugiausia, nes nebuvo išgar sunku. Jeigu turi kiek centų
.
, . v
. ,
kare, tapo sutvertas iš sekan- sinta, tik tų patį vakarų per nesėdėk mieste, bet nusipirk
ptiškaiš plovimais ir tepamie val., vakare,
tai žmonių buvo
' 1
ji arba smarkiai deginantieji jau prisirinkus pilnutėlė Pa- čių, viešai išrinktų, asmenų: pamaldas bažnyčio.fc buvo pa ūkę, o tikrai busi sau dėkin
chemikalai. Nėra jokių vaistų, lace Casino svetainė. Pirmiau Jono Dvarecko, — pirmininku, skelbta, kad bus prakalbos.
gas, nes atgaivins tavo. suvar
kurie išgydytų vėžį. Tie vais sia programų vedėjas kun. A. Jono Akulevičiaus, — vice-pirgusi gyvenimą. Kas norite pa
Dr. Alseikos Prakalbos.
tai, nors gali būti nepavojin Tamoliunas atidarė vakarų, mininku, Dominiko Nameikos,
sikalbėti apie tai ypatiškai at
gi, tečiaus Jie suteikia bloga tiksliai paaiškindamas susirin — raštininku, Dominiko BerKovo 9 d. B. L. G. Komite važiuokite ant žemiau paduota
dėl to, kas vartojant juos liga kimo svarbų. Paskui Šv. Ce notavičiaus, — iždininku, Sil tas (turbūt Bendras Liet. Gy adreso.
užsivelka taip, kad daižnai per- cilijos choras, vargonininko vestro Spitei i nuo ir Jurgio nimo koni.) surengė prakal
P. Žalenskas
Bagdono,
—
iždo
globėjais.
vėlu tampa daryti operacijų. (į>jugj<os vedamas, sudainavo
bas J. Šalčio svet. Vakarų ve 1710 S. Union Avė. Chicago,
Išskyrus tuos atsitikimus, kuo- Į krūvos himnų, visiems atsis- (To Komiteto tikslas bus rink dė vietinis spaustuvininkas Ši
niet yra daktaro patariama 1 tojus; to pačio choro dar su ti aukas Vilniaus atvadavimui leika. Pirmiausia dviem atve VARGONINKAS IESKAV vietos, su
kai-kuriose mažesnėse tos ligos dainuota “Kur bėga Šešupė.” ir visus surinktus pinigus sių jais kalbėjo D-ras D. Alseika prantu bažnytinė muzyke, galiu ves
chorą, tūrių paliudijimus, reikaluj
rūšyse, griaužiantieji tepalai Prie to gi svečiai iš Bostono sti tolygum tikslui Lietuvos Po pirmutinės jo kalbos rinko tiesant
meldžiu atsišaukti šiuo antrašu.
J. šokclis
visuomet būva blėdingi. Jie ga p. T). Antanavičius ir p-lė A. Steigiamojo Seimo pirmininko aukas. Surinkta apie $36.00
183S Augusta Str.
Chicago, III.
Stulginskio
vardu.)
Po
to
p-lė
Ii paakinti vėžį greičiau aug Narinkaitė žaviai sudainavo
(kai-kurie sakė, kad $34.00).
ti arba jie gali pragraužti keletu puikių dainų, p-lei A. A. Narinkaitė žavinčiai sudai Po antros jo prakalbos kalbė
ANT RANDOS.
voties viršūnę ir po apačiai Kyburiutei akompanuojant. Gi navo dar keletu dainų, kurios jo D-ras Nai kelis. Tam nepa 2 kambariai dėl ofiso labai pato
daktarui arba kokiam kitam blzduoti progos platintis ir eiti poniai M. Juškienei sudaina- taip patiko publikai, kad ap tiko, kad taip mažai žmonės gus
niuj. Atsišaukite:
lodismentams
nebuvo
galo.
Tr
10737 S. Michigan Avė.
gilyn ir tuo pačiu laiku gai vus “Jausk ir Mylėk” prasi
suaukojo. Vienas, kitas iš pu
galop
visiems
sušukus:
“
Va
šinant laikų. Jei apgavikai ar dėjo prakalbos, kurių pirmuti
blikos pradėjo atsiliepti. Ta
ANT P\RI)AVI5t<).
ba laikraščiuose pasiskelbę ne ne pasakė p. K. J. Krušinskas lio Laisvas Vilnius! valio Ne iki kalbėtojas ėmė juos užgau
Moving, anglių ir medžių biznis,
priklausoma
Lietuva!
”
Šv.
Ce

va speci.jalistai ar institutai iš Brooklvn, N. Y. vaizdžiai
lioti. Pasidarė netvarka taip didelis vežimas, expresas, angliams
tris arkliai, pakinkliai ir vi
rodytų ligoniui savo paliudi nupasakodamas apie Šv. Kazi cilijos choras, visuomenei pri kadDr.Naikelis turėjo pertrau vežimas,
si kraustymų reikalingi dalykai. At
tariant,
su
Lietuva,
Tėvynė
jimus, tai jis turi atsiminti, mierų ir Lietuvių Dienos reikš
kti savo kalbų. Rinkta dar sykį sišaukite. 2134 W. 24 Street
musų,
įspūdingai
užbaigė
kaip lengvai tokie paliudijimai mę, ragino aukomis gelbėti
aukos. Tada ir D-ras Naikeyra padaromi ir įiardavinėji- Lietuvų iš Lenkų grobikų. Se Lietuvių Šv. Kazimiero Dienos lis, parodymui savo širdies,
Dr. O. VAITUSH, 0. D.
mi glėbiais. Vėžio gydymo kė rinkimas aukų, kurių tapo paminėjimų.
davė $2.00. Kiek antrų sykį
LIBTUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
liudijimai, paprastai, yra da surinkta $104.03. Laike aukų Laisvamaniai ir Katalikai. surinko, nepaskelbė. Spėjama,
Palengvins visų aklų
tempimą.
kas yra
romi iš to, kad kam ten pasi rinkimo p-lė Adelė Šunskiutė
kad
viso
aukų
surinko
gal
kiek
priežastimi skaudė
Laisvamanių
ir
social-liaudijimo galvos, svaigu
sekė prašalinti spuogas, ku deklemavo eiles: “Oi, tie Len
virš $40.00. Publikos buvo nelio, aptemimo, nerskaudančius
ris buvo visai ne vėžys. Ne tik kai, nevidonai”, o varg. R. ninkų Piliečių Sąjunga Vasa perdaug. Ti' ' o patėmyti, kad ir užsidegusius karščiuvotumą,
akių kreivos akys,
katerakto, neiniegio; netikras akis indučiam,
egzaminas lektra parodantis ma
paties vėžio yra daug rūšių, Juška ir D. Antanavičius dai rio 27 d. apvaikščiojo Lietu aukas rinko p. Kazys Devei Daroma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
vių Dienų. Kalbėtojais buvo
gai,
toli
ir eiti matantiems pagelbėta. Ser
bet daug yra ir kitų ligų, ku navo duetų: “Mielaširdystė”.
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančius
tos Sujungus piliečiai: Julius kis, kuris kartais dalyvauja mokyklon.
Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro.
rios labai panašios į vėžį ir ga Dar kas link didžiai gerb. kun.
Nedėtomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų.
Baniulis ir J. O. Širvvdas, ku ir katalikų veikime.
ji būti be jokios baimės pa J. Jakaičio gero vardo apgy rie žmonėms vietoje kalbėti a- Cicerus Lietuviai, krikščio 1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
TelefsniM Draver 9648.
naudojamos įvairių apgavikų, nimo trumpai kalbėjo p. K. pie Tėvynės reikalus ir gyni nys demokratai stipriai laiko
kad išgavus pinigų iš nelai Krušinskas. Tr po jo sekė pra mų, ypač pastarasis ylin zau si partijinės disciplinos. Del
Telefanaa Vnllman 886
mingų nenusimanančių ir pa- kalba gerb. kun. L. Kavaliaus nijo apie “nevykusius” (?) to nesiduoda save panaudoti
Dr. P. P. ZALLYS
kunigų darbus, kas atšaldė su laisvamanių partijos tikslams.
gelbos ieškančių ligonių.
Lietuvis Dentistas
mų gydymo būdų. Jis turi bū sirinkusius nuo aukų ir vos te
10801 8o. Michigan Avenoe
Roodnnd, III.
Radium ir X-Spinduliai.
Kovo 20 d. Liet. Vyčių 14
ti laikomas, kaipo svarbus pri surinko apie 17 dol. Prie to gi
▼6J.ANDOS1 • ryto Iki • vakar*,
Tos naujos gydymo priemo dėčkas prie tų priemonių, su pridarė tokio lermo, kokio čia kp. rengia vakarų, kuriame rel. Pullman 343 Ir 3180.
nės yra tikrai naudingos kai- kuriomis kovojama prieš tų bai dar nebuvo. Gi katalikai Kovo 4-sios kuopos (iš Dievo Apkuriose paviršiuje esančiose šiaušių ligų, bet turi būti var 6 d. švęsdami Lietuvių Šv. veizdos parap.) artistai vai KGadynės Žaiz- l'el. Yards 6000
Blvd. 8448
vėžio rųšyse, kaip tos, kurios tojamas tik gerui suprantan Kazimiero Dienų, puikiausia (^*n,s dramą
dos
”
.
Pelnas
skiriamas
Šv.
Ka
Dr.
V.
A.
ŠIMKUS
randasi ant senų žmonių odos. čių žmonių ir gerai viskų ap užlaikvdami tvarkų ir nekal
Lietuvi* Gydytojas, Chirurgas tr
Kai-kuriuose atsitikimuose tos svarsčius. Gydant vėžį radiu- dami jokio lermo, kultūringai zimielo Vienuolyno naudai.
Akoieraa.
Rep.
8203 8. Halsted St. Chicago.
priemonės gali visai vėžį išgy inn, įvairus jo trukumai dar praleido vakarų, paklodami
Valandos: 10—12 iš ryto 1—3 Ir
dyti, išgydant mažas perau labiau nurodo, kaip svarbu $104.03. Ir dar laisvamaniai į(—8 vakare Ned. 18—13 U ryto.
Visų šv. vyrų ir moterų drau X«
anksti
ligų
pažinti
ir
gydyti
taria
katalikus,
buk
ji<»
neat

gas, kurios apsireiškia po ope
gijos narių domei.
racijai. Jos taip-pat yra juipa- chirurgo pagelba bei tas prb jaučia Lietuvos ir neaukoja
žinlos už gerų vėžio palengvi žastis, kurios veda prie tos li Lietuvos reikalams. Kur-gi
Šeštadieny, Kovo 19 d. Vi
J. P. WAITCHEES
sveikas laisvamanių protas ir sų Šventų vyrų ir moterų (Ir
nimui gydymų, kuomet liga gos.
Lawyer
jau taip toli yra nuėjus, kad Spuogai, nudrėskiniai, votys kur-gi jų gėdų? Laisvamaniai, gi ja “in corpore” eis išpažin
LIETUVIS ADVOKATAS
negalima daryti operacijos. A- ir skauduliai, kurie* negija ir jeigu butu sąžiningi, turčių ties, o sekmadieny, Kovo 20 d., Vakarais: 4609 8. Ashland Avė.
1063
belnai imant, radiumo vertė karpos, apgainos, kurios mai gerokai paraukti. Bet, lai tuš /yte, prie Šv. Komunijos. Visi Dien. KoomTol.618Tards
—168 N. Calrk St.
nėra dar tikrai pripažinta, nosi didumu, spalva ir išvaiz čia dabar kalba! O gal kada nariai prašomi atlikti savo Si- Tel. Randolph 8507
nors daug vilties į jį dedama. da gali virsti į vėžį, jei nėra nors dasiprotės? Duok, Dieve! pareigas. Neatlikę tų pareigų
A. Mat-ls.
bus nubausti $1.
Išskyrus odų, dar4 neprieita nugydomi.
Tų patį sekmadienį, 2 vai.
Apie 60% žarnų vėžio yra
prie to, kad gulima butų jį
BINGHAMTON,
N.-Y.
po pietų bus mėnesinis dr-jos
vartoti vietoj cliirurgiškos o- skaitoma paprastai už beinosusirinkimas.
Visi nariai kvie
peracijos. Keikia atsiminti ir roidus (pilės) Reikalauk būti
3107 So. Morgan Street
Vasario
24
d.
čia
atsilankė
čiami susirinkti, nes yra svars
tai. kad net ir dabar marža tė nai pilno medikalio ištyrimo.
CHICAGO, ILLINOIS
su prakalbomis Kūdikėlio Jė tymui daug svarbių reikalų.
Telefonas Vards 6032
ra radiumo šioje šalyje, ir tas.
Valandos: —
8 liet 11 Iš ryto:
L. Krikščiūnas, rašt.
kuris via, yra rankose mažo Nuolatinė iritacija, nežiū zaus draugijos atstovas. Pra
5 po pietų Iki 8 vak. Nedėllorint
kokios
pušies
jį
nebūtų,
kalbas
atidarė
kleb.
kun.
K.
būrio daktarų ir įstaigų. Tai
mis nuo 6 Iki 8 vai. vakare.
SHEBOYGAN, WIS.
gi reikia labai atsargiam būti, yra paprasta vėžio prielžastis. Skrypko. Savo kalboje gerb.
gydytojui pasisiūlant tomis Labai retai jisai atsiranda nuo kalbėtojas aiškiai išdėjo naš
laičių padėlį Lietuvoje. Per šv. Kazimiero draugijos metinis
priemonėmis gydyti, nes tik staigaus susižeidimo.
Gydytojas, kurisai gydo į- traukoje kalbėjo klebonas ir susirinkimus bus 10 d. Balandžio. ■ Dr. M. T. STRIKOL’IS I
keli gydytojui turi užtektinai
Bus rinkimas naujos valdybos.
Livtuvin Gydytojas Ir Chirurgas
radiumo, kad gulėtų suteikti turiamus vėžio ženklus jų tik ragino susirinkusius atjausti
Kviečiame visus narius atsilankyti. ■
Lietuvos
našlaičius
pats
pir

Proplca Teatro Name
■
ini
neištyręs,
pats
nežino
kų
kokių nors naudų, ir tik keli
■1816
W.
47tli
Str.
Tel.
Boul.
180"
Nepribuvusieji
Ims
baudžiami
su

miausia him tikslui aukoda
■ viilfinduti*
k Ncdčl lCj
težino, kaip vartoti x spindu dirba.
Valondoa: G« iki
Iki K8 vu
vak.
lig įstatų. Kviečiame kuiKlaugiau- iIki
mas
5(M)
auksinų.
Viso
suau

12
ryto.
liu.- tiek daug, kiek yra reisia naujų narių ateiti tau suairinitea. 2014 W. 4:trd Street I
kalingu, kad butų gorų pasek Švinini Laikyk raukus. N< kota $7)I.S6e. Nesmagu nei ra kininn ir įsirašyti. Dabar gera |
Nuo ryto Iki piet.
mių. Žodžiu sukant, tomis gy lėk pirštus, pinigus ir i. 1. j šyti, kad apie 2IMI atsilankiu proga, nes paskatinis susir inkimus i gl<l. MeKiuley 283
dymo priemonėmis gulima nau iiiiriii, nes tokiu būdu ligos sių žmonių sudėjo tik $51.86. pamažino įstojimą.
Rait.
,,lau‘ Bei nei nestebėtina, ties pra
dol ics ik dideliuose ir gerų'l,‘inn i klin,b N,‘illlk
vai dų turiučiuoM. ligoniui-kąsnio. Nevalgyk dėjus aukas rinkli, diduma
Sėdėk ir stovėk tiesiui. Kvė-jI
ėiuo-o, ulba pas gydytoju iHj maisto, kuris neuždengtas, nes Mockaus ir Mickaus pasekėju puok per nosį.
bai iš-įlavinusius savo profe musės greičiausios nešiotojos grūdosi per Mūris lauk lig gai Prižiūrėk šaltį ir kosulį. Šal
LIETITVIR
srų svetainėje Indų pamatę.
IR OKIRL’UGAB
sijoje. Radiuma neturi Imli ligų.
čiui pavojingi. Ncdruiigauk su i GVDVT'OJAH
Ofi„rt.» Ir OyvMilmo vlata
Aid
m
ai
vėju
kalbėtojas
gra8262 Houlh Ualateil 8trent
Kas nakt pakelk miegamo
skaitomas kaipo kokie stębukasmeniu, kuris turi šaltį, nesi
Ant virinus tlnlvmal Stati Bank
augus.
kambario
Valandos nuo 19 Iki 13 ryta; nuo
žiai papasakojo apie Lietuvos, |ai,nj ifi,,gVai gali ir pats jį pa
2 liti 4 po platų; nuo 7 Iki 2 rak.
padėtį.
nėjusių vėžio ligų. .to negalima Nespjaudyk ant šalygalvių ir
gauti.
Nadėllotnla nuo 18 Iki 3.
TeUfanaa Taad
\arloli vietoj kilų senai žino- aut grindų.
Prakalbose Buvęs.
Buk linksmas ir smagus.
Kalbėjo Kun. Švagždys.

Dr. M. Stupnicki

1
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Daugiau mainierių šiandie nešioja
Goodrich Guminius Batus negu kad
pirmiau.

Priežastis to didelio reikalavimo yra, kad Goodrich galima kur kas
ilgiau nešioti negu, kad kitokios
rųšies batus. Suprantamas, kad jei
gu mainieris nusiperką, Goodrich
“Hi-Press” čeverykų ir jie tinka
jam ant kojos, smagus nešioti,—jis
apie juos pasakys ir savo araugams.

Kiekviena diena daugiau mainierių
sužino, kad Goodrich batai neper
mirksta ir nenusilupa — užtat, kad
padaryti iš Vieno šmoto— tai Good
rich darbas.
žiūrėkite kad butų Raudona Eilę
ant Viršaus kuomet perki batus.
60,000 krautuvninkų dabar parda
vinėja Goodrich.
Tlie B. F. CJOODKICH UI BBER C’O.
Akron, OI lio

Goodrich

Hi-Press
Rubber Footwear
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GERIAUSIAS

UŽ
JUSU PINIGĄ

HES

Užtat kad mes visuomet geriausia patarnaujame savo
kostumieriams. Gali būti užtikrintas kuomet atsilankysi pas
mus. Musų gryno aukso graznos, laikrodžiai ir deimontai ran
dasi dideliame pasirinkime ir už labai prieinamas kainas.

I JOFFEY’S

4525 S. Ashland Avenue
Chicago, Illinois.
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U.S.MAI Lstssss:?
Uciieralini \t:« iilni ,2, l Vidurine., ir Buities Eiin»|H.s

NORTH GERMAN LLOYD
14 ?(<>«

Yorko

lic jokių

inaimniii tiesiai j i

BREMENA ir DANZIGA
S. s.
i—«>lt.nktit KOVO ||t ir t;K(j. 7 n.
S. S. SI SŲI
\ Bpkiiikin It.VI.. « ir
21 d.
I'ieshn per l.lepo.lt) via Biinzig Persėdant t* laivo j laivu.
Atai.šniikit pa! II. ( Iiiiissniais M < «,. Gcnernl. Pasažu rliiml Agentai

|

100 N. I.a baile SI,, Clih-RKO. III.
Tel. l-'raiiklui 4130
Arba kioijikitca pelo mųa lokaiio agento.
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DR. S. N AIIEIIS

Papudine
PAMĖGINK

10c-30c 60c Buteliai ar Proškel
;tz liquid<
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Ketvirtadienis, Kovas 17. 1921

DRAUGAS

Tuo tarpu išėjo kalbėti Dr.
K. Kasputis. Paprašo aukų
rinkėjų sustoti rinkus iki už
L. Vyčių Ch. Apskričio cho
baigsiąs savo kalbą. Ragino
ro nepaprastus susirinkimas ir
<nd apie 90 nuoš. darlnnin- žmones duosniai aukoti, nes pamoka įvyks penktadieny,
MAŽAI PILIEČIŲ U2SIRE
suskurę Lietuvos žmonės siūlė
<ų balsuoja už streiką, t y. pri
GISTRAVO.
Kovo 18 d., 8 vili. Viikare,
tariu streikui. Tas reiškia, kati je pinigų atsiuntė čia Dr. Al Mark Wbite ]»ark svetainėje,
seiką parinkti jiems aukų.
Praeitą antradienį (’hieago trumpoj ateity streikas ueiš(Čia l)r. Kasputis tyčia ar ne 29 ir I laistei! St. Katrie buvo
je užsiregistravo tik 14,787 pi vengtinas. jei skerdyklų kom
tyčia prasilenkė su tiesa. Žmo te iš anksto paėmę pardavinė
liečiai ir pilietė*. Reiškia, ma panijos laikysis savo iiuonionės žino kas siuntė Amerikon ti bilietus apskr. choro koncer
žai žmonių persikėlė gyventi niavimo.
to (“Svlvia“), prašomi būti
tvirtina, Dr. Alseiką ir kokiu liksiu jis nai tame susirinkime gražinti
iš vienu vietų į kitas. Nes vi I uijos viršaičiai
atvažiavo.) Vėl renkaitia au
sit kitų senas registrąvimąsis <ad jie nenori streiko. Streiko
pinigus arba neparduotus bi
kos. •
»
nepageidauja nei darbininkai.
yra geras.
Kalba Dr. Naikelis. Ir tas lietus.
Praeitas registravimasis pi Keliaus unijos atstovai \YaKoncerto rengimo
.. isija
liečių miestui atsiėjo $25O,(M)O. sliingtonan. Tenai turės tary sustabdo aukų rinkimą iki taip-gi būtinai turi atsilanky
Išviso Chicagoje užsiregis bas su kompanijų atstovais. Ir užbaigs savo kalbą. Po jo kal ti tan susi rinkimam nes rei
travusių piliečių yra 903,368. jei kompanijos nenusileis, dar bai ir vėl renka aukas. Tuo kės priraėšti pilnas raportas.
bininkai bus priversti streikuo tarpu p. Puteikis aiškina apie
A. Mureika,
ti. Juos streikuoti privers pa L. Piliečių Są-gą.„ Jis sako,
PATVARKYS SAMDOMŲ
Choro
pirmininkas.
kad dabar nėra bepartvvio lai
čios kompanijos.
PAGYVENIMŲ SAVI
kraščio; Kai L. P. Sąjunga su
NINKUS.
Kompanijos tvirtinimai.
stiprės, tai išleis savo beparti- Moterų Sąj. 21 -mos kuopos pa
prastas susirinkimas bus penkta
Armouro kompanija vakar,'! Imkrastį.
Illinois valstijos įstatymų
dienyje. Kovo 18 d., tuojau po pa
leidimo Imte aptariamos bran paskelbė, jog tos kompanijom Suskaitę * pinigus paskelbė, maldų, Šv. Kryžiaus parapijinėje
gios samdos pagyvenimų Chi- dvi trečdali darbininkų balsa kad surinkta/ $122.62. Tada svetainėje.
eagoje. Norima įstatymų ke vo praeitą antradienį kompa Dr. Kasputis pradėjo raginti Visos narės esate širdingai kvie
žmones daugiau aukoti ir pats čiamos susirinkti.
liu patvarkyti samdomų pagy nijos paduotais pienais.
Tie
darbininkai
parinko
sa

pradėjo rinkti. Pavaryta ligi
venimų savininkus.
Tad iš
Vnldylui.
Cliieagos Springfieblan išva vo atstovus laikinojo!) tary $204.50.
IŠ DIEVO APV. PARAP.
žiavo šimtai žmonių, kuriems bom Reiškia, jie nenori strei Antru atveju kalbėdamas
ko,
bet
nori
su
kompanija
tainukarto mokėti brangias sam
Dr. Alseika jau buvo linksmas.
_
das. Jie tenai nori asmeniškai kinties gražiuoju.
Nes nors sykį jo prakalbose ta Aukos Tautos Fondai) sudėtos
Vakar,
anot
kompanijos
pra
pareikalauti pravedimo įsta
po surinkta tiek daug pinigų. Šv. Kazimiero dienoje. Kovo 4. ,
Aukojo:
nešimo, tie parinkti atstovai
tymo.
v.
Rep.
turėję susirinkimą, apie ben
Kun. Ig. Albavieius....... .„$13.00
Kun. J. J. Čužauskas .... $5.00
MOKESČIŲ MAŽIAU KAIP drą veikimą su kompanija.
Iš T0WN OF LAKE.
Po $2: A. Pikelienė, J. Šniukš
Darbininkų unijos viršaičiai
PERNIAI.
snko, kad toksai kompanijos Praeitą savaitę Šv. Krv- ta, V. Jodelis, V. Jratkicnė, A.
Chicagoje vyriausybė šįmet pasielgimas yra daugiau kai]) žiaus par. klebonijon užėjo Petrulis, J. Malakauskis, N. N.
surinko 55 milijonus dol. mo- juokas. Nes staiga sugalvo apdriskęs žmogelis. Radęs Po $1 : V. Lip gevičius, K. Kat
kienė, J. Balsiai. M. Ž.lldokas, A.
Perniai tos reformos rpiškia ne kitką, kun. Ant. Martinkų pradėjo
kesiču nuo įplaukų.
Dargis, J. Brožis, V. Žilevičia, J.
pirmuoju melų perijodu buvo kiiij) tik skaldymą darbininkų reikalauti, kad Lietuviai jam Donkus, A. Norusis, J. Blankus.
surinkta keliais
milijonais vienybės. Bet kad tos vumv- padarytų kolektą, nes dėl jų A. Stulga, M. Jatužis, K. Breve,
)ės nesuskaldys, tai tos jos netekęs ]>elno. Sakėsi skelbęs P. Jerusevičius. P. Planeiunas, A.
daugiau.
pastangos
ir yra daugiau, bibliją ir dėl to Lietuviai jo Banzevičius. F. Tunkevičius, K
Praeitą parą Chicagoje pa- kili p nepavykęs juokas. <
nepakentę, paniekinę. Dabar Šliukus, A. Stulginskas, J. Misius,
- vogta 10 automobiliu.
jau ir aut duonos negalįs už J. Siausta, J. C'enteris, A. Benai2,000 neturi darbo.
sidirbti. Žmona, girdi, badau tė, T. Margevieins, A. Petrulis,
BALSUOJA TŪKSTANČIAI 'Kelios “imlepemlent” ma janti. c jam p-.čiar.' čeverykų Buividos, J. Senteris, N. N., K.
žos skerdyklų kompanijos už reikia. l’asisakė( esąs autorite Žoburdnė, J. šmuksto, A. GedraiDARBININKŲ.
darė įstaigas pabugusios strei tu Šv. Rašto. Užklausus jo tis, V. Balsevičius, A. Tarvidąsr
ko. Apie 2,990 darbininkų ne kiek mokslo turįs atsakė, kad M. Benaitė, J. Petrulis. A. Pa(Pabaiga iš I pusk).
eevičia, K. Radavi ius, C. Lupei
+ teko darbo.
jau buvęs aštuntame skyriuje
u ilgesnes valandas. Ir valanAmerikos Darbo Kederaci- kai metė mokyklą. Jis kalbėjo kienė, A. Putnikicnė, S. Dokone
doje jiems buvo mokama po jos prezidentas (iompers kal
vičia, P. Šeniaitis, A. Rupslaikis,
angliškai, bet taip silpnai, kad A. Baeienė, A. Rašinskienė, J. Ste16—09 centų.
tina sekrdvklų kompanijas,kad
Taigi kompanijos gal ir pa jos kovoja prieš darbininkų galima buvo suprasti, jog yra ponkus, J. Mileris, V. Bukauskus,
ateivis. Matydamas, kad nieko Z. Bartkaitė, S. Šimulis. V. Lin
geidauja sugrąžinti tuos lai uniją. ,
kus. 'Pik gaila, kad šiandieni Kompanijos idsakė, kad jos n-galės pnd«’”y ’i. atsiprašęs gevičius, A. Petrauskas. I). Zabnnio gyvenimo negalima paly to nedarančios. Nes jų jst;i:- kun V. įtinka1, i-ėjo i< klebo ras, A. Grisius, J. Genteris, A.
ginti su tuometiniu gyvenimu. gose yra “opeli sliop.“ Ir pa nijos ir nuėjo savais keliais. Kausteklis, J. Jovaišas, P. Žlibas.
Viso

Rep.

su smulkiomis

surinkta

=sx=

Groserio ir Delikatesseno Krautuvninkų Atidai!
Pripildykite savo lentynas su Mazola. šitas apgarsinimas yra
vienas iš daugelio kitų, kurie yra nuolatos talpinami šitame laikraštyje
su tikslu supažindinti laikraščio skaitytojus su puikiausios ir geriausios
rūšies plačiosios Amerikos virimo aliejum, Mazola ir su t!a didele nauda,
kurią ji suteikia šeimininkei, kuri jį vartoja. Atsižvelgiant į tą visą, jūs
būtinai turite pripildyti savo krautuvės lentynas su Mazola, kadangi prie
skaitliaus dabartinių jūsų pirkėjų, kurie jau vartoja ją, greitu laiku
prisidės daugelis naujų.
Tie jūsų pirkėjai, kurie yra iš savo gimtinių kraštų, pripratę
vartoti geros rūšies daržovių alifljų, pripažįstą Mazola nepaprastai tin
kamą dėl savo virimo, kepimo ir visokių rūšių salotų sutaisynso. Sykį
jie pabando Mazola, jie niekados daugiau su ja nepersiskiria ir neniaino
jos ant kitų kokių nors aliejų, sviesto bei taukų. Jie žino, jog jie
pirkdami Mazola, užmoka tiktai už aliejų ir daugiau nieko, kadangi ji
yra pagaminta Amerikoj. Mazola yra liuosa nuo įvežimo mokesčių ir
vandenyno pergabenimo lėšų.
.
Šitie yra tik keli iš daugelio kitų dajykų. delko taupios šeimininkės
vartoja Mazola. Būkite prisirengę pasitikti smarkiai au
gančius reikalavimus ir būk tikras, jog turi užtektinai
Mazola aliejaus savo krautuvėj.

UŽTIKRINAME:
Jeigu nors vienas iš jūsų pirkė
jų nebus galutinai užganėdintas ge
rumu ir ekonomiškumu Mazolos,
mes įgaliojanie jumis sugrąžanti jam
jo užmokėtus pinigus.
Del platesnių informacijų ir
kainos kreipkitės greitai prie savo
prekių pristatytojo, arba rašykite
tiesiai j
CORN PRODUCTS REFINING
COMPANY,
17 Battery Place, New York.

Dr.F.O.Carter
Duokit Okulistui Pritai
kinti Akinius Jusu Akims

Are You Going to Movė
This Spring?
Telefono prenumeratoriai kurie manote krau
stytis tarpe Balandžio 15 d. ir Gegužio 15 d.

yra meldžiami pranešti mums
Jufui| tikįs gal reikalauja gy
dymo, arba pritaikymo akinių.
Kaipo
Okulistas galiu duoti
jiiins patarimą.
Aukso Filled $4, |5, $6, 7,
»8, $9, $10.
čysto aukso $6, $7, $S, $9,
$10, $11, $12.

Trisdešimts Dienų Iškalno
kad butu galima perkelti ir sumainyti tele

reiškė, kad šiamlie iš visų dir
$100.00.
fonus.
bančiųjų įstaigose diirbininkų
Jeigu pasitaikė klaidų, prašau
IŠ BRIGHTON PARK.
Unijos viršaičiai
tvirtina,
vos ketvirta didis priguli li
pranešti Tautos Fondo 31 sk. raš
Kaip tik sužinosi, kad kraustysies ir žinosi
nijoje.
Kovo 7 d. mirė dvylikos tininkui.
Apsibuvęs ant State St. per
kur, tai tuojaus pašauk—
IMijos viršaičiai tvirtina, metų Pet. Nedzveckas. Jam
F. Kuprionift,
23 metus.
ištaisau žvairumų. Gydau vi
.jog didesnė dalis skerdyklų traukinys nupjovė koją. Mirė
T. F. 31 sk. rast.
sokias akių ligas. Išpjaunu tondiirbininkų viii muštai. 1
silus.
nuo išbėginio perdaug kraujo.
Call Commercial Department
FRANKLIN O. CARTER
Nuo pat atsidarymo Nekalto
Dr. I. E. MAKARAS
Offiriai 100
I’ras. Panelės švenč. par. mo
M. D.
I
'
Uetuvys Gydytojas ir Chirurgas
(Free of Charge)
kyklos jis ją lankė ir jau buvo Ofisas 1O9OO So. Miclilgan Avė.,
120 So. State St.
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki
4 po
penktame skyriuje.
Valandos nuo 9 Iki 6.
plet, 6:80 iki 8:30 vakare
IČLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
po tėvais Mackevičiūtė,
Jo laidotuvėse Kovo 19 d. Residcncija: 10588 Perry Avė.
Nedėllomls nuo 10 iki 12.
Tel.
Pullman
342
visa mokykla, apie 509 .vaikų
52 metų amž. mirė Kovo
Iš T0WN OF LAKE.
Sa
ir seserys mokytojos, dalyva
17 d., 4:00 vai. po pietų.
—Z------S. D. LACHAWICZ
Paėjo iš Tauragės apskr.,
Kovo 13 d. L. Piliečių Są-gos vo proe- sijoje. Darbą iš namų f335
3!\
UIETUVY8 GRABORIUS
arti 47-tos Gatvės
Patarnauju latdotuvAae koplslauala. Ral
j
bažnyčią
nešė
dvylika,
vaikų
Gaurės valšč.,
Pjukojų
69 kp. surengė prakalbas Elins
kale meldžiu atallauktl, o mano darbu
Tel. Drover 7043
tiuatte utranAdlntl.
po 6 pasimainydami. Klebo
kaimo.
Laidotuvės bus
svet.
3814 W. 38rd PI.
ChloMO, EU.
Dr. C. Z. VezeHs
'•
Tel. Ganai 1199
subatoje, Kovo 19 d. Gedu
Vakarą atidarė Pr. Puleikis. nas, kun. A. Braška, atlaikęs
LIETUVIS DKNTISTAS
lingoš pamaldos bus šv.
Pakviestas Viskontns aiškinti gedulingas maldas pasakė gra
4713 80. ASHLAND AVCTPI
nuo 9 ryto Iki 9 vak.
Jurgio bažnyčioje, 8:30
apie Lenkų susirinkimą su žų pamokslą. Paskui dauge Valandos:
Seredomls nuo 4 lig 9 vakar*
vai. išryto. Iš ten jos kū
šauktą Vas. 29 d., kurin kvies lis vaikų ir kai-kurios seserys XfegSSSg«-»gr.s?gas;»jįgggsss8SBg
DIDŽIAUSIA LIETA KRAUTUVE ęBICABOJE
nas
bus nulydėtas j šv.
ti buvo ir Lietuviai. Trumpai mokytojos kūną nulydėjo į Šv.
Kazimiero kapines.
pakfdbėjęs Viskantas perstatė Kazimiero kapines. Tai pirmas
Lavonas pašarvotas 32
kalbėti Jonaitį. 'Pas žmogelis šios parapijos mokyklos mo
22 So Wallace Str
pradėjo perpasakoti Lenku kinys liko nulydėtas amžinąjiu atilsiu.
Pr.
Nabašninkė paliko dide
■
ADVOKATAS
kalinis ir deklamacijas.
OfInas Didmiesty!:
liame nubudime vyrą Juo
Tautininko kalbos gražumą
IŠ BRIDGEPORTO.
29 South La Šalie Street !
zą Martutaitį; puseserę
parodo šitas pasakymas: “Tai
g
Kjunharls 83*
g
Petronėlę Ceserauskienę ir
kurių velnių jie (Lenkai) ten
|
Telefonas t Central S88*
g
ICPBA9L OlIBRN KONCBRTINA ■
Kovo 19 <1. su revolveriu
sesers dukterį
Petronėlę
ėjo.“ Po tos “gražios“ kalbos
------------------------ 9------- R
Genereskienę.
Lietuvoje
išėjo Dr. Alseika, šito kalba nusižudė Juozas Šedvs, 41 m.
NEMOKĖSI pinigus bereikalo
Vakarais 812 W 33rd St ■
išgyveno apie 29
paliko brolį Joną Macke
buvo panaši į kitas kitur jau Amerikoj
Musą
krautuvė—viena iš didžiausią Chicagoje
Telefom
Telefonai: VardH
8
m.
Paėjo
iš
Tauragės
Aps.,
vičią.
pasakytas. Pagyrė amerikie
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip neganai.
Vainutu
par.
Paliko
du
broliu
Marinėlių
laiškams drnkuotj ir ofim) darbama yra nanjauLaidotuvėmis rūpinasi
čius, kad nusiuntė Liet. Šiau
aios
mados.
Užlaikėm visokius laikrodžius, žiedus, limbi
graborius St. C. Maceika.
liams $50.00, (kas aukojo ir — Karolį ir Antaną, dvi sese r i
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
VALENTINE iJltESMAKING
Kviečia visus gimines
kas siuntė?, kas ir išgelbėjo — Ona Rakunienę iv Teklę Ru
OOLUEGER
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir6305 8. Hnlsted. 8407 W. MadlsonJ
dienę.
ir pažįstamus
dalyvauti
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
Lietuvą.
«
1850 N. WcUs 8t.
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
laidotuvėse.
Tada vakaro vedėjas duoda Snko buvo vedęs, bet apie 19 187 Mokyklos .limgt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Ktrpl-i
muzikališkus instrumentus atsakančiai
Jos vyras Juozas Marbalsuoti: ar rinkti aukas ir m. atgal persiskyręs ir po to mo, l>eslgnlng bizniui ir nainami
Vietos duodamos dykai. Diplomai.
^utaitis; puseserė P. CeVilnių vaduoti, ar ne? Didžiu neturėjęs pasisekimo. Tat iš Mokslas
Steponas P. Kazlawski
lengvais
ntmokėjlmals.
serauskienė.; sesers duktė
ma nubalsavo, kad tai]). Kiti susikriiptimo priėjo prie sau Klesos dienomis Ir vakaram Pa-'
4632 So. ASHLAND AVĖ.,
OHICAOO, ILL.
knygėlės.
nebalsavo. Pradėta aukos rink žudystės. Palaidotas Liet. tau elkalaukit
P. Genereskienė.
Tel. Hecley 1643
Telefonas; DROVER 7809
HAItA PATEK, pirmininkė?
tiškose kajunėse.
Pr.
Ii.

Didžiuma už streiką.

A. f A.

' ONA
MARTUTAITIENĖ

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ. .

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGI"

, V.W. RUTKAUSKAS
g

L

J

