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UŽ NEŠIOJIMĄSI GINKLŲ
ANGLAI BUSIĄ ŠAUDOMI.
Taigi, busią atmokama tuo '
patiem.

1M«, AT CHICAGO,

IDLlfiOIS UNDEK THE ACT OF MARCH

DALIS VOKIEČIŲ DELE
GATŲ LONDONE.

SUMAŽĖJO S. V. PREKYBA i
SU UŽRUBEŽIU.
Aukso mažai išvežama.
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IŠ KLAIPĖDOS KRAŠTO

Klaipėdos Vokiečių ir Prancū
zų delegacija į Kauną ir
jos uždaviniai.
—

.Londonas, Vas. 28. — Dalis
Washington,
Vas. 28.
' Londonas, Vas. 28. — Ai Vokiečių delegatų, daugiausia
Komercijos departamentas pa

METAI-VOL. VI.

No.

lams turės daug daugiau na
dos, negu pataisydama >ie
Klaipėdos uostų; penkta,
darias prekybos sutartį
Klaipėdos kraštu bei Voki
čiais, šieji žada pagilinti P
čkaus perkasa, Deime, Timl
ra, Gilija ir patį Nemunų ti
kad 506—/MM) tonų laivai
juros, iš Pi lavos, galėtų s
čiai eiai i Smalininkus ir n<
į Kauna; šešta, Ūkio Runia
kurių atstovas atvažiavo, tu
būt, tik per nesusipratimų v
sai nemato jokio reikalo tai
urnai daryti prekybos sutar
— taip bent yra nusistatę mu3
su liaudininkai. Tad tikimės;
kad Lietuvos valdžia daugiu
atsižvelgs Į Lietuvių laukini
kų norų, o m*,į atstovų pirl
lių naudų.

•Pasklidus gandams Klaipė
riu repuhlikonų Dublino/ sto sekretorių, jau atkeliavo Lon
skelbė
.jog
Sausio
mėnesiu
dos
krašte, busiu
Lietuvos
vykloje paimti
dokumentui donan ir apsistojo Savov vieš
prekių
išvežimas
(exj»ortas)
valdžia padariusi prekybos su
į liudija apie. Airių armijos vir buty.
sumažėjo
$66,000,000,
gi
įve

tartį
su Vokiečių bei Rytų
šininkų nutnriniUK, atliktus Tenai jie pasitaiso ofisus.
žimas
(importas)
$55,000,000.
Prūsų valdžia, vietos Vokie
mieste Cork susirinkime.
Kovo 1 d. prasidės konferen palyginus su Gruodžio mėne
čiai pirkliai labai susirūpinę.
Nutarimuose pasakyta, kad cija talkininkų su Vokiečiais.
PAKILĘ -PRIEŠ BOLŠEVI .VOKIETIJA NORI MOKĖTI
siu.
Jei tokia Lietuvos prekybos
KASMETINĮ ATLYGINIMĄ. (■jeį Anglai nusprendę suimtu."
KUS DARBININKAI.
Praeitų Sausį išviso išvež 'sutartis su Vokiečiais yra pa
Airių ginkluotus
kareivius
SERBAI NEPATENKINTI ta prekių už $655,000,000. Sau sirašyta, galvojo klaipėdiškiai
Bolševikai nori susisiekti su Turi keturis kontrpasiųlymus. šaudyti, tųpat Airiai darysiu
FIUįlE NETEKIMU.
syj, 1920 m., buvo išvežta už : Vokiečiai, tai mums dubai* ga
ir suimtais Anglais kareiviais.
Vokietija.
Berlynas, Vas. 28. — Vokie
$722,000,000. Praeitų Sausį į- las — iš ko mes gyvensime
Re to, nutarta naikinti Airi
Sako, Jugoslavijoje nesutiki- vežta už $209,000,<XX>, gi Sau-, savo smilčių krašte, jei .mes
Washington, Vas. 28. — S. tijos nžrubežinių reikalų mijoje visas kelius, griauti til
Valstijų valstybės
departa misteris. prieš iškeliausiant
* mai tai padarę.
svj pr. metų už $474,000,(XX). nebetarpilankausime daugiau
tus ir neleisti apskričiains tai
mentas gavo žinių, jog žymioj LoYidono konferencijon turėjo
syti, kad tuo būdu pakenkti eBlgradas. Serbija, Vas. 28. •Palankus Suv. Valstijoms prekių pardavime iš Vokiečių
daly Rusijos dėl alkio ir nepa- visų, eilę konferencijų su Bei-(
— Perniei Jugoslavija yra pa prekybos balansas už praeitų į Lietuvą?
, .
z ,
, ,
„[Anghi karuomenės kilnojimui■>
>
sitikėjimo bolševikų valdžia clistago (parlamento) partijų | . n •
darius taikos sutartį su Itali Sausį buvo $446,000,000.
si.
Visas jų pelnas gražaus gy
sukilo valstiečiai.
Sukilimai vadais. Teko sužinoti sustn-iI
ja. Tąja,sutartimi Jugoslavija
Įvežimas
per
praeitus
me

Anglų
spėkos
Airijoje
kuo

veni
aid ateity,
parduodant Karaliaučiaus krašte nauji
apima Ukrainą, vidurines gu tvtus talkininkams kontrpa. vėjas.
prakišo
į^inOmų
įpiestų
Ui
ūme,
tus
septynis
mėnesius,
inėmus
ne visai sunaikino žydintį ir
prekes iš Vokiečių į Lietuva
bernijas ir plečiasi ant Uralo. siūlymus,
i»
T -kuriu svarbiausieji i dailų miestelį Ballylongford, už kurį savaime laike dide ir praeitų Sausį, siekė $2,543,0ir gaunant .už tai 25f7 pelno
Minns/Klaipėdos krašto
vra keturi.
Pačiame Petrograde darbi T , .
• ,
, ,
į šianriuse nuo Kerry apskričio. lį trukšinų buvo pakėlęs žino 00.000, prieš $2,768,0<M>,000 te ir sukuriant krašte gintarų ventojams, arti yra į Kari
Tndoimausia tas, kad Vokie.
, . ,
ninkai pagrūmojo pakilti gepirmbuvu- apdirbimo pramones, galinčių liaučiau* krąštų. — kur j,
kontrpasiųlymuoRe . nepn. Kulka.wi.la,
kuhpkora.a mas Italų lakūnas d’Anunzio. kino laikotarpiu
neralin streikan. Darbininkai duodama nbelnoji atlyginimo |v,sos
,sak<‘‘09Šiandie Jugoslavija pasiju siais metais. Gi išvežimas per duoti jų apskaitymu 50 mili vadinate Rytų Prūsais, — tl
reikalauja daugiau sau lais suma, kaipo galutinas pažadė
tusi labai blogai padariusi at tuos septynis mėnesius buvo jonų markių, pasirodo b^žlan- per Nemunų. Mes dažnai į te
vės, panaikinti
rekvizicijų
GRAIKIJA PRIEŠ TALKI sisakydama nuo Fiuine. Nes $4,638,(XX),(XX) ir $4,585.000,nueiname ir plačiai išsišneki
jimas, kiek turima mokėti.
000.
maisto išilgai geležinkelių Jr
dabar tame mieste
įvedama
Tad, išgelbėti tų planų pa me su to krašto gyventojai!
NINKŲ NORUS TUR
Minimos įvairios sumos.
vieškelių ir mažiau
varžyti
Per praeitų Sausį įvežta au sišovė Klaipėdos
Prekybos Pirmiau, pereitais metais, -ji<
Italų
tvarka.
Vartojami
ten
IKIJOS KLAUSIME.
prekybų.
kso
$38,000,000;
per
praeitus
talų pinigai ir mieste išskleis
Rūmai, o su jais susišnabždė užsiminus apie Lietuvą, didi
Kiek ligšiol žinoma, kontrseptynis
mėnesius,
inėmus
ta
Ttalų
vėliava.
ję
ir didie.įi Prancūzų valdi lių paniekinimu kalbėjo, i
pasiųlvmrpsę minimos įvniLenkijos klausimas.
Londonas,
Vas.
28.
—
Grai

Sausyj, ninkai.
rios sumos, pradėjus 30 imdabar, jų nuomonės apie Li
Be Fiume Italams vra tekę Sausį, $342,000,(XX).
Karo komisaras
Trotzky,
kijosdelegatai
talkininkų
kon

1920
m.,
įvežta
aukso
$12,000,100
Šiomis dienomis jie pasiun tuvų mainos. Dabar nuo lai
lijardų markių ir baigus
daug svarbių vietų apylinkekalbėdamas j Rusų
armijos
ferencijoje pranešė, kad Grai
000,
gi
]H>r
septynis
mėnesius
tė
į Kauną Klaipėdos pirklių kininkų ir miestiečių, nuo pa)
milijardų.
se. Jugoslavija be kitako pra
generolus pareiškęs, kad ap
kijos parlamentas patvirtino
(su
Sausiu.
1920)
$.
”
>8,000,000.
delegacijų drauge su p.p. Pe- rastų darbininkų ir nuo d
verktina ekonominė ir nami Sva rb i au si ej i kon t r-pa s i ų 1 y Sevres (Turkijos) taikos su- radusi a.ii milijono slavių gy Praeitų Sausį aukso išveži tišne ir Larocbe pnsiųlyti pa
dėsnių valdininkų tenka
ventojų. '
nė padėtis Rusiją verčia būti mai vra tie:
j tartį ir apie jos pamainymų
mas
nupuolė
ligi
$12,000,000.
daryti
Lietuvai
su
Klaipėdos
sti nuomonių, jog esą geria
Tai yisa padarė pačioj Ju1. Reikalaujamas 6 menesių|negajį pnf kalbos,
nai tęsti karų. Tam tikslui
Sausyj.
1920
m.,
buvo
išvež

krašto prekybos “sutartį.” Di butų, kad Karaliaučiaus kra
reikalinga dviejų milijonų ar laikas, kuriuomi talkininkų j Taippat pranešė, kad Grai gaslavijoj pakilę nesutikimai. ta $48,(X«),(XX).
dėsniam
pasisekimui ta dele tas prisiglaustų prie Lietuvei
ekspertai su Vokiečiais eks
Kitaip gi Fiume butų pasili
mija.
kai
neapleisiu
Smirnos,
nors
gacija pasikvietė ir Ūkio Rū
(Pabaiga bus).
“Taika su Lenkija turi būt pertais turės progos nuodug prisieitų vyriausybei išleisti kęs prie Jugoslavijos.
mų,
kurie
yra
Lietuvninkų
JURININKAI
NUBAUSTI
aptarti visų Vokietijos e
suvėlinta taip, kiek yra gali niai
rankose, atstovų p. BruožaiPO DU METU KALĖ
GRUZINAI APLEIDO
konominę. padėt, ir nustatyti Paginę pinigų .Irnd.nnj, no NESUTIKIMAI PANAMOS
ma, kad mes galėtumėm pasi
žiūrint
talkininkų
ekonominė)
tį. Ta delegacija, kiek buvo
JIMO.
TIFLISĄ. v.
pagaliau galutinų atlyginimo
SU COSTA-RICA.
naudoti laiku,
”
Trotzky
sablokados
girdėti
Klaipėdoj,
žadėjo
pat
. *
Paryžius, Vas. 28. — či,
kė. “Kuomet mes bucine pa sumų. Tokia procedūra sutik
siųlvti
Lietuvos
valdžiai
nu

Washington,
Vas.
28.
—
Ka

sirengę, mes rasime
karui tų su Versailleso sutarties rei PASKIRTAS KARO LAIVY Panama. Vas 28. — Del ro teismo nubausti po du me kelti muitų sienų ligi Nemu- gauta žinių, kad Gruzinų ki
priežastį, nors butų ir pasi kalavimais ir mintimis.
vienos juosto.* žemės pakilo tu kalėjimo kiekvienas juri ,no, pasilikdami sau teisės skir niomenė apleido savo sostą
NO SEKRTTORIAUS
2.
Vokietija
apsiina
mokėti
Tiflisų ir jį paliko bolše
rašyta taika.”
nesutikimai
Panamos
su
Uosta
ti
muitinių
tarnautojus,
o
Liet.
ninkas,
kurie
nesenai
NicnraASISTENTAS.
2 milijardu markių kils me
kanis.
-Rica. Abi valstybėli ginkluo guos mieste Managna užpuolė valdžiai pavesdami neva “kon
Nori susisiekti su Vokietija. tai pradėjus tuojaus.
*
St. Augustine, Fla., Vas. 28. jasi. Gali pakilti karas. Dėdei ir sunaikino -vieno laikraščio troliuoti” tas muitines.
“Musų santikiai su Vokieti 3. Vokietija nesutinka su
Šamui
prisieis
taikinti.
ofisus
ir
spaustuvę.
— Pnezidentas-elektas Har
Mes čia nežinome kaip Lie- ’
ją,” kalbėjo Trotzky “turi abelnųja atlyginimo suma,
di
ing
karo
laivyno
sekretoriu

tuvos valdžia priims tų dele
mokėti
Imt, užtikrinti, nežiūrint to, kad už ją prsietų
mi
olicijaliai
patvirtino
EdSERBIJA
DIDŽIAI
NUKEN

dama savininkams Serbų pini gacijų ir kaip ji sutiks su ja
kiek tas turėtų kainuoti. Vo nuošimčius. Taigi turėtų būt
win
Denby
iš
Detroito.
Pirm1 art i s. Bet aš čia noriu išdės
gais.
TĖJUSI.
kietija yra mums geriausia mokama metinė suma 1x* jo
tnuoju
jo
asistentu
pakvietė
kių nuošimčių.
Kituomet Vokiečių fieldmar- tyti, kaip žiuri Klaipėdos kra
maisto pristatytoja.
pulk. Tbeodore Roosevelt, mi
šalas von Mackensen buvo nu što Lietuvininkų į tas dery
mirė Vasario 27 d., 1921,
Siųlo bondsus.
“Mes neturime užkabinėti
rusio žinomo pulk. Roosevelto Serbai labai nepatenkinti tal sprendęs visų Serbiją dar lab- bas ir ko jie lukiuriuoja nuo
m., 9:00 rytą.
Paėja ii
kininkais.
Japonijos, kuri stoja skersai 4. Vokietija lalkininams pn- sūnų.
valdžios tose dervbojnus paversti griuvėsiais, kuo Lietuvos
Vaiguvos parapijos, Šiau
i
kelio Amerikai. Japonija link siųlo industrijinins bondsus,
met jis patyrė, kad jo oku- se.
lių apskrities. Ėjo 28 me
sta prie Vokietijos. Gi pasta kuriais gvarantuojamas pel NELEIDŽIA PARSIGABEN Belgradas. .Serbija, Vas. 27. puotė yra tik laikina.
Klaipėdos krašto laukinin
tus amžiaus.
Priklausė
roji bus mums gera pagclhn nas iš Vokietijos industrijos.
TI MAISTO.
— Serbai didžiai nepatenkinti Tas padaryti jam nepavy kai Lietuviai, kurių yra dau
prie L. Vyčių 24 kuopos
musų kare artimuose Rytuo- Bondsų kaina neturėtų būt
talkininkais. Nes tie savo kon ko. Visgi Serbija baisiai nu guma krašto gyventojų, mano,
Aušros Vartų parap. Pali
<
t
se.
Patekus Vilniau* Lietuvių ferencijoje nekuomet neatsi kentėjo. y- štai šiandie talki kad Lietuvos valdžia nepriva
didesnė vienos trečdnlies visos
ko nuliųdusią motiną ir
Vokietijos industrijos vertės. labdaringoms įstaigoms į kri mena Serbų praleistų vargų ir ninkai pamiršta buvusius jos lo dalyti jokios prekybos su
Maištas Kronštadte.
tris ^orlius Lietuvoje ir
Vokiečiai ‘ekspertai tvirtina, tinių padėtį dėl maisto sto-lnejaiga tvoja jiems išgauti at- vargus ir skausmus ir nepa tarties su p.p. Klaipėdos Pre
vieną
brolį Amerikoje.
Londonas, Vas. 28. — Kron kad šis ketvirtasis pfisiųly- kos, Laikinasis Vilniaus Lie lyginimo iš centralinių valsty
galvoja
apie
reikalingumų at kybos Rūmų atstovais irPran-Į Laidotuvės bus utarninkė,
štadte jurininkai pakėlė maiš nins yra puikiausias ir paran tuvių Komitetas kreipės j Vil bių.
euzų valdininkais,
nes jie, (
lyginimo.
Kovo 1 d., Aušros Vartų
tus prieš bolševikų valdžių. Ke kiausias talkininkams pasiųly- niaus T/enkų valdžios aprovi- Serbai sako:
pirmiausiai,
tikrai
Klaipėdos
Tuo tarp,r Serbams pinigai
bažnyčioje Aš ten į Sv. Ka
lių karo laivų jurininkai da mas. Nes jis be kitako yra zacijos departamentų, norėda “Musų šalis marža ir įneš
karšto žmonių neatstovauja;
yra
labai
reikalingi.
Nes
vi

lyvavo maište ir nukovė kele pelningas.
mas gauti leidimą važiuoti sa pamiršti talkininkų.”
antra, iš tokios prekybos su zimiero kapines. Kūnas
soj šaly siaučia vargas.
pašarvotas po num. 2339
tą komisarų.
Del šito ketvirtojo punkto vo įgaliotiniams į Kauną ke Austrai, Vokiečiai, Ungnrai
tarties padarymo turės naudos
West. 23-rd Place. NabašNusiskundimai.
tik atskiri didieji Klaipėdos
Prieš maištininkus prisiųsta tarpe pačių Vokiečių pakilę lių vagonų^ maisto parupini- ir Bulgarai kituomet buvo oninko brolis Juozas čilintalkininkų pirkliai, o ne visas kraštas;
kaniomenė. Bet tas kepa gel ginčai. Daugelis nenori įsilei mo ir pargabenįmo gelžkeliu kupavę visą Serbiją ir viską Čia lankanties
garsus trečia, koks isrokavimas gali; skas širdingai prašo visą
bėjo. Tad šiandie bolševikų sti savo industrijon svetimą- reikalu. Bet pareikalavus ap- iš jos pagrobė, kas tik buvo atstovams, girdėjosi
dalyvauti savo brolio lai
rovizacijos
departamentui, galima grobti. Sunaikinta visi Serbų išmetinėjimas talkinin Imt Lietuvai daryti prekybos
valdžia nori gražiuoju prieiti žmonių.
dotuvėse.
Iš ministerių tik vienas Si kad tuo reikalu kreiptus į jį geležinkeliai, tiltai, tuneliai, kams.
sutartį su Klaipėdos kraštu,
prie maištininkų.
/
I
mona keliaus Londonan. Si- ne Laikinasis Vilniaus Lietu išdeginta sodžiai. Žodžiu ta Atstovai pripažįsta, kad Ser jei Lietuva tiesiai iš Karaliau
Bolševikai šaudo į streikinin
mons užtikrina, kad delegaci vių Komitetas ir ne Centro riant, sunaikintas visas Serbų bams reikalinga žymi pagelba. čiaus krašto gali gautis25fj
kus. ,
Bet talkininkų premjerai pa prekes pigiau, kaip iš Klaipė
ja Londono konferencijos nu Komitetas n. d. k. š., o kokia gyvenimas.
sirodė negirdį nusiskundimų. dos; ketvirta, taip jau labai
nors
prekybos
įstaiga
ir
kad
Ryga, Vas, 28. — Maskvos tarimus pdrvež Berlynan ir
Ką priešas paliko.
Serbai teisingai pareiškia, nušauktasis Klaipėdos uostas Svetimų šalių pinigų vertė,
priemiesty Nanovnikov sus čia kabinetas juos galutinai 1-3 pargabento maisto butų
duota n prnvri žarijos departa Apleizdami Senbų žemę prie kad talkininkams jie buvo ga Lietuvai jokios reikšmės netu mint neinnžinii $2.'>.0OO Vaxnrin
treikavo 14.000 darbininkų į- aptars.
mentui, Laikinasis Vilniaus šai paliko apie 8 milijar. Aust na artimi, kuomet davė daugy ri, ka<langi karo metais buvo buvo tokia pagal Merchanta
vairiose dirbtuvėse, anot ži
SMARKUS BLIZAČDAS MI Lietuvių Komitetas nuo to rijos kronų’, poperinių pinigų bę gerų kareivių. B<‘t jie pa nevalomas, dabar yra užslin- an and Tmaf Co.:
nių iš Maskvos.
CHIGANE.
$
kių sąlygų atsisakė ir bandė neturipčių jokios vertės. Tie miršti, kuomet šiandie atsidū kęs ir juros laivai visai nega-' Anglijos Medingų avami
Bolševikų karuomenė
tad
kreiptis tuo pat reikalu per “pinigai” buvo paleisti apy rė vargau.
Ii įeiti į uostą, o taisyti uos Prancuzijoa šimlni frankų
aną dienų šaudė į streikinin
Talkininkai šiandie daugiau tų neapsimoka, nes tai kai Italijos šimtui lirų
Detroit, Mich., Vas. 28. — karo-valdžią. Ai gi, pasitarus varton.
I
ku* iš armotų ir kulkasvHiPo
karo
Serbų
valdžia
turė

sia
rūpinasi savimi. Gi kas nuotų apie 3 milijardus auksi Vokietijon bintui markių
Užvakar kuone vkoj valsti su 'užsienių reikalų departa
džių.
joj Siautė baisus bliznrdns. mentu, prašymo tai ppat nepa jo daug vargo, kol išrankiojo jiems galvoje apie kitus, ypač nų, — *tokią sumą Lietuvą Lietuvon šimtui auksinų
PLATINKITE “DRAUGĄ.” Daug prisnigo.
tas poperines kvitas, atmokė apie mažesniąsias tautas.
tenkino.
suvartojus savo vidaus reika Lenkijon šimtui, markių

Vokietija Siųlo Du Milijardu
Markių Kas Metai

C

A.^A.

STANISL. ČIL1NSKAS

PINIGŲ KURSAS.

2

DRAUGAS

Pirmadienis, Vasaris 28, 1921

vairybės, bet jis turi išvaizdos
represented by you? Kokis y- įįiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
Pasikalbėjimas
su
Nezaležninku.
u
.UBTUVIV KATALIKŲ DIENRASTM akinis. Tai-gi šokio su muzika
va olicijalis vardas bt4ikėjimo,
DRAUGO” KNYGYNE
_
___
'
_
♦
.suderinimas guli būti labui
kurį atstovauji f
“PRAUOAS”
Galima gauti šios
augštas dailės padaras. Kaip Ketv erge 24"Vasario suskam- tikėjimo dalyki), bet nesupy 3. Wben, where and bv
’t telefonas
telefonas poun- kino tik prajuokino, nes tame wliom
PRENUMERATOS KAIMAS
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tame nei trupučio dailės. Tai giminė Caraffa. 1476 metais lotyniškai.
Iš
anksto
žinia,
kad
nezaS Pulkim ant kelių ................. ................................. 2.00
gimė Jonas Petras, kuris 23 Vieno daigto p. Kriščiūnas tu
gi nesinori nei žiūrėti.
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muzika, kuriuose nėra lyties čio 1559 m. Tai aišku, kad jis kintoju siūlytis, nors pats yra pridėtų nors viena raidę dau | Maldų Knygelė ...................................................... 75®.
žau, negu Roman-Catbolic | Maldų Knygelė .......................................................... 50c.
Ką tik pergyvenus pasauli- geidulių nevaldymo, o yra rim pono Kriščiūno įšventyti ne mažamokslis.
Cburcb, iš to galima žinoti,
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pajuto eilė salų ir salučių šalimais Ku kokiu nors iš tų pastarųjų rų Dviem įvairiem tikėjimam Su supykęs ant “Draugo už ką laikymui 1019 m. 4.155 auks. į DR. CHARLES SEGAL g
vienytų Valstijų vyriausybė
Perkėlė seavo ofisą po
žnyčia. Augštieji ir augš- bos salos. Vienos iš jų pl ikiau šies.
persergėjo
Dės
Moines
’
o
Lie

34
sk.
4729 So. Ashland Avenaeį
čiausieji jos asmenys jau pa so Anglijai, kitos — Prancu Nezaležninkai nėra Popežiaus visai to paties vardo neduoda. tuvius ir žada paduoti “Drau
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Mes turime prisipažinti ne ijoms. Daugelis turi pamato “švento tėvo popežiaus,” bet Tuomi tikslu viena nezaležnin |x?nkiasdešimties milijonų došoktų žinovai, todėl nega nuomoniauti, kad vargiai kuo jis nepridėjo Benedikto Pen kų šaka pasivadino Gld Ro- lierių. Tai da didesnis skaičius, linėiii- lietui l i ilgoms ypatoms i
lėsime išreikšti žinovams aky met-nors bus galima atgauti iš kioliktojo vardų. Kriščiūnas inan-Catbolic Cburcb of Ame bet jis nepadaro, kad išvyktų 66,172 auks. 14 sk.; grąžinta
Įvairioms ypatoms skolų 54,431
la nuomonės. Mus nuomonė Anglijos tas skolas. Tad šian nepriklauso prie tos bažnyčios, rica. pridėdama vieną žodi skirtumas tarp katalikų kuni
auks. 30 sk.: mokyklų reika
yra ne kas daugiau, kaip pa- die Suv. Valstijų senate pake kurią valdo Benediktas Pen pradžioje ir vieną žodį pabai go ir nezaležninko.
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menį, veikiTuisiai tokį pat neta 230,761 auks. 48 sk.; arklių' N Itea. 2014 W. 43rd Street
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tai p-g i būva nevienokis. Vieni Pačioje Anglijoje neoficijaliu zaležninkų, kaip ir pats. Lie
mobilizacijai
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fucto ekskomunikuotas. Baisi m. — 111,498 auks. bausmių
patinka žiūrintiems. Nuomo Anglija norėtų atsižadėti Va sus tuos gudrumus, arba ang kunigas, kuris sakosi tokis
sąskaitų 9.374 auks. atskaity
ki!) skirtumas tarp šokančių karų Indijų.
Bet oficijalėse liškai sakant triksus.
sąs. Kadangi yra lietuviškai' yra nuodėmė žmogui atsimes ta valstybės iždam; grąžinta r
Tel. Drover 7I4IJ
ir žiūrinčių susidaro dėl šokių sferose tylima. Galimas daik “Draugo” tat redaktorius kalbančių nezaležninku lipsime ti nuo tikrosios Dievo BnžnyDr. C. Z. Vezelis
sukeliančių lyties jausmus. Jie tas, kad oficijalė Anglija su ir pasakė p. Kriščiūnui: “Ga- tančių katalikais, todėl žino- <*’° l’-nas Kriščiūnas atsime arklių supirkimo mokesnio
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toliausiai patinka šokan tiktų su ta propozicija, jei tik i kluutfnti neišmanančius nės turi prisilaikyti atsargu tė ir dar bando kitus atitrauk
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Seredomls nuo 4 lig I vakare
tiems. Kaip visi lytiško paten tokia pasirodytų rimta. Nes žmones, bet. man tat neišrodo nio taisyklių. Kuomet nepažį ti. Baisi yra šventvagystė tik
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471« 80. ASnLAMD AVMMUM
kinimo veiksmai būva geri tik Anglija šiandie neištenka mo gudru.” /
štamas asmuo atvyksta į Lietu ram kunigui laikyti Mišias su čių išlaikymas 1919 m, 80,581
arti 47-toe Oatvėe
moterystėje ir tik niekam ne kėti nei nuošimčių už pasko
vių koloniją Amerikoje ir žada r,l|o’b“ni<*. Dar didesne yra p
auks. 54 sk. Kasoje liko 1921
Nezaležninku mokslas.
matanti taip ir šitos rųšies šo lintus jai kelis milijardus.
jx‘n sudaryti parapiją, tai pii Kriščiūno kaltė, kad jis tikrą m. 42,746 auks. 47 sk. Viso
kiai turėtų būti tarp paties bei Vakarų Indijų pardavime Kriščiūnas dar sakėsi mo minusiai reikia ištirti jo tikėji- ją Bažnyčią įžeidęs savo ats
IPhono Seeley 7439
864,070 auks. 4.8 skatikai.
Šios ir tai niekam iš šalies Suv. Valstijoms didžiuusius kinęsis su Bučių drauge ir ža i8j ir kunigystę. Tų galima kala bel-gi drįsta tos nuskriau
DR. I. M. FEINBERG
P. S. . Gydo
sper-ijaliai visokias vyra Ir
stos Btužmyčios rūbais rėdytis
katant.
keblumas hutų tume, ar tų su dėjo “Draugo” redaktorių pa padaryti dviem budais.
moterų lytiškas ltgaa''
2401 Madlson Str., kampas Wes-If|
.Civilizacijos mažėjimų iš to lų gyventojai panorėtų prisi mokinti lotynų kalbos bei teo Lengvesnis būdas yra nu ir jos sakramentns pamėgdžio
tėra Avė., Chicago
ti.
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”
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pasauliilinia pažinti, kad lytiško pa jungti prie Suv. Valstijų. Ši
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<
ž^sįšįžįgį šįrįąg-AaSįjll
■itenkinimo darbai išeina vie tame atsitikime gyventojų at- je Bučys, liet “Draugo” re jotinai»kntalikų kunigą ir pa
non. Tai-gi šitos rųšies So siklausimas būtinai reikalin daktorius nei ginufazijoje, nei prašyti, kud jis ištirtų atėjimo
IŠ LIETUVOS.
kių praplitimas rodo, kad mu- gas. B<; pačių gyventojų suti ėmimu ijoje, nei akademijoje, ĮMipcras. Viena poperų išvaiz^Telefonus Boulevord 9199
civilizacija smunka žemyn. kimo kas gi čia norėtų tars sa bei universitete su Kriščiūnu <la nieko nereiškiu. Jas ištir
I DR. C. KASPUTIS
Pų patį rodo technikos panie- las įsigyti arba jų atsisakyti. drauge nebuvo. Jeigu tat neza- ti gali tik tas, kas turi Ameri (Nuo musų korespondentų).
Po valfflul neužmiršk, kad gerinoval'Ui- ia\o skilviui yra F.ATO- 5
DENTISTAS
kinbnas dailėje ir drąsu ap Tuo, tarpu Vakaru Indijų ležninkas giriasi tuo draugavi kos vy kupli ir kunigų sąrašą Telšiai. Paskutinieji du Tel sln.s
NIC.
Pmšalliia visus m-smngumus
SUt South Halsted Str.
neiti joje be turinio. Nuo gal gyventojų sutikimas susijung mu, tai žinonė/ turi žinoti, jog vmlinamų “Gličiai Direeto- šių apskrities savivaldybės su suvirškinimo, o tas reiškia, kini rei ^Valandos: 9—12 A. M.
kia pamėginti rtenų.
Parduodama S
7-8 P. lf.
!
vos, ypač mm ūkių pradeda ti su Suv. Valstijomis yra di tilt yra netiesa.
ry” ir moką sulyginti pojn važiavimai dėl pirmininko, ar pas viKua aptickorlua.
mias Kriščiūnas, turbūt, ras su “ Direetory ”. Kuomet ba jo pavaduotojo. įiepribuvi•
pati įcuvis. Jai lygi yra civili džiai abejotinas daiktas.
nacija. Pradedant dailei irti Tose salose diduma gyven norėjo “Draugo” redaktorių popdiis nesuUnka su tuo “l)i- nio neįvyko. Pirmas buvo su
nebelieka jos Sokiuo>eJie tam- tojų yra juodi žmonės. Jie g< supykinti siufydamasis jam į rectorv“. tuomet įeikia šauk šaukta' -Krubdžio 17 d., 192d
lyties geidulių patenkinimu rai žino savo rasės Brolių pa mokintojus lotynų kalbo>
lis vyskupo, nes lai yra ženk m., ir antras Sausio 24 d..
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iiųnntiems,
\ykę daugifmn atsiuvu.
Pernini čia buvo nulinčuiota si gyventojai naudojasi lygio I«A
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Jeigu ib i kokių nors prie
mis teisėmis kaip polilikiniu.
• Žiūrėtojams patinka šokis, apie 60 juodų žmonių.
GALVOS SKAUDĖJIMO
žasčių negalima šauklis kala bė' 192(1 m. apyvartos sąskai
•kuomet jame yra dailės. Kaip Štai vos pirm poros savai taip socijalinin žvilgsniais.
įiauzikos garsai yra sutvarkyti čių Georgia valstijoje pašėlu
Ir kas-gi pųsnkylų, kad lie liko kitataučio kunigo, lai atė ta:
F“ u 'o
oe
Išviso įplaukų laivo 864.07d
lygiomis laiko dalimis nevie si baltųjų govėda iš Oeonee žmonės norėtų patekti lan Imi jūną Lietuvį, bandanlį siidary
STPAIGHT
1O«
lai p suderinamomis tarp sa apskrities kalėjimo išvilko vie tųjų “progreso” sukuriu, kurs ii parapiją, ypač imantį rinkli aukfj. 48 sk. biilent: Deposilai
JO
STRAICHT
vęs, taip galiniu suderinti žino nų intarianių žmogžudystėji nesulaikomai siunčiu čia pic- jai atiklis, teikia nusivesti pa* iš savivaldybių Depąitmuenlo
77-i« L, t cy a r- S'u n r
t■
*■
Notary piiblie ir |i>a jam už 204.143 auks. !Mi sk.; iŠ '1919
tinėse valstijose.
gaus kojų, rankų ir viso kimo juodukų ir gyvų sudegino.
Geresnis ir geriau uiganediuantie ne
m. kasoj liko 68,938 auks. 40
Judėjimus. Prie lygaus laiko Vakarų Indijose nekuoniet Tai svarbiausioji klintis Suv. dindi šituos klausimi^:
gu koks Havana cigaras.
1. \\ Imi if your Iii si. m'nldle -k.; savivablybių ir arklių su
muzikoje prideda gražumo gal laip nepasielgiamu. Tenai nėra Valstijoms įsigyti Vakarų Iii
Puklnti'k savo krauluvninkn—Bet Jeigu
mokesnis 1919 m.
9tų įvairybė, tinkanti ausims nesuvaldomųjų govėdų, Tenai dijns. Be alH'jonės, tai žino so and seeond iinnu* • l. y. koki pirkimo
kriiudiviiiiikAM neturi—rašyk —irs tie garsai neturi išvaiz- už prasižengimus tik teisinas mitus. Ir jis savo sumanymais, (muistos \mdas ir pavaldė. 265,681 auks. 1 k grą'zinla
I.LfWISCKARMFG.CftHea»tltl|
akims.
2. \Vhat i- (lie nffieial linine avansų 177,524 auks. 60 sk.;' įoTiirit
mitinu juoduosius, lygiui kui| matyt, tik nori patirti, kaip j
laųjest Independent Cįjar Factory mthelMorld
of tbe religioii- denomination bau. anų įplauki 18,760 auks.;.
ftoki negali tuiėtj gai-ų į- ir baltum iii.- Iihoih-. Tenai vi- tai ats'diep- tų salų zmoin
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Vakarų Indijos.
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Pirmadienis, Vasaris 28, 1921

ŪRIUGAS

AR TAVO KŪDIKIS GERAI
žios Lietuvaitės sagstė žmo viskų nurodytų, kas liečiasi
MIEGA?
nėms Ženkliukus (tugs) ir ne ligos plutinimos.
J
vigu
ne,
tai kas noru yra nege
mažai surinko aukų.
Kokio amžiaus laiku vėžiu
rai su juo. Gal neduodi jam tin
P-as A. Jesiunas jodamas daugiausiai sergama? Vėžys
3107 So. Morgan Street
kama maiata. Kūdikių vidurėliai
ant
arklio
vaizdavo
Lietųyos
beveik
išimtinai
užaugusių
li
CHICAGO, ILLINOIS
RACINE, WIB.
dienos. Reikia pripažinti, kud
turi
gauti
tinkama
maistu,
ir
užtat
Telefoua*
Tanu MM
Vytį.
ga. Apie 95% mirštančiųjų
Racino lietuviški laisvamaniai
jie
nemiega.
Valandų*: — 8 Iki 11 II ryto:
P-nia O. Mureikionė buvo nuo vėžio, yra 'žmonės, turin
pietų Iki 8 vak. NedėlioLietuvos nepriklausomybės tri laimėjo; laimėjo iš sykio, kaijj
Aut 4-Jo puslapio šio laikraščio 6rnlapo nuo
B iki 8 vai. vakare.
tieji
daugiau
kai
35
metus.
jų metų sukaktuvių apvaikičio tik gavo vadžias paimti į savo pasirėdžius į “Liberty”.
rasite apgarsinimų Bordens Eaglc Ssaasssi,u.Kiiz = i::.:-:-feįdf
Viršum 40 metų vienas iš de
Brand Condensed Pieno. Iškirpk
jimas.
rankas; laimėjo tuomi, kad Moterys ir merginos ėjo
šimt mirštančiųjų miršta nuo
Lietuviškuose
rūbuose.
ta kuponą šiandiena ir pasiųsk
Kaip visos Amerikos Lietu Lietuvos tautinėje dienoje*, Paroda State gatve ėjo tie vėžio. Daugiausia miršta iš
o gausi dykai kningutė Baby Wel- [Tel. Canal 267 Vak. Canal 2118
vietoje apgailėti Liet. suims
vių kolonijos Vasario 16 d. pa
neapsižiūrėjimo
arba nežino
siog
į
High
School,
kur
yra
fare Book kaip maitinti ir auginti
kritusius už Tėvynės laisvę,
minėjo trimetines Lietuvos ne
jimo. 'Pečiaus, jei tinkamai
didelė
ir
puiki
svetainė.
įėjus
kūdikį.
(Apgr.)
priklausomybės pasiskelbimo vietoje pasidalinti Tėvynės svetainėn benas užgrojo “Lie saugojamasi ir gydomasi, išLietuvis Gydytojai Ir
vargais ir suteikti pašelpų šian
sukaktuves, taip paminėjo ir
tikro,
kad
daugiau
kai
pusė
Chirurgas
dienų kovojantiems už jos lais tuvos himnų.”
REIKALAUJA.
racinieeiai. Iš vienuolikos drau
tų
90,000
mirčių
įkas
met
Su

IMI
8o.
Halsted Street
Pirmiausia angliškai gražiai
▼olando*: II Iki 11 ryto; 1 iki I
gijų — septynių katalikiškų ir vę, jie^avo progos išplųsti ka kalbėjo apie Lietuvų prof. vienytose Valstijose nebūtų.
Reikalingas tuojaus atsa
po plot I Iki • vakaro
keturių laisvamaniškų — buvo talikus ir visa tai, kas per am Macgrudeo, NVestvillės To\vn- Kuriose kūno dalyse vėžys
kantis
vargoninkas.
Alga
$75.
žius jų yra branginama.
sutverta L. L. P. stotis, kuri
Atsišaukite pas
Gal skaitytojas manys, kud sliipo High Schooles superi- daugiausiai randasi? Vėžio li
pastarame savo susirinkime,
ga
apsireiškia
įvairiose
for

Kun. E. V. Grikis,
Racino Lietuvių kolonija yra dentas. Po jo kalbos sudainuo
Tel. Tard* <881
Drover 8118
užbaigusi visų praeitų metų
mose
beveik
kiekvienoje
kūno
396 Church Street
kaip kokia dykynė, kad nėra ta, “The Star Spangled BnnDr.
V.
A
ŠIMKUS
darbų, nutarė, kad ir Racino
dalyje. Suvienytų Valstijų cen
New Britam. Conn.
gerų žmonių. Bet taip nėra. L. ner. ’ ’
Idetavto Gydytoja*, Chirurgą* Iv
Lietuviai apvaikščiotų Lietu
zo
pranešimai
parodo,
kad
vė

Paskui
lietuviškai
kalbėjo
p.
L. P. bonų išpirkta čia už su
SSM a. Halsted 88. Chicago.
vos neprikl. šventę. Paminėji
virs $16,000; per masinį susi Valančius. Jam gražiai kalbant žys pilvo ir kepenų sykiu yra E. \Vhitc Plains, Pa.............. 80.00 Reikalinga moteris apžlurėjiinul Valandos: 10—12 iš ryto 1—3 ir
mas tos dienos nutarta rengti
8—8 vakar* Ned. 18—11 U ryto.
ir pridabojiinui, 2 į4
metų
rinkimų, Lapkričio mėn., 1920 apie Liet., visi vienu halsu su priežastimi 35.000 mirčių; mo Elizabcth, N. J................ 509.20 namo
morgaitė*.
valgis
kainburis
ir
apmo

ne Vas. 16, bet sekmadieny,
m., sudėjo aukų $1,000 su kau šuko: “Valio Lietuva! Lai gy terų lytiškųjų organų yra prie Fountain, Mich.................... 5.00 kėjimas. Atsišaukite.
Vasario 20. Nutarta pasamdy
1-ntos lubos
pu. Per šitas Lietuvos nepri- vuoja neprigulminga Lietuva žastimi 13,000 mirčių; krūčių Foxcraft, Me.................... 82.50 3018 W. 30 Street
(J.
G.)
ti tinkamų svetainę ir suruošti
apie
8,500;
gerklės
ir
liežuvio
Framinghain,
Mass
..............
119.00
gulmybės trijų metų sukaktu su sostine Vilnium!”
■■
DR. S. BIEŽIS
programų. Tam tikslui tapo iš
Grand Rapids, Mich........ 232.50
LIETUVIS GYDYTOJAS
ves ir tiek pat, gal dar dau Po to Liet. Vyčių 85 kp. cho apie 3,500 ir kitų kuno dalių
IK CHIRCROAS
Hemphill, W. Va................ 3.02 PENKIASDEŠIMTS DARBI ■
rinkta# komitetas iš šių asm:
apie 14,500.
■
2201 Wcst llnd Street
giau, butų suaukoję. O ras padainavo “Ant tėvelio
Holyoke, Mass................... 233.50
J. Bumbulis, J. Pilipavičius,
NINKU.
|Tel. Canal 6222
dabar
pasilikę
vieni dvaro”, “Kur bėga Šešupė” ir Ar moterys dažniau serga llarvcy, III......... .S.......... 844.50
■Res. 3114 W. 42nd Street
b
J. Balčaitis ir M. Kasparaitis
vėžiu negu vyrai? Taip, dėl to,
(Millnery Workers)
S
Tel. McKinley 48885
taut. liberalai ir bolševikais “Miels tėveli.”
Hammond,
Ind
................
361.00
Atstovų susirinkime rengimo
vos sukrapštė 30 dol. Matote Miklia Latkau.įkulė, dekle- kad lytiškieji moterų organai Hudson, N. Y.................... 23.00 įpratusių dirbti šiaudinius dar
komitetui buvo pastebėta, kad
kokie duosnųs yra taut. libe mavo “Lithuania the Beauti- ypatingai yra prie tos ligos Harrison & Kearny, N. J. 428.06 bu moterų skrybėlėms. Moka
prakalbos butų be jokių šmeiž
palinkę. Viena aštunta dalis
Telefanaa Pullnua I
82.00 ma geriausios algos šiame
ralai! Mass-susirinkime aukų ful,” ir puikiai nupiešė ZeliIndianapolis, Ind.
tų tikėjimo ar partyviškn
visų
moterų
ligų,
senesnių
kai
Dr. P. P. ZALLYS
Kcnosha, Wis................ 1,039.45 mieste.
sudėta daug dėl to, kad kalbė gtnvskio darbus. Publikai tas
Lietuvis Dentistas
priekaištų; kad butų kalbama
40
metų,
yTū,
dėl
vėžio,
o
tik

Ketvanee, III....................... 62.00
tojai nekliudė nei Dievo, nei labai patiko.
EIGER and BROS.
10801 So. Mlchigan Aveaoe
vien apie svarbiausius šių die
tai
viena
mirtis
iš
keturiolikos
La Porte, Imi................. 109.00
RoMland. UI.
tikėjimo, nei bažnyčių, nei ku Paskui kalbėjo l)r. Kara
1249 So. Wabash Avė.
VALANDOS) • ryto IU • vakar*,
nų Tėvynės reikalus.
vyrų
to
paties
amžiaus
yra
nuo
Longjslaud, N. Y.............. 251.00
rel. Pullman 841 Ir 3180.
nigų,bet'kalbėjo vien apie svar lius.
tos ligos. Jei mes išskirsime ^inccjfi, N. H................... 132.50
Vas&rio 20 d. paskirtu laiku blausius Tėvynės reikalus.
PARDAVĖJAS.
P-nia Šležienė padainavo so mirtis nuo vėžio krūčių ir ysv
susirenka Lietuviai į Union Šioje neprikl. |
Lįvingston, III.................... 30.00
Jeigu esi energingas ir turi gabu
tėję laisva- lo.
tai daugiaus nieko nereikia,
čiaus, tai vėžio liga randasi Lawrence, Mass................ 357.30 mus.
svetainę. Pasirodo du svečiu iš
mes pagelbsinie. Turi turėti pasitikė
Telefonas Armitage 9770
maniai gerai pasitarnavo Tė Koks tai nežinomas iš kaž pas moteris ir vyrus beveik to Lietuvos M. Darbininkai. 71.00 jimų
savimi. Prityrimo* nereikalin
Chicagos: A. Zimontas ir C.
MARYAN S. ROZYCKI
vynei, Lietuvai. *
kur atsivilkęs komunistas, no je pačioje proporcijoje. Civili Linden, N. J....................... 15.00 gas. Atsišaukite pas
MUZYKO8 DIREKTORIUS
Dubiekas. Pirmas kalba Zi
C.
ADAMS
rėdamas sukelti triukšmų, iš
Mokytojus Plano, Teorijos Ir
Lcechburg,
Pa
....................
26.25
Katalikiškų
kuopų
ir
dr-jų
928
Consumers
Rhlg.
zuota, ypatingai baltoji, abelmontas ir išsyk tėškė katali
Komi>oz.lcljos
State & Quiiu-y Street.
skleidęs poperų pradėjo skai nai imant, rasė dažniau serga Mclrosc Park, III................ 71.70
Reporteris.
2021 N. Western Avė.
kams purvais. Sako: “Dabai
Chicago, IU.
"
tyti kokių tai rezoliucija, peik vėžiu, negu Šiaurės Amerikos Meriden, Conn.................... 24.00
Lietuvos valdžia tur dar nau
PHILAdAsLPHIA. PA.
damas dabartinę Lietuvos val imi i jonai ir Griento rasės, bet Manchester, N. H.,...............29.00 Mergina — Prityrus — Prie namų
jus priešus: katalikus ir bolše
mala šeimyna; drapanų ne
džių ir tt. Kylo trukšmas. Bet išrodo jog ysčiaus vėžys daž Monty Glo, Pa. ............. 107.00 darbo;
reikta plauti. Kad butų Protestone.
vikus, kurie susitarę nori nu
ačiui rengėjams ir vakaro ve niau atsitinka tarp Suvienytų Millinocket, Me...................... 20.00 Gera alga.
(Richmond.)
Dr. I. L MAKARAS
versti Lietuvos valdžių, nes
Telefono* Midway 7884
dėjui šlamštas tapo prašalin Valstijų negrių moterų, negu Maspela, L. 1.................... 40.00
Lietuvy* Gydytoja* ir Chirurgu
MANDKL
taip aš išskaičiau laikraščiuo- Čia kokį laikų buvo lig koks
Moline. III........................ 107.50
Ofisas 10900 So. Mi.liigan Avė.,
tus. Po to Valančius užbaigė
baltųjų. Vėžys krūčių dažniau Ncw Phila. Pa................ 134.50
"S07“T>g?iT ir jus jau skaitėte.” paukštis be snapo — davatka
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po
prakalbų, nuramindamas žmo
plet, 6:30 iki 8:30 vakare
Paieško
pirsiniko
uutomobilų
dirb

atsitinka tarp nevedusių. Va Niagara Falls, N. Y......... 506.50 tuvė. Biznis išdirbtas gerai per S Reaidencija:
Žmonės norėjo, kad Chicagos tautininke. Kų reiškia Lietu
10538 Perry Avė.
nės ir išpeikdamas komunisto
ciaus vėžys dažniau atsitinka New Haven, Conn............. 13.50 metus.
taut. liberalas išvardytų tuos vių tautininkų vardas, nėra
Tel. Pullman 342
darbus.
Meldžiu atsišaukti greitai.
tarp veilusia moterų.
laikraščius, bet jis to nedarė. reikalo aiškinti, tai visiems
Ncvvark, N- J. ................ 152.00 (C. S.)
708 W. 18th St.
Po jo kalbai Liet. Pasilink
Ncw Kensington, Pa........... 135.00
Tel. Canal 3348
Pabaigus jam kalbėti duota žinomas dalykas. Ęų reiškia
Tai-gi
vėžio
liga
ypatingai
sminimo kliubas padainavo ke
New Britain, Conn............ 325.16
klausimas, kur ir kada katali davatka tikroje to žodžio pra
letu dainelių, o A. Jurgutė so apeina moteris, o labiausiai Nokomis, III......................... 143.50
LACHAWICZ
ANT PARDAVIMO.
kai su bolševikais darė sutartį, smėje ir-gi yra žinoma.
pusamžio
moteris.
Yra
skaito

LIET UVYS GRABORIUS
lo “Leiskit į Tėvynę”.
Namas 6 kambarių su trimis kam
Nevvport News, Va............ 10.00
IkldotuvtM kopIcUual*.
kokiame mieste, kokioje dieno Kaip yla maiše negali ilgai
u Ktaliaaktl. o muo <
lotais. Lietuvių apgyventa aPrograma užbaigta Lietuvos ma, kad tarp 35 ir 45 metų No. Abington, Mass.............. 23.00 piniais
ulgaatdlott.
Graži vieta, šalimais Marje? Prispirtas prie sienos* Chi
un. vėžiu miršta tris kartus Orange, Mass...................... 64.50 pyllnkė.
Mrd PI.
ChlcMO,
slepties, taip tos tautininkės himnu.
ųuette parko. Turi būt parduota tuo
Tel. Canal SlM
cagos laisvamanis kompromi- davatkystė negalėjo pasislėpti.
jaus. Atsišaukti pas patį savininkų.
langiau
moterų
negu
vyrų.
So. Omaha, .................... 500.50
Vakaro vedėjuirf buvo AVestj tavosi
ir negalėja atsakyti.
Tarpe
45
ir
50
metų
du
sykiu
Mr. RUDOLF,
Pittsburgh, Pa. ............. 1,457.77
Po krautuves ir kur kų suei villės majoras.
2321 W. 60 St. Kamp. Maplewoo«l Av.
Vietoj to jis pasileido į naujus
tiek
kiek
vyrų.
TeČiau,_yra
64.10
Plymouth. Pa. .
dama šneka apie vienuoles, Aukų surinkta $200.70.
z GERA PROGA.
šmeižtus. Laisvamanei gausiai seseris ir kunigus tokiu pat
inksma
atsiminti,
kad
tos
liPlainsville,
Pa.
.
15.00
Valio AVestvillės Lietuviai!
Pasinaudokite,
ANT RAUDOS.
jam plojo.
?o$ formos, liečiančios ypatin PatcrRon, N. J. .
170.00
nešvariu ležuviu, kaiji ir kožJ. K.
Parsiduoslu
savo visą birn|, krautuvą
2 kambariai dėl ofiso labai pato
720.00
Po jo išeina kalbėti Du- nns “cicilikas” nepraustabur
gai moteris, kaip ir kitos for Providencc, R. I.
ir spaustuvę, talppogl stubos daiktu*.
gus daktarui arba kokiam kitam biz
Gera* biznis, geroj vietoj, apgyvento!
bickas, pliovotojas Dievo, baž nis. Ji dažnai sakydavo, kad KAIP PLAČIAI YRA ISSI mos, daugiausiai yra išgydo Pittsfield, Mass................ 205.00 niu j. Atsišaukite:
1
Lietuvių, Lepkų Ir Anglų, su kuriai*
107&7
8.
Micliigan
Avė.
PikcH Creek, Pa..................... 10.00
yra daromas bizni* ir Išdirbtu pnr 20
nyčios ir kunigų. Pripliauškęs ji gali viskų skaityti ir atskir
mos,
jei
ligos
pradžioje
tin

PLATINTAS VĖŽYS.
metų. Priežastis mano pardavimo, pa
Peoria,
III
........................
165.50
kamai gydomos.
visokių nesąmonių, paėmęs ti kas gera, kas bloga. Bet ji
ti mirė ir aš turtą, išvažiuoti Į Lletuužimti ūkę. Kas nori, turėti ge
nuo staliuko Lietuvos Misijos negali atmainyti tiesos, kad (Prisiijntu iš Am. llaud. Kryžiuii*)
Vėžys pradžioje yra Iki skali- Parlin, N. J....................... 10.00 NAMAI ANT PARDAVIMO. vųvi>
rą blzn) ir dar prie to Išmokinsiu
• • ti .T z
.
Penu
Station,
Pa
.............
154.00
už aukas duodamus paliudiji deguto prisilietus neišliksi ne Geriausias statistikos sąra šiuo. tai-gi dėlto jis ypatingai
Naujus mūrinis namas ant 2 drukoriško darbo, koltai išvažiuosiu.
Portland, Ore................... 10.00
Kas nori Ir žino, ko* tai yra bizni*,
mus ir rodydamas publikai sa susitepęs ir kad dviem prie šas parodo, kad kas met.Suvie- yra apgaulingas ir pavojingas.
lubų karštų vandeniu šildo I steikite
arba atsišaukite sekančiu
Raciųe, Wis................... 1,370.85
1* ui. •
•*
ko: “Štai tas reišk Rymo po šingiem ponam negali tarnau nytose Valstijose nuo vėžio Vėžys išpradžios yra tik ma
mus.
G
ir
7
Roekdalc, III................... 375.00
T.
F.
KRISANAUSKAS
pežius.” Visas esančias ant ti. Negalimas yra daiktas sė miršta 90,000 žmonių. 1917 m. ža perauga, kuri gali būti sau Roekford, III................ 1,010.00 sios mados įtaisai kaina $13,137 So. Main St.
Sbrnandoali, Pa.
paliudijimo spalvas išaiškino brauti su katalikų bažnyčios Suv. Vai. statistikos praneši giai ir lengvai prityrusio chi Rhone, Pa............................ 120.00 000. Arti W. 74th St. ant Etaip, kad labai patiko laisva aršiais priešais ir vienkart me ramiame 01.452 mirčių, rurgo ar gydytojo prašalinta. Roehcster, N. Y................ 286.68 mcrald Avc.
maniams ir visokiems išpe pasilikti geru kataliku ar tik kuriose registracija yra veda Vėžys nėra kūno sudėjimo Rhinclandcr, Wis.................. 10.00 Taipgi parsiduoda naujus
J. P. WA1TCHEES
roms.
Rhea, Idaho, .................... 100.00 mūrinis namas “hot wator
ra davatka.
ma, o tai yra daroma til) tarp arba kraujo liga.
Lawyer .
Vėžys yra nelimpanti liga. Seattle, Wash. ir So. Seattlc,
Kadangi prakalbose dalyva
- LIETUVIS ADVOKATAS.
lieat”, Gazas, elektra ir valias
Reporteris.
73% visų šios šalies gyventojui.
Vakarui*: 4300 S. Ashland Ava.
vo katalikiškų draugijų ir kuo
Jei visos mirtys nuo vėžio lui Vėžys yra, praktiškai imant, Wash.............................. 110.75 5 ir 6 kambarini. Turi būti
Tel. Tard* 105S
<8helton, Conn....................... 5.00 parduotas greitu laiku. Kaina Dlen. Room 318—15* N. Colfk St.
pų atstovai ir matydami, kad
WESTVILLE, ILL.
tų teisingai pažymėtos, ištikto neįsigijama liga.
Tel. Itandolph 8507
Kiekvienas ant kurtins gū Shcnandoah, Pa............. 1,056.74 $IO,(X)O.OO jis yra ant S. Pe
nepraustburnis gėdų daro
Suvienytose Valstijose butų
ne
tik
katalikiškoms Vasario 20 dienų mus kolo nemažiau, kaip 100.000 mirčių želis turi Imti n lis imančio gy Sehencctady, N. Y............. 67.60 oria St. ir W. 77 str.
So. Boston, Mas*............... 1,114.90
dytojo ištirtas.
draugijoms, bet visai Racino nija iškilmingai apvaikščiojo kas met.
Parsiduoda mūrinis btisineSummit, 111....................... 100.00
Nuolatinis,
nepaprastas
krau
kolonijai, liepta Dubickui pa 3 metų sukaktuves nuo paskel Suvienytų Valstijų registrą
So. Chicago, III. ............. 206.00 vas namas ant Bridgeporto ant
sitraukti nuo estrados. Tada bimo Lietuvos nepriklausomy cijos apielirikėjo 1917 metais jo tekėjimas ar plūdimas yra Shcrbournc, N. Y.................. 10.00 uiiburn avė. ir W. 34th St.
renginio kom., kaipo tautiškų bės.
SpAingfield, Mas*............. 184.00 Kaina $6,600.00.
nuo džiovos mirė 110,285; nuo nužiūrėti ims.
ADVOKATAS
draugijų atstovai, uždengę be Diena buvo labai graži, todėl plaučių uždegimo (kuomet ne
Ofisu Dldailr*tyj)
Del didesnių informacijų tai
Springflold, III. ................ 53.50
dievybės kaukėmis savo tau visi Lietuviai, nuo mažiausio, buvo inlliieiiz.os epidemijos) AUKOS GYNIMO K0MITE Stamford. Conn................ 363.05 kreipkitės į mano ofisą.
29 South La Salio Streot
Kambarį* 3*4
'
TUI.
tiškus veidus, vietoj sulaikyti ligi seniuusio, dalyvavo parodo 112.821; širdies ligų 115,337:
San Franeiseo, Cal............ 10.00
Telefonas 1 Central 8*3*
G. PETKUS
Dubicko kalbų, apšaukė kata je. Toje dienoje visi \Vestvil- inkstų ligų 80.912. Tai-gi vėžio
So. Mihvaukee, Wis.............. 106.50
(Per L. Misijų)
Spokaac, Wanh................... 10.00
likiškų d r-jų atstovus trukšma lės Lietuviai, nežiūrint pažiūrų liga yra Viena tarpe labiausiai
Re&l Estete
V&karab, 812 W. SSrd St
Nuo
Lapkr.
6
dienos
iki
Naujų
St.
fjouia,
Mo
....................
20.00
darinis ir pašaukė policijų. Pri skirtumo, susivienijo ir kaip įsiplatinusių ligų.
Loans & Fire
Telefonas) TarOs 4831
Metų.
So. Jamesport, N. Y............... 5.00
buvusi policija ir išklausiusi vienos motinos siinai ir duktė
Ar vėžio liga platinasi? I š m
Insurance
dalyko pusakė katalikiškų dr- rys, rankas pasidavę sykiu do. jog taip, nes užrašomieji Cha i krui, Pa................... 309.00 St. Charlci, III................ 239.00
3402
'Tilden, IU............ .............. 23.00
jų atstovams: “Jus gyvenate žygiavo.
Chcslcr.
I
’
a
..........................
8.00
mirčių skaitmenys parodo, jog
iiiimiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiini
TcrryviUe, Conn.................. 163.75
8. Halsted St
Amerikoj kaipo šios šalies pi Paroda
Rcs. 118* Independente Dlvd.
prasidėjo
nuo pustrečio nuošimčio daugiau Chicago Ifi'ighlN, III........ 500.00 Utica, N. Y....................... 362.80
Telefoną* Vou Bnrea 3*4
Chicago, III.
liečiai. Tas jums nieko neken W. Main gatvės, kur visi su miršta kas met. Suvienytose Duipiesiie, I’a................... 704.34
(Jhivoraal,
Ind
....................
10.00
kia, kad kų bloga jis kalba. D sitvarkė.
Parodui
susiri- Valstijose tas skaičius 1900 m. Donorą. I’a......... . ............ 25.00 Wostvillc, III......................... 75.09
jeigu jo knlba netinku, tai ei kiuvius,l'otogral'istas nuėmė pa pakilo nuo 62.9 ant 100,000 gy Daytoa, Gliin..................... 195.50 Fibonville, 111...................... 221.00
TEMYKITE
ltu*u* Gydytojo* rl Chirurgas
Dctroit, Mieli. ....
454.55
kit namon.”
Kensingtono
Lietuviai ga
veikslų. Pirmiausia ėjo karei ventojų. o 1917 m. iki 81.(i. Pa Dcrry, N. H........
We«thajnptoti,
Beaeh,
L.
I.
5.00
S|Mk-IJalintas
Moterllkų, Vyrlikg
, 22.IM)
Tada visi katalikai apleido viai. šeši jų nešė Amerikos našiai pranešama ir iš kiekvie E»ihIlanriploii. Muhm
Valkų Ir visų chrnaMkų Mg^
W:
Pullman,
|ll.
.........
560.85
lite
gauti
nusipirkti
“
Dran

26.00
VALANDOS: l»—ll ryto 3—• pa
svetainę.
vėliavų, kur buvo metamos nos kilos civilizuotos šalies. E. Si. Loui*. III .
pietų, 7—* vak. Nedėllomh 19—13 A.
435.00 Woivc8tcr, Maaa................ 37.00 gų” dienraitj pas p.
Ofiso* SSM 8n. Halsted Ht, Ohleaga
IG. TYSKEVICIĄ
Tai toksai buvo pas mus pu- aukos, o 6 Lietuvaitės nešė Teeinu įlomiai dalykų ištyrus E. 11 a m iiiom ind............ 128.50 Wctternport, Md............. 140.00
Telefonas Drover 8488
814 B. Kensington Avė.
niiuėjimar Lietuvos tautinės LietiniSkų vėliavų. Kito 5c- Lunku tikėti, ka«l to- žinio: CentiHlij, III. ................ $238.25
(Daugiau Bus.). .
IIUIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHM

Dr. M. Stupnicki

LIETUVIAI AMERIKOJE.

K

Cigarette

DR. P. Z. ZALATORIS

It’sToasted

| V. W. RUTKAUSKAS

DR.A.A.ROIH,

l

i

PLnnadtanis, Vasaris 28, 1921
,• i ■■ *

DRAUGAS

13 CHICAGOS LIETUVIŲ
VILNIEČIŲ JUDĖ
JIMO.

Nuo'Sausio 1 d., >919 m., iki
Sausio 1 d., 1920 m.:
Įėjimai.

ĮiililimilliimilUHIlIimilllllUltlIlIlIlUlKllltlilIlIilIKililllliilIlHiiiiitlIlIlililHUIItilIliniiliniililIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHhliiĮ

I Pinigai,Laivakortes Lietuvon Į

s SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PL s
Kadpngi Chieagos Lenkai, Mėnesinės duoklės ir aukos; |
NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ'f 30‘DIENŲ.
=
fesorius kun. P. Bučvs, pažy
Lietu Kuisio 25 d.................... $52:65
mėdamas, kad pasaulio tvar pasivadini; Vilnimis
ka negali remtis ant avantu- viais, tveriu “Centraliny Ko Vasario 22 d................... 8.80
Ęsame registruoti Lietu
Parduodame laivakortes
mi
tėti
ui
ji
Litevsko-Polskiej
”
Kovo
28
d....................
8.95
vos
Atstovybės AVashingristų, todėl Želigovskis turi
j Lietuvą ir iš Lietuvos.
ir
meluoja
pasauliui,
buk
Vil

Balandžio
25
d
.............
13.80
tone.
išeiti iš Vilniaus, kuris Lie
Sekmadicnije, 27 Vasario, tuvai yra brangesnis negu niaus ir kilų Lenkų okupuotų Gegužio 30 d................... 7.60
H v. Mykolo par. svetainėje, Lenkijai Gniezno, arba Silezi vietų Lietuviai nori priklau Birželio 27 d................ 1 L50
Parduodame lotus, na
Padarome legališkus do1644 W. Wal Minsią avė., buvo ja.
syti Varšuvai, tat sujudo, su Liepos 26 d................... 3.90
mus,
farraas, padarome
kumentus,
dovernastis,
*•'
paskolas
ir apdraudžiame
susirinkimas Lietuviu, kurių
Po prakalbu vietinės mokyk kruto Chieagos Vilniečiai ir tų Rugpjūčio 29 <1. .. .......... 3.70 S įgaliojimo aktus.
nuo ugnies.
tėviškės ar giminės yra Len los auklėtinis (lirdžiuniukas vietų, kurios vargsta Lenkų o- Rugsėjo 28 d..................... 2.0Q
kų užimtose žemėse. Vakarų paikiui deklamavo eiles “Vž kupacijoj Lietuviai ir vienur, Spalio 29 d........................ 3.20
Visus reikalus atliekame greitaiur sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas
=
atidarė Aušros Vartą draugi Vilnių.” Pirmininko prakalbė- kitur susijungę šaukia masi Lapkričio 28 d............ . . 8.70
jos pirmininkas
p. Prana^ lė užbaigė susirinkimą 5:30 nius susirinkimus, protestuoja Gruodžio 19 d.................... 9.95
Vnškunas (iš Vilniaus apskri ^io pietų.
prieš tokias Lenkų melagys P. B. Tiškus aukojo .. 50.00
tes.
čio).
Nepaprastų aukų......... 50.(40
901 W. 33rd Street
Tel. Yards4669
Chicago, III. I
Vasario 1,8 d. Sv. Kryžiaus
Jis pakvietė kleboną gerb. PASIBAIGĖ KARO ARBITSykiu mėnesinių duoklių ir
'J iimiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimiiimiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiimimiiiiiniiitiiiiiiiiittiimf
kun. A. Baltuti atkalbėai mal
RACIJA SKERDYKLO pnrap. svet. Town of Lake ir aukų per 1920 m. įėjo $324.75.
Brighton Parko vilniečių ben Nuo hazarų, vakarų, ir rink
dą. Tas pasakė trumpi), pra
SE.
dras komitetas turėjo posėdi, liavų:
kalbę ir atkalbėjo maldų. Va
Aj
šeštadienį
pasibaigė'karo
kuriame nutarta* sušaukti vi Sausio 25
karo vedėjas davė žodį p. Rač(nuo bazaro)
arbitraeija
gyvulių
skerdyk

sų Town of Lake, Brighton
kui. Tas sulygino Lietuvos ir
$329.50.
Fabionas ir Mickievicz ved.
Lenkijos skolas, parodydamas, lose. Arbitras teisėjas Alscliu- Parko ir visų gyvenančių pie Kovo 28
(nuo vakaro) buvę A. Petratla Ir S. L. Fablonas
Yl
kad viešos skolos vienam žmo ler tolinus jau netnrpininkaus tinėje Chieagos miestA dalyje $75.00.
Siuntimas pinigų, laivakor
gui daugiausiai imant, Lietu skerdyklų kompanijoms ir dar vilniečių ir visų Lenkų oku Tą pačią d. (nuo antro bazaro)
tės, pašportai ir tt.
bininkams
dėl
pastarąjį)
užNOTARIJCSAS
puotų
vietų
Lietuvių
masinį
voje pareina 9 dol., o Lenki
$138.95.
Real Estate, Paskolos, InsurinaI
mokesnio.
Nuo
šiol
užmokessusirinkimą. Kadangi
nei Gegužio 31 d. kapinių dienoje
joje, mažiausiai imant, 271 doIr tt.
nio
klausimą
riš
patys
darbi

To\vn
of
Lake
nei
Brighton
80# W. 35th St., Kamp. Halsted St.
lįeris. Po to p. Račkus pas
$77.48.
Tel.: Boulevard 811
Parke nėra tokios svetainės, Birželio 13 d. aukos bažnyčio
kaitė rezoliucijų
projektą. ninkai su kiimpanijomis.
Vai.: 9 iki 6 kasdien*
Utar. Ket. Ir Sub. Iki 9 vak.
Pirmininkas paprašė, kad at Kalbama, kad kompanijos kuri sutalpintų tą dviejų ir iš je Sv. Antano dienoje $348.- Vak.: Ned.:
iki 3 po pietų.
taiso pienus naujam užmokes- toliau atvykusius vilniečius 75c.
sistoti), kurie rezoliucijai
pri£
• • •
. I
Lietuvius, tat nutarta paimti
taria. Atsistojo visi ir pagie niui.
Sykiu ............... $969.68
Jeigu jus negalite žindyti savo kūdikio —
didelę McKinlev parko svetai
dojo tautos himną. Paskui ve
Garbės naru įmokestys?
niekad nerizikuok kuo kitų, bet duok jam
dėjas prašė pakelti
rankas SUIMTAS JAUNAS VAGI nę, kuri randasi prie Western
LIŪS
SU
BONAIS.
Sausio
25
d...............
$100.00
ir W. 3!) St. (tarpe Town of
tuos, kurie rezoliucijai nepri
LIETUVIS
Lake
ir Brighton Parko). Ma Vasario 22 d.................. 10A40
taria. Niekas nepakėlė rahkos.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Trumpai
pasidžiaugė
17
me

sinis susirinkimas bus sekma Kovo 28 d........................ 25.00
Orima Ir Oyvmlmo vieta
Štai tos rezoliuciojs:
8252 South Halsted Street
tų AVilIiam Dalton,
buvęs dieny, Kovo 6 d. 2:30 vai. po Rugpjūčio 29 d................. 10.00
Ant virimu Vnlverml State Buk
Rezoliucijos Priimtos Lietu Nortbeln Trust Co. klerkas,
nuo 10 iki 12 ryte: nuo
pietų. Kalbės geriausi kalbė Rugsėjo 28 d............... 100.00 Valandos
/
2 Iki 4 po pietų: nuo 7 iki # rak.
vių* Vilniečių Massmeetingc kurs praeitą ketvirtadienį pa
Nedėliotais nuo 18 Iki ‘i,
tojai ir bus priimta protesto Gruodžio 19<1............ ,. 10.00
Trlcfuuu Taria SM4
1644 W. Wabansia avė. Chi- ėmė iš tos liaukos $772,000 lai- rezoliucija.
cago, UI., 27 Vasario 1921 m., svės bomtaais ir pasprūdo.
(CONDENSED MILK}
Sykiu ................... $255.00
Tai-gi Kovo 6 d. visi Town
5:00 P. M.
Suareštuotas
Ifey vortli ’e, of Lake, Brighton Parko, EnVALENTINE DRESMAKING
Suvedimas.
__ '
, ,
,
'Kadangi Vilnių pastatė’ Lie už 160 niajlių nuo Chieagos. Jo gleivood’o, Clearing’o, Sumau
COLLEGES
tai yra maistas, kuris pasekmingai išaugino
tuvos Kunigaikštis (lediminas, valizoje atrasti visi bondsai, to, Argo ir visos Chieagos pie Mėnesinių duoklių ir aukų 6205 S. Halsted. 2407 W. Madison,|
1850 N. Wells St.
šimtus tūkstančių kūdikių bėgyje praėjusių
$234.75
Kadan-gi Vilniuje laivo vi išėmus vieną penkių šimtų do!. tinės miesto dalies vilniečiai
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Siuvimo, Patternų Klrpl-i
šešių dešimtų metų.
durys Lietuvių tautos gyveni vertės, kurį išimtinė Cbicago- Lietuviai šaukiami masiniu su Nuo hazarų, vakarų ir rink- mo,Moko
Designing bizniui ir namams.
iavų..............
$969.68 Vietos duodamos dykai, Diplomai?
mo gražiausiais, garbingiau je.
TheflKrden tfompany
sirinkimam Važiuoti reikia
Mokslas lengvais
atmokėjlmais.
Garbės
narių
...
$255.00
siais ir laimingiausiais laikais, Ranka išmokėjo $25,000 do
Klesos dienomis ir vakarais. Pa-<
Borden Building
New York
\Vestern arba Archer Avės
Sykiu ............ $1,459.43 relkslaaklt knygėlės.
Kdan-gi 'Vilniuje ilsisi Lie vanų Paul Draper. kuris jau
TeL Seeley 1643
gatvekarais; arba AVestem
SARA PATEK, pirmininkė.'
tuvos šventojo Kazimiero ir ną vagilių sugavo. Paul Dra Boulevard automobiliais.
Išmokėjimai.
Lietuvos politiško didžiavyrio per l'arinerio sūnus, buvęs ka
Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIAN
Vilniečiai Lietuviai! Kovo Užlaikymas Onos Duršiutės
Vytauto kūnai,
reivis,
' 6 d/mes pareikšime pasau Sv. Kazimiero Seserų VienuoDIEN 10 ir gausi DYKAI musų knygą, KUDIKadan-gi visos Vilniaus t rinSTel. Canal C222
• KIŲ GEROVĖ, kuri paaiškins, kaip
$243.05 §
liui, kad Chieagos vąršiavio- Ivnc .......................
bos yra Lietuvos turtu pasta SUKLASTUt
PINIGAI. kai ir galicijonai musų vardu Neturtingoms moterims:
DR.
C.
K.
CHERRYS
užlaikyti kūdikį sveiku. Taipgi gau
Šj
LIETUVIS DKNTISTAM
tytos,
si
maitinimo instrukcijas jūsų kal
& So. Leavltt St.^
pasauliui meluoja. Mes nenori P. V. Švirdvitienei ... . $75.00 #;2201 West 22-nd
Chicago
#
boje. 0104 „
Kadan-gi Vilniaus apielinkė
Šeštadienio vakari1 Halsted me priklausyti Varšuvai, nei P. K. Vaišvilienei .. . 15.00 *[Valandos: 9:30 A. M. to 12 N.“
Ši trijų šonų tebėra lietuviška, ir Madis'on gal viii apylinkėse kruvinų rankų globos; mes P. A. Kasparavičienei .. 15.00 |
1:00 P. M. to 8:00 P. M. S
Vardas ....................
o iš ketvirto tik ištautėjusi. keliolika vyrų saliunuose : norime priklausyti ir gyventi P. O. Prielauskienei .. .. 10.00 Adresas
.........
Kadan-gi Vilnius yra ekono krautuvėse pradėjo mainyti nepriklausomai Lietuvai!
Netikėtu mokesčiu
4.75
minis Lietuvos centras,
$5(1 poperines ir net šimtines.
Rengimo Kom.
• Kadan-gi Vilnius priklauso
Sykiu ................... $362.80
Daug išmainė.
Bet veikiai
Lietuvai nemažiau, negu (IniePraktikuoja 1# metai
Iš T0WN OF LAKE.
apsižiurėta, kad netikri piniPalyginimas:
Ofisas 816# Bo. Morgas St.
zno ir Poznanius Lenkijai, o
1 gai.
St.,
Chicago, III.
1 DIDŽIAUSIA UETUyiV CEVERYKŲ
Sausio 30
daugiau, negu Alzacija ir Lo Pašaukta policija. Keliolika
Labk Sųj. 1-nia I<‘jo .............. ........ $1,459.43 Kertė SS-ro
SPECIJ AUSTAS
p. laikė metinį ,4šti i tikimą, Išmokėtu ............... . . 362.80 Moteriškų, VyrlSkų, taipgi chro
taringija Prancūzijai,
KRAUTUVE. SOUTHSIDEJ
žmonių sugaudyta ir pas juos
niškų ilgų.
airis buvo skaitlingas.
Kadan-gi mes čionai susi atrasta klostuotų pinigų.
OFISO VALANDOS: Nuo 16 ryto
Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios
$1,096.63 iki S po pistų, nuo 6 Iki S valan
Pirmiausia apkalbėta kuo Liko .................
rinkusieji esame pri mi ausiai
dų vakare.
$8.p0 vertes už $6.00. Turime
I mados
.. 723.56
Nedėllomle nuo • 1M 8 po plot.
Vilniaus apygardos ir kitų TŪKSTANTIS ŽYDŲ NUŽU pos reikalai. Raportą iš buvu 1919 m. balansas
pilna
eile
moterų čeverykų
■
Telefonas Tardė 687
sio
vakaro
išdavė
p-lė
K.
priešo užgrobtų Ižemių Lietu
nuo
$5.85
iki
$14.00.
DYTA.
Slušnaitė. Pasirodė, kaU vakn Ižde yra ............... $1,820.19
viai,
Kadan-gi Želigovskio apsi Londonas, Vas. 26. — Uk ras pavyko ir gryno pelno da Reiškia, Pirmoji Lab. kuo
ėjimas, kaip ir kitokios poli rainos Žydų Federacija Lon vė $50. Kito vakaro raportą pa veikia nežiūrint, kad pra
4719 S. Ashland Av. Chicago
tiškos judošystės negali likti done gavo žinių, jog pricšbol- išdavė P. T. Veryga pranešda eiti metai labdarybei buvo
sunkus, nes L. L. Paskola bu
be pasmerkimo;
ševiki.nio generolo Balachovi- mas, kad svetainė yra paimta
Todėl sutarta: nvanturisto tcli, Lenkų prietelio, knruo- p. J. J. Elias ant Balandžio 3 vo užėmus geriausią jų dalį.
pamėgdžiotojui avanturistui menė Minsko ir Įlomėlio apy d. Girdėjau, kad tame vakare Veikėjams ir aukotojams šir
Želigovskiui išreikšti panieką, linkėse pakėlusi prieš Žydus bus gražus perstatymas, nes dingas ačiū.
Kada kankinies
dėl
(alroe
ekaudtjlmo, kada re*8Jlmae ali
Tyla.
42 Bros<1wa y New York City
o jo palaikytojai Varšavos vai “pogromus”. Žuvę dauginu vietos Alumnai jau rengiasi
nate ekaltant, siuvant ar tolyn
prie
to.
Daug
buvo
ir
naujų
TIKSI
Kelionė
Be
Persėdimo U NKW YOItKO Per LIBAVA Arba
■turint — tai reliktą, Joe pri
džiai pasmerkimą už bandymą 1 ūksiančio Žydų. Tūkstančiai
H.filIBURGA — EITKŪNUS
valote
krelptlee
i
manę
klausti
atplėšti Vilnių nuo Lietuvos. Žydų vaikų palikę be tėvų. sumanymų, bet juos žadėjo pa
patarimo dėl Jūsų aktų: mano
I LIETUVA
skelbti kiek vėlinu.
20 metų patyrimas sutaikė
w Todėl sutarta tolinus: reika
l4tival lApIsukia kas 14 d. Dideli dviejų srtufeu petite laivei laplenMe:
Jums geriausi patarnavtmę dėl
IŠ
“
DRAUGO
”
OFISO
Susirinkiman buvo atšilau
lauti, kad Vilnius ir apielin- APKRAUSTO NAMUS.
S. S. "LITUANIA” Kove 4
. S. K. “POLONIA” Kevn M
Aklų, Ausų, Nosies Ir Gerklės
M. S. ‘'BSTONIA^Kovo 16
J S. S. “MTUANIA" Apsti 18
Ligos gydoma epecljallsto,
kęs ir kuopos dvasios vadovas, Baltramiejus šimelis
kės be plebiscito , prigulėtų
W.
E.
MONCRUFT,
M.
o.
Visi
laivei
tnri.
{Pulkim
keaeherlus
treėtee kUeeea ItelelvteuM
Lietuvai,
Aną nnklį Evanstone vagys gerb. kun. N. Pakalnis, ir at Jarss f'ekaitia
Kreipkitės prie musų agentų Jūsų mieste arba pas
JOHN J. SMETANA,
Todėl sutarta pagalios: ši npkraustė keluris namus, pa- sivedė svetį gerb. kun. A. Mar- Zenonas Pociui
K. KF.MPP, General IFestem Pesaenger Agent
AKIŲ 8PKCIJALI8TA8
120 Nortli La Heile St., Chicago, lUlnols.
tos rezoliucijos kopi jas,pasiųs iindmni apie $10,000 vertės tinkų. Judviejų ntsilnnkvmas J. Kandis
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