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NEW YORK, lapkr. 15. — Pirm streiko buvo darbuotaČia vakar pakėlė streiką 60,- si gražiuoju susitaikinti. t)irnv
000 rubsiuvių. Tai protestas tuvių darbininkų sąjungos pirprieš įvedamą
naują darbo fminjnkas kaltina darbininkus,
sistemą visose dirbtuvėse.
kad nesusitmkinta. Savinin^
^Seniau darbininkams buvo kai reikalavo padidinti pro
mokama nuo valandų. Šiandie dukciją. Del to jie padaugino
samdytojai įvedė darbo sis ir darbo valand. Darbininką?
temą nuo daiktų (štukų) ir, nežinia kodėl pasipriešino^ di
be to, padaugino darbo valan desnei produkcijai, atsisaky-^
das savaitėje. Pirmiau*' buvo [darni dirbti ilgesnes valandas.
dirbama 41 valanda, šiandie
Tuo tarpu darbininkai k i*
49.
Ta.s darbininkams nepatin Į^taip tvirtina. Jie kaltina dirb
ka. Ir kuomet nieko negelb£- tuvių savininkus už amatų suPasire :
jo protestai žodžiu, taigi dar į tarties sulaužymą.
bininkams paŲko tik vienatinė miant ta sutartimi darbo są
but nustatytos
radikalė priemonė tai streikas. lygos turėjo
Kalbama, kad pakilęs rab., tam t i k r o s komisijos. Savininsiuvjų streikas gali ilgai pra kai su tuom nesutiko.

STERLING, 111.; lapkr. 15.
AVASHINGTON, lap. 15.—
— Čia vienas buvęs " biznie Pranešta, kad visų valstijų na
BELGRADAS, lapkr. 15.— rius " John M. Ąhrens pasiun cionalėje gvardijoje' šiandie
* ^———^————.
^^
Jugoslavijos (serbų) ininiste- tė laišką prezidentui Hardin- skaitoma 132,000 vyrų. Taigi
rių kabinetas nusprendė nepri gui.
kuone lygus skaitlius su repažinti sąjungininkų ambasa
Jis rašo, kad šiandie Ame giiliare armija, j
dorių tarybos' nuosprendžio
rika turi didelj liornų perviršį,
reikale pravestų sienų tarpe
kad tuom tarpfl Rusijoje siau
PRAŠO PALIU0SU0TI . i
Jugoslavijos
ir Albanijos,
DEBSĄ.
čia badas. Tad butų gerai
Tuom tikslu sąjungininkams
tuojaus sukelti! 50 milionų do
pasiųsta nota.
4
VYAŠHINGTON, lap. 15.—
lerių fondą, uz tuos pinigus
Čia tvirtinama, kad- serbų
J nupirkti kortui ir pasiųsti Ru- Aštuoni atžymėti karo vetera
kariuomenė niekur neperėjusi
nai iš Pasaulio Karo Veterasijonr
Albanijos sienų. Tie visi plo
Ahrens sakoį jog tuom ke- j nų sąjungos matėsi su prezitai,
kuriuos
šiandie
serbai
oto j i konferencija jei ir neduos
liu bus pagelbėta, badaujan- j dentu Hanjingu ir prašė pa
WASHINGTON,' alpkr. 15.
kupuoja
priklauso
ne
Albani
tiems i* d a n ^ g e r a padaryta liuosuoti Debsą iš kalėjimo.
Anglija ir Japonija, anot ži geistinų pasekmių, tai, rasi, j i
jai,
bet
Jugoslavijai.
Amerikos ūkininkams, kurie
nių, sutinka su paskelbtu A- pašalins karo pavojų. Nes
Reiškia,
Tautų
Sąjunga
pra
PALEISTAS HAITI SALOS
neturi kur dėti tornlj.
merikos projektu •sumažinti nawjas netolimas ikaras gru- [
vedė
neteisingas
sienas
ir
tai
Tuomi turėtų užsiimti Rau
SEIMAS.
karo laivynus. Abiejų saliu moja Amerikai, Anglijai ir
visa
neteisingai
patvirtino
am
donasis Kryžius.
delegacijos čia tarptautinėje {Japonijai del Pacifiko (Ra basadorių taryba.
Darbininkai sako, kad dar
WASHINGTON, lapkr. 1% sitęsti,
konferencijoje su atsidėjimu miojo) vandenyno.
Čia serbų lakiraščiai šaukia
Kitas svarbus daiktas, tai
streikas paliečia suvirs 3,- bo nuo daiktų grąžinimai reįDAUG žfcCfcft 2UV0
Suv. Valstijų vyriausybės pa
darbuojasi.
Turi nuosavus
neklausyti
ambasadorių
tary
OAfvUtt.
rėdymu paleistas Haiti salos 000 įvairių rūbų gaminimo dir škia tikrą vergiją, prieš ku
slapaus susirinkimus. Susi ne milžiniškų sumų sutaupymas, bos parėdymų ir laįkyti okurią jie turi kovoti.
seimas. Nes seimas atsisakė ltuvių,
ša su savo vyriausybėmis. Nes kas šiandie išleidžiama karo puotėje Albanijos plotus. >
-•
m.
NEW YOltK, lapkr. 15. — priimti naują konstituciją, ku
Amerikos paduotas projektas laivynams.^Čia gatvėse ififisais praeitais rią sustatė Washingtono val
kaip jis didelis, taip didžiaiS Sujudintas visas pasaulis.
PRIREIKUS JURININKAI
v
j metais visokios* nelaimėse žu- džia,
svarbus.
TURI
MIRTI.
Iš Londono pranešta, kad
*
K
v
ivo 864 žmonės. Sužeista apie
Amerika savo paduotu kon
tenai Amerikos projektas su
25,000.
REIKALAUJA VISKĄ VIE
ferencijai projektu skiria kiek
mažinti laivynus padarė ne Gi paštas turi but apsaugotas. I
ŠAI SKELBTI
vienai valstvbei tam tikrą
MUSŲ ATSTOVO PRIE T. pranešti tuos įvykius Tautų
rr
apsakomai didelį įspūdį į vi
VEŽĖJŲ
CHIskaitlių didžiulių ir mažesnių
SĄJUNGOS PROTESTAS. Sąjungos Tan M i, protestuo
sus Anglijos valdininkus ir 0 ' WASHINGTON, lap. 15.
CAGOJE
laivų. Visi kiti likusieji lai
NEW YORK, lapkr. 15. —
ti lenkų valdžiai ir reikalau— Vienam tūkstančiui juri
diplomatus.
^
vai turi but užmesti. Taipat
Senatorius Borah iš Idaho
KAUNAS, X, 15 (Elta). L. ti nubausti asmenis, nusikaltu
ninkų, paskirtų saugoti paštą
projektuojami statyti turi but
Vakar Chicaj^oje sustreika valstijos čia viename susirin
Anglijos spauda nebuvo pa
vyriausybės atstovas prie T. sius aukščiau paminėtame van
nuo plėšikų, karo laivyno sek
suspenduoti. Šiandie statomi sirengusi sutikti tokį didelį
vo 6,000 vežėjui iš ^Internati kime kalbėdamas pastatė rei Sąjungos Kontrolės Komisi
cterrame, ir vėl įvestį įšmėtyretorius Denby pasiuntė tokią
onal Brotherhoį>i of,Teams : kalavimą, idant visos konfe jos p. L Jonynas, gavęs pir I tas įstaigas į jų pirmiau turėlaivai neturi but dirbami. Pa projektą,
Taigi spauda dar
[ telegrama j * (įuanteuv Vą.:
| terš and Chautours Union." rencijoje Wasbing4on^ disku- mas žinias apie Vilniaus įvy rtfcs rūmus.
galiau per dešimtį metų netu- Įi» iki- šiolei negali ..atsikvošėti 4
* Neturi bnt kompromiso
ri but didinami laivynai. Pri- iš tos nuostehos. Tik paskelTag streikas palietė daigelį sijos butų skelbiamos viešai. kius, yra pasiuntęs radiogi-a- j
Lietuvos a t s t o v a s
kovoje su plėšikais. Jeigu du firmų.
reikus £»li but painainoiiM.be, kad projektui mielai pamą ir Huhes aparatu į VaršaJonynas.
jurininku, saugojančiu paštą,
APSISAUGOTI
PLĖŠIKŲ.
Bet tik sutinkant visoms lankiau ja ir sveikina Ameri.
Vežėjai pakė!^* streiką prieš
vą Kontrolės Komisijos pir
"Liet. r .
bus užpultu plėšiko, nei vie-1
trims valstyl>ėms.
ką už jos atvirumą ir drąsą.
užmokesnio sumažinimą.
i
mininkui šio turinio telegra
nas neturi pakelti rankų, bet
Provincijų bankos, Illinois mą:
Toks projektas padarė ne- Visi anglų -laikraščiai sutinTAURAGĖ, X. 13 (Elta).
akimirkoje abudu turi pulti
mažą abiem valstybėm stur- j ka su Amerikos paduoto proMURPHY GAVO 6 METUS valstijoje, darbuojasi apsidrau Spalių 1 d. lenkų valdžios Iš čia iškeltas į Skuodą Teis
plėšiką, šaudymu. Rasi,-vie h
fsti nuo plėšikų. Jos mėgina agentai, drauge su policijos mo tardytojas
prizą. Nes ir tos valstybės i jekto turiniu.
KALĖJIMO.
Butkauskas.
nas jurininkas gali but nužu
tam tikslui apginkluoti aplin buriu atvyko į lietuvių gimna Jam Tauragės nuovadoj tar-\
turi paruošusios
nuosavus
Tas pat yra ir su prancūzų dytas, bet kitas nepaleis gy
projektus. Bet taip skirtingus, spauda. Prancūzai, nereikia vo plėšiko ir apsaugos paštą. Teisėjas Landis vakar pas kinius ūkininkus ir atsitiki ziją šv. Jurgio gat. No. 38 ir naujant" visai išnyko arkliakad vargiai juos paduos, i š ė - j n e i s a k y t i > s u t i n k a su tuom j Paštą turi but pristatyta rei- kelbė nuosprendį, nubauzda- me jos pašaukti kovon prieš išvarė iš klasių vidurinės mo | vagystė. Dabar Tauragės nuo-r
kyklos ir mokytojų seminari vada liko be Tardytojo, kurio
mus gal pataisymams pasiųly- | p r o j e ktu. Tuo labiau kad jie Ikiamon vieton, a r jurininkas [mas kalėjimu ir pinigine pa plėšikus,
jos mokytojus ir mokinius, ne vietoj yra tik Teisingumo Mi
turi menką laivyną ir tuom turi žūti „eidamas savo parei- bauda Tim Murphy ir jo sėb
mus.
ŠMUGELIO KRIZIS.
rus už pastos plėšimus.
atsižvelgiant į tai, kad moks nisterijos Kandidatas. Žmonės^
Nuo svetimų šalių delegatų projektu jų laivynas nepalie- gC.
,
v
las jau vyko, paėmė taipat i r | skundžiasi, kad tik vėl arklia"Visuomet ginklus laikyki-f Tim Murpby gavo 6 metus
patirta, kad konferencija A- jčiamas.
merikos projektą padės savo
Prancūzai moka gerintis A- te rankose ir, prireikus, Sau kalėjimo ir 30,000 dol. pabau-j JONIŠKIS, (Eltos k.) Ant visą gimnazijos inventorių.
vagystė nepradėtų platintis.
Latvijos
sienos
ramu.
Šmu
Gimnazijos Direktorius p. j
diskusijų pagrindan ir tuom* m^rikai. Taigi jie augština kitę ir šaukite be pasigailėji dos.
"Liet."
gelis
menkas.
Pastaruoju
lai
Vincenzo Cosmano 4 metus
Biržiška, kuris gyveno tame
remdamies stums darbą to- m usų vyriausybe. Girdi, tas mo. >>
[ir 10,000 dol. Paut Volanti du ku kontrabanda gabenama iš bute, buvo taipat išmestas į
liau.
projektas, tai tikras saulės
ŠVĖKŠNA, X. 13. (Eltos)
Lietuvos
arklius,
nes
Latvi
gatvę su savo šeimyna.
Delegacijų pirmininkai, kiek spindulys vargstančiai žmoni- SVEIKINIMASIS KENKS metu ir 10,000 dol. Edwar<L
kar.) Apskrities valdybos pa-_
jos
arkliai
dvigubai
branges
Geirum
4
metus
ir
20,000
dol.
••Mokiniai, išvaryti iš klasių, siūlymu, viršaičio čia renkas
žinoma, karštai sutinka Ame- jai. Gal tas ir tiesa, jei jis
MINGAS S. V. TAUTAI.
ni,
negu
Lietuvoje.
pabaudos.
grupavos aplink gimnazijos mos vaikų mokslo amžiaus sta
rikos projektą. Bet definiti- duotų geras pasekmes,
rūmus. Policija, raiti žanda tistikos žinios. Atsirado dar
vio atsinešimo negali reikšti
Lygiai ir japonų spauda suNEW YOR, lapkr. 15. —
taip ilgai, kaip ilgai negaus tiko projektą su pasitenkini- Sveikumo ekspertas, Dr. Fran- MILIARDO DOL. BANKOS
Anot Vanderlipo, centralės rai ir lenkų gimnazijos moki tokių tamsių pilfečių, kurie jo
žinių ir reikalingų instrukci- niu. Japonijos diplomatai ir- cesco X. Sauchelli, tvirtina,
PLENAI VYKSTA.
Ruropos valstybės mielai su niai su lazdomis užpuolė lie kių žinių suteikti nenorėjo..
jų nuo savo valdžių.
I gi taria pasitenkinimo žodį. kad S. Valstijų tautai grumo-.
tinka su jo visais projektais. tuvius mokinius, ir mušė iuos Valsčiaus taryba visus tuoa;
Vanderlip
keliauja
Amerikon.
Be
Aiški diplomatija.
*. * ? J i e mintija, tai jau ju ja pavojaus nuo sveikinimoNes joms pakarto nuolat spau pagaliais ir lazdomis. Daug [ piliečius nubaudė po 50 auksi>
lietuvių vaikų buvo sumušti
pačių dalykas. Nes tuo pro- sj rankomis papročio.
"Liet."
LONDONAS,. lapkr. 15. — zdinti poperinius pinigus, ku= ligi kraujo ir sunkiai sužeisti. nų.
Suvažiavusios
delegacijos ! j e ktu skaldomas dailus japo- " Prezidentas Wilsonas šian
Frank Vanderlip
iŠ Nevv rių spauzdinimui nesimato gaSpalįą 5 d. lenkų valdžios Paroje, lapkr. 13—14, Cht-~
visai nesitikėjo, kad Amerikos! n u karo laivynas ir dar dai- die kenčia nuo perdidelio ner
e
r
atstovai išvarė* lauk lietuvių cagoJ pavogta 9 automobi
diplomatija neturi savy jokios'lesnė tam laivynui programa, vų intempimo del to papro-v Yorko rytoj iškeliauja į Ame lo.
savimeilės.
Be jokių nerei- kuri su atsidėjimu įgyvendi- Čio,,, sako Sauchelli. "Tasai riką. Jis sako, kad jo pienai Ypač blogame padėjime šian vaikus iš prieglaudos, vadina- liai.
įsteigti "Amerikos if Euro die yra Lenkija ir Austrija.' m o s Didžioji lietuvių priegkalingų ir tuščių išvedžiojimų narna.
paprotys tai svarbiausias irlj
pasakyta, ko Amerika nori. Vakar čia oficialiai paskel pulkinnk. Theodore Roosvelto pos *Aukso Atsargos Banką" [Abidvi tos valstybės stovi ant lauda Subačiaus gat.
I O R l A S - ~ š i a n d i e nep*st<>Kitos valstybės sutinka ar ne bta, kad Anglija priims Ame mirties faktorius. I r aš stip (visoj centralėj Europoj mie bankrutijimo slenksčio. Kaip
Be to, jie rekvizavo b u t ą | v u s o r a s » m a ž a atmaina tem>
sutinka, bet Amerika nesle- rikos projektą principe. Tą riai tikiu, k a d tas pat be lai lai sutikta ir tik laukiama, vienur , taip kitur b a n k r u t i j i - l P o n a m a r i u ^ a t XT, kur turėjo jPeratarpje.
*
v,
pat padarys ir Japonija. Tei ko į kapus nuvarė ir Enrico, kuomet tie pienai bus vykina- mas įvyks tuomet, kuomet per { ' b u t i i k « r t a l i e t u v i u Pneglau.
pia savo minties.
Ką min
i mi.
i
giau tolesnis konferencijos pa ^ a m s o . ' '
t
daug bus pridirbta poperiniųi d a i r i š v a r ė *° l i e t u v i u v a i t i ja, tai ir sako. Tam tikslui
Ta banką, anot pienų, turėr]
sėkiu ingumas prigulės nuo tų
Dr.
Sauchelli
stovi
už
tai.
pinigų ir žmonės atsisakys kų.
nereikalingos ceremonijos.
valstybių paduotų pataisymų kad rankomis sveikinimosi pa-\ pagrindinį vieno miliardo auk juos imti!
Be to, jie uždare Lietuvių
Svetimų šalių pinigų vertė,
v
Tas taigi labiausia ir nuste
sinių
dolierių
kapitalą.
Banką
Prekybos ir Pramonės Banką- mainant nemažiau 25,000 doAmerikos projektui.
protys* Amerikoje butų panai
Lenkijoj
ir
Austrijoj
šian
bino delegacijas.
Viliuuje; visas Banko turtas Iferių lapkr. 14 buvo tokia pa*
Svarbiausias daiktas y r a kintas: Tečiau jo panaikini tad išleis nuosakus pinigus.
die
jau
pasitaiko
vietų,
kur
Čia -reiškiama viltis, kadtas, kad Amerika veikia su vi
Tie pinigai bus paleisti apy
buvo konfiskuotas. Lenkų vy-J^al Merchants Loan & Trust
mui,
jo
nuomonė,
ims
gana
šiandie konferencijos sesijoje su atvirumu i r be jokios sa
žmonės
atsisako
imti,
taigi
varton tose šalyse, kurios pri
riausybė atsisakė įregistruoti Company:
daug
laiko.
jau bus gal raportuojamas vimeilės.
ir
pripažinti
poperinius
pini
sidės prie bankos.
Nori palengvinti
"Laimės" koperatyvą, kad Anglijos sterl. svarui 3.75
pačių vyriausybių^ atsinešimas sau, kitoms didžiulėms vals LONDONAS, lapkr. 14. — ^Fuo, keliu Vanderlip /nori gus pinigais.
tuo būdu turėtų progos jį už Įprancijos šimtui frank. 7.33
,,
į Amerikos paduotą projektą. tybėms i r visam pasauliui.
Paskelbta, kad šiandie Ang- padaryti
gerą "businessą
Vanderlip keliauja Ameri daryti, kaipo ^neįregistruotą. Italijos šimtui lirų
3.97
\
Apie pačią
konferenciją
įijoje >esama 1,722,800 bedar- [tAmerikos kapitalistams ir pa- kon. Svarbiausias ądiktas da- Smulkmenos bus praneštos Vokiečių šimtui marfeių .40
daug yra visokių kaltyų. Vie- SKAITYKITE IR PLATIN- b i u - T a i ^ k ū r k a s jaugiau nei jivarkyti tų šalių finansinę pa-J bar gauti sutikimas pačios [vėliau,
(Lietuvos šimtui auksinų .40
iri vienaip, kiti kitaip sąpro<
M
mėne8
A
i
KITĘ DRAUGA
^ ^ ^
iSuv. Valstijų vyriausybės.
j Griežtai prašome t u o j a u Lenkų šimtui markių
.04
s U^
tauįa. Daugelis tvirtina, kad

Pranešta. Duos Savo Pasiųlymus
Projektui

PINIGįĮ KURSAS,

N

r
-

intra^enis, fcapkr. 1§, 1921

DRAU6A*

ršsusybėv Seimas, negali dau- įgali labai p a k e l k i t Bet j r a buk aš nesutinkąs, kad butų, IIHIHIHIHIHIHHIHIHIHimiTWIPHIMIIMm
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS
giaus Lietuvai gero padaryti priem«*hĮ kad sąmoningai jų šėrininkų susirinkimas sušauk
1
(4
kiek yra padarę ir daro, tai vartojant; galima ir kaktos ne ta — grynas melps. Niekur ir !
Visas pasaulis saukia už ga
a Naujienos" norėdamos sa
Lygiai džiaugtumės ir "Nau visai ne del savo blogą no- sukulus, sieną pramušti... Bet niekam tokių nesąmonių aš
Bala kasdiena iftdcjnu nedėldienlnui
lutina, taikos įvykdymą Euro vo skaitytojams parodyti kaip jienomis", kad jos sektų " Tri
mat
jos
"Naujienų",
"Kėlei-Lneesmi
sakęs.
Pagalios,
jeigu
rų, ne del tinginio, bet, kad
PRENUMERATOS KAINA:
poje. Šaukia, kad nors kartą Lietuva tapo "itrikščionių De- mitą" i r rašydamos straip^
ir Ko smegeninėms ne-Vkas nors šitą susirinkimą a- CHICAGOJE I R UŽSIENY/B;
sių dienų apystovose neįsten vio",
tenai įvyktų pageidaujamoji mokratų" "parduota", surado nius, rašytų? juos tokia, pat f©r-.
,
SS.00
preinamos? perdaug jus ponai tidėlioja, tai ne Jamontas ir
gia dangiaus, padarytis
4.00
ramybė. Tečiau kam reiktų, Lietuvoje
einantį laikraštį ma ir tokiems pat tikslams ką'
esate
apsišvietę
partijine
ir
ne
jo
draugai,
bet
patg
p
Abejojame ar tie žmonės iš
81 V. VALST.
tas to šauksmo neklauso. Kai "Trimitą", ištraukė iš jo ir "Trimitas".
Metama
$«.00
Grigaitis su "Naujienų" Ben
"Naujienų", "Keleivio" ir keršto šviesa!...
kam toji taika ir ramybė butų straipsnio kelis sakinius, at
FuseJ Metų
8.00
Bet "Naujienos*' kolioja jiems panašių redakeijų įsteng
Kad ir sunkiai vykstančios drovės valdyba pryšaky. Ko Prenumerata, mokaei iškalno. Lai
tikras peilis, taigi ir galas.
virkščiai apvertė ir gąsdina valdžią viąai kitais tikslais. Jos< tų ir tiek padaryti... bet jos ir •derybos, kad ir netobula tai dėl jie neskelbia Direkcijos kas skaitosi nuo užairašymo dienos
aa nuo Naujų Metų. Norint permai
Kuomet retkarčiais žymes amerikiečius...
nori tuos visus daromus val tikslo visai neturi Lietuvai ir ka, bet gi yra geriaus nei pat posėdį ir tuo būdu neprileidžia nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
nieji žmonės pakelia rimta sau
senas adresas. Pinigai geriausia sių
Tiesa, Šaulių Sąjungos or džiai priekaištus, neva Lietu- jos žmonėms gera daryti, jų sai geriausis karas. Tąja tai direktorius .šėrininkų susirin-* sti
iiperkant krasoje ar ezprese "Mokarną, tuomet ir pati Prancija ganas "Trimitas" rašo prieš
ney
Order" arba {dedant pinigus 1
vą gelbėdama, panaudoti savo ^kslm t a i ^ 1 ^ ^ partijiniai sykle, kiek yra galima, sten kimą skelbti? Tik dėlto, kad registruota
laišką.
prisideda prie to abelnojo šau P. Hymanso projektą ir tai
partijai, jos "gėrę norų" « giasi naudotis ir Lietuvos vi jie to susirinkimo nenori. Vis
"DRAUGAS" PUBL. CO.
ksmo. Mat, ir jai rnpinti ramy labai gerai ir kitaip būti ne garsinimui, tuo pačiu daryda reikalai...
dėlto,
ponas
Grigaitis
nori
sa
suomenė
ir
jos
vyriausybė.
>>
Jeigu "Naujienos" ^pers
bė Europoje.
4334 a Oakley A ve., Chicago,
gali.
mos Lietuvos priešų agento kaičiusios telegrafo pranešimą, Bet antros taisyklės Lietuva vo skaitytojus įtikinti, kad
Nelemtoji taikos konferenci
Tel Eoosevelt 7791
Tam yra dvi priežastįsi. 1) darbą. Tai yra labai nesąžinin kad Lietuvos Ministerių Ka taipat nepamiršta.
'tikrasai visa to kaltininkas yja 1919 metais Paryžiuje su
kad IŠaulių Sąjunga yra pi gas darbas. J i s yra panašus binetas yra nutaręs su pasta
— Nori taikos — rengkis ra — Jamontas ir tie "kiti *nmmtuiiiiiiimimiiiimiiiumifmim
griovė vokiečių niilitariznią.
liečių karinė organizacija kuri, to pusgalvio darbui, kuris ma bomis priimti "Tautų Sąjun karam
skundikai ".Ištikro, tas žmogus
Bet ta pati konferencija po
"meluoja, kaip pasamdytas". bet ir pačią "Naujienų" Ben-r "
imasi Lietuvą ginti ne diplo tydamas kad upėje žmogus gos" nutarimą del derybų su •
Svečias.
draug iš vystyklų paliuosavo
drovę. Dienraščio bendrovei ji
matinėmis priemonėmis, bet skęsta, nesiima jį gelbėti, bet Lenkija, tą taip suprato, kad
Toks
jau
melas
yra
ir
apie
prancūzų militarizmą.
karinėmis ir 2) kad tai yra' į jį ramiai žiuri, o tik šaukia į "Lietuva tapo parduota", tai
tuos aštuonius šimtus dolerių, sai daro skriaudos netik idė
Pakilęs ant kojų prancūzų
daroma netiek valdžią (nupeik praeirins, norėdamas parodyti nieko nuostabaus. Nes kaip pa
apie kuriuos ponas Grigaitis jos, bet ir biznio žvilgsniu: į
militarizmas tą savo nedora
ti, bet svarbiausia per spaudą, savo "mielaširdystę" gelbė- sirodo iš "Naujienų" veda
"kalba. Ką Jamontas gali ir laikraštį, kuriame turi vietos
dvasią įkvėpė lenkams ir ser
gelbėkimf... Visai nepai mos politikos ir jų straipsnių Redakcija neima atsakomybės. ką negali užmokėti, ponas paties pono Grigaičio ir jo sė
parodyti tuo'savo žygiu užsi kim,
bams.
"*
enių šnipams, kad Lietuvos vi-' sydamas, kad del jo pasigarsi- — "Naujienos" gyvena ne Atsakymas "Naujienų" Fal- Grigaitis tegul nesirūpina. Sa- brų melai bei falsikacijos, žmo
Lenkija ir Jugoslavija (šią
:vo bilas Jamontas visuomet nės pradeda žiūrėti kaipo į
suomenė yra pasirįžusi budriai nimo noro, žmogus tuo tarpu nuoseklia realia politika, bet
sifikatoriui.
valstybę valdo serbai) yra
apmokėjo ir apmokės. To ne visuomenė*
demoralizavimo,
sergėti Lietuvos nepriklauso gali nuskęsti ir gelbėti nebe tik dienos įspūdžiais. Ir tai
K
Naujienų" nr. 26*2 ponas
Prancijos padarai. Prancija,
padarė tiktai Pius Grigaitis ir ne jos švietimo įmonę.
mybę ir karinės piliečių jėgos liks ką...
tuose
įspudžiose
net
nemoka
Pius
Grigaitis
ir
vėl
gavo
proLenkija ir Jugoslavija yra trys
luti jo sėbrai, kurie iki šiol eik
budi.
Jeigu tečiaus ponas Grigai
* * Naujienos 9 * ima * * Trimi
'gos
pasigirti
savo
nekaltybe.
visai
orientuotis.
Šitaip
dien
militaristinės seserys. Vyriau
Šitokiais žygiais "Trimi tą", Kr. Demokratus nujuo raštis vedamai tik gerą var Jisai, žmogelis, prisimygdamas vojo "Naujienų" Bendrovės tis ir jo pažebotieji sekėjai vi
sioji iš jų yra Prancija. Anostas",
kurį mes gan gerai pa dinti norėdamos, bet jei jos dą lietuvių spaudai gadina... tikrina,, kad aš atidėliojai by- pinigus — bylai vesti. Nuo eik sa to dar nesupranta, tai yra
dvi jaunesnės vyresniosios klažįstame, tik džiaugiamės, nes žinotų, kas tame "Trimite" Jki nebuvau su iNaujienomis' lą, kuri tapo užvesta prieš jį vojimo "Naujienų" Bendrovės labai bloga. Juk visiems ga
uso. Nes vyresnioji nors pati
trimitoja, tai jo ištolo, iš prin arčiaus susipažinęs, aš apie'jas* Į ir kitus jo sėbrus.
pinigu juos buvo galima sulai li but aišku, kad Grigaitis,
alksta ir vargsta, tečiau pas Lietuvai jis naudą daro.
Jurgelionis ir kompanija buvo
Juk šitokį balsai ir visuo cipo, bijotų jo pamatyti... Juk taip blogai nenorėjau manytL
Kadangi tas žmogus jau kyti tiktai pagelba teismo.
kutiniais savo frankais anas
tame "Trimite" tai "trimi
Vietoj klaidinti "Naujienų" pasikėsinę pasigrobti į savo
Ar-gi "Naujienų" Bedakto- nebepirmą kartą šitokius pra
šelpia. Šelpia, kad anos butų menės protestai, yra Lietuvos
rankas "Naujienų" Bendrovę.
tuoja" tie patys "nelabieji" riu& nėra girdėjęs, kad ir pir
simanymus skelbia, esmi pri Bendrovės šėrininkus ir pačius
miHtaristinės, kad nepaliautų Vyriausybei būtinai reikalin
gi. Mūsų valdžios atstovai ro Krikščionių Demokratų "pa masis P. Hymanso projektai* verstas pasakyti kaip dalykai dienraščio skaitytojus, ponas Ponas Grigaitis, jeigu jis ir
drumsčiusios ramybės.
šimtą metų. gyventų, šito už
kalikai"!-.
principialiai buvo Lietuvos 'stovi ižtikrųjų. Yra taip. Ma Grigaitis geriau padarytų, jei
Bei to šiandie Lenkija oku do juos užsienių diplomatams
u Naujienų" Eedaktoriui tisiginti nepajėgs. Tad, juo
ir
sako:
štai
ko
Lietuvos
vivyriausybės priimtas. Tai yra no advokatas p. Harold O. gu jis kartą ant visados pa
puoja ir savinasi svetimų šalių
daugiau jisai meluoja ir šmei
plotus. Tą pat daro ir Jugos suomene nori, o mes būdami krai bus plaukai pakaušy at buvo pripažinta, kad Lietuva Mulks, per pastarąsias dvi sa- sakytų, būtent, ar prieš "Nau
jos įgaliotiniai nei negalime sistoję iš baimės tai išgirdus.- su Lenkija, kaip ir su kitomis ,'vaiti vedė kitą bylą už Illinois jienų" vedėjus yra išduota in- žia kitus, tuo labiau pats sa
lavija.
ve išduoda ir kartu kenkia
Šiandie lenkai nepasitraukia nuo šito atsisakyti!... Tai yra Juk jis atsisėdo ant dinamito kaimynėmis valstybėmis, neri valstijos ribų. Sugrįžti Chica- džkmkšenoy ar ne? Pagalios,
bendrovei. Bet tiek to. JJž pa
iš Vilniaus ir iš kitų Lietuvos galingas argumentas. Juk jei bačkos!... Šitais savo žygiais, ne karo, bet taikos. Nes kas- gon jisai nieku būdu nega ar ponui Grigaičiui, Jurgeliodarytus "Naujienų" Bendro-^
1
plotų Paryžiaus liepiami. Ser gu visuomenė nieko nesakytų, kaip tik jis savo amžinuosius gi galėjo būti atmetus princi- lėjo, ir todėl mano užvestoji niui ir kompanijai yra uždrauvei nuostolius — idėjiniu ir
bai terorizuoja Albaniją pran* laikraščiai pritarinėtu užsie priešus — Kr.—-Demokratus, pą, kad mes nenorime su len prieš p. Grigaitį bei kitus jo >sfa imti pinigus iš ' Naujienų'
nio diplomatų tikslams, tai yra nenujuodinęs, bet išprauv- kais tartis, tai reiškia norime sėbrus byla, norint nenorint, Bendrovės iždo — samdymui medžiaginiu žvilgsniais — po
cuzų remiami.
nas Grigaitis ir jo šėrai turės
Kaip Jugoslaviją, taip Len musų vyriausybė ir pamato ne-'sęs! Matot kaip "Naujienos" pradėti karą f Juk dar pasaulis turėjo but atidėta. Visa tai advokato ir pači© bylos lėšoms atsakyti. Tegul jis žino, kad
kiją prancūzai
militaristai turėtų parodyti užsieniui, kad tankiai kitiems duobę bekas- nežino valstybių tarpe kitokių ponas Pius Grigaitis labai ge dengti ?Ponas Grigaitis iki šiol- aš apmokėsiu netiktai savo bi
stengiasi padaryti didelėmis mes norime nepriklausomybės! damoš pačios jon įpuola... Tai sąntikių — arba taika arba rai žino, o vienok jisai prasi dienraščio skaitytojams tikri
las, bet kartu priversiu, kad
Taigi neretai yra daroma iš atsitinka netik su "Naujieno karas. Bet mat nors pirmasis mano ir klaidina "Naujienų" no, kad teisėjas Ryner tokio
valstybėmis.
butų apmokėta ir tos bilos, ku
indžionkšeno
nėra
davęs
it
kad
mis",
bet
ir
su
visais,
kurie
valdžios
ir
seimo
pastangų
ne
skaitytojus.
Matyt
p.
Grigaitis
P.
Hymanso
projektas
princi
Taigi tos trys militarės se
rias padarė ponas Grigaitis
jo
sėbrams
neuždrausta
imti
dirba
iš
pagiežos,
nesąžiningą
oficialiu
keliu,
kad
liaudis
ir
melus
ir
falsifikacijas
taip
pa
pe
buvo
priimtas,
bet
mūsų
serys šiandie drumsčia ramybę
su savo sėbrais — iš "Naujie
delegacijos kontrprojektas pa mylėjo, kad nuo jų nieku bū pinigus iš "Naujienų" Bendro
Europoje. Jos yra biaurios Eu spauda pakeltu protesto balsą darbą.
nų "Bendrovės iždo. Laikrašty
Mes visi turime gerai žinoti, darė tai, kad liki faktmai ne du nebegali atsisakyti. Tik jis vės iždo — kaip kad pasakyta
ropos kūne votys. Kaip ilgai prieš vieną ar kitą užsienio
ponas Grigaitis gali smarkau
indžionkšene.
Bet
kada
laik
kad
tie
žmonės,
kurie
šiandien
turėtų
žinoti,
kad
tokiais
diplomatų
daromą
žygį.
Tą
pa
priimtas!
jo s nebus nugydytos, taip il
ti^ gali falsifikuoti ir šmeižti, vyriausybės
Lygiai taip yra ir su ant- "triksais" toli eiti negalima: raščiuose buvo paskelbta to bet ant kaltinamųjų suolo to
gai nebus taikos ir ramybės tvirtina ir M. Krupavičiaus, stovi Lietuvos
Europoje ir pačiuose Balka Kr. Demokratų Partijos Pi r-' priešaky, ištikrųjų Lietuvai tik ^ rtt0 įu Hymanso projektu; nors kada nors tie p. Grigaičio me- indžionkšeno kopija — anglų
kiais "triksais" jis tikrai ne
mininko raštas nesenai tilpęs gero nori ir daro viską, kas'jis y r a pri*eipe priimtas bet lai išeis į aikštę. " Naujienų kalba — ponas Grigaitis nunuose.
pasirodys. Tegul jis visa tai
Bet kaip jas pagydyti! Tai '.'Drauge", kad jie patys darė tik yra galima daryti oficialiu padarytos pataisos ir toa, vėl Bendrovės šėrininkai ir patys ftilo, tarytum vandens įsisrė
fsideda į galvą.
nelengvas darbas. Ši Wasliing- pastangų, kad sukėlus visuo ir neoficialiu keliu, kari lietu- g ^ būti tokias, kad jis liks to dienraščio skaitytojai pa bęs. Ko jisai tyli?
i
1
va
ir
jos
žmonės
taptų
lai
K
Jamontas,
faktinai nepriimtas. Kitaip bū matys, jogei p. Grigaitis lošė
"Naujiena" Bendrovės šėtono konferencija stengsis pa menėje protestų prieš P. Hy
daryti kokią nors operaciją, manso pasiūlymą. Nes tie pro mingi, šiurkščios tarptautinių ti negalėjo. Atmetus derybas, fbegėdingo demagogo rolę. Nė- rindnkai ir to dienraščio skai733 W. 19^-th Street
bet ar pavyks. Pakol tečiau s testai duoda argumentų vy santikiavimų sąlygos, kuries jlcas belieka daryti? Karą pra- ra reikalo aiškinti, kad už to- tytoįai turėtų pareikalauti, n Naujienų" B-vės direktorius.
konferencijos—chirurgo peilis riausybei pamatuojant savo rei nepripažįsta jokių sentimentų, d£ti! Gal į o ir reikės griebtis, kius te* demagogo "nuupel- kad tas demagogas sustotų.
militarizmo voties neperpiaus, kalavimus prieš užsienį atme dažnai priverčia ir Lietuvą jų bet tam reikalingos atsakan nus"
bus atiduota ir užsitar Savo melais ir falsifikacijomis Nėra geresnio ženklo tautos
nelaimingoji Europa dar ilgai tant jų pasiūlymus, statant dyglius pajausti
čios sąlygos — kakta sienos nautas "nagradas".
ponas Grigaitis žemina netik doros puolimo kaip stokaviturės kentėti.
savo reikalavimus.
Jeigu šiandien Lietuvos Vy- nepramuš!? o kaktai tas žygis
Ponas Grigaitis, beto, sako tai laikraštininkų profesiją, mas geisti gero savo kraštui.
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moteriškė jos stovyj nebūtų nei patėmiju- draugijoje įtikti, būti pavydu kitiems,
Galop, tarsi svyruodama atsakė:
Ji pažvelgė į jį su panieka,, ir nekan
tapti garsi ir visų ieškoma.
si, erzino ir kankino ją. triai užklausė;
,
— Tikrai nežinau, bet man rodos kad
dviejų tūkstančių auksinų užteks.
Kuomet jį pamatė savo prastų tarnaitę
Turėjo viena draugę »u kuria lankydavo
— Ir kuogi pridengsiu nugarą!
Jis nubalo. Tiek buvo sutaupęs šautuvui
Ji buvo viena iš tų gražių ir žavėjančių apsivilkusių nudėvėtais rūbais, jos vai- mokyklą. Bet prie jos nebenorėjo eiti, nes
Jis nepamąstė apie tai.
mergelių, kurios tarsi per likimo klaidą nentuvę lankė tylue rūmai papuošti iš kuomet pagrįždavo, namo kelias dienas
— Gi, mikčiojo jis, tie rūbai kuriuos besirengdamas medžioklėn ant Nautero ly
pakliūva į raštininkų šeimynas. Ji neturė- . austais dekiais ir išklotus persų kilimais. veffkdavov
nešioji eidama teatran* Man* jie atrodo la gumos kur jo draugai kas šventadienį- ėįa
}
jo kraičio, nei vilties, nei priemonių dėlei
kurapkų šaudyti.
Vieną vakar% jos. vyiaą su ffcdfcyrio ei bai.. —
Aukštos bronzinės žvakidės apšvietė
kurių
ji
butų
numylėta
ir
pa- kambarius minkšta šviesa. Du taniu nuo sena įėjo laikydamas rankoje dkietį konBet ji# atsakė:
Jis nutilo, nustebęs, matant savo pačią
galiaus
ištekėjusi
už
kokio
nors lat stovėjo prie durų pasitikdami svečius. vertą.
— Gerai Duodu, pasistenk nusipirkti
beverkiant. Dvi didelės ašaros tryško iš
turtingo ir atsižymėjusio vyro. Užtai Ji svajojo apie didingus salonus pripil
— Še r tarė jis įduodamas jai, čia del ta akių ir riedėjo per veidą.
*
gražią, suknia.
ji sutiko ištekėti už paprasto Švietime dytus brangiai išdrožinėtais rakandais. Ji vęs. '
^
Puotos diena artinosi. Suknia jau buvo
— Kas-kas pasidarė ? ves atsigaudainas
Ministerijos raštvedžio.
šypsojos kuomet jos mintyse atsiskleis
nupirkta. Bet ponia Luzienė atrodė ne
Staigiai atplėšusi konvertą ji ištraukė užklausė vyras.
. Jos rūbai buvo prasti, nes neturėjo iš davo rožiniu šilku ištaisytas moterų sa laiškeli ant kurio buvo atspausta:
Nustelbusi savo skausmą nusišluotė vei smagi, nervuota. Vieną vakarą jos vyras
ko gauti geresnių. Ji jautėsi nelaiminga, lonas, koketiškai apšlakstytas kvepalais,
"Švietimo Ministeris ir Ponia. Jurgis ir dus ir ramiu balsu atsakė:
užklausė.
kaip moteriškė jaučiasi nupuolusi nuo sau kuriame penktą, valandą priimama artimi Morta Kamponai kvieeia Tamistas į Mi
— Nieko; tiktai negaliu eiti į pucftą. Ne
— Brangioji, kas tau? Eikš, pasakyk.
tinkamos padėties. Eeikia suprasti kad draugai, moterys, atsižymėję vyrai kurių nisterijos rumue, antradienio vakare^ Sau turiu, suknios. Pasiimk tą pakvietimą ir Tavo pasielgimas man nesuprantamas, tie
tarp moterų nėra nei luomo nei rasių. Jų žvilgsnį kiekviena moteris pavyiižiai sio 18.
paduok kuriam iš, savo bendrų. Gal ju pa siog keistas šiomis dienomis.
grožė, grakštumas, žavesys atstoja gimi gaudo ir brangina.
Perskaičiusi, užuot apsidžiaugti kaip ti' geriau pasipuošusi negu aš.
Ir ji atsakė:
me arba šeimynos aristotkratingumą. Pri
Kuomet ji atsisėdo pietauti prie apva jos vyras tikėjos* jį manetė $ su panieka^
Jis įpuolė j desperacija. Paskui nusi
— Erzinuots neturėdama nei jokio žem
gimtas švelnumas, lipšnumas, yra jų vie laus stalo priešais ja sėdėjo jos vyras. Pa murmėdama.
ramino :
čiūgo, nei vieno brangakmenio, nėr kuo
natinis kraitis, kurs prilygsta turtingiau ėmęs lėkštę, sėmė sriubą linksmai pagir-yr Ko nori kad su jiro d-ryčiau?
— Palauk, Matilda, pažnirėsiva. Kiek pasipuošti. Aš atrodysiu kai vargo pasiun
sių ponių ypatybėms.
į—Gi mano, mieloji, aš maumu kad kamuotų tinkama suknia, karia gaiėtamei tinė. Verčiau visai neiti.
daraaa: -^Niekur nesu ragavęs taip gar
Jausdama gimusi gyvenimo patogy džios sriubos kokios gaunu namie. — Ji džiaugsies* Žinai kad retai kada pasirodai reikalui atėju s ir kitą kartą užsivilkti? Ka
— Galėtumei gėlėmis pasikaišyti. ~Šhio
!
bėms ir pertekliui, ji nuolat kentėjo. Ji tuomet svajodavo apie iškilmingus pietus> viešai, it štai geriausia proga. Turėjau tokio gražaus, bet ne per brangaus ?
metu jom s geriausias seaonas. Už dvider,
kiimtofli matydama, savo skurdų namelį, puošnius stalus, žibančius indus.
nemaža vargo pakol pakvietimą gavau.
Sekundą/ užsimąstė. Greitai suimtoje šintts auksinų gali gauti dvi ir tris pui
sienų apiplyšusias popieras, sulūžusias
Ji neturėjo puikių drabužių, nei žem Visi nori eiti, o tokia užkvietimai ne vi ir kartu garvojo kiefc pinigų jį galėtų tau kiausias rosres.
kėdes, po kelis kartus susiuvinėtus lango čiūgų — nieko. O puoštis ji labai mėgo. siems bendradarbiams duodami. Tu žinai paus raštvedžio paprašyti kad nesutiktų
Ji nesutiko.
uždangalus. Visi tie daiktai kurių kita Ji jautė kad del jų ji sutverta. Ji norėjo kad visi oficialius asmenys susirinks tenai, pasipriešinimo.
(Bus daugiau)
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DR, A. L RUTKAUSKAS!
GYDYTOJA* i i
Wt$BtįtĖį^šĘ
4441 South Western Ave,
Telefonas Lafkyette 4144
Valandos: 9-11 rytala, 1-2 poj
jpietų ir 7-8 vakarais. Nedėldle
jniala tiktai po alėtų 1 Iki 5 T.

OR. 6. M. GLASER
Praktikuoja 80- metai
Ofisas 3148 So. Morgan St.
Kerte S8nd St.,
Chicago, Dl.
SPECIJALISTAS
Vyriškų Ir eteonlskų
Ilgų
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto
iki S po pietų, nuo B Iki 8 vak.
Nedėliomis nuo 1 iki r po pietų
Telefonas Yards 887
»•»»•»•• •• xwįww>aa—
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I* ATSTOVO PASITIKIMO Česna įsirašė į amianus narius REGISTRUOTI LAIŠKAI.
IŠKILMĖS.
ir į m o k ė j o 35 dol., 2 ) Vargoni( į ^ ^ Language Inf. Service)
ninkas Stasys Daunoras įsirašė
Siųsdami registruotus IaišPhiladelphia, Pa. — Spalio amžinuoju ir įmokėjo 35 dol.,
JUH.11
Dr. M. T. STRIKOL'IS j f '
=
29 d., 4 vai. p. p. į šį mieste 3) ir Pranciška Sabartė įsira- j kus a r čionai Amerikoje ar
• L i e t u v i s Gydytojas ir Chirurgas J
^1
pribuvo gerb. Lietuvos Atstf> šė į amžinuosius narius ir į- Lietuvoje, ant laiško konverPEOPLES TEATRO NAME
f
• l € 1 6 W. 47th St.
Tel. Boul. 16ol
fvas V. Čarneckis. Miesto val mokėjo 35 dolerius. Ir 43 meti to patartina parašyti žodžius
•VALANDOS: nuo 6 iki 8 vakare.I
• Lietuvė motina iš Bostono rašo:
jNedoliomis nuo 10 iki 11 ryte.j
GYDYTOJAS IR CHJLRtlKGAS
" r e t u r n receipt reąuested" an
dininkai
jį
labai
prielankiai
nių.
Suorganizuota
&v.
Kaz.
• B e s . 2914 West 43rd Street
48S1 So. Ashland A ve.
•no ryto iki pietų.
priėmė. Miesto majoras davė Dr-jbs kuopa kurios pirminin gliškai, kas reiškia prašyta
"Kad ji negalėjo žindyti kūdikio. Ji bandė J
TeL Yards 884
Telefonas McKinley 263'
OFISO V A L :
savo išpuoštą automobilių i? ku išrinkta kleb. kun. P. Čtes- sugrąžinti kvitą. Tokiu būdu
visokias rųsis ir maišinius pieno, bet niekas
8 iki 10 v. ryto, 1. iki 1 Ir 7 iki
paštas su laišku pasiunčia rau
palydovus.
P v.
na.
kūdikiui nebuvo tinkama iki gydytojas
rel. Naktimis ir nedėlloj 9 0 pietų
Gerbiamam klebonui-už prie doną kvitą ir asmuo, kuriam
/ j ^ ^ - y ^ - ? — ~ - ^ - ? - - - •'-•»•?
Oakland 1884
Žydai
dalyvavo
pasitikime,
Tai. BHd. 7041
lankumą ir paramą, varg; p. laiškas a<Iresuotas, turi pasira
V
Lietuvos atstovą, pasitikti Daunorai už paramą, o taipogi šyti ant t©6 kvitos ir kvįta
IAKTUVIS DENTISTAS
Dr. L E. M A K A R A S važiavo vyriausias Atstovybės jo^cfiorai, kurs publikai ir man gražinama siuntėjui. Atsitiki
4712 SO. ASHLAND AVENUE
priėmimo komitetas, Sv. Kazi suteikė didelio malonumo ir me laiškui paklydus, sekėjui
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
ARTI 47-tos Gatvės.
Ofisas 10900 S. Mlchigan A ve.
. r ><
miero par. klebonas J. J . Kati- pridavė npo savo gražiomis (traeer) daug lengviaus su
[Valandos: nuo 9 ryto ik) t vak.]
Vai. 10—12 ryte; 2—4 po pietų,
ISeredomis nuo 4 iki t vakare, j
» 6:30—8:30 vai. vakare.
lakis, A. Užemeckks ir daugelis dainelėmis ir visiems nariams, rasti kur laiškas dingo.
Residencija: 10538 Perry Ave.
Tel. Pullman S42 ir Pull. 349
\(CONDENSED MILK)
kitų. Žydų delegacija prašė Šv. Kaz. Dr-jos vardu reiškiu
Reikia atsiminti, jog kuomet
g .
• • • * • • • » » » » » » « « • • • • • • • • %
priėmimo komiteto * kad ir didžios padėkos ir pagarbos registruoti laiškai nepasiekia
kad visiškai buvo tinkamu ir taip lengvai
dJJJIIUIIHIIIIIlllUlIlUIIUIIIIIIIlllllMIIIMI jiems leistų dalyvauti priėmi
žodžius.
savo vietos, galima nueiti į bile
virškinou, kaip jos pačios pienas".
-.
Telefonas Von
me Lietuvos atstovo. Jie tapo
Kun. P. Raščiukas,
paštą ir ten išpildęs tam tikras
maloniai priimti į komitetą.
The Borden Company
Šv. Kazimiero Draugijos popieras, paštas išsiųs taip
Borden Building
New York
Generalis įgaliotinis Am. vadinama sekėją (tracer), kuP a t miesto majorą.
Gydytojas H
i
'
• T
•——r
fris beveik visuomet suranda
Iškirpk šį kanoną DABAR — ir prisiųsk ŠIAN
Geležinkelio stoty Lietuvos S U R E N a i DU KOKCHRTU. kur laiškas pakliuvo.
Valkų ir visų chroniški* ilgu
DIEN 10 ir gausi DYKAI nrosn knygą, KŪ
**
*a*£#ajis#ii*a*j&Aa*&*a#atA# * VALANDOS: 10—11 ryto 1—S Pi atstovas buvo iškilmingai suDIKIŲ GEROVĖ, kuri paaiškins,
pietų, T—8 vak. MedėUomls 1 8 — 1 8 * tiktas ir nulydėtas tiesiog į)
Telefonas Boulevard 9199
j ^ ^ ifa^ _ S p a i i o 2 2
o Ofisas 3354 80. Halsted St.,
kaip užlaikyti kūdikį sveiku. Taip
4
majoro
ofisą.
Po
trumpam
ma
C
d. vakarinėj miesto daly, „ če
gi gausi maitinimo instrukcijas jū
a
loniam pasikalbėjimui, Lietu kų svet. L. Vyčhj 79 kuopa
DENTBTAS
sų kalboje. 0104
«
So. Halsted St.
vos atstovas,su miesto majoru surengė koncertą
e
parapijos (Nuo mūsų koresp. Lietuvoje)
9—12 A M .
>Valandos:
Vardą* » » • « • * • » • • » . . . . . . . « « . .
a
- 5 ; 7—8 P. M.
VALENTINE DRESMAKING
«
buvo atlydėti į puikiausį vieš naudai. Žmonių mažai teatsiApskrities Tarybos sus.
COLLEGES
i a * £ * & * £ # £ . i ^ * a A a •ftfg* & * £ * »
Adresas . . - • . « . . . . . , . . » « • • • «. .•,« • » k > a *
butį Adelphia.
2407 W. Madison, 1850 N. WeUs,
lankė. Bus nedatekliaus.
8205 S. Halsted Streets
TeBiai. — SpaUo 14 d. Tel137 Mokyklos Suv. Valstijose.
Tas pats choras surengė kon
Iškilminga
vakarienė.
Moko Siuvimo, Patternų kir
šnj apskrities Taryba turėjo
certą spalio 23 d. Šv. Jurgio
pimo. Designing bizniui ir na
rnama
Vietos duodama dykai.
Vakare tame pačiame vieš pobažnytinėje svet. Žmonių at- savo pos-Jdį. Vienu svarbiausiu', šiltas. Ikišiol suvis mažai lyjo; zą".. - *<Ką ten veiksi?"—EiDiplomai. Mokslas lengvais at-1
LIETUVIS
Pmokėjimais. Klesos dienomis ir
buty tapo surengta iškilminga Įsilankė į 500. Tai gal bus pir | dienotvarkės punktu buvo ap keliai sausi. Ūkininkai turi|klme ir gana". Įeiname i stuGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Reikalaukit
knygelės.
T
Ofisas ir vyvenimo vieta:
vakarienė pagerbimui Lietu mą kartą, kad tiek daug pub skrities valdybos kasos stovio progos arti diryas. Tečiau bą, žiūriu stalą apsėdę raudon3252 South Halsted Street
ei« Seeley IS4JI
Ant viršaus Cniver. State Bank
SARA PATEK, pirm.
svarstymas. Pasirodo, kad su daug kas ir džiaugiasi, kad jų kakliai, munšainės buteliais
vos atstovo. Publikos labai likos sueitų į vieną vakarą.
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo
2—4 po pietų: nuo 7—9 vak.
statant 1921 m. sąmatą padaly gyvuliai vis dar gali ganyties apsistatę, kad keikia, tai
daug atsilankė. Miestų valdi
Nedėliomis nud 10—2
Tame
koncerte
daryvavo
pp.
Telefonas Yards 2544
ninkų ir šiaip žymių svetim Čižauskai iš Baltimore, Md. ta didžiulė klaida ir dėlto ir nereikalauja pašaro, kurio keikia kunigus. Pabuvęs vašiai* metais npskrities Tary taip maža šįmet teprišienauta. Jandėlę, sakau, " M a n čionai
taučių daug dalyvavo.
,
Jie daug įvairiij dainą padai*
bos kasoj busią apie pusę' mi ',
Lietuvos atstovui pasiro
šilta, eisiu laukan , r , ir išėjau.
.
havo.
Vietinis
choras,
vedamas
j t
3107 So. Morgan Street
Progresas
lijono auksinų dificito. Tą pa-'>
džius išpuoštoj svetainėj, visa"
K.
kun.
J
.
Čižausko
ėmė
dalyvuCHICAGO, ILLIHOIS
čią dieną sumažinta duodama
publika sustojo ir jį pasveiki
Telefonas Yards 5032
mą. r
gFerkėlė savo ofisą p o n u m e r i u i
Kartą einu šalygatviu, išei
pašalpa vaikų prieglaudom ir
no su gausiu delnų plojimu.
Valandos: — S Iki 11 U ryto:
472t SO. ASHLAND AVENT E |
Kalbėjo kuingai F . Kemėšis
PįĄTTNrjTE^DRAUGA"
pietų Iki 8 vak. Nedėlio
vrdurinėm mokyklom.
na
iš
stubos
mano
senas
pa
Po
to
p-lės
M.
Miskunaitė,
SPECIJALISTAS
J Smispo nuo
6 lkl S vai. vakare.
ir Ig. Boreišis. Vakaro vedėju
VTr
' * » » • • » • m*
Džiovu, Motėm 1*
U ^8"
žįstamas, sako, " Eikim į auT. Dambrauskaitė ir kitos už
JEIGU
norita
geso
plumberio,
Gražus
ruduo.
buvo K. Tvarkunas..
tai
pasauk
JVal.: ryte nuo 10—12; nuo 2 — 5 j
giedojo " Lietuva Tėvynė imv
K>o Pietų; nuo 7—8:30 vakare. | [ » » « ! » » » « • » '
Vakaras visais žvilgsniais
TH0MAS HIGGINS
Šįmet Žemaičiuose ruduo TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ
HNedėliomis; 10 iki 1.
sų." Pianu pritarė p-lė O.
Mes atliekam darbą sarsi h*
gierai nusisekė ir dar su geru nepaprastai gražus, sausas ir
Telefonas Drezel 2880a
KENČIA NUO KIRMI
pigiai.
Pranckunaitė.
Pradėta
vakaisasssaBBsasa>asssisBa«
uždarbiu.
2253 W. 24tb SL,
Chicago,
NŲ IR APIE TAI
Tienauti. Laike vkarienės tos
. . . «
Phone Canal 610.
ttt" • • » * • • • • • • • • • • • * • «
NEŽINO.
Parapijoms.
1900 S. Halsted Str..
X
pačios panelės linksmino sveDR. M. STAPUU0N1S
Tūkstančiai vyrų, moterų ii
TeL Canal 1118
eius lietuviškomis dainelėmis.
NAPRAPATH
PARSIDUODA
LABAI
PHJIAI
vaikų yra paliesti stu kinėms
[GYDAU B E GYDUOLIŲ IR BE
Valandos: 10 ryto iki 8 vakarą
OPERACIJŲ
BIZNIERIAI GARSINKITES SIUVIMO IR KIRPIMO kirmenėmis, ir apie tai nei neži PUIKUS PLAYEK — PIANAS. Ge
Kalbos.
Žydai
pirko
boną
už
Gyvenimas:
—
2811
W.
83rd
Str.
Ofisų Valandos:
no. Tas griaužhnas viduriuose ir riausiai Cash pasiulijimav paima j%
"
D
R
A
U
G
E
"
8347 Emerald Avenue
$500.
Tel. Prospect 8466.
sveikiausiems padaro gyvenimą 1421 W. 72ad F b c e ,
P-lė Kazlaasklutė, Vedėja
Ckkago

VISI KŪDIKIAI TURI TURĖTI PIENO

DR. MAURICE KAHN

n**m

Dr. C. Z. Vezelis

EAGLE

BRAND

VRTAJUIOTH,

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.

DR. C. KASPUTIS

«

OR. S. N AIKEUS

Dr* Me Stupnicki

5 DR. CHARLES SEGAL i

- "^ <L 'M
•-* *• ^** 9

^

DR. A. L. YUŠKA

Immmm

iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
Telefonas Boulevard 9397
731 W. 18-th Gatvė
Nuo ? -lkl 8 vaaare.

HM

• • • • • •

m

J. P. WAIT€HES
Lavvrer
LIETUVIS ADVOKATAS
Dien.: R. 611-127 N. Dearborn St.
Tel. Dearborn 6096
Vakarais: 4509 So. Ashland Ave.
Tel. Yards 1053
,
; » » » » • • • i ••»»

»»»•»»»»•>»»»»įį

• —^ M • • ! » » » » • • » • • »

Prasidėjo jausmų išreiški
s ~ —
~w mas. Pirnuausia kalbėjo adv.
Tel. Canal 257, Vak. Canal 2118
B. Mastauskas, paskui ady. Cdran, kleb. J. J . Kaulakis, kun.
J . Karalius, A. Užemeckas,
Lietuvis Gydytojai Ir
žydų delegacija ir visa eilė
Chirurgas
lietuvhj ir žymių svetimtau
1821 South Halsted Street
Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 ik!4
čių, visi išreikšdami savo jaupo pietų; 6 iki 9 vakare
sitiug ir Lietuvai prielankumą.
Žydai gerb. Atstovui įteikė
dovanėlę, gėlių bukietą, papuo
štą Lietuvos vėliava. J i e taip
gi nupirko Lietuvos L. Pas
ADVOKATAS.
! kolos boną už $500.

1 V. W. RUTKAUSKAS |
Ofisas Didmiesty!:

•niiiiiiiNiraiHUtfmiiiHmnjniiiiiiiiiiiis
S P b o n e Seeley 7439

DR. L M. FEDOERG

|

[Gydo specijaliai visokias vyrų i r s
moterų lytiškas ligas.
;2401 West Madison St., k a m p a s :
Western Ave., Chicago.
balandos: 2—i po piet, 7—0 v.S
iniiiiiiiiiiitiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiii

?Tel.

Randolpb 2898

—»

A. A. SUKIS
ADVOKATAS
Ofisas vttUtmJestrJe
ASSOdATION BLDG.
19 South La Baile Street
Valandos: 9 ryto iki 5 po platų
Panedėliais iki 8 vakare.. .
Nedaliomis ofisas uždarytas.

i i

KURSAS MARKIU
(AUKSINP) ŠIANDIEN

DR. P. Z. ZALATORIS

Prie pabaigos kalbėjo pats
gerb. Atstovas V. Čarneckis.'
Kambaris 394
J i s dėkojo mi«sto valdžiai ir
Telefonas Central 6390
visiems už tokį išreikštą prie
lankumą. Programos vedėju
Telefonas: Yards 4681
Vakarais,
812 W. SSrd S t J
buvo adv. J . J . Šlikas. *
" " """• ""' mJ Visi išsiskirstė patenkinti ir
kupini malonių įspūdžių.
JOSEPH C. SOBOL
Dulkią saujalė.
LIETUVYS ADVOKATAS

»

S

I

5 9 E. Adams St.
Chicago, 111. n e s m a g ų . J ų g y d y j i m a s n u o ki
Room 402
Tel. Harrlson 1421 tokių Bgų būva be pasekmių kol
Mokina siuvimo ir kirpimo mote nesuras tokio jų stovio priežas
ties. Tūkstančiams dolerių pra
rų ir vaikų drabužių.

> S

South La Šalie Stamt

Namu Ofisas
1845 Wabansia Ave. 3-člų labų
Tel. Haymarket 3883
Miesto Ofisas
154 W. Raodolpk St. Room 479
Metropolitan Block
Tel. Afate 2593

Prigulintis

asr

permainai

ANTANAS A. 0LIS

1,000 Markią $5.50

(OLSZ£WSKI,

ADVOKATAS

5,000 Markių $27.25

Veda bilas visuose teismuose
Miesto Ofkms:
S. Dearborn S t ,
Roo^a 1040
Telefonas: Central
irfį

10,000 Markių $54.00
Prie virš nurodytų sūnų dadė-kite 4ih\ ant persiuntime kaštą.
Ant didesnių sumų duodame speciaHškal žemas kainas. Pinigai yra
pristatomi Lietuvon J trumpiausi
"laika. Parduodame laivakortės 1 ir
iš Lietuvos. Atsišaukite ypatiškai
' [ arba laišku |

\

Vakarais: S2.r«. į,. Hal-*-*-} St.
Telefonas: Bouiev»- v l 5jB3
>

RUSSIAN-AMERICAN
BUREAU

DR. J . SRANKS
GYDYTOJAS
Ofisai
Gydo
1657VV. Madison
ryru
fet. K m p . P a u l i n a
T V a L 10 iki IX. p.
1 tki S vak.
Rea. ofisas 3W1 F u l l e r t o n '
Ava.. K a m p . Albany A.V&.
Vai. * iki »:»« r y t o
8:30 i k i 9:30 vale

160 N. Wells Street,.
CHICAGO, ILL.

•

i

Ir CHITOM/TC
MiUifU 9*
viaoktes 11M savo ofi
suose a r 11-

Chloaro, Dl.

Valandos Biuro: Kasdiena Iki 7-tai
vai. vakaro, Nedėliomis iki
1-mai vai. po piet.

PARĖMĖ ŠV. KAZ. DR-JĄ.

JK.)

¥

——

—

sese

T

Mahanoy City, Pa. — Lietis
vių kolonija didelė. Turi savo* ^Tek'tbua^ ' Drovci*
•r
įm m m » m m m m » • » » i » » » »
,
gražią bažnyčią,
kleboniją.
K
Svetainės atgavimui eina byTelefonas Canal 5395
fci. Darbai eina gerai. Žmonės*
iiiiiiiiiiiiiiiiiiimniiMiiiiiiimiiniimn.
įgyvena linksmai.
S. D. UCHAWIC2
i
LIETUVIS GRABORIUS
Generalis Kontfaktoriu8r staty
Lapkričio 6 d. buvo prakal
itaraauja. laidetnvėso kuopi- g
tojas
ir
senų
namų
taisytojas.
Lusia. Reikale meldžiu atsisau-s
bos,, į &v. Kazimiero Draugi
ttt, o mmmn darbu bosite a ž g a - S 2396 8. Oaktey Ave, Chicago
Snėdlnti
ją įsirašė 46 nariai, būtent,
mmm •
Arti 23-oio Place.
= 2 3 1 4 W. 23rd PI.
Chicago, IU.S
gerbiamas klebonas, kuru 'Pius'
Telefonas Canal 9199
s <B* * • • • m « » « » » « n m » i
< M M

JOHN G. MEZLAISKIS

4139

#

1

A. Masalski |
Graborius
Patarnauju v e s - S
tuvėse, krikšty-Jf
nose, laidotuvė-į
se ir kituose^
reikaluose KaM
nos prieinamaa

FABI0NAS h MICKIFVtCZ, Ved.
G e r i a u s i a siunti
laivakortes, p^r
t.:
NOTA KI.II S A S
I * <»a I Kstatei, l ' a s k o i o s ,
I n s u r i i i a i ir i.t.
809 W. 35lh St., arti S. Halsteo St.
Tel Boulevard 611

€C^€<«<iC^<iC€<a

UIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIII
Jk

:fk

i i ^.;

Telefonas

Sfrnvard

HN

REIKAklNtii VYRAI BfOKDTTia

leidžia visokiems tonikams ir vai
B.1RZDASKUTYSTES A31ATO.
stams, tcoiie laimingo prietikio ne Amatas kuris nepaliečiamas strei
suras kokią mažą dalį paraško, ir kų. Geraa uidasbisaper visus metus.
tada taip kaip ranka atima ligą Darbai liaukia. Dianlaas ir v^akatKįą
Rašykite ar atsišaukite.
ir nelaimingi gryšta prie gyve kliaaos.
MOLER BARBKR COMiEGE
nimo kaip ir išplėsti iš mirties 105 S. WeUs Str.
Chicago.
nagų. Daug vyrų, moterų ir vai
SE
kų kenčia ir paprastai nepasveiksta kolei kirminai nebus praša A n t pardavimo 5 ruimu namas 2
miesto vaaauo ialigatvėj esv
linti iš organizmo, Tad jei nusi lotai
manto ir kelaa obelis, salima laikit
manai kad tokių kirminų tavyje paukščių labai gera vieta žmogui
yra kuogreičiausiai imkis juos norinčiam ramiai gyvent pusė bloko
prašalinti. Tikri ausiai ženklai jog nuo Archer Ave. labai pigiai.
turi kirminus yra kad J ų dalys Adresas:
5125 S. Tripp Am.
Chicago, UL
išeina.
Cicero Street karą
Dauguma mote
e
=
rų vyrų ir vaikų Paieška u =savo pusbrolio Juozapo
yra gydomi nuo Stuogio Načioniu kaimo Saločių pa
vissi kitokiu Kgu rapijos Pasvatte Apskričio amsrtkoj
kuomet ištikrųjų gyvena apie 11 metų Pensylvanijos
valstijoj nssfotmhtCt pat* atsišaukti
visa priežastis y- arba
žinantieji pranešti.
ra* jų skilvis. Kuo
K STUOGIS
Riet neturi apeti 1455 VV. W Si.
to, širdi griaužia,
jauti skausmą vi- Ant pardavimo saldainių ir groduruose, skausmą cerės krautuve. Parsiduoda, labai pt.
strenuose silpuu- giai. Taipgi jeigu kas norėtų matma akyse mirgaliavima tai ženk- Hyti * n t *utemobiiro arba namo.
lai kad kas nors yra negfcrai su Atsišaukit po num.
Chicago, m .
jusu skilvių, kad skilviniai kir 8302 W. SS-Ui PI.
ssrr.
minai tenais ponavoįa. Pas vai
kus tuojaus galima pateraytr, jie
neac
ttori valgyti, miearoti jiems tan- ;&***&**** P° *imi Braaiauckiaaa

. 9**^auds Ji. neturi uo™
^ST£TiJSi.'^Sir''^£i
žaisti SU kitais vaikais. L a x t a n y - f s r a r b u reikalą, ji pati ar kas apta

ra sutaisytas kad panaiknti ja žinote praneškite šuo * adresų-:
skilvines krimeies iš jūsų sysfce-L
2?****^?* Hiieievįčinte
3f?SI
W.
SS
Cliicago. 111.
mos ir yra- daugumos žmonių
=c
vartojama su gerais rezultatais.
BL'LGARIAN
Bl/OOD TKA
Pilnas būdas gydymo Laxtan
Ifilljonai žmonių geria šia arbata
kainuoja $10.48, pusė $6.75. Jei- ,nuo šalčio; Palengvina vbrurihsi su
^U jautiesi nesveiku tai tuojaus stiprina ir išvalo kraują. Paklausk
K
prad€ir/ gy(T>t»i nes gali Ssivysty- savo 'Vaistininko aeba pa* aačta, kaina
^tftLviiisijos ir kokios ifro* M- ,ui didele dažo f 1.M- aska > dežėa u i
ar 4 trr $5.25.
t įaitąn. yrp. 'parduodamas $3.15
Adresas Marvel Products Compa
^.mameco lįal?:, JForb4s at ny — 503' Marvel Biujdlng, Pitts
'Moultrie*; Pittsburgh, Peuna.
burgh, Penna.
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AUKSINAI DABAR LABAI

ATPIGO!

IŠ BRIDGEPORTO

, siskubina šiuo reikalu,. kuris
daug naudos padaryta. Kiek
Bridgeporto vežimo "Kaiš teko patirti daug žmonių non
tis" pažymėjo "Drauge" la- lankyti lietuvišką
vakarinę
DABAR PATOGIAUSIAS LAIKAS siųsti pinigus Lietuvon, pakol kur
Chicagos advokatas pasku pk. 7 d. 5. m., buk kadaise mokyklą. Taigi subruskime \t
sas žemas. Neužmirškite giminių su Kalėdų dovanomis. Pinigai jiems kuotinį kartą apeliavo prieš vals Morgan gatvė buvus pagarsė- atidarykime mokyklą, kaip kigeriausia dovana* Nelaukite ilgiaus siuskite šiandiena.
tijos komercijos komisiją, kad fusi ir lietuvių tirštai apgy- tos kolonijos padaro ir taip
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE parduoda laivakortes ant visų li
ji kuoveikiau patvarkytų gat- venta, o dabar jau lietuviai ir mes galėtume tą padaryti,
nijų. Laiyakortes iš New Yorko arba Canados iki Pttiavai-Karaliaueiui tik
$135.00. Visa kelionė Lietuvon galima -atlikti vien vandenių nekliudant Vo
vekarhj kompanijos sauvalia nebenorį gyventi, nei biznių Į Iš to butų neapsakoma nauda.
kietijos nei Lenkijos.
I
>
vimus,
* ^ € įvaryti ir kraustosi ant EmeDabar Eina Didelis Išpardavimas Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrų del
Kituomet valstijos visuome-jrald, Union, Lowe ir Wallace
pastatymo Lietuvoje įvairių dirbtuvių. Šerai kol kas dar parsiduoda po
Iš NORTH SIDES.
ės naudos komisija buvo pa-Watvim
ari ant Mor
gatvių, gi
Morgano esą
a*>s
$7.06 vienas. Todėl jeigu nori gauti gerą pelną už savo pinigus, pirlę ko grei
rėdžiusi, kad komisija įvestų nešvarus kaimynai — lenkai.
čiausiai.
/
reikalingus pagerinimus. Kom Man rodos, kad "Kaištis" ve
Labdarių darbuotė.
Visais reikalais kreipkitės šiuom adresu:
girdienę,^Naujokienę, Valaitie
panija to neatliko. Taipgi ji žimo ratus bekaišiodamas ir
Lapkr. 6 d. Šv. Mykolo svet. nę, S. Bitautą ir Amb*ozaidelio neteko nei valstijoa glo nuo Morgano gyventojus be- į v y k o Labdaringos Są-gos £
bos. Tuo labiau, kad ji nepil kraustydamas, pamiršo dar kuopos susirinkimas, į kurį at čiukę. Iš iždo seimui paskyrė
do nei su miestu padarytos vieną gatvę, būtent Parnell silankė nemažai narių. Tik gai $10.00 dovanų. Atstovai pasi
žadėjo daugiau aukų darinkti.
sutarties.
Ave. Ar-gi visi ratai ir buvo la, kad nevisų dr-jų atstovai
Draugijos skubiai rengiasi f
Geriausias daiktas patvar be kaiščio, kad buvo taip di atsilankė. Atstovai dalyvavo iš
Labd. Sąj. Seimą. Išrenka at
Taip-gi pranešame kad pinigų siuntimėTfr kituose reikaluose kam pato
kyti kompaniją, tai grąžinti 3 deliai užimtas ir nepastebėjo Šv. Cecilijos ir Aušros Vartų
stovus ir aukų prideda.
giau malonėkite kreiptis į sekančias mūsų skyrius:
centus už važinėjimą gatveka- kas paskui jo vežimo seka?
Mot. Dievo dr-jų.
riais. Reiškia, uždrausti jai
VVaukegan, UI. v
Roseland, 111.
Town of Lake, Chicago
Na-gi stebulėj įteptas grei
: Garbės narė.
Draugijų atstovai,
kurie
plėšti visuomenę.
M. J. Damijonaitis,
J*. Ramanauskas,
A. J. Sutkus,
čiau pamačiau, kad lenkų mi yra išrinkti visiems metams
Praeitame susirinkime Ieva
4559 S. Hermitage Ave.
10808 Michigan Ave.,
1317 S. Victory St.
nia laukia tuščių ir švarių lie turi lankyti Labd. Sąj. kuopos Valaitienė įstojo į garbės na
NEPASIBAIGUSI KOVA. tuviškų vietų. Kame dalykas
Tel. Boulevard 7078
Tel. Pullman 974
ir Centro susirinkimus ir sa res, įmokėdama $10.00.
ir kur pavojus, jau čia turiu vo draugijose išduoti raportus.] Į kuopa įstojo nauja, iš kitur
Politinė kova volstijinio prc pasakyti. Galime pamąstyti
atvvkusi, narė
Rengia bazarą.
kuroro su Chicagos policijos sau kiekvienas. Ar-gi tie mūsų
/ .
Sekantis
susirinkimas
bus
viršininku nepasibaigusi.
Ir garbingi Morgano gyventojai
Susirinkimas nutarė sureng
. » » » • • A M » — » » I »:•:
»nežinia kokios bus pasekmės. duotus sukraut į "kaiščio*' ve ti bazarą Adventuose. Prašome pirmą sekmadienį gruodžio.
Paaiškėjo, kad miesto ma žimą ir nuvežti prie juodukų. visuomenės paremti šį darbą Draugijos, atsiųskite savo at
/
joras stipriai stovi irž polici
Juk tai yra garbė gyventi su gausiomis aukomis. Paau stovus. Tada sužinosime kaip
jos viršininką. Taigi viršinin tokioj vietoj, kur mūsų pir kotus daiktus padėkite pas stovime pirm seimo, j
A. Nausėda,
ko atstatydinimas negalimas. mieji tautiečiai pirm trisde gerb. vietinį kleboną.
LaJ>d. Sąj. 6 kp. pirm.
Del to ir prokurorui pasun šimts metų apsigyveno — toj
Draugijų
kėjo kova'.
vietoj pasistatė Šv. Jurgio
•**•
/ '
Raporte apie draugijų ren
MELROSE PARK, ILL.
bažnyčią. Ir jei sėsti vežiman,
"OPEN SHOP" KARPEN- kraustytis del nešvarumo, vis- giamą bazarą sausio 22 d.,
tiek nematyt išėjimo, ta vieta 1922 m.- paaiškėjo, kad tikieAukos surinktos Liet. Krik
TERIAMS.
tuščia nepaliks, ją tuoj lenkai tų serijos yra visose draugijo ščionių Demokratų partijai ne
Angliškoji spauda praneša, apgyvens^ jau jie ir taip arti se pardavinėjamos. Butų gera, tikėtai surengtose prakalbose
kad Chicagos piliečių komite mūsų centro. Na, o jei lietu kad draugijos labiau sujustų kuriose kalbėję Liet Steig.
tas vakar paskelbė "open viai dar miegintų kraustytis ir pasistengtų visus tikietus Seimo narys p. M. Bagdonas.
shop" karpenteriams, kuomet nuo Auburn Ave., tai jau lie išparduoti.
E. Strepeikiemv.
J&5.00
karpenterių unija galutinai tuviškas centras su bažnyčia
Labd. Sąj. seimo bilietai yra P. Gūdžius . . . jr
2.00
atsisakė prisitaikinti prie ar visai pasiliktų lenkų kolonijoj visur pardavinėjami.
Ad. Laskauskas.
2.00
bitro, teisėjo Landis, nuo ir visą tą nešvarumą užsi
200
Rinkliava.
* * 6 e d ž h l s • •;-• • •
sprendžio.
trauktume sau ant' brangiau
P. Sakėnas
1.00
Rinkliava
po
namus
dar
teSako, piliečių komitetas ap- sios vietos.
I. Žic*kus . . . / . . ;
1.00
-J
betesiama.
Pranešta,
kad
da
draudžiąs norinčius dirbti neJ. Barauskas
1.00
Butų daug geriau jei " Kai
unistus karpenterius.
Tiems štis' ' pasirūpintų, kad lietu bar yra surinkta $107. Pirmiau M. Šimanskis
1.00
karpenteriams bus mokama viai pasilikusieji ant Morgan surinkta $300. Komitetas sakė W. Milašas
1.00
$1.00 valandoje kaip arbitro g-vės ir nusikraustusieji į kad lig seimui davarysią iki J. Damaševičia
1.00
$500. Truputį pasidarbavus ir
pripažinta.
Smulkių aukų sumesta $5.40.
švaresnes vietas prikrautų jo
*
Komiteto pirmininkas Don vežimą kulipkomis perkant L. atsieksime tikslą.
Viso surinkta $22.40.
Dabar nevisas knygutes ga
nelley tvirtina, kad jis jau L. P. bonus ir pasiųstų prieš
Pinigai pasiųsta
Draugo
turįs 1,000 naujų karpenterių. nešvaruosius lenkus mūsų so lima surasti kurias pavasary redakcijai.
p. Alekna buvo išdalinęs. Mat
Bet nežinia, kiek yra tame tei
Antanas Jonča
stinėje Vilniuje.
komitetas
neužsirašė
kam
išda
sybės.
Tepalas. /
lino. Dabar meldžiame tas
Red. priedas. Reikia džiaug
knygutes sugrąžinti p. BirkeAPIPLĖŠTAS S A U U N A S
5 5 —
tis kad Bridgeporto vežimas
iiui.
IR KRAUTUVĖ.
skubiai taisomas. Prie Ašies ir
L. R. K. LABDARINGOS SĄ
Seiman atstovai.
"Rato kurs pirmiaus nebeturint
JUNGOS 8-ta kuopa laikys mėne
ŠVENTO KAZIMIERO* AKA
Du plėšikai apiplėšė saliuną
tepalo girgždėjo, daba* atsi
Kuopa iSrinkoKuos narius sinį susirinkimą antradienio vaka DEMIJOS Rėmėjų 1 skyriaus
Sveikam Kūne Stipri Dvasia
po num, 1243 Holt gat. Paė
radus "Tepalui, Girgžda sa- į Labd. Sąj. II-jį seimą: DauKam be reikalo kentėti? Mano epeciarą, lapkričio 15 d. 7:30 v. v. baž susirinkimas bus antradieny, la
mė apie 400 dolerių.
UB erydymo budajr ligydė Jau1 daur Įmonių
nuo kaspininea kirmeiea, kurie buvo nebevaimi nustoja savo prasmės.
nytinėj svetainėj, ant Fairfield. ir pkričio 15 d. š. m. Šv. Kryžiaus , tek« vilties pasveikti.
Matyt tuodu piktadariu pa
Tūkstančiai
imonlų
nežino,
kad
jie
turi
Galime linkėti kad Girgžda JIS UŽAUGINO TŪKSTAN
44. Visi nariai ir norintieji prisi bažnytinėje svetainėje 7:30 vai*
viduriuose kirmėle, ir gydoai visai nuo ki
skui užpuolė valgomų daiktų
tokios ligos; deHori ir neisslgrydo.
ČIUS KŪDIKIŲ.
pasisiūlytų į Bridgeporto ve
krautuvę, 2344 West 22nd gat.
rašyti prie Labd; Sąj. 8-tos kuo vakare. Susirinkimas yra labai
Kirmėles ženklai
žimą
už
Botagą,
tuomet
tai
Paimta daugiau 100 dolerių.
pos
yra
kviečiami,
atsilankyti
ant
žmonės sers/aott tąja biauria lira papsvarbus, pageidaujama kuoskalt- , rastai
skundžiasi dideliu pilve skaudėjimu;
jau tikrai to vežimo ratai ne Bordens Eagle Brand Condensed
Jiems rodos, tartum kas 1 gerkit
k}la
minėto susirinkimo, nes turime lingiausiai atsilankyti, nes turime
Pienas
yra
užauginės
tūkstančius
vemt verda, valgyt neturi nore, galva
juokais dardės.
skauda, viduriai
sukietėję,
ausyse uiia,
PAKĖLĖ STREIKĄ 200
kūdikių į vyrus ir moteris. Jeigu daug svarbių dalykų apsvarstyti, iŠNsentro susirinkimo svarbių da
skauda po krutinę.
J
Kas tokiu simptomu turi. tegul ateina
DARBININKŲ.
tavo kudikui dabartinis maistas taip-gi bus
renkami delegatai į lykų pranešti.
CICERO. ILL.
pas mane: išgydysiu visai trumu laiku.
netinka, tai reiškia kad būtinai rei Seimą, kuris įvyks ateinantį mėne
Gydau taipgi ir kitokias ligas, kaip vyre
taip
ir moterų. Patarimai dykai.
M. Mikšaitė, rast.
Kiek teko patirti tai cice- kia maistą atmainyti.
Pakelė streiką 200 galvijų
sį.
J. Petraitis, nut. rast.
DR. DICKSON.
Ant 3-čio puslapio šios dienos lai
mušėjų Western Packing and riečiai žada atidaryti • viešą
1645 West 47th Str.
kraičio
rasite
pagarsinimą
Bordens
knygyną.
Mat
ciceriečiai
viProvision , Co. del ArmisticiTarp Marshfleld Ir Paulina gat. Ofiso va
landos nne 10 ryto iki I vai. vak.
Eagle
Brand
Conftensed
Pieno.
IšjNedAliomis nuo 10 iki 12 diena.
jos dienos šventimo pakilu sur bruzda, nenori atsilikti nuo
ikitų.
-^ Kat.
T^ a.~o.
J
T\
•
•*.
irukirpk
kuponą
ir
pasiusk
i
Borden
y
Spaudos Dr-ja ir Fey „ K
*
sių ginčų.
Company o jie prisius tau kningu
Nl.NN \ OI? K "N ^
U IH)OA!)W,\V
Armisticijos dienoje tie vi deracijos 12 skyrius darbuo tė dykai apie kūdikių auginimą už
Tiesi Kelionė f LIETUVĄ PER PILIAVĄ
(Karaliaučio Prieplauka)
si darbininkai nesiklausę kom jasi šiuo reikalu.
vardinta "Baby Welfare."
AUBA PER LIBAV4, HAMBURGĄ—EITKŪNUS
Patartina, kad kuogreičiau-*
(Apgr.)
panijos viršininkų kaip 11:00
Siuomi linkama mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant
mūsų pamiieriai; O. YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STApirm pietų paliko darbą ir ne- sia jį atidarytų, mat žmcmės
CIAl l PILIAVA.
,
Lietuviai, važiuojanti į Piliava, aplenkia Lenkų juosta (Koridovakarais turi daug liuoso lai
Cicero Dairy Kompanija yra juau kaimynai PasisckimAa
fcryžo.
ra ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasporta; jokių vizų nereikia
Susinėsimas su Piliava, tai yra nauja šaka mūsų reg-uliariško su
viso miestelio remiasi ant pačių pilieeln. Kiekvienas krautuvKuomet ant rytojaus atėjo ko. Taigi pasinauduotų $era
stnešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o del Lietuvių, tai
ninkas laukia ii jdsu paramos. Taipgi ir Cicero Daily užtikrina
trumpas ir „parankus kelias namo dasigauti.
jie darban, kompanija keletą spauda skaitydami geras kny• Dideli dviejo sriuba paMo laivai Išplaukia:
jums gera tavora greita patarnavimą už prieinama kaina.
.. •
"ESTONLV Lapkr. 23
LITUANIA Gruodžio 21
jų vadų paliaosavo nuo darbo cas.
FOLONIA Gruodžio 7
LATVIA Gruodžio 28
WAR SAVINOS STAMPS
CICERO DURY COMPANY
Del to ir visi kiti sustreikavo. Taip-gi ciceriečiai žadėjo aPasažierams tiesus patarnavimas tarp LIBAU-DANZIG-Halifax, Oon.
I8SUCD BY THE
Visi laivai tori pulkus kambarius trečios kllasos keleiviams
tidaryti lietuvišką vakarinę
2410 So. 56 Avenue
Cicero, Ulinois.
Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas
\
UNITED STATES
»» ^mokyklą. Kažin kodėl taip ne-1
K. W. KEMPPy Gen. WeaternPa8», Agt. 120 N. LaSalle St. Chicago
PLATINKITE "DRA
GOVERNMENT
v j
TURI BŪT PATVARKYTA ,
O A T V M A R I Ų KOMPAI
HIJA.

DRAr(
2334

KAINi
PR1CI

V;

•

Sutii

LITHUANIAN SALES CORPORATION

WASHI]
— Vakar
vynų suma)
konferenci.

3313 So. Halsted St, Tel. Yards 6062, Chicago

Šitoje s(
tybių delej
kalbėjo apj
tą projekt;
vynus ir p^
vynų nedi<
Visų didi
mininkaują
nėmis ir t n
mis indorsj
jektą.
Tai padi
ninkaująs
Prancijos
admirolas
senatorius

Auksinai Labai Pigus
IRKITE jų dabar kodaugiausia Draugo Pinigų Siuntimo
Skyriuje- ir siųskite saviesiems į
LIETUVĄ.

1

Kuone \}\
mėjo, kad
matą dvasioj
(Mau kiekvi<
sianti patai
atrodo, kadi
radikalis.

v_

Ypač Anj
radikalis, ki
užmesti dai
vo karo lai j
vo karo lai

Norėdami žinoti pinigų kursą kreipkitės
šiuo adresu:

Lenl
GALIMAS
LEN]

"Draugas" Publ.

2334 So. Oakley Ave.,

Trotzky šai
sirj

Chicago, 111.

"^ —i

PRANEŠIMAI.

i

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA

PIRK PAS SAVUOSIUS.

f ws.s.

«-»•

KonstctntĄ
— Ukrainos
gėlių, gyvej
valstvbėse,
e/

:

'

gos sugriau|
žią Rusijoj<
juodą karo
Rumunijoj
ir Lenkijoj
rainai orgai
būrius ir ji
non.
Tie IĮ
ną briaujasi]
dolsko.
Anot Rusi
nešimų, ukr^
rinkti 500 n]
los Italijoje.
Išpradžių
m<as bolševil
ir plėšikų
nuo jų bolš|
rimto pavoji
TrotzskyJ
Rusijos hl
niisaras, Trcj
Maskvoje pd
miją tokią p
^Raudono)
reiviams ir

