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Bolševikai Atsimeta Iš Lenkijos
/ -*3S

•

Lenkams Spaudžiant Apleido Br.-Litovską
rt

Lietuvos Prekyba su Bolševikų-Lenkų Ka
Amerika
ro Padėtis

a

a
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Varsa va praneša apie didelius karo grobius
BREST — LITOVSKAN INEJO
LENKAI.
TVASHINGTON, Rugp. 21. — Suv.
Valstijų komisijonierius Berlyne čia val
stybes departamentui pranešė, kad bolše
vikai evaknavo Brest-Litovską ir tuojaus
tą tvirtovę ir miestą paėinė Lenkai.
Komisijonierius apie tai žinių gavęs iš
Poznaniaus.
ATIMTA IR BIALA.

vakuoja Brest-Litovską. Matyt, ant tos
tvirtoves pažangiuoja Lenkai.
Jei Lenkams pavyks greitu laiku paimti
tą tvirtovę, tuomet, galima daiktas, stip
rios bolševikų spėkos Siedlce apskrityj bus
atkirstos. Bolševikams pabėgti paliks tik
Varšavos-Baltstogės vieškelis.
Šiauriuose nuo Nasrewo upes Lenkų
kairysis sparnas taippat progresuoja.
JiG mėgina atsiimti Pultusko augštumas.
Centre bolševiki atblokšti šalimais Ciechanov ir Dobrožyn.
Danzigo karidoriuje aplink Vislą Lenkai
apsidirbo su bolševikais. Daugelį raitelių
burių atkirto. Tie šiandie klaidžioja pa
upiu mėtydamies į visus šonus. Lenkai
paskui juos seka ir daugelį paima nelaisven.

VARŠAVA, Rugp- 21. — Lenkų armijos
dešinysis sparnas paeme miestn Siedlce
ir Rialą.
Kairysis sparnas atsiėmė Pultuską. Iš
ten maršuojama ant Ostrolenos.
Be to, Lenkai atsiėmę Plonską ir WysLENKAI IŠVIJĘ BOLŠEVIKUS IŠ
kow.
KARIDORIAUS.
10,000 bolševikų p»w$»-rfolaisven. Paim
ta apie 300 kulkasvaidžių ir tūkstančiai Danzigan neįleidžiami laivai su amunicija.
vežimų su arkliais ir karo medžiaga.
LENKAI EINA PIRMYN.
Bolševikai apleidžia užimtus miestusPARYŽIUS, Rugp. 21. — Prancūzijos
užrubežinių reikalų ofisas praneša, kad
Lenkai nepertraukia ofensyvos prieš bol
ševikus rytiniam šone. Ir Lenkams gana
gerai sekasi.
Prancūzų militarine misija praneša, kad
Lenkams gerai vyksta sulig prancūzų ge
nerolo "VVeygand pienų.
Lenkų ofensyvą veda pats gen. VVey
gand, maršalo Focho asistentas. Gen.
Weygando štabe yra apie 600 prancūzų oficierų.
Kuone visi tie oficierai aktiviai vado
vauja Lenkams mūšių laukuose. Jie paliuosavo VarŠavą nuo bolševiki] apgulimo.
Sulig jų nurodymų darbuojasi ir Lenkų oficierai.
LONDONAS, Rugp, 20. — Bolševikai
apleido miestą Lukov, už 68 mylių pietrytuose nuo Varšavos, ir miestą Rodin, tru
putį toliau nuo Varšavos.
Apie tai paskelbta iš Maskvos. Be to,
bolševikai praneša, jog jie atmušę Lenkus
per septynias mylias nuo Ciechanowo, 45
myliose šiaurvakaruose nuo Varšavos.
LENKAI PROGRESUOJA.
PAYŽIUS, Rugp.
21. — Stiprios
Lenkų spėkos be jokio sulaikymo eina*
pirmyn išilgai linijos siauruose nuo Var
šavos ligi Wlodawo —100 mylių nuoLenkų
sostines—.
Svarbiausioji doma atkreipiama į svar
biausias Lenkų armijos spėkas, katros
gudriai prancūzų manebruojamos.
Tai skaitlingos-atsargos, kurios per tris
dienas pasivarusios apie 50 mailių ir jau
besijungiančios su kita-skaitlinga Lenkų
koliumna, einančia nuo Cholmo.
• Šitos abidvi koliumnos yra nenertolian.

PARYŽIUS, Rugp. 20. — Lenkų armija
Varšavos apylinkėse bolševikus ne tik su
laikiusi, anot gautų žinių iš Varšavos, bet
pradėjusi pavykusią kontrofensyvą.
Lenkai bolšebikus tolokai atmušę nui
Thoru, kur yra susibėgimas geležinkelių,
junigiančių Danziga su Varšava.
Be to bolševikams nepavykę persimesti
per Vislą.
Varšavoje paskelbta, jog kaip Varšava,
taip Danzigo karidorius apsaugoti nuo bol
ševiku.
Neleidžia laiųų aostan.
Į Danzigo uostą atplaukė visa eile pran
cūzų lai\sų su ginklais ir amunicija, skiria
ma Lenkams.
Bet augštasis talkininkų komisijonierius
Danzige, Si r Reginald Towser, neleidžia
laivams įplaukti uostan su tikslu i&krauti
amuniciją.
Komisijonierius sako, jog iškrovimas
amunicijos yra suristas su dideliu pavoju
mi. Tuo tarpu Danzige yra mažai talkinin
kų karuomenes- Nebūtų galima numalšinti
sukilimus.
Gal jis turi ir kitokių motivų. Gana to,
kad siuntimas amunicijos trukdomas.
Prancūzija pakelia didelius protestus.

COPENHAGEN, Rugp., 19 -suvėlinta-.
— Čia pranešta, Sad Amerikos, Danijos ir
Lietuvos garlaivių savininkai, bankininkai
ir prekybos organizacijos padarę sutarimą
vesti prekybą tarpe Suv. Valstijų ir Lietu
vos. Tam tikslui bus pasinaudojama Da
nijos uostais.

Draugo*p perkraustymo metu, ty. per
praėjusias tris dienas, bolševikų-Lenkų
karo fronte, sulig apturimų depešų, įvyko
PRADĖTA BOLŠEVIKŲ-LENKŲ
didžiai svarbus nuotikiai ir dideles atmai
KONFERENCIJA.
nos.
Bolševikų armijos buvo šalimais Varša
Nebus paliečiama Lenkijos nepriklauso vos. Rugpjūčio 16 d., anot pačių Lenkų
mybe.
tvirtinimo, viena bolševikų koliumna bu
vo tik už šešių mailių nuo Varšavos. Bol
MASKVA,
Rugp.
17—suvėlinta—. ševikai ant Varšavos buvo užgulę iš trijų
Šiandie Minske praside*joRusijos sovietų ir šonų. Mėgino jie užeiti ir iš paskutinio^vaLenkijos delegatų konferencija su tikslu karų šono perkirtus žinomą Danzigo ruo
padaryti armisticiją ir taiką. Šiandie so žą. Kas valanda buvo laukiama žinių apie
vietų delegatas perskaitė Lenkams armis- puolimą Varšavos.
ticijo, ir taiko8 principijales sąlygas i * ; g i a n d i
„
vos ir
pranešė, kad Lenkai atsakytų, ar jie sutin
Paryžiaus, jau kas kita. Lenkai su Rug
ka su sąlygomis.
Bolševikų delegatų pirmininkas Danis- pjūčio 17 d. pakilo puoli man prieš bolše
hovsky kalbėdamas pareiškė, jog Rusija vikus. Juos sutruškino ir toliaus troškina,.
nesikėsina prieš Lenkijos nepriklausomy Bolševikai atblokšti nuo Varšavos, ypač
bę. Rusija leis Lenkams turėti tokią vald rytiniam šone, daugiau kaip per 60 myliųžią, kokia jiems patinka. Užtikrins geres Bolševikai galvatrūkčiais atsimeta visu
nius rubežius negu talkininkai yra padarę. frontu, išėmus rytines Galicijos frontą.
Iš Varšavos pranešama, kad 16-toji bol
Bet nuo Lenkų reikalaujama gvarantija,
kad ateityje Lenkija neužpuldines Rusijos. ševikų armija sunaikinta. Tūkstančiai Ru
Sovietų Rusija gali but rami su Lenki sų paimta nelaisvėn. Lenkams tekę ir ten
jos valstiečiais r darbininkais. Bet daug ka daugelis bolševiki] ginklų ir karo me
džiagos.
nepasitiki didžiuliais žemvaldžiais.
Tuo tarpu Lenk, armija be Jokios atPranešta, kad konferencija bus vieša ir
bus išklausomi visi Lenkų delegatų argu laidos žygiuoja pirmyn, perkerta geležin
mentai. Taip-pat sulig tų argumentų bus kelius, suardo susisiekimo priemones.
Trukdo bolševikams atsimesti.
padaryti nusileidimai
#
Anot Varšavos, bolševikams taip esą
ATSISAKO PILDYTI BOLŠEVIKŲ
^ REIKALAVIMUS.
PRANCŪZAI SUSIKIRTO SU VOKIE
_
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Jokiuo būdu nesutinka nusiginkluoti.
LONDONAS, Rugp. 21. — Iš Minsko
Berlyne apturėta žinių apie bolševikųLenkų konferenciją.
Pranešta, jog Lenkų delegatai atsisakę
pildyti bolševikų reikalavimus nusiginkla
vimo klausimeLenkai, sakoma, pareiškę, jog Lenkija
nusiginkluosianti tik tuomet, kuomet pati
Rusija pirmiau taip padarysianti.
BOLŠEVIKAI PAGEIDAUJA TAIKOS.

MINSKAS, Rugp. 18 —suvėlinta—.
Vakarykščioj pirmutinėj konferencijos
sesijoj bolševikai delegatai pranešė, jog
Rusija pageidauja taikos su Lenkija ir
nemano maišyties į vidujinius Lenkijos rei
ŠALĘ VILNIAUS ORGANIZUOJAMA kalus.
VOKIEČIŲ ARMIJA?
Sesija tęsėsi vos keletą valandų. Susi
mainyta nuomonėmis ir pasiskirstyta.
LONDONAS, Rugp. 21. — Iš Danzigo
pranešta, kad bolševikų karo komisaras ANGLIJA NESTOVI UŽ GEN. WRAN
Trockii iš Baltstogės nuvykęs į Trosken,
GELĮ.
rytines Prūsijos parubežin. Tenai jis su
Vokiečių štabo ofieierais diskusavęs politiLONDONAS. Rugp. 20. — Rusijos so
kinius ir strateginius klausimus.
vietų atstovas Kamenev, kaip žinoma, bu
Depešoje be kitako pareikšta, jog Vo vo pareikalavęs Anglijos vyriausybes tarkiečiai liuosnoriai iŠ rytines Prūsijos šali ti viešai, kokią poziciją užima prancūzų1
mais Vilniaus organizuojami armijom
pripažinto gen. Wrangelio klausime. *
Sakoma, tos organizuojamos armijos
Anglijos ministeris pirmininkas Lloyd
tikslas — įsibriauti rytinėn Prūsijon ir tą George davė atsakymą. Pažymėjo, kad
provinciją patraukti Rusijos bolševikų Anglija neparemia gen. Wrangelio. Tik
pusėn.
jai svarbus daiktas apdrausti visus prie
"VVrangelio susispietusius Rusus pabėgė
*
CHERBOURG, Prancūzija* Rugp. 21. — lius.
1/

Del perkraustymo naujon vieton spaus
tuves ir ofisų dienraštis "Draugas** va
kar neišėjo. Nesuspėta sudėti didžiulės
mašinos, su kuriąja spauzdinamas laik
raštis.

c%.

27 žmones nužudyta ir 26 sužeista.
*

No. 197

bloga, kad jie jau evakuoją net Brest-Li
tovską.
Žodžiu tariant, bolševikų armijos bėga
atgal ant Gardino, Vilniaus, Minsko ir ki
tur. Ir nežinia kur jos sustos.
Nereikia pamiršti vieno daikto, kad to
mis dienomis iš Varšavos labai daug žinių
paduodama apie Lenkų laimėjimus. Tose
žiniose gali bot daug tiesos. Bet gali but
ir gera dalis prasimanymų Be to juk nei
tie, nei kiti negali apsieiti.
Rugp. 19 <L kuomet Lenkai skelbė apie
nepaprastus savo laimėjimus, sovietines
Rusijos karo komisaras Trockii pranešė,
kad bolševiką armijos kuogeriausiam
kad bolšxevikų armijos kuogeriausiam
stovyj.
Ant rytojaus jau pranešta, kad Trockii
nuvykęs į rytines Prasijos parubežį —.
prašyti Vokiečių pagelbos.
Kaipgi su bolševikų-Lenkų konferencija
Minske?
Pirm poros dienų pranešta, jog konfe
rencija prasidėjusi- Bolševikai indavy Len
kų delegatams armisticįjos ir taikos sąly
gas. Kaip vakar konferencija turėjo but at
naujinta. Bet ligi Rugp. ?0 d. vakaro ne
gauta jokių žinių.
Iš Varšavos pranešama, jog tenai jau
dvejojama apie taiką Lenkai pasidalinę į
dvi dali. Viena nori knoveikiausios taikos,
nežiūrint Lenkų armijos atgijimo. Kita —
žut ar but nori kauties su bolševikais.
Jei ims viršų pastaroji dalis, tuomet
Lenkai pertrauks konfeivuciję. Pasekmėje
prasidės skerdynes su bolševikais.
Baisu, kad Lietuvos plotai nepavirstų
karo lauku. Nes bolševikai neapleidę Lie
tuvos teritorijų. Gi kuomet dar sugryžtų
Lenkai, tuomet- Na, tiek to.
Yra vilties, kad Augseiausias apsaugos
mūsų Tėvynę. Nes? jinai jau ir taip daug
nukentėjusi nuo karo vėsulos.

Kas Bus su Pabaltijos
Respublikomis?

i.

BERLYNAS, Rugp. 20. — Augštojoj Si
lezijoj —Šliozke—, Katovicuose, Vokiečiai
civiliai gyventojai susikirto su Prancūzų
kareiviais, kurie okupuoja plebiscitui pas
kirtus plotus. Gyventojai nepasitenkino
prancūzų kareivių apsiejimu bolševikųLenkų karo klausime ir pareikalavo, kad
Prancūzai nusiginkluotų.
Prancūzų militarinis# komendantas,
pulk- Blancart, pranešė, kad jis verčiau
mirsiąs, negu padėsiąs ginklus reikalau
jant Vokiečiams.
Minia Vokiečių užįhiolė būrį Prancūzų
raitelių ir vieną krreivį nužudė. Po šito
prieš minią atsukta kulkasvaidžiai. 27
žmonės nužudyta ir 26 sužeista.
Į minią per langą rankinę granatą pa
leido Lenkas advokatas Milewski. Už tai
jis buvo ištemptas laukan ir nužudytas.
' Vokiečių policija, sakoma, atsisakius tolesniai pildyti tarnybą.

.TAIP KLAUSfA ŠVEDAI.

STOCKHOLMA8, Rugp., 20. - Ne v i
šiems čia patinka paskelbta S. Valstijų vy
riausybės nota atsinešime į bolševikų val
džią ir Lenkus.
Švedai notoje įžiūri gilias mintis ir svei
ką Washingtono politiką bolševikų klausi
me. Bet negali atsistebėti, kodėl Suv. Val
stijos prasilenkia sa Pabaltijos respubli
komis.
Nes pirmiau Suv. Valstijos buvo pirmu
tinės duoti laisvę mažosioms tautoms. Gi
šiandie norima sunaikinti atgijusias tas
tautas.
Kas gali but su Iietuva, Latvija ir Es
tija, klausia kai-kurie.
Nes jei Suv. Valstijos tas naujas respu
blikas paskaito neatskiriamomis Rusijos
dalimis, reiškia, jas šiandie paveda Rusi
jos bolševikams. Pasiremdami SuV. Valsti
jų nota* bolševikai gafi tas apsisprendu
sias valstybes tiesiog praryti.
DAUG ŽMONIŲ ŽUVO POTVINYJE.
Tuo žvilgsniu Suv. Valstijų pozicija pei
kiama.
HONOLULU, Rugp. 21. — Japonijos
Švedai pripažįsta, kad toms valstybėms
salas
Kynshu ir Shikoku palietė baisus nelengvas daiktas afskiriai gyvuoti. Reik
potvinis. Pragaišo visa eilė miestelių ir tų joms glausties prie didesnių šalių. Ret
sodybų. Žuvo daug žmonių.
tie patys švedai saku, kodel-gi negalima
Potvinis pakilo nuo lietaus.
duoti progos joms gjr«»ti nepriklausomai.
ATKELIAUJA DAUG ŽMONIŲ.
JVASHINGTON, Rugp. 21. — Darbo

VERA CBUZE SIAUČIA GELTONA
S I S DRUGYS.
VERA CKOZ, Meksika, Rugp. 21. — Iš-

Šeštadienis, Rugp« 21 1920 m.

DRAUGAS
gelis išleido aplinkraaekj, ku
m a i V l t KATALIKŲ DIENRAŠTIS rie norodė kaip tie atėjūnai
tari laikytis Lietuvoje. Nepri
silaikantiems tų įstatymų rei
Kasa I M M I I I I I išskyras nedeldienius.
kėjo keliauti laukan iš Lietu
P R E N U M E R A T O S KAUTA:
vos. Prie to paties Ministerio
flDGAGOJ
IR UŽSIENYJE:
$8.00
Draugelio daug žydų išnaudo
» <• * • • • • 4JM>
tojų ir bolševikų agitatorių
• I T T . VALST.
»6.00
3.00 buvo išsiųsta laukan iŠ Lietu
Pase* Metą
Prenumerata mokasl iškalu o. Lal- vos. Žinoma, su jais taip atsi
$mm skaitosi nuo užsiraSyrao dienos tiko ne del jų dorybių ir ge
Naujų Metų. Norint permairiaada reikia prisius* ir rų darbų. Žydai su. savo drau
penas adresas. Pinigai geriausia sių gais socijal-dem. pakalė riks
sti Įjparknnt krasoje ar ezpreae "MoOrder" arba įdedant pinigus i mų. Reikia, girdi, kogreiėiaulaišką.
sia Seimui tuos aplinkraščius
Drangas" Publishing Co. Ministerio Draugelio atšaukti.
S. Oakley Ave. Chicago. Kr. Demok., kuriems rupi la
biau valstybės ir piliečių gei j rovė, rėmė už tai, kad, palikti.
Štai turinys kalbčs, kurią
tame reikale pasakė Seime
M. Krupavieius (kr. dem.}.
Kolei Lietuva buvo po sve
timųjų jungu ir suvargus, nie
kas į ją nežiūrėjo ir jos liki
mas nerūpėjo. Bet štai Lietu
va pasiskelbia nepriklausoma,
susiorganizuoja, susitvarko ir
ima kilti jos gerove. Jos gero
vė stoja daug augseiau, negu
Rusų, Lenkų ir Vokiečių. Ir
pasipila iš visų pusių į Lietu
Gerbiamieji skaitytojai žino, va svečiai, žinoma, nedirbti,
kad mųs dienraščio spaustuvė, ne Lietuvos gerovę kelti, tik
redakcija ir administracija šią jos duonų valgyt', ir tai ska
savaite kėlėsi iš To\vn of Lake nesnius kąsnelius. Jie pradėjo
griebti į savo rankas prekybų
į West Side, nuo kampo Sir pramonę ir ve$u ta. viską
,Wood ir 46-tos gatvės ant savotiškai, su skriauda tik
kampe 23-čio pi. ir S. Oakley riems Lietuvos piliečiams. Ki

"DRAUGAS"

"Draugo" Persikėlimas.

Į] |

PRAGIEDRULIAI.
L

(Pabaiga).
Vaišgantas moka labai gra
žiai suderinti savo žodžių gau
sybę. Nerinkdamas, o tik nuo
krašto, perrašau pirmąją da
lį pirmojo skyriaus.

Pirmas Milžiniškas

s

yra. Nešinau kaip yra trečia
me c«ae, bet piriaue«uose
dviejuose religija minėjams
labai retai. Visur gražiai ir su
pagarba, bet josios, dalis Lie
tuvių tautos atgimime niekur
nėra išdėta taip pilnai, kaip
buvo. Vaižganto budinami^.;!
asmenys \nekur nesuseina^ nei
RENGIAMAS
su Tatare, nei su Dovydaičiu,
nei su Sederevyčhun, nei su
Valančium
"RGaa, šitie "Aušros" pra
nokėjai buvo daug senesni už
Pragiedrulių
veikėjus, bet
Dovydaičio ir Tatarės dvasios
pasekėjų buvo gana daug tarp
1890 ir 1905 metų. Ypatingai
•
Silvestras Gimžiauskas butų
tikęs į tarpą Pragiedrulių.
Teciaus labai klystų, kas
mintytų, buk Vaišgantui trūk
sta gilaus religijos jausmo.
Paaukojęs gražiausiąjį pristia Pradžia 9 vai. ryte ir trauksis i ki vfclai vakare.
tinių keleliolikos metų Lietu
ĮŽANGA 35C..
viską veikalą savo krikštanioteri ir seserims Vaišgantas jį.paveda "ir kitoms gilaus ti
Baigiasi vasara, kiekvienam yra dar malonu sora kiek pats i
kėjimo Svėdasų parapijos mo
terims, tikroms savo bendra- linksminti, ir pažaisti tyrame o re, todėl nepraleiskite viršmibėms, už tai, kad jos nesiliovė netos progos, kur bus puiki mn zika, gardus užkandžiai ir kur
Dievą prašiusios, idant aš,
galėsite* kiekvienas, smagiai La ikų praleisti, kaip jaunieji taip
darbą dirbdamas neįkliučiau,
ir nuolat įkliudamas, bent ne ir senieji.
pražūčiau. Aš tai jaučiau ir
Kviečia visus atsilankyti,
KOMITETAI.
buvau
tikras
Švenčiausios
Motinos užtarymo ir neužsivyliau. Garbė gi Dievui augšJR« S* Ifi visų dalių miesto va žinokite 22-ros gat. karais iki
tybėse ir įvykusi ramybė
Gerų norų žmonėms žemėje." sustos, o iš ten paimkite La Gr ange barus, kurie privežš iki
Neteko skaityti autorių gi daržui.
lesniu tikėjimo jausmo paš
venčiant savo veikalą kam
nors.

Šiaurės žiemos — ilgos ir
smarkios žiemos. Tik kaip
Lietuvos "žiema" Rusijoje,
tai tokios visoje . šia»rėje
nėra buvę. Rodos, nei pra
džios jai nebuvo, nei bebus
galo.
>
Ištisais mėnesiais, nejudė
damas, stovėjo vienodas tir
štai pilkas dangus, neduo
damas jokios žydrumo vil
ties. Ištisais mėnesiais po
visą orą draikės durnų ru
kai, vartaliojosi drumsti
šarmo kunkuliai, sverdėjo
tokios snieginių debesų duk
nos, lyg visos žemės jurios
butų pakilusios oran iš vir
šaus spaustų.
Ir spaudė orų taip, kad
net ausis spiegė, šiurpas ūž
čiojo per odą, drebulys kra
tė žmones kaip ligonis.
Tad krito sniegas, pa
lengva, neskubėdamas, pla
čiai išsikėlusiais kačiokais.
Kaip krito taip ir gulo, kur
patekės, spausdamas visu
savo kurni.
Minkštas minkštas pačiu
pinėti, lengvas pakiloti, bal
tas tyras pažiūrėti, — džiau
gies skyrium plaštakėlėmis.
Tik kai tos plaštakos ima
ant kita kitos gulti, gulti
begalo, kai pasidaro per vi
są uolektį stora, — tai, bra,
ir pūkeliai sunku, ir rožių
Skaitykis* Pragiedrulius.
lapeliais galima, užtroškinti.
Minkšta, lengva, kol plona;
ftkaitykim juos visi. Dirlmvirsta kieta pluta kai stora; s:eTrr sn Vaišgaritn jo aprašoir pūkelių duknos sveria •BStf laikais linksma minėti
pudfe.
gaibingoji praeitis Gimusiems
**
Lietuviškos spau.lus laisvėje
Imtum ir perrašytum vi
tai idealų ir p a s i u n t i m o mosus Pragiedrulius. Tokių ir
kyHa. Visiems
Lietuviams
gražesnių vietų pilna. Pradė
tai skaistus jų tautos dva
jus perrašinėti nežinia kur
sios ir kalbos naudingas žie
sustoti, nes ir anapus sustoji
delis.
mo gražu>
Kun. P. Butas.
Metmenys.

lo žmonėse nepasitenkinimai.
Tas persikėlimas padarė
Miškų naikinime jie užėmė
mums ir daug išlaidų, ir su pirmųjų vietų, liestuose užtrukdymo. Mes nenorime mi Irimšo visus gyvenimus, kad
nėti vardais tų, kuriais galė įmonėms darbininkams pritume teisingai nusisklisti, kad tmko vietų, arba jos darėsi
neprieinamos.
imdami pinigus tik laikų gai
Visose riaušėse, kareivių su
šino. Tie pinigai tai skaityto
kilime tie svetimšaliai vadova
j a pinigai, tie sugaiširaai išei- vo. Jie net nemoka lietuviškai
ant nenaudos mųs skaity- nei vienas. Tie svetimšaliai aiojams.
gitatoriai pajudino net
paDelto penktadienije visaijčius Lietuvos nepriklausomy
negalėjome išleisti dienraščio, bes pamatus. Jei jiems bus pa
dvlto šiandien išeina mažas likta liuosybė ir toliau taip
nnmaris, dėlto dviejuose nu- veikti, tai neužtikrintas nei
mariuose žinios buvo suvėlin St. Seimo likimas.
Nekurie asmenys, kaip po
tos.
nai Roz^nbaumas ir SoloveiBet šia savaite vis-gi susi čikas, priskaito prie Lietuvos
tvarką sime naujoje parankes- piliečių visus gyventojus net
»eje ir didesnėje vietoje. Susi iki Kijevo. (Žinoma, tie pilie
Gražių, lengvų skaitymų
tvarkę vel tarnausime skaity čiai—tai žydai, kurie smelkiasi
raštininkai savo pasakas au
tojams dar geriau neg a tar į Lietuvą, kad čiulptų jos sy
džia bernelių ir mergelių mei
navome iki 5ie! nes turėsime vus.) Bet Lietuvių tauta netu lės gijomis. Vaišganto Pra
i r daugiau įrankiu ir daugiau ri prie tų visų piliečių ir tų giedrulių metmenys taip-gi
jai skiriamų žemių jokios pre
feT*x
meilė graži ir galinga, tik ta
tenzijos. Todėl aplinkraščiai
meilė kitokia — senos močiu
taikomi
ir
prieš
juos.
ST. SEIMAS IR SVETIMŠA
tės Lietuvos meilė. Tą Lietu
Ir
Tiockis
prisiunčia
"Lie
LIŲ KLAUSIMAS.
vą myli daktaras ir kunigas,
tuviukų piliečių" rusiškai ir špitolninkas ir universitetą
Nors karo metu Lietuvą žydiškai kalbančių ir Lenkai baigusi mergina, mažo mies
trempė vokiečių ir rusų ka daro panašiai. Taigi žydai ir telio proletarai kulgraužos ir
riuomenės,, nors ir vieni ir ki soeijal dem. reikalauja, kad turtingas piniguočius mal li
t i jos žmones be pasigailėjimo Ministerio Draugelio aplink niukas ir jo sunūs dainuška
piešė, vienok kieti Lietuviai raščiai butų atšaukti ir kad ir pralobęs kontrabandų va
senuleido rankų. Nusiminimui tie "piliečiai" Trockio, Len rytojas ir Marytė, Šešiavilkio
nepasidavė. Priešingai pasida kų ir kitų sėbrai liuosai ga duktė, ir ūkininkė Giedrienė.
rė gaivesni, ypač kuomet Lie- lėtų Lietuvoje pragaištingų Ta tėvynės meilė eina platyn
pasiskelbė neprigulmin- darbą dirbti.
užkrėsdama. Ima Lietuvą my
Kalbėtpjas
nurodo,
kad
tie
Lietuviai savo darbštumu
lėti ir jos bajorai ir dvarinin
apsigynė nuo bado ir savo drą aplinkraščiai yra tikslingi. Jie kai.
t
s u m u — nuo priešų. Po to jų sutinka su tarptautinėmis tei
Vaišgantui
pasisekė, kas
gervrieiga sparčiai kilo. Lie sėmis ir nėra aštrus. Visos -nesisekė daugeliui raštininkų,
tuvos pakilęs gerbūvis atkrei šalys vartoja tas teises, net atrasti augštesnius ir branges
pė į save visokių neaiškių as- demokratiškiausios, kaip Švei nius už lyties meilę metmenis
ir išnaudotojų akį. Jų, carija ir Amerika, kurios pra apysakai. Bandžiusių buvo ir
vanagų, prilėkė pilna šalina kenksmingus svetimša pirma jo, bet tai išeidavo pa
Lietuva. Jie naudojosi Lietu lius.
našiau į pamokinimą. Pragied
O kas link užmetimo, kad ruliuose Lietuvos meilė pasi
vos svetingumu ir geraširdingumu. Bet Lietuvai neišėjo valdininkai išnaudoja tuos ap darė^ metmenys nieku neblojie į sveikatą. Vieni jų pra linkraščius, tai tas da nereiš gesni -už kitų apysakų metme
dėjo sau pelnus daryti iš Lie- kia, kad jų visiškai nereikia. nis.
tuvos turtų, juos supirkdami Visokius įstatymus gali išnau
Vaišgantas minėja* ir jaunų
i r slapta išsiųsdami į Vokie doti valdininkai, jei jie yra jų meilę. Napalis myli Dara
čius
ir
Lenkus;
kiti, blogos valios, arba nesupran
tą, Gintautas myli ir veda
naudodamiesi
Lietuvos ta paties dalyko. Tai čia kalti
Marytę. Kaip žmonių gyveni
laisve, pradėjo varyti agitaeiją valdininkai, o ne įstatymai.
me, taip ir Pragiedruliuose
kutą. Susirinkusieji nubalsavo
V. K. ta jaunųjų meilė yra svar
Bušų ir Lenkų ponų naudai.
bus ir stambus dalykas, bet
Dmrė jie ir daugiau neJabvjŠU
ne pirmutinis.
fif> Negalima buvo taip- pa
Religija.
tikti toliau veikti. Tų netikusvečiu darbai gręsė l i e t u
Pragiedruliai yra kunioa
•PPL

Išmok Gerą Amatą. Už
dirbk $35 iki | 7 5 Savaitėj
Buk kirpėju. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami.
Ge
riausias amatas,
mes išmokiname
i kaitą
savai
čių,
prityrimas
duodamas zhoklnaeUes. Vietos atdaros. Speciįalie
Kriauėystės Skyrius, mokslas už
ganėdina rišu*.
MASTER SCHOOL
100 |T. Stale Str.
Kampas Dake str. ant 4tų lubų

PIKNIKAS

West Side Lietuvių Viešojo Knygyno
ir Draugijos Lietuvos Darbininkų

» • • • •

1

M . CHARLES SEGAL

Ned. Rugpiučio 22, 1920

Perkėlė saro oflsa po asum.

8. *«***»* Avenne
Specialistas džiovą, moterų Ir
rų ligų.

National Grove-Darže

Valandos nuo l t Iki 12 išryto; nuc
2 iki 5 po pietų; nuo 7 Hat 8:2t
NedėUomie 10 iki L

Ri verside, Illinois •

Drezel 28S0

S. D. LACHAW1CZ
LTJETTUVTS GRABORITJ8
IstAotvrtee ma piglaotNa
m meldžiu atsiimaktl. « nsano
busit* iiigtmf-ilinTl

« w. a n
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ATTORNEY AT LAW
mcruvia ADVOKATAS
VAL. Vakarais 7 iki t
Nedėnamia 11 Iki 1.
4609 S. Asbland Aire. Chicago. DX
Yards 105S

Dr.M.

LIETUVOS.

•aiandos: — I iki 11 Ii ryto;
t po plotų iki t Tak. HadėUoi ikt txa«L

s

PRANEŠIMAS

I

Dr. M. T. STRIKOL'IS

|

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą
1610 W. 43 Str.
Tel. Boul. 160
Valandos: 1 Iki S po pietų.
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.
Res. S014 W. 43rd Street.
Nuo ryto iki piet.
TeL McKinley 2M

i

I

SJ • • • • • • • » • mm • • • • • •

USZEUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OfUHui Ir O3rv«aimo rt»t»

SS6S So. Halsted Str.
kiršaus Uadversal State Bank
Valandos nuo l t iki 12 ryte: nuo
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak.
NedėUomia nuo l t iki 2.

DrugCo.

1

P. KVORKA & SONS

Višakio-Ruda. Garsi dabar
savo vakarais, bet jie tusti.
Patariama rimčiau į tų dalykų
žiūrėti

Dr. C. Z. Vezdia
Valandos: ana % ryto iki t
8eredomis nuo 4 lys; 9 vakare
4712 so. įuun*tnm A T O C B
arti 47-tos Gatves
• • • • • • • • • • • • • • • • • » • » « • • m&
•«

Dr. L L MAKARAS
ISetaTvia Gydytoja* ir

• V. W. RUTKAUSKAS

f
B

ADVOKATAS
Oflsaa

Didmiesty!:

| 29 South La Salle Street

•
•

atdara Šaradomis
ir
Patnyčiomis iki C vai. vakare. Kitais
vakarais iki l t vakarą.

S

f
P. CONRAD

I

LIETUVIS FOTOGRAFAS

!

Tek

Tardą 4 t s 1

^

li«
Telefonas Van

Blvd.
StH

Ohicago, m .

dideliua Budadain aat vieno ii keUg sklr-

ii

VaJaaraia, 812 W. 33 S t J

iliaWaUIMWWa1lllt1IMIIBIUIIIItniMMlltMHllltW»

Kuria šaunate paveikslna tt Lietuvos
neaUdeUodami pasidarykite dangtaus arba

-•

1

1549 51-53 W. Ohicago, Ave.
arti ĄrMafas] Ava.
Cash ar ant Išmokesščin.

8180 L Hatetod 8 t ,

55

Tai. Drovar 7 t t *

Taupykite Piningus:

Linkuva. Tari gimnazijų su
260 mokinių. Žmonės gerai
pasituri. Derlius puikus. Trū
ksta tik padarų ir trioboms tai
syti medžiagos. .
Žmonės Seimu mdomauja ir
juo pasitiki. Yra k tamsybės
agitatorių—bolsevi kų.
Girtybė čia turi nesumažin
tas pilietybės teises, nes milicijautai "nesuranda" slaptų
bravarų.

• . • • • •

DR. S. NAIKEUS

Mes esame Vienintelė vieta visoj Amerikoj,
kur galima gauti visokių žolių ir šaknų iš vi
so pasaulio pargabentų.
Reikale rašykite mums:

Sintautai (Sakių apskr.).
Čia valsčiui pasiųlyta priimti
valdžios keturklesę mokyklą
— duoti jai kurą, Šviesą ir
fI d 1i
butv. Susirinkusieji nubalsavo
PROF. J. BALTUENAS
prieš, nes yra šalę gimnazijos S
Chicago, UI. =
Naumiestyje ir Sakiuose. Si- s 1707 80. Halsted Str.
ntautiečiai pageidauja turėti
ūkio mokyklą.
=
F. t£ Aml pareikalavimo pasiųsime visų sąrašų mūsų =
I žolių, šaknų ir visų liekarstų.
|
Kybartai. Liepos 18 d. pas
SiiiiiuiiiiiiiuiiiuiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiHiiiiiiHiiiiiiiiuiiinniiiiiiiiiriiiimF
uk. F.,Čemarką daromas stei
giamasis susirinkimas "Ky • a i — • • • » • • • • • » • • • » • » » • • • • » • • • • • • • 1 • • • • • - • • - » » » » » • • » •
bartų Gaminamosios Bendro
vės. '' Steigia dirbtuvę — džio
vinti vaisins ir daržoves, ga
Perkant visus savo KAKANminti marmaledą, išdirbti vai
DUS, PEČIUS, KAEPETUS,
sių, vyną ir ekstroktus. Seras
PLaOTJS, VIGTOBOLAS, SIU
1000 auk., nario mokestis
VAMAS MA6INAS ir t t . pas
20 auks.
Gerai imasi lietuviai.

1

icki

»

CHUCAGO, tULOIOUI

aaw

Tas liudija, kad žmonės supranta gerų vertę
mūsų vaistų ir per tai jas taip plačiai naudoja.
Mes išdirbam savo Laboratorijose daugeli
įvairių vaistų, kur čion vieta visas neleidžia
surašyti.

t i

t

5107 8 a Mor«aa 8tr*et

lekarstas naudoja 2S,aO# £0101119 vitoj
».

cfcicaat), m.

iP.WAITCHES
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Seštariirniy. Rugp. 21 1920 m.

ORAUGAS

UŽBAIGIANT VASARĄ

!! PIKNIKE BUS DUOTA TRYS DOVANOS-

A.L.R.K. Moterų Sąjungos 1, 3 ir 22 K p. rengia

i | l-ma dovana Rankų Darbo Staltiesė, 2-ra dovana Auksu $10
| i
3-čia dovana Kumpis vertes $10

v

PUIKIAUSI PIKNIKĄ

|f

NEDELIOJ, RUGP.-AUG. 22, 1920 m.
BERGMAN'S DARŽE-GROVE,

Pradžia Pikniko 9 vai. ryte.

Serijų tikiatai geri įžangai!

Kviečiame visus chieagiečius ir apielinkius atvykti į šią puiką pramogą, sureng
ta prakilniausios ir didžiausios kat. moterų draugijos kuopų. Nesivežkite *'lunčų" su
savimi, nes sąjungietes duos gražiausius ir skaniausius pietus, viską namie švariai
pagaminta taip valgius, kaip ir įvairius skanius gėrimus. Užtikriname, kad kas atsi
lankys — puikiai ir maloniai laika praleis. Visus svečius komaloniausiai priimsime.
RENGĖJOS

II

Riverside 111. 11

^

Į

'

I

•

.

I

ma rauti laivo rutkščiau kaip sijonistas Jin tą dieną užbai
_JffiIKA^^
trys, keturios savaitė?*. Lai gė daVęs seserims dešimties
REIKALINGI
£
vai eina tankiai, bet visi pilni dienų rekolekcijas.
Kl. Mikalauskas, buvęs Ci \ieiuj Lenkų. T A i a būdu ne- Įžadus trims metams padarė:
Leiberiai, Rinkėjai prie dri-.
cero Šv. Antano Lietuvių pa linkit: važiuoti per Liepoju.
SesuoM. Euprazija (Mari liuojamų mašinų darbi mukai.
rap. varg., kuris nesenai par Geriausia kaip viršpamiiiėjau. joną Mažeikaitė) Chicago.
Pastovios vietos su kilimu užvyko Lietuvon, rašo draugui, Įvažiuojant į Lietuvą už įvež
Sesuo M. Faustina (Bronis- mokesčio gabiems žmonėms.
B. Lauraičiui, dabart. š v . tus naujus daigtus ima muitą,
lova Marcinkaitė) YVoreesler,
ALBAUGH DOVER CO.
Ant. parap. vargonininkui.
bet v»sai mažą. Kiti nieko ne Mass.
2100 MarshaiĮ Boul.
Drauguži!
moka ir mažai žiiri. Aš nieko
Tari apie 20,000 gyventojo
Sesuo M. Simphorosa (Vik
Atleiskit* man už ilgą ty nemokėjau ir kiti penkiolika torija Švarčiukė) \Vorcesfer,
REIKALINGA
PEOPLES STOCK YARDS STATE BANK
lėjimą. Ištikrųjų sunku buvo mano draugų nemokėjo. Tai Mass.
Inteligentiška, sviesi forelady
Kampas 47-tos ir Ashland Gatvių Chicagoje
tuo jaus parašyti, kadangi ke gi netikėkite Amerikos Lie
Sesuo M. Celestina (Petro tarp 30 iki 40 metų senumo pri
Turi daugiau kaip 26.000 depezitorių vien tik Taupimo Skyriuje.
lione turėjome gan ilgą, nes tuvių socijalistų ar bolševikų nėlė StrongiutėO Newark, N. žiūrėti 30 moterų dirbtuvėje. Tu
ri mokėti kalbėti Lenkiškai, Lie
Ateik ir pamatyk tų Banką kiekvienos Suimtos vakarę. Ir niekuomet per
ėmė kuone visą mėnesį. Pai va laikraščiams,
kad Lietuvos J.
v* M
tuviškai,
Bohymiskai
ir
Angliškai.
vo gyvenimų neužmirši kaip daug lietuvių savo reikalus čia atlieka.
žiavę Lietuvon ilsėjomės tai valdžia ant rubežių l t baisiai
Sesuo M. Kleofa (Emilija Valandoa nuo 7:30 A. M. iki
pas vienus, tai pas kitus, taip keliauninkus nuplėšia'\ Lai Kuliasiutė) Worcester, Mass. 5:00 P. M. ,
Kodėl?
Užmokestis — $25.00 į a*vaitc.
ir prabogn laikas.
žmonės netiki ir važiuoja į
Sesuo M. Innocenta (Salo ^Pranešti tiktai laišku.
Visus įspūdžius sunku jums ' Lietuvą be baimės,
mė Dovidaičiutė) Chicago.
A — 102 " Draugas''
NES šis senas Bankas yra visiškai saugus, būdamas po valstijos valdžios
aprašyti. Žavėjanti Lietuvos [ Labų dienų jūsų* žmonai, p.
Abitus Priėmė:
1800 W. 46th St.
Chicago.
kontrole. .
gamta, daugybė įvairių įvai Kudirkai, pp. Pociams ir vi
Elena Markuniutė, Sesuo M.
NES mes stengiamės patenkinti kiekvienų.
riaušių paukštelių, kurie pasi siems choristėms bei choris Pulcheria Worcester, Mass.
NES jus galite gauti atgal «avo pini gus kada tik pareikalausite.
tiko mus. nevieną džiaugsmo tams.
Jieva Matulevičiūtė, Sesuo
NES jus jaučiatės šiame Banke kaip kaip namieje, net jei jus nei žodžio ne
ašarą iš akių išspaudė. Visur
K. ir Ona su šeimyna,
M. Klementina Mount Carkalbėtumėte angliškai, nes čia kalbama lietuviškai
' girdisi vien tik lietuviška
Mikalauskas.
mel, Pa.
Jieškote pastovaus
darbo t
kalba, lietuviški
įsakymai,
Stanislova Ružinskaitė, Se Mes turime daug darbų jums
paliepimai. Visai kitaip šian IŠKILMĖS ŠV. KAZIMIERO suo M. Elena Philadelphia,
mūsų fandrėse kaipo leibedien Lietuva, atrodo. Liūdna
VIENUOLYNE.
Pa.
riams ir pagelbi n inkams. Ge
tik tiek, kad daug yra iš
Jadvyga Levgaudaitė, Se ra mokestis. Ateik į mūsų Emgamų, kurie trukdo valstybės
Kaip paprastai, taip ir šį suo M. Loretta Chicago.
ployment Dept. bile dieną. Mes
darbą.
met 15 Rugpjua* buvo gra
Vincenta Bubliauskiutė, Se norėtume pakalbėti su jumi*
Vargonininkystės padėjimas žios iškilmės Sv. Kazimiero suo M. Apolonija Cainbridge,
apie tai.
^ - e » **
nekoks. Geresni Vargonininkai •Seserų vienuolyne. Ii) ta va Mass.
LINK BELT CO.
^
užėmė vietas valdžioje, kiti var landa prasidėjo iskihm.igos
Antonija Kaminskaitė, Sc329 West 31th Str.
Ui = i U * '
goni nkau ja.
Ali.Mcs Ja*, laikė kun. P * Bu- Mki AL / neilla Cuica ro.
» ^^> ;
i
.
ff^\
Jeigu kas norėtų važiuoti į čys, asistuojant gero. kuri^
Petronėlė Česnauskaitė, Se
Lietuvą, tegu važiuoja per gams Jeronimui Vaičiūnui ir suo M. Jeramia Chicago.
r
—:
——
Kanadą, Angliją, Holandiją ir Urbai. Ceremonijorium b :vo
Ona fcčigUnskiut J, Sesuo M.
Į-|»|a i !
-i*
L—iJ i (i :• Vokietija, reikia truputį siek' gerbiamas tėvas Alfonsas pa« Baptistą Wankegan. 111.
REIKALINGI LEIBERIAI
.
•
!••
t : ti
ti ir Lenkijos.
Pasportus
DEL
FABRIKO
DARBO.
^•^?~
tegu užvizuoja ant vietos Im
DARBAS PASTOVUS.
dami, nes Londo ;e labai sun
LINK BELT CO.
l l l l l l l l
ku prieiti. Priseina kelias die- I
39th & STĖWART
nas praleisti, o pragyvenimas
ANT PARDAVIMO.
labai brangus. Mes tuo keliu
•
važiavome ir puikiausia par
Gerbiamieji Lietuviai Pranešu, kad
a
i
parduodu
bisnį
ČEVERYKŲ
važiavome. Keliauninkai tegu)
KRAUTUVE ir taippat turiu masinas
saugoja savo bagažus. Kaip
del čeverykų taisymo. Parduosiu viski*
REIKALINGI
Atkreipiama atyda lietuvių visuomenė kad norinti
kartu is priežasties, kad noriu važiuo
tiktai išlipa iš laivo, tuoj turi
Darbininkai į šapą ir į mol- ti Lietuvon. Man gania parduoti ge
ti piningus ir naudotis pelnu Bendroves, kad prisirašytu
rą
bizni,
geroje
vietoje,
lietuvių
apgy
mušu Bendrovės kur galėsite gauti 10% už taupinan
sužiūrėti savo bogaius, užčeding (liejimų) skyrius.
ventoje. Aš darau gerą biznį, aS darau
gus.
RENGIAMAS
kiuoti ir nuvežti ant gelžkelio
Darbas pastovus.
kitame mieste taippat ir čia darau
Pabaigoje šio meto mugu Bendrovė uždirba 10% knril
gera gyvenimą. K a s norėtų lengvai
stoties. Ten turi persverti ir,
CRANE COMPANY
kiekvienas narys pasinaudoja. Susirinkimai a U. i būna 1
pasidaryti sau gyvenimą tai meldžiu
užmokėjus už njvežima, pa^
kreiptis po tuo adresu
madieni nuo 7:30 vai. vakare iki 9:00 vai. vakare, Šv.
Employment Departments
Parap. Svetainė prie 32 PI. ir Auburn Ave. _
Cicero, IH.
laukti kol sukrauna į .trauitinį.
40th S t & South Kedzie Ave. 1439 S. 49 Ct.
IŠ
\VEST
PULLMANO
Tokiu būdu per visas stotis,
.
Or
Jurgis Žakas, Pirm.
Antanas Overlingas,
kur tik priseina mainytis, ne,
APTT
PARDAVIMO.
15th and Canal Street
901 W. 33rd St
3201 Auburn Al
Noriu parduoti namus,
fornyčius.
paleist! iš aki n *avo bagažo.
Fornyėiai yra nauji tiktai pusė me- }
V. W. Rutkauskai, Adv.
.Vežt'.-1 gali kiek l»fc nori; nieks
tų kaip vartoti. Kas nori pigiai ir
812 W. 33rd St.
patogių fornyčių, tegul atsišaukia.
nieko neatima, tiktai negali
Pamatyt galima kasdiena nuo b
ma vežtis tabokos, cigaretų,
vai. po pietų iki d vai. vakare.
REIKALINGAS PARDAVĖJAS
V
arbatos, kavos :r degtinės. Jei
Nuo $56 iki €0 dol. J savaitę, turi
STANISLOVAS KVEDARAS,
iiiiimimiiiiiiiiiiiifiiiiuiiiiiiiiitiiiiitifHiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiii
būti gerai vikrus, punktuaiis į minu- 829 W. SSrd Str.
Chicago,
IU.
tuos rastų, atimtų. Visur va
ta, dalyai. kurie da—niekur iki Molei 1-UK» lubos fronte.
žiuojant išžiūri.
nepardavinėjo. Kreipkitės nuo 8:0d
1
A. M. iki 5:00 P. M. Prityrimas ne
Per Liepojų važiuoti bu
reikalinga*.
NEPAPRASTAS BARGENAS
lų jjal ir neblogai, jeigu laivai
MERRICK BLDG.
Kankrito
ir
medžio namas
Room 412
eitų n Amerikos tiesiog. Da
ant
dviejų
lubų,
po
keturis
kamba =
S&7 W. M str.
rius su bizniu ant kampo, gatvitj
bar eina tiktai iš Londono
4 4tos ir So. Mozart Str. pusė bloko
ir tai turi važiuoti pro DauREIKALINGI
nuo
batnyčios ir mokyklos, neša ranv*
Attgliij
mainieriai.
dos
1360.00 j metus. Gatves jau
žigą. Begalo didelis vingis:
Kentucky Ir West Virginijoj, geros ištaisytos ir taksai užmokėti (up to
ima laiko apie 10 dienų kol
date). Parsiduoda tik už $3350. At
algos mokamos.
Atsišaukite.
sišaukite pas:
pasieki Liepojų, ir tai negaliSO S. Canal Str.
—. „
2-ros lubos.
J. K. ENCHERI.
Pranešu Gerbsiu a t ms Ciceriečiams draugams ir p
4403 So. Mozart Str.
Chicago, 111. = žįstamiems, kad ttlidtiau generalį REAL KSlA'iTK,
BE:
5.PINIGU SIUNTIMO OFISO CICERO, TUU S «
sas siunčia pinigas į Lietuvą ir kitos šalies
A. PETRAT1S
6. FABUOITAS f
PARDUODA Laivakortės į Lietuva ant geriausių
A. PETRATIS & CO.
greičiausių rrnijų.
Hortga^e Bank
I f A D U S MJO» I t REAL ESTATE—INSURANCE
TAISO M Tieno atsiPadaro reikalingus dokumentus ir išiima paspo
laskrme. Be cbtoroforEuropean American Bureau I važiuojančių į Lietuva ir iš Lietuvos Amerikon.
•10. DftMstam • • • ldsy«brm«
mrnšmm.
Siunčia Pinigus, Parduoda
g Ateik ir paMveak fflo
Parduoda namas ir parūpina pinigus pirkimui ir
bai diplomuoto ir re*istrw«to »*hy«tIsaivolEortes -—
cuLn's Stu-greon. kuris attiko «i»ecijaU
tymui namų.
išstudijavimą — i v — Tpatiasai
NOTAKUC6AS
AKIU, AUSŲ. NOSIES IR G E R K L E *
80f W. i 5 t b Str.
Chicago, IU.
Apdraudžia (Inšiurino) rakandus-fruniture, nai
Pastkl»usimas Dovanai.
Telepbone Boulevard «11
Spektaklis su nauja dar nebuvusia Ohicagos scenos programa — susidedančia
automobilius nuo ugnies ir kitv nelaimingų atsitiki]
SMpnasAJrrH
Kortios A U S I S
ĮJUJSTS
iš trijų dalių prakalbų, koncertines dalies ir labai linksmios, gražios komedijos
Paraudusi** A K I S
TfaukMos AfTSTft
Ofisas atdaras vakarais nįįg 6^00 va), iki 10M
tvoiros A K I S
C i B i r i l s s AUSVS
g landai kas diena, SubatomisiKo pietų, NedMtann
Noais *
Tekanti NOSIS
Silpna t i l t E K U t
Krrivn JTOSIS
S a t a m e t a CIKSKL
są dienų.
.j
Lietuvys GraWiui
NO«IS ĮĮsIplŽSi OJCRKJ
Viaais reikalais kreipkities pas:
FRABIKUGN O. CAjArKM, M. B .
Programe maloniai pasižadėjo, dalyv auti daug žymių artistų, p. Povilas Stogis,

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.

Didesnis Už "Šaulius"
Šaulių Miestas Lietuvoje.
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TĖMYKITE!

Dabar Pasakyk Man, Ar Gali Būti Geresnis Bankas?

Peoples Stock Yards State Bank
J

•i

Bankas Ant Kampo
47-tos Gat. ir Ashland Ave.
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PIRMAS DIDELIS

LIETUVOS VYČIŲ
Paskolos ir Taupymo Bendrovi

PIKNIKAS
VVESTPULLMANO L l f L PAS. KLIUBO

Ned., Rug.-August 22,1920
GARDNER'S PARK

123 jr Michigan Ave.

i CICERO ILL LIETUVI

•

Prasidės 1 vai. pe pieti|.
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Kviečia Komitetas.

NAUJIENA!

i
j Atsidaro Naoja {staiga Cicero,

m

AKIŲ
ExperU8

DRAMOS KURSU ATIDARYMAS
MELDAŽIO SVETAINĖJE
SUBATOJ, 2 1 , RUGPJ, 1 9 2 0

Tetekškes"

•

P-le Petkitrti, p. J. Balais, p-le O. Janušauskaitė, p. J. Starkus^ p-le Une Babickait*.
Programui pasibaigus šokiai- orkestrą po vadovyste p. Grušo.

1M 8«. (Mate Str.
Calenfa, IU.
Valandos: t iki t, Nedėliomis 10 Iki l t .

|L

SIMON H SKUDAS

•M

B

* patarnauju laidotuvėse kuogreriausia ir už prieinamiausias

V. M. Stulpi*WKS&.

•

-

DRAUGAS
•F

1

STJT

3E

Dideles North

^^^

Ned., Rugp.-August 21,1920

i

%

LBOS

- 2-rą valandą po pietų
*

NORTH SIDES PARAP. SVETAINĖJ

•

-

1644 VVabansia Ave., Chicago, 111.

v

Kalbės Majoras P, Zadeikis, p-le M. Jokubaite
ir kiti. Bus Dainos, Deklemacijos ir tt.
-

» • • • • • » » » • < • » • imMfmimm^mmmtmmH

Visi atsilankę išgirsite naujas žinias apie dabartinį mūsų
tėvynės padėtį.
Kviečia
RENGĖJAI.

—-

I

'

CHICAGOJE.

TRUMPOS PATARMĖS K E
LIAUJANTIEMS \ LIE
TUVĄ.

t

,

•

.

"
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Šeštadienis,
Kugp. 21 d., Draugystes Švento Antano iš
Šv* Joana Franciška.
Padvos mėnesinis susirinki
Sekmadieni*,
Rugp. 22 d., mas, įvyks .Rugpjūčio 22, Ne
šv.
Timotiejus.
dėlioję 1-mo vai. po pietų. Die
vo Apveizdos parapijos svetai
I Š NORTHSIDEN.
nėje So. Union Ave. ir 18-tos
gat. Chicago, UI.
Lietuvos L. P. darbas mū
Visi nariai atsilankyki t nes
sų kolonijoje s,rana pasvkmingai ėjo. Užtat a«;ia visiems yra svarinu reikalų.
Valdyba.
bonų pardavinėt. už jų pasi
darbavimą, ir tiems, kurie pir
ko, nes jie gelbėja mušu tė
vynę. Bet dar neviskas. Atminkim, kad paskirta mūsų
kolonijai kvota dar neišlyginta, reiškia paskolos dar
bas da neužbaigtas. Mūsų ko
lonijai paskirta $35,000, o mes
tarime išpirka .bonų dar tik
už $25,000 suviršum. Taigi
pasidarbuokim, kad nepaliktaemė neatlikę savo uždavinio.
Reikia pažymėti, kad iš mūsų
tarpo vienas žmogus darbinin
kas pirko bonų už 1,000. Garbė
jam. Ypatingų domę kreipiu
I tuos, kurie nenori pirkti
• L. L. bonų. Šiandie, paskutijBėse dienose, nusimaukite nuo
s*vo veidų kaukes ir paregė
kite reikalų Lietuvai paskolos.
Suminkštinkite savo širdis ir
klokite šimtines — ne aukoki
t e tik skolinkite. Nepasilikit
lenkberniais, tėvynės nepri
klausomybės priešais. Nejsikal
bibėkite visokiais budais, nes
kas įsikalbinėja nuo pirkimo
l i e t . L . , P . , tas tegui neturi
drąsos vadintis Lietuvos piIkcių.
Užtat nortbsidiečiai, pra
i r ę darbų užbaigkime jį.
L. L. P. stoties
Raštininkas, J. K. S.

i!

RKD. ATSAKYMAI.
Vyčiu Apskričio Chorui Chi
cago je.
Tamistų pranešimo patal
pinti negalėjome del persikrau
stymo painių.
BELĄ KUN PETROGRADE.
Londonas, Jiugp. 18. — Bu
vęs Ungarijos komunistas dik
tatorius Belą Kun, sulig depešų, nuvykęs Petrogradan.
Jam pabėgus iš Ungarijos,
jis buvo internuotas Austrijo
je. Ungarijos vyriausybė daug
kartų reikalavo išduoti jį, kai
po kraugerį.
Bet Rusijos bolševikai pa
grūmojo Austrams to nedary
ti. Pareikalavo verčiau pasiųs
ti Rusijon.
Austrija tad pasiuntė Belu
Kim Rusijon per Vokietijų.
Jis buvo vežamas aštrioje sar
gyboje. Vežant jis pabėgo.
Visgi buvo sugautas ir pris
tatytas Petrogradan.
KALĖJIMU BAUDŽIAMI
UNIJOS VIRŠININKAI.
Neleista atnaujinti bylas.

I Š TOWN OF L A K E .
L. Vyčių 13 kuopos nariai
i teiksitės susirinkti nedėlioję,
Bugp. 22 d. 9:30 vai. išryto ties
Sv. Kryžiaus parapijos svetai
ne iš ten buriu važiuosime į Be
•arley Hills.
Korespondentas.

Denver, Colo., Rugp. 18. —
Vietos streikuojančių gatvekarių darbininkų Unijos vykina
mojo komiteto septyni nariai
nubausti kalėjimu kiekvienas
po 3 mėnesius apskričio teis
me už paniekinimų teismo iš
duoto "injuflction. , ,
Po nubaudimo neleista jiem

J. Saugokis nesųžiningų Lie
tuvių agentų,
tarnaujančių
svetimoms keleivių kompani
joms ir išperkaneių tautie
čiams klaidingus tikietus į
svetimas šalis.
2. Nepalik savo bagažo be
aiškaus gražiai parašyto ir
tvirtai prisegto adreso.
3. Neprisidėk prie svetim
taučių kuopos, keliaujančios
į pietinę arba vidurinę Europų; draugauk tik su tais, ku
riuos tikrai z^nai, kad važiuo
ja į Lietuvą.
4. Paryžiuje, Berlyne ir ki
tur, kur yra Lietuvos Atstovy
bė, daigtus pasilik geležinke
lio stotyje, bet neužmiršk pa
siimti resytę. Nesinešk pundų
į Atstovybę."
5. Atstovybėje nakvoti ne
galėsi, dėlto nusisamdyk kam
barį viešbutyje. Paryžiuje pa
tariami viešbučiai: Hotel d
Oxford,
Hotel de Louvain,
Hotel d Orchamps. Jie visi
yra netoli geležinkelio stoties
prie gatvės Budapest nume
riais 8. 10, 12. Jie yra pigus.
6. Girtas būdamas neik iš
kambario, pateks į kalėjimą
7. Paryžiuje nevalia būriais
stoviniuoti ant gatvių nei grū
stis kur-nors. Už nepildymų
to įstato galima patekti į kiemsarginių globą.
8. Nesusidėk su gražiai iš
rodančiomis moteriškėmis va
dinančiomis į karčiamą. Jos
yra paleistuvės ir vagys.
9. Neprisiimk pasiųlymų
moteriškų, žadančių parodyti
miestą. Jos yra vagys ir pa
leistuvės,
10. Prieš eisiant į Lietuvos
Atstovybę susižinok su ja te
lefonu Paryžiuje Passy 37-44.

AUKA LIETUVIAMS

Aš matydama, kad lietuvių
scena atsilikus labai toli nuo
kitų tautų, įsteigiu Dramos
Kursus Dykai. (Dramatic A r t )
lošėjų mokyklų. Bus- mokinama mimikos lošimo gilaus kvėpadėti kaueijų ir atnaujinti p a v į m o , gramerofkos ir balso
bylų. Visi uždaryta kalėjiman. nušaukimo. Nevien kad bus
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SIUSKITE PIN

- • • • - - • • • • » « g

PRANEŠIMAS.

^

-

5E

3E

^

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Sežtadimris, Ruw>. 21 1920 i.i.

PER
•

DAR
. ••

Siunčiame pinigus į Lietuvą sulig žemiausia dienos kurso, greitai ir teisingai. Parašus daran
čius aplaikymą pinigų dastatome į kaip greičiausią laiką.
TAIPGI SIUNČIAME PINIGUS I LIETUVOS IR VOKIETIJOS BANKAS DEL ATIDARYMO
TAUPYMUI SĄSKAITAS, UŽ KURIUOS GAUNAME KNYGUTES ARBA PALIUDIJIMUS. DU
0DAME SPECUAUŠKA KURSĄ ANT DIDELIŲ SUMŲ.
Parduodame Markes, Rublius ir kitų pinigus kaip pigiausia. Taippat perkame kitų tautų pini
gus įr mokame augščiausias kainas. NE PIRKITE ARBA PARDUOKITE MARKES KUR KITUR,
PAKOL NEDASIŽINOSITE ARBA PALYGINSITE SU KITAIS, MŪSŲ KAINAS. Tas yra labai svar
bu, nes mes žinome kad užsičėdysit pinigų. ATEIKITE IR PERSITIKRINKIT.
Jeigu norite važiuoti i Lietuvą, parduosime laivakortes ant geriausių laivų. Mes visada turime
gana vietos del grįžtančių į Lietuvą. Taipgi užsiimame dastatymu Jūsų daiktų (bagažaiis) ant ge
ležinkelio stoties.
Su pagarba,
. • ; • • * •
JUOZAS M. BALTIS.
Su visais reikalais užeikite ar rašykite į
Vedėjas Pinigų Siuntimo Skyriaus.

2749 W. Division St, near California Ave.
(Arti Humboldt Park),t Chicago, 111.
v

Pinigų
Siuntimo
Skyriaus
valandos:
nuo'
9X vai.
iki
pĮ Ao/ pU iJ eV .tI .. Utarninkals
Šu
A l i l t ^ Y
L/IUIIIHIIU
U I I J I I U U J
' U 1 U I 1 U U O ,
l i l W
T U * . ryto
1 J IU
1 IV 1 5-tai
Jf" HA I vai.
TUI.
V> l d I I J 1 I 1 I \ C H O ir
lt
%JK
nie visa
NpnpKnmic nuo
nuo 110-tos
fl-toc vai.
vai rvfrn
A-ž\i*t nrol
m piet.
m^f
batomis
visą rlipna
dieną įlri
iki A-tai
8-tai vai
vai. vairavo
vakaro. Nedėliomis
ryto ilri
iki 3-čiai
vai. po
—

•

•

*
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DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai
Ofisas S14» 80. Morgan St.
Kertė 32-ro St.,
Chicago, III.
SPECIJAJLISTAfl
Moteriškų, Vyriikų, taipgi chro«n*ku ilgu.
OFISO VALA2TOOS: Nuo l t ryto
iki 1 po pietų, nuo C iki 8 valan
da vakare.
Nedėliomis nuo 8 lkl 2 po p i e t
Telefonas Yards 887

iiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiriitiiiiit|iiiifiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiftitfiiit#iiiifiitt#^Jil

Telefonas Boulerard

DR. S. BIEŽIS.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
2201 West 22nd Street
Tel. Canal 6222
Res. 3114 W. 42nd Street
Tel. McKinley 4988
ns

tltf

Tilafi—

DR. C. KASPUTIS

DT. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistat

DENTISTAS
SSS1 8. Halsted Str.
VALANDOS: 8—12 A. M.
1—5; 7—8 P. M.

10801 60. Michigaa, Arenae
•ALANDOflt • Iki •

Apmuštas ir apiplėštas.

mokinama tikrojo scenos me
PRINCAS YAMAGATA GA no, bet čia pat turint Teatrų, Telepnone: Tards 8481
VCS GRŪMOJIMŲ.
George Howard, 65 metų, inbus leidžiama
praktikuotis
rius buste 306 West Jacklošti. Tuomet bus galima daug
Tokyo,
Rugp.
17.
—
Fieldboulv. keltuvo darbininkui
geriau išmokti priprasti p r i e '
maršalas
princas
Yamagata,
įlAchael Glvin pasisakė, jog
publikos ir greitai palikti ar-Į
žinomas
senyvas
Japonijos
di
tistais. Mokytojaus gerai vi
p i savimi turįs $420.
Turiu patyrimą
plomatas ir militarinės tary siems žinoma ponia Dundulie
Tą pačių dienų vakare to
moterių ligose: rū
bttsto rųsin inėjo du piktada bos narys, gavo laiškų su grū nė. Komplimentuoti M. Dun
pestingai
prižluriu. Senį apmušė ir visus pini- mojimu jį nužudyti, jei jis ne dulienę nematau reikalo, nes
riu ligone ir kndlt^_^_l
paliausiąs
maišęsis
Šalies
po
$'
#1
kl laike ligos.
ponia M. Dundulienė jau nuo
spls atėmė.
daug metų yra žinoma netik
Howard nuomoniauja, jog litikom
3255 80. Halsted St.,
Cblcago, D l
Chicagos
visuomenei,
bet
ir
užpuolimas atliktas s& .Gai
Princas apsaugojamas kiek
apielinkėje kaipo sumani ir
vino nurodymu. Nes tik Gal- vienam žingsnyj.
gabi scenos v.edėja. Kurs 1 už
viftui buvo žinoma apie pinisiregistravimas prasidės nuo
gws.
apie linkėję kaipo sumani ir
Policija suareštavo Gaivinu.
1900 S. Halsted Str.
Čio). Norintieji užsiregistruo
Bfct kurgi jis pasisakys.
tizxiM:m*Mirn7* *v:<*
Tel Canal, 2118
Po ralglui nsužmlrik. kad geriau- ti, kreipkitės: 3548 S. Halsted

A. PETRAT1S

S. L FABIAN

AKUŠERKA
A.SHUSH0

ATONIG

iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiil

Dr. A. Le Yuška
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare

EUR0PEAN AMERICAN BUREAU
,

A. PETOATIS ir S. L FABIAN Vedėjai.

809 W. 35-th. St. (kampas Halsted h* 35-tos gatvių.)
Jeigu nori, ka^ jūsų giminės apturėtų PINIGUS, tai SIŲSK per MUS, nes tūks
tančiai jau apturėjo ir priėmėjų KVTTOS su jų PAHA6AIS randasi mūsų Biure.

SIUNČIAME PINIGUS PO DIENOS KURSU.
Parduodame laivakortes per New Y o r k a ir Kanadą į LIETUVA ir iš LIETU
VOS į Aiųerikų.
Pampiname pasportus tiems, kurie ga Ii gauti. Padarome DAVIERNASTIS ir
visokius NOTOBIALI6KUS rėžtus.

