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Varšavoj Sakoma, Paimta Nelaisvėn
75,000 Rusų
Taippat Pranešama apie Atkirtimą
4-osios Rusų Armijos
LENKAI ATSIĖMĘ NUO RUSŲ
BALTSTOGĘ?

Oopenhagen, Rugp. 24. — Iš Varšavos
pranešta, jog Lenkai nuo Rusų atsiėmę
Baltstogę.
Podraug iš Paryžiaus pranešama, jog
trųksta patvirtinančių žinių, buk Lenkai
atkirtę visų 4-ąją bolševikų armiją.
Varšava išmoko skelbti sensacijas ir
nebūtus daiktus. Tuo norima užimpo
PAĖMĘ 75,000 NELAISVIŲ; GINKLU
nuoti pasauliui. Perdaug nurašoma apie
IR MEDŽIAGOS NEAPSKATOMĄ
tuos Lenkų laimėjimus. Lenkai, kaip
KIEKYBĘ.
žinoma, dar neatsiėmę Ostrolenkos. O
juk Baltstogė kur-kas toliaus. Nereiks
stebėties, jei iš Varšavos tuojau.s bus
Varšava, Rugp. 24. — Lenkų stabas
paskleista žinių, kad Lenkai atsiėmę
oficijaliai paskelbė, kad Lenkų armija jau
kadir patį Vilnių.
visiškai atkirto visas bolševikų spėka*
šiauriniam fronte' tarpe rytinės Prasijos
ANGLIJA PRIEŠINGA BOLŠEVIKŲ
ir Vislos. Visam apsuptam plote, sakoma,
SĄLYGOMS.
yra visa ketvirtoji Rusų armija. Visi ke
liai ir išėjimai uždaryti taip, kad sulig
Luzerne, Rugp. 24. — Čia turėjo konfe
Lenkų tvirtinimo, Rusai arba turės pasi
renciją Anglijos ministeris pirmininkas
duoti arba žūti.
Toliaus čia skelbiama, jog nelaisvėn pa Lloyd George su Italijos ministeriu pir
imta apie 75,000 RusB. Gi karo medžia mininku Giolitti.
Be kitų klausimų aptartas ir Lenkijos
gos Lenkams, tekę tokia daugybė, jog ne
są galima nei apskaityti. Tik viena Len klausimas. Oficijaliai paskelbta, jog An
kų pėstininkų divizija paėmusi nelaisvėn glija su Italija stovi už Lenkijos nepri
klausomybę ir yra priešingos kaikuriems
5,000 Rusų ir 16 armotų.
bolševikų taikos sąlygų posmams, palieTai dar ne viskas, anot štabo pranešimo. čiantiems Lenkiją.
Lenkai bolševikus blaško ir rytinėj (faliciBolševikai reikalauja Lenkijos suma
joj. Gen. Budenny raitarija buvo vos už 9 žinti armiją ir Lenkuose suorganizuoti
mylių nuo Lvovo. Šiandie jau tolokai at pilietinę miliciją vientik is darbininkų.
gal atmušta. Rusų karuomenė atsimeta at
Anglija su Italija tokiai sąlygai prie
gal ir rytinės Galicijos fronte. Centro fron šingos. Nes milicija iš vienų darbininkų,
te Lenkai irgi pažangiuoju. Tenai Len apleidžiant kitus luomus, reiškia proletakams vadovaująs patsai Pilsudskį. Rusai rijato diktatūrą, pamuštą bolševikizmu.
atsimeta ant Gardino (!) ir j rytus.
Tad ministeriai pirmininkai nusprendė
Pagaliaus Rusai išmušti iš Soldau (Var pareikalauti Maskvos valdžios tą sąlygą
šava jau trečiu kartu skelbia, kad Rusai atmainyti. Kitaip Anglijoje ir Italijoje
išmušti iš Soldan.
Maskvos valdžia neturės pasitikėjimo ir
Šiauriniame fronte ir fronto centre vei nebus įvykdinta taika Europoje.
kia dvi Lenkų armijos. Centro armijai va
Kalbama, jog Anglijos atsinešimą į bol
f
dovauja Pilsudskį, gi šiaurinei — gen. ševikus atmainė tas faktas, kad tomis
dienomis Lenkai parodė savo gyvumą.
Haller.
Lenkų štabui viršininkauja Prancūzų
MOBILIZUOJA DAUGIAU KARUO
generolas Weygand. J i s yra pasakęs, jog
trys ketvirtosios dalys bolševikų kareivių
MENĖS.
»
atras sau kapus Lenkijoje.
Maskva, Rugp. 24. — Čia komunistų
Dvi Lenkų raitarijos divizijos maršuoja
partijos valdiškoj konferencijoj nutarta
ant Baltstogės.
sumobilizuoti daugiau liuosnorių karuo
menės. Nes Prancūzija gyvai paremia
AMERIKONAI YRA LIUOSI NUO
Lenkiją ir' gen. Wrangelį ir todėl Rusijos
TRUKŠMO SILEZIJOJE.
•respublikai daroma nuoskauda.

WASHINGTON, Rugp. 14. — Suv. Val
stijų vyriausybė perspėja Lenkus, kad jie,
kariaudami su bolševikais, nedrįstų pereiti
savo etnografinių rubežių.
Išmintingiems žmonėms, rodos, užtektų
to perspėjimo.

BERLYNAS,
Rugp. 24. — Silezijoje,
kur turi įvykti plebiscitas, Lenkai susival
dė su Vokiečiais ir pakele kraujo pralieji
mą.
įtinai šiandie kovoja prancūzai, Italai,
Vokiečiai ir Lenkai. Nėra ten tik vienų Amerikonų.
*š
Coblenze stovi stipri amerikoniška iš
6,000 vyrų brigada. J i kitubmet buvo ski
riama Silezijon. Bet nepasiųsta, nes Suv.
Valstijos dar nėra patvirtinusios taikos su
tarties.
,
Laimingi tad Amerikonai del to nepat
virtinimo. Nes kitaip ir jiems prisieitų
galvas guldyti -už svetimus reikalus.
- Silezijos reikalai paliečia Vokiečius ir
Lenkus. T e g u jie vieni ir pešasi.
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Suvienytų Valstijų Vyriausybe
Perspėja Lenkus

LIEPIAMA LENKAMS NEIŠEITI IŠ
ETNOGRAFINIŲ RUBEŽIU.

METAI VOL. V.

BOLŠEVIKAI APLEIDO BREST-LITOVSKĄ.
Londonas, Rugp. 24. — Maskvoje pas
kelbta, jog bolševikų karuomenė apleidu
si Brest-Litovską. *
Oficijaliam bolševikų pranešime pareiš
kiama, kad_ žiaurus mūšiai rytuose nuo
Wlodowa ir Cholmo ir rytuose nuo Lublino.
Iš Berlyno oficijaliai užginta žinia, kad
buk Trockii andai lankęsis rytinėj Prusijoj.

REDWOOD CITY, Rugp. 24. — IŠ 300
pėdų augštumos žemyn krito lėktuvas su
trimis lakūnais. Visi trys žuvo-

Vyčių Seimas
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Lawrence, Mass. — Draugas Chicago.—
Vyčių Seimas prasidėjo iškilmingomis
Mišiomis 8:^5 ryto. Celebravo Kun. Virmauskis asistuojant kl. Jurui, Damašui,
Strakauskui. Pamokslą sakė kun. Virmauskis. Kun. Saurusaitis po Mišių Seimą
atidarė, šimutis išrinktas Seimo vedėju.
Daugžvardis. pagelbininku, sekretoriai
Rukštalis ir Služas; mandatų komisija Bu
ziutė ir Baniųtė. Rezoliucijų: Jociutė, Zu
jus, Sakalauskas, Karosas. Presos komisi
ja: Kun. Virmauskis, Sederevyčiutė, Ku
bilius. Delegatų apie aštuoniasdešimts.
Dvasia gera.
Juras.

I
i

Nepamirškite naujo "Draugo" adreso. Jis yra:
2 3 3 4 S. O a k l e y A v e . kampas 23rd Place
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IŠ BOLŠEVIKINĖS RUSIJOS.

TERIJOKI,
Suomija, Rugp. 24. — Associated Press korespondentas paduoda
žinių apie bšolševikinę Rusiją. Štai kas nu
pasakojama apie Maskvą ir Petrogradą.
Maskvojt gyventojai nuolat ant kojų. Vi
sos gatves per dienų dienas pilnos žmonių.
Atrodo, kad jie neturi jokių vargų ir rū
pesčių. Išviršaus žiufint, jog jiems yra sve
timi visokie susikrimtimai. Bet ne visiems
gal yra žinoma, kaip tie žmones sunkiai ko
TURKIJA SIUNČIA KARUOMENĘ
voja už duonas kąsnį. Kiek tai-jie turi var
PRIEŠ BOLŠEVIKUS.
go surasti sau reikalingo maisto.
Petrograde kas kita. Tenai visuomet gat
KONSTANTINOPOLIS,
Rugp. 24. - ves aptuštėjusios.
Tik kur-nekur matosi
Turkijos sultano valdžia nusprendė pakel kuopelės žmonių, besitariančių apie bėgan
ti karą prieš Turkus nacijonalistus ,ir bol čius reikalus ir savo vargus.
ševikus.
Petrogradas baisiai apterštas. Aplink
Brusson tuojaus pasiunčiama dvi divizi
buvusius carų žieminius rūmus prikrauta
jos karuomenės. Be to, paskelbta mobili
zacija aštuonių skyrių vyrų. Sumobilizuoti eilių-eilės medžių, atvežamų upe šalimais
rūmų ir ten-pat iškraunamų. Prie iškro
kareiviai bus statomi karan prieš Mustavimo medžių,' kurie gaminami kurui, dir
plia Kernai pasą.
ba kaip vyrai, taip moterys- Kai-kurios
Graikai ruošia karuomenę pasiųsti į moterys ligi juostos braidžioja po vandenį.
Juodąsisas jūres ir iš ten atakuoti Kemalo
Maistas Petrograde kur-kas brangesnis
spėkas. Tam tikslui žymi Graikų karuome
nės dalis bus paimta iš Trakijos, kurią kaip Maskvoje.
I r t a i p : praėjusio Liepos mėnesio pabai
({raikai jau kuone visai apvaldė ir skait
linga karuomenė ten beveik jau nereikalin goje burokų svarui buvo mokama 4,000
rublių; kiaulienos svarui 5,000 rub.; cuk
ga.
Gauta žinitt, jog Baku apylinkėse kon raus 4,000 rub.; druskos 1,000 rub.; juo
centruojama apie 100,000 bolševikų karuo dos duonos svarui 1,000 rub.; bulvių 700 ru
menės. Nežiūrint gen- Wrangelio ,karuo bliu; vienam kiaušiniui 300 rublių.
Už viena-ainerikonišką dolierį
galima
menės veikimo," bolševikai
yra atamane
skaitlingą armiją pasiųsti Turkijon^r Per- gauti ligi 3,000 bolševikų rublių.
Maskvoje ypač siaučia militarinė atmos
.)
sijon.
Iš Maskvos pranešama, jog centralinej fera. Gyventojų nervai nuolat didžiausiam
Azijoj koncentruojama 300,000 bolševikų intempime. Pasitaiko daug areštavimų.
Daug žmonių suareštuojama be jokio insu tikslu užpulti Indiją.
tarimo. Šiandie visus Maskvos gyventojus
galima padalinti į tris dalis: laikomus ka
DANZIGUI REIKALAUJAMA TAL
lėjimuose,
naujai
suareštuojamus
KININKŲ KARUOMENĖ.
ir tuos, katrie kas momentas gali but su
PARYŽIUS,
Rugp. 24. — Tautų sąjun areštuoti. •
Maskvoje spauzdinarni naujos rųšies
gos augštasis komisijonierius Danzige, Sir
Reginald T. Tower, talkininkų pareikala " p r o i t t a r i j a t o " pinigai net septyniose
vo jam pasiųsti 20,000 karuomenėsTai kalbose. Už 5,000 tų pinigų rublių negali
tuomet jis galėsiąs leisti Danzigo uostan ma nusipirkti nei svaro druskos.
Maskvoje pirm karo buvo apie pusantro
atplaukusiems laivams iškrauti amuniciją,
skiriamą Lenkams. Nes šiandie iškrovi milijono gyventojų. Šiandie bus gal apie
puse milijono.
mas sulaikytas del pramatomų riaušių.
••

i

•

•

Šiandie Danzige yra 2,000 talkininkų ka
ruomenės. Prancūzijos užrubežinių reika
lų ofise tvirtinama, jpg užtektų daugiau
5,000 kareivių.
Tasai kluasimas visgi dar neišrištas.
Tik paskelbta, jog Danzigan nuplaukę
karo laivų ir dar daugiau jų pasiunčiama.
Anglijos minsteris prminjnkas Lloyd Ge
orge paskelbė, kad per Danzigą turi but
siunčiama Lenkams amunicija. I r todėl Sir
Reginaldo Tower'io uždraudimas ten iš
krauti amuniciją negali but pateisinamas.
GRŪMOJA NAUJAS ANGLEKASIŲ
STREIKAS ANGLIJOJE.
v
*

Lenkai Išnaujo Ne
tenka Lygsvaros
JIE NORI PAIMTI SAVO GLOBON
LIETUVĄ.
Paryžius, Rugp. 24 (Rašo angį. laikr.
korespondentas). — Iš Varšavos pusoficijaliai skelbiama, jog Lenkai delegatai
Minsko konferencijoje davę bolševikams
suprasti, jog Lenkų vyriausybę jokiuo bū
du negalinti apleisti tų visų teritorijų, se
novėje prigulėjusių Lenkijai.
Tas reiškia, kad Pilsudskį su savo šali
ninkais nemano atsikratyti svajonių su
grąžinti Lenkijai 1772 metų.istorinius rubežius ir šalimais įsteigti buferines vals
tybes Lenkų globoje.
Lenkai nori užgrobti žymius plotus Ukrainos su Kijevu ir Baltgudija. Kadan
gi Lietuva ir Latvija jau apsisprendusios
ir padarusios sutartis su Rusijos bolševi
kais, tad Lenkams norisi gas paimti nors
savo globon. Mat, jie nuomoniauja, jog
tos valstybės negali gyventi be jų " k u l 
tūros."
Varšavos Lenkai tvirtina, jog visam
plote nuo Baltijos ligi Juodųjų jūrių Len
kai išsisklaidę. Vienur jų y r a d a u g i a u , kilur mažiau. I r kur tik nors kiek atsiranda
Lenkų, tas vietas Varšavos ponai nori
prijungti prie Lenkijos ir paskui tų vietų
gyvefltojama duoti lenkišką autonomiją.
Prancūzijos vyriausybė sutinka» su
Lenkų troškimais įsigyti galingą Lenkiją.
Bet ji nesutinka su 1772 metų rubežiais.
Bet Anglija priešinasi Lenkų norams
praplėsti rubežius rytuose,, ty. Lietuvos
ir Latvijos su Baltgudija lėšomis. Ta pa
ti Anglija visą rytinę Galiciją su Lvovu
nori sugrąžinti Rusams. .
Anglija sako, kad Lenkai daugiau lai
mės pasitenkinę etnografiniais rubežiais.
Bet jei jie ir vėl nepaklausys, tegu pas
kui sau žinosi.
CHICAGOJE

NUŽUDYTA DU POLIG
MONU.

Vakar anksti ryte vienam Chicago ne
dorybių urve, Beaux Arts Club, nužudyta
LAIVAS SU RAUPŲ LIGA.
du poliemonu, Mennessey ir Muleahy.
—
„ Kaip jiedu ton " k a v i n ė n " pakliuvo,
NEW YORK, Rugp- 24. — Čia'atplaukė nėra žinoma. Suprantama, policija tvirti
Italijos garlaivis Dante Alighieri su ke na, kad buvę užėję su pareigomis.
liauninkais. Garlaivis su visais žmonėmis
Suareštuota keletas žmonių.
taojaus paimtas kvarantanon. Nes susekta
sergančių raupais.
PRANEŠIMAS PILIEČIAMS IR PI
UETĖMS.
ŽEMĖS DREBĖJIMAS.
SANTIAGO, CHILE, Rugp. 24. - Aną
dieną pietinius Chile apskričius palietė
smarkus žemės drebėjimas. Gyventojus bu
vo apėmusi didelė baimė. Bet pasekmėje
drebėjimas niekobloga nepadarė žmonėms.

mm

Londonas, Rugp. 24. — Ateinantį mėne
sį Anglijoje žada sustreikuoti anglekasiai.
Amatų unijistai tuo labai susirūpinę- Jie
darbuojasi, idant anglekasiai sumažintų
savo reikalavimus. Nes kitaip butų bloga.
Jei anglekasiai pakeltų streiką, tuomet
netektų darbo tūkstančiai darbininkų in
dustrijose geležies, plieno, inžinierystės,
siuntimų ir daugelyj kitose darbo šakose.
Ve kodėl kitų visų darbo šakų darbinin
kai šiandie nesimpatizuoja anglekasiams
ir kalbina juos paliauti statyti peraugštus
reikalavimus.
Anglekasiai yra trilypėj sąjungoj su
geležinkelių ir transportų darbiniakais.
Be aiškaus šitų sutikimo jie nenori pakel
ti streiko. Tuo tarpu ir šitie streikui yra
priešingi.
Geležinkeliečių vadas Thomas mėgina
anglekasius perkalbėti, kad jie susilaikytų
su streiku. Bet nežinia, ar tas pavyks pa
daryti.

|
i

Rytoj, Rugp. 25, Chicagoje ir-Cook apskrityj bus piliečių registravimosi diena.
Tai vienatinė proga užsiregistruoti prieš
" p r i m a r y " rinkimus, įvyksiančius Rūgs.
15. Kaip vyrai, taip moterys turi registruoties.

ATRASTI CARRANZOS PINIGAI.
ORAS CHICAGOJE IR APYLINKĖSE.
MEXICO CITY, Meksika, Rugp. 24. —
Rugpjūčio 24 ir 25 gražus oras; tempe
Kituomet Meksikos prezidentas Carranza
j
pabėgdamas/iš sostinės su savimi trauki ratūra kyla.
Vakar augšč. temperatūra buvo 64 lainiu pasiėmė ir 11 milijonų pesų pinigų.
psn., žemiausia — 59 1.
Dabar iš tų pinigų 10 milijonų jau atras
Saulė teka 6:07, leidžiasi 7:37.
ta. Vienas milijonas niekur nesurandamas.
MATĖ SU VAŽINĖ J AMĄ MOTERĮ;
PASIRODĖ JO MOTINA.
' NEW YORK, Rugp. 24. —John Kelly,
grabininkas, pamate kaip automobilius su
važinėjo vieną moterį. NecUrstelėjes į' su
važinėtą jis tuojaus nubėgo pašaukti kuni
ge
Sugrįžęs Kelry su kunigu pamatė, kad tai
jo motina suvažinėta. Jinai jau buvo mirųsi.

i

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, mainant
nemažiau $25,000, Rugpjūčio 23 buvo to
kia sulig Merchants Loan and Trust Co.:
Anglijos sterlingų svarui
$3.58%
1.92
Lietuvos 100 auksinų
Lenkijos 100 markių.
.48
Vokietijos 100 markiB
1.92
14 fr. 20
Prancūzijos už $1.00
21 1. 65
Italijos už $1.00

.
>

•

Antradienis, Bugp. 24 1920 m.

DRAUGAS
• •««*>-..

^c*%?

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS

"DRAUGAS"

as only a serap of paper, and
if all Lithuania mušt be given
back to the Ruasian people,
the outlook seems to be only
hopless confusion.' 'Tai reiškia
" B e t jeigu į kiekvienų taikos
sutartį, kurių Lietuva daro,
kitos viešpatijos žiuri vien
kaip į popieros sklypų, ir jei
visa Lietuva turi būti grąžin
ta Rusijos tautai, tai rodosi,
kad ateitije šiaip nieko nema
tyti, tik .sumišimas be vilties."
Tie žod&iai "popieros skly
p a s " pasidarė labai garsingi
nuo 1914 m., kuomet juos pa
vartojo Vokiečių ministras von
JagQw. Už tų neatsargų jo iš
sitarimą atkentėjo ir kenčia
visa Vokiečių tauta. Su tais
žodžiais turi- būti atsargus
visi diplomatai. Nevalia ne
vien pačiam sutartis priskaityti prie popergalių, bet pavo
jinga y r a išreikšti tą mintį,
kad kitas popergaliais vadina
kokias nors sutartis tarp tau
tų.
Išskirdami šitų vieną sakinį
mes visa širdimi ir visomis
jiegomis pritariame kiekvienai
p. Vileišio rašte išreikštai min
čiai. I r visi Amerikos Lietu
viai turėtų joms pritarti. Ištiesų, musTėvynės neprigulmy
bė yra pavojuje. Todėl dabar
mums reikia ir kuolabiausiai
susivienyti.

3

Del Lietuvos Ateities.
11»

Š
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Išmok Gerą Amatą. Už
dirbk $35 iki $75 Savaitėj

Iš vieno Lietuvos diplo visoje Pabaltijoje, jau nekal
Buk kirpėju. Ki
mato, kuriam nepritinka bant apie pačią Rusiją.
Eina kasdieną I- kyrus nedėldlenlus.
rpėjai Tiaur rei
kalaujami.
Ge
PRENUMERATOS KAINA:
Pasaulinių pramoninkų Žy
skelbti savo pavardę,govome
riausias
amatas,
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE:
mes išmokiname
įdomų laišką. Praleisdami dų įtaka ir jų interesai rems
Metams
$8.00
i keletą
Krai
Pusei Metų . . . _ . . . >
4.00
neskelbiamąsias žinias, tal tą dalyką. Šiandien Rusijos
čių,
prityrimas
SUV. VALST. *
duodamas mokipiname laišką Redakcijos sovietus valdo vieni Žydai. Žy
Metams
$600
nanties. Vietos atdaros. Specijaha
Pusei Metų
3.00
raštų vietoje. Tik pažymime dų pinigo įsigalėjimas Angli
Kriaueystės Skyrius, mokslas už
<
Prenumerata mokas! ĮSkalno. Lai
••
ganėdina visus.
joje,
Prancūzijoje
ir
kitur
ne
liūdną dalyką. Mus užrube
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos
MASTER 6CHOOL
,
PANEDĖLIS, RUGPJŪČIO 30 d., — Federa
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
žinių dalykų ministerija ne leidžia (spaudai) smerkti Žy
100 IT. State Str.
J
cijos Kangreso atidarymo iškilmėse: Pa •
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
dus.
Anglų
bankas,
kuris
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TĖMYKITE!

g Kelione į Lietuvą Saugi

IR.
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MICH.

kad jis kalbės paskolos reikale,
Jieškote pastovaus
darbo!
bet matyt, iš didelio rūpestin
Mes turime daug darbų jums
Rugpjūčio 17 d. L. Vyčių 79 gumo apie Lietuvos reikalus
mūsų faijdrėse kaipo leibekuopa buvo surengus šeimy susivėlino tik apie tris valan
riams ir pagelbininkams. Ge
nišką vakarėlį tikslu pagerbti das. Minia jau buvo išsiskirra mokestis. Ateik į mūsų Em" V y c l o " redaktorių M. Zujų das. Minia jau buvo išsiskir
ployment Dept. bile dieną. Mes
ir atsisveikinti su juoni, ka sčiusnorėtume pakalbėti su jumis
Visgi prabilus
vietiniams
dangi jis važiuoja į Lietuvą.
kalbėtojams ir paagitavus V.
apie tai.
Susirinko visi kuopos na
Vaiškui, kuris su kitais reik.
LINK BELT CO.
riai ir daugiau gerų prietelių
o^rrijoiT, MICH.
| atvažiavo tapo užrašyta $150
329 West 31th Str. .
svečių. Jie išreiškė keliaunin
bonų. Teciaus iš tokio Maj. Ža•
kui daug laimingų linkėjimų.
Šią svetainę stato Detroit Lietuvių R. K. Sąjunga. Svetai
deikio pasielgimo —ir tai jau
18 Rugpjūčio Vyčiai laikė antru kartu— žmonės buvo la nė bus gražį, tilps apie 500 sėdynių. Stovės ant kompo l)ix
savaitinį susirinkime. Seimy- bai neužganėdinti ir stebėtina Ave. ir 25-tos gatves ant West Side gražioj vietoj j>riešpat bu
ninkai išdavė raportą, iš bu kad iš susirinkimo buvo nors simos naujos Šv. Antano bažnyčios lotus. Pienus sudarė ir sta REIKALINGI LEIBERIAI
vusio vakarėlio ir parodė, kad tiek naudos. Kaip iš Gary pa tymą priežiuri Lietuvis inžinitrius, j)-as Motas Zaldokas iš DEL FABRIKO
DARBO.
pelno liko $8.50.
vyzdžio matyt tokie atstovų Chicagos. Svetainė kaštuos apie $75,000.00. Kapitalas susidės DARBAS PASTOVUS.
Po to rengė įnešimus į sei pasielgimai yra didžiu trukdy
iš parduodamų šėrų vienas šėras po 10.00 dol. H<*'rų galima
LINK BELT OO.
mą ir sutarė jam įduoti šituos: mu paskolos rinkime. Pasidė39th & STEWART
pirkti kreipkitės pas sąjungos sekr.
1-mo kad pabrangus popierai kavojant nenuilstančiam kata
Leonas Vinalis,
pakelti narių mokestį už orga likų veikėjų darbštumui katali
kai gar iečiai, kad ir trukdomi
ną iki 25c.mėnesiniui. 2-ro kad
764 25th Str. Detroit, Mich.
visgi jau yra surinkę apie ke
Kardo Fondo pinigai butų turis penkdalis kvotos. —Kitų iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
paskirti "Kariškių Žodžio' srovių žmonės vieni trukdė ta litiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiHiiiiitiiiiiiiimiiitiiiiiiiiiiiiiiiimtMiinimiiiHi
REIKALINGI
redakcijai. 3-čio kad kuopos me darbe ir bonų taip kaip ^ne
Darbininkai į šapą ir į mol
Kun.
N.
Pakalnis,
.
.
„100.00
PAIEŠKOJIMAI.
turinčios moksleivių savo tar pirko. Tautą mylintiems kata
ding (liejimų) skyrius.
<
„ 100.00
pe apmokėtų mėnesinį mokestį likams patartina toliau pa P. Jonikaitė, . . . .
Darbas pastovus.
I'aicftkau
gero
kraufiaus
kurs
ga100.00 -,
už juos. 4-to kad 1921 m. butų remti Lietuvos reikalus, nes E. S«-tutaitė
CRANE COMPANY
l« tų dirbti visokios rųsies vyrų dra
E.
Karžauskaitė,
.
.
„
100.00
panų.
Mokestis
gera
geram
darbinin
surengtas Vyčių išvažiavimas tai šventa juiusų priedermė ir
Employment Departments
kui, valandas neilgos. Butu pageida
Dr-ja
Labd.
Sa-j.
1
kuo
darbuotis
nuoširdžiai,
nes
-ekskursija į Lietuvą ant lie
uta kas n o n t ų dėtis pusiau ant biznio 40th St. & South Kedzie Ave.
pa
„ 100.00 nes vienam perdaug darbo yra. Dėlto
tuviško laivo, ir 5-to kad Vv- kilnus tikslas. Iš šalies žiūrįs.
Or
kas iš gerbiami lietuviškų kriaučių
Dr-ja Tretininkų Šv. Pran
čio spaustuvė taptų įrengta
norėtumėt eiti pusiau ant gerai iš
15th and Canal Street
AM.
LIETUVIŲ
R.
KATA
dirbta
biznio malonėkite greitai atsi
ciškaus.
kaip galitria greičiausiai.
100.00
šaukti sekamMu antrašų:
LIKŲ LABD. SĄ GOS GAR Dr-ja Giesmininkų 6v. vCe
W. P. 10*15 So. MlYliigan, Ave.
Nelaimė Detroite.
f
ltosclatid, 111.
BĖS NARIAI.
cilijos,
, 100.00
Rugpjūčio 18 d. t. y. trečia
Dr-ja Šv. Pranciškos Ry
REIKALINGAS PARDAVĖJAS
dienio ryta 6:00 vai. netoli
Viešpats Jėzus mokindamas
Nuo $50 iki 60 dol. J savaitę, turi
mietės,
„ 100.00
buil gerai vikrus, punktualia { mlnuLietuvių bažnyčios ties namais sakė, kad nei viena auka, padą Dr-ja Šv. Agotos, Mot. ir
ta,
dalyai, kurie da niekur iki šiolei
Negirdėta proga gauti gra
2180 ant Russell gatvės tapo \ryta vargšams, nepasiliks be
nepardavinėjo.
Kreipkitės nuo 8:00
Merg
„ 100.00 žių dviem pagyvenimais mū
A.
M.
Iki
5:00
P.
M. Prityrimas ne
nušautas Juozas Vitalė 17 me atlyginimo. Net stiklas van Dr-ja Šv. Elzbietos, Mot. ir
rinį namų ir taippat gerai iš reikalingas.
tų. J o tėvas tapo pavojingai dens paduotas artymui iš mei
MERRICK BLDG.
Merg
„ 100.00 dirbtų biznį. Pirmos klesos
Room 412
sužeistas. Nelaimingieji pra lės turės užmokestį. Štai V. Dr-ja L. Vyčių 13-a kuo
S57
W. 63 str.
knygynasi ir Cigarų krautuvė.
važiavo pro savo namus.... tik Jėzaus žodžiai:
pa,
v 25.00 Namuose
naujeusi įtaisymai,
•.
..
staiga iš antrųjų lubų pasigir
I i 1 IK \ 1 I N <. I
"Palaiminti,
gailestingi, Dr-ja Mot. Są-gos 21-a kuo
kaip
va:
visame
name
gazas,
ViiKlin
mainierial.
do šūviai. Apie 30 šūvių pate nes jie pasigailėjimą gaus. Iš
pa, ($275.50) ar
„ 75.50 geriausi eloktros
įvedimai, Kentucky ir West Virginijoj, geros
ko į automobilį. Žmogžudžiai tiesi] sakau jums tiek, kiek pa D r j n Šv. Kazimi* o kara
algos mokamos.
Atsišaukite.
maudynės
abejuose
pagyveni
30 S. Canal Str.
pabėgo. Jie ta kambarį buvo darėte vienam iš tų mano ma
laičio,
„ 100.00 muose, basementas, akmens
2-ros lubos.
pasisamdę pirm 2 savaičių. žiausių brolių, man padarėte.''
Dr-ja Sald. Širdies, Mot ir pamatas 2 r#dų ir 18 colių
Policija nerado žmogžudžių, (Mat. XV. 3 4 - 4 0 . ) .
Merg. pasižadėjo.
<tora.< (Irindįs basemente ce
REIKALINGI.
nes jie buvo pabėgę. Tik rado
Pažvelkime į žemiaus paJei randasi klaida, meldžiu mentinės. Caru šildomas viRankų šrubų mažinu ope
4 šautuvus.
duotų skaitlinę asmenų, paži pranešti kuopbs valdybai, o g a s n a m a ^ g u r o s naujosios įratorių.
nusių viršininėtų V. Jėzaus žo
ji praneš man.
WATERBURY, CONN.
taisymo 1-nias pagyvenimų —
džių svarbų ir klauskim sa
Roth Mfg. Company
2-ra kuopa, Visų Šventų pa pirmos klesos knygynas ir
vęs šitaip: ar-gi ir aš negalė
r a p i n į . Dvasios vadas kun. cigaru krautuvė kampas 47- 1600 South EUmourn Ave.
Įnešimai į Tautos Fondo
čiau įstoti į jų eiles 1 O jei jau
P. Lapelis, 108th ir So. State tos ir Wood gatvės Grindįs
Seinuj. Tautos Fondo 40 sky
REIKALINGI.
ne
į
garbės
narius,
tai
bent
į
riaus laikytame savo susirin
str., Boseland, 111.
muro, durįs ir langai ąžuoli
Leiberiai 50 mokintis molding 61c.
kime Rugpjūčio 16 d., 1920 m. paprastus Labdarybės narius? 1. Iškasius,
$100.00 niai. 2 pagyvenime durįs ir j valanda. 9 valandas dienoj. Savaiti
nę mokestis. Po trumpo laiko duopadavė sekančius įnešimus į Čia seka skaitlinės garbės na J. Janušauskas,
„ 100.00 langai taippat ąžuoliniai.
dama piece work. Bracklngin vyrai
Seimą, kuris bus Waterbury, rių sulig kuopų užsimokėjusių, Pati Labd. Sų-gos 2—ji
gali padaryti nuo $8.00 iki $10.00
Parduosiu namų ir biznį vi piece work. Pastovus darbas 6 die
dar
nevisai
užsimokėjusių
ir
Conn. 1920.
kuopa
„ 100.00 dutine kaina dėlto kad išva nas savaitėj, šį vieta randasi ChicaAtsišaukite
Employment
De1 a. Išreiškia pageidavimų pasižadėjusių.
3-čia kuopa, Šv. Antano pa žiuoju į Europų. Atsišaukite goj.
Įiartmcnt.
kad butų garsinama kiek T.
Brooklyn, N. Y. Veronika rapijoj. Dvasios vadas kun. H. lubjaus į
68 W. Harrison Stre«t.
%
Fondas šelpia moksleivių.
Jocaitė užsimokėjo $100.00.
J. Vaičiūnas, 4943 W. 15th
P. MAKAREWICZ.
b. Kokia šaka eina, tie mok
l i l l k AI/IN«;OS.
1-ma kuopa, Šv. Kryžiaus Str., Cicero, 111
1757 W, m St., Chicago, IU.
Prityrė embroiders ir crochet beasleiviai, kuriuos T. Fondas! parapijoj,Chicago, 111. Dvasios
$100.00
A. Monstąvičienė, ,
ders del vidujinio Ir naminio darbo.
šel ia
P įvadas k. Alex. Skrypko, 46th V. ir O. Bukauskai,
Darbas
pastovus. Gera mokestis.
,
50.00
»
No
velt
y
Garment
Co.
c. Kad butų paskelbta per -įr \ y 0 0 ( j g^r#
J. ir A. Ogintai, , w 100.00
328 West Van Burtu Str.
spaudų nors 4 kartus metuose. Kun. A. Skrypko, . . ..$100.00
O. Nausėdaitė, . . . . „
75.00
2. Kad Tautos Fondo gele O Danaitė,
REIKALINGI.
„ 300.00 Kun. A. Ežerskis, . . „ 75.00
žinis kapitalas $10,000 butų •
Leiberiai
mokintis "molding" ChlWAK
SAVINGS
STAMPS
. . 100.00 P. Bubinienė, . . . . „ 10.00
V. Galnaitė,
cagoj,
61c.
J
valanda 9 vai. j dieną.
1SSUED BY THE
pavestas .steigimui katalikiško
6
dienos
savaitėj.
Da/bas pastovus.
L. Jundulaitė, . . . . „ 100:00 B. Veličkaitė, . . . . „ 100.00
UNITED STATES
jo uniersiteto Lietuvoje.
Po dviejų savaičių pamokinti vyrai
„ 100.00
GOVERNMENT
uždirba
po $J0.00 į diena.
Turi
3. Kad butų išleista kun. Ži- M. Bastaitė,
(Daugiau Bus.)
gyventi
,ant
West
Side.
Atsišaukite
. . 100.00
liaus knyga —Pastaba.— Tik M, Dajoraitė,
Employment Bųreau.
T.
„
100.00
Belska,
68 W. Harrison Str.
su komisijos prižiūrėjimu.
„ 100.00
O. cernauskaitė rast. V Gečienė,
„ 100.00
P. J. Gudyškis. Pirm. P. Birbilaitė,
.
ANT PARDAVIMO.

Važiuojantiems Per

UNIVERSAL STATE BANK
Siunčiame Pinigus f Lietuvą Su Pilnu Užtikrinimu
(i.\l NA.VĮK. iš l.ictuvofe kas *a\aii> kvitas KU parašu priėmėjo.
PINAM PA8PORTLS grt.
::>
r Lietuvon Respublikos
Atstovybe.
Laivakortes iš Lietuvos norintiems atvažiuoti parduodam per
Antvevpa, Rotterdama, Hamburgą.
.

Kapitalas ir

$225,000,00

*
_>

Kantrybe ir atleidimas yra
geistinos ypatybes ir abeluai
viešame darbe naudingai išei
na. Tai abelnai, — bet kartais
tos dorybes gali tapti apsilei
dimu. Ištikro butų nepaisymu
šventų tėvynės reikalų nepa
peikti ar bent nesiskųsti blo
gais nekuriu asmenų pasielgi
mais. Klausimas eina apie Pas
kolos Misijos maršrutų, būtent
Majoro Žadeikio taktika. Du
kartu jis turėjo kalbėti Gary
ir abudu kartu atvyko jau po
laikui. Keli mėnesiai atgal pri
buvo dvi valandi po skirtam
laikui, bet pasidekavojant kan
trybei vietinių lietuvių užspė
jo bent besiskiriančių minių.
Pasekmes to susirinkimo buvo
*y labai menkos, nes pusė žmonių
jau buvo išsiskirstę ir likusių
jų ūpas buo pagadintas. Dabar
vel Bugp. 20 buvo* išgarsnta,

E. Karžauskaitė, .. „ 100.00
V. Mažeikaitė, . . . . „ 100.00
S. Norvaišaitė, . . . . „ 100.00
„ 100.00
U. Puodžulaitė,
„ 100.00
0 Rudmimaitė,
•
J. Šiaudvitienė, . . . . „ 100.00
.. 100.00
N. Sokaitė,
R. Šimkaįtė, . . . . „ 100.00
„ 100.00
S. Staševska, . .
. . 100.00
B.
. . . 100.00
O.
B. Vitartaitė,
, . .„ 100.00
A. Laurinskaitė, . . „ 100.00
J. Nutautaitė, . . . .„ 100.00
100.00
B. /•asilaitė,
B
„ 100.00
. 100.00
O. Bukšaitė,
M.
. „100.00
A. Banevičiūtė, . . . . „ 48.00
D t»v.reutaitė
. . . 100.00
B. Lukoševičaitė, .. „ 100.00
K. Varanavičienė, .. „ 50.00
M. Martinkienė, (gal Marcioikevičienė,).'.. „ 130.00
F. Jonikaitė,
„
5.00

Valdyba šios stip
rios Valsfijines

NEPAPRASTAS BARGENAS
Kankrito
ir
medžio namas
ant dviejų lubų, po keturis kamba
rius su bizniu ant kampo, gatvių
44to8 ir So! Mozart Str. pusė bloko
nuo bažnyčios ir mokyklos, neša randos $360.00 j metus. Gatvės jau
ištaisytos ir taksai užmokėti (up to
date). Parsiduoda tik už $3350. At
sišaukite pas:

Bmkos yra Jusq draugai. Rei
kale pasitarkite su jais.
Pinigai yra Siunčiami į Lietuvą
ir visas kitas dalis
svieto.
Parduodame
Laivakor
tes ant visų Linijų.

Pinigus gulintis namie be apyvartos yra 'lygus medžiui be vai
sių. DEKITE pinigus į Banką, lai uždirba procentą; ta! bus sausu
ir NAUDINGA.
Taupikite piniguti tiktai tvirtame, saugiame, ištiksimame Banke,
kur pinigus galima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo su nuo
šimčiais.
Tuomi yra tiktai, tarnaujanti.*, Lietuviams, vienintelis Lietuviu
Bankas —

BANK

(Under State Government Supervision)

3252 S. HALSTED STREET
BANKINES VALANDOS:
Kas diena apart šventadieniu
nuo 9 vai. išryto iki 5 vai. va
kare.
VAKARAIS:
Utarninkais ir
ir Su balomis iki 8:30 vai. va
kare.

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRIGT BANK
l l į 2 West 35-th Street
Turtas Virš $6,000^)00.00 ,

)

Atdara Panedėliais, Seredoms ir Subatoms vakarais

BANKINĖS VALANDOS:
Panedėliais, Seredomis, Ketvergais ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai.
išryto iki 5 vai. po pietų.
VAKARAIS: Utarninkais ir Subatomis nuo 9 vai. išryto Iki

8:30 vai. vakare.

I CICERO ILL UETUVIAMS

Ant pardavimą mūrinis namas 5
metai kaip statytas, gera vieta del
visokio biznio ant kampo 2300 S.
Leavltt St. klausk M. Z. Psionis.
•••!!•••

.l-lll.į.i.l»ll

|||||.|
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Į Atsidaro Nauja Įstaiga Cicero, Iii.
z
Pranešu Gerfra;:i i ms Cicerieciams draugams ir paŽĮStamiems, kad titid^rau generalį R E A L K S i A T E , ir
PINIGU SIUNTIMO OFISO CICERO, ILL. Šis ofi
sas siunčia pinigus į Lietuvą ir kitos šalies svieto.
PARDUODA Laivakortės į Lietuva ant geriausių ir
s greičiausių linijų.
Padaro reikalingus dokumentus ir išiima pasportus
| važiuojančių į Lietuvą ir iš Lietuvos Amerikon.
Parduoda namus ir parūpina pinigus pirkimui ir sta5 tymui namų.
Apdraudžia (Inšiurina) rakandus — furniture, namus,
automobilius nuo ugnies ir kitų nelaimingų atsitikimų.
Ofisas atdaras vakarais nuo 6:00 vai. iki 10:00 va
landai kas diena, Subatomis nuo pietų, Nekėliomis vi
są' dieną.
Visais reikalais krerpkities p a s :
=

I V. M. Sialpinas

& Co. Į

4936 W. 14th St. Cicero, III.

|

Telefonas Cicero 3513.

i

Draugo Knygyne
•

Galima gauti laikraščių iš Lietuvos

"DRAUGIJĄ"

*

Nuo N. 1 — 6 (po du numera knygoje. Knyga $1.00)

"GANYTOJĄ"
(DvasUkijai Laikraštį)
N. 6 ir 7 po 35c, Kiekvienas numeris
»• • '

'w

•» w • • • • » • i• a, » • ^ » » » ^ ^ » • • • » • • • m»^»»

• • •

"ŽVAIGŽDĘ"
N. 6 už 25c
Adresuokite:

I

^••l.ll>

BARGEKAS.
2 flatų mūrinis namas po 5 kam
barius 2 lotai furnace šiluma, garadžius ir vyStinyčia.. Atsiiaukte
40»1 S. RocatweU Str.

=

NAUJIENA!

Katalikų dvasiškiems reikalams laikraštį

• „—.II - » • •

A STATE BANK

CHICAG0, ILL.

IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIUIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIIIIHIIUIIIUIIIIIIIIH

, J. K. EBTCHERI,
1103 So. Moaart Str.
Clucago, 111.

Reikia greitai parduoti. Na
mas su daug gyvuliu, ir pauk
ščiu. Tik $4400.
Atsišaukite tuojaus.
Evaldas, 2434 W. 69th St.,
Prospeit 107.

2,530,000

Tegul Jūsų Pinigai Dirba del Jųs

•

GARY, IND.

Banko Tur
tas Virš

Perviršis

ANT PARDAVIMO

WS.S.

„,

"DRAUGAS" PUBL CO.
2334 So. Oakley Ave.
Chicago, Ulinois.

SI

•

.

ma
dovanos,
. statoma
paminklai — stovy los švenčia
ma gimimo -dienos. Poroje iš
gyvenusiems duodama ,bažny
čioje palaiminimai — antrą
IŠ
BRIDGEPORTO.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES.
šijubą. Kunigai sulaukę 25 me
L. Vyčių 164os kuopos pa tų Kunigavimo laiko pamaldas
Antradienis, Rugp. 24 d.,
padėkodami Dievui. Katalikui
prastas susirinkimas įvyko
Šv. Baltramiejus, ap.
žmogui nepkanka džiaugsmo,
pereita seredos vakarą, Rilgp. bet padėkoja Ąugsčiausiajam
Trečiadienis, Rugp. 25 d.,
18 d. s. m., Šv. Jurgio parapi už jamduotas malones.
Šv. Ludvikas, kar.
jos svetoinėje. Šis susirinkimas
J a u praėjo 20 metų nuo įsi
nors ir buvo paprastas bet sa kūrimo Dievo Apveizdos para
NESURANDAMI GUDRUS vo gyvumu, savo nutarimais, pijos. Todėl Rugsėjo mėnesyj 5
VAGILIAI.
buvo panašus į nepaprasta. dieną įvyks Sukaktuves ir apŠiame susirinkime
pirmu vaikščiojimas 20 m. Jubiliejus.
Suareštuotas Banks pattnusuo- čiausiai buvo nutarta junti da- Jublejus susidės iš padėkojimo
tas.
'
lyvumą Šv. Jurgio parapijos Dievui bažnyčioje ir bazaro.
Altoriai bus papuošti žvakė
rengiame bazare. Toliaus bu
• Praeitą šeštadienį buvo su vo kalbama apie rengiamus mis ir gyvomis gėlėmis. P e r
areštuotas Leonard Banks są kuopos du vakarus prieš Kalė šv. Mišias choras puikiausiai
ryšyje su pavogimu andai ve das. Viens, prieš Adventus, ki giedos, orkestrą gros. Kas ne
klausyties išlavinto
žamu $100,000. Vaikai, katrie tas Advente. Programa atlikti mėgsta
111-tos gatvės stotyj dirbo tuo vienam vakarui nutarta pa daninnko balso bei puikios mu
metile kuomet vagiliai paėmė kviesti L. Vyčių 36-ta kuopa zikos! Nesiranda niekur tokio.
Dievo Apveizdos parapijos
maišą su pinigais, negalėjo ja atvaizdinimui veikalo Sibiro
vargonininkas, p. J . Balsis, vi
me pažinti, kad tai butų vienas Žvaigždės. Ant kito vakaro
suomet rūpestingai lavina cho
iš tųdviejų, kuriedu išsinešė iš nutarta patiems kuopos na
rą, ypač dabar juo daugiau rū
stoties pinigus.
riams atlikti programą. Re pinasi. Nėra abejones, esančius
Tad Banks paliuosuotas ir žisierius patarė Advento laike bažnyčioje užžavės Di evo Ap
vietoje jo Pullmane suareštuo sulošti
veikalą
"Kražių veizdos parapijos choras, nes
t a s Frank Miller, vienos užei Skerdynės.'' Tas tapo užgirta jis nuo senai yra žinomas kai
gos bartenderis. Šitas, sakoma, ir greitu laiku jau bus pra po vienas iš žymiausių chorų,
negalįs išsiaiškinti, kur jis bu dėta mokinties.
Chicagoje.
'
vęs paminėtą dieną, kuomet
Šiame susirinkime pranešė
Po pamaldų apie antrą va
atlikta stambi vagvstė.
persikėlimą dvi darbščios pa landą penkiolika draugijų su
Policija visur be pasekmių nelės, iš Roekford, TU., Ona savo skaitlingais nariais mar
ir Pranciška Krušaitės. Kiek šuos po aštuonioliktos gatvės
ieško gudrių vagilių. '
teko girdėtį per laikraščius apielinke. Jspeti galima, kad jie
sugrįž svetainėn, nes svetainė
IŠKLAUSINĖJA STOCKp-lės Krušaitės
Roekforde
je prasidės ba/aras, ketvirtą
YARDŲ DARBININ
daug veikė tikimės, kad juovalandą. Iš augšto numanu,
KŲ REIKALAVIMUS.
dvi stos iš čia mūsų eilėsna ir kad bus pasekmingas. Clerai
stums mūsų darbuotę tolyn.
Gyvulių skerdyklų 120,000 Toliaus teko sužinoti, kad pradėta, pusę padirbta. Did
žiuma parapijonų yra r.u'unodarbininkų reikalauja kiekvie buvęs Kasininkas ponas J. nė% kad šis jidnlėįus atneš pa
nam padidinti daugiau p o $1 Kailiukaitis apleido Cbicagą rapijai kelis tuksiančius dolieišvažiuodamas
į Kenosba, rių. Duok Dieve.
užmokesties dienoje.
Bėgilas.
Vakar tuo tikslu teisėjas Al- Wis. J o vieton Kasininku iš
selmler pradėjo išklausinėji rinkta ponas J . Janušauskas PRANEŠIMAS AŠTONOLI
Ponui Kailiukaičiui išreikšta
mus.
RIEČIAMS.
padėka už J o didi mūsų kuo
Katalikų Federacijos arba
NELEIDO LAIVYNAN, TAD pai pasidarbavimą. Taipgi bu
įvyks
PABĖGO.
vo palinkėta J a m ir ant to- Vienybes 15 skyriaus
HaiiH dar daugiaus pas Kano- priešmetnis susirinkimas, šian
Lawrenee Mbgge, 14 metų, šiečiu* nenuilstančiai darbao- dien antradieuio vakare 8 vai.
3630 No. Hermi tage ave., no- ties. Ateinančiai seredai susi Dievo Apeizdos parap. mokyk
rėjo įstoti laivynam Tėvas ne rinkimas prasidės lygiai 8-ta los kambaryje. Kviečiame at| stovus visų draugijų bei orgasutiko su jo noru. Tad vaikiš- vaamda vakare. Nei vienas ne
zacijų, prigulinčių prie K. F .
tis pabėgo iš namų ir nežinia vėluokime. Susirinkimas bus pribūti.
k u r apsiverčia.
trumpas. Po susirinkimai bus
Turime daug svarbių dalykų
Blogai jam klosis, jei jis, bū programas. Programa atliks
aptarti ypae busimojo seimo
damas toks jaunas, neklauso kuopos nariai. Programas bus reikalus.
Valdyba.
savo tėvo. Kitas daiktas tai labai įvairius. Po programai
tas, kad be aiškaus tėvo suti Lietuviški žaislai. Kitps kum
NORTI SIDE.
kimo jis nebus priimtas laivy- pos taip-gi yra kviečiamos ne
nan.
Šiuomi pranešu visiems Liepraleisti mūsų programo.
tuviu Darbininkų Sąjungos 20
Vytis.
tos kuopos nariams, kad lai
GAISRAS VIDUMIESTYJ.
DIEVO APVEIZDOS PARA kysime nepaprastą surinkimą
2.5 Rugpjūčio 7:30 vakare 6v.
Pirm kelių mėnesių pakilęs
PIJOS 20 METŲ SU
Mykolo parapijos svetainėje
gaisras diktokai pagadino na
KAKTUVES.
1644 Wabansia ave.
mus po num. 63 West Lake
20 kuopos valdyba
gat. Po to gaisro namai buvo
Žmogaus pagerbimui yra
per A. Ruškys.
taisomi. Dabar ir vėl taisomus rengiamos prakalbos, duodapalietė kitas gaisras.
Policija nuomoniauįa, kad ta
me turi but kieno nors ranka.
•» •
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AUTOMOBILIŲ AUKOS.
Ant Higgins vieškelio, šiau
riuose nuo Hurlem ave., va
žiuojant apvirto automobilius.
Žuvo du žmogų: Micbael Shust, 1428 West Jackson boulv.
ir Harry Nowak, 4510 So.
Whipple gat. Trečias — Ni• cholas Ronarsko sužeistas.
Be to, ir šiaip daug žmonių
kituose atsitikimuose sužeista.
Šįmet Chicagoje automobi
linių aukų bus jau arti 300.

Antradieni*, Rngp. 24 1920 m.

DRKOBKS

A. į A,

Europoj Dalykai Gerėja

AUGUSTAS LAUCIUS,
Amžiaus 33 metų, likosi
sužeistas dirbtuvėj ir mi
rė 21 d. 1920 12:10. Velio
nis paėjo iš Tauragės Ap
skričio žigaičių parap.
Aukštipių sodos. Lietuvoj
paliko 2 brolius Juozapa
ri Aleksandra Amerike
Broli Kazimiera ir bro
liene Marijona.
Amerike išgyveno 16
metų, tarnavo S. V. ka
riuomenėj 3 metus.
Laidotuves bus seredoj
Rug-pjučio 25, 1920 iš N.
P. Pras. Sv. Marijos baž
nyčios į šv. Kazimiero ka
pines 9 vai. ryte.
Gimines ir pažįstami
nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse po
num. 2532 W. 46th Place.
Liekames nuliūdę
Brolis Kazimieras, Bro
liene Marijona, ir. mušu
vaikai Kazimieras, Izabe
le ir Antanas Laučai.

PINIGAI SIUSTI LIETUVON
:

Per šia sena ir stipria Valstijkie Banką yra priduodami DABAR
trumpu laiku. KVITOS YRA PASIRAŠOMOS

ŠIPKARTES LIETUVON, ant geriausių linijų, goli būti perkamos
ŠIOJ BANKOJ.
VISOS INFORMACIJOS IR PATARIMAI DYKAI
Reikalaukite MR. RAPOLAS GEčIUS prie langelio numerio 4.

S

g Peoples Stock Yards State
S

CHICAGO HEIGHTS ILL.
Praneįnias visiems Lietu
vių Dainorių
Muzikalisko
Kliubo, nariams. Kuomi pas
kelbiame kad del vedimo ge
resnės tvarkos šioje organiza
cijoj, reikalinga yra kiekvie
nam narui užsiregistruoti sa
vo vieta gyvenimo. (Adresą)
nėra klausimo a r jo geras ad
resas v ra a r ne vienok turi
visi paduoti savo dabartini
adre,^, kitaip bus baudžiami
pagal nutarimą. Bus labai pi
giai kainos tik vienas centas
pažymėk it ant atvirutės savo
adressa ir pasiųsk ant žemiau
nurodytos vietos.
D. J. BENDORIUS,
1430 Green Street,
Chicrtgū, Heights, HL

ATONIG
rairaare

!

•
•

1

i

Bankas Ant Kampo .
47-tos Gat. ir Ashland Ave.
Chicago
*
"
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Telephone: Tardai C491

mm

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas
VALANDOM) t l k l »

Praktikuoja 20 metai
Ofisas 8140 So. Morgan St.
Kertė 82-ro St.,
Chicago, 11JL
8PECIJALISTAS
\ Moterlfikų. Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto
iki t po pietų, nuo 6 lkl 8 valan
da vakare.
Nedėliomis nuo 9 lkl t po plot
Telefonas Yards 687

Mortgage Bank

Turtu patyrimą
moterių ligose: rū
pestingai
prižiū
riu ligone ir kūdi
ki laike ligos.

» -

S. FABIJONAS

A. PETRATIS & CO.

A.SHUSH0

10801 80. Mlt&lgaa, A r a m e

DR. G. M. GLASER

A. PETRATIS

KKAL ESTATE—INSURANCE

European American Bureau j
Siunčia

Pinigus, Parduoda
Ijuvokortes
MOTARUCsAS
I 800 W. S5th Str.
Chicago, IiL
T e l e f o n e Boulevard 011
^

m iš* i i ss m "Si s i 'sw — s»i 1 ss* mm s » ^m*********^ •****•** m ** —'

m

?:n
0255 So. Halsted St.,

Chicago, 111

Dr. A. L. Yuška
f

1900 S. Halsted Str.

Telefonas Boulevard 0100

DR. C. KASPUTIS

{

Tel Canal 2118
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare
Gyvenimas
2811 W. OSrd Str.
v Tel Prospect 3466.

DENTISTAS
S8S1 S. H&lsted Str.
VALANDOS: 9—12 A. M.
1—6; 7—8 P. M.
} { • • • • • • • • • «

• » • • • • • • •
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NIC
Praiallna visus neemagumui
suvirškinimo, o tas rsiskla, kad rei • i
•
kia parnešinti visna.
Parduodama • *
pas visus aptiek ori na.

II

DR. S. BIEŽ1S.
IilETUVIS GYDYTOJAS m
CHIRURGAS
2201 Wcet 22nd Street
Tel. Canal 6222
Res. 3114 W. 42nd Street
Tel. McKinley 4988 f
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1. JEIGU siunti

pinigus į> Lietuvą siųsk per LIETUVOS AME
RIKOS PRAMONES BENDROVE — persiunčia geriausia ir pi
giausia.

SAUGI KELIONE LIETUVON

PASPORTAI J A U YRA IŠDUODAMI V I S I E M S LIETUVIAMS PAGAL VAL
DŽIOS TAISYKLIŲ, taip, kad jikių kliūčių del paso kelionėje nebus, K R E I P K I T Ė S
P R I E MŪSŲ, o mes pagelbėsim Jums P A S P O R T U S ir viską atliksime atsakančiai.
PARDUODAME LAIVOKORTES ant kokios tik linijoa norte.

'

|

SIUNČIAME PINIGUS I R PARDUODAME D R A F T U S Į LIETUVĄ ir visas svieto
dalis PAGAL DIENOS KURSO o a n t didelės sumos dar pigiau.

i
s

-

2. JEIGU nori važiuoti į Lietuvą, kreipkis prie LIETUVOS
AMERIKOS PRAMONES BENDROVES, suteiks Tamistai teisin
giausias informacijas, parūpins laivakortę, išmainys pinigus ir graziai išleis j kelionę.
3. JEIGU turi susitaupęs pinigų investyk juos į LIETUVOS
AMERIKOS PRAMONES BENDROVES Šerus. Gausi gerus nuo
šimčius ir tavo pinigai dirbs del naudos tau ir Lietuvai.
»

A. PETRATIS

S. L FABIAN

=

AUTOMOBILIUS AIŽOMO
BILIŲ APVERTĖ.
Joseph Sernbach PU savo mo
terimi važiavo automobiliu
Stony Island ave. Ties 75 gat.
is" priešingosios pusės atlėkė
didelis automobilius, anų auto
mobilių smarkiai pakliudė ir
apvertė. Mrs. Sernbach smar
kiai sužeista.
Tuo tarpu didelis automobi
lius nuūžė sau toliaus.

LIETUVOJ.

5

4. Dabar LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVE
ruošia Lietuvoj fabrikus idant palengvinti tavo broliams ir sesu
tėms pasiekti gerbūvį. Todėl prisidėk prie šios Bendroves neatidė
liodamas. Šery dabar da gali gauti po $10 viena. Pirk kadaugiausiai gali. Pelnas tau ir nauda Lietuvai bus neapsakomai dideli.

EUROPEAN AMERICAN BUREAU

•

•I

A. PETRATIS ir S. L FABIAN Vedėjai

809 W. 35-th. St. (kampas Halsted ir 35-tos gatvių.)
Visi Patarimai Ypatiškai ar Raštu DYKAI.
VALANDOS: kasdieną nuo 9 iki 6 vakarė. VAKARAIS: Utarn., Ketverg. ir Subat. Iki 9 vai.
NEDĖLIOMIS: 9 ryto iki 3 po pietų.

Lithuanian American Trading Co.
112 N. Greene Street

1

-

Baltimore, Md.
• - • • • • • . , • , . . , ,
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