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PRANCŪZAI GAL TURAS
AUGŠTUS PASTOS MO
KESČIUS

tariamasi prezidento re
Rymas, Rūgs. 16. — Sulig Jie nori visose šalyse pabran
ginti siuntimą laiškų.
zignavimo klausime.
Šventojo Tėvo Benedikto Pen
*
^
kioliktojo nurodymų, konsistoParyžius, Rūgs. 16. — J e i
Paryžius, Rūgs. 16. — Vie rijalė kongregacija įsteigė nau
tos laikraščiai vakar buvo pa ją įstaigą, kurios tiklas suvie Prancūzų vyriausybė nesuk
skelbę, kad kaip šiandie Pran nodinti darbuotę kapelionų, lups su savo pienais, Prancū
cūzų mimsterių kabinetas tu kurie dvasiniais reikalais a p : zijos, gyventojai bus priversti
N
_
»
rės posėdį ir aptars preziden/- rūpina išeivius, ypač Suv. mokėti dvigubas mokestis už.
to Deschanel
rezignavimo Valstijose ir pietinėj Amerikoj siuntinėjimą laiškų į užrube
klausimą.
Buvusio karo metu buvęs Z1US.
Šiandie pačioj Prancūzijoj
Sakoma, busią nutarta pa militarinis vikaras, pralotas
TROCKII NUKELIAVĘS LYDON.
reikalauti, kad prezidentas re Oerrati,, paskirtas pirmutiniu pastos patarnavimas taip pa
zignuotų.
Tik nesutinkama išeivių kapelionų vyskupu. J i s brangintas, kad gyve*ntojai ta
COPENHAl!EN, Rūgs. 16. — ' I š Kauno laikraščiui Berme mato aiškią neteisybę.
tame, ar jis turi rezignuoti bus konsekruotas Spalių 3.
lingske Tidende p r a u s t a , jog Lydon atvykęs Rusijos sovie
*
Ateinantį mėnesį Macjfide,
tuojaus, ar palaukti kito mė
rn
tų karo komisaras roekii. Lyda yra okupuojama Rusų kanesio, kuomet sesijon susi " S A U S I E J I " BIJOSI SE Ispanijoje, turės sesiją Uni
Tuomenės
versale Paštų Unija. Suvažia
rinks parlamentas.
KANČIO KONGRESO.
Berezinos ir augštojo Dnipro upių apskrieiuose orvime Prancūzijos delegatai,
Daugelis šalies "politikų sto
ganizuojamos naujos bolševikų armijos.
Nes prohibicija gali but pa sakoma, paduos sumanymą pa
vi
už
tai,
kad
palaukti
kol
Komisaras Troekii pienuoja didelę žiemos metu kampani
versta niekais.
didinti internacijonalę paštų
susirinksiąs
parlamentas.
ja prieš Ijenkus, sakoma (Jelsingforso depešoje j laikraštį
W<aehington,
Rūgs. 16. — ratą.
Politikei!. Pareiškiama, ,jo# kaikuriose fronto vietose bolševi
Nauji kandidatai.
* * Anti-Saloon' *• sąjungos va Paštų telefonų ir telegrafų
kai jau pradėję ofensyvą.
Į naujus prezidentus yra dai čia turi suvažiavimą. Jie ministeris Deschampsy nuoLietuvos vyriausybė sutiko su Lenkų pasiųlymu pasiųsti
taikos delegatus Kalvarijon ir tenai pradėti tarybas. Su tuo keletas kandidatų. Pirmojon tariasi, kokių imties priemo moniauja, jog ateityje pačioje
Lietuvos sutikimu karo fronte Lietuvių karuomenė pertrau vieton statomas dabartinis mi- nių, jei sekantis kongresas Prancūzijoje prie paprastųjų
nisteris pirmininkas
Mille- peršaltai atsineštų į "aštuonio laiškų prisieis lipinti 50 cenkė militarinius veikimus prieš Lenkus. Tas įvyko praeito pir
rand. Paskui seka % Jonnart, liktąjį proliibicijos amendmen- timų (10 eentų) pastos ženk
madienio pusiaudieniu.
ambasadorius Vatikane.
tą ir atsakytų palaikyti šaly lelius, gi prie atviručių 25 cenPirm to, anot žinių, iš Varšavos, Lietuvių su Lenkais
Toliaus: Raoul Peret, žemes je prohibicijinį įstatymą. Be timų (5 centtj). Jis sako, jog
susirėmimai sekė aplink Suvalkus, rytinės Prūsijos parubeniojo parlamento buto pirmi šito jie dar apgalvoja priemo šiandie pabrangusi pati popežiais.
ra, pavartojama ženkleliams
Iš Varšuvos taippat paduodama žinių, jog Lenkų dele ninkas; Ribot, buvęs premje nes apie "apsausinimą" viso
ir atvirutėms. Pabrangusi vi
gatai Rygo< konfereneijon jau iškeliavę praeitą antradienį. ras; Julės Pams f buvęs vidu pasaulio.
**Sausųjų" vadai sako, jog sa spaudinamoji medžiaga ir
Delegatai specijaliu traukiniu nuvežti Danzigan. Iš ten jūrė jinių reikalų ministeriSj ir ki
kongresas amendmento atšau patsai darbai.
ti.
mis iškeliaus Rygon.
Millerando pozicija prezi- kti neatšauks. Bet tasai pat Universalės Paštų Unijos su
Iš Rygos pranešta, jog tenai jau atkeliavę dalis Rusijos
dentystės klausime nežinoma. kongresas, gali sukoneveiktj tą važiavime Prancūzai, sakoma,
sovietų delegatų.
amendmentą. Kongresas gali pa«iųlysią savo franką, kaipo
Iš pasikalbėjimų su sovietų delegatais Rygoje pasirodo Daugelis nuomoniauja, jog jis
leisti dirbti svaigalus su di internacijonalę monetarinę vie
tas, kad jei Rusijai nepavyksią susitaikinti su Lenkais, tuomet atsisakysiąs užimti Deschanelio vietą. Nes tai butų didis desniu nuošimčiu alkoholio, natą paštų reikaluos v
prieš Lenkiją busianti pakelta milžiniška ofensyva.
Sulig laikraščio P e t i t T a r i kaip to reikalauja didžiuma
politikinis nemandagumas.
šalies gyventojų. Tuomet, a- sien, Anglijos pažtų komitetas,
Bet jei jis taip padarytų,
Princas Maksimi!ijanas t vi r
mendmentas, suprantama, ne kuriame pirmininkauja Lord
tina, jog ir pati Vokietija ne nebūtų šaliai vargo. Nes yra tektų jokios vertės.
PRobert Cecil, tvirtina, jog pa
apsisaugos nuo Maskvos so kandidatų.
6iandie palaikyti šalyje pro štų patarnavimo pabrangini
vieto pienuojamos ofensyvos4
Deschanel serga.
hibicija vyriausybei atsieina mas nereikalingas. Nes ir šian
prieš Europą. I r Vokietijai pri
daugiau šimto milijonų dolie- die transportacijai' išlaidos
Prezidentas
Deschanel
serga
sieis praleisti karčių valandų.
rių. Tais pinigais palaikomi surenkamos. Tad kokiam ga
ir
negali
pildyti
oficijaiių
pre
Nes jau šiandie rytinėj Prūsi
prohibicijiniai agentai su puo lui nauja gyventojams sunkėSAKO, ŠIANDIENINIS J Ų
zidento
pareigų.
J
i
s
nepasveijoj varoma plati bolševikinė
,.
šniais ofisais. Bet jei kongresui nybe?
VEIKIMAS — TAI TIK
ksta
po
žinomo
nelaimingo
at
kampanija.
PRADŽIA.
sitikimo, kuomet jis iškrito ineitų kas galvon tas išlaidas
Mediniu alkoholiu užsinuo
per langą iš traukimą, pasta sumažinti, tuomet taippat ma
ža nauda butų iš to amendme dijęs mirė Ricjiard McLaugPaskiau su bolševikais busią
rajam smarkiai važiuojant.
\
hlin 31 metų.
blogiau.
Čia kalbama, jog nesenai nto.
prezidentui pasitaikiusi nauja
Mannheim, Vokietija, Rūgs.
ANGLIJA ATVIENĖJA
riausybę bet į gyventojus.
nelaimė. Vaikščiojant
vie
Tokyo,
Rūgs.
16.
—
Iš
Ko
2) suvėlinta). — Čia vienas
AIRIJĄ
Jinai šaukia ^Amerikos gy
name parke jis paslydęs ir inrėjos
vakar
pranešta,
jog
žu
vokiečių laikraštininkas turė
kritęs kudron, kurioj auga
ventojus p r i v e l t i savo vy
Uždarytas
Queenstown
uostas.
vę
daugybė
Koreonų
ir
Japo
jo trumpą pasikalbėjimą su
vandeninės lelijos.
riausybę kuove|kiaus pradėti
—
—
nų
policijos",
kuomet
Koreonai
žinomu Badeno princu MaksiNežinia, kiek tiesos tose
Londonas, Rūgs, 16. — Ang ką-nors veikti su tikslu pri
pakėlė
atakas
prieš
prižiūrė
milijanu.
kalbose.
lijos admiralitetas oficijaliai versti Angliją paliuosuoti iš
tojus
tvarkos.
Kalbant apie pasaulinę ra
paskelbė, jog Airijos uostas kalėjimo lordą majorą ir kitus
Prieš policiją visur užpuoli
mybę ir apie Rusijos bolševi
SUOMIJA GAVO I Š A J I M 4 QueenstoWn uždarytas visiems badaujančius kalinius.
mai atlikti kaip kartais tuo
kų veikimą, jis pasakė:
ARKTIKI J U R t S N A .
pasažieriniams* garlaiviams ne
Jinai sako, jog nenorinti,
metu,
kuomet
Korėją
lankė
"Šiandieniniai bolševikų miapribuotu laiku.
kad Anglijai butų
pakeltas
Suv.
Valstijų
kongreso
atsto1 i tarini ai veikimai yra t k men
Tap pranešama iš Maskvos.
Tasai parėdymas yra suriš karas. Bet Amerika ekonomi
vų
partija
(būrys).
ka dalis to, ką bolševikai ren
- .
tas su kitomis priemonėmis niais žygiais gali atsiekti^ rei
Pyongyange Koreonai mėgigia Europai. Ateis laikas, kuoLondonas, Rūgs. 16.'— Ki patvarkyti Airiją.
kalingą tikslą. \
met Maskvos sovietas pakels j no prieiti prie tų kongreso at- bi rkštiniu telegrafu iš Mask
Pasakojama, jog taip busią
Neatmainoma pozicija.
ofensyvą prieš visą dabartinį stovų ir jiems induoti peti* vos pranešta, jog Rusų-Suo- pasielgta ir *u kitais Airijos
c i ją apie Korėjos padėtį val mių taikos konferencijoje Suo
pasaulio patvarkymą."
Savo keliu, Anglijos vyriau
uostais. Norima atvieiu*ti Aidant
tą
šalį
Japonams.
..
Princas sako, jog šiandie da
mijai pripažintas išėjimas į riją.
sybė neatmaino f užimtos pozi
v
~
ryti taiką su Maskvos valdžia, *Tečiaus policijos viršininkas Arktikos jūres per Pečengą.
cijos reikale badaujančio lor
Atsiliepia
į
Ameriką.
reiškia ne kitką, kaip tik kar įsakė paliemonams neprileisti Per ten Suomija galės betar
do majoro. Tairi, vyriausybė
čiai apsivilti. Nes bolševikų žmonių, prie atstovų. Septy piai susisiekti su Norvegija.
Trisdešimts penktoji diena jau daugel karjų yra pareiš
taika yra tik paprastoji ap- niolika poliemonų tad tuojaus
šiandie, kaip kalėjime badauja kusi, jog badaįjarttis nebus
gaulybė.
sustreikavo. Jie aiškiai pama JUGOSLAVIJA SUSITAIKĖ Corko lordas majoras McSwi- paliuosuotas. Nebus paliuosuo
ney. Blogas jis yra. Nekalba. ti nei "badaujantieji kaliniai
Sako, Leninas yra gana gu tė, kaip t t i neteisingai ir žiau
SU BULGARIJA.
Bef jam sugryžusi atmintis. Corko kalėjime.
drus žmogus. Jis padaro tai riai pasielgiama su Koreonais.
Policijas viršininkas tad ke
Belgradas, Rūgs. 16. — Ju Nepasiverčia, nes visas nutir
Anglų valdžia Airijoje pas
kąs su parubežinėmis valsty
bėmis, kad paskui pelnyties. letą streikininkų prašalino iš goslavijos parlamentas vakar pęs. Kad jei jis tuojaus bu kelbė, jog tenai Sinn-feineriai
Nekuomet jis gražiuoju nesu tarnybos. Po to gyventojai ratifikavo taikos sutartį, pa tų ir paliuosuotas, jam mirtis per vieną savaitę, pasibaigu
neišvengtina. Nes jis jau ne sią Rugsėjo 4, atlikę 637 vi
gyvens su tomis šalimis, kur utžpuolė policiją.
darytą su Bulgarija.
galėtų pasveikti.
sokius užpuolimus. Seniau kur
negyvuos proletarijato dikta
Kiek paskiau pranešta, jog
tūra. Jis dės pastangas tose policija visgi patvarkiusi riau
Taip tvirtina kalėjimo gy kas mažiau butą užpuolimų.
Washington Boulv. ligoninė
šalyse pakelti civilį karą ir pa šininkus.
Reiškia, kad Sinn-feinerių
je mirė Edward Linden, 42 dytojas.
skui įsimaišyti. Įsimaišymo
[Badaujančio majoro sesuo veikimas kasįįen aršėja ir
metų, kurs aną dieną buv6 iš
pasekmės kiekvienam gali but PIRKITE KARAS TAUPY kritęs per langą nuo trečio Mary paskelbė atsiliepimą į tam paaršėjimui nesimato ga
žinomos.
Ameriką. Šiuo kartu ne į vy lo.
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). jo augšto.

Sutiko Pasiųsti Delegatus Kal
varijon Tarties su Lenkais
Bolševikai Gaminasi Naujon Kampanijon Prieš Varšavą
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SERBAI GRŪMOJA ALBA-

s

haT

^T^

ŽI^'

jo
galvoti savitai
valdyties
ir
sustiprino
gyvuojančią
savo
vyriausybę, tuo metu Serbai
vis d a r okupavo kaikurias Al
J I E GALI SUSKALDYTI
banijos teritorijas ir nemanė
ŠALĮ.
pasitraukti, nors pagal teisy
bės, turėjo tai padaryti.
Italija darbuojasi už Albani
Tad Albanai, nieko nelau
jos nepriklausomybę.
kę, paskelbė, idant visi svetim
šaliai apleistų Albanijos teri
Rymas, Rūgs. 16. — Alba
torijas. Tasai paskelbimas lanija, kuri praeitą vasarą pa
bjausia buvo taikomas į Ser
sekmingai kariavo už savo^ne
bus.
priklausomybę prieš Italiją,
Serbai nieko neatsakė į tą
šiandie susilaukė naujo prie
šininko. Tai Serbija, kuriai reikalavimą ir dar labjaus su
leista pavergti
Černogoriją, stiprino savo garnizonus oku
Kroatiją ir kitas mažąsias ša puotose teritorijose.
Rugpjūčio pabaigoje neap-,
lis ir gafrsiai pasivadinti Ju
sikentę Albanai
užatakavo
goslavijos vardu.
Italija šįmet po visos eilės Serbus. Ataka jiems pavyko
nepavykimų pasitraukė iš Al vienoj vietoj. 2,000 Serbų pa
imta nelaisvėn. Serbus vyda
banijos ir pripažino tai šaliai
mi Albanai buvo inėję net panepriklausomybę. Italams pa
čion Serbijon. Bet veikiai \k\
sitraukus, tuojaus Albanijon
ten atsimetė.
ūžtelėjo Serbai ir šitie mėgi
Po šito Serbai puolėsi prieš
na pamušti tą šalį.* *
Kiek tai vargo, kiek tai ne Albanus. Tą padarė visai ne
laimių *tai nelaimingajai ša tikėtai ir tai tokioj vietoj,
kur butą labai mažai Albanų!
liai.
Šiandie Albanai
trijuose kareivių. Tad jiems ir pavyko]
frontuose ginasi prieš užpuo įsibriauti Albanijos gilumom
likus Serbus. Bet ne visur ga
Italija darbuojasi.
li atsilaikyti. Albanams trųkŠiandie Serbai jau grūmoja]
sta reikalingo $iems laikams
pačiai Albanijos sostinei Tira
susiorgani žavimo.
Trųksta
na. Jie taippat smarkiai vei-l
jiems ginklų, amunicijos ir kia ir aplink Scutari. Jie gali]
pagaliaus maisto.
paimti šitą miestą. Bet to m
Tad Serbams jau pavyko daro. Nes Scutari vra talkiįsibriauti vidurinėn Albanijon ninku karuomenės, kuri t ei
ir jie šiandie yra atsistoję to reprezentuoja augšČiausią tal
kion pozicijon, jog šalį gali kininkų tarybą. [
perskelti perpus.
Bet kitur Serbai terioja šaj
Ko Serbai nori.
lį turėdami skaitlingąją armi"
1918 metais rudenį, kuomet ją, sudarytą iš pavergtų joi
padaryta armisticija talkinin šalių.
Kuomet Serbai deda pas
kų su Vokietija, talkininkai
Serbams pripažino užimti kai- tangas pamušti Albaniją, Iti
kurias Albanijos
teritorijas. Iijos ambasadorius Washingt<
Jiems tas buvo pripažinta pa ne gavo instrukcijų "kreiptiesj
daryti laikinai, tiktai a t e i s - į prezdientą Wilsoną. kad šiį
patvirtintų Albanijai neprik]
ticijos metu.
lausomybę. Nes taip padarjjrl
iBet įsikraustę Serbai į tas
ti leidžia Amerikos politika;
teritorijas galų-gale atsisakė
Tuomet Serbai turėtų išeiti ii
anas aplejsti. To negana. J i e . „
..
J ,.
*
,r-~T . ,
,. . -Albanijos pakabinę nosis,
v.
panorėjo kaskartas užimti vis
didesnius plotus. Albanai su
PASIMATYS MINISTERIU
ginklais Serbams pasipriešino,
PIRMININKU.
kuomet negelbėjo juos iš ten
prašalinti gražiuoju.
Paryžius, Rūgs. 16. — CM
Už tą pavartojimą ginklų gauta žinių, jog kaip šiandie
tuojaus (Serbai pakilo prieš mieste Biorritz pasimatysu
Albanus ir šiandie terioja Ša Prancūzijos ir Anglijos minif
lį. Serbai to nedarė, kuomet teriu pirmininku, Millerand ij
toj šalyj veikė Italai. Bet. kaip Lloyd George.
greitai Italai pasitraukė, tuo
jaus ėmėsi atakuoti Albanų PANAMOS PREZIDENTAS!
karuomenę.
. E L E K T A S WASHTNGT01
Tas reiškia, jog Serbai varo
imperijalistinę politiką. I r kolWashingtau <
Rūgs. 16.
kas, išėmus Italiją, kitos vie Čia trumpam laikui atkeliavj
špatijas jų nesubara.
Panamos respublikos prezid<
Serbai po didžiulio karo už tas-elektas Parras. Oficijali
ima lygiai tokiąNpoziciją, kaip jis čia sutiktas.
kad Lenkija. Kaip Lenkija
savo rubežius mėgįna praplės-j Df7WipDIĄI GARSU
ti mažesniųjų tautų lėšomis,
"DRAUGE. r 9
taip elgiasi ir Serbija.
,
Ta vienų ir kitų imperijalistinė politika — tai PrancHzų diplomatų padaras. Bet jis
Svetimų Salių piaigų vertė,
kenkia demokratybei, del ku nant nemažiau $25,000, Ri
rios kariavo Amerika. Dėlto 15 buvo tokia sulig Merchaaj
kaip Lenkai jau atšipo dan Loan ahd Trust C«.:
tis, taip gali but ir su Serbais. Anglijos sterlingų svarui $&
Lietmvoa 100 auksinų
Serbai ignoruoja Albanus.
Lenkijos 100 markių
U
Kuomet praeitą Liepos mė Vokietijos 100 inarkių
nesį Italija pavedė Albanams Prancūzijos už $1.00 15 fr.
23 1.
sįinomą Albanijos uostą ir mie- Italijos už $1.00

NIJOS LAISVEI.

i

NNI6ĮJ KURSAS.
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Lietuvos ir Lenkijos
Karo Priežastis.
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Tautų Sąjunga ir Republtkonat

Jis pataiso tris stambiąsias
klaidas: pirmiausiai jis įvedė
teismą, paskui jis kviečia (
sąjungą visas tautas, pagalios
jis rūpina*, *** Jos ta^liuo-;
sos ir sąjungoje.
Taip buvo kalbėjęs ir "VVil
sonas Vasario mėnesį* 1918
m. Kai kąm galėjo rodytis,
kad tai tik demokrato buvusio
į>rofesoriaife Wilsono išsva
jota mintis. Bet dabar tą patį
atkartoja visą amžį politikoje
perleidęs Harding'as galin
giausias partijos
parinktas
augščiausiai vietai žmogus,
kuomet jis labiausiai nori į-

tikti if tai partijai ir visiems
{Suvienytų Valstijų piliečiams.

Išmok Gera Amatą,
dirbk $35 iki $75 Sa

Tat-gi ailku, kad •Tisų laisKitados mes tankiai rašy
Kaip
anapus
karikatūros
Buk kirpėja. Ki
Eina kasdiena Išskyrus nedėldienius.
n
Karui
kylant
dažniausiai
arpėjai visur rei
davome
apie
Tautų
Sąjungą,
yra tikras žmogus, tai£ Hha] * * ? * • *?™?» ! « T \ °
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rųšies
nuo
16—2o
A.
PETRATIS
6. FABIJONAS
Ežerėnai, Vidzai, Kasiunai, padedant, jau pradėjau. Nuo mųjų laikraščių prenumerata g 0 organized as to make attai- mą įvesti karo stovį.
A. rtlUATIS & C0.
Švenčionys, Krėva, ežerai Svi- lankiai meldžiu visokiais Kau tam tikrais bendrais Amerikos ment of peace a reasonable
Tame pačiame posėdyje bu deš.,
6. Kiekvienam tokiam besi
Mortgag* Bank
ras ir Naročius sa daugybe niškės Šv. Kazimiero Draugi ėmėjams nustatytais dėsniais. possibility).
vo svarstomas įstatymas ap
R E A I J ESTATE—INSURANCE
miažesnių netaip žymių vietų. jos reikalais kreipties šiuo ad Kaunas, Birželio 2 d., 1920 m.
Ypatingai džiaugiamės tuo rūpinti žeme kariškius. Čia, kuriančiam ūkiui valstybės lė European American Bureau
Tokiu bndu ta Lenkų siūlo resu :
- Pr. 4 - Dambrauskas, žodžiu free nations — laisvų, kaip visuomet, kilo daug gin šomis yra duodama vieno kar
Siunčia Pinigus, Parduoda
LaivokoTtes
Rev. D. Mikšys,
moji linija yra visai nepriim
(Antspaudą)
Pirmininkas tautų draugi ja į ^ u o m i Hur- čų. Žydų atstovas reikalavo iš to pašelpa ligi 100 kelmų nuo
NOTARUUSA8
tina grynai etnografijos žvilg
4557 So. Wood St.,
Kun. Pr. Pankauskas, diAg'as pataiso }»iidžią Versai mesti žodžius: "kurie nemoka 6 iki 9 verš. drūtumo ir sėklai «©• W. 35tu Str.
Ouicago, HL
sniu, jau nekalbant apie kitais.
Chioago, BĮ.
už
sekretorių.
žemė* ūkio darbų dirbti." je\
liškė* sutarties ^klaidą.
i
Telepoone BouLevard 11
(
(Pabaiga ant 3 pusi.)
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Jai
Misijos
leisis,
Lietuv<
laiku :
reikia,
sia su
lus. P
vo ren
šiems
Lietuvi

RUTKAUSKAS

i

J. Gai
A.-Bul
A. Sii
A. Pet
Po
Jackus
šiene,
tautas
nis, M
skus,

*

I

įas,

Dr.M.

DR, S. NAIKIIS

I

DR. C, KASPUTIS

Dr. A. L. Yuška

? j

X-

L

rys, J
nuiis,
A. Ma
kas, J
tas.
VisoVisi
Lietuv
Lietuv
ton.
Kuo
kau ki
ir pak
pirki
giedoje
leli, ka
mandai
ir bul
atvažia
kavęs
keverze
visokiu
nori,
tas
me. >>
Toki
niekas
Jie ne
tonai
Seim
neš
jie šia
važiuo
Neti
siduok
Sieksi
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Susirinkime nutarta aplan
smė už kožną &į prasižengimą • • i
LIETUVOS ST. SEIMO
kyti kiekvieno Lietuvio namus,
nustatyta iki $300 ir iki 6 inėn.
DARBAI.
neaplenkiant nei vieno asmens
kalėjimo.
ir dar kartą priminti, kad pas
(Pabaiga nuo 2 pus!.).
Turime gražių laiškų
« • • • • • • •!•••
• • • • • • • • • • I I ^ Į J , , . ! > • > ,
g
ftiurcmi fcmres DepArtamen-]
kolintų Lietuvai pinigų kiek
1. Pa* Tėvus,
4. Pas Seserį,
tas praneša, kad ant gatvetėmijo jį sėdintį ant kelio ir
RACINE. WIS. |
išgalė leidžia.
2. Pas Motiną,
5. Pas pačią ir vaikučius.
[ligi 30 pūdų žieminių ir 50 pu kampų, taukiuose, restaurannuolat verkiant. Emua krausi,
S. Pas Brolį,
6. Pas Lietuvos mergaites.
tuose ir t t. žmonės užkaRngp. 27 d. pas mus atsi nėti jis nieko neatsakė. Tada] Mųs, Ciceros kolonijai, Lie 4 ų vasarinių javų.
Kiti šiaįp «u gražiomis eilėmis arba dainomis.
7. Aprūpinus žeme vietos f binti šių prigavikų nesiduotų
lankė Lietuvos Misijos pir- duota žinia Crete miestelio po tuvos Misija yra paskyras
Visi gražiai papuošti. Kaina vieno laiško su pri| mininkas p. J. Vileišis ir p-lė licijai, kuri atvažiavus pašau kvotą 25,000 dol., bet mes iki kariškius, gali gauti žemės ir] apvilti, bet praneštų policijai,
šiol
turime
išpirkę
tik
už
apie
siuntinm 10c. Imant daugiau, bus pigiau. Imant daug
vietos bežemiai ir mažažemiai, idant iŠgaudinėti feluos apga
Jdkubaitė. Vakarą įrengi L. kė gydytoją.
19,000 dol. Todėl, kad išpirkus ypač tie, kurių laukas prie] vikus, kurie savo naudai ren
nuleidžiamas nuošimtis. Ant vietos knygyne parsiduoda
L. P. stotis puikiame ir Lie
Apžiūrėjęs gydytojas liepė
dar pigiau. Kreipkitės
tuviams žinomame "Strando jį kx>#rei£iausia nešti į arti- kiek da mums trūksta iki pil skirstomo d v a r o prieina i r tt. ka pftiigus. '
"DRAU( : 'j£l,7GYNAB,
"DRAUGv
8. Gautoji žemė negali būti
teatre.
Publikos
susirinko miausia. ukę (farmą), ifes nai kvotai, ger^. Ciceros Lie
2334 So. Oakley Avemie
Ohicago, m .
WESTPULLMANIEČIAl!
daug. Atst. J. Vileišis pirmo žmogus turėjo 103% laipsnius) tuviai esate prašomi neatsi perduota kitiems be vyriausy
sakyti nuo paskolinimo Lietu bės sutikimo.
I
je savo kalbos galyje aiškino 1 v v .
karščio
" jnlJiMiMt
vai pii%ų, perkant L. L. P,. Tai-gi žemės klausimas ,vis]
.
. dabartinį Lietuvos politikos
;kreipiame Jūsų atydą,
Nunešus į ūkininko namus bonus. Ypač kreipiame domę žengia pirmyn ir prieina prie
stovį. Nurodinėjo vertę L. L.
kad pas Jus dienraštį '" Drau į } - m'm » ' » • » • » • ' • « !
gydytojas ėmė klausinėti var į tuos, kurie dar nėra pirkę. praktikinių rezultatų.
gą' ' atstovauja p. M. KiupeP. bonų ir reikalą kiekvienam
99
do, pavardės. Žmogus angliš Atminkite, kad Lietuvoje nmLiepos 28 d. Seimas svareto lis 12115 So. Halsted St.
' įsigyti. Toliaus sekė kalba
kai atsakė/ * Nežinau. * k l a u s ė , sų broliai kraują lieja ir gal įstatymo sumanymą del val
p-lės Jokubaitės, kuri aiškiai
Pas jį galite gauti kasdįien
kur yra namai. Vėl atsakė vas guldo, už Lietuvos laisvę stiečių atimtųjų žemių ir dva
Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė
nurodinėjo vargus Lietuvių,
"Nežinau." Rodė jftm viso-] ir
nepriklausomybę.
Gėda rų žemių smulkiųjų nuominin nusipirkti "Draugą", taipvirš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su "Vyčio"
kuriuos jie kentė ir kenčia nuo
pogi
galite
užsiprenumeruoti
j
,
kius jo paties paveikslus. Vis mums butų, ir didelis nusikal kų.
9-jn No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti
savo priešu. Publika jos kalba
ir
apgarsinimų
paduoti
y
sakė " Nežinau.'' Tik vieną iš timas prieš tautą, jei mes latąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos
Liepos 28 d. Seimas svarsto dienraštį.
buvo labai patenkinta.
visų savo paveikslų jis vadina biaus brangintume savo dolieiliustracijomis puošime kiekvieną "Vyties" numerį.
Jai pabaigus vėl kalbėjo "daughter Mary." Pamatęs rį už mųs brolių gyvastį. Da žemės reformos įvedamojo Į
Var^u kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos.
Misijos pirmininkas p. J. Vi tą paveikslą dar labiau ėmė bar atsilankęs bonų pardavė- įstatymo I dalį. Įstatymą skai
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia
REIKALAUJA.
tant, siūloma pataisų. Nekuleišis, nurodydamas vidujinį verkti.
J jas į namus bus kartu ir liu
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija.
rios jų priimtos.
Lietuvos padėjimą dabartiniu
Pinigų rasta vienam voke dytojas apie jus ištikimybę
REIKALINGOS
Atsilankius iš Anglijos prof.
Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios
laiku ir ko šiandie Lietuvai $35.00 ir parašyta "Louis," Lietuvai.
'
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningą Lietuvos
Simsonui, 'kuris daug prisidė
reikia, kad kuopasokmingiau- kitame voke $92.10 ir parašyta
os moterys del fabriko
Todėl dar kartą primename jo prie pripažinimo Lietuvos
gamtą.
sia sutvarkyti tuos reika <'Marie!,,,, ant trečio voko lie-J
darbo,
ir raginame pirkti L. L. P. bo neprigulmybės de facto, Sei
lus. Prakalbai užsibaigus bu tuviškai parašyta "Draugystė
Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja -— užsisakyk
imas nereikalingas.
nų. Lai nelieka mūsų kolonijoj mas partraukia darbą, sutinka
"Vytį." Prenumeratos kaina: Metams $2.50.
vo renkamos aukos nukentėju Šv. Petro ir Povylo." Jame
Valandos 0:30 A. M. iki
nei vienas Lietuvis, kuris už prof. garsiu delnų plojimu, iš
siems nuo karo Vilniaus gub. rasta $84.10. Palaidų pinigų
5:30 P. M.
sitarnautų tautos pasmerki reikšdamas padėką už jo dar
Lietuviams.
Trečių labų (kambaris 30)
"VYČIO" Administracija
rasta $1,954.28 ir tikietas pirk mą. Gi kurie jau griežtai at
buotę Lietuvos labui.
62 West Washington S t
Aukojo:
tas Chicagoj iki Richmond, sisakys, nuo pirkimo ir.nerems
Po to vėl svarstomas žemės
o, III.
3261 S. Ha
—————
J. Gaižauskas
$10.00 Tnd. visai nevartotas.
tėvynės, esančios
pavojuje,
klausimas ir galutinai trečiuo
A. Buksnys
6.00
Reikalaujame du darbščiu vyru už
Paklausus man, ar supranti prašome nors nekolioti tų, ku ju skaitymu priimtas.
imti "janitorių" vietas šv. Bedo kole
A. Kinionavirius
2.00 lietuviškai, labai gražiai atsa rie atsilankys į tanistų namus
gijoj. Darbas nesunku*—mokestis geSulyg to įstatymo Lietuvos ra. Atvažiuokite arba rąžykite Šiuo
A. Petronis
2.00
kė suprantąs^ bet į visokius Lietuvos reikalais.
Respublikos naudai paimami: adresu:
Po $1.00: F. Kazeviėius, 1). klausimus nieko neatsakė, tik
Fr. Simon Rakauskas O. S. B
1)
privatiniams
asmenims
St. Bedė Collere,
Peru. m
Jackus, J. Kumbutis, L. Kru- tai verkė ir angliškai silpnai
RED.
ATSAKYMAI.
prigulinti miškai ir kirtimai, • i i
. .
mmm+mmmmmmm**mm*m*ą
šienė, A. Pacauskas, P. Žukalbėjo
"daughter Mary",
jei jie'didesni negu 25 deš\,
ANT PARDAVIMO
tautas, S. Urbonas, L. Tau Ja o daugiau nieko. Jokių poperų,
P-nui P. Ju8ui, Kenosha,
krautuvė
su bažnytiniais dalykais, k
2) pelkės ir durpynai,
nis, M. Bardauskas, A. Jalin iš kurių butų galima pažinti Wis.
BEtfSTHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo m e t a s . ;
Krikščionių Demokratų
t. kryželiai, paveikslai, rožančiai, mal
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d.. 1920 m.
3) atvirieji heišdŽiustanti daknygės Ir kiti dalykai. Labai pa
skas, V. Atkočiūnas, K. Sapa kuomi esąs, nerasta, tiktai partijos programą galima gau
Mokinama Įvairių muzikos Šaky. Užsirašyti galima bile kada.
rankioj vietoj priešais šv. Jurgio baž
las, P. Karaliūnas, M. Dig- vien akiniai parodo, kad yra ti "Darbininko" administraci vandens su uj)ių srovės vieta nyčios po num. 908 W. 88rd St. A t - f
3260 South Halsted Street
Chicago, UI.
ir
ežerai,
aišaukite
pas
rys, J. Vasiliauskas, A. Vai- pirkti "Burke Optical Co.," joje, 242 W. Broadway, South
Telefonas Boulevard 92,44
JODĄ
Venckų,
4) žemės gelmių turtai ir
— ^ —
U Į
— I I !• » ! • gi II t
nutis, M. Bubelis, M. Lingys, Rockford, 111.
| Boston, Mass.
Chicago, UI.
mineralinių vandenų šaltiniai 8327 So. Halsted S t ,
A. Jasiulionis, M. Liaudansr, i
Po to pašaukta du gydyto
su eksploatacijai reikalingu
kas, J. Rankela ir A. Norbujai specijalistai proto tyrinė LAIKYK SVARIAI SAVO
AKT PARDAVIMO.
•••••••••••
plota
tas.
tojai : vienjas iš Chieagos, kitas
ODĄ.
Namas 2 rendtj po 4 kambarius Ir
Majoratai
ir
lenų
teisėmis
Viso surinkta $4ŽHM>.
»
baaementas, geram padėjime. 5040 So.
iš beprotnamio Kankakee, 111.
\
valdomieji
dvarai,
taippat
Ru
Visi tie pinigai bus pasiųsti Abu pripažino jį esant sveiko
Wincester Are. Atsišaukti:
Visų troškimu yra gėrėtis
2023 W. 50th Street
Lietuvos Misijai, kuri pasiųs proto, bet sako esanti "Lack puikia išvaizda, veido gražu sijos caro ar jo valdžios atski
Lietuvon virš paminėton vie of Memory" (Atminties pra mu, bet nevisiems žinoma, kad riems asmeninis ar įstaigoms
Ant pardavimo namas ir barnė, šu
ton.
Galima gauti laikraščių ii Lietuvos
žuvimo liga), paeinanti iš di vi#i spuogai, neaiškumai yra Lietuvoje dovanotieji dvarai, 3 lotais po 30 pėdų pločio. Randasi
šv. Kazimiero kapinių, nesenai
Kuomet ant rytojaus suti delio susirūpinimo^ ar širdies tik atsiliepimu kokio tai vidu žemė ir kitas nejudotnas tur netoli
statyta.
kau kai-kuriuos mūsų priešus užgavimo, ar noro kokį darbą rių . suirimo arba nelaikymo tas, lygiai instrukčijiniai ir Ru
Thos. Kranter,
sų valdžios palengvintomis są
ir paklausiau, ką, mano apie atlikti, bei mokslą įgyti, o ne švariai odos.
112tli Sttieet & T n n i e r Avenue
Mt. Greenwood, IH.
pirkimų bonų, štai ka jie už pasiekus t© tikslo, sako, gau
Nuo'N. 1 — 6 (po du numeru knygoje. Knyga $1.69)
Visupirma turime suprasti, I lygomis įgytieji dvarai su visu
.
giedojo. "Tai-gi, matai bro nama širdies nusilpnėjimas, ap del ko ta oda yra. Ji netik jiems priklausomu turtu ir in '
leli, kad butų Vileišis kų nors ima kaištis ir žmogus netenka gamtos priedangiu kaulams ir ventoriumi skelbiami Lietuvos
ANT PARDAVIMO
mandagiau pakalbėjęs, tai gal atminties. Ir jei nesurandama gįsloms, bet tarpininku kūno Respublikos nuosavybe ir buT gražus mūrinis moderniškas
ir būtume pirkę, o dabar tokios ligos priežastis, sunku karščio tvarkymui ir daug vusieji jų valdytojai jokio at namas, akmens priešakis,i trijų
,
•
atvažiavo iš Chieagos išsipui- tokį žmogų išgydyti.
pagyvenimų po 6 &Mnbarius,
(Dvasiškijai Laikraštį)
prigelbsti išvaryti kūnui kai- lyginimo negauna.
kavęs ir pasilipęs ant estrados
Nuo dienos paskelbimo šio steam heat, elektros šviesa, ce
fTodel jei kas pažįsta tokį kurias atmatas.
N. 6 ir 7 po 35c. Kiekvienas numeris
keverzodamas
prišnekėjo
Pirmiausias ir svarbiausias įstatymo tie visi turtai pri mentinis basementas, ąžuolo
žmogų, iš kur jįs paeina ir kas
• • ••!
klauso Lietuvos Respublikai, finish 'visur. Book-cases, lotas
visokių visokiausių baikų ir
prižiūrėjimas
odos
yra
švar^
per vienas, malonėkite kogreinori, kad mes pirktume. Mums
Maudykis tankiai ir bet esantieji valdytojai gali 48x125 pėdų. Namas tiktai
čiausia atsišaukti ar tai pas mas.
dar naudotis tais turtais, kolei
tas neaišku ir mes nepirksimane, ar tiesiog pas gydyto kiauriai vartojant by kokį mui tam tikru valdišku raštu tos penki metai statytas. Randasi
?>
ant Lowe A ve., arti 33-čios.
me
ją, žemiau paduotais adresais, lą. Gerai ir perdėm iššėruok teisės nebus jiems atimtos.
Katalikų dvasiškiems reikalams laikraštį"Tokiems žmonėms niekados
Kaina tiktai $16,500.00.
pranešdami kuomi tas žmogus kūną, ypač kur randasi spuo
v . ik.
niekas nebuvo aišku ir nebus.
N. 6 ui 2&.
IGNATIUS CHAP & Co..
užsiėmė ir ką norėjo atsiekti. gai ir nepamiršk baigiant ty
.Jie netikėjo prezidentui Sme
31st & Wallace Sts.
Nes tokiu būdu gal pavyks jį ru vandeniu persiplauti.
resuokite: #
•
tonai, netiki
Steigiamajam
PRIGAUDINĖTOJ
AI
g
A
Kartais,
jeigu
oda
kietinasi,
pagydyti.
;
Seimui ir netiki net patys sau,
REIVIŲ UNIFORMOSE.
arba po maudynei perdaug
Matydamas
vargšą
gulinti
"DRAUGAS" BUBL C0.
_
neš nežino kokiomis vėžėmis
šiurkšti, geni nurodymu yra
2334 So. Oakley Ave.
jie šiandie važiuoja ir kur nu lovoje tarpe nepažįstamų, J(įi pasitepti alyvos aliejum ar Prigaudinėjimas visuomenės
•
galėčia, kaž ką duočia,kad iš
važiuos.
renkant {tešelpų sužeistiems ka Negirdėta proga gauti gražių
ba kokia (cold cream).,
••••»••••••«•••••
V
dviem
pagyvenimai^
,
mūrinį
Netikėkime mes jiems ir ne- gelbėti jį iš tos ligos.
Nėra joks Vaistas, kaip kad ifiviams, yra naujas prigau
i —
narna,
ir
taippat
gerai
išdirbta
Tai-gi,
dar
kartą
sakau,
kas
siduokime save
suvadžioti.
tankiai garsinas "Skili i'ood". (Unėjimo būdas. DeVedami u
pažįstat
tokį
žmogų,
pasisku
Sieksime savo tikslo.
Ir gausus bei tankus vartoji iiiformas, k i DO kareiviai, nu biznį. Pirmos klesos knygynas ŠALTOS DIENOS ARTINASI
binkite pranešti.
Racdno Juodvarnis.
Vasara jau baigiasi, ruduo
mas tepalų ar kokių creamų y- duodami tarnavo karuomeiH je ir cigarų krautuvė. Namuose
naujausi
įtaisymai,
kaip
v
a
:
Kiti lietuviški laikraščiai A- ra neišmintingas ir net pai bet pareik iiavus valdžios vjr.
artinasi, šaltos dienos ir naktįs P o valgiui neužmiršk, kad geriau*
visame
name
gazas„
geriausi
merikoj malonės šitą, žinią kas. Juodspuogiai ir daugelis šininkams, nasirotJo, kad net
STEGEfc, ILL.
užims jų vietas, tuomet jūsų šias raistas tavo skilviai yra EATOelektros
įvedimai,
maudynės
Prašalina rišos nesmagumus
perspauzdinti, kad koplačiau- J kitokių spuogų atsiliepia to v s a i kareiviais nesanti, ar'>a
kūnas reikalaus didesnės prie ^JIC.
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
Rugsėjo 10 d. tarpe Steger sia paskelbti mūsų visuomenei kiam tepalų vartojimui, bet jei ir buvę, jau senai paliuo- abejuose pagyvenimuose, base žiūros. Labai lengvai yra gau kta pamėginu vieną. Parduodam*
ir Crete miestelių ant kelio sa apie to nelaimingo žmogaus jeigu neitai jau tikru ženklu suoti.
< mentas, akmens- pamatas 2 pė ti Colio, diarrhoea ir kitas li pas visus aptiekorius.
Del tokių ligų geriausia
vidurių suirimo arba netikusio
le geležinkelio rasta sėdint ne padėtį.
Šiomis dienomis daug ran>] dų ir 18 colių storas. Grindįsj gas.
Jonas Ūsas.
valgio. Tada jau reikalinga dasi tokių, kurie drįsta neva baseemnte cementinės. Garu lurėti po ranka butelį pasitiki
žinomas inteligentiškas Lietu
Antrašas: John Ūsas, Crete,^) kreiptis pas gydytoją^ kad pardavinėti knygpalaikes, ar šildomas visas namas. Suros mų vaistų Neuropin Stomach
vis kokių 35 iki 40 metų am
KURSAS NUPUOLĖ.
žiaus, apie 5 pėdų ir 8 colių 111. arba Dr. A. B. Rubey, suradus tas priežastis.
ba žurnalus, sakydami, kad naujausio įtaisymo 1-mas pa-j Ėitters ir imti prie pirmos pro
ĮOOO A r K S M T $S5.60
augščio, sveriantis apie 135 Crete, 111.
Geru nurodymu yra burną visas darbas ir pelnas skiria gyvenimų—pirmos klesos kny gos kaip Ųic jauti šaltį. Jis su
I Tai geriausia dabar siusti pini
gus i KiietUr*.
svarus, juodų plaukų ir apie
nuprausti šiltam vandenyj, mas kareiviams Iigonbučiuosė. gynas ir cigarų krautuvė kam- \ šildo sistemą ir sutvarkys Jū
Pasai
grįžimui
Lietuvon, Laiva,-j
CICERO, ILL.
kortės, pasitikimas ir palydiji-į
kairę akį didelis ženklas^ iš
pusėtinai muilo vartojant nors Iki šiai dienai ne vienas nėra pas 47-tos ir Wood gatves. sų organus,!kad jie reguliariai
mas ant laivo. Padarymas viso
rodo lig nuo nudegimo; prie
kartą kasdien. Nuprausus rei pridavę s tų pinigų, kuriuos su ftrihdįs muro, durįs ir langai dirbtų. Kuomet viduriai bus
kių dokumentų. Rašydami pri-j
dėkit 2c štampą.
ąžuoliniai.
2
pagyvenime
durįs
geram stovyj tuomet ir apeti
šakyje turi tris auksinius dan
Lietuvos Laisvės Paskolos kia šaltam vandenyj perplau rinko, ligonbučiui.
Pinigus siųskite per Money
ir
langai
taippat
ąžuoliniai.
[Orderį.
tas
sugrįž
ir
nereikės
Jums
T)etis, gražiai pasirėdęs. Prie jo stotis, norėdama pasekmingiau ti ir sausai nusišluostyti iš
Kongresas išleido nauja į-]
P. MIKOL.MNIS,
ir^biznį
rasta čemodanas, nemaža pi-' užbaigti savo darbą, tam tiks- vengiant šiurkštume.
^^^^mnamą
,
^ ^vi-^ reikalingai kėntėM. Kusipirk
sakvmą "The National fep- Parduosiu
|5S Hudson Ave., Brooklyn, N. T*i
nigų ir daug paveikslų. Vie lui 9 d. Rugsėjo buvo suąauku
Švarumas yra geriausias bū fense Act", kuris nurodo kam dutine kaina dėlto kad iš va-1 Neuropin Stomach Bitters pas
nas paveikslas yra nepažįsta si susirinkimą visų sūbskripci du
užlaikyti gražią "odą. pridera dėvėti uniforma ir žmoju į Europa AtsišauMte sa Vo vaistininką arba rašyk
f
mo kunigo.
jų rinkėjų ir šiaip kolonijos^
PIRKITE
s a v o j j . a ^ a tiesiai pas J. B.
ant kokių išlygų, ir pasirodo, tuojaus į
Rytą met, apie <5 valandą darbuotojų, kurie tik prajaučia PIRKITE LIETUVOS VAI. kad sie prigaudiuetojai net* ir
fc. BiAiKAftBWldZ,
i Sclieuer Oo., 17 W . ' Jftistin LIETUVOS PASKOLOS
valdžios įsakymus laužo. Bau- 1767 W. 47th BL, Oluosjb, i H ^ i v e . , Chicago, IU.
aplinkiniai
ūkininkai
pa-' Lietuvos paskolai.
BONUS
STYB&8 BONŲ.
(Apg.)

LIETUVIAI AMERIKOJE. |
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N Ų " PIKNIKAI.
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Ketvirtadienis, Rugsėjis 16
Vakar Chicagoįg ir visoje
d., Kornelijus. Ciprionas.
Penktadienis, Rugsėjis 17 d., valstijoje įvyko valstijiniai
" p r i m a r y " rinkimai. Kiekvie
£v. Pranciškaus 5 žaizdos.
na partija paskyrė nuosavus
kandidatus į įvairias valdvieAPARTAMENTINIAI NA
tes. Tie kandidatai bus renka
MAI NETURĖS ANGLIŲ. mi generaliuose šalies rinki
muose, Lapkričio 2. Tuomet
Mažai anglių visame mieste. bus žinoma, katrąja
partija
žmonėm labjausia pasitiki.
. " Didžiumoj apartamentinių
Vakar Chieagoje a"primanamų Chieagoje nerasi nei ga I V " balsavimai
pasižymėjo
balo angliies. I r anglių labai tokiomis žiaurybėmis, kokiu
mažai kituose namuose. Gal* čia nekuomet dar nėra buvę.
vijų skerdyklos^ plieno kompa Ne tik įvyko užpuolimai, bet
nijos ir kitos mūsų
mieste dar žmogžudystės. Vienas žmo
didžiulės firmos palaikomos gus nužudyta, daugybė sužei
judėjime tik, taip sakant, is sta. Suareštuotų galybės. Ke
rankos burnon. Nėra anglių letas žmonių balsavimų metu
ištekliaus pirklių sandeliuose. nuo gatvių tiesiog pagrobta,
Tr nuo praeito Sausio ligi Ko nuvežta automobiliais kur atovo Chicago buvo prigulminga kion vieton ir pamesta.
nuo anglių kokie buvo paga
Duodant spaudon
"Drau
minti praeitų rudenį. Nes ge g ą " buvo mums žinoma, jog
ležinkelių kompanijos nepajė republikonų partijos Thomp
gia kaip čia, taip kituf užtek son srovė įma viršų. Bet tik
tinai pristatyti anglių.''
ros balsavimų pasekmės dar
Taip pareiškia anglių komi neimvo žinomos.
teto is Chieagos "real estate
b o a r d o " pirmininkas Orr. Jis PASIBAIGĖ "SWITCHME
šaukia Chieagą ir perspėja gy
N Ų " STREIKAS.
ventojus kuoveikiaus tuo klau
simu pagalvoti. Nes prisiarti
22,000 sugryžta darban.
nus žiemai išteisybės gali but
knr-kas blogiau, negu mano
Vakar formaliai paskelbta,
ma. Ir jei žiemos metu šal jog "switehmenų n
streiką?
čiai pakils, čia bus galima pa Chieagoje pasibaigęs ir apie
matyti baisių nelaimių del an 22,000 streikavusių darbininkų
glių pritrukimo. Nes nesant gryžta darban senomis sąlygo
anglių, nebus darbo, bus Šal mis, ne tik nieko nelaimėję,
ta ir nebus duonos.
bet dar netekę teisiu naudoties
senųjų darbininkų privilegijo
PLĖŠIKAI GEROKAI PASI mis. Nes geležinkeliu kompani
PELNIJO.
jos juos paims darban kaipo
visai naujus darbininkus.
Išvežė $37,000 vertės svaigalų. Už tą streiko pralaimėjimą
^
kalti patys darbininkai, pak
Užpraeitą naktį plėšikai bu lausiusieji savo radikalų vadų,
vo užpuolę du sandeliu Vi deg norėjusių sugriauti gyvuojan
tine. Iš, vieno sandelio, 2622 čias geležinkeliečių organiza
No. Clark g a t , paimta $27,00 cijas.
svaigalų. Iš kito,y£530 Elston
ave., $10,000 vertės.
PRAŽUVO 18 AUTOMO
Pirmąją vietą užpuolė penki
BlLlŲ.
plėšikai. Jie buvo persitaisę
policmonų uniformomis. Tenai
Praeitoje, paroje Chieagoje
jiems lengvai pavyko.
Nes pavogta 18 automobilių. Va
kaipo poliemonus juos vidun giliai smarkiau ir vėl subruzjįsileido naktinis sargas. Jiems da.
to ir tereikėjo.
Kiton vieton keli plėšikai APIPLĖŠTA RESTORANAS.
varu buvo įsilaužę ir M i s
Trys plėšikai apiplėšė resto
darbininkus subraklinę.
raną po num. 3201 West
PLĖŠIKAI SUfcAIŽĖ DEN Grand ave„ Išnešė $175.
TĮSTĄ.
PAVOGTA CHEMIKALIJŲ.

Naujienų'' redaktorius sa
vo laikraščio No. 214 paduoda
savo skaitytojams apie "Drau
g e " pikniką, kaip nesusisekęs,
kaip už baro " m u n š a i n ė s " ne
gėrę ir nei kokios linksmybės
neturėję. &ako,\ "Naujienų"
piknike daug linksmiau buvę.
Visi uže, dainavę.
Dabar turiu ir aš" ką nors pa
sakyti apie buvusį
šįmet
"Naujienų'' pikniką Gardners
darže. Iš ryto susirinko naujieniečiai į minėtą daržą ir
visi nuliūdę vaikščiojo, kaip
uyisę perkandę. Ponas Grigaiti<, matydamas savo pasekė
jus nelinksmius, pradėjo saky
ti prakalbą ir girti "Naujie
nas."
Gyrė savo skaitytojus,
gyrė soči jai istus, gyrė ir vel
nių kupčių Mockų, o kitus vi
sus žemino.
Ant galo pradėjo kviesti sa
vo, skaitytojus pirkti "Naujie
n ų " šėrus. Girdi, draugai, reik
daug pinigų, o neperdaugiausia jų yra. Pradėjus jam apie
šėrus kalbėti, visas jo menkas
būrelis pradėjo skirstyties. AŠ
vienam "Naujienų" skaityto
jui sakau: pirk šėrą, tai gerai
plėtosis "Naujienos." "Ma
tai," atsakė man naujienietls,
" k a i p ponas Grigaitis ukvatija, kad pirktume. Tai paskaity
ti " N a u j i e n a s " aš skaitau, bcr
šėrą nepirksiu, nes jose nieko
gero nerašo, vien tik laijįkai iš
Lietuvos sudėti ir tie be jokios
vertės. Pav. kaip Kliaukalų
kiaulės soči jai istams bulves
iškniso ir t t . "
Naujienieėiai savo j>iknike
taip " l i n k s m i n o s i , "

kad ant

ryto daugelis net darban nega
lėjo nueiti, j Vienas su pra T
mušta galva ir pora savaičių
negalėjo eiti darban. Jei butų
reikalas, galėčia Jiet vardus,
pavardes tų žmonių pasakyti,
katrie nukentėjo "Naujienų''
linksmame piknike. Kas jiems
užkenkė ne mųs darbas suras
ti.
Socijalistų draugas.

\\ CHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ,
IŠ WEST SIDE.

Sekmadienyje Rugsėjo 12 d.,
š. m., L. Vyčių 24 ku$pa buvo
įrengus vakarą su puikia pro
grama p. M. Meldažio svetai
nėje. Šita jaunuomenės kuopa
visuomet patenkina publiką
savo gražiomis programomis
Jo šoferį gerai apmušė.
hei vaidinimais. Gi šitą kartą
Keli apsiginklavę plėšikai
tai netik patenkino, bet ir už
Vakar anksti keli plėšikai įsilaužė Rubino ehemikalijų
žavėjo.
sulaikė ties Wabash ave. ir 49 dirbtu vėn, 2206 McCormick a v.
Buvo pirmą kartą vaidintas
gat. automobiliu pravažiuojan Išnešta ehemikalijų
vertės
žymaus mūsų rašytojo-poeto
tį dentistą Kostoskį, gyvenantį $1,200.
Vaičiūno
naujas
veikalas
po num. 1215 Wes Gar" Š v i n t a n t . " Tas veikalas yra
field boulv. ir turintį ofisą po
PRANEŠIMAS CHICAGOS gražus, turiningas ir ryškiai
num. 4656 So. Ashland ave.
perstato Lietuvos vargus, jos
LIETUVIAMS.
Kostoski važiavo, su šofe
kančias iškentėtas po svetimu
riu John Kasper. Sulaikę au
Lietuvos Prekybos Bendrovė jungu, pagaliaus atbudimą ir
tomobilių plėšikai išmetė lau- jau atidarė savo centralinį sky
jos dvasios kilimą.
kan šoferį ir su dentistu nu rių Chieagos mieste po nume
L. V. 24 kuopos artistai-mėvažiavo. Važiuojant atėmė nuo riu
gėjai puikiai jį atvaidino sek
Jo pinigus, laikrodėlį ir kitus
3249 South Halsted Street
madienio vakare. Visi jie savo
daiktus.
Patartina Chieagos ir apie- roles gerai mokėjo, t a t ir už
(Dentistas nenorėjo piktada linkės Lietuviams kreiptis su duotis kiekvienas bei kiekvie
riams pasiduoti. Mėgino pakel visokiais reikalais čia pat ant na gerai atliko.
ti trukšmą. Už tai jis su pei vietos negu kur kitur pas sve
Senio rolę vaidino p. P. Ci
liu suraižytas.
timtaučius, nes pas savus vi bulskis. Trijų dvasių rolėse
Ties 47 ir Wallace gat. plė- suomet gausi geresnį patarna buvo p-lės: B. Lapinskaitė, S.
i&kai Kostoskį išstūmė iš au- vimą.
Radzevičiūtė ir P. Laurinskaitomobiliaus ir vieni sau nuva
Lietuvių Prekybos Bendrovė tė. Kaimo merginų rolėse bu
žiavo.
jau visiems žinoma kaipo tei vo p-lės: Staugiutė, Vilkiutė ir
singai patarnaujanti pinigų Mastauskaitė. Ūkininko rolėj
IS K A V I N Ė S IŠNEŠTA
siuntime Lietuvon ir kitais sa —p. Kiela, I-mo kaimyno rolėj
— SoDU.
vo darbaįs. Tai-gi jei turi ko —J. »Mikulėnas, I I kaimyno—
kius reikalus kreipkis į Ben A. Budavičia; piemenio N. N.
Penki plėšikai įsikraust e drovės ofisą virš paduotu ad Dainas dainuoti padėjo prof.
kavinėn po num. 2101 So. Wes rese, o teisingas patarnavimas A. Pociaus choristai ir chori
t e m ave. Paimta '$350.
užtikrintas.
(Apg.). stės.

y

Ketvirtadienis, Rūgs. 16 1920
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Programos vedėjum buvo
Jonas P . Poška, Jis, atidary
damas vakarą, trumpai paaiš
kino naujo veikalo turinį, ,kad
visi žmonės suprastų. Paskui
trumpoje prakalboje kalbėto
jas ragino jaunimą prie mok
slo; tėvams patarė leisti savo
mergaites, pabaigusias pradi
nę mokyklą, į Šv. Kazimiero
Akademiją, kur jos atsakan
čiai bus prirengtos prie gy
venimo. Vaikinams jauniems
ir suaugusiems patarė griebties prie mokslo gerose mo
kyklose. J o kalbą sekė/ gausus
aplodismentai.
Dar keli žodžiai apie vaidi
nimą. Kuomet ant .scenos pasi
rodydavo nepaprastas reginys
arba pasigirzdavo nepaprasti
išsireiškimai, tai publikoje pa
sigirzdavo gausus rankų plo
jimas. Pradedant vaidinti pra
dėjo kilti ir žmonių ūpas. Tą
upą
lengva
buvo
ma
tyti ir jausti.
Bef kuomet paskutiniame
akte atnešė rūtų ir mirtų vai
niką padėti ant kapo už laisvę
žuvusio karžygio f ir atnešta
Lietuvos trispalvė vėliava, ta
da publika nebeišlaikė lygsva
ros: griausmingas rankų ploji
mas, sykiu susidėjęs su kokiu
tai nepaprastu užėsiu,ilgai ne
siliovė. Tokio įspūdžio niekas
dar iki šiol nebuvo įgavęs p.
M. Meldažio svetainėje. Iš to
galima suprasti, kaip Lietuviai
atjaučia savo tėvynės dvasią,
kaip jie gerbia ir myli savo
garbingą trispalvę vėliavą'ir
nevienas jau yra pasiryžęs už
tėvynę, už laisvę ir už jos vė
liavą ir galvą padėti.
Publikos buvo pilna svetai
nė, L. V. 24 kuopai bei jos ar
ti stams-art i stėms priguli ne
maža garbė.
Poetas Vaičiūnas atliko di
delį darbą, parašydamas tokį
naudingą veikalą. Dabar mū
sų, jaunime, ypač L. Vyčių, ir
Moksleivių užduotis yra gerai
išskaityti tą veikalą, suprasti
jį ir atvaidinti visose Lietuvių
kolonijose, kad supažindinus
visus savo brolius su tomis
mintimis, su tąja dvasia bei
su pačiu veikalu.
Visos kitos L. Vyčių ir A.
L. R.-K. Moks. S-mo kuopos
paimkite L. V. 24 kuopos pa
vyzdį, atvaidindami nors po
vieną ^ kartą tą nepaprastai
gražų veikalą.
Jaunime, tautos viltis, rašy
kis L. Vyčių organizacijon, o
kuris arba kuri esate mokslei
viai, rašykitės Moksleivių or
ganizacijon. Tėvyne mūsų dar
bu laukia!
Petras.
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SAUGUS VAŽIAVIMAS LIETUVON
TIESIOG
Per LIEPOJU Laivakorte . . $145.00

perkėlė
iš 8418
Auburn
,

Per HAMBURGĄ Laivakorte $120.00

P A 6 P Q R T U $ IR VISKĄ K A S R E I K I A K E L I O N I E J P A R Ū P I N A ATSAKAN
ČIAI.
Pinigus siunčia pagal dienos kursą persavo atstovus Vokietijoj ir Lietuvoje ir iš
moka grynais pinigais paskutinėse p a l o s e ir pristato kvitą siuntėjuj su parašu paė
mėjo.
.%

S PINIGAI NUEINA I 40 DIENU
D R A F T U S parduoda j L I E I u V A ir visas s\ie(o daas papai dienos kar*a o už
suma virš $1,000.00 dar pigiau.

(

.

A. PETRATIS

S. L. FABIAN
•

EUR0PEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS ir S. L FABIAN Vedėjai
J

809 W. 35-th. St. (kampas Halsted ir 35-tos gatvių.)
Valandos: nuo 9 ryto lkl 6 vakare kasdiena
VAKAttAIS iki 9 valandai—l tani inkais. K et vergais ir Su ha tomis,
NEDALIOMIS iki S valanda po pietų.
=

I
Tai. Drovtr 794?

Dr. C. Z. Vezdis
LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: suo 9 ryto lkl 9 vak
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakarą
471S SO. ASHIiAND AVENUK
arti 47-toe Gatvaa

"Jie Neatsiliepia"

1

10801 So. Michlgan, Avenue
VJULAMDOSI 9 U

ABAI plikiai pasitaiko kad
gailkiamaai8 numeris nieko ne
atsako, operatorka reportuoja kad
ant to numerio nieks neatsilepia.
Prityrimas parodo kad labai
retai operatorka apsirinka. Tan
kiai pasitaiko1 kad nėra namie.
Kaip kada nesiskubina atsakyt.
" J i e neatsiliepia" raportų bu
tų daug mažiau jeigu prenumeraforai pasiskubintų atsakyti kuo
met varpelis suskamba.

L

r. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistai
9

J.P.WAITCHES
3f '"•

ATTORNEY A T LAW

3k /

LIETUVIS ADVOKATAS
V AL, Vakarais 7 iki i
Nedėliomis 11 iki 1.
4509 S. Ashland Ave. Chicago, m .

%

fa

"m

DR. S. BIEŽIS.
LIETUVIS GVDVTOJAS
.CHIRURGAS
2201 West 22nd Street
Tel. Canal 6222
Res. 2114 W. 42nd Street
Tel. McKlnley 4988

r\r\

L. Vyčių 13 kuopa kviečia
visus ant pirmo Iškilmingo
Baliaus Rugsėjo 19 d., 1920
m., School Hali svet., 4758 So.
Honore St. 7 yal. vakare.
Reikia pažymėti, kad tas va
karas ne del pelno surengtas,
bet vien tik del supažinimo
Chieagos jaunimo su mūsų vei
kimu. Tame vakare bus pui
kiausia muzika kokios dar ne
kuomet nebuvo ant kitų vaka
rų; bus skrajojanti krasa, del
suėjimo į pažintį €hicagos ir
apieljnkės jaunimui, nes pirma
gal ir paskutinė tokia proga,
kad galėtumėt susieiti. Iškil
mės tokios kokios dar nekuo
met Chieagoj nebuvo.
Užganėdinimas užtikrintas
visienls, »
(Apg.)

DDD
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S. D. LACHAWICZ
O E T U V Y S GRABOR1CS
Patarnauju. laidotuvėm ko pigiausia.
ReikAla meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite u*j?onėdintl.

2314 W. 23 PI.
Chicago, m .
TeL Ganai 9199.

•

PRANEŠIMAS.
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Resldl 1139 Independence Blvd.
Telefonas Vaa Bure* 294

ir

cfclivrgaa

Bpeafjallstaa MotertSko, Vyriška
V a l k o . Ir visą chroniška ligų
VALAMBAB: IS—11 ryto 2—S po
pieta t—S •ak. Vedėllomls 1 0 — l t A
Ofisas: 8354 So. Halsted SL, Chioas?
Telefonas Drover 9991
I t H t t H t a t M t S H t t t t t t M *

-

•

t

Atidarė dar vieną ofisą savo namuose,

> * * *

DR.U.R0TH,

J*!2%

10538 PF.RRY AVE. R0SELAND, ILL.
,

Iš ryto nuo 8 iki 9; ir vakare nuo 5 iki 6.

OFISAS: 10900 MICHIGAN AVE.

-

Vai. ryto 10 iki 12; po pietų 2 iki 4; vak. 6-30 iki 8-30.
Telefonas Ofiso ir Rezidencijos, PULLMAN 342.
'

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGĄ"

DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE RHICABOJE

iw

y
OUEEIM KONCBRTINA

NLM0KES1 PINIGUS BEREIKAL0
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje

JI \ *+

•>

Daktaras Makaras. Lietuvis

SPECIJALIS U2PRAŠYMAS.

Chieagos ir apielinkės
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Jonas S. Wisockis
savo gyvenimo vieta
Oilbert Court į 3212
Ave., Chicago, EI.
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Parduodame už žemiauflią kainą, kur kitur taip negausi.
Mašinėlių laiškams drukuoti Ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubiniua ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia, Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius, ir
muzikaiiskus instrumentus atsakančiai

- Steponas P. Kazlaws/a
4632 So. A S H L A N D AVE.,
CHICAGO, ILL.
Telefonas: DEOVEB 7809

