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PARAGINAMA LENKIJA LIETUVOS ATSTOVYBĖS
TAIKINTIES SU LIETUVA. AMERIKOJE PRA
NEŠIMAS.
PARYŽIUS, Rūgs. 28. —

Bolševikai Padavė Lenkams Gardiną

Tautų Sąjungos tarybos pre
zidentas Leon Bourgeois pra
eitą šeštadieny, pasiuntė Var
šavon telegramą
paraginda
mas Lenkiją, jos pačios gero
vei, atnaujinti draugingus s&ntikius su Lietuva,
Telegramoje tarybos prezi
dentas išreiškė nuostebą. jog
Lenkija, priėmusi Tautų Są
V
jungos patarnavimą ir apsiė
musi palaukti nuosprendžio,
pasiuntė Lietuvai ultimatumą.
Leon Bourgeois pareiškė,
ka ir ties Proskurovu.
jog jis patsai paskatino Lie
" K r i m o šone mūšiai tęsiasi tuvą susinešti su sovietais tuo
už 14 mylių vakaruose nuo tikslu, kad tie apleistų visas
Marijupolio, ties Azovo jūrė ligšiol užimtas Lietuvos teri
torijas. Pažymėjo, jog Lenki
mis.
j a turi duoti Lietuvai laiko
Lietuvių Nota.
tą padaryti.
Lenkija apturėjo nuo Lie
tuvos notą, kurioje išreikšta
SU ORLAIVIU ŽUVO 5
troškimas atnaujinti taikos
ŽMONĖS.
tarybas su Lenkais.
m
Notoje Lietuvos vyriausybė Viena mergelė išliko gyva su
paduoda sugestiją, idant Len
sutruškintom kojom.
kų ir Lietuvių karuomenės už
imtų vietas abiem pusėm FoLondonas, Rūgs. 28. — Cen
ebo linijos.
tral Aircraft kompanija prisiLenkijos užrubežinių reika uirbdino styrinių orlaivių ve
lų mfnisteris Sapielia pranešė, žioti žmones ir daryti papras
jog jis prielankiai atsakysiąs tą "businessą."
Vienu tokiūo orlaiviu paki
Lietuvai. Nes Lietuvos pasiū
lymas didžiumoje
patinkąs lo augžHyn 5 kaliauninkai —
1 vyras, 3 moterys ir jauna
Lenkų- vyriausybei.
Lietuva pasiųlo laikiną pas mergelė. Tūkstančio pėdų aukirstymą karuomenės Šiaurry gštumoje sugedo varomoji ma
tinėse apylinkėse nuo Gardino. šina. Propeleriai sustojo sukę
Sulig sąlygų, Lenkų karuo- sis ir orlaivis smogė žemėn
menė galės ineiti tik į tas te lyg akmuo. Nes mašinerijos la
ritorijas šiaurrytuose, kurias bai sunkios. Visi žuvo ir styšiandie turi užėmę bolševikai rininkas.
Išliko gyva tik paminėta
ir del-, kurių šiandie vadami
ginčai,
mergelė. Turi sutraškintas ko
jas. Todėl vargiai pasveiks.
Orlaivio mašinerijos su au
BOLŠEVIKAI PRIPAŽĮSTA
komis taip įsmego žemėn, kad
GARDINO PUOLIMĄ.
prisiėjo atkasti.
Trotzky įsnaujo grūmoja
Lenkams.
LEGIJONINKŲ ŠUVA

Lietuva Pakviečia Lenkus Da
ryti Taiką
Sakoma, Lietuviai Pasitraukia
Už
Focho
Linijos
LENKAMS TEKĘ DAUG
KARO MEDŽIAGOS.
\

>

Varšava sutinka su Lietuvos
pasiūlymu.
Varšava, Rūgs. 28. — Oficijaliai paskelbta, jog Lenkai
nuo bolševikų paėmę Gardinę.
Tai atlikę po žiaurių musių,
kurie tęsėsi keletą dienų. Bol
ševikai atsimetę dešinin Ne
muno šonan ir blaškomi Len
kų.
Gardinas visais žvilgsniais
yra svarbus miestas. Tai Lie#tuvos miestas. Padaryta Ru
sų su Lietuviais taikos sutar
timi Gardinas pripažintas Lie
tuviams. Bet ligšiol jį buvo
palaikę bolševikai su tikslu
sulaikyti Lenkų briovimąsi at
gal Baltgudijon ir j kai-kurias
Lietuvos teritorijas.
•Paimta nelaisvių ir me
džiagos.

s

r

Qfieijaliam pranešime Len
kai pažymi, jog su Gardino
puolimu jiems tekę daug neĮaisvių ir didelė kiekybė kanr^medžiagos.
Per keletą dienų Lenkų spė
kos energingai darbavosi ap
link miestą ir laipsniškai jį
apsupo taip, kad bolševikams
pabaigoje neliko kitokio išėji
mo, kaip tik atiduoti miestą
Londonas, Rūgs. 28. — Ru
Lenkams.
sijos sovietų oficijaliam pas
Bolševikai mėgino dar gin kelbime iš Maskvos pripažin
ties. Bet pasirodė tas veltus tas Gardino puolimas.
Pranešime sakoma:
darbas.
*'Gardino šone po kelių mū
Kiti Lenkų laimėjimai.
šių mūsų karuomenė atsimetė
,,
"Šiauriuose nuo Nemuno, į dešinįjį Nemuno šoniį.
sakoma, Lenkų pranešime,
" P o žiauraus mūšio mes pa4
r
'mūsų būriai vejasi išsisklai- ėmėm Volkovysk
ir keletą
džius} priešininką. Priešinin- sodžių už septynių mylių vąkas atnaujino atakas ant Lu- kamose^'
btzs. Bet buvo atmuštas su di
Trotzky apie militarinį padė
deliais nuostoliais.
jimą.
"Rozany ir Volkovysk apy
Iš Maskvos laikraščiui Manlinkėse (pietrytuose nuo Gar
dino) priešininkas'staiga paki cbester Guardian pranešta,
lo atsimesti už Sznazare upės. jog Trotzky taip atsiliepęs
"Šiauriuose nuo Rovno (Vo- apie pastarąsias taikos sąly
linijoj) mes sunaikinome 19-ą- gas, kokias bolševikai padavė
ją. sovietų brigadą, kuriai bu Lenkams Rygos konferencijo
je!
vo įsakyta atsiimti Rovno.
"Šiauriuose nuo Voloczisk
" J e i L e n k a | nenorės taikin(rytuose nuo Tarnopolio) mes ties sulig tų taikos sąlygų,
paėmėm Medyn ir Toki, priv- tuomet bus aišku, kad del tai
erzdami priešininką atsimesti kos prisieis kovoti ligi pasku
tinės pabaigos."
į šiaurrytus.
Trotzky sako, jog bolševikų
Lenkai apie Krimo frantą.
militarinis padėjimas
nėra
"Ukrainų armija praplečia taip blogas, kaip apie tai įsavo pozicijas rytuose nuo Zb- sivaizdinama vakarinėj Euro
rueh upės.
poj"Kobryno apylinkėse (šiau
rrytuose nuo Brest-Litovsko)
PIRKITE
seka abiem pusėm svyruojan
LIETUVOS PASKOLOS
tieji mūšiai. Žiauri kova se
BONUS

* ŽIAVIMAS.
Cleveland, O., Rūgs. 28. —
Vakar čia ^prasidėjo antrasis
metinis Amerikos Legijono or
ganizacijos suvažiavimas. Da
lyvauja daug delegatų.
GOMPERS STOVI UŽ DE
MOKRATŲ KANDIDATĄ.
Washington, Rūgs. 28. —
Amerikos Darbo Federacijos
prezidentas Gompers tos Fede
racijos organe paskelbė, jog
republikonų partija su savo
kandidatu į šalies prezidentus
nusisuko nuo darbininkų, kad
tuo tarpu demokratų partijos
kandidatas aiškiai pareiškia,
jog jis stovi už progresą.
Tad kiekvienas Amerikos
darbininkas turėtų savo balsu
nugalėti, tuos, katrie nuo jo
nusisuka ir paremti tuos, kat
rie sutinka su jo konstruktivio darbo dvasia.

ORAS.
RUGSĖJO 28, 1920.
Chicago ir priemiesčiai. — Gra
žus oras ir vėsu šiandie ir rytoj.
Temperatūra vakar buvo augfie.
77 1., žemiausia — 64 1.
Saulė teka 6:44; leidžiasi 6:37.

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje gavo šiandie (?) nuo Kli
mo iš Vilniaus sekamą kable
gramy
"Užvakar ir vakar Lenkai
didelėmis pajėgomis užpuolė
mus, perėjo aštunto Gruodžio
liniją ir prasiveržė ligi ežero
Galadusis, Kapčiamiesčio ir u
pės Biala Hanča. Protestuo
kit prieš tuos naujus Lenkų
užpuolimus ir skubiai darykit
viską sustabdyti, nes Lietuvos
Vyriausybė sutinka taikiai ir
betarpiai rišti ginčų klausi
mus Tautų Sąjungoj.
Lietuvos Atstovybė Amer.

SMARKUS PLYŠIMAS
MIESTE CORK.

SUOMIJA NEPASITENKI
NA TAUTŲ SĄJUNGA,
Belfaste nužudyta trys žmonės
Londonas, Rūgs. 28. — Su
lig apturėtų čia žinių, vakar
anksti ryte Airijos mieste Co
rk pasigirdo baisus sprogimas.
Nuo sprogimo sunaikinta visas
priešakis vienos didelės krau
tuvės.
Po sprogimo tuojaus mies
te pasigirdo šautuvų ir kulkasvaidžių tratėjimai.
Sprogimas neišaiškintas. Po
licija tvirtina, kad buvus pa
dėta bomba krautuvės lange
išvidaus. Bet krautuvės savi
ninkas tai užgina.
3 žmonės nužudyta.

NES, MATYT, NETEKS
ALAND SALŲ.
Suomija skelbia nepasiduosianti.
Stockholmas, Švedija, Rūgs.
27. — Suomijos viešoji opini
j a jr pati vyriausybė nepasi
tenkina Tautų Sąjunga, kuri
be Suomių aiškaus sutikimo
nusprendė išrišti Aland salų
klausimą.
Tos salos yra šalimais Suo
mijos užlajos, Baltijos jūrėse.
Salose gyvena didžiuma: Šve
dų.* Pirm didžiulio karo, kuo
met Suomiją valdė Rusiją, sa
los priklausė Suomijai. Kuo
met po karo Suomija stipriai
atsistojo a n t nepriklausomybės

gyvas reikalas prigulėti Tau
tų Sąjungoje, jog Suomiai
pirmiau privalo gerai pagalvo
ti, negu pųsties prieš pasaulį.
' * Švedija,'' rašo Demokrat e n , " velija matyti Suomiją
šalę savęs Tautų Sąjungoje.
Pirm vif^ko mes atsiliepiame
skersai jūrių į Suomiją neieš
koti pačiai sau nelaimės. Nes
Suomių ministerio Enckell pa
sargos, pasakytos Paryžiuje,
padarė mažą intaką į tarybos
veikimą,"
BOLŠEVIKAI PASIŲLO
RUMUNIJAI JOS AUKSĄ.
Bet už tai nori gauti taikos
sutartį.

Washington,
Rūgs. 28. —
Sovietinės Rusijos valdžia pas
kelbė, jog ji pasirengusi vi
suomet sugrąžinti Rumunijai
jos auksą, kurio vertė siekianti
kojų, staiga prie salų p n n k a - $5 oo,000,000, taippat dail.
bino Švedija.
iždą, jei Rumunija pasirašy
Suomija pripažįsta, kad A- sianti po taikos sutartimi su
land salose gyventojų didžiu Rusija.
ma — Švedai. Bet sako, jog
Tokių žinių čia turįs kapi
istoriniu ir etnografiniu žvil tonas Vasili Stoica, buvęs čia
gsniais jos priguji Suomijai. Rumunijos atstovybės narys.

Belfaste trys žmonės už
pulta namuose ir nužudyta,
kaipo pasekmė nužudymo vie
BANKOMS KRIZIS
no poliemono. Ta baisi' žmo
BOSTONE.
gžudystė iškalno buvo supleS
Boston, Mas., Rūgs. 28. — nuota.
Po to mieste pakeltos smar
Aną dieną čia uždaryta Cosmopolitan Trust Co. banką. kios riaušės ir pasekmėje daug
Šita banką nukentėjo pirmiau žmonių sužeista.
užsidarius dar kitoms ketu
Paskui gatvėse patroliuoti
rioms bankoms.
;
pašaukta skaitlinga karuonleTas auksas yra Rumunijos
Po uždarymo Cosmopolitan, nė su šarvuotais automobi Klausimas paduodamas Tautų
valstybės atsarga. Kuomet ka
Sąjungai.
žmonės tuojaus puolėsi prie vi liais.
sų kitų< bankų ištraukti depo
Švedija, nenorėdama varu ro metu Rumunija buvo paju
Corko majoras blogas.
tusi pavojų nuo Vokiečių, au
zitus. Kai-kurios
išmokėjo
atimti salų nuo Suomijos, su
kso atsargą pasiuntė Maskvon
daug pinigų. Bet vakar pas Badaująs Corko majoras Mc- galvojo gudrią priemonę.
ir ten užrakino
Kremliuje.
kelbta, jog depozitojiai dau Swiney išnaujo jaučiąsis bloŠvedija įstojo Tautų Sąjungiau nešausią be 90 dienų l a i - ^ a m B * ^ " * * I^naujo negalįs gon. Suomija n ė r a priRidėjtt-[-,Tas <buvo padaryta prieš, pakotarpio. Taip daryti leidžia | m i e ^ o t i d e l . . k u n o n u t i r P " » o . si prie Tautų Sąjungos. Tad kilsiant revoliucijai Rusijoje.
Šiandie ta aukso atsarga yvalstijos įstatymai, kuomet Tuo tarpu jis buvo jautęsis Švedija, kaipo narė, salų klau
ra bolševikų rankose. Tie ne
matoma bankoms nuoskauda. kur-kas stipresnis.
simu ir kreipėsi
Sąjungon.
nori be ni^ko sugrąžinti.
Sąjunga sutiko išrišti klau
RIAUŠIŲ METU NUŽUDY GANDAI A P I E SUGRĄŽINI simą. J i privertė ^Suomiją, pa
MĄ MONARCHIJOS.
TA 25 KOREONAI.
skirtu laiku pasiųsti savo dele
gatus Paryžiun, kur Sąjungos
Muaich,
Bavarija,
Rug<;.
28.
Gensan, Korėja, Rūgs. 28. —
taryba turėjo susirinkimą.
Oia Koreonai buvo pakėlę riau — Čia paskleista gandai, jog
Tautų Sąjungos tarvba iš
sugrąžinti klausiusi Švedų ir Suomių dešes. Užpulta Koreonų Indus- Bavarijai norima
&*gsėj° 26 Baltimores Liet
u
trijalė banką ir Orienfal De- senąją monarchiją.
legatų prieš Suomijos norą n u - i v i a i t u r e i ° , mass-mitingą.
velopment Co. įstaiga. Pasek
Niekas negali pasakyti, kiek sprendė salose pravesti plebi-1 A t e s t u o t a prieš Lenkų ver
mėje 25 žmonės nužudyta.
yra teisybės tuose ganduose. scitą. Suomiai delegatai pers žimąsi Lietuvon. Surinkta i r
B e t sočijalištai jau pasirengę pėjo Sąjungos tarybą,
kad tuojaus pasiųsta Lietuvos šau
PIRKITE KARĖS TAUPY paskelbti streiką, jei kartais jei plebiscitas išeisiąs nenau- liams šimtas tūkstančių auk
MO ŽENKLELIUS fW.S.S.) tas butų tikrenybė.
don Suomiams, tuomet Suomi sinų.
Komit
ja to plebiscito nepripažinsianti taip lygiai, kaip nepri
PRANEŠIMAS.
pažįsta pačios Sąjungos auto
By GENE BYRNES
riteto.
•*
Šiuomi
pranešu
gerbia
miems A. L. R. K. Federaci
Karčiai atsiliepiama.
jos nariams ir Amerikos lie
privertimą tuviškai visuomenei, kad nuo
t Apie tokį varu
pasiduoti Tautų Sąjungos au Rugsėjo 10 dienos, š. m., Fe
toritetui karčiais žodžiais at deracijos/ raštinės darbą ir
siliepia Suomių viešoji opini knygas paėmiau į savo rankas
ja. Laikraščiai tiesiog pareiš ir atradau viską tokioje tvar
kia, jog Suomija jokiuo būdu koje, kokioje tas viskas buvO
nesutiksianti
atiduoti salų vedama mano pirmtakuno p.
Švedijai, nežiūrint jokių gru- j E Karoso,
mojimų. , Plebiscitas reiškia
T a į p gį p r a n e g u \ k a d
nuo
tiek, kiek salų pripažinimas š į o J a i k o ^ ^
Federacįjo15
Švedijai, rašo laikraščiai. Nes reikalais reikia kreiptis se
Švedai paduos balsus už Šve kančiu antrašu:
diją. Reiškia, kad bus viršus Federacijos Sekretorijatas, •
ne teisybės, bet galybės.
222 South Ninth Street
Net Suomijos delegatas J3uBrooklyn, N. Y.
ckell pačiai Tautų Sąjungos
Antanas J. Valantiejus,
tarybai į akis buvo pasakęs,
Federacijos Sekretorius.
jog Suomija su salų gyvento
jų apsisprendimu nesutinka.
Ir jei tas tarybos nuskirtas
apsisprendimas nebus palan Svetimų šalių pinigrų vertė, mav
kus Suomiams, Suomija spė nant nemažiau $25,000, Rugsėjo
komis tuomet gins salas ir jų 27 buvo tokia sulig Merchants
Loan and Trust Co.:
neduos Švedijai.
Anglijos sterlingų svarui
$3.49
^fir*^e& 1
švedų pažiūros.
Lietuvos 100 auksinų
1.62
NEKUOMET TAIP NĖRA.
44
Švedų laikraštis Sočiai De- Lenkijos 100 markių
1.62
— Ką tamsta manai apie tai. Aš vakar ėmiau civilės tar mokraten, socijalisto ministe Vokietijos 100 markių
nybos kvotimus. I r paklausta manęs tokių klausimų, kokius rio pirmininko Brantingo or Prancūzijos už $1.00 14 f r. 88
23 1. n
ganas, rašo, jog Suomijai yra Italijos ui $1.00
aš mokinausi.

PROTESTAS IR 100 TŪK
STANČIU ŠIAULIAMS.

THINGS THAT NEVER HAPPEN

PINIGU KURSAS.
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Brangenybes
Klausime.

P. GABRYS IR LIETUVOS VALDŽIA.

(Tąsa.)
Cfcea kasdieną Išskyras nedeldienlus.
Kaipir pasaka. Chicagoj Man asmeniškai visi šie
PREMirMERATOS KADI Avisokie medžių vaisiai tiesiog incidentai su kun. V., kuris
KICAGOJ IR UtSIKinrJK:
Ketams
98.00 neįperkami, brangus. Tuo tar- buvo ne be kaltės, buvo labai
PuaH Metq
. . 4.00
pu Chicagos pašonėje, už ke nemalonus, nes aš iš seno pa4TV. VALST
Metams
$9.00 lių dešimčių mylių, Michigano ! Stodamas kun. V. j skaičiau jį
Pusei l i e t a
8.00
valstijoj, vaisių krūvos pusta, neblogesnių patrijotu už MPrenumerata mokas) iškaluo Lai
tlls
savotiškais
kas skaitosi nuo ulsirasymo dienos naikinasi. frėra kaip ir kuo! > * * einančiu
ae nuo Naujų Metų Norint permai
keliais prie tikslo. Kuomet ji
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir kuo juos pristatyti Chicagon.
r «ena* adresaa Pinigui geriausia slų- Paneša didelius nuostolius vai sai visų atstumtas buvo, aš
~ stl ISperkant kraaoje ar ezprese "Monepertraukiau su juomi visiš
aey Order" arba Įdedant pinigus J sių augintojai ir kenčia pati
kai ryšių, neveizint į ki
registruota laišką.
visuomenė.
Prisiminus visuomenę reikia tų reikalavimą ir nekartą gel
"Drangas' 1 Publishing Co.
2334 S. Oakley Ave. Chicago. pasakyti, kad ji arba kantri, bėjau jį materijaliai ir mora
arba nieko nedaranti iš siau liai, nors jis savo laiku buvo
Tel. Roosevelt 7791.
čiančios aplink,ją betvarkės. mane smarkiausiai atakavęs.
Pati spauda eina tais pačiais Taigi, spręskite dabar, ar ma
keliais. Padėjo žinių apie vai no pasielgimas su kunigu Vlssių puvimą; apie brangenybę kontu, ar jo paties pasielgimas
buvo papiktinantis.
arba išnaudojimus ir tiek to.
K
II. Pereisiu prie antrojo
Vadinasi, atliko savo papras
punkto: Oriovimas laikinos
tą laikraštinę pareigą ir žino
valdžios Lietuvoje.
kis.
\
Pirm išguldysiant šį punk
Bet ta pati spauda kiek olaug te, turiu jums bent trumpai
nurašo apie persiskyrimus paaiškinti, koks buvo mano
porose, apie kumštininkus ir santikis nuo pat karo pra
Katalikų Mokyklos net apie gaidžių imtynes. ' džios su žmonėmis, kurie suTuo
tarpu brangenybės j d a r ė t ą laikinąją valdžią,
Suv. Valstijose. klausimas
tik ištolo paliečiaSugrįžęs Paryžiun iš Amemas. Nes tai milijonų žmonių r įk o g gale 1914 m., įsteigiau
Jau prasidėjo darbas kata- Į
laikraštį prancūzų kalba " P r o
likų mokyklose Suvienytose gyvenimo klausimas.
Kodėl yra taip, bet ne ki-j Lituania" gynimui Lietuvob
Valstijose. Tos mokyklos savo
reikalų užsienyj . Permatyda
pradžios raportus susiuntė vy j taip 1
skupijoms, o . vyskupijos į Atsakyti .lengva. Tai ne- mas užėmimą Lietuvos VokjeNational Catholic Welfare lemtųjų, bet visagalingų, tru-'čiais, aš perkėliau centrą mu
: Council (Tautinė Katalikų štų darbas. Tai suokalbiavi-1 sų propagandos užsienyj —
Gerovės Taryba). Iš tų rapor mas prieš visuomenės kiše-j liet. Informacijų Biurą į
Šveicariją.
tų pasirodo, kad į katalikiš nius.
kas mokyklas šįmet įsirašė Chicagon medžių vaisiai at Vasarą 1915 m. užėmus vi
milijonas aštuoni šimtai tūk vežami iš tolimųjų pietinių ir są Lietuva Vokiečiams be
stančių vaikų, t. y. šimtas vakarinių valstijų. Brangus y- propagandos Lietuvos tautinės
tūkstančių daugiau negu per yra ištoli pristatymas. Gi čia idėjos Vakarų Europoj, buvo
krautuvininkai svarbu ineiti į kontaktą su
nai. Katalikiškų mokyklų Su nesuvaldomi
vienytose Valstijose yra septy ima kiek patinkama, tad ir Vokiečių valdžia, idant ją įtikinti reikalingume ir nau
siaučia brangenybė.
ni tūkstančiai.
dingume mūsų tautinės idėjos
Chicaga užima labai gar Iš tolimesniųjų valstijų vež
įvykdymo toj, ar kitoj formoj.
bingą vietą mokslo žvilgsniu. ti vaisius geležinkeliams ne
Vis tai buvo nelengvos užduo
Šitoje arkivyskupijoje šj ru trūksta nei vagonų. Kad tuo
tys, kurių įvykdymui, galima
denį užsirašė 130.000 vaikų į tarpu Michigano valstijos usakyti, aš buvau vienu vienas
pradines mokyklas ir 20.000 kininkai negali prisišaukti va
visoj Vakarų Europoj. Pati
*
v
jaunuomenės į augštasias ka gonų.
Lietuva militarės okupacijos
talikų mokyklas ir kolegijas. Kitose valstijose
vaisių
valdžios prislėgta
negalėjo
Vienoje Chicagos arkivyskupi augintojai yra stipriai susior
joje yra daugiau negu 300 ganizavę. Jie turi nuosavus pakelti savo balso. Rusijon pa
katalikiškų'mokslo įstaigų. Tos bendrus sandelius, turi ledau- sitraukusieji Lietuviai buvo
mokyklos
yra
suvedamos nes, turi milžiniškus svirnus". atskirti nuo Lietuvos ir Euro
prie vienų bendrų augštų tai Vaisius jie gali ilgam palai pos Vokiečių frontu. Susiži
nojimas sunkus, beveik nega
syklių, kitaip sakant standari- kyti.
limas, tečiaus reikėjo susiži
zuojamos.
Michigano ūkininkams to noti, susitarti, idant pasekminAntrą vietą užima New visa trųksta. Nepasiųsi vaisių giau veikti.
Yorko arkivyskupija. Joje yra! turgavieten, nebus kur tinka Taip dalykams stovint gale
250 mokyklų su viršum ir mai jų priglausti ir apdrausti
daugiau negu 100,000 mokinių. ir jie suges.
Tenai nežiūrint didelio bran Tad stipriau susiorganiza
gumo tapo pastatyta didelė vusiems visuomet geriau se
triobe Regis High School ber kasi. Be tinkamos organizaci
AMERIKOS LIETUVIŲ TA
naičiams. Joje tilps 1400 mo jos nieko nėra.
RYBOS IR DARBAI
kinių.
Suv. Valstijose kas metai
WASHINGTONE.
Toliau eina Philadelphijos taip dideli javų ir vaisių už, arkivyskupija su 98.000 mo derėjimai, kad butų galima
Amerikos Lietuvių Rymo
kinių ir Bostono arkivyskupi lengvai be savęs pramaitinti
Katalikų Kongrese, Waterbuja su 76.000 mokinių. Brook- ir visą Europą. Tuo tarpu Čia,
ry, Conn., tarp kitko buvo pa
lyno vyskupijoje taip-gi pa vietoje, viskas brangu. Nes'čia
keltas gražus sumanymas, bū
didėjo mokinių skaičius kata svarbiausia rolę lošia "busitent nuo visų Amerikos Lietu
likiškose įstaigose. Ta& pats ness" ir dolieris. Gi su šitais
vių organizacijų pakviesti at
padidėjimas pastebėtas visose ranka rankon eina išnaudoji
stovai Washingtonan ir eiti
vyskupijose. Nuobodu butų
mas, organizuotas išnaudoji ieškoti užtarimo Lietuvos rei
čia ^išpasakoti jų visų skait
mas.
kaluose prie prezidento Willines.
Tą netvarką i r išnaudojimą, sono. Išgirdę apie tat, jog
Džiaugdamiesi galime pasi
galėtų pataisyti piliečių iš Lenkų karuomenė veržiasi j
sakyti, sibad vienatinėje augšrinkti atstovai, įgalioti leisti Lietuvos teritoriją ir norėda
tesnėje lietuviškoje mokslo įs
taigoje, būtent Šv. Kazimiero įstatymus. Bet jie to nedaro. ma vėl užgrobti Lietuvos sos
Akademijoje Chicagoje, mer Savo keliu brangenybė siau tinę, grasina , Lietuvai karu,
Amerikos Lietuviai negalėjo
gaičių — auklėtinių skaičius čia ir jai galo nesimato.
partija
už būtį rainiais. Amerikos val
yra apie triskart didesnis ne Republikonų
brangenybę kaltina demokra džia yra sušelpus Lenki jų ir agu buvo pernai.
Viešosios Suvienytų Valsti tus. Sako, demokratai šalį municija ir ginklais ir Lietu
jų mokyklos dabar jserga sun- valdo, todėl taip ir yra. Bet viai, kaipo Amerikos piliečiai,
. kia liga: joms trųksta mokin demokratai tuojaus atkerta: nebegalėjo pakęsti, idant Lentojų ir pradeda trukti mies Susimildami, nekalbėkite nie- Įkai tais ginklais gal dar Žu
tams pinigų tų mokintojų al kų. Brangenybės klausimas \ dytĮĮ jų likusius sietuvoje
goms. Tos ligos visai nejau priklauso nuo kongreso. Kon brolius ir kitus gentis.
Įlietučia katalikiškosios mokyklos, greso didžiuma per du metu Be to, Amerikos
nes jose mokintojai ir mgkin- buvo republikoninė. Ka-gi at viams rūpėjo išgauti grei
/tojos visai nežiūri algos; dir liko republikoninįs kongresas f čiaus Lietuvos Valstybės pri
Į tai repųblikonai nutyli, pažinimaą, kaipo nepriklauso
ba del mokslo ne del pinigo.
kuomet jiems pasakoma tįesa. mos valstybės, idant tuomi
Taip viskas ir slenka seno palengvėtų visokie jų susinė
SVEIKATOS NURODYMAI.
simai su ta valstybe.
vės vėžėmis.
Nepersivalgyk,
ypatingai
Lietuvos nepriklausomybė mėsos ir kiaušinių.
Valgyk palengva ir gerai su- tai rupesnis ir darbas ne vie
Vartok daug vaisių.
nos kokios nors partijos, bet
kramtyk.

\

visų Lietuvių. Todėl nuskirton
dienon, Rugsėjo 15 dieną, iš
ryto "VVashing^one jau buvo
susirinkę virš šimtas atstovų
nuo įvairių Amerikos Lietu
vių organizacijų ir čia tapo
sutverta kaipir sąjunga visų
įių organizacijų. Iki šiol šio
suvažiavimo protokolas dar
nėra paskelbtas ir todėl nėra
galima pilnai aprašyti visi nu
veiktieji darbai. Čion tuo tar
pu paduodamos tpumpos ži
nios, kurios dalinai jau buvo
paduotos ir anglų spaudoj ar
ba šiaip yra žinomos.
Suvažiavimo nariai yra pa
gaminę tam tikrą memorijalą
dėlei Lietuvos nepriklausomy
bės pripažinimo ir, drauge dė
lei sulaikyme Lenkų nuo už
puolimo ant Lietuvių tautos.
Buvo manoma šis inomorijalas asmeniai įteikti preziden
tui Wilsonui, bet dėlei nesvei
katos ar kitų priežasčių pre
zidentas Wilsonas nesutiko
priimti by kokios delegacijos.
Tuomet buvo prašyta p. Tumujty, kaipo prezidento sekre
toriaus, kad jis deputaciją
priimtų jo vardn. prezidento
sekretorius nurodęs, jog Pre
zidento vardų tegalįs priimti
tik Valstybės Departamento
sekretorius B. Colby, pas kurį
(Pabaiga ant 3 pusi.) ,
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LIETUVIŠKI REKORDAI
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JOK, 0 SU JUMS ŠOKS VISAS SVIETAS.
10 Colių — $1.00
GYVENIMO DŽIAUGSMAI. Polka.

Ė-4694

E \ ERGREEN.

E-4675

RYTO DŽIAUGSMAI. Schottish.

Polka.

COUNTRY FAIR.

Landler.

>

Kada žmones linksmus jie sueina į savo draugiį
namus ir pasišoka, ir linksmai praleidžia laiką.
Štai, čionai yra toji proga kad padaryti jūsų
namus viena iš tų populiariškiausių vietų viso
je jūsų kaimynystėje. Ant pirmojo paminėto
rekordo Klernetų orchestra griežia "Gyvenimo
džiaugsmus," gražią polką, pritaikytą prie se
novinių narsumų, ir "Ęyto džiaugsmai," sma

gus sehottische su dalikatniu tempu. Ana an
tro nurodyto viršuje rekordo Olgos Biboros
Ūkininkų Jazz Orchestra griežia maloniai landlerį "Country F a i r " kaip tik tokiu būdu kaip
jauni žmones myli šokt, ir visados populiariską
"Evergreen Polką." Įsigykit tuos rekordus o
jųs persitikrinsit kad jūsų namai visados bus
pilni linksmų svečių.

.ČIA YRA GARSUS CHORAS KAD UŽBOVINTI JŪSŲ DRAUGUS.
c Ant kalno karklai šlubavo. Mikas
Petrauskas. Tženoras.
šia naktelę per naktelę. Mikas
Petrauskas. Tenoras.

E-3840

E-4098

Važiavom dieną.
Mišrus choras.
Bijūnėlis žalias.
•Mišrus choras.

£-3906

Gerkit šalty .šiai. Mišrus choras.
Oi kas sodai do sodeliai. Mišrus choras.

I

•

Paprašyk jutų pardavėjų naujo Kataliogo Tarptautiškų Instrumentalių Rekordų.

Kuomet perki rekordus, reikalauk Caiumbijos
Rekordų primindamas numerį.
Žiurek kad butų Vaizbaženkles ant kiekvieno
Rekordo.
COLUMBIA GRAPHAPHONE COMPANY

Jfullimaa S5c

Telefonas Boulevard 9199

Dr. P. P. ZALLYS

DR. C. KASPUTIS

Lietuvis Dentistas

DENTISTAS

10801 So. Michignn, Avenue
» • • * • • • m.
TJULAMDOSl • Ud • !•>•••

FA.

PETRATI8

Rūgs
nariai
jiems
riaus
gauta i
tekming
šios,
Lietuvi*
Todėl
jo pris
kretoria
memori,
apie tat
ti minėt
si komii
toj ras
pareiškę
Tumult
dijencig
laukdan
ant mei
mihjonc
kia spė
nariai,
timų, t
jo pasi
nors tą
sai dar
paties i

BUe Columbia krautuvninkas S. V. arba Kanadoj
pagros jums bent viena iš šitų Rekordų be jokio
kašto. Jie duoį jums taip-pat katalioga Columbijos
Rekordų. Paprašyk jo.

Columbia
Rekordai geria
usia skamba ant
Columbia
Grafonolo
Kaina $32.50
iki $2100

8881 S. Halsted Str.
VALANDOS: 9—11 A. M.
1—6; 7—8 P. M.

S. FABIJONAS

A. PETRAT1S & C0.

PRANEŠIMAS

Mortgage Bank

Dr. M. T. STRIKOL'IS

IIEAL ESTATE—INSURANCE

LIETUVOS ATSTOVYBĖS AMERIKOJE PRANEŠIMAS.

L. ATJ

Columbia

\

Rugsėjo mušiau telegramą Yčui Petrapilin, kviesdamas jj
Stockholman ant 5-to Spalio
konferencijon su kitais Lietu
vos veikėjais. Aš pats leidau
si kelionėn skersai Vokietiją,
kaipo Šveicarijos pilietis iu
netikru pasu. Kaip ir kokiais
pavojais aš pasiekiau Stockholmą aš čia nepasakosiu
(smulkmenas apie tai žingei
dus ras mano knygoj "Vers
P independance 1^^1116™^''
pp.), tik atvykęs ten į laiką
veltui laukiau aš dvi savaiti
Yčo ir kitų ir manydamas jau,
kad jie neatvyks, ėmiausi su
pagelba p. K. Lindhagen'o,
Stockholmo
burgemeisterio
(majoro), organizuoti Švedų
komitetą Lietuvai šelpti. Pagaliaus Spalio mėn. pabai
goj viB-gi atvykus Stockhol
man Yčui su baronu Schiling'u mes aptarėm Lietuvos pa
dėjimą ir jiedu įgaliavę Petrapiliečių vardu mane, kaipo
Liet. Inform. biuro vedėją,
veikti užsienyj politikos sri
tyj- Igaliavo taip-pat Liet.
Centralio komiteto vardu vy
kti Amerikon ieškoti pagelbos
nuteriotai Lietuvai, ypač mano
patarta buvo užmegsti ryšius
su Rockfeller 'io
komitetu.
(Šios pastarosios misijos dė
lei daugelio priežasčių nega
lėjau atlikti). Sugrįžęs
Šveicarijon
su
Petrapiliečių įgaliojimais ir
pirmiau jau parsivežęs Ame
rikiečių įgaliojimus iš Chica
gos Seimo 1914 m. išplečiau
Liet. Inform. biuro veikime.
Be organo " P r o Lituania,"
leidau du, tris kart į savaitę
komunikatus spaudai apie Lie
tuvą; užmezgęs asmeninių ry
šių su Telegrafų agentūrų ko
respondentais, galėjau paleisti
vieną, "kitą sensacijinę žinią Į
apie Lietuvą. Kas neatsime
na, kaip svetimtaučių spauda
buvo mums sunkiai prieinama
1914-16 m. Mūsų priešai, norė
dami paglemžti Lietuvą net
vengė jos vardą minėti, \»ieni
ją padengė Rusijos vardu,
kiti Lenkijos, treti — Vokie
čiai assimiliavo x ja su "Kurland", matomai, norėdami iš
vien ją su Kuršu pasisavinti.
(Daugiau Bus.

Trl

European American Bureau

1

Siunčia Pinigus, Parduoda
Lalvokortes
NOTARUU&AS
809 W. 35th Str.
Chlcago, III.
Telephone Boulevard 611

l i e t u v i s Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą 1 People Teatrą
1616 W. 47 Str.
Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų.
6 iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryti.
Res. 2914 W. 43rd Street.
Nuo ryto iki piet.
Tel. MoKinley 268

Išmok Gerą Amalą* Ui-I
dirbk $35 iki $75 Savaitėj
Buk kirpėjo. Ki
rpėjai visur rei
kalaujami.
Gi-1
riausias amatai,
ii
m i s išmokinami I
t keletą
savai
čių,
prityrimai
_^^_^^^__
duodamas mokinanties. Vietos atdaros. Specljalii
Kriaučystės Skyrius, mokslas už
ganėdina Tisui.
MASTER SCHOOL
196 N. Stato Str.
Kampai Lake str. ant 4tu lobą.

<

DR. GHARLES SE6AL
P i r k e l ė savo ofisą p o num.

Dr. A. L. Yuška

ATTORNEY AT LAW
LIETI VIS ADVOKATAS
VAK Vakarais 7 iki 9
Nedėliomis 11 iki 1.
| 4609 6. Ashland Ave. Chlcago, ui. j
l
Phone Vards 105S

1900 S. Halsted Str.
Tel Canal 2118
Valandos: 10 ryto Iki 8 vakare
Gyvenimas
2811 W. 63rd Str.
Tel Prospect 8469.

=

Specialistas džiovu, moterų ftr vy
rų Ilgo.
| Valandos nuo 10 iki 12
I 2 iki 6 po pietų; nuo
vakare.
19
Tautare. Nedėliomli
neasuo;
Dreael
Telefonai

i

IJETDvTS

ko

pl»lauala.

Reikale meldžiu at šliaukti, o mano
darbu b u a! te užgonėdintl.
2 3 1 4 W . 28 PI.
Ohlc**o, Uh
11 M .

i « » » • •• » • « » • »

»»•»

• V. W. RUTKAUSKAS S
||

TaL On>T«r 7M>

I

LIETUVIS D S a m S T A S
Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak
Seredomis nuo 4 lyg 9 vakari
4711 6 0 . AbHLAND AVENCE
arti 47-tos Gatvės
sac

ss

DR. 6. M. 6LASER
Praktikuoja 29 metai
Ofisai 8149 So. Morgan St.
Kertė 82-ro St.,
Cbleago, UL
8PECIJALI8TAS
f Motirilkų, Vyrišku, taipgi enronlikų Ilgu.
O F I $ 0 VALANDOS: N u o 19 ryto
Iki S po piety, nuo « iki % rajaoi da vakare.
Nedėliomis uuo 9 lkl 2 po plet
Telefonas Tards 987
i • mm > • • • » • • • • • •;•— • m m • * • • 1

ADVOKATAS
Ofisai

Didmiesty]:

29 South La SaUe Street

i Dr. C. Z Vezelis j

x

2880

DR.S.NAIKEIS |Į

GRABORIU8

laidotuvėse

išryto; nuo
7 iki 8:19
lkl 1.

• " ' • • •

S. D. LACHAWICZ
Patarnauju,

t

4729 S. ĄgHi^n^ Avenue

J.P.WAITCHES

GYDYTOJAS I R O H I B U B O A I
Oflaaa ir Osvenimo rt«t»

S282 So. Halsted Str.
L
Ant Viršaos Unlversal State Bank
H Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki 9 vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 2.

Kambarį* 824
Tel. Central 4899

1 Vakarais, f 18 W. 33
J

TU. Vards 4681

^IEŽB

ll

i/i*^i*a«ąą*9*i/*t*»»»»»»»»l
Besid. 1189 Indcpendenoe Blvd.
Telefonai Van Bnren 994

LIETTJVIS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
|)j
2201 West 22nd Street
L
. Canal 4222
8114 W. 42nd Street
Tel. McKinlsy 4988
aaaaafttiBSeiaiiBPae jęaš Jff a s s y
=
* * • ! • — <mm i

DR. A. A. BOTI),
B^pUi SyOytojai Ir ealrMgai
SpeeUalistas MoterUkų, Vyrliką
Vaiką Ir visą ohronlžką Ugą

Dr. M. Stupnicki

VALAMOAS: 19—11 ryto 2—1 pi
pietą 7—8 vak. Į f l Į l t o m l i 19—12 «
Ofisas t S8&4 So. HilBtri St. f f c i f i i r
Telefonas Drovw 9698

<iej«ią«iiąij<i»»ąiooo * ~

3107 So. Morgtta Stnet
CH1CAGO. JLLDKNB
Vąįandoa: — 8 iki u i i ryte;
»'no piety iki 8 vak. V e d i n o 
mis nuo 8 iki S i ^ l ^ ^ ^ ^ ^
f'—

«ė
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Trečiadienis, Bugs. 29, 1920
L ATS. AM. PRANEŠIMAS.
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(Pabaiga nuo 2 pusi.).
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LIETUVIAI AMERIKOJE.

REIKALINGI
Leiberiai del plieninės
&undres darbo.
9 iki 10 valandų su laiku ir
pusės po 8 valandų darbo.
Gera mokestis.
Planta randasi arti karų linijos
CHICAGO STEEL
FOUNDRYCO.,
3720 So. Kedzie Ave.

AKT PARDAVIMO
N. E. kampas Halsted ir 17-ios
gatvių, 2 augsčių medinis namas tu
garadžium užpakalyj; pirmos lubos
užimta mėsinyčia. Atsišaukite:
Halsted Company,
1700 6o. Halsted St.,
Chicago, III.
Telefonas Canal 3046.

•*»»•.

¥

(^^tf-Ą

stis. Ji yra skyrio raitininke
•s*
jis ir yra prašęs deputacijai
RAGINE, WIS.
ir visa širdimi atsidavus vei
nos audijencijos. Buvo net
kimui. P-nia Ona Rimkienė
stačiai Lietuviams pasakyta,
Vaško atsilankymas.
taippat yra veikli narė." Jos
NEPAPRASTAS BARGENAS.
jog už poros dienų toksai
Kankryto
Ir medžio namas ant 2
IMCC
Rugsėjo 15 d. mųs kolonijoj patarimai visada būva rimti ir
lubų
po
4
kambarius
su bizniu ant
pasimatymas su Valstybės .se
kampo 4 i -tos ir 8o. Mozart gatvių,
su paveikslais iš Lietuvos lan naudingi. Yra ir daugiau joms
«?
kretorium yra užtikrintas, bū
pusė bloko nuo bažnyčios ir mokyk
panašių.
kėsi p. Vaškas. Vakaro suren
los. Randos neša 1860.00 \ metus.
t&n
tent Rugsėjo 17 dieną, 11 v.
Gatvės
ištaisytos,
taxai
apmokėti.
gimu daug pasidarbavo L. L.
Kad supažindinus daugiau
Kaina $3,350.00. Atsišaukite pas
išryto.
P. bonų pardavimo vietinė ciceriečių su ta draugija ir
J. K. Eneheri.
AUTT
PARDAVIMO.
4408
So.
Mozart
St.,
Chicago, UI.
Turėdami tokį pasižadėji stotis. Ji nusamdė didelę ir gavus daugiaus narių-rėmėjų,
' HtiųnoMu*;
Reo touring karas; vėliausio mode
ESfcw
me, atstovai buvo atsilankę gražių "Strand" svetainę, pa tuo tikslu Spalio 24 d. yra ren lio, septynių pasažierių, šešių cylindrų
Ant pardavimo grosernė, šaltakošės,
saldainių ir mokykloms reikalingi
.v * « * r * . * u • *
gremialiai prie Tumulty, kad darė skelbimus ir koplačiausia giamas vakarėlis. Kas jame Prieinama kaina.
daiktai;
randasi
geroj
vietoj.
Taippat
Anton Prazsky,
per jį įteikus tam tikrą memo- juos. išplatino vietinių Lietu bus dar neminėsiu, bet esu 2856 Emerald Ave.,
Chicago, IIL kartu parsiduoda ir automobilius.
Parsiduoda iš priežasties ligos. Atsi
rijalą prezidentui AVilsonui, o vių tarpe. Todėl ir publikos tikra, kad jįs nustebins atsi
šaukite:
ANT PARDAVIMO.
Chicago, UI.
pasimatyti su Valstybės sete prisirinko kone pilna svetainė. lankiusius.
Apie parėmimų Bučernė ir grosernė su namu ant 1903 W. 23rd St.,
vieno pagyvenimo ir trijų aukščių
retorium B. Colby ir kitiems
P-as Vaškas, nors šioje ša mažai tereikia minėti, nes ci- kampinis namas.
Atsakantis maistas ir gera priežiūra turi
Parsiduoda mūrinis namas dviejų
suvažiavimo darbams atlikti lyje augęs, bet savo kalboje eeriečiai visiems prakilniems
pagyvenimų,
lietuvių
apgyventoj
vie
Anton Prazsky,
padaryt kūdikį stipriu ir kuningu. Jeigu
3856
Emerald
Ave,
Chicago, 111. toj. Ant antrų. lubų trims mažoms
tapo išrinkta iš penkių narių pasirodė tikras Lietuvos gynė tikslams prijaučia. Prijaus ir
negali savo kūdiki žindyt, pirmiausia
šeimynoms, o #pačioj kokiam nors
bizniui.
Prie
namo
yra
garadžius
2
komisija, būtent iš suvažiavi jas, nes už jos laisvę pasirįžęs tam.
mintis turėtų būti apie
BARGENAS.
automobiliam. Del informacijų kreip
Ant pardavimo pool room, 6 stalai
mo pirmininko kun. Vaičiūno, net savo gyvastį paaukoti. Jis
Prašau tėmyt žmias, nes vė ir kiti reikalingi rakandai; gera vie kitės: "Draugas" PuM. Co.,
kun. Miluko ir advokatų S t. papasakojo, ką savo akimis liaus pranešiu apie vietų ir va ta barbernei. Persiduos pigiai. Atsi 2334 So. Ctokley Ave..
Chicago, UI.
J*
šaukite J gyvenimo vietą nuo 12 iki
Kodžio, J. Lopatos ir A. Mi matė būdamas Lietuvoje, kaip karo programų.
/
3 po pietų 1«18 Bo. Waahtenaw Ave.
lerio. Be to šiai komisijai bu Lietuvos liaudis kovoja už sa
\mlrew Chernowskjry
Rėmėja.
{CONDENSED MILK)
1558 S. Waslitciiaw Ave., Chicago, IIL
vo pavesta perimti iš Lietu vo teises ir neprigulmybę, kaip
Per tris gentkartes motinos vartojo jį,
Parsiduoda
geram
padėjime
vos Atstovybės Amerikoje už
Paieškau
Stanislovo
Kvedaro
paei
GARY, IND.
Lietuvos žmonija eina suvie
kuomet jų pačių pienas nebuvo tikęs kū
nančio iš Kauno gub., Peivenų parap. mūrinis namas 4 kambariai. Kai
silikę nuo Ekzekutyvio Ko
Gaurilo kaimo, Mažeikių apskr. Turiu
dikiui. Beveik kiekvienas kūdikis žymiai
nytomis spėkomis prie savo
laišką iš Lietuvos su svarbiomis Ži na $3,200.00.
miteto Amerikos Lietuvių ir
ir tuojaus tarpsta kuomet padedamas ant
Sekmadienį, Rugsėjo 19 d. niomis. Jis pats, ar kas apie jį žinote,
tikslo, tai yra laisvės ir nepriįžymių Amerikos piliečių pa
EAGLE BRAND.
Taipgi parsiduoda mūrinis na
gulmybės ir, nežiūrint jokių mūsų parapijų apleido kun. praneškite šiuo adresu:
Stanislovas Virkutis,
rašai ant tam tikros peticijos
partyviškumų, visi vienybėje Daniunas. Nei nemanėme, kad 10835 So. Michigan Ave., Chicago, 111. mas 5 ir 6 kambariai, stpgas ir
Atsakantumas, saugumas ir ekonomija pastato
dėlei Lietuvos pripažinimo.
cemintinis
beismentas.
Kaina
$5,EAGLE BRAND geriausiu vartojimui ant sta
dirba politinį darbų. Tuomi taip greit apleis mus ir isWTokių parašų surinkta apie
500.00.
lo
ir naminiuose reikaluose. Pirkit dėžę šiandien
1JETUVIV AT YDAI!
žvilgsniu kaLbėtojas kreipė do- žiuos, nors jam ir čia, rodosi,
ir naudokit jį kaip pieną ir cukrų ir bukit ne
Lietuvių Krutamu Paveikslų IMirbjrstė
milijonas. Visi šie parašai tumę į Amerikos Lietuvius, kad buvo neprastai, nes niekam Štai didelė proga klabena per InterParsiduoda geras medinis na
priklausomais nuo brangumo pieno ir stokumo
city Photoplay Corp., kuri atidarė di mas ant 2 lubų. 6 ir 6 kambariai
rėjo būti įteikti prezidentui ir jie sektų pavyzdį savo bro niekur nesiskųsdavo.
Vieni delė/krutamu
cukraus. Jis prideda malonų skonį kavai, kokai
paveikslų (filmų) išir šokoladui.
AVilsonui, bet dėlei jo nesvei- lių tėvynėje; kad Amerikos spėja vienaip, kiti kitaip. Bet dirbyste ir jau išsiuritė 2 žmones Lie gazas, elektra ir vanas. Tiktai už
ir kitas Europos šalis iš kur $3,500.00.
'katos iki šiol nebuvo įteikti. Lietuviai nors ant valandėlės Rugsėjo 19 d. pasakė, kodėl tuvon
Jeigu jūsų kūdikis neauga vogoje ir nesu
bus traukti paveikslai visokios rųšies
Todėl šiai komisijai buvo pa atidėtų savo partyviškumus į taip greitai išvažiuoja. Sakė, ir bus randavojami po visą Ameriką
valdomas, pasiuskit šiandie kuponą reika
Parsiduoda
labai
pigiai
farma
ir kitas šalis kur neš labai didelę nau
vesta išgauti nuo Valstybės šalį, o visi dirbtų tėvynei nau kad atvažiavo dijecezijos ku dų kiekvienam akcijonieriui.
laudama dykai Kūdikių Knygos ir maiti
172 akeriai, visa dirbama žeme
sekretoriaus sutikimas ir dėlei dingų darbų, nes vienybėje tik nigas, kad ir vyskupas prašęs Akcijos dar parsiduoda po sena
nimo instrukcijų jūsų kalboje.
knina. $10.00 akcija ir jos trumpu lai su naujais budinkas, ir su gyvolais
šių parašij įteikimo preziden pergalėsime tėvynės priešus, abiejų iki Kalėdų pabūti.
ku bus pakeltos augščlau.
ir su visoms mašinoms. Vertės
THE BORDEN COMPANY
tui Wilsonui.
Intcrdty
Photoplay
Corp.,
Kun. Daniunas čia išbuvo 1703 Carsoa St., S. S. Plttsburghf Ea. $40,000.00, dabar parsiduoda tik
nors jie butų kodidžiausi.
New York
Rugsėjo 17 dienų komisijos
$15,000.00 pirk greitai.
Paskui ragino visus pirkti tik 15 mėnesių, bet daug pa
Insteigta 1857
nariai prisiminė apie pažadėtą L. L. P. bonų, o kurie už ma darė gero. Mirus a. a. kun.
Tie namai randasi ant Bridgejiems prie Valstybės sekreto žai pirko, kad pirktų už dau Rūsiui kai-kurie manė, kad SVARBUS PRANEŠIMAS. porto. Del platesnių žinią kreip
Iškirpk Kuponą. Pažymėk Knyga. Paalųsk jį šiandie
kitės j mano ofise.
riaus audijenciją, tečiau jos giau, nes pirkdami bonus pri- jau ir parapija nebeužsilaikys.
i
Kaip
buvo
pirmiau
pranešta,
Mrs. . . . * .
City
gauta nebuvo. Kalbama, jog į- gelbėsim Lietuvos valstijai at Bet viskas praėjo ir šiandie
G.
PETKUS
tekmingos sferos pasirūpinu sistoti ant tvirtų pamatų.
mūsų parapijų kun. l>aniunas kad mūsų ^Stovas išvažiuos į
Street
statė
>..'.. (8)
Real Estate
Lietuvą
Rugsėjo
(September)
sios, kad šios audijencijos
Baigdamas savo prakalbų paliko dar didesnę ir turtin 28 dieną, tai del svarbių prie
Loans & Fire
Kūdikiu Gerovės Knyga
Nurodymų Knyga
Lietuviams nebūtų suteikta.
gesnę,
nes
trumpu
laiku
išinodar atkartojo, kad Lietuvoje
žasčių likos tas išvažiavimas
• Insurance
Todėl komisijos nariai tegalė
n iHinnniiMimil
nėra tokios srovės, arba parti- kėjo daugiau kaip $2,000 pa atidėtas ant Spalio (October)
3402
jo pristatyti tik Valstybės se
itilllr
m|Hl
jos, kuri nedirbtų bendrai val-f**?- * ko f* J*»" neprašydavo 12 dienos ir čia minėtą dieną 4
kretoriaus raštinei kaip savo
8. Halsted St.
stybinio darbo. Po to paklausė bažnyčioje pinigų, bet jam
memorijala, taip ir prašymų
daugiau kaip kitiems. v a l a n T d * * , * u * m u s ? * t s t ° Chicago, 111. lilIilIlIlIlItlIlJtIllllllllllllllllllllItlIfllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIMIIIIIIIIIIIIIIĮf.
publikos, ar randasi jūsų tarpe duodavo
r. • j
..
vas Jonas Kastenas išvažiuos
apie tat, kad ji nori pristaty
Prie daug parapijų man te- iš Chicagos į Kauną del užėmi
ti minėtą milijonų parašų. Vi čia socijalistų, komunistų! Jei
ko priklausyti ir visokių nesu
mo vietos vedėjo mūsų ofise
si konusijos nariai palikę yra gu randasi—.pakelkit rankas.
Dr. I. E. MAKARAS
tikimų
ir
kalbų
tekdavo
išgir
Ar nori kad Lietuvos vėliava
Nors
daugelis
tylomis
šnabždė
Kaune
ir
kituose
miestuose
per
toj raštinėj savo adresus ir
Llctuvys Gydytoj** ir Chirurgą*
ant Joriu?
sti. Bet čia to nebuvo. Kuni
8 Arplcvėsuotų
nori savo laivu pasivažinėti
Ofisas 10900 So. Michigan A * \ ,
kuriuos ofisus bus atliekama
pareiškę raštu
sekretoriui jo, kaip vėžiai terboje, bet nie
gas Daniunas yra ramaus bu
Lietuvon ?
Vai. 10 iki 12 ryte; « iki 4 po
sekanti reikalai. Parupinimas
Tumulty, jog pažadėtosios au kas rankos nekėlė, nes gėdijosi
5
Ar
įdomauji užjurim; pirklyba?
piet, 6:80 iki 8:30 vakare.
do, meilaus apsiėjimo, del to
viešai
pasirodyti.
Tik
vienas
S Ar nori, kad paštas reguliariai
Reaidencija: 10538 Perry Ave.,
pasportų norintiems važiuoti į
dijencijos negavo, išvažinėjo,
eitų tarp Lietuvos ir Amerikos?
visi
gariečiai
jį
gerbė
ir
labai
8
iki
9
ryte.
6
iki
€
vak.
Ameriką, pardavimą giminės
laukdami
atsakymo
kaip suveltais plaukais žmogutis, iš
S Ar nori. kad siuntiniai tavo ir
gailisi jo netekę.
pinigai greitai paniektų gimi
pinigų, ir visokių iš Amerikos
ant memorijalo, taip ir dėlei sitraukęs popergalį, kaž kų
nes Lietuvoje?
Kun. Daniunas čia begyven siuntinių, suteikimą informaci
milijono parašų įteikimo. Rei braižė.
Ar
nori pats dalyvauti Lietuvos
•N
damas
sutvėrė
dvi
draugiji,
prekyboje ir turėti gerą pelną ?
Užbaigęs prakalbų p. Vaš
jų apie pirkimą nuosavybės,
kia spėti, kad šios komisijos
PINIGAI
I
LIETUVA.
Jeigu
tai viskas tau patinka, ta!
nariai, jeigu negautų pakvie kas rodė paveikslus, kurie pertaisė kitų konstitucijas. Jis namų, žemės ir kitokių reika
skubinkis
pirkti akcijas Lietu
Siųsk pinigus j Lietuvą per
patarnavo
žmonėms
siuntime
vos
Garlaivių
Bendrovės.
mūsų atstovą Joną Kastėną. o
lingų Amerikos Lietuviams
timų, turės susirinkti ir išnau- vaizdavo Lietuvos valstybinį
v
Akcija
su
surpliusu
kainuoja $33.00. Kas 5 akcijos duoda vi«V^
jisai važiuoja į Lietuva su pini
pinigų Lietuvon. Daug dirbo reikalų.
veikimą,
ir
jos
karuomenę.
jo pasirūpinti, kaip įteikus
gų siuntimo reikalais. Jisai per
balsą Lietuvos Garlaivių Bendrovės reikaluose.
Lietuvos
"labui.
Jis
sakydavo
veš
ir
ypatiškai
paduos
pinigus
Visais laivyno reikalais reikia kreiptiesi pas:
Nors vakaras traukėsi iki
Todėl jeigu kas turite kokių
nors tų milijoną parašų, kok
visiems
jūsų
giminėm
ir
pažįsta
LIETUVOS GARLAIVIŲ BJEJJDBOVfcS GEBTERALf AGENTĄ
prakalbas ir ragindavo visus
vėlumai,
bet
publika
ramiai
miem
be
jokių
sutrukdymų
ir
reikalų, ar tai giminių atsiėmi
Dr. 4. Šliupas,
1419 N. Main St., Scranton, P a .
sai darbas liko jai pavestas
be jokių nutraukų. Jisai išva
gelbėti tėvynę bei grįžti gimlaikėsi
iki
galui.
mo į Ameriką, ar pinigų per
žiuoja Spalio 12 dieną.
':::J- -:x::::::::r.:::::::::: .^.i...iniiiiummimminniii
paties suvažiavimo atlikti.
mm;
L. L. Paskolos bonų tame tąjin kraštan. Jo pastangomis davimo, kreipkitės į mūsų ofi
Federal Agency Company
Reikia dar pastebėti, jog vakare parduota už 300 dol. bonų parduota už apie $8,000.
=
=
są pirm atstovo išvažiavimo, ir
666
W.
18th
St.,
Chicago.
suvažiavimo atstorai yra nu Prie durių inėjo $70.30. Išlai
Tikimės, kad ir naujas mųs
tarę pasiųsti Steigiamajam Sei dų buvo $27.00. Pelno liko kun. Martiaunas nemažiau dar tokiu būdu jisai atliks ir patirs
mui per Lietuvos Atstovybę $43.30, kuris induotas p. Vaš buosis kaip Bažnyčios, taip ir vUus jam pavestus reikalus
ypatiškai ant vietos, taip-gi
Amerikoje kablegramų, kuri kui, kad persiųstų Lietuvos tautos labui.
mūsų atstovas lankysis p o l i 
ir buvo pasiųsta per Užsienio Misijai.
Linkime visi mes Gary'o paBEETHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo m e t a s . .
sus Lietuvos miestus ir mieste
Reikalų Ministerį šioj suva
rapijonys,
kad
mūsų
buvusis
Frasidėjg Rugsėjo (September) 8 d., 1920 HL
J. S. Kesminas.
lius su augščiau minėtais rei
žiavimo priimtoj redakcijoj:
Mokinama įvairių muzikos šakų. Užsirašyti galima bile kada.
klebonas kun. Daniunas ir ki
kalais.
Turėdami
kokius
nors
3259
South Halsted Street
Chicago, IIL
44
tur taip daug gero padarytų.
Užsienio Reikalų MinisteCICERO, ILL.
telefonas Boulevard 9244
LIETUVIŠKŲ ŠOKIŲ GAIDOS
Draugijos narys. Lietuvoje reikalus, nepraleiski
riui:
VISOKIEM INSTRUMENTAM
te šios progos, bet kreipkitės į
Taip-'gi parduodam styginius ir
Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
FEDERALĖS
AGENTŪRŲ
''Prašau įteikti sekamų ka
pučiamus instrumentus.
RED. ATSAKYMAI.
jjiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiaiaiiiiiiiiiuiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniitMHi
jų
Dr-jos
vietinis
(8-tas)
sky
Reikalaukite kataliogo.
blegramų Steigiamajam Sei
BENDROVtS OFISĄ,
V. NICKUS
rius puikiai gyvuoja, nes prie
mui :
666 W. 18th Street, Chicago.
10803 So. Wabash Avenue i
Brooklyn'o Lietuvių Kriau
jo priklauso daug darbščių
44
(Apg.)
Amerikos Lietuvių federuo•Š2&
'moterų ir mergaičių. P-lė Ele čių 54 ir 58 skyriams. Negali
tų organizacijų atstovai, susina Gricaitė tai draugijos ram- me patalpinti jūsų rezoliucijos
*
del to, kad ji dviejose vietose £•••••••••••••••••••••••••••••••
rinkę Washingtonan, kad pro
testuoti prieš neteisėtų Lenkų kunigas Milukas, Stasys Ko- priešinasi Illinojaus valstijos
įstatams.
veržimusi Lietuvon ir prašyti, dis, K,azys Drangelis. f i
Šiuomi pranežu West PulUnano Lietuviams, kad as
REAL
ESTATE
J.
E.
Kundreckas,
Allegany,
kad Suvienytų Valstybių val
atpirkau didelę ir gerai įrengtą aptieką nuo R. F. Bogue
Turime daug įvairių namų ant pardavimo norin
(Pasirašęs)
N. Y. Eiles gavome, ačiū.
džia pripažintų Lietuvos ne
po numeriu 583 W. 120th St. Tai-gi meldžiu savo tautieji įgyti savo nuosavą narna reikalaukite nuo mūsų
J. Vileišis,
priklausomybę, šiuomi siunčia
pilno surašo. Priduodami savo vardą pravardė ir ant
tiečių atsilankyti pas mane su receptais ir m vaistų rei
Liet. Atstovas Amerikoje. SVEIKATOS NURODYMAI.
savo širdingiausį pasveikinimų
rašą per pačta. Skubinkite pasinauduoti iš progos, nes
Be to buvo norėta pasiųsti
kalais, o aš užtikrinu malonų ir teisingą patarnavimą.
Lietuvos Steigiamajam Seimui
namus parluodame labai greitai mus, prieinamos kai
Dev&k liuosus ir orui tinka
Prie žios aptiekos yra pašto stotis, American Expre$»
ir tvirtai prisižada be jokios kiti$ telegramą Tautos Lygai
nos. Norintieje parduoti namą ir gi kreipkitės pas
atodairos palaikyti Lietuvos Paryžiun, kur ėjo derybos dė mus drabužius.
Co. agentūra ir geriausia įrengta soda fountain.
mus, o mes patarnausime teisingai. Mes taipgi apsaugolei
sienų
tarp
Lenkijos
ir
Jeigu
užsiėmimas
neleidžia
valdžių ir jos atstovus ir lin
me namus ir rakandus "'nuo ugnies. Pinigus siunčiame
į Lietuva pagal dienos kurso. Pinigus skolinama ant
ki Seimui kuogeriausios pa Lietuvos, bet susilaikyta jį būti lauke dirbant, praleisk
pirmo morgečio ir ant 6% nuošimčio.
sekmės prie tvirtoa, teisingos siųsti, nes gautomis žiniomis keletą valandų kas vakaras ty
ir galingos Lietuvos ateities tos derybos jau buvo užbaig ram ore.
VIUUS t KAZANAUSKAS CO.
tos.
Miegok lauke, jeigu galima,
sudarymo. •
S23 West 120 Street
W. Pullman, OL
44
2242
W.
23
Place
Pitone
Cantl
1068
Lietuvos Informa jeigu ne, tai pridabok, kad bu
Kunigas Vaičiūnas, kun.
IIIIIIIIIIIIIIIINinilllllllHttlIlIllHIINlHNUflIlIlItlIllIlHlllttlIlHIflIlttlHHIlIflUltMIti
cijos Biuras. tų kambariai vėdinti.
Jonušas, Antanas
Milleris,
V
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DIDELIS BARGENAS.

i

iiiiiiiiiiiiiiiiiuuinnnnn

j

LIETUVOS LAIVYNAS

I
i

MUZIKA

PRANEŠIMAS

West Pullman'o Lietuviams

A. VILKAS ir B. KAZANAUSKAS

A. KAŠTANAS, ApSeliorius

Trečiadienis, * u e s . 29, 1920

DRAUGAS
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CHICAGOJE
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS,
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s

M CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ,
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PROTOKOLAS

PILDĖ PARĖDYMĄ, NETEKO ATJTOMOBILIAUS.

Trečiadienis, Rugsėjis 29 d.,

f
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! JUBILEJUS IR BAZARAS!
2 0 M E T U SUKAKTUVES

švento Kazimiero Akademijos

Mykolas, arkaniolas.
C. Crear, 4363 Oakenwald
Ketvirtadienis, Rugsėjis 30 ave., aną vakarą vėlokai va
d.. Hieronimas. kun.
žiavo automobiliu namo.
Mieste gyvuoja parėdymas,
GAL BUS DEPORTUpTAS kad automobilistas prie kiek
vieno boulvardo privažiavęs
SHECHMAN.
stabtelėtų. Nes kitaip pasitai
Daug pinigą išleidžiama ko ko visokių nelaimių.
Crear važiavo Normai ave.
munistų propagandai.
Privažiavęs Carfield boulvarSuareštuotas Chicagoje bol dą stabtelėjo. Tuo momentu
ševikų agentas Shechman, ma prišoko prie automobiliaus du
tyt, bus deportuotas. Vietos piktadariu ir atėmė nuo jo au
."" federalė valdžia Darbo depar tomobiliu.
Jei Crear nebūtų pildęs pa.
tamentui pasiūlė, kad tas ko
rėdymo, piktadariams nebūtų
munistas butų deportuotas.
Federaliai agentai patyrė buvę progos jį užpulti.

Rėmėjų Draugijos susirinkimo. Sv. Kazimiero Akademijos
Rėmėjų Draugijos susirinki
mas, buvo Šv. Kazimiero Vie
nuolyne, 2 vai. po pietų, Rug
sėjo 19, 1920.
Kadangi pirmininkė gerb. p.
A. K. Nausiedienė
negalėjo
pribūti susirinkiman, tat posė
dį
atidarė
vice-pirmininkė
p-nia M. Šedienė. Maldą at
kalbėjo gerb. Sesuo Skolastika, kuri dabai 1 užima vietą
Sesers Perdeflnės. Protokolas
iš praeito susirinkimo tapo
perskaitytas ir priimtas.

Dievo Apveizdos Parap.

|
Į

Jau baigiasi, lik Rugsėjo: 2 5 , 2 6 ir 28 d., t, y, Subatoj, Nedalioj ir Utarninke
Triukšmingiausias užbaigimas. Skubinkite, kurie dar nematėt. >
Tai ne bent koks kermošiukas, bet 20 metų parapijos Sukaktuvių grendijoziškas kermošius-jomarkas. Gyvulių ir
paukščių yra daugiau negu-Lincoln parke. Nepamirškite parapijos 20-tą metų sukaktuvių banketo — vakarienė;

:

i

ir Koncertas Nedėlioję, Spalių 3 d. A r jau turite tikietusl

- .
Sukaktuvių rengėjai kviečia visus Chicagos lietuvius į sukaktuvių didžiulį kermošių. •
"iiiiiiiiiiiiimiuiiiiiimiimiiiiiiiiitiimiiu
pačioms

delegatėms, kuomet

"

™

ent.»«i!aB

joms bus patogiausia.

Susirinkiman atsilankė de
•i
Finansų raštininkė p-lė M.
legatės iš sekanėių skyrių:
į a u g indouiybių suareštavę tą
Mikšaitė
pranešė, kad NeSkyrius 1. M. Šedienė, V. wark, N. J . susitvėrė naujas
komunistą ir penktojo komu -JUODRANKIS NUŽUDĖ
0
ŽMOGŲ.
nistų dUtrikto (tai Chicago)
Galnaitė, Z. Mastauskaite, Z. skyrius iš 20 narių ir turi 1
Mūsų plianas yra padalyti šią banką didžiausiu bankinio biznio vidu
Vyriausiąjį vadą.
Jurgaiėiutė N. Sokaitė, M. amžiną narę. Tas priimta su
riu Lietuviams gyvenantiems Stock Yardų distrikte.
s.
Apskriėio
ligoninėj
nuo
paSurastas rekordas išlaidų ne
Norvilaitė, Z. Bajorinaitė ir garsiu delnų plojimu.
tik Chicagos distrikte, bet ir šovimo mirė Ttalas Deiglia, 26 M. Mikšaitė.
Kitas ^susirinkimas nutarta
Skyrius 2. M. L. Gurinskaitė
Kituose, visuose Su v. Valst. m., 704 Miller gat.
TU ŽINAI, KAD jautiesi kaip namie atėjęs į mūsų banką, nes ėionais
laikyti 4 vai. po pietų. Netu
Ilgokas
laikas
jis
klausia
Skyriai
3,
4,
5,
6,
7,
ir
8
ne
Bolševikų pinigais iš Maskvos
Lietuviškai kalbama,
!
:
rint
daugiau
reikalų
svarstyk
Su v. Valstijose paremiami not mas nenorėjo pasakyti, kas jį prisiuntė delegačių.
TU ŽINAI, KAD tavo pinigai apsaugoti, r*es ši banką yra po Valsti
timui, susi rinki ma uždarė su
Skyrius 9. K. Grieaitė.
penkiolika Įvairiomis kalbo pašovė. Bet kuomet jam pajos priežiūra.
malda
gerb.
Se*uo
Sko
Skyrius 10. Butkienė.
sakyta, jog kas valanda jis
mis laikraščių.
Pirmiausia pradėta svarsty - las! ika.
\
TU ŽINAI, KAD tu galigauti savo pinigus kada tik nori.
Tarpe tų laikraščių yra ir gali mirti, pasakė pagaliaus
lietuviškų-bolševikiškų.
Sup juodrankio pavardę. Tą poli- įti apie spilkutes, kurios buvo
M. dėdienė,
ržsakytos.
Ponia
A.
E.
Nau
ei
ja
tuo
jaus
sugrobė.
rantama, jie tik Lietuvių kal
Susirinkimo pirm.
siedienė
prisiuntė
savo
rapor
boje išleidžiami, bet su lietuM. L. Gurinskaitė,
tą/per
raštininkę,
iš
kurio
pa
BUS
BYLA
BUVUSIAM
vvste neturi nieko bendra.
rast.
aiškėjo, kad yra užsakyta 300
LEITENANTUI.
Sulig nuodugnaus federalių
spilkueių auksinių su "safeagentų apskaitymo, kumunisIŠ TOWN CfF LAKE.
ty. cateb^, ir bus gatavos apie
Buvęs
armijos
leitenantas
tįį agentai bolševikinei propa
Lapkriėio 1 d., 1\)20. Toliaus
gandai Suv. Valstijose kas Carl Wanderer, kurs yra pri
Kelis syk dienraštyj " D r a u 
mėnuo išleidžia mažiausia 100 sipažinęs nužudęs savo m o t e - ' ^ k ė raportas komisijos paė- g e " buvo paskelbtas p. Vaiko
m
mirno daržo ])ike.inkui atei
rį
bendrai
su
nežinomu
vy
Mes
esame
užtikrinti,
kad
tą
padarysi
ir
iškalno
Jum«
dėkojame.
m
tūkstančių dolierių. Taigi per
nantiems metams. P-Jė V. Gal- maršrutas, kada ir kokiose ko
ru,,
veikiai
turės
bylą
krimi
metus' pasidaro daugiau mili
naitė pranešė, kad raporto ne lonijose jiq rodys paveikslus iš
naliam
teisme.
Byla
prasidės
STOCK
jono.
galinti išduoti, nes ponia S. mųs tėvynės, Lietuvos. Marš
Spalių 4 d.
7 Ir tam tikslui pinigų apturi
YABDS
Lesėiauskienė žadėjo paimti rute buvo pažymėta, kad Rug
ma ne tik iš Rusijos, bet ir
PAŠAUTAS POLICMONAS. daržą, o ponios Leseiauskie- sėjo 6 d. paveikslai bus rodo
STATE
nuo subolševikintų darbininkų
nės susirinkime nebuvo, tat-gi mi ant Town of Lake. Kadangi !
nebuvo paskelbta, kokioje sve
grupių ir kai-kurių organiza
TJetektivu
sežantu
Leo- atidėta ant kito susirinkimo.
cijų.
:
Svarstyta apie laiškus^ ku tainėje, tie paveikslai bus ro
nard ir Powers aną naktį
Svarbiausias tikslas, kaip AVest Chicago gatvėje sutiko riuos ketinama siųsti draugi domi, tai sulaukęs tos dienos
jau žinoma, yra sugriauti ša intariamą vyruką. Kuomet de- joms. Įnešta, kad skyriai pa nuėjau į paprasta p. Elijošiaus
lies vyriausybe ir įsteigti pro- tektivu norėjo jį sustabdyti, lauktų iki Rėmėjų Savaitės, svetainę. Ten radau stovint ke
letarijato diktatūrą, ty. įvesti tasai pašovė defektivą Leonar gi toj savaitėj kiekvienas letą žmonių, bet svetainės du
terorą, skurdą ir vargą.
dą ir pabėgo bešaudant kitam skyrius stengtųsi gauti sve rys buvo uždarytos. Paskui su
tainę surengti prakalbas ir savo draugu apėjome kitas
Kad kaikurie darbininkai detektivui.
•c*"
svetaines,
buvome
nuėję
net
į
komunistų agentų kurstymams STIPRESNIS LORDAS MA- i pakviesti delegatus iŠ draugijų tan vakaran, panašiai kaip Davis Square parko svet., bet :
pasiduoda, tai reikia labai
JORAS?
į kad Tautos Fondas darydavo. niekur.nieko neradome. Kokia
stebėties. Nes tuo bud« jie
MHIHIIEM
Tas
buvo
priežastis,
k%\
p.
Vaškas
patys sau ieško vnrgo ir praL o n d o n e . Rūgs. 27. - Va- \
svarstyta gan ilgai, bet
.gaišties.
kar paskelbta, jog badaująs P e i k i a skyrių nuožiūrai, kaip aplenkė Town of lfake koloni
Corko* lordas majoras M.cSwi- jie patys matys butų pasek- ja. Town of Lakiečiai norėjo
M|i
\i ii
11| i \\\\\
ir nori pamatyti tuos paveik
mingiau
pagelbėti
Vienuoly
ne\
jauėiąsis
stipresnis,,
nors
SU AUTOMOBILIU SMOGĖ
Vaistininkas A. BELSKIS nupirko Bischoff'o Aptieką
Po valgiui neužmiršk, kad geriau*
slus iš Lietuvos.
nui
finansiškai.
45
diena
nieko
nevalgęs.
Galįs
Į TRAUKINĮ.
slas vaistas tavo skilviui yra EATOKall)ėta
apie
tvėrimą
t
Town
of
Lakietis.
1900 South Halsted Street
NIC.
Prašalina visus m-smagu m u s
daugiau ir miegoti.
naujų skyrių. Panelės Z. Massuvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami.
Taippat nei vienas nemiręs
Ch. Miller, 1542 Center.ave.,
tauskaitė, Z. Jurgaičiutė ir
kia pamėginu viena.
Parduodama
Harvey, 111., automobiliu va ir iš badaujančių Corko kalėji
Tel. Canal 114,
pas visus aptiekorius.
M. Norvilaitė apsiėmė nuva
žiuodamas smogė tiesiog į me.
/
žiuoti \Vaukeganan, 111., kad
stovintį Illinois Central gele iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
fenais sutverus skyrių. Gary, Bendras abiejų stočių Lietuvos
=
žinkelio traukinį. Suteškėjo
Laisvės
Paskolos
ir
bonų
parda
Tnd.
sutverti
skyrių
apsiėmė
BIZNIERIAI GARS1NKITĖS
automobilius ir Miller veikiai
p-nia A. K. Nausiedienė ir M. vinėtojų susirinkimas Bridgeporjto
"
D
R
A
U
G
E
.
"
mirė. Matyt, jis neteko kont
\j. Gurinskaitė. Laikas palikt? kolonijos įvyks trečiadienyj, Rug
iiiiiiiifiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
rolės pasukti automobilių.
sėjo 29 d., 1920 m., 8 vai. vaka
rė, Šv. Jurgio parapijos svetainė
'
— — — y
je. Yra pageidaujama, kad atsi
lankytų abiejų stočių valdybos ir
visi kurie užrašinėja L. JL. P. bo
nus, nes turime apkalbėti labai
svarbių dalykų.
|» Pasportus parūpiname greitai ir atsakančiai Pinigus siunčiame pagal Dienos
Tai siųsk per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ. Ši bendrovė atida
Bendra Stočių Valdyba.
Kurso, o ant sumos virš $1,000.00 dar pigiau.
ro savo skyrių Vakarinių Valstijų Lietuviams Chicago, Illinois.
Per tą skyrių galima siųsti pinigus, palei dienos kursą, pirkti laivakor
ii TOWN OF LAKE.
tes, ir siųsti daiktus Lietuvon. Taip-gi persiųsti pinigus padėjimui Lietuvos
Šimtai žmonių išvažiavo per mus ir visi pasiekę Lietuva laimingai.
Bankose.
>/ •
Lab. Sąj. 1-mos kuopos pap
Pinigai padėti ant vienu metu 100 auksinu moka 5%
rastas susirinkimas bus antradie
Pinigai padėti ant dviejų metu 100 auksinu moka 7%
nyje, Rugsėjo 28 dieną, 7-tą va
%
Pinigai padėti ant neapriboto laiko 100 auk. moka 3%
landą vak., Šv.. Kryžiaus parapi
Todėl Brolau ir Sesutė nelauk ilgiau, bet siųsk pagelbą savo seniems
jinėje svetainėje.
v
A. PETRATIS
S. L FABIAN
tėvukams, sesutėms ir broliukams šiandie. Chicagieciai gali atvažiuoti j Of i-*
Susirinkimai paprastai būdavo
są, nes yra visiem parankioje vietoje Chicagos Lietuvių seniausioj kolonijoj,
Bridgeporte, prieš 33-čią gatvę. Iš Chicagos apiėlinkių malonėkit siųsti pini
šventadieniais, bet šis-' -yra Sau
gus Money Orderiu, arba čekiais ant žemau padėto adreso, ir pinigai bus
kiamas paprastoj dienoj dėlei
išmokėti Lietuvoje j 3—4 savaites.
parapijinio bazaro. Nariai malo
OFISO VALANDOS
nėkite susirinkti.
Panedėliais, Seredomis, Petnyčiomis nuo 9 vai. ryto iki £ vai, vakaro.
y
Valdyba.
Utarninkais, Ketvergais, ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Mušu Kostumeriams

S

AR TU PAGELBESI MUMS?

Tu Gali Pagelbėti Mums Pasa
kydamas Savo Draugams Ką
Manai Apie Mūsų Banką
AR PADARYSI TĄ?

PEOPLES

z

BANK

s
i

5

Bankas Ant Kampo
47-tos Gat. ir Ashland Ave.
Chicago

FATONIG

i

LIETUVIS

PRANEŠIMAI.

LIETUVIAI Važiuokit Tiesiog i LIETUVA
1

Kaina Į Eitkūnus $ 1 3 0 . 4 0

Jei Nori Kad Pinigus Greit Gautų Lietuvoje!

• • '

-

*SĮ

Lithuanian
Sales
Corporation
Main Office

414 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Chicago Branch Office
3249 So. Halsted St.
Chicago, 111.

mmmmmmmmmmmmmm

L. Vyčių 13 kuopos susirinki
mai iš trečiadienių perkelta į an
tradienius. Taigi šiandie, Rugsėjo
28 d., 8 vai. vakare, Pavis Sąuare
parko salėje ir įvyks Vyčių susi
rinkimas.
Korespondentas.

EUROPEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS ir S. L FABIAN Vedėjai

809 West 35-th St., (kampas Halsted)

Chicago, 111.

*

Adara Vakarais: Utarn. Ketver. ir Subat. iki 9 vai.
u

