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Ar Tik Lietuviai Nepasikvies
Talkon Rusų Ginti Vilnių
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Bolševikai Pasiųlo Lenkams
Platesnius Rubežius
LIETUVIŲ-LENKŲ KONFE
RENCIJA SUVALKUOSE.
Konferencijoje dalyvaus ir
Amerikonas.
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Ii tarinę sąjungą, reiškia tą,
jog Lenkai šiandie žymiai su
stiprėję kaip politikiniai, taip
m i Ii tarini ai.

T. SĄJUNGAI PRANEŠTA
APIE KONFERENCIJĄ
Varšava. Rūgs. 29 (Suvėlin
SUVALKUOSE.
ta. Rašo angį. lai kr. korespon
dentas). Prisiųstoje Lenkijai
Paryius, Rug*. 30.—Lenki
Lietuvos notoje ne tik buvo
išreikštas noras atnaujinti su jos vyriausybė atsakydama į
Lenkais tarybas rubežių klau Tautų Sąjungos prezidento te
sime, bet ir .padėtas pareiški legramą reikale susitaikymo
mas, jog Rusi) bolševikai «ąvo su Lietuva pareiškia, jog Len
kariniams veikimams nepasi kai su Lietuviais atnaujina
naudoja Lietuvos teritorijo konferenciją Suvalkuose.
mis.
Lenkijos atsakymą T. Są
prezidentui
BourLenkijos užrabežinių reika jungos
lų ministeris Sapieba atsaky geois'ui čia vakar indavė Padamas į notą padavė propozi derewski.
ciją kaip šiandie Suvalkuo'se
1
pradėti Lietuvių-Lenkų kon LENKAMS SIŲLOMA DIDE
ferenciją.
SNI PLOTAI ŽEMĖS.
Lenkai, abelnai imant, yra
pradžiuginti, kad. Lietuviai Bolševikai reikalauja pripa
gražiuoju sutinka taikinties su
žinti Lietuvą.
jais rubežių klausime. Tik sa-,
ko, jog Lietuviai neteisybę sa
Ryga, Rūgs. 30.—Šito antraką, kad Lietuvos teritorijose dienio Ęusų-Lenkų taikos kon
neveiktų bolševikai. '
ferencijos sesijoje sovietų de
Pripažįsta Lietuvos teritorijas. legacija Lenkams padavė armisticijai ir į žengiamąja i tai
Sapieba Lietuvai notoje pa kai sustatytą projektą. Pro
reiškė, jog bolševikų yra Lie jekte pažymima Lenkijai rutuvos teritorijose, tkurios pri bežiai.
pažintos Lietuvai. Nes šiandie
Bolševikai Lenkijai leidžia
Lenkai ten turi aršius su bol
rubežius praplėsti už žinomos
ševikais susirėmimus.
Curzono linijos. Lenkams pa
Tokiuo būdu Lenkai pripa veda gražų 40 mailių platų
žįsta Lietuvai tas teritorijas, ruožą Baltgudijos ir Ukrainikurias taikos sutartimi bolše jos žemių.
vikai yra pavedę * Lietuviams,
Sulig to projekto, Lenkijos
bet kol-kas iš kai-kurių nepa
rubežius, prasidėjęs Naugar
sitraukę pirm užplųsiant Len duku turi eiti tiesiog per
kams.
Brest-Litovską, Vladimirą-VoAssociated Press depešoje linskį, gi iš ten išilgai senojo
iš Rygos sakoma, jog Lietu Austrijos rubežiaus ligi Ru
viai Suvalkuose šiandie pra munijos.
dės kitą konferenciją su
Pilsudskio atsinešimas
Lenkais.
nežinomas.
Leitenantas Robert Kelly,
amerikoniškos komisijos Ry
Lenkų delegacijos talkinin
goj© palydovas, ofieijaliai kai nariai tuo bolševikų padalyvaus
Lietuvių-Lenkų siųlymu patenkinti. Bet išreiš
konferencijoje
Suvalkuose. kiama abejonė, kaip j tai atsi
Konferencijos tikslas nusta neš Pilsudskį.
*
tyti laikinąją rubežiaus li
Yra žinoma, jog Lenkams
niją tarp abiejų šajių.
norisi gauti -Brest-Litovską. Ir.
Gal Lenkai eis ant Vilniaus.
todėl jie stovės už tai, kad ta
Puolus Gardinui Lenkams sai miestas nepatektų Rusijai.
Bet tai dar menkesnės svarpasiliuosavo kelios divizijos,
kurios šiandie bolševikus ata bos daiktas.
Kur-kas svarbesnis klausikuoja šiaurrytuose ir rytuose
/mas yra Ukrainos klausimas.
nuo Gardino.
Lenkų raitarija veikia užpa Birželio 18, š. m., Lenkai su
I
kalyj bolševikų linijų. J i už Ukrainų vadu Petlura yra pa
ėmė geležinkelių susibėgimą darę sutarimą, sulig kurio
Lenkijai turi tekti šitie Ukrai
Lydoje.
Sakoma, jog po Gardino nos apskričiai: Kovei, Luek,
svarbiausias Lenkų tiksTas pa Kamenec, Ostrog, Rovno ir
imti Vilnių, jei tas bus reika Vladimir-Volinskii.
linga mili tarinei butenybei,
Lenkai norės tai visa gauti.
kaip sako Sapieha.
Bet vargiai bolševikai norės
Faktas, kad Lietuviai su paduoti tas svarbias Ukrairilbolševikais nori padaryti mi- jos teritorijas.
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METAI-VOL V.

RUSAI SUSIRŪPINĘ LIE
TUVOS LIKIMU.

Kitais projekto posmais bol
ševikai reikalauja Lenkų pri
pažinti nepaliečiamybę Lietu
vai, Ukrainijai ir Baltgudijai.
P A I T 2 I U S , Rūgs. 30.—Su
Tpliaus rytinei (J ai i ei j ai rei lig gautų žinių, Rusijos sovie
kalaujama referendumo.
tai susirūpinę Lietuvos likimu.
Pagali aus bolševikai atsisa Rusai padarė taiką su Lietu
ko maišyties į vidujinius Len va. Lietuvai pripažino terito
kijos reikalus. Sako, tegu Len rijų pietuose nuo Vilniaus,
kai tvarkosi, kaip jiems patin kurias pirmiau okupavo Len
k a i Be to davė progos Lietu
kama.
Ant galo projekte paduoda viams atsiimti savo žemes Su
ma, jog po patvirtinimo para valkijoj.
šais Įžengiamosios taikos prin šia.ndie bolševikai nežino kas
cipų į 48 valandas turi but p a d a r y t i Jei jie iš tų teritori
pertraukti mūšiai ir kaip Ru jų pasitrauks, anas ir vėl ga
sų, taip Lenkų armijos turi li užimti Lenkai ir savinties.
but atitrauktos šalimais proponuojamų rubežių linijos per PREZIDENTAS TURI BUT
16 mailių. Tuomet armijos ki
- VEIKLESNIS.
tos nuo kitų butų atstumoje 32
•
maili ir tasai žemės ruožas
Taip sako Poincare.
skaitytusi neutraliu. Jis to
kiuo ir turėtų pasilikti, kol ne
Paryžius, Rūgs. 30. — l a i k 
būtų padaryta pilna ir galuti
raštyj Temps aną dienią padė
na taika.
tas straipsnis, rašytas buvusio
Bolševikai dar reikalauja, jo prezidento Poincare.
kad Lenkų teritorijose nebūtų
BHVUMS prezidentas stipriai
organizuojami kokie nors ginparemia naują prezidentą Milkluotr būriai su tikslu užpulti
lerand jo pasiketinimuoše, jog
Rusiją, reikalauja gvarantuoPrancūzijos prezidentas turi
tų teisių nacijonalėms mažu
but daugiau aktivis vyriausy
moms, kurios galėtų be jokių
bės reikaluose.
suvaržymų vystyti nuosavią
{
Poiiir&Te pareiškia, jog tuos
kultūrą, Kalbą ir tt.
Bolševikai nepageidauja jo Millerando pasiketinimus au
kio karo atlyginimo. Lygiai torizuoja ir pati konstitucija.
konstitucijinius
nori, kad ir Lenkai su tuo su J i s cituoja
įstatymus- iš 1875 m. ir pažy
tiktų.
mi, jog sulig anų prezidentas
VYRIAUSYBĖ NEREMIAN turi inicijativą daryme įstaty
TI POLICIJINIO TERORO. mų, paskyrime visų civilių ir
miiitarinių darbininkų, pa
Bet kitaip sakoma laikraštyj skirstyme ginkluotų valstybės
spėkų ir net daryme ir ratifi
"Times."
kavime taikos sutarčių.
J
Poincare sako, jog Prancū
Londonas, Rūgs. 30. — Vy
riausias Airijos sekretorius zų prezidentas turi daugiau
Si r Hamar Greenwood paskel valdžios negu karalius. Bet vi
bė, jog Anglijos valdžia nei
paginanti nei paremianti siau
čiančio policijinio teroro Airijoje.
By G E N E
Sako, vyriausybė tuos policijinius kerštus ne tik pa
smerkianti, bet daranti viską
panaikinti pakilusį terorą.
Su tuo pareiškimu tečiaus
Airijos sekretorius dar pažy
mi, jog kai-kurioče ^Airijos
vietose nužudyta daugelis po
li emonų. I r todėl nestebėtina,

si prezidento nuveiklmai turi
but 'patvirtinti ministerio pirmininko.
Visi ministeriai, imant juos
krūvon, už vedamą vyriausy
bės politiką' ir už savo asme
ninius darbus atsako prieš
parlamentą. Tuo tarpu prezi
dentas neturi tos atsakomybės.
Jis gali but patrauktas atsa
komybėn tik už augštojo laip
snio išdavystę.
Poincare pažymi, jog kai
kurie buvusieji prezidentai* bu
vo gana aktiviai šalies val
džioje. Jie visuose reikaluose
pavartodavo savo intaką. Taip
turėtų daryti ir prezidentas
Millerand.

LONDONAS SUPURTYTAS
GANDAIS APIE SUOKALBIAV1MUS.
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Vilniui Grūmoja Naigas Pavojus
Reikalauja pripažinti Lietuvą.
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PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS
BONUS
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Londonas, Rūgs. 30.—Pasta
romis dienomis Londone plati
nosi kalbos, jog čia plečiasi
dideli suokalbiavimai. J ų tik
slas (pasikėsinti prieš paties
karaliaus gyvybę ir sugriauti
visus viešuosius bustus. .
Tie gandai taip smarkiai su
purtė Londoną, jog aplink ka
raliaus rūmus fr šalies valdi
ninkus pastatytos stiprios sar
gybos.
Suareštuotas vienas intariamas suokalbininkas. J o pa
vardė nepasakoma. Tik pažy
mima jog airinė pavardė* J o
kambariuose, kur jis gyveno,
atrasti keturi šautuvai ir dau
gybė Airijos Apsisprendimo
sąjungos raštų.

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS
BONUS

THINGS THAT NEVER HAPPEN
BYRNES
/•^-•,^%.)

jei polieruonai išsilaužia iš po

drausmės ir atkeršija savo
priešininkams.
Laikraštyj Thnes rašoma,
jog tasai Airijoje teroras yra
ne kas kita, kaip tik pusofieijalis linčo įstatymas.
RINKIMAI GRAIKIJOJE.
Atėnai, Rūgs. 30.—Graikijos
parlamentas paleistas ir nau
ji parlamentan rinkimai pa
skirta Lapkričio 7.
KARUOMENĖ IŠBLAŠKĖ
VALSTIEČIUS.
Londonas, Rūgs. 30. — Šalę
Neapolio Italai valstiečiai bu
NEKUOMET TAIP NfiRA.
vo užgrobę plotus žemės, pri
— Kaip šiandie einasi su reikalais šitam restorane?
gulinčios karaliui.
Pasiųsta
— Nieko naufa, kaip ir kasdien, tamstele. Kuomet aš no
karuomenė išblaškė valstie riu šį-tą užvalgyti, visuomet einu skersai gatves—kitan ręsto
čius.
J ranan.

RUSIJOS SOVIETAI 2IN- IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ
GEIDAUJA SUV. VAL PREKYBOS IR PRAMO
STIJA POLITIKA.
NĖS TARYBOS VEIKIMO,
Rugsėjo 11 dieną, Lietuvos
Misijos Imte New Yorke, įvy
ko Amerikos Lietuvių Prelcvbos ir Pramonės Tarybom Y&Nuo republikonų partijos jie rektorijato susirinkimas. ~^
Paaiškėjo, jog nuo laiko i a laukia pripažinimo.
rybos įsteigėjų susirinkimo,
Ryga, Rūgs. 30 (Rašo angį. kursai buvo Liepos 31 dieUą,
lai kr. korespondentas).—Kari Direktorijatas yra pasiuntęs
Radek, bolševikų vadas, laik Lietuvos valdžios žinion pri
raštyj Izviestija rašydamas imtuosius galutinoj redakcijoj
apie pertraukimą tarybų Ru statuto įstatu^, paruošęs apli
sijos su Anglija pareiškia, jog kacijų formas ir projektą atsi
senatorius Harding, republi šaukimo į visuomenę dėlei Akonų- partijos kandidatas \ merikos Lietuvių Pramonės ir
Suv. Valstijų
prezidentus, Prekybos Tarybos Įsteigimo.
prielankus prjpažinti sovieti Susirinkime buvo svarstoma
apie tolimesnį Tarybos verki
nės Rusijos valdžią.
"Politikinis šalmas šiandie mą. Nutarta paskelbti visuoti
ištrenktas iš rankų ministerio nojo įsteigėjų susirinkimo pro
pirmininko* Lloyd * Georgėj" tokolas, statutai ir atsišauki
rašo Radek. " T u o pačiu lai mas. Be to svarstytas klausi
ku deklaracija republikonų mas apie įvairių prekybos ir
partijos Suv. Valstijose, kurios pramonės bendrovių registra
priešakyj stovi -prezidencijalis ciją Lietuvoje ir apie jų tei
kandidatas, senatorius- Hard ses. Prašyta pagaminti arba
ing, pripažinti sovietinę Rusi jeigu yra prisiųsti normalinis
ją parodo, jog amerikoniškas statutas panašioms bendro
kapitalas mėgina aplenkti An vėms.
Toliaus svarstyta* klausi
gliją ir šitą pastatyti antraeilėn pozicijon klausime preky mas apie persiuntimą pinigų
bos santikių su sovietine Rusi Lietuvon. Išreikšta pageidavi
ja. Vadinasi, norima AngUją mas, idant toksai pinigų siun
atkirsti nuo jos vienatinių ne- timas per įvairias * lietuvių
amerikoniskų' žibalo versmių* įstaigas ir banką* butų kiel
suvienodintas ir kad patsai pi
Grūmoja nušluoti ligi
nigų siuntimas eitų stačiai
Poznaniaus.
Lietuvon, be Vokietijos tarpiPažymėjęs, jog Prancūzų po ninkystės. Buvo teikiami įvai
litika yra naujas mėginimas rus sumanymai. N t t a r t a pa
sutruškinti sovietų valdžią su ruošti pranešimai ^ p i e tat,
pagelba gen.. "VVrangelio, Ru kaip tat galėtų būti suorgani
munijos ir Lenkijos, Radek ra zuota, ir ant/Spalių 6 dienos,
š. m., nutarta sušaukti Lietušo:
"Mes stipriai įsitikinę, kad vių bankų ir šiaip Lietuvių
jei mes buvome priversti pa įstaigų, kurios užsiima pinigų
kelti karą prieš Lenkiją, pri siuntimu Lietuvon susirinki
valome smogti per Lenkiją net mas, kursai turės įvykti Spa-;
ligi Poznaniaus ir raudonąją lių 6 dieną, 10 vai. išryto.
Visais Amerikos Lietuvių
armiją iš ten atšaukti tik tuo
met, kuomet Lenkai darbinin Prekybos ir Pramonės Tary.
kai suorganizuos nuosavą ar bos reikalais prašoma kreigfcif
miją sovietinėj Lenkijoj. Dau adresu Lietuvos Misijos, 251
giau kaip kuomet nors pir West 71st Str., New York, N.
miau mes žinome, jog raudo Y., Lithuanian Board of Trade
noji armija yra vienų-vienati- and Industry.
nis ypas.
Reikia spėti, jog Amerikos.
Lietuvių .Prekybos ir Pramo
Kitas ypas—propaganda.
nės Tarybos Direktorijatas,
" K i t a s mūsų svarbus ypas kaipo šio pasitarimo sumany
—tai komunistinė propaganda tojas, paskelbs pakvietimus ir
užpakaliniuose- mūsų prieši pačią šio pasitarimo dieno
ninkų frontuose. Anglijos vy tvarkę.
riausybe bijosi mūsų propa
Lietuvos Inf ormagandos. J i bijosi mūsų intakos
cijos Biuras.]
Rytuose. Mes galime pasakyti
jai: " T u mėgini nustelbti Ru
MOKYKLOS ŽYDAMS.
sijos .sovietų balsą Londone.
Praga, Rūgs. 30.—Čeko-SloTu tą balsą tečiaus išgirsi ne vakijoj vyriausybės parėdymui
tiktai Londone, bet ir tarpe atidaryta visa eilė mokyklų iš
milijonų darbininkų Rytuose.'' imtinai vieniems Žydų vai
"Mes galime palaukti ir kams.
praleisti kitą žiemą ir esame
Čeko-Slovakijoj valdžia yrą ;
įsitikinę, jog prisiartins tasai socijalistų rankose.
momentas, kuomet Anglų vy
riausybė—išnaujo pasiųs karo
laivus nuvežti mūsų poli tiki
mus atstovus Londonan sū tik
Svetimų šalių pinigų vertė, mai
5?
slu padaryti taiką su mumis. nant nemažiau $25,000, Ęugsėjo
29 buvo tokia sulig Merchantt
Loan and Trust vCo.:
Anglijos sterlingų .svarui
$&60
Lietuvos 100 auksių
l.M
Chieągo.—Gražus oras, bet šal Lenkijos 100 markių
j
ta; rytoj truputį šilčiau. Tempe Vokietijos 100 markių
ratūra vakar augsč. 52, žemiau Prancūzijos už $1.00 14 fr, <
Italijos už $1.00
23 1. 86
sia—44 laipsniai.
J I E MANO, KAD RINKI
MUOSE IMS VIRŠŲ REi PUBLIKONAI.

PINIGŲ KURSAS.
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Vestuves ir Politika.
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ŽYDŲ SKERDYKfcS
SEINUOSE.

1920
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MOTINYSTĖ.

Beveik ketvirta dalis milijo dirbk $35 iki $75 Savaitėj
Lietuviškuose vestuvių pa
Buk kirpėjn. Ki
Parizėjai skunde Jėzų Pilotui
5 • ! • « kasdiena Išskyrus nedeldienius. pročiuose, kaip ir ( visuose
(Pabaiga)
Lietuvos Atstovybė Ameri no kūdikių kasmet miršta
rbėjai
visur rai.
Suvienytose Valstijose, bet
už
sudarymą
karalijos
Kris
koje
yra
gavusi
žinias
apie
žmonių
dalykuose
yra
gerų
ir
kalaujaml.
Ge
PRENIMKRATOS KAINA:
Kristus nepajuokė šv. Petrą.
didžumą
jų
galima
išgelbėti
iš
riausias
amatas,
tus paaiškino, kad ta karalija Lenkų karuomenės padarytą
GHIGAGOJ IR UŽSIENY/E:
blogų daigtų. Meilinga širdis
•tas Išmokiname
Metams
$800
mirties
nasrų.
Šimtas
tūkstan
Ponas
Getchas
pajuokia
netokia
t
a
i
p
žemiškos.
Bet
•pa
sias
žydų
skerdynes
Seinuose,
nežiūri blogumų. Protinga iš
1 keletą
savai
Pusei Metų ...ŪI...*_•.••._•• • 4.00
čių,
prityrimas
čių
kūdikių
miršta^
p'rmam
mintis sudarė patarlę: "Su "Petrą," klausdamas "ar su vojinga buvo Kristaus moki kuomet ji laikinai buvo tą mie
SCV. VALST.
duodamas mokiMetams . . r r
.• $8.00 prask,
tai nepeiksi." Pikta vienu cafctu negali dangaus nių draugijai vadintis karali stą užėmusi. Lietuvos valdžia mėnesyje ųįgįmimo, papras nanttes. Vietos atdaros. Specijalia
Pusei Metą
>;
8.00
Skyrius, mokslas už
ir suprasdama durių atrakinti;" pajuokia ir ja, nors ir dangaus, todėl įsi buvo pasiuntusi Rugsėjo" 13 tai iš priežasties motinos ne- Kriaučystės
Prenumerata mokas! iSkalno. Lai veidmainybė
ganėdina visus.
įpėdinius pasigirdamas: gyveno antrasis jos vardas, dieną tam tikrą komisiją iš apsisaugojimo pirm samdymo.
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos nusiduoda nesuprantant, kad jo
MASTER SCHOOL
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
190 N. State Str.
tirti apie tos karuomenės žy Tūkstančiai kūdikių butų ga
nuteisintų, ir "Man išrodo gal vieną raktą būtent Bažnyčia.
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir savo peikimą
a n t 41 ų 1 u bų.
senas adresaa Pinigai geriausia sių dar nusiduoda nepeikiant, tik tegavo nuo Petro ir negal ati
gius ir daba*-tos žinios liko lima išgelbėti nurodant moti
sti išperkant krasoje ar ezprese "MoPavojingi laikai.
nuo Lietuvos valdžios, Rugsė noms kaip ir svarbumą ^eikansy Order" arba (dedant pinigus 1 praleidžia visus gerumus, rū daryti dangaus durių sau ir
registruotą laišką.
Ją persekiojo Rasto moksli jo 21 dieną, gautos ir suteik iingumo geresnio pasisaugojipestingiausiai
pažymėdama žmonėms.'' Kristaus žodžiai
r»*y
tos
atskiroj
notoj
nuo
Rugsė
mo
dar
benešiojau
t
kūdikį.
tam
Petrui
buvo
netoki
kaip
ninkai parizėjai pačioje krik
"Draugas" Publishing Co. visus blogumus pastatant juos
2334 S. Oakley A ve. Chicago. pačiu šiurkščiausiu jų šonu pono J. Getcho. Kristus kalbė ščionių tikėjimo pradžioje, ją jo 21 dienos valstybės sekre
Motinos turėtų
daugiaus?
jo: "Laimingas esi Simanai šmeižia dabar Biblijos Studen toriui B. Colby.
Tel. Roosevelt 7791.
i vo ofisą po a m u .
Perkėlė
saugotis, nes beveik 15,000
skaitytojams f akis.
Gerbiamas Tamista:
moterų bereikalingai kasmet 4729 3 . Ariland Avenue
Tos mintys pareina paskai Jono sūnau, nes ne kūnas ir tai, pasisavindami "mokslo
Mano vyriausybės įsaky miršta būdamos palage. Di Specialistas dliovų, moterų Iv vy
čius Literary Digest 25 Bug- kraujas apreiškė tau, bet ma raktą," kurio jiems Kristus
sėjo 1920 m. straipsnį "Prizes no Tėvas, kuris fra, danguje. nedavė. Laikai ir vardai mai mu aš turiu «garbės pristatyti desnė dalis moterų miršta iš rų ligą.
priežasties. Valandos nuo 19 iki 12 išryto; nuo
given away with .wives in Ir aš sakau tau: tu esi uola ir nosi, bet šmeižtas prieš tiesą Tamistai pranešimą apie, bjau neapsisaugojimo
S Iki 5 po pietų; nuo 7 iki S:80
Lithuania." (Dovanos duoda ant tos uolos aš pastatysiu ma neišnyksta. Kristus nesakė, rų elgimąsi Lenkų karuome Kožna motina laukianti kūdi vakare, Nedėliomis l t iki 1.
mos šalyn drauge su pačio no bažnyčią ir pragaro vartai kad pragaro vartai paliaus ko nės, kuri išnaujo buvo užėmu kio turėtų teirautis pas gydy
Telefonas DreseJ S8M
•»
voję
su
Bažnyčia,
bet
pasakė,
si
Lietuvos
Seinų
ir
Puusko
nepergalės
jos.
Ir
duosiu
tau
toją,
arba
kokiam
ligonbutyje,
•»
mis Lietuvoje).
«•
•«
miestus. Lietuvos valdžia turi ir kas kelinta savaitė ten
To straipsnio autorius po dangaus karalystės raktus. Ką kad nepergalės jos,
kelis kartus primena, kad vie tu suriši ant žemės, bus suriš .Man gaila tų Lietuvių, kurie garbės kreipti Suvienytų Val kreiptis patarimų dėlei.
nose vestuvėse pas Jezna vie ta danguje, ką tu paliuosuosi dirba vieną darbą su pragaru. stybių domę į sekamuosius fak
«.
PIRKITE
nas uošvis.savo žentui drauge ant žemės, bus paliuosuota Jie skaito Šventąjį Raštą, bet tus, kurie tapo patvirtinti tam
LIETUVIS
komisijos
paskirtos
LIETUVOS PASKOLOS
GYDYTOJAS I B OHIBURGAI
su dukterim davė 5,000 rub danguje." (Mat. 16, 16—18). nesiima širdin jo persergėji tikros
Ofisas ir Gyvenimo vista .
mų. Šv. Povylas yra parašęs ištyrimui. ,
BONUS
lių. Tas labai galimas daigtas,
•*
SS&2
So. Halsted Btr.
Raktų skaičius.
•»
Ant Viršaus Universal State Bank
savo mokiniui Šv. Timotėjui:
Rugsėjo 8 dieną, 5 vai. po
nes pinigai Lietuvoje dabar
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nuo
Chieagoje tarp Lietuvių šne pigu. Netiesa yra tame, kad
Kristus nepasakė ar du ar "Bet tą žinokie, kad paskuti piet pirmos ir antros Lenkų
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki •
kama, buk Cox'as žadėjęs pri straipsnis pinigų davimą sta daugiau raktų paduoda Šv. nėse dienose ateis pavojingų divizijos kareiviai įnejo į Sei
Nedėliomis nuo 10 iki 2.
Išėjo
iš
Spaudos
pažinti Lietuvos neprigulmy to į pirmą svarbiausią ir žy Petrui, tik pasakė raktus. Kuo laikų: bus žmonių mylinčių nų miestą ir tuoj aus pradėjo
bę, jei tapsiąs prezidentu. Tos miausią vietą
NAUJA KNYGELĖ
lietuviškose met artistas, darydamas Apaš patys save, godžių, pasiputu-^ plėšti krautuves, pliekti gy
šnekos, jei neklystame, išeina vestuvėse.
talų pirmininko paveikslą, nu sių, iždidusių. keikikų, nepa ventojus, skriausti moteris.
DR. S. Bl
iš dviejų vietinės demokratų
Lietuvis Kazys G—s, gimęs piešia jo rankose du raktu,' klusnų tėvams, nedėkingų, Buvo išplėštos 25 krautuvės ir
LIETUVIS GYDYTOJAS I B
partijos narių pp. S. Kuodžio Amerikoje,
CHIRURGAS
užkvietė Anglę tuomet nėra skirtumo tarp pa nuodėmingų, be jausmų, be apgrobta 150 atskirų butų, iš
2201
Weet
22nd Street
ir Drangelio. Dar smarkiau ir moterį į lietuviškas vestuves, veikslo ir V. Jėzaus žodžių. Ne taikoj, kaltinančių kitus, ne ko nuostolių padaryta iki 2
Tel. Canal 6222
pasekmingiau už demokratų o jijė užtatai visą Lietuvą iš paveikslo .uždavinys yra aiš valdančių savęs, šiurkščių, be milijonų markių. Dvidešimts
Res. 2114 W. 42nd Street
T e l McKinley 4988 j
partiją darbuojasi kaikurie a- niekino didžiausiame Anglijos kinti kiek .raktų gavo šventa nuolaidumo, išdavikų, nenau dvi moteris tapo išžagintos..
Komedija 5 aktuose
Ismenys Washingtone. Advoka dienraštije "Times". Kadangi sis.
Rugsėjo 9 dieną įsiveržė į
5 a k tai reiškia valdžią. dų, išsiaugštinančių ir, mėg
KAINA 20c.
tas p. Bagočius norėjo visus ir Ameriką nevisame yra ne- Aiškiau negu paveikslas Evan stančių paleistuvystę labiau sinagoga pamaldų laike Lenkų
Komedija labai lengva sulošti.
delegatus susivažiavusius Wa- prigulminga nuo Anglijos, tai gelija pasako, kad Kristus tu negu Dievą, turinčių maldin kareiviai ir užpuolė ant rabi
Nereikalauja brangių parėdų,
shingtonan 15 Rugsėjo suor Literary Digest šmeižtą pra rėdamas visokią valdžią ant gumo išvaizdą, bet jos dorybės no ir kitų, kurie meldėsi. Nu
nei nepaprastu scenerijų. Turi
ganizuoti taip, kad jie visus platino Suvienytose Valstijo dangaus ir žemės perdavė tą užsiginančių. Ir šitų saugokis; traukė nuo jų užsivilkimus ir
nys imtas ifi naujausiu atsitiki
3107 So. Morgau Street
mų
Lietuvoje.
Lošimui
gali
už
Lietuvių balsus galėtų paves se.
CRICAGO, ILUMOIS
valdžią savo teisėtiems apašta nes jų kai-kurie įsiskverbia į visaip juos niekinę ir daužę.
tekti
10
knygeliu,
nors
veikian
ti vienai partijai. AVashingTrumpai prieš karą cariško lams. Jų pirmininkui jis dar namus ir sugavę vadžiojasi
Seinų, Punsko ir kitų mies
čių asmenų daugiau.
— f Iki 11 11 ryto;
tone atsirado asmenų sudaran- ji Rusija buvo besipykstant paaiškino: "Ką tu suriši ant moterėles nuodėmių apkrau telių gyventojai yra pasiuntę
i po pietų iki I rak. BUdeUomls nuo K iki I vaL
' "Draugo" Knygynas,
! čių penkių asmenų komitetą, su Suvienytomis Valstijomis. žemės, bus surišta danguje ką tas, visokių troškimų veda prie Lietuvos valdžios dele
2384 S. Oakley Ai.. Cuieago, 111.
, kad parinktų tą partiją. Trys Tada didžiausiame Rusijos paliuosuosi ant žemės, bus pa- mas, jie visuomet mokinasi ir gacija, maldaudami, kad jie
! to komiteto nariai jau yra dienraštije Novoje
Vremia liuosuota danguje." Kas nesu niekuomet neprieina žinoti tie išnaujo nebebūtų atiduoti po
£>3*$0$$$$^$$$$$$$$$O$€$$$«i
demokratų partijos veikėjai, fc jpa^ijM* straipsnis sumania varžė savo minties sugedusias sos. Kaip James ir Mambres Lenkų karinės valdžiom globa.
- du, kiek žinome, prie jokios gai pažymintis Amerikos gy sektos raiščiais, tam aiški prieštaravo Mozei, taip jie Dėlei šių priežasčių Lietuvos
] -partijos nepriklauso. Lietuviš venimo trukumus, nusiduo- Kristaus tiesa, jog nėra nei as prieštarauja tiesai: žmonės su valdžia tur garbės {pašyti Su
kų balsų įteikimas demokra- dantis, buk nesupranta jų, ir mens nei daikto, turinčio teisę gedusio proto, tikėjimo daly vienytų Valstybių valdžios pa
fzrxffl*mmf:f*',<7
~tams bus neabejotinas, jei praleidžiantis gerumus. Skai nepripažinti Šv. Petro valdžią kuose atmetimo verti; bet jie vartoti visą savo intaką, kurią
Po valgiui neužmiršk, kad geriau
tant tą straipsnį mus ėmė pik tikėjimo reikaluose.
sumanymas įvyks.
daug nepelnys; nes jų paiku ji turi prie Lenkų valdžios, sias vaistas, tavo skilviui yra EATOPažiūrėkim į Demokratų tumas prieš Novoje Vremią,
mas bus aiškus visiems, kaip idant panašus
užpuolimai, M ( . Prašalina visos nesmagumus
o tas reiškia,- kad rei! ! • • • • • • • • ^ • • • • • • • ^ • W B
• > • • !
partiją savo naudos žvilgsniu. o ne prieš Ameriką. Tuomet ' Dangaus Karalystė reiškia kad buvo anų." {% Tim. 3, 1 kuomet daromos yra pastan suvirškinimo,
kia pamėginu vieną.
Parduodama
Bažnyčią.
J.P.WA1TCHES
Ta partija paskutiniuose pre mes nesitikėjome, kad ir Ame
-9).
gos sudaryti tarp Lenkijos ir pas visus aptiekorius.
ATTORMEY AT LAW
zidento rinkimuose 1916 me- rikoje atsiras laikraštis pana
P-nui J. Getchui rodosi, kad
Lietuvos taikos santikiai, ne
LIETUVIS ADVOKATAS
Kristaus pribuvimas.
tais. sakė, kad Amerikos į ka šiai apseinantis su mums dangaus karalystė rei&kia vien
VAL. Vakarais 7 iki •
bepasikartotų.
N e d ė l i o m i s 11 i k i 1.
rą neįleis. Tos partijos išrink brangia Lietuva. Mums nei laimingai mirusių žmonių gy
Labai reikėtų mųs laikų
Be to, turiu garbės pabrėž
4509 S. A f i b l u d A T C Chicago, UI.
tasis prezidentas 4 Kovo 1917 per galva neperėjo, kad Lite venimo vietą, kad ta vieta žmonėms pasinaudoti tuomi ti, jog visi šie bjaurus Lenkų
Phone Yards 105S
rary
Digest
gali
turėti
bend
metų apėmė prezidentūrą, su
yra su durimis, ir kad toms Šv. Povylo persergėjimu. Ta karei vijos antpuoliai ant tai
lig naujų rinkimų. 7 Balandžio rą rašymo metodą su laikraš durims reikia rakto. Bet skai da neabejotume, kad Šv. Petro kių gyventojų yra atsikarto
:
'»»»*»»•••••••M
i* m » • i
1917 m. Amerika įstojo į ka čiu, kurį pažangioji Rusija va tant Evangelijas ištisai ir iš įpėdinis popežius turi dangaus jimu tų pačių įvykių, kurie
Tai. Drovar 7041
LIETUVIŠKI" ŠOKIU GAIDOS
dindavo Judošiaus organu.
rą.
VISOKIEM INSTRUMENTAM
mintingai gana greitai matyti, karalystės raktus, t. y. visą jau yra buvę, kuomet pernai
Taip-gl
parduodam styginius ir
Mylėdami savo tėvynę į jos kad Kristus dangaus karalyste valdžią ant Bažnyčios ir tikė
Tas pats Demokratų prezi
pučiamus instrumentus.
LIETUVIS DENTISTAS
Seinai ir Punskas buvo užim
rimtai. vadino žmonių draugiją, ku jimo mokslo, kurį ji skelbia,
dentas 1918 m. Vasario mė papročius žiūrime
Reikalaukite kataliogo.
Yalando/: suo 0 ryto iki 0
ti Lenkų karuomenės ir kad
Seredomis nuo 4 lyg: 0
V. NICKUS,
nesyje skelbė apsisprendimo Kelti vestuves per penkias rioje yra gerų ir blogų, kuri Kristaus įgaliota ir jo liepia
atkaklus šios Lietuvos dalies
471S SO. ASHLAND AVENUE
10803 So. Wabash Avenue
ir neprigulmybės teisę visoms dienas yra be abejonės per il gyvena čia pat ant žemės į ku
arti 47-tos Gatvas
ma. Kristaus duotieji Šv. Pet gyventojų
pasipriešinimas
tautoms didelėms ir mažoms. ga. Bet Lietuvos sodžius ves rią, įstojama apsiimant pildyti
rui raktai nepražųva, nes Kris prieš Lenkų okupaciją gali bū
10 Rugpjūčio 1920 m. jis per tuves daro rudens laikais, ar
Dievo įsakymus, kurioje val tus pasakė, kad jis bus su ti prašalintas ne kitaip, kaip
savo Valstybės Sekretorių pa ba žiemos metu tarp Kalėdų
Telefonas Boulevard 0199
džią turi apaštalai; ir kurios apaštalais iki pasaulio pabai tik jeigu ji bus pavesta Lietu
PINIGAI I LIETUVA.
sakė, kad Lietuva negali būti ir Užgavėnių, kada ūkininkų
augščiausias ganytojas bei gai. Mirė Petras, mirė jo drau vos valdžios žinion, kuriai ji
Siųsk pinigas į Lietuvą per
neprigulminga, jei Rusija to darbai atlikti. Paprastai Lie
mūsų
atstovą Joną Kastėną, o
stipriausias pamatas yra Šv. gai, bet apaštalų priedermė ir ir teisės žvilgsniu turėtų pri
jisai važiuoja j Lietuvą su pini
nenorės. Dabartinė bolševiki- tuvoje vestuvės nei* nebūva
DENTISTAS
derėti.
gų siuntimo reikalais. Jisai per
į nė Rusija tą neprigulmybę penkių dienų, tik tris: nuo pa- Petras. Tą dradgiją Kristus valdžia liko. Ji liksis iki pa
S. Halsted Str.
veš ir ypatiškai paduos pinigus
saulio/pabaigai.
Su
jais
lįksis
dukart
pavadino
Bažnyčia.
Reikšdamas
pagarbos
ženk
VALANDOS:
0—11 A. M.
visiems jūsų giminėm ir pažįsta
~ pripažino, bet Demokratų val- nedėlio vakaro iki ketvergo.
1—6;
7—4
P. M.
miem be jokių sutrukdymų ir
ir Kristaus pribuvimas. •
lus,
Ljižia Amerikoje tą pripažini Neteko girdėti, kad kur nors
be jokių nutraukų. Jisai išva
žiuoja Spalio 12 dieną.
Tas
Kristaus
pribuvimas
mą nepripažįsta.
mergvakaris prasidėtų ankš priešingos viena kitai. Šliubas
J. VileiSis* , \
Federal Agency Company
Liet. Atstovas Amerikoje.
Priešbolševikinės
Rusijos čiau negu pirmadienio vaka parodo, kad jiedvi abi nesugy yra tam reikalingas, kad žmo-^
Dr. L E. MAKARAS
666 W. 18th S t , Chicago.
vienatinis dabar esantis vadas re. Visai niekur nebūva, kad vena. Sodžiaus mergaitė ne giškos prigimties silpnybė ne-'
Liotuvys Gydytojas ir Chirurgas
Kristaus
tiesų
generolas Wrangel paskelbė vestuvės nusitęstų iki penkta protauja, tik jaučia valandą, nuklaidytų
Ofisas 10900 So. Mkiiigan Ave.,
reikalą pripažinti Lietuvos dieniui. Trys pilnos dienos tai kada reikia skirtis su mama. skelbėjus nuo Jo mokslo, kaip
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po
piet, 6:30 iki 8:30 vakare.
- neprigulmybę, bet Demokratų gana ilgas laikas; bet tai vie Kaip verkia kūdikis vežamas nuklaidino parizėjus nuo Seno
Residencija:
105S8 Perry Ave.,
PRANEŠIMAS
L. K. Motery Draugija ati
valdžia neapsėmė pasimatyti natinis Lietuvos sodiečio pa į mokyklą ne iš tinginio, kaip Įstatymo tiesos, kaip nuklaidi8 iki 9 ryte, 5 iki 6 vak.
Dr. M. T. STR1K0L/1S
su Lietuviais Amerikos pilie silinksminimas. Ir Anglijos nuliųsta ir ūsuotas*studentas no ir tuos, apie kuriuos Šv. darė didelę valgyklą, kepyklą
Lietuvis Gydytojas ir. Chirurgas
čiais, išskiriant demokratų leidės ir Amerikos laikrašti po vakacijų išvažiuodamas į Povylas rašė Šv. Timotėjui.
ir saldainių dirbtuvę.
Perkelia ofisą f Pcople Teatrą
1010
W. 47 Str.
TeL Boul. 100
p a r t i j o s narį D-rą Bielskį.
ninkai kas mėnesį daugiau universitetą, taip apsiverkia
Biblijos Studentams Kris
S. D. LACHAWICZ
Valandos: 1 iki 8 po pietų.
^•. Jei-gu dabar Lietuviai A- sugaišina laiko pasilinksmi jauna mergaitė atsisveikinda tus nežadėjo būti <ju jais viso
Del Kauno komendanto ap • iki t vak. N e d ė t 10 iki 12 ryta
METUVY8 GRABORIUS
Patarnauju,
laidotuvėse ko pigiausia.
lies.
2014
W.
4Srd
Street.
ma
su
gimtuoji
lizdu.
•^merikoje balsuotų už demokra- nimams.
mis dienomis iki pasaulio pa sileidimo čia iš visur prisivilBeikale roeldtiu ataifeuktl, o
Nuo ryto iki piet.
darbu buaite užganėdinti.
^tPs, tai parodytų, kad jie paTeL McKinley SOS
Nenauda širdis
pajuokia <Tie jausmai peraugšti, kad baigai, todėl Biblijos Studen ko" visokių neaiškių "pauk
2814 W. SS VU
Chloaco, m.
. »aL Oanal S1M.
—pelija save mynioti, nei kiek merginą, kad ji važiuodama į juos galėtų suprasti kiekvie tai klysta patys ir klaidina ki ščių," kurie drąsiai ima kal
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i.1 u t Ttir
nepasipriešindami tam.
bėti
prieš
Lietuvos
valdžią.
na
englishwoman.
Chiid
Hatus. Vien tik žmogiškos silp
šliubą verkia. Kas šiek tįek
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•Ponai Kuodis ir Drangelis išmano žmogaus širdį, tas su rold 'o atsisveikinimas, su tė nybės priemonėmis aiškindami
TA. PETRATIS
tTASJ
S. F A B U O i r
Augs tosios Fredos dvare ku
gali turėti savo priežasčių pranta, jog Šliubo dienoje vyne jai svetimas.
fcv. Raštą, kuomet tam tikslui
A. PETRATBftCO,
kreipti Lietuvių balsus tai par mergaitės
Mes Lietuviai daug panie Kristus įstatė dangaus karaly riama sodinįukaviuio ir dariidvasia
pereina
Mortgage Bank
x
tijai, kuri tik neprielankumą per du kitas kitam priešingu kos perkentėjom nuo artymų stės * draugiją, kitaip vadina ninkavimo mokykla. Joje mo
1900 6. Halsted Str.
REAL EfeTATE—INSURANCE
Tel Canal 211*
rodė ir rodo Lietuvai. Bet lie jausmu. Ji mylėjo savo mamą mums ponų. Nestebėtina, kad mą Bažnyčįą, ir jai, ypač aug- kymas bus dovanai. Kursas tę
European American Burtau
Valandos: 10 ryto iki 8 vakarą
Siunčia Pinigus,
tuviška visuomenė turi teisės ir tėviškę. Tai meilei dar neiš- jos tenka paragauti ir nuo to- ščiausiaia jos kunigų kunigui, sis du metu. Prie mokyklos
Gyvenimas
Lalvokortes
mintyti ir apseiti kitaip negu nykus atsirado kitas jausmas, lymesnių, atvykusių į Lietuvą suteikdamas dieviško moksle yra dekoratyvių medžių sky
^
2811 W. OSrd Str.
k į ė
NOTARL/L4AS
Tel Prospect S460.
noji pp. Kuodis ir Drangelis būtent bernelio meilė- Prieš pažiūrėti, kokią naudą galima raktą ir kitus dvasinės val rius, botaniškas sodas, daržai
« M W. S6th Str.
Ouflago, BL
THaphone Boufevard 011
arba kiti.
šliubą tos. dvi meilės neišrodė'iš jos išvežti.
džios raktus. Kun. P. Buįyi. ir k.
m m
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paskolos bonais, taip kad ne
PAGELBA AUDROS NU
SVARBUS PRANEŠIMAS. •ItlIltlIlllIlItlIlIllIlIinilIlllllllIflIlIlIlflIllIlIlIlflIlIIlIlIlIlfflffflIlIIfflIfllMfltfflUHItlIllII
KENTĖJUSIEMS.
liktų nei vienas bonų nepirkęs,
Kaip buvo pirmiau pranejšta,
o kurie pirko, kad dar padvi
Buffftio, New York. Ameri- kad mūsų atstovas išvažiuos į
gubintų tą kvotą.
m m • IĮĮĮ
— «
kos Raudonasis Kryžius su Lietuvą Rugsėjo (Jšeptember)
—~»«
Tai tokios naujienos pas
rinko
$8,000
aukų
nu 28 dieną, tai del svarbių prie
su savo parašais ir vėliavomis. mus automobilių mieste.
DETBOIT, MICH.
kentėjusiems nuo baisios aud žasčių likos tas išvažiavimas
Visų nei nei&skaitliuosi, nes
Letgulis.
ros, kuri daug sunaikino ir pap atidėtas ant Spalio (October)
Lietuvos padangė ir vėl ap tai tęsėsi keletą mylių ilgio.
ir jo skyriai
RED.
ATSAKYMAI
ilko nemažai žmonių be pasto 12 dienos ir čia minėtą dieną 4 | Vilniuj
siniaukė. Daug pergyvenome Vienų automobilių išpuoštų li
Pase vėžyj
Šiauliuos
Raseinius
gės Ebenezer, N. Y. apygardo valandą po pietų mūsų ^tsto- = Liepojuj
krizių ir karo pavojų, bet jau nija užėmė 5 didelius blokus.
Klaipėdoj
Marijampolėj
Virbalyje
P-nams
S.
Pinigini,
A.
Le
je
Buffalo,
N.
Y.
Audrai
už
Ant to visko švietė maloni
šis,
rodos, nebeišvengtinas.
vas Jonas Kastėnas išvažiuos
kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN
mešiui,
V.
Varanavičiui
Keėjus
vienuolika
namų
tapo
su
Lenkai begėdiškai dumdami saulutė, rodos, laimindama
iš Chicagos į Kauną del užėmi
TURĄ NEVVARKE. Kol žemas auksino kinssas, dėk pi.
nosha,
Wis.
Tamistų
pavar
griauta,
sodai
išplėšti
ir
daug
Lietuvos
vaikus
jų
pasišventi
pasauliui akis stengiasi atsiek
mo vietos vedėjo jnusų ofise
nigus L/ P. P. Bankr.r.. Ten ^ausi
džių
nedėjome
po
protestu
N.
įvairių
sunaikinimų
paliekant
mui.
ti savo tiksle: apvaldyti ir pa
Kaune ir kituose miestuose per
7% padėjus 2 metams
217
"Draugo"
dėlto,
kad
pa
15
šeimynų
visai
be
pastogės
ir
Prie
Lietuvių
prisidėjo
dar
vergti Lietuvą. Momentas per
>i
kuriuos ofisus bus atliekama
1
"
prastai
po
tokiais
raštais
pa
pagelbos. Amerikos Raudono sekanti reikalai. Parupinimas 1
daug svarbus, kad jį praleidus keletas šimtų ukrainiečių su
n
neapribuotam laikui.
sirašo ne visi nariai, o tik pir jo Kryžiaus pasidarbavimu ne
savo vėliavomis ir parašais.
nesunaudojus.
pasportų
norintiems
važiuoti
į'
Pinigus pasiuntimui jiriima ir informacijas apie susidėPusė po keturių suėjo visi į mininkas su sekretorium. Nie laimingieji tuoj tapo aprūpinti Ameriką, perdavimą giminės
Suprato tą. Detroito Lietu
jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas
kas negali jus kaityti už neviai ir paskatinti gerb. kun. F. erdvą Harmonia Hali. Prisi padėjimą jūsų pavaldžių po ir ifet tie, kurie dirbo atitaisy pinigų, ir visokių iš Amerikos
mu blėdies ir gelbėjant nelai siuntinių, suteikime, informaci
Kemėšio sujudo rengties prie kimšo svietelio . lig Lietuvoje tuo protestu.
minguosius tapo pavalgydinti jų apie pirkimą nuosavybės,
milžiniškos
parodos-demon- per atlaidus. Stačių visur tiek,
i 747 BROAD STREET,
NEWARK, N. J.
ir apžiūrėti.
kad,
nei
rankos
negali
pajudin
VALŠTIJOS~DEPAETAnamų, žemės ir kitokių reika
straeijos, kad užprotestuoti
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiifliiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifltiiiiiiiittiiii
ti ir dar pusė tiek stovėjo lau
MENTO PRANEŠIMAS.
lingų Amerikos Lietuviams
prieš Lenkų grobuoniškus epe=
=5=
ke, nes nebegalėjo sulipti ir
reikalų.
IŠKILMINGAS
/ =
titus ir šmeižtus. Nors laikas
buvo uždarytos durys.
Valstijos Departamentas oTodėl jeigu kas turite kokių
buvo visai trumpas, nes 10 die
Mass-mitingo vedėju išrink ficijaliai praneša, kad pasporreikalų, ar tai giminių atsiėmi
nų prisirengimui, bet paroda
tas ir visi kiti Amerikos val 20 Metų Gyvavimo Sukaktuvių mo į Ameriką, ar pinigtj per
nutarta surengti sekmadienyj, tas saržentas Bakšys. Jis pir
Vaistininkas A. BELSKIS nupirko Bischoff'o Aptieką
džios
išduoti
paliudijimai
tū
davimo, kreipkitės į mūsų ofi
DRAUGIJOS ŠV. PETRO
Rugsėjo 19 d., 3 vai. po pietų. miausia perstatė kalbėtoją, se
1990 South Halsted Street
lam
Jolin
Reed
surasti,
kada
są pirm atstovo išvažiavimo, ir
Sušaukta buvo atstovai nuo natorių Lee, kurs'vardu miesto
Nedėlioj Spalio 3, 1920 m.
jis buvo areštuotas FinlandiPatarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami.
tokiu būdu jisai atliks ir patirs
visų draugijų, kaip idėjinių, ir valstijos sveikino Lietuvius
šv. Petro Bažnytinėj Svet.
joj, Kovo mėnesyje, šių metų,
Te). Canal 114
visus jam pavestus reikalus
Kenosha, Wis.
taip ir pašelpimų, kad pasitar ir savo karštoje kalboje pasa
7
yra
tiktai
nuduotieji
ir
visai
ti, kaip tują parodą pasekmin- kė, kad jis ir kiti senatoriai
Visi nariai turi būtinai pri ypątiškai ant vietos, taip-gi
neautentiški. Paleistas Finlairdės
pastangas,
kad
Lietuva
mūsų atstovas lankysis po* vi
giau surengus. Čia tuojau ir
dijos valdžios jis tuojau nu būti 7:30 išryto į pobažnytine
butų
pripažinta
S.
V.
nepri
sus Lietuvos miestus ir mieste *••• v
pasirodė mūsų bolševikų tak
vyko Sovietinėn Rusijon, kur svetainė iš kur eisime ant 6v.
klausoma.
lius su augščiau minėtais rei
tika: išsyk pritarė, bet kada
dalyvavo antrame ir trečiame Mlšiu 8 vai. ryte Šv. Petro
Antras dviem atvejais kal
kalais. Turėdami kokius nors
pamatė, kad viskas eina tvar
Tarptautiniame
Komunistų Bažnyčioj. Už nepribuvima
^ ^
PAMĖGINK
"Lietuvoje reikalus, nepraleiski
kiai ir pasekmingai, na, kur-gi bėjo angliškai ir lietuviškai
bausme.
Nariai
kurie
norite
įkongrese. Ir dabar jis yra ten
10c-30c 60c Buteliai ar Proškei
IT/
ria iškentėsi, reikia jug spė svetys iš Chicagos p. Bagdžiu- Egzekutyviam Komitete.
te
šios
progos,
bet
kreipkitės
į
stoti, į šia draugija, .ta. diena
LABAI GEROS D E L
EAJB/,QMICKLYl
kos skaldyti-tai jųjų strategi nas; taip užimančiai ir karštai
GALVOS SKAUDĖJIMO
Daug buvo laikraščiuose ra' busite priimti už $1.00 įstoji rBDERAUfcS AGENTŪRŲ
ja—na, ir atsisako dalyvauti. kalbėjo, kad salėje buvo tokia
BENDROVĖS OFISĄ,
šyla kasi ink tūlo John peedo mo mokosties, iki 40 metu am
ENGIANDERj
S o l d evenv/hsre
by fumioire deolors
Tas tik apvalė nuo neramių tyla, jog galėjai girdėti musę
666 W. 18th Street, Chicago.
a
n
a
department
storos suėmimo. Kai-kurie laikraš žiaus.
V/IT-EDGC SPRtftC
gaivalų ir pridavė daugiau lekiant, O klausytojų akyse ži
(Apg.)
Šv. Petro Draugija yra vie
čiai rašė, kad suėmimas jo
energijos
likusiems
ištiki bėjo ašaros. Paskui kalbėjo tei
____——
yra neteisingas, kadangi įga na iš seniausiu draugijų Kemiems Lietuvos piliečiams įdė sėjas Jonės, p. Karosas ir kun.
ENGLANDER SPRiNG BED CO
liojimai ir paliudijimai yra noshui. Ji yra pavyzdingiau PIRKITE KARĖS TAUPY
£Jew\ferlt -Brooliyn - CHloe^o
ti visg. sielą ir spėkų, kad tik Kemėšis. P r o t a r p i a i s didelis ir
autentiški ir teisingai išgauti. sia draugija, yra pirkusi Lais MO 2ENKLELIU8 (W.S.S).
rengiamoji paroda butų pasek puikiai išlavintas Vyčių cho
4
Bet
"Harvey's
Week- ves Paskolos Bona už $500. Ji
ras po vadovyste p. Aleksio
minga.
Ivy** Rugpjūčio 21 d., šių me dirba Bažnyčios ir Tautos la
Kiekvienas su plakančia šir dainavo tautines patrijotines tų, numeryje aiškiai skelbia bui. Ateikite visi į svetaine Resld. 1189 Independenoe Blvd.
Telefonas Vau B a r a t t » 4
dimi statė sau klausimą, kaip dainas. Buvo po tam išneštos kad tūlas bolševikas Reed sa pamėginti i avo laime, nes bus
Negali Būti Links
reikalaujančios vo nuduotais įgaliojimais pa
tas viskas išeis, koks sekma rezoliucijos,
Vaistas Kuris
daug labai įvairiu daiktu.
mas Kuomet Vi
dienyj bus oras. Nes jeigu oras pripažinti Lietuvos nepriklau sinaudojo skelbti bolševizmą
>
Nariai kurie gyvenate ki
Reikalingas Visiems
duriai
Nedirba
bus blogas, tai viskas nueis somybę ir kad S. V. nesiųstų po priedanga Amerikos išduo
ttpeel
jaUstas
Moteriškų.
Vyriškų
tuose miestuose ir dar esate
Tikras tori pasirašymą*
• a l k a iv visų c h r o n i š k u ligų
perniek, o bolševikų džiaug Lenkijai ginklų, kuriuos ji pa to pasporto ir kitų įgalioji
Maža P i g u l k a
neužsimokėję, malonėkite pri V A L A K D A S : ! • — 1 1 ryto • — 8 po
Mažas D o s a s
smui nebus galo, kad katalikų naudoja ne savo apsiginimui mų.
7—« vak. MMMlfcunta 18—18 A
siųsti savo metinę mokesti ir
iš tautininkų triųsas nepasise nuo bolševikų, bet užgrobimui
Ofisas:
M M 8 o . B a l s t a d 81., Ckdcagc
Surasta Valstijos Departa Velykines Išpažinties paliudi
T e l e f o n a s Drover M M
netmrintls Geleiles
svetimų žemių.
kė.
•SIRONPILLS
mente, kad visi keturi Ameri jimus. Piningus ar Money Or
priežastimi libttikiulq
• • a M M t t i > i » i t t s m i «
•
J u m s pagelbės, p a m ė g i n k i t e
v
Toliau kalbėjo ukrainiečių kos valdžios išduoti įgalioji
Moterys stengėsi, dirbo die
derius
siųskite
Protokolu = =
• s ^ v i a M f i B
nomis ir vakarais; siuvo dra kalbėtojai ir dainavo jųjų cho mai yra neautentiški.
Raštininkui šiuo adresu:
bužius, kad iš mokyklos vaiku ras. Salėje buvo tyluma. Visi
{• » » » » » » • • • • • —i
1) Jurininko identifikavimo
P. Fabijonaitis,
čių sudaryti gyvą Amerikos ramiai užsilaikė, visi suprato korta N. 6422 išduota Sausio
465 N. Sheridan Road,
vėliavą, o iš mergaičių Lietu momento svarbą ir prakiinu- 7 d., 1919 m., kokiam tai Ja
K enosha, Wis. (Apgr).
ADVOKATAS
J
vos vėliavą. Siuvo ir rengė vė mą.
mes Gromley. Rugsėjo 30 d.
Ofisas D i d m i e s t y ) :
liavas ir papuošalus del auto
Moralė išvada iš tos milži tas pats James Gromley pa
Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė
P^ieskau Krizostomo B u t k a u s , t a i p 
South La Baile Street :
mobilių. Siuvimo ir puošimo niškos parodos yra ytin svarbi reikalavo duplikato tai kor gi Antaninos K a v a l i a u s k i e n ė s ir J a c 
virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su "Vyčio"*
•
kaus,
Alberto,
Onos,
Kristinos
K
a
v
a

komitete daugiausia pasidar ir džiuginanti. Toji paroda pa tai, prisipažindamas, kad Rug liauskų. Jie vist p a e i n a iš K r e t i n g o s
TeL Central 8S88
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti
bavo p-nios P. Permenienė, rodė, kad vis-gi mūsų išeivijos sėjo 23 d., 1919 m. New Yor- parapijos, pirm k a r ė s visi g y v e n o
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos
Chicagoje. Gavau n u o j ų g i m i n a i t ė s
Druškauskienė,
Kasevičienė, širdyje nėra užgesusi ugnis tė ke kas nuo jo pavogęs pirmą Kristinos laišką, k u r i a m e rašo labai
Vakarais, 812 W. 83 St.
iliustracijomis puošime kiekvieną "Vyties" numerį.
TeL
Yards
4881
Mitkienė, Juodsnukienė.
vynės meilės ir kad mūsų žmo jį. Pasirodė, kad John Reed svarbi^ žinių. Atsišaukite šiuo adresu:
Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos.
Ona (Strielkaito) V a l a t k a , .
,..i
nės
svarbiam
reikalui
atėjus
kokiu nors būdu išgavęs James 1880 N. H o y n c Ave.,
Kitos moterų draugijos siuChicago, IU.
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia
kalbą neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija.
vosi uniformas ir kepures, cho- moka užmiršti srovinius gin Gromley'io kortą, N. 6422, nu
NEPAPRASTAS BARGENAS.
ro-gi mergaitės tautines dra čus ir kad del Lietuvos kata ėmęs jo -paveikslą ir uždėjęs K a n k r y t o ir m e d ž i o n a m a s ant 2
Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžio*
lubų
po
4
k
a
m
b
a
r
i
u
s
s
u
bizniu
ant
likas
ir
tautininkas
randa
savąjį
toj
vietoj,
persistatė
sa
panas. Vyrai ir-'gi nesėdėjo
žmonps, knrinompno.. kitos vaizduoja turiningą Lietuvos
k a m p o 4 4-tos ir 8 o , Mozart gatvių,
rankas sudėję: tajsė automobi bendrą pamatą, ant kurio kaip ve visur kaipo James Grom pusė bloko n u o bažnyčios ir m o k y k 
Praktikuoja 28 metai
ganiu*.
;
los.
R
a
n
d
a
s
n
e
š
a
$360.00
j
m
e
t
u
s
.
Ofisas
8148
So.
M
o
r
g
a
n
St.
lius ir parašus. Pasamdyta vieni, taip ir kiti gali sutarti ley.
Gatvės ištaisytos, taxai
apmokėti.
K e r t ė S2-ro St,,
Chicago, I1L
Mėgi Lietuvą,* nori pasigrožėti jąja — užsisakyk
K
a
i
n
a
$3,350.00.
Atsišaukite
pas
nai
darbuotis.
Nerandame
tik
S
P
E
C
I
J
A
U
S
T
A
S
puiki vidurmiesčio Harmonia
Ž) Pasportas N. 2532 ir pa
"Vytį." Prenumeratos kaina: Metams $2.50.
Moteriškų, Vyriškų, taipgi c h r o 
J. K. Kiii'lierl,
Hali ir didelis Unijos muzi to bendro pamato bendram liudijimai su parašu ambasa- 4403 So. Mozart St.,
niškų ilgi}.
CIucago, BĮ.
O.FISO V A L A N D O S : N u o 18 ryto
veikimui su mūsų bolševikais, dorio Wallace, kuriuos varto
kantų benas.
Iki t po platų, n u o 6 iki 8 valan
Štai ir atėjo taip nekantriai nes jiems tėvynės nėra, jie jos jo John Reed neva išduoti A n t pardavimo grosernė, šaltakošės, da vakars.
N e d ė l i o m l s n u o 9 iki 2 po piet.
ir m o k y k l o m s
reikalingi
belaukiamas sekmadienis. Jau mei',ės neturi. Bet jųjų taip Samuel Arnoldui Jr. Pary saldainių
Talafonas Yards 887
daiktai; randasi geroj v i e t o j . Taippat
mažai
tėra,
kad
prieš
galingą
kartu
parsiduoda
ir
automobilius.
tuoj po pamaldų draugijos
žiuje, Rūgs-. 20 d.; 1919 m.,
h » » » « » » « » » i
K - . . - , ,
P a r s i d u o d a iš priežasties ligos. Atsi
Lietuvių
tėvynę
mylinčių
pasi
pradėjo rinktis ir kareiviai,
taipgi nuduoti. Reed dabar š a u k i t e :
~
1903
W
.
23rd
St.,
•
Chicago,
111.
ryžimą
jie,
it
kurmiai,
nedrį
jau Paryžiuje vartojo Sampo vadovyste serž. Bakšio, ri
sta
nei
pasirodyti.
Gali
bruz
eul Arnold J r. ypatybę. Su
kiuotis.
dėti,
gali
zurzėti,
bet
kur
visi
rasta, kad tas pasportas N. P a r s i d u o d a m a r i n i s n a m a s dviejų
Antrą vai. susirinko visi į
p a g y v e n i m ų , lietuvių a p g y v e n t o j v i e 
parką prie Woodward ir eina iš vien, ten jau nebedrįsta 2532 buvo išduotas Rugpj. 18 toj. A n t antrų lubų t r i m s m a ž o m s
e i m y n o m s , o apačioj k o k i a m nors
d., 1919 m., kokiam ten Nat- šbizniui.
(iarnswortli g-vių, kur ir lauk savo nosies kišti.
Prie n a m o yra garadžius 2
Trečiadieny
j,
Rugsėjo
23
d,
han
Louis
Pavis.
automobiliam.
Del informacijų k r e i p 
ta parodos prasidedant.
3) Laiškas pasiųstas Sainu- kitės: . " D r a u g a s " P u b l . Co.,
Pusė po trijų užgrojo benas buvo surengtos prakalbos pox
CIucago, 111.
ir visi sujudo maršuoti didžią bažnyt. svet. Kalbėjo kun. F. ė\ Arnoldai, Spalio 22, 1919, 2334 8 0 . Oaklcy Ave.,
BARGENAS.
ja ir ilgiausiąja Detroito gat Kemėšis, kun. Bereišis ir p. su parašu kaipo įgaliojimu
p a r d a v i m o pool room, 6 stalai
Wallace ir Ant
ve—AVood\vard ave. į Harmo Karosas. Paskui buvo diskusi nuo ambasadoriaus
kiti reikalingi rakandai; gera v i e 
ta barbernei. P a r s i d u o s pigiai. Atsi
nia Hali. Svieto pilnas parkas jos. Nutarta, kadangi Lietuvos taipgi nuduotas.
'QUBBN KONCBRTINA:
~~™
šaukite J g y v e n i m o vieta nuo 12 iki
4) Committee on Public In 3 po pietų 1618 So. W a s h t e n a w Ave.
—kraštų nematyti—ir vis Lie karas su* Lenkų imperijalistais
Chernowsky,
tuviai. Visur lupose tik vien jau neišvengtinas, remti Lietu formation laiškas, Spalio 27 1558 S. \Andrew
V a s h t e n a w Ave., Cbicago. IU.
Musę krautuvė—viena iš didžiausiu Ohicagt>j«
žodžiai del Lietuvos, o akyse vos nepriklausomybę perkant d:, 1919 m., rašytas Samuel
1
Parduodame oi žemiausia, kainą, kur kitur taip negausi
paskolos bonus. Kolei karas Arnold Jr. taipgi neautentiš
matyt pasiryžimo ugnis.
Mašinėlių laiftamfi dmkuoti ir ofiso darbams yra naujau
LIETUVIŲ ATYDAI!
Lietuvių K r u t a m u P a v e i k s l ų Iadlrbystė
Sujudo, išsitiesė paroda. Pir-jsu Lenkais tęsis, apsidėti kas.
sios mados. Užlaikėm visokius laikrodžius, žiedus, šliubi' Štai didelė proga k l a b e n a per InterKada
John
Reed
buvo
areš
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
miausia jojo raiti tvarkdariai, mokesčiais po 2% nuo uždar
city P b o t o p l a y Corp., kurį atidarė di
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsišku išdirpaskui vėliavas maršavo apie bio. Kiti mokės po 5 dol. nuo tuotas Finlandijoje, jis sakėsi delė krutamu paveikslų ( f i l m ų ) i i diroystę ir jau išsiuntė 2 ž m o n e s Lie
byieių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir500 kareivių, toliau 300 vaiku kiekvienos pėdės. Pinigus, kaip esąs James Gromley, bet vė tuvon ir kitas E u r o p o s Šalis iš kur
bap* viaoMus ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
traukti paveikslai v i s o k i o s , r ų S i e s
čių sutvarkytų Y Amerikos ir tik gaus knygutes iš T.F., tuoj liaus prisipažino esąs John DAis
mnpKftligkus instrumentus atsakančiai
ir bus randavojatoi po vifcą Aifreriką
}
Lietuvos vėliavas, toliau tau pradėti užrašinėti. Mergaitės Reed. Bet Samuel'Arnold%Tr., ir kitas Šalis kur na* labai didelę n a u 
dą k i e k v i e n a m akcijonieriui.
tiškai pasirengusios mergaitės ir moterys megzti ir siūti del kurio vardu jis skelbėsi Pary Akcijos dar parsiduoda po s e n a
4632 80. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, ILL.
žiuje ir kurio vardu vartojo kaina. $10.00 akcija ir jos t r u m p u lai
su rytų vainikėliais ant galvų, kareivių ir sužeistų.
ku bus p a k e l t o s augščiau.
Dar sykį pereiti per visas pasport$ . rodė,
kad tokio
Telefonas r DEOVEE 7809
o dar toliau visokios draugijos
Intercity Ptiotoplay Corp.,
,;
J.703 Carson St., 6 . S. Plttsburgh, P a .
ir organizacijos "in corpore stubas su Lietuvos Paskolos žmogaus visai nesirancįa.
' » • » • • • • m^tmm*mm+i
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Į LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES

LIETUVIAI AMERIKOJE.

BANKAS

I

M. NARJAUSKAS

APVAIKŠČIOJIMAS

LIETUVIS

! • » •

OPUDINE

•

Carter's Little Iiver Pilis

DR, A. A. ROTH,

3 v. w. RUTKAUSKAS"!

Užsiprenumeruok "Vytį"

1

—

.

- •

—

—

—

DR. G. M. GLASER

"VYČIO" Admiairtracija
3261 S. Halsted St.
Chicago, III.

DIDŽIAUSIA Į lETUVlSKA KRAUTUVE ĮHHMME
•

•

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0

Steponas P. Kazlawski

3E

KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

Penktadienis, Spalis 1, 1920

DRAUGAS

Kodėl Tiek Daug
Permainų?

SMARKIAU VEIKIAMA
ANGLIŲ KLAUSIME.

Penktadienis, Spalis 1 d.,
Remigijus.
Public Utilities komisija skel
Šeštadienis. Spalis 2 d.,
bia parėdymus.
Šv. Aniuolai Sargai.
Kaip tik atšalo oras, smar
; i i
s-s
MIRTINAI PAŠAUTAS RE kiau imta veikti anglių klausirme, nes jau matoma, kad su
STORANO KASIERIUS.
šalčiais nebus galima prasi
lenkti, gi eia miestui trūksta
Policija paieško piktadarių.
kuro.
Harry Hoy, (K) metų, 5510 /Kuro truk s ta viešosioms
Kimbark ave., naktinis kasie- įstaigoms, dirbtuvėms ir pri
rius Starvos restorane, 3102 vatiniams namams. Nes gele
•So. State gat., pašautas <lvieju žinkelių kompanijos vis dar
Permažai
juodų plčfcikų. Plėšikai paėmė nepasitvarkusios.
juos duoda vagonų anglis
$45 ir pabėgo.
Hoy miršta Mieliael Reese transportuoti. Be to, pristaty
ti j angina sandeliu kiemus va
ligoninėje.
; Sulig Williamo Shoecrafto, gonai su anglimis perilgai 'ne
kurs yra patarnautoju tam pa iškraunami.
•

T,^

i t

< < | / O D E L tiek aaug skyrių yra
•^statoma visose dalyse mies
to" klausia vienas prenumerato- ,
rius.
V ra dvi priežastis kodėl šie sky- f
rfai yra statomi.
Dratai kurie sujungia jusu tele
foną j Centrali ofisą.. Jeigu butu
tiktai' vienas centralis ofisas dl*
deliam mieste, kuriame yra dau
gybe prenumeratorių, tuomet už
laikymas ir pataisymo
iftkasčiai
butų labai dideli.
'
Kita. priežastis yra techniška.
Kiekviena operatorka
kurf sėdi
prie swjtchboąrd turį po ranka
turėti visas linijas. Ji turi Jus su
jungti su reialaujamų
numerių.
Kiekviena operatorka turi ant savo
switchboard
apie 10,000
linijų.
Kuomet miestas auga, tai ir nau- |
ji skyriai turi būti statomi.
&ios tai yra priežastis statymo J
naujų skyrių.
i

CHICAGO TELEPHONE *
COMPANY

a

State Publie Utilities komi
čiam restorane, plėšiku šovė į
P-nia Leokadija Sabocnienė, artistė-smuikiP ; as K. Sabonis, baritonas, šv. Jurgio par.
Hoy be jokio iškalno perspėji sija paskelbė parėdymą geleninkė. Jos gabumus chicagiečiai pamatys kon- vargonininkas. Jis dainuos koncerte sekmadiemo. Abu juoduku inėjo re^to- žinkellanm j kasyklas prista
certe sekm., Spalio 3 d. šv. Jurgio par. svet. nyj, Spalio 3 d., Šv. Jurgio parap. svet.
ranan ir paprast cigarų. Kuo tyti kuodaugiausia vagonų ir
\-\
anglis
vežti
Cbieagon
su
pa
met Hoy nusisuko, tuo mo
bos prezidentas, B. Butkus, FEDERACIJOS PROJEKTŲ
mentu paleista jin trys šūviai. skuba.
KOMISIJOS SUSI
agituodamas draugijose prieš
Angį i ų san d ei ui savi n inShoecraft sakosi mėginęs
44
RINKIMAS.
Draugą" ir katalikus vien
lyties plėšiku. Bet aniedu at kams Įsakyta pristatytus su
•
tik
už
tai,
kad
jie
dirba
visu?
sisukusiu ir pagrūmojusiu šau anglimis vagonus į 24 valan
A. L. R. K. Federacijos
Lietuvos
labui
darbus
ir
remia
das ištuštinti. Jei tas netius
ti.
Chicagos Apskričio Projektų
SMARKIAI PROTESTAVO Lietuvių tautos reikalus.
Policija apjuosė visa apylin padaryta, geležinkelių kompa
Komisijos mėnesinis susirin
Bengiamas
PRIEŠ TAIP VADINA
Didžiuma
susirinkusių
aiški
nijos
-autorizuotom
iš
sandelių
kę ir ėmėsi ieškoti piktadarių.
kimas
bus
antradienyje,
Spa-1
r
»
•
•
n
/
i
o
o i ws
A
MĄ "CHIC AGO S LIE
no, kad dienraščio priešai už lio 5 d, Dievo Apveizdos paJj A . L. R. K. M o t SąjlMgOS 2 1 KuOp. į
Suareštuota keletas intariamų. vagonus su anglimis paimti ir
TUVIŲ TARYBĄ."
tokius savo purvinus darbus, rapijos mokyklos kambaryje.
Hov y r a vedęs. Kestoranuo- anglis pavartoti nuosaviems
Chicagos ir apielinkių Lie turbūt, gauna gerą atlyginimą
se jis vidumiestyj y r a <lirbęs reikalams, arba tuojaus pasių
Valdyba.
sti į kitus sandelius.
tuvos .Laisvės Paskolos bonų nuo Lietuvos laisvės priešų,
per praeitus 40 metų.
Sakoma, jog šitas griežtas pardavinėjimo Apskritis laikė kadangi taip energingai dar
IŠ TOWN OF LAKE.
buojas.
48-tos ir Honore Gatvių
NEPAVYKO JAUNAM
parėdymas duos pageidaujamų susirinkimą ftv. Jurgio para
L. R. K. Federacijos 7 skyriaus
pijos svet. Atstovų iš įvairių
PLĖŠIKUI.
vaisiu.
Tai-gi tame susirinkime bo
Pradžia 7 vai. vak.
Tikietai 50c. Ypatai •
Chicagos kolonijų
susirinko nų pardavinėtojai parodė pil mėnesinis susirinkimas įvj-ks Spa
ną užtarimąj dien. "Draugui," lio 4 d., š. m., bažnytinėje sve
Pašovė ji saliunininkas.
VIEŠBUČIAI ATPIGINSIĄ gerokas būrys.
tainėje, 8 .-00 vai. vak.
• . (ierb. Lietuviai ir Lietuvaitės visi nuoširdžiai esate
Pirmininkas p. V. Stulpinas faktais prirodydami, kad kaip
MAISTĄ.
Teiksitės delegatai skaitlingai • kviečiami atsilankyti į šį puikų balių, nes d a r tokio b a :
•
atidarė susirinkimą. Pradėta "Draugas," taip jo visi-šėri•
Stanley Meroehwiski, 19 me
susirinkti, nes turime aptarti • liaus nebuvo ant Town of Lake. Bus duodamas trys do
tų plėšikas, su kitu savo sėb
Blackstono viešbučio valdy svarstyti L. L. Paskolos bonų ninkai ir skaitytojai yra pirkę daug svarbią reikalų.x
vanos įžangos tikietai. Taigi ateikite pamėginti savo
ru vakare inėjo Stanley Boj- ba paskelbė, jog viešbučio re pardavinėjimo reikalai. Iš per išperka L.L.P. bonus. Tas pa
Kviečia Valdyba.
• laime, kuris laimingesnis iš J u s busite.
narowiez
saliunan,
3040 storane papiginamas maistas skaityto protokolo paaiškėjo, tirta vaikščiojau po namus.
•
•
Kviečia
'
RENGĖJOS. •
Tbroop gat.
nuo 25 ligi 35 nnoš. už kai-ku- kad apskritis nieko bendro ne Sakė: kur tik,randam "Drau
IŠ TOVVN OF LAKE.
I
turėjo
surengime
iškilmių gą," ten bonų perka be joll
Tuo metu salinne buvo Į l  rj maistą.
Šv. Cecilijos giesmininkų drau
ietas žmonių. Jaunas plėšikas,
•Sakoma, kad taip padarysią Rugpjūčio 15 d., \uditorium kio atsisakymo.
teatre, kurias buvo surengus
prisiartinęs prie saliuno savi ir kiti vie&Jničiai.
Buvo užtarėja ir už tarybą, gijos mėnesinis susirinkimas įvyks JLĮllIlIlflllllllllllllllllllllltilllllllflltllllllllltllltllllllllltlllllllllffsilllisflllllllllllllllllflf^
ninko, Įsakė jain ir visiems ki
Apie pačius restoranus nie taip vadinama "Chicagos Lie k. t. p. J. Dimša. Bet neturė Spalio 1 d., š. m., bažnytinėj sve
S
=
tiems pakelti rankas. J o ran ko negirdima. Nors prieš juos tuvių Taryba," kad perduoti damas tikrų argumentų nusly tainėje, 8 :00 vai. vakare.
Giesmininkai teiksitės .skaitlin
savo skambalą p. J. Vileišiui. do nuo kelio ir tik pradėjo užsenai vedama kova.
kose sužvilgėjo revolveris.
gai atsilankyti, nes yra daug
Tik buvo priėmęs tarybos pa- tarinėti už kun. Vilimą ir p. J.
• Tuo momentu saliunininkas
—
svarbių reikalų, kuriuos būtinai j ;
;
iulymą,
kad
stotys
pasiųstų
ANGLIŲ
BRANGUMO
vietoje paklausyti plėšiko įsa
Vileišį. Ir dar turėjo vieną reikės aptarti. Kviečia Valdyba.
1
bt
nų^užrašinėtojus
į
tas
iškil
KLAUSIMAS.
kymo nutvėrė po ranka gulin
kliūtį. Kadangi vienas žmogus
n
u
.
v
nes
tarybos
atstovai
aištį savo revolverį ir po keletos'
tankiai jam sakė: "Tylėk Dim.
IŠ DIEVO APVEIZDOS
Šiuomi pranešu West Pullmano Lietuviams, kad aš
Pederalio prokuroro pagelbi- kinc, kad galima bus užrašyt ša—Sekleckis
šūvių paklojo plėšiką. Kitas
ateina," tai
PARAP.
atpirkau didelę ir gerai įrengtą aptieką nuo R. F . Bogue
ninkai Chicagoje išnaujo kal bonų mažiausia už $50,000.00. Dimša tuojaus nutildavo ir tik
pabėgo.
..Pažeistas plėšikas paimtas ba apie anglių brangumą ir Bet ištikrųjų, rodos, neužrašė žiūrėdavo į duris. Ką tas reiš L. Vyčių 4-tos kuopos labai | po numeriu 523 .W. 120th St. Tai-gi meldžiu .savo tau- s
ligoninėn. Sakoma, jis išdavęs apie patraukimą anglių pirk nei penkių šimtų.
kė, aš nesupratau.
svarbus savaitinis susirinkimas įtieeių atsilankyti pas mane su receptais i r su vaistų rei
lių
teisman.
savo sėbrą.
Toliaus svarstyta atsišauki
kalais, o aš užtikrinu malonų i r teisingą patarnavimą.
Antras buvo Tarybos užta vyks ketvirtadieny j , Rugsėjo, 30
Girdi, jei tik jie nugirsią, mas p. J. Vileišio Tcaslink tvė rėjas šveplas vyras, kuris, gvol d„ š. m., 8:00 vai. vakare, Dievo
Prie šios aptiekos y r a pašto stotis, American Express
SUBOMBUOTI ALDERMA kad minkštųjų anglių tonai rimo "Bendro Lietuvių kūno" tn rėkė, be jokios tvarkos, Apveizdos parap. svetainėje.
NO NAMAI.
imama kiek viršaus $8, tuo arba "Lietuvių Valstybinio šmeiždamas " D r a u g ą " ir vi Visi nariai būtinai kviečiami 5 Co. agentūra ir geriausia įrengta soda fountain.
jaus pirklius pašauksią prieš Fondo." Šitas klausimas, po sus katalikus, o sakydamas, atsilankyti, nes iš priežasties baPolicija ieško bombininku.
plataus apsvarstymo, liko pri kad Taryba gera, gi Butkus zaro, per visa mėnesį nebuvo su
grand jury.
sirinkimų. Todėl yra labai daug
imtas ir įgaliota valdyba atsi
Užpraeitą vidunaktį nežino
l*
dar geresnis ir už pačią Tary dalykų nuo seno užsilikusių, o
šaukti į visas Chicagos ir
HOYNE NEPERSIKELS
mi piktadariai, subombavo
bą. Tik tiek galima buvo su naujus laikas pradėti vykdint!. | 523 West 120 Street
W. Pullman, ŪL |
apielinkių organizacijas, kad
N E W YORKAN.
19-os wardos alcięrmano John
prasti iš jo kalbos. Aš jo ne Todėl visi nariai skaitlingai at
jos tą klausimą apsvarstytų ir
Powers namus, 1284 MeAllisA. C. A. TllllllllllllllllllIflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIHIIIUIIIIIltlIlIUIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIliliiiii
pažinau. Vienas vyras man sa silankykite."
išrinktų
atstovus,
kada
bus
su
'fer Place.
Buvo pasklydusių žinių, jog
/
kė, kad t a i yra Iz. Pupauskis,
Apgriautas visas namų prie- valstijinis prokuroras Hoyne šauktas susirinkimas.
pirmas Butkaus adjutantas.
šakis. Bet nelaimės su žmonė- persikelsiąs gyventi New Yor-t Toliaus svarstyta klausimas
Susirinkime buvo išsireiški
(mis nebuvo plyšus bombai. kan. Bet tai užgynė pats apie p. J. Šileikos dovanotą
mų, kad viršmine^oj Taryboj
.
Patsai aldermanas miegojo Hoyne.
paveikslą. Nors p, A. Kareiva yra ir gerų žmonių, kurie no/
antrajam augšte. Tik smarkiai
su p. J. Viskontu reikalavo i*ėtų pasidarbuoti savo tėvy
supurtytas. J o moteris buvo RADIKALAI PRALAIMĖJO atmesti, bet susirinkimas nu
Tai siųsk per LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĘ, Ši bendrovė atida
nei, bet negali už tų, kurie yra
RINKIMUOSE ŠVEDIJOJE. tarė tą dovaną priimti, reika
ro savo skyrių Vakarinių Valstijų Lietuviams Chicago, Illinois.
/*
' nakvojusi kitoj rezidencijoj.
prisidengę Lietuvos »patrijotižPer
ta
skyrių
galima
siųsti
pinigus,
palei
dienos
kursą,
pirkti
laivakor
Aldermanas paskyrė $2,000
lui esant atspausdinti jo kopi mo kaukėmis, o dirba tik savo
Laimėjo konservatistai ir
tes, ir siųsti daiktus Lietuvon. Taip-gi persiųsti pinigus padėjimui Lietuvos
dovanų už susekimą piktada
jų
ir
platinti
pardavinėjant
L.
Bankose.
partijai ir sau ant naudos.
valstiečiai.
rių. Policija išvystė savo vei
L. P. bonus.
Pinigai padėti ant'vienu metu 100 auksinu moka 5%
Apskričio valdyba tame pro
kimą surasti tuos niekšus.
Stockholmas, Rūgs. 30. — Po visų bėgančių reikalų, teste užsilaikė bešališkai.
Pinigai padėti ant dviejų metu 100 auksinu moka 7%
Aldermanas tvirtina, jog tas Švedijoje rinkimuose parla- vienas bendros stoties pirmi
L. L. P. Bonų Pardavėjas.
Pinigai padėti ant neapriboto laiko 100 auk. moka 3%
bus padaryta politikinių jo mentan laignėjo konservatistų ninkas davė įnešimą, kad už
Todėl Brolau ir Sesutė nelauk ilgiau, bet siųsk pagelbą savo seniems
ir valstiečių partijos, sulygi protestuoti prieš taip vadina
priešininkų.
tėvukams,
sesutėms ir broliukams šiandie> Chicagiečiai gali atvažiuoti į Ofi
PRANEŠIMAS.
19-o j i warda y r a žinoma nus su pirmbuvusiais rinki mą "Chicagos Lietuvių Tary
są, nes yra visiem parankioje vietoje Chicagos Lietuvių seniausioj kolonijoj,
Bridgeporte, prieš 33-čią* gatvę. Iš Chicagos apielinkių malonėkit siųsti pini
kaipo Italų warda. Nes joje mais.
Generalė praktika L. Vyčių
bą" už tokį begėdišką ir me
gus Money Orderiu, arba čekiais ant žemau padėto adreso, ir pinigai bus
gyvena 80 nuoš. Italų. Italai Parlamente atstovų turės: lagingą šmeižtą prieš dienraš Chicagos Apskričio choro bus
išmokėti Lietuvoje į 3—4 savaites.
pasidalinę į kelias politikines socijal-demokratai 76, konser tį "Draugą" ir katalikus, kurį penktadienyj, Spalio 1 d., 8
OFISO VALANDOS
sroves, vedančias nuolatinę sa vatistai 68, liberalai 43, val sustatė keletas tos Tarybos na vai. vak., Mark White Sąuare
Panedėliais, Seredomis, Petnyčiomis. nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.
stiečių partija 28 ir radikalai rių. Įnešimas paremtas beveik parko svet. Visi senieji cho
vitarpinę kovą.
Utarninkais, Ketvergais, ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
4.
visų atstovų ir prasidėjo di ristai kviečiami suvažiuoti,
PIRMUTINĖ ŠALNA.
Tai sulyginus su pirmbuvu džiausi protestai prieš tokius nes sekmadienyj, Rugsėjo 10
siais rinkimais, konservatistai purvinus Tarybos darbus, ku dieną American
Bohemian
Main Office
Chicago Branch Office
Praeitą naktį pasirodė pir laimėjo daugiau 13 . atstovų, riuos ji atlieka tam tyčia at svet. choras duos koncertą.
mutinė šalna. Tuo tarpu ang valstiečiai 15, liberalai pralo spausdintais lapeliais, o labjau
414 W. Broadway
3249 So. Halsted St.
Geistina, kad senieji chori
lys brangį os ir jų n eperd a il šė 13, socijar-demokratai pra sia tame purviname ir niekšiš stai alsivestų ir naujųjų narių.
So. Boston, Mass.
Chicago, ŪL
giausia.
kišo 10 ir radikalai 8.
kame darbe pasižymėja Tary
Valdybą.
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IŠ CHICA60S LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.

Š - METINIS BALIUS! -

\ Nedelioj Spalio 3 , 1 9 2 0 |
S cho oi Hali Svetainėj

s
s

S

PRANEŠIMAS

West Pullman'o Lietuviams

|

A. KARTANAS, Aptiekorius

Jei Nori Kad Pinigus Greit Gautų Lietuvoje!

Lithuanian Sales Corporation

|

