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NEPAVYKIMAI SUJAUDI
NA MASKVOS VALDŽIĄ.
Nevyksta su nauja rekru
tavimu.

KARAS PRARIJO 40 MILI
JONU ŽMONIŲ 8Y< VASČIŲ.

JAPONIJA REIKALAUJA
PATVARKYTI CALIFOR
NIJĄ.
Tuomet Japonija sulaikysianti
išeiviją į Suv. Valstijas.

•
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GAUSI KOLUMBO VYČIU LENKAI TRUKDO TAIKOS
DOVANA.
KONFERENCIJĄ,
*

_________

Kolumbo* Vyčių (Knights of
NEATSAKO Į BOLŠEVIKŲ
Columbus) organizacija pas
/ PASIŲLYMUS.
Londonas, Spal. 5. — Laik
kyrė
penkis
milijonus
dolieWashi.ngtton,
Spal.
4.
—
Washington,
Spal. 5.
raščio Times korespondentas
Raudonojo Kryžiaus draugijų smarkus ginčai, paikįlę tarpe rių iš atlikusių nuo karo fon Šiandie baigiasi laikas ultima
iš Stockholmo praneša gavęs
sąjunga apskaitė ir paskelbė, Suv. Vaisi i jų ir Japonijos. Ca do pinigų pastatytinti Ameri
tumo.
žinių iš Suomijos, jog Rusijoje
kos
Legijono
atminčiai
ir
pub
lifornijos
valstija
žada
paga
jog buvęs didysis kavas prari
sovietų tarpe pakilęs nepap
jo 40 milijonų žmonių gyvas- minti įstatymą, sulig kurio likos naudai milžinišką nau
Ryga, Spal. 5. — Taikos
rastas susijudinimą* del nepa- čių. Tan akaitliun ineina apie W ^ n a ™ i r a u s t i Japonams jausio įrengimo trobesį mies
___V 9
_
konferencija čia kaipir ne kon
vyikimų karo fronte.
20 milijonų kūdikių, kurie no- ateiviams įsigyt
nuosavybę; te Wasliingtone.
fete nei ja. Nes Lenkai vis dar
Tuos milijonus organizacija
Iš Rusijos pareina žinių, jog rmaliais laikais turėjo gimti. gi turinčius nuosavybę nori
neduoda atsakymo į bolševikų
pasiūlė Amerikos Legijono
ma atsavinti.
sovietų armijos sudemoralizuopaduotas sąlygas rubežjp klau
Japoniją tas labai įžeidžia nuožiūrai su pareiškimu, kas
tos kaip Lenkų, taip pietinės NAUJAS TRUKŠMAS TAL
sime.
turėtų
but
atlikta
Rusijos frontuose. ' Betvarkė
ir todėl pakeli i ginčai, kurio
KININKUOSE.
Bolševikai paduodami tas
Ta dovana didžiai nustebi
kareiviuose daugiausia pakilu
nežinia fcaip gali pasibaigti.
'rubežių sąlygas pastatė de
no
Aemerikos
Legijono
orga
si del alkio ir del stokos rei
Californija
pasiremia
fedcAustrija nori susijungti su
šimties dienų laiką Lenkams.
nizaciją.
Neturima
nei
žodžių,
kalingų
drabužių
ir
avalinių.
raliu
įstatymu.
Japonaiųs
ne
Vokietija.
Kuomet Lenkams pavyko
LENKŲ NUPASAKOJIMAI
Pasakė, kad jei Lenkai turi
kaip Am. Legijonas už ją galė
Tad
kareiviai
arba
dezertuoleidžiama
palikti
šios
šalies
APIE KARO PADĖTĮ.
noro taikinties, tad tegu tai
sumušti bolševikus, Pilsuds
tų
padėkoti
Kolumbo
Vyčiams.
ja
arba
pasitaikius
pirmajai
piliečiais.
Jėi
taip,
tad
Cali
>
Paryžius, Spal. 5. — Pran
kosi, (ii jei ne, tegu tiesiog
kį pats ima vadovauti Len
Kolumbo Vyčių organizaciprogai, pasiduoda priešinin cūzijos vyriausybė pakėlė tru- fornija turi teisės nepilieeiams
pasako.
kų armijai. Kuomet seniau
Iš Maskvos nepareina jokių
kui.
kšmą ir pranešė savo talkinin uždrausti turėti kokias-nors.jai tasai fondas buvo reikalinKaip šiandie eina dešimtoji
bolševikai pasekmingai briožinių.
nuosavybes.
|gasNes
organizacija
daug
kėms, kad Austrija savo ša
vėsi ant Varšavos, apie Pil
Reikalauja drabužių.
diena. Nors Lenkaį visas lai
Japonija
tad
stovi
už
tai,
rūpinasi
buvusių
kareivių
IIlyje paskelbė plebiscitą reika
sudskį nieko nebuvo girdi
VarsaVa, Spal. 5. — Lenkų
kas skelbė, jog iš to ultimatu-'
Sovietų valdžia paskelbė Ru le susijungimo
kad
tegu
Californija
neatsavikimu.
Palaiko
jiems
visur
va
su Vokietija.
karo ir taikos pienai daromi
ma. Šiandie kas-kita.
mo nieko nedaroma/ bet gal
sijos gyventojams priverstiną Nes kaip Versailleso, taip St. na Japonų nuo nuosavybių, gi karines mokyklas, darbo biu
vienu žygiu po viena pastoge
Lenkai apskaito, jog kuomet
Varšava šiandie duos atsaky
pristatymą kareiviams drabu Gennain taikos sutartvs u i - U 8 * * " ^ * »avo keliu uždrau- rus ir tt. Bet to nežiūrima.
intaisytoje naujoje
Lenkų po smūgio jie atsigavę, ligšiol
me
įr
žių ir avalinių.
Sumanytam
trobesyj
eentrasianti
tolimesnę
išeiviją
į
Suv.
draud^ia tuo klausimu Austri
kvateroje atimtose nuo bolše nelaisvėn paėmę 42,000 bolše
Tečiaus yra daug abejonės
les
raštines
turės
visų
karų
ve
Paskelbime
pasakyta:
Tegu
Valstijas.
Japonija
sako,
kad
jai daryti plebiscitą.
vikų teritorijose, kur Pilsuds vikų kareivių. Paėmę ir kelių
teranų organizacijos. Bet tro tame klausime. Matvt, Lenkai
jei
įkurle
Japonai
jau
ten
turi
kį, žinomas Lenkijos valdyto divizijų štabus su civiliais ko kiekvienas, kurs turi du palai
Prancūzija bijosi, kad ple
besio nuosavybės titulas prigu nenori atsakyti. Jei jie atsa
diniu,
dvi
pori
avalinių,
dvi
nuosavybes,
tegu
laikosi.
jai ir vyriausias armijos vadas misarais. »
biscitas neišeitų
Vokietijos
les Amerikos Legnonui. Legi- kys neprielankiai, gali kartais
šilti
kailio
kepuri,
vieną
ati
Bet
Californija
tvirtina,
kad
yra apsistojęs sii savo štabu.
, . , ,j
pairti konferenciia. Tuomet pa
naudom Spėkomjs plebiscitą
Tekę daug ginklų ir me
-jonas trobesį 'valdys
per savo
..
... .
r
J
duoda ir tuo būdu apsaugoja sulaikyti negalima. Bet talki jei* taip palikti, kaip šiandie, %
. ,A
*
"
šaulio
opmną atsikreips pnes
Viename ruimingam namų
džiagos.
kareivius nuo sušalimo atei
,
T> , • ••
T
ninkai kartais gali panaudoti yra, tuomet už kelių dešimčių išrinktus trustisus.
kambaryj štabas daro pienus
ve X* -~.~
metų Californijoj busią tik
Lenkus. Bet jei jie neduos pas
Lentkų generalis štabas pra nancią žiemą.
ekonominę fbtokadą prieš Aus
NEŽINOJĘS KĄ DARCS
apie tolimesnį blaškymą bolše
vieni Japonai, nes jie labai
k irtu laiku atsakymo, gi bolše
triją. •
vikų šiauriniam fronte, kitam neša apie karo grobį, koks
Nevyksta rekrutavimas.
veislingi žmonės.
Prasiblaivęs Henry S. Van- vikai atsisakys toliaus tarties
Tai benj patvarkymas. Ne
kambaryj civiliai vyriausybės jiems tekęs tuo visu laikotar
Trotzky buvo sumanęs rek
s
Anais metais ,tuo pačiu klau denburg, 510 So. Kedzie avev, su jais, tuomet viešoji opinija
norima leisti šaliai, apsispręs
atstovai pienuoja ir diskunuo-' piu nuo bolševikų. , ~*~
rutuoti naujas spėkas Siberisimu Californija pakėlė daug kurs nužudė buvusį Chicatgos slėgs bolševikus, bet ne Len
ti. Ir dar sakoma, jog kariau
Būtent, jiems tekę 166 bol
ja apie\ vedimą taikos konfe
joje ir rytinėse provincijose,
nesmagumų su Japonija. Tuo universiteto studentą Seibertą, kus.
ta už'pasaulio demokratiją.
ševikų armotų, 900 kulkasvairencijos Rygoje.
sakoma vienoje depešoje iš
met vos-ne-vos viskas užglos pasisakė policijai, jog jis neži
Čia patirta, jog bolševikų
__ .
,.. v - v . L . . • džių, 1800 šarvuotų automobi- Suomijos.
GAL BUS IŠRIŠTAS WALL tyta. Dabar išnaujo tas klau- nojęs ką daręs nušaudamas delegatai turi tikrą norą tai
Kaip nugalėti bolševikai.
*
i • • •' o
Bėt rekrutą vi mas nepavy
r
siinas pakeltas.
kinties, bet podraug ir ka
tą jatmą žmogų.
GAT. EKSPLIOZIJOS
/ šarvuoti
traukiniai,
3
Šiauriniam
Lenkų fronte lių,
lįktuvai,
21 ldkomotiva,
2,500
kęs. Kaip valstiečiai, taip dar
Jš J a p o n i j o s pranešama, j o g
SaJkosi per dvi dieni jis gė- riauti tolesniąi, jei Lenkai staKLAUSIMAS.
prieš ..bolševikus smarkiausia geležinkelių vagonų, 10 moto
bininkai tiesiog grūmoja re
tenai pakilęs didelis nepasi-įręs namie dirbdintus svaiga- čiokaus.
veikia raitarija, kuri išmokusi rinių vežimų ir daugybė viso
voliucija, jei jie su prievarta
Pittsburgh, Pa., Spal. 5. — tentkinimas
Kai->kurie bolševikų delega
del Californijos lus ir nuo to jo mintis buvus
visokių gudrybių nuo i< i tuo kios karo medžiagos. Tą mebus mėginami but paimti ka Čia suareštuotas Rusas 4radi klausimo. Vyriausybė rengia sudrumsta taip, kad jis neži tai sako, jog po šios dienos
met Lenkijoje veikusios gene džiagą bolševikai buvo pasi
reiviauti.
kalas Florijan Želeniak iš si į Suv. Valstijas prisiųsti nąs ką atlikęs.
bus žinomas Lenkų atsinešimas
rolo Budenny raitarijos.
rūpinę ofensyvai prieš Len
Brooklyno. Jo valizoj atrasta komisiją. Japonijoje tvirtina
Tai kokios baisios girtybės j taiką. Jie įsitikinę, jog suLenikų raitarijos priešakinėm kus.
PAAUGŠTINTI AMERIKOS daug dinamito ir radikalių ma, jog Californijos pasielgi pasekmės.
Lenkais jokiuo būdu nebus ga
sargybos, kurios be pertraukos
KUNIGAI.
lima susitaikinti, kol nebus
raštų.
mas neturįs sau lygaus pa
žygiuoja paskui betvarkingai BUVUSIO CARO BROLIS
N
Nuomoniaujama, kad jis, ra saulio istorijoj, jei Japonams
Rymas, Spal. 4. — Matyt, nugalėta pati Lenkija.
GYVAS.
Rymas, Spal. 5. — Sulig
atsimetančius bolševikus, atsi
Nas Lenkų imperijalizmas
si, žinąs, o gal prisidėjęs prie daroma tokia neteisybė ir pa darbininkų pakilimai, nurimŠventojo Tėvo noro, apaštali
dūrusios vos už 40 mailių nuo
pakėlimo baisios ekspliozijos keliami persėki oįimai.
,|sta. Nes karalius su dvarėnais šiandie taip palaidas, jog be
Jis gyvenąs pas Sijamo ka niu protonotaru paaugštintas
Minsko.
Wall gatvėje, New Yorke.
iškeliavo medžioti, gi ministe- įginklų jo negalima patvarky-.,
ralių.
}cun. A. Lane iš Oregon City,
Sulig pranešimų, kai-kurioTurbūt, jis bus paimtas New PIRKItE LIETUVOS VAL ris pirmininkas — atostogos- ti, gi su Lenkais imperijalisOre.; naminiais prolotais: kun.
se karo fronto dalyse^ bol še vi Yorkan.
tais tiesiog negalima susikal
S T Y B t S BONŲ.
na.
Paryžius, Spal. 5. — Laik M. Phelan iš New Yorko, kun.
kųspėkos arti visiško sudirbi
bėti.
mo. Vienoj vietoj, saikoma, ne raštyj Figaro, paskelbta žinia, E. J. Flynn iš Mount Vernon,
ma: Negalimas žmonėms gyve
JAPONŲ KARUOMENĖ
laisvėn paimta visa bolševikų jog buvusio Rusijos caro jau N. Y., ir .kun. L. L. Dunphy ANGLIJOJE BUS PASTA prie tokio darbo.
TYDINTA 500,000 NAMŲ.
SIUNČIAMA MANCHUGyvuoja stiprios darbininkų nimas be gerų ir tinkamų na
brigada kaipir be jokio susi- nesnysis brolis Micbail Aleks- iš Sutton, Neb.
androvič esąs gyvas ir gyve
RUON.
Privatiniu čamberlainu pas Tas atsieis apie du milijardu unijos, kurios griežtai prie mų. Bet namų negalima įTėmimo.
gyti be pinigų, o pačiam Lon
šingos tiems bedarbiams.
kirtas kun. J. Killin iš Phi/ Pripeties apskrityj po nedi nąs pas Sijamo karalių,
dolierių.
Tokyo, Spal. 5 — Japonijos
Sijamo karalius Crao Fa ladelphia.
Namų statymo ir kitos unj- donui negali but gražios ir lai
delio mūšio Lenkams tekę 1,Maha Vajiravud yra baigęs
Londonas,
Spal. 5. — Čia josTiupasakoja, jog naujų dar mingos ateities be gerų namų. karuomenės buryV^ pasiųstas
Sacramento, Cal., vyskupu
200 Rusų.
Kituose paskelbimuose at į Hunchun, Manchurijon, kur
mi'l it arinį mokslą Petrograde paskirtas kun. P. J. Keane iš pradėta nauja kampanija su bininkų minios galės susiau
Tautų Sąjungos komisija.
ir vedęs kažkokią augštos kil Oakland, Cal.
tikslu surinkti apie 150 mili rinti užmokestis išlavintiems kreipiama doma į žmonių svei aną dieną buvo atpludę plė
katą. Nes geri namai sumažina šikai ir daug nuostolių Japo
jonų dolierių pastatydinti nau darbininkams.
Tautų Sąjungos komisija, mės Rusę. •
kurią sudaro didžiumoje miliTečiausi darbuojamasi kaip ligas ir susiaurina i mirtingu nams padarę.
Apie tą caro brolį daug kar VOKIEČIAI MĖGINS PERS jus namus.
KRISTI ATLANTIKĄ.
•Londono apskričio taryba nors unijas sutaikinti su tais mą. "
tariniai ekspertai, vakar iške tų buvo pranešta, jog bolševi
Tad tam tikslui žmonės duo
liavo į Suvalkus.
kai jį nužudę. Sakoma, tas Londonas. Spal. 5. — Iš Ber sumanė- parūpinti 29,000 na bedarbiais ir manoma, jog
mų, kuriuose galėtų apsigy tikslas bus atsiektas. Nes pa da pinigų. Kasdien surenkama^
Korulsijon ineina: Prancū netiesa. Jisai iš Permės i« po
lyno pranešta, jog parinktiventi apie 145,000 asmenų. žadama unistams jokiuo būdu tūkstančiais.
zai, Ispanai, Japonai ir Ttalai. bolševikij sargybos pabėgęs
Chieago ir
priemiesčiai. —
niausi Vokiečiai lakūnai dar
Kai-kurie iš tų namų, sakoma, nenumušti užmokesčių ir ilKomisija pirmiausia buvo at- Siberi jon, gi iš tenai po algos
Gražus oras šiandie ir rytoj; ma40,000 namų jau statoma.
šį mėnesį mėginsią perskristi
vytkusi Varšavon. Čia prie jos I ir sunkios kelionės atsidūręs
busią pastatydinti pačiam Lon giems metams parūpinti tinkaža atmaina temperatūroje.
Atlantikp vandenyną su nauju
Neįiurint
trukumo
statomo
done, ikiti įvairiose apylinkė-[me' darbo.
prisidėjo Anglijos atstovai is Sijaman. Tenai pas karalių gy
Temperatūra vakar augšč. 74 1.,aliumininiu monoplanu, koks
sios
medžiagos,
visoj
šalyj
40,Rygos. Ir iš ria iškeliavo į venas ir temijąsis, kas veikiažemiausia 59 1.
Renkami pinigai.
baigiamas dirbdinti Zepelino se. . *
000
naifrių
jau
pradėta,
iš
kurių
Suvalkus. Pakeliui komisija, m Rusijoj.
Saulė teka 6:51, leidžiasi 6:25!
įstaigose. Sakoma, kelionę iš ' Sakoma, jog iš tų 5,000 na
keli
tūkstančiai
veikiai
bus
ga
Šianįie kaip čia, taip vi
sakoma, pasimatysianti
su
Nežinia, kiek yra tiesos toje Europos į Ameriką tikisi at mų ibusią pabaigti į pusmetį.
Pilsudskiu karo fronte]
žinioje.
GKvisi kiti — per penkerius suose kituose Anglijos mies tavi.
likti per 36 valandas.
tuose varoma smarki kampa
Be to apie 20,000 namų kitų
Ta komisija savo ofisą įs
metus.
\
nija surinkti statymui namų statydina privatiniai statydin
teigs Suvalkuose ir rys Lietu- IŠGELBĖTA ITALIJA NUO HARDING STOVI UŽ PRO
Unijos priešingos.
Svetimų šalių pinigų vertė, mai
to
jai.
'
Kadangi
čia
darbų
neper-j
reikalinga
fondą,
RADIKALŲ.
vių-Lenkų ginčus, pakilusius
nant nemažiau $25,000, Spalių 4
HIBICIJĄ.
#
Namų
statydinime
koope
daugiausia,
gi
bedarbių
gana!
Tuo
tikslu
paskelbimai
padel rubežių.
buvo tokia sulig Merchants Loan
ruoja
centralė
vyriausybė
su
daug,
tad
darbas
su
paskuba
dedami
ant
didelių
iškabų,
Majjon,
O.,
Spal.
4.—(RepubRymąs, Spal. 5. — Italijos
and Trust Co.:
42.000 bolševikų nelaisvėje
turėtų
but
vedamas.
skelbiama
laikraščiuose
ir
išlokalėmis
valdžiomis.
likonų
partijos
kandidatas
,
į
ministeris pirmininkas Giolitti
Anglijos sterlingų svarui
$3.49
Pilsudskį šiauriniam fronte paskelbė pareiškimą, jog Itali prezidentus, senatorius HardVisoj Anglijoj penkerių me Ii'ietuvos'100 auksinų
Pačiam Londone yra 200,000 mėtomais lapeliais. ' Žmonės
1.6%
, personaliai vadovauja Lenkų ja išgelbėta nuo radikalų. Dar ing, čia kalbėdamas'pareiškė, bedarbiaujančių buvusių, ka kviečiami pirkti bondsus. Pa tų laikotarpiu norima pasta Lenkijos 100 markių
.44
1.66
armijai. Paskelbta, jog pilnai bininkai pasikarščiavę ir gry- jog jis stovi už įvedimą pro- reivių. Jie nori pramokti dar- dėtas augštas nuošimtis už tydinti pusė milijono oiamų. Vokietijos 100 markių
14 fr. 88
nugalėta šešiolika bolševikų žta senojon gyvenimo vagon, hibicijos ir toji būtinai turi bo statyti namus. Deja, nelen- indėtu<; pinigus.
Tas atsieisią apie du milijardu Prancūzijos už $1.00
Italijos už $1.00
23 1. 95
Pav., paskelbimuose sako dolierių.
'gvas daiktas, juos pastatyti
nieko nelaimėję radikalizmui. but įgyvendinta.
divizijų.

sija
Lenkai Už 45 Mailių Nuo
Minsko

.
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čius, bet Henri Bloch duodavo
raruTiŲ KATALIKŲ oHama/ms aštuonis. Visi sunešė savo pi
nigus pas jį. Peterburgiečiai
gyrė Blochą, kad išmano da
Etaa kasdiena Išskyrus nedeldienhis.
lykus vesti. Gyrėsi ir jis pats.
PRENUMERATOS KAUTA:
OHICAGOJ IR UŽS1EHY#B:
Tik štai vieną dieną laikraš
$8.00
čiai praneša juodomis raidė
• U T . VALST.
mis: " H e n r i Bloch negyvas."
Metama . . . . v . $6.00
Pusei Meto
8.00 J į rado jo paties kambarėlije
Prenumerata mokasi lškalno. Lai pasikorusį ant telefono virvu
kas skaitosi nuo uisiraAymo dienos tės. Milžiniškame banke prie
ne nuo Naujų Meto. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiusi! ir didžiausios gatvės (Nevski 85)
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti liperkant kraaoje ar ezprese "Mo- tebuvo tik 25 rubliai. Žmonės
ney Order" arba įdedant pinigus t buvo sudėję milij'onus, o' gavo
registruotą laišką.
25 rublius. Tai buvo teisinga
" D r a u g a s " Publishing Co. bausmė už aritmetikos taisyk
2334 S. Oakley Ava. Ohicago. lių nepripažinimą, už įtikėji
Tel. RooseveH 7791.
mą, kad bankas gali padaryti
aštuonis ten, kur aritmetika
rodo keturis.

"DRAUGAS"

LIETUVOS MISIJOS PRANEŠIMAI.

*****
I

PRANEŠIMAS!

fžIšmok Gerą Amatą. Už
dirbk $35 iki $75 " • -

Turime gražių laiškų
LSVKŲ UŽPUOLIMAS ANT mis pajiegomis užpuolė mus.
Buk kirpėju. Kir
pėjai visur reika
1. Pas Tėvus,
4 Pas Seserį,
LIETUVOS.
Perėjo 8 Gruodžio liniją ir
laujami. Geriau
2. Pas Motiną,
5. Pas pačią i r vaikučius,
prasiveržė liM ežero Galatos,
sias amatas, mes
išmokiname į ke
3. Pas Brolį,
6. P a s Lietuvos mergaites.
Paskutiniu laiku Lenkijos Kapčiamiesčio upės Baltosios
letą savaičių, pri
Kiti šiaip su gražiomis eilėmis arba dainomis.
tyrimas
duodaprieš
agentų i r pritarėjų rupesniu Ančios. Protestuokite
mas mokinantiee.
Visi gražiai papuošti. Kaina vieno laiško su priAmerikos spaudoj tilpsta dau tuos naujus Lenkų užpuolimus
Vietos atdaroa Specijalls Krlaucysiuntimu 10c. Imant daugiau, biis pigiau. Imant daug
stės Skyrius, mokslas užganėdina
gybė melagingų žinių. T a i ir skubiai darykite viską su
nuleidžiamas nuošimtis. Ant vietos knygyne parsiduoda
pranešama, buk Lietuviai po stabdymui, nes Lietuvos vy
MASTER SCHOOL
dar
pigiau.
Kreipkitės:
190 JT. Stale St.
tarybų Kalvarijoj pirmieji pra riausybė sutinka taikiai ir be
Kampas
Lake
St. ant 4-tu lub*.
" D R A U G O " KNYGYNAS,
dėjo šaudyti į Lenkus i r kad tarpiai rišti rinčą Tautų Są
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, Dl.
Klimas.
tik dėlei tos priežasties Len j u n g o j . "
—
Tokia p a t y r a bendra padė I M I
kai pradėją savo antpuolius
ant Lietuvių fronto, kad buk tis."
mūsų
Užsienio
Ministeris ••Lietuvos Atstovybė Ameri
Dras Puryokis pasiuntęs tele koje y r a suteikusi šias žinias
Perkėlė savo ofisą po num.
gramą Lubomirskiui atsipra Valstybės Departamentui ir
Vaistininkas A. BELSKIS nupirko Bischoff'o Aptieką
4729 So. Ashland Avenue
šydamas dėlei to i r panašios 'pareiškusi, jog Lietuvos vy
Ppccijalistas
1900 South Halsted Street
nesąmonės,
kurios
eina
proriausybė
sutinka
taikiai
ir
DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ O G Ų
Dabar Cbicagiečiai Lietu
Patarnavimai
bei
patarimai
teisingai
suteikiami.
betarpiai rišti su Lenkais gin
Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo
viai tiki, kad vienas bankas Varšavą.
Tel.
Canal
114
2 ikį 5 Po Pietų; nuo 7 iki 8:30
čų
Mausimą
Tautų
gali padaryti šimtą ir du šim 3 e to, dėlei paskutinių įvy
vakare. Nedėliomis 10 Iki 1.
tu dolierių ten, k u r visi kiti kių Lenkų-Lietuvių fronte i r Sąjungoj i r protestuoja prieš
Telefonas Drerel 2880
naują
Lenkų
antpuolį
ant
Lie
rimtoji,
galima
sakyti,
oficijabepadaro tik tris dolierius.
Ankščiau a r vėliau tie Chica- )ė presą, daro visai netinkamų tuvos. Drauge buvo atremtos
ir visos neteisingos žinios apie
giečiai Lietuviai susilauks tos išvadų.
Kaip žinoma, Lietuvių dele pramanytus Lietuvių siekimus.
pačios bausmės, kaip ir Petrogradiečiai. Tegu tada nekalti gacija Kalvarijoj buvo pareiš Amerikos liuosnoriai Lietuvoj.
kusi, jog ji sutinka atitraukti
na kitų.
Praktikuoja M metai
^£š£L
Savo laike Amerikos Huossavo
karuomenę
iki
Gruodžio
Ofisas* 8149 So. Morgan St.
Mes sakome aiškiai: BankieE^&f&R***^
norių
atvykstant
Lietuvon
Kertė
82-ro St.,
Chicago, I1L
rių duodančių perdidelius nuo S dieną nustatytosios Anglų laukta su dideliu išsiilgimu.
O0^
*Zk,
SPECIJ A U S T A S
•r, t'Sį***.
Lietuvius Amerikiečiai skai šimčius pasisaugokite, nes jie ministerio Curzon linijoj, bet
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro/ niškų ligų.
yra pasiulusi Lenkams, kad ir Išvykęs Lietuvon Am. Lietu
to gana tamsiais žmonėmis ir yra vagys.
OPISO
VALANDOS:
Nuo 10 ryto
jie atsitrauktų nuo tos linijos vių liuosnorių būrys kone pil
apseina kaipo su tokiais. Kar
iki
8
po
pietų,
nuo
6
iki 8 valan
?»-!.
Bankai, kuriems ištikrųjų ir sudarytų neutralę zoną, kad name sąstate tarnauja karinė
-. * M for .Jdrt-"*
dą vakarą
tais mes patys duodame pro
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po pletsekasi, taisosi savo namus ir miestus Seinus ir Punską pa je žinyboje. Mintis apie Ame
;
T
^
M
*
*
"
Telefonas Yards 687
gų skaityti mus tamsuoliais, kitokį nekilnojamąjį
•'OlOKM
o
C©
turtą. likus toj neutralėj zonoj. Tat rikos brigadą nors mažame
ypač jei įtikime, kad už šim- Sukčius gyvena įsisamdęs sve
• ta. dolierių galima gauti trum- timame. Dar ir savo namus buvo reikalaujama vien dėdei mieryje vis-gi liko įkūnyta i r
tos priežasties, jog Seinuose prakilnus Lietuvių pasiryži
_ pu laiku kitą šimtą palukų.
turintieji bankai padaro žmo
mas lieka įrašytas į Lietuvių
... . Dievas gali padaryti, kad nėms skriaudų. Neturintieji ir Punske Rugsėjo 8 ir 9 die
kovos už neprigulmybę istori
Jeigu negali žindyt savo kūdikio, neban
aklas praregėtų, kad numirė savo namo tą padaro daug tan nose Lenkų karuomenė yra pa~
iiUCTuvre
jos lapus. Kaip teorija nuo
darusi
Žydų
ir
šiaip
gyventojų
dyk
su
visokiais
maistais,
bet
pradėt
iš
GYDYTOJAS
ER CHIRURGAS
lis atsikeltų gyvas, bet nei kiau. Kur y r a perdideli nuo
Ofisas
ir
Gyvenimo
vieta
syk gerai — duok jam tą maistą, kuris iš
3288 Soutli Halsted Street
Dievas negali padaryti, kad a- šimčiai ir savo namo neturėji plėsimą, stačiai biauriausias praktikos, arba idėja nuo tik
Ant viritou* InHersal State B u k
augino daugiau tvirtų i r kuningų. vyrų
Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo
ritmetikos taisyklės persikeis- mas, ten y r a ženklai, rodan skerdynes ir todėl sutinkant renybės skiriasi, tas pats išir moterų, negu visi kiti maistai sudegus
2 iki 4 po pietų/ nuo 7 iki 9 vak.
su gyventojų reikalavimu, kad dalies atsitiko i r su Amer.
• tų, kad prie dviejų pridėjus tieji ap&aulės rengimą.
Nedėliomis nuo 10 iki 2.
į
vieną
—
duok
kūdikiui.
jie vėl nebūtų Lenkų globai Ii uos noriais. Vienas, kitas per
__ du pasidarytų penki arba dau
TetefMNM Tards 8544
laiškus
nusiskundžia
del
savo
pavedami, i r buvo reikalauta,
giau.
kad šie miestai liktųsi neutra teisinio i r materijalio padėji
Visi bankai eina aritmeti
mo. Tai, girdi, negali valgyti
lėj zonoj.
kos taisyklėmis ir tiktai sulig
Tel. Drover 7042
valgio, ką visi Lietuvos karei
Tuo
tarpu
duodama
kai-kutų taisyklių bankai gali duo
{CONDENSED MILK)
rių laikraščių
interpretacija, viai valgo, tai jam nesuteikia
ti nuošimčių žmonėms už įdė
Dideli Amerikos kapitalistų
IiTETUVIS DENTISTAS
Tai maistas, kuris budavoja tvirtas kojas
ma jokių privilegijų i r apseitus pinigus. Kas nežino tų laikraščiai susirūpinę perdaug jog Lietuviai reikalavę tos zo
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
ir sveiką kūną. Pagirtas i r patariamas gy
nama su* juo, kaip ir su kitais
Seredomis nuo 4 lig 9 vakarą
taisyklių, tas įtiki sukčiais atviromis Amerikos durimis. nos tik tuo tikslu, kad sustip
dytojų del jo augštos vertės i r tinkamo
4718 SO. ASHLAND AVENUE
ir t. t. PanašuR nusiskundimas
arti 47-tos Gatvės
žadančiais nežmoniškas palu Sako, pastaraisiais laikais per rinus bolševikų padėtį arba
sudėčko.
Amerikiečio
y
r
a
suprantamas,
kas. Pirmo, antro, trečio įtikė daug atkeliauja ateivių. Nau kad praleidus p e r ją internuo
bet užuojautos susilaukti ne
Yra ekonomiška naudoti Bagle Brand viso
jusio žmogaus sukčius nepri- jas vargas. Sako, tie ateiviai tus Prusnose apie 40,000 Rusų
gali.
Lietuvos
kareiviai,
lygus
kiems reikalams namuose ir ant stalo, kur pa
gauna. Tada jie tampa jo tei čia ineša nuosavus papročius, kareivių.
prastai pienas ir cukrus naudojama. Mėginbroliai Amerikos liuosnoriams,
Kaip žinoma, Lenkai nesu turi daugiau teisės nusiskųsti,
singumo skelbėjais. J i s nepri- neramia dvasią. Neklauso, kuo
kit jį su kava ar kokoa, ir visiems virimo ir
kepimo tikslams.
gauna kartais pirmo šimto, ar met norima juos "suameriko- tiko palikti nė Seinų, nė Pun nes metais, o ne mėnesiais tar
1900 S. Halsted S t r .
ba net pirmo tūkstančio jam ninti."
sko neutralėj zonoj, ir iš Kal nauja Tėvynei gindami ją.
Jeigu kūdikis naktimis verkia—jeigu nerTel Canal S U S
įtikėjusių žmonių. Tada jis tu
varijos išsidangino grasinda Kas iš Amerikiečių mano,
vuotas
ir
atkaklus
—
jeigu
neauga
vogoje,
Tad ir šaukia tie laikraščiai,
Valandas: 10 ryto iki f vakare
ri jau tūkstantį jį garbinančių
mi, kad nuo 6> v. ryto, Rugsėjo kad neprigulmybės gynimas
pasiuskit
šiandie
kuponą
reikalaudami
Gyvenimas
kad ateiviams Amerikos durvs
e
asmenų. Tie, atsėmę savo pi
19 dieną, pradėsią savo antpuo yra lengvas daiktas, turėtų
S S U W. 63rd Str.
dykai Kūdikių Knygos i r maitinimo ins
butų
aklai
užkaltos.
Amerika
Tei Prospect S4«ff. v
nigus, jį giria. Už tat sukčiui
trukcijų jūsų kalboje.
liūs. I r Rugsėjo 19 dieną iš bent metus liuosnorių pabūti
neša pinigus kiti. Tų nešan turi but tik amerikonams.
Varšavos Associated Press a- ir nors, dalelį sunkenybių i r
Neseni
dar
laikai,
kuomet
THif B0RDEN C0MPANY
čių pasidaro trys i r penki
gentura jau skelbia apie t a t ant savo pečių paimti. Supras
Kejr York
tūkstančiai ir daugiau žmonių. tie patys laikraščiai karštai pasigirdama, kad mūšiai pra tų tada, kad laisvė švilpau
Telefoną* Fnllm—
Insteigta 1857
i
stovėjo
už
atviras
duris.
Bet
sidėję.
Gautosios
žinios
iž
jant neįgyjama. Dauguma ASukčius nuo vienų ima pi
Dr, P. P. ZALLYS
tuomet kitaip butą. Čia kapi Kauno patvirtino, jog Lenkų raerikos liuosnorių tą j a u su
rt
Lietuvis Dentistas
nigus, kitiems atiduoda. Taip
talistams buvo reikalingi sa žvalgyba į pietus nuo Seinų prato i r todėl nusiskundžia,—
10SO1 So. Mlohigan Aveaue
jisai daro i r metus i r dvejus,
%
Iškirpk Kuponą. Pažymėk Knygą. Pasiusk jį šiandie
Rosetend, 111.
vos rųšies vergai.
pradėjo žygiuoti pirmyn, bet kodėl, girdi, visi kiti, ką yra
VAiAJTDOS; » r/to Ud »
kartais i r ilgiau, iki kol jis
rel. Pullman 342 i r 3180.
J**-***
* * * * * • • • • • * * # * • • • •
Lrlty
• • « • • • • • • • • • • • • • # •
Tie vergai savo prakaitu pa Lietuvių kareivių ugnimi buvo pasižadėję į Lietuvą liuosnomato, kad pas jį susirinko gagamino jiems didelius turtus.. atmušti. Lenkai išpildė savo riais vykti, iki šiolei Ameriko
Street
šute
(f.)
į r na didelė krūva pinigų. Tada
Ir butų buvę viskas gerai, jei grasinimus Kalvarijoj i r pir je tebesėdi Ištikro, jų yra
?*•
i > « » » « m» »į£
jisai tą krūvą pinigų pagrie
Kūdikių Gerovės Knyga
Nurodymų Knyga
jie nebūtų susipratę ir nebūtų mieji užpuolė ant Lietuvos.
Telefonas Boulevard 9199
likę čia gerokas būrys. Pasi
bęs pabėga, kur niekas negali
•
pareikalavę sau žmoniškų teižadėti i r neišpildyti — nėra
Ui
• jo surasti.
Be
td
tvirtinama,
jog
Liesiu.
\
n 11 Ml f.
tu viai atsisakę tartis Tautų pagirtinas dalykas. Nuo tokio
Tada visi tamsuoliai, įtikė
Šiandie nauji ateiviai nerei Sąjungoj, kad "užkimsę au dalyko, kaip nuo šešėlio, neat
DENTISTAS
—s—
ari
jusieji
•dideliems
nuosim- kalingi, nes ir čia esančių ne
3331 SonUi Halsted Street
sikratysi. Todėl tie 140 vyrų,
sis
V
ir
nebenorią
atiduoti
Tau
Valandos:
9—13 A. M.
eiams ir norėjusieji didelio lengva patvarkyti.
apie
kuriuos
minėjo
roaj.
Ža1—5?
7-—S P. H .
tų Sąjungai rišti klausimą apelno, o nesuskubusieji atiDeja, ne vieni kapitalistai pie sieną tarp Lietuvos ir Len- deikis savo pranešimuose, ne
———
'
•
begalėdami arba nebenorėda
traukti savo pinigų iš suk-1 valdo tą garbingą Washingto- kijos.
S
=
čiaus, pasijunta netekę viso no žemę. Savo didžiumoje čia
mi savo " į ž a d ų " išpildyti,
Kad
t
a
t
viskas
y
r
a
prama
BELTHOVEN'O KONSKKVATOKIJCME muzikos mokslo m e t a s . .
Dr. i. E. MAKARAS
ką turėjo. Tada jie kaltina vi sudaro valdžią liaudis, per
turėtų
bent
dalį
mėnesinio
už
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d.. 1920 m.
Lietuvys Gydytojasta*Chirurgas
sus tik ne save.
liaudį ir liaudžiai. Prie to rei nyta neteisybė, patvirtina gail* darbio paaukoti Lietuvos ka
Ofisas HMK* So. Mtebigan Ave.,
Mokinama
j
vairių
muzikos
šakų.
Užsirašyti
galima
bile
kada.
Labai liūdna, kad tiems sve kia taikinties ir kapitalistams. ta Lietuvos Atstovybės Ame reivių arba i r tų pačių nuvy
Va.1. 10 iki 12 r y t e ; 2 iki 4 p o
3259 South Halsted Street
Chicago, 111.
rikoje
nuo
Vice
Ministerio
Kli
Piet, 6:3t iki S: 10 vakare.
timtaučiams sukčiams prigau
Telefonas Boulevard 9S44
kusių
Lietuvon
Amerikiečių
Uesidencija:
10688 Perry A v a ,
mo ka/blegrama:
—»—»
dinėti "Lietuvius padeda Lie
= = = = =
8 iki 9 ryte, S iki 6 vak.
* •• ' " >
'«
liuosnorių' reikalams.
•• •••
i .;
.
i
' i•
i *
y
w
m
"Užvakar
ir
vakar
(Rug
tuviai.
Tie pagalbininkai
Liet. Informacijos Biuras.
lIEI&HJHIBIIIIIIHIinillIIIII
sėjo
20
i
r
21)
Lenkai
didelėgauna pusėtinai pelno, kol
M M
sukčiui sekasi. Bet kada jis
-*_.
, Rugsėjo 16, 1920.
Jeigu norį sulaukti šimtme
S. D. LACHAWICZ
kant
vidujinį
jos
gyvenimą,
pabėga, tada jie vieni paten
Tautos Fondo vardu užgiriu
REAL
ESTATE
LMTTUVYS GKABORIUS
čio nereikalaudamas gydytojo
|Patarnauju laidotuvėm koptftlMuia. lUi
ka policijai į nagus ir tai be aukų rinkimą "Vaikelio Jė visko reikia, visko trūksta, ir pagelbos, t a i :
Kale
raeld&u
ataiteakt . o mano darbi
Turime 4aug įvairių namų aut pardavimo aorigu
Jutfta ufceaaediati.
pinigų. Pinigus išsineša pats z a u s " Draugijai, Kaune, ir į-mes skaitykime save laimin
tieji įgyti savo nuosavą nanuį reikalaukite nųo mūsų
|3»14 W. 33rd PI.
Caicafo,
Kasdien vėdink savo kam
Canal
21
sukčius su savo giminėmis. \ sakau Tautos Fondo skyriams, gais, kad turime progos įdėti barius.
pilno sutašo. Priduodami savo vardą pravardė i i ant
rašą, per pacta. Skubinkite pasinauduoti iš progos, nes
Tris iki penkių nuošimčių kad malonėtų suteikti paramos vieną-kitą plytelę į kuriamąjį
Čiaudėjant arba
kosėjant
namus parluodarae labai greitai mus prieinamos kai
pinigas gali atnešti teisėtai be minėtosios Draugijos atsto mūsų nepriklausomybės namą. visada nosine arba ranka pri! • • ' • » • •
• • • • •
nos.
Norintieje
parduoti
nam&
i
r
gi
kreipkitės
p
a
s
'
A.
PETRATIS
S. FABUOITAS
Tat
duosnia
širdimi
ir
linksniu
žmonių skriaudos. Kas gauna vams, kurie pasišventė tam
deng burną ir reikalauk, kad
mus, o mes patarnausime teisingai. Mes taipgi apsaugo
veidu remkime i r auklėkime draugai tą pat darytų.
A. PETRATIS k € a
dešimt nuošimčių, t a s kamnaudingam darbui.
mo
namus
ir
rakandus
nuo
ugnies.
Pinigus
siun&ame
Mortgage Bank
nors daro skriauda* •žinodamas
Gerbiamieji Lietuviai Ame Lietuvos našlaičius, kuriuos
Dabok, kad rankos visada
tUtAJL ESTATE—INSURAHGE
l
Lietuva
pagal
dienos
kurso.
Pinigus
skolinama
ant
arba nežinodamas, norėdamas rikiečiai! Nesakykime, kad tų savo globon pasiėmė "Vaikelio butų švarios,* ypač prieš valSmropean American B v e a u
pirmo morgečio ir ant G% nuošimčio.
J
ė
z
a
u
s
"
t)ratfgija!
Siunčia F t e i c u , Parduoda
arba nenorėdamas.
ganė nuprausk.
aukų jau ^perdaug. Lietuva
. VILKAS & KAZANAUSKAS CO.
Su pagarba,
Pirm dešimties su viršum daugiau paramos reikalinga,
Užsilaikyk rimtai. Rūpestis
HGTABaVrciAS
2242
W.
23
Place
Phone
Canal
1066
metų Petrograde (Rusijoje) negu mes jai duodame. Dabar',
Kun. K. Urbanavyčitti, yra didžiausiu, sveikatos prie
set w. «*th Str.
C * oago, &.
Sll
visi bankai duodavo 4 nuošim- kuriant naują Valstybę ix tvar
Tautos Fondo pįrm. šu.
!•••••••••••••••••••••!
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Dideli Nuošimčiai
Didelė Nelaime.

DR. CHARLES SEGAL

LIETUVIS

DR, G. M. GLASER

J M,

DUOK KŪDIKIUI GERIAUSI MAISTĄ

Kapitalistyi Šauks
mas.
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I
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DR. S. NAIKELIS

73crrdwf

EAGLE BRAND

Dr. C. Z. Vezelis

Dr. A. L Yuška I f

k
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ffi. G. KASPUTIS

•

MUZIKA

T. F. SK, PRANEŠIMAS.

A. VILKAS ir B. KAZLAUSKAS

mm ' " " I ! > '
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Trečiadienis, Spalis 6, 1920 m.
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B. Daumantaite ža vejančiai tų, o Lenkai nori atnaujinti tą
padainavo duetą, kad net bu darbą. Vienas kitam pavydė
vo iššauktos pakartoti. Paskui dami susipešė. Šiandie pasau
ADVOKATAS
I
solo dainavo p. S. Stapulionis. lis mato sergančius viena liga
a .a • • • • • » • •
Ofisas Didmiesty j :
Jis savo gražiu balsu užžavėjo ir nepritaria nei vieniems.
vos jaunimas, kad vaikinai,
CICERO, ILL.
29 South La Salle Street •
žmones. Rankų plojimu buvo
Viktas
Rasimas.
tik 16 metų turėdami stoja
KambarLs 334
iššauktas ir turėjo pakartoti.
Telefonas: Central 6890
\
Kaip kitose Chicagos Lietu Lietuvos armijon ir eina gin
Reikią pažymėti, kad šitame
feiuomi pranešu West Puilmano Lietuviams, kad aS
vių kolonijose, taip ir pas ti tėvynę nuo priešų.
GRAND
KArtUM
LIETUvakare p. Stapulionis parodė
Vakarais, 812 W. 33rd St.
atpirkau didelę ir gerai įrengta aptieką nuo E. F. Bogie,
mus gyvuoja A. L. R.-K. Fe
VIAMS.
Žiūrint į tuos paveikslus te-, savo stiprų balsą.
Telefonas: Y a r d s 4681
po numerių 523 W. 120th St. Tai-gi meldžiu savo tau
deracijos skyrius, kuris dar lo klausimas: gi Amerikos
JUOZAPAS
MARGELIS
Po to kalbėjo klebonas kun.
tiečių atsilankyti pas mane su receptais ir su vaistų rei
buojasi Bažnyčios ir tautos la Lietuviai, ar visi darbu ir au
•••••••••••I
F. Kemėšis ir-gi apie labdary
Draugo" Agentas persikėle
bui. Jis jau daug yra nuveikęs komis prisideda prie sutremikalais, o aš užtikrinu ro^onų ir teisingą patarnavimą.
=
bę. Jis sakė, jog šita idėja yra į naują vietą 509 W. Leonard St. = = = = =
naudingų darbų ir gamina mo Lietuvos priešų. Daug yra
Prie šios aptiekos yra pašto stotis, American Express
prakilniausia už visas kitas i* N. W. Ten jis turi krautuvę šu
PINIGAI [ f ^TUVA.
tokių, kurie nei cento nėra da dejas, nes ji yra paties
pienus naujiems darbams.
Siysk pinigus i Lietuvą, per
Co. agentūra ir geriausia įrengta soda fountain.
įvairiais daiktais. Patarnauja ga
mūsų
atstovą
Joną
Kastėną,
o
vė
tėvynės
reikalams,
bet
Rugsėjo 26 d., 1 vai. po pie
Išganytojo^Kuris būdamas ant vime šipkorčių ir siuntime pinigų
jisai važiuoja j Lietuvą su pini
priešingai
dar
ėjo
prieš
tuos
tų bažnytinėj svetainėj sky
gų
siuntimo reikalais. Jisai per
žemės mokino žmones mylėti į Lietuvą.
veš
ir ypatiskai paduos pinigus
rius laikė susirinkimą, kurį I reikalus, nes kenkė kenkia vi- artimą. Ragino rašyties Lab. Pas jį galima gauti pirkti mal
visiems jūsų giminėm ir pažįsta
miem be jokių sutrukdymų ir
atidarė pirmininkas J. Moc šokiam geram darbui.
užsiprenumeruoti
Sąjungon, nes, sakė, ta draugi daknygių,
be jokių nutraukų. Jisai išva
Toks daugelio
mūsiškių ja tiktai rūpinasi likimu mū "Draugą" ir kitokius reikalus
523 Wcit 120 Street
W. Puflman, 0L
kus. Maldą atkalbėjo vietinis
žiuoja Spalio 12 dieną.
atlikti.
klebonas. Paskui buvo perskai veikimas turėtų paskatinti tė- sų našlaičių.
Federal Agency Company
Tiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiitiiiiiiiifiiiiiiifiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiifniiiiiiiiiiiiiii
vynmylius
prie
didesnio
darbo,
tytas protokolas ir išduotas
= 666
W.
18th
St.,
Chicago.
Abiejų kunigų kalbos nebu
raportas iš Federacijos Chica prie spartesnio veikimo. Tu
vo tuščiu balsu, šaukiančiu gi
gos apskričio susirinkimo. Ra rėtume greičiau išpirkti L. L.
rioje, nes kuopon įsirašė virš
J. P. WAITCHES
portą išdavė p, J. Šliogeris ir bonų mums paskirtą kvotą, nes
REIKALINGI.
ATTORNBY AT LAW
tie bonai pagamins kulkų, ku 20 naujų narių.
vienbalsiai buvo priimtas.
DR.
S.
BIEŽIS.
' LIETUVIS ADVOKATAS
Po prakalbai dar kelios mer
METtTVIS GYDYTOJAS
riomis
Lietuvos
armija
ap
3107 So. Morgan Street
Vai. Vakarais 7 Iki 9.
Pb to sekė raportas iš Fede
Vyrai del plieninės wareI R CHIRURGAS
Nedėliomis
11
iki
1.
gaitės
gražiai
padeklemavo
CHICAGO, ILLINOIS
2201 West 22nd Street
racijos Kongreso. Šitą, išdavė gins tėvynę ir jos sostinę Vii" eiles, o p-nia Širvaitienė, kuri house. Pastovus darbas. Gera
'4509 S. Ashland Ave. Chicago, III.
Telefonas Y a r d s 5032
Tel. Canal 6222
'
Ptione Yards 1058
Valandos:
— 8 iki 11 iš r y t o ^
atstovas Z. Krikščiūnas. Jis, nių. ^
mokestis ant naktų.
Res. 8114 W. 42nd Street
savo
malonių
balsu
jau
nesy5
po.
pietų
iki 8 vak. Nedėllo- .
McKinley 4988.,
Tai-gi, kas iš springwaliekaipo geras tėvynainis, žino
mis nuo 5 iki 8 vai. v a k a r e .
kį stebino «detroitiečius, žavėjo kokiais tikslais važiavo čių dar yra be L. L. P. bono,
Joseph T. Ryerson & Son.
imfHfiuimniiiiiiiHHiiiimiiifiiiimuim
jančiai
padainavo.
P-nia
Šir
=
įsigykite,
Resid. 1139 Independence Blvd.
Kongresan, tat ir raportas jo nieko nelaukiant
Paieškai) savo pusbrolių Kazimie
Telefonas Van •Buren 204
?~ggĮSg^g~SSSSigiggg
vaitienė nesenai dar yra at
ro Ir Antano Kanaverskių, paeinančių
buvo gražus, už kurį susirinki Bonų galima pirkti pas stoties
16th & Rockwell Str.
PRANEŠIMAS
iš K a u n o red. Panevėžio par. Razolimas išreiškė padėką atsistoji iždininką p. J. Grudį arba pir-' vykus čia iš Pensilvanijos, o
mo Valsčiaus, Žvilgrždžiunių
kaimo
Dr. M. T. STRIKOL'IS
tiek
jau
kartų
pasirodė
Detroi
Klonių
parap.
Apie
9
metai
Amerike.
mininką
J.
Aukštaitį.
mu ir dideliu delnų plojimu.
3 Duris
Lietuvis
Gydytojas i r Chirurgas
R u s a s Gydytojas i r Chirurgas
Pirmiau gyveno po num. 10000 State
to
scenoje.
Garbė
mums
turėti
P
e
r
k
e
l
i
a
ofisą j P e o p l e Teatrų
Tą vakarą parduota daug
Street, Chicago, 111. Tūrių labai svar
— —
Specijallstas Moteriškų, Vyriškų
Toliau svarstyta
kaslink
1818
W
.
47th
St.
Tel. « o u I . 180
tokią dainininkę.
bių reikalų prie jų norėčiau su jais
Vaikų, ir visų chroniškų ligų
1
paveiksle
ir
atviručių.
Už
įValandos: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8
—
Chicagos laisvamanių tarybos
susi rasit. J i e patys a r k a s apie juos
VALANDOS:. 10—11 ryto 2—3 p o
L
Paskui
dainavo
vyrų
kvarte
vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.
pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 18—12 d.
neteisingų užsipuolimų ant žengos ženklelius surinkta 30 tas ir visas choras,vedamas var
žinote praneškite šiuo adresų:
Res. 2814 W . 48rd Street.
Ofisas 3354 So. Halsted St., CHicago
Nuo ryto iki piet.
dol.
20c.
Pinigus
priėmė
p.
LIETUVIŲ
AT
YDAI
1
Antaną* Petraitis,
dienraščio "Draugo.'' Chica
Telefonas Drover 8893
Tel. McKinley 283
goninirtko
A.
Aleksio.
Progra
Lietuviai
K
r
u
t
a
m
u
Paveikslų
Išdirbyste
834 Hulllns Str.,
Baltimore, Md. lllimtIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIttmilIlIlII
gos laisvamanių taryba suva Vaškas.
didelė proga klabena per Interma baigta Lietuvos himnu. c\tyštiiiPhotoplay
Corp., kuri atidarė di
Visiems atsilankusiems tan
džiojus žmones, nes kviesda
Vakaro surengimu daug pa delė k r u t a m u paveikslų (filmų) i i - ^iiiiiiiiiifiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHftiiniiiiiiiiiiffiiitiiiiiiiiifiiiaiiiiiitiiiiiitii
ma į Auditorium teatrą Rug vakarėlin ir už padarytą tėvy sidarbavo kuopos pirmininkė, dirbyste ir jau išsiuntė 2 žmones Lie
tuvon ir kitas Europos šalis iš k u r
pjūčio 15 d. skelbė, kad bus nei naudą, tariu širdinga ačiū. p-nia F. Perminienė, kuri ir bus traukti paveikslai visokios rūšies
ir bus randavojami po visą Ameriką
J. Aukštaitis,
pirmas Lietuvos prezidentas ii
programą gabiai vedė gražiai ir kitas šalis k u r neš labai didelę nau
L. L. P. St. pirm.
kiti iš Lietuvos svečiai, o kada
perstatinėdama kalbėtojus, <!<•- dą kiekvienam akcijon'teriui.
Akcijos d a r parsiduoda po sena
"Draugas," tarnaudamas Lie
klemuotojas bei dainininkirs. kaina. $10.00 akcija ir jos t r u m p u lai
DETROIT, MICH.
tuvai parašė, kad nelaikąs
pakeltos aukščiau.
P-nia Dapkienė taip-gi daug ku busIntereft*
Photoplay Corp.,
džiaugties Vilniaus atgavimu,
pasidarbavo. J i ta»n vakarui 170S C«jn*m St., S. S. PiUKburgh, P a .
Rugsėjo 26 d. Labdaringo
kuomet tą dieną jis buvo dar
i s vietos pramoninkų surinko
I
bolševikų rankose ir kad Ch. sios Sąjungos 19 kuopa buvo daug nesvaigmančių gėrimų.
Paieskau Brolius P r a n c i š k a u s h*
laisv. taryba p. A. Smetonos surengus vakarą su programa P-as Tvarkunas daug darba Kazimiero
Simanavyčių,
jie prieš
karą
gryveno
Amerikoj
vienas
IllinoTai-gi nieko nelaukdamas tuojaus pasiųsk savo seniems tėvukams, bnolukams, se
vardą pavartojo kaipo prie pobažnytinėje svetainėje. Pro vos prie bufeto ir kitur.
jaus Valstijoj o kitas PensylvanUoj.
sutėms ir giminėms kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos. Tau fie keli doiieJie patys a r kas apie juos žinote k u r
monę sušaukimui žmonių te- grama susidėjo iš prakalbų,
jie
gyvena
prašom
atsiliepti
šiuo
Žmonių buvo apie 200. Pelno antrašų:
riai nieks, o jiems didele pagelba ir džiaugsmą suteiksi.
atran, tai už tokią tiesą tary dainų ir deklemacijų.
Antanui Simanavičiui
Piningus siųsk per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE, kuri atidarė savo sky
ba begėdiškai apšmeižė "Drau
Vakaro vedėjum buvo tos bus apie 80 dolierių.
Raseinių paštą.-.
Vargo Žiedelis.
rių CHICAOOJ. Per šį skyrių taip-pat galima pirkti laivakortes, siųsti daiktus Lietu
Šimkaičių Valsčius,
gą" ir visus katalikus. Todėl kuopos pirmininkė p-nia F.
liliudilų kaimas,
_
von. Taip-gi persiųsti piningus padėjimui Lietuvos Bankose:
METUVA.
Ciceros A. L. R-K. Federaci Perminienė, kuri pirmiausia
*
SKAITYTOJŲ
BALSAI.
jos 12 skyrius smarkiai pro perstatė kalbėti kun. Ignotą
—
~
padėti ant neapribuoto laiko 100 auksinu moka 3%
<Jarage
a
n
t
pardavimo
75x130
77
testuoja prieš tokį begėdišką Bereišį, vikarą Šv. Jurgio pa
60 automobili) vietos, 4,000
Piningai padėti ant vienu metu lauko 100 auksinu moka 5%
Rusų bolševikų karas su gatves,
užsipuolimą ant dienraščio rapijos. Gerb. kalbėtojas pla
mėnesinis įplaukos galima
patekti
Pūlingai padėti ant dviejų metu laiko 100 auksinu moka 7%
Lenkais.
turtolu per keleto mietu, galima pra
"Draugo" ir reikalauja, kad čiai išaiškino padėtį ir likimą
dėti su 10,000, labai gerai vietoj. At
Chicagos laisv. taryba at nuskriaustų varguolių, o ypač
sišaukite
asabiškai a r Laišku
Važiuojantiems Lietuvon parūpiname paspirtus ir kitus reikalingus dokumentus
Matoma, kad pasaulis ne
P . A. Mateika
šauktų tuos savo purvinus našlaičių šitame pasaulyje, mėgsta Rusų bolševikų, bet jis
teisingai ir sąžiniškai. Už darbą garantuojame.
7711 8. Morgan St.
,
šmeižtus.
kurie yra apleisti ir paniekin nemėgsta ir Lenkų. Lenkus Tel. Y a r d s 11SM
Central 45
ti; išdėstė, del ko taip yra ir slogina jų pagyra. Visi Lenkai
Vardu Federacijos 12 sk.
ragino kiekvieną, kuris turi serga poniškumu. Ponybė at Parsiduoda mūrinis n a m a s dviejų
J. Tripeikis.
savo širdyj meilę Dievo ir ar neša skriaudę, dailininkams, pagyvenimų, lietuvių apgyventoj vie
Main Office
Chicago Branch Office
toj. Ant antrų lubų t r i m s mažoms
timo, dėties prie šitos draugi todėl darbininkai žmonės, pro šeimynoms, o apačioj kokiam nors
SPRING VALLEY, ILL.
414 W. Broadvvay
3249 So. Halsted St
Prie n a m o y r a gar adžius 2
jos, duoti aukų: kas mažai testuoja del pagelbos Lenkams. bizniui.
automobiliam. Del informacijų kreip
So. Boston, Mass.
Td. Yards, 5693
Chicago, H.
Rugsėjo 21 d. mūsų koloni- gali, teduoda mažai, kas dau Nepigiai atgiję iš vergovės kitės:
*> V A L A N D O S : K a s d i e n a n u o 9 v a i . r y t o i k i 6 v a k a r e . U t a r i i i n k a i g , K e t v e r g a i s i r S u b a t o m i s
r a u g a s " P u b l . Oo„
Lenkai greitai užsikrėtė po 2334 So." DOakley
jon buvo atsilankęs p. Vaškas giau, teduoda daugiau.
Ave.,
Chioago, m . I
nuo y vai. ryto iki 9 vai. vakare, t
\
niška
liga:
pavergti
mažesnes
Pabaigus
jam
kalbėti
jaunos
ir rodė indomius paveikslus iš
Lietuvos. Publikos susirinko mergaitės gražiai padeklemavo tautas. Tę, visa mato pasaulio Parsiduoda g r o c e m e su Tisais s t u - tTiii»itiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiittiitiiiiiiiiiitttiiiiiiiiiiiiiiiSfiiiiiiiiitiiifei«itfttiiiiuittuasiiiiiiiifiiiiffiiiiiiittiiuittiiitiiiiiiiiiittiiiittiiiii
nemažas būrelis ir visa gro porą eilių, gabi pijanistė p-lė darbininkai ir nemėgsta. Ru bos rakandais galima ir viena atsky
žėjosi Lietuvos atvaizdais. Y- Jaugutė paskambino pijaną, o sai ir Lellkai stovi vienaip. riai g r o c e m e priežastis savininką 18=
važiufoja j kitą miestą.
paįngai visiems patiko Lietu- dainininkės. D. Gustaičiutę su Rusai gėrė kraują svetimų tau4450 H. Hcrmitage Ave.

v. w. RUTKAUSKAS"!

LIETUVIAI AMERIKOJE.

•

PRANEŠIMAS

West Pullman'o Lietuviams

i

„„„ j

A. KARTANAS, Aptiekorius

v

Dr. M. Stupnicki

•

f

••

J

DR, A, A. ROTH,

.

•

| Kokią Kalėdų Dovaną
Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon?
Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana!

•

•

_

—

_

Lithuaman Sales Corporation

— •

LIETUVIAI Važiuokit Tiesiog j LIETUVA

——

Ant Pardavimo

I

1

I

I
Negirdėta proga gauti gražų •
dviem pagyvenimais mūrinį na
mą ir taippat gerai išdirbtą biz S
nį. Pirmos klesos knygynas ir ci I
garų krautuvė. Namuose naujau
si įtaisymai, kaip va: visame na
me gazas, geriausi elektros įvedi
mai, maudynės abejuose pagyve I
nimuose, basementas, akmens pa \
matas 2 pėdų ir 18 colių storas. •
Grindį s basėm en te cementinės. 1
Garu šildomas visas namas. Su :
ros naujausio įtaisymo 1-mas pa
gyvenimas—pirmos klesos kny
gynas ir cigarų krautuvė kampas B
47-tos ir Wood gatvių. Grindįs
muro, durįs ir langai ąžuoliniai.
2-ram pagyvenime durįs ir langai
taippat ąžuoliniai.
Parduosiu namą ir biznį vi
dutine kaina dėlto, kad išvažiuo
ju į Europą. Atsišaukite tuojaus į

i

•

s

-- ,

'

—

' '

Kaina į Eitkūnus $ 1 3 0 .
Pasportus parūpiname greitai ir atsakančiai. Pinigus siunčiame pagal Dienos
Kurso, o ant sumos virš $1,000.00 dar pigiau.

Šimtai žmonų išvažiavo per mm ir viai pasiekė Lietuva laimingai.

S. L. FABIAN

A. PETRA71S

i

'

*

ffff Wt f f f t f , ffl
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P. Makarevvicz,
1757 f. flth SU Chicago, B . •
m i <

EUR0PEAN AMERICAN BUREAU
/

A. PETRATB ir S. L. FABIAN Vedėjai

80£ West 35-th St., (kampas Halsted)
Adara Vakarais: Utarn. Kfrtver. ir Subat. ilu 9 vai.
+~t~

—

Chicago, IIL

DRAUGAS
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Trečiadieniu Spalis 6, 1920 m.

/
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LIETUVOS LAKŪNAI, ARTILERISTAI, INZINERIAI, PĖSTININKAI, RAITELIAI IR KITI M V Y N A S
GYNĖJAI BUS RODOMI SEKANČIOSE VIETUOSE:
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiaiiicsitifiiiifiisiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif
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CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES.
Trečiadienis, Spalis & d.,
gv. Brunonas.
Ketvirtadienis, Spalis 7 d.,
ŠV. PAN. MAR. RAŽ.
NIEKO GERA IŠ PROHIBI
CIJOS CHICAGOJE.
Svaigalai šinkuojami kaip se
novės laikais.
•

Federaliu prohibicijinių agentų viršininkas, majoras
Dalrymple, paskelbė pareiš
kimą, jog Chicagoje daugelis
bravarų d ir bd i na tikru alų ir
ta alų saliunininkai viešai par
davinėja. Daugiau tūkstančio
saliunų šinkuoja tikrą alų ir
degtinę. Lygiai kaip senovės
lai-kais.
Agentų viršininkas sako,
jog miesto policija nesirūpina
palaikyti prohibicijos įstaty
mą. Tai visa palieka jam ir
jo agentams. Kad tuo tarpu
jis pats negalįs aprėpti visų
miestų. Jo žinybai pavesta ke
letas aplinkinių valstijų. Tam
tikslui turi permažą skaitlių
agentų. Praeito kongreso se
sija atsisakiusi skirti dides
nes išlaidas. Nes jau ir taip
perdaug išsilėsuojama su pro
hibicijos palaikymu.
Maj. Darlymple apturi daug
rugojimų ir išmetinėjimų. Bet
jis vištiek nieko negalįs pada
ryti.
Jis sako, jog Cliieagoje ir
kitur prieš prohibiciję atsine
šamą tiesiog su pasišiaušimu.
Publika tiesiog revoliueijiriė.
Gi jei kokiam patvarkymui
publika priešinasi, tenai mažai
ką, arba nieko negalima lai
mėti.
Policijos atsinešima< į pro
hibicijos klausimą tiesiog ste
bėtinas. Policija pati priside
da prie parupinimo saliunams svaigalų. Policija ap
saugoja vežamus svaigalus iš
traukinių į paskirtus saliunininkų padėlius.
Kad taip, tad negali duoti
jokių geresnių pasekmių pro"liibicija. O juk federalei vy
riausybei lėšos milžiniškos.
ŽMONĖS APSIVYLĖ SU PA
ŽADĖJIMAIS.
"Miesto valdžios priežiūroje
miesto prieplaukon (municipal pier), kaip buvo paskelb
ta^ tomis dienomis iš Micliigana farmų turėjo but parvež
ta daugybė visokių vaisių. Bu
vo pasakyta, kad tie vaisiai bu
sią pardavinėjami taip pigiai,
kad pigiau nei nereikia.
Vakar tuo tikslu prieplau
kon suvažiavo daugybė žmo
nių. Bet suvažiavusieji apsivy
lė. Nes atrado visai mažai vai
sių ir tie menkai kuo pigesni
už perkamus bile kur mieste.
Pasakyta, jog Mieliigano vai
siai daugiausia sugedę del sto
kos transportacijos. Gi už ge
ruosius vaisius reikia bran
giau mokėti.
,
Nupirkta ir bus • parvežta
daugybė vaisių. Bet jie nebus
taip pigus, kaip buvo sakoma.
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Paskutine proga Chio'agiečiams matyti Lietuvos paveikslus ir išgirsti neperseniai i.š Lietu
vos sugryžusio Vinco Vaško pranešimus. Nepra leiskit šią proga".
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Iš VILNIAUS.

IŠ CHIGAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.

M

—

i "'n1 r Į i •

Spalio 5 d., Elias Svetainėn, Town of Lake r
Spalio 6 d., Dievo Apveizdos Par. Svet. W. 18th Street
Spalio 7 d., Šv. Antano Par. Svet., Cicero, III.
Spalio 8 d., Šv. Antano Par. Svet., Cicero, III.
Pradžia 8:00 vai. vakare

KSLAI A N T DROBES
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LIETUVOS KARIUOMENES
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•
•
•
•

PIRMAS ŠK) SEZONO

S

Liet. Vyčių Chicagos Apskričio
\
Choro

••

ro* vttm sTOMAčffT
I
Laiškas kompozitoriaus M.
•
Petrausko giminėms į Chica- P o valgiui neužmiršk, kad geriau*
• » • » » • » • • • • } {
•
Hiaa vaistas tavo skilviui yra EATOga.
•
NIC.
Prašalina visus nesmagumus
MILTAI ATPIGINTI.
IŠ NORTH SIDE.
Ea
Brangus glmininėlės: Aš su suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
•
Kipru (broliu) esame Vilniu kia pamėginti vieną. Parduodama
Chioagoje papiginti miltai.
Skaitydamas
dienraštį
je ir 5 Rugsėjo duodame kon pas visus aptlekorius.
•
Pirmiau bačkai buvo mokama "Draugą' 1 tankiai pamąstau
ap
•
certe. Taip-gi koncerte a&istot
$14.50. Šiandie tik $14.
apie šitos kolonijos pašelpines je bus ir A. Sodeika.
SVARBUS PRANEŠIMAS. • iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiHiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiHmiiiiiiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiu ••
•
draugijas, del ko niekad nema
p
Aš
ir
Kiprą*
gavome
vietą,
Kaipf
buvo
pirmiau
pranešta,
•
PLĖŠIKAMS TEKO $8,000. tyti žinių apie tų draugijų
•
argu, kitaip sakant, paskyrė kad mūsų atstovas išvažiuos į •
•
nuveiktus darbus. Aš noriu
•
ją
mums
apsigyvenimui,
tai
Lietuvą
Rugsėjo
(September)
•
Trys automobiliniai plėšikai Čia paminėti tiktai vieną ge
•
vakar užpuolė brangių (kaili rai žinomą draugiją, kurion rūmus kunigaikštaitės Ogins- 28 dieną, tai del svarbių prie- • iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiitiiiiiniiiiiiiiiitiiiiiiiitiiiiifiiitiiiiiiitifiiiiiiiiiif
•
nui krautuve po nuin. 1,4;")2 yra susispietęs kuone visas kaitės. Užimame tuos pačius f žasčių likos tas išvažiavimas
West Division gat. Paėmė $8,- tos kolonijos jaunimas, kaip kambarius, kur gyveno Oska atidėtas ant Spalio (October)
•
12 dienos ir čia minėtą dieną 4
B00 vertės kailių ir nuvažiavo. vaikinai, taip ir merginos, t. y. ras, kaizerio sunūs.
•
valandą
po
pietų
mūsų
atsto
Ši
vieta
darosi
istoriška
I
•
Lietuvių Giesmininkų Drama
•
NELAIMINGOJI PORA.
tišką draugiją, po globa Šv. tuomi, nes tuos rūmus žada vas Jonas Kastėnas išvažiuos •
•
•
ma gaut ir įtaisyt Lietuvos iš Chicagos į Kauną del užėmi •
Cecilijos.
•
mo
vietps
vedėjo
mufų
ofise
Muzikos
Konservatoriją.
•
Frank Petracek, 1.330 Cen- Šita draugija daug yra pasi
Kaipo karės metu, tai Vil Kaune ir kituose miestuose per •
tral Park ave., automobiliu darbavus visuomenės ir tėvy
Pradžia 7:00 vai. vakare
I
kuriuos
ofisus
bus
atliekama
pirklys, pirm poros savaiėių nės labui. Ji yra pralenkus net niuje visai ramu. Nieko ypa
•
sekanti
reikalai.
Parupinimas
•
tingo nėra. Lietuvos kareivių
buvo apsivedęs.
•
kitas tos kolonijos draugijas
•
pasportų
norintiems
važiuoti
j
•
Su savo tėvu ir moterimi ji su Lietuvos Laisvės Paskola, gana daug, o Vilniaus gyven
I
ftitas
nepaprastas
vakaras
bus
pamargintasžavejan
Ameriką, perdavimą giminės
sai andai buvo automobiliu taipgi neatsilika ir nuo labda tojai Lietuvius myli, tik Lenkų
šalininkai šiek-tiek žvairuoja. pinigų, ir visokių iŠ Amerikos :
čio m i s dainelėm j s. Po trumpo bet labai indoraaus proišvažiavęs j AViseonsiną.
rybės darbo. Kada tik buvo
siuntinių, suteikimą informaci I
I
Vakar gryžo namo. Ant prašyta, nekuomet ji neatsaky Bet Lietuviai elgiasi su vi
gramo
bus
visokie
šokiai
iki
vėlyvos
nakties.
Visus
šir
•
jų apie pirkimą nuosavybės, •
kampo Keeler ir 22 gat. jo au davo nuo aukojimo. Ji yra sais gerai.
^
namų, žemės ir kitokių reika I• dingai kviečia ateiti ir užmiršti savo vargelius
Likusius
bolševikus
ir-gi
tomobilius susidaužė su kitu "Draugo" ir kai-kurių ben
lingų Amerikos Lietuviams •
automobiliu, iš priešakio va drovių šėrininkė. Visų to.T gerai prižiūri, kurie ateina ir
•
•i
reikalų.
užsiregistruoja
ir
gauna
leidi
žiuojančiu.
draugijos geri) darbų negaliu
Todėl jeigu kas turite kokių
mą gyvent.
į*
Frank Petracek mirtinai su nei suminėti.
•
Su Lenkais vis-gi yra ne reikalų, ar tai giminių atsiėmi IlitlIlIlIlIlIlIlIlIlIlflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlfffflIlItlIltlIlIlUlIlHilMilIlIlIlIlIlIlIllIlIU
žeistas. Vežant ligoninėn ji s
Praeitą vakarą draugija bu
mo į Ameriką, ar pinigų per j \
PUIKIAUSIA 5-KIŲ VEIKSMŲ DRAMA .
|
mirė.
\
smagumų
parubeŽHiose
Lietuvo surengus šeirninišką ižvar- •' A
T* • i *• i
-t - v o s , bet tikimasi, kad ir tas davimo, kreipkitės į mūsų ofi
/.įavimą. Išrinkti konutetai
' .
*.•»..
są pirm atstovo išvažiavimo, ir
npasitaisys,
noiroioi'o
U i r H i n n o i
CTTII/IIMI
širdingai
sveikinu
TRUKŠMAS PRIEŠ POLI
savo darbštumu taip patenkino
tokiu būdu jisai atliks ir patirs I
LIET. MOT. DR JOS "APSVIETA"
visus.
CIJOS VIRŠININKĄ.
dalyvavusius tame išvažiavi
visus jam pavestus reikalus
Spalio 10 d. (Nedėlioję) 1920 M.
Mikas.
...
me,
kad
ir
dabar
da
kai-kurie
ypatiškai ant vietos, taip-gi
Sausieji*
prieš Cliicagos
C. S. P. S. Svet. W. 18 tos Gatves
suėję
pamini
tą
pramogą.
Tai
P.
S.
Jeigu
pasieks,
tai
Aviršininką pakelia baisų trukmūsų atstovas lankysis įo vi
Pirma Kartą Statoma Scenoje
gi
dabar
suėję
nepamirškit
pa
merikoje
dar
padąry?iu
eilę
Durys afsklarys 6:00 v?.l. ink. Pradžia 7:00 vai. vak.
šmą. Sako, viršininkas nepat
sus Lietttvos#miestus ir mieste
varkąs savo departamento vy sisakyti, kad minėta draugija koncertų. Kipras Amerikon lius su augščiau minėtais rei
Gerbiaona publika nuoširdžiai kviečiame atsilankyti, nes veikalas Sį
rų. Nes policija atsisako įves rengia vakarą su programa. važiuoti nenori.
kalais. Turėdami kokius nors
Kapitonas
Velnias neapsakomai žingeidus ir vienas iš puikiausiu vei
Visą
programą
atliks
tos
drau
Vilnius 3 Rūgs. 1920.
ti prohibicijos įstatymą. To
Lietuvoje reikalus, nepraleiski- j
kalų (iki sioliai) Lietuviškoje kalboje, sudraniatizuotas l)r. Pabarškas. 5
Kas skaitės apysaką. Kapitonas Velnias tas be abejones gerai supras
negana. Policija pati, sako, gijos pasižymėjęs jaunimas.
te šios progos, bet kreipkitės į f jo
verte Ir nepraleis nepamatęs, o neskaičiusiems iš širdies patariame S
prisideda prie peržengimo to Vakaras bus Spalio 24 d., 1920 SOUTH DIVISION MOKYK
ji pamatyti nes tai bus be galo puikus ir žingretdus perstatymas.
FEDERALĖS AGENTŪRŲ
LA UŽAUGUSIEMS.
m. Meldažio svetainėj, 2224-26
Taipgi lošime dalyvauja gabiausios spėkos. K. t. P. Stogis, J. Šimkus S
įstatymo.
J.
Daiujela,p-lė V. Navikaitė, M. Dundulienė, J. Gulbinienė T. PaBENDROVĖS OFISĄ,
W. 23 PI. Nepraleiskite tos
barškienė kiti ir kitos Režisierius M. Dundulienė
Joje duodamos automobilio 666 W. 18tb Street, Chicago.
Po perstatymui šokiai.
Kviečia visus KOMITETAS. S
RŪPINAS BUSIMAIS RIN progos. Kas atsilankys, tai tik
A
J ( P g - ) | TflIlIlIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIllIlIlIlIlIlIIJIItlIUIIIIIIIIIllltiHMIlIlIlIUIIIIIlMHIIfMIlT
rai džiaugsis ir gėrėsis.
mekanikos pamokos. Tai vie
KIMAIS.
natinė Chicagoje mokykla, ku
Ištikimas drangas.
Tarp Amerikos Lietuvių
rioje tas mokslas yra teikia
pradeda matyti* didesnis su
mas ir dienos valandomis; žmo
IS"rOWN OP LAKE.
sirūpinimas dėlei busimųjų Anės 4alinasi dviem atvejais.
Mažai tenka matyti laikra&\ Kartais būva ir ypatingų pa
merijvos prezidento rinkimų.
žinių iš teatrališko gražinimų. Taip panedėlije 4
Tarp Lietuvių yra daug bal čiuose
suotojų ir kai-kuriose koloni kilimo "Lietuva" darbuotės Spalio buvo elektriško matavi
a
jose Lietuvių'baisai, — o prie Rodos, kad jis nieko ir nevei mo priemonių išaiškinimas,
IIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIlHllllllllllllllllllllllllllliniUUIlIlIlIlIlIlIlHli
Lietuvių žada prisidėti^ ir kia. Bet pasirodo, kad daug kaip jį pritaiko prie automobi
Latviai, ir Ukrainai, dalinai veikia, o mažai garsinasi.
lių.
Žydai — gali nusverti rinki
Man teko matyti praktikas
Mokintojai yra* ekspertai
mų likimą. Kaip girdėti, yra veikalo "Ke/štas," kurį vai mekanikai pasižymėjusieji mo
susitveręs "Amerikos Lietuvių dins Spalio 17 d., e. m.
iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiaiiiiiitititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiifiMiiiiiiiii
kinimo gabumais.
Prezidento rinkimams infor
Veikalas puikus, nes perstaMokyklos vedėjas
Coomacijų Komitetas,", kursai to senovės Lietuvių santikius ley. Adresas 26-th str., anrl
nuo statomųjų kandidatų į A- su Kryžokais, kaip jie pamylė W^abash, Chicago, 111.
merikos prezidentus norėtų ję lietuvaites taiso pražūtį
išgauti tvirto užtikrinimo, ką Lietuvai.
Pridabok dantis, gerai juos
šie kandidatai padarys gero •i
Veikalas vaizduoja ne tik plauk. Plauk tankiai ir burna.
Lietuvai, jeigu kursai iš jų
Dirbk, mankštykis, ilsėk ir
senovės laikus, bet tinka ir
butų išrinktas Prezidentu, buj Lietuva per šį didelį Valstijini Banką, jie bus pristatomi trumpu
dabartiniems laikams. Todėl miegok į valias.
tent, ar pripažins Lietuvos
Kiekvienas Lietuvis turėtų tą
laiku
.
*
Respublikos nepriklausomybę
veikalą pamatyti, o ypač kad
Del Informacijų
ir tt.
x
jį mokina artistė Unė BabicIšėjo
ii
Spaudos
„ Lietuvos Inform. Biuras. kaitė.
Kreipkitės pas Mr..Rapolą Gėčių prie 4-to langelio

VAKARAS-BALIUS
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Ned., 10 Spalio-Oct., 1920m.
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Kalėdos Jau Artinasi
Nešk Linksmybę
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Savo Giminėms Lietuvoj

Siuskite Jiems Pinigu Dabar

Hague, Spal. 4. — Olandijos
vyriausybė nusprendė, kad ir
buvęs Vokiečių kaizeris mokė
tų valstybei mokestis nuo sa
vo didelių. įplaukų.
REIKALINGI
3 pirmos klesos pardavėjai, kurie
yra apsipažinę su grosernės bizniu.
Turi kalbėti Lietuviškai.
Atsišaukite,
Wm. H. NICKOLS & CO. ~
916 Heaist Bldg.

Radau pinigų. Kas pametėt
meldžiu atsišaukti pas
Juozapą Budrickį
3233 So. Lime St., Chicago, I1L

P-lė Babickaitė yra baigusi
dramos mokyklą, turi didelius
scenos gabumus.
Kadangi tam veikalui reikia
daug gabių vaidintojų ir de
koracijų, tai negreit gal kitą
kartą bus vaidintas.
Gruodžio-12 d' t. kl. "Lietuva" paminės 10 metų gyvavi
mo sukaktuves. Tą dieną vai
dins istorinę dramą "Mirga."
Be to bus ir kitokių paimarginimų, k. t. kalbų, dainų, deklemaeijų ir muzikuos šmotelių.
1
Barzdaskutis.
į__

BIZNIERIAI GARS1NKITES
"DRAUGE." .

BUS
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NAUJA KNYGELĖ

"Amerikos \
Dovanos 99
Lietuvoje
Komedija 5 aktuose
*

KAINA 20c.

Komedija labai lengva sulošti.
Nereikalauja brangių parėdų,
nei nepaprastų scenerijg. Turi
nys imtas iš naujausių atsitiki
mų Lietuvoje. Lošimui gali už
tekti 10 knygelių, nors veikian
čių asmenų daugiau.

"Draugo" Knygynas,
2M4 S. Oakley Av., Chicago, III.
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PEOPLES

STOCK
YARDS
STATE

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