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Bolševikai Pasisako Apie Nepavykimus Karo Fronte
A R M I S T I C I J A ĮVYKS
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RYGA, Spal. (5. — Bolševikų ir Lenkjų taikos delegaci
jų pirmininkai, Joffe ir D|į}t>ski, sutarė, jog po armistici,ja pasirašymas turi Įvykti
ne vėliaus, kaip šito Spalių
niėn. 8 dienų.
Taip čia paskelbta vakar
vakare tuojaus po fonnalės
abiejų pirmininkų konferenci
jos.
Tas paskelbimas visus la
bai nustebino. Nes nesitikėta,
kad Lenkai su bolševikais taip
veikiai sutars
armistieijos
klausime.
Kas nors ypatin
ga turi but.
Savo keliu Lenkų armijos
varosi pirmyn. Matyt, ligi ar
mistieijos jos mano pasiekti ir
užimti savo buvusias pozicijas
Gudijoj ir Rusijoj.
Šiandie patirta, jog Joffe
su Dąbskiu kasdien
turėjo
privatines konferencijas ir to
dėl kasdien taikos darbas bu
vo stumiamas pirmyn.
Kaip šiandie įvairios smul
kmenos apie armisticiją busiu
paskelbtos vešumon.
Iš Varšavos pranešta, jog
Lenkus Lietuvoje ties upe U11a (turbūt, Vilija,), apšaudęs
vienas
Lietuvių
šarvuotas
traukinis. Bet traukinį Lenkai
tuojaus paėmę.
Lenkai tvirtina, jr»g nežiū
rint Lenkų-Lietrfvių armisti
eijos, JUetuviai ir vėl juo:?
užpuolę. Bet Lenkai kvailais
nusiduoda, kad j h įsibriovę
Lietuvon, taigi patys pirmuti
niai peržengia armisticij:
BUS PALIUOSUOTA DU
VOKIEČIU.

.-

BOLŠEVIKAMS P A V O J U S
IŠILGAI DNIEPRO.
Dany bolševikų kareivių
pasiduoda.
Konstantinopolis,
Spal. 6.—
Generolo Wraiigelio valdžios
pietinėj Rusijoj priešbolševikinė karuomenė po didelių pa
stangų galų-gale susijungė su
generolo Makno karuomenė.
Gen. Makno vadovauja Ukrainijos Valstiečių karuomen e i . ' T a d .šiandie kaip Wrangelis, taip Makno sudarė vien,-Į frontą Ukrainijoj ir to
dėl .bolševikams pakilo naujas
rimtas pavojus.
Daug paimta

nelaisvėn.

Abiejų karuomenių susijun
gimas įvyko ties Sinelnikovą,
už 25 mailių pietrytuose nuo
Jekaterinoslavo. Tose apylin
kėse dar nesenai veikė stip
rios bolševikų spėkos. Bet
staiga abiem šonais Rusai su
Ukrainais tas spėkas sužny
bo ir perkirto. Daugelis bol
ševikų paimta nelaisvėn su vi
sais ginklais ir karo medžia
ga.
Ęolševikų
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Taikosi Lenkija Su
Rusija
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permlt ( J o . 4 M ) , anthorlzed by the Act of October 6, 1917, on fUe at ūxe Post Office of Chicago, m . By the order of the Presldent, A. 6. Borleson, Postmaster General.

Pnbllshed and dfetrltrattd

litu

e*.

kareiviai

oasi.

P R I S I P A Ž Į S T A P R I E NELEAVENJVORTH,
Kas.,
PAVYKIMŲ.
Spal. ,6. — Iš vietos federalio kalėjimo bus paliuosuota
Londonas. Spal. 6. —- Vaka
buvitsis Vokietijos imperija- rykščiam iš Maskvos of'teijalės vyriausybės konsulis von liam pranešime bolševikai pa
Schack ir vice-konsulis von žymi, jog jų armija pietry
Bopp.
tuose mio Minsko atsimeta vis
Jiedu karo metu nubaustu toliau*.
kalėjimu už peržengimą Suv.
Naugarduko apylinkėse, sa
Valstijų
neutralybės, prieš koma pranešime, seka žiaurus
pat Suv. Valstijų jstojimą ka- nlušiai' su Leninais, kad ne
ran.
leisti jiems sugadinti visų
bolševikų plenij, sulig kurių
.Chicago ir priemiesčiai. — Gra jie turi atsimesti.
žus oras šiandie ir rytoj; šiandie
Be kitko dar sakoma, jog
kiek šilčiau.
žiaurus mūšiai seka šiaurryTemperatūra vakar augšč. 61 1., tuose nuo Pinsko, tarpe Luc
2em. 57 1.
ko ir Kijevo ir pietvakaruoSaulė teka 6:52, leidžiasi 6:25, se nuo Charkovo.

KITAIS METAIS PRAMATOMAS DIDESNIS.

PARYŽIUS,
Spal. f>. Prancūzija, kaip paskelbta iš Daugiausia atkeliauja Žydės
iižrubežinių reikalų ofiso, pa-|
su vaikais.
sirengusi tuojaus
atnaujinti
su Vokietija konferenciją, ku
New York, Spal. 0. — Salo
ri praeito Kovo mėnesį buvo je Ellis sąrašai parodo, jog per
per t raukta.
Rugsėjį atkeliavo 70,052 sve
Ta konferencija paliečia tie timšalių, gi tuo metu iškelia
sioginį abiejų viešpatijų pa vo 35,689. Atkeliavimai kas
sitarimą ekonominiais klausi savaitė didėja, gi iškeliavimai
mais.
•
mažėja. Proporcija betgi iš
Prancūzijai daugiausia ap keliaujančių sulyginus su at
eina tas, kad Vokietija nors keliaujančiais visgi toli stovi
kartą pasidarbuotų pilnai pil žemiau normalės padėties.
dyti Versailleso taikos sutar
Nuo Liepos 31, 1919, ligi
ties sąlygas,' kurių
šiandie Birželio 1, 1920, per Ellis salą
Vokiečiai kaipir nepildo.
atkeliavo 328,669 svetimšaliai.
Prancūzai nori, kad tos su Tuo -laikotarpiu per New
tarties sąlygos butų pildomo* Yorko uostą iškeliavo Euro
ligi paskutinės raidės, taip pon 320,273. Tad vieneriais
kaip pažymėta pačioje sutar- metais per šitą uostą šalies
tyje.
gyventojų skaitlius padidėjo
Ir kuomet tų sąlygų pildy vos 8,400 gyventojų. t
mui bus nustatyta tvarka, saBet praeitais mėnesiais Lie
koN Prancūzai, tuomet Vokie
pos, Rugpjūčio ir Rugsėjo at
čiams bus leista savo indus
keliavo 184,031, gi tuo pačiu
trijas pilnai aprūpinti reika
laikotarpiu iškeliavo 118,446,linga žaliąja medžiaga.
000 žmonių. Pagal tos propor
cijos per metus gyventojai tu
MKKSIKA APIMTA BAI
rėtų pasidauginti vos 265,000
MES.
•
ž^nonių. Tai gana mažai.
Pirm karo per visus uos
Nugirdusi, kad prieš ją kesitus vieneriais metais gyven
misi didžiulės šalus.
tojų skaitlius pasidaugindavę
MEXICO CITY, Spal. 6.— abelnai imant, po 650,000
Meksikos Valdžia gavo žinių, žmonių.

J

jog prieš Meksiką' padariusi
sutartį Suv. Valstijos, Pran
cūzija ir Anglija.
Čia išreikšta nuomonė, jog
ta sutartis palies iš Meksikos
sukolektuoti 20 milijonų dolierių atlyginimo toms šalims
už padarytus nuostolius tų ša
lių reikalams revoliucijos lai
kotarpiu.
Meksikos veldžia todėl ap
imta baimės. Nes kur čia imsi
tiek daug pinigų, kurių neuž
tenka net saviems bėgantiems
būtiniems reikalams.

Nuo to laiko, kuomet gen.
Makno paėmė Charkovą, bol
ševikų padėtis pradėjo arsėti.
Ir šiandie bolševikams
yra
rimto pavojaus visu PadnieP I G E S N E S SAMDOS PRIpriu.
Pranešama,
jog Gharkove • GULI NUO BANKŲ.
bolševikų tarpe siautusi cho
lera.
Paprastieji bolševikų karei
viai daugiausia basi ar pusbasiai ir apdriskę.
Jie prie
kiekvienos progos pasiduoda
priešininkui. Bet parinktinėsnė bolševikų armija neturi no
ro pasiduoti ir atsimeta.

DIDĖJA ATEIVIU SKAI
TLIUS,

Chicagoje labai brangios
samdos. Tas / y r a daugiausia
todėl, kad trųksta pagyveni
mų, ir kad viskas yra abelnai
pabrangę.
Kad samdų pabrangimą su
siaurinti, pirmiausia yra rei
kalinga tuojaus mties staty
dinti visą eilę naujų .namų.
Ka<} tą atlikti yrą reikalinga
bankų pagelba.
/ Šiandie bankos labai mažai
čia pinigų įvestina į statymą
namų.. Nes pabrangusi me
džiaga ir darbas.
Bet jei kartais bankos im
tųsi drąsiau remti
statymą
namų, nežiūrint paprasto augšto pelno, tuomet jos BU sa
vo kapitalais kaip bematai
atpigintų samdas, o gal ir pa
tį abelną pragyvenimą.
Taigi pigesnės samdos pri
guli nuo banki].
Smarkiai važiuojančiu mo
toriniu dviračiu
nežinomas
piktadaris parmušė gatvėje ir
nužudė Charles Folsom, 68
m. amžiaus.

Pramatoma skaitlinga
ateivija.

,

Ellis saloje ateivijos valdi
ninkai, vaduodamies patyri
mais, sako, jog ateinančiais
metais ateivystė bus skaitlin
ga. Kas mėnuo reiks laukti
po 125,000 svetimšalių.
Šiandie daugiausia atke
liauja Italų. Bet ateinančiais
metais, sakoma, busią ateivių
iš visų Europos šalių.

Sulig praėjusių meti} rekor
dų, daugiausia vieneriais me
tais šion šalin atkeliavo sve
timšalių 1917 metais. Buvo jų
1,280,000. Gi 1914 merais at
keliavo 1,220,000.
Šių fiskalinių metų pabai
PRANCŪZIJOJE PAKILU
goje, manoma, busią apie 800,SI NAUJA GADYNE.
000.
v
. j , . • t^^šali
valdo ne premjeras, bet
n
Permaza paprastų darbininkų
*•,
prezidentas.
PARYŽIUS,
Spal. 6. —
Suv. Valstijoms šiandie trųksta paprastų darbininkų vi " P i r m u kartu trečiosios Pran
sose industrijose.
Nes karo euzijos 'respublikos istorijoje
metu ateivystė buvo sustojusi, šalį ima valdyti patsai res
gi po karo daugelis darbinin publikos prezidentas," prasi
kų iškeliavo atgal Europon. tarė taip vienas Prancūzas po
Ttm tarpu šiandie atkeliau litikas. ' ' Aleksandras M illeja didžiumoje moterys ra vai rand, bet ne georges Leygues
kais. Daugiausia Žydų mote- yra tikroji galva šiandieninio
kabineto. Milleįys iš Lenkijos. Kitų tautų ministerių
ateiviuose taippat moterų di rand ir Berthelot, užrubežinių
džiuma. Tik iš vienų Italų at reikalų pasekretorius, pilnai
eivių yra vyrų daugiau, apie aptemdo ministerį pirmininką
Leygues. Duosis matyt, ar ta
75 nuoš.
Kaip daug čia trųksta pap naujanybė bus tiktai laikina,
rastų darbininkų, tikrai ne ar ji ant visuomet prigys ša
žinoma. Bet kai-kurie statisti lies valdžioje.
kai tvirtina, jog esą trųksta
' 'George Leygues yra lavus
apie penkių milijonų.
politikas parlamentiniais rei
Su įleidimu radikalų nelen kalais. Bet jis neturi plačių
gvas darbas. Nes nelengva patyrimų pydomajam darbe.
patirti, kas jie peTrvieni. Ra Jis labai gerai nukalba įvai
dikalai dažniausia yra pamo riais reikalais, bet ligsiol jis
kinti, dažniausia t gali vartoti neatlikęs dar jokio autoritakelias
kalbas.
Prieš biuruose.
juos kova įtivio darbo. Jisai palankus ynelengva
ateivijos
ra stipresniems šalies vyrams
I S P A N I J O J BUSIĄ PRA- ir išgali parlamente ginti sa
V&STOS S V A R B A S RE vo poziciją. Tas kaip karias
ir yra reikalinga dabartinei
FORMOS.
prezidento Millerando vald
MADRIDAS,
Spal. 6. — žiai.
44
Nestebėtina, tad, jei MiPo ministerių kabineto susi
rinkimo, kuriame pirmininka llerand jį pasirinko rfiinistevo patsai karalius, ministo- riu pirmininku iš daugelio ki
riB pirmininkas Dato paskel tų labjaus tinkamesnių vyrų.
bė, jog vyriausybė su pienavu
Prezidentas — partijinis.
si pravesti šalyj svarbias re
' / J e i kartais šiandie parla
formas. Tos reformos paliesiančios ypač darbininkus ir mentas išreikštų nepasitenki
finansinę šalies padėtį. J3usi#
pagalvota pagerinti darbinin
kams būvis.

No. 236

Svarbios Atmainos Prancūzi
jos Valdyme
nimą valdžia ir ministerių ka
binetas butų nuverstas, tuo
met už tai atsako ne ministeris pirmininkas, bet patsai
prezidentas. I r sulig loginės
teorijos prezidentas
turėtų
rezignuoti. Bet taip nėra ii*
nebus.
"Toliaus vra svarbus daiktas dar tas, kad ligšiol pre
zidentas būdavo bepartijinis
žmogus. Jis galėdavo bepartijiniai taikinti kokius nors politikinLų partijų susikirtimus.
Šiandie Millerand negalės to
padaryti, nes jis pats jau
skaitosi partizanas.
Reikalingi

padejf jai.

I

"Šitos atmainos Prancūzų
valdžioje pasiremia ant trijų
būtinų sąlygų: 1. Prezidentas
Millerand nori išlaikyti savo
poziciją užrubežinėj politikoj
2. Tam tikslui jis privalo su
rasti stiprius sau padėjėjus.
kurie galėtų jo visus sumany
mus įvykinti gyveniman; 3.
Pagal i aus jis šalyje turi įs
teigti prezidencijalę partiją. \
"Paskutinė sąlyga nereika
lauja
paaiškinimo.
Antroji
reiškia tai, jog tokU buvusie
ji # rtinisteriai pirmininkai,
kaip.Briand, Clemenceau ir ki
ti, kviečiami nekuomet neapsims but ministeriais pirmi
ninkais tik iš vardo. Taigi
anų Vietoje prezidentas pri
valo susirasti kitus
vyrus,
kokių nebus perdaugiausiai,
jei imsime domon faktą, kad
jie negali valdžioje turėti inicijatyvos. , ,

karuomenės pajėgomis. Jokių
bolševikų pajėgų į šiaurę nuo
tos linijos nėra, kaip jų buvo
nė Druskininkuose, nė RoduBIZNIERIAI GARS1NKITES
nėj. Lenkėj puolimas negali:
"DRAUGE."
A P I E T A I PRANEŠA LIE but pateisintas.
Prieš tokį
TUVOS INFARMACIJŲ
Lenkų puolimą Lietuvos At
BIURAS.
stovybė yra surašiusi naują
Valstybės Departamentui pro
Naujas protestas
paduotas testą, koks ir buvo Spalių 2
prieš Lenkus.
dieną inteiktas.
offtceR, v*ouu> >(oo
Lietuvos Inform. Biuras.
Lenkų
karuomenė,
įsididKINDLS T t U V\Z Y<H£RC.JO
žiavusi savo laimėjimais prieš
flHO fSN ICE CJRfcfttA 5TO*t? IrA
UŽGINAMAS PADARY
bolševikus, kurrų armijos sus
J05T M t N 6
FOR A T U t l *
MAS S U T A R T I E S .
Ffcvmt
fR*Wt
muko, norėtų vėl užgrobti visą
Lietuvos dalį, kuriįi pirmiau
JVASHINGTON,
Spal. 6.—
buvo užėmusi. Girdi, jau vei
Čia oficijaliai užginta, kad
kiai paimsią ir Lietuvos sos
Suv. Valstijos butų padarutinę Vilnių.
sios bent kokią sutartį, atkrei
Tečiaus Lietuvos karuome
nė jau yra užstojus Lenkams ptą prieš Meksiką, su Euro
kelią. Lietuvos Atstovybė A- pos šalimis.
merikoje yra gavusi'žinių, jog
visu plačiuoju frontu su Len PIRKITE LIETUVOS VAI*
STYBfiS BONŲ.
kais nuo Rugsėjo 25 dienos
prasidėjo sustiprintas žvalgy
bos darbas, ir nuolatiniai su
si rėmiinai. Lietuvos karuome
nė Rugsėjo 30 dieną laikiusi
yra šį ilgą frontą, pradedant
nuo Prūsų sienos, būtent, per
Lieškiemis, Jalovo, Eornetka,
Svetimų šalių pinigrų vertė, mai
pro Bakšių ir Laipiškių eže
nant nemažiau $25,000, Spalių 4
rus, Burbiškiu kaimą iki Gabuvo tokia sulig Merchanti Loan
lados ežero, toliaus per Ogo- Į and Trust Co.:
v
rodnikus,
Živulciškius,
Mer
Anglijos sterlingų svarui
$3.49
t Cypyilir**^
kinę, palei Ūlos upę, pro Di Lietuvos 100 auksinų
1.6«>
NEKUOMET TAIP NĖRA.
džiuosius Solečnikus ikT^Slo- Lenkijos 100 markių.
.44
1.66
— Policmone, buk toksai geras ir parodyk man, kur aš ga bodkos ir toliau iki rytų su Vokieti jos-100 markių
14 fr. 88
Tokiuo būdu Prancūzijos «iž $1.00
liu surasti šaltakošės (aiskrimo) krautuvę. Tiesiog mirštu Rusais siena.
.23 1. 95
Vilnius yra pridengtas mūsų Italijos už $1.00
negaudamas paragauti to gardumėlio!

LIETUVOS KARUOMENĖ
PRIDENGIA VILNIŲ,

THINGS THAT NEVER HAPPfcN

ORAS.

PINIGŲ KURSAS.

2

-

,1

EJBTOTTŲ K A T A L I K Ų D I E N R A Š T I S

"DRAUGAS"
• I n a kasdiena Išskyrus nedėldienins.
PRENUMERATOS KAUfA:
GHICAGOJ I R U Ž S I E N Y J E :
Metama
'..
$8.00
Pusei Meti] . . . . . . . ^ * . . . . . . . 4.00
8TJV. VALST.
M e t a n u . . . • • • • • • • • • < . > • 86.00
Pnarl Metu ^*.*. • . . . . . . . .
5.00
P r e n u m e r a t a m o kasi iš kai n o. Lai
kas skaitosi n u o u ž s l r a l y m o dienos
ne ftuo N a u j ų Metu. Norint p e r m a i 
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia s i ų 
sti Išperkant krasoje ar expreae "Money Order" arba Įdedant pinigus 1
registruotą laišką.

dirbti ir patarnauti savo tėvy
neL
Kas moka regėti savo že
mėje žmones pasirengusius
dirbti, kas moka parodyti
jiems prieinamą ir visiems
naudingą d&rbo rūšį, kas
tiems darbštiems asmenims
prirengia patogias sąlygas, tas
gali būti naudingas savo ša
lies vedėjas. Hardinig'as, beabejonės, supranta, kuomi jis
rengiasi būti.

mmm+mmmmmmmn

•
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A. L f U . FEDERACIJOS KONGRESO PROTOKOLAS
/

N e * Britais, OMHL M. Orimaila, S. L. IUK. A. 109 kp.
Wet*fMd, Mass. Kun. K.
Vasiliauskas iŠ Šv. Kazimiero
parap. ir St. Daunoras.
Athol, Mass. Kun. A. Petrai
tis ir J. Jasinskas, Federacijos
21 sk.
Detroit, Mich. Kun. F. Ke
mėšis ir K. Abyšala, Federaci
jos 4 sk.. .
Harrison, K. J. M. Guberiutė, Sop. Šv. Mot dr-jos.
Baltimore, Md. A. Ramoška,
Feder. 25 sk.
Roseland, HL J. Ramanau
skas ir P. Juonienė iš Fed.
skyrio.
Norwood, Mass. A. F. Kava
liauskas, V. Kudirka iš Fed.
skyrio.
Iš Liftuvos. KUB. prof. J.
Meškauskas iš L. K. Veikimo
Centro.
Seimo vedėja išrinktas Dr.
J. Bielskis, raštininku kun.
Pankus, kurs sau į pagelbininkus pakvietė P. Daugžvardį ir
J. Leonaitę. Įnešimus sutvar
kyti ir rezoliucijas pagaminti
komisijon išrinkta: kunigai
Bučys, Meškauskas, Petraitis,
pp. K. Krušinskas, O. Šaliunienė.
Kun. J. Jankauskas, A. Pet
rauskaitė sudaro presos komi
siją. P. Totoraitis—maršalka.
Antram posėdžiui paskirta
2 vai. po pietų.

dvasiško vadovo paliudijimu
yra teisėti įr p r t a i m i .
Seka Federacijos valdybos
raportai.
Nors pirmininkas prof. Bu
čys pažymi, kad pareigų ne
turėjo vien tik garbę, vis-gi
nemažai pasidarbavo suben
drindamas kįlus nesuprati
mams Pittsburgho ir Cnicagos
apskričiuose. Kunigų suvažia
vimai ir nutarimai, paliečiantieji Federaciją ir-gi jo rūpes
čiu buvo įvykdinti; pačioje Fe
deracijoje gyvumas įvesti jam
rūpėjo ir tai atsiekė ypatingai
Chicagos apskrityje. Federa
cijos konstitucijos projekto nu
statymas, apie 30 korespon
dencijų su sekretorijatu ir
Lietuva vedimas, kitų priklau
sančių prie Federacijos organir
zacijų, kaip tai L. Raud. Kry
žiaus Rėmėjų draugijos ir
Tautos Fondo gynimas—tai
visą, jo trumpo laiko pirminin
kavimo darbuotė, pasekmė ku
rios Federacija gana žymiai
sustiprėjo.

Leakų. Garbindami Lietuvos
valdžią garbinama ir sarsią
jos karuomenę, IMĮS laisvės gi-1
nėją ir atramą buvusiuose ir
busiančiuose tėvynės yeikar;
luose*
U
.
Visos tos trys telegramos
vienbalsiai užgirtos ir posėdis
uždarytas iki penktadienio ry
tui, 9 v a i
Trečias posėdis.

s

• — -

—

30B

Moterys.

Apsu
krumu.
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Išmok Gerą Amatą. Už- !
dirbk $ 3 5 iki $ 7 5 Savaitėj

Jau Atspausdinta Ir
Parsiduoda
• S u s a k o m a i n a u d i n g a dvasiško
turinio k n y g a

fa
-1

B u k kirpdju. K i r - [
pėjai visur r e l k s laujami. Geriau- ,
šias »tt\ataa, m e s

<

"Apie Kristaus
Sekimą"

lėta savaičių. sxi-

Raportas

tyrimas
duoda
m a s mokinantiee.
Vietos Ittdaros. Suecljalis K r i a u č y - .
s t ė s Skyrius, m o k s l a s u ž g a n ė d i n a
visus.
M A S T E R tCSHOOL
100 2f. S t a l e St.
K a m p a s L a k e St. a n t 4 - t ų l o b ą .

Audeklo apdar. . . . . $1.20
Kailio apd. (auk.) $1.80

Musų Pinigai

Bugsėj
parapijos
svarbios
vo išduot
gtrb. viei
J. Vaičių
tone, D.
metų, pa*
ti su Suv.
Wilsonu
Colby rei
gulmybės
Žmonių
tainė.
Laike
Pr. Bučio
viešpatav
skyrus a]
pažymėti,
apsiriko
taip svar
lais. Nes
šiai buvo
kas ir ka
zidentu *\
sekretori
K un, t
damas r
kumentą,
vai Was
kė prez.
niam sek
Valst. se
dei prezi
priežasčii
pagimaty
sykį mus
važiuoti ^
čia r^ika
greitai bi
audijenci
Be to,
lietuvių
tone pavj
Am. doan
rasė visi
darbus.
Spaudž
mene pa
kun. Vaįž
la, kad
trmmpint
nors maž
tiį)ouD
mariuose
tos dalys
ateityje.
Po rar
lėšų pade
cŲos 12
1020 m.
svetainėj
kolektai
patį apti
surinkta
reikalas,
žadėta d
Araei.
jos Chic
i^ktųK
Rūgs. 2'
projektą
rinkimui
skyrių
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U, S, MAIL STEAMSHIP COMPANf, IDC.

Dr. A. L Yoška
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CUNARD LINE
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Gaunama 'Draugo" Knygyne
Iššaukus delegatų vardus,
{f • • • • • * • • • • • • — m m • m mm»*> »'1C
perskaityta liūdna kablegra2334 So. Oakley Avenue
. • J.
••m—mB'^ĘB&i*
ma, mušta Lietuvos Misijai
Ohicago,
IU.
MŪSŲ
"Draugas" Publishing 0o.
nuo užsienių dalykų ministro
2334 S. Oakley Ave. Chicago.
Purickio, pranešanti apie Len
Tel. Roosevelt 7791.
kų apgaulingą užpuolimą ant
P e r k ė l ė s a v o ofisą p o n u m .
, « « » ! ^ - --«*t**
Lietuvos karuomenės parubeŠiuo kartu Amerikos Lenkai
472d So. Ashland Avenue
žinės kuopos.
pradėjo gerėties mūsų apsuk
yra padėti
SpedjaUfitas
rumu ir budrumu. Gėrisi jie,
Tuoj vienbalsiai išnešta se
D
Ž
I
O
V
Ų
,
M
OTERŲ ir V Y R Ų M G Ų
LIETUVOS
sako reiktų nuo Lietuvių imti
kanti rezoliucija:
Prekybos ir Pramonės
V a l a n d o s nuo 10 Iki IZ išryto,
pavyzdį, bet podraug Lietu
2 iki 5 po pietų; o u o 7 tJki iA. L. R.-K. Federacijos Kon
BANKOJE
vakare. N e d ė l i o m l s 1 0 , i k l JI.
vius ir įgelia. Sako, mes, Len
gresas, išklausęs ofkijalės te
specialiai del išmokėjimų
T e l e f o n a s D r e x e l SSSO
kai, tylime, gi Lietuviai visur
legramos apie Lenkų užpuoli
Lietuvoje.
trukšanauja ir meluoja.
mą ant Lietuvos žemės, apie
Tas užtikrina siuntėją pini
Detroite, Mich., nesenai Len
nužudymą brangios Lietuvos gų per mus greitu išmokėjinlti + * - m _< t
kai įsikūrė laikraštį vardu
kareivių primena toje baisioje ir pristatymu pilnos sumos
Trybuna Codzienna (Kasdie
valandoje Lietuvių šias prie priėmėjui.
Republikonai ir
ninis Pagrindas). Vienam nudermes:
•P r a k t i k u o j a 29 m e t a i
Atsiųskite mums Pašto Momeryj štai kaip šviečiami Len
O
f
i
s
a s S14S s©. Mongan St.
a) sudėti trumpiausiu laiku ney Orderį, o mes, išmainę ant
K e r t ė 8 2 - r o St.,
Chicago, IU.
kai apie Lietuvius:
didelę sumą pinigų Lietuvos
SPEJCIJALISTA3
auksinų pagal dieaos kursą, iš
Raportas vienbalsiai su pa laisvei gelbėti, o tuom tarpu
Moteriškų, Vyriškų, taipgi c h r o 
"Mūsų lenkiškoji išeivija
Dar toli prieš partijoms pra
duosime musų Money Orderį
n i š k ų ligų.
dėka priimtas.
sustabdyti kitus visatinus vaO F I S O V A L A N D O S : N u o 10 ryto
Amerikoje galėtų drąsiai im
dedant ruoštis į prezidento
ant Lietuvos Banko, kurį pa
iki 8 po pietų, n u o 6 iki g v a l a n 
Raštininko raportas gana il j u o ,
ti'pavyzdį iš veikimo ameri
rinkimus republikonų partijos
tys pasiųskite Lietuvon.
dą vakare.
b)
apsidėti
nuolatiniu
Tau
gokas,,
kitoje
vietoje
ištisai
pa
N e d ė l i o m l s nuo 9 iki 2 po plet.
koniškų Lietuvių, kurie nespaudos komisija siuntinėdavo
Parduodame Laivakortės į
T e l e f o n a s Varde 087
duodamas priimtas su pastaba. tos Fondui- mokesčiu nemažes
kuomet neaplenkia nei ma
į laikraščius akyvų ir turtingu
Lietuvą per Hamburgą, Liba- & • • • - - -iž
niu
2%
nuo
uždarbio;
Juliaus
Kaupo
finansinis
•
rei
žiausios progos, >bi tik sa\v
pranešimų apie moterų teises,
vą ir kitur. Atitraukiame gi
c)
padvigubinti
Laisvės
pa
kalas
pavesta
galutinai
užbaig
pustrečio milijono skaitlin
2% gyvenimą ir reikalus.
mines iš Lietuvos.
skolą;
pavartoti
visuomeninį
ti
prof.
kun.
Meškauskui
grį
gos tautos reikalus išpusti
Darome daviernastis ir ki
Moterys suprato tą republi
neatlaidų
raginimą
ant
nepiržus
Lietuvon.
kuodaugiausiai.
tus dokumentus.
konų partijos mandagų ir nau
kusiųjų
jos
ir
neužtektinai
LIETUVIS
Iždininko raportas, užgyrus
Musų Centralis Ofisas yra
"Amerikos Lenkams yra
dingą patarnavimą. PenktaG
Y
D
Y
T
O
J
AS I R CHIRURGAS
iždo globėjams, ir-gi priimtas. pirkusių tos paskolos;
Ofiaas ir Gyvenimo vieta
Chicagos
vidurmiestyje.
kūrikas
lengvesnis
daiktas
tienyje 1 Spalio apie 5000 mo
3262 Soutfe H a l s t e d S t r e e t
d) nešioti visiems gedulius
Antras posėdis.
Raportams užsibaigus pada
Ant vlriMu Universal Stote B—Ir
Apielinkės
gyventojų
pato
ginti
lenkiškus
reikalus.
Nes
terų
susivažiavo
j mažą
V a l a n d o s n u o 10 iki 12 r y t e ; ' a n o
ryta pertrauka fotografijos at iki kol nors- vienas gyvas Le% gumui ofisas atdaras ir nedė
Atidarytas
visiems
delega
nereikalauja
imties
klastuoti
2 iki 4 po p i e t ų ; n u o 7 iki 9 vak.
miestelį Marion, Ohio^ valsti
kų kareivis bus laisvas LietuN e d ė l i o m i s n u o 1 d iki 2.
mušimui
lioms.
istorijos, geografijos ir sta tams giedant Lietuvos himną.
joje, iš visų Amerikos kampų,
TeiefooM Yards 2544
voje,
Po
pertraukai
rezoliucijų
Visais reikalais kreipkitės
tistikos, kaip tai iš būtinu Perskaitytos telegramos ir
l a m e miestelyje gyvena sena
(Pabaiga bus).
laiškai su pasveikinimais, ku komisija paduoda sekančias
prie
mo pasielgia Lietuviai.
torius Hardiug, kurį republi"Mums, Lenkams, užten rių surašąs Černiaus. Be to, žo pasveikinimo ir. protesto tele
—
žŽiJŽŽŽiaeSfe:'ragS^įsžSgtažg^si:
.
konai siūlo į prezidentus atei
Tel. D r o v e r 7 0 i 2
ka viešajai Amerikos opini- džiu sveikina prof. Meškaus gramas uigirti.
nantiems keturiems metams.
PIRKITE
jjjjjįjlijjparodyti tik nuogą tei kas nuo visų katalikiškų orga
Prancūzų kalboje į v . Tėvui:
35 So. Dearborn St..
LIETUVOS PASKOLOS
Penki tūkstančiai asmenų
sybe, tik drąsiai ir aiškiai, nizacijų Lietuvoje ir nuo K.
LTETUVIS B E N T I S T A S
Jo Šv. Benedikta* XV, Ry
Chicago. UI.
netelpa senatoriaus namuose.
V a l a n d o s : n u o 9 ryto iki 9 vak,
kad kiekvieną dorą Ameri D. partijos Centro; nuo Liet. mas, Italija. Amerikos R.-K.
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare
Todėl suvažiavusios moterys
4 7 1 2 SO. A S H L A N D A V E N U E
koną patraukti savo pusėn. Vyčių J. Karosas išreiškia pa Federacijos Lietuviai, susirin
susirinko pas namus iš lauko.
a r t i 4 7 - t o s Gnavės
"Tečiaus mes taip nepasi- geidavimą, kad Federacija kę Waterbury, Conn., suklau
Ulinojaus valstija ypatingai
elgiam. Tuo tarpu, kur tik globotų katalikišką jaunimą: pę pas kojas Jo Šventenybės
pasižymėjo, o labj ausiai Cliica
rasis kokia sauja Lietuvių, L. Šimutis nuo S. L. R.-K. A. išnaujo išreiškia savo prisiri
ga. Lietuves atstovavo žinoma
S. S. "SUSCUBaAKMA »>
jie
taiso
susirinkimus,
pa
valdybos ir "Garso*' redakci šimą prie Šv. Sosto ištaria sa
artistė — dainininkė Ona Po
U N e w V o r k o tiesiai |
daro rezoliucijas, užlieja jo jos ; ir administracijos; P. vo dėkingumą ir paklusnybę.
cienė.
mis nepažįstančius Europos Daugžvardis nuo S. L. R.-K. Mūsų kovoje del tautinės bui
1900 S. Halsted Str.
Visi gerai išauklėti vyrai
santikių Amerikonus, klas- Moksleivių, kun. Vasiliauskas ties prieš norą kai-kurių kai
Tel Ganai 1 1 1 8
mandagiai šneka su moterimis.
V a l a n d o s : 10 r y t e iki t v a k a r e
tuoja geografiją, istoriją ir vardan
Kunigų
Vienybės, myniškų tautų Augščiausiojo
Bet senatorius Harding'o at
Gyvenimas
statistiką ir nuolat trukš- Kun. Kaulakis vardan "Moti Kunigo tėviška užtartis yra
17 Diena Lapkričio
2811 W . «3rd B*.
sakymas Amerikos moterų de
raauja angliškoj-amerikoniš- nėlės," vardan L. D. S. Knei- mums kobrangiausia; mes jos
K a m b a s e U s i į B r e m e n n u o $185 iki $210 | Danzig $220 iki $225
Tel P r o s p e c t 2466.
legatėms nebuvo paprastas vy
Trečia kUaes i B r e m e n $120 i D a n z i g $180
koj spaudoj, nurodinėdami ] žis ir kun. Valantiejus vardan meldžiame ir Apaštališko pa
riško mandagumo išreiškimas.
Karės Taxai $5
Lenkus kaipo imperijalistus, visų Waterburieeių katalikų laiminimo prašome.
Hardingui nerupi moterų mo
U. S. Mail Steamship Company Inc.
neva užgrobiančius Lietuvos linki Federacijos Kongresui
Anglų
kalboje
Prezidentui:
M. <'LAi S S I M l S A Co. Gcnerale V a k a r i n e Ą g e n t w r s
teriškumas, bet jų žmogišku
puikiausio pasisekimo.
žemes.
Mes, Amerikos R.-K. Lietu
100 Biocth La Šalie Street, ChAcago, UL
mas. Ir ne komplementus jis
Kilus abejojimams sulig ne viai, susirinkę visų katalikiškų
"Taip šiandie elgiasi Ajoms pliauškė, o dideliai svar
merikos Lietuviai visuose kuriu mandatų formališkumo, organizacijų seime, Waterbubius, rimtus, gali sakyti, did
amerikoniškuose miestuose, nutarta, kad klebonas gali at ry, Conn., išreiškiame Jums
žius dalykus.
kur jų susiras gal dešimtis stovauti Federacijos kongrese savo tvirtą ištikimybę ir Suv.
be jokio mandato. Visų kitų Valstijoms "ir, jų įstatymams
Pasakęs, kad L . &rys la
arba dvidešimts.
biau negu kas kitas gali pa
*' Tuo tarpu mes tylime. Ir mandatai su kuopos ar draugi prisirišimą, bet mes giliai jau
^ ^ » • » » • • • m « • • • • i
lengvinti tautai pasiekti ger
todėl viešoji opinija Ameri jos valdybos parašais, kad ir čiamės įžeisti jūsų ministro
Telefonas a a u Į e v a r d 918f>
be
antspaudo*,
by
tiktai
su
būvio, Harding'as išdėstė su
Colby nota nepripažįstančia'
koje tiki lietuviškiems me
manymą prie esančių Suvie
Lietuvos neprigulmybės ir pa
lams. ''
a
«
nytose Valstijose augščiausių
Išplaukia Spalio 12, 1920 M.
DEKTISTAS
tautos skaitlingumas siekiąs vedančia tą šalį lygiai kaip ir
Tiek
tas
su
savo
"nuoga
tei
/*
•
valdžios departamentų pridė
33S1 S o u t h H a l s t e d Stneet
35 milijonus žmonių! Vargiai kitas Baltiko provincijas ma
V
a
l
a n d o s : 9«—12 A. M.
sybe'
'
lenkiškas
laikraštis.Jei
ti dar vieną, būtent gerbūvio
skolių iraperijalistiniam godu
!
1—5; 7 ^ S P. M.
toks
skaitlius
išeitų
prie
Lenkų
gu
jau
reiktų
"brolių"
Lenkų
R * »
• • • • • » • » » I « > « I « «
departamentą. Kaip kiti, taip
K
mui, lietuviai nekados nepri- 1
priskaičius
kadir
Lietuvius,
ir tas departamentas turėtų melus, nors pačius stambiuo Latvius ir dar dalį Gudų. Ir jei pažįs Rusijos nei joįkios kitos 1
Hamburgą
$125.00
f " • J r r I' J ' l 1 • * l^llll b Į
| .1
ĮIJ.
savo Šakų, vakMečių ir val sius, suskaityti, užimtų daug Lenkai savo tautos skaitlių šalies viešpatavimo ant nepri•
Liepojų
$
1
4
5
.
0
0
dininkų visoje Amerikoje vi laiko. Nes nei viena pasaulyj taip daugina, aišku yra, jie guimingos Lietuvos. Tikimės,
Dr. I. E. MAKARAS
L
i
e
t u v y s G y d y t o j a s i r Chirurgas
tauta
šiandie
taįp
daug
melais
suose jos miestuose ir laukuo
Pridedant $ 5 . 0 0 Karės Taxų
jog Jus pažvelgsite į mūsų" nu
savinasi
tas
augščiau
paminė
Ofisas 10100 So. 9 * c * 4 * * n * * * ,
se. Ne valdininkai, tik valdi nesivaduoja, kaip Lenkai, dar tas tautas.
Vai. 10 iki 12 r y t e ; 2 iki 4 p o
sistatyme. Mes įpratę esame
Atsišaukito į arčiausių Cunard Agentą
p«et, «:89 iki 8:20 v a k a j s .
ninkės dirbtų tame departa buodamiesi "za swiętą sprawę
žiūrėti į šią šal4 kaipo liuosy,,
Reaidencija: 1053JB Perry Ava.,
Daugiausia
Lenkai
nepasi
•
•
•
•
•
•
mente. Ir augsčiausias depar ojezyzny. Juk kadir patsai
Tel. P ū l t m a n 842
^fm
»• T r , "
tenkina, kati/ jie pavadinami bės ginėją^ bet-gi apgailestau
aer
laikraštis
Trybuna
Codzienna
S^3BE " I . IIBiel
tamento asmuo, t. y. sekreto
jame neteisingumui, v kokį ši
imperijalistais.
Tuo
tarpu
jie
rius, taip-gi butų ne vyras, tik bjauriai meluoja sakydamas*
yra imperijatisfai. Nes tikrai valdžia nustato sulig Lietuves.
jog
Lietuviai
Jdastuoją,
istori
moteriška.
Jau
gauname
tikrai
Steigiamajam"*
Seimui,
Kau
mėgina
pavergti
mažesniąsias
S. D. LACHAW1CZ
ją, geografiją ir tt.
Lietuviškus paeportus f
Korė tume, kad Harding'as
LIETCVVS GRABOBJCS
kaiminingas tautas. Ir šiandie nas, Lietuva:
OAr«*wia įai^ttuveae Įrgf-kSą niaa B M k
e
l
e
t
ą
dienų.
J
e
i
d
a
r
Mes suprantame tą "klasta- Lenkai yra užėmę plačiąsias
taptų prezidentu, kad jo su
tie meidi«j atsifaukti, o mano darbu
Lietuvių Katalikų Federaci
Įbi«itt uiaantdujij,
pasporfcjr neturit tai ra
Lenkai
pavadintų sau kaiminingų* šalių teritori ja Amerikoje, laikydama visa
manytasis gerbūvio departa vimą".
2314 W. 28rd PI.
Chica«o, I B . |
šykit t u ojaus p a s m u s :
a«ft
mentas įvyktų ir kad pirmu "nuoga teisybe" Lietuvių pa jas. Ir tose teritorijose nori tinį susivažiavimą, Waterbury,
tinė moteriška taptų Suvieny sakymus, kad buk Lietuva y- pravesti savo didelei Lenkijai Conn.,, nuoširdžiai sveikina
tu, Valstijų kabineto nariu. Tai ra neatskiriama Lenkijos <la- rubežius.
Traval
Lietuvos respubliką per Stei
>mm>
A. P B H U T I S
S. F A B U O H A J i
butų gražus dalykas, bet ne lis, arba Lietuvių tauta yra
Buraau
Mums didelio
džiaugsmo giamąjį Seimą, kurjam išreiš
pilnai
giinininga
Lenkų
tau
DJEPT. D - l .
W. L. KJVTRYS, Vs^aisa.
A PETRATIS & C0.
gražumas
yra
pirmiausiai
butų, jei &enk;ai sektų lietu kia savo didfcią pagarbą ir pri
tai. Bet juk ir tamsiausias žmo
Mortga^e Bank
svarbus, o nauda.
1 3 6 Ea$t 42-nd Stroet,
riow lorK) !*• i .
vių pavyzdžiu. Nes tuomet jie taria naudingam jo darbui,
R
E
A
L
E8TATK—rjrSTJRAHOi:
miwnm\.m«*\
tttnm*mmĘ^mmm^mmmmmmwmwmmmmm**m+mfm~m*immm
mmmm*
Moterys šiandie turi lygias gelis gali pasakyti, kad taip atsipratintų nuo savo įprastų ypač tėvynės kūrimui, žadėda
European Americaa
Jei norit g a u t i pasportą, jei norit p i g i a i nuvažiuoti L i e t u v o n a n t di-l
nėra.
pilietiškas teises. Jos nori dir
ma padėti visomis jiegomis.
melų.
džiausiu ekspresinių, laivu, jei norit pigiau nusiųsti p i n i g u s L i e t u v o n |
ir k a d j i e bntų apJaikyti j 4 savaites,
bti ir atnešti naudos. Hardin
Ar-gi Lenkai nejaučia gėdos
Aiškų Detroito Lietuviai Tikimės, kad Seimas apsaugos
NOTARUriAS
kreipkitės p a s m u s ! j i m l a i Lieta*vių v a l i u o j a k a s s a v a i s t f**
Tėvynę
nuo
patekimo
po
keno
g'as labai išmintingai suvarto ir nusidėjimo, jei jie nuolat daug darbuojasi tautoe reika
Teiefjhone B o n l e n a r d 811
nors valdžia ypa£ lįusų ir
ja tą gražų moterų pasiryžimą svetimtaučius intikina, kad jų lais.
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LIETUVIAI AMERIKOJE.
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CICERO, ILL.
Raportas atstovo iš Washing-
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dienos įloetiečių aukoms, eitų
Federacijos Apskričio iždan* o
Federacijos Apskritis apmokė
tų kelionės lėšas tiems atsto
vams, kuriuos ji siuntė ir įga
liojimus davė. Jei Apskritis šį
projektą priims ir užgirs,tai vi
si skyriai turis laikytis, to nu
tarimo.

rafino, bet del vėliaus laiko
atsiprašė.
Klausimų reikalauta, bet jų
nesurado* kas liudija, jog vis
kas visiems buvo aišku.
Dar kun. Vaičiūnas paragi
no visas draugijas spiestis
po Federacijos galingu sparnu.
Publika išsiskirstė pikiai
patenkinta. Oarbė eieerieoiams
už mandagų užsilaikymą ir
aukas.
J. Šliogeris.

m*"

I I • .-^H—^Į^

CICERO, ILL.
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DABAR PROGA

Cicero Lietuvių. Namų SavinJAkų Sąjungos »u«irinkijtn«* bus
Spalio 6 d'., 1920, J. Nippo sve
tainėj, 1500 So. 49th Ait*, kaisr
pas 15th str., 8.-00 vai. rak.
Ciceriečiai kviečiami atsilanky
ti, nes yra daug svarbų reikalų.

A. Balčunaa.
Bugsėje* 24 4. 6v. Antano
parapijos svetainėje įvyko
svarbios prakalbos, kuriose .bu
vo išduotas ir raportas atstovo
~g«rb. vietinio klebono kun. H.
J. Vaičiūno buvusio Washmg- Po kun. Vaičiūno rapoartoĮ
V A L P A R A i S 0 ( IND.
REIKALINGI
tone, D. C, Rūgs. 15 d., šių trumpai kalbėjo, rodos, p. Rimetų, pasimatyti ir pasikalbė land, Cicero Chamber oi CoaiPo trumpų, surištų su dar
2 pirmos klesos pardavėjai,
ti su Suv. Valst. prezidentu W. merce narys. Jis sakė, jog iš bu, atostogų Valparaiso mo
kurie yra apsipažinę su groWilsonu ir su Sw V. sekr. B. raporto supratęs, kad čia įkal kyklos moksleiviai pagaEaus
sernės bizniu. Turi kalbėti Lie
Colby reikale Lietuvos nepri- bama apie išgavimą iš Ameri grįfc> mokyklos suolan, kad
tuviškai.
kos valdžios pripažinime Lie
gulmybės.
rengties prie ateities gyveni
Atsišaukite,
tuvai
neprigulmybės.
Ir
jis
iš
Žmonių prisirinko pilna sve
mo. Tarpe jų žymus skaičius
reiškė
g&%
užuojauta,
Lktotr
tainė.
yra ir Lietuvių. Jie, supras
Wm. H. NICKOLS & CO.
vianuj
ir
pageidavime
kad
Laike raporto ir prof. kun,
dami mokslo naudą ir norėda
Am#r.
valdžia
kogra&ausia
Pr. Bučio prakalbos svetainėje
916 Hearst Bldg.
pripažiatii Lietuvai »*prigi»V mi tinkamiau atlikti tautos
viešpatavo nepaprasta tyla, iš
darbą, veržte-vei'žiasi prie |
skyrus apliodismentus. Reikia
šviesos š^tinio^nokslo*
•
AM
galo
kalbėjo
kun.
Fr.
pažymėti, kad ciceriečiai ne
Ypatingai katalikų mokslei
Bu$ys*
Stokos
laiko,
deki
apsiriko pasiuntę tokį atstovą,
vių skaičius šiais metais žy
jo
kaita
tavo
trumpa,
bet
a&taip svarbiais Lietuvos* reika
miai padidėjo. Koks tikslai už
ki,
įapadbiga
ir
toft
siekianti.
lais. Nes mųs atstovas vienbal
darė juos mokyklos kambasiai buvo išrinktas į pirminin Davė ir saldaus juoko kalbė rtuesnaf Kas juos privertė
REIKALINGI
kus ir kalbėti su Suv. Vai. pre damas apie Lenkų nedorus pa džiovinti smegenis, aikvoti
zidentu W. Wilsonu ir su Vai. sielgimus ir kaip jie nori pra sveikatą t Ar noras pakelti
ryti Lietuvą šmeižiant ją aki tautos dvasią, pažinti t&rą
Vyrai del phemioėa vraresekretorium B. Colby.
vaizdoje viso pasaulio. Primi Aiesą, ar gal šiems augštiems houae. Pastovus darbas. Ctara
Kun, H. J. Vaičiūnas išduo
nė, kad Metuviai, vaduoda- tikslams priešinga atmosfera* mokestis ant naktų.
damas raportą perskaitė do
.
miesi kantrybe, ištverme, iš Jaunime, ar duosime savo sie
kumentą, kurį suvažiavę atsto
mintimi ir sąžine, gali sakyti, lai rudyti!
Joseph T. Ryerson & Son.
vai Washingtone sudarę įtei
stebuklingai laug laimėjo; taip
Rugsėjo 26 d. A. L. R. K. M.
kė prez. W. Wilsono privati
laikydamies ir savo tikslą pil S. antros kuopos buvo šio be r16th & R6ckwell Str.
niam sekretoriui Tumulty ir
nai atsieks. Taip-gi pažymėjo, tainio pirmas siasirinkimas,
Valst. sekr. B. Colby'ui, nes
jog, be abejo, už išmintingą ir kurin atsilankė visi grįžusieji
3 Duris
ded prezidento ligos ir kitų
sąžiningą Lietuvių su .savo kuopos nariai ir būrys naujų
priežasčių negalėjo asmeniai
priešais elgimąsi Dievo ap- kandidatų, stojusių po ka
—
pasimatyti. Todelj gal, ir dar
S5=
veį&da veda Lietuvius į lai talikų moksleivių vėliava, kad
sykį mūsų atstovams reikės
Pajeakau savo pusbrolių Kaaimiemingą nepriklausomą ateitį.
ja,
garbingai*
nešu*
ir
tinka
ro ir Antano Kanaverskių, paeinančių
važiuoti Washingtonan tuo pa
ii Kauno red. Panevėžio par. Razoličiu reikalu taip greitai, kaip Jis pataria ir Amerikos Lie mai naudingą Bažnyčiai ir mo Valsčiaus, Žvilgidžiunlų kaimo
Klonių pai%p. Apu;fcmetai Ajnerike.
greitai bus gautas pakvietimas tuviams vaduoties išmintimi tautai darbą dirbus.
Pirmiau gyveno po mum. 10600 State
Susirinkimas pradėta ir už Street,
vengiant visokių ginčų (partiaudijeneijon.
Chicago, 111. Turiu labai svar
bių reikalų prie jų norėčiau au jai*
Be to, sakė> suvažiavusiems jinjų ir t.t.) ir vaidų prisilai baigta malda, kuri, tarsi, kaip BusiraSit.
Jie patys ar kas apie juos
Šaltinio
tyra*
vanduo,
tekėjo
kant
meilės
ir
vienybės.
Nes
žinote
praneškite^
Šiuo adresų:
Lietuvių atstovams Washing
Antanas Petraitis,
tone pavyko atkreipti daugelio | ^ P elgianties, pasaulis prare- iš jaunuolių krūtinių. Ja
Baltknorv, Md.
Am. domę ir spaudą, kuri ap ges, kad Lietuva tikrai verta atgaivinta moksleivių dvasia 8*4 Hollins SUr.,
rašė visus atstovų nuveiktus būti nepriklausoma demokra rodosi maloni, brangi kiekvie
Brolius Pranciškaus ir
Paieškai
ieški
tiška respublika ir tada visas nam tos vėliavos kareiviui, KaaMtJere
darbus.
Simana vyčių,
ji* prieš
MŠ*<
apie ką liudija jų pačių išreik karą tyreno Amerikoj vienas Illinopripažins
jos
nepriklausomy
Spaudžia reikalas su visuo
Valstijoj o kitas Pensylvanijoj.
šti įspūdingi žodžiai. Visuose jaus
bę.
Taipgi
patarė
būtinai
Jie
patys
ar kas apie juos žinote kur
mene pasidalinti įspūdžiais iš
jie gyvena prašom atsiliepti šiuo
matėsi
kokia
tai
nepaprasta
antrašų:
kun. Vaičiūno raporto, bet gai vengti aštraus atsinešamo į
dvasia,
noras,
troškimas
siek
Antanui Simanavičiui
la, kad stoka laiko verčia jį Amerikos valdžią darant pro
Raseinių paštas,
ti
prie
kiltų,
garbingų
idealų,
Šimkaičių Valsčius,
testus
ir
rezoliucijas
prieš
trumpinti. Tiek linksma, kad
Bliūdžiu kalnias.
prie kurių priėjo, galėtų vesti
LIETI \ A.
nors maža dalis to raporto jau Lietuvos priešus ir t. t
mūsų
tautą
tiesos
keliu
į
švie
^
—
H
I • »
m II < • • <
•
Sakė daug matąs perdaug
tilpo "Draugo'' 222 ir 223 nu
Clarage ant pardavimo 75x130 77
meriuose. Bet tai tik dalys. Ki aštrių Amerikos Lietuvių at- sią, laimingą ateitį.
gatves, 60 automobllu vietos, 4,000
Dieve jums padėki
tos dalys dar tilps "Drauge" sinseimu į Suv. Yak valdžia
mėnesinis įplaukos galima
patekti
turtolu
per
keleto
mietu,
salima
»radarant protestus ir rezohueiateityje.
dėtš>su 10,000, labai gerai vietoj. At
sišaukite asabiškai ar Laišku
Po raporto atstovo kelionės jas, nes aštrus atsinešimas žy
wi A. Mmimikm
lėšų padengimui, sulig Federa miai pablogins Lietuvos rei MARŠRUTAS P. ŠŪKAUS
77 ŠI S. Biocgan 64.
TeL Yards 1138
Central 45
cijos 12 skyrio, Rūgs. 6 d., kalus. Tik šaltas ir rimtas el
1920 m., nutarimo, padaryta gimasis privers Ameriką pri
Ke%rirtadie»yj, Spali© 7 d. Parsiduoda mūrinis narnas dviejų
svetainėje kolekta. Prasidėjus pažinti Lietuvai nepriklauso
Iadiana Harbor, Ind., 7:30 pagyvenimų, lietuvių apgyventoj vie
kolektai pilnutėlė svetainė tru mybę.
toj. Ant antrų lubų trims mažoms
vai.,
parapijos
svet.
šeimynoms,
o apačioj kokiam nors
putį aptuštėjo. Bet vis-gi aukų Pažymėjo taip-gi, kad yra
bizniui.
Prie
namo yra garadžius 2
Penktadieny
j,
Spalio
8
d.
tokių
karštuolių,
kurie
Besiva
automobiliam.
Del informacijų kreip
surinkta virš $90.00. Jei bus
kitės:
Gary,
In*J.,
T:30
vai.,
parap.
reikalas, pasitaikius progai duodami principu, meile, vie
"Draugas" PubL Co.,
nybe ir protu daro daug Lie svetainėje.
žadėta dar parinkti aukų.
3394 So. Oakley Ave.,
Chioago, 111.
Amer- U B. Kat. Federaci tuvai kenksmo ir kad tokių
ČIOBRO, ILL.
jos Chicagos Apskričio Pro karštuolių negalima pertikrin
Parsiduoda rakandai (furniture) 4
kambarių,
labai pigiai, priežastis ap
jektų Komisija savo posėdyje, ti. Tas pasunkina kovą ufc
miestą, galite matyti kas
L. Vyčii} 1 4 4 o s kuopos susi leidžiant
Rūgs. 23 d., 1920 m., sudarė Tėvynės laisvę.
dien nuo 5 vai. vakare, nedėlioj visa
Z lubų iš užpakalio
Kadangi jau buvo 11:00 nak rinkimas blšS trečiadienyje, Į diena antW0»
projektą užgirti apskričio susi
W. 4* Street
rinkimui, kad visų Federacijos ties, tat ir baigta vak. Dar pra- Spalio d 4 , vakare^ Šv.' An I—a-5J-L
t Jl
ara
skyrių aukos, panašios šios syta prakalbėti kun. F. B. Se- l * ° P P- svetainėje. Tai bus
mėnesinis susirinkimas ir dar | Ra<ku pinigų. Kas pametėt
* pirmas po parapijos ferų. Kuo- {meldžiu atsišaukti pas
S I*i turi daug darbo prieš save.
Juozapą, Budrickį
• Taigi nuo šio susirinkimo pri- |S2S3 So. Lime St., Chicago, UI
klausys to viso darbo sutvar
3E=
.
—
LIETUVIŲ ATYDA1!
kymas, galop ir įvykdymą*.
Bus Rodomi
:
Iki kitokesnio nutarimo, h f f l S J S S ' S S S S ' S ^
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Šelpti SAVUOSIUS
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LIETUVOJE
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Pirmu Kart Toks Žemas Kursas!

$2 Į .50
m^mmmmmmmmmmmmmm

Už TŪKSTANTĮ AUKSINU
Mes parūpiname laivokartes per

,

Hamburgą ir Liepojų
Jeigu turi koki reikalą, nelauk rytojaus, kreipkis šiandien.
nori pagelbėti saviemsiems ir Lietuvai ir saugiai įvesdinti savo pi
nigus — Pirk L A. Pr. Bendrovės Šerus PIRK KUODAUGIAUSIAI

'

ŠERAI PO 10DOL.

•

•

Turėdamas reikalą adresuok

S

Lithuanian American Trading Co.

•

Arba

»••••

Pranešimas Ciceriečiams!!
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Tie paveikslai yra atvežti i* Lietuva* j u. yra 150. pamatysite save*
gįm-toes, mieštos, Kauną ir Vimių ir Lietuvos kataiviu^ ir viaošuus
x
atsitikimus Lietuvoje. PaveikaUu b^a rortomi

Ketverge i? Petn., Spalio 7 ir %
(r. Ax$mt Saraptjofj Sh^taioėie, ?o Pa«mWų.
'%

Visi Ciceriečiai esate kviečiami ant šitų paveikslu rodymus, ka*
neatsilankyšite gailestlės. tfaudlnfpum bus ateiti pažiurėtt Siu paveik^
siu aegų 4nt kukiu kitų teatrų kur yra mokom.* po | 1 0 9 arba S0c,
Q čia bus tiktai dideliems ?5c. mažtemą 10c.
Visas pernaš skiriamas fctetutu* Lals\ė« Ugavunnj.
Kviečia visu*
( ICEKO STOTIES VALDYBA.

>»ev«aaBaKWBS«e«KHJi)««ii««a«šiši«i

09*M

šiuomi pranešame Gerbiamai Lietuvių Visuomenei, kad šiomis
dienosis atsidarė New Yorke nauja Lietuvių PerstiuntLmo Agentū
ra, po vardu Įiltitman4nn Marinė Forwarding Co., kurios tikslas
yra sąžiningai patarnauti Lietuviams persiuntime pagalbos savo
giminėms Lietuvoje, kaip-tai, persiuntime drapanų, valgomų daigtų* pinigų ir t t
Su visokiais reikalais kas link persiuntimo gei informacijis nusldžiame kreippties ant šio adreso:

( HJLCAGO, ILLINOIS
Telefonas Tards 5082
Valandos: — S iki 11 iš ryto:
6 po pietų iki 8 vak. Nedėllomie nuo 5 iki 8 vai. vakare.
5S!

Brooklyn, \H. Y.

»

3107 So. Morgan Street

'^«>M*||I«'WI»-'SI'I1*II>I^ w
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PRANEŠIMAS VISUOMENEI!!

Dr. M. Si

!

•!— ^ M M l M - N I " • • M — M — 1 — 1 , - V į , -

rsssresr.

LIT&UANIAN BIAIUNE FORWARDrNG CO.,
203 West 33rd Str.,
« « w York City.

• =

V, W, RUTKAUSKAS I
S
ADVOKATAS
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Ofisas DUbnnestyj:

29 South La Salk Street
Kaninaris 824
Telefonas: Cenšral 63»0
w x n

• » • »•

»•«>•>«»»•>»

Vakarais, 812 W. 33rd St.

s

Telefonas: Yards 4081

miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii
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PRANEŠIMAS

Dr. M. T. STRIKOL'IS

CUNARD

Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas
Vaikeli* ofisą į Peeple 1eaU>o
1616 W . 4 7 t b St.

Išplaukia Ticiai |
•

R e s . 2»14 W. 43rd Street.
N u o r y t o iki piet.

HAMBURGĄ
a IZ^AZU* ivvūna $125.00

TeL McKkiley 26S
ssssūi
r*m

LINIJA

&S. SAXOMA

TeL Boul. 160

Valandos: 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8
vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.

•

•

.
.

222 So. 9th St.,

•

-

Baltimore, Md.

112 N. Greene Street

,\\\mm

tm,lm*'

J. F. WAITClffiS

ATTORNEY A ? LAW
LIETUVIS ADVOKATAS
Vai. Vakarais 7 iki 9.
Nedėl iomis 11 iki t.
>450» S. Asbiaod Ave. Chlcago, 111.)
Plione Tards 106S

Pridedant $5.00 su Karės Tax«
|

Atsišaukite i treiausia CUNARD Agentą

^lllllllllllllllMWimHHtHmilWllllllllltllllllllllllllll»ll»IIHHailllllllMMMMIIIWIIItlrfT
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Ar Jau Pasiuntėt Čeverykus Savo Giminėms
Lietuvoj?
Žiema artinasi, Jūsų gimi
nės laukia, dabar laikas
jiems nupirkti, o mes Jums
išsiusime. Pirkite pas Lietu
vi, o gausite gera užganėdinima.
VICTOR SHOE STORE
4718 So. Ashland Ave.

r

k u o p o s S u s i r i n k i m a i y r a l a i k o - city Photoplay Corp.,kurt atidarč div«
v >• -. dėlė krutamu paveikslų ( f i l m ų ) iŠir Jau išsiuntė 2 žmones Lie
mi pirmą ir trečią trečiadieni • dirbystę
tuvon ir kitas Europos šalis iš kur
bus traukti paveikslai visokios rųšies
Atdara kiekviena vakarą iki 9
ki^cvieno mėnesio.
ir teus randavojarai po visa, Amerika
vai, apart seredos iki 6 vakarą.
9į>aUo IT d. t . Vyčiu 244a k* lutas šalis kur nei labai djdelę nau
kiekvienam akcijonieriui.
—.
kuopa atvažiuos vietinei ku#c. dąAkcijos
dar parsiduoda po 'sena
3=
į talką ir atvaidins "Švin kaina. »10.00 akolja ir jos trumpu Ial»
HIIIIlMHHUIIšilIUIIIIIIllllllHHllllllIlUIll
ku bus pakeltos aufšciau.
tant".
Resid. tl«9 |»4ppendanae Pivd.
Intarcity Photoplay Gor».,

i

Telefonas Vau Baren Vii
Veikalas yra tinkantis šiam nm cąmmm st, ». a. FHtsimrt*, Fa.
laikui ir West Sįdės kuopa moįa jį gerai perstatyti. Ir vie
rTj-ymn^
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
tinė kuopa prieMrėe su pamarDR. S. BIEŽIS.
Sfeoiiaitetas Motefiška, Vyalikų
LUE?TUVtS GYDYTOJAS
ginimaįs. Publikai bųs proga ,
Valku Ir visų cUrouiSku ligų
IR CHIRUšiOA*
VALASDOe: KK—11 ryto *—X f a
pamatyti kaip kitos vyčic kuo
2301 W«t 2and Straet
pietų,
7—8 vak. Nedėliomis 10—13 d.
pai mpk* vaidiati ir yrie to Tai. Canal 6222
Ofiaįs SMi So. Halsted S t , Chlcago
Bes. «JL14 W. ilnA Street
dar savoj dvasią pagotįas svei
Tel. McKiuler i*šf
Jlllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltll
ti.m'Wm.tot*'lVĄVV
ku maįetu,
Pr-

VIENU LAIVU TIESIAI Į

LIEPOJU
Jau Lietuviai gali važuoti tiesiog iš Amerikos jL
Iiepojų be ^okiu kli^eių.
Parūpiname PASPOETUS ir Lietuvos pilietybės:
POPIĘJHAS į labai trumpa Uika.
Parduodame laivakortes ant visu linijų.
&*»čiam* FIMGrUB į Lietuva Mark<wnis p a g a l dįe<
nos kurso.
Farduodam* Draftus ir čekius.
Mea turime suateic prirodymu už musų teisingumą,
Visais reUttiUiis kmiAites pas

DR. A. A. ROTH,

ZOLP ir BARČUS
4547 So. Hermitage Ave.
Tel. Yards 145
mm

mm**

mZ

Chicago, DL

\

/

DRAUGAS

TS

Ketvirtadienis, Spalis 7, 1920
^># *

GARSUSIS BAZARAS
Sv. Kryžiaus Parapijos

Bazaras labai paįvairintas - taigi nuoširdžiai kviečiami visi
koskaitlingiausiai atsilankyti ir parapijos naudai patarnauti.
Kiekvienas atsilankęs turės progą vieną kitą valandą links
mai praleisti. Laukiame svečių ir iš toliaus. Bazaro Rengėjai.

46ta ir Wood gat.-Ant Town pf Lake

-j* »***•

DAR BUS ŠIOMIS DIENOMIS:

Spalio 7,9 ir 10 d., t. y. Ketverge, Sub. ir Ned.

/
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PRI
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Iš CHICAGOS LIETUVIU
KOLONUI).

Koncertinė programos da IJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllttlllllllllllllllllllflllll«ItlllllllltlflllllllltllltlllllttlllllllllllllllllllllitlllllltlllIlllllllllllĮ£
lis pavyko. Tai pastangos darb
štaus chorvedžio V. Daukšos.'
Solistai ir-gi savo dalis gra
I SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI- E
žiai ir pagirtinai atliko. Puo
NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ.
|
liko liko patenkinta. Tik vie
na pastaba reikia pridėti, kad
Esame registruoti Lietu
Parduodame laivakortes
mųs žmonės vakaruose nemo
vos Atstovybes Washingį
Lietuvą
ir
iš
Lietuvos.
ka ramiai užsilaikyti, tuo bū
tone.
du kenkdami ir programą pildytojams ir tiems, kurie nori
Parduodame lotus, na
Padarome legaliSkus do
mus, farmas, padarome
ramiai pasiklausyti. Neramus
kumentus,
dovemastis,
paskolas ir apdraudžiame
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DIEVO APVEIZDOS SVETAIN., 18ta ir Union gatvė
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PAUL P. BALTUTIS and C0.

| 901 W. 33rd Street

Saugok akių regėjimą

I
I
I

Kada kankinies
del
galvos
skaudėjimo, kada regėjimas silnsta skaitant, siuvant ar tolyn
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties { manę klausti
patarimo del jūsų akių; mano
20 metų patyrimas suteiks
jums geriausi patarnavimą del
Akių. Ausų, Nosies ir Gerklės
Ligos gydoma specljalisto,
W. F. MONCRtfFF, MrD.
AKIŲ SPECIJATJOTAS
1801 S. Ashland A ve., Chicago.
kertė 18tos gatvės; 3-člos lubos
K a m b a r į 14-16-16-17

Viriui PIATT'S aptiekos
Tėmyklte mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9
vak. Nedėliotais nuo 9 ryto iki
12 d.

1
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Chicago, 111. |

"KAPITONAS VELNIAS" %
LIET. MOT. DR JOS "APŠVIETA"
Spalio 10 d. (Nedėlioję) 1920 M.
C. S. P. S. Svct. W. 18 tos Gatves

Gerbiama publika nuoširdžiai kvieėiame atsilankyti, nes veikalas
Kapitonas Velnias neapsakomai žingeidus ir vienas iš puikiausiu vei
kalų (iki šioliai) Lietuviškoje kalboje, sudramatizuotas Dr. Pabarškas.
Kas skaitės apysakų Kapitonas Velnias tas be abejones gerai supras
jo verte ir nepraleis nepamatęs, o neskaičiusiems iš širdies patariame
ji pamatyti nes tai bus be galo puikus ir žingeidus perstatymas.
Taipgi lošime dalyvauja gabiausios spėkos. K. t. P. Stogis, J. Šimkus
J. Daugela,p-lė V. Navikaitė, M. Dundulienę/ J. Gulbinienė T. Pa-X
barškienė kiti ir kitos Režisierius M. Dundulienė
Po perstatymui šokiai.
Kviečia visus KOMITETAS.
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LIETUVIS
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami.
Tel. Canal 114

Mokinama: angliškos Ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelaos Isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės, dalliarašystės.
Mokinimo valandos^jauo. 9 ryto iki JĮUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIS
4 valandos po pietų; vakarais nuo 6
Iki 10 vai.

3106 So. Halsted 8 1 , Ohicago.

KORONA
FERRATEO BITTER
i

WINE
Patikimas tojiikas bitter
wine ir atitaisantis ir at
naujinantis sveikatą ir duo
dantis tvirtybę.
„ J i s turi savyje 18 nuošimčiu. Alkoolinio Port Wine
vaistinių kombinacijų įvai
rių labai sveikatingų dalių.
Reikalauk Drugštoriuosė
arba rašyk:

Laboratories

i

West Pullman'o Lietuviams

A. KARTANAS, Aptiekorius
|

S 2 3 West 1 2 0 Street
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MAGDE. **Ak, kaip man niešti gal
vą t libandOam vitekiut mazgojimus,
trinkimut, muiiavimvt — ir viskat tas
nieko nepacelbijt- muo tu bjauriu pleis
kanų... Man glim net darosi!"
MARE. "Na, U* kam tam kast bereikalingai I iiurek, kokie mano plau
kai grasus, ivelmus ir lysti,
0 tai
todėl, kad ai vartoju BVFFLESl"

Kas tai yra RJJFFLES ? Ar
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF*
FLES yra tai paprasčiausis
plaukų ir odos sustiprintojis,
kuris prtgrelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal
put gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but
smagesnio už čysta, neniežinčią galvos odą?
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos'
trynimo: dviejų ar trijų dienų b^yje RUFFLES pradės mažinti
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. '
65c, bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai
atsiųskite mums 75c pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu•r. AD. RICHTER 6 CO., 316-330 Bro»dway, New York

^

Ler

Šiuomi pranešu West Pullmano Lietuviams, kad a§
atpirkau didelę ir gerai įrengtą, aptiekę nuo R. F. Bogue
po numeriu 523 W. 120th St. Tai-gi meldžiu savo tau
tiečių atsilankyti pas mane su receptais ir su vaistų rei
kalais, o aš užtikrinu malonų ir teisingą patarnavimą.
Prie šios aptiekos y r a pašto stotis, American Express
Co. agentūra ir geriausia įrengta soda fountain.

Nugipirkte šiąnakt R U F F L E S bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik

Lietuvos Misijos Antrašas:
257 West 71 str., New York,

«.
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1900 South Halsted Street

MOKYKLA

4755 So. Loomis Str.
Chicago, 111.
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AMERIKOS LIETUVIŲ
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Kalbės p. V. Vaškas ir taipogi J. Šeškauskas iš Kauno, *Vaikelio
I" Jėzaus" draugijos atstovas. Visi kviečiami atsilankyti.
\
Lietuvos Laisves Bonų Komitetas.
^

RUSŲ
JAĮVY

Vaistininkas A. BELSKIS nupirko Bischoff'o Aptiekę

i Seredoje, Spalio-October 6 d., 7:30 vai. vakare i
=

Tel. Yards 4669

Teki
rai

Pirma Kartą Statomą Scenoje
Durys atsidarys 6:00 vai. vak. Pradžia 7:00 vai. vak.

JOHN J. SMETANA,

B. R. K0ZL0WSKI
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