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Lietuvių ir Lenkų Militariniai Veikimai Pertraukti; apie tai Pranešama iš Rygos
Rusų-Lenkų Mūšiai Busią Per
traukti Spalių 14
s

,

Baltgudija ir Ukrainija Busian
čios Laisvos

\

II

I

iL,

LIETUVA SU LATVIJA NE1 PATENKINTOS LENKU
NORAIS.
AŠTRIAI KRITIKUOJAMA
TAUTŲ SĄJUNGOS KO
MISIJA.

PERTRAUKTI MŪŠIAI
LENKŲ SU LIETUyiAIS.

VARSA VA, Spalių 8. — Va
kar čia vakare buvo pranešta,
100,000 RUBLIŲ U £ IŠKRO
jog karo fronte Lenkai per
VIMĄ BAGAŽO.
traukę mūšius su Lietuvais,
pradėjus Prūsijos rubežium. ir
baigus Varėnos apylinkėmis. Duonos svarui mo&ama 1,000
rublių.

*-.

ANGLIJA PASIUNTt ULTIRYGA, Spal. 8 - PropoM A T U M Ą MASKVON
nuojama armisticijine. linija
tarpe Lenkijos ir Rusijos pa Pareikalavo pertraukti propa
kėlė dideli Lietuvos ir Latvi
gandą.
jos nepasitenkinimą. Lietuva
Londonas, Spal. 8. — Angli
sako, jog ta armisticijinė li
nija yra visai priešinga taikos jos vyriausybė pasiuntė Mask
sutarčiai Lietuvos su sovieti vos valdžiai uj t i marumą. Pa
ne Rusija. Toje gyvuojančioje reikalavo artimuose Rytuose
sutartyje yra padėta gvaran- ir kitur pertraukti bolševikinę
tija liuosai susisiekti Lietuvai propagandą ir paliuosuoti 100
su Rusija prekybos reikalais. nelaisvių, paimtų mieste Ba
Gi kuomet Lenkai įgys kari ku.
dorių tarpe Lietuvos ir Rusi
Pareikalauta, kad Maskvos
jos, tuomet susisiekimas tom valdžia duotų savo atsakymą
šalim nebus galimas.
ligi Spalių mėn. 12 d.
Toliaus Lietuva pareiškia,
Anglija atmaino savo pozi
jog .nuo jos užgrobtas Meme ciją su Rusija prekybos klau
lio (Klaipėdos) uostas, viena sime. Sako, Anglija pirmiau
tinis į jūres išėjimas. Mėme sia nori susitaikinti su Rusija
lis buvo paliktas kaipo išėji politikos reikalais ir tik pas
mas Versailleso taikos sutar kui seks prekybos klausimas.
timi. Bet šiandie tą uostą kon
troliuoja Prancūzai ir tokiuo REVOLIUCIJINIS STREI
būdu Lietuva atskirta nuo jū
KAS PARTUGALIJOJ.
'
rių.
Lietuviai karčiais žodžiais
Pertrauktas susisiekimas su
atsiliepia į Tautų Sąjungos ko
Ispanija.
misiją Suvalkuose. Sako, jog
Londonas, Spal. 8. — Iš Is
tai paprastas tik apsimetimas
su tikslu duoti progos Len panijos sostinės Madrido pra
vietose
kų karuomenei
vis toliaus nešama, jog daugel
briauties Lietuvos teritorijo- Portugalijoj pakilę streikai revoliucijinio pobūdžio.
sna.
Latvija nepatenkinta Len
kų sumanomu karidoriu tarpe ! Madridas, Spal. 8.
Portu
Lietuvos ir Rusijos. Nes tuo gal i jos vyriausybės parėdymu
met Lenkija susisiektų su La suareštuota ten geležinkelie
tvija ir pastarajai prisieitų čių komitetas. Todėl ant visų
Portugalijos geležinkelių paki
pešties su Lenkais.
Visos Baltijos respublikos lo streikas.
Pertrauktas Visoks susisie
bijosi Lenkų imperijalistinių
ambicijų ir pienų. Ypač gi kimas su Ispanija. NesiunčiaLatvija nenori susieiti kaimi ma iš Portugalijos nei paštą.
nystėn su Lenkija.
Berlynas, Spal. 7. — Čia to
BIZNIERIAI GARSINKITE? nui amerikoniškų anglių mo
kama $33.40.
"DRAUGE."
.

LABAI AUGŠTA UŽMO
KESTIS RUSIJOJE,

J a m parodyta^ būrelis sto
ties darbininkų. .
" A š jums užmokėsiu 100,000 rublių,'' atsiliepė jis saK
kastiniu balsu prisiartinos prh?
darbininkų. " A š , jums užmokė
siu " s e i č a s " (tuojaus)," pa
vartodamas rusišką "seičas,'
kurs sarkastinėj kalboj reiš
kia begalinį laiką. ' ' K a i p jū
sų pavardės." Buvo jam pasą Kyta.
" N u o šio momento tu T vau
Ivanovič, ir tu, Nikolai
riejev, ir visi k i t i , " pi
komisaras, "esate areštuoti."

Londonas, Rūgs. 20 (kores
pondencija). — Kazaniaus ge
ležinkelio
stotyj 'Maskvoje
praeitą Liepos mėnesį vienas
Tautu Sąjungos komisija Su Atsisako nuo Rusijos skolų;
barzdotas bagažų
iškrovėjas
valkuose.
nori gauti aukso.
pareikalavo 100,000 rublių už
iškrovimą iš traukinio bagažo,
Valstybes tarnai.
Ryga, Spal. 7. — Kuomet
Ryg"3-, Spal. S. — Čia iš Len
prigulėjusio 15 Anglų oficiekų delegacijom raštinės pas rytoj čia delegatai taikos' kon
" J ų s esate valstybės tarnai
rams ir vienam koresponden
kelbta, jog pertraukti Lietuvių ferencijoje susirinks patvirtin
ir jųs neturite teisės reika
tui.
\
su Lenkais militariniai veiki ti Rusijos-Lenkijos armistici
lauti nuo pašalinių žmonių pi
Tam
barzdočiui
ir
kitai
de
mai.
ja, sakoma. Lenkai bolševi
nigų už atliekamus darbus,*
šimčiai
jo
pagelbininkų
visas
Tasai Lenku
pareiškimas kams pasiųlys tik už savaitės
pasakė aštriai komisaras.
tas
darbas
užėmė
dešimtį
mi, ,. . ,
., .
n , .,
paskelbta tuojaus paskui at pertraukti mūšius po pasira
1S1*
Pakilo
darbininkų
pasitei
ėjusią žinią, jog Tautų Są šymo po armisticijos sąlygo
nutų.
• nimai. Pasakyta komisarui,
Dar
vienas
svarbus
daiktas.
jungos komisija, kuri tyrinės mis.
Anglų oficierai buvo bolše jog už gaunamas užmokestis
Lietuvos-Lenkijos
rubežių
Lenkai taikosi su bolševiki
Lenkai nori, kad mūšiai bu
vikų nelaisviai. Jie buvo na negalima įsigyti nei juodos
klausima, jau nuvvknsi i Su- tų pertraukti Spalių mėn. 14 ne Rusija. Bet jie ligšiol ne
riai talkininkų geležinkeliams duonos, nei pati peliukė nega
valkus.
d. Nes, matyt, jie nori stum gali apgalvoti, ka<3 padaryti
organizacijos Siberijoje. Orga lėtų but gyva su tiek mažai
ti es dar toliaus Rusijos gilu BU gen. Wrangeliu, kurs smar
nizacijos viršininku buvo a- duonos.
BALTGUDIJA BUSIANTI mom •
kiai, veikia prieš bolševikus
"Duonos, svarui 1,000 rub
merikoni&kas inžinierius SteLAISVA.
barzdočius.
Tam atidėjimui Lenkai pa pietinėj Rusijoj.
vens. J i e paimti buvo bolše lių," 'teisinosi
Varšava neprielankiai atsi
duoda priežasčių. Jiems norisi
vikų nelaisvėn Lapkrityj , 19- ' ' Šimtas tukstančių rublių-tai
Taippat busią, ir su Ukrainija. gauti tiesioginį
susijungimą neša } bolševikus. Bet šiandie
19 metais, Novo-Nikolajevske, po dešimtį svarų duonos kiek
jų
«kol-ka«
nebijo.
Tečiaus
jie
su Latvija per Dvinską. Taivienam iš mūsų. Pirm didžio
Siberijoje.
Londonas, Spal. 8.
Depe- turėtų but kaipir koks karido- naolat bijo gen. \Vrangelio
I
jo karo, labai senai, dešim
Nusistebėjo komisaras.
šoje iš Rygos į Central News rius, visai atskiriantis Lietu veikimo.
čiai svarų duonos prisieidavo
Su
Anglais
kartu
nelaisvėn
pranešama, jog Lenkų-Busų vą nuo Rusijos.
Ne naujas daiktas Lenkams
mokėti pusrublis. Gi Šiandie?
buvo
paimta
ir
Amerikonų
opadaryta armisticija pripažins
Ir tai dar už už iškrovimą ba
Lenku tikslas — Lietuva tas, kad jei gen. Wranoe!iui
ficierų.
Amerikonai
tečiaus
nepriklausomybę
Baltgudijai
gažo svetimšaliams.' p
kuolabjausiai subraklinti, kad pavyktų nugalėti bolševikus,
buvo paliuosuoti ir jie aplei
ir Ukrainijai. Toliaus, jog Len
Bet negelbėjo pasiteisini
ta pasijusaų atvienėta nuo bu tuomet, be abejonės, butų ai
do
Siberiją,
iškeliaudami
per
k i ja Inis pal i ūsuota nuo senų
gaivinta senoji Rusijos impe
mai. Bagažų iškrovėjai paim
vusios Rusijos imperijos.
Vladivostoką.
Gi
Anglai
»buvo
jų Rusijos skolų. Pagal iaus,
rija ir Lenkijos rubežiai butų
ta kalėjiman už spekuliaciją.
Su
tokino
Lenkų
reikalavi
paimti
Maskvon.
jog Rusija duos atlyginimų
žymiai apkarpyti.
Anglų oficierai uždaryta ka
mu
nesutinka
bolševikai
ir
to
Lenkams civiliams gyvent o"Šimtas
tūkstančių
rublių
Tad šitam atsitikime Len
lėjiman už kontr-revoliucijinj
dėl
norima
prailginti
mūšius
jams.
už
iškrovimą
bagažo,'•
atsilie
veikimą Siberijoje. Gi ameri
su tikslu priversti bolševikus kuose ir yra pamatuotos bai
pė
majoras
Vimey,
augštesnymės. Bet jos nėra Lenkuose
koniškas korespondentas pa
sis ranga oficieras. "Mes ne imtas areštan už inėjimą Ru
PRANCŪZAI SUSIRUPIN? palinkti prie jų reikalavimų. militaristuose. Tie darbuojasi
galime užmokėti. Mes esame sijon bjB bolševikų v a l d a s lei
WRANGELIO LIKIMU.
Lenkai nori aukso.
susijungti su gen. Wrangeliu
nelaisviai ir neturime pinigų.'' dimo. Tik vienas bolševikų ko
Toliaus mūšių prailginimo ir tolesniai bendrai kariauti
Tuo reikalu majoras krei misaras pasiliko liuosas.
Paryžius, Spal. 8. — Pran
priežastis tai dar ta, kad Len prieš bolševikus.
.
cūzų militarinėse sferose iš
pėsi į bolševikų
komisarą,
kai- atkakliai reikalauja nuo
reiškiama daug susirūpinimo
kurs draugavo oficierams.
SOCIJALISTAI BAISE
ŽYDAI SKAITLINGAI AP
bolševikų sugrąžinti auksą,
gen. Wrangelio likimu.
Komisaras nusistebėjęs at
LEIDŽIA LENKIJĄ.
koks kituomet buvo laikomas NYBES APSAKO APIE
Čia spėjama, kad kuomet bol
siliepė:
RUSIJĄ.
•
valstybės bankoj Varšavoj.
ševikai įvykdins taiką su Len
" K a s reikalavo 100,000 ru Daugiausia jų iškeliauja į ATas
auksas,
kaipo
Rusijos
kais, tuomet jie pasiųs dau
Rusai darbininkai pragaišinę
meriką.
blių už iškrovimą bagažo! Nu
piniginė
atsarga,
iš
Varšavos
giau karuomenės prieš gen.
industriją.
rodykite man tą žmogų/'
buvo paimtas Rusijon, kuomet
Wrangelį ir sutraškins pasta
Graudens, Lenkija, Spal. 8.
Vokiečiai užpuolė tą miestą.
Rymas,
Spal.
8.
—
Iš
Rusi
Jis nėra bilekas.
rojo spėkas.
— Žydai skaitlingais, buria**
( ras, kiekvienas policmonas ir
Tad Lenkams ir norėtųsi at jos sugryžo Italų socijalistų
kareivis. Nes tasai teroras ne
Kaip žinoma, Anglijos do apleidžia Lenkiją. Danginasi"*į
gauti
tą
ne
savo,
bet
Rusijos
komisija,
kuri
pirm
kelių
mė
SUOMIAI SU RUSAIS PA
sutinkąs su Anglijos vyriau- minijose vice-karalių pozicijos visas šalis. Daugiausia iške
auksą.
nesių
<buvo
pasiųsta
ten
ištirti
DARĖ TAIKOS SUTARTĮ.
svbės dvasia.
liauja į Ameriką. Sakoma, jog
yra
ypatingos.
Daugiausia
jie
I
r
.šitam
reikalavimui
bol
tikrąją
padėtį.
\
Sugryžo netikėtai
yra tik pašaliniai žmonės. « trumpu laiku Lenkija netek
JIS
TURĖJO
ILGOKAS
ševikai
priešinasi.
Komisija
raporte
baiseny
Sutartis veikiai bus patvirtin
sianti 250,000 Žydų.
Apie vice-karaliaus sugryTOSTOGAS..
Bolševikai
atsisakė
visokių
bes
nusako
apie
bolševikine
Kadir
Airijos
vice-karalius.
ta parašais.
Lenkai, kaip žinoma, jų ne
žimą nebuvo paskelbta nei Ligšiol jis skaitėsi tik Angli
priekabių prie rytinės Galici- Rusiją. Darbininkai ten pra
sigaili ir netrukdo iškeliavi
Gelsingforsas, Spal 8. —Suo- Jos » d e * to Lenkai sutiko but gaišinę visą šalies industriją. Sako, jis tuojaus panaikinsiąs laikraščiuose. Nieko apie tai jos karaliaus atstovas įvairio mą. Nes visoj šalyj labai kar
nolicijinį terorą.
nebuvo žinoma. Sugryžo nie se ceremonijose. Gi tikroji ša
miai su Rusais jau pabaigė di- neutraliais, l^uomet bolševikai Visur vargas ir badas.
čiai atsinešamą į Žydus. Len
kam nežinant, patylomis.
lies valdžia prigulėjo vyriau kai juos intaria veikime priėji
skusijas taikos sutarties klau-1 pradės veikimą prieš Petlurą Rusijos gyventojai, sako, ne
Dublinas, Spal. .7. — č i a po
Tą pačią dieną sugryžo ir siajam sekretoriui.
turi supratimo apie politiką.
sime mieste Dorpate. Abi pu- Ukramijo,]
Lenkijos respubliką.
Sako,
ilgų atostogų sugryžo Airijos Vyriausias Airijos sekretorius
Be
to,
jau
sutarta
kitų
ki
Ir
todėl
negalimas
nuvertimas
si sutiko su sąlygomis^
Bet šiandie jau yra truputį jauni Žydai išsisukinėja nuo
*
vice-karalius,
fieldmaršalas
tiems
sugrąžinti
paimtus
^ko
bokševikizmo.
Taikos sutartis
paduota
Si r Greenwood,
'MacreapLy, kitaip. Buvęs vyriausias Ai kareiviavimo. Sako, jų did
vice-grafas Frencli.
kius
nors
miestuose
archivus
Komisija
užgina,
kad
Rusi
spaustuvėm Kaip veik bus at
Anderson ir kiti civiliai val rijos sekretorius MacPherson žiuma esą radikalai ir linksta
Nors jis nebuvo buvęs neir
kitokius
svarbesniuosius
joje
bolševikizmas
galėtų
but
spausdinta, tuojaus seks pasidininkai. Jie visi buvo važi daugiausia gyveno Anglijoje. prie bolševikizmo.
mie,
teciaus
šalyje
padėtis
daiktus ir atlyginti už sunai panaikintas. Nors bolševikų yrašvmas.
nėje Londonan aptarti padėji Nes čia jis bijojosi prieš jį pa
jam
nėra
svetima.
J
i
s
sako,
kintas nuosavybes.
ra neperdaugiausia, bet jie sa
'
mą Airijoje ir kilusį keršto te sikėsinimų. Todėl jau tuomet
jog
šiandieninė
betvarkė
Ai
vo rankose turi paėmę visas
faktiškai šalies reikalus vedė
WRANGELIUI TENKA
rorą.
Anglijos perspėjimas.
rijoje
tiesiog
nepakenčiama.
politipines ir ekonomines or
Svetimų Salių pinigų vertė, mai
Sugryžusio
vice-karaliaus patsai vice-karalius.
DAUG NELAISVIŲ.
Ir
jis
turįs
vaistų
patvarkyti
Po pasirašymo po armistici ganizacijas ir prieš kitas par
pirmas darbas — paskelbta į- MaoPherson pagaliaus atsis nant nemažiau $25,000 Spalių
Konstantinopolis, Spal. 8.— jos sąlygomis buvo sumanyta tijas pavartoja kuoaštriausias šalį.
sakymas jam pristatyti kuo tatydino ir jo vieton paskirtas buvo tokia sulig Merohanta Loan
Didžiausią nepasitenkinimą
Gen. Wrangelio valdžia pieti kai-kuriam laikui konferenci- priemones. Kitoms partijoms
pi lniausius raportus apie mi- Greenwood. Nors naujas sekre and Trust Co. :
nėj Rusijoj paskelbė, jog jos J ją pertraukti, kad duoti pro- uždraustas visoks laisvas žo jis išreiškė apie pakeltą Airi litarinį ir civilį padėjimą Ai
Anglijos sterlingų svarui
$3.52
torius
ir
paveldėjo
visą
šalies
joje
policijinį
terorą,
kurs
ve
karuomenė užėmusi miestą'gos abiejų delegacijų pirmi- dis ir spauda.
Lietuvos 100 auksinų
1.60
rijoje.
valdžią,
bet
pirmoje
vietoje
damas su keršto tikslu.
Lenkijos 100 markių
.44
Marijupol ties Juodomis jurė-^ninkam, Joffe ir^Dąbskiui, su
Sakoma, kuomet jis tuos ra
pareiškė, jog nuo šio laiko portus perstudijuos, tuomet'pasiliko vice-karalius.
Vokietijos 100 markių f
1.60
Gražus oras šiandie
ORAS:
miš. Paimta nelaisvėn apie 10,- gryžti į savo septines ir- ten
000 bolševikų ir daugelis viso valdžiom pavesti ratif i kuti tas j ir rytoj; pietų, paskui vakarų už tokius keršto darbus bus žinos, kaip tolesniai patvarky-i Nežinia k a i p jam seksis pa Prancūzijos ui $1.00 14 fr. 7S
Italijos už $1.00
24 1. 96
baudžiamas kiekvienas ofįcie- ti šalį.
sąlygas.'
j vėjai.
kios karo medžiagos.
Į tvarkyti šalį.
PERTRAUKTI LIETUVIŲ
LENKŲ MŪŠIAI.

|

Bet, matyt, tasai sumany
mas neprigys. Nes iš Varšavos pranešta, jog tenai Angli
jos pasiuntinys perspėjęs Len
kus delegatus jokiuo būdu ne
apleisti Rygos, kol nebus pa
daryta galutinoji taika.
Tuo tarpu iš Varsa vos Ry
gon žada. atkeliauti Lenkijos
užrubežinių reikalų ministeris
Sapieha, -žinomas Dąb^kio oponentus. Dąbski yra talkinin
kas ir stovi už taikos padary
mo paskubinimą. Oi Sapieha
yra militarinės partijos narys.
J o partija nepasitenkina tuomi, kas jau turima. Bet nori
vis didesnius svetimų žemių
plotus prijungti prie Lenkijos.
Čia atvažiavęs Sapieba gali
pakelti kokius-nors naujus ne
susipratimus, nežiūrint to, kad
po armisticijos sutartimi bus
jau pasirašvta.

LENKAI STATO AUGŠTUS
REIKALAVIMUS.

DUBLINAN SUGRYŽO VICE-KARALIUS FRENCH.

PINIGŲ KURSAS.

Šeštadienis, Spalis 9, 1920 m.
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įsmek Gerą Amatą. Už
dirbk $35 iki $75 Savaitei

4) L. K. V. Omtras^fi savo
darbą Amerikoje atlieka per
UBTITYIŲ KATALIKŲ DIEJCRAtfTI^
A. L. R.-K. Federaciją,
Statydami dvasios reikalus
"DRAUGAS"
Buk kirpėju. Kire) Palaikyti artimesniu* ry
(Tą^a.)
yra nesuskaitoma daugybė.
pėjai vLsur reika
pirmon
vietosi
negalime
už
dn*
kasdiena išskyrus nedeldieniue
šius
katalikų
veikime
AL.
&Kiekvienai
darbo
rušiad
kite*
laujami. Geriau
PRENUMERATOS KAUTA)
(neva feljetonėlis).
miršti, kad turime taip-gi ir Dabar kyla klausimas, ar
sias amatas, mes
K.
Federacija
informuoja
apie
CtaCAGOJ
IR UŽSIE1CYJE:
žmogus tik tada turi teisės kių reikia daigtų, kitokios tat
išmokiname J ke
kūną.
Žmogus
negali
būti
vi
,
|8.00
Ganydamas
bandą
LįetuvoAmerikos
organizacijų
veiki
kyla
teisės
ir
pinasi
vienos
su
letą savaičių, pri
.......*.
4 ^ 0 sais žvilgsniais geras, jei stam ant daigtų, kada jis be jų ne
tyrimas
duoda
kitomis taip įvairiai, taip tan mą L. K. V. Centrą, panašiai ji pastebėjau, kad šalę mūsų
BŪT.
VAL6T.
gali
gyventi,
ar
gal
ta
jo
tei
mas
mokinantiee.
bių dalykų trūksta jo kūnui.
kaimo pono F. sode, kuriame Vietos ^atdaros. Specijalis Kriaučy,
$6.00
kiai, kad rodosi nebėra vilties elgiasi L. K. V. Centras.
sė
ant
daiktų
yra
didesnė
ne
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palaikymo reik ką nors pamatyti per tą susi Steigiamojo Seimo domės at buvo ir prūdas, veisiasi kaž visus.
Prenumerata mokosi iSkaino. Lai auginti jaunuomenę, kad ir gu gyvybės
pynimą. Visatiname sąmišije kreipimui Kongresas užgiria kokie keisti gyvūnai, kokių
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M nuo Naujų Metų. Norint permai
l » 0 N. State SU
paprastose soželkose bei pel
vieni sako, kad asmeninė nuo dvi rezoliuciji:
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir kaip tik galima geriausiai.
Kampas
Lake
St. ant 4-tu lub*.
Be didelių ginčų galime sa
senas adresas. Pinigai geriausia sių
savybė yra šventa ir nepalie Federacijos Kongresas su kėse, pilnose visi kiaušių su
Karuomenė pirm visko rū kyti, kad kūdikis turi teisę
sti isperkant krasoje ar ezprese "Močiama) kiti šaukia, kad ji yra pagarba kreipia Steigiamojo tvėrimų, neteko matyti. Susi
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pinasi tautos kuno stiprumu.
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lygi vagystei, treti sako, kad Seimo domę į tai, kad Ameri
Todėl'iš karuomenės veikėjų žmogum. Maitinimas vaikų
«'Draugas" Publishing Oo. atsiranda daugiausiai asmenų taip, kaip dabar minta Mc- galima palikti asmeninę nuo kos gyventojai Lietuviai, vieni to, kad jie nian išrodė labai
2334 S. Oakley Ave. Chicago. parodančių kiuo jiegų lavini Swiney Brixton'o kalėjime ne savybę suvartojamiems daig- šelpia savo tėvynę aukomis ir šlykštus.
tams, bet visa kas reikia daig- pirkdami Lietuvos Laisvės pa
Vieną šventadienį eidamas
Perkėlė savo ofisa po num.
TeL Roosevelt 7791.
mo reikalą ir pamokinančių, būtų žmogžudystė, bet butų
skolos
ženklus,
kiti
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tams gaminti, t. y. produkcijos
su mama bažnyčion paliai to {4729 So. Ashland Aveni
atėmimas iš jų teisės tapti
kaip tą padaryti.
daigtai, turi būti viešoje nuo dviejų darbų neprisidėjo arba pono sodą paklausiau jos, kas
6 P rojalistas
sveikais
užaugusiais
asmeni
Pasauliniam karui besibai
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prieštaravo.
Geistina
bu
savybėje. Jai turi priklausyti
tai per gyvūnai veisiami ta DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ O G Ų
giant Suv. Valstijų kapitonas mis. Žinia, kad vaikai beaug dirbamoji žemė ir dirbtuvių tų, kad teisė ineiti Lietuvon ir me sode. Mama atsakė neži>
Valandos nuo 10 Iki 12 išryto; nuo
F. L. Beals. sumanė sutelkti dami suvartoja daug valgomų triobos su jų mašinomis ir įtai joje apsigyventi nebūtų vieno nanti, bet pridėjo, kad girdė 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30
vaikinus'iš mokyklų per vasa daigtų, rūbų ir avalynės, už sais. Kapitalas taip-gi gali ki abejos rųšies asmenims. Fe jusi pono tarnus pasakojant, vakare. Nedėliomis 10 iki 1.
Telefonas Drex cl 28*0
rą į vieną vietą ir ten juos ima gana daug vietos namuo būti tik visuomenės nuosavy deracija tįkisį, kad Steigiama jog visi didieji ponai, ponios
pralavinti taip kad įgytų se. Sudėjus tą visa krūvon ir bė.
sis Seimas išras priemonių tokių ir kitokių kirminų par g £ g - - a B 5 E g g S 3 ^ B g g »
miklumo, stiprybės ir sveika išmainius pinigais butų gana
Apie tas pažiūras painiojasi duoti suprasti piliečiams grįž siveža iš užrubežio, veisia,
tos.
Kapitonas Beals sutarė gražus turtas. Ne vaikai tą
} { • • • • • • » » » » » » » » » • » » » « » » » » » ael
daugybė įvairių nuomonių ir tantiems iš Amerikos ir gyve. augina savo prūduose, paskui
su Chicagos mokyklų valdy turtą yra pagaminę, o tik jų
žodžių, sudarančių daug bil nantiems joje, jog yra prieder gaudo ir valgo. Jiems mat,
ba, kuri padėjo jam įvykinti jo auklėtojai. Bet vaikai ant to
desio ir painiavos ypač dėlto, mė prisidėti prįe tėvynės pa- sako, perprasta mus juoda
Praktikuoja 99 metai
Nezaležninkija. pieną.
žymaus turto turėjo aiškią ir
duona, taukine trinti kopūs
kad kiekvienas rašantys ar liuosavimo darbo.
Ofisas 8149 So. Morgan St.
Vasara 1919 m. už penkių stiprią teisę. Ta teisė nebuvo kalbantys neveda protavimo,
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Vyrišku, taipgi chro
nesiseka. Lawrence jie žlugo, gano valstijoje, prie pat eže bet iš reikalo augti ir pasiekti nuo pradžios, nuo stambiųjų Amerikos Lietuvių R.-K. Fe giai. Jie arba jos ieško "pri- Moteriškų, niškų
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Seranton'e kaip ir nėra. Beli ro kranto nepertoliausiai nuo žmogaus pilnybę.
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iki 8 valan
smokų.''
griebia jam delko nors rūpin iš darbininkų žmonių, pripako tik Westville ir Rockford- Chicagos tapo įrengta bernai
da
vakare.
Tai-gi jau turime du daly
as. Šitame pastarajame jau čiams stovykla. Kapitonas ku suteikiančiu žmonėms aiš čius faktus ir nuomones. Kad žindamas reikalą aprūpinti be-1 — * Ar tai tokias bjaurybes Nedėliomis nuo 8 iki 2 po piet.
Telefonas Yards 687
nesuklystume ir mes, prisilai žemius žeme, savo pasėdyje, ponai ir ponios valgo?! Tfu!
užeina sunkus laikai.
Beals tapo jos komendantu. kios ir stiprios teisės ant daig kykime nuoseklaus, ners nuo
Rugsėjo 3 d., 1920 m., Water- pilna burna spjoviau ant tako,
Čia bambizavo p. Juozapas Karuomenės valdyba davė bu tų, kurių jie neatsinešė užgim
bodaus tako.
bury, Conn., išreiškia nuomo nes tuojau ėmė daryties blo
Jasinskis, bet 28 Rugsėjo jis delių, pašoninių ir kitų reik dami, nei nepagamino užgimę.
ga ant širdies.
Žmogus turi teisės dirbti Iš
tapo suimtas savo namuose menų. Stovykla tapo praminta Tuodu dalyku pavadįsime tei tos teisės išeina teisė naudo nę, kad aprūpintieji butų tikri'
516 Island ave. Rockforde. Su Camp Roosevelt. Didelis ber sės šaltiniais. Juodu yra gy tis darbui reikalingais daig tos žemės savininkai. Seimas
Nesenai paėmęs į rankas
LIETUVIS
ėmė policijos kapitonas Homer naičių būrys ten perleido va vybė įr augimas! Ir juodu yra tais. Lygia dalimi žmogus tu taip-gi mintija, kad nuosavy vieną lietuvišką laikraštį ir
GYBYTOJAS IR CHIRTRGAS
Ofisas ir Gyvenimo vieta
sarą ir sugrįžo.rudenije į Chi- teisės: teisė gyventi ir teisė ri teisės pasilsėti ir ilsėdama bė yra asmeninės žmogaus štai ką randu: "Pirmas iš
Read.
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laisvės apginėja ir apsauga;
cagą sveikesni.
Ant
viiteiu
Univeraal State Bank
augti. Iš abiejų skyrium gema sis valgyti, bei naudotis kitais
kilmingas
balius....."
hotelyj.
Mat p. Jasinskis būdamas
Valandos
nuo
10 iki 12 ryte; nuo
Šiais 1920 metais atsinauji teisė naudotis gyvybei ir au pasilsiuii ir gyvybei reikalin iodel jisai su pagarba išreiškia Ar jau man akyse mainosi, ar 2 Iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 vak.
dar Pensilvanijoje buvo nus
Lietuvos Steigiamajam Seimui
Nedėliomis nuo 10 iki t.
no tas pats. Tik šįmet vy gimui reikalingais daigtais.
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Telefoną* Tardą 2544
savo pageidavimą, kad ekono
riausybė sudarė komitetą iš
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gui apsirgti. Tada jis turi tei minius ir kitus tėvynės reika hotelyj. Bengia gražiu vardų
mergaitę. Dalykas pateko teis
Kaip
mažas
žmogus
turi
keleto Amerikos karininkų, (osės gydytis ir naudotis išgiji lus aprūpinant nebūtų deda pasivadinusi lietuviška drauman.
Ponas Jasinskis gavo
ficierių), kad tie pažiūrėtų, teisę gyventi ir augti su viso mui reikalingais daigtais.
užstatyti tūkstančio dolierių kaip dalykai eina Roosevelt *o mis iš to išeinančiomis teisė
mas pamatau asmeninės nuo
Tel. Drover 7042
%
bondsą.
Kol kalbame apie kudikio ir savybės panaikinimas, nes jis Būdamas da Lietuvoje žino
stovykloje. Komitetas ištyrė mis, taip užaugęs asmuo turi
Po to Jasinskis atkeliavo visą tvarką ir labai pagyrė. teisę mintyti ir veikti taip-gi vaiko teises ant daigtų reika visą žmogaus gyvenimą ati jau, kas tai yra hotelis. Ir po
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Valandos: nuo 9 ryto iki 9
duoda valdininkui į rankas.
Rockfordan ir čia apsigarsino Jam išdavus savo raportą
Seredorais nuo 4 lig 9 vakare
Jei
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kokioj
yra
tam
tyčia
pastatytas
di
suprantame, kad jis turi ant 'Šitą savo nutarimą Federaci
Lietuvių nezaležninkų klebo Karo Departamentas sumani
4712 SO. ASHLAND AVENUE
47-to* Gatvės
nu. Jo ginčai su buvusiu ne pasinaudoti pavyzdžiu ir pa nors šalije supirktų ar kitaip tų daigtų teisės nors nepasi jos Seimas su pagarba teikia delis namas, sų daugeliu kam
įgytų
visą
žemę
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panaikintų/
barių,
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keliaujantieji
žmo
daręs jų. Kudįkis ir vaikas ar Steigiamajam Lietuvos Sei
zaležninkų vargoninku Petru našias . bernaičių
lavinimo
nės gali apsistoti ir pernakvo
Zwynek'u neatnešė jam gar stovyklas vasaros atostogo žemdirbystę joje, tai butų žy ba visai neturi galėjimo dirbti, mui.
ti. Bet kaip-gi juose galima
bės. Po Rockford'ą tapo išda mis įkurti trijose ar keturio mus ir skaudus darbo teisės arba nepilnai jį turi. Kaskita
Tiedvi rezoliuciji persiųsti į
rengti baliai, šokiai, lįnksminsusiaurinimas. Kuomet Italijo suaugęs žmogus. Jis turi rei
linti plakatai prieš Jasinskj. se vietose kitur.
Steigiamąjį Seimą Federacijos
ties iki Vėhunai, kuomet pa
je sugriūva Vakarų Imperija, kalingų daigtų gamintoją, bū
Jis užtatai padavė Zwynek'ą
seimo
vardų.
Nors mums neteko girdėti,
1000 8. HsOsted
į teismą. Ant rytojaus, t. y. 9 kad tikėjiminiai katalikų rei o dar nebuvo įvykusi Karolio tent, darbą. Išrodo, kad pasi- Toliaus svarstomi So. Bos keleiviai žmonės susieina pa
silsėti,
miegoti.
Dvi
dieni
taip
Tel Canal 2118
Rugsėjo, Jasinskis už plaka kalai toje" stovykloje yra ap Didžiojo tvarka, tuomet toje Isije ir ligoje jis turėtų teisės ton'o* Newarklo, Chicagos ir
Valandos: 10 ryto iki 8
tų dalinimą apskundė ir Juo rūpinti jaunikaičiams, tečiaus šalije pasirodė, kad didžių že-, tik ant tų daigtų, kuriuos yra kun. Jakaičio įnešimai, iš ku mintijau iki neatėjo mano
Gyvenimas
draugas,
kuris
išaiškino
man,
mės
plotų
savininkai
palieka
pasigaminę*
bedirbdamas.
Jis
zapą Andriušką. Teismas ir vaikinams geriau yra perleis
2811 W. 63rd Str.
rių vieni jau ineina viršui l i  kad Amerikoj netokie hoteliai,
nedirbę
laukus
ir
kitiems
dirb
Tel Proapect S466.
negali savo teisės ant svetimų pusiose rezoliucijose, kiti dar
Zwyneką ir Andriušką palei ti vasaros atostogos Roosevelkaip kad Lietuvoje, pav. Seiri
ti neleidžia. Žmonėse pasirodė daigtų teisinti negalėjimu
do.
čia
paminėtini.
t'o stovykloje negu palaidai vargo, nes nebuvo kur dirbti, dirbti. Jo teisė ant svetimų
juose. Draugo šneka apie AVietinis Rockfordo laikraš daužytis po didžiojo miesto nei ką dirbti. Popežiai žinojo
daigtų, nors jo gyvybei reika Prie Centro raštinės pagei merikos hotelius, apie jų su
tis Rockford Moraing Star gatves. Priaugančius vaikinus tų savininkų nuosavybės teįsę,
daujama įsteigti informacijos dėtį, apie visokias juose link
lingų, turi būti apribota, nes
Rifgsėjo 29 d., 1920 m., rašė, nei motina negali pasekti, nei bet žinojo taip-gi, kad visuo
biuras ir pavedama tas daly smybės mane užžavėjo.
jug ir vaikų teisė apribota ykad nezaležninkų bambi zas tėvas prakaituodamas dirbtu menės teisė dirbti yra augšteskas Centro valdybai.
-— Trauksim ir mudu hotera. Jie neturi teisės prie visų
Rockforde esąs "a regulai* bad vėje negali prižiūrėti, kada nė nė už teisę turėti žemės. To
Visos Lietuvai ir joje esan lin pamatyti pirmo lietuviško
viso pasaulio dalykų, o tik
man",
t. y. tikras blogas žmo ra mokyklos. Roosevelt *o sto dėl popežiai leido žmonėms
čioms įstaigoms renkamos A- balio, ką! —paklausiau drau
prie savo tėvų nuosavybės.
gus.
Dienraštis tą nuomonę vykla yra naudinga tų vaiki eiti dirbti nedirbamą, didžpo
Pasilsys ir li^a labai tankiai merikoje aukos Tautos Fondo go. Sutarta.
išreiškia ne nuo savęs, o tik nų sveikatai, apsaugoja nuo nių žemę, nežiūrint savininkų
Kadangi adreso tam paskel
neturi aiškių kraštų. Vienam kontroliuojamos ir Federacijos
ima iš pačių nezaležninkų lu stambesniojo sugedimo ir pa protestų.
vardu siunčiamos per Katali bime nebuvo, tai iki jį sura j Telefoną*, fitoulevajnd 9199
(
žmogui
prie
to
paties
darbo
rei
pų.
lengvina tėvams uždavinį.
dom pusėtinai pavėlavome.
Nėra nei mažiausios abejo kia ilgesnio pasilsio, kitam kų Centrą Lietuvon,
vm<
•••'.
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* Ii Rockford'o p. Jasinskį
Inėjus hotelin^ priėjo prie
nės, kad užaugęs žmogus turi mažesnio. Vienas po ligos ga Kongresas pataria Federaci
policija išvežė į Pennsylvania TAUTOS FONDO VALDY teisę dirbti ir turi teisės ant
DKNTISTAS
li greičiau grįžti į darbą, ki jos skyriams steigti vasarines muša guzikuotas tarnas ir pa
BOS ANTRASAI.
29 Rugsėjo, šių metų. Sakoma,
klausė
ko
norime.
SSSl Soutn Hal&ted Stseet
katalikiškas mokyklas, ten kur
daigtų tam darbui reikalingų. tas ilgiau turi karšintis.
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9->-12 A. M.
kad jis jau buvęs trijose vie
— Red Rooin -^ pratarė
dar nėra reguliarių. Mokyklų1—6; 7-^i P. M.
(Daugiau bus.)
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tose ir pridirbęs skaudžių be
"
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gi metu steigti ir tvarkyti va mano draugas.
Gibbons, Honorary President,
tvarkių. Vienur, sako, jisai
karinius kursus suaugusiems.
Baltimore, Md.
(Tąs/i ant 3 pusf).
varomas parapijiečių — neza
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V.
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sai vietomis tvirtinęs buk esąs Kun. M. A. Pankus, vice-pirm. šiaip organizacijų artimiausių kiek tat galima Federacijos Ant galo duotas bnvo įneši
Residęncija: 10618 Pajrry Ave,,
balsavimu rinkta sekretorių:
Tel. Pullman 342
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Bridgeport, Conn.
ir buk buvęs Šiaulių klebonu.
•litui:.
jog Lenkų apsiėjimas laužo imtas vieniems metams išban skirtoje dienoje išnešę pas sa Valfįjįtiejus 32 balsu. Iždinin
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Tai yra aiški netiesa. Kun. S. Rutkauskaitė, vice-pirm.
dymui.
ve protesto rezoliucijas ir iš
tuos principais, vardan kurių
kas K. Krušinskas gavo 7 bal
Julijonas Jasienskis buvo ir 602 South Street,
S. D. LACHAWKZ
Amerika dalyvavo didžioje pa Užgiria vienbalsiai užmegsti rinkę delegatus suvažiuotų sus daugiau negu M. Abračinstebėra Šiaulių klebonu ir de
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artimus ryšius tarp Liet. Ka- Washingtonan po vadovyste
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a)
Visas
v
Liet.
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ir atgiedota Lietuvos himnas.
Brooklyn, New York.
Gaila Lietuvių patekusių Baltrus V. Vaišnoras, ižd.
©ienotvarkė del stokos laiko nizacijas Amerikoje reprezen eita prie Centro vakryfeos rin Trumpa aUisveikiniiao pra- =
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kimo sekantiems metams. Į
pakeičiama. Svarbesni reikalai tuoja L. B.-K. Federacija.
po nezaležninkais. Bepig, kad
S. FABUFOVAS
1514 Carcon Street,
kalbėle prof. Bučys ir kun. A. PETRAITIS
statomi pirmon vietonb) Lietuvoje esančias Liet. pirmininko *iet<> perstatomi 3
jie nors kada susiprastų ir ap
Pittsburgh, Pa.
Svągždys- užbaiga posėdį ir
A. PETRATIS k C0.
sisaugotų. Nelaimė, kad mųs
Naujos konstitucijos projek Katal. organizacijas atstovau kandidatai kunigai: J. Švagž- sykiu Federacijos kongrasą su
Moitgaoe Bank
žmonės kartais perdaug pasi Kun. F. Kemėšis, iždo globėjas tas perskaitytas ir su pataisy ja Liet. Katal. Veikimo bei dys, K. Vasiliauskas, M. Pan
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duoda savo neapykantos jaus 381 Westminster Street,
mu §35 a) kurs'taip skamba:
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mams. Taip jie išklysta iš ka
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$35 a) Palengvinti pašelpi1
Kongreso vedėjas.
talikystės ir paskui turi atkel
SOH4RJJUSAJ
Kun. J. J. Kaulakis, ižd. glob. nėms draugijoms susinėsimus darbuotę Lietuvoje L. R.-K.; kun. J. Švagždys, kuris aklaKun.. M. A. Pfcekus,
ti savo klaidos negražius bei
su savo nariais gyvenančiais Federacija atlieka per L. K. V. Imacijos būdu tampa išrinktas
324 Wharton Street,
skaudžius vaisius.
kongrese rast.',
toliau nuo tų draugijų valdy Centrą.
Fedejaciįos pirmin^nĮru.
^ u p i m n i i—SSSJI
Phijadelphia, Pa.
mm

Kuno Lavinimai.

Asmuo ir Nuosavybe.

P0NIŠK11AS IR BALIAI
MITELIUOSE,
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DR. CHARLES SEGAL

DR, G. M. GLASER

i
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DR. S. NAIKELIS

Dr. C. Z, Vezelis

Dr. A. L Yuška

DR. C, KASPUTIS
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kiti senb
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kų, fcpsv
de Colo
leisti K<
kan atsi
Kuom
tuva iš
sistojusi
rankioja
iš savo
mo žymi
tuviškos
nesses"
dentistai
vos aml
Ameriko
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tuvišku
Ameriko
man. Ki
tuvoje L
perpras!
ka duon
bulvienė
davosi
bjauryb<
tjk tani(
n panom
?:.

sses įeini
koma, 1
tė, kad
prastos
svetainė
frakai i
baltintų
kuotos.
šimtinei
tituluoti
perpras 1
nes; ki
(gal ti
mųs jai
jinėse r?|
si jaunu
tinių da
kų šoki
sykį, kit
bei vier
na vaki
mamytė
vieną,
dyti jie
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del susij
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nuoti, u
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Šeštadienis, Spalis 9, 1920 m,,
PONIŠKUMAS IR BALIAI
HOTELIUOSE.
(Pradžia ant 2 pusi.).
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LIETUVIAI AMERIKOJE.
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kp. ir visiems prie to vakaro
prisidėjusiems.
Pageidaujama daugiau pa
našių vakarų.
Vakare buvęs.

Ar Jau Pasiumtet Čeverykus Sav« Giminėms
Lietuvoj ?
Žiema artinasi, Jūsų gimi
nės laukia, dabar laikas
jiems nupirkti, o mes Jums
išsiųsime Pirkite pa* ^ t u 
vi, o gausite gera uzganėdi, nima.
VTCTOR SHOE STORE
4719 So. Ashland Ave.

1

PRANEŠIMAS

Niuktelėjau pašonėn ir sa
kiti." Bus duetų, kvartetų. Se
WORCESTER, MASS.
kau: padūkai, ar ka. Pamanys
nai jau žinoma, jei Vyčiai ką
da, kad bolševikai ir pateksini
Visi mūsų kolonijos Lietu parengia, tai yra kuo pasige
bėdon.
Šiuomi pranešu West Pullmano Lietuviams, kad aš
viai katalikai rengiasi prie rėti.
Beloit,
Wis.
—
Nedėlioj
Spa
Bet tarnas, matyt, suprato
atpirkau didelę ir gerai įrengtą aptieką nuo R. F. Bogue
nepaprastai didelių iškilmių,
Pageidaujama,
kad
publi
lio
10
»d.
įvyks
dideles
prakal
ir pamojo ranka. Priėjom
po numeriu 523 W. 120th S t Tai-gi meldžiu «avo tau
kurios bus mūsų bažnyčioje kos Jin vakaran kodaugiausia bos Eagle svet. Grand S t ,
prie keltuvo. Įsivedęs jin kad
S
tiečių atsilankyti pas mane su receptais ir su vaistų rei
švilptelėjo augštyn, tai vos, Spalio 12 d., arba Columbo susirinktų, o ypač jaunimas rengia Šven. A. Draugystė,
Atdara kiekvieną, vakarą iki 9
i kalais, o aš užtikrinu 9wVmiĮ ir teisingą patarnavimą.
dienoje. Nes tą dieną pas mus turėtų kreipti domę į tokį vei-fpradžia 2 vai. po pietų. Kalbės
vos susilaikiau.
vai. apart seredos iki 6 vakare.
atsilankys Jo Malonybė vpsku- kimą.
Liet. Am. Rūbų Išdirbinio
— Here Ked Koom — pa
i Prie šios aptiekas yra pašto stotis, American Express
pas
ir
suteiks
vaikučiams
DirDabartiniu laiku daug Cle- pirm. A. Karsokas apie Lietu
rodė ranka mudviem tarnas,
Co. agentūra ir geriausia įrengta soda fountain.
mavonės
Sakramentą./
Suvirs
velandan privažiavo' jaunimo vos reikalus. Visus kviečia at
o pats kaž kur dingo. Einant
Komitetas.
į jį jau užuodėme visokio mi 3 šimtai vaikučių yra rengia iŠ kitų kolonijų. Todėl visi silankyti.
ma prie Dirmavonės. Mūsų ku jaunuoliai, jaunuolės katalikiš
(Apgr.)
šinio kvepalus.
Inėjom vidun. Gas
fra nigai dabar labai užsiėmę kų pažiūrų kviečiami prisidė
Siunčiame piningus Lie
1 S 2 3 West 120 Street
W. Pullman, 111.
kai, frakai, prince Albert. Mo kaip prirengimu vaikučių, taip ti prie jaunimo L. Vyčių 25
tuvon, prisiuntimas užtik
teriškos A P Anglaise, A la ir kitokiais darbais. Pirmiaus kp. Čia gausit progos parodyti
illlIlIlIlIlIlIlIlIlIIIIUlIlMIllilUIlllllllIllltlIlIlIllIlIlIltlHIIIIHIIIItlIlIlIlIlIIIIIIIIIII
rintas.
buvo manoma, kad jau bus savo gabumus ir eiti tuo ke
3 augštų mūrinis namas pui
mode.
Inšuruojame nuo ugnies,
— Aha, tai ne jurginės bei- parvažiavęs iš Lietuvos ir liu, kuriuo eina visa mųs ka kioj vietoj, 3 pag. po 6 kam
lIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIIIII41IUIIUUmHIIII!lllllllliIlllllllHIIIIIIHtHIIUIIIIIIIIII
namus, rakandus ir auto
barius, Gazas, Elektra, vanos
sementas — sako mano drau- gerb. klebonas kun. J. J. Ja talikiška visuomenė.
Matas.
mobilius.
ir kiti moderniški įtaisimai,
, gas ir ėniė patylomis švilpti. kaitis. Dabar-gi matosi, kad
3
puikiai ištaisitas ir pigus.
— Yes, no, yes, no; Im jis neparvyks dar ant tos die
Parduodama namus, sko ;
nos.
Tokiu
būdu
visas
darbas
WESTVILLE,
ILL.
2 namai ant vieno loto, 3
glad to see you" — girdisi
I
liname piningus.
pasilieka
ant
dabartinio
kle
pag. po 4 kambarius, kaina
iš daugelio lupų. Gauname
<k
Evaldas & Pupauskas
Rugsėjo 26 ir 27 d. mųs $3,500 reikalinga tik apie $300
"programine" Iš 21
mem- bono kun. J. Čapliko ir jo pa• 848 W. 33rd Si.
bers' tik šešias iškraipytas pa gelbininko kun. L. Kavaliaus kolonijoj lankėsi p. Vaškas ir įmokėti ir apie $20 į mėnesi.
Išplaukia
Tiesiai
l
Yards 2790
vardes vos ne vos lietuviškai ko. Tad-gi jie ir stengiasi iš pasakė prakalbą apie Lietuvos
Gera proga darbininkui.
Papasakojo,
kokia Atsišaukite tuojaus pas
išskaitėme. Visos kitos angliš paskutiniųjų, kad kuogeriau- padėtį.
W-JBLL_
Lietuvos armija, kaip narsiai
—kos ir lenkiškos. Iš liemens ir sia prisirengti.
rrsma
S. SLONKSNIS.
Kai-kurie darbštesni parapi- ji gina Lietuvą nuo visu. -jos
veidų, nors išbaltintų ir iš
3357 South Halsted St.
raudonuotų, žymu buvo, kad jonys prigelbsti kas kuo galė ,priešų ir daug įspūdžių įgau
Tel. Blvd. 5009
Pridedant $5.00 su Karės Taxu
dauguma jau arti 30, po ir dami, k. t. merginos, Marijos tų būvant jam Lietuvoje. Ra
r*c:
3107 So. Morgan Street
Vaikelių draugijos narės, pri gino remti Lietuvos valdžią
daugiau.
Atsišaukite i arčiausia CUNARD Agentą
CHICAGO, ILLINOIS
Toliau eina "patronesses." gelbsti darbuoties bažnyčioje. perkant L. L. P. bonus, kad
Telefonas Yards 5032
rilllllHIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllUlllllllllMIIKlil
Čia bankieriai, krautuvininkai, Gražina ir puošia altorius. sugrįžęs Lietuvon kiekvienas
Valandos: — 8 iki 11 Ii ryto:
REIKALINGI.
5 po pietų iki 8 vak. NedėlioTaip-gi
ir
kiti
nesnaudžia:
dir
galėtų parodyti ženklą, jog
saliunininkai, Vargoninkai, ad
nuo
ba
kas
ką
gali
ir
visi
su
ne
ir
jis
prisidėjo
prie
iškovoji
vokatai, dentistai, real estate
Vyrai dei plieninės wareagentai, gizeliai. Vieni vedę, kantrumu laukia tos dienos, mo tėvynei laisvės ir nepri
house. Pastovus darbas. Gera
kiti senberniai, lepšiai. Jaunų kada galės pamatyti malonų klausomybės.
reginį. Girdėti, bus apie 12
P-as Vaškas kalbėjo apie mokestis ant naktų.
jų maža.
Nepratusios akys prie fra kunigų svečių ir visi \Vorces- pusantros valandos, bt-t kalba
Joseph T. Ryerson & Son.
BEGTHOVENO ^OBSERVATORIJOJE muzikos mokslo meta*..
ADVOKATAS
kų, apsvaigusi galva nuo Eau terio. Kad tik Dievas duotų nei kiek nebjtivo nuobodi,
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m.
Ofisas Dktmiestyj:
gražią dieną, nes butij geriau*
de Cologne verste vertė ap fe
Pastebėjau, kad tose pra
Mokinama
įvairių muzikos šakų. Užsirašyti galima bile kada.
16th & Rockwell Str.
29 South La Salle Street
leisti Ked Room ir eiti lau ir vaikučiams prisirengti ir kalbose daugiausia buvo ka
3259 South Halsted Street
Chicago, IU.
Kambaris 324
Telefonas Boulevard 8244
žmonėms
ateiti
j
bažnyčią,
nes
kan atsikvėpti.
talikai. Tautininką vienu*, ki
• Telefoną*: Central 6390
• i Duris
T
kai-kuriems gana toli.
—
—
tas. Jie bijosi eiti ten, kur
Kuomet pasiliuosavusi Lie
Ištikrųjų Columbo diena y- kalbama apie tėvynę, kad sa
Vakarais, 812 W. 33rd St.
tuva iš svetimų verguvės, at ra minėtina Worcesterio kolo
Telefonas: Yards 4681
m^——«-^
mr—mmm
vo centu nereiktų prisidėti
-r~.
"1
:" •
V
sistojusi dar ant silpnų kojų nijos Lietuviams. 1916 metais prie šiandieninių jos reikalų.
1
rankioja ir šluoja Varšavon Columbo dienoje turėjome la Katalikai tai mato, bet dirba Reikalingu* viena* geras kriaučių*
iš savo žemės visas ponišku bai dideles ir gražias iškilmes. naudingą darbą, nežiūrėdami ir vienas "bushehnanaa" gera užmo
PRANEŠIMAS
S. S. "SUSQUEHANNA
mo žymes, tai Amerikos lie Tai buvo pašventinimas mūsų tautininkų, kurie tik kalba a- kestis gera ui kriaučių:, atsišaukite:
Iš New Yorko tiesiai |
Dr. M. T. STRIKOL'IS
tuviškos "imnos", jų "patro- naujos bažnyčios, 1917 m. Co pįe darbą ir vienybę, o jei ir KUSKLAND PEOPLES TAILOB
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
10715 Miehigan Ave.
nesses": mųs "inteligentai", lumbo dienoje buvo atsilankęs dirba, tai tik tada, kada ma
Perkelia ofisą į People Teatrą
* — — — —
l
f
16 W. 47tli SU
Tel. BouL 160
dentistai-''kandidatai į Lietu vyskupas ir suteikė Dirmavo to naudos savo partijai ir sau.
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8
vos ambasadorius, konsulius nės Sakramentą. Dabar, 3 me
vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.
Viską žinąs.
'Oaruge iint pardavimo 75x130 77
Res. 2914 W. 43rd Street.
Amerikon", rankioja tas žy tams praslinkus, vėl Columbo
17 Diena Lapkričio
gatves, 60 autoraobilu vietos, 4,000
Nuo ryto iki piet.
mėnesinis įplaukos galima
patekti
TeL MeKJnley 268
mes, apdengia jas gražiu lie dienoje turėsime iškilmingą
Kambarėliai į Bremen nuo $165 iki $210 į Danzig $220 iki $223
VVAUKEGAN, ILL.
turtolu per keleto mietu, galima pra
Trečia klia^ą ( Bremen $120 į Danag $130
tuvišku vardu ir bando inešti vyskupo apsilankymą.
dėti su 10,000, labai gerai vietoj. At
- , .,
, *.
I
. f "t!
sišaukite asabiskai ar Laišku
Karės Taxai $5
Amerikos Lietuvių gyveni
Su džiaugsmu laukiame.
Rugsėjo 19 d., 1920, Lietuvių
P. A. Mažeika
V. S. Mail Steamship Company Inc.
mam Kaip gyvenantiems Lie
J. P. WAITCHES
Worcesterietė.
svetainėje Susiv. L. R. K. A.
7711 S. Morgan 84.
H. CLAUSSIJiltS A Co. Generale Va kariu e Agentūra
tuvoje Lenkų ponams, ponioms
ATTORNBY AT LAW
100 Xorth La Salle Street, Chieago, IU.
177 kp. ir Labd. Sąjungos 11 TeL Yards 1138
lilUTUVIS ADVOKATAS
perprasta buvo juoda lietuviš
AKRON, OHIO.
kp. įrengė puikų vakarą, ku
Vai. Vakarais 7 iki 9.
ka duona, kopūstai, batviniai,
*
Parsiduoda
mūrinis
namas
dviejų
11 iki 1.
ris susidėjo iš prakalbų, vai pagyvenimų, lietuvių apgyventoj vie '4509 8. Nedėliomis
Ashland
Ave.
Chioągo, IU.}
bulvienė, o iš užrubežio trauk
Rugsėjo
26
d.,
š.
m
buvo
toj.
Ant
antrų
lubų
trims
maioms
dinimo,
dialogų.
Pirmiausia
Phone
Yards
1058
M
davosi visokias u prismokas"o apačioj kokiam nors
surengtos prakalbos vietinių kalbėjo kun. P. Bučys, api<> šeimynoma.
O ^t
D E :
bizniui. Prįc namo yra garadžius 2
bjaurybes, taip Amerikoj (gal
Lietuvių reikale išklausymo Labdaringos Svjungos naudin automobiliam. Del informacijų kreip
kitės:
tik tame mieste) lietuviškoms
IO
iiujiiiuimiiuiiiimuiiimijiiimitiiuijiii
STRAICHT
raporto atstovo buvusio Wa- gumą ir Susiv. L. R. K. A.
"AraujEas"
Publ.
t
o
.
.
Kesid.
1139
lndei>endenee
Blvd.
"panoms" ir jų "patroneshingtoue Rugsėjo 15 ir 16 d. Jo kajba publikai labai pati 2334 So. Oakley Ave.,
Telefonas Van Buren 204
Chlcago, 111.
sses'iems" (kai-kurie jų, sa
Prakalbos prasidėjo 7 vai. ko* ir susirinkusieji negalėjo
Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
koma, Valparaise bulves sku
vakare Union Labor svetainė atsigerėti. Toliaus sekė dialo
gu koks Havana cigaras.
\lsi>,\LKiM\S.
te, kad gauti bulvienės) per
Kasas Gydytojas ir Chirurgas
Paklausk savo krautuvninko—Bet jeigu
je. Įžanginę prakalbėlę pasa gas, kurį atliko p-lė O. Rule- Kiek laiko atgalios tilpo "Drauge'
prastos yra n*ųs parapijinės
krautuvninkas n e t u r i - r a š y k mums.
SnpcUallstas Moteriškų, Vyrišku
manės paieškojimas. Tegul tas žmo
kė S. Rodavičia. Paskiau at vičiutė ir J. Raila.
Vaikų ir visų chroniškų ligų
svetainės, nes jų suknios, jtj
gus rašo t>as mane žemiau oaduotu
stovas nuo Akrono Lietuviu,
VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po
I. LEV/15 C1CAR MFCC0LHEIMKJ*JL1
12
Antru atveju kun. P. Bučys adresu:
frakai netinka prie prastai iš
TMBR1'
pietų,
7—8
vak.
Nedėliomis
10—12
d.
kun. Janusas išdavė raportą, kalbėjo apie tėvynę, Lietuvą
Largest Independenit Gįįar Factbnj inthe Worid
Antanas Jajiubauskl*,
SIZES
Ofisą* 3354 So. Halsted St., Chlcago
baltintų sienų, grindys nevaš
Keuo»ha. Wi.HC.
Telefonas Drover 0693
kuris pilnai patenkino publi ir jos priešus Lenkus. Jis daug 658 liaeine. Ave.
kuotos. Kadangi mųs trisdeIIIIIHIIIimillilIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ka. Jis gyrė atstovus, kad žinių klausytojams .suteikė ir
šimtinėms panoms ir visiems
,
Paįeškau saVo Dėdės Justino Mar
trumpu laiku daug padarė, aižiiai pareiškė Lenkų netei
tituluotiems ' * inteligentams''
paeinančio iš Kaupo Rešiame kritiškame Lietuvos ne- singus užsipuldinėjimus ant tinavičiaus
dybos
Tauragės
Apskričio .Kvedaines
perprastos yra tokios svetai
Lietuvos valdžios ir tt. Susi parap. Jis pats arba kas kitas atsišau
nės; kadangi jos ir jie neina prigulmybės reikale.
DIDŽIAUSIA ĮIETUYISKA rRAUTUVE RHIC^OJE
kite ant šio antrašo:
Atsiskyrimai
vyrų
nuo
mote
rinkusieji labai domiai klau
(gal tik tame mieste) ir į
Augu.-vlinah Martiua\ iėiu»
rų
taip
įnėjo
madon,
ypač
pas
sėsi ir negalėjo atsigerėti.
3438 E merai d Ave.
Cluk^go, IU.
mųs jaunimo vakarus parapi
jinėse svetainėse, kur susiėju bolševikus, kad kone kas sa
Po kalbai buvo vaidinta
vaitė
vis
pabėgimas
atsitinka.
si jaunuomenė padainuoja tau
veikalėlis'' Knarkia Paliepus' \
Maudis.
tinių dainelių, pašoka lietuviš
jį vaidino sekantieji veikėjai:
Pirkti fanrias dabar. Mos
kų šokių, pažaidžia, kaį-kada
Kapitoną rolę, J. Railą, Ire
I
CLEVELAND, OHIO.
sykį, kitų pamėgdžioj&ir valsų
nos — p-lė S. Dociutė, Tarno turimo didžiausį pasirinkimą
bei viengierkų; kadangi tuos— Ad. L»eškis, Dratevkos — visokiį farmų 111 inojaus ir ki
,1L OUBBN KO!<
Iškilmingas
L.
Vyčių
vakaras.
na vakaruosna ateina ir mųs
J. Bukantis. Visi artistai savo tose valstijose už kiekvienam
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
mamytės, tėveliai; jie atsiveda Spalio 10 d. Germania Turu užduotis atliko labai pirkiai.
prieinamas kainas. Tik pami
vieną, du vaikučiu, kad paro salėje, 1610 K. 55 St. bus Garbė jiems už tai, nes jie tei nėkite numis kokio-s reikalau
Mųsų krautnvė—vieaa iš 4MWaMit Cbioagoje
Parduodamo «ž Žemiausią kaina, kur kitur taip negausi.
dyti jiems nors dalį to,, kaip labai indomus vakaras. Jį ren singai tą užsitarnavo savo ga jate ir kui'.
Mašinėlių ltti»V|yn« drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
buvo ir yra mųs tėvynėje, to gia L. Vyčių 25 kuopa. Su di bumais. Publika nedalaikė sė
S. SLONKSNIS,
sios mados. Ufiaikom visokius laikrodsius, žiedus, sliubidėl susiorganizavusios įr slen deliu, pasišventimu ji rengėsi dinėje nuo juokų ir ilgai pa
nius ir deimantinius; gramafonus Uetuviškais rekordais ir
3357 South Halsted St.
ka hotelin, nes žino, kad ne prie to vakaro, kad parodžius mins tą vakarą.
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirTel. Blvd. 5009
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuiku, kokių ūk reikia. Dir
ateis ten prasto švarko pub clevelandiečiams tą, kuo ypa
r^?*
Pasekmės to vakaro geros:
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
lika ir tupčiojant, linguojant, tingai indomauja. Kuopos vai žmonės .liko patenkinti iš pra ff^S:
muzikaUskus instrumentus <atoaki£iBUsjL
DR. S. BIEŽIS.
kratanties Fox trat bei One dintojai vaidins "Rūtų Vaini kalbų ir vaidinimo, o našlai
LIETUVIS GYDYTOJAS
step nebus prieš ką raudo kas", trijų veiksmų istoriška čiams įjagelba, nes vakaro "pel
'
IR CHIRURGAS
2201
West
22nd
Street
nuoti, nes tokie dalykai ir to dramą. Vyčių choras padai
4032 8o. ĄSmJUTD AVE.,
CHICAGO, ILL.
nas, kurio buvo apie $50.00f {Tel. Canal 6222
kio amžio žmonėms oi kaip nuos keliolika dainų. Dainuos
Telefonas: DROVER 7809
Res. 3114 IV. 42nd Street
paskirtas labdariams.
1
netinka.
Liūnas.
Garbė Susiv. L. K. K. A. 177 t«S | |
-w. M C ^ «»,«
solistė p-nia S. Greičienė ir

PRANEŠIMAS.

• •

West Pullman'o Lietuviams

i

PRANEŠIMAS.

A. KARTANAS, Aptiekorius

ANT BRIDGEPORTO

i

CrUNARD

LINIJA

S.aSAXONIA

§

HAMBURGĄ

Kliasos Kaina $125.00

Dr. M. Stupnicki

MUZIKA

V. W, RUTKAUSKAS

U. S. MAtL STEAMSHIP GIMPANf, tnc.

BREMEN ir DANZIG

•

i

•

p

srauGrir

MELBA

DR, A. A. ROTH,

GERIAUSIS LAIKAS

_ •

Steponas P. Kazląwsh

DRAUGAS

CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

.;;

TURBŪT, VYRIAUSYBĖ
PAIMS BRAVARUS.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.

"Amerikos
Dovanos
Lietuvoje"

P. Van Doli po num. 6758
So. State gat. rengėsi užda
ryti sllliuną ir eiti namo. Stai
ga saliunan inėjo penki jauni
piktadariai.
• Atėmė $560 ir priede dei
mantinę špilką vertės $350
nuo suliunininko ir nuėjo sa
vais keliais.

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

"Draugo" Knygynas,
2334 S. Oakley Av., Chicago, 111.

w
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I š TOWN OF LAKE.

f A.

&į rudiVnį ir žiemą mnsų
kolonijos Lietuviai galės pasigražiuoti tikrais vaidinimais.
LIETUVOS VYČIAI IR
Iki šiol buvo mėginimai. Gi
DAILĖ.
Šįmet bus jau tikri vaidinimai.
\
Teatrališkas kliubas "Lie
Lietuvos Vyčių dvasia ap tuvą" per 10 metų dirbdamas
sireiškia dviejose srityse: ka scenos srityje ant galo jau pra
talikiškame
visuomeniškame dėjo atsiekti savo tiksfą. Tki
veikime ir dailėje. Augdama šiol vieni be kitų pagelbos
ir šakodamosi ta jaunimo or darbavosi ir darbas labai sun
ganizacija, kasmet atneša di kiai buvo varomas.
desnių vaisių. Vyčiai visi yra
Dabar* tapo pakviesta reziuolus darbininkai- Bažnyčios soriauti artistė Une Babickainaudai ir tėvynės gerovei. Sa tė. Nors dar nesenai ji pradėjo
vo tarpr jie turi būrį gerų kal čia darbuoties, bet darbo vai
bėtojų, gabių scenos mėgėjų, siai, jau matosi. Ji dabar mo
muzikų ir talentuotų dailinin kina "Kerštą", 4 paveikslų
ku.
tragediją Įš senovės Lietuvių
* Bet kas vyėiams yra areiau- gyvenimo. Ją vaidins 17 d.
sia širdies, ką jie labiausia Spalio, 1920, School Hali svet.,
yra pamylėję, su kuo jų sie 4858 So. Honore gatvių. P-lė
la yra stipriausia suaugus? Babickaitė visas pastangas de
Vienas atsakymas. Vyeiai yra da, kad veikalas kopuikiansia
labiausia pamylėję dainą ir pasisektų.
gn ja yra suaugus jų sieja.
Po šito ji pradės mokinti an
M
Vienas įžymus -profesorius, trą dramą, Mirga", kurią vai
kuris gerai pažįsta Lietuvą, dins toj pačioj svetainėj,
yra pasakęs, kada Lietuva y- Gruodžio 12 d. 1920.
ra dainų šalis. Vyeiai yra gra
Senas vaidintojas.
žiausias tos šalies žiedas, del
./to ją siela yra arčiausia dai PRANEŠIMAS L. L. PASKO
nos.
LOS STOTIMS CHICAGOJE

Šeštadienis, Spalis 9 d.,
Kitaip, esą negalima panaikin
Šv. Dioniz.
ti alaus.
Sekmadienis, Spalis 10 d.,
Šv. Franciškus Borgietis.
Visgi susekta, jog kai ku
riuose Chicagos bravanno.se
MOTERYS NENORI UŽIMTI
dirbamas alus su daugiau kaip
VlEšUJŲ OFISŲ.
pusė nuošimčio alkoholio. li
tas alus pardavinėjamas 800
Sako, jos neturinčios laiko.
sali anuose.
Taip sako prohibicijos agen
Motera Illinois Equal Franehise Assoeiation Chioagoje tai. Tai patvirtina ir patsai
turi savo konvencija. Tai'pa miesto policijos viršininkas,
skatinė tos sąjungos konven kurs vis daugiaus ima indocija. Nes kuomet šiandie mo maut^rohibicijos klausimu,
terys turi jau įgijusios lygias kuomet jin įveliama daugybė
teises su vyrais šalies politi policmonų.
Prohibicijos Įvedimo virši
koje, tad nereikalingas tai są
jungai tolimesnis veikimas ir ninkai sako, jog bravarus pa
tvarkyti kitaip
negalima,
gyvavimas. Sąjunga bus sulie
kaip tik juos tiesiog užimti ir
ta su organizaeija Illinois Lesulaikyti juose visokių gėry
agne of Womon Voters.
nių išdirbimą.
Konvencijoje yra atstoviu
Prieš tuos bravarus šiandie
ir iš kitu valstijų.
renkami prirodymai. Kaltinin
Kaip Chicagos moterys, tai}) kus, sako, laukia pabauda ir
ir kitos, kurios užima vado kalėjimas. "Be to, turi gerai
vaujančias roles tarpe mote kliūti ir patiems saliunininrų, sako, jog moterys nenorin kams.
čios užimti jokru viešųjų ofiŠtai ir faktai. Kuriame tik
Sa liūnų padėjimo žinovai
sųN Balsuoti, tai balsuosian- sako, jog šiandie saliuninin- mieste yra Lietuvių katalikų
čos, bet viešuosius ofisus te kai padaro didelius pinigus. •parapija, kur tik gyvuoja Vy
gu užima vyrai. Nes, sako, mo Nes be "minkštų" gėrynių jie čių kuopa, ten yra choras jei
terys tam tikslui neturinčios paslapčia sinku oja ir tikruo ne vyeių vardu pavadintas,
nei noro, nei laiko.
sius svaigalus, už kuriuos tie tai parapijinis, bet ir šitą dau
Reikia pasakyti, kad taip siog žeramos krūvos pinigų. giausia sudaro vyeiai.
tvirtina tik tokio< moterys, Tuo tarpu jįems nereikia mo
Chicagos vyeiai turi sutve
kurios šiandie turi pelningas kyti už "lieences."
*
rę Lietuvos Vyčių Chicagos
vietas privatinėse Įstaigose,
Vienam laikraštyj buvo pa Aps. Chorą, kuris yra surengęs
kurios gali gerai pragyventi dėtas paklausimas, kaip ir ko
didelių koncertų, pastatęs sun
ir-be viešųjų ofisu.
kiomis priemonėmis butų ga'- kiausių veikalų. Daug sykių
Štai Mrs. Danek tampriai lima šiandie pasidaryti dau dalyvavęs viešose iškilmėse,
surišta su išdirbyste matra- giausia pinigų. Atsakyta, kad tarpe svetimtaučių, keldamas
sų, iš ko turi dideli pelną; reikia bnt saliunininku.
Lietuvių vardą. Tai-gi Chica
Miss Jossamine IToagland ygos vyčiai, kurių skaitoma į
ra vienom banko* moterų de PAŠAUTAS VIENAS PAU
devynis šimtus, pirmiausia tu
partamento direktorė; Miss
KŠTIS.
rėtų rašyties Apskričio ChoNellie Carlin yra' advokatas.
ran, kad jis išaugtų į milži
Kitos moterys yra baigusios
Flouse McKay Cooperage nišką — 2(Xršimtų dainininkų
augštesniuosius mokslus ir tu Co., 1401 Edgemont ave., san — ehoYą.
ri geras pietas.
delio panaktinis Smith tos
Dauguma mųs jaunimo sa
Tad argi joms yra reika- kompanijos ofise užklupo tris
piktadarius, kuomet tie dar ko: "O, aš neturiu balso, tai
mgi viešieji otisai: ^
kam ten bereikalo laiką gaiBet yra daug apšviestu mo bavosi aplink geležinę spintą, Siasia." Ne, choras tai yra lig
terų, kurioms likimas pavy mėgindami atidaryti arba sup- k kia mokykla. Ir su geru bal
d i laimėk įgyti geras vietas ir laišinti.
Prasidėjo šaudymasis. Vie su nuėjęs išsyk negalėsi ge
turėti geresniuosius uždarbius.
rai dainuoti kol jo neišlavinsi,
Tas moterys kitaip atsilieptų nas plėšikas mirtinai pašau neišr.ioksi gaidų. Gi tie, kurie
apie viešuosius ofisus, ' kaip tas, kitas pabėgo.
sakosi turi menką balsą, lai
kad anos.
ateina, įsirašo, padaiauoja, o
Šita moterų konvencija pa PASAKOJA APIE DRABU pamatys, kad jų balsas nei
ŽIŲ ATPIGIMĄ.
sibaigs Spalių mėn. 9 dieną.
kiek neblogesnis už kitų.
Wholesale Clothiers Assoeiati
SUAREŠTUOTAS UŽ UŽKA
on of Chicago prezidentas CaBINĖJIMĄ MOTERŲ.
hn paskelbė, jog apie pavasa
rį manoma atpigsią vyriški
Policija suareštavo Poppe
drabužiai kokiais 25 nuoš., suUmbricht, 47 metų, 2826 Linlvginus su šiandienine kaina.
com ave., už užkabinėjimą
praeinančių moterų gatvėje.
APSISAUGOJIMO GAISRŲ
DIENA.
SUGRYŽO BANKOS KA
SIERIUS.
Spalių 9 d. visoj šalyj, taigi
ir Chicagoj, bus apvaikščioja
Per kelias dienas, nežinia
ma nuo gaisrų apsisaugojimo
kur buvo pražuvęs ir jau sudiena. Bus paruošta visokių
gryžo narna Wilmette State
iškilmybių ir parodavimų.
bankos kasierius, John Schaefer.
Bankos stovis ir knygos
Išėjo iš Spaudos
buvo perkratytos. Viskas at
rasta kuogeriausioje tvarkoje.
NAUJA KNYGELĖ
Per tris dienas buvo ieško
mas ir štai jis pats netikėtai
sugryžo.
Dar nesužinota, kur jis buvo
apsivertęs.
Komedija 5 aktuose
GERAI PELNIJO PLĖŠIKAI
KAINA 20c.

SeStadienb, Spalis 9, 1920 m.

Bet pasakysiu, kad ne bal
sas mums neduoda rašyties
choran, ne kas kitas, tiktai
truputį tingime ir tokiu būdu
neišpildome savo sielos troš
kimų. Visi mes mylime dainas,
visi visur dainuojame, tai ko
dėl nepašvęsti vieno vakaro
savaitėje pasimokinimui.
Apskričio choras turi gabų
chorovedį p. A. Pocių. Jo pas
tangomis praeitais metais cho
ras gražiai užsirėk orda vo. Užsirekorduos ir ateityje, jei
mes, jaunime, netingėsime pašęsti vieno vakaro savaitėje
tai taip mųs numylėtai dainai.
Choras turi pasibrėžęs vei
kimui didelę programą. Nepa
mirškime ir to, kad sekantis
Vyčių Seimas bus Chicagoje.
Todėl jeigu norime pasistatyti
augščiau kitų kolonijų ir tin
kamai pasirodyti, pradėkime
darbą anksti.
Kviečiami yra choran visi
seniau buvę choristai. Kvie
čiami ir nauji. Susiėmę ran
kas visi eikime į būrį ir dai
nuokime lietuviškas dainas.
Praktikai laikomi kiekvieno
penktadienio vakare
Mark
White Sąuare parko svet., 29tos ir Halsted gatvių, 8-ta vai.
vakare.
Zop. Mastauskaitė

JUOZ. NARMONTAS
49 metų amžiaus mirė
Spalio 6, 1920 m. išryto.
Palaidojimas bus Subatoj,
Spalio 9,1920,8:30 vai. iš
ryto Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioj, o iš ten į
šv. Kazimiero kapines.
Kviečiame gimines! ir
pažįstamus dalyvauai lai
dotuvėse.
Nuliūdę 2 sunai ir 5 duk
terys, vyriausia 19 metų
jauniausia 6 metų.

i

,

I

"PEDARBE"

I Spalio (October) 10 Diena, 1920, M. MeMažio svet, §
= 2242 West 23 Place.
Pradžia 6:30 valanda vakare.
s
Į
§
i
Z
I
^
I
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i

Ja atvaizdins Chicagos geriausi artistai, kaip tai yra
visuomenei žinomi: P. Kukutienė, P. Felicija Deninikė,
Rartancov, Jančius, Motiejūnas ir kiti tam panašus artištai. Režisorius P. Sankunas.
Visuomenė labai reikalavo pamatyti 2-rą sykį "Bedarbe", tai ir pamatys. Mes buvome priversti atkartoti
ir nesuvilioti visuomenę su pilna užduotimi. Su prielan
kiu užkvietimu,
Lietuvių Laisves Kliubo Komitetas, Ę

IŠKILMINGAS BALIUS!

neapsakomai naudinga dvasiško
turinio knyga

"Apie Kristaus
Sekimą"
Audeklo apdar
Kailio apd. (auk.)
Gaunama "Draugo"

$120
$1.80
Knvgvm-

20 METŲ SUKAKTUVIŲ
RENGIAMAS

•
•
•
•

Nedelioj, 10 Spalio-Oct., 1920

I

•

I
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SVETAINĖJ
•
18-tos ir Union Ave.
6:00 vaL vakare. •

I

•
•
•
•
•

•

.širdingai kviečiame visus atsilankyti kaip tai jaunus taip ir senus
nes bus daug įvairumu šiame baliuje Ir mes visi pilnai esame pri
sirengę atsilankusius pilnai užganėdinti.
*
Kviečia RENGĖJAI.

2334 So. Oakley Avenue
Chicago, 111.

B • • • • • • • a * • • • • • • • • aha •••••••^•H
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A REAL BARGAIN

SELF-REDUCING
36G

N?

GERIAUSI
GORSETAI
D1KT0MS
MOTERIMS

PRANEŠIMAS
Kviečiu visua choristus ir
choristes į paskutinį koncerti
nį L. V. Chi. Aps. choro prak
tiką penktadienyj, Spalio 8, š.
m., Mark TVhite Sąuare parko
svet., 29-tos ir Halsted gatvių,
8-ta val.v akare.
Visi nariai koskaitlingiansia
kviečiami atsilankyti, nes pas
kutinis praktikas prieš koncerta,kuris įvyks sekmadienyj,
Spalio, 10 d., American Bohemian Svet.
Valdyba.
-

Nepraleiskit žios progos, kur bus 2 sykiu atkartota
4 veiksnių drama

Jau Atspausdinta Ir
Parsiduoda

.

CICERIE6IŲ DOMEI

1
=

7i1111 I111IlII I1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I l I I I l f f 11Il•IIle III•lf f IIIM IlI11111 i1111111f1111111I111I f I111I l I I 11 I I I IT

Užsilikusią nuo pirmojo L.
Misijos atsilankymo Chicagoje
skolą uDraugui" už spaudos
ir pagarsinimus atmokėjo šios
stotys:
Bridgeporto st. (p. V. Stulpi
nas
S4U.Ov
18-ta gat. s t v ( k u n . Ig. Albavičius)
30.00
Town of Lake Katalikų Vienyb.
st. (p. V. Stancikas
30.00
North Sidės Feder. Skyr. (p.
A. Bacevičius)
20.00
"Draugo" Administr.
.

I Gerbiamą Visuomene!

LENGVI bet
STIPEŲS

I

PUIKIAUSIA 5-KIŲ VEIKSMŲ DRAMA

I

"KAPITONAS VELNIAS"

I
I
|

LIET. MOT. DR-JOS "APŠVIETA"
Spalio 10 d. (Nedėlioję) 1920 M.
C. S. P. S. Svet. W. 18-tos Gatves

<

E

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

£j
=
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£
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Gerbiama publika nuoširdžiai kviečiame atsilankyti, nes veikalas
Kapitonas Velnias neapsakomai žingeidus ir vienas iŠ puikiausiu veikalų (iki šioliai) Lietuviškoje kalboje, sudramatizuotas Dr. Pabarškas.
Kas skaitės apysaką Kapitonas Velnias tas be abejones gerai supras
jo verte ir nepraleis nepamatęs, o neskaičiusiems » širdies patariame
ji pamatyti nes tai bus be galo puikus ir žingeidus perstatymas.
Taipgi losime dalyvauja gabiausios spėkos. K. t. P. Stog-is, J. Šimkus
J. Daugela,p-lė V. Navikaitė, M. Dundulienė, J. Gulbinienė T. Pabarškienė.kiti tr kitos Režisierius M. Dundulienė
Po perstatymui šokiai.
Kviečia visus KOMITETAS.

KMO

LIETUVIS

HlrriacPkc*

'
*

Pafita apmokama.

Vaistininkas A. BELSKIS nupirko Bischoffo Aptieką

nvciEMcrASHION nitTmrre
M.

=
=
S
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•Jeijru tavo krau
tuvininku* nrtu- MMIOTi IKI 36
H. pa*au«k p W - n i R n r A n . u fwm Ir miera |M>r I A R D l O D A H I
i«o*tą (ant dra- N E A P R I B U O «»u*«l>, o mnt par % vi • * ••. • i
marinimui.

I
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1900 South Halsted Street
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami.
Tel. Canal 114

AMERIKOS LIETUVIŲ

OKYKLA
Mokinama: anglis*oi Ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystėa, ste
nografuos, typewriting, pirklyboA tei
sių, Suv. Valsu istorijos, abelnoa Isto
rijos, geografijos, politlkinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarasystės.
Mokinimo valandoerjnun 9 ryto Iki
4 valandos po pietų; vakarai* nuo f
iki 10 vai.

TJ

f

ENGLANDERjffl\n

Sold evwywliotP by fuminme deakrs
and department stores -

L. R. Kr. Rem. Dr-jos Reikale.
Lietuvos Itareiviams dovanė
lės susideda iš vienos poros
S^
ENGLANDER SPRING BED CO.
a r
'
jtiewVork -firookfyn - Ckie^o
vilnonių pirštinių^dviejų porų 3106 So. Halsted S t , Chicago.
vilnonių pančiakų, dviejų no
sinių, vieno rankšluostėlio, ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIINIIUlU
dviejų špulykių juodų ir baitų
siūlų, vieno pakelio adatų, vie
no antpirščio, vieno muilo šmo
telio.
Vietoje 5 pakelių gerų cigaretų, galima įdėti dar vieną
porą vilnonių pirštinių, arba
kitą ką nors naudingą daigtą.
J. Š.
|
Tai-gi nieko nelaukdamas tuojaus pasiųsk savo seniems tėvukams, brolukams, se|
|
Šv. Kazimiero Akademijos Rė i sutems ir giminėms kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos. Tau tie keli dolieĘ
mėjų 3-čio skyriaus išleidimas per Į riai nieks, o jiems didele pagelba ir džiaugsmą suteiksi.
serijas 10 dol. auksi Spalio 10 d., I
Piningus siųsk per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE, kuri atidarė savo sky|
ne įvyks iš priežasties ilgo trau I riu CHICAGOJ. Per šį skyrių taip-pat galima pirkti laivakortes, siųsti daiktus Lietu|
kintos parapijos bftzaro. Išleidi I von. Taip-gi persiųsti piningus padėjimui Lietuvos Bankose:
|
mas yra atidėtas Gruodžio mėnesiui. Diena bus paskelbta vėliau.
Piningai padėti ant neapribuoto laiko 100 auksinu moka 3%
Skyriaus rast.
Piningai padėti ant vienu metu laiko 100 auksinu moka 5%

y <PS^S>

| Kokią Kalėdų Dovaną |
f Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon? [
į

EXTRA SUSIRINKIMAS.
Blaivininkų 21-mos kuopos extra susirinkimas bųs Spalio 10,
1920 m., Šv. Kryžiaus parapijos
svetainėje, 2 vai. po pietų.
Visi nariai, kurie priklauso ir
kurie norėtų priklausyti kviečia
mi atsilankyti, nes reikia daug
svarbių reikalų apkalbėti. Tie,
kurie gavote atvirutes, malonėkite
atsinešti.
V. Doria, Rast
4607 So. Robey, St.,

Pinigai'Jiems Tai Brangiausia Dovana!

Piningai padėti ant dviejų metu laiko 100 auksinu moka 7%
Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir (kitus reikalingus dokumentus
teisingai ir sąžiniškai. Už darbą garantuojame.

Lithuanian Sales Corporation
Main Office
414 W. Broadway
So. Boston, Mass.

N

Tel. Yards 5693

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

VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare. Utarninkaii, Eetvergaig ir Subatomis
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.
iHiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimmiiiiiim^
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