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Pikčiausias Lenkų Darbas prieš Lietuvių Tautą ir prieš Lietuvos Respubliką
Nori Ekonominiai Prislėgti
Lietuvą

ANGLIJOS INDIJA PALIE
STA STREIKO.
Visur saukiama už nepriklau
somybę.

$500 LIETUVOS ŠAU
LIAMS.

LENKAI SAKO, REIKIA
LIETUVĄ ATKIRSTI NUO
RUSIJOS,

'

Bet Vokiečiai atsisako paduoti

KAS VEIKIASI PETRO
GRADE?

apsakoma. Daugelis produktų
visiškai pragaišo iš turgavieC1U.

<isjL

Žmonių mirtingumas, ypač
didėja del badmiriavimo, del
nešvarybių namuose ir gatvė
se. Žmonių kūnuose nebeliko
jokių riebalų. Šiandie baigia
nykti ir raumenys. Jų veidai
kaip vaškas nugeltę.
Kadangi pilvus kuom-nors
reikia pripildyti, tad geria
žmonės visokius kavos ar ar
batos substitutus, arba prige
ria kadi r paprasto vandens.
Nuo to žlunga žmogaus svei
kata ir visas veido pavydąlas.

TIK VIENOS NEGIRDĖTOS
Berlynas, Spal. 9. — ZepeliBAISENYBĖS.
ROCHESTER, N. Y., SpaL9. no įstaigose Vokiečiai padirb
Calcutta, Spal. 9. — Visoj
Indijoj pakilo didelės neramy čia Spalių mėn: 7 Lietuvių dino milžinišką aliumininį lėk Gyventojus smaugia badas ir
bės. Streikai pakilę visuose di prakalbose surinkta penki šim tuvą. Ir paskelbė, jog tuo lė
ligos.
tai
dolierių
Lietuvos
šauliams.
ktuvu
Vokiečiai
Jakunai
mė
deliuose ^miestuose. Nepasiten
Varomasi ligi tūkstančio do ginsią skristi per Atlantiką.
kinimai valdžia kaip griaus
Paryžius, Spal. 9. — Apie
BOLŠEVIKŲ ATSTOVAS mas ūžia visoj šalyj. Niekas lierių.
Petrogrado padėjimą praneša
Norėta paimti.
Kalbėtojai vietiniai: gerb.
ATSIKERTA ANGLIJAI. negali pasakyti, kės (Via gali
Talkininkų kontrolės komi Suomijos Raudonojo Kryžiaus
kun.
J.
Kasakaitis
ir
gerb.
J.
Sako. Anglija nepildanti są įvykti trumpoj ateityj. Angli Rickis.
sija vakar mėgino konfiskuoti organizacija. Ta organizacija
jos valdžia atsidūrusi kaipir
lygų.
tą lėktuvą. Nes sulig armis- paskelbė atsiliepimą į viso pa
Rochesteriečių
obalsis:
Duo
ant bačkos su paraku.
ticijos patvarkymų Vokietija saulio Raudonojo Kryžiaus
kim
Lenkams
per
galvą.
Tū
Londonas, Spal. 9. — Darbo
Indijos gyventojai nepasi
neturi teisės dirbties jokių lė draugijas. Kviečia gelbėti Pet
kstantis
dolierių
šauliams
i
Ryga,* Spal. 9.
Lenku organas Herald paskelbė Ang- tenkinę ypač keturiais apsirei
ktuvų be aiškaus talkininkų rogradą.
Kun.
Kftgftkfl-itif*
•bolševikams proponuojania ar- Ii jos vyriausybės nota. bolšcvi- škimais. 1. Invedimas išdavy
Prie atsiliepimo pridėtas do
Epidemijų lizdas.
leidimo.
m&ticijinė linija su tikslu ai- kanfe. Tą notą pirm kelių die- stės įstatymo, prieš kurį smar
kumentas, pagamintas prof.
UNGARIJA
GAUNA
20
MI
Ten nėra kuro, nėra šilto
Nieko
nepelnyta.
kirsti Lietuvą nuo Rusijos, tai nų vyriausybė buvo pasiuntusi kiai buvo kovota. 2. NenubauZeidler, buvusio Petrogrado
LIJONŲ PASKOLOS.
vandens, nėra maudynių, nėra
ne pačių. Lenkų sugalvojimas. Maskvon. Anglija griežtai pa- dimas gen. Dyer, kurio palie
v Lėktuvo konstruktoriai \ t e - Raudonojo Kryžiaus viršaičio,
džianitorių. Nėra kam valy
Lenkai prie tokių politikos žy- reikalavo, kad Maskvos vai-, pimu Amritsare
nužudyta
čiaus atsisakė paduoti lėktu šiandie gyvenančio Suomijoje.
Vienna, Spal. 9. — Iš Buda
ti kiemus, namus, gatves. Nė
gių dar nepriaugę.
Bet tai džia paliuosuotų visus 'Angli- 400 streikininkų. 3. Nepasiten
Zeidler *io dokumente pla
vą
komisijai.
ra kam prašalinti visokias ptĮr
Praneuzų padaras.
j jos nelaisvius, kokie tik lig- kinimas padaryta su Turkija pešto Čia pranešta, jog Pran
čiai nupasakojama, kaip Pet
Jie
pareiškė,
kad
talkininkai
vančias atmatas.
taikos sutartimi. 4. Nepasiten cūzija Ungarijai paskolina 300
Čia Lenkai delegatai tą su- šiol laikomi Rusijoje,
rogradas
merdėja.
Šiandie
Pe
neturi jokios teisės kabinties
Petrogradas šiandie tikras
manymą liniją pateisina pap- - Nota yra ultimatumo formo- kinimas valdžia, kuri priešin milijonų frankų (20 mil. dol.)
trograde gyventojų esama li
prie
lėktuvo.
Kadangi
arniisrastais išsisukinėjimais.
Jie je. Pasakyta, kad jei Maskvos ga įvairioms šalyj reformoms. už 5 nuoš. Suma turės bu t su
gi 600,000 žmonių. Tai beveik visokių epidemijų lizdas. Siau
tieijinis
patvarkymas
prieš
lė
grąžintą į 15 metų.
čia šlakuota šiltinė, dyzentesako, jog.Lietuva jokiuo būdu valdžia Anglijos reikalavimo
Visuose miestuose pakilę In
ktuvus nustojo savo vertės pra tik ketvirtoji dalis prieškari
rija, ispaniškoji influenza, raU
negalinti susisiekti su Rusija, ineispildys ligi Spalių 11 d. ar- dėnai naeijonalistai šaukia už
nio skaitliaus. Rašoma:
ėjus
6
mėnesiams
po
pasirašy
pai, alkis, badas. Tai visa ap
Nes ji esanti drauginga ne tik ba neduos patenkinančio atsa- apsisprendimą ir Indijos ne STREIKUOJA 500,000 DAR
Mirtis siaučia visomis pu
mo po armisticijos sąlygomis.
BININKŲ AUDIMINĖSE
vainikuoja' mirtis.
su bolševikais, bet ir su Vokie- } kynio? tuomet Anglija imsis priklausomybe.
sėmis. Žiemos laikotarpiu pa
Nauji ginčai
tija.
tam tikrų priemonių prieš soLigoninės užkimštos ligodėjimas paaršės. Siaučia viso
Šiandie Indijoje siaučia bai
ma
Rymas, Spal. 9. — Italijos
^> daugiausia moterims.
Lenkai tvirtina, jog Lietu vietine Rusiją.
Tasai atsakymas talkinin keriopa šiltinė ir plaučių liga.
sus skurdas. IŠ 320 milijonų
M
andiminėse
^dirbtuvėse
strei
vos su Rusija susisiekimais bu
Tos
J^JL.
n!jos
pakerta
im^Htg******
*,
neturima kugyventojų
apie
80
nuošimčiu
kuose pakėlė naują galvosūkį.
Krassinas atsako.
kuoja 500,000 darbininkų. No
tų pavojus ne tik pačiai Len
yra žemdirbiai. Tai tamsiausi
nes tūkstančiais. Ateinančioji ro. Net operacijos atliekamos
Tai
jau
tarptautinis
ginčas
ir
Leonid Krassin, Čia Rusijos kas yra žmonės ir baisiai visų rima gauti didesnę užmokėsšaltuose kambariuose. Taip,
kijai, bet ir visai Europai
žiema ten viską pabaigs.
klausimas.
Nes
talkininkai
bu
Lietuviai daugelį kartų fak-. sovietų prekybos misijos pir- išnaudojami. Jie velka did tį.
kad po kiekvienos operacijos
Kurui
suvartoti
trobesiai
vo manę, jog jų padaryta su
tais prirodė, jog Lenkai me-' mininkas, Maskvos valdžios žiausius vargus. Nes nėra kam
seka neišvengtina mirtis.
BUSIĄ
MILIJONAS
ATEI
Vokietija armisticija taip ilgai
luoja prikaišiodami Lietuvai vardu atsakė Anglijai į jos jų apšviesti. Žemę apdirba
Ligoninėse ligoniai turi tu
Kuro padėtis nekuomet ne
VIŲ.
gera, kaipir taikos sutartis.
buvo taip bloga. Visi mediniai rėti nuosavus užklodalus ir pakokį tai draugingumą su bol notą-ultimatumą.
primitivėmis priemonėmis. To
Krassin sako, jog Maskvos dėl nieko neturi ir skursta.
ševikais ar Vokietija.
Tuo tarpu Vokiečiai kitaip trobesiai nugriauti ir suvarto klodalus, jei nenori sušalti.
Washi.ngton7 Spal. 9. — Čia
Visokių reikalingų gydymo,
ti kurui. Malkų padalinama
Lietuviai sako, jog Lenkai valdžia mielu noru išpildys
aiškina.
tais savo nieku nepamatuotais Anglijos reikalavimus, jei ta ITALIJA VEDA PREKYBĄ federaliai valdininkai apskai
lygiai gyventojams. Bet ap daiktų trųksta.
tvirtinimais mėgina tik sūkiai- pati Anglija išpildys taippat SU BOLŠEVIKINE RUSIJA. to spėdami, jog 1921 metais BUSIĄS VOKIEČIŲ LAI
sukresnieji žmonės naktimis
SUv.
Valstijos
susilauksian
dinti talkininkus. Gi paskui į savo pasižadėjimus, padarytus
visa tai pasiglemžia. Dauge PLĖŠIKAI MĖGINO ĮSI
MĖJIMAS.
čios
Iš
Europos
vieno
milijono,
mažu-pamažu stengties paver- praeito Liepos mėnesį.
LAUŽTI VAISTINfcN.
lis tad neturi kuo prakurti pe
Matyt, veikiai užmegs ir di jei nedaugiau, ateivių.,
Tuomet Anglija, sako Kračių. '
gti Lietuvą.
plomatinius
santikius.
Washington,
Spal.
9.
—
Pre
Vienas iš jų pažeistas?
Lietuva atsisakė patekti Len \ ssin, pasižadėjo paliuosuoti iš
Medžių sandeliai sunacijozidento
personalis
sekretorius
Washingtxm, Spal. 9. —Pre
kų globon, kaip buvo nore-j savo nelaisvės visus Rusus ir
sandėlyj
. Rymas, Spal. 9. — Italija su zidentas Wilsonas parėdė La Tumulty pasakė, jog republi- nalizuoti. Vienam
Vakar ryte trys plėšikai mė
jusi Varšava. Lietuva kovoja [pertraukti prieš Rusiją visokį Rusija šiandie kaipir senai
dirbami karstai. Kas mėnuo
konų
partijos
kandidato
Harpkričio 14 dienoje pagerbti
gino užpakalinėmis durimis įuž laisvę ir nepriklausomybę, militarinj veikimą.
siais laikais veda prekybą. Iš- žuvusius karėje, nuleidžiant dingo veikimas politikos kam padirbama po 30,000 karstų.
silaužti vaistinėn po num. I$Ir kuomet Varšavai nepavyko Anglų nelaisvėje daug Rusų
pradžių tas buvo daroma neži pusiau stiebo vėliavas, iŠsklei- panijoje džiugina Vokiečius. Ir medis jau baigiamas. Bet 58 West Chicago ave.
patraukti ją prie Lenkijos gra
tų karstų nepritenka numirė
nant
talkininkams.'
Bet
j
a
u
'Anglijos
notą
Maskvon
pa
+ ^ a n , t v i s u viešųjų, karo lai- Nes Harding kovoja prieš Tau
žumu, sugalvota Lietuvius su
Juos besidarbuojančius užliams. Be to, žmonės neturi
tų Sąjungą.
šiandie veikiama kiek atvi* vyno ir militarinių trobesių.
siuntė
užrubežinių
reikalų
se
spausti ekonominiai ir vara
laiko palaidoti numirėlius. tiko keli detektivai, kuriems,
riau.
kretorius
Curzon,
anot
Herapriversti pasiduoti Lenkų glo
Tad dažniausia lavonai išlai turbūt, buvo pranešta.
ldo.
Tai
buvo
Spalių
1
d.
Pa
Italija
iš
Rusijos
parsitrau
Bet kai-kurie kongreso at komi po keliolika dienų na
bai.
Plėšikai pašoko bėgti. Imta
reikalauta,
kad
bolševikai
per
kia
javų
ir
kitokių
reikalingų
stovų vadai priešinasi dides muose.
Toliaus Lenkų suktybėmis
j juos šaudyti. Tie atsakė šū
trauktų
savo
propagandą
ir
daiktų.
Ir
čia,
Ryme,
yra
bol
niam skaitliui atstovų. Šian
pasipiktinę ir Latviai ir Estai
Buvo mėginama pataisyti viais.
paliuosuotų
Anglus
nelaisvius.
ševikų
valdžios
komercijinis
die atstovų yra 435. Ir, sako, miesto gatves, kurios pilnos
ir kiti. Jau galvojama apie
Detektivai tvirtina, jog vie^
Krassin
atsakė
Spalių
mėn.
agentas.
tieko gana,
Baltijos tautų sąjungą su ti
duobių nuo sutrukimo van nas iš piktadarių turėsiąs <but
6
d.
Jis
pareiškė,
jog
Angli
Patirta, kad ligšiol iš Rusi
kslu pasipriešinti Lenkų im
Tečiaus jų priešginiavimas, dens nuovadų. Bet tas darbas pažeistas. Kadangi bėgdamas
/,
ja
ne
tik
neišpildė
savo
pasi
jos yra importuota įvairių pre
perialistiniams žygiams. Nes
matyt, bus tuščias. Nes patys nepavyko. Gatvėms taisyti pa suklupęs paleidus į jį šūvį.
SKAITLIUS
ŽYMIAI
PADI
žadėjimų
ir
sąlygų,
bet
dar
kių už 50 milijonų lirų.
be Lietuvos jie kimba dar prie
gyventojai pareikalaus turėti vartojamos medinės kulbutės.
Vakar tad visose ligoninėse
DĖJUS PER 10 METŲ.
visas
laikas
gelbėjo
Rusijos
Latvijos teritorijų.
Sakoma, kad kuomet Rusija
daugiau atstovų. /
Naktimis žmonės jas išlupa ir padaryta paklausimai apie su
sovietų priešininkams.
padarys taiką su Lenkija, tuo
žeista. Pranešta ir gydyto
pavartoja kurui.
Oia sakoma, jog, rasi, Len
Smarkiai augta.
Rusijos nelaisvių Anglai tu met Italija užmegs diplomati Gal padidės skaitlius kongre
kams pavyks atkirsti Lietuvą
Naktimis mieste nėra švie jams. Bet kol-kas neatsiektas
so Atstovų.
ri Egipte, Persijoj, Konstan- nius santikius su bolševikine
Pirm 50 metų Suv. Valstijų sos. Neturima šviesos nei na pageidaujamas tikslas.
nuo Rusijos šiuo kartu. Nes
tinopolyj ir Batume, sakė Kra Rusija. Ir per Dardanelius įs
Manoma, jie vaistinėn lindę
Washington> Spal. 9. — Gy kongrese buvo skaitoma tik muose. Kerosino galionui 450
Rusijos sovietų Valdžios kari
ssin. Tie nelaisviai pageidauja teigs patogią prekybai liniją. ventojų suskaitymo (cenzo) o- 243 atstovai išviso. Šiandie jų
išvogti alkoholį.
nės spėkos susilpnėjusios.
rublių. Žvakių nėra.
kuoveikiaus sugryžti Rusijon.
fisas galutinai paskelbė, jog yra 435. Tuo pussimtmečiu
Bet ne visuomet taip bus ir
Nėra transportacijos.
Bet jie nepaliuosuojami.
BERLYNE SUSTOJĘ LAI Suv. Valstijų kontinentas tu tečiaus trys valstijos vietoje
PIRKITE KARĖS TAUPY
pačioje Rusijoje. Gal tie pa
padidinti savo atstovų skait
Neturima jokių priemonių MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).
ri 105,683,108 gyventojus.
KRAŠČIAI. N
tys bolševikai, ar kita kokia
GATVEKARIS SUDAUŽĖ
Taigi per praėjusių dešim lių, po vieną dar sumažino. daiktų transportacijai vande
Rusijos valdžia juk nepakęs
VEŽIMĄ.
Berlynas, Spal. 9. Kuone vi- tį metų skaitlius padidėjo Nes tose valstijose skaitlius niu.-Nes mediniai laiveliai se
to Lenkų imperijalizmo. Tad
gyventojų sumažėjo.
nai sunaikinti ir medis suvar
ką gi Lenkai'tuomet pelnys!
Ant kampo 14 ir Clark gat. vi čia nesocijalistiniai laik daugiau kaip 13 milijonų.
Gyventojų skaitliaus padi
Tos valstijos
yra Maine, totas kuruL Geležinkeliai už Svetimų šalių pinigų vertė, maU
Vargiai juos išgelbės ir Pran Clark gatvekaris užvažiavo ir raščiai neišeina. Streikuoja odėjimas reiškia padidėjimą New Hampshire ir Vermont
imti tik miltų išvežiojimu. nant nemažiau $25,000 Spalių 7
cūzai.
suniužgino vežimą, prigulintį fisų darbininkai.
skaitliaus atstovų kongrese.
Pasažieriniais traukiniais iš buvo tokia sulig Merohanta Loan
Acme Cracker Co. .
Turėtų daug prisidėti.
Petrogrado iškeliauti kasdien and Trust Co.:
Kai-kam tas netinkama.
Pavojingai sužeistas vežė PRANCŪZAMS PAVESTA
Jei prieš skaitliaus padidini leidžiama tik 200 žmonių.
Anglijos sterlingų svarui
$3.52
jas Michel J. Egan, 58 metų. j VOKIEČIŲ TERITORIJA. Padidinimas skaitliaus atsto
vų kongrese tečiaus priguli mą nebus kokių priešginybių,
Lietuvos 100 auksinų
1.60
Darbininkams duodama po
Chicago ir apylinkės. -^ Sradešimtmečiui
Lenkijos 100 markių
.44
Paryžius, Spal. 9. — Buvu nuo to palies kongreso. Ir kuo tad sekančiui
Federalis distrikto proku
lus oras šiandie ir rytoj; vidu
1.6©
roras Chicagoje pažada, jog sią Vokiečių Togo teritoriją met isusirinks kongresas nau- kongrese atstovų skaitlius pa pusę svaro duonos dienoje. Vokietijos 100 markių
tinė temperatūra.
14 fr. 7$
Kai-kada duodama ir kitokio Praneurijoa už $100
Vakar temperatūra augše. 75 L, už poros savaičių čia busią an Aprikoj Anglija perdavė val jon sesijon, tuoįaus bus pakel didėtų dar 50 atstovais. Tuo
24 1. 95
met išviso butų 485 atstovai. maisto. Maisto brangenybė ne- Italijos už $1.00
tas tasai klausimas. t
dyti
Prancūzijai.
glių
užtektinai.
*
53
1.
žemiausia
("Draugui" telegrama).

Pakyla Nesutikimai Anglijos
su Maskvos Valdžia

M-*Jr *

TALKININKAMS NORISI
VOKIEČIŲ LĖKTUVO.

SUV. VASTIJįl KONTI
NENTAS TUR1105,683,108 GYVENTOJUS.

PIN1GĮJ KURSAS.

ORAS,

*
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visuomenė supias jas ir pa
f J M ' l ' H Ų g A T A r . n t r j P f K U R A I T i a rems nors aukomis. Aukos se
Kmok Gerą Amais. Už
dirbk $35 3d $75 Savaitėj
serims, turėdamos vwa aukų
tfinarplioja
palikus
asmeninę
(Tąsa.)
Buk kirpėju. Kir
nuopelną Dievo akyse, visuo
pėjai visur reika
PRENUMERATOS KADTAi
menės žvilgsniu yra pagelba ir: Visai panaikinus asmens nuosavybę. Tol kiekvienas ilsi
laujami. Geriau
sias amatas, m e*
C1DCAGOJ IR UŽSIENYJE:
atsiteisimas toms, kurioms vi nuosavybę, pasinaikys asme si, kol jaučia reikalą. Kad per
išmokiname
i ke-,
$8.00
Metams • • • • • • •
ilgai nesilsėtų verčia jį jo už
snomenė
yra
neabejotinai
kal
lėtą.
savaičių,
pri
nims
teisė
patiems
pasiskirti
Pusei Metu; • •£.•.* *c^.* • • « • •
dirbto
turto
mažėjimas.
Lin
tyrimas
duoda
ta.
SC?.
VALST.
kaip ilgai ilsėtis, kaip greitai
mas mokinanti es
MettUBS . .«nf. . . *
$U\0©
ksminasi žmogus taip kaip no Vištos atdaros. Speeijalis
Kriauty- *
po ligai grįžti į darbą. Ir paP u s e i MetQ • • • • • *JC\* • • • • &MQ
stės
Skyrius,
mokslas
užganėdina
ri ir tiek kiek nori. Jo turto
Prenumerata mokasl lškalno. Lai
silsio ir poligio laikus tada
i
ribos uždeda ir jo pasilinks visus. MAfeTER
ka* skaitosi nuo aŽBiraiymo dienos
SCMOOL
skirstytų ne patys sau žmonės,
• o nuo KauJu Motų. Norint psroaai1M
IT.
State
St.
minimui ribas.
nytl adresą Tlaada reikia prisius* ir
bet kiti už juos. Jeigu butų
I Kampas Lake St. ant 4-tų lufm.
senas adresas. Pinigai geriausia sių
V. K. Amerikos Dovanos tam tikslui išleisti įstatai, tai
Gali
žmogus
savo
uždirbtą
į
j.
sti išperkant krasoje ar exprese "Money Order" arba Įdedant pinigus 1 Lietuvoje. Penkių aktų kome jie turėtų teikti taip ilgus pa- jį turtą
suvartoti pasilsiui,
registruota lataką,
dija iš naujausių laikų. Chi- silsio ir poligio laikus, kaip poligiui, pasilinksminimui. Ga
"Draugas" PnUiihing 0o. cago 1920 m. p. 27.
tat reikia pačiam silpniausiam li žmogus tą atliekamąjį turtą
2334 S. Oakley Ave. Chicago. Komedijos turinys yra tokie. žmogui pa&ose retose aplinky sunaudoti ir kitiems tikslams.
Iš Amerikos j vieną stotį Lie bėse. Tada didelė stiprių as Daugelis porą metų sunkiai
Per|t6lė savo ofisą po nam.
TeL Roosevelt 7711.
tuvoje parėjo pilnas vagonas menų daugybė turėtų gražios dirbę stockyarduose važiuoja
4729 So. Ashland Avenue
dovanų vargšams. Ldežuvnin- progos patinginiauti. Jei įsta kur nors pasimokyti, prasi
Specijallstas
kės pramanė, kad dovanų esąs tai norėtų sumažinti tinginiau lavinti, arba nors geresnio už DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGŲ
Jis užlaiko vidurius geroj tvankoj. Jis vaiku* padaro linksmais ir
sveikais!
Susideda iš tyriausių sudėtinių ir neturi savyj nuodingų dalių.
pilnas traukinys su daugybe jančių skaičių, tai apsunkintų darbio pasiieškoti. Kiekvienas Valandos nuo 10 iki 12 išryto: nuo
Saugus, užtiklmas, vidurius paliuosuojantis vaistas!
Veikia greitai—
vagonų. Valsčiaus taryba susė gyvenimą silpno kūno asme turi teisę tą padaryti. Kas jam j2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:20
maloniai.
„ _._ „
Nedėliomis 10 iki 1.
Pirm negu pirksi, žiūrėk, kad "Bambino Lėles
jo ir dovanas paskyrė naujai nims. Tie pasilsio turėtų neuž- ją draustų, tas darytų jam ne vakare.Telefonas
Drcxel 2880
paveikslą* butų ant po kelio.
našlaičių ir senelių prieglau tektinai ir po ligos turėtų grį teisybę. Turėdamas teisę dirb
5ocvaistinyeiosearba6oc.su persiuntimu, užsisakant nuo išdirbę jų:
dai. Minia už tai supyko. So- žti į darbą dar silpnoki.
j F. AD. IICHTEK & CO., Bush Termikal Rdf. Ho. 5, BR00GLYH, ff. T.
ti žmogus turi teisės pasinau
cijalistų agentai prikalbino Norint to išvengti reikėtų doti savo darbu, kad pats to
balsuoti už socijalistus žadėda
pasilsio ir poligio laikus pa bulesnis taptų. Panaikinant
|iiii:iiii:iiiiiiiiiBiiiiiifiiniiiiiiififnTfftfffffifntHffiiitfiiHiHifSiiiitiiEiiiiiiiiiiiiftififiiii
mi padalinti Amerikos dova
vesti gydytojų nuožiūrai. Kas asmeninę nuosavybę visai, pa
norintiems. Minia balsavo
Praktikuoja 20 metai
Šv. Kazimiero Vie nas
patiktų gydytojams, tas tų pa sinaikina taip-gi žmogaus tei
už socijalistus, bet dovanos
Ofisas 3149 So. Morgan St.
togumų turėtų daugiau, kas sė apversti uždirbtąjį tlaigtą Kertė
S2-ro St..
Cuicago. 111.
nuolynas.
vis-gi teko našlaičių prieglau
į
pasilsį,
į
pasilinksminimą,
į
nepatiktų, tas pakentėtų. Man
SPECIJALISTAS
dai.
pagerinimą
sau
gyvenimo.
Moterišku, Vyrišky, taipgi chro
niškų ligų.
Amerikos Lietuviai sudarė Komedija yra parašyta gra teko dirbti su keliais gydyto
OFISO
VALANDOS:
Nuo 10 ryto \
Visi tie dalykai išrodo taip
viena tokią kultūros ir civili žiai ir užimančiai. Gana tan jais vienoje įstaigoje. Studen
Iki 3 po pietų, nuo 6 Iki 8 valan
vakare.
zacijos įstaigą, kad gali ja ir kiai priseina nuoširdžiai juok tams buvo labai lengva gauti aiškus, kad nebelieka abejo dąNedėliomis
Šiuomi pranešu West PulLmano Lietuviams, kad aš š
nuo 0 Iki 2 po plet
iš
gydytojo
sunkios
ligos
liudi
nės,
jog
visiškas
nuosavybės
pasidžiaugti ir pasididžiuoti. tis. Veiksmo yra gano dattg.
Telefonas Vards 687
S
l!
atpirkau
didelę ir gerai įrengtą, aptieką nuo R. F. Bogue I
jimą, kuomet ligos nebuvo nei panaikinimas žymiai susiau
I
«
«
»
»
»
I
»
»
>
»
>
m£
Tai yra Šv. Kazimiero vienuo
Svarbiausia komedijos ypa šešėlio, bet buvo noras pasi- rintų žmogaus teises ištinan « «
po numeriu 523 W. 120th St. Tai-gi meldžiu .savo tau
lynas. Kitaip sakant jis yra tybė yra žmonių upo suprati
liuosuoti nuo darbo \T draus čias iš jo prigimties rei
tiečių atsilankyti pas mane su receptais ir su vaistų rei
130 merginų organizacija tar mas. Žmonių godumas, liežuvmėj. Kada gydytojai turi per kalaujančios
pasilsio
bei
kalais, o aš užtikrinu malonų ir teisinga patarnavimą.
naujanti Lietuvių apšvietai ir ninkių paikumas išdėti taip
žiūrėti diktoką skaičių asme pasilinksminimo, iš prigimties
Prie šios aptiekos yra pašto stotis, American Express
mokslui visa savo gyvybe, jie- aiškiai ir taip protingai pa
nų, kada jie negauna onoraro galinčios apsirgti, iš prigim
LIETUVIS
gomis ir turtu. Jau pereitais peikti, kad nei geriausia pamo
Co. agentara ir geriausia įrengta soda fountain.,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nuo kiekvieno peržiūrimojo ties turinčios teisę papuošti
Ofisais tr Gyvenimo vieta
metais jos auklėjo 2206 Lietu kinimo knygelė nepadarytų
8282 South Halsted' Street
asmens, tada pradžioje darbą* ir patobulinti save. Tai-gi ne
Ant
viriau* Vnivensl State Bank
vių vaikų. Šįmet auklėja dau pasekmingiau.
Valandos
10 iki 12 ryte: nuo
dar šiaip taip eina. Toliau — klydo Leonas XITT rašydamas, 2 iki 4 poauo
pietų:
nuo 7 iki 9 vak.
giau.
Galėtume komediją papeikti sveikieji patenka į ligonių są kad nuosavybės teisė eina iš
Nedėliomis nuo 10 iki 2.
T*l«f MUU Vania 8544
Iš to vienuolyno dygsta mo už du daigtu. Ant 27 pusla rašą, ligoniai į sveikųjų.
prigimties.
$23 West 120 Street
W. Pullmaii, UL
kintojos Lietuviams ir Lietu pio įdėtos visai bereikalo dvi
Pasilsio ir poligio reikalus Protingesnieji
socijalistai
vai. Jaunos merginos įstoda- eilutės (4 ir 5-ta). Tai spaus
negalima tvarkyti teisėmis nei pripažįsta, kad visiškas komu
Ssssg? 'iiiiiiiiiiiiiiuiiiimiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiMiiuiiiiiiiiuiiiiuiimuituiiiuiiiuii
mos tenai lavinasi keletą me tuvės klaida. Autoriui galėtu
Tel. Prover T042
valdininkų nuožiūra, vi stiek ar
nizmas yra negalimas, kad pri
tų iki kol tinka pradėti mo me prikišti, kad komedijos
IltlIlIlIlBIlIlIlIlIIIlllIIIUIlIlIlIilIllUIIUlIllllllflItltlIlIllIlIlflfflIlIlflIlIlIlIlIliUIIIIIJIllV
jie butų mediciną perėję, ar
kinimo darbą. Oficijaliame A- užbaiga ne visai dramatiška.
vatinę
asmenų
nuosavybę
rei
LIETUVIS DENTISTAS
kitokį mokslą. Žmogui dar rei
merikos katalikų dvasiškiįos e
Valandos:
nuo 9 ryto iki 9 vaje.
kia ir pasilinksminimo. Tas kia palikti ant valgomų ir
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare
sąraše ir yra paminėta, kad SENATORIUS M. McCOR
4212 SO. ASHLAND A VENTE
daigtų,
taip-gi šį-ta lėšuoja. Aktorių šiaip suvartojamų
arti 47-tos Gatves
vienuolynas
yra
Training
MICK'S PRIEš TAUTŲ
ir dainininkų algos nemažos, trumpai sakant, konsumpcijos
Bckool for Lithuanian teaSĄJUNGĄ.
teatrų triobos brangios. Tą vi dalykų.
chers. Iš tos mokyklos išeina
dvejopų asmenų: vienos tam Illinois senatorius Medil Mc- sa turi atmokėti norintieji pa Kas nors gali sakyti, kad
ir jo skyriai
pa seserimis, kitos liekasi pa- Cormick griežtai eina prieš silinksminti. Pasilinksminimo čia išdėtieji asmeninės nuosa
daugumą ir brangumą įstatai
Panevėiyj
Šiauliuos
Raseinius
saulije. Abejos turi užtektinai
dabartinę Tautų Sąjungą. Jįs ar vald. nuožiūra negali tvar vybės reikalo prirodymai pra
Liepojoj
Klaipėdoj
Marijampolėj
Virbalyje |
mokslo, kad galėtų mokmto1900 S. Halsted Str.
savo ilgoje prakalboje pasaky kyti nei tiek kiek ligą ir pasil- puls, kuomet pasaulis taip su
Tel Canal 2118
jauti.
kogreieiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN
toje Senate prieš prezidentą sį. Tečiaus be pasilinksmini sitvarkys, jog pasilsio visiems
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare
TŪRĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk piPasaulinės mokintojos ne W. Wilsoną labai kritikuoja mų, ir da-gi be brangių pasi bus duota daugiau negu rei
Gyvenimas
nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi
dirba pigiau kaip už 100 do- Tautų Sąjungą. Senatorius iš linksminimų, žmonės negali kia, kuomet visos ligų išlaidos
2811 W. 6Srd Str.
Tel Prospect 3466.
bus padengiamos iš viešojo
7% padėjus 2 metams
lierių į mėnesį, seserys mo aiškina ir faktais prirodo, kad pasilikti.
turto.
• 5%
1
"
iiuttauiNUiuuiiuiiiiuiiimiuiiM^
kint ojau ja už $35 dolierius ir Tautų Sąjunga su dabartinė
Tie visi painus dalykai iš3%
"
neapribuotam laikui.
dar du mėnesiu kas metai ne mis taisyklėmis yra nenaudin
Atsakome, kad tada dar liks
gauna algos visai. Tai yra di ga ir neteisinga. Jeigu taika
Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidėk
pasib'nksrninimo reikalas. Jei
TriefsuM PnDmas
Pallmoa SMz
delis pasišventimas ir nemažo įvyktų sulig tos Tautų Sąjun nasi Tautų Sąjungai. Jis neno ir tenai asmuo neturės ribų,
jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas
P.
ZALLYS
Dr.
P.
reikia pasigailėjimo savęs, gos taisyklių, tai ji butų blė- ri, kad demokratiškos Ameri o lėšas padengs .visuomenė,
Lietuvis Dentistas
kos
kareiviai
eitų
žudyti
žmo
kad tą padarius. Vienuolynas dinga Amerikai ir Europai. Ta
10801 So. Michlean Avenue
tai žmonės daugiau linksmįsis
l?MntanS, m.
747 BR0AD STREET,
NEVVARK, N. J.
auklėja kandidates taip, kad taika butų tik trumpam lai nes, kurie teisingai reikalauja negu dirbs. Darbas turtą gami
VALANDOS: 9 ryto Ud 9 vakare.
sl. Pollman S42 Ir 3180.
jos galėtų t ą pasišventimą pa kui. Nes jos reikalavimai ne laisvės ir neprigulmybės. O na; linksminimasis jį sunaudo
sfiniiiiiiiii!!iiiiiiiiHiuiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiifiiriifiiiirninHHiffiiiiiHffiHiiHiiiiiiitfltfiffffi
jeigu Amerika prisidės prie ja. Ėmus žmonėms daugiau
daryti.
SS
gali būti išpildyti: jie yra ne
dabartinės
Tautų
Sąjungos,
tai
Abiem tiem tikslam: ir mo teisingi, nedemokratiški, bet
linksmintis negu gaminti, pa
10,000 extra FEDE
ji
turės
tą
daryti,
nes
Britani
Telefonas Boulevard 0100
kintojoms išauklėti ir pasi tironiški ir priešingi niusų
saulio išteklius turės mažėti.
RAL KUOPONAI
ja ir Prancūzija, kurios valdo
duodami
su
nauja
šventimui išlavinti reikia ne principams, kuriuos mes ger
Kol netaps suvalgyti beveik
Tautų Sąjungą, to reikalaus.
F E D E R AL plaunama
vien laiko, bet taip-gi ir vie biame, sako senatorius.
paskutiniai viešojo turto trupi
mašina. Jie gali būti
Senatorius tą visa aiškiai per
DENTISTAS
pamainyti
ant stalines
tos. Nuo 1909 iki 1920 m. se Taika paliečia ne vien Vo
niai, tol linksminimasis nepa
3331 South Halsted Street
lampos ir kitų t ei kai in
mato ir priešinasi tam.
serys vargo pasistačiusios pu kietiją, bet visą pasaulį. J i pa
Valandos: 9—12 A. M.
siliaus. Viešam turtui UJhykus
gų dalyku.
1—i; T—% P. M.
Tautų
Sąjunga
uždeda
neiš
sę namo. Dabar jos išdrįso pa liečia Afriką, Aziją, senus ir
žmonės visur turės virsti to įįįmmm » • < « mm • » • » • m m w i ^ » » » » »Įft
mokamus
mokesčius
ant
Aus
kiais, koki yra kai-kurie Afri
sistatyti antrąją pusę.
naujus Britanijos, Japonijos
Ta antroji pusė neperdidžiau- ir Prancūzijos pavaldinius. trijos ir Vokietijos. Tos neiš kos, pietinės Amerikos ir Aus
sia ir neturės vietos visiems 500,000,000 Azijos ir Afrikos mokamos mokestys ne tiktai tralijos gyventojai, v Jie nieko
Dr. I. E. MAKARAS
neduos
pakilti
Vokietijos
in
jau dabar esantiems reikalams. gyventojų jau nerimsta; agita
Lietu vys Gydytojas ir Chirurgas
neturi ir nieko nemoka. Juos
Ofisas 10900 So. Ifichignn Ave.,
Bet didesnės negalima buvo cijos jų tarpe varomos; įvyk dustrijai, bet sunaikins ją. kiti vadina laukiniais žnionoVai. 10 iki 12 ryte; 2 iki i po
statyti. Antroji, dabar baigia sta tankus sukilimai. Marokos Prancūzija nori, kad Vokieti mie.
piet, 6:30 Iki S:30 vakare.
HesidencUa:
10538 Perry Ave.,
moji triobos pusė dabartinėje gyventojai kyla prieš Prancū ja ant visados pasiliktų varge
Tel. Pullman 342
Nesenai suimtasis Chicagoje
brangenybėje atseina 74 tūk zų valdžią; Egyptiečiai, Ma ir neturte, todėl ji ir varosi,
komunistų agitatorius Alexanstančius dolierių. Beveik vis hometai, Persai, Arabai ir ki kad Vokietijai butų uždėti ne der sakėsi veikias, kad žmonės
ti pavaldiniai kyla prieš Bri pakeliami mokesčiai.
kas statoma į skolą.
tedirbtų tik dvi valandi dieno
ELECTRIC
S. D. LACHAWICZ
Jeigu Šv. Kazimiero seserys tanijos valdžią; Korėjos gy Vokietija padarė daug *blė- je. Paskyrus miegui 8 valan
JjIEtUVTS GKABORIUS
VVASKER
imtų tiek algos, kiek pasauli ventojai kyla prieš Japonus; dies toms šalims,kurias ji buvo das, nemiegamų valandų žmo IPatarnaujuU&idotuvėM
kopigl&usia, R*lmeldėfu atsišaukti, o mano darbi
Jei esi kostunieris Eios Kompanijos {mokėk f 10.00 iealno
nės mokintojos, tai jos neturė visame pasaulyje didelis nera užėmus, ji už tai turės atly gus dienoje turi 16. Tai-gi jau Ikale
[busite užganėdinti,
ir įgyti Federal Electric Woaher.
PI.
Clucago, IH
tų tos skolos. 72 mokintojos mumas ir kraujo praliejimas. ginti. Še t' neteisinga yra uždė šiandien yra asmenų norinčių, |ž314 W. 3Srd
Likusius atsilyginsi tinkamais mėnesiniais mokesčiais.
TeL Ceual 219t
» po 100 dolierių mėnesiui gautų Tai vis dabartinės Tautų Są ti ant Vokietijos mokesčius, kad tik aStunta dalis, nemie
v
1
jungos
neteisingumo
vaisiai.
kurie pražudytų jos pakilusią gamų valandų tebūtų skiria
$86,400 metams. Dabar jos
DYKAI Demonstracija Jūsų Namuose
^ i •n— m m m m m mm m • • • • • » • •
mmmmm>»^į
Visa
Azija
virte
verda.
pramoniją. Dėlto nukentėtų ma ^minančiam darbui. Gal * A . P E T R A M S
bile diena. Tiktai patneronuofcit* Randolph 1280,—Local
gauna tik $25,200. Tai reiškia,
8. P A B U O N A S
635—Washer Departjtbsnt i r gausite visuspaaiškinimus.
kad už vienus metus Ameri- Mūsų senatorius jaučia tuos ne vien Vokietija, bet ir kitos jie patys netiki ką sako, bet
Sužinokite
apie oaciliating- cylinder — kuris randasi
A. PETRATIS A C0.
kos Lietuvių visuomenė Šv. j judėjimus bei sukilimus. Sulig šalys.
FEDERAL^—j\ išplauna drabužius švariau ir geriau negu
jie supranta klausančių minių
Mortgage Bank
kita saastoa.
REAJJ ESTATE—INSURANCE
Kazimiero seserims lieka kalta dabartinių Tautų Sąjungos Tautų Sąjunga yra reikalin širdį. Tos nedirbs daugįau
COMMONWEALTH EDISON
^~
$61,200. Bet seserys tos nie taisyklių, Amerikai prisieitų ga ir butų naudinga, bet ji tu dviejų valandų, jei* bus kam European American Bureau
Siunčia Pinigus. Parduodu
kam nesako. Jos savo vardu siusti savo karuomenę padėti ri butiTritokia. Joje turėtų da apmokėti jų gyvenimo ir pasi
J
užsitraukė skolą iš kur galėjo numalšinti sukilimus nors tie lyvauti ir turėti teises visos linksminimo išlaidas.
NOTARUL&AS
F E B E R A i i ir pripažinta per Good Housekeeping LnsUfuie
<
<
u
W.
SOU*
hir.
Chlcago,
UL
ir savo vardu apsiėmė ją iš sukilimai ir butų teisingi.
J tautos, kaip didelės, taip ma
Telephono Boolevard €11
(Pabaiga bua).
mokėti. Jos tik pasitiki, kad Ve kodėl senatorius prieši žos.
J' P. P«
i • m m m<mm m

Asmuo ir Nuosavybei
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"DRAUGAS"

•

DR. CHARLES SEGAL

Vaikai myli jį! Jie prašo d^igians!

I

J

r~

DR. 6. M. GLASEti

PRANEŠIMAS

West Pullman'o Lietuviams

i

DR, S. NAIKELIS

A. KARTANAS, Aptiekorius

Dr. C. Z. VezeSis

LIETUVOS PREKYMS IR NtAM0HES

I

BANKAS

Dr. A. L Yuška

S

i

M. NARJAUSKAS

DR. C KASPUTIS

FEDERAL

.

]

E

LECTRICSHOPS

•

><1V

1920

Pirmadienis, Spalis 11, 1920

s ir
lių.

Vilnius nubunda, kaip iš sun
kaus miego. Kiemsargiai valo
savo kiemus ir namų kamba
rius, šluoja gatves, pardavėjai
atidarinėja langines, šveičia
didelius krautuvių langus ir
stato į juos įvairių prekių, iš
rausę jų iš rusių i r slaptų lan
1549-51-53 W. Chicago, Ave.
dynių; vaišingi restoranai ir
arti Ashland Ave.
svetainės plačiai atidarinėja
Cash ar ant IšmokesšČiu.
duris. J a u labai dažnai lan
Telefonas Monroe 2500
guos matyt baltų pyrago ban
Krautuve
atdara Seredomla ir
Petnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais
dučių, konservų, kai kur laši
vakarais iki 10 vakare.
SIMP1H UNIVERSAL
nių, ir kumpis nebe svečias.
Kainų žeminimas lenktynių ei
v
na. Prekyvietėj jau yra visko:
•iiiiiiiiiiiiiiiii»iiiiiiiiiiisiiieiiisiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinui£ druskos, bulvių, daržovių, svie
sto, mėsos šiandien ir kiauliu
kių pasirodė. Garsios Vilniaus
pieninės vėl atdarytos. Tais
IIIIIIIIIIHIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIUI
lllllllllllllllllllllllllllllllll S faktais be žodžių, rodos, Vil
nius sako Lietuvio širdžiai,
ir kitas mušu lekarstas naudoja 25,000 žmonių visoj
kaip anas talento saugotojas
Perkant visus savo RAKAN
DUS, PEČIUS, KARPETUS,
PIANUS, VICTOROLAS, SIU
VAMAS MASINAS ir t.t. pas

Mūsų įstaigose žmonės dir
ba tikruoju pasišventimu, dilįba be pertrūkio ištisas dienas,
tie nepailstą pirmieji darbi
ninkai.

P. KVORKA & SONS

Čia, bent civilinėse įstaigo
se, nemačiau surugimo, oficijalumo, biurokratipmo žymių.
Ne luomas, ne kalba, ne vaiz
das, tik valstybės ir pačių pi
liečių labas.

SALUTARA BITERlI

•
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jų:

Y.

Amerikoje. 100 Aptiekę yra mušu agentais.

ilJHim

i

as a
^ie I

Patys piliečiai bendrai visi
tiek įvairiausių agitacijų yra
girdėję, tiek propagandos, gan
dų ir bauginimų ir dar girdi,
kad ir šiandien jie dar gerai
nesusivokia. Patys matėm —
atėjo pirmu kart bolševikai, jie
rado savo šalininkų, atėjo Len
kai — jie rado savo, atėjo vėl
bolševikai — ir dabar, nors
nedaug, — vėl rado savųjų.
Mes radom visus Lietuvius.
Gudus, Žydus ir progresiniguosius Lenkus. Patys endekai
dar laukia Varšuvos instrukci
jų, ir jei iš ten busiančios tei
giamos, ir jie stosią į bendrą
kuriamąjį darbą. %

— šit visą talentą, išlaikiau ir
su juo d a r uždirbau tiek ir
Tas liudija, kad žmonės supranta gerą vertę
tiek! Čia Vilnius dar pasigiria
mūsų vaistų ir per tai jas taip plačiai naudoja.
prieš senelį Kauną — va, aš
Mes išdirbam savo Laboratorijose daugeli
nebusiu tau amžinas karšinįvairių vaistų, kur čion vieta visas neleidžia
eius, padėk man tik atsistot j
surašyti.
. x
kojas, tada mokėsiu pats save
Mes esame Vienintelė vieta visoj Amerikoj,
rūpint, nes aš toks jaunas, at Šiandien visi jie, Vilniaus
kur galima gauti visokių žolių ir šaknų iš vi
sikėlęs. O kad aš ne vien gir gyventojai, kaip po ilgos sun
so pasaulio pargabentų.
tis moku — šit faktai! Gatvė kios ligos, rodos ir džiaugias,
*
Reikale rašykite mums:
.
.n
se buriuojąs nurimę gyvento ramybės sulaukę, tos brangios
jai, kalbose girdėt daugiau pasilgtos ramybės, kai vėl ra
kalbas apie bolševikų gadynę: miai gali atgulę migti, tikėda-"
ją prisimena, kaip kaž kokį( mies rytoj laimingai atsikeli
PROF. J. BALTRENAS,
sunkij sapną, apie Lenkus sa ir imtis darbo; Ramybe* h
darbo.
Chicago, IU.
ko "juž i zapomnieli".
1707 So. Halsted Str.
Kareivių rimti pulkai link Jau pakyrėjusi Vilniaus, gy
P. S7 Ant pareikalavimo pasiųsime visą surašą mūsų S smai lydimi, o jei dar uždai ventojam ir toji neaiški padė
nuoja skardžią Lietuvio daina tis. Į Lenkus žiūrėta, šiaip ar
žolių, šaknų i r visų liekarstų.
— gyventojai susibėga iš toli taip, kaip į laikinuosius sve
lllilIllHItlIlIlIlIlUIIIIIIIUIIIIIIIIIIIilIlIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^
toliausiai pasiklausyt. Skam čius, bolševikam atėjus trokš
bėk ir nenutilk tu, gaivinas ir ta išsivaduot iš jų baisių na
žadinąs aide! Ponios ir pane gų, Lietuvius mato, kaip tik
lės paskubom kočioja suraukš- ruosius šeimininkus, kurie at
lėtuosius beslepiant sijonėlius ėjo su geriausiais ir atvirai!
Vaistininkas A. BELSKIS nupirko Bischoff 'o Aptiekę
ir kasdien geriau pasipuošę ei norais ir dirbs tikrai visų nau
na būriais į šv. Jurgio pros dai) kurie, kaip savieji, neturi
^
1900 South Halsted, Street »
pektą. Ir vyrai su žmonom užpakalinių planų. Tik viena,
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami.
lenktbiiuodami jau įsivelka į kas tenka pastebėt, visi gyven
Tel. Canal 11.4
bepradėjusį kandyt švarką. Įs tojai laukę iš Aukštosios Liąpūdis toks, kad Vilnius ren tuvos Valdžios kaip, ir tam ti
gias į didelę džiaugsmo šventę, kro manifesto, kad Lietuviai
•IIIII2CliS:E2!llllf!l^IllSIIflfll!IIIIIIII!IIIIIi!£flUI211IIEIIIfIIIIIIllll!lllllllllllilllliaillfl^. — daro tai be žodžių, nes ži atėję visai ne kaip okupuoda
no, kad taip yra.
mi, o kaip savi Šeimininkai.
Vienur ir kitur kasdien dau
Laikinasis Vilniaus magis
giau
ima
rodytis
iškabų,
Lie
24 State Street New York City
tratas sudarytas kiek galima
tuvių kalba taisyklingai para teisingais pamatais: kur buvo
Greit s P^sižierinis
šytų. Pastebėt reikia, kad tai
»*atar^avmas iš New
kokių organizacijų, pasiūlyta
daugiausia
amatninkų
iškabos
Yorko per Gotrtenburg į
organizacijom statyt kandida
ir
kad
jos
daromos
laisvu
pa
tų, o Lenkų organizacijom
S. S. DrottningHoJm išplaukia Spal!o 7
čių piliečių noru. Gatvėse gir
šiandie iširus, pakviesti atskiri
S. S. Stockholm išplaukia Spal'o 2 8
dėt tik 3 vyraujančios, kalbos
Lenkų darbuotojai. Vis dėlto
«
= — Lietuvių,
> •
Žydų ir Lenkų
magistrato sudėtis labai tinka
Trečia kliasa j -Liepojų $145 ir $5 karės taxų Trečios kliasos £
pasažieriai yra talpinami puikiuose kambariuose po 2—4—6 a Nusiblaivę gyventojų vei savo uždaviniam, parinkti ge
žmones.
dai, linksmi ir labai draugingi riausi vietos darbuotojai, nu
Norint tikietus ar informacijas apie pasportus 'susižinokite
mūsų vyrukai kareiviai — maną miesto reikalus. Šį ma
su vietiniais agentais.
»
iiifiiiiiiBiBiiisiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEisisiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiinTi dienos įspūdis toks, jog pagistratą galima w t pavadint
miršti, ne Kaune esąs. Skirtu savotišku darbo' kabinetu. J i s
- »•»
mas gal tas — galingas — ga tai ir paima į savo žinią visus
1
m
lingas, švento džiaugsmo pil savivaldybės reikalus.
nas, didžiulis, senobinės grožės
Jau gauname
tikrai
*i
(" Lietu va'' Kauniškė)
su
naujausia
kombinuotas,
mie
Lietuviškus pasportus j
keletą dienų. Jei dar
stas, piliečių būriai, domiai
pasporto neturit tai ra
beskaitą išlipintus prie sienų
šykit tuo jaus pas mus:
laikraščius ir "Eltos'' telegra
mas ir dar neišvalytas gatvėse
išdaužtų langų šukes... Daug
dar bus darbo ir uždarbio, kol
tas šviesus, baltas miestas su
DEPT. D-S.
W. I/. KAIRYS, Vedėjas.
Mirė Spalio 8, 1920, 8
New York, N. Y. I apgriuvusiais šaligatviais, iš
136 East 42-nd Street,
daužtais langais ir išardytu
vai. ryte, 86 metų am
Jei norit gauti pasportą. jei norit pigiai nuvažiuoti Lietuvon ant di
vielų tinklu bus atstatytas į
žiaus. Amerikoj išgyveno
džiausių ekspresinių laivų, jei norit pigiau nusiųsti pinigus Lietuvon
savo
tikrąjį
veidą.
Bet
ką
reiš-'
* ir kad jie butų aplaikyti f 4 savaites, tai tuojaus neatklėliodam; ]
17 „metų. Prigulėjo :::lo
kia
darbščių
Lietuvių
rankų
kreipkitės pas mus! šimtai Lietuviu važiuoja kas savaitę per mus
Tretininkų. Paliko nuliū
milijonam, pasiryžusių dirbt ii
dime 4 sunūs ir 12 anūkų.
dirbt, tik greičiau, tik gražiau

Salutaras Chem. Orug Co.

«. i
ei- 3
a
ag.,
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VILNIUJ.

Taupykite Piningus:

\ \

%

DRAUGAS

A. f A-

International l^L I n c .

MAR. DAUGIRDIENĖ

atstatyt į tikrąją jo vertybę
lllllllfflllltl
IIIIIIIIIIIIIItlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIM. pamėgintąjį miestą, vienintelę
visos tautos širdį | Visų srovių
ir pažiūrų teko (kalbint ir ne
LIETUVIS FOTOGRAFAS
i mačiau kitokio pasiryžimo,
kaip tik Vilniui atiduot visas
3130 S. Halsted St., Chicago, 111.
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos
savo esybės geriausias pajė
neatideliodaml pasidarykite daugiaus arba
2
gas. Vilniaus labui, ir jo gar
didelius. Mes perimame senus padarome
didelius. Sudedam ant vieno Ii kelių skir
bei dirbt ir jo Bosoj (Vilniaus
tingų.
Traukiame paveikslus namuose, prie
S kapinės. " D r " Red.) ilsėt...
Bažnyčios,
sueigose, veselijose,
grupes,
Tai yra pasiryžimas, tai nėra
>avtenius ir t t Darba atliekame kuogetušti žodžiai, kai akyse tokia
riausia. ,
Phone Drover 6369
iiiiiiiiiiiiiiitmuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilitsiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir drąsa dega!

Paėjo iš Suvalkų Guber.
Kalvarijos pavieto Bart
ninkų parap. Pakalniškių
kaimo. .

,R "CONRAD f

*

/

Laidotuvės bus panedėli
Spalio 11 d. iš Dievo Apveizdos bažnyčios į Šv.
Kazimiero kapinės. Kūnas
randasi po numerių 1719
S. Newberry Ave.

LIETUVIAI Važiuokit Tiesiog i LIETUVA
Kaina į Eitkūnus $ 1 3 0 . 4 0
Pasportus parūpiname greitai ir atsakančiai. Pinigus siunčiame pagal Dienos
Kurso, o ant sumos virš $1,000.00 dar pigiau.

i

Šimtai žmonių išvažiavo per mus ir visi pasiekę Lietuva laimingai.

A. PETRATB

S. L FABIAN

EUR0PEAN AMERICAN EUREAU
A. PETRATIS ir S. L FABIAN Vedėju.

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

Chicago, IU.

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

Jillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllii

Saugok akiu regėjimą

* "ALSAS IŠ LIETUVOS I
S

KASDIENA ŠAUKIA PINIGINES PAGELBOS NUO
#
GIMINIŲ, DRAUGŲ IR PAŽĮSTAMU.

Kada kankinies
del galvos
skaudėjimo, kada regėjimas silnsta skaitant, siuvant ar tolyn
žiūrint — tai reiškia, j o s pri
valote krelptles \ manę klausti
patarimo del jūsų akių; mano
20 metų patyrimas suteiks
jums geriausi patarnavimą del
Aklų, fAusų. Nosies ir Gerklės
Ligos gydoma specljallsto,
W. F . MONCRUFF, M. D .

IŠGIRSK JĮ

/

Ateik Mūsų Bankon

Universal S t a t e B a n k
MES PASIUNČIAM PINIGUS LIETUVON J 4 savaites ir prlstatom kvitas su parašu paties priėmėjo.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ SPECIJALISTAS
1801 S. Ashland Ave., Chicago.
kertė 18tos gatvės; 3-člos lubos
Kambarls 14-15-16-17
Viriui PLATTS aptiekos
Tėmykite mano parašą.
Valandos: Kuo 10 ryto iki 9
vak. Nedaliomis nuo t ryto iki
lt d.
•

|

MES PARDUODAM LAIVAKORTES ant yisu linijų i LIETUVA
ir iš LIETUVOS atgabenimui.
MES PARUPINAM PASPORTUS važiuojantiems.
PARDUODAM
dienos kursą.

DRAFTUS

Ir KITŲ

SALIŲ

PINIGUS

pagal

NAUDOKITĖS VISI. kurie nors ir vėliau manote

I

Važiuoti iaetnvon. DABARTINIU SSMU ,KURSU MARKIŲ.
LIETUVIAI PAS LIETUVIUS.
Darykite Bizni Su Stipria Valstybine Banką

ANT BRIDGEPORTO

SIAME

BANKE

VISUS REIKALUS GALIMA ATLIKTI
PRIGIMTOJ KALBOJE.

SAVOJ

a

Padėti Pinigai yra tinkamiausia Apsaugoti
3 augštų mūrinis namas pui
kioj vietoj, 3 pag. po 6 kam
LR JUOS GALIMA ATSIIMTI ANT KIEKVIENO PAREIKALAVIMO
barius, Gazas, Elektra, vanos
ir kiti moderniški įtaisįmai,
puikiai ištaisitas ir pigus. 2 namai ant vieno loto, 3
f 3252 SOUTH HALSTED ST.,
CHICAGO, ILL. Į
pag. po 4 kambarius, kaina
$3,500 reikalinga tik apie $300 lilIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIif
įmokėti ir apie $20 į mėnesi.
*
Gera proga darbininkui.
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
Atsišaukite tuojaus pas
Drauge mielas: Jei myli mus tai prisiųsk
S. SLONKSNIS,
savo paveikslų, kad atgaivintų mūsų širdis.
3357 South Halsted St.
Patarimas. Jei vertas meilės, tai yra vertas
Tel. Blvd. 5009
paveikslo. Paveikslas neasančios ypatos at
gaivina praeitų laikų ryšius be žodžio. O taKORONA FERRATED
mista užganėdinsi save ir savo draugus, kad atlankysi
BITTER WINE.
mūsų paveikslų išdirbystę.
Atlas Art Studio
Jo nuopelnai ir medicalė
J. P. RASHINSK1
3202 So. Halsted S t
vertė.
Jis yra vertingas Laxative To
nikas ir pilvV vaistas Bitter Wine.
Puikus Iron Tonikas. Ypatingai
jei vartotas del nusilpnėjusio
kraujo.
Korona Ferrated Bitter Wine
yra sudarytas moksliškai su farmaceutišku prityrimu. Į jį įeina
labai naudingi ir pripažinti Stomachic Bitter Tonic, ir Aromatiš
kos Dalys, Daržovių Syvai, liuosuojanti vidurius, Cinchona, Citro
Chloride of Iron labai tinkamai
Jau Lietuviai gali važuoti tiesiog iš Amerikos į
formoj, kuris yra būtinai reika
Liepojų be jokiu kliūčių.
lingas nuo išbalimo kraujo ir ner
vų nusilpnėjimo, su kitais prieParūpiname PASPORTUS ir Lietuvos pilietybės
maišais, kurie daro įtekmę į iš
POPIEBIAS į labai trumpa laika.
skyrimą virškintų syvų, kaip ma
tyti, esant Dispepsijai, pilvo kaParduodame laivakortes ant visu linijų.
terui, sukombinuotam su žarnų
Siunčiame PINIGUS į Lietuva Markėmis pagal die
judėjimu, su reguliuojančiais paliuosuotojais, sustiprintais gliceri
nos kurso.
ną ir Kalifornijos Raudonu Port
Parduodame Draftus ir čekius.
Wme augšto Tyrumo ir Gerumo,
užtektinai pasendintas ir gvaranMes turime šimtais prirodymu už mūsų teisingumą.
tuotas atlikti teisingą darbą ir
Visais reikalais kreipkitės pas •
veikmę.

f Universal State Bank i

VIENU LAIVU TIESIAI Į

LIEPOJU

Reikalauk visuomet Korona Fer
rated Bitter Wine.
Pardavinėjamas
drugštoruose
arba rašyk:
BOLESLAW R. KOZLOWSKI
Laboratories
4755 S. Loomis St. Chicago, IU.

ZOLP ir BARČUS
4547 So. Hermitage Ave.
Tei, Yards 145

Chicago, DL

Piflmadienis, Spatir fi,

DRAUGAS
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Del Kavcs
Vartok NU-TRO vietoj s:ne- *
tonos. Duoda kavai pražia, rudą
spartva ir kava labai gardžiai
tuomet kvepia, {pylus j cocoa
arba chocolate, padaro juos
daug skanesniais.

Del Virimo

:

Kuomet sumaišoma su vande
niu NU-TRO jis neturi sau ly
gaus virime. Labai geras prie
oysters,stew8, grcivies, zupės ir
kitų dalyku. Labai geras kuo*
met įdedamas i pyragą.

M A U J A5 pieno produktas-apsoliutiškai dykai su šiuo kuponu.
^Išplėšk ,1 ir paduok savo groserBiukui. No-tro yra p a k t a i
y
iš geriausių .p,enšk ų d^ykųriš~WiScommrir- V™'™*
Indianos. Jis yra padarytas iš šviežio pieno "ir
gyvulių taukų, kurie yra išimti iš geriausios da™ ?Jnl f* d a r ? oco . anut ta «kų. Resultatas
yra toks, kad geresnio pieno produkto negalima
tikėtis gauti
*

Cereals
Del Cereals
Vartok NU-TRO už-,
pilt ant komų, oatmeals ir kitų maistų pu
sryčlams. Jis pasirodo
labai skanus ir patąnamas visiems vartoti.

•

•-.. --
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ešk šita Kuponą Dab

Pemėgink Dykai Ant Mūsų
Ėxpenso
•

/

r

, (

Iškirpk tą kuponą, karts randasi
>i*me puslapyje, aš tat, ktd jis
vertas vieno* 12 eentinės dėžutės
arba 2 maža dėžučių NU-TRO, ku
ris nekainuos tau nei vieno cento.
. .Mes duodam NU-TRO dykai per
vieną dieną, kad supažindinus riiioagieeiu.s su juo. Mes norime, kad
-

f
• ' $ " $ & *
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kiekviena Sedmyiiinkė žinotų jo
tikra verte ir vartotu jį prie kavos
virimo ir baltymo. Mes norime,
kad jus apsipažintumėte su NUTRO, nes mes žinome, kad k u o - '
met pamėginsite, kito nenorėsite
vartoti.
Kad kiekviena šeimyna turėtu
progos pamėginti NU-TRO, mes j dedame žemiau paduotą kuponą,
kuri galite vartoti.

Cystou Ir Sotus Maistas
• I

NU-TRO yra su atsargumu pri
taisytas pieninis produktas ir ga
li būti vartojamas kaipo s nu-tona
į kavą, gali būti vartojamas prie
virimo, ir gali būti vartojamas prie
ballimo sriubos. Jis yra padirbtas
iš karvės pieno ireoeoanut tauki;.
Jis drūčiai ir gerai užpakuotas.
Jn» duoda gerą ir gardy skonį
įusu kavai. Vartokite ji taippat
kaip eoeoa ir chocolate. Nėra nie
ko ekonomiškesnio, geresnio ir
gardesnio u i NU-TRO. Prie balty
mo sriubos smctoua netaip gardi
kaip jis.
Suvienytu Valstijų agrikultūros
skyrius sako, kad nėra geresnio
tau ko už cocoanut tat, o tas pats
yra vartojamas prie NU-TRO.
•

Al LašiWeVe aiYived
with Nu-tro and
the Big Free
TVeat-

Lx
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Tear out
that
Coupon
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Turi Veikti Tuojaus Jei nori Gauti NU-TRO
Kiekviena šeimyna Chicagoje
kiekviena šeimyninkė — yra kvie
čiama
išmėginti šį pasiulijimą.
Tau nieko nekainuos. Geras biznis
tavo groceminkui, nes už kiek
vieną išdalintą dėžutę mes jam
užmokame n tail prioe, taip kad
jis gauna savo pilną kainą.
Kadangi Chiiagoje mes tikimės
gauti apie aštuonis šimtus tukstaa*iq kuponų, kariuos suvartos
Clucagos ir apylinkės moterys, tai
gi mes priversti padalinti laiką ant
30 dienų.
Tu turi išplėšti šitą kuponą ir
paduoti savo groceminkui dabar
arba f ao dienų nuo šios dienos.
Oroeerninkai turi visur NU-TRO
savo krautuvėse ir jie jau pasir.ngę paimti jūsų kuponus, kuris
randasi žemiau. Tai-gi išplėšk tą
kuponą ir pamėgink vieną dėžutę
arba dvi mažas dėžutes NU-TRO
ant mūsų expenso — dykai su šiuo
kuponu.

>u

Indiana Condensed Milk Co.
Indi m * polis, Ind.
Apylinkes Miestų Skaitytojai
Krautuvininkai, kurie randasi apylinkėse Cbicagos ir
mažesniuose miesteliuose jums pristatys NU-TRO kuo
met paduosite jiems kuponą. Kuponas yra geras ant
30 dienų pes krautuvininkus visur.
Chicago Heights

m.
JoUet, UI.'
Elgtn, m .
Belvidere, Ui.
• Rockford, IU.
Freeport, IU.
Aurora, ni.
So. Chicago, UI.
Kankakce, UI.
Sterling, IU.
Streator, 111.
Galosburg, UI
Kew»nee, UL
Danvilkj, Rl.

Cluunpain, 111.
Waukegan, IR.
Uixon. UI.
DeKalb, UI.
Madieon, Vk'ise.
JanesviHe, Wise.
Racuue, Wi*t.
Kenosha, Wise,
Hu tugan City,
Ind.
LaPortc, Ind.

E. Chicago, Ind.
Rensaclaer, Ind.
Peru, Ind.
So. IJend, Ind.
Ind. Rarbor, Ind.
YVIiiting, Ind.
Gary, Ind.

Iškirpk Šitą

Nu-tro Kuponą
GROCERNINKAMS VISUR — Priimk šitą kuponą kaipo mokesti ant ^
vienos didelės dėžutės arba dviejų mažų dėžučių NU-TRO.
W
PAAIŠKINIMAI: Grocerninkas pairas tą popierą, kurta yra, apdėta d*žutė, ka4p kad parodo paveiksle ir nupjaus ir prisegs prie to kupono, kjurl
tu nuneši ir pasiųs juos niusų kompanijai Tas taip lengva padaryti kalu
kad išmainyti dolerį, šie visi lapeliai turi butl mums pridu
sti ant arba prieš Lapkričio 10, 182©, o mes užmokėsima-jotas
12 centų cash pinigais už kiekvieną kuponą. Kuponas geras
tiktai išplėštas iš laikraščio del' vienos dėžutės NU-TRO. Tik
tai vienas kuponas kiekvienai Šeimynai.
PA8ARGA. Groeeminkams yraduodama proga už dviejų
savaičių nuo Spalio 10 dienos parsitraukti NC-TRO su
riais galima bus duoti kuponai.
'
INDIANA CONDENSED MILK OO.
INDIANOPOLIS. IND.

W. P. WILS0N Pw«;
mmmm
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Pirmadienis, Spalis 11, 1920

DAAUGA8

1MR BUS ŠiOMI? DIEs'i UI

1

Spalio 9 M ir 10-tą d., t. y. Siieatoj ir Nedaliu),

lauš
46ta ir

.

gat-Ant Town <>f Lake

Bazafas labai paįvairintas - tai&i nuoširdžiai kviečiami visi
koskaitlingiausiai atsilankyti ir parapijos naudai patarnauti.
Kiekvienas atsilankęs turės progą vieną kitą valandą links
mai praie;sti. Laukiame svečių ir iš toliau*, llzzzro Rengėjai

FATONIC

K

Rėklaitis — Zubrio, A. Kupraitis — Truteno, O. Čižiauskiutė — Lietuvos.
wš ' '""» i n w
Po valgiui neuimlrik, kad geriau*
Vakarą vedė J. Stauckas.
•• » • • • » . i —
*ias vaistas tavo skilviui yra EATORugsėjo
26
d.
buvo
susirink
KAUNIŠKIO ATSTOVO įžengiant." Vaidinamas išėjo
NIC.
Prašalina visus aesmafftraia*
k
imas,
tai
pasirodė,
kad
pelno
suvirškinimo, o tas rettkJa, kad rei
MARŠRUTAS.
gerai, nes gabus Boselando
pamėginu viena.
Parduodama
!—
Vyčiai visuomet moka gerai liko $40.00. Taip-gi prisirašė kta
po* visus aptfekorius.
.-y.l'.JĮ!..'
!L
-L-I ll!J^J J-iSg'y
Rockford, UI., 10 Spalio 7:30. nuduoti. Kai-kurias vietas taip naujas narys F. Čižiauskas ir • i
Westville, 111., 12 Spalio 7:30. Į gražiai vaizdavo, kad publika užsimokėjo metinę duoklę.
Kpringfield, III., 14 Spalio 7-50| neiškentė neplojus rankomis. Vasaros karščiams apstojus,
mųs skyriui ir vėl veiks, kaip • Beloit, Wis.— Nedėlioj.i,spa
Ei\<t St. Lonis, 15 Spalio 7:30. Garbė L. Vyčių 8 kuopai.
St. Lonis, Mo., 16 Spalio 7:30.
Po progrnmo šokta ir žaista. ir praeitą metą, nes jau laikas. lio 10 d. įvyks dideles prakalPrakalbo? j vyks dažniausiai Cryno polno vakaras davė 20 Tai-gi kviečiami Uetuviai į į bos Eagle svet. Grand St.,
parapijų svetainėse. Kur įų doi. Sakoma, bus da daugina, ateinantį susirinkimą atsilan rengia »Aven. A. Draugystė.
nėra, ten vietiniai gyventojai nes nevisi įžangos ženkleliai kyti. Kaip praeitą metą, kad Pradžia 2 vai. po pietų. Kalbės
ir šįmet tiek aukų surink tu Liet. Am. Rūbų Išdirbinio
sužinos prakalbų vietą nuo buvo sugrąžinti.
mėm.
rengėjų. Rockforde tos pra
Vakare Buvęs.
pirm. A. Karsokas apie Lietu
V.
Botekevttja,
L.
R.
K.
#.
raš.
kalbos, bus šalę katalikų Ha
vos reil>alus. Visus kviečia at
li jonų bažnyčios svetainėje \
SHEBOYGAN, WIS.
silankyti. i
Komitetas.
PIRKITB
LIETUVOS
VAL
priklausančioje Knights oi
(Apgr.)
BTYBtS
Columbus organizacijai.
Rugsėjo 27 d. mųs kolonijoj
g.'gj.'-'j.'ucy
Jonas šeškauskas.
lankėsi su prakalba svečias iš
Gailestingų Asmenų Draugi Lietuvos p. Jonas Meškauskas,
Vaikelio Jėzaus Draugijos at
jos atstovas iž Kauno.
stovas. 7:30 vakare žmonių bu
REIKALINGI
3107 So. Morgan Street
vo jau pilna bažnytinė svetai
CLEVELAND, OfflO.
CHICAGO, TLLUiOia
nė. Už pusvalandžio vak. ve
Telefonas Y arda 6082
Vyrai del plieninės wareValandos: — 8 iki 11 Ii ryto:
dėjas p. J. Austrevičia prane houae. Pastovus darbas. Gera
Prakalbos.
6 p o piety Iki 8 vak. Nedėliomis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 2 j
šė, žmonėms, kad tuoj prasi mokestis ant naktų.
Rugsėjo 25 d. Draugijų Są
ryšis ir L. L. Paskolos stotis dės prakalbos.
Joseph T. Ryerson & Son
P-as Jonas Seškauska* nors
buvo surengę prakalbas tos
paskolos reikalais. Kalbėjo P. yra darbininkas žmogus, bet
DR. S. BIEŽ1S.
16th & Rockwell Str.
Žadėikis, Lietuvos Misijos na- gražiai nupiešė vaikų našlai
lilETUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
ryss ir medicinos studentą čių vargą Lietuvoj. AtjausdaStOl West 2tnd
3 Duria
Tel. Canal 8228
p. J. P. Poška. Abu kalbėtoju mi tai žmonės sudėjo gražią
Res. S I U W. 42nd
publikoje •* sukėte^npą, ypač auką. Daugelis nežinojo, kad
Tel. McKinley 4988
bus
rakalb
s
p. Poška. Tik gaila, kad trumP
<> Aukojo: Po 2 dol.: J. Bilą.
pas laikas nedavė jam ilgai
kalbėti, nes reikėjo pardavinė Po 1 dol.: A. Bubnienė. O. Reikalingas vienas geras krlaučius
Ir vienas "bushelmanas" gera užmo
ti bonus kol žmonių ūpas bu Pocevičienė, M. Kavaliauskas, kestis geram kriaučių, atsišaukite:
vo pačiame pakilime. Bonų A. Pocevičia, J. Šalčius, T. ROeSZiAJTD PEOPLBS TAIIiOR
ADVOKATAS
parduota virš 1,000 dol. Kai- Čižiauskas, J. Buikus, A. Ba
10715 Michigan Ave.
Ofisas Didmiesty j :
kurie pirko po antrą boną. ranauskas, V. Ragaišis, J. Kal29 South La Salle Street 9
Tik akli bolševike] iai visokiais tauskas, K. Lyberis, M. DrasuKambaris 824
tis,
A.
Cinelis,
A.
Juknelis,
G.
Telefonas: Central 6190
budais trukdo tą prakilnų dar
Parsiduoda mūrinis namas dviejų
pagyvenimų,
lietuvių
apgyventoj
vie
Valentienė, V. Belekevičla, M.
bą.
toj. Ant antrų lubų trims mažoms
Kalkauskienė,
F.
Daugirda,
V.
Vakarais, 612 W. 33rd St.
šeimynoms, o apaftioj kokiam nors
Be to J. Karpavičius pers
bizniui.
Prie
namo
yra
garadžius
2
T e l e f o n a s : Y a r d s 4«81
kaitė protesto rezoliuciją prieš Kaniauskas, J. Brusoka, A. automobiliam. Del informacijų kreip
IMI
Lenkus. Publika trukšmingai Čižiauskas, J. Vaišvila, K. kitės:
"Draugas" Publ. Co.,
Karkazis, J. Valinskas, P. Barją priėmė.
2*84 So. OaUcy Ave.,
Chicago, 111.
Pradedant ir baigiant pro tuška, M. Lekeoaevičia, J. Aus
PRANEŠIMAS
trevičia
V.
Rutkauskienė.
gramą p. J. Matulaičiui lyDr. M. T. STRIKOL'IS i
ATSIŠAUKIMAS.
Smulkių
aukų
$11.30.
Lietuvis
Gydytojas ir Cnlrurgas
diant pijanu dainuota Lietu
Kiek laike atgalios tilpo "Drauge"
Perkelia ofisą i People Teatrą
Viso $42.30.
manės paieškojimas. Tegul tas žmo
vos himnas.
Matas.
1«1« W. 471h St.
Tel. BOHI. 160
Sheboygiečiai tikrai myli gus rašo pas man* žemiau paduotu Valandos: l iki i po pietų. 6 iki 8
vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.
,
Lietuvos našlaičius ir uįjauČia adresu:
ROSELAND, ILL.
Ros. S914 W. 48rd Street.
Antanas Jaknbauekis,
Nuo ryto iki piet.
juos.
668 R a d u e , Ave*
Kenosba. Wi*c.
Tel. McKinley 268
Lietuvos Raudonojo Kry
Rugsėjo 23 d. Visų Šventų
parapijos svetainėje L. Raud. žiaus rėmėjų 27 skyrius ir-gi I'aieškau savo Dėdės Justino Mar
Kryžiaus rėmėjų skyrius buvo veikia. Ne pro šalį bus pami tinavičiaus paeinančio iŠ Kauno Redybos Tauragės Apskričio K vedai nes
surengęs vakarą su programa nėti, jog Rūgs. 12 d. čia buvo parap. Jis pats arba kas kitas atsišau
3. P. WAtTCHES
ATTOEOT5Y AT LAW
ir vakariene. Vakaras prasi vakaras, kurio niekas neapra kite ant šio antrašo:
Augustinas Martir vričkus
LIETUVIS ADVOKATAS
dėjo vėliau skelbiamojo laiko. šė. Vaidinta veikalas "Gims 34SO Kmerald Ave.
Vai. Vakarais 7 Iki t .
< hieago, 111.
Nedėliomis 11 iki 1.
Pirmiausia perstatytas vie Tautos Genijus."Nusisekė, nes
'jajm^j-ur:
4500 S. Ashland Ave. ChJcago, DJL
tinis klebonas, kun. P. Lapelis artistai buvo gerai prisirengę.
Pnone Yards 1068
pasakė įžanginę prakalbėlę ir Publika labai domėjosi tuo
*
paprašė šeimininkių parodyti, veikalu.
Firkti farmas dabar. Mes
ką jos tam vakarui turi paga ,Vaidinime dalyvavo sekau- turime didžiausį pasirinkimą iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Resid. i 180 Independence Blvd.
minusios. Šeimininkės buvo tieji:
Telefonas Vau Buvom 204
visokių farmų Ulinojaus ir ki
atsakančiai prisiruošusios. G ra F. Čižiauskas, Stangvilos
tose valstijose už kiekvienam
žiai pasidarbavo p-nia Nema- rolėje, O. Simanienė — jo žmo
prieinamas kainas. Tik pami
junienė ir kitos moterys. Jos nos, J. Bilą Ąžuolo, jų suKaus,
Rusas Gydytojas ir CSOrurgas
nėkite mums kokios reikalau
Spocijaustas Moterišku, Vyriškų
visos praklauso prie įdėjinių M. Stauckiutė — Žybuoklčs
jate ir kur.
Valkai ir visų chronišku ligų
dr-jų ir jose darbuojasi.
M. Šalčiuvienė — Overės, se
VALAHDOS:
10^—11 ryto 2—S p o
S. SLONKSNIS,
pietų, 7—8 vak. Nedėlioemis 10—12 d.
Užkandžiaujant pakylo sce nos tarnaitės, J. Adomavičius
Ofisas 8364 SO. Halsted S t , Chicago
- 3357 South Halsted St.
nos uždanga ir prasidėjo vai
Rudžio, tarno, J. AustreviTelefonas Droyer 9698
/
Tel.
Blvd.
5009
dinimas vaizdelio "J laisvę čia
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIHIIIIII
Vilko, bajoraičio, V.
• » » — » » » • • » » » » mm o:

LIETUVIAI AMERIKOJE

l

Ar Tu Nenorėtum Praleisti
Ateinančias Kalėdas s* Savo
Giminėms Lietuvoje?

l

n

PRANEŠIMAS.

Jeigu negali pats važiuot

Tai Pal'nksmink Juos
PasiŲsdamas įiems piningy

PADARYK TA DABAR
<

Žicina artinasi ir jie gahreikalpoija tavo pagelbos.
Piningai pasiųsti DABAR į Lietuva. Per Šia didele Valstijine

\S'

* bahka.H

Yra pristatomi tenais į trumpa laika.

7

Del Informacijų

JDr. M . Stupnicki

Kreipkitės pas Mr. Rapolą Gėčių prie 4-to langelio
Lw

STOCK

imt

STATE

Mfc,ll——l"»lli - ^ — l ^ y

"

•

•

•

•

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

n*;*

.«»sri

. i m m

ITijSral
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i Amerikos Dovanos Kalėdoms

i

i

Savo Giminėms Lietuvoje
•h -

I

'

K a d norite gauti atsakymą ant pasiųstų pi
nigų giminėms Kalėdoms, tai siųskite jiems
Dovanas dabar per
% „
*

v

Pirmutinę Lietuvių Valstijine Banką Amerikoje

itan State Bank

I

Kamp. 22 ir Leavitt gatves i

GERI AUSIS LAIKAS

» mm< i » « ' w i » > w n i i

•««••«•

:

,—

PARENGTAS
PARENGTAS

_

S

J

Subatoj, 9tąd. Spalio-October 1920 m.
SCBOENHOFEN SVET., kamp. Ashland ir MuVaukee Ave.
Pradžia 7:30 vai. vak.
r

. RYTMETINES ŽVAIGŽDES P. KUUBO

VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po piet, Utarninkais ir =
Subatoms iki 8:30 vakare.
tiiiiiiiiiiiiiatfiiiiiiiifiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiii iiHUiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiftiiiiuiiiitiuiian
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9-TAS RUDENINIS BALIUS

s

Kapital, ir perviršis $245,000.oo
Turt. daugiau kaip $ 1.480,000.oo

DR.A.H0TH,

4.

š

m.'i; mx •M* • Ji„"ji irt w? , . a e

Muzika jx F. Jereck
>T5

1

H

M

ras.

=ssr

Įžanga 65c. su padėjimu drapanų
a=

Nuoširdžiai kviečiame visu* atsilankyti, jxe& prie gero* muzykos galėsite smagiai pašokt.
Kviečia KOMITETAS

Pirmadienis,

DRAUGAS

a

r*

•

•

I

-

Pirmas Šio Sezono

.

LIETUVOS

VYČIŲ

CHICAGOS
CHORO

•

• ,

•i

i•

1436 W. I8th Street

CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES, i

——«

K A M P A N I J A UŽ « O P E N
SHOP."

Pirmadienis, Spalis 11 d., ]
8v. Germanas.
Open s l i o p " reiškia atvi
• Antradienis, Spalis 12 d., r a s dirbtuvės duris kiekvie
nam žmogui darbininkui, ne
Šv. Maksimilionas, vysk.
» it

žiūrint to, a r jis priguli, a r
ne prie kokios unijos, bi tik
SUIMTA DU R A D I K A L U A
jis nori dirbti. K i t a i p pasa
GENTU.
kius, tai nepripažinimas dar
bininkų unijų arba kova prieš
Policija paieško dar slaptos t a s unijas.

Ii -

f
III *

spaustuvės.

Illinoiso fabrikantų
sąjun
ga vakar turėjo savo susirin
kimų ir
nusprendė
pakelti
kampaniją už " o p e n s h o p . "
Sako, kampanija busianti pake|ta
visoj
valstijoj.

- Federaliai agentai su mies
to policijos buriu gaudyti ra
dikalus ir anarchistus suėmė
c,a du radikalu asontu, k ū n e dti t a r p e nesusipratusių zmo-|
Tečiaus gerai neišaiškinta,
aių skleidė bolševikizmo ir
kokiais tikslais tas bus daro
anarchizmo idėjas ir kurstė ma. Bet ir be to žinoma. Su
juos prieš vyriausybę.
4
* open s h o p " norima suardyti
Suareštuotu y r a :
darbininkų unias ir pačių uni
Nikolai
John
Jazzinski, jų reikšmę ir paskui, supran
3304 So. Halsted gat., agen- tama,
susiaurinti
darbiniu?
tas-provokatorius
ir vyriau kams užmokesni.
sias komunistų partijos Amerikėje propagandistas. Tai va- A D V O K A T A S P A T R A U K I A das komunistų partijos kaiMAS- T E I S M A N .
riojo sparno
(anarchistinės
—
frakcijos).
Kriminalio teismo vvriauJ o h n Holocny, 1330 So We- šias teisėjas McDonald pašau8tern ave., Rusų darbininkų kia teisman advokatą Yablonunijos vadas, kurs daugiausia ky. P a r e i k a l a u t a jo pasiaiškurstė darbininkus prieš vy- kinti, kodėl jis vienos bylos
riausybe ir prieš valdininkus., metu, kuomet gynė savo klijPas viena ir kitą namuose jentą, kalbėjosi su vienu pria t r a s t a didžiausi glėbiai radi-j siekusiuoju teisėjų, praŠydakalių raštų ir atsišaukimų į- i mas nebausti jo kliento,
vairiausiomis kalbomis, net
Apie tą pasikalbėjimą priliBtuviškąja. Tai visa paimta, siekusia teisėjas pranešė pa" Policija paieško slaptos ra-j čiam
teisėjui.
Suprantama,
dikalų ir anarchistų
spaus- jis tuoj a u s buvo paliuosuotas
tuyės. Net viešose socijalistų nuo prisiekusiojo teišėjo priespaustuvėse vargiai gali but dermių, gi advokatas pašauka į a u s d i n a m i toki išdavikiškie- t a s teisman. Advokatui taip
j i kriminaliai raštai.
jelgties yra sunktis pfasižengi! Matyt, seks daugiau areš- •
tįvimų. Gi suareštuotu nepa
leidžiamu
nei po p a r a n k a . A T Ė M i $4,000 Č E K I A I S .
R u s tuojaus deportuoti Rusi
Du čekiu vertės $4,000 at
jon. Tegu tenai
agentauja.
imta nuo Central Manufacturing District bankas pasiunti
PALIUOSUOJAMI GĖLE
,
Ž I N K E L I U D A R B I N I N K A I . nio v a k a r vidudieniu.
Tai p a d a r ė du k a u k u o t u plė
•
šiku ties 36'gatVe ir Ashland
-Ghieagon įeinančių geležin
ave.
kelių kompanijos, kaip pra
N U K R I T O NUO P R I E A N G I O
neša, paliuosuoja nuo darbo
žymų skaitlių darbininkų, dir
J o h n Valentą, 1706 South
bančių ofisuose.
nuo
- Tasai paliuosavimas paaiš Jefferson gat., n u k r i t o
kinamas tuomi, kad kuomet P r i ^ g i o ir įsilaužė sniege
geležinkelius kontroliavo v y - ! n l s - Paimtafe a p s k r i d o ligoniriausybe, tad į ofisus priimta
jjerdidis skaitlius darbininkų,
kurių žymi dalis visai esanti
nereikalinga.
Z Praeitoje paroje Chicagoje
pavogta 13 automobilių.

IŠ BRIGHTON PARKO

Gerbiamiems Kunigams.
Kunigų Vienybės ('hicagos
apskričio mėnesinis posėdis
bus pirmadienije 11 Spalio
2:00 valanda po pietų " D r a u 
g o " redakcijoje 2334 South
Oakley ave. Chicago, 111. P r a 
nešdamas tą su p a g a r b a Ger
biamiems kunigams
nuošir
džiai kviečiu atsilankvti. Reikės
apsvarstyti
pranešima
gautų iš rytų ir kitus dalykus.
Kun, Pranciškus Bučys.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
Rėmėjų 60-to skyriaus labai svar
bus susirinkimas bus sekmadienyj,
Spalio 10 dieną, 2 vul. po piety,
Nekal. Pras. P. Šv. parapijos
svetainėje.
- Visi nariai ir norintieji įsirašyti
kviečiami koskaitlingiausia atsilan
kyti. Turime svarbių žinių iš cen
tro ir net iš mūsų tėvynės Lie
tuvos.

Piel

| Gerbiama Visuomene! Į

Lietuvių katalikišką * draugijų
atstovų susirinkimas reikale Lab.
Sąj. vakaro, kuris bus Sausio 23
d., bus antradienyje, Spalio 12 |
d., Šv; Mykolo Ark. parap. sve
i
tainėje.

Nepraleiskit šios progos, k u r bus 2 sykiu a t k a r t o t a

r

4 veiksmų d r a m a

,

"BEDARBĖ"

j

Visų draugijų atstovai kviečia
mi atsilankyti. Reikės nutarti, ko
Spalio (October) 10 Dieną, 1920, M. Meldaiio svet., §
kį vakarą rengsime. Taip-gi rei
2242 West 23 Place.
Pradžia 6:30 valanda vakare. |
kės pasitarti apie įžangos ženkle
J a atvaizdins Chicagos geriausi a r t i s t a i , k a i p tai y r a t
lius ir atspausdinus juos išdalinti
Kvievut K. K. rem. sk. viddyba.
visuomenei žinomi: P , K u k u i i e n ė , P . Felicija Deninikė, ~
draugijoms, kad iškalno galėtų
Rartancov, J a n č i u s , Motiejūnai ir kiti tam p a n a š u s ar- [•
pardavinėti
P A R A G I N I M A S LABDARIN
tistai. Režisorius P . įSankimas.
į
Dar kartą pakviečiu visų kata
GOSIOS S Ą J U N G O S
likiškų draugijų atstovus į šį su
Visuomenė labai reikalavo p a m a t y t i 2-rę, sykį " B e - r
KUOPOMS.
I š ENGLEYVOOD KOLO
sirinkimą.
d a r b e " , t a i i r p a m a t y s . Mes buveine p r i v e r s t i a t k a r t o t i į
NIJOS.
A. Nausėda.
b i r nesuvilioti visuomenę su pilna užduotimi. Su prielanLabdaringosios Sąjungos kuo
s kiu užkvietimu.
|
Ramygalos progimnazijos n a  pos, kurios da neprisiuntėt sa
16 W E 6 T S I D E S .
Lietuvių Laisvės Kliubo Komitetas. F
vo kolonijų katalikiškų draugijų
mo fondui aukojo:
Po 25 dol.: J . Cinikas, J . raStininkų adresų Lab. Sąjungos
Sekmadienyj, Spalio 10 d., MMtltMlllliHIMI|ini|||nilllltlMMIltllH»tMtHIIIIIIMHHIHlHf1M|HtMIHHHIIimtllfllHtll
Seimo rengimo komisijai, prašo
Kulikauskas.
mos pasiskubinti ir iki 15 d. šio 1920, 1 valandą įvyks S v. Kazi
I V 1 0 d o l : M. Polikuias.
10
mėnesio prisiųsti. Ypač kreipiu miero Akademijos Rėmėjų
P o 5 dol.: J . P . Grigaliūnas, domę | 2, 5, 6, 13 So. Chicagoj ir skyrio mėnesinis
susirinkimas,
Z. Vertelka, K. Kiuberis, B. 1* kp. Neišpildymas šito reikala Aušros Vartų parapijos svetainėj,
20 M E T Ų S U K A K T U V I Ų
J a n u l i s , P . RadžiavičU, Dr. A. vimo žymiai trukdo komisijai dar 2323 West 23-čio PI., Chicago, III.
Visos narės kviečiamos skaitlin
RENGIAMAS
Gurskis.
bą. Žinote, kad viskas reikia ifiPo 3'dol.: P. Mazenis.
kalno sutaisyti. Jeigu pačios Lab. gai surinkti, nes turime daug
Po 2 dol.: E. Balčulis,A. (Ja- Sąj. kuopos tuo reikalu išsirūpi svarbių reikalų.
Taip-gi yra užprašomos nau
nu, tai kas-gi kitas rūpinsis. ^Vi
bulas, S. Varaniackas.
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS S V E T A I N Ė J
jos
narės,
katros
nesenai
prisi
18-tos i r Union Ave.
6:00 vai. v a k a r e .
Po 1 dol.: A. Mikalojunas. sos kitos kuopos savo uždavinius
rašė atsilankyti ir susipažinti.
jau
senai
atliko.
Turiu
pažymėki,
P. Arlauskas, M. Ziziunas, K.
kad tas priminimas yra ne vi Paskui visos veiksijne.
Širdingai kviečiame visus atsilankyti kaip tai jaunus taip ir senus
J a n u l i s , P . B a l t r ū n a s , A. J a 
nes
bus daug įvairumu šiame baliuje ir mes visi pilnai esame pri
Tai-gi
dar
sykį
prašau
atsilan
soms kuopoms, o tik eRieagiškėms.
sirengę
atsilankusius pilnui užganėdinti.
Kviečia RENGĖJAI.
kaitis A. Kairis.
kyti ir su savim atsivesti įauginu :
8. Jucevičius, '<
S. Peėelunas 50c.
K.
naujų narių, kad mųs skyrius su
726 W. 18th SJ,,
silauktų daugiau šimtą narių, šv. •IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIUlUIIItlIlIlIlIinillUIlIlIlIlKlllllllHIlIflIIIIIIIIIUtllIlIUI
Chicago, 111.
Kaz. Akad. rėmėjų.
P U I K I A U S I A 5-KIŲ V E I K S M Ų D R A M A
Rėmėja.
IŠ D I E V O A P V E I Z D O S
Iš DIEVO APVEIZDOS PAR.
PARAP.
L I E T . MOT. DRŪTOS " A P S V T E T A "

Ryga
praneši
žiaurus
uz sėsi
Parei
vos ligi
Tolia
"Vili
tuviams

i

IŠKILMINGAS BALIUS!

•

Nedel ioj, 10 S p a l i o - O c t , 1920

Musų Pinigai

Spalio 10 d. (Nedėlioję) 1920 M.
C. S. P . S. Svet. W . 18-tos Gatves
Pirma Karta Statoma Scenoje
Durys atsidarys 0:00 vai. vak. Pradžia 7:00 vai. vak.

z

i

STJ

misija
rubežių

daiktas,
Ta
moji Fo

•

"KAPITOįVAS V E L N I A S ' '

Vakarinė suaugusių mokyk
la prasidės trečiadienio .vaka
r e Spalio 13 d., Dievo Apveizdo. p a r a p . mokyklos kamba
rį ir se. Pamokos bus trečiadie
nių ir p e n k t a d i e n i ų v a k a r a i s
nuo 7:30 iki 9:30. Bus moki
nama Lietuvių kalba, t. y.
skaityti, rašyti ir g r a m a t i k a ,
taip-gi skaitlį avi mas ir anglų
kalba. Mokykla bus stengiamosi palaikyti visą žiemą. Mo
kys patyręs mokytojas G. J .
Levetskis.
X

"Tali
adminis

[

•
•

PRANEŠIMAI.

musų re

i•

Gerbiama publika nuofiirdžiai kvieeiame "atsilankyti, nes veikalas
Kapitonas Velnias neapsakomai žingeidus ir vienas iŠ puikiausiu vei
kalų (iki fcioliai) Lietuviškoje kalboje, su dramatizuotas Dr. Pabarškas.
Kas skaitės apysaką Kapitonas Velnias tas be abejones gerai supras
j o verte ir nepraleis nepamatęs, o neskaičiusiems is širdies patariame
ji pamatyti nes tai bus be galo puikus ir žingeidus perstatymas.
Taipgi losime dalyvauja gabiausios spėkos. K. t. P. Stogis, J. Šimkus
J. Daugola,p-lė V. Navikaitė, M. Dundulienė, J. Gulbinienė T. Pabarskienė kiti ir kitos Režisierius M. Dundulienė
Po perstatymui šokiai.
Kviečia visus KOMITETAS.

I

ninku U
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LĖNI
RYC
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Rengiamas

Draugijos Saldž. Širdies V. Jėzaus
Nedėlioj Spalio (October) 10, 1920 M.
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46-th ir \Vood Gatvių
Pradžia 7 vai. vakare.
Programa išpildys 8v;> Kryžiaus parap. Alumniai. Programas
bus labai įdomus, jis rusides iš lolimo, solo, deklemaclju, pra
kalbų ir kitų pamarginįmu.
Taigi
visi Town
of Lakiečiai
kuoskaitlingiausiai
susirin
kate, nes visi busite užganėdinti.
Kviečia KOMITETAS.

Paprastas BALIUS!!

:
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DRAUGYSTES ŠV. ANTANO Iš PADVOS
Nedėlioj Spalio (October) 10, 1926 M.
8
Jono Šalčio Svet. 1837 W. 14 Street Cicero, Illinois. •
Pradžia 5 vai. vak.
Įžanga 35c. Ypatai ••
•
Nuoširdžiai visus kviečiame atsilankyti.
I
KOMTCTAS.

j

Chicago, UI.
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PERD
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Berlynj
sėjo pabž
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kimo, Va
giau 80
markių a
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dų m a r k

PASKI
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I š NORTH SIDES.

PAKVIETIMAS.

Tautos Fondo 31 sk. laikys mė
y r a padėti
nesinį susirinkimą 10 d. Spalio,
LIETUVOS
2 vai. po pietų, Dievo Apveizdos I
Prekybos i r Pramonės
parapijos mokyklos 3 kamb. Sky- Į
rio nariai kviečiami - skaitlingai
BANKOJE
atsilankyti, nes turime aptarti
specialiai del išmokėjimų
daug svarbių dalykų. Prašom a t
Lietuvoje.
sivesti ir naujų narių.
T a s užtikrina s i u n t ė ^ piniPasibaigus T. F. sk. susirinki
mui, bus posėdis R. Kr. rėmėjų, \&* P*r mus greitu išmokėjimu
Oia ir-gi yra daUg svarstysiu. i* p r i s t a t y m u pilnos sumos
Keikės pakalbėti apie dovanas priėmėjui.
Lietuvos kareiviams. Laiko ne
Atsiųskite m u m s P a š t o Mo
daug beliko, o dovanos dar nesu ney Orderį, o mes, išmainę a n t
rinktos. Turėsim pasirūpinti, kad auksinų pagal dienos kursą, iš
per Spalio menes] tos dovanos duosime musų Money Orderį
SVARBŪS PRANEŠIMAS
butų surinktos ir pasiųstos Liet.
a n t Lietuvos Banko, k u r į pa
BRIGHTONPĄRKIEČIAMS.
kareiviams. Dovanų sudėtis jau
t y s pasiųskite Lietuvon.
Sekmadienyje, Spalio 10 d., tuoj senai tilpo laikraščiuose. Reikale
P a r d u o d a m e laivakortės į
po pamaldų, parapijos svet. (prie dėžučių reikia kreiptis # sekančiu
Lietuvą per Hamburgą, Liba44 ir So. Fairfield ave.) bus labai adresu: P. Kuprionis, 1742 So.
vą i r k i t u r . A t i t r a u k i a m e gi
svarbus susirinkimas visų, kurie Cnion ave. ir V. Jodelis, 2027 So.
Union ave.
mines iš Lietuvos.
tik pirko ir pardavinėjo L. L. bo
F. Kuprioni*.
Darome daviernastis ir ki
nus ir kurie dar nori pirkti.
t u s dokumentus.
Turime perskaityti Lietuvos Mi
IŠ N O R T H S I D E S .
Musų Centralis Ofisas y r a
sijos atsišaukimą. Turime perorga
nizuoti stoties komitetą ir valdy
Chicagos vidurmiestyje.
bą; turime aptarti, ką darysime
šiuomi pranešu L. D. S. 20 kp.
Apielinkės gyventojų puto
su tais, kurie neperka bonų ir nariams, kad mėnesinis susirinki g u m u i ofisas a t d a r a s i r nedėapsvarstyti daug kitų reikalų. Da mas bus 10 d. Spalio, tuoj po pa
lioms.
nen
bar yra kritiška Lietuvai valan maldų. Kvieeiajne narius koskait*
Visais reikalais kreipkitės
— da ir nėra laiko svajoti apie ko lingiausia susirinkti ir sugrąžinti ) p r i e
kius ten neaiškumus, bet visi tu knygutes L. D. S. namo fondo ir
EXTKA BARGENAS
rime tverties darbo ir sukelti b leidžiamo laikrodėlio. K a s nepri- Baltic Consultation B u r e a u ,
parduodu farmą Illinois, 40 akrų, ar
Inc.
duos serijų, tos bus paskaitytos
ba mainau ant Chicagcs namo. Prie milijonus dolierių.paskolos.
žastį pardavimo patirsite ant vietos.
Visus kviečia Stoties Valdyba. kaipo išparduotos.
35 So. Dearborn St.,
P. ANDRULIS.
J. K. Enčeris, rast.
Valdyba.
-Chicago, Hl.
4017 So. Artelimi Ave.
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Šitas n e p a p r a s t a s v a k a r a s b u s p a m a r g i n t a s ž a v ė j a n č i o m i s d a i n e l ė m i s . P o t r u m p o b e t la
bai i n d o m a u s p r o g r a m o b u s visokie šokiai iki vėlyvos n a k t i e s . Visus širdingai kviečia ateiti ir
užmiršti savo v a r g e l i u s .
Kviečia R E N G Ė J A I .
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Pradžia 7:00 vai. vakare
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Bohemian Slav.-Amer. Hali

8

I
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Nedalioj, 10 d. Spalio-Oct, 1920
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Sjmlis 11, 1920

Spalio 11d., Sv. Jurgio P. Saiej Ant Bridgeporto

PAVEIKSLAI A N T DROBES
LIETUVOS LAKŪNAI, ARTILERISTAI, INZINERIAI, PĖSTININKAI, RAITELIAI IR K I T I
G Y N Ž J A I B U S RODOMI S E K A N Č I O S E V I E T U O S E :
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TUVYN2S

S

Pradžia 8:00 vai. vakare
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P a s k u t i n ė proga Chicagie&ams matytį L i e t u v o s paveikslus ir išgirsti neperseniai iš Lietu
vos sugryžusio Vinco Vaško pranešimus. N e p r a leiskit šia. proga.
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Chicago
tems, k u r
teinančiuo
se rinkim
g a užsirej
dieną. K;
t a s turi r<
bus dauge

