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Broliai! Kuodatigiaus Aukų L.
Raudonajam Kryžiui

L. Raudonasis Kryžius šau
BOLŠEVIKAI TURI NAR VILNIUJE PROVIZUONA
kiasi Amerikiečių pagelbos.
LĖ VALDŽIA.
DANČIŲ LAIVIŲ JUODOSE
v JUR4SE.
Washington, Spal. 12. — A- Nes daugelis Lietuvių karei
VARŠAVA, Spal. 12. — Iš merikos Dirbo Federacijos va vių sužeista ginant Vilnių nuo
Anglija žada paliuosuoti Ru Gardino pranešta, jog okupuo dai čia studijuoja, kokią po Paliokų. Sužeistiems reikalin
Pirmadienį vakare Chicagos
sijos nelaisvius.
tam Vilniuje įsteigta provisi- ziciją reikės užimti darbui, ga pagelba. Nes jie lieja krau kolonijoj Bridgeporte p. V.
kuomet prasidės pramatomas ją už brangius Lietuvai žemės Vaškas rodė krutamuosius pa
jonalė
valdžia
ir
esą
nutarta
Londonas, Spal. 12. — Ne
veikslus. Susirinkusiems pas
uždarbių nupuolimas darbinin plotus.
miestą
ginti
nuo
Kauno
vy
pasibaigia diplomatiniu keliu
kams visose darbo šakose.
Apie sužeistus kareivius liu kaityta telegrama apie sužeis
ginčai Anglijos su sovietine riausybės.
Federacijos
sekretorius dija štai telegrama iš Patter- tus Lietuvius kareivius kovo
Rusija.
Frank Mo*rison pasakė:
sono. N. J., L. R. Kr. centro jant už Vilnių. Padaryta rink
Anglijos užrubežinių reika LENKAI NORIANEKTUOTI
"Pragyvenimo brangenybė pirmininko, gerb. kun. Petrai liava L. Raudonajam Kryžiui
VILNIŲ.
lų sekretorius Curzon Spalių
sumažės toli daugiaus kaip čio, Chicagos L. R. Kr. sky- ir surinkta $381.84 arba 30.2 d. buvo pasiuntęs Maskvon
000 auksinų. Pinigai tuojaus
kitą notą. Toj notoj buvo at LONDONAS, Spal. 12. — šiandie, jei bus sumažinti už- riaus pirmininkui p. Baltučiui, pasiųsta Lietuvos Raudonajam
danbiai." t
Įgtai ji:
MĖGINA UŽSIGINTI SAVO no liniją pavartoti savo dar kreipiama bolševikų doma į Lenkų seimo užrubežinių rei
Kryžiui
Iš
visų
versmių
surinkta
Si-S
bo atrama, sutinka didžiausių tai, kad jie į Juodąsias jūres kalų komitetas padarė rezo
ŽABANGŲ.
"Kovoje už Vilnių daug
Bridgeportiečiai tad labai
nių
apie
vertę
perkamojo
keblumų, kuomet Lenkai ga- yra įleidę dvi nardančias lai liuciją, kad Vilnius butų pris
kareivių sužeistų. Eikit per pasižymėjo.
-PARYŽIUS,
Spal. 12. — la£ žino kokiais plotais nužy ves, kurių tikslas užpuldinėti kirtas prie Lenkijos respubli amerikoniško dolierio. ^
stubas, kolektuokit, siųskit
P. P. Baltutis, Praeitą Gegužės mėnesį dqPrancūzijos užrubežinių reika giavo.
Anglijos laivus.
kos,
v
L. R. Kr. sk. pirm.
centran, paskubėkit."'
lierio perkamojo vertė bu
lų ofise vakar gauta žinių, jog
Tas reiškia karą.
Nesusipažinę su padėjimu.
vo tik 37 centai sulyginus su
Lenkai užsigina, kad jie butų
LIETUVIAI KRITIKUOJA normaliais prieškariniais lai SUIMTI 5 AUTOMOBILI
Curzon pažymi, jog toksai
Komisijon ineina Anglų pul
okupavę Vilnių.
TALKININKUS.
kais. Šiandie jau dolieris ver
NIAI PLĖŠIKAI.
Sako, tai padaręs Lenkų kininkas, Japonų diplomatas, sovietinės Rusijos pasielgi
tas 55c.
generolas Zellgouski(?) be Len Ispanų politikas ir vienas mas reiškia Rusijos karą
RYGA, Spal. 12. — dia Lie
Tad dolieris pabrango 18 Policijai pranešta užvakar
kų karo vyriausybės leidimo. Prancūzas pulkininkas. Ir tik prieš Angliją.
tuviai atstovai karčiais žo centų. Tas reiškia jau šiek-tiek vakare, jog 5 automobiliniai
Ir todėl Anglijog karo lai
pastarasis tuvi šiek-tiek sup
Pirmadienio vakare Šv. An
džiais atsiliepia apie talkinin pigesnį maistą, pigesnius dra plėšikai ties Jackson parku ir
MIESTAN INĖJUSI NERE ratimo apie Lietuvių-Lenkų vams duota instrukcijų tas
tano parap. svetainėje, Cicero,
kus ir Suv. Valstijas, kad lei bužius ir pigesnius visokius 73 užpuldinėja žmones.
nardančias laives, jei jos bus
GULIARĖ KARUOMENĖ. ginčus.
UI., buvo rodomi ant drobės
džia Lenkams taip daug dūk
daiktus.
- •
Tuo tarpu anie visi trys lig- kur-.nors patėmytos, naikinti
Nurodyton vieton pasileido Viešpaties Kančios paveikslai.
ti. Lietuvoje.
Pasakojama, jog greitu lai keli su motoriniais dviračiais
VARSA VA, Spal. 10 (suvė šiol jie nebuvo matę Lietuvos be jokio perspėjimo.
Lietuviai apsilankė skait
linta). — Lenkų generolas Že ir Lenkijos.
Podraug Curzon notoje pri SAKO, BOLŠEVIKŲ VAL ku doįierio vertė pakilsianti policmonai. Ir užklupo tenai lingai. Suaukojo $117.35 8 v.
ligovski Vilnių okupavo šeš
ligį 65 centų. Taigi viskas bu plėšikus.
Prancūzas pulkininkas yra siminė,
jog
bolševikai
Kazimiero vienuolijos reika
DŽIA VOS LAIKOSI.
tadienį. Ir tuojaus po to jis komisijos pirmininkas, arti nardančių laivių turi ir Bal
sią dar pigiau.
,
Plėšikai paleido automobi lams.
gavo nuo Prancūzų pasiųly- mas Lenkų prietelis. Jam nori tijos jūrėse. Tad ir prieš anas
lį ir smogė vienu keliu parTai jau antroji gausi CiceLONDONAS, Spal. 12. —
mą Vilnių padaryti laisvuoju si vis daugiau žemės pavesti busianti paketta> kova.
Gal Atpigsiančios kiek anglys. kan, kur tarpe krūmų jis pa ros Lietuvių auka tam pačiam
Gauta žinių, jog bolševikų val
(tarptautiniu) miestu. Tečiau Lenkams. Bet anie trys nela
Curzon nuo bolševikų rei džia vos laikosi. Kas momen
tikslui. Palaimintais takais jie
Pranešama, jog Gliicagoje sibaigia.
tą pasiūlymą atmetė gen. Ze bai sutinka.
kalauja atlyginimo našlei po tas ji gali but suniužginta. netrūksta minkštųjų anglių,
Neturint kur važiuoti plėši žengia. Tauta jiems bus dė
*
llgouski.
nužudytam Rusijoj' Anglijos^ Daugel vietose Rusijoje paki nes kasdien vis daugiau čia kai sulindo į krūmus. Bet po kinga. Ir Dievas už tai gau
Šiandie komitetas, sakoma,
Vilnių okupavo ne Baltgupavaldiniui Oh. Davison.
K. Ž.
licmonai šaudymais privertė siai atlygins.
lusi revoliucija.
atvežama.
sortuojąs Vilniaus gyventojus.
džių ir Lietuvių karuomenė.
Maištus kelia jurininkai.
Be to, sakoma, jog anglys, juos išeiti ir pasiduoti.
Sugrąžins nelaisvius.
Nori patirti jų tautybę,
Maskva poskelbusi naujiems turbūt, kiek atpigsiančios, \jei Paimti policijos stotin. Jie
kaip ankščiau buvo pranešta,
Pasekmėje Prancūzas pulkiKitoje notoje į Krassiną, vyram, U 1886 1887 ir 1888 ir toliaus prasi tęsiąs toks kad- yra: Dan McGoghen. William
bet Lenkų ir Lietuvių neregu- ninkas, be abejonės, pasakys, Maskvos valdžios atstovą Lon
liarė karuomenė.
ir nešiltas, bet vidutinis oras. Boogan, Martin O'G rady, Mi- Ohicago. — Šiandie ir rytoj gra
metų mobilizaciją.
kad Vilnius vra lenkiškas. Nes done, Curzon išmetinėja bol
Pirm ineisiant miest&n gen.
chael Driscoll ir William Gam- žus oras, bet šiandie pavakarėj
Pagaliaus sakoma, jog bol
ševikams
jų
prisikabinėjimus
jis
vaduojasi
Lenkų
informa
Zellgouski ii* jo štabo viršiševikai Wrangeliui pasiūlę
Praeitoje paroje Chicagoje donde. Visi iš pietinės miesto gali but griausmų; rytoj kiek
prie
Anglijos
nežiūrint,
jog
ninkasr"pasiuntė savo atsista cijomis.
pavogta 18 automobilių.
taiką.
dalies.
vešiau.
Anglija
daugiausia
kaip
kiti
tydinimą vyriausiojon Lenkų Lenkai galvoja apie pasisavi
talkininkai darbuojasi kuoveinimą.
stovyklan.
išmokės 5 milijonus rublių au- Paskui Lietuvius protesČia daug rašoma ir kalba kiaus susitaikinti su Rusija.
Pakilo del svlygų.
kso.
tus kelia nebolševikai Ukrai
ma apie Vilniaus likimą. Len Sako, tik viena Anglija ligPrancūzai mėgina paardyti nai, ryt.. Galicijos atstovai ir
Inėjusi Vilniun karuomenė kams labai norisi išnaujo už Šiol turinti kai pi r draugingų
{
Baltgudžiai, kad Maskva\jų te
ryšių su bolševikais ir mėgi
taiką.
sudaryta iš vyrų, paeinančių imti Vilnių ir pasisavinti.
ritorijas paveda Lenkams.
iš Gardino ir Lydos apskričių. Sakoma, jog keletas Lenkų nanti su jais vesti tokias ai
Šiandie bolševikai yra pa
Ypae / nebolševikai Ukrainai
Karuomenė kėlė maištą, išrei- seimo atstovų yra paklausę už- kitokias tarybas.
kėlę ofensyvą prieš gen. Wi au
>
BOLŠEVIKAI
SU
LENKAIS
kšdama nepasitenkinimą Lie- miežinių reikalų ministerio Ir todėl taigi Anglija lamūšiai. Bet ne kitaip, kaip tik gelį pietinėj Rusijoj su tikslu pakilę prieš Lenkus, kacl šitie
tuvių-Lenkų armisticijos sąly Sapiehos, ką jis manąs apie bjausiai bolševikų užpuldinė SUTIKO SU SĄLYGOMIS. apie tai pranešus 40 valando patenkinti militarinius komu sutijnka pripažinti sovietinę
Ukrainijos valdžią.
Vilnių, ar nebūtų galima jį jama.
mis išanksto.
gomis.
nistus.
Šiandie vakare del to nuo- pasisavinti.
Anglijos vyriausybė sutinka Maskva išduoda Lietuvą Len
Armisticijinė linija gyvuos,
Tad Prancūzija baisiai susi Priešbolševikinė Ukrainijos
kams.
tikio sušaukiamas ministerių
Lietuviai visas laikas tvir- tuojaus sugrąžinti Rusijai vikol bus padaryta galutina tai rūpinusi gen. Wrangelio liki valdžia paskelbė praeitą pava
kabineto susirinkimas. Bus ap tina, kad Tautų Sąjunga apsi- sus Rusus nelaisvius, kaip tik
ka. Ta linija — tai neutralė mu. Dėlto darbuojasi taiką jei sarį su Lenkais padarytą su
Ryga, Spal. 12. — Bolševikų 30 verstų pločio juosta.
tariamas gen. Zellgouskio pa ėmė taikinti Lietuvą su Lenki Maskva sutiksianti paliuosuo
ne visai suardyti, t£i nors žy tarimą. Tą sutarimą buvo pa
daręs Petlura su Pilsudskiu
sielgimas.
ja. Šiandie tos Sąjungos komi ti visus Anglijos nelaisvius. ir Lenkų delegacijų atstovai Auksas sutrukdė sutarimą. miai sutrukdyti.
Matyt, Tautų Sąjungos ko sija tiesiog nieko nedaro, kuo Rusai nelaisviai, sakoma pagaliaus- sutiko su visomis
Nežiūrint to, Prancūzai Len ir todėl Lenkai buvo puolęsis
Armisticija ilgiausiai sut kams visgi gelbsti, duoda rei vaduoti Kijevą.
misija iš Suvalkų bus pakvies met Lenkai briaujasi Lietuvęn. bus pristatyti Rygon arba kur armisticijinėmis sąlygomis. Ir
ta pataisyti visą padėtį, suri Komisija negali apginti Lietu kitur. Ir iš ten taip veikiai bus todėl manoma, jog kas valan rukdė Rusijos auksas, kurio kalingų patarimų. Juk sako
Bet į tuos protestus nepai
Lenkams
labai
norėjosi
gauti.
štą su okupacija Vilniaus.
vos nuo Lenkų.
paliuosuoti, kaip veikiai bol da gali but parašais patvirtin
ma, kadir Lietuvos nuo Rusi soma. Rusijos bolševikai iš
Tam
tikslui
buvo
pašvęstos
Gen. Sikorski, vyriausias
ševikai paliuosuos Anglus ne v tos sąlygos.
jos atkirtimas lenkiškuoju ka- duoda Lietuvą, gi Lenkai iš
Bet veikimas karo lauke su penktadienio ir trečiadienio se ridoriu (žemės ruožu) pris- duoda Ukrainiją.
Lenkų armijos vadas šiauriuo BOLŠEVIKŲ ARMIJOS NO laisvius.
Kaip tie,
y
•
stos, ty. armisticija ims gy sijos.
RI TAIKOS.
se, sakosi negalįs susinešti su
kaitomas Prancūzų, diplomati taip kiti yra išdavikai. Nes
Ko Anglija nori.
Penktadienio sesijoje Len jos laimėjimui.
vuoti tik praėjus šešioms die
L
gen. Zellgouski nuo to laiko,
maino savo žodžius.
Didžiausias Anglijos troški noms po pasirašymo po armis kai nuo bolševikų pareikalavo
kuomet tasai inėjęs Vilniun.
Stockholmas, Spal. 12. — Iš
Kad praplėsti savo rubežius,
Anglija tečiaus nesutinka su
410
milijonųrublių
aukso.
mas,
idant
bolševikai
liautųsi
ticijos sąlygomis.
Rusijos pranešama, jog Leni
Lenkai apsima pripažinti bol
tokiomis sąlygomis.
Bolševikai
tan
klausįman
ne
su
savo
propaganda
prieš
An
Šiauriniam fronte Lenkų
x
KAM VERTA TAUTŲ SĄ nas su Trotzkiu nenorėdamu
Nepatenkinti Lietuviai, Gudai ševikinę Ukrainiją.
norėjo
nei
atsakyti.
gliją
visur,
idant
liautųsi
karuomenė
briaujasi
ligi
ar
JUNGOS KOMISIJA. turi daryti taiką kadir su di
ir Ukrainai.
džiausiais nusileidimais su Len veikę artimuose Rytuose prieš misticijoje nustatyto* linijos. Tad paskui Lenkai tą suČia Lietuvių delegatai pake
Anglijos reikalus.
J i nepažįsta-Jiietuvių ir Lenkų k i ja ir Suomija.
Gi pietiniam fronte kol-kas ne-1^ną sumažino ligi 290 milijonų
Kuomet propaganda bus žinoma, kokiose vietose Len- rublių. Sakė, jog Lenkams la lia aštrų protestą prieš Lenki
reikalų.
Nes greitos taikos reikalau
ja pati bolševikų veikiančio-1 pertraukta, tuomet bus žino kai turės apsistoti.
sai auksas reikalingas atmo ją ir Rusiją. Protestuoja prieš Svetimų šalių pinigų vertė, mai
Varšava, Spal. 12. — Tautų ji armija. Šita pasiunčia at ma, jog bolševikai tikrai no
kėti išlaidas, surištas su Ver- Lenkų įsibriovimą Lietuvon ir nant nemažiau $25.000 Spalių 11
Neutraliai ruožai.
Sąjungos komisija, nuskirta stovus Maskvon ir reikalauja ri gražiuoju sugyventi su An
sailleso sutartimi. Bet bolševi jų puolimą ant Vilniaus. Lie buvo tokia sulig Merehanta Loan
i
tuviai sako, jog sovietų val and Trust Co. :
kai nesutiko.
nustatyti demarkacijos liniją taikinties. Sako, kitaip busią glija Ir jei taip, tuomet jie su
Armisticijos sąlygas ratifi
Ant rytojaus savo reikala džia mindžioja padarytą nese Anglijos sterlingų svarui $3.52
tarpe Lietuvos ir Lenkijos, ne labai blogai.
silauks taikos.
kuoti apribuotas laikas — 25
vimą Lenkai sumažino ligi 50 nai taikos sutartį su Lietuva, Lietuvos 100 auksinų
žino kas veikti ir kokio ga
1.02
Anglija negelbsti generolui dienos nuo paĮsiraŠymo.
.44
lo imties. Komisija negali pa
Londonas, Spalių 12. — Po Wrangeliui, sako Curzon, Nes Kuomet katra pusi sutari- milijonų rublių, riet ir čia nie leizdama Lenkams turėti kari- Lenkijos 100 markių
dorių, susisiekiantį su "Latvija Vokietijos 100 markių
1.62
sakyti, kame jos jurisdikcija ilgos kelionės po pasaulį su- jei butų duodama jam pagel
ko nepešė.
mais
nebus
patenkinta
tuo
25
prasideda ir kame baigiasi.
gryžo1 namo Vaiijos princas, ba, tuomet dalykai kitaip sto dienų laikotarpiu, armisticija Ir ant galo abi pusi sutiko, ir atskiriantį Lietuvą nuo Ru Prancūzijos už $1.00 14 fr. 78
Italijos už $1.00
24 1. 95
kad sovietinė Rusija Leukijai sijos.^
vėtų pietinėj Rusijoj.
.Komisija, norėdama Curzo- Anglijos sosto įpėdinis.
gali but atmesta ir atnaujinti

3^000 AUKSINU L R.
KRYŽIUI.

Jie Užsigina Paėmimo Lietu
vos

Darbuojasi Jie Bendrai su
Prancūzais Lietuvos Negerovei

DAUGIAU AUKĮI ŠV. KA
ZIMIERO VIENUOLIJAI.

ORAS.

w

*.

Rusijos Sovietų Valdžia
Išduoda Lietuvą

PINIGŲ KURSAS.

' Trečiadienis, Spalis 13, 1920
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Tad broliai ir sesės, spręs
Išmok Ger* Amatą. Uikite dabar patys, ar galimas
dirbk $35 iki $75 Savaitėj
baigimas dar net iki pusės neBuk kirpėju. Kir
daėjusios paskolos f Ar galima
pėjai visur reika
atimti Lietuvai paramos ranką
laujami. Geriau
sias amalas, mes
ir tu ramia sąžine grįžti prie
išmokinama 1 ka
'V-/1
ftl
kasdienini iį savo darbeliu kalėtą, savaičių, pri
tyrimas
duoda
da mųs broliai Lietuvoje su
mas mokinantlee.
Vietos T t d a r o a Specijalis KriaučyDaug ką batų galima pasa stojo dabar akis į akį su mūsų
stės Skyrius, mokslas uiganėdina
kyti apie pačius Lenkus ir jų Tėvynės politiniais pavergė
visus.
•
.
.
_
*3j
MASTER SCHOOL
***k o< T H « po*"*"
"^
globėjus. Bet neleidžia tą da jais — Lenkais! Ne, negalimai
S ftt 00
i§0 ir. etate et.
Kampas Lake St. ant 4-tu l a b i .
ryti aplinkybės. Reikia žiūrė Tai butų juoda neteisybė, tai
ti, kad nepakenkti Lietuvos butų pn fikaltimas iš mn>ų
MJ
pusės.
reikalams.
Bukime tikri savo krašto u5-5 S75S=aS5
&r's*
Nes kaip dienos šviesa yra kėsai, bukime savo močiutę —
.*£!*&•*$
v• • « u
aišku, jog Lenkai, sugryžę Lietuvą mylinti vaikai. Atmes
Vilniun, tenai nepasisvečiuos. kime su panieka senas asmeni
Perkėlė savo ofisą po num.
Kaip jie greitai ten ineis, taip nes neapykantas, išpustą sa4729 So. Ashland Avenue
paskui greičiau išeis jei dar vymeilę ir liguistą partijinę ko
Ppocijalistas
Jo gyvenimo pradžia priguli nuo mai
suspės tą padaryti.
DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ
vą; paduokime viens kitam
sto, kokį jis gauna pirmais dvylika mė
Nes Vilnius yra Lietuvos ranką ir vedami Neprigulmy
Valandos nuo 10 iki l t išryto; nuo
nesių. Sustiprinimui kaulų ir tvirtų kojų
2 iki r po pietų; nuo 7 iki 8:80
miestas. Jis ir prigulės Lietu bės žvaigždės stokime petys į
maistas turi būti atsakantis, maistingas
vakare. Nedaliomis 10 iki 1.
vai.
ir sykiu lengvai suvirškinamas. Jeigu ne
petį prie Lietuvos gelbėjimo
Telefonas Drasel 2880
gali kūdikio žudyt
darbo.
:::.-aaBSigr-iiaiAs:5g.1
Lietuvos Misija šaukia visą
Amerikos Lietuvių visuomenę
imtis su nauja energija pasko
AR JAU PASKOLA BAI dar nepabaigtą paskolą turi los darbo ir varyti jį be ato
(CONDENSED MUK)
I
me, bet su triguba energija dairos iki neužsibaigs Lenkų
GIAMA.
Praktikuoja 29 m<teisi
Turi būti pirmutinis ant minties. Per virš
Ofisas
1140 So. Įfos—ln 64.
—
imperijalistų
ginkluoti
už
varyti jį prie galo. Tenedrįsta
60 metų motinos ant jo atsidėjo. Eagle
Kertė 82-ro St.,
Chicago, HL
Lietuvos Laisvės Paskola y- nieks kelti ranką prieš galin puolimai ir pasikėsinimai ant
Artinasi žiema su savo šal
Brand yra labai rekomenduojamas ir už
6PECUALISTAS
Moteriškų. Vyriškų, taipgi chročiais. Šalies gyventojams yra ra Amerikos Lietuvių uždavi gas Lietuvių tautos išsiliuosa- mūsų žemės ir laisvės, varyti
rašomas gydytojų dėlei savo čvarumo, sau
niskų ligų.
gumo, lengvai pritaisomo ir gatavai suvir
reikalingas kuras. Kuras rei- nys, garbė, todėl ir atsakymą vimo pastangas Kas mūsų iki neliks nei vieno Lietuvio ir
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto
'Iki S po pietų, nuo 6 iki 8 valan
škinimo.
-kalingas ne tik apšildyti pa į pastatytą klausimą gali ir taipe prieš Lapsės Paskolą, Lietuvės be Lietuvos bono,
da vakare.
EAGLE BRAND, dėlei savo augŠtos vertėt
Nedėliomts nuo 9 iki 2 po pist.
gyvenimus, bet ir varyti dirb turi duoti tik Amerikos Lietu tas prieš visą Lutuvą. Lietu varyti iki garbingo gak). Jau
ir
atsakantumo,
yra
idealis
visiems
tikslams
Telefonas Yard* 487
tuves. Kuras reikalingas čia vių visuomenė. Politinis mo vis be bono — Pilsudskio tar na bet stipri Lietuvos, "karuokur paprastai naudojama pienas ir' cukrus.
visur, kur tik nežengsi. Svar mentas Lietuvoje begalo svar nas ir sąmoningas ar nesąmo menė Lenkų veržimąsi jau su
Bandykit jį del sosų ir pyragaičių.
==
ningas
talkininkas
"ponų
ka
laikė.
Skubėkime
jai
talkon
bus,
tad
su
atsakymu
nepri
biausias šioj šalyj kuras —
Jeigu jūsų kūdikis neauga vogoje, vergia
ralystė
nuo
jūrių
lyg
jūrių."
su
bonais!
ir yra atkaklus ir nesuvaldomas, pasiuskit
tai iš žemės kasamos anglys. valome gaišti. Pasirodykime
Šalin su apgaulingomis uni
kuponą šiandien reikalaudama dykai mūsų
Pirm buvusio karo Suv. ne su žodžiais, bet su darbais. Kad, ilgai sai galvos novar
Kūdikių Knygos ir maitinimo instrukcijų
LUTrUTU
Valstijose kitaip buvo tvarko Žodžių, iškilmingų pareiški ginti — "ar pirkti Lietuvos jomis. Tegyvuoja demokrati
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jūsų kalboje.
mi geležinkeliai. Tad ir ang mų bei pasižadėjimų ganėti- bona,,ar nepirkti", reikia tik nės Lietuvos Neprigulmybe!!
Ofisas Ir Gyvenimo vieta
S252
South Halsted Street
lių visur buvo pristatoma už rSai apsčiai jau buvo garsina žinoti ir suprasti, ko nori Len 1920 m., Spalio i dieną.
Ant vtrtaos Unlveraal State Beak
THE
B0RDEN
C0MPANY
Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo
ma. Išskirus bolševikuojančius kai puldami ant Lietuvos?
tektinai.
Lietuvos Misija.
BTew York
2 iki i po pietų; nuo 7 iki 8 vak.
ir komunistus, kurie, laisvės Lenkai savo notoje iš 22 Rug
Nedėliomis nuo 10 iki f.
Instcigta 1857
Buvęs karas šalies geležin
Telefoną* Tardą £84*
obalsiais besidangstydami, iš sėjo paskelbė mums kovą ir LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ
keliuose įvedė nepakenčiamą
Iškirpk Kuponą. Pažymėk Knyga,. Pasiusk -jį šiandie
—
betvarkę. Šiandie karas jau sijuosę garbina prievartą — užėmė keletą' miestų ir mies
1' - 1
diktatūrą,
kuriems
ne
Lietuvos
Gerb.
"Draugo"
redakcijai
telių.
Tačiau
Alijantų
ir
Ly
Cit
senai pasibaigęs. Bet toli gra
v ••••.••
atstatymas
rupi,
bet
jos
ardy
Trečiadienio
(235)
'
*
Drau
gos
spiriami
jie
priversti
yra
Tel. Drover 7042
žu dar nepatvarkyta geležin
Street
State
(8)
keliai. Ir šitais į visas vietas mas vykdinant bolševikiškus pradėti šiomis dienomis Spa go" numeryje pastebėjau klaiDr. C. Z. Vezelis
Kūdikiu Gerovės Knyga
Nurodymų Knyga
esperLmentus,
—
visa
Ameri
lių
mėn.
taikos
derybas
su
nepristatoma reikalinga kieky
LJETUYIS DENTT8TA8
balandos:
nup 9 rytą iki 9 vak.
Moterų
parodoje
prie
senakos
Lietuvių
visuomenė
stovi
Lietuva. Žinoma, Lenkai dery
bė anglių.
Seredorais nuo 4 lig 9 vakare
aktyviai (o socijal-demokratai bas pradės, bet savo geidulių torio Hardingo, Mariou, Oaio,
.'l i i i ) i
4712 SO. ASRXAND A V E N U E
Bus didelė laimė, jei bus
a m 47-tos Gatvės
nors ir pasyviai) už Lietuvos išsižadėti nenorės. Tik atspara įvykusioje penktadienį, Spalio
H
- lengva žiema, jei nebus užpus
y
Laisvės Paskolą, Tai parodė iš mūsų. pusės privers juos 1 d., 1920 m, "Drauge" pa
tomi sniegu keliai. Gi kitaip
žymėta, kad Lietuves atstova
nesenai įvykę suvažiavimai: nusileisti. .
S o l d cw»yvfheto by fumiuire daalew
ENG:
• čia visko teks pamatyti žiemos
«nd department sieros VVrT-EDGE
vo dainininkė Ona Pocienė.
tautiniai-demok ratinių srovių
Visųpirma
—
Lenkai
vis
dar
- laikotarpiu.
'
Bostone ir krikščioni ų-deiim- svajoja užmesti Lietuvai uni Tikrenybėje-gi Lietuves atsto
Iš Wasbingtcno pranešama,
vavo žemiau pasirašiusi.
kratų Waterbury, kame pa
CNGLANDSR 5PRINC BED CO.
jog tenai Baltieji Rūmai už reikšta: viską atmetus, padvi ją, kas mūsų įsitikinimu yra
1900 S. Halsted Str.
£ew\fa>* - I m l ^ n - Ckicmp
Z. Mastauskaitė.
nustojimas
neprigulmybės
ir
verčiami telegramom;.* iš visų gubinti paskolos pravedimo
Tel Canal 2118
politinė
vergija.
Valandos: 19 ryto iki t vakare
šalies dalių. Reikalaujama pa- darbą. Toks pat nusistatymas
32
PRANEŠIMAS.
Antras
dalykas
—
Lenkų
Gyvenimas
gclba anglių trukumo klausi ir tik daug prakilnesnis ūpas
Ii
daugelio
vietų
prie
mųs
3*11 W. •Srd Str.
me. Nes kuomet pasirodys pir matomas ir pačioje Lietuvoje. ponams rupi kad dvarai sulen
Tel Prosnect S46«.
kėjusių Lietuvos bajorų nebū kreipdavosi žmonės reikalau
masis sniegas, tuomet nelaidami rašančių. Dabar jau mes
i'as bus šauk ties. Yra sugesti Į Lietuvos Misijos paklausi tų padalinti žmonėms.
Vaistininkas A. BELSKIS nupirko Bischoff 'D Aptieką
Trečias dalykas — užgriebti jų turime ir įvairių kainų.
jų, kad vyriausybe ateinančiai mą del tolimesnio paskolos dar
Po 10c, 25c., 30c., 40c., 75c.,
^
1900 South Halsted Street
žiemai paskirtu anglių kontro bo, gautas, kaipo atsakymas, Lietuvos Valstybines žemes,
Telefonas Pallrnaa 8M,
80c.
$1.25,
$6.25
(auksinis
Lietuvos
valdžios
reikalavi
kurių
Lenkija
beveik
neturi
Dr.
ZALLYS
lierių. Bet .s Baltųjų Rusų
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami.
raakštelės
ant
rankos
uiside
Lietuvis Dentist&s
pranešta, jo# apie tai negali mas: prisiųsti 400 tūkstančių ir apgyvendinti jas mozūrais
Tel. Canal 114
damas,
kaip
branzalietas).
dol.
del
Vilniaus
ir
visii
nau
ar krakoviakais, o Lietuvos be
10*01 So. MichiftTan Avenue
būt kalbos.
Roseland, I1L
Kas ima daug, nuleidiiame
jai
atvaduotų
žemės
plotų
ap
žemius
palikti
be
nieko
ir
pri
V
A
I
A
»
K
M
; S
—
\
—
• irto iki •
=
Mieste Lynu/ Mass., gyven
Pullman
I r 31S0.
nuošimtį.
"' r>
.•»
:*>m
rr:
sa i
tojams jau dalinamos anglys rūpinimo bei apgynimo. Lietu versti juos sau bernauti.
'f
,<
Ketvirtas dalykas — Lenkai
"Draugo Knygynas"
=
nustatytomis kiekybėmis. Ki vos Seimas nutarė 100 milijo
ninės patįkolos reikalą pačioje paskendę skolose,^ kurios yra 2334 So. Oakley Ave. Chicago.
——»::
tur ir tas pat.
p\f
I
Įlf|piWĮI_į'
• - l ^ — MIII
H l l l > •"111
Telefonas Boulevard OltO
Lietuvoje,
tuo
pačiu
patvirtin
padarytos
ne
krašto
atstatymo
Apie Petrogradą skaitome
laikraščiuose baisenybes. Te damas reikalingumą m. skolos tikslams, bet ne sulig savęs
— —
Amerikoje.
milžiniškos
karuomenės
sutvė
nai sukūrenta visi mediniai
r
DENTISTAS
<
mxus&
<;&£
Naujas
Lenkų
įsiveržimas
į
rimui
užgrobimo
tikslams.
Be
BEE1HOVENO KONSERVATORIJOJE mtiiikos mokslo m e t a s . ,
; trobesiai. Kurui suvartota net
SSSl
South Halsted Street
Prasidėjo Rugsėjo (September) S d., 1900 m.
P o valgioj neužmiršk, kad geriau
Lietuvos
žemę,
kaip
praneša
to,
Lenkų
markė
be
vertės,
tik
Valandos:
9—12 A. M.
mediniai laivai, n imų rakan
sias vaistas tavo skilviui yra EATOMokinama
Įvairių
muzikos
šakų.
Užsirašyti
galima
blle
kada.
i
1—i;
7—8 P. M.
dai. Ir kuro nėra kaip nebu paskiausios žinios iš mūsų Tė vardas pinigo beliko. Diktoka NIC. Prašalina visus nesmagumus
3259
South
Halsted
Street
Chicago,
I1L
— • ' %
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
vynės,
tik
mūsų
pačių
pastan
dalį
savo
,s*kolų
jiems
norisi
Telefonas
Boulsvard
1244
vę.
kia pamėginti viena.
Parduodama
gomis tegali but sulaikytas. Lietuvai užkarti
?
mmm
pas visus aptickorius.
=
įioj turtais apt-kusioj alyj,
L'
=
Lietuvos žmonės savo Seime ir Penktas dalykas — Lenkams
* žinomas
daikt i ?,
nereiks
Dr. I. L MAKARAS
savo spaudoje jau pareiškė: rupi palaikyti ir brukti mums
gr'auti kuiui m-dmių trobe
Liemvys Gydytojas Ir Chirurgas
**Esame pasiryžę ginti kiek savo taip vadinamą "polską
OfiSaS 100OO SO. Msylitgąr) A v e # >
siu. Bet klek tai bus var^o
Vai. 10 iki 12 ryte; 1 iki 4 po
vieną pėdą mūsų tėvų žemės kultūrą", .kuri yra pasižymė
ir ligų, jei pritruks anglių
PWt, l i t * iki 8:10 vakarą.
ir lieti kraują lašas už lašo.'* jusi mūsų krašte Lietuvių kal
Rasidsncija:
10538 Parry Ava,,
• žiemos metu.
Tel. Pullman 842
Pasaulis jau turėjo progos pa bos niekinimu ir persekioji
$ $
i-fiili
H M
Mm
I,Į^
Tad šiandie kiekvienam iš matyti, kad Lietuviai moka mu, o taip-gi ir Žydų pogro
mūsų reikia pavartoti visas savo laisvę branginti ir mirti mais.
»
leistinas priemones įsigyti ku už ją. Ar-gi dar sykį norima
Praėjus bolševizmo pavojui,
S. 0. Ui
Puiki Dovana bus duodama kiekvienam Depositoriui kuris atidarys Nauję Tau
ro. Reikia tuojaus tai padary tatai išmėginti! Lietuvos liau
lenkiškos pretensijos tebėra
U E T i m r s GRABORIUS
pymo Aceountą šiame stipriame Banke. Jeigu jau turi atidaręs, tai atidaryki t bent
iĮPatarnauju laidotuvėss kopi«iau*ia. R«i-|
ti. Nelaukti kol baltos snie- dis žodžiais nežaidžia: pasakė pilnume savo aštrume. Tai ir
Ikale niejdity atsišaukti.
kuriam nariui aavo šeimynos.
ItMMlte M*KaB*diati. J
gos kruopos ims tratėti pa- — padarys! Gi mes, Lietuviai, aklas turėtų matyti, kokia ne
|2814 W. 2Srd PI.
Chicago, fJL|
langiais. Ir įsigijus kuro jį gyvendami čionai, nebūtumėm laimė kristų ant .mūsų, jei toms
Bankas atdaras Panedėliais ir Serecbs vakarais ir visą diena. Subatomis iki 8 v. vak.
TeL danai 2190
taupyti ir taupyti. Nes bran Lietuviais, jeigu taip pat ne- Lenkų pretensijoans butų nors
gus ir reikalingas daiktas.
pasielgtumėm. Kas nedavėme dalinai lemta įvykti. To nieka
Lietuvai paskolos — duokime dos neturi būti Ąx nuebue, jei
A. PETRATIS & CO.
Vilniaus Klausimas. dabar; kas jau davėme — duo tik mes visi Lietuvos žmonės
Mortgage Bank
kim tiek dar. Kitaip darbas imsimės visų prieinamų mums
Turtas $6,500l000.00
t f European American Bureau
Ant Vilniaus gryžta Lenkai. neis. Paskolos darbas čionai— būdų ir priemonių tai nedory J J
Lietuvos sostinė išnaujo turės yra apsigynimo darbas nuo bei prašalinti. Lietuvos Lais j *
VALSTUINĖ BANKĄ
rj S i u n a a Pinigus, Parduoda
tekti tiems imperijalistams.
užpuolikų Lietuvoje. Šio dar vės Paskolos bonas ir yra vie
NOTARUTJAAS
bo
niekas
negali
ir
neturi
teina
svarbiausių
tokių
priemoSOS W. Sfitk Str.
OHoago, Itt.
Perskaudus Lietuvai nuoti
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ ^ $ $
Tclephone Boulevard S l l
kis. Tuo labjaus, kad kaip A- sės uždrausti. Tad ne baigti, nių.
merika, taip Anglija buvo įsa
LUJTUTTŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS kiusios Lenkams neišeiti ii ,savo etnografini* ribų.
Tasai įsakymas buvo skel
biamas viešai. Bet kas gali
PRENUMERATOS KAUTAS
CmCAGOJ IR U £ 8 I E i r T / E :
pasakyti, kas buvo daroma pa
Metanu
$8.00
slapčia.
J
Pusei Metą
Anglija su Amerika perspė
SUV. VALST.
M e t a m s ..'.gr. • • • • • • • • . » ; •6.00
jo Lenkus but atsargiems. Gi
Pusei Metą . . . . . . j ^ - . . . . 8.00
Prenumerata mokaal ĮSkalno. Lai šiandie nieko nedaro, kuomet
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos tie lenda į svetimas žemes.
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
Bolševikai vargiai padės gin
nyti adresą visada relKla prislųsu ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių ti Vilnių. Nes jie yra netekę
sti išperkant kraaoje ar ezprese "Money Order" arba Įdedant pinigus 1 karo lauke inicijativos. Len
registruotą laišką,
kams ta yra tekusi. Tuo tarpu
"Draugas" Publiahiag Co. be inicijativos prisieina tik
2334 S. Oakley Ave. C&tcago. ginties ir žiūrėti kur pasekmingiau atsimesti.
Tel. Rooseveh 7791.
Lietuvos armijai neapsimo
ka statyties prieš skaitlinguo
sius Lenkus. Tai butų tik be
tikslis kraujo praliejimas ir
bereikalingos žudynės. Liettu
vai reikalinga sveika armija.

/I

"DRAUGAS"

Kuomet talkininkai tikisi,
kad Lenkai bus svarbiausias
faktorius sutraškinti sovietu,
valdžią, ar Įtartais ir vėl ne
pakils Bušuose tautinis užside
gimas. Bet jau tuomet be Len
kų kliūtų ir jų patiems globė
jams.
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Finiiis Kūdikio
Metas Yra Svarbiausias

•

Dft. CHARLES SEIAL
•

LIETUVOS MISIJOS PRANEŠIMAI,

EAGLEBRAND

DR. G. M. GLASER

Bus Vargo su Kuru.

DR. S. NAIKEL1S

mmmsmsu

s

Dr. A . L. Yuška

LIETUVIS

i'

1 1

T — "

ATONIC

MUZIKA

DR. G. KASPUTIS
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Ar Jau Gavote Savo Dovaną?
Jeigu Ne, Tai Gaukite

į

$$ CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK S$

5$

N

1112 WEST 35th STREET

JJ

/

Trečiadienis, Spalis 13, 1920

DRAUGUS

LIETUVIAI AMERIKOJE
i• • • • « u < • o • »

Ar Tu Nenorėtum Praleisti
Ateinančias Kalėdas su Savo
Giminėms Lietuvoje?

•»

CICERO, ILL.

HOMESTEAD, PA.

(Tąsa iš praeito num.)

Sekmadienyj, Spalio 17 d.,
š. m., 7:30 vakare, slavokų sa
kalų svetainėj, Fifth ave„
Homestead, Pa., bus atvaidin
ta labai gražus veikalas, trijų
veiksmų drama paimta iš ke
turiolikto Šimtmečio, būtent
Gims Tautos Genijus. Veikalą
atvaidins A. L. K. M. Sąjungos
34 kp. padedant kai-kuriems
Vyčiams.

>

BAM

BINO

Paskui kalbėjo beno vedėjas
p. L. Krikščiūnas pažymė
damas, kad jis su visu savo
Jeigu negali pats važiuot
benu atėjo pagerbti kun. kle
boną. Jis paaiškino, kad ne jis.
bet gerb. klebonas suragino vi
sus vyrus ir jaunikaičius pri
Pasiųsdamas jiems piningų
sirašyti prie Šv. Antano para
pijos beno. Išreiškė savo lin
PADARYK TA DABAR
kėjimus klebonui ir įteikė do
Žiema artinasi ir jie gal reikalauja tavo pagelbos.
vaną, kurią benas buvo nupir Sąjungietės visas pastangas
Piningai pasiysti DABAR į Lietuva. Per šia didele Valstiįine
deda, kad vaidinimas pavyk
kęs.
banką.
tų.
Nekankink sergančio vidurių užkietėjimu kūdikio su niekingais,
1$ eilės kalbėjo ir i'Draugo''
vidurius traukančiais, aliejais.
Duok jam šaukštuką BAMBINO,
Yra pristatomi tenais j trumpa laika.
agentas, kuris išreiškė savo Tad-gi kam tik aplinkybės
turinčio prijimnų skonį, lengvai veikiančio ir labai pasekmingo vidurių
leis, kviečiami atsilankyti ir
paliuosavimui vaisto. Jis stebėtinai greitai pagelbsti nuo gazų, išpū
linkėjimus ilgiausių metų.
Del Informacijų
timo, dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo.
pamatyt gražią dramą. O ant
Ant galo Mot. Są-gos kp. ir
Pabandyk buteli. Tik 50c. vaistinyčicse arba tiesiai nuo iidirbejų
ant
ra pasižurėt, kaip sąjungietės
Kreipkitės pas Mr. Rapolą Gėčių prie 4~to langelio
60c su persiuntimu. Temyk Bambino I*V
pokelio. Be jos n€ra tikras.
Mockaičių šeimyna suteikė
moka gražiai visuomenę pri
F. AD. RICHTER & CO., Bosk Terminai Bldg. No. 5, BROOKLYN, N. Y.
klebonui dovanas.
imti.
Po to kalbėjo gerb. klebo
STOCK
Ačiutė Gr. Draugė.
• • • • nas. Jis sakė nerandąs žo
YARDS
•
džių, kuriais galėtų tinkamai
•
• padėkoti už dovanas ir linkė
NEPRALEISK VELTUI SUNKIAI UŽDIRBTŲT
STATE
jimus. Išsireiškė, kad jis nėra
SKATIKŲ.
vertas tos garbės, koki jam ta
PRANEŠIMAS DETROITO
Dabar daug uždirbi, bet gali ateit blogi laikai.
po suteikta.
LIETUVIAMS.
Taipgi paprašė, kad ne vien
TAUPINK — TAUPINK IR KIEK GALI TAUPINK.
linkėjimais, bet kad visi žmo
Štai
•
nės mišias ir už jį išklausytų, Ponas Vincas Vaikas bus
I
kad Dievas jam padėtų, o jis Detroite su prakalbomis ir pa
•
pasižadėjo neužmiršti parapi- veikslais Spalio 13 ir 14 dieną.
•
Nepamirškite atsilankyti.
•
jonų savo maldose.
•
Po to sekė rinkimas aukų
•
Brightone Parke, Chicago, 111.
našlaičiams.
• Lietuvos
Atidarė Nauja Serija Spalio (October) 6 d. 1920 • Aukojo: kun. Vaičiūnas
llllllllllllllIllllllIfllIllIlIlIlIlMIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlJIIIIIIIIIIIIUItlIlIlIlIIIlIlllllllIIIIIflIlIlilIlIlIlIlIlIUIIItlIlIlIUtlI
•
JI
$10.00.
Prisirašyti galima Kiekviena Sereda 8-ta vai. vakare. •
• Po 5 dol.: Kudirka ir Ona Reikalingas šviesus, apšildomas
P. Stasiulio Real Estate Office
Nausėdaitė.
kambarys, pag-eidaujama kad butu
• Po 2 dol.: Ona Rašinskienė, Brighton Park ar Bridgeporto aplelinkej, bet gali būti ir šiaip pietinei!
4438 So. Fairfield Ave. Netoli Lietuviškos Bažnyčios •
Po 1 dol.: Kun. P. Vaitukai daly miesto, geidžių atsišaukti šiuo
adresų:
tis,
J.
Mockus,
L.
Krikščiūnas,
P. P .
1731 U 47 suvet. Cliicaffo.
Akcijų Kaina: 25c. ir 50c. gali užsirašyti kiek nori
— «
I
E. Siriunienė, O. Šlickienė, D.
I
taip-gi akcijos kliasos C. yra po $100.00 ant sykio.
• Lukovičius, B.' Jonikaitė, A. REIKALINGI LEIBERIAI.
i
• Ignotaitė, M. Ašmonaitė, J.
Skoliname pinigus ant Lengviausiu išlygų
Žilvitienė, Fl. Korskaitė, A.
Tai-gi nieko nelaukdamas tuojau? pasiųsk savo seniems tėvukams, brolukams, se
Mašinų šapoj
sutėms ir giminėms kurie iž po karo nuyarginti laukia tštvo pagelbos. Tau tie keli dolieValandine A. Roiijauskaitė, A.
Naktimis darbas
T
riai nieks, o jiems didele pagelba ir džiaugsmą suteiksi.
Blinoraitė, P. Petrošienė, P.
60c. į valanda.
Piningus siųsk per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE, kuri atidarė savo sky
Navickas, V. Vidugiraitė, P.
Atsišaukite
CICBRO LIETUVIŲ DOMAI!
J. P. WAITCHES
rių CHICAGOJ. Per šį skyrių taip-pat galima pirkti laivakortes, siųsti daiktus Lietu
Mockaitis, A. Adaminas, P.
ATTORNEY
AT
LAW
Kai tiktai iš Cicero norite
von. Taip-gi persiųsti piningus padėjimui Lietuvos Bankose:
Baiserienė, ir M. Josienė.
LIETUVIS ADVOKATAS
Joslyn
Mfg.
&
Supply
Co.
gauti "Draugą" arba paduoti
Vai. Vakarais 7 iki 9
Stud. Al. M. Račkus 50c.
Nedėliomis 11 iki 1. N
į jį apgarsinimą, ar kokį spau
Piningai padėti ant neapribuoto laiko 100 auksinu moka 3%
_ 4509 S. Ashland Ave. Chicago, 111
Smulkias pridėjus viso pa
3700
South
Morgan
Street
dos darbą kreipkitės prie p. $
Phone Yards 1053
Piningai padėti aat vienu metu laiko 100 auksinu moka 5%
sidarė $54.85. Auka bus pa
A. Valančiaus.
Piningai padėti ant dviejų metu laiko 100 auksinu moka 7%
siųsta Lietuvos našlaičiams.
1511 S. 49 Court
iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii
Po tų aukų rinkimo visi at
Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus
MŪSŲ
KAFITERIJOJ.
/
Rcsid.
1139
Independenee
Blvd.
Pas jį galima gauti maldasistoję atkalbėjo maldą už mi
teisingai ir sąžiniškai. Už darbą garantuojame.
Telefonas Van Buren 294
Reikalingos jaunos moteris,
knygių ir kitokių knygų.
rusius kareivius Lietuvoje. Po
Pasinaudokite.
maldos atgiedota
Lietuvos dirbti trumpas valandas, mū
himnas ir visi žmonės pradėjo sų generajio ofiso kafifcerijoj,
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų
skirstytiee namo. Tada 6v. An darbas pastovus valandos nuo
Main Office
Chicago Branch Office
Vaikų ir visų chroniškų ligų
11 ryto iki 2:30 po pietų. At
tano
parapijos
benas
pradėjo
VALANDOS: 10—11 ryto 2—S po
414 W. Broadway
3249 So. Halsted St
pietų, 7—S vak. Nedėliomis 10—11 d. groti maršus. Tokį beną turė sišaukite
Ofisas 3354 So. Halsted St., Chicago
So. Boston, Mass.
Tel. Yards 5693 ,
Chicago, IU
tų suorganizuoti ir visos Lie
Telefonas Drover 9693
•
ADVOKATAS
• llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll tuvių parapijos.
VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare. Utaminkais, Ketvergais ir Subatoiaifl
Empl. Division,
Ofisas Didmiesty j :
I
T,
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.
Nėra žodžių, kad aprašius General Office
I 29 South La Salle Street Į
Union Stock Yards
visus to vakaro įspūdžius.
Kambaris 324
rriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiifftiiiiiiiiiinii iiiiiiiiiiiiiiiiiitifittiiiiiiiiiiiitiiiiiiii>iiiiifi»«iiiiiiiiiitniMitiitii
I
Telefonas
Yards
4200
Įspūdinga buvo ir Šv. Jero
Telefonas: Central <S90
I
• »'
Local 136
nimo dienoje, Spalio 30 dieną.
•
! Vakarais, 812 W. 33rd St. •
3107 So. Morgan Street
Bažnyčia bei altoriai buvo pa
•
CHICAGO, ILLINOIS
Telefonas: Yards 4681
puošti kuopuikiausiomis gyvo Paleškau Sesers Viktorijos Smolen•
^ Telefonas Yards 5032
paeinančios iš Suvalkų Gumis gėlėmis. Šv. Antano para skiutės
II
Valandos: — 8 iki 11 ii ryto:
bern. Kalvarijos pavieto ir miesto.
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
—^™
^ ~
=
pijos mokyklos vaikai 8-ta vai. Septyni metai atgalios atgal gyveno
SS —m.
—
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare.
Chicagoj. Ji pati ar kas apie ja žino
išryto susirinko ant &v. Mi te, praneškite^ šiuo adresų:
^
PRANEŠIMAS
Vincentas Smolenskas
šių. Bažnyčioje buvo apie še2*4 Bolbrooke Ava.
Dctroit, MieliDr. M. T. STRIKOL'IS
ši^ šimtai vaikų. Iš tų apie trys
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
šimtai priėjo prie išpažinties
DR. S. B1E2IS.
Perkelia ofisą į People Teatrą
Pasportus parūpiname greitai ir atsakančiai. Pinigus siunčiame pagal Dienos
ATSIŠAUKIMAS.
LIETUVIS GYDYTOJAS
1616 W. 47th St.
Tel. Boul. 160
ir
&v.
Komunijos,,
prašydami
Kiek laiko atgalios tilpo "Drauge"
IR CHIRURGAS
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8
Kurso, o ant sumos virš $1,000.00 dar pigiau.
2201 Wee* 22ud Street
jo patrono, Sv. Jeronimo, il manės paieškojimas. Tegul tas Žmo
vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.
Tel. Canal 6222
Res. 2914 W. 4Srd Street.
giausių metę ir gero pasivedi gus rašo pas mane žemiau paduotu
Res. 3114 W. 42nd Street
Nuo ryto iki piet.
adresu:,
Šimtai žmonai išvažiavo per mus ir visi pasiekė Lietuva laimingai
Tai. McKinley 4988
mo, kad Dievas jam padėtų
Tel. McKinley 263
Antanas JakubauskJs,
visose darbuose.
«58 Kacinc, Ave.
Kenosha, Wisc.
Po mišių kleb. Jeronimas
Vaičiūnas išėjo ir pasakė: Paieškau savo Dėdėp Justino Mar
paeinančio iš Kauno Be" Ačįu jums, vaikeliai, kad visi tinavičiaus
dybos Tauragės Apskričio Kvedaines
•
REAL ESTATE
priėjo£e prie Dievo Stalo meno parap. Jis pats arba kas kitas atsišauS. L FABIAN
A.PETRATB
[ kitę ant šio antrašo:
Turime daug įvairių namų ant pardavimo norinvardo dienoje; ačiū Sese
Augustinas Martipivičius
| tieji įgyti savo nuosava namą reikalaukite nuo mųsų
rims, kad jus taip išpuošėte 3438 Emerald Ava.
Chicago, IU.
pilno surašo. Priduodami savo vardą pravardė ir ant•
' ' • • ••" •
'
• V J —
bažnyčią ir altorius; ačiū kun. • ' • t •
4 kambarių rakandai
. rašą per pačta. Skubinkite pasinauduoti iš progos, nes
Pranciškui, kad jus taip neži ii Parsiduoda
priežasties
mirimo
mano žmonos.
i namus parluodame labai greitai mus prieinamos kainomai prirengėt
vaikučįus Atsišaukite vakarais nuo 5 iki 10
| uos. Norintieje parduoti namą ir gi kreipkitės pas
valandos.
prie išpažinties.''
J. POCIUS
I mus, o mes patarnausime teisingai. Mes taipgi apsaugo
2027
S.
Union
Ave.
2-rų labu.
Po to susigriaudinęs kleb.
mu namus ir rakandus nuo, ugnies. Pinigus siunčiame
daugiau nieko negalėjo pasa
A. PETRAT1S ir S. L FABIAN Vedėjai.
į Lietuva pagal dienos kurso. Pinigus skolinama ant
EXTRA
BARMENAS
kyti ir sugryžo į zokristiją.
pirmo morgečio ir ant 6% nuošimčio.
<<<Draugo" agentas.
parduodu farma Illinois, 40 akrų, ar

l

Tai Palinksmink Juos

Vaikai myli jį! Jie prašo daugiaus!

PEOPLES

BANK

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

"Gedemino" Skolinimo ir Budavojimo Bendrove (Spulka)

Kokią Kalėdų Dovaną

1

Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon?

8

Pinigai Jiems Tai Brangiausia

9

i

DR. A. A. ROTHp

S V. W, RUTKAUSKAS g

Lithuanian Sales Corporation

swiFr & oo.

Dr. M.

LIETUVIAI Važiuokit Tiesiog į LIETUVĄ
Kaina į Eitkūnus $130.40

B A. VILKAS ir B. KAZANAUSKAS

E

EUR0PEAN AMERICAN BUREAU

B
VILKAS & KAZANAUSKAS C0.
• 2242 W. 23 Place
Phone Canal 1068

flHMlIlIHHIIHHIIIHHI

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

ba mainau ant Chicagos namo. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vietos.

PIRKITE LIETUVOS VAL
8TYMS BONŲ.

P. ANDRULIS,
461T So. Avtesiaa Ave. £%icago, m .

Chicago, 111.

Adara Vakarais: Utarn. Ketver. ir Subat. iki 9 vai.
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Trečiadienis, Spalis 13, 1920
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES, S U P I R K Ė J Ų A G E N T Ų M E
TINIS SUVAŽIAVIMAS.
Trečiadienis, Spalis 13 d.,
Vakar Congress viešbutyj
iv. Edvardas, kar.
Ketvirtadienis, Spalis 14 d., prasidėjo National Association
of Purehasing Agents metinis
Šv. Kalikstas, pop.
suvažiavimas.
SUDEGĖ AUTOMOBILIŲ
STOTIS

GAISRE ŽUVO 38 ARKLIAI.

Sudegė arklidė Charles LePadaryta $100,000 nuostolių. vy po nu m. 1225 - 1227 West
Harrison gat. Oaisre žuvo 38
užsiimdinėjo
Vakar išryto išdegė visas arkliai. Levv
*Wilson-Kenmore automobiliu laikraščių įsveziojnmi.
stoties vidus, 4551 Kenmore
PARODA ARKLIŲ.
a ve. Sunaikinta keletas gana
"brangių ir daugelis pigesnių
International
amfiteatre,
automobilių. Nuostolių esą pa
stoek varduose, atidaryta pa
daryta $100,000.
roda arklių, pasibaigus paro
Naktinis stoties sargas ne dai galvijų. \
žino nei pats nuo ko pakilęs
gaisras. Jis tvirtina, jog užpa
A. L. R. K. FEDERACIJOS
kalyj šalimais stoties išvakaAPSKRIČIO SUSIRIN
ro ir vėlokai vakare bnvcndeKIMAS.
ginami medžių lapai.
A. L. R.-K. Federacijos ChiTaigi, matyt, iš lapų ugnies
kibirkštys palietusios blešines cagos Apskričio mėnesinis su
nuo gazalinos, kokių buvo su sirinkimas bus antradienyje,
krauta. Oazalina ekspliodavusi Spalio 12 d., vakare, Dievo
si ir per atviras duris aptėš- Apveizdos parap. svet., Chicakusi artimiausiuosiiH automo go.
bilius, kurie akimirkoj užliepSkyrių ir draugijų atstovai
bei katalikai veikėjai malonė
snojo.
Po to sekė kitos ekspliozijos kite skaitlingai atsilankyti.
Valdyba.
gazolinos automobiliuose. Nuo
to liepsnos pakilo visam trioROSELAND, ILL.
bėsyj.

FOR
•

Liotnvos Vyčių 8-tos kuopos
NAUJI GAISRAI "NUO AP
SISAUGOJIMO DIENOJE." mėnesinis susirinkimas bus Spalio
12 d. 7:30 vai. vakare, bažnytinėj
svetainėj. Visi nariai yra kviečia
Praeitą šeštadienį Cbieago- mi atsilankyti, taip-^i ir kurie noje iškilmingai paminėta galerų r i i s i r a š y t i ; T u r i m e d a u f ? R v a r b i l J
apsisaugojimo diena. Susirin klausimu apsvarstyti/
kimuose ir prakalbose buvo ai
Valdyba.
škinama apie milžiniškus nuo
stolius, kokius padaro šioj ša
lyj gaisrai, kurių didžiumos
yra padėti
visgi butų galima apsisaugoti.
Paminėta ir didžiojo CbicaLIETUVOS
gos gaisro sukaktuvės.
Prekybos ir Pramonės
Ir toje dienoja ėia gaisrinin
BANKOJE
kų departamentai buvo pa
specialiai del išmokėjimų
sauktas net 40 kartų gesinti
Lietuvoje.
pakilusius gaisrus.
Tas užtikrina siuntėją piniNors tie gaisrai nebuvo žy gų per mus greitu išmokėjimu
mus, bet tas
apsireiškimas ir pristatymu pilnos sumos
pats už save daug pasako.
priėmėjui.
Gaisrų apsisaugojimo- diena
Atsiųskite mums Pašto Mo
įvedama vi«:on šalin kaipir ney Orderį, o mes, išmainę ant
nacijonalė šventė. Tai pagirti- auksinų pagal dienos kursą, iš
' n a s daiktas.
duosime musų Money Orderį
ant Lietuvos Banko, kurį pa
SLOVAKŲ KATALIKŲ FE tys pasiųskite Lietuvon.
Parduodame laivakortės j
DERACIJOS SUVAŽIA
Lietuvą per Hamburgą, LibaVIMAS.
vą ir kitur. Atitraukiame gi
Šitą trečiadienį Šv. Juoza mines iš Lietuvos.
Darome daviernastis ir ki
po Slovakų bažnyčioje įvyks
pamaldos prieš atidarymą Slo tus dokumentus.
Musų Centralis Ofisas yra
vakų katalikų federacijos su
važiavimo.
I Chicagos vidurmiestyje.
Apielinkės gyventojų pato
Pamaldose bus Vyskupas
gumui ofisas atdaras ir nedėKoudelka iš Superior, Wisc.
lioms.
Suvažiavime kalbėti pasižadė
Visais reikalais- kreipkitės
jo J o Augštoji Malonybė Cbiprie
cagos, Arkivyskupas.
Sakoma busią apie 150 dele Baltic Consultation Bureau,
Inc.
gatų. Sesijos bus laikomos Bo35 So. Dearborn St.,
hemian salėje, 1436 - 40 W-.
Chicago, 111.
18tb gat.

PRES1DENT
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Musų Pinigai

Teip Kaip Balsavo Moterys Maine
Valstijos Rugpiučio men. Teip Balsuos
Visos Moterys šios šalies Lapkričio menesij
Amerikos

i

PUIKAS PERSTATYMAS

teisėmis

valdžios mušu mylimiems kurie mušėsi svetimoj ša

balsuoti,apvers jas ant išmintingo ir patrijotiško balo

lyj;

ju širdis skaudėjo nes jos atidavė tuos kurie

to, tai pirmu kartu šioj šalij moteris gauna teisė bal

joms buvo brangiausi, bet su naru ta darė nes tas

suoti, ir jos balsuos už Republikonu vadus: Harding

buvo daroma del saugumo ir vardo mušu mylimos

ir Coolidge.

šalies.
/

Nes moteris žino: Kad visokios socijales ir kitos

Bet iš ju nebus reikalaujama tokiu aukų, kad tar

reformos, ir kiti pagerinimai kurie padėjo plėtotis

nauti svetimiems geidimams ar imperijalistiškiems
i

N

M

- -* +M

*****
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Amerikoniškai dvasiai ir tai vaisiai darbu Republi

paliepimams. Ju sunai ir vyrai nebus atimami iš
konu partijos.
ju ir siunčiami kitur muštis ir numirti ant kiekvie
Jos žino: Kad Republikonu partija buvo pati pir-

nos pašaukimo Lygos kuri yra valdoma svetimu

, mutine kuri reformas del apsaugos ir geresnio gy

valdžių.

venimo moterims; namuose, mokyklose, fabrikuose
v

.

Jos žino kad garbe šios šalies NĖRA užtikrinta

ir šapose..

šiose slaptuose sutarimuose; Tautu Lyga nėfa tai
šviesus kelias į taika, bet tiktai41 nepabaigiamas šo

Jos žinio: Kad ir išrinktieję reprezentantai Re

kis i visokius nesutikimus ir kares.

publikonu partijos pilnai supranta ir žino kiek rei

\

kės jiems pasidarbuoti kad pagerinus sąlygas g y 

Amerikos moteris yra ištikimos ir progresiviškos
venimo mušu moterių ir vaikučiu, ir galima pilnai
Amerikones, ištikimos globėjos savo namams ir sa
atsiremti ant Hardingo acįnkiistracijos kad ji su
vo vėlavai. Jos žiures kad OLD GLORY ir vel buspagelba mušu moterių veikėjų praves visas reika
„ symbolas, didus ir pilnas Amerikoniškas laisves,
galybes, progreso ir šviesa visam pasaulyj. Jos bal-

3-jų Veiksmų 4 Paveikslų Tragedija
Rengia
Teatr. Kliubas "Lietuva'
Po Vadovystė
Artistės Une
Babickaitės

Per šia didele kare jos daugiau davę negu bent
vienas iš musų; nes negali būti didesnes aukos, kaip
auka motinos, pačios sužieduotines. Ju pasišventi
mas, ir darbas pagelbėjo pataisyti visus trukumas

suos už žmones ant kuriu galima pasitikėti, kurie
vadais Republikonu partijos, o jais yra:

Harding ir Coolidge

St & '&

i

f. f

%

Republioan
^
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lingas reformas.

"KERŠTAS
•V

Moteris su są¥Q < Įgautomis
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National

Committee

