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Lenkų Socijalistas Daszynski Tvirtina, kad Vilnius Turįs Priklausyti Lenkijai
Pienuojama Prašalinti Lenkus
iš Vilniaus
Tuo Darbu Užsiims Tautų Sąjungos Komisija
LENKAI NIEKUS KALBA
APIE ZOLIGOWSKĮ.

BUS MĖGINAMA PRAŠĄ
LINTI LENKUS IŠ VIL
NIAUS.

Užėmimas Vilniaus — VaršaMatyt. Vilnius bus izoliuotas
vos sugalvojimas.
nuo pasaulio.
Varšava, Spal. 15 (Rašo an
Londonas,
Spal. 1"). — Tš
gį, laikrašč. korespondentas).
Kauno laikraščiui Times pra
— Jeigu ir tolesniai kai-kurios
nešta jog Tautų Sąjungos ko
šalys į dalis bus skaldomos,
misija iš ten iškeliavo į Suval
tuomet žemlapių dirbėjai nekus trečiadienio ryte Vilniaus
kuomet nesuspės apsidirbti.
likimo reikalais.
Jau šiandie mokvklu vaiManoma, jog Sąjungos ko
»

4.

kams, mokinanties geografijos,
yra sunkenybių žemlapyje su
rasti tok i4 Estonija arba Baltgudijų, arba susekti kokius
nors Lenkijos rubežius.
Nauja valstybė.
Kad štai tomis dienomis ap
sireiškė nani» valstybė, kažko
kia "Centralinė Lietuva/!
Ligšiol apie ta atskira valstybe niekur nebuvo girdima.
Ačių Lenkams ji yra sugalvo
ta su /tikslu susiaurinti Lietu
vos rubežius ir kiek palaukus
tą "Centralinę Lietuvą" su
lieti su Lenkija.
Neturi bendra su Lietuva.
Nors Lenkai naują valsty
bę pavadino "Centraline Lie
tuva' ' ir Vilnių pagrobę ten
pastatė savo agentą Zeligo\vskį, tečiaus ta nauja " valsty
bė' ' neturi nieko bendra su
Lietuva.
Visoj "Centralinėj Lietuvoj"
šiandie plevėsuoja Lenkų vė
liavos. Jon^įskaitoma miestai:
Vilnius, Gardinas ir Lida.
Nors Lenkai ginasi gen- Že
ligovskio darbų, bet čia nesis
lepiama kalbant apie naujos
valstybės likimą.
Jos likimas suprantamas iš
to, kad jos visi organizato
riai yra Lenkai, Lenkų vyriau
sybės tam tikslui paskirti.
Socijalistai nori Vilniaus.
Lenkijos
vice-premjeras
Daszynski, žinomas Lenkų socijalistų vadas, pareiškė, jog
Lenkai jokiai svetimąjai ša
liai ar tautai neleis maišyties
į jos reikalus. (Tad sulig to
socijalisto žodžių, Vilnius esąs
Lenkijos reikalas).
Sako, Lenkija pasiketinusį
ten įsteigti kaipir kokią nuosavąją Monroe* doktrinos rųšį.
Anot vietos laikraščio Kurjer Poranny, Daszynski pasąkęs:
"Vilnius arba turi pasilikti
liuosa valstija, arba susijungti
su Lenkija. Ta tauta, kuri už
puls Vilnių turės karą su Len
kija."
Tas reiškia, kad gen. Zeligowski Vilnių paėmė su Len
kijos vyriausybės žinia.
//-

misija pasidarbuos paskirti
komisiją, kuriai bus pavesta
kontrolė pertraukti visokį su
sisiekimą su gen. Zeligow.skio
divizija Vilniuje. Gi jei Varša
va taip karštai užsigina gen.
Zelik"owskio darbo, tad ji bus
priversta pertraukti visokius
rvšius su ta divizija.
v. .
Nieko bendra su Zeligowskiu
Be to, p a n e š t a , jog prama
tomas Lenkų armijos puoli
mas prieš Kauną tenai rimtai
neaptariamas.
Lietuvos vyriausybė tuo tar
pu atsisako kokius nors santikins arba tarybas turėti su
gen. Zeligowskiu.
Svetimų šalių misijos sugryžo Kaunan.
Sapieha pasiūlo tarybas.
Lietuvos delegacija (atsto
vybė) Londone iš Kauno gavo
oficijalę depešą, jog Lenkijos
užrubežinių reikalų ministeris
Sapieba pasiuntęs Lietuvai no
tą.
Sapieba sako, jog Lenkai
sutinką pertraukti*kovą su Lie
tuviais ir apsistoti dabarti
nėse linijose. Pasiųlo jis Lie t
tuvai pradėti taikos tarybas
Varėnoje.
Pirmiau turi apleisti Vilnių.
Lįetuva, pareiškiama depešoje, sutinka stoti tarybosna
su LenkaR Bet reikalauja, kad
pirm to Lenkų karuomenė
kuoveikiaus apleistų Vilnių ir
kad Lenkų vyriausybė aiškiai
pareikštų gavo atsinešima \
taip vadinamą gen. Zeligowskio ir Abramovviczio valdžią
Vilniuje, nesiunčiant ten jai
jokios karo medžiagos.
Abramowiez yra žinomas
Lenkų naeijonalistų partijos
vadas.
KUBA ŠAUKIASI PA
GELBOS.

ARMĖNIJA SAUKIASI
AMERIKOS PAGELBOS.
Jai grūmoja Turkai ir bolše
vikai.
Konstantinopolis, Spal. 15.—
Armėnijos vyriausybė įprašė
Suv. Valstijų karo laivo Borie komendanto pasiųsti pro
testą Wasbingtonan prieš" Tur
kus- nacijonalistus, kurie užT
puolė Armėniją ir laužo tai
kos sutartį. Turkai naciona
listai įsibriovė Armėnijon.
Pastaroji šaukiasi Suv. Vals
tijų pagelbos.
Artimieji Rytai išnaują už
siliepsnojo, kuomet Turkai ėmė progresuoti Armėnijoje.
Pastarosios armija neįstengs
ilgai atsilaikyti.
•l^aivo Borie komendantas
čia Suv. Valstijų ambasadai
l>evieliu telegrafu pranešė apie
Armėnijos protestą. Armėnų
geležinkeliams trūksta kuro.
Dėlto negalima kaip reikiant
kilnoti karuomenės.

GAL PAKELS PROTESTĄ
PRIEŠ RUSŲ LENKŲ SU
TARTĮ.

ITALIJAI GRŪMOJA
BETVARKĖ,

Čia apeina nepaliečiamybė
Rusijos.

DARBININKAI VISUR PA
KELIA RIAUŠES.

ITALIJOJE STREIKAI IR
ŽUDYMAI ŽMONIŲ.

Londonas, Spal. 15. — Itali
joje betvarkė aršėja, splig gau
tų žinių iŠ Rymo.
Devyni žmonės nužudyti
riaušių metu San Giovanni RoUžgrobta amerikoniški
tundo; keturi nužudyta Bologdaiktai.
na, ic vienas Milane.
Turkai nacijonalistai Armė
Sužeistų daugybė.
nijoje paėmė stotį SarikamyBolognoj į keletą viešbučių
ah geležinkelio, einančio į Ka- pamesto* bombos.
rsą. Tenai jie pagrobė daug
visokios medžiagos, prigulin GREITAI GALI SUSITAI
čio* amerikoniškam pašelpos
KINTI.
komitetui.
Anot Armėnijos vyriausybės,
Paryiiua, Spal. 15. — Iš Ry
mieste Baku Rusijos bolševi gos pranešama, jog bolševikai
kai organizuoja kampaniją su Lenkais, matyt, ligi Lapkri
prieš Armėniją. Bolševikai čio l d. pilnai susitaikins.
nuomoniauja, jog Armėnų ar
mija tarnauja talkininkams ir
ji*yra kaipir kokia priešaki
nė sargyba talkininkų armijai.
•

ORAS.

Chicago. — Šiandie ir ry
toj nepastovus oras, gali but
Gauta žinių, jog kaip Turkai,' lietaus. Vidutinė temperatūra.
taip bolševikai darbuojasi sug
riauti Gruzijos nepriklausomy
bę. Tad pastaroji nusprendusi
paskelbti visatiną mobilizaci
By GENE
ją. Kiek žinoma, Armėnai neoficijaliai paremia Gruzinus.
Priešais bolševikų misijos
bustą Tiflise aną J$j&n§ buvo
suorganizuota Gruzinų demon
stracija. Tūkstančiai žmonių
kaip vienas išreiškė nepasi
tenkinimą bolševikais.
Bolševikų komisaras Kirov
mėgino pakalbėti į "susirinku
sias minias. Bet jo balsas pra
gaišo,
minių
šauksmuose:
4
<Melagis!" "Išdavikas!"
Amerikoniškas konsulis Tif
lise į ten iš Alexandropolio
atšaukė amerikoniškos pašelpos organizacijos artimuose
Rytuose narius.
Gruzija mobilizuojasL

v

Atsisako klausyti savo vadų.
Washington, Spal. 15. —
Cia patirta, jog Amerikos vy
riausybė, matyt, ne tik nepri
pažins bolševikų su Lenkais
padarytos taikos sutarties, bet
dar pakels protestą už skaldy
mą Rusijos teritorijų be aiš
kaus sutikimo pačių Rusų.
Sakoma, jog Suv. Valstijų
vyriausybė prieš tai nepradėsianti jokių žygių. Bet tik kolkas nepripažįsianti bolševikųLenkų sutarties. ' į

Rymas, Spal. 15. — Šiuo
kartu Italijai ima grūmoti vi
dujinė betvarkė, jei jau n* pa
ti baisioji anarchija, tfia gy
ventojai svetimšaliai, skaity
dami Italų laikraščiuose apie
galvažudystės, užmušėjystės ir
kitokius laužymus šalies įsta
tymų, pramato revoliuciją.
Neklauso vadų.
Su revoliucija nėra juokų.
Tečiaus darbininkuose apsi
reiškimai nepanašus į galimą
revoliuciją. Revoliuciją vesti
reikalingas susi klausimas. Gi
čia darbininkų minios tiesiog
ima neklausyti savo vadų ir ei
na aklai ir pulasi kaipir ko
kių pajautimų vedamos. Toks
pasielgimas — tai pirmas žin
gsnis anarchijom
Daugel vietose darbininkų
vadai ir viršaičiai padaro su
tarimus su fabrikantais. Bet
darbininkai tuos nutarimus
laužo užgrobdami dirbtuves
arba pakeldami streikus.

Ties Ray mokykla, 5631
Kimbark ave., automobiliam*
suvažinėtas žaidžiantis 7 metjų
vaikas Harold Sollien.

Washington, Spal. 15r — Sa
APIPLĖŠTAS BANKOS
loje Kuboje pakilo finansinis
PASIUNTĖJAS.
krizis. Kubos respublikos vy
riausybė šaukiasi pagelbos
Sixty Third and Halsted
Suv. Valstijų.
State Savings bankos pasiuntėjas Marks apiplėštas. Pa
PIRKITE LIETUVOS VAL imta apie $6,000 pinigais ir
STYBĖS BONŲ.
čekiais.

Nusprendė pakilti streikas
anglekasiai.

Londonas, Spal. 15. -— An
glijai grūmoja baisus industrijinis krizis, kokio nebnta ša
lies istorijoje.
Anglekasių organizacija at
metė vyriausybės pasiūlymą ir
nusprendė šito pirmadienio ry
te pakilti streikan.
Anglekasių streiką galės
sulaikyti arba koks vyriausy
bės arba pačių kasyklų savi
ninkų nusileidimas, ty. naujas
pasiųlymas.
Gi jei tas nebus padaryta,
pakils streikan 800,000 angle
kasių.
&

LIETUVA PAVOJUJE.
(Pranešimas).
Ar leisime Lietuvaį-čuti? Jei
ne, tai ką šiandie turime dary
ti?
Tuo tikslu A. L. R. K. Fede
racijos apskritys Chicagoje su
šaukia bendrą Lietuvių viešą
jį susiilokuna šito Penktadie
nio vakare, Spalių 15, šv. Jur
gio parap. salėn, Bridgeporte.
Prasidės 8:00 P. M. (vakare).
Suslrinkiman ypač pakvie
čiamos visos Lietuvių organi
zacijų ir draugijų valdybos
ir visi Lietuviai veikėjai be
skLtumo pažiūrų.
Federacijos Apskričio
Komisija.

Milijonai neteks darbo.

Nebūtų dar tiek daug vargo,
jei streikas paMestų tik vienus
anglekasius. 3 e t kuomet tie
sustos dirbę, bedarbė palies
milijonus darbininkų kitose
darbo šakose.
Tai labai rimta padėtis vi
sai šaliai. Taip rimta, kad
daugelis tuomi labai susirū
pinę.
,
y
Pati vyriausybė viekai sakor
si nieko nedaranti iš to krizio,
nes esanti pilnai pasirengusi.
Bet ištikrųjų vyriausybė, be
Nepaprastas nuotikis.
abejonės, taippat pramato di
Italijos darbininkų betvar delius .daiktus.
kės visas centras yra Turine.
Bus uždarytos dirbtuvės.
Tenai žinomos betvarkės me
tu soči jai istų radikalų teis
Clevelando, Yorkshire, plie
mas du žymiu žmogų nubau no dirbtuvių distrikte* sako
dė prie sunkiausių darbų plie ma, išdirbėjai pasirengę strei
no liejyklose. Abudu prista ką sutikti uždarymu visų dir
tytu prie darbo. Pasekmėje btuvių. Tas pat esama ir kito
radikalų gvardija darbo metu se pramonijose.
abudu nužudė.
Anglekasių organizacija yra
feis nuotikis daug ką pasa sąryšyje su geležinkeliečių ir
ko.
transportų darbininkų organi
zacijomis. Jei viena kuri orga
nizacija pakelia streiką, tad,
sulig sutarimo, turi sustreikuo
BYRNES
ti ir kitos dvi organizacijos.
Taigi, sustreikavus anglekasiams pakils streikan kaip
geležinkeliečiai, taip transpor
tų darbininkai. Sustojus traukiniams^ šalyje viskas turi su
stoti.

THINGS THAT NEVER HAPPEN

SAVAŽINĖTAS VAIKAS.

ANGLIJAI GRŪMOJA IN
DUSTRIJINIS KRIZIS.

KINIJA EUROPĄ APRŪPI
NA MILTAIS.
Tai pirmas nuotikis Europos
istorijoje.
Hague, Olandija, Spal. 14.
— Pirmukart Europos istori
joje pasitaiko, kad Kinų mil
tai pasirodė Europos turga
vietėse. •
Tai nauja Kinų industrija.
Pirmiau Kinija pati didelę
kiekybę miltų parsitraukdavo
iš Amerikos. Gi pastaraisiais
metais Kinijoje pradėta ga
minti nuosavus miltai. Dauge
lis amerikoniškų miltų firmų
neteko turgaviečių Kinijoje ir
savo miltams ieško vietos pa
čioj Olandijoj.
Kinijos miltai gėVos koky
bės, bet patsai miltų gerumas
kiek menkesnis už ameriko
niškus miltus.xfTų Kinų miltų
atvežita ir Olandijon. Su var
totojai maišui (220 svarų) mo
ka 46 florinus
(normaliai
$18.40).
Olandijoje mėsa atpigo. Nes
daug šaldytos mėsos atvežta
iš Argentinos. Ji yra nebran
giGOOPER MIR£ LIGONI
NĖJĘ.

Užpuolikų aną rytmetį pilBRYAN SKELBIASI GERAvan pašautas Cooper mirė ligo
v DĖJU.
ninėje. Policija paieško pikta
Washington, Spal. 15. —Ži darių.
nomas demokratų partijos šu
las Bryan kalbėjo čia "World
SUSTREIKAVO GYDYTO
Brotherhood ,,
organizacijos
JAI IR DENTISTAI.
kongrese.
Jis pareiškė, jog karo sko
Berlynas, Spal. 15f — Cbelos pasauliui neduos ramybės. mnitze sustreikavo visi mies
Talkininkai yra skolingi Suv. tiniai darbininkai. Prieš tai pa
Valstijoms dešimtį milijardų. kilo gydytojai ir dentistai. Ši
Kad tas skolas atiduoti, jie tie pakėlė kontr-streiką.
plėš nugalėtojus. Tam plėši
mui nebus galo ir tas, kiek
palaukus, pakels naujus karus.
Kad to išvengti, sakė Bryan
tegul Suv. Valstijos atsisako
Svetimų šalių pinigų vertė, mai
nuo tų skolų ir tegul talkinin nant nemažiau $25.000 Spalių 12
kai nieko neima nuo nugalėtų buvo tokia sulig Merehanta Loan
šalių. Tuomet Suv. Valstijos and Truat Co.:
tuo savo pasielgimu galės pa Anglijos sterlingų svarui
$8.52
NEKUOMET TAIP NĖRA.
naikinti karus ant visuomet. Lietuvos 100 auksinų
1.62
Bryan peikia iškalno pasi Lenkijos 100 markių
— Argi aš tavas senai neintikinau, k:ad tu esi dešimt} kar
.44
rengimą į karus. Sako, tokie Vokietijos 100 markių
1.82
tų išmintingesnis už mane?
— Kad taip, tad verčiau aš pašauksiu iš beprotnamio ve pasirengimai jokiuo būdu ne ^Prancūzijos už $1.00 14 fr. 78
Italijos už $1.00
24 1. 95
gali sulaikyti karų.
žimą,
J

PINIGU KURSAS.

Šeštadienis, Spalis 16, 1920 m.

DRIUGAS

piaigų ~jų laikraščiams, drau rai yra, bet nevisi mato, kad
nių tarp pramokusio skaityti
gijoms, bet kaip į tokią drau tas viskas yra daroma veid
Jau Atspausdinta Ir
fJįmtUYTŲ KATALIKŲ DIEKRASTI8 piemenuko ir tarp mokslininko
giją papuola tai ir išlipti «un- mainingai suklaidinimo tikslu.
Parsiduoda
išradėjo, taip yra tūkstančiai
Čeko-Sla-vokų
laikraščiai
Seni jau laikai Kada tai į mokslus, iki galva gerai ne ku ir tęsia toliaus. Viena, kad
laipsnių ir žmonių susėjimo
neapsakomai naudinga dvasiško
c*** hmmmm išskyra* Bmštmmtm
žmonėms
aprašinėja
Ryma,
prieš
penkiolika
metų
augome
apipliko.
Visai
užmiršau
apie
jie
yra
labai
žemai
doroje
nu
srytije. Jeigu mes nenorėtume
turinio knyga
PRENUMERATOS KATU A:
kaipo
didžiausią
respublikos
OBIOAGOJ IR UŽSEENTJE:
žinoti šitos sryties civilizacijo kartu netoli nuo augštų Dubi- savo saldžių ir nekaltų dienų puolę, o antrą sunku pasitrau
Metanu
. . . . . . . . ^ . . . $8.00
sos kalnų, tarp juodų pušynų draugus. Girdėjau kada tais, kti nuo draugų, kad jie ne- priešą, kaipo persekiotoją jų
je,
tai
mes
ne
visą
civilizaci
Pusei Metu, . .,.:«;. .ar.->•£•• • 4*00
jų kalbos ir tautinės dvasios
f f
ją savintumės. Tai butų klai ir baltų beržo miškų. Mes vos kad jiedu išvažiavo į Ameriką. jaoktųsi.
iUV. VALST.
slėgėją. Rašytojai, istorikai,
Metams
$6.00 da.
pradėjome vienas kito nebijo Kad Petras Lietuvoje dar ap
n
Ar
jie
ateina
pas
tamstą?
Pusei Metų
5.00
novelistai,
kalbėtojai
eina
Audėno apdar
$1.20
Liūno klaida yra, kad jis ne ti. Per sodžiaus ir viensėdijos sivedė labai dorą ir darbščią klausiu Anitano. Tai kai kur
Prenumerata, mokaai Iškala o. Lai
tas skaitosi nuo užslražymo dienos pažymėjo to svarbaus ir rei laukus susitikdavome ant ravo kaimyno dukterį, o Povylas sutinku, tai užsiprašau ir pa prieš katalikų Bažnyčią. Jeigu
Kailio apd. (auk.) $1.80
ae nuo Naujų Metų. Norint permai
Čeko-Slavokai
katalikystę
iš
kranto,
kuris
skirdavo
kaimo
vedęs
Amerikoje.
Kad
jiedu
ir
valgydinu.
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir kalingo dalyko, kuris beabejoiiiygj-nt
•Draugo'
laikys, tai bus didelis stebuk
senas adresas. Pinigai geriausia sių nės buvo
ir viensėdijos savastį. Vieni seserį Mortą dar neištekėjusią
Lietuvos
Dukterų
O
kaip
jų
sesuo
Morta
gyve
sti isperkant krasoje ar ezprese "Mo2334 80. Oakley Avenue
ney Order" arba {dedant pinigus 1 surengtame pokylije. Bet jei vienoje ravo pusėje, o kiti ki pasiėmę į Ameriką. Kad vyrai na! Morta, tai nesulyginsi nei las.
ČJeko-Slavokijos
k
a
t
a
l
i
k
a
m
s
registruota lalSką,
Chicago, m.
gu jis butų pamintijęs apie tai, toje išsipasakodavome visą ką suaugę, kaip ąžuolai. Aš ma su Povylu, nei su Petru. Ji už
"Draugas" Publishing Co. amžinų dieną, nebūtų to pa žinojome ir girdėjome nuo sa niau, kad jiedu pasieks savo sidirbo apie porą tūkstančių reikia paramos. Svarbiausia
2334 S. Oakley Ave. Chicago. peikęs. Pagalios straipsniai vo namiškių arba užklydusių tikslą. Užsidirbs Amerikoje ne dolierių ir gerą vyrą gavo: nei parama-tai užlaikymas katali
Tel. Roosevelt 7791.
peikiantieji tokius
dalykus svečių. Neapleisdavome neiš mažai karo laiku pinigų, su ruko, nei geria. Gyvena Morta kiškos spaudos. Jie turi dien
raštį "Chech" su 2000 skaity
niekuomet netelpa "Drauge". pasakoję savųjų gyvulių var šelps savo tėtušį dar gyvą žtl- kaip rojuje.
toju. Bet to dienraščio kaina
Liūnas nepeikė Lietuvių už dus, ydas ir kitokias geras ar galvį, padės ir kitoms varg
Perkėlė savo ofisą po num.
Dar kalbėjome ilgai apie yra ne visiems prieinama, nes
pasisavinimą gražesniųjų civi ba netikusias ypatybes. Pasi šėms seserims.
Kokiu tai netikėtu būdu ir man ir Antanui pažįstamus ftruksta kapitalo jam išleisti. 4729 So. Ashland Avenneįį
lizacijos vaisių žmonių susėji dalindavome įdėtu abrakėliu
Specialistas
mo srytije. Jo visa mintis bu pusvakariams ar priešpiečiams aš, jau suaugęs vyras, patekau mūsų kaimynus ir parapijonis Pragoję išeina katalikų vaka 1
rinis
laikraštis
"
L
i
d
"
(Liau
JDŽIOVV, MOTERŲ ir VYRŲ O G Ų
vo apie tuos trukumus, kurie parodydami kieno duona yra į Chicagą. Sėdžiu pasirėmęs Amerikoje. Vieni gyvena dorai
dis) lasai puikus mėnesinis Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo
dar liko neprašalinti mųs ėji baltesnėj kas dar prie to turi nedideliame kambarėlyj ir mą ir pinigų turi, o kiti nupuolę
laikraštis .su 40,000 skaitytojų, 2 iki 5 po platų; nuo 7 iki 8:10
me pirmyn civilizacijos keliu. me sviesto trupinėlį ir sūrio. stau apie tą visą, kas tik už doroje ir tikėjime cicilikauja
vakare. Nedėliomis 10 iki 1.
bet ir jam trūksta finansų.
Atsinešdavome vieną, kitą klysta į mano nepertrukstan- arba laisvamaniauja.
Nebuvusiam tame pokylije,
n
Telefonas Drexel 2880
Prezidentas
Masaryk,
kata
kurį gražiai aprašo Satyre Rusų liaudies mokyklos kny Čių minčių tinklą. Sako, žmo
Atsisveikinęs su Antanu, il
liku gimęs, bet dabar tapo ag
gą.
Rodydavome
savo
sklandu
gus
atėjęs
ir
norįs
su
manimi
sunku žinoti ar Liūnas nekly
gas valandas mąsčiau apie
nostiku ir eina prieš Bažnyčią.
Pokyliai ir Lietu- do matydamas tenai šiokių to mą skaityme, skaitliavime tar pasikalbėti. Atsiminiau, kad tuos du mano draugus. Kaip Jis
tį m m m m '» • m m m m m m » • m » • • '• m f •
»»
mano,
kad
katalikų
Baž
vieną
savo
parapijoną
ir
pažį
dami
nekartą
taip
maskolių
kių trukumų. Bet tas mums
tos senai jau praslinkusios va
nei nesvarbu, nes čionai nesa žodžius, kad ir patys jų turi stamą esu užprašęs pasikalbėti landos, kada apsėdę ratu nedi nyčios ir Čeko-Slavokijos tai
ka yra negalima. Katalikai n
me asmenų teisėjai. Svarbu nio nesugraibydavome. Mat apie Petro ir Povylo likimą.
Praktikuoja 29 metai
delę duobutę pievoje, pripiltą
Liimas papeikė Chicagos
Ofisas 3149 So. Morgan St.
Antanas inėjo į mano kam ąžuolo gilių, mušėme kitais gi nieko negali tikėties iš Masa
reikėjo pasirodyti vieniems
principas,
Kertė S2-ro St.,
Chicago, UI.
Lietuvius sudariusius pokylį
prieš kitus, kad mokame dau- barėlį ir pasisakė kas esąs. liais atspėdami ateities laimę; ryk 'o, nes jis yra šalininkas
SPECIJAJLJSTAS
Principas-gi
yra,
kad
gerai
puikiame viešbutije. Satyre tą
Perstatė man savo sūnų aštuo kada jaunystė šypsojosi vie "tautiškos" bažnyčios. Val Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
giaus.
daro
Lietuvai,
kurie
neužmirš
niškų ligų.
skaudžiai pajuto. Jos jausmą
džia ir masonų įtekmė nema OFISO VALANDOS:
nių
metų
amžiaus
aprėdytą
niems
saldžia
ir
skaisčia,
o
ki
Nuo 10 ryto
Spėliodavome kas kuomi bu
galėtume išreikšti savo žo ta tobulinti savo tautą ir
iki
3
po
pietų,
nuo
6
iki 8 valan
žai gelbsti naujai atskalai, o
kaip
lėlytę.
Papasakojo
kada
tiems
liūdna
ir
karčia
ateitimi.
žmonių
sueigų
srytije,
kaip
sime. Man kiek daugiaus buvo
vakare.
džiais: "Nejaugi dėlto kad mes
Masaryk yra masonų geras daNedėliomis
jis
išvažiavęs
iš
Lietuvos
į
Anuo 9 iki 2 po p i e t
Užeidavo
valandų,
kada
norė
Lietuviai ar Lietuvės, tai tu kad ji yra tobulinama mokslo, vilties pasiekti augštesnį mok meriką, kiek visokio vargo ir
Telefonas Vards #87
draugas
ir
Čeko-Slavokijos
davau ir dabar trokštu bėgti
muzikos, pramonės ir kitose slą, kaipo penkios dešimties
«•
K
rime draugiškus pasilinksmini
prezidentas.
sunkumo
matęs
iki
pripratęs
prie
Povylo
ir
Petro,
pažadinti
srytise.
dešimtinių ūkininko sūnui. Tai
mus rengti tik drėgnose para
Mesv labai prijaučiame savo
Laikraštis turi teisės pami aš ir sakydavau savo drau prie Amerikos darbo ir papro juos iš miego, bet vėl jaučiuo
pijų svetainėse drauge su
broliams Čeko-Slavokijos ka
nėti klaidas ir trukumus, pa gams dešimtininkų sunams: čių, kalbos. Esąs jau vedęs vie si begaliu, mano jausmai be
spjaudančiais vyrais, krikštalikams. Jų dvasios liga yra
darytus toje srytije, bet kuo vieną kartą, kad aš busiu ku nuolikti metai ir turįs gerą pasekmių.
taujančiais vaikais ir nemo
didelę ir sunki. Ji persimes į
IilETUVIS
met jis juos pažymi nepažy nigu, kitą kartą kokiu ten raš Lietuvę pačią. Turįs užsidirbęs
Ar
ilgai
judu
miegosite
tam
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
kančiomis apseiti moterimis.
Ofieaa ir Gyvenimo vieta
mėjęs gerumo, tai turi prisi tininku, daktaru. Kartais ką apie penketą tūkstančių dolie sybių naktyj, ai* nenuves jus šiaurius į Lenkiją. Bet mes
Nejaugi nusikalstame savo tau
S252 South Halsted Street
pažinti, kad jam pasitaikė nors dailiai išdrožęs iš me rių ir nebijąs grįžti ateinan laimės spindulys prie skaisčiai turime vilties. Kaip 1875 m.
Ant viriau Uaireraal Stote Baafc
tai, kada retkarčiais po ilgų ir
Kulturkampfas išvalė Vokieti
Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo
čiais metais į Šiluvą.
klaida.
tekančios
įsaulutėsf
Ar
jus
at
džio:
arkliuką,
karvutę,
ratu
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 vak.
sunkių darbų suseiname pasi
jos katalikiją, kaip 1906 ra.
Perėjome
prie
Povylo
ir
Nedėliomis nuo 10 iki 2.
menate jūsų prakilnius jauny persekiojimai sustiprino Baž
kus, sakydavau, kad busiu tuo* Telefonas Tardą 2644
linksminti vien tie, kurie il
Petro,
kurie
mane
labai
įdoma
mi, kurs tiltus stato, kuliamas
stės pasižadėjimus f Savo žilo nyčią Prancūzijoje, taip bus su
1000,000 DOLIERIŲ U E
gesnę savo amžio dalį pralei
vo.
mašinas dirba.
senelio tėtytės šiandienines Čeko-Slavokais ir jų kaimyTUVAI.
dome mokyklose ir jose įgavo
Antanas žemaitišku papro
5fv
Mano jaunystės dienų drau čiu trumpai ir kirstinai atsa ašaras, rymančio ant Dubi sos
me bendrų jausmų bei įpročių,
nais.
išrodančių gan keistai ir sun
Auksinų Jau Lietuvoj. gai Petras augštokas ir liesas, ko: vaikai gerai pradėjo gy kalno tarpvartyj? Miegojęs,
J. P. Poška.
atbusk!
Povylas
žemas,
apvalus,
kaip
kiai išpildomų mųs mylimiems
venti, sveikatos netruko, bet
Amerikos Lietuviai katali
kad nulietas, sakydavo, kad
bei gerbiamiems, bet mažiau
s
A. Spaknis.
3197 So* Morgan Street
dabar geria, savųjų pačių ne
kai, suvažiavę L. R. K. Fe
jiemdviem sunku bus eiti į
tesimokinusiems broliams ir
CHICAGO, HiLDtOIS
/
užtenka, žinai, prie socdjalistų Chicago, 111.,
deracijos kongresan, WaterTelefonas Yands 5032
Akademijas ir būti ponais, nes
seserims. Mes jų nepažemina
priguli, tenai viskas galima Spalio 12 d., 1920 m.
bury, Conn., ir išgirdę Tėvy
Valandos: — 8 iki 11 is ryto:
tėvukas neturi pinigų, o daug
me, tik nenorime uždėti ant jų
Žinių
Žinelės.
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
daryti.
Aš
nepasitenkinau
to
nės pagelbos šaukiantį balsą,
mis
nuo 5 iki 8 vai. vakare.
esą šeimynoje: šešios seserys ir
to, kas jiems sunku."
ČEKO SLAVOKIJOS KATA
mis
taip
liūdnomis
žiniomis
ir
nutarė, kad Tautos Fondas pa
Vilnius. Lietuviams visiškai
H *
jiedu
sunūs.
Vyresnios
dvi
se
LIKAI
PERSEKIOJAMI.
Nors tų žodžių nėra Satyrės rengtų vajų Lietuvos laisvės
prašiau apipasakoti man visa,
jau atgavus Vilnių, prasidėjo
serys:
Kazė
ir
Elzė
ištekėjo
ir
straipsnije, bet tuos jausmus reikalams.
kaip tad taip atsitiko su to
lankymas jo. Vieni atkeliau
vos
tėtis
sutaisė
dalies
po
vie
("vko-JSIavokų
katalikai
turi
Lengvai galima išskaityti iš jos
davo taip sau pamatyti Lietu
L. B. K. Federacijos, Tau ną šimtą rublių ir po karvę da kiais rimtais vyrais.
pergyventi sunkius persekio
rašto." Turbūt visoje Lietuvo tos Fondo bei L. R. K. Rė
vos sostinę, taip daug visa ko
Mat, sako, šičia Amerikoje
vė.
Tai-gi
jiedu
sakė
eisią
į
jimo
laikus.
Jie
turi
kariauti
je neatsiras nei vieno žmogaus, mėjų Dr-jos valdybos savo
pragyvenusią ir iškentėjusią,
yra paprotys laikyti burder1900 S. Halsted Str.
Ameriką
ir
tenai
užsidirbę
pi
už
tikėjimą
ir
už
savo
pilietiš
galinčio papeikti tuos jaus susirinkime, Federacijos raš
gi
kiti
keliavo
tikybiniais
tik
Tel Ganai 2118
nigų sugrįžę nusdpirksią ne nink u <-pa vienius vyrus arba kas teises ne tik su tikėjimo
mus.
slais. Šie pastarieji lankėsi
Valandos: 10 ryto iki 8 •;
tinėje, Spalio 7 d., 1920, septynias dešimtines, kaip tė moteriškes prie šeimynų. Vy
priešais, bet ir su pačia %alGyvenimas
Pasilinksminti
turi teisę atsižvelgdami
ne tik pavieni, bet didžiausio
į
momento
rai
kortuoja,
išsigeria
po
bistis turi, bet po dešimts. Pirkdžia, kuri tapo didžiausia Baž
2811 \V. «3rd Str.
kiekvienas kas dirba. Ir advo svarbų ir ūmios Lietuvai pa
_,.
,ki eina šokti su gaspadinemis nyčios priešininkė. Bedieviai mis, skaitlingiausiomis minio
y.
m
Tel Prospect 3466.
katas ir gydytojas ir vargo gelbos reikalingumą, nuta sią gražius ratus, arklius nu- 1 - '
mis — tai maldininkai. Tokia
, , , v.
rn . •
susijungę su protestonais^ /so
ninkas ir vaistininkas ir ste- rė: kad surinkti Lietuvos lais v v
. !
,
| ir pradeda bučiuotis. Taip bumaldininkų kelionė turėjo įeijalistais
prieš
katalikų
Baž
. „
.
nografė ir sankrovos vedėja ir vės reikalams 100,000 dolierių sertus, geras pieningas karves, ,
D .
Tf ,
vykti Rugsėjo 12 d. iš Kauno.
. *r
. .
.
v vo su Petru ir Povylu. Jie tu nyčia. Atsirado daug judošių
,'
mokintoja yra lygiai žmonės Lapkričio ir Gruodžio mėne kimų pieno, sūrio ir sviesto uz- r e..
Tel. Drover 7042
J. i • -i •
T^ I I J
i •
J° g^ras ir doras paeias. ir jie sudarė taip vadinama
Kretinga. Gauta žinių iš
!.
, ,
, . ,
ir turi lygių pasilinksminimo siuose. Taigi šiuomi kreipia teksiąN iki pat Kalėdų, o kaip ^ ,
.
v
.
\ , . . • Petrui sakiau, kad neleisk pa tautinę
bažnyčią.
Politiką, Palangos, ka<l Latviai iš Fa
v.
• * i
a.
teisę.
mės į garbingų dvasiškiją, i važiuosią nušertais arkliais į ix.
U E T i n S PE9TTISTAS
....
\ ,
;
• . cios pnes karą, bo pats pas- spauda ir mokyklas jie pagrie langas gimnazijos išsigabeno
T_
Jeigu jie ir jos jaučia, kad I-T. F. skyrių vaidyba* ir šiaip Sidlavą,
R Valandos: nuo f ryto iki 0 vak.
tai net poną Kantri- , .
. . .
•* • • vr 11 •
sau fizikos įrankius, vertus a, «.
• ;, •
i , - kiaus i niekus išeisi. Neklausė bė į savo rankas.
Seredomis nuo. 4 lig" 9 vakar*
tas pasilinksminimas būva pil visus tėvynainius, neatidėlio ma arba
otravin.ski
pralenksią.
,
,
,
,
,
4713
SO. ASHLAND AVENCK
Neilgai man teko piemenėlio
Tos klaidos vadai visokiais pie šimtą tūkstančių auksinų.
nesnis bei malone^«4£~ šviesio jant rengties į darbų, kad ko'
^ *
* manęs ir dabar badauja, net
arti 47-tos Gatvės
je salėje su gražiai išpuošto daugiausia Lietuvai pagelbos rytines prieš saulėtekio dainas neturi nei vienai dienai paval budais šmeižia ir diskredituo
Šilalė. (Tauragės apskr.).
dainuoti, pripildyti nekaltu tė
ja katalikų Bažnyčią ir jos
mis sienomis su puikiai išklota suteikus.
gyti. O toks vyras!
Žmonės geidžia savyvaldų ir
vų
balseliu
plačiuosius
Žemai
tarnus.
Viename
atsitikime
fa
asla tarp gražiai pasirėdžiusių
•K
Tautos Fondo skyrių valdy
Su Povylu yra tas pats. Tu
gauna
*jąs,
bet
gavę
apsilei
|
Telefonas
Boulevard
9109
draugi] ir draugių, tai niekas bos tuojaus sušaukit susirinki tijos miškus, drebėti rudens ri gerą ir išmintingą pačią, bet natikų vadas Hofer'is sukur
džia. Šilalės valsčiaus valdy
rytinėse šalnose, karklo dūde
stė
žmonių
minią
užpulti
kle
negali jų peikti užtatai.
mus, organizuokit kolektorių
nei jam £os užtenka, nei turi
ba taip apsileido kelių taisy
lę dūduoti. Pabaigęs pradinę
boniją
ir
nužudyti
kunigą.
Lietuvių tauta turėjo daug būrius, eikite per stubas,
kuorui maitintis. Klausiu, kaip
me, kad negalimas beveik pa
DENTISTAS
mokyklų,
ėjau
toliaus
ir
toliaus
Bažnyčios
priešai
klaidinda
rengkite
fėrus,
teatrus,
prakal
vargo ir negalėjo suimti į sa
jie tapo soeijalistais. Antanas
3331 South Halsted Street
sidarė važiavimas. Tai kenks
v
Valandos: 9—12 A. M.
ve visų civilizacijos gerumų, bas, rinkite aukas. Parapijų
man išaiškino. Katalikų ir ti mi katalikus vartoja katalikų mingas nerangumas.
i
i—B; 7—8 P. U.
bet nrųs tėvynė kas-kart dau chorai čia labai daug galėtų T. Flondo atsargos kapitalo ir kinčiu būti, tai reikia prie ko Bažnyčios švęstus daiktus ap
=
giau ir kaskart pilniau įgija to, pagelbėti," mokyklų vaikučiai, tuojaus pasiųsti Lietuvos pre kios nors parapijos priklausy eigose. Daug nelaimingų kata
ką civilizacija yra davusi ir juos patraukti darban. Žo zidento vardu 200,000 markių; ti. O priklausant reikia d r pa likų suklysta ir prisideda prie
NAUJA KNYGA
džiu — kiekvienas Lietuvis ir L. R. K. Bem. Draugija pa dėti parapiją užlaikyti. Reikia naujos neva "tautiškos" baž
žmonėms.
Dr. I. L MAKARAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Civilizacija arba kultūra Lietuvaitė, kurio tik krutinė siųs 100,000 markių; vise 300,- mokėti į metus apie dešimts nyčios, taippat kaip kiti-kurie
Ofisas 10900 So. Michigan Ave.,
duoda žmonėms mokslų moky ję plaka širdis ir gįslose teka 000 markių.
vdolierių. Dar ateina kunigas nesusipratę Lietuvai prie neza,
10 iki 12 ryte: 2 iki 4 po
ležninkų.
lietuviškas
kraujas,
stokim
piet,
6:30 iki 8:30 vakare.
klose, duoda pramonę dirbtu
Lapkrity ir Gruody visi įsi kalėdoti ir ten reik duoti doEesidencųa: 10538 Perry Ave..
Ką manyti apie juos?
Slavokai yra gilaus "tikėji
vėse, duoda dvasios kilmybę pagelbon kovoje už Lietuvos kinkykime darban, kad tą 100r- lierį. Kartais būva parapijos
Tel. Pullman 842
Kas
nori
susižinoti
apie
eE;igS£;Bia.;s,g-:aiSgi
mo
žmonės,
pedieviai
tą
gerai
bažnyčiose, duoda gražumą laisvę.
000 dolierių surinktume Lie reikalams ir kitokių kolektų.
a
w X
=
Sin su^irinkiman atsilankė tuvos reikalams. Mūsų brole Tai-gi reikia turėti keliolika žino. Kad geriau suklaidinus '' Bibli j o* Tyrinėtojus'' arba
triobų išvaizdoje, dailės pa
veiksluose, stovyiose, muzi Lietuvos Misijos nariai, gerb. liai kareivėliai savo kraujų dolierių į metus, o kaip jų nė katalikus ir greičiau išrovus iš "Biblijos studentus", įsigykite!
R
Ta. PETRATIS
I^^^^I^—
koje, dainoje ir giesmėje, duo kun. Jonas Žilius ir majoras lieja, galveles guldo už mūsų ra, pragerta ir p-rapaleistuvąu- jų tikrą tikėjimą, bedieviai pa unį. knygelę.
, L PETRATIS k C0.
da visokios gražybės ir išmin Žadeikis, prašydami suteikti tėvų krauju sulaistytą žeme ta su svetimomis tekėjusiomis statė Saldžiausios Širdies stoVto.
Mortgage Bank
ties knygose, arba literatūroje. kokią nors greitą pagelbą, ant lę, už tėvynės laisvę, o mes ir netekėjusiomis moteriškė vvlą ant platformos, nuo ku
2c. phsiuntima*. Galima sių- *
REAL ESTATE—INSURAIICK
Bet civilizacija eina dar pla atsišaukimo iš Lietuves nuo prisidėkime prie to švento mis, kaip bijoma, kad kas ne rios bedieviai prakalbas laiko. .vi krs*os ženkleliais.
j Buropean American Bureau
čiau negu tie gražus ir geri Lietuvos Gynimo Komiteto. darbo savo darbu ir ctoHeiiais. pasakytų teisybės į akis, tai Susirinkimus jie atidaro žo
Adresas:
Siunčia Pinigu*. Parduoda
minėtieji daigtai. Civilizacija Susirinkusieji, matydami mo
Laivokoruea
Kazys Krušinskas,
geriaus būti socijalistu. Tenai džiais "Garbė Jėzuj Kristui."
"Draugas"
Fubl
Co.
IfOTARUtlAfl
taip-gi apima žmonių sueigas mento svarbą, kad palaikius
Tautos Fondo Sekr.
visi tokie. Aš-gį klausiu, ar Katalikai matydami šventas
1800 W. 46th Str. *
dvasią kovojančių už Lietuvos
&u žmonėmis.
. 222 So. 9-th Street, . pas socijalistus nebereikia nie stovylas ir girdėdami šventus
•11
•
Chicago,
UI.
i
9h
Brooklyn, N. Y.
ko mokėti f Antanas sako, kad čodžiu* niano^ kad viskas gn*.
Kaip yxa tut*ten.(jiai laips- laisva nutarė: paskolinti iš
tenai daug daugiaus išmoka
ma: reikia geiti, mįkia duati

Suardytas Gyvenimas.

"DRAUGAS"

"Apie Kristaus
Sekimą

DR. CHARLES SEGAL

DR. G. M. GLASER

DR. S. NAIKELIS

Dr. M. Stupnicki

IŠ LIETUVOS.

Dr. A. L Yuška

Dr. C. Z. Vezelis

DR, G. KASPUTIS

BIBLIJOS
TYRINĖTOJAI j

• ^ ~?-r>im-?

••-•_-

-y

t
i

9

Šeštadienis, Spalis 16, 1920 ra.

š

DRAUGAS

nusilaužė ranką. Gal tai Die
vo bausmė už laužymą jo įsa
kymo: Atmink, šventą dieną
švęsk.
Girdėjau, kad vietinis para
tus reikia sunešti ton pačion
pijos choras rengiasi prie iš
vieton.
kilmingo vakaro, kuris žada
J. Šliogeris,
būti 14 d. Lapkričio.
L. R. K, rem. 59 sk. rajst.
Geriausio pasisekimo.
1508 So. 48th Ct.
Papartis.
Cicero, 111.

LIETUVIAI AMERIKOJE

EBIKALUTOI LEIBEEIAI.

PRANEŠIMAS.

Mašinų šapoj
II daugelio virtę prie mųi
Naktimis darbas
kreipdavosi žmonės reikalau
60c. į valanda.
darni rąžančių. Dabar jau mes
Iš N e w Y o r k o tiesiai i
DETROIT, MICH.
Atsišaukite
jų tarime ir įvairių kainų.
Po įee., 25c., 30e., 40*., 75e.,
Spalio 5 d. A. L. R.-K. Fe
Joslyn Mfg. & Supply Go.
80c, $1.25, $6.25 (auksinis
deracijos 4 skyrius laikytame
17 Diena Lapkričio
makštelės ant rankos uiside
susirinkime pakėlė klausimą
3700 South Morgan Street
K a m b a r ė l i a i f Bveaten n u o $185 iki $210 į D a n z i g $200 iki $ 2 8 8
damas, kaip branzalietas).
apie p. Vileišio organizuoja
Trečia k l i a s ą į B r e m e n $120 į D a n z i g $130
Kai ima daug, nuleidžiame
mą Valstybės Fondą.
K a r e s Taxai $ 5
TRIŠIMTMETINtS SUKAK nuošimtį.
Atsišaukite
i
Detroito Lietuviai katalikai CHICAGO HEIGHTS, ILL.
R E I K A L I N G A ŠEIMLNINIBTKE.
TUVES AMERIKOS
U. S. Mali Stcr.,.nslilp Company Inc.
N a š l ė moteris, arba m e r g i n a prie
apgailestavo šitą p. Vileišio
"Draugo
Knygynas"
PRADŽIOS.
m a ž o s i e i m i n o s . P a s t o v u s ir lengva*
H. C L A L S S E N I L 8 M Co. G e n e r a l e V a k a r i n e A g e n t ū r a
Sekmadienyj, Rugsėjo 19 d.,
žygį. Viena, p. Vileišis, kaipo
2334 So. Oakley Ave. Chicago. darbas, g e r a s m o k e s t i s meldžiu tuoj
100 N o r t h La baile Street, Chicago, I1L
atsišaukti:
Lietuvos atstovas, neturi inga- š. m., čia kalbėjo Vaikelio Jė (Prisiųsta iš A. R. Kryžiaus-.
"Oreraus" C h e m i c a l
^
liojimo nuo Lietuvos valdžios zaus Draugijos atstovas p.
]>aboraLury 1718 S. Ualhted St.
1920 metai yra dvigubai is Southamptono (Anglijoje) ir
organizuoti Lietuvos vardu Šeškauskas. Papasakojo daug
toriškai
reikšmingi.
Metai sekė tą patį kelią į Ameriką,
~
Hlllllllillllllllllllinillliuiirillliilllllllllliuillllililtlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
kokį nors fondą. Antra, p. Vi apie Lietuvos našlaičius ir da
R e i k a l i n g a s v a r g o n i n i n k a s tuojaus,
trišimtmetinių
sukaktuvių kuriuo pirmas laivas plaukė.
leišis atvažiavo Amerikon ne bartinį jų padėjimą. Vietiniam
lai a t s i š a u k i a šiuo a d r e s ų :
dviejų svarbių atsitikimų, ku Šis antras laivas buvo šiolaiį <4
Kun. L Kerševlčiuh,
aukas rinkti Lietuvos Valsty klebonui paraginus, suaukota
'/*. 806 N . 8 - t h Street, Springfield, 111.
rie lošė svarbią rolę įkuriant kinis.
bės reikalams. Lietuvos Val $85.70.
Gražį Maldaknygė
x
Amerikos Suvienytų Valstijų
Šis laivas nešant? daugelį
džia atsiuntė tiktai sukelti
Sekantieji aukojo:
Ypač tinkama einantiems prie Pirmos Komunijas. Knyg^ė
Respubliką. Vienas — pasira žmonių iš Anglijos, Olandijos PaieSkau Jono Gaižausko, p a e i 
tarpe Amerikos Lietuvių Lie
Po 5 dol.: S. Žutautas, J. Junedidelė, balti kauliniai apdarai, ant apdaro V. Jėzaus paveik
šymas po "Mayflower" sutar ir Suvienytų Valstijų, pabaigo nančio iš K a u n o red. T a u r a g ė s A p s slas, uždaroma sagutė.
kr. T r a k e l a u k o k a i m o . Gavau laiš
tuvos Valstybės paskolą ir i^evičia, O. Godelienė ir kun.
timi ir pilgrimų išlipimas ant je Rūgs. apsistojo Province- ką n u o T a m s t o s s e s e r e s P e t r o n ė l ė s
Kaina — $1.75 (su kryželiu viduje)
atstovauti Lietuvos Valstybę A. P. Baltutis.
Ii Užveinių, nori 'žinot a r
kranto, kitas — pirmas Ame town uoste. Tas atvažiavimas Gailenes
1.60(bekryželio)
g y v a s broli*. Meldžiu p r a n e š t i l u o
Amevikoje.
Po 4 dol.: R. Gaučienė ir J.
adresų:
rikos įstatymdavybės susirin- pažymėjo didžiausią dramatiš
Detroitą Lietuviai katalikai Nemavičienė.
Norėdami gauti kreipkitės į
Antanas Bartasis
kimas.
ką
atsitikimą
visos
trišimtmetO« W . 15 P U c e
Chicago, UI.
ir toliaus gelbės Lietuvą pirk
Po 3 dol.: Elz. Samienė.
I
"DRAUGAS'' PUBLISHING CO.,
1
Lapkričio 11 d., 1620 m., ma 4inės šventės.
dami Lietuvos paskolos bonus,
Po 2 dol.: F. Česnauskienė,
1800 VV. 46-th Street,
Chicago, SI.
Tą šventę apvaikščios netik Geras B a r g e n a s : P a r s i d u o d a mūri
aukodami Tautos Fondam
A. Kodienė, J. Šūkis, S. Rim žas laivas "Mayfuyvver" pri
n a m a s a n t 3 lubų ir basementas, TiMiiitnNiiiMiitiitiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiitiiiiiiiifiiiititiiiiiiiiniiiiiuniiiiiififHii
Massacbusetts Massacbusetts ir Virginijos nis
Tad Detroito Lietuviai kata kus, ZLnkienė, K. Jareckas ir plaukė prie
6 pagyvenimai po 4 kambarius, rau
=a
zr
kranto. Viename jo kambaryje piliečiai, (bet visa šalis. Per vi dos a t n e š a $72.09 į mėnesi, p r e k ė į>l » * » • • • ! • • » »m » » n
likai nepritaria p. Vileišio sa- D. Cesnauskis.
> > > < « . i
$7,500.00. S a v i n i n k a s e i n a į bizni. A t susirinko
mažas
pulkas
laisvės
są
šalį
pienai
sudaryti
peržiū
sieauktt:
E . A. Baaener, 2 1 1 * W . 2 2
manvmui.
F. Stasiulis $1.50.
NAUJA KNYGA
S
t.
Telefonas,
C a a a l 2138
mylėtojų
ir
pasirašė
po
tuo,
rėti
pamatą,
ant
kurio
Suvie
Po 1 dol.: Butkienė, O. LeA. Šacikas,
kas istorijoje žinoma kaipo nytos Valstijos dabar remiasi
A. L. R. K. Federacijos lingienė, A. Koveckienė, J. AtAJTT P A R D A V I M O
kočaitis, O. Kiučienė, J. So "MayfLower" sutartis. Ši su- ir dėt ypatingą svarbą ant tų
4 Skyr. raštininkas.
$2,400 n u p i r k s 3 augščių narna su
butis, J. Banis, K. Jankauskis, t a r t i s
*™šo
keturias- pamatinių įstatymų, kuriuos mažų n a m e l i u ir barne užpakalij.
Parašė: Kun. Pr. Bueys
dešimts vieną suaugusį vyrą mūsų protėviai įsteigė, ir ku
I
t
2
7
So.
Morgan
Street.
A.
Lapinskis,
S.
Sobutis,
M.
Išleista
K
a
t
alikų Spaudos Draugijos lėšomis.
CICERO, ILL.
Štai t r u m p a s turinys
Survila, R. Turskis, P. Rim ant laivo į vien.t civilišką, riuos jų sunųs, jų pasekėjų
I. Ž m o g a u s K i l m ė
IV. Moteris
grupę tikslu geriau .sutai sunųs perdavė mums per mūsų
ANT PARDAVIMO.
Vietos L. R. K. rem. skyrius kienė, J. Šeputis, A. Šeputis,
I I . žmonių Veislės
V. ž m q g u s D i e v o P a v e i k s l a s
2623 Coutber Street, arti R o b e y ir
syti, apsaugoti ir pirmyn pas dabartinę valdžią.
III. Dusia
VI. 6v. B a i t a s ir Mok. a p i e ž m o g ų .
per vasaros karščius buvo pa J. Kraučiunaš7 P. Kiučius, B.
B l u e Island Ave., 8 a u g š č i ų p u r i n i s
tūmėti jų bendrus ieškinius.
K i e k v i e n a s p u n k t a s yra nuosekliai iš g v i l d e n t a s ir aiškiai Išdės
Amerika paskiria iš Federa- n a m a s dideles J e i g o s flatai ir k r i a u 
siėmęs atostogas. Kalbėta, kad Hlamikė, M. Žukauskis, K. Da
tytas.
čių
š
a
p
ą
60
pėdų
lotas,
parsiduos
Sutartis aprūpino teisingus ir lės bei valstijų iždų tūkstan
N e r a š o m e p a g y r i m ų , n e s pats t u r i n y s rodo jos didelę verte.
už $8,200.00. J e i g u turi $1,500, casb
orui atvėsus 59 skyrius su bulskis, C. Damauskis, A. AVerta k i e k v i e n a m įsigyti.
KAINA 8 0 c
lygus
įstatymus
ir
priederys—
p
a
m
a
t
y
k
savininką.
čius dolierių tam paminėjimui.
rinks visas pajiegas ir išnau- gintas, P. Paulauskas, P. Nor
Slavie S y s t e m
tes, reikalingas kolonijos labui. Vienas pienas yra budavoti
"DRAUGAS" PUBLISHING CO.
vilas,
P.
Patloba,
M.
Žukaus
1815
W
.
18
Street
TeL Ganai 1840
jo ims dirbti milžiniškus dar
Pešimts dienų vėliaus, rašo
2334 So. Oakley Ave.
Chicago. Illinois.
bus.* Tari p buvo kalbėta ir ne kienė, V. Jareckienė, J. Dauk Dr. Charles W. Eliot, ant pil milžinišką stovyią MassachuAnt p a r d a v i m o 7 k a m b a r i ų n a m a s
apsivilta. Tiesa, narių skyrius šienė, M. BendorLenė, M*. Rač grimų atminčiai pastatyto pa sui, Indijonų vedėjui, kuris eoneret©
b a s e m e n t a s ir a u g š t a s 2 di
turi da neperdaugiausia, bet kauskienė, E. Dzikienė, J. minklo, Provinoetown, Mass., gelbėjo puritanų pionierius. deli porčlai v a n o s , elektra, gazas,
Tą stovyią manoma pastatyti skalbyklos, didele barne, vystinyčla
jUrajauskaitė ir I. Paulauskis.
darbo imasi stropiai.
laivas'**Mayflower" vežąs 102 Plymouth'o uoste. Kitas pie ir 2 lotai, parsiduos už $5,000. A p 
P. Areišauskis 95c. Kitas
leidžiant mieerta.
Štai, Spalio 4 d., 1920 m.,
pasežierius,
vyrus,
moteris
ir
4127 So. M a u l e w o o d A v e .
nas
yra
pakelti
originalėj
vie
Moterų Są-gos vietinė kuopa, smulkomis.
Negali Būti Links
Spalio 2 d. Oak Forest ligo paikus, metė inkarą šioj įplau toj Plymouth'o akmenį, kuris
Mot. Dievo Sopulingos dr-ja
Vaistas Kuris
koj
šešiasdešimts
septintoj
1741 metais buvo jūrių nuslu- Ant pardavimo murini* namelis, ant
mas Kuomet Vi
ir Nekalto Prasid. Panelės &v. ninėj mirė Marcijona Maci
dienoj
nuo
išplaukimo
iš
Ply2
p
a
g
y
v
e
n
i
m
ų
po
4
k
a
m
b
a
r
i
u
s
s
u
Reikalingas Visiems
gimu pastumtas iš savo vietos.
duriai Nedirba
Merginų dr-ja susirinkusios jauskienė. Keletą mėnesių at
a
u
g
š
t
u
b
a
s
e
m
e
n
t
ų
,
g
a
z
a
s
ir
a
u
g
š
t
a
s
.
mouth, Anglijos.
Tikras turi pase rašymą.
Septyniasdešknts ameriko P a r s i d u o s už $2,550.
Maža P i g u l k a
bendram pasitarimui, kaip pa- gal ten pat mirė jos vyras.
ni
Mažas D o s a s
Su ilgai kenčiančiu pasi niškų miestų, inimant New 3018 W . Coulter Street
Chicago.
Paliko
2
vaikiuku
ir
2.
mer
sekmingiaus paremti Lietuvos
Maža K a i n a
Raud. Kryžių, pasidalino dėžu gai ti. Jie liko be tėvo ir šventimu ir rimtais pasiryži-Į Y o r k ^ chieaga ir Bostoną
mais pirmą kartą istorijoje aiš pradėjo rengtis prie iškilmių.
EKTRA BARGENAS
tes pripildyti jas dovanėlėmis motinos. Prieš pat mirsiant
»
kino pamatines .priežastis civi Sulgrave Institution ir Ame
Jums pagelbės, p a m ė g i n k i t e
C
velionė
padarė
paskutinį
pa
Lietuvos kareiviams, pabaigė
parduodu f a r m a Illinois, 40 akrų. ar
liškos ir religiškos laisvės ir rican Mayflower Council užsi ba m a i n a u a n t C h i c a g o s n a m o . P r i e 
megzti pavasarį prishjstas iš likimą ir paskyrė globėjais
bandymą tikros demokrati- ima plenavimo darbu ir veik žastį pardavimą patirsite a n t vietos.
centro vilnas ir jau ateinančiai kaip nuosavybės, taip ir vaiku
P. A N D R U L I S ,
jos."
liai
dirba.
čių
savo
giminaičius:
Zigmon4017
So.
Artesian
Ave.
Chicago, 111.
žiemai, kad padirbėti Lietuvai,
STPAKHf
IO*
Tuo
tarpo,
nežinodami
apie
tę,
Janavičių
ir
Jeromma
Majos reikalauja iš centro pri
IO
STRA1GHT
pilgrimų
veikimą,
kapitono
IŠ
LIETUVOS
eijauskį.
Tikimasi,
kad
jie
siųsti vėl vilnų mezgimui sve77ie C v
Su.C>j'^rn€:
Jono
Smith
.kolonistai
susirin
priderančiai
pildys
savo
glo
terių, pirštinių ir pančiakų
M
Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
Pagvalis. V U — 2% Čia bu
ko
James" miestelyje (Jambėjų
pereigas.
Velionė
tapo
pa
Lietuvos kareiviams.
gu koks Havana cigaras.
Dėžutes pripildyti dovanė laidota su bažnytinėmis ap ostown), Virginijoje, pirmame vo didelis gaisras. Miestelio
P a k l a u s k s a v o k r a u t u v n i n k o — B e t Jeigu
lėmis pasiimė sekančios mote eigomis Spalio 4 d. Sv. Kazi Amerikos įstatynidavystės su beliko tik degėsiai. Daugiau
k r a u t u v n i n k a s neturi—rąžyk m u m s .
sia
nukentėjo
žydai
ir
smuklesirinkime,
Liepos
30
d.,
1619
miero
kapinėse.
v
rys ir merginos:
llEWI5CIGARMFG.C0.NnWU!
Spalio 3 d. čia buvo atvy ir J padarė žygius įkurti da riai — degtindariai "šlėkta."
K. Kismanaitė, V. Petrošie
Largest Independent C$ar Factory inthe \MoHd
nė, M. Bilevičienė, O. Sasnau kęs p. Vaškas su prakalba. bartinės demokratiškos formos Jų prietaisų tarp degėsių tik
PRANEŠIMAS
skienė, P. Adomaitienė, M. Lu- Per prakalbas rodė paveik Suvienytų Valstijų valdžią. griobai riogso. Sudegė 2 žmo
-\ 1 Dr. M. T. STRIK0L
Šiais metais tie atsitikimai nės ir nemaža gyvulių.
košaitienė, M. Simanauskienė, slus iš Lietuvos. Žmonių susi
Lietuvis Gydytojas ir
Joniškis. Apie Joniškį atsi
Perkelia ollsa į People
M. Kriščiunienė, O. Reikaus- rinko nemažai. Taip-gi buvo ir bus paminėti Suv. Valstijo
1«W
W . 47th St.
T*L
kienė M. Abraeinskienė, O. A- p. Stulpinas. Jis kalbėjo apie se, Anglijoje ir Olandijoje* randa nemaža žmonių simpa Valandos: 1 iki 8 po pietų
^P'^
PAMEGDTK
vak. Nedėl. 10 iki 12
Rugpjūčio mėnesį tas pilgri tizuojančių ,su socijalistais ir
leliunienė, O. Jankauskienė, O. pramonę Lietuvoje.
R e s . 2 9 1 4 W. 4 t r d
10c-30c-60c Buteliai ar Protini
Čia kai-kurie pradėjo šven mų judėjimas švęstas An net bolševikais. Matyt, nera
N u o ryto iki piet.
Vankienė, M. Lukošaitienė,
LABAI GEBOS DEL
\
TeL
M
c
K
i
n
l
e
y
SOS
K. Junčien/ė, A. Gricaitė, O tadieniais namus malevoti, y- glijoje. Rugsėjo mėnesį atmin gavo jų "gardumynų."
GALVOS SKAUDĖJIMO
fesasag^
Joniškio valsčiuje yra apie
Brazauskienė, O. Siušienė, V. pac" susocijalistėję. Vienas ar- čiai pilgrimų kelionės į šią šalį
laikyti
Olan- 20 pradinių mokyklų. Daugu
Narušaitė, R. Mockienė, O. šiaušių čia socijalistų taip be- susirinkimai
Martinkienė, A. Ignataitė, R. malevodamas namą sekma-1 dijoje. Rugsėjo mėnesį antra? ma mokytojų varo prieš kata
J. P. WA1TCHES
ATTORNEY AT LAW
Valančienė, K. Bulauskienė, B. dienyj nukrito nuo kopėčių ir laivas "Mayflower" plaukė iš likišką agitaciją.
LIETUVIS ADVOKATAS
Beličkaitė (gal Veličkaitė), J.
Vai. V a k a r a i s 7 iki ».
Zveigienė, O. Milašauskienė,
N e d ė l l o m i s 11 iki 1.
[45tM» S. A s h l a n d A v e . Gulcago, UI.
ir E. Milašauskaitė. Dovanų
P h o n e Yards 1061
sudėtis jau kelisyk buvo skelb
. Išplaukia Tiesiai 1
,
ta laikraščiuose.
Kiekvienon dėžutėn su do
DR. S. BIEŽIS.
vanėlėmis turi būti įdėtas at
Kambarėliai
>. $180.00
LIETUVIS GYDYTOJAS
sakymui ir aukotojos antra
Su $6.00 Karės T*xi*
IR CHIRURGAS
2201
W
e
s
t
22nd
S
t
r
e
e
t
šas. Turi but įdėta sykiu ir
Trečia Klesia
$125.00
Tel. C a a a l 6222
£
«
9ft.ee
K
a
r
ė
s
Taxu
linkėjimai.
R e s . 3114 W. 4 2 n d Street
Tel. McKinley 41
Paaiškinimas kaslink tų do
į arčiausia CUNARD Agtmią
vanėlių, tilpęs "Dr-go" 237
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numeryje buvo klaidingas (ne
Aušros Vartų par. Moterys sutarė parengti visiams vakarienę.
•- •
• . i
* =
pilnas).
Centras prašo visas k a l 
viams
dovanėles
prisiųsti
ADVOKATAS
PARAFUOS
SVETAINĖJE,
2323
W.
23
PUce.
Ofisas D i d m i e s t y j :
jam ne vėliaus Spalio 16 d.
29 8<mth La SaUe Street
Todėl gerb. cicerietės pirm
BEJPTHOVE3TO K O N S E R V A T O R I J O J E m u z i k o s m o k s l o c i s t a s . .
- Spalio 16 dienos malonėsite
Apart skanių valgių — gėrimų bus prakalbos, deklamacijos, dainos k kiti
«<••«#••«•>• AaMtami aaaa
•
Fraiidėjo Bigsėjo (September) 8 d., 1920 m.
I U U O O H I vvauuavi e o v o
sunešti visas pilnas dėžutes
»!»•<•
pamarginimai. Vakarienės pradžia 6 valandą.
Visus kviečia
M o k i n a m a įvairiu muaikoe ftaku. Ufauratyli g a l i m a bile kada.
pas
p. / J .
Gribauska,
Vakarais, 812 W. 33rd St.
3259 South Halsted Street
Chicago, UL
KLEBONAS ir RESGEJOS.
Telefonas: Yards I M I
1331 So. 49th ct., Cicero, I1L
Telefonas Boulevard 8244
Taipgi-i r visu^ numeg^tue daig',

S. S. "SUSQUEHANNA"

BREMEN ir DANZIG

ŽVAIGŽDUTE

w

"Žmogus ir Gyvliolys"

/ •

Carter's Little Liver Pilis

ssruasss

PARTER'S IRON PILLS

MELBA

PAPUDINE

CUNARD LINIJA
S. S. SAXONIA

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS

Vakariene
NEDELIOJ, SPALIO-OCT. 17, 1920

j

HAMBURGĄ

6

RUTKAUSKAS
j |7™5i5

•

» » • • »

•

ii i

W B i * M M «

MUZIKA

1

DRAUGAS

CHICAGOJE.
i mm •»o»<'^*«

II
I

Šeštadienis, Spalis 16, 1920 m.
J.JL„.?l'«jJ,-t«E

SUMAŽINTI AUTO
MOBILIŲ GREITUMĄ.

.i .-'J.

Amerikos Lietuvių Rymo Katalikų Federacijos Chicagos
Apskritis laikytame susirinkime antradienyje, Spalio 12 d.
tarpe kitų svarbių klausimų sutarė greitu laiku įrengti mil
žinišką Chicagos Lietuvių demonstracija prieš imperijalistus
Lenkus, kurie išplėšę mųs tėvynės širdį — VILNIŲ — galan
da dantis ant visos Lietuvos.
Komi si j on išrinkta; gerb. kun. J. Svirskas, kun. N. Pa
kalnis, ponai A. Dargis, Iz. liekis, B. Nenartonis, A. Mureika,
J. Šliogeris ir J. Gedminas.
Visą dalyką tvarkys minėtoji komisija.
Tat, Chicagos lietuviai, ruoškimės milžiniškon demons
tracijom Parodykim pasauliui, kad mes gyvi, kad norime gy
venti ir būti laisvi žmonės.
Pr.
-v~
DRAUGUOS IR P. BUT
KAUS TARYBA.

I

LT.'1'..'i;

CHICAGOS LIETUVIAI! RUOŠKIMĖS MILzfNIšKON VAKARINĖ MOKYKLA
OEMONSTRACIJON PRIEŠ IMPERIJALISTUS LENKUS!

l«l» • • • • •

KATALIKIŠKOS ŠVENTES, NORI

* - > ^

lllllllliHIlIlUlllilIMIMIIIIIMIIIIIHniHIlIlHHIMiMUIIIIIIIIIIHiaHIIIIIIMIIIIIliiiHHii.n

I

Pranešimas Persikėlimo!

Lletv. kalbos, rafiymo, aritmetikos,
anglių kalbos ir t. t. Seredos ir Pėtnyčios v&k. T:30 iki 9:S« Di*vo. Ap
veizdos > a r a p . Mokyklos kambarkipse, a n t 18-tos gatvė.

Pradedant r > Spalio tOctober) 11-tos, 1920

šeštadienis, Spalis 16 d.,
^ Telefonai Pullman 8M2
Ohirag'o Motor Safety są
Šv. Gerardas Majelietis.
Dr. P. P. ZALLYS
Sekmadienis, Spalis 17 d., junga darbuojasi, kad valsti
Lietuvis Dentistas
jos legis'latura pravestų įsta
šv. Jadvyga.
*
10801 So. Mlchigan A venų e
ROM>lMld, III.
tymą, reguliuojantį automo
'
"Raštinė persikėlė po .numeriu
VALANDOS: • ryto lkT» vakare.
rel.
Pullman
S42
Ir
8180.
bilių greitume '— ligi 20 my
15 ŽMONIŲ IŠGELBĖTA
lių valandoje. Sako, tuomet
NUO NUODINGŲ GARŲ.
gatvėse pasitaikytų mažiau
nelaimiu.
Kai kurie išnešti pusiau užtro
Ar Jau Pasiuntėt ČeveryMokesčiai del taupinimo ir paskoh) bus priimami
|
škę.
kus Savo Giminėms
PAVOGTA 7 AUTOMO
Lietuvoj ?
Su pagarba
2 kasdiena
BILIAI.
Fulirman&Foster Co, įstai
Žiema artinasi, Jūsų gimi
Jonas P. Evaldas, Sekr.
s
Praeitoje paroje Obicagoje
goje, 1841 Blue Tsland ave.,
nės laukia, dabar laikas
jiems nupirkti, o mes Jums
vakar pirm pietų sutruko dū pavogti 7 automobiliai.išsiųsime. Pirkite pas Liietu- , TilIlIlIlIlIltflflIlIlIlIltlIlIlUIIItlflIlIlIlIlfltflitlIlIlIlIMIIIIIttlitlIlItflIIIIIIIIIlIflIlIlIlIllff
dos su amonija. Amonijos ga
Anądien beeidamas Union
yi, o gausite gera uzganėdirai akimirkoj apėmė visą tro NESAMA SUKILIMŲ RU
gatve pas pat Aštuonioliktąją
IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.
nima.
SIJOJE.
besį ir viduje esantiems žmo
pamačiau pulką vyrų stovint
VICTOR SH0E "STORE
nėms pakilo pavojus.
pas Dievo Apveizdos mokyk
(Pabaiga)
Taip tvirtina parvykęs iš Mas
4719 So. Ashland Ave.
lą. J i e išrodė linkimi ir gra
Tuojaus buV'o pašaukti gai
kvos Amerikonas.
Po to perstatė gerb. kun.
Atdara kiekvieną vakarą iki 9
Vaistininkas A. BELSKIS nupirko Bischoff 'o Aptiekę
žiai šnekučiavo lyg ką gera
srininkai. Tie su maskomis įvai.
apart
seredos
iki
6
vakare.
Vaičiūną pakalbėti. Šitas savo
padarę. Priėjęs artyn, radęs
Ryga. Spal. 14. — Čia to
1900 South Halsted Street
ėįo vidun ir išnešė laukan 5
kalba ragino ir drąsino para
pažįstamų
užklausiau,
kas
pe*
moteris ir 10 Vyru, iš kuriu mis dienomis parkeliavo įš pijoms tvertis rimtai už darbo
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami.
džiaugsmas
jiems
teko.
Sako:
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiftiiiiiim
keletas jau buvo pusiau pri- Maskvos vienas Amerikonas. ir baigti pradėtąją bažnyčią.
Tel. Canal 114
troškusių nuodingu amonijos Teko su juo pasikalbėti. Sa Baigdamas savo karštą kalbą "Šv. Jono Evangelisto drau Resid. 1189 Independence Blvd.
N
Telefonas Vau Boren 294
gija atsikratė nuo/ Butkaus
garų. Kai-kufie paimti ligoni kosi jis buvęs Maskvoje ir Pe paklojo ant stalo penkinę.
tarybos.'' Man išrodė, kad pro
=
trograde. Bet nei vienur, nei
nėn.
Po jo pradėjo kalbėti kun. tingai padarė, bet nemačiau
Mrs. Florence Bennes nuo kitur, nei kitose vietose nesąs Vaitukaitis. Jis taip pat ragi
Rasas Gydytojas ir Chirurgas
by fumihtre dealcre
ENG
Soid evmyvhmo
kuomi galima taip smarkiai
girdėjęs
apie
jokius
sukilimus
and
dep&rfment
storos Specialistas Moteriškų, Vyriškų
dingų dujų buvo pagauta tre
no baigti statyti bažnyčią.
džiaugtis.
Taip
ir
pasakiau
paVaiką ir visu chroniškų ligų
y
čiajam augšie. Tš ten ji suspė prieš bolševikų valdžią. Nie
Pastarajam pabaigus, pers žįstamiems. Tada jie man ėmė
VALANDOS: 10—11 ryto 2—S p o
RjeUj, 7—S vak. Nedaliomis 10—12 d.
jo gaisrinėmis išlauko kopė kur nesama nei riaušių, nei tatytas buvo p. Karosą?. Jis
apsakinėti,
kaip
nuo
pat
pri
Ofisas 3364 So. Halstcd St.. Chieago
ENCLAKDER SPRING BED CO.
čiomis nulipti šalimais antro maištu.
Jfcnv'fei* -BroUyn - Chiajįo
kaip ir visuomet pradėjo savo sidėjimo prie Tarybos nebuvo
Telefonas Drover M M
Maisto padėtis Maskvoje
jo augšto. Paskui šoko žemyn
kalbą juokais. Savo .stipriu nei vieno ramaus susirinkimo, iiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiitmiiiNiiiiitiiiiiiiiiiiiii
ir buvo nutverta gaisrininkų. labai rimta, sako jis. Duonos balsu, karštais, maloniais žo
Gaisrininkams su maskomis porcijos sumažintos perpus. džiais kvietė jaunimą į vieny kaip draugija buvo nuolat ve •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiftiieiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiifiitfiiffiiitiiitiiiifiiiiitiiiiiiiiiiiiiiinii
nebuvo pavojaus išvaikščioti Bei kuro padėiis pagerėjusi. be į darbą. Sakš, nesant vieny liama į jai svetimus ir da-gi
suktus dalykus, kaip negalė
I%es iš Baku gaunama sitalo,
po visą triobėsį.
bės, nėra spėkų dirbti tautos davo del partijinės politikos
gi iš Doneco
anglių.
darbą. Reikia galybės, nes apsvarstyti savo reikalų.
APIPLĖŠTA ANGLIŲ
Nepramatomas valdžios puo vienybė-galybė.
Paskutiniu kartu draugijos
OFISAS.
limas..
Nuo Moterį) Sąjungos kp.
delegatas, sugrįžęs iš tarybas
kalbėjo
P.
Bartkaitė.
Ji
išroBolševikų voldžios puoli
pasisakė daugiau ten neisiąs,
Trys kaukuoti plėšikai api
dinėjo,
kiek
Moterų
Sąjungos
plėšė Pattinger-Flynn Coal Co. mą^ nepramatomas, tvirtina kp. darbavosi mūsų Tautos nes ten valdyba viena savotiš
ofisą, 2311 So. Asbland ave. jis. Pralošta su Lcnkaia kova gerovei ir jnbilėjaus 20 metų kai naudojasi balsu, o delega
Tai atlikta vakar pusiaudie truputį užgavo gyventojų ;jau sukaktuvėse. Linkėjo, kad Mo tus turinčius neprigulmingas
smus. Nes Lenku. veik mas
nuomones neprileidžia prie
niu. Paimta $1,800.
terų
Sąjungos
kp.
ateinančiais
dar labjaus sustiprina raudo
balso.
Šalimais ofiso kitam kam
metais
pasidvigubintų
narėmis
nąją armiją. Be to visi be iš
Kiti draugijos nariai taip-gi s,— Stato
S t a t n scenoje
snAtinis
=•
baryj buvo padėta $3,000. To
ir
darbais.
imties Rusai yra susivieniję
buvo nepasitenkinę.taryba už
plėšikai nežinojo.
Ponas A. Dargia, kuris yra
— —
veikti prieš nepakenčiamus
daugelį
jos
klaidingu
darbų.
Plėšikai su grobiu nuvažia
vienu Šios parapijos organiza
Lenku*.
" P E R K R I K Š T E Ž Y D E " Penkiy Veiksmu Drama
Parėjo balsavimas ar prigulė
vo žaliu automobiliu.
Šiandie bolševikų valdžiai toriumi, didžiu jos re^nėju. my ti Šv. Jono Evangelisto drau
didžiausias pavojus, koks at limu visų šioj apielinkėje ke gijai prie tarybas ar ne. Visi
NUGALABINTA DU PIKTA
jaučiamas Rusijoje, tai gen. liais jausmingais žodžiais iš^ vyrai balsavo, kad nereikia,
DARIU.
statyti tik du norėjo pasilikti. Iš tų
ArVrtuigelio veikimas pietuose. reiškė pageidavimą
Ypaė bijomasi, kad j i s neap pradėtąją bažnyčią.
dviejų draugija jau gana daug
Chicagos kalėjime vakar su
Ponas
Stankus
gėrėjosi
nu
valdytų Doneco anglekasyklų.
turėjo nemalonumų.
lig teismo nusprendimo pa
Todėl raudonosios armijos veiktais darbais sakydamas:
Svetainė atsidarys 6:00;
Uždanga pasikels 7:00 vaL vakare.
Girdėtis, kad ir kitose drau |
karta du žmogžudžiu — Frank
Įžanga 35c. — 50c. — 75c.
dalis iš Lenkų fronto kuovei- "jei butų buvę daugiau vieny gijose, jei tik jos priklauso |
Campione ir Jolin Henry Reebės,
va
i
šiai
butų
buvę
didesni.''
kiaus permesta prieš Wranprie tarybos, ginčai eina nuo- į
Širdingai kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvaitės atsilaikyti ant šio vakaro, nes
se. Pastarasis juodukas.
Ponas
Sakalauskas
sakė:
"Vy
gelį. Baimė prieš \Vrangelį
latai, nes tarybininkai velte ve E bus pirmas šioje kolonijoje, o gal ir paskutinis. Pamatysite kaip Lietuvis suviliojo Žydę
rai,
mes
tedirbame
subątomis
boiševikų valdžią ir priverčia
lia draugijas į visokias nerei r ir perkrikštijo, ir kas paskui atsitiko. Taipgi bus gera muzika ir šokiai. Jauniesiems
MOTERIŠKĖ NETEKO
lig
pietų,
eikime
numalevoti
nusileisti Lenkams ir su tais
kalingas painias.
į
bus gera proga pasišokti, kielftik kas norĮs.
—
j£SeS9B'
BLIZGALŲ.
pastogėse
sukabintąsias
rėnas,
padaryti taiką.
Aštuoniolikietis.
|
RežiesLerius B. .Liutkevičius.
Veikalas versty J. Jaunučio. >
kuriomis nubėga vanduo lašė
j
—
Užpraeitą naktį po linksmų
Wrangel turi nuostolių.
damas lyjant nuo stogo. Dabar
|
Nuoširdžiai visus kviečia Rengimo KOMITETAS.
MOKSLEIVIŲ DOMEI.
valandų penkios moterys au
Praeitą savaitę raudonoji jos rūdija ir netvers ilgai. Aptomobiliu važiavo namo. Jas
šteštadienyj (Subatoj), Spalio lliiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiifftfiaiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiifttiiiiiffiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiitifliiiT
armija pakėlė ofensyvą prieš malevojus kur kas ilgiau lai
sustabdė keli plėšikai. Šofe
16 d., 1920 m., 3 vai. po pietų j-^
Wrangelio karuomenę. Ir bol kytų. Lietus plakdamas į baž
vyks nepaprastas Chicagos Mok
riui įsakyta važiuoti į arti
ševikai laimėjo Marijupolį, nyčias sienas kad* ir po biskį
sleivių Apskričio susirinkimas
•
miausią parką. Tenai nuo vtČBerdianską, Volnovachą ir Sl- ima praplauti plytų paviršius. Dievo Apveizdos parapijos svetai
•
nos iš jų atimta visi blizgaLietui
pragraužus
paviršius,
nelnikovrt.
lai $5,000 vertės. Paskui iš
plytos ims trupėti-griuti. Ma- nėje prie 18-tos gatves ir Union
Žinomas Ukrainijos atama leva apsaugoja nuo lietaus Ave., Chieago, UI.
•
automobiliaus prašalinta kaip
i
nas
Makno
perėjo
bolševikų
Visi moksleiviai, moksleivės ir
jos , taip šoferis. Automobi
griaužinu). Tokia padėtis yra
•
liu nuvažiavo plėšikai patys pusėn. Ir todėl Wrangelim mokyklos, Seserų namo, klebo alumnai yra kviečiami dalyvauti
•
šiame susirinkime, nes turime daug
sumažėjo
spėkos.
Kituomet
•
vieni. Po viskam pranešta po
nijos/' Daug, daug gražių min svarbių reikalų. Šiame susirinki
•
Makno su savo karuomenę bu
licijai.
čių išreikšta. Kas jas Čia vime prižadėjo dalyvauti Centro
•
vo ketvojęs ir prieš gen. Deni•
sas surašys! *
pinu. Jonas ^. Poška*. Jis, be abe
kiną.
•
SU AUTOMOBILIU SUDAU
Buvo ir daugiau kalbėtojų, jo, ką nors nor* naujo pasakys.
•
Sulig to Amerikono tvirti
Taip-ci yra kviečiami ir tie
•
ŽĖ KRAUTUVĖS LANGĄ.
kurių nebeminėsiu, nes užimtų
nimų, bolse,vikų valdžios armi
•
daug brangios vietos gerb. moksleiviai bei moksleivės, ir
ja skaito 2,f)00,000 vyrų.
•
Mrs. J. 6 . Doran, 46T> Xorth
Turi būti išparduotas neilgiau kaip j 30 dienų. Uj. tai esu priverstas viskę išpar i
"Draugo" skiltyse. Skaityto alumnai, kurie dar nepriguli prie
Rusijos gyventojai, sako,
Moks.
organizacijos
ateiti
ir
pri
Park ave., River Forest, va
duoti su didžiausių nuostolių. Viskas bus parduota daug daug pigiau megu kad mes •
senai: pasiilgę taikos. Bet bol jai ir iš šių kalbėtojų ir nuoti- sirašyti.
Valdyba,
pirkome (Who!esale). Taigi prašome visus Lietuvius ir Lietuvaitės kaip jaunus taip ir
žiuodama su automobiliu už
ševikai už trukdymą taikos kių galės suprasti -Dievo Aį>senus iš visų Chicagos krašrų ir apielinkių ateiti ir atvažiuoti į šita didžiausia išpar •
važiavo ant šaligatvio ir su
kaltina talkininkus, ypač" Pra veizdos parapijonų sielą ir pa
JA T0V7N OF LAKE.
davimą ir nusipirkti taip pigiai kaip kad ni ekuomet nesate pirkę. Mūsų krautuvėj galė •
daužė Paekard Eeleetrie Co.
sišventimą
savo
bažnyčiai.
ncūzus.
site viską gauti kaip tai vyrų, moterių ir vaikų apriedalų (drabužių) Sudinų ir įvairiųN •
krautuvės didelį lango stiklą.
Labai
svarbus, Skubotas
Beikia pasakyti: Jubilėjus
M
•
dalykui
Taipogi
turi
būti
parduota
"store
fixtures
registras
ir
4
kambarių
rakandai
Jinai po to nuotikio pasakė,
20^metų sukaktuvių nusisegė susirinkimag šaukiamas Lietu
ir žodžiu sakant viskas kas tik randas ant pirmu grindų.
PRANEŠIMAS.
jog tyčiomis tai padariusi,
neblogiausia. Žinoma, galėjo vos Raudonojo Kryžiaus Rė
:
kad nesuvažinėti gatvėje pa
butų geresnės pasekmės, bet mėjų skyrio Spalio 15 d., baž
•
L. V. Chic. 4.«*krieio choro pasitenkinti Teikia ir tokio nytinėm svetainėn, tuojau po
•
sisukusių tuo momentu vaikų.
•
praktikas įvyks šiandie, Spalio 15 mis. Tos pačios pasekmės išė bažnytiniff pamaldų.
•
d. Mark White Square parko evet.,
NAUJAS DIENRAŠTIS.
jo iš paties gerb. klebono, ko
Lietuviai! Visi atsilankyk i t,
•
8 vai. vakare.
•
mitetų, kitų darbščiųjų vyrų lies išgirsite k$ nors svarbaus.
Todėl visi nariai yra būtinai
3 2 1 8 So
Chicagoje pradėta išleidi
kviečiami atsilankyti, neg pradė- ir mergaičių ir g eresniųjų pa Yra gauta svarbi telegrama
nėti naujas angliškas ^dienraš Rime mokinties naują operetę.
rapijonų. Jeigu atėjus sidab Susiriąkit ir padėkit rišti klau
tis pavadintas Chicago Jour
Nauji nariai taip-gi yra kvie riniam jubilėjui bus rengia sima, kaip daugiau pagelbė
Krautuvė atdara kasdien ir vakarais Nedalioms iki pietų.
nal of Commerce out Finan čiami stoti choro eilėn.
mos sukaktuvės, jau bus iŠ ko jus Lietuvai.
cial Times.
Bėgilas.
- Valdyba.
Valdyba. pasimokinti.

Keistučio Paskolos ir Budavojimo Draugijos No. 1

1

840 West 33rd Street

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONUI),

LIETUVIS

DR. A. A. ROTH,

ŠOKIAI

BALIUS
I LIETUVOS VYČIŲ 8-ta KUOPA ROSELAND ILL. I
[

Ned., Spalio-Oct. 17 d., 1920 m.

i

Brolių Strumilų Svetainėj, 158 E. 107th St.

EXTRA!!

EXTRA!r s

Didžiausis Išpardavimas
Kokio Chicagoj dar niekados nebuvo ir
daugiaus niekados nebus

$10,000.00 Vertes Tavoro $10,000.00

8

Nelauk, bet tuojaus ateik ir gauk tikrą Bargeną.'
pirmas tas daugiau laimes.

Tminit n^nf

CfnrA

- Halsted Street j

i rainis Liepi, o t o r e Tarpe 32 ir 33 gat. chietgo si
J

