44

'»™« '" t'j."''''"'1 ' '

I

DRAUGAS"

M««t*«

* Ęi

sifomijiui&.imrrE

(4.M

AT HEW8-STAHI>*4 S A COPY

i

•

.. u

DRAUGAS F V H i l B H D I O OO.. I»e..
SSM 8. Oakley Ave.
Ohicago, Dl. > • • • • * • • » » » » • » » » » » • » » » » » . » « » » ^ »

I

LTTHUANIAN DAILY FR1END

— — »,«

PRICB

3

CENTAI
CENTS

CHICAGO, ILLINOIS, ANTRADIENIS, SPALIS (QCT0BER) 19 D., 1920 M.
i

Paderevvski iš Paryžiaus
Išdume Varšavon
Pasižadėjo Jis Pasidarbuoti, kad
Lenkai Apleistų Vilnių
ANGLIJA NEMAŽAI SUSI
RŪPINUSI.

NORĮ, APSISPRENDIMO .*
VILNIAUS APSKRIČIUI.
Lenkai nežino nei kaip pasi- teisinti.
• Varšava, Spal. 18. — Minis
teris pirmininkas Witos aną
dieną kalbėjo seime. Jis nu
rodė savo vyriausybės atsine
šimą į provizijonalę eentralės
Ljetuvos valdžią, kokią Vil
niuje įsteigė gen. Zeligowski.
Kaip paprastai, jis pasakė,
jog Lietuvių
ir Baltgudžių
divizijos Spalių 8 d. atsidalinusios nuo Lenkų armijos, pasivarusios pirmyn į šiaurius
ir užėmusios Vilnių ir jo apy
linkes.
Lenkai posenovei mėgina
klaidinti pasaulį su savo
kokiomis ten lietuviškomis
ir gudiškomis divizijomis.
Nes kas tai matė, kad Len
kų armijoje turėtų but lie
tuviškų divizijų. Tų divizi
jų lietuviškumas negali but
didesnis už tokio paties Witos lietuviškumą.

NAUJOSIOS ŽINIOS, ANGLIJOJE SUSTREIKA
VO ANGLEKASIAI.
MILŽINIŠKAS STREIKAS
ANGLIJOJE.
BUS VARGO, J E I SUSTREI
KUOS DAR GELEŽIN
LONDONAS. — Prie ang
KELIEČIAI.
lekasių streiko nusprendė pri
- •
sidėti ir Škotijos geležinkelie- Lloyd George kovoja
prieš
čiai.^Angiij oje padėtis šiandie
streikininkus.
tokia, kokia yra buvus kituo
Londonas, Spal. 18. — Visoj
met paskelbus karą Vokieti
Anglijoj
pagal iaus pakėlė
jai.
<,
streiką visi anglekasiai, kurių
bus apie milijonas vyrų.
MIRĖ VIENAS BADAU
Jiems sustreikavus veikiai
JANTIS.
turės netekti darbo kiti milijo
CORK, Airija, — Iš vienuo nai darbininkų. Pirmiausia prie
likos vienas badaujantis Airis anglekasių streiko a r tik ne
kalinys jau mirė. Jis buvo prisidės dar
geležinkeliečiai
Michael Fitzgerald. Išbadavo ir prekių krovėjai. Nes šitos
66 dienas. Be toir lotas kali organizacijos yra
tampriai
nys visai merdėjantis.
sutartimi surištos su anglekasiais,
5 RUSŲ GENEROLAI JUN
Pritrukus šaliai anglių, tu
GIASI PRIEŠ BOLŠEVIKUS. rės sustoti visokios industri
LONDONAS. — Kovoti prieš jos. Nebus darbo, pakils var
bolševikus jungiasi penki ge gas ir nežinia kuomi ir kaip
nerolai — Wrangel, Petlura, tas turės pasibaigti.
Anglijos ministeris pirmi
Savinkov, Volochovič ir gra
fas Palen. Pastarasis yra Lat ninkas Lloyd George paskuti
niam momente atsisakė tartis
vijoje.
su anglekasių atstovais. I r tas
anglekasius da labjans pakir
LENKAI ĮSIKRAUSTĖ
šino.
MINSKAN.
Vietoje to ministeris pii>
LONDONAS. — Kuomet bol mininkas paskelbė atsiliepime
ševikai sn Lenkais pasirašė į visuomenę
apkaltindamas
po armisticijjos sąlygomis, pra- darbininkus jų nesąžiningam
nešama, iš Maskvos, Lenkai zygyjtuojaua neėmė Minską, ko tik
Tad šiandien Anglija sulaiirai neturėjo daryti. Taigi Len kia to, ko nekuomet nėra buyę
pasitikėjimas negalimas. šalies istorijoje. Yra baimės,
kad tasai milžiniškas ekono
PIRKITE LIETUVOS VAL minis'streikas nepavirstų poSTYBĖ8 BONŲ.
litikiniu streiku.
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CHICAGOJE
$418.35 LIETUVOS
ŠAULIAMS.

CICERO, ILL, BUS LIE
TUVIU DEMONSTRACIJA.

A. L. R. K. Federacijos 12 sky
rius (Cicero, 111). Spalių 17 d.
buvo sušaukęs vietos visų Lietu
vįį organizacijų ir draugijų val
dybų susirinkimą pasitarti apie
parengimą demonstracijos prieS
Lenkus, kurie posenovei įsibriovė
j Lietuvos plotus ir savinasi mū
sų sostinę Vilnių.
Susirinkimas buvo skaitlingas.
Vienbalsiai nutarta parenjcti de
monstraciją Spalių 24 d., 2:00 po
WEST SIDE.
pietų. Nutarta pasidarbuoti^ kad
demosistracija išeitu komilžinišSpalio 17 d. Aušros Vartų pa
kiausia, kad joje dalvautų netik
rapijos svetainėje buvo parapi
tai vietos, bet ir ii kitų kolonijų
jos naudai vakarienė. Jos pasek
Lietuviai.
mės kopuikiausios. Tikslas visiš*Tinkamuoju oru kaip organiza
kai atsiektas. Nauda ir moralė ir
cijos, taip draugijos, kuopos, sky
materijalė žymi. Surengė vakarie
riai ir pavieniai Lietuviai ma^
nę budelis moterų, kurias parėmė,
suos gatvėmis, nešini amerikoniš
kiek galėjo daugelis kitų parapikomis ir lietuviškomis vėliavomis,
jonkų ir parapijonų s| bei tą pa
aukodami įrengimui vakarienės. tam tikrais lietuviškais ir angliš
Visoms parapijoms neprošalį pa kais parašais.
siskaityti tos vakarienės vaizdelis. Geistina, kad dalyvautų'kodauTodėl seks '*Drauge" jos plates giausia Lietuvių. Kad kodaugiausia Lietuvių atvažiuotų automobi
nis aprašymas.
liais iš kitų kolonijų. Visi iš visų
Reporteris.
artimiausių apylinkių Lietuviai
kviečiami but paskirtą dieną.
ŽUVO PASTOS LAKŪNAS. ^pae kviečiami Lietuviai tarna
vusieji šios šalies karuomenėje.
'Prastą šeštadienį, kaip papjfe Jei įų bus žymus skaitlius, iš jų
štai anksti ryte iš Chicagos į O- vienų bus galima sudaryti atski
maha, Nebr.,*su pasta išskrido la ria diviziją. Jie daugiausia galės
kūnas leitenantas MeMullen.
pasitarnauti savo tautai ir nelai
Arti Batavia, 111., matyt, suge mingajai Tėvynei.
do lėktuvo mašinerijos. Nusilei
Bus muzika. Pakviestas ir &r.
džiant žemyn* lėktuvas smogė į te Grigaliaus choras.
DAUG SVAIGALŲ ATGA jų užsiima darymu svaigalų, legrafo stulpą.
Po maršavimo gatvėmis Lietu
BENAMA U KANADOS. gi 40 nuoš. užsiima svaigalų
Nuo smarkaus sutrenfilmo eks- viai susirinks vietos parapijos
kontrabanda.
pliodavo gazoliną ir akimirkoj kieman. Bus kalbos, bus^ atlikta
Prieš tą kontrabandą agentai
lėktuvas liepsnodamas krito že programa. Bus padarytos rezoliu
Vežama luoteliais.
yra bejėgiai.
mėn
/
cijos.
Kito
miestelio
taikos
teisė
Detroit, Mich.. Spalių 16. —
Tą atsitikimą matė arti gyve rtct jei kardais pasitaikytų ne- ,
jas
irgi
tą
pat
tvirtina.
Tik
— Į vakarus nuo šito miesto
nantis ūkininkas. Nubėgęs jis at tinkamas oras maršuoti gatvėmi«7
jis
neprimeta
kaltės
vieniems
yra Kanados rubežius. Tai lasitikimo vieton lakūną rado jau tuomet parapijos svetainėje turė
svetimšaliams.
Lygiomis
sta
bjausiai neapdrausti t plotai,
negyvą. Gi vietoje lėktuvo palikę tų įvykti mass-mitingas be jokios
to
visus
žmones.
per kur iš Kanados į Suv. Val
tik vieni susipynusių vielų gro įžangos.
ijj
^
K
a
s
naktis
skersai
upės
vi
stijas daug svaigalų atgabena
bai^
,
,
#
Demonstraciją surengti komi- ^
sokios
rųšies
luoteliai
tik
nar
ma. Iš ten svaigalai tuojaus
Pasakojama, kad nelaimingasis sijon išrinkti: gerb. vietos Idebo-^
išvežiojami po visas centrali- do nuo vieno krašto ligi kito.
ant stulpo užskridęs del miglos.
nas kun. H. J. Vaičunas ir šitie
nes valstijas ir kai-kur visai Prohibicijiniai agentai neturi
piliečiai su pilietėmis: J. Mockus,,,
liuosai pardavinėjami ir varto nuosavų motorinių luotelių, su
VAIKAS NUŽUDĖ SAVO F. Strelcunas, A. Valančius, M.
kuriais butų galima kontra
jami, y K
BROLĮ, TAIPPAT VAIKĄ. Mažeika, J. Šliogeris, S. Tamošai
Kontrabandistai,
sakoma, bandininkus pasivyti ir suaręs
tis, J. Zalaginas, V. Petrošienė,
turį įsteigę s t i p r i , ir skait- tuoti.
Aną dieną Ernest Polacho^ski, B. BalČunienė, L. KrikšČunas,
I r nors sulig Kanados ir S. 10 metų, nužudė netyčiomis savo P. Garbuzas, J Mikolainis, B. Polingą internacijonalę organi
zaciją. Kadangi,permažas skai Valstijų įstatymų luoteliai tu broliuką Edwardą, 6 metų.
sanka, K. Kisminaitė, D. Narušetlius yra prohibicijinių agen rėtų but aprūpinti žiburiais, Abudu vaiku bežaizdamu vie vičia.
taip nėra. Taigi ištolo ne
tų, tad nepasitaiko jų nei vie
nam kambaryj surado tėvo šau Komisija pasižadėjo visą darbą
lengva
pamatyti.
no suareštuoti. Kad taip, tai
tuvą. Vyresnysis vaikas jaunes- patvarkyti ligi Spalio 21 d. ir ton
s
svaigalų kontrabanda kas sa
d i e n o n sušaukti ir vėl v a l d y b ų «u~J
Pakraščiuose užaug-alai.
n
h
į
j
a
m
l i e p ė b*lti a n t i m i . G i j i e
vaitė, kas mėnuo didėja ir
si rinkimą, kuriame viskas bus iš
nežinia, kada bus padarytas Upės pakraščiais yra užau- pats pasiėmė šautuvą ir pasakė aiškinta ir imtasi darbo.
galai ir krūmai, gi vienoj vie šausiąs.
tam galas.
Ciceros Lietuviai yra pagirtini
toj daugiau mylios klampynės. Nereikėjo ilgai laukti. Šautu
10,000 kvortų kasnakt.
Tenai taigi ir yra patogiausia vas pūkštelėjo ir jaunesnysis bro patrijotai. Tad jie ir šitą demon-;^
straciją parengs tautos naudai.
Kas naktį iš Kanados šion vieta kontrabandistams su svai liukas krito ant vietos. Atbėgusi
Nes Tėvynė plukdoma kraujuose
pusėn pristatoma apie 10,000 galais išeiti, juos tinkamon motina atrado vieną pastirusį i»
ir šaukiasi pagelbos.
kvortų visokios rųšies degti- j vieton sukrauti ir palaukti tin- baimės, kitą negyvą.
Pr.
nės. Miesteliuose Trenton, Wy- ; karnos progos išgabenti kur toGOLBY CHICAGOJE.
andotte, Ecorse ir Ford City liaus, kadir į kitas valstijas,

Lenkuose pakilo nesutikimai. Lenkijai grūmoja dideli nes
magumai.
Paryžius, Bpal. 17. — Bu
Londonas, Spal. 17. — Ang
vęs Lenkijos mini storių pir
mininkas Padere\vski šiandie lai didžiai susirūpinę nuotiiškeliavo Varšavon. J i s savo kiais Lietuvoje ir Lenkų gen.
vvriausvbei nuvežė informaei- Zeligewskio žygiais, pastara
'jų apie pakilusį nepaprastą jam užėmus Vilnių.
sentimentą talkininkuose Len
Kiek žinoma^Lenkai gyven
Atrado nuosavą miestą.
kams užėmus Vilnių ir lygiai tojai # entuzijastiniai paremia
Ministeris pirmininkas kal
apie neatmainonu* Tautų Są gen. Zeligowskio žygius. Bet
jungos poziciją Lietuvos sos pati Lenkų vyriausybė šian bėdamas į susirinkusią Lenkų
minią pažymėjo:
tinės klausime.
die mato atlikusi
skaudžią
" N o r s Lenkų vyriausybė nu
Po" pasikalbėjimo vakar su klaidą, leisdama tam genero
jaučia pagiežą oficierų ir ka
Leon Bourgeois, grafu Qui- lui užimti Vilnių.
reivių, kurie po kelerių metų
nones. de Leon ir vioe-grafu
Padarius tokį nelemta žvkovos buvo draudžiami sugryIshii, ty. Prancūzų, Ispanų ir gį, vyriausybei nelengvas daiŠtfSir ineiti savo gtratinin
Japonų nariais T^foitij »4š$ju»- |~ktits -atsisakyti tos pozicijos.
^(Kaipgi!) miestan, visgi to
gos taryboje, Padere\vski pa Pasitraukus iš tos pozicijos,
ksai jų pasielgimas yra prie
sižadėjo pasistengti, kad. Len vyriausybė turi eiti šalin ir
šingas militarinei drausmei ir
kijos vyriausybė kuoveikiaus savo vietą užleisti kitai.
todėl teisėtoji valdžia nuodug
apleistų užimtą Vilnių, nes
Lenki] vyriausybė pramato niai ištirs tą dalyką.
kitaip nebus galima pataisy- Lenknai rimtą tarptautinį pa"Lenkija yra fcayusi nuo
ti to nelemtai atliktojo žing vojų, jei gen. Zeligowski ne
Vilniaus valdžios notą, kurio
snio.
bus atšauktas iš Vilniaus.
je išreiškiamas noras Vilniaus
Iš Varsa vos parėjo žinių,
apskričio gyventojams leisti
jog pačiuose Lenkuose pakilę LENKAI UŽĖM& VILEIKĄ. liuOsai apsispręsti. Be to Len
.'
rimti nesutikimai.
Lenkijos
kija pakviesta pasiųsti ten taviršininkas Pilsudskį padavė Praneša apie skaitlingas bol rybosna savo delegatus.
ševikų spėkas.
seimui rezignaciją. J o rezig
Lenkija gelbės Zeligowski.
nacija priimta su sąlyga, kol
Varšava, Spal. 18. — "Mū
nebus parinktas naujas atsa
"Vilniaus valdžia taippat
sų būriai vydamies priešinin kreipiasi į Lenkiją su prašy
kantis viršininkas.
Aršus nesutikimai pakilo ką Molodečno apylinkėse už mu duoti jai pagelbos, jei kar
tarpe imperijalistų-militaristų vakar paėmė miestą Vileiką/ \ tais ją užpultų ten Rusijos
Lenkų sovietai.
ir socijalistų. Del to veikiai sakoma oficijaliam
galės pakrikti koalicijinis ka pranešime.
"Lenkija nors visuomet su
Šiauriuose nuo Rodoškovice tinka su Vilniaus gyventojų
binetas.
mūsų raitarija paėmė 500 ne- apsisprendimu, k u r " yra did
LENKAI ŽUDO ŽYDUS laisvių ir 6 kulkasvaidžįus. žiuma Lenkų, bet taippat turi
VILNIUJE.
Polesėje mes paėmėm Turov. mintyje ir kitokius reikalavi
1
* Lenino
sukoncentruola mus didžiumos, sulig kurios
Jauni vyrai su prievarta ima skaitlinga karuomenė. Bolše noro ta provincija turėtų but
mi karuomenėn.
vikų skaitlingos spėkos užei prijungta prie Lenlftjos res
tos išilgai upės Sluck, tarpe publikos. Taigi Vilniaus aps
Londonas, Spal. 18. — Su Lubar ir Miropola."
kričio plausimas galės but iš
lig vietos Lietuvių pasiunti
rištas kitaip, ne kaip yra su
nybės paskelbto oficijalio pa TAUTŲ SĄJUNGOS KOMI galvojęs ir pasirinkęs patsai
SIJA VARŠAVOJE.
reiškimo, Lenkai užėmę Vil
gen. Zeligowski. > »
X v
•
nių apie- 30 Žydų nužudę ir
Nukeliavus aptarti Vilniaus PAPUOLĖ AGENTAMS LIE
daugelį sužeidė.
klausimą.
Gen. Zeligowskio kareiviai
TUVIŠKAS RADIKALAS.
apiplėšė visą'eilę Žydų krau
Varšava, Spal. 18. — Iš Vii- Pranešama, jog federaliai agcntuvių.
Be to, pareiškiama, jog Len niaus čia visai netikėtai at-'tai suareštavo kažkokį Joe Judis
kai tiesiog su durtuvais ver keliavo Tautų Sąjungos komi (gal Juodis), kurs Sreatore sklei
čia jaunus vyrus įstoti gen. sija. Jos tikslas pasitarti su dė radikalius raštus.
Lenkų vyriausybe klausime Pasakyta, jog tai komunistų naktimis
/ Zeligowskio karuomenėn.
kontrabandininkai]
Lenkai rekvizuoja nuo gy Vilniaus, kurį nuo Lietuvių partijos Amerikoje lietuviškos šakos vienas iš agitatorių. Agentai turi daug pelningo' darbo. ^
ventojų produktus ir visokius užgrobė Lenkų karuomenė.
Vieno iš šitų miestelių poli
senai buvę jo ieškoję.
daiktus ir už tai išdavinėja
cijos viršininkas sako:
tiktai kvitas.
BAISUS DAIKTAS EU
"Mes nieko negalime pada
MIRĖ AUTOMOBILIAUS
ROPAI.
ryti. Jei mes areštuosime nors
DIDELIS PRANCŪZIJOS
SUVAŽINĖTAS SENUKAS.
vieną kontrabandininką, tuo
Washingtom, Spal. 18. —
BIUDŽETAS.
Brolių Aleksijonų ligoninė met mums patiems pasidarys
Čia pripažįstama, jog angle
Paryžius, Spal. 18. — Mi- kasių streikas Anglijoje, tai je mirė 77 metų senukas Ja- čia ankšta."
pragaištis
Europai. cob Brener, 2127 Sheffield av,e. Į Vieno miestelio taikos tei
nisteritj kabinetas pripažino tikroji
reikalingos J i s buvo snvažinėtas automo- sėjas tvirtina, jog 60 nuoš.
1921 metams biudžetą iš 44,- Nes šitai labai
anglys.
biliaus ir mirtinai pažeistas. svetimšalių miestelio gyvento101,000,000 frankų.
•
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R1CTERED AS SECOITO-CLASS MATTER MARGH BĮ, l»16, AT CHIOAGO, IULINOIS UNDER T H E AOT OF MARCH S. 1870.

Lenkų Vyriausybėje

P A D E R E W S K I IŠKELIA
VO VARŠAVON.
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Fnbllshed and ffistrlbafM
KAINA

LIETUVOS PASKOLOS
BONUS

Brighton Parko, Ohicagoje, Lie
tuvių kolonija turėjo susirinkimą
ir prakalbas. Kalbėta apie šian
dieninius įvykius Lietuvoje.
Susirinkime išpirkta Bonų už
$2,300 ir suaukota Lietuvos šau
liams $418.35.
Tą patį vakarą išpirktas draftas ir pasiųstas,
! Rep.

Tam tikslui daugiausia pavar
Čia demokratų partijos kampa
tojami greiti automobiliai, su
nijos reikalais lankėsi valstybės
kuriais per naktį galas žino
sekretorius Colby. Tai tas pat,
kur galima nuvažiuoti važiuo
kurs nesenai savo garsioje notoje
jant kokiais šunkeliais.
Lietuvą priskyrė prie Rusijos,
Išnešiojimui svaigalų į pas
kaipo neatskiriamą Rusijos dalį.
kirtas vietas, kaip patirta, užrtss.
siimam ne tik vieni vyrai, bet
moterys ir vaikai.
ORAS. — Chicago. — Šian"Parubežiais paupyje kuone die ir ? turbūt, rytoj išdalies
viešai pardavinėjami svaiga- debesuota ir nepastovus oras.
lai ir daromi geri pinigai.
(Vidutinė temperatūra.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, mau
nant nemažiau $25.000 Spalių 16
buvo tokia sulig Mershants Loan
and Trust Co.:
Anglijos sterlingų svarui
$3.47,
1.48
Lietuvos 100 auksinų
.44
Lenkijos 100 markių
Vokietijos 100 markių
U
Prancūzijos už $1.00 15 fr. 32
Italijos už $1.00
24 1. 9 5 |

Antradienis, Spalis 19, 1920

DRKUGAS
•'

L U T I VI\] KATALIKŲ DlEITRAflTIS

"DRAUGAS"
•Ina kasdiena isskyrua nedėldieniu*.
PRENUMERATOS KADI A:
CHIGAGOJ IR UŽSIENYJE:
98.00
4.00
Pusei Metų
•ITT. VALST.
Metams •..-.- • • • • • • • • • • • •; $6.00
Pusei l i e t ų . . . . . . £ . . . . . . 8.00
Prenumerata mokaal Iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiusi* ir
•anas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iSperkant krasoje ar eiprese "Money Order" arba Įdedant pinigus i
registruotą laišką,

" D r a n g a s " Publishing Co.
2334 S. Oakley Ave. Chicago.
Tel. Roosevelt 7791.

Liet. Kolonija prie
Marąuette Parko.
Kaskart labiau brangstant
gyvenimui Chicagos nuėsto vidurije, Lietuviai turėjusieji
savo triobų apie 15-tą ir 20
gatves parduoda savo namus
ir perkasi kitus pigesnius mie
sto pakraščiuose. Dėlto auga
Lietuvių
kolonijos
Cicero,
Brighton Park, Koseland'e.
Delta smarkiai kyla mūsiškiu
skaičius ir apie Marąuette
Park'ą.
Išilgai Western ave. statosi
daugybė naujų didelių dirbtu
vių. Jose lengva gauti ir dar
bo. Lengva ir nuvažiuoti Western ave., 63-čios, 69-tos ir Kedzie ave. gatvekariais, jei kas
turi darbą toliau. Pastarai
siais dviem turtais Lietuvių
skaičius tarp Western ir Kedzie, tarp 63 ir 72 padidėjo be
veik kita tiek.

Bažnyčių neskaitant "Vienuo
lynas yra gražiausia ir didžiau
sia Lietuvių triobą Chicagoje,
kas žin ar ne visoje Amerikoje.
Ta triobą stovi gražioje pato
gioje vietoje šalę p u r a u s bul
varo. Betai kam pasitaiko taip
laimingai pirkti vietą, kaip
seserims kad pasitaikė. Pirm
dešimties metų ten buvo neišbredama klampynė, o dabar
graži ir sveika vieta.
Tas vienuolynas beabejonės
jau dabar yra Marąuette Par
ko kolonijos centras, o ateitije pasidarys d a r labiau įtek
mingas. Nors sale jo atsistos
milžiniška Labdarybės Prie
glauda, bet vienuolynas vistiek turės liktis žymesnis. Mųs
tautos išmintis to reikalauja,
kad mokslo, auklėjimo ir pasi
šventimo įstaiga neprastotų
pirmosios vietos.
Vienas tik rūpestis, kad tas
mųs kolonijos centras, t a įs
taiga, kuria taip didžiuoja
mės, neša sunkų skolų glėbį
ir beveik nepakelia. Tos pačios
seserys kaipo mokintojos daug
daugiau naudos padarytų, jei
neturėtų rūpintis
skolomis.
Paguodos yra nors tiek, kad
visuomenė jas remia, aukų ne
sigaili, kas mokslo naudą su
pranta. J e i taip bus d a r kele
tą metų, tai seserys iš skolų
išbris. Bet kol kas labai rei
kia jas šelpti, kad pasiliuosuotų nuo sunkios priedermės
išmokėti kas metai tūkstan
čius dolierių svetimtaučiams
palūkomis už paskolintus pi
nigus.

Iš LIETUVOS.

Baisogala, čia aplinkui yra
daug dvarų. J ų darbininkai
šioje apylinkėje daugiausia
bolševikų įtekmėje ir susispie
tę ir bolševikinę profesinę są
jungą. Prie to juos pastumia
ir žinios, buk dvarponis Ko
maras gavęs yra iš valdžios
teisę išparduoti girios už mi
Jie jau mintija sudaryti sa lijoną auksinų. Keistumai.
vo parapiją ir renkasi vietą
Vilnius. Čia viskas buvo
bažnyčiai. Kol kas jie renkasi
klausyti Mišių į Šv. Kaziipe- tvarkohia. — Universitetas,
ro Vienuolyno koplytėlę. Kol Meno skyrius, pradinės moky
•vienuolynas turėjo mažai mo- klos ir augštesnės, nes po Len
kinių, tol nebuvo didelio var kų ir bolševikų nekas beliko.
go. Bet dabar mokinės užima
Interesantų su visokiais rei
visą koplytėlę taip kad ir se kalais liek buvo, kad valdinin
serys turi klausyti Mišių susi kai negalėdavo apsidirbti.
grūdusios kur nors karidoriuSusidarė komisija palaidoti
je. Ateinantiems žmonėms taip bolševikų išžudytus žmonės.
gi angšta.
Nužudymai buvo atliekami ne
Šiais metais seserys padidi tik " K a r o L a u k e " , bet ir
no savo triobą, bet jos rūpi šnąpišky, Plytinėje ir Verkuonosi pirmiausiai padidinti vie se.
Tarp Varėnos ir Valkininkų
tų mokinimo kambariams ir
gyvenamos
vietos
auklėti nugriuvo nuo bėghj traukinys,
nėms. Nors seserys suprato, kuriuo bolševikai vežėsi iš
kad koplyčios būtinai reikia, Vilniaus prisiplėšę visokių gė
bet jos nestatė, nes pinigų ne rybių.
Septyni vagonai visiškai su
išteko.
dužo. Bolševikai persigandę
Kunigas Serafinas pradėjo
išbėgiojo. Rasta jų krepšiuose
aukas rinkti. Ciceriečiai, kaip
daug aukso, sidabro ir kitų
visada, pasirodė protingi, ge
brangumynų.
ri ir duosnųs. Trimis pirmomis
rinkimo dienomis jie sudėjo
Telšiai. Rašytojas Vidunas
663 dolierius su centais. Iki
čia rengia inteligentams šias
rinkliavos pabaigai jie pereis
paskaitas:
per tūkstantį, nes jų kaimy
1. Lietuviai tautų tarpe. 2.
nai West-Sidiečiai sudėjo už
pernai 12 šimtų. Tūkstantį su Slėpinių mokslas ir praktika
metė ir North Si dės maža ko (Okultizmas). 3. Vyrų ir mo
lonija. Tūkstantis dolierių y- terų santikiai, 4. Pats gyvasis
ra didelė krūva pinigų. Bet jį klausimas.
Telšių apskričio seimas nu
lengvai išleidi bestatydamas
tarė įsteigtį socijalės apsaugos
triobą.
skyrių, jo pirmininku išrinko
• Seserys jau baigia statytis kun. Dagilį.
antrąją savo triobos pusę. Šia
-savaite p. Jokantas jau įdėjo
Plateliai. (Kretingos apskr.)
langams rėmus. Kiti meiste Ne visi Lietuvoje patrijotai.
riai jau deda tinką arba pleis- Vieni liuosu noru .stoja į katerį trioboje išvidaus. Muro ruomenę ginti tėvynę nuo prie
darbas, stogas, vamzdininkų ir šų, o kiti slapstosi, kad jų ne
elektrikininkų darbai jau at imtų. Tokius milicija gaudo ir
likti. Architektas M. Žal dokas uždaro kalėjimam Taip atsi
tylomis bet sumaningai viską tiko Plateliuose. Bet valsčiaus
tvarkydamas prižiūri visą sta raštininkas slapukus paleido.
tymo tvarką.
Milicija jį areštavo.
v

•

•
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•
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Gelbėkim Vilnių!
I r vėl Vilnius Lenkų užim
tas. Lyg pasityčiodama Len
kų valdžia pareiškia, kad nie
ko bendra neturinti su gene
rolo J2eligowskio žygiu; buk
jis Vilnių užėmęs priverstas
savo karuomenės, kuri negaĮėjusi pakęsti atidavimo Vil
niaus Lietuviam; buk prieš
darant tą žygį jisai formaliai
atsistatydinęs nuo generolo
vietos; buk Lenkų valdžia ne
turinti ant jo jurisdikcijos ir
negalinti nieko jam padaryti,
ir tam panašiai. J a u ir be dip
lomatinių akinių galima aiš
kiai pastebėti, kad Lenkai su
lošė nerimtą ir nešvarią intri
gą, kad tik apdumus pasau
lio akis ir Vilnių išplėšus i i
Lietuvių rankų. Ką Tautų Są
junga padarys, sunku įspėti.
Bet Lenkai nesiskaito su Tai
kos Konferencijos padavadymais, kuomet jie yra Lenkijai
nepalankus; gi priede dar Tau
tų Sąjunga elgiasi su Lenkais
taip lygiai, kaip silpnadvasis,
nepastovus tėvas su išpaikin
tais vaikais, kuriems duoda
pilnos laisvės išdykauti ir da
ryti visokių nemalonumų ir
blėdies kaimynams. Tik tuo
met išdykę vaikai susipranta,
kada koks drąsuolis, visai ne
atsižvelgdamas į jų tėvą, išpe
ria jiems gerokaikailį.Taip yra
porą kartų padarę Lietuviai
ir tuoj pasirodė, kad tai ge
riausia priemonė Lenkam su
valdyti. Lenkai tik kumščio
tebijo ir jį vieną tepagerbia.

atvaduoti. Broliai Lietuviai!
Jeigu kada, tai dabar metas
subruzti ir pasirodyti tėvynai
niais vertais Gedimino »unų.
J u k Gediminas Vilnių inkurė
tuom tikslu, kad butų amžina
Lietuvos sostinė. Dabar Len
kas jį nuo mus atima. Ar gi
ir dabar busime šykštus ir tik
kapeikomis Tėvynę vaduosi
me? Jeigu Lenkai sumeta mi
lijonus dolierių, kad mus pa
vergus, ar mes gailėsimės kelių
šimtų tūkstančių, kad nuo jų
nelaisvės apsigynus? Lietuviai
Tėvynėje gina Vilnių savo
krauju, ar mes gailėsimės su
šelpti juos savo dolierių? Ištiesų, jeigu Lietuviai Ameri
kiečiai ir čia pasirodytų šyk
štus Tėvynei apginti, tai jie
pilnai verti to likimo, kurį
patys sau per nerangumą ir
patrijotizmo stoką
surengs.
Nes kuom gi bus Lietuva, Vil
niaus netekus? Jis turi vertę
ne vien kaipo mūsų sostinė
ir šventavietė, bet ir ekonomi
jos žvilgsniu būtinai mum rei
kalingas kaipo prekybos vidu
rys ir susisiekimo su sveti
mom valstijom punktas. Tai
gi vaduokime senąjį Gedimi
no miestą, kurį net Anglai-Amerikiečiai vadina Lietuvos
sostine, tuomi lyg nurodyda
mi, kad mūsų priedermė jį
apginti. Subruzkime ir stoki
me petys į petį Vilnių gelbė
ti! Atlikime tėvynainių prie-'
dermę ir smarkiai pavaryki
me vajų Lietuviai išgelbėti.
Taigi sustiprinkime Lietu Dabar jau bus paskutinė pas
vių kumštį. Štai dabar tik ir tanga. Jeigu ji mum pavyks,
daromas Tautos Fondo vajus Lietuva liks pilnai nepriklau
soma.
Lietuvai nuo priešų apginti,
mm
wv
mm m
w.
ir pastaruoju momenti^ prisi
Kun. K. Urbanavyčius,
dėjo naujas tikslas — Vilniui
T. P. Pirm.
^

duoną sukramtyti, nei mėsos
valgyti. Gerai, kad tai tada
dar buvo vasara, pienelio ga
lima buvo pasrėbti su sūriu už
sikandant.
Amerikietis nepadėjo pini
gus į banką, bet nešiojo su sa
vimi ir visą terbą bumažkų
rodė visiems išskleisdamas ant
plataus aglinio stalo, perskaitydamas po kelis kartus: šim
tas, tūkstantis, du tūkstančiu
rnblių...
Vieną kartą gerai įsitrau
kęs Raseiniuos.? per jomarką
zajeznuose namuose statė arelko.^ visiems k<i; buvo gyvas ir
norėjo atsigerti. Gėrė iki sute
mos. Nakvojo po karčiamos
stalų, o ant rytojaus neberado
terbos ,su bumažkomis. Taip ir
liko nesudėti auksiniai pačiu
tei kvailelei dantys. Šiandieną
dar kalbama apie amerikoniš
kus auksinius dantis, bet ne
žinau ar ši nelaimingoji tebe
gyvena su savo raišuoju vyru
ant Dubisos kalno.
Stebėjausi ir aš nemažai iš
tokių baisių Amerikos papro
čių. Teko man pačiam pakliū
ti į Ameriką. Dabar aš pats
norėjau pamatyti savo paties
akimis visus Amerikos papro
čius. Matau tabaką žindančius,
matau auksinius dantis, tik ne
pilnas burnas, ir dar matau
štai ką:

Vieną "syk Chicagoje išeina
dainuoti artistėLietuvė pusnuo
gė su pasaitėliais per pečius
tik sijono prilaikymui, visa
salė vienmarškinių Lietuvių, o
antroji smuikininkė vos kiek
praskleista apykakle ir kelios
dešimts apsivilkusių svetini
taučių ar Lietuvių.
Apsilankau vienur,
kitur
Lietuvių jaunuomenės pasi
linksminimuose. Šoka vyrai su
mergaitėmis kokius tai dar
man nematytus šokius. Pasi
akis gerai apėmiau
aa š l u o s t ė
akiniais šokančių poras. Buvo
keliasdešimts porų. Nežinau,
kaip tas šokis vadinas. Vienas
kitą .stumdo susiglaudę Vie
6>
!
nas
kitą
stipriai
abiem
sakė: " t a i aš ir į trobą neįleis- rankomis apsikabinęs už šonų,
kartais ranką pamosuoja takčiau tokio v y r o . "
tan, žandelius taip sukioja,
Amerikietis būdavo atsisės kad vaikinio prakaitas teka
ant suolo, o kojas užsideda ant srovele per mergaitės įraudu
stalo ir laiko taip jas susirie sį skruostelį. Trinas vienas į
tęs pusratin iki jo pati, žiurė kitą, eina priešais, atgal, į
jus, žiurėjus į tuos Amerikos vieną pusę, į kitą ir apsisuka.
keistus papročius, nenustuma Žiūrėdamas s/ebėjaus į navatšalin nuo stalo purvinus ba nus šokius. Matė ir senesni už
tus. Mėgina vyresni, jaunesni mane čionykščiai. Pasidalinau
ir vaikai kelti kojas ant stalo, su jais savo įspūdžiais. Vienas
bet greitai jos nutirpsta ir iš jų, jaunas vyras, sako man:
strėnos pradeda skaudėti.
" a š 'pirmiįus šokau, bet dabar
Tokių dar papročių neužte nešoku.'' Mane labai suerzino
ko mūsų buvoliui, kad paro tokie šokiai. Aš .sakau, kad
džius savo viršenybę prieš ki gal tik tamsta taip jauties, o
tus. J i s prikalbėjo savo mote Jdti visai pasyviai apseina. Čia
rį išlupti visus jos dantis ir į mūsų kalbą įsikišo Lietuvis
sudėti auksinius. Pati buvo gydytojas, kuris
paaiškino
jauna geltonkasė, skaistaus taip: jeigu sausą medį trinsi
veido. Rodos užtektų tokios į medį, 4m jis užsidegs, o jei
dailios Lietuvaitės ir pritiktų gu trinsi ranką į ranką, tai
amerikiečio juodam švarkui. rankos dvoks. Panašiai yra ir
Bet ne. Nori visus namus pa su šiokiais šokiais. Negali bū
daryti amerikoniškais. Vežasi ti abejonės, kad tokie šokiai
savo gražiąją pačiutę į Rasei nesukaitintų geidulius. Tai yra
nius pas dantistą ir užmarines Amerikoniškas viešas inteli
pačią išlupa visus dantis.
gentiškas
guodulįngumas.
Gražioji pačiutė atsikėlus Klausiau kelių kunigų, kaip jie
nuo apmario stalo nebegalėjo žiuri į tokius šokius, labiau
pažinti savo burnos. Vietoje siai katalikiškos jaunuomenės
gražių baltų dantelių, kyšojo pasilinksminimuose. Jie man
tik sugelti raudoni smegenys. atsakė, kad žiūrima per pirštus
Dantistas žydelis įsakė atva ir laukiama progos išvesti iš
žiuoti už 4 mėnesių, kada sme Lietuvių tarpo tokius nedo
genys atslūgs ir tada sustatys rus šokius.
auksinius dantis.
Aš manau sau, kad tokie šo
Ne tik visi kaimynai, bet ke kiai neatsako savo tikslui. J u k
lios aplinkinės parapijos suži šokiai, tai yra sportas —
nojo apie auksinius dantis ir (mankštinimąsi). Tokie tik šo
žvalgės bažnyčioje, rinkelėse, kiai mankština žmogaus kūną,
ant .turgaus ir kartais į sve kurie jį lavina, o neerzina. Ant
čius nueidavo, kad pamačius kiek šokiuose yra daugiaus
tuos stebuklus.BedanfėLietuvė liuoso, atskiro (nesusispaudu
slapstė- savo iškižusįą burne sio) mankštinosi, lakstymo,
lę ir niekamii nesirodė. Valgyli-ąnt
VaJgylL
t i e k i m pasiekiamas tik?buvo neapsakytai sunku. Nei las. Žaidimai daugiausiai' ktį-

ųą lavina, nes juose visųdaugiausia yra sporto.

Anais sunkiais po Eusų prie
spaudos laikais, kada aš dar
mažas buvau, didelė retenybė
būdavo, kad kas sugrįžtų iš
xVmerikos ar kitos kokios sve
timos šalies į Lietuvą. Visi
žiūrėjome į tokį sugrįžusį drą
suolį su nuostaba, sekėme jo
kalbą, apsėjimą iki pačių ma
žiausių smulkmenų. O šis nu
jautė tą savo kaimynų, pažįs
tamų domę ir stengėsi apseiti,
taip kaip apseinama būtame
krašte.
Gal aš turėjau kokį 10
metų, o tas buvo prieš 20 me
tų. Sugrįžo mūsų kaimynas iš
Amerikos. Parsivežė kelis tūk
stančius dolierių už nupjautą
kairęją koją. Turėjo kelis auk
sinius dantis. Kaip susišypsos
arba pradės juoktis, tai .visi
svečiai ir susmeigia akis į Amerikiečio auksinius dantis.
Blizga kaip Rusų auksinė
penkrublinė arba dešimtinė,
kurios tais laikais vos tepasi
rodė ir didelė retenybė buvo.
Parsivežė kokių tai cigarų, necigarų ir juos viešai užsidėda
vo tai į viena pasmagenį, tai
į kitą. Čiulps, čiulps 4 r spauja.
Žemaičiai žiuri, juokias pilvus
susi spausdami, o silpnesnės
širdies gukčioja ir leidžiasi
pro duris.
Amerikietis duoda nebuvė
liams
pamėginti
cigaretą
čiulpti. Nevisų širdys perneša.
Mėgina lietuviškos lapuotos
pačiulpti, gal gavoji geriaus
prie širdies, bet tas paprotys
niekam nelimpa. I r pats Ame
rikietis, pabaigęs
savosius
čiulpinius, prie lietuviškoskrajavos nebegalėjo bepriprasti. Moterėlės stebėjosi iš to^ių
tenai paproČių-tabaką žįsti ir

8. FABIJONAS

h. PET1ATO k C0.
Mortgage Bank

Nedori šokiai daugiaus pa
traukia, nes juose erzinami
žmogaus žemieji
jausmais.
Kuo žemesnėsdoros žmonės,tuo
jie mėgsta bjauresnius šokius.
Dailės žvilgsniu šie ameriko
niški šokiai neišlaiko mažiau
sios kritikos. Girdėjau, kad
minimi, šokiai yra panašus į
Prancūzų šokius " T a n g o ' ' ,
kuriuos net bažnyčia yra už
draudusi ir apie Kuriuos vio
nas Lietuvis daktaras yra pa
sakęs : paleistuvystės platini
mo inteligentiškas būdas.
Man teko girdėti, kaip kitų
katalikiškų kraštų, katalikiš
koji jaunuomenė atsineša į to
kius nedorus papročius. Taip,
Prancūzijos katalikiškos šei
mynos nesilanko į tokius teat
rus arba koncertus, kur tik
ant paraistukų artistės rūbai
kybo, kur šokiai nepadori es
tą. Katalikės artistės nepasi
rodo nekuomet pusnuogės. Mū
sų tauta daugiausiai iš pras
čiokų tarpo ir mes prasčiokais
būdami neturime progos buvo
ti užsienyj padorų šeimynų ža
diny ir iš tenai semti dailius
ir dorus papročius. Mes parnešame į Lietuvą tik gatvi
nius, svetimtaučiu, papročius,
kurie nei dailės, nei doros
žvilgsniu nėra mums katali
kams naudingi. Kaip jie iš
rauna sveikus dantis, taip ga
li nevienai .skaisčiai lietuvai
tei nusegti rūtų ir lelijų vai
nikėlius.
A. Spaknys.
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European American Bureau
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Pinigus, Parduoda
Laivokortea
NOTAKULSA*

800 W. S5th Str.
Chicago, 111.
Telepbone Boalerard 611

PRANEŠIMAS

'

Dr. M. T. STRIKOL'IS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą
1616 W. 47th St.
Tel. BouL 160
Valandos: 1 iki i po pietų, e iki 8
vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.
Rcs. 2014 W. 48rd Street.
Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

J^P. WMTCHES
ATTORNEY AT LAW
LIETUVIS ADVOKATAS
Vai. Vakarais 7 iki 9.
Nedėliomi* 11 iki 1.
4500 S. Ashland Ave, Chicago, 111.
Phone Vards 1053

..

DR. S. BIEŽlS.

LUETUVIS GYDYTOJAS
IR CHTRTRGAS
2201 West 22nd Street
Tel. Canal 6222
Res. 3114 W. 42nd Street
Tel. McKinley 4988
=

Dr. L L MAKARAS

4.

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 1OO0O So. Michigan Ave.,
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po
piet, 6:30 iki 8:30 vakare.
Residencija: 10538 Perry Ava.,
Tel. Pullman 842

Dr, A. L. Yuška
1900 S. Halsted Str.

TEGUL ATSIŠAUKIA

Ti-J Canal 2118
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare
Gyvenimas
2811 W. 63rd Str.
Tel Prospect 3468.

PETRAS VYČAS kuris pir
miau gyveno Wcst Sidej, o dabar
West Pullmaueį lai atsišaukia že
miau paduotų adresu nes jam yra ^mtmmmmKmmmimušmmmmmšmm^
svarbus laiškas.
« - -

Juozapas Gudavičius

KOKIUS PAPROČIUS MUSĮj LIETUVIAI PARSINEŠA IŠ
UŽSIENIO I LIETUVA.
m

*A. PBTRATI8

•

Telefonas Jioulcvaid 9109

2349 So. Oakley Ave.

OR. C. KASPUTIS

i

DENTISTAS

VAKARINĖ MOKYKLA

3331 South Halsted Street
• Valandos: 9—12 A. M.
,
1—6; 7—8 P. M.

Lietv. kalbos, rašymo, aritmetikos,
augliu kalbos ir t. t. Seredos ir Pėtnyčios vak. 7:30 iki 9:30 Dievo Apveizdos Parap. Mokyklos kambariuo
se, ant 18-tos gatvė.

S. D. LACHAVVICZ
LU-:TI:VYS G K A B O K H S
[ P a t a r n a u j u laidotuvėse kopiglaueia. Rei
kale meldžiu a t s i š a u k t i , o m a n o darbi
• busite užganėdinti.

NAUJAS GYDANTIS VYNAS
VARTOTI ŠEIMYNOMS.
Grynai Naminis Vaistas.

|2314 W. 23rd PI.
Chicago,
Tel. Canal 2100

net

Korona Ferrated Bitter Wine

ra

y r a tai d i d e l ė s v e r t ė s L a x a t i v e To-

nic ir pilvo vaistas Bitter~Wine.
Puikus Jrou Tenic, ypač pavarto
tas del kraujo nusilpnėjimo.
Patariamas nuo sumažėjimo a,
petito, dispepsijos, r e virškinimo,
del atsigavimo, nuo pilvo suirimo,kataro ir t. t. Šitas Bliter Wiue
yra atnaujinantis sveikatą, duo
dantis stiprumą virškinimo orgaifonis.
Šeimyna
Taigi jis yra augštos vertės
vaistas. Jis visiškai okiriasi nuo vi
sokių kitų pagamintų vaistų. Nu
sipirk to Korona FerratccJ Bitter
Wine, o sujn'asi->jo yertį. Jis su
darytas griežtai pagal įm/kslo nu
rodymų ir to dėlei turi duoti ge
ras pasekmes.
Reikalauk visuomet ir imk ne
kitokį, o tik Korona Ferrated Bit
ter Wine. Parsiduoda drug storuo
se, arba rašyk —

3107 So. Morgan Street
CHICAGO, ILLIKOIS
Telefonas Yards 5032
Valandos: — 8 iki 11 is ryto:
5 po pietų iki 8 vak. -Nedėliomis nuo 5 iki 8 vai. vakare.

Telefoną*, Paliauta 85ff '

Dr. P. P. ZAIAY5

i.

m

i 1 .

.

M

i

—

Lietuvis Dentistas
Roseland, IU. '
VALAKDOS: 9 ryto iki 9 vakare,

rel. Pullman 342 ir 3180.
—

j V. W. RUTKAUSKAS
j

ADVOKATAS

8

Ofisas Didmiesty j :

i

29 South L a Salle Street

!

Kambaris 324
Telefonas: Centrai 6300

•
•

Praktikuoja 20 metai
Ofisas 3140 So. Morgan St.
Kertė 32-ro St..
Chicago, 111. Į
SPECIJALISTAS
' Moteriškų, Vyriškų, taipgi ebro. .
pi*kų lįgu.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto
iki 3 po pietų* nuo 6 iki 8 valan
dą vakare.
: Ned$ŪbĮrfcis i-aU^ncf*. 2 ,po- p i t t '
,KeWW«^*»!įi,,»»-pi*
T»l««7l„«c- V a W L : AUT ,

T

* T f f * f f i * ? / : . Z.;

I

S

'

OR. G, M. GLASER

..;

#

10801 So. Michigan Avenue

B0LESLAW R. K0ZL0WSK1
Laboratories
| Vakarais, 812 W. 33rd St.
Telefonas: Yards 4681
4 755 S. Leonus St. Chicago. g
'

t

Dr. M. Stupnicki

lUUHUUIIlHlllIIilIlIUUIlUlllIllIlllltlIlIlI
Resid. 1130 Independeaoe Blvd.
Telefonas Vau Buren 204

DU, A. i ROTH,
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
SpecijaUstas Moterišku, Vyrišku
Vaiku ir visų chroniškų ligų
VALAKDOS: l t k - i l rjto * - i * po
7
T Ž Wfc N ė d ė l i q m i K 1 0 - - l 2 . d .
ftW?$&44wF$£
Chicago
Te]efoųąs I>roS-er ##0« ' '
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Antradienis, Spalis 19, 1920
«

LIETUVIAI AMERIKOJE.
' • • • • • • • • » •

ŠTURMUOJA LA SALLE
LIETUVIAI.
Vienu sykiu 134 dol.

-

• • • »

• » • — 1 — 1 • • • •

šui ir Sinkui tekę po $40 dolierių, o p. Kasparaieiui tik
$35. Šitas esąs labai nepaten
kinta^. ' y
Birutos choro turtas štai
kaip likviduotas: J. Dokša ga
vo $45, S. Sinkus $45, o $23.75
pasiųsta į Lietuvą per Lietu
vos Misiją L. R. K. Mat viso
B. choro turto buvo $116.00
ir apart minėtų $3 išlaidoms
dar buvo smulkių išlaidų.
Tat M. Kasparaieiui Birutos
choro pinigų nėra tekę ir ta
juoda dėmė mesta ant Kaspa
raičio netinka.
M. Kasparaitis.

Štai ka rašo p. V. Mikutis:
"Gavę telegramą nuo L. R.
Kryžiaus pirmininko iš Paterson, N. J., kad bloga su
mus sostine Vilnium, sušaukė
me susirinkimą ir vienu sykiu
sudėjom 134 dol. Daugiau bus
surinkta ketvirtadieny^, penktadienjj ir šeatadienyj. Pini
gai bus pasiųsti šeštadienyj,
Spalio 16 d. Prabočikit, kad
nedaug, ba mūsų mažas būre
lis ir tebėra — koks 50.''
O p. K. Milašius rašo:
MUŠU DARBUOTU
44
Mūsų kolonija yra visai
maža, bet visa persiėmus tė New Yorko Apielinkių Lietu
vių Katalikų Darbuotojų
vynės meile. Išgirdę apie Vil
Penkiolikta Konferen
niaus puolimą nenusiminėm,
cija.
bet šokom atakon prieš Len
kus. Sušaukėm masinį susirin
[ katalikų darbuotojų pen
kimą ir išrinkom tam darbui kioliktą konferenciją, laikytą
valdybą iš V. Mikutaičio iždi Rugsėjo 13 dieną, š. m., " Gar
ninko ir komitetų: Kaz. Ore- s o " redakcijos kambariuose,
mono ir Kaz. Milašiaus. Pir 222 South Ninth St., Brookmas antpuolis pavyko, nes lyn, N. Y., atsilankė: Federa
mušėm Lenkus ne nikeliais, cijos pirmininkas kun. J.
bet dolieriais. Jau sušturma- Švagždys, A. L. R. K. R.
vom 134 dol. Tolimesnės pa- j Draugijos pirmininkas, kun. J.
sekinės bus toliau. K. Miia- Petraitis, kun. Pauliukas, J.
E. Karosas, L. Šimutis, A.
šius.
Kuri sekanti Lietuvių kolo Staknys, A. Kneižis, J. Mačiulaitis, J. Tumasonis, J. Ba
nija padarys tokį antpuolį?
nys, V. Bendoraitis, J. Krasnys, K. Dumblys, K. PaulioROCKFORD ILL.
nis, G. V. Zerolis, P. Len
J. Šaliunas,
K.
Spalio 10 d. mųs kolonijoje kauskas,
lankėsi su prakalba svečias iš Strumskis, ponia Subatienė,
Lietuvos
Vaikelio
Jėzaus A. J. Valantiejus.
Konferencijos vedėju iš
Draugijos atstovas. 4<00 po
pietų
prasidėjo
prakalbos. rinktas Jonas E. Karosas, raš
Žmonių buvo nedaug. Priežas tininku A. J. Valantiejus.
tis tame, kad nebuvo laiko
Dienotvarkė.
išgarsinti ir daug tuo pačiu
I. Federacijos Kongreso ir
laiku buvo kitokių susirinki kitų seimų darbuotė.
mų. Priede dar Ir bambizai
II. Federacijos darbuotė aturėjo prakalbas.
+
teityje.
P-as Jonas Šeškauskas nors III. Misija Washingtonaii.
yra darbininkas žmogus, bet
I. Atidarius p. J. E. Karo
gražiai nupiešė vaikų našlai sui konferencijos posėdį, buvo
čių vargą Lietuvoje. Ant galo pakviestas p. L. Šimutfis,
klierikas Vitkus, kuris tuo '' Garso'' redaktorius, x \ s re f ekartu buvo atsilankęs Rock- ruoti apie buvusį Waterbwryfordan, jausmingai atsiliepė į je Kongresą ir jo pasekmes,
žmones, kad remtų kiek galė kuris perstatė susirinkusiems
dami tokius darbus.
įspūdingą Waterbury'o mies
Atjausdami žmonės sudėjo to papuošimą belaukiant Sei
gražią auką. Čia reikia pami mu, vietą, atidarymo iškil
nėti, kad Antanas Domeika y- mes, visus posėdžius ir kas
ra neturtingas žmogus, o au juose buvo veikta. Taipogi hekojo $50.00. Jis jau kelis kar aplenkė ir žinias, gautas katus yra aukojęs labdaringiems plegramomis iš Lietuvos. Dar
tikslams net po $100.00 dol. prie p. L. Šimučio raporto pri
Lai Dievas jam šimteriopai at dėjo keletą paaiškinimų kon
ferencijos pirmininkas p. J.
lygina.
E. Karosas.
Aukojo:
Antanas Domeika $50.00, J. II. Federacijos darbuotė ateityje: 1) J. E. Karosas pa
Šinatiskas $3.00, J. Paneviežis
aiškino, jog negana laikyti
$2.00. Po 1 dol.: Ą. Smilgienė,
darbuotojų konferencijas aP. Smilgutė, A. Valiuliai, P.
teityje, bet būtinai jreikia im
Dusevičius, B. Petrėnas, V. Ka
ties ir praktiško darbo.
linauskas, K. Norkus, A. ŠilinBuvo pakviestas Federaci
skis, B. Stankus, B. Gedgau
jos pirmininkas kun. J. Švag
das, A. Gelažius, P. Nevarausždys išreikšti savo nuomonę
kas, A. Vaivada, J. Rupšis, J.
paduotame klausime. Pirmi
Leita, J. Varlauskis, J. Kurninkui užbaigus kalbą, pa
linskas, J. Kurlinska.
kviestas ir Federacijos naujas
Viso labo $77.71.
sekr. p. A. J. Valantiejus pa
P.
M.
h
reikšti savo nuomonę nustaty
RACINE, WIS.

3

DRAUGAS

Nutarta: 1) Sutverti aps REIKALINGI LEIBERIAI. l|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiiiiieiii<iiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiff| f i lttfV tu»
kričius kaip greitai bus gali
5
Mašinų šapoj
ma. 2) Kol apskričiai įsis
Naktimis darbas
teigs, konferencijos turi būti
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTAT0MJ3 PI
laikomos taip kaip ir pir60c. į valanda.
NIGUS Į PASKUTINI PA6T4 I 30 DIENŲ.
miaus. Tame reikale buvo iš
Atsišaukite
nešta sekančio turinio rezo
Esame registruoti Lietu
Parduodame laivakortes
liucija :
Joslyn Mfg. & Supply Co.
vos Atstovybės WashingKatalikų darbuotojų pen
į Lietuvą ir iš Įjietttvos.
tone.
kiolikta konferenciją nutarė 3700 South Morgan Street
įsteigti New Yorko ir New
Parduodame lotus, na
Padarome legališkus do
Jersey's valstijų apskritį lai
mus, farmas, padarome
kumentus,
dovernastis,
REIKALINGA
NIIVIIMMNKF.
ke dviejų mėnesių. Darbuoto NJIJUO moteris, a r b a inercine prie
paskolas ir apdraudžiame
įgaliojimo
aktus.
jų konferencijos bus laiko mažos šeinnnos. Pastovus ir lengvas
nuo ugnies.
darbas, geras mokestis meldžiu tuoj
mos taip kaip ir pirmiaus iki atsišaukti:
apskritis bus įsteigtas. Susi
"Oreinus" Chemical
Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas
s
tvėrus apskričiui, Centralė. Laboratory 1718 S. Halsted Ui.
Valdyba iškels klausimus link
vargonininkas tuojaus,
tolimesnio bendro veikimo laiReikalingas
atsišaukia šiuo adresų:
Centro su apskričiai s.
p
Kun. I. KeiMvieius.
Įnešama kun. J. Petraičio, 806 N. 8-th Street, Springfield, 111. lllltllflllll tlllIlIlIlIlillllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllIllllIlllltttlIlIMIIIIItlIlIlIlIlttlIltlIlIlMIlIlIlHIIIIIII
kad Centralė Valdyba atsi
Paieškau Jono Gaižausko,
paei
šauktų 4 Lietuvius klebonus ir nančio
iš K a u n o red. Tauragės Apsvisas lietuviškas katalikiškas kr. Trakelauko kaimo. Gavau laiš
nuo Tamstos seseres Petronėlės
organizacijas ir draugijas, kad ką
Sva.
Gallenes iš Užvoinių, nori žinot a r
jie organizuotų Federacijos gyvas brolis. Meldžiu pranešt šiuo
Vaistininkas A. BELSKIS nupirko Bisehoff'o Aptieką
adresų:
skyrius ir apskričius.
A i itanas BurtuSts
1900 South Halsted Street
•08
W.
35
Place
Chicago, 111.
Jonas E. Karosas,
I.IETUV16KV SOKIV GAIDOS
VISOKIEM INSTRCMEBfTAM
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami
konferencijos pirm.,
Taip-gri p a r d u o d a m styginius ir
1
/
pučiamus instrumentus.
Tel. Canal 114
Antanas J. Valantiejus,
ANT PARDAVIMO.
Reikalaukite kataliogro.
konferencijos rast. 2023 Coulber Street, arti Kobey ir
> V. NICKUS,

Pinigai,LaivakortesLietuvon!
i

PAUL P. BALTUTIS and CO,

901 W. 33rd Street
MUZIKA

MOKSLAS ŽMOGŲ DABINA-ATNEŠA DŽIAUGS
MĄ, GERBŪVĮ IR
LAIMĘ.

Blue Island Ave., 3 augščlų mūrinis
n a m a s dideles įeigos flatai ir kriau
čių šapą 50 pėdų lotas, parsiduo.s
už $8,200.00. Jeigu turi $1,500, cash
— pamatyk savininką
Slavic System
1315 U . 18 Street
T e l / < aiiul 1040

Ant pardavimo mūrinis namelis, ant
2 pagyvenimų po 4 k a m b a r i u s su
augštu basementų, gazas ir augštas.
l'arsiduos už $2,550.
2013 W. Coulter Street
Chicago.

1

plačiai nupiešė Federacijos
Klaidos atitaisymas.
kultūrinį ir politinį darbą a" D r a u g e " No. 234 (Antra teityje.
Gerb. kun. J. Petraitis pa
dienį, Spalio 5 d., š. m.) tilpo
korespondencija iš Racine, reiškė pageidavimą, kad su
Wis., po kuria pasirašęs p. J. daryti apskričius tarpo vietos
ir kitų kolonijų. P. A. Stak
S. Kesminas.
Kadangi koresp. p. J. S. Kės nys, kad centras turi nusta
intoms, aprašydamas neteisin tyti ir išduoti apskričiams to
gai likvidavimą Birutės cho limesnius pienus visuomeniš
rą, įkabino ir mano vardą, tad kam veikimui. Prie tų suma
šiuomi, vardan teisybės, mel nymų p. L. Šimutis pareiškė,
džiu " D r a u g o "
redakcijos kad seimo nutarimas yra, jog
Centro valdyba steigs apskri
duoti vteto* pasiteisinimui.
Apart kitko minėtoj koresp. čius. Konferencijos bus laiko
pasakyta, kad "P-nams Dok- mos Brooklyn'e.

• •

LIETUVIS

=

=
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Ar Jau Pasiuntėt Čę?cry
kus Savo Giminėms
Lietuvoj ?

KAPITALAS $20,909 DOLIERIŲ
HOMESTEAD PH0N0GRAPH & VIOLIN MFG. CO.
š
g Ofisai 505 E. Eight Ave.
Fabrikas 225 Sixth Ave.

1i

HOMESTEAD, P A .
Lietuviška susitvėrusi kompanija, del
išdirbimo Gramafonu ir Smuiku, š i t a
kompanija susitvėrė Sausio 5-to, 1920.
Savo narna nupirkome, naujausios ir
geriausios mados mašinerijas jndėjoraa
su kuriomis išdirbame geriausias Smui
kas ir Gramafonus, su naujausiais iš
radimais ir pagerinimais ir už pigesne
prekė. Mūsų instrumentai grona garsiai
ir aiškiai. Agentai p a m a t ę mus išdirbi
mo instrumentus prašo kad jiems p a r duotumem, šimtais, net ir tūkstančiais
Gr mafopu, bet mes negalime daryt t o 
kius didelius k o n t r a k t u s kadangi mūsų
da mažas kapitalas tai negalima išdirb
ti tiek daug. Svetimtaučiai siūlos kad
p a r d u o t u m e m jiems šėrus. sako tai ga
lėtume pripildyt ir didžiausius k o n t r a k 
tus, bet mes matydami gerą pelną n e 
p a r d u o d a m e jiems šėru. Mes jei b ū t u 
mėm pardavė svetimtaučiams šėrus tai

Žiema artinasi, Jūsų gimi
nės laukia, dabar laikas
jiems nupirkti, o mes Jums
išsiųsime. Pirkite pa* Lietu
vi, o gausite gera uzganėdiniraa.
VICTOR SHOE STORE
4719 So. Ashland Ave.

DR, S. MIKELIS

galėjome

Dr. C. Z. VezelJs

I

§

Kad norite būti garbingais, ga
lingais, laimingais, tai lankykite
AMERIKOS LIETUVIŲ MO
KYKLĄ. Gerus laikus turėsite
praleizdami valandas prie knygos,
prie skaitymo, prie tobulinimo
savo proto. Pažinę mūsų mokyk
lą negalėsite atsidžiaugti. Ją pa
baigę mokėsite gerai Angliškai
kalbėti, rašyti, skaityti, aritmeti
kos ir suprasite daugelį kitų da
lykų. Su tikra pagarba, J. P. Ole
kas, Mokyklas vedėjas. .

AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKYKLA.
3106 S. Halsted St, Chicago.

CuNAitP L I N I J A
S. S. SAXONIA
Išplaukia Tiesiai i

HAMBURGĄ

i

$180.06

Sn *5.0Q Kartas TASJĮ

Trečia Klesią

•

• • • • •

$125.00

Atsišaukite i arčiausia CUNARD Agentą
SNIlIlIlIlIlIlIlIlIlIilIlIlItlilIlIlUllllllilIlIlIlIlUlIlIlIlIUIIIIIIIIllilIlIlI
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f Siuskite Pinigus į Lietuvą
Dabar kol kursas yra žemas.
Mes persiunčiame pinigus per Lietuvos
Pramonės ir Prekybos Banką — kurie išmo
kę pinigus greitai.
Parduodame ir perkame Marges, Rublius
ir Ylių saliu pinigus pagal dienos kursą.
Padarome visokius legališkus dokumentus
ir patvirtiname pas Lietuvos Atstovybė Washįngtone. -j
B kito liestu norėdami siusį pinigus i /ie
tuvpn arba pirkite cash prisiyskite Money Order" arba čekį musy vąrdy, ir mes
gavę tuojaus pasiusyme pagal tos dienos
kursą. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname
pasportus ir laivakortės.

N

17 Dieaa Lapkričio

II. CLACSSEPflUS & Co. Generole Vakarine Agentūra
100 North La Salle Street, Chicago, 111.

Kambarėliai
Su $5.00 K a r ė s Taxų

BREMEN ir DANZIG
U. S. Mail Steamship Company Inc.

kartu

ĮJIIIIllllllllllIllllIlItlIlIlIlIlIlIlHllllllllllllllllllIlIlIlIlIlllIlIlIlIllIlIHUMIilIllII

Iš New Yorko tiesiai |

Kam nareliai į Brcmcii nuo $185 iki $210 į Danzig $200 iki $325
Trečia kliagą į Bremen $120 i Danzig $130
K a r e s T a s a i $5
Atsišaukite į
^

dešimts

TiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiHiiiiiiiiuiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiuiii

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, inc
S. S. "SUSQUEHANNA"
\

parduoti

H e m e s t e a d P h o n o g r a p h & Violin M f g . Co.

NUSTEBET1NA PROGA

S

jau

daugiau kaip m u s pačiu kapitalas. K a 
dangi mus t a u t a jau atgija ir y r a su
varginta tai mus y r a priederme laiky
tis 'visiems kartu, i/ todėl kreipiamės
prie savųjų suteikdami p i r m a proga
•7"
• — nusipirkite šėru. Seras kainuoja $100.00
jai k a s norėtumėt nusipirkt Gramafonu ar Smuiku kreipkitės pas
mumis, nes j u s pigiau nusipirksite kaip kitur nuo 25% iki *0% n u o 
šimčio. Taipogi reikalaujame geru T E P L I O R I Ų ( a r b a E X P E R I E N C E
PAINTERS.)

DR. CHARLES SEGAL

I

Chicago, UI.

1080S So. W a b a a h Avenue

Didelis vargas dabar žmogui
be mokslo. Nemokintas žmogus yra visų skriaudžiamas ir niekina
Parsiduoda saliunas t a r p Lietuvių
mas. Ant tamsių žmonių sprando lenkų ir Kusų apgyventoju biznis iš
kur kas lengviau jodinėti. Juk dirbtas per ilgus laikus ir gerel biz
nis eina parsiduoda labai pigiai.
mes visi matome, žinome, ir su 405* So. Paulina St.
ChieafO.
prantame, kaip sunku, nemiela,
Atdara kiekvieną vakarą, iki t
Parsiduoda nauji rakandai del 3
nepatogų, ir keblu gyventi neap
vai. apart seredos iki € vakare.
kambarių pigiai, iš priežasties aplei
šviestam žmogui.
dimo to miestelio. Turi būti par v . - .
lyg Bpalio 21-tai. Atsišaukite.
Taigi kiekvienas privalo viso duoti
1420 So. 50 Uv :rt
Cicero, 111.
mis išgalėmis darbuotis, kad įgy
—
li mokslą. Nes tik tas mokslas, ku
Parsiduoda du pečiai mažai vartoti
verdamu*
ir šildomas pardavimo prie
rį įgysite AMERIKOS LIETU
žastis apsigyvenimas
apšildomuose
VIŲ MOKYKLOJE, bus tikra*, kambarose parduoau numažinta kainu
LIETUVIS
GYDYTOJAS
I R CHIRURGAS
atsigaukit
po
n
u
m
e
r
u
naudingas, garbės verias. Darbi
,
Ofisas Ir Gyvenimo vieta.
3231 So. Umt-rald Ave.
Chicago*
ninkams ir amatninkams moks82&2 South Halsted Street
Ant vlrtouH lnivertuil State Bank
las yra reikalingas ir naudingas.
Valandos nuo 10 iki 12 ryta; nuo
Mokslas jus nenusilpnins, nenu
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 1.
marins, nenualsins; bet atgaivins,
Telefoną* Tarti* 2544
=
paguos, prikels iš griuvėsių. TiįP e r k ė l ė savo ofisą po n u m .
syk netunosite ąiikniuby povargų
naštą; negyvensite skurde, kuo 4729 So. Ashland Avenue
Tel. Drover 7042
met turėsite abelną apsi«vietima>
Sp<x i jalistas
Jeigu jus pripažintumėt ir su DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGŲ
LIETUVIS DENTISTAS
prastumėt kokia yra nauda, nėra Valandos nuo 10 iki 12 Išryto; nuo
Valandos: nuo 9 ryto iki 0 vak.
nei mažiausio išrokavimo, atidė 2 iki 5 po pietų; nuo 7 Iki 8:30
Seredomis nuo 4 lig 9 v a k a r e
lioti mokinimasi ant toliaus, bet vakare. Nedėliomis 10 iki 1.
4712 SO. ASHLAND AVEJTCE
Telefonas Drezel 2880
a r t i 47-toe Gatvės
tuojaus pradėtumet darbą. Turė
kite norą pasinaudoti gerais pa
tarnavimais iš šios mokyklos, kuri
duoda kiekvienam auksinę progą milllliHHIIIIIIIUIIIIIIIMIIIIIIIHllllllllllllllllllUlIlIlIlIlIlIlIlinilllllllllllllllllllllllllllį
ir geras pasekmes.
Todėl, su didžiausiu džiaugsmu
šį nustebėtina proga yra pirma amerikoj Lietuvių mokančiam
ir pasišventimu privalote rūpintis
visomis pajiegomis, idant praša
rašyti a r b a koki a m a t ą mokančiam mes t u r i m e didžiausia dirbtuvė
linti tamsumą. Maža nauda stovi
Amerike lietuviška ir beveik visose suvienytose valstijose. Mūsų
dirbtuvėj dirba 35 darbininkų pas m ų s uždirba po $100.00 į savaitę
nėti ant gatvių kerėių užkalbinėir mažiau ir visi amatninkai y r a Lietuviai. Mes t u r i m e orderių taip
jant praevius; dar mažesnė nauda
kad nespėjame išdirbti nea mušu tavoras yra padirbtas geriausia
ir prieinamausių inusų mechanikai yra labai išsilavinę ir pinkliai
praleisti laiką ir grašius smuklė
jau yra susipažinę su mušu išdirbistė. Dabar g a u n a m e per laiškus
se. Tuomi paėiu laiku galėtumėt
užsakimus mūsų dirbtuvė randas! a n t 3 lubų ir a n t 2 lotu mes išsiuntėm tavoro už $30,000.00 į mėnesj. Dabar norime padidinti dirb
ateiekti naudingą tikslą atsilanky
tuvė ir da daugiau mašinų pastatyti jog y r a reikalinga pagalba.
dami gerą mokyklą, kuri išauklėtų
Žmogaus ir piningu. Čionai progų ir Lietuviams didžiausia proga k o 
jumyse šviesti protą ir priteiktų
kios dar nėra buvę. Mea žinome kad daug Lietuvių turinčių Pinigų
bet nėra buvę tokios progos tai nusipirkti kokį narna p a t s savo
tvirtą valią; štai taptumėt tinpiningus sudedi narna o pats eini pas žydus dirbti, o čia yrą p r o 
kanėiais, mandagiais, pasišventu
ga likti pačiam dirbtuvės savininkų. Tai &i% progą likimo savininku
S
reik
įnešti
nuo
$15,000.00
lyg
$20,000.00
pinigų
o
Situs
piningus
t
r
u
m

siais visuomenės nariais.
pu laiku galima atgal uždirbti — o daugiau yra Lietuvių kurie savo
Žinoma, mokslas yra nelengvai S pinigus turi įdėję j banką tai svetimtaučiai vartoja jūsų pinigus o 5
pats dirbi kokioj dirbtuvėj a r b a nusiperki savo namą o pats eini i
S
atsiekiamas dalykas; bet mokin
dirbtuvė o čia yra proga pačiam but dirbtuvės savininkų.
tam visi pelningesnį užsiėmimai
PASARGA: Kasydami laišką parašykite lcuor4 užsimatė dabar biznij
a r darbe ir per paskutinus 5 metus ar mokate rašyti ar koki
pakliūna. Užtai mums vargstan
amatų mokate ir kiek pinigų galėti įnešt a r b a Real Estate. Laišką
tiems ir tarp apgaudinėtojų, gy
Rašykite a n t šio adreso:
venantiems yra vienantinis mok
J. BALNIS
3538 So. Marshfield Ave.
slas; jis yra mūsų išganymas ir
mui, pienų vald. darbui ateity labiausiai reikalingas kiekviename HiailllllllllUIIIUIIUIIIIIIIHIUIIIIIIUIIUIIUIIUHUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIlli
je. Galutinai p. E. J. Karosas žingsnyje.
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Lithyaniafl-American Commercial Bureau
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1 1 7 North Dearborn Street

Chicago, Ui.
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Moterys norinčios patirti,
kaip įgijamos Amerikos pilie
Antradienis Spalis 19 d., čių teisės, taip norinčios iš
mokti rąžyti ir skaityti angliš
iv. Petras Alk.
Trečiadienis, Spalis 20 d., kai, arba kaip panaudoti bal
savimo teisę gali tą visa pa
Šv. Jonas Kantietis.
tirti dovanai International
Institute 2 N. Broathva'y. Yra
Iš DIEVO APVEIZDOS
asmenų kalbančių lietuviškai.

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.
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Įspūdingas susirinkimas buYo Labdaringosios Sąjungos
% kuopos Spalio 4 d. Tai pir
mas toks skaitlingas susirin
kimas buvo šiuosmet, ypač
moterimis, gal del t6, kad iš
girdo, jog pienai našiaiĮnamiui
jau padaryti. Tik gaila, kad
negalėjome parodyti namo pa
veikslo. Jis buvo dirbtuvėje,
kur iš jo dirba eininę lentą,
kad galima butų atmušti dau
giau tų paveikslų. Ateinančia
me susirinkime jau turėsime
paveikslą ir cinines lentas.
Keikia pažymėti, kad iš
gražaus susirinkimo ir pa
sekmės buvo gražios. Viena
ypata patiesė cielą šimtinę naš
laičių prieglaudai ir savo var
dą pavardę padavė tik dviem
raidėm: N. N.
Daug žmonių yra davusių
po šimtą dolierių. Jų tarpe
randasi tokių, kad pasiduoda
abejojimams. Del ko neabejoja
tie žmonės, kurie šiandie šimt
ines duoda. Del to, kad su
pranta, jog negali stoti namas
neturint medžiagos, o neturint
pinigų, negali gauti nei me
džiagos.
Tat visi, katrie pasiduodate
abejojimams, ateikite sekanti n
4 kuopos susirinkiman, pama
tysit prieglaudos išvaizdą ir
patirsit, del ko iki šiol ta prie
glauda da nepastatyta.
Butų gerai, kad visi labda
riai daugiau turėtų kantrybės
ir nenuilstančiai darbuotųsi,
o savo tikslą pasieksim, t. y.
pastatysim našlaičiams ir se
neliams prieglaudos namą.
Turiu priminti, kad Lab.
Sąj. 4 kp. prieš pat Kalėdas
rengia gražų vakarą. Vietos
vyčiai atvaidins gražų veika
lą. Pelnas eis našlaičių prie
glaudos naudai.
S. J., pirm. Lab. Sąj. 4 kp.
ATGIJO MOKSLEIVIŲ KP.
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S. L. R. K. M. 18 kp. atgijo
ir pradėjo veikti Lietuvių tar
pe. Visi mariai pilni energijos,
pasišventimo.
Susirinkimai laikomi kas šeš
tadienį po pietų. Visi susirin
kimai būva diskusijomis ir
prakalbomis išpildomi. Tiki
mės ir ant toliaus pasekmin
gai darbuoties, savo tautai
naudą nešti.
Valdyba susideda iš sekan
čių asmenų: pirm. EI. Šulciutė,
rast. Vik. Balanda, iždininkas
Pet. Gedgaudas.
Aš, kaipo pirm., vardan vi
sos kp. narių, išreiškiu norg
malonaus susidraugavimo s a
visomis katalikiškomis Mok
sleivių kuopomis ir jįj rėmė
jais.
EI. šulciutė, pirm.
NORINTIEMS PRAMOKTI
ANGLIŠKAI.
Kreipiame skaitytojų domą
j mokyklą užaugusiems Haven
School 1427 Wabasb ave. ties
Goliseum . Mokslas ten eina
nuo 9 iki 12 prieš piet ir nuo
1:15 iki 3:15 po piet. Ten mo
kinama angliškai. Dukart kas
metai išduodama diplomai į
augštesnėsias mokyklas. Mo
kintojai yra gerai prityrę savo
darbą.
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PRANEŠIMAS AŠTONIO
LIKTIEČIAMS.
LVv*S

A. L. R. Katalikų Federaci
jos 15-to skyriaus (Kat. Vie
nybės) susirinkimas bus an
tradienyje, Spalio 10 d^ 8-tą
vai vakare Dievo Apveiz. parap. svet. Draugijų, prigulin
čių prie Kat. Federacijos,
atstovai ir šiaip veikėjai teik
sitės skaitlingai atsilankyti
paskirtame laike.
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Valdyba.
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PASIŲSTŲ PER LIETUVOS
MISIJĄ AUKŲ APY
SKAITA.

FOR

FOR
VICE PRESIDINT

PRCSIDENT

Besilankant Lietuvos Misi
jos nariams Cfiic\goje ir jos
apylinkėse su prakalbomis dė
lei bonų pardavinėjimo buvo
parinkta aukų nukentėjusiems
Vilniaus ir jo apskrities gy
ventojams nuo Lenkų okupaci
jos ir imnjojo bolševikų įsi
veržimo. Visos šios aukos bu
vo nutarta pasiųsti per Lie
tuvos Misiją Lietuvos Raudo
najam Kryžiui išdalinimui pei
vietos labdarybės įstaigas la
biausiai reikalaujantiems pagelbos. .
Černiaus nurodomos koloni
jos savo surinktas aukas yra
pridavusios Misijos nariams
arba prisiuntusios
pinigus
stačiai Misijai (kai-kurios pi
nigų dar neprisiuntė).
Roseland, 111.*
$73.02
Cbicago, 111. (Town of
Lake.) ..^
53.12
Grand Rapids, Mieli . . . . 26.46
VVestville, 111
43.51
Mihvaukee, Wis
32.21
Indiana Harbor, Ind.
per Cipares)
91.00
Racine, Wis. (per Dįgrį) 53.68
Kewanee, III
14.40
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Teip Kaip Balsavo Moterys Maine
Valstijos Rugpiučio men. Teip Balsuos
Visos Moterys šios šalies Lapkričio Mėnesyj
y

i

Amerikos Moteris su savo įgautomis 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 noru ta darė nes tas

suoti, ir%jos balsuos užlRepublikonu vadus: Harding
ir Coolidge.

Viso
387.40
/ . .
Šie pinigai pasiųsti yra Lie
tuvos Raud. Kryžiui.
II. Našlaičių Prieglaudoms.
NiuTSus. Liet. Amer. Chicagoje per pp. Petraitienę ir
Statkauskienę priduota Lietu
vos Misijos pirmininkui 11.25 dol.
Šie pinigai per Lietuvos Mi
siją pasiųsti yra Socijalės
Apsaugos Departamentui išda
linimui esančioms Lietuvoje
našlaičių prieglaudoms.
23. IX. 1920.
Lietuvos Misija.
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Nes moteris žino: Kad visokios socijalės ir kitos

Bet iš ju nebus reikalaujama tokiu aukų, kad tar

reformos, ir kiti pagerinimai kurie padėjo plėtotis

nauti svetimiems geidimams ar imperijalistiškiems

Amerikoniškai dvasiai yra tai vaisiai darbu Republi-

paliepimams. Ju sunai ir vyrai nebus atimami is-

konu partijos.

^

ju ir siunčiami kitur muštis ir numirti ant kiekvie

Jos žino Kad Republikonu partija buvo pati pir

na pašaukimo Lygos kuri yra valdomu svetimu

mutine kuri reformas del apsaugos ir geresnio gy
venimo moterims; namuose, mokyklose, fabrikuose
•
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valdžių.
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Jos iino kad garbe šios šalies NĖRA užtikrinta
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ir sapose.

šiose slaptuose sutarimuose; Tautų Lyga nėra tai

Jos žino: Kad ir išrinktiejęReprezentantai Re
HALLOW'EEN VAKARAS.

publikonu partijos pilnai supranta ir žino kiek rei

Šeštadieny, Spalio 30 d. gra
žiojoj McKinley parko svetai
nėję Lietuvoj.Vyčių 36 kuo
pa rengia taip vadinamą Hallow'een' vakarą. (Hallo^^een
Dance). Svetainė bus papuošta
tinkamomis tam vakarui spal
vomis; šviesos ir-gi bus pri
taikintos tai spalvai.
Įžanga liuosa. Bet ineinant
svetainėn reikės parodyt; tamtikri bilietai kuriuos ižanksto
reikia gauti pas kuopos na
rius. (Bilietų bus galima gau
ti ir kitose .. Chicagos Vyčio,
kuopose). Bri6 durų bilietai y
nebus duodami, todėl kiekvie
nas tuo vakaru indomaujantis
tegu iškalno pasistengia gauti• *
bilietą.
Rengimo komisija.

kės jiems pasidarbuoti kad pagerinus sąlygas gy
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buvo daroma del saugumo ir vardo mušu mylimos
v
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venimo mušu moterių ir vaikučiu, ir galima pilnai
atsiremti ant Hardingo administracijos kad ji su
j

pagelba mušu moterių veikėjų praves visas reika
lingas reformas.
Per šia didele kare jos daugiau davę negu bent
vienas iš mūsų; nes negali būti didesnes aukos, kaip
auka motinos, pačios sužieduotines. Ju pasišventi
mas ir darbas pagelbėjo pataisyti visus trukumas

Republican National

šviesus kelias j taika, bet tiktai nepabaigiamas šokis j visokius nesutikimus ir kares. >
Amerikos moteris yra ištikimos ir progresiviškos
Amerikones, ištikimos globėjos savo namams ir sa
vo vėlavai. Jos žiures kad OLD GLORY ir vel bus
symbolas, didus ir pilnas Amerikoniškos laisvės, '
galybes, progreso ir šviesa visam pasaulyj. Jos bal
suos už žmones ant kuriu galima p&itikėti,
vadais Republikonu partijos, o jais yra:

Harding ir Coolidge
Committee
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