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s Apsidrau
dusios nuo Priešininkų
*

Pirmosios Riaušės Londone
Pakilus Anglekasių Streikui
Bolševikai Nužudę 2,500 Civiliu Žmonių. v
BALTIJOS VALSTYBŽS
SUSIJUNGUSIOS PRIEŠ
PRIEŠININKUS.

PASIDAVĖ DU BOLŠEVI
i KŲ PULKU.
Bolševikai žudo gyventojus.

Taip Tvirtina Latvijos Minis
teris Pirmininkas.
Ry«», Spal. 19. - "Baltijos
valstybės nepakels niekam jo
kio karo. Bet mes visuomet
kovosime ligi paskutinio žmo
gaus, jei kas drįstų mus už
pulti ir norėtų atimti nuo mū
sų nepriklausomybę. Per du
metu naujos parubežinės val
stybės pramoko, kaip pasek
mingai kauties su užpuldinė
to jais ir prispaudėjais Vokie
čiais ir Rusais."
Tokį pareiškimą davė Asso
ciated Press korespondentui.
Latvijos mini stori s pirminin
kas Ullman.

METAI-VOL V.

E1CTERED AS 6ECORO-CLASS MATTER MARCH 81, 1»16, AT OHIOAOO, ILLINOIS ŪHDBR THE ACT OF MARCB S, 1879.

Sevastopolis,
Spal. 19. —
Kuomet gen. Wrangelio armi
ja sudaužė bolševikų spėkas
ties Sinelnikovo, du bolševikų
regimentu (pulku) stovėjusiu
sodžiuje Ribačkoje, pasidavė
be pasipriešinimo, sulig ofioijalio pranešimo.
Abiejų pasidavusių pulkų
kareiviai neturėjo
maisto,
pusbasi ir tik kokiais skar
malais apsitaiso.
•*
Kareiviai pasakoja, jog bol
ševikų armijos išdalies palei
džiamos. Nes nėra kuo karei
vius maitinti ir aprengti. Tad
žiemos laikotarpiu militarinė
kampanija nebus galima.

Nebus Suv. Valstijų unija.
Nužudyta 2,500 žmonių.
Baltijos Unija atrodo kaipir klaidingas ir nentatinka- Kuomet bolševikų *»fK'kos in- mas vardas visiems tiems, ka ėjo Berdjanskan, ties Azovo
trie pažįsta parubežinės val jūrėmis, tuojaus prasidėjo astybes, sakė Ullman.
reštavimai intariamii žmonių.
Tai nebus, pav., tokia uni
Suareštuota keli tūkstančiai
ja, kaip kad Suvienytos Šiau ir iš tų 2,f)0() žmonių paskui
rinės ^Amerikos Valstijos. Nau nužudyta, yienii iš tų nelai
jos valstybės nereikalaus at mingi] nugalabinta sulig karo
sisakyti nuo. savo nepriklau-geismo ištarmių, kiti tiesiog
somybės, arba nepalieėiamy- kareivių nužudyti, dar kiti ba
bės. Bet visuomet galės sude du numarinti arba žuvę nuo
rintai bendrai savo piniginį ku ligųrsą, transportaciją, muitus, ta
Bolševikų kalėjimas Berdrifas ir telegrafus. Pagaliaus janske, sakoma, ne kalėjimas,
galės užmegsti stiprią, vieny- bet pabludusių žmonių įstai
• .
bę su tikslu bendromis jėgo
ga.
mis apsaugoti ir ginti savo Apleizdami Berdjanską bol
nepriklausomybes, jei prieš ševikai viską plėšė ir nešėsi.
anas kėsintųsi koks priešinin
kas.
AUSTRIJA ŠAUKIASI
Kaltina Bachmetijevą.
TALKININKŲ.
Toliaus Ullman sakė, kad
Baltijos valstybės yra apsivy Nori, kacĮ Serbai apleistų Calusios Suv. Amerikos Valsti
rinthią.
jomis ir kitomis didžiulėmis
viešpatijomis, kurios ligšiol
Paryžius, Spal. 19. — Caatsisako pripažinti parubeži rmthia gyventojai atliko ple
nės valstybes, jų legalę nepri biscitų. Nubalsavo prigulėti
klausomybę.
prie Austrijos.
Ministeris pirmininkas kas
Kuomet Austriiai palankus
link Suv. Valstijų kaltina Ba- plebiscitas pravestas, Serbija
ebmetijeva, senosios Rusijos ten pasiuntė savo karuomenę
valdžios abbasadorių Wasli- ir užblokavo Austrams pasi
ingtone.
naudoti plebiscitu.
Sako, jog Baebmetijev vis
Serbija, suprantama, pasiel
ką maišo nurodydamas, kad
Rusija turėtų ^but nesuskaldo- gia labai neteisotai. Austrai
ma, taigi ir naujos Baltijos tad šaukiasi pagelbon talki
valsaybės posenovei turėtų ninkų. Reikalauja, kad Serbai
but Rusijos persekiojamos ir varu butų prašalinti iš ten.
Serbai nurodo, jog tą žygį
pavergtos.
»Kas iš Amerikonų nepažįs gali atlikti Italijos karuometa arčiau Rusijos, ta,sai tiki nė, atsirandanti Villache.
Bacbmetjevo
išvedžiojimais,
Talkininkai tan reikalan ne
buk Rusija sudaroma iš Dau nori maišyties. Nes jiems lagelio atskiriu nepadalinamų bjatls artimesnė Serbija, kaip
dalių.
Austrija. Austrams nurodo tuo
Žinomas daiktas, toksai ma- reikalu kreipties į Tautų Są
v
jungą.
nymas yra klaidingas.
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PABALTIJOJE ŽIEMA.
DAUG StJŽEISTA PAKILUS Pranešė, j o g nieko nedaroma
RIAUŠĖMS LONDONE.
iš pakelto streiko. Sako, pati
:
i
RYGA. — Pabaltijoje pašo
visuomenė stovinti vyriausy
ko šaltis, pasirodė sniegas ir,
Pramatomas greitas susitaiky bės pusėje.
mas.
Bet artinasi šalčiai, prie kaip matyt, prasideda žiema,
sutrukdys
to pačiai visuomenei nebus šaltis ir sniegas
Londonas, Spal. 19. — Va galima prisitaikinti. Be šalčio militarinius veikimus kariau
kar Whitehall pakilo riaušės pakils vargas tarpe milijonų jančių šalių.
netekusių darbo darbininkų bedarbių.
sustreikavus
anglekasiams.
Rimtai Žiurintieji.į tuos ap-. NEGREIT PRANCŪZIJA
Nedirbantieji_ darbininkai su sireiškimus yra nuomonės, k a į
ATStGAUS.
N
s
sirinko ir parinko delegatus tasai streikas gali pakelti ša
Paryžius, Spal. 1$. — Mi
eiti pas ministerį pirmininką lyj radikalius darbininkų so
nisteris pirmininkas Leygues,
Lloyd George, Downing- gat. vietus. Ir jei kartą sovietai
priimdamas Anglų-Amerikonų
Po parinkimo delegatų su vienur-kitur bus įsteigti, tuo
Spaudos asocijaciją pareiškė,
sirinkusieji pakėlė demonstra- met pačiai vyriausybei
įus
jog po buvusio karo Prancū
cijas, ^ paskui riaušes, kuo daug nereikalingų nesmagu
zija gal atsigauti praėjus tik
met policija visą minią sulai mų. Nes radikalai šiandie čia
35 metams.
'
kė nuo Downing gatvės.
dienomis ir. naktimis darbuoPakilo susirėmimai. Prieš jasi.
New York, Spal. 19. — Del
policiją pavartotos plytos ir
pakilusių streikų Anglijoje,
akmens. Išdaužyta keli langų NAUJI NESUTIKIMAI AN matyt, ir Amerikai bus trum
stiklai iždo departamento tro- GLIJOS SU PRANCŪZIJA. pa su anglimis. Nes prisieis
besyj. •
daug anglių išvežti JEuropon.
Paryžius,
Spal.
19.
—
Vie
Pabaigoje policija nugalėjo
minią. Daug riaušininkų su tos laikraštis Temps paskel 40,000 NAMŲ UŽPULTA.
žeista. Ir parinktai delegacijai bė svarbu dokumentą, kurs
Ogdensburg, N. Y., Spal. 19.
neteko matyti ministerio pir Prancūziją paliečia ligi gyvo
— Airijos prezidentas de Va
jo kaulo.
mininko.
\
Būtent, vienas koresponden lerą paskelbė, jog policija Ai
Nupuolė svaro kursas.
tas Londdne patyręs iš tikrų rijoje užpuolusi 40,000 namų
Čia ir kitur visą anglių iš jų versmių, jog Anglijos mi- ir nužudžiusi 77 žmones.
teklių vyriausybė paėmė savo -nisteris pirmininkas yra prie
šingas, kad Vokietija turėtų ATSISTATYDINO DIDYSIS
kontrolen.
VEZIRAS.
Anglekasių streikas tuojaus tuojaus įšokėti talkininkams
atsiliepė j šalies pinigų kur karo atlyginimą, kaip nuro
Konstantinopolis, Spal. 19.
są. Sterlingų svaras nupuolė doma taikos sutarty.
— Atsistatydino didysis veziligi $3.44. Mainyme atjausta
Lloyd George stovi už tai, ras Ferid paša. Sakosi sergąs.
N
didis skirtumas.
idant Vokietijai pirmiau butų
s
Buvęs maisto kontrolierius leista sustiprėti ekonominiai SU PRIEVARTA BUSIĄS
Jobn Robert Clynes, žinomas ir tik paskui turėtų ji mokėti
VALGYDINAMAS.
moderatinis darbininkų* va atlyginimą.
Londonas, Spalr 19. — Ba
das, išreiškė pasitikėjimą, jog
Prancūzijoje tasai pareiški
anglekasių streikas neilgai gy mas sukėlė nepaprastą trukš- daujantis kalėjime Corko lor
vuosiąs. Jo nuomone; už savai mą. Nes, Prancūzijos noras vi das majoras McSwiney darosi
tės bus susitaikinta.
sai prispausti Vokiečius, kad vis silpnesnis ir dažnai neten
Sako, tik tam tikslui yra jie nekuomet negalėtų atsigai- ka sąmonės.
Sakoma, kalėjimo gydytojas
reikalinga abi pusi suvesti velioti.
manąs jį priemoniškai paval
krūvon ir tuojaus pradėti dis
gydinti, jam netekus sąmonės.
kusijas.
PIRKITE
Nes kitaip majoras aštriai
LIETUVOS PASKOLOS
Clynes pasiųlo, kad vyriau
priešinasi.
sybė 'nusileistų ir angleka
BONUS
siams duotų lygiai pusę tiek,
kiek jie reikalauja. Ir tasai
jų reikalavimas turėtų but pa
vestas bepartiniam teismui.
Lygiai ir geležinkeliečių or
ganizacijos generalis sekreto
rius Thomas panašiai šaltai
atsiliepia apie galimą susitai
kymą.
Į

•

LENKAI NEKLAUSO TALKININKU REIKALAVIMU.
\

LONDONAS, Spal. 19. — Is' Kauno vakar pranešta,
jog tarpe Vilniaus ir Kauno eina dideli mūšiai Lietuvių
su Lenkais.
Žiauriausi ir kruviniausi mūšiai sekė praeitą šeštadie
nį, šeštadienio vakare ir sekmadienio ryte.
Depešose pažymėta, kad abi pusi turi labai didelius
nuostolius.
Lenkai prieš Lietuvius pakėlė puolimą, kuomet Lietu
viai atmetė žinomo Vilniaus uzurpatoriaus Zeligowskio ul
timatumą. Zeligowski buvo pareikalavęs, kad Lietuviai Len
kams pavestų didesnius Lietuvos plotus, kad jie tolokai at
simestų nuo linijos, iš kurios kituomet Lenkai buvo pabėgę
bolševikams einant ant Varšavos.
Tečiaus Lietuviai nepaklausė. Jie gina savo šalį ligi
paskutinųjų nuo užpuolusių barbarų, norinčių pavergti Lie
tuvį
.
MUŠAMI BOLŠEVIKAI
PIETINŽJ RUSIJOJ.

MANUELIS YRA PRIEŠINGAS MONARCHIJAI.

Bet vistiek Wrangeliui yra
Jis nenori, kad butų sugrą
daug pavojaus.
žintas sostas Portugalijoje.
Konstantinopolis, Spal. 19.
Lisbona, Spal. 19. — Por
—v Bolševikų raudonosios ar
mijos priešakinės sargybos tugalijos monarchistai pain
gerokai pekedeno gen. Wrnn- formuoti, jog buvusis-šitos Šagelio armijos dešinįjį sparną. lies karalius Manuelis, kurs
gyvena
Anglijoje,
Iš to pakelta anądien gandas, šiandie
jog gen. Wrangeiio armija priešinasi atgaivinti Portuga
lijos monarchiją ir nesutinka
žymiai nukentėjusi.
Mariupolis paimtas bolševi su pasiųlyraaič sugryžti atgal
kų. Bet gen. Wrangelio šta- sostan.
tras paskelbė savo armijos lai
Apie tai čia monarchistams
mėjimus Aleksandrovsko ir paskelbė Ayres d'Ornellas,
Novoroncovo apirubėse. Tenai kurs yra oficijalis buvusio
nuo, bolševikų paimta 6 ar- karaliaus atstovas. Jis apie
motos, keletas šarvuotų auto tai pranešė laišku iš ligoninės,
mobilių ir daugybė visokios kurioje buvo pasidavęs kaž
karo medžiagos.
kokiai operacijai, kuomet suBolševikai praneša, jog dvi gryžo iš dvimetinio kalėjimo.
Buvusio karaliaus atstovas
Markovo divizijos sunaikin*
tos. Bet podraug jie pripažįs išreiškia nuomonę, matyt, ka
ta, jog šiauriniam Kaukaze ir raliui esą gaila šalies iš eko
Done gen. Wrangelio būriai nominio atžvilgio. Nes pakel
stipriai laikosi prieš skaitlin ta "revoliucija šaliai atneštų
guosius bolševikus.
dar didesnes ekonomines ne
Be to, priešbolševikinė ka- laimes, negu šiandie turima.
Karaliaus atstovas
visgi
ruomenė yra gana stipri ir
pataria monarchistams nenu
Kubaniaus teritorijoje.
Gen. Wrangelio armijos va leisti rankų ir nuolat stiprin
dai įsitikinę, jog bolševikai ti savo spėkas.
sakoma, jog viena monarprieš juos išvysto didelę ofensyvą. Bet jie turi vilties chistų grupė išreiškusi jau
Krime savo pagamintose apsi- nepasitikėjimą buvusiuoju ka
ginimui vietose atsilaikyti, jei ralių ir mėgina savo pusėn
prisieitų atsimesti atgal po patraukti pretendentą sostan
iš kitos Braganzų giminės ša
visų nepavykimų.
Faktas, kad daugelis Krimo kos.
valdininkų nesidarbuoja ben
drai įvykinti įstatymų, sulig ALBANIJA ŠAUKIASI ITA
LIJOS.
kurių turėtų but šelpiamos
nukentėjusių kareivių šeimy
Rymas, Spal. 19: — Suliję
nos, sukelia kareiviuose daug gautų čia depešų, Albanijos
nepasitenkinimo.
valdžia prašo Italų užimti Go
Gen. Wrangelio ekonominė ri tza ir Argyro-Castro, kad
padėtis, nuo kurios priguli po- tiedvi vieti apdrausti nuo G ra i
litikinis stiprumas, ir kuri įykų.
ra svarbiausias faktorius jo
Sakoma, jog Italijos vyriau
veikime, vis dar gana bloga.
sybė atsisako pildyti t^ pra
Tečiau bolševikai irgi stovi
šymą.
tokioj pat padėtyj ir raudo
nosios arnpjos kareiviai vi
suomet šaukiasi kaip maisto,
taip drabužių ir kitokios paSvetimų šalių pinigų vertė, mai
gelbos.
.
nant nemažiau $25.000 Spalių 16
SUSTOJO MŪŠIAI RUSIJOS buvo tokia sulig Menthants Loan
and Trust Ce.:
FRONTE.
Anglijos sterlingų svarui
$3.47
Varšava, Spal. 19. — Su va Lietuvos 100 aukainų
1.4S
karykščia diena, "sulig padary Lenkijos 10p markių
.44
NEKUOMET TAIP NĖRA.
tos armisticijos, visam fronte Vokietijos 100 markių
1.48
Vadai kalbasi. — Eikš, brolaifl ir gelk ta plikį. Tai ne, pertraukti mūšiai bolševikų su Prancūzijos už $1.00 15 fr. 32
Lenkais.
atsako kitas, jis to labai .nemyli.
Italijos už $1.00
24 1. 95

THINGS THAT NEVER HAPPEN

Grūmoja geležinkeliečiai.'
Sustreikavus anglekasiams,
yra daug abejonės ir apie ge
ležinkeliečius darbininkus ir a
pie prekių krovėjus. Sitų or
ganizacijų viršininkai šiandie
be paliovos turi susirinkimus
ir tariasi, kokią poziciją už
imto.
Kad tuo tarpu streikuojan
čių anglekasių vadai ragina
tuos ir kitus tuojau* pakilti
streikam Nes visos tos trys
organizacijos yra surištos su
tartimi bendrai veikti streiko
klausime.
Pakilęs streikas palies viso
kią Anglijos industriją ir ša
lis baisiai nukentės, jei nebus
pasidarbuota veikiai sutaikin
ti įsikarščiavusius darbinin
kus.
>.

Visaip gali but.
•Gi pastaroji atsako, jog
ORAS. — Nepastovus oras
Anglijos vyriausybė prieš
šiandie ir rytoj; vidutinė tem tuose ginčuose ji neturinti intakos, nei reikalingų spėkų. streiką užėmė stiprią poziciją.
peratūra, r

PINIGŲ KURSAS,

*>*vantai *o

2
pamintijo, kad jo vienas žodis
LIKTU VTŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS ištartas Lenkijos atstovai ga
M
it
li teisybę lengviau atstatyti
negu Lietuvių karuomenės dur
PRENUMERATOS KALNAS
tuvai ir šautuvai. Bet demo
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE:
kratas Wilsonas netaria nema
Metama
£ * • • • • * > * • $8.00
kunigaikščiui
Pttael Metę • .v..:« «fc»!» •£•.* • 44)0 lonaus žodžio
Lubomirskiui. Todėl priseis
BCV. VALST.
Metams . . « * . . .
••: §6.00 Lietuviams šautuvais ir durtu
Pusei Metą
£ . . . . . * 8.00
Prenumerata mokasl lfikalno. Lai vais atsimti Gedimino kalną,
kas skaitosi nuo užslraSymp dienos Vytauto kapą, Lietuvos sosti
ne nuo Naujų Metų. Norint permai»Ft l adresą visada reikia prisiųsti ir nę.
sanas adresas. Pinigai geriausia sių
Demokratai toliau šnekės
sti išperkant krasoje ar ezpreae "Money Order" arba Įdedant pinigus i žmonėms gražius žodžius, bet
registruota lalska.
darbai vis bus kitoki. Ir žo
11
"Draugas Publishing Co. džiai malonus Lenkų kunigaik
2334 S. Oakley Ave. Chicago. ščiams bei šiaip ponams, o
skaudus Lietuviams rankpel
Tel. Roosevelt 7791.
niams. Jau verčiau pabandyti
republikoną prezidentą.

DRAUGAS

Lietuvos Reikalai Paryžiuje.
Iš Paryžiaus gavome dien
raštį Le Tea*ps 21 Rugsėjo
1920 m. ir Humanite 22 Rug
sėjo tų pačių metų. Iš ten pat
gavome tris laiškus rašytus 18
-22 Rugsėjo.
j

Daug Darbo.

•••nn

Kariy Pabaiga.

•

Ii

•

gai ir bešališkai. Jis pažymė
jo, kad visa Mausimo sunke
nybė pareina iš to, jog bolše
vikai tebelaiko užėmę Ą&lį
Lietuvos, o su bolševikais ka
riauja Lenkija. Hymans pri
dėjo taip-gi, kad bolševikai
pasižadėjo ištraukti savo karuomenę iš užimtų Lietuvos
žemių, jei Lietuva galės už
tikrinti, kad į tas žemes neį
eis Lenkai. Jei Lenkai butų
norėję taikos, jie butų gal'ję
prie tų Hymans'o žodžių pri
dėti, kad jie neteis į Lietuvą
ir visa klausimo sunkenybė
butų išnykusi. Bet Lenkai ty
lėjo.

Iš tų visų raštų matyti, kad
Lietuviams Paryžiuje dabar
sunkios dienos. Spauda yra
baisiai priešinga Lietuviams.
<Įie vaikščioja į redakcijas, no
rėdami tiesą šiek tiek nuš
viesti, bet redakcijos mųs tau
tiečių neklauso. Suvargusieji
ir nuliudusieji veikėjai kaltina
lenkiškus pinigus ir kai-kurių
svetimtaučių godumą, bet nė
ra abejonės, kad Paryžiaus Rezoliucija apie Lenkijos ir
Lietuvos ginčą.
laikraštija padeda savo šalies
diplomatams vesti Lenkams
Hymans 'as savo raportą už
pritariančią Lietuvai kenks
baigė šešiais pasiūlymais: 1)
Smarkiai dabar einančiuose mingą politiką.
kad Lietuva ir Lenkija susyk
ginčuose tarp republikonų ir
Atstovo pagelbininkas k u n. paliautų karą, 2) kad jiedvi
demokratų netrūksta įvairių
apkaltinimų visiems augštiems J. Dabužis persidirbo, apsirgo viena kitai padarytų pažadų,
valdininkams. Už vis daugiau gripu ir nepasilsėjęs po ligos 3) kad Lietuva tam sykiui at
siai tenka p. Newton Diehl vėl ėmėsi darbo. Nėra kada sistotų į vakarus nuo demar
Didžiajam pasaulio karui pa Baker'iui, Karo Departamen sirgti, kuomet Lenkai rengia kacijos linijos padarytos 8
sibaigus praslinko dešimts mė t o Sekretoriui. Apie jį jau Lietuvai nelaimes. Tikėtasi net Gruodžio 1919 m. 4) kad Len
nesių. Suvienyti* Valstijų pre mes rašėme vienu tarpu, kad minios užpuolimo ant Lietuvos kija kariaudama su sovietais
zidentas Woodrow Wilson va jis galėjo žymiai papiginti gy pasiuntinystės.
gerbtų Lietuvos neutrališku\
žinėjo per miestus ir laikė pra venimą 1919 metais, bet nepa
mą, laikydamasi į rytus nuo
Voldemaras.
kalbas. Mieste Indianapolis, pigino:
Į Paryžių atvažiavo tėvynės minėtosios linijos^ 5) paskir
Ind. 4 Rugsėjo jis kalbėjo:
Republikonai jį kaltina ne reikalais prof. A. Voldomura* ti bendrą tarptautinę komisi
Wlien we sent those boys už tą vieną. Jie išranda, kad ir atsivežė gražiai prancūziš ją, kad toji prižiūrėtų ar abi
in khaki across the sea, we jis buvęs per daug nuolaidus kai parašytą ir puikiai Berly pusi, t. y. Lietuva ir Lenkija
promised them, we promised tiems, kurie išsisukinėjo iš ne atspauzdintą knygą Lith- pildo sutartį. 6) įgalioti tos
the world, tkat we would sunkios kareivio priedermės. uanie et Pologne (Lietuva ir komisijos prezidentą priimti
not conclude tliis conflict
Taip 1916 m. priedermės, Lenkija). Apie ją gal kada pa pareiškimus iš abiejų valdžių,
witli a suere treaty of peace. prakalbą St. Louis'e būdamas kalbėsime skyrium. Ji šiek tiek Lietuvos ir Lenkijos, ir pri
We entered into solemn en- jau karo sekreaorium p. Ba atitaiso spaudos melais suklai rengti visą medžiagą busian
gagement, with all the na- ker išsitarė: "You may class- dintas žmtmių pažiūras į Lie čiam Tautų Sąjungos posė
tions with vyliom we associa- ify me as a profesional Pa- tuvą. Mųs diplomatai nuolat džiui.
ted ourselves that we would cifist I belong to every peace nusiskundžia, kad jiems trūk
Ispanijos ir Japonijos dele
sta
statistikos,
nes
Tautų
Są
bring about such a kind of society I know of a n d i t i s m y
gatai tapo priskirti prie p.
jungos
raštinėse
ir
kitose
po
Burgeoif, kad įvykintų tų šesettlement and such o con- contentions we onght to sub
• cert of the purpose of na- stitute reason for force." Tie litikos įstaigose galima butų Šių punktų rezoliuciją.
kovoti su Lenkų melais, jei
Tada Lietuvos atstovas p.
tions, that wars likę this žodžiai reiškia: "Jus galite,
mųs tėvynės padėtis butų ge Voldemaras pasiprašė balso.
could not occur again. (Žiu-1 jei?*'norite, mane priskaityti
rai ištirta ir suvesta į skait Temps pažymi, kad jis kalbė
rėk The Democratic Text prie karo- priešininkų, nes aš
lines. Nelaimė, kad Lietuvos jo prancūziškai. Jis padėkojo
Book 1920 p. 135).
priklausau prie visų taikos
Tat reiškia: kad mes tuos draugijų, kokias tik žinau ir inteligentija iki šiol tuomi ne p. Bourgeois už bešališkumą,
gelsvai pasirėdžiusius vai mano pastangos eina, kad mes sirūpino. l)aug laiko ir vietos už pastangas prilaikyti taiką
kinus pasiuntėm anapus galėtume pastatyti išmintį į pavesta vieni kitų koliojimams tautose, padėkojo p. Hymans 'vandenyno, tai mes jiems pa vietą jiegos."
ir ginčams, o mažai tesirūpin ui už gražų raportą, išreikš
žadėjom, ir m e s pažadėjome
Ypatingai paskutiniai žod ta ištirti ir surašyti tėvynės damas džiaugsmą, kad didvy
visam pasauliui, kad mes žiai gražiai skamba. P. Baker padėtis. Tas buvo ir yra pasau rišką Belgija, kariavusi už sa
šitą susikirtimą paprasta tai yra geras kalbėtojas. Bet ne linės inteligentijos uždavinys. vo neutrališktimą dabar eina
išvien su Lietuva, kuri to neukos sutartim. Mes apsiėmė- matyti, kad dabar jis remtų
'Temjis
aprašo t^ garsu
me iškilmingą priedermę Lietuvių
išmintį
ginančią ir mums \ visuomet minėtiną trališkumo kuolabiausiai trok
drauge su visomis tautomis, Vilnių nuo Lenkų jiegos. Tai Tautų Sąjungos posėdį 21 Rug šta.
Voldemaro kalba padarė įs
su kuriomis buvome susi gi tas gražusis sakinys buvo sėjo, kuriaine Lietuvos ir Len
draugavę, kad įvykįsinic to tiktai prakalbos papuošalas, kijos ginčas tapo įteiktas tarp pūdžio dalyvavusiems posėdy
je. Lenkai pamatė, kad tas
kių dalykų užbaigimo rųšį ir bet ne įsitikinimas, kurį p. tautiniam teismui.
tarptautinio
tokią tautų tikslų sutarti, Baker ketino vykinti.
Iš Temps 'o aprašymo pa įspūdis lenkia
Karo laiku Suvienytų Val sirodo, kad Amerikai tas atsi teismo svarsčius į Lietu vo?
kad karai, kaip šitas, dau
stijų Kongresas gerbė tikėji- tikimas buvo neteisingai pra kraštą. Tat p. Paderewskis su
giau nebegalės iškilti."
Tai buvo gražus žodžiai. minius žmonių jausmus, kurie neštas. Dalykai buvo šitaip. manė pasidalinti Voldemaro
iškalbos vaisiais ir ištiesė jam
Trys milijonai
amerikiečių iš senovės mintijo, kad karas
Hymans'o
Referatas.
s
ranką. Voldemarui paliovus
taip tikėjo keliaudami į Euro yra taip nedoras, jog niekam
Užbaigus Alandų salų klau kalbėti p. Paderew,skis melavo
pą kraują lieti. Tikėjo kelios nevalia jame dalyvauti. Todėl
pirmininkas apie Lenkų meilingumą Lietu
dešimtys tūkstančių ir Lietu Kongresas tokius asmenis pa- simą posėdžio
vių. Šiandien Lietuva gali pa liuosavo nuo priedermės tar Leon Bourgeois davė balsą p. vai, ją vadino' Lenkijos sese
sidžiaugti pono Wilsono žo nauti apkasuose ir kitose vie Hymans, Belgui, kuris buvo rim, bet pažymėjo "jaunesnė
tose, kur negalima išpildyti prirengęs raportą apie Lietu sesuo" ir pasisakė Lenkija tu
džiais, bet ne jo darbais.
Kuomet Lenkai, Wilsono su uždavinio atsisakant užmušti vių ir Lenkų ginčus del rube- rint priedermę mokinti savo
darytosios Tautų Sąj. nariai,- ė- priešą. Bet kurie religijos ne žiaus. Hymans kalbėjo teisin- seserį gerais pavyzdžiais.
TSE.
3 = "2
mė briautis į Lietuvą, užgrieb turi visai, tie negali bijotis
Amerikos Spauda Klaidingai
dami jos žemes ir miestus, de atsakomybės prieš Dievą. Tų išsisukti iš kareiviavimo pri
Rase.
vyniasdešimt aštuoni Ameri Kongresas nuo koreiviavimo sidengiant sąžinės neleidimu
Amerikos spauda, kaip at
kos piliečiai suvažiavo Į Wa flepaliuosavo. Bet tą padarė dalyvauti kare. Tiktai Gegu
shingtoną prašyti Wilsono. p. Baker savo vieno galybe žine 1918 m. trečiasis p. Ba-» simename, buvo išgyrusi Pakad tartų tik žodį, jog ir Lie 8 Gruodžio 1917 m. Jis tada ker'io asistentas p. Keppel ra derewški'o prakalbą, Lietuvio
prisiskaitė ir bedievius neno šė Baldwin , ui, uoliam neka nuopelną priskirdama Lenkui
tuva turi teis.ę gyventi.
Suvienytų Valstijų konstitu rinčius kariauti prie tų, kurių riaujančių patarėjui, kad to- ir sumainydama jųdviejų ro
cija sako, kad kiekvienas jų klaidingas tikėjimas neleido to liaus jau jam neduos informa lės.. Mes nežinome, kas yra kal
pilietis turi teisę ateiti į daryti. Tai buvo perdaug, nes cijų iš Karo Departament'e. tas, kad Amerikos telegramų
Vis-gi tai gana keistas daig- agentūros taip iškreipia tiesą.
Baltuosius Namus ir pasisvei tai buvo stačiai priešinga aiš
tas sakytis karo priešininku Bet ne ką padarysime.
kinti su prezidentu. Devynias kiai Kongreso valiai.
Jei pats Voldemaras peniai
dešimt aštuoni piliečiai buvo Blogiau buvo, kad tame pa ir mobilizuoti milžinišką armi
tuose namuose, bet pasisvei-, čiame laiške p. Baker aidob- ją. Visus patriktus pastaty nebūtų ištuštinęs Tautos Fon
kinti jie negavo. Demokratas iistus ' (I. W. W.) priskaitė ti į mirties pavojų apkasuose, dą su pagelba žinomo nevai
Woodrow Wilson liepė pasa prie tikėjiminių rųšių. Aidob- ir paliuosuoti nuo to aidoblis- singo biuro, tai šiandien būtu
kyti jiems, kad jis sergąs. listai visai nesidrovi pralieti tus. Nors tie drįsta pasikėsinti me ištekę pinigų telegra
Laikraščiai pažymėjo, kad kraują savo draugų piliečių ant tautiečių gyvybės, tikėti moms, kurias butų galėjęs
prezidentas tą dieną važinėda keldami tėvynėje revoliuciją. jiems, kuomet jie sakosi, buk pats Voldemaras iš-fiuntinėti
mas po miestą dėvėjo vasariš Tat aišku, kad nėra priežas sąžinė jiems neleidžianti ka lietuviškiems ir žymesniems
angliškiems laikraščiams. Taip
ką skrybėlę, ne rudeninę. Jis ties juos paliuosuoti nuo ka riauti s.u priešu.
Turėdami šitokius faktus ma dabar daro Lenkai. Tik jie, ži
šalčio nebijojo.
ruomenės priedermių.
Kuomet Lenkai paėmė Vil
Iki Gegužiui 1918 m. Ka ža išgalime tikėti p. B*keriui noma, siuntinėja telegramas
nių Suvienytų Valstijų karuo- ro Departamento valdininkai, ir jo draugams, kuomet jie da ae mums, -o savįągiems, ir ne
tiesą, o klaidą į jas rašo.
menės vadas p. W. Wilson ne- matyt duodavo patarimų, kaip bar gražiai, nukalba.

Karo Sekretorius
N. D. Baker.
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Lietuvos likimą. Jus sakote
"pasisiulįmas patarnauti bolPaderewskiui pasisveikinus
^vikams 7 ", tai netiesa, prie
su Voldemaru ir pratarus
šingai čia yra noras vien pa
Lenkijos norą būti geruoju su
klydusį mūsų tautos narį ir
Lietuva, posėdžio pirmininkas
tai įžymų savo gabumu, savo
išreiškė džiaugsmą, kad Tau
drąsa atversti ant tikro k^lio,
tų Sąjunga gyvuoja, veikia ir
atitraukti jį nuo Rusų ln»lševidaro naudos prašalindama ka
kų, idant jį sugrąžinus mūsų
rus. Mes norėtume išgirsti p.
motinai — tėvynei. Dar viena
Bourgeois dabar. Ką jis kal
svarbi apystovą: tas laiškas
ba, kuomet Lenkai užėmė Vil
esąs datuotas Lapkričio 5 d.,
nių išžudę kelis šimtus savų
1919 m., taigi pirm užimsiant
jų ir Lietuvių pas Vilniaus
Vilnių bolševikams,1 įvyko tik
vartus. Ta nelaimingoji Tau
Gruodžio gale 1919 m. Lietu
tų Sąjunga savo narius verčia
va tuomet dar nebuvo kare su
plėšikais. Tos Sųjungos nariai
bolševikais, fr
Lenkijai valia daryti visokia
Kame-gi čia kaltė Kur yra
tarptautinė žmogžudystė. Tik
tai kuomet kas prisiartina kodeksas, kuris drįstų apkal
prie to nedorėlio lizdo, tai tinti vieną veikėją, kviečiantį
Tautų Sąjunga atsiunčia pa- kitą nors ir priešingų jam pa
gelbon generolą Weygand, čiam ir didumai tautos nuo
amunicijos ir'kitų reikmenų. monių, prisidėti prie legalio,
konstitueijinio
savo
šalies
Socijalistų Nuomonė.
tvarkymo.
Priešingai, jeigu tas veikė
Mes nesame socijalistų šali
ninkai,' bet turime viską pat jas karo metu kviestų kitą
virtinti, ką rašė jų dienraštis veikėją su ginklu rankoje, su
Humanite 22 Rugsėjo. Ka svetimtaučių pagelba užpulti
da laisvamaniai ir liberalai šalį ir nuveikti legalę šalies
dirba nedorybes, o socijalistai valdžią, tai čia ištiesų butų
juos kritikuoja, tai jie beveik buvęs didelis ir sunkus prasi
visada pasako pilną tiesą. kaltimas prieš tėvynę. Ką be
Prancūzus valdo liberalų lais rods stengėsi Smetona ir visi
vamani ja. Ji taip-gi viešpa- mano priešai išnaudodami tą
tauja Tautų Sąjungos viršų- (laišką, melagingai ir vylingai
nėję. Humanite, kritikuodama perstatyt. Aš viso šito kitaip
Sąjungos politiką pažymėjo, negaliu pavadinti, kaip begė
kad gražieji Paderewskio žo diška ir nedora visuomenės
džiai yra netiesa. Tą savo žodį mistifikacija.
Humanite patvirtino primin
Tai šia, gerb. Tautieti, nors
dama, jog Lenkai jau visokią paviršutinai atsakęs ant Jūsų
demarkacijos liniją peržengė. man trijų pastatytų klausimų
Tautų Sąjunga nusidavė to ne esu pasirengęs atsakyti ant
visų klausimų, kuriuos Jus ir
žinant.
Humanite' teisingai ra Jūsų gerbiami skaitytojai man
šo: "Sur place les ambitions norėtų pastatyti, nes skaitau
polonaise paraissent s' expri- savo pilietiška priederme pa
mer avee plūs de cynisme qu' aiškinti visus mano veiksmus
a Paris.'' Tat reiškia: "Ant tiems, kurie rėmė moraliai ir
vietos Lenkų ambicija, mato- materijaliai mano veikimą kai
mai, begėdiškiau kalba negu po Liet. Informacijų biuro ve
Paryžiuje."
dėjo. Juk Jūsų laikraštis ir
Jūsų skaitytojai buvo vieni
Pavojus Ateičiai.
Jeigu pasaulije neatsiras už uoliausių mano rėmėjų.
Taigi ir į šį laišką meldžiu
tektinai protingų valstybės vyrų, norinčių ir galinčių praša žiūrėti, kaipo į tūlos rųšies
linti tarptautinių plėšikų be atskaitą iš mano veikimo ka
gėdiškumą, tai (reikia tikėtis ro metu.
Jus jau, turbūt, žinote, kad
didelių ir skaudžių perversmių. Sveika žmonių prigimtis susirinkus St. Seimui, ko aš
vistiek negali ilgai pakęsti nesilioviau be paliovos reika
viešo gamtinės doros mindžio lavęs nuo pabaigos 1918 m. ir
sudarius legalei Lietuvos val
jimo.
džiai aš kreipiausi į jį per jo
pirmininką Stulginskį prašy
damas paskirti tyrinėjimo ko
misiją viso mūsų užsienio vei
kimo Šveicarijoj ir kitur, aš
teisybės nebijau, aš jos reika
(Žiūrėk "Dr-go" No. 239). lauju.
(Pabaiga bus).
Tautų Sąjungos Bankrotas.

FABIJONAS

A. PETRAT1S & C0.
Mortgage Bank
KEAI.
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809 W. S5Ui Str.
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PRANEŠIMAS

Dr. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą.*
PcrkeUa of isa į People Teatrą
16K W. 47th St.
Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki S po pietų. C iki 8
vak.'Nedėl. 10 iki 12 ryte.
Re*. 2014 W. 43rd gtreet.
Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 268

j. p. wArraiEs

ATTORNEY AT LAW
LIETU VIS ADVOKATAS
Vai. Vakarais 7 iki 9.
Nedėliomis 11 iki 1.
4509 S. Ashland Ave. Chicago, mĄ
Phone Yards 105S

.

DR. S. BIEŽIS.
liBEJTUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street
Tel. Canal 6222
Res. 2114 VY. 42nd Street
Tel. McKinley 4988

Dr. L L MAKARAS
Lietu vys Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 10900 So. Ifticldgan Ave.,
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po
piet, 6:30 iki 8:30 vakare.
Residenclja: 16538 Perry Ave.,
Tel. Pullman 342

I

1

Dr. A. L. Yuška
1900 S. Halsted Str.
Tel Canal 2118
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare
Gyvenimas
2811 W. 63rd Str.
Tel Prospect 3460.

mmmmmamm
Telefonas Boulcvard 9199

DR, C. KASPUTIS
DENTISTAS
3831 South Halsted Street
Valandos: 9—12 A. M.
1—5; 7—8 P. M.
i

S - • • - » » » - » ^ • » » - » • • • - • • » • • %

S. D. LACHAW1CZ
L L E T I T YS G R A B O R I l S
(Patarnauju laidotuvėse kopigiausia. Reilkaie meldžiu atslaaukti, o mano darbu|
I busite užganėdinti.

12314 W. 23rd PI.
Oliicago, OI.
Tel. Ganai 2199

GABRYS IR LIETUVOS
VALDŽIA.

Pažiūrėkime dabar į turinį.
Tame laiške Kapsukas kvie
čiamas yra, kaipo Lietuvių so
cijalistų (maksimalistų) frak
cijos lyderis grįžti Lietuvon„
idant sušaukus greičiau Lietu
vos Steigiamąjį Seimą, išrišii

S.

A. PETKATIS

ri-""1™1—

T. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street
CHICAGG, ILLINOIS
Telefonas Yards 5632
Valandos: — 8 iki 11 iž ryto:
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 Iki 8 vai. vakare.

Tol, O.iuti 6222

DR. C. K. CHERRYS
Lietuvis Dentistas
2201 West 22-nd & So. Leavitt Ste.;
Chicago.
landos 9:30 A. M. to 12 N.
1:00 r . M. to 8:00 P. M.

Telefonu* Pullman 850\

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas
19491 So. Mickigaa Avenue

F. A D . R I C H T E R & CO„
Xew York.
Gerbiamieji:
Aplaikiau Bambino, kurį man siuntėte
ir maldauju prijimkite nuo manęs širdin
giausią padėką už taip didelę pagalbą, su
teiktą raaoo kūdikiui.
*
Prijemęs kelias dores, jis miegojo per
visą naktį bė prabudimo ir dabar jau
nereikalauja daugiau užmigdymo liūlia
vimu.
A i nežinau kaip Tamstoms dėkuoti
netik už suteikimą pagalbos mano kūdi
kiui, bet taipgi ir man, nes aš ir nesijau
čiau gerai, kuomet mąeo kūdikis kan
kinosi.
Aš patariu visiems savo draugams
vartoti šitą stebuklingą gyduolę.
A. K. Philadelphia.

Kūdikių geriausias draugas
Duok jam vieną dozę einant gujti, jeigu jis yra neramus, piktas, nenutildomas. Greičiausia, jis turi vidurių užkietėjimą ir nehus linksraas kol
negaus:

BAMBINO

Vaikai myli j i ! Jie nori jo daugiaus!
Tikrasai turi Bambino le)čs paveikslą ant pokelio. Neprijimk pamėgdžiojimų.
50c. butelis vaistinyčiose arba 60c.su prisiunitimu, užsisakant tiesiai nuo;

F. AD. RrCOTER & C0., Mmk Temini BUg. No. S, BROOKLYM, H Y.

Raaeland, III.
VALANDOS; 9 ryto Iki • takan.
Pel. P u l l m a n 3 4 2 ir 81 SO.

^ " w . MTOlllSttS •

S
8
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ADVOKATAS

•

Ofisas IMdiiojĮyJ;

I

29 South La Salle Street \
Kambaris 324

|

Telefonas: Central 6390
•

• • • • • • • • » » • • • »
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Telefonas:
4981 St. »
• Vakarais,
812Yards'
W. 38rd
I

KIBU

II
ttttailtHttttlfUttlIlIlIlUHUflUIIIUtfHIHIIl
Rosid. 1139 Indepeudflctce B l \ d .
Telefonas Van Buren 294

DR.M.R0TH,
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Specialistas Moterišku, Vyrišku
Va ik g ir visu chroniškų Vįgą
VALAJfDOS: 49—11 ryto 9—S po
pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—11 d.
Ofisas 8354 So. Hahited St., Chieaffo
T e l e f o n a s JDrovcr
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LIETUVIAI AMERIKOJE.
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MARION. OHIO.

WORCESTER. MASS.

Penktadienyj, Spalio 1 d. Spalio 3 d. Worcesterio L.
Marion, Ohio įvyko nepapras D. S. kuopa surengė prakal
tos iškilmės visų Moterų or bas. Ta pat vakarą išdavė ra
ganizacijų.
portą delegatas advokatas A.
Apvaikščiosimas prasidėjo 2 Milerių, kuris buvo Woreestevai. po pietų. Parodoj visųpir- riečių išrinktas važiuoti j Wamiausia ėjo komitetas, paskiu sliingtoną pas prezidentą Wilvažiavo republikomj partijos šoną del pripažinimo Lietuvai
vežimas, paskui jį eilė mergai- neprikJausomybės. Pirmiausia
ių apsirengusių
tautiškais perskaitė raštą, kurį delega
kiekvienos atstovaujamos tau tai sustatė įteikti prezidentui
tos rūbais sulig raidžių eWės VVilsonui. Paskui plačiai aiš
prariedant A B C Viso mer kino savo ir kitų delegacijos
gaičių buvo iš 19 tautų.
narių veikimą Washingtone,
Apie 3 vai. po pietų iš visų kur jie ėjo, ką kalbėjo, ką nu
pusių buvo apstoti Hardingo veikė ir kas dar liko veikti.
namai vien moterimis. Po va Pertraukoje kalbėjo p. Kneižys
landėlės išėjo ponia ir ponas iš So. Bostono. Jis kalbėjo aliarding'ai. Visos pradėjo vi pie darbininkų reikalus, kaip
sokiais balsais šaukti, ranko pagerinti jų būvį čia ir tėvy
mis ploti sveikindamos sena nėj, Liet. Ragino rašyties L.
torių W. G. Hardmgą.
D. S. Paskui buvo renkamos
Pirmutinė kalbėjo Mrs. M. aukos padengimui delegato ke
Robyn, po jos Hardingas. Jis> lionės lėšų.
kalbėjo apie dvi valandi.
Ant galo
delegatas baigė
Po jo kalbos buvo šaukia išduoti raportą. Gražiais žo
mos tautos ir ėjo sveikinties džiais ragino visus prie dides
su Hardingais.
nės tėvynės meilės.
Priėjus prie Hardingo neŽmonių buvo pilna svetai
negalėjau nueiti vien tik pas nė. Visi gražu užsilaikymu ir
veikinus, tai aš į jį tariau (an tanku delnų plojimu parode
gliškai):
didelį
pasitenkinimą.
Visi
" Senatoriau! Jei Tankistą džiaugėsi išrinkę a d v . Milerj
tapsi mųs artymiausiu prezi Savo delegatu, kad tokiam dar
dentu Suvienytose Valstijose, bui parinko tinkamą žmogų.
neužmiršk išpildyti prezidento Advokatas Mileris daug dar
VYilsono pažadą suteikti Lietu buojasi Worcesterio Lietuvių
vai laisvę, ką jis buvo žadėjęs tarpe. Jo prakalbų žmonės
bet 'nepadarė".
labai myli kiaušy ties.
Sure I will Miss LithuaSpalio 5 d. Tautos Fondo
nia.
skvrio buvo mėnesinis susi(Tikrai, aš išpildysiu pane rinkimas. Tarp kitų svarbų
lė Lietuva.)
dalykų, tapo nutarta pasiųsti
Po manęs ėjo kitos tautos, $1000 dol. Centram Taip-gi
bet nei viena tauta nieko ne pasiųsti $59 už išparduotus
sakė.
pašto ženklelius. Tame darbe
Toliau ėjo sveikinties mote ypač pasidarbavo gerb. pirm.
rys atvažiavusios iš tolimų kun. J, Čaplikas.
miestų ir valstijų, kaip tai:
Iš agitatorių raportų paaiš
Texas, California, Kansas ir kėjo, kad darbas labai pasek
kitur.
mingai eina. Ji) skaičius liko
Apie penktą valandą viskas dar padidintas.
užsibaigė ir visos pradėjo skirMusij T. F. skyrius labai ge
styties į visas puses.
rai stovi. Tai darbštumas gerb.
Zofija Mastauskaitė.
pirmininko ir narių.
Koresp.
SHEBOYGAN, WIS.

ir jos svarbumo supratimas
būtinai reikalingas visiems,
todėl kviečiamos ir visos ka
talikiškos dr-jos bei kuopos,
dar neprisidėjusios jokia au
ka, prisidėti prie Labd. Są-gos
ir rinkti atstovus, o jei kurios
negali, tai su patariamu balsu.
Mandatai turi būti paliudy
ti vietos klebono, dr-jos valdy
bos ir kiek ta dr-ja auka pri
sidėjo prie Labd. Są-gos.
Kad prisižiūrėjus ir ištyrus
Labdarybės veikimą, pageidau
jama, kad atsilankytų seiman
ir svečiai nepritariantieji Lab
darybei. Svečiai bus be man
datų ir užims sėdynes atski
rai nuo atstovų, turinčių man
datus.

REIKALINGI LEIBERIAI.
AUT PARDAVIMO.
2023 Coulber Street, arti R o b e y ir
B l u e Islaja* A.v«M S aukščių mūrinis
n a m a s dideles jeigos flatai ir k r i a u 
čių šapą 50 pėdų lotas, parslduos
už $8,200.00. Jeigu turi $1,500, casb
— p a m a t y k savininką
Slavic S y s t e m
1315 W . 18 Street
Tel. Canal 1640

Mašinų šapoj
Naktimis darbas
60c. į valanda.
Atsišaukite

-V

Joslyn Mfg. & Supply Co.
3700 South Morgan Street

raįį;
įį»»m»»»m

»•»«?
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DR. G. M. GUSE«
i : U K \ l . l \ ( . \ išUMINIMNKK.
NuSlė moteris, arba m e r g i n a prie
mažos šeiminos. P a s t o v u s ir l e n g v a s
darbas, geras m o k e s t i s meldžiu tuoj
atsišaukti:
"Oromus** Ctiemfcavl
Laboratory 171S S. U a l s t e d St.

Ui-i kai i neras v a r g o n i n i n k a s tu o jaus,

Praktfltuoja M m e t a i
Ofisas 8149 S o . M o r g a n SC
K e r t ė 3 2 - r o St.,
GbJcago, HL
SPECIJAJ-ISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi c h r o 
niškų Ilgų.
OFISO V A L A N D O S : N u o 16 ryto
iki S p o pietų, nuo 6 iki 8 v a l a n 
da yakare.
N e d ė l i o m i s n u o 9 Iki 2 p o piot.
T e l e f p n a s Y arO* 6 8 7

DR, CHARLES SE6AL

EAGLEBRAND
(CONDENSED M ILK)

Išrišo ta klausimą tūkstančių tūkstan
čiams motinų bėgyje praeiaų 60 metų.
Daugiau kūdikių išauginta ant Eagle
Brand, negu ant visų kitų dirbtinų maistų
sudėjus į vieną.

i

ROSELAND, ILL

i

Kurie norite mokintieš ang
lų kalbos ir aritmetikos, ma
lonėsite ateiti šiandie, Spalio
19 d.,, 7:30 vak., Visų Šventų
parapijos svetinėn ir paduot
navo vardu*, «<>« atsidarys va
karinė mokykla.
Komisija.

Parsiduoda s s l i ū n a s tarp Lietuvių
l e n k ų ir Rusų a p g y v e n l o j u biznis i š 
dirbtas per ilgus laikus ir gėrei biz
nis eina parsiduoda labai pigiai.
4959

S o . Paulina. St.

Chicago.

Parsiduoda nauji rakandai del 3
kambarių pigiai, iš priežasties aplei
d i m o t o miestelio. Turi būti par
duoti l y g Spalio 24-tai. Atsišaukite.
1126 So. 60 ( o u r t

~y

3231 So. Kmrraht A ve.

EAGLE BEAND yra GERIAUSIAS del
jūsų sstalo ir naminiuose reikaluose — vartokit jj visiems receptams ir tikslams kur
reikia pieno ir cukraus. Bandykit jį su
ryžių pudingu vietoj pieno ir cukraus.

DR. S, NAIKUS
LIETUVIS
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
Orias* ir Gyvenimo vieta.

S252 Soutli H a l s t e d

Kad užlaikius kūdikį sveiku ir tvirtu, pasiuskia mums šiandien kuponą reikalau
dama dykai Kūdikių Knygos ir instrukci
jų maitinimui jūsų kalboje.

Aut vtateaa l'niveraal NUU«"
V a l a n d o s n u o 10 iki 12 ryte; n u o

2 Iki 4 p o pietų; a u o 7 i k i 9 vak.
N e d ė l i o m i s n u o 10 iki 2.
HH

THE
Tel.

Cicero, I U .

Parsiduoda du pečiai mažai vartoti
v e r d a m a s ir šildomas p a r d a v i m o priežasti.s
apsigyveni uuu>
atpildomuose
kainbaro.se parduosu n u m a ž i n t a kaina
atsigaukit p o ."umeru

I***

Kuomet jos pačios pienas pasibaigia, kokį
maistą duoti kūdikiui, kad jis išaugtų
sveiku, tvirtu ir kuningu.

Kiekviena Labd.
Są-gos
kuopa bei paminėtos dr-jos, 806 N . 8 - t h Street, Kpringfickl. 1U.
galinčios turėti mandatus ga
P a i e š k a u Jono Gaižausko,
paei
li atsiųsti nuo 5 iki 10 atsto nančio
i š K a u n o red. T a u r a g ė s A p s - ]
P e r k ė l ė savo ofisą p o n u m .
vų. Geistina, kad tą išpildytų kr. T r a k e l a u k o kaimo. Gavau laiš
ką n u o T a m s t o s seseres P e t r o n ė l ė s
nors artimiausios kuopos bei Gailenės iš Užveinių, nori žinot a r 4729 So. Ashland Avenue
SyecijaUstas
dr-jos. Tolimesnėms kuopoms g y v a s brolis. Meldžiu pranešt šiuo
DŽIOVŲ, M O T E R Ų ir V Y R Ų L I G Ų
adresų:
bei dr-joms leista tas pats
A n t a n a s BartušLs
V a l a n d o s n u o 10 iki 12 Išryto; n u o
skaičius, bet bus gerai, jei iš008 W. g i P l a c e
Ohlcago, IU.
2 iki 6 p o p i e t ų ; n u o 7 iki 8:10
jų atvyks nors po vieną atsto
vakare. N e d ė l i o m i s 10 iki 1 .
»
T e l e f o n a s D r e i e l 2880
vą.
Ant pardavimo mūrinis namelis, a n t

»

Net

DIDŽIAUSIAS KLAUSIMAS KIEK
VIENAI MOTINAI

I . Kerševk'iu.s.

2 p a g y v e n i m ų p o 4 k a m b a r i u s su j
augštu b a s e m e n t g , guzas k* u u estas.
Parsiduos už $2,550.
2013 W . Coulter Street
'• C l i k a g o .

Mte

m

lai atsišaukia šiuo adresų:
Kun.

Su informacijomis meldžia
me kreiptis prie: S. Jucevi
čius, 726 W. 18-tli St., Chica
go, 111.
'
Seimo komisija:
S. Jucevičius,
A. Bislis,
B. Nenartonis.

- -5?

Drover

BORDEN COMPANY
New York

704f

Dr. C Zo Vezelis

busteigt* 1857
-,.
Iškirpk Kuponą. P a ž y m ė k Knygą. P a s i ų s k jj Šiandie

IJKTPVIS
DENTI8TAS
Valandos: n u o 0 ryto iki 0 vak.
Seredomis ano 4 lig 9 vakare
4712 SO. A S H L A N D A V E N U E
a r t i 47-ios <3at»i«

Mrs

«

,...,..

City

Street

Cuicago.

State

Kūdikių

KOVA SU MALAKIJĄ.

Gerovės

Knyga

(8)

Nurodymų

Kny^a

lilIlItlililIimjlUJHilH 11 i I
i

( P r i s i ų s t a i š Am. Raud. K r y ž i a u s )

Per daug metų malarija ne
mažai atėmė iš šio pasaulio
gyvybių. Vien tik Georgia val
stijoj kas metas nuostilio bū
davo apie $6,000,000. Daug paglemždavo ji juodųjų. Ir iš
priežasties malarijos būdavo
bedarbės apie 1,500,000 dienų
kas metas. Nuo 20% iki 00#>
A. L. R. KAT. LABD. SĄJUN gyventojų šioj valstijoj per*
SeKinadienį, Spalio 10 d. GOS SEIMO REIKALE.
sirgdavo malarija.
Moterų Są-gos 14 kp. vaidino
Pastarais laikais Amerikos
šešių veikimų 9 paveikslų dra Illinois, Indiana, Michigan ir
Raudonas Kryžius, pritariant
mą "Kantri Alena". Veikalą Wisconsin Valstijose Gyvuo
Valstijos sveikatos skyriams,
atvaidinti buvo kviesta pageljančių Draugijų bei Kuo
Suvienytų Valstijų Viešosios
bon lošėjai iš L. Vyčių 51 kp.
pų domei.
Sveikatos skyriui ir kitoms
del to, kad Moterų Sąjungos
Kaclangi jau tik du mėnesiu kai-kurioms sveikatos įstai
kuopa neturėjo tiek jiegų.
goms, apsiėmė vesti visatinę
P-lė O. Čižauskiutė buvo A- beliko iki Labd. Sąjungos pir
kovę su malarija.
Geres
lenos rolėje. Ji žodžius kalbė mam Seimui, todėl laikas jau
niam tikslo atsiekimui kova
jo šaltai, nedrąsiai, bet judė ruošties minėtų keturių valsti
vedama ne tik paskaitomis pa
jime buvo gyva. Pas A. Bru- jų katalikiškoms draugijoms:
mokinimais, literatūra, bet ir
sokas Antonijaus, Turkų cieso šaukti susirinkimus ir rinkti
krutomais paveikslais nurodo 5
riaus rolėje išpradžių buvo atstovus. Nes kuo daugiau
bejausmis, paskui pasitaisė. draugijos atsiųs atstovų, tuo ma ir mokinama, kaip pasek- g
Žodžiu sakant, visi savo roles seimas bus pasekmingesnis ir mingiau su ja kovoti.
Pasisekimas šios kovos jau
neblogiausia atliko. Pažymėti daugiaus atliks naudingų dar
na,
kad net ir tie vaidinto bų ir tuo atstovai parneš drau matosi. Trys būriai šitų kovo
jai, kurie retai sceną lanko, gijoms bei kuopoms daugiau tojų pasiskleidė įvairiose Geor !
gia valstijos dalyse, tankiau
gerai vaidino. Buvo ir truku žinių iš labdarybės srities.
mų, bet atsiminus, kad mųs Seimo tikslas
bus išrasti sia kaimuose ar priemiesčiuo i
vaidintojai nėra profesijona- budus, kaip greičiaus pasta se, dirba kiek tik gali ir
lai, o darbo žmonės, kurie liuo- tyti * našlaičiams prieglaudą. džiaugiasi nuveiktais darbais.
su laiku turi mokintieš, nerei Šitas svarbus klausimas ir Šimtai mokyklų aplankyta ir
kia už tai peikti.
bus rišamas pirmame seime. dalykas tinkamai perstatytas.
Georgia gyventojai matyda
Reikia pastebėti Sheboyga- Kad tą klausimą seimas tin
no Lietuvių susipratimą. Į kamai išrištų, tat reikia, kad mi tokį pasidarbavimą ir jaus
r^igiamus vaidinimus gausiai pati katalikų visuomenė (dr- dami pasekmes ne tik ką kvie •
renkasi ir juose rimtai užsilai jos) išanksto darytų pienus, čia, bet Visuose apskričiuose
ko. Šiuo sykiu žmonių tiek gamintų įnešimus ir juos pri dedamos aukos, idant darbštu
daug atsilankė, kad kai-ku- duotų išrinktiems atstovams. mas ir veikimas ir toliau butų
Seiman kviečiamos visos ka palaikomas. Visur reikalauja
, riems visą laiką prisiėjo sto
vėti. Pasirodė, kad svetainė talikiškos dr-jos bei kuopos. ma pamokinimai ir prižiūrėto
tam vakarui buvo permaža. Visos Labd. Są-gos kuopos, jos, kurios nurodytų, kaip geReikia paučiuoti reziseriui p. draugijos iki Gruodžio 1 d., riaus prisidėti <prie šio taip
J. Stauskui ir Vyčių 51 kp.1920 m., prisidėjusios Garbės naudingo darbo: naikinimo:
artistėms bei artistams už pri narystės mokestimi bei auko ne tik malarijos, bet ir uo
sidėjimą prie Moterų Sąjungos mis taip-gi turės pilną balsą. dų.
perstatyme tokio veikalo. VaKadangi naudingi patarimai
Adresas:
karas pasibaigė tautos himnu, seimui yra brangus ir kadangi Lietuvos Misijos
Ten buvęs.
Labd^ringOb &a-gos rėmimas 257 West 71 *tr., » w Yoa*,

I

Sold e*\cvwhmc
Ii! I l l i o v i N O

KONSUUVATORIJO^E muzikos mokslo

by šuminue d
caH d«partnient s t o r e s -

metas..

Prasidėjo Rugsėjo (September) 6 d., 1920 m.
M o k i n a m a įvairių m u z i k o s šakų. Užsirašyti g a l i m a bile kada.

3259 South Halsted Street

Chicago, 111.

ENGLANDER SPRING BED CO.

T e l e f o n a s B o u l e v a r d 9244
r=T!

=

NEPRALEISK VELTUI SUNKIAI UŽDIRBTU
SKATIKU.
Dabar daug uždirbi, bet gali ateit blogi laikai.
TAUPINK — TAUPINK IR KIEK GALI TAUPINK.
Štai
"

"Gedemino" Skolinimo ir Budavojimo Bendrove (Spulka)
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Akcijų Kaina: 25c. ir 59c. gali užsirašyti kiek nori
taip-gi akcijos kliasos C. yra po $100.06 ant sykio.
Skoliname pinigus ant Lengviausiu išlygų

Į

I

2 4 State Street New York City

I

Greitas Pjisažicrrnis
Pa t a r n ą v i m a * l s N e w
Yorko per O o t h e n b u r g į

I
•
•

J* * i

IrRIGA

:n |

i

Trečia W?, A 1 T~r cįų Ir K'^» ^lio ir *o karės taxų. Treeioi
kliasos pasaiieriai yra talpinami puikiuose kambariuose po
2—4—6 žmones.
Norint tikietus ar informacijas apie pasportus susižinokite
vietiniais agentais.

i *

=

E
sunitui
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i Siaskite Pinigus į

Lietuvį

=

S•

Dabar kol kursas yra žemas.

'

n

i

Mes persiunčiame pinigus per Lietuvos

•

Pramonės ir Prekybos Banką
;une įsmo* ką pinigus greitai.
Parduodame ir perkame Markes, Rublius
ir kitų šalių pinigus pagal dienos kursų.
Padarome visokius legališkus dokumentus
ir patvirtiname pas Lietuvos Atstovybė Wa~
shingtone.
U kitų miestų norėdami siųsti pinigus Lie
tuvon arba pirkite "cash" prisiųskite *'Money Order" arba čekį mūsų vardų, ir mes
gavę tuoj aus pasiųsyme pagal tos dienos
kursą. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname
pasportus ir laivakortės.

REAL ESTATE

VILKAS & KAZANAUSKAS CO.
2242 W. 2 3 PUce
PUae Canal 1068

1

§!•

r

• A. VILKAS ir B. KAZANAUSKAS 5
Turime daug įvairių namų ant pardavimo norin
tieji įgyti savo nuosavą namų reikalaukite nuo mūsų
pilno surašo. Priduodami savo vardų pravardė ir ant
rašą per pačta. Skubinkite pasinauduoti iš progos, nes
namus parluodame labai greitai mus prieinamos kai
nos. Norintieje parduoti narna ir gi kreipkitės pas
mus, o mes patarnausime teisingai. Mes taipgi apsaugo
mo namus ir rakandus nuo ugnies. Pinigas siunčiame
l Lietuva pagal dienos kurso. Pinigus skolinama ant
pirmo morgečio ir ant 6% nuošimčio.

Lie *

S . S . S t o c k h o l m (Įplaukia Spalio 28

s

Atidarė Nauja Serija Spalio (October) 6 d. 1920
Prisirašyti galima Kiekviena Sereda 8-ta vai. vakare. I
P. Stasiulio Real Estate Office
1

'.

ŠVEDIJOS AMERKONISKA LINIJA

s•

Brightone Pafke, Chicago, Dl.

4438 So. Fairfield Ave. Netoli Lietuviškos Bažnyčios

f

i

LitbianttR^mcafl Commerenri itmati

1 117 North Dearborn Street
|
Room 615

f

i

Chicago, DL |
|

Ofisas a t d a r a s nuo 9 v a i . ligi 5 p o pietų.
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Trečiadienis, Spalis 20, 1920

DRAUGAS
*

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.

vakarui, kuris bus Spalio 24 d.
ir svarstyta kiti dr-jos reika
lai.

Blogi Laikai Lietuvoje

Po visų svarstymų draugijos
pirmininkas p. A. Trečiokas
IŠ NORTH SIDES.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. KĄ PADARYS MIESTAS SU
pranešė liūdną naujieną, kad
GAZO KOMPANIJA.
/
paskutinį
kartą
jau
veda
susi
Trečiadienis, Spalis 20 d.,
Spalio"3 d. Šv. Mykolo paPranešama Daugumoj Laišku Kurie Ateiną j Ameriką
rinkimą,
nes
iškeliauja
tėvy
Miesto
valdybos
ginčai
su
6v. Jonas Kantietis.
/
rap. svetainėje įvyko Labda
Ketvirtadienis, Spalio 21 d.. gazo kompanija nuolatos da ringosios Sąjungos mėnesinis nėn, Lietuvon.
/
rosi
indomesni
.
i
r
podraug
Reikia
pastebėti,
kad
p.
A.
Šv. Uršulė.
susirinkimas, kurin nors ne^
paslaptingi..
perdaug susirinko narių, bet Trečiokas yra daug pasidarba
Miesto advokatas gazo apkalbėta daug svarbių reika vęs mūsų draugijoj ir kitose
CHICAGOS DARBAS DUO
North Sides pašelpinėse bei
reikalais Richberg aną dieną lų.
DA VĖJO GOMPERSUI.
pareiškė, jog apginimas mies
Nutarta surengti vakarienę idėjinėse (Jraugijose ir Labd.
to nuo gazp kompanijos pa | ir prakalbas. Tam tikslui tapo Sąjungos kuopoje, nes prie
Pinigai Pasiųsti JJętuvon per šią didele Valstijinė Banką yra
Sako, jis perdaug maišosi ne
geidavimo gauti $1.50 už tūks išrinkta Jcomisija iš veikliau visų priklausė.
į savo reikalus.
tenais priduodami
tantį kubinių pėdų gazo atsi sių North Sidės moterų, katpa
P-as A. Trečiokas yra pa
dūręs rimtan pavojum
įrengs tokią vakarienę, kokios sidarbavęs ir pardavinėjime
Chicagos Darbo Federacija
L. L. P. bonų, nes kam nepa
/
Richberg sako," jog miesto da čia nebuvo.
£it$ sekmadienį turėjo susi
Kalbėta kas link rengiamojo vykdavo įkalbėti, kad pirktų
rinkimą. Susirinkime smarkiai taryba atsisakiusi tam tiksboną, tai eidavo p. Trečiokas
buvo kritikuojamas Amerikos lui skirti išlaidų iš paskirtos vakaro, kuris bus Sausio 23 d.,
Norint informacijų pasimatykite su Ponu Rapolu Gečium prie 4
ir įkalbėdavo.
Darbo Federacijos preziden sumos, $70,000, kokia buvo pa 1921 metų. Vakarą rengia vi
skirta, vesti bylą prieš kom sos katalikiškos North Sidės
Laimingos jam kelionės my
langelio
tas Gompersas.
draugijos Labdaringosios Są li mon tėvynėn.
paniją.
' Chicagos Darbo Federacija
Iš tos sumos, sako tas adjungos naudai. Nutarta Spalio
Ištikimas Draugas.
anais laikais buvo padariusi
vokatas, išleista tik $10,000. 12 d. sušaukti visų draugijų
rezoliucija,
kad Suvienytos
Gi kodėl miestas nenori iš atstovų susirinkimą, kad nu
I š TOWN OP LAKE.
Valstijos negelbėtų Lenkijai,
tarti,
kur
tą
vakarą
rengti
ir
leisti daugiau, kuomet yra rei
kuri kariauja prieš bolševiki
{tekalbėti apie programą.
kalas, niekam nežinoma.
S. A. L. kareivių 1-ma kuopa
nę Rusiją. Gi jei tas butų vel
Nutarta
prieš
Adventus
ar
Gazo kompanija, sako ad
rengia prakalbas šiandie, Spa
tui, rezoliucijoje buvo pasiūly
ba Advente surengti didelį ba- lio 19, 7:30 vai. Vak., J. J.
ta pakelti generalis streikas. vokatas, išleido milžiniškas
pinigų sumas apmokėti inži zarą Labdaringosios Sąjungos Elias svet. 46-tos ir So. Wood
(Tuo tikslu Gompers vietos
prisiekdintus naudai. Komisijai inėjo ketu gatvių.
federacijai parašė laišką. Tas nierius. Šitie
rios darbščios moterys.
Kajbės žymus kalbėtojai alaiškas paskaitytas šitam su liudijimus pristatė viešosios
Kadangi jau nutarta bazarą pie Lietuvos padėtį ir ex-kanaudos komisijai (public Uti
sirinkime.
lities), jog gazo kompanijos įrengti, tat prie progos pra reivių užmanytąjį Lieauvos
Gompers tarp kitko rašė:
turtas siekia nuo 135 ligi 150 šau gerb. northsidiečių paau kareiviams Kalėdinį Fondą.
"Jus sakote pakelti gėneramilijonų dolieriii.
koti tam bazarui daigtų, kad
Publika kviečiama atsilan
} \ streiką. Ar jųs žinote, kas
mažiau
reiktų
pirkti.
Paauko
Tas reiškia, jog kompanija
turi autoritetą paskelbti strei
kyti.
y
tus
daigius
galima
atnešti
pas
stengsis
gazui
kainą
padidin
ką ? Aš žinau, ten vra keletas
Ex-Kareiviai
kleboną
kun.
J.
Meškauską.
ti
ligi
$1.50,
o
gal
net
ligi
žmonių, kurie mano turį auto
Pirmiau Lab. Sąj. 6 kuopoj BEETHOVENO KONSERVA
kratinę valdžią paskelbti ge $1.65. Nes jai sulig didumo
iiiiiiiiiiiiHiiiiifitiiiiiiiiiiiiiiiiiieitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiititiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti
turto
reikia
turėti
ir
atsa
veikimas
buvo
sumažėjęs.
Orui
neralį streikų, neatsižvelgiant
TORIJOS MOKINIŲ
kantį
pelną.
atvėsus
veikimas
atsinaujina.
į gyvuojanėią teisotą valdžią.
KONCERTAS.
Prie
senųjų
darbuotojų
Lab.
Gazo kompanija surinko vi
"Bet amerikoniškas darbas
padėtas antidemokratinės kont są eilę skaitlinių, kuriomis Sąj. dirvoje kviečiami yra
šeštadienio vakare, Spalio
nauji
darbininkai.
Dirbkime
rolės ir patvarkymo taip, jog norima paremti savo reikala
9 d. Beetboveno konservatoriir
nepailskime
iki
nepastatysi
vimus.
Gi
viešosios
naudos
ko
paskelbti generalį streiką yra
f jos ^kambariuose įvyko moki
»
f
me
našlaičiams
prieglaudos.
misija
kartą
jau
davė
supras
tam tikrosios spėkos ir teisonių koncertas. Svečių ir dailus
A. Nausėda.
ti, jog palinks prie kompani
toji organizacijos valdžia."
rėmėjų atsilankė didelis būrys.
6io sezono pirmame koncerte-^
Toliaus Gompers laiške nu jos norų, jei miestas iš savo
L.
R.
K.
rėmėjų
prakalbos.
Tai-gi nieko nelaukdamas tuojaus pasiųsk savo seniems tėvukams, brolukams, se
dalyvavo tiktai pi ja n i štai ir
rodė, jog Chicagos Federacijo pusės neturės atatinkamų ar
sutėms ir giminėms kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos. Tau tie keli dolieAmerikiečiai Lietuviai! Lie dainininkai pp. A. Pociaus, K.
je negalėtum rasti žmogaus, gumentų.
riai nieks^ o jiems didele pagelba ir džiaugsmą suteiksi.
Tokioj kritikinėj padėtyj, tuvos kareiviai, mūsų broliai, Gaubio ir O. Pocienės mokikurs gerai pažintų visą padėti
Piningus siųsk per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE, kuri atidarė savo sky
bolševikinėj Rusijoj. Kitaip sako Richberg, nežinia kodėl šaukiasi pagelbos kovoje su niai.
rių CHICA(iOJ. Per šį skyrių taip-pat galima pirkti laivakortes, siųsti daiktus Lietu
•
-.
federacija nedarvtu tokiu re- miesto kontrolierius įsakė su tėvynės laisvės priešais. Tat,
von. Taip-gi persiųsti piningus padėjimui Lietuvos Bankose:
laikyti išlaidas iš pakirtos northskliečiai, skaitlingai su
Prasidėjus programui p. A.
zoliucijų.
sirinkime šiandie, spalio 19 d., Pocius pasakė įžanginę pra
Lž tą laišką prieš Gomper- sumos.
Piningai padėti ant neapribuoto laiko 100 auksinu moka 3%
Pasirodo, kad ėia kas yra8 vai. vakare, Šv. Mykolo Ark. kalbą iš muzikos srities, ir su
są pakeltas baisiausias triuk
Piningai padėti ant vienu metu laiko 100 auksinu moka 5%
išklausj'ti pažindino svečius su turiniu
šmas. Pasibaigė pasiuntimu negera. Matyt, kas nors dir parap. svetaįn^n
Piningai padėti ant dviejų metu laiko 100 auksino moka 7%
ba ranka rankon ^su gazo kom prakalbų ir suteikti pagelba. ir prasme vakaro programo.
jam atsakymo.
z
•
panija, mano gazinis advoka
Prie to bus perstatytas Koncerte dalyvavo: Genovaitė
Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus
s
c
"SAUSIEJI" REIKALAUJA tas.
vaizdas iš karo lauko. Pamatę Liuberskiutė, Ona Kasinsteisingai ir sąžiniškai^ Už darbą garantuojame.
Tuo tarpu gazo kompanija jį v n i galėsite suprastf, ką kaitė, Fausta Lepa, Genovaitė
KONFISKUOTI SVAI
jau ir šiandie paima nuo žmo kenčia mųs kareiviai, kokį var Sidiškutė, Juozapina ZalogiuGALUS.
nių fcerą pelną. Paskui pelnys gą velka Lietuvos žmonės, tė, Jozapina Urbonaitė ir An
vatiniuose sandėliuose svaiga- daugiau, jei jai nebus laiku kaip ištiesę rankas šaukiasi tanas Venckus.
Main Office
Chicago Branch Office
....lis
užbėgta
\YA
akių.
\ Kadangi su sukrautais primųs pagelbos.
414 W. Broadway
3249 So. Halsted St
lais pasitaiko daugybė vagys
Dar sykį, vardan Lietuvos,
L. G. D.
So. Boston, Mass.
Tel. Yards 5693
Chicago, ūl.
čių ir kitokių neaiškių daiktų,
STREIKUOJA MELROSE kviečiam vi«ms North Sides
VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare. Utarninkaia, Ketvergais ir Subatomis
tad "sausieji" reikalauja vy
PARKO POLICIJA.
Lietuvius šiandie atvykti tosLietuvos Gelbėjimo Draugi
ųuo 9 vai. r^to iki 9 vai. vakare.
riausybės konfiskuoti visus
na
prakalbosna.
Išgirsite
nau
ja
persiėmusį
dabartinių
lai
Sustreikavo
M e l r o s e P a r k jausias žinias ir pranešimus.
svaigalu;- 5 . S a k o , t u o m e t p r o kų nelaimėmis ragina visus sa iTiiitiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiitiKiiiftiiiiiiiifitftiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirF
hibicijos įvedimas butų pilnai miestelio policija — išviso k( Kviečia
vo skyjaus ir pavienius narius
užtikrintas.
turi policmonai. Policijos vir L. R. K. rem. 43 sk. valdyba. šaukti surinkimus, dėti aukas
Nežinia, iš kur sausieji yra šininkas Kari Plaherty pašau
tėvynei, rinkti atstovus į Chi
įsitikinę taip tvirtindami.
kė tarnybon atsarginę polici
Spalio 5 4 L. G. Dr*„os cagos apskričio su si vi uk ima..
ja
draugija, po Šv. Cecilijos glo Valdybos vardu pasinOo Vin
PRAŽUVCS ATSIRADO.
Policmonai sustreikavo pra ba, laikė mėnesinį susirinkimą cas Andriulis.
eito šeštadienio vakare, kuo parapijinėje, .svetainėje. Po
Per tris dienas buvo paieš
met miestelio taryba atsisakė maldos ir perskaitymo proto PIRKITE KARĖS TAUPY
komas nežinia kur pražuvęs padidinti jiems užmokestį, po
kolo buvo rinkta darbininkai MO ŽENKLELIUS (W.S S.).
Joseph L. Plante, 75 metų, 150 dol. kiekvienam per mė
Pasportus parūpiname greitai ir atsakančiai. Pinigus siunčiame pagal Dienos
2788 Arthington gat.
nesį. Ligšiol policmonams bu
Kurso, o ant sumos virš,$1,000.00 dar pigiau.
Takar staiga jis atsirado. vo mokama po $125 per mėne iiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiHiiHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiHiiiiiifiiiini!ii|i
Nuėjo jis Chicago ave. poli sį.
Šimtai žmonių išvažiavo per mus ir visi pasiekę Lietuva laimingai.
cijos nuovadon ir pasisakė,
i
šį
nustebėtlna
proga
y
r
a
p
i
r
m
a
amerikoj
Lietuvių
mokančiam
r
kas jis esąs, bet neturįs' su
CICERO, ILL.
rašyti a r b a koki a m a t ą mokančiam m e s t u r i m e didžiausia dirbtuvė ~
Amerike lietuviška ir beveik visose suvienytose valstijose. Mūsų ~_"
pratimo, kur jis yra buvęs.
- dirbtuvėj dirba 35 darbininkų p a s m ų s uždirba p o $100.00 J savaitę
į
Sekmadienyj, Spalio 23 d., 5 ir mažiau ir visi a m a t n i n k a i y r a Lietuviai. Mes turime orderių taip r
kad nespėjame išdirbti nes mušu tavoras y r a padirbtas geriausia ~
AUTOMOBILINIAI VAGYS $v. Antano parapijos malia'
ir prieinamausių mūsų mechanikai y r a labai išsilavinę ir pirkliai -z
VAROSI PRIE REKORDO. votojai ir jomarko darbininkai : j a u y r a susipažinę su mušu išdirbistė. D a b a r g a u n a m e per laiškus :,
A. PETRATIS
S. L FABIAN
] užsakimus mūsų dirbtuvė randasi a n t 3 lubų ir a n t 2 lotu mes iš- J
rengia balių su įvairumais Šv. : siuntėm tavoro už $30,000.00 į mėnesj. Dabar norime padidinti dirb- ~
Praeitoje paroje Chieagoje Antano parapijos svetainėje. - tuvė ir d a daugiau mašinų pastatyti jog y r a reikalinga pagelba. ~
/
z. Žmogaus ir piningu. Čionai" progą ir Lietuviams didžiausia proga k o - į
pavogta 13 automobilių. Bet
Pr. 5 kios d a r nėra buvę. Mes žinome k a d daug Lietuvių turinčių Pinigų į
S bęt nėra buvę tokios progos t a i nusipirkti koki narna pats savo =
užtaigi užpraeitoje net 22 au
•5 piningus sudedi narna o pats eini pas- žydus dirbti, o čia y r a pro
tomobiliu.
NUGALABINTAS DAR
ga likti pačiam dirbtuvės savininkų. Tai šią progą likimo savuflSiku
= reik įnešti n u o $15,000.00 lyg $20,000.00 pinigų o šitus piningus t r u m VIENAS.
."- pu laiku galima atgal uždirbti — o daugiau y r a Lietuvių kurie savo
UŽREGISTRUOTAS ŽEMĖS
z pinigus turi įdėję į banką t a i svetimtaučiai vartoja jūsų pinigus o
S pats dirbi kokioj dirbtuvėj a r b a ' n u s i p e r k i savo namą o pats eini J
DREBĖJIMAS.
Sulig teismo nuosprendžio 5 dirbtuvė o Čia y r a proga pačiam b u t dirbtuvės savininkų,
A. PETRATIS ir S. L FABIAN Vedėjai.
r
PASARGA:
Rašydami
laišką
parašykite
kuorj:
užsimatė
dabar
bizChicagos kalėjime vakar pa
= nij a r darbe ir per paskutinus 5 metus a r mokate rašyti a r koki i
kartas
dar
vienas
žmogžudis
į amatą mokate ir kiek pinigų galėti Jnešt a r b a Real Estate. Laišką
Chicagos universiteto seis
S
Rašykite a n t šio adreso:
mografas vakar užrekorda'vo Frank Zagar už nužudymą
Adara Vakarais: Utarn. Ketver. ir JSubat. iki 9 vai.
J. BALNIS
3538 So. Marshfield Ave.
žemės drebėjimą už kokių dviejų žmonių praeitą pava
sarį.
5,350 mylių nuo Chicagos.
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Ar Jau Pagelbejai
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Savo Giminėms Lietuvoj?

TRUMPU LAIKU

PEOPLES

STOCK
YARDS
STATE

BANK

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

l

| Kokią Kalėdų Dovaną
Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon?
Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana!
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Lithuanian Sales Corporation
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Kaina Į Eitkūnus $ 1 3 0 . 4 0
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NUSTEBETINA PROGA

EUR0PEAN AMERICAN BUREAU

—V,

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

Chicago, 111.
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