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Daugiau Pagelbos Lietuvai! Lenkai bus Nugalėti! Taip Atsiliepiama iš Kauno
Baisiuose Mūšiuose Lenkų
Krinta Penkis Kartus Daugiau

LLOYD GEORGE PRIELAN
KIAU~ATSINEŠA Į STREI
KĄ.

Tautų Sąjunga Ap-

Kalbėdamas parlamente pasių
lė taiką.

tars Vilniaus
Klausimą

s

#

BRUSSBLIS, Belgija, Spal.
Londonas, Spal. 21.— Užva
Amerikos Lietuviai Uoliai
kar Anglijos ministeris pirmi 22 d. čia susirinks Tautų Są
Lloyd George kalbėjo jungos aarybos nariai. Tary
Darbuojasi Gelbėti Lietuvą ninkas
parlamente apie pakilusį ang- ba Spalių 25 d. aptars Vilniaus

i

SUV. VALSTIJOS PRIGU
LĖS TAUTC SĄJUNGOJE.
Taip sako grafas von Bern
storff.

Bolševikai Eina Pagelbon
Turkams Nacijonalistams
#

Berlynas, Spal. 21. — " T a u 
tų Sąjunga vra vienatinis dai
ktas, kurs. pagelbės Vokietijai
pakilti ant kojų išnaujo," pas a k \ grafas von
Bernstorff,
buvęs Vokiečių ambasadorius
&uv. VaNtijose, kalbėdamas
vokiškos
Tautų
Sąjungos
iraugijos Municho kuopos s"
si
rinkime.
• .
"Pasaulinė revoliucija ne
padės mums ir apie keršto ka
rą negali but jokio klausimo.
Taippat negalimas
daiktas
Versailleso taikos sutarties re
vizija su kiekviena atskirai
viešpatija, kurių delegatai pa
dėjo parašus."

»

Maskvoje ir Petrograde Karo Padėtis
BOLŠEVIKAI
ĮSIBRIO VĖ TROTZKY TURI IŠTIKIMĄ
ARMENIJON.
JĄ KARUOMENĘ.

LIETUVIAI PAKLOJO 5,670 karo departamento, kiek tame lekasių streiką, J i s kalbėjo klausimą, kokią teisę turėjo
stinę.
LENKŲ.
yra teisybės. Mr. Newton Ba tuojaus po to, kuomet aiįgleNori jie susijungti su Turkais Sako, ji nepasiduosianti WranLenkai užimti tą Lietuvos so
kasių
federacijos
prezidentą*
ker, karo departamento sekre
nacijonalistais.
geliui.
Tarybos susirinkime Lietu
Amerikos Lietuviu Legi
elektas
\V
i
11
i
am
Brace
buvo
torius, šiandiena telegrama
vą reprezentuos ir gins prof.
jonas Kaune prisiuntė dvi
Sevastopolis, Spal. 21. —
•mums atsako, jog teisybė. Sa paskelbęs visą eilę pasiūlymų,
Konstantinopolis,
Spal.
17
Voldemaras. Lenkijos vardu
kablegramas Chicagon —
Žiaurus mūšiai tebeina išilgai į
ko, Lenkijai parduodama de surištų su veikesniuoju strei
(suvėlinta).
—
.Rusų
bolševi
kalbės žinomas Paderewski.
The Lithuauian Ex soldiers
ko pertraukimu.
Dniepro ir šiaurrytinio fronto
batų ir uniformų.
kų
karuomenė
iš
Elizabetpolio
Sakoma, jog Lenkų pusėje
Independent Society. šita
Buvo laukta, kad ministeris
Nikopol apylinkėse.
Tad kogreičiausiai,, Lietu
pradėjo
karo
veikimą
prieš
Ar
visa stiprybė paeis nuo Pran
buvusiu kareivių organiza
Rusijos bolševikų,karo ko
viai piliečiai, šaukite masmi- pirmininkas paskelbs neatmaimėniją. Bolševikai eina sker
cūzų.
cija turi Chicagoje savo ofi
tingus ir, padarę protesto re homą vyriausybės poziciją ir
sai Armėnijos teritoriją su misaras Trotzky personaliai
Ta
pati.
Sąjungos
taryba,
są po num. 3402 S. Halsted
zoliucijas prieš teikimą para aštriai atsineš į streiką. Bet kaip pasakojama, aptarsianti,
tikslu susijungti su Turkais direktuoja bolševikų armijai.
gat.
vietoje to* Lloyd George šalta:
mos Lenkijai, siųskite Wanacijonalistais, kurie varosi J i s atsigabeno dešimts divizijų
štai kas kablegramose sa
ir prielankiai streikininkams kaip skaitlingas armijas galės
shingtonan ir padėkite apie
pirmyn pietuose nuo Karšo. parink tinosios ir ištikimos kakalbėjo- apie streiką, ir su ta palaikyti Lietuva, Latvija,
koma:.
ruomenės, kuri nelengvai pasitai vietos spaudoje.
Armėnų
karuomenė
atsimeta
Suv.
Valstijos
narys.
Estija ir Suomija.
savo kalba visus patenkino.
duosianti gen. Wrangelio spė
KAUNAS, Spal. 18. —šiandie
Rengkite atatinkamas de
atgal.
Be paminėtų klausimų ta
J i s pasakė, jog vyriausybė
Apie Suv. Valstijų prigulė
koms, kaip kad darydavo pa
esame baisioje kovoje su Len monstracijas prieš užgrobimą
Bolševikų
divizija
užėmė
sutinka nuodugniai aptarti vi ryba aptars ir kitus svarbes jimą Tautų Sąjungoje
von
prastoji raudonoji armija pie
kais tarpe Vilniaus ir Kauno. Vilniaus.
Novo
Bayazid
su
pasiketi
niniuosius
tarptautinius
reika
sus streikuojančių darbininkų
Bernstorff sakė:
i
tinės Rusijos fronte.
Vakar mūsų žuvusių vyrų
Amerikos' Piliečių Lietuvių
mu
briauties
į
pietus
ir
per
lus.
'
\
pasiūlymus ir pageidauja, kad
" S u v . Valstijos menka/, in
Pranešama, jog daugybė bu
skaitlius siekė suvirs 1,000.
Informacijos Komitetas.
kirsti
geležinkelį,
kurs
Armė
streikas kuoveikiausiai pasi
teresuojasi Europos politika.
vusių Vokietijos armijos ofiLenkų žuvo 5,670.
niją
jungia
su
išlaukiniu
pa
McSWINEY
VALGYDINAbaigtų ir tolesniai tas ,negaleBet Vokietija gali tikėties,
cierių iš Baltijos provincijų
LIETUVAI PAGELBA.
šiandie baisi kova eina ant
sauliu.
MAS.
tų atsikartoti.
kad ta šalis įstos Tautų Sąjnnįstojo tarnauti gen. Wrangeli«
vietos, šauliai veikia smarkiai.
Abelnai
nuomomaujama,
armijon.
LONDONAS. Spal. 21. — gon, nežiūrint prezide^cijalių Armėnai neturi išrengimo.
("Draugui*' telegrama)
Jie daugiausia užima vietą
kad tomis dienomis bus susi Brixton kalėjimo gydytojas rinkimo pasekmių.
- Sulig, žinių, Armėnų padė
žvalgyboj ir darbuojasi pagir
Keiįpsha, Wis., SrSal. 20. — taikinta su'streikininkais.
"Šiandie Sąjunga yra tiktai jimas labai rimtas. Armėnija RUSIJOJE KARO PADĖTIS.
sn prievarta Oorko lordui ma
tinai.
Dvylika tūkstančių
auksinų
Savo keliu, radikaliai gai jorui davė jautienos sunkos su talkininkų sąjunga ir kaipo to maža ir jai trųksta reikalingo
šeštadienio naktį mūsų arti Lietuvai. Spkmadienyj, Spalių
Paryžius, Spal. 21. — Iš Colerija iš 36 armotų atidarė bai 17, Birutės draugija susirinki valai darbuojasi darbininkų degtine, kuomet tasai neteko kia Vokietijai neturi vertės. išrengimo. Priešininko pavykipenhageno depešoje į Havas
sią ugnį į Lenkų linijas. Dau me sudėjo $84.00, Antradienio tarpe. Pati policija yra nuo- sąmonės. Atsigaivinęs badau I r yra aišku, jog visa idėja at mas sustiprina Armėnų bolše
įmonės, kad jei straikas prasi- jantis McSwiney ėmė protes simainys, kaip veik mes busi vikų partijos poziciją. Šita j agentūrą sakomą, jog Danijos
gybė jų krito.
vakare. Snaliu 19, Katalikiškų
., !
".. . . . . , f. .
me priimti.*
•
V d
}
. p a r t i j a kaltina šiandienę A r - > s t m ė i e S a u t a ž m f u > kad^dvynin tuoti.
Rinkite aukas ąautuvams.
" ' *
\
....
tęs ilgiau, gali įvykti darbini
liko e
i Rusijos departamentų
\ įenybe
pridcjo ku sukilimai. Skurdo ir šalčio
siųskite greitai. Duokite mums Draugijų
Reikalinga rekonstrukcija. mėnijos vvriausybę už įvairus Į
prispaustus darbininkus gali NERIMAUJA IR PRANCU
šalyje blogumus. I r tai esą' (gnbernijųjjrokliamuota kapagelbą. Šaukite mitingus ir $100.00.
"Kuomet
Vokietija bus todel, kad vyriausybė atsisa- ro padėtis. Karo padėtin ineiSutarta šaukti masinį mitin- ma lengvai sukurstyti prie vi ' ZIJOS ANGLEKASIAI
kelkite
didelius
protestus
Tautos Sąjungos narys, tuo kiusi padaryti
pirmadienio vakare, Spal. sokių darbų.
sąjungą su na Maskva ir Petrogradas.
prieš Lenkus. Padėkite mums 25.ą Ateikite
Bus pareikalauta didesnė už
visi ir užprotes
met mes pakelsime kovą, kad Maskvos valdžia.
kovoti. Veikite greitai.
mokestis.
tuokite prieš grobikus Lenkus. DAUG ŽYDŲ IR LENKŲ AT
IR ?. V. VEIKS ALAND SA
Sąjunga butų tikra ir atsaky
Kasdien laukiama, kad Ar
Steve Dairius. Gelbėkite Lietuvą kas kuomi
KELIAUJA Į SUV. VALSTI
LŲ KLAUSIME.
Paryžius, Spal. 20^ — Pran tų savo idėjoms taip, kaip bu mėnijos valdžia grius ir šalies
galite.
Antroji kablegrama:
JAS.
cūzų anglekasių
federacijos vo skelbęs prezidentas, Wilso- valdymas pateks
bolševikų
Povylas
Jusis.
nas.
Be
Sąjungos
Europa
ne
KAUNAS, Spal 19.—Šiandie
Londonas, Spal. 2 1 . " — I i
rankosna. Tuomet Rusijos bol
nacijonalės tarybos nariai su
ryte kaip penkios Lenkai pa
Matyt, jiems Lenkuose truk šaukiami specijalin susirinki- bus atstatydinta.
ševikams butų atidarytas pla Cppenhagen depešoje prane
GAUSIOS
LIETUVIŲ
AU
kėlė prieš mus didelį puolimą
tus kelias Turkijon.
sta duonos.
šama, jog Sirv. Valstijos pa-man į Spal. 22 d. aptarti pa
KOS.
Ryga, Spal. 21. — Sugryzuprie Vievio tarpe Vilniaus ir
skyrė savo vieną narį Tautų
reikalavimą didesnės darbinin
sieji čia iš pietinės Rusijos Laukiamas puolimas
prieš Sąjungos internacijonalin koKauno. Tebeina baisus muBerlynas, Spal. 21. — Per kams užmokestis.
(Draugui" telegrama). > praeitus aštuoniolika mėnesių
Gruziją.
mitetan, kurs mėgina sutai
sis.
Kiek daugiau bus pareika Latviai pabėgėliai pasakoja,
Mūsų pozicijas Lenkai bom
New York, Spal. 18 (suvė į Suv. Valstijas iš Lenkijos iš lauta, dar nežinoma. Spėjama, jog bolševikai Jekaterinodare
Čia talkininkų sferose nuo kinti Švediją su Suomija ASc
barduoja su didžiausiomis arlinta). — Malonėkite padė keliavo apie 50,000 Žydų ir kad 4 arba 5 frankai dienoje. sušaudę Latvijos komisijonie- moniaujama, kad kaip greitai land salų klausime.
*
motomis. Laikomės tvirtai li ti savo laikraštyj sekančią ži Lenkų.
Sakoma, jog kompanijoms rių Rusijai Grinbergą,
bolševikai apsidirbs su Armė
Tasai Latvių atstovas nu nija, tuomet jie bendrai su SVARBUS PRANEŠIMAS.
gi paskutinųjų.
Vietos amerikoniškas kon- busiąs duotas trumjlas laikas
nią.
^
Mūsų dvi sekcijos bombar
Spalių 17 d. įvyko susirinki sulis sako, jog per Liepos ir išpildyti reikalavimą. Kitaip, žudytas už dešimties dienų Turkais užatakuos Gruziją.
L. L. P. Bonų bendrojo ko
duoja stipresnįjį Lenkų ragą. mas Xewarke. Lietuviai išpir Rugpjūčio mėnesiu kasdien jis darbininkai kuoveikiaus pakel- padarius taiką bolševikams sju
Gruzinų armija stipresnė už miteto susirinkimas įvyks aLatvija.
Tikimės, kad jie mus nenuga ko Bonų arti trijų tūkstančių. yizavęs 600 Lenkų ir Žydų pas sią streiką.
Armenijos armiją i r geriau iš- teinantį ž ^ t a d i e n į > S p a l . 23,
lės.
Suaukojo ginklams šimtą tris portus. I r kuomet Lenkijos
rengta. Tad ji galės stipriau g m yaksirej
A u š r o s Vartų pa
NEPASILIAUJA
TERORIZFrencliparke,
Roscomnion.
Jie
vyriausybė panaikins uždrau
Turime didesnę kovą, negu dešimts tūkstančių auksinų.
laikyties.
rapijos salėje, West Sidėje
MAS AIRIJOJE.
|pakvietė Doyle laukan. Tas
dimą
Lenkams
iškeliauti
sve
prie Marne, Prancūzijoje. Mū
Šitas bolševikų
veikimas
\Vaterbury'j
nupirkta už
Visi nariai yra kviečiami
vos
spėjo
pasirodyti
tarduryj
sų pusėje daug sužeistų ir nu tūkstančius Bonų. Lietuvos tur, be abejonės, tuomet kas
Rytuose tai pasekmė pienų, būtinai ateiti. Bus svarstomi
ir
buvo
nušautas.
Policija
užpuldinėja-"
ir
žudo
kautų. Bet Lenkų penkis kar šauliams surinkta virš šimto dien prisieis vizuoti po tūks
kokie buvo padaryti rytinių gyvieji Lietuvos reikalai.
Droghedoj
išnaujo
įvyko
po\ žmones.
*
tus daugiau.
penkiolikos tūkstančių auksi- tantį pasportų.
taatų atstovų
susirinkime
Valdyba.
licijinis
terorizmas.
TerorisPačioje
Lenkijoje
yra
ame
Stiprinkite Lietuvos dvasią.
/
Baku.
nų.
Dublinas, Airija,-Spal. 21. — tai Užvakar naktj gatvėse sau- mieste
* « * • • • • i
rikoniškas konsulis, kurs galė
Siųskite
daugiau pinigų ir
,, vt
.
r
-v ,.
Bolševikai įau senai buvo Chicągo * - Šiandien gražus
New Britain (Conn.) par
Uniformuoti teroristai arti de.
Nesenai rezignavęs iš poli..
"
..
tų vizuoti pasportus. Bet tenai
nugalėsime Lenkus.
oras; rytoj apsiniaukę" ir ne
.
inoreie
pradėti
veikimą
arti
duota daug Bonų. Šauliams
Bansha, Tipperafy, įsilaužė m o s tarnybos pohcmonas pa.
•
^
,
_>
7T.
konsulis prisitaiko-prie Lenkų
v
J
Visi, kas gyvas, protestuo
t
muosiuoise Rytuose. Bet tie zv pastovus ; vidutinė tempera
surinkta šimtas
tūkstančių
į 0 , Dwyer našaus, pagrobė du v
vyriausybės parėdymo neap
kite prieš Lenkus. Pagelbos auksinų.
giai buvo sutrukdyti susikovus tūra.
broliu, išvedė laukan ir, matant
leisti
Lenkijos
nei
vienam
žmo
greitai!
Fitzgerald palaidotas>
su Lenkais.
Liehvvos
Misija.
tėvui, motinai ir seserims, agui, išėmus speeijalius vyriau
Steve Dairius
budu sušaudė.
sybės leidimus.
Corke palaidotas andai mi PATVIRTINAMAS BUDESpėjama,
jog
tai
policijinis
TOWN
OF
LAKE,
CHICAGO.
AMERIKA DUODA PAGEL
ręs kalėjime vienas iš 11-kos
Čia nesistebima, kad~Lenkai
NY'O DEZERTAVIMAS.
kerštas
už
Šaudymus
policmoBĄ LENKAMS.
Svetimų šalių pinigų vertėj- mai
badaujančių
kalinių
Fitzger-'
danginasi
į
svetimas
šalis.
Nes
Antradienyj, Spal. 19, J. J .
nų.
y
Ryga, Spali 21. —Rusijos nant nemažiau $25.000 Spalių 20
aid.
Elias svetainėje buvusieji Lie šiandien Lenkijoje tik vienas
Nesenai policijiniai teroris
Protestuokime!
iškilmingos laidotuvės su bolševikų laikraštis Moskov- buvo tokia sulig Merohanta Loan
tuviai kareiviai surengė pra skurdas. Neveltui Lenkai per
tai buvo viešai paskelbę, kacT
peilį mėgina užgrobti sveti
varžytos. Nabašninko lavonas skaja Prayda patvirtina ži and Trust Co.:
kalbas.
Prakalbų
tikslas
buvo
Brooklyn, N. Y. r Spal. 20.—
už kiekvieną nužudytą polic$3.45
mas teritorijas, kur galima
leista palydėti tik KM) žmonių. nias, jog gen. Budenny, žino Anglijos sterlingų svarui
parinkti
aukų
Kalėdinin
fonŠiomis dienomis laikraščiai
moną bus žudomi sinn - feiife1.45
t
gauti maisto.
Paskui laidotuvių procesiją mas bolševikų raitarijos kor Lietuvos 100 auksinų
dan,
skiriaman
Lietuvos
ka
paskelbė, kad Amerikos val
riai arba jų šalininkai.
,
.44
puso vadas, pametė bolševikus Lenkijos 100 markių
gatvėmis
sekė
šeši
šarvuoti
i
'reiviams.
džia paskyrė ir skubina išsių
1.45
Kitur tas pat.
automobiliai
su
kareiviais. ir šiandie su savo kareivių bu Vokietijos 100 markių
nas
Sliskis
aukojo
po
$20.00.
Vakaras
gerai
pavyko.
Žmo
sti Lenkijai penkių milijonų
15 fr. 40
Tad ir jokia betvarkė neįvy riu veikia prieš pačius bolše Prancūzijos už $1.00
Aną
naktį
teroristai'
atvyko
f
o
n
a
s
Elias
svetainę
davė
vel
nių
buvo
daug.
Surinkta
$440.
dolierių vertės buvo reikmenų
Italijos už $1.00
«* ., 26 1.40
vikus Kijevo apylinkėge.
į
Patrick
Doyle ^ namus ko.
Mes telegrama užklausem 39. Petras Geribas ir Julijo- tui.
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Lietuvoje nebuvo nei vienos A. PETRATIS
lių ir generolas Mareli, augS. FABIJONAS
automobilių dirbtuvės.
U S T U T I Ų KATALIKŲ D lENKAfiTIS ščiausiojo štabo viršininkas,
A. PETRATIS & C0.
2. Neteko girdėti, kad kokia
30 Lapkričio 1918 m. buvo iš
Mortgage Bank
nors automobilių kompanija
REAL ESTATE—INSURAUOB
leidęs įsakymą nelaikyti Karo Karo metu ir po jo paei- fvait artver de 1* grandeur des
turėtų savo agentūrą Lietuvo European American Bureau
Deparaamente nebereikalingo rodė gana dau£ knygų sveti- >ėpoąues ou eile ėtait tout dans
PRENUMERATOS
Manydamas grįžti į tėvynę
Slankia Pinigus, Parduoda
aiškinan V Ėtat, le paysan avait son
je, bet mus šaliai geriausiai
CHICAGOJ IR UŽSnOfYJE:
maisto. Bet Karo Departa momis kalbomis
norėčiau pasiteirauti pas jus
98.00
IfOTARUrSAII
čių
Lietuvos
gyvenimą
ir
jos
tiktų Fordai ir jiems gal sek
propre
doe
endolori
$>our
lui
mento
sekretorius
p.
Baker
PtMel Meti] . »įL^» »r,<» »;».>• »
apie
stovį
mano
amato
Lietu
809 W. JSth Str.
Ghioatfo,
81 V. VALST.
sustabdė tą generolo March į- reikalus. Rūpinomės tas kny rappeler les misėres de sa con- voje. Aš užsiimu taisymu au sis plisti Lietuvoje. Kitoms
Metams . .'•>•••• . . . . • • • ••>"! 80.00
sakymą, kadan-gi Amerikos gas perskaityti ir jų turinį dition dans ce glorieux pa&se' \ tomobilių, trekų ir traktorių. sistemoms maža yra vilties.
Telepbone Boulevartl flll
Pusei Meto • • ; . • • »
8.00
pranešti
savo
skaitytojams.
(p. 18). Tat reiškia: " J e i di
3. Prieš karą Lietuva gau
Prenumerata mokasl lfikalno. Lai mėsininkai Wilson, Morrie, ArGeisčiau
ir
Lietuvoje
tuo
kas skaitosi nuo nžsiraSymo dienos mour, Cudahy, Swift ir Libby Lietuvos suėjimas į pažintį su džioji ponija, atsisėdusi ant
davo gazolino iš Kaukazo, ka
pačiu
darbu
užsiimti.
M nuo Nauju Metu. Norint permai
visu pasauliu darėsi tomis savo didžių griuvėsių galėjo
PRANEŠIMAS
ro metu iš Galicijos ir Rumu
nyti adresą visada reikia prisius* ir su sėbrais buvo pareiškę vy
Del
to
norėčiau
sužinoti
į
senas adresas. Pinigai geriausia sių
Dr. M. T. STRKOL'IS
riausybei, jog karo valgomųjų knygomis ir buvo labai svar- svajoti apie grožį ir galybę tų žemiau paduotus klausimus. nijos. Po karo gazolino pri
sti išperkant krasoje ar ezpress "MoLietuvis Gydytojas ir Chirurgas
ney Order" arba {dedant pinigu* i dalykų pardavimas kenks A- bus tėvynės reikalas. Tų kny laikų, kuomet ji viską valdė
statymas
buvo
visai
suiręs.
Perkelia ofisą į People Teatrą
registruotą laišką.
gų apie Lietuvą daugiausia viešpatijoje, tai sodiečio nu Aš esu aštuoniolika metų iš Laikas nuo laiko ateidavo di 1616 W. 47tb St. Tel. BotU. 160
merikos prrklybai.
Lietuvos, tai man neprisiėjo
1 Iki 3 po pietų. 6 iki
buvo
Prancūzų
kalboje,
nes
gara
tebebuvo
skaudama
ir
"Draugas" Publishing Oo.
desnių ir mažesnių transportų Valandos:
Sausio 1919 m. C. W. Hare,
rak.
Nedel.
10 iki 12 ryte.
matyti trokų arba traktorių
nuo
septynioliktojo
šimtmečio
2334 S. Oakley Ave. Chicago. karo dalykų pardavimo direk
užtektinai aiškiai jam priminė
Res. 2914 W. 43rd Street.
iš įvairių vietų. Dabar girdėti,
Lietuvoje.
Užtat
klausiu:
Nuo ryto iki p i e t
Iki dabar ji vis, tebesiskaito jo padėties vargus tais gar
kad vėl prasideda pirklyba su
Tel. Roosevelt 7791.
torius išleido aplinkraštį, kad
Tel. McKinley 26S
1) Ar yra išsiplėtojęs varto Rusija, tai gazolinas vėl ims
tarptautinių reikalų kalba. Ją bingais praeities laikais.''
2*
Karo Departamentas prisilai
jimas automobilių, trokų ar eiti iš Kaukazo, nes ten pigiau—l^
turi mokėti visi diplomatai.
ko taisyklės kiek galima ma
Diplomatiškumas.
Prancūziškose knygose apie
traktorių Lietuvoje. Jei taip,
sias ir geras. Kiek dabar mo
žiausiai ardyti pramonės sąly Lietuvą buvo daug gerai ir
J. P. WAITCHES
ar
juos
gamina
ten
ant
vietos,
kama už galioną neteko patir
gas. Didiesiems mėsininkams gražiai prirašyta apie Lietuvą. Išrodinėdamas Lenkų ne ar perka. Jei perka, iš kur?
ATTORNEY AT LAW
teisybes
ir
netiesas
Voldema
ti.
Bet
Amerikinis
pasirodė
tat labai patiko, bet visuomenė Naujausia ir rimčiausia yra
LIETUVIS ADVOKATAS
2) Ar kokios nors/ kompani brangesnis už Europinį.
ras,
kaip
diplomatui
tinka,
ne
Vai. Vakarais 7 iki 9.
už tatai bereikalo mokėjo aug- profesoriaus Augustino Vol
Nedėliomis 11 iki 1.
vartoja žodžių: vagys ir me jos turi įsteigusios savo agen 4. Automobilių dirbtuvė duo 4506 S.VAshland
Ave. Chicago, W.\
štas kainas už valgomus daig- demaro raštas Lithuanie et
Phone Yards 106S
lagiai. " A š betgi nekaltinu tūrų pardavinėti viršminėtas tų pelno Lietuvoje, bet trūk
tus, kuomet šimto milijonų Pologne. (Lietuva ir Lenkija.
nei p. Dmowski'o nei kitų Len mašinas. Jei turi, kokios kom sta kapitalo, geležies, prityru
vertės tų daigtų gulėjo nesu
Ta knyga nestora. J i turi kų už melagystę ir šmeižtą. panijos ir kokiose vietose Lie
sių inžinierių ir gerai išlavin
naudotų.
tik 38 puslapius. Jos plotis iš Jie protavo labai suprantamai. tuvoje f
tų darbininkų mechanikų. To
Tada pasiųsta į Europą mė neša kiek paprastos knygos Rusų valdžia persekioja Len
DR. S. BIEŽIS.
3) Iš kur Lietuva gauna ga kia dirbtuvė galėtų būti visLIETUVIS GYDYTOJAS
sos už 22 milijonu dolerių ir augštis, o jos augštis dusyk kus, Lietuviai pyksta ant zolino viršminėtoms mašinoms
IR CHIRURGAS
tiek kokioje vietoje ant didžio
ten parduota už 25 centus ar už didesnis už plotį. Tai-gi pap Lenkų,'tai-gi jie eina* išvien
2201 West 22nd Street
varyti ir kiek ten kaštuoja vi jo plento, kuris eina iš Suval Tel. Canal 6222
pusę dolerio ką buvo verta do rastu būdu atspaudus butų iš 8U Rusų valdžia, šiais pasta
dutiniškai galionas ar gorčius f kų į Dvinską. Geriausia netoli Res. SI 14 W. 42nd Street
lerio.
N
Tel. M c K i n l e y 49S
ėję 76 puslapiai. Tai pats ge raisiais laikais daug pridary
Prieš prezidento rinkimus
4) Ar galima butų įsteigti didžiųjų miestų Kauno ir Vil
smarkiai eina partijų kova. Du milijonu svarų kiaulie riausias didumas, nes į tris ta jeibių tokiu pačiu statučiu
Lietuvoje dirbtuvę automobi niaus. Pigiausi darbininkai bu
Socijalistai labai agituoja už nos 1919 m. ėmė gesti Karo valandas galima ją visą aty- protavimu, tik jau nederinant lių, trokų ir traktorių, žinoma, tų apie Kalvariją, arba kitą
Debs'ą. Dirbtuvėse kas rytą Departamento sandeliuose Bal- džiai perskaityti. ^Diplomatai Lietuvius ir Rusus, bet Lietu ne visų naujų dalių ant syk, vietą, kur žemė nederlinga.
Dr. L L MAKARAS
timorėje
ir
1,397,000
Norfolk'e
beveik
niekad
negali
daugiau
Irfetavys Gydytojas ir Chirurgas
kiekvienas darbininkas randa
vius ir Vokiečius. Ar tokis bet, pavyzdžiui, pargabenti
Ofisas 10900 So. Michigan Ave.,
ties savo vieta visą pluoštą Virginijos valstijoje. Paskui laiko pašvęsti tokiems reika simplizmas pritinka viešosios kol-kas motorius ir kitus svar
PATARIMAS TĖVAMS.
Vai. 10 iki 12 r>de; 2 iki 4 po
p i et, 6:30 iki 1:30 vakare.
partijinės literatūros. Iš to ir pavėlinta tą mėsg, pardavinėti lams, kaip susipažinimas su opinijos vedėjams, tai jau ki besnius dalykus iš užsienių, o
Residencija:
10D3JJ Per r y Ave.,
iš kitų ženklų galima spėti, Amerikoje, bet trečia dalis bu mažųjų tautų reikalais. Už tat tas klausimas." (p. 20). Jeigu kai-kurias dalis gaminti Lietu (rrisitjf-ia iš Am. Haud. Kryžiaus)
Tel. Pullnlan 342
kad Debs šįmet gaus daugiau vo nuostolių 323 milijonų ver rašančio uždavinys yra į tuos Voldemaras Dmowskį butų voje ir sttdėtinėti (assem&iing)
Gal laukiate, gal trumpoj
5*=5
tės.
38 puslapius sudėti kuodau- pavadinės melagiu ir vagim, mašinas ten ant vietos, Kur jau ateityje tikitės, ar gal jau ta
balsų negu 1916 metais. Bet
nesnaudžia nei republikonai Atstovų Butas įsikišo į tuos giausiai žinių, kad skaitantys tai Lenkai butų tik pasijuo butų produktas mūsų tėvynės, pote apdovanoti nauju nariu
su demokratais. Tie kritikuo dalykus. Tam tikras komitetas politikas svetimtautis justų kę. Jie butų Voldemarą pava žinoma, ir pelnas jos gyvento šeimynoje. Šiuomi primename
ja vieni kitus. Kadan-gi dabar (Committee on Expenditures jog kiekviena eilutė jam at dinę stačioku. Bet jis žinojo, jams.
apie labai svarbią užduotį, ku
1900 S. Haisted Str.
valdo Suvienytas i Valstijas of the War Department) bu neša ką nors nauja.
kad politikai nedorybių nesi- Jei redakcija manytų, kad rią jus, tėvai, -turite atlikti
Tel Canal 2118
demokratų partijos žmonės, vo pranešęs Atstovų Butui,
saugoja.
Jie
vieno
dalyko
ne
naujai
pribusiam
nariui.
Ne
butų
galima,
tad
meldžiu
pra
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare
Haujf Dalykų Yra.
tai kritika labiausiai jų dar kas darosi su karo nebereika
pakenčia, — kad kas prirody nešti, kokioj vietoj butų ge pamirškite svarbos ir stengki*
Gyvenimą*
bus kamantinėja. Į tą kritiką lingais reikmenimis ir Astovų
Voldemaras šitą uždavinį ti*, jog jie yra stačiokai. Vol riausia! Aš paeinu iš Kauno tės tinkamai užrekorduoti gi
2811 W. 43rd Stt.
Tel Prospect 346C.
reikia žiūrėti šaltai. Šaltumas Butas liepė juos parduoti Ame puikiai išpildė. Net ir Lietuvis demaras tą prirodė p. Dmows- miesto.
mimą valdiškose įstaigose.
pasirodo vengiant dviejų kra rikoje.
skaitydamas jo veikalą randi kiui.
•MMMMMM
Tinkamas
užrekordavimas
Turiu viltį trumpu laiku
štutinumų: vienas kraštutinu
Besaugodamas Ameriką nuo daug naujų, indomių ir svar Rodosi užtektinai aišku, kad gauti pageidaujamus atsaky gali daug palengvinti ateityje
mas yra viską pripažinti, ant kainų nupuolimo Karo Depar bių dalykų. Voldemaras pro Voldemaro raštas yra tokis, mus.
štai kokiuose atsitikfrfcuose:
Telefonas Boulevard 0199
ras yra nieko nepripažinti. tamentas 1919 m. vasara Rug fesoriškai surinko ką, buvo kokio mums reikėjo. Bet ne Jei pati redakcija negalėtų
Indentifikavime,
Kimta ramybė yra pripažinti, pjūčio mėnesije pardavė Pran Lenkai, Vokiečiai ir Prancū su viskuo mes sutinkame, kas
suteikti man visų atsakymų, Tautystės išpažinime,
kas prirodyta, nepripažinti, cūzijoje 22 milijonu svarų cu zai parašę apie Lietuvą ir jos jame parašyta)
tai teiksis pranešti kur galė Įstatymiškumo dalykuose,
DENTISTAS
kas neprirodyta.
santikius
su
Lenkija.
Istorijos
kraus po 2 centų už svarą.
(Pabaiga bus).
8381 South Haisted Street
Nurodymui kūdikio laiko
čiau sužinoti.
Valandos: 9—12 A. M.
Didžiausia demokratų kai Tuom tarpu cukraus kainos mokslininkas sunaudojo visą
Jei turėtumėt kokius nors pradėti mokinties.
1—5; 7—8 P. M.
tė, anot republikonų, esant, Amerikoje kilo labiau negu amt kas tiko iš praeities užrašų.
iškaščius, malonėkite pranešti, Nurodymui, kada kūdikis
•8
kad dabar gyvenimas nežmo mielių. Lapkritije 1919 m. cuk Užrubežinių dalykų ministras
gali pradėti dirbti.
o viską atlyginsiu.
niškai pabrangęs. Kol republi raus svaras Suvienytose Vals įtraukė į savo veikalą ir tarp
Palikimo priėmime.
Laukdamas jūsų atsakymo.
S. D. LACHAW1CZ
konai Ameriką, valdė nebuvo tijose," perkant didelėmis par tautinių dokumentų, kurių vi Joniškis. Naujokų ėmimo
Nurodymui
valdiškos
tarnys
Su godone,
LTETtfVYS GRABORIU8
viskas taip brangu. Tas yra tijomis (wholsale) buvo 17 c-, suomenė nežinojo, o kurie dienose čia sukilo streikai.
laidotuvėse kopigiauaia. Rel-|
tės laikui ar pasiliuosavimui (Patarnauju
lkale meldžiu atsišaukti, o mano
V.
Nesteroff.
tiesa. Bet ar demokratų parti o po svarą perkant ftuvo da daug reiškia šitais pervers- Juos pakėlė, kaip pasirodo, ne
lbuaite užganėdinti.
iš jos,
12314
W. 23rd PI.
Chicago, IU.|
mių laikais.
naujokai, bet subolševikėję ir
ja už tai įkalta? Ar viso pa daugiau.
^ ATSAKYMAI.
Balsavimo teisėms,
Tel. Canal 2199
"vandrauni bernužėliai". Jie
brangimo nepadarė Europos Republikonų partija kaltina
Pirkimui, pardaVimui arba
Gražus Raštas.
y r a k e n o nors samdomi, mai Apie Lietuvos pramoniją ge laikymui nejudinamo turto,
nuotikiai, ypač baisusis karas, sekretorių Baker'į, kad jam
kuris prasidėjo ne iš demokra terūpėję šelpti tik didžiuosius Vietomis Voldemaras ražo šosi į naujokus ir kelia juose riausių žinių Tamistai suteik
*
Užėmimui valdiškų darbų,
tų
Lietuvos
Finansinė
Misija,
tų, nei iš republikonų Ameri pirklius. Mes įsižiūrėję į čia taip pilnais jiegos ir reikšmės pasipriešinimo dvasią. Viskas
Išgavimui teisės vesti,
257
W.
71st
St.,
New
York,
N.
koje, tik iš Vokietijos ir Ang minėtuosius faktus vis-gi turi sakiniais, kad primena pačius sunkina Lietuvai kelią prie
Statistiškiems surašams ir
Y.
Mes
čionai
atsakome
trum
lijos varžytinių Europoje.
Prancūzijos nepriklausomjbės ir savi ir
3107 So. Morgan Street
kitiems valdiškų įstaigų surame pripažinti, kad tasai taip iškalbingiausius
pai:
CHICAGO, ILLINOIS
Kada visa jaunų vyrų dau žymus ir galingas "demokra autorius. Kalbėdamas apie svetimi.
šams.
Telefonas Yards 5032
1. Automobilių, trokų ir
guma ir geruma per penkerius t a s " vis-gi pasirodė toli per- Lietuvos padėtį tuo po Lenk
Viešosios Sveikatos skyrius
Valandos: — 8 iki 11 iŠ ryto:
traktorių
vartojimas
Lietuvo
5 po pietų Iki 8 vak. Nedėlio
Vilkaviškis.
Krikšč.
dem.
mečiui
Voldemaras
rašo:
metus nieko neveikė naudin- mažai tesirūpinąs neturtingosŠiomis
dienomis
išleido
nau
mis
nuo 5 iki 8 vai. vakare.
je, sulyginus su Amerika, yra
go, tik viską naikino, tada visi visuomenės reikalais. J k jai
" S i la noblesse assise sur partijos skyrius Rugp. 22 d.
dingą brožiurėlę nėščioms mo
labai
mažas.
Tie,
kurie
yra
turėjo
savo
susirinkimą.
Atsi
Europai reikalingieji daigtai galėjo gelbėti, bet negelbėjo. les ruines de la fortunes poutinoms. Ją galima gauti dykai.
_
lankė nariai ir daug svečių. Lietuvoje tapo atgabenti iš
ėjo iš Amerikos per AtlantiKreipkitės: Information' EdiSeimo atstovai dalyvavo susi svetur: iš Vokietijos, Prancū
kfr). Didumą tų daigtų išvežus
jpasiųlymus, kokius pat-eks su rinkime ir kalbėjo. Jiems pa zijos ir Amerikos. Prieš karą tor, U. S. Public Healtr Ser
iš šios šalies jie pasidarė Parūpins Aštresnes sirinkusiam kongresui.
vice, Washington, D. C.
aiškinus apie mokyklas ir iš buvo automobilių dirbtuvė Ry
brangus.
Tuos sumanymus ii reko
Priemones,
guldymą tikėjimo dalykų jose, goje, vadinama Rusiškai Bal PIRKITE KARES TATJFYProtinga valdininkų daugy
mendacijas, kiek patirta, gali
nutarė, kad tiška Automobilių Dirbtuvė, m o ŽENKLELIUS (W.S.S.)
bė galėjo tą pabrangimą pa Iš \Vashingtono pranešta, ma sutraukti į sekančius pos susirinkusieji
mokytojai turi mokyti jų vai
mažinti, pavartodama dideles jog įvedime šalyj proliibicijos mus:
« M . ^ «
kus tikėjimo dalykų. Jie rei IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIHIIIIIIIIIIIIItlllllllllllllllinnillllIIHIIHIItll!IINtllftll}lltlIIIIIII
viešpatijos jiegas. Klausimas bus parūpintos aštresnės prieDvigubas padidinintas rei
%
kalauja^ kad mokytojams tas
tat ar pamažino! Čia reikia manės. Nr>s šiandie ir pačiam kalingų išlaidų.
l
darbas butų priverstinas.
pasakyti, kad kaikuriems aug- Washingtone pripažįstama jog Padauginimas
l
prohibicijiščiausių departamentų sekre šalis kaip buvusi yra "š'apia", nių, agentų personalo. Šiandie
•
ADVOKATAS
j
RED. ATSAKYMAI.
toriams mažai terūpėjo gyve svaigalai gaminami ir varto veikia 1,800 agentų, gi turėtų
• i Ofisas
Dfdtaiestyj:
nimo atpigimas. Štai pora pa jami kaip buvusiomis auksinė but 3,600.
••
29 South La Salle Street J
Didžiai
Gerbiamu
šeštai
Tau
vyzdžių :
Hambaris 324
|
!
mis girtuokliams ir saliunin- Išpirkimas visos degtinės,
tos
Fondo
Kuopai.
ir
jo
skyriai
Telefonas:
Central
«SM
Karo pabaigoje nuo 7 Birž. kams dienomis. Kiekvienam kokia šiandie sukrauta įvai
•
Jūsų
jausmus
suprantame
ir
iki 11 Lapkričio 1918 m. Ka mieste ir miestelyj nepildo riausiuose sandeliuose.
Vilniuj
Panevėžy]
Šiauliuos
Raseinius
1
pritariame,
bet
kol
kovojame
ro sekretoriaus p. Baker 'io mas prohibicijos įstatymas Susiaurinimas skaitliaus al
_ Liepojuj
Klaipėdoj
Marijampolėj
Virbalyje
Į Vakarais, 812 W. 33rd St.
su
priešais
del
Vilniaus,
tol
valdžioje buvo 3 milijonai ka nei žinomas Volsteado pareiš koholio išdirbysčių.
^
Telefonas: Yards 4681
kogreičiausįa išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN
nededame
protegtų
prieš
oficireivių, bet jis maistą pirko 5 kimas. Svaigalai tiesiog veži Prohibicijos įvedimą pavesti
TŪRĄ NEWAEKE. Kol žemas auksįao kursas, dėk pi
milijonams. Todėl paliauboms mais ir našuliais gabenami išimtinai federaliams orga jalius. Lietuvos žmones. Todėl
nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi
1IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1
Jūsų
protestas
netilps,
nors
užėjus Karo Departamentas šion šalin iš Meksikos ir Ka nams.! Nes atskirų valstijų ir
7% padėjus 2 metams
Resid. l i g * Independence Blvd.
turėjo sudėjęs dėžėse valgo nados. Tam tikslui yra susior miestų valdžios tam tikslui jis išreiškia ne vien jųs, bet ir
5%
"
1
"
Telefonas Vaa Burėm 294
mųs mintis.
mų daigtų daugiau negu rei ganizavusios skaitlingos gau neatsakančios.
3%
"
neapribuotam laikui.
kėjo ir tas perviršis išnešė jos kontrabandininkų.
Padidinimas bausmių už Piliečių komitetui (BrookPinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidė121 milijoną dolierių.
Kad ateityj to nebūtų, kad peržengimus įstatymo.
Rusas Gydytojas tr Chirurgą*
lyn, N. Y.) korespondencijų
jima banke duoda Banko agentūros vedėjas
Spac*Jal!»ta«
Mot**4*ku, Vyriško
Tada valgomieji daigtai bu šalies konstitucija butų pildo Bet ar tos priemonės gelbės arba pranešima, po kuriais
Valku tr visų chroniškų Mgu
vo brangus Amerikoje. Buvo ma, federalis prohibicijos įve — tas daugiausia priklausys niekas" nepasirašo ir net jiežiVALANDOS- t%—11 ryto S—S p o *
Pietų,
7—8 n k . IfertėHomis 18—18 d.
mintyta parduoti visą kariu dimo biuras, sakoma, baigiąs nuo pačių prohibicijinių agen no kas jį atsiunčia " D r a u g a s "
747
BR0AD
STREET,
NEWARK,
N.
J.
Ofisas
8854 So, Haisted St., Ohica*o
omenei nebereikalingą ištek-* apdirbti naujus sumanymus ir tų sąžiningumo.
Telefonas Prover 8888
nededa.4
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"DRAUGAS"

KLAUSIMI IR ATSA
KYMAI.
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kreipėsi į susirinkusius su pra
šymu, kad kiek kas gali
Iki šiol šių metų pradžia paahikotų narsiems Lietuvos
mokslo laikotarpio vietos ka gynėjams. Nors susirinkimas
talikams moksleiviams buvo buvo neskaitlingas, vienok su
vien tik rengimasis pildyti sa rinkta 71 dol.
vo kaipo tikrų organizacijos
Išrinkta dvi* pori rinkėjų
narių priedermes. Bet nuo da rinkti aukas einant per namus.
bar tasai užsibTėiimas darbo Liuosnoriais apsiėmė šie asme
neužilgo paliks gyvenimo tik nys: Ant. Vaitonis su J. Brarenybe.
kniu ir M. Pabrynkis su Ant.
Spalio 10 d. A. L. R. K. M. Žiemiu. Šį užmanymą dau*
S. antros kuopos susirinkime giausia rėmė J. Rickis.
Spalio 6 d. buvo prakalbos
liko užgirta vaidinti "Gims
Tautos Genijus"
pabaigoj pobažnytinėj svetainėj. Žmo
Lapkričio, Gary, Ind., o vėliau nių susirinko mažai. Kalbėjo
ir kitose apielinkės Lietuvių kun. K. Kasakaitis ir P. J.
kolonijose. Kadangi šios kuo Rickis. Aukų sumesta vėl $75,
pos jiegos gan tvirtos, taigi gi rinkėjai parnešė $254. Pa
reikią, tikėtis, kad jos darbas sidarė $400, kurie tą patį va
karą liko pasiųsti Lietuvos
duos gausių vaisių.
Be to buvo programa, ku- Misijai per kun. J. Žilių.
Ir po prakalbų pasiliko tie
riij išpildė L. Abaravičius, J.
J. Šlikas ir p-lė M. Mauziutė. patys kolektoriai tolesniam
Pi rmas kalbėjo iš etikos, nu rinkimui aukų ir jam turi su
rodinėdamas josios
svarbų rinkę $100. Tai jau dasiirta
žmogaus gyvenime. Antrojo iki pusei, nes užsibrėžėm su
kalba rišosi su moksleivių or rinkti $1,000.
ganizacijos narių priedermė
Dauguma aukoja po $10 po
mis, kurias kiekvienas tikras $5 ir po mažiau. Garbė Rosusivienijimo narys (rė) pri chesteriečiams Lietuviams už
valo pildyti. Gi p-lė Mauziutė atjautimą savo narsių tėvynės
pasakė deklemacijų. Žinoma, gynėjų taip sunkioj valandoj.
jiems buvo išreikšta kritika,
Ant. Žiemys.
į kuria, atsakydamas kiek
Pasarga: Jei aukojusių pa
vienas iš kalbėtojų stengėsi vardė per klaidą netilps ar
sumušti savo oponentus.
bus iškreipta, prašome atleis
Koresp.
ti.
Po $10 dol.: J. Rickis, kun.
INDIANA HARBOR. IND. J. Kasakaitis, J. Braknis, J.
Gudelis.
Sekmadienyj, Spalio 10 d. Po $5 dol.: V. Uzdila, A.
teko man būti toje Lietuvių Žiemys, V. Danielius, J. Daukolonijoj ir užeiti Lietuvių Sv.' da, S. Levickas, A. NevidonsPranciškaus bažnyčion. Baž kas, A. Vežalis, V. Braneikis,
nyčią radau pilną žmonių. A. Dausevičius, Z. Griškevi
Mat tą dieną buvo Šv. Pran čius, J. Jaudagis, A. Gribausciškaus atlaidai. Graži proce kas, J. Peleckaitė, P. Praninssija buvo lauke. Po procesijos kas, A. Dainauskas, J. Novicvietinis klebonas, kun. J. Ču- kas, A. Vaitonis, J. Mocejuberkis laikė Mišias Šv. Bažny nas, S. Valiukevičius, P. Šu
čia buvo gražiai išpuošta, la kys, N. Jurėnas, F. Puluikis,
biausia gyvomis gėlėmis buvo P. Poekevičius, S. Mataitis, J.
išpuoštas didysis Šv. Pran Kaleraitis, P. Skyrmantas, S.
ciškaus altorius. Toks savo Bagdonas, P. Kleskaskas, S.
bažnyčios išpuošimas liudija Levickas, J. Baranauskas, J.
didelį darbštumą tenykščių Gailys,, K. Girviskas, K. Dapmoterų. Choras gražiai išla šys, J. Tamašauskas, R. Venvintas vargonininko A. Glam cavičienė, J. Šukys.
žąs per Mišias puikiai giedo
Po 3 dol.: J. Levickas, T.
jo.
Puluikis, M. Tankus, M. JuodPer kolektą pastebėjau di viršienė, M. Gvirickienė, P.
delį harboriečių duosnumo. Barzilaskas, C. Bergrinas.
Poperiniai dolieriai
bemant
pripildė pintinėlę.
T ą p a č i ą d i e n ą vienos j a u 
nųjų p o r o s b u v o s u j u n g t u v ė s .
P r i e š M i š i a s suėjo b a ž n y č i o n
apie
dešimts porų
gražaus
jaunimo ir gražiai, tvarkiai
užsilaikė.
T i k vieną d a l y k e
galima butų papeikti, tai mu
zikos g r o j i m a s p r i e b a ž n y č i o s

durų ineinant ir išeinant. Ar
nebūtų geriau, kad tuos pinigus jaunavedžiai sunaudotų
kilnesniems tikslams, pav.,
tautos reikalams arba Chicagos našlaičių prieglaudai.
T. F. B.
ROCHESTMt, N. Y.
Milžiniškas sujudimas vie
tos Lietuvių rinkime aukų
Lietuvos Šauliams ir karuomenei. Vietos L. L. S. K. valdy
bos rupesniu buvo sušauktas
susirinkimas Rugsėjo 29 d.
apkalbėjimui aukų rinkimo
reikalo.
Susirinkiman atsilankė apie
20 vyrų, bet tai buvo visi liepsnojantįeji tėvynės meile. Pa
aiškinus susirinkimo tikslą,
vienbalsiai sutikta, kad griebties greito rinkimo aukų Lie
tuvos karuomenei.
Spalio 2 d. susirinkime'vie
tinės besitveriančios valgomų
daiktų bend. Ant. Žiemy*

P o $2 d o l . : V .

Ša, S. Kileuskas, O. Saunarienė, J. Saverinas, J. Rosčius,
J. Orlauskienė, D. Česna, J.
Morkeliunas, K. Šapaila, J.
Matulevičius, J. Novikas, P.
Varkalis, J. Bartusevičius, A.
Beliukevičius, A. Mastauskas,
A. Balaisis, T. Sabokas, K.
Baronas, V. Bartnikas, A.
Krajerienė, P. Cabesiinas, P.
V. Survilla, P. Mutrimavičius,
M. Turk, A, Baranauskas, A.
Dominas, K. Peslys, S. Tnelikauskas, J. Maldeikis, A. Or
lauskas, K. Pauža, K. Stueka,
J. Stučka, K. Želnys, J. Že
maitis, K. Grinius, M. Nevidon
skinto, K. Šidlauskas, V. Nor
kevičius, V. M. Yalovič, A.
Orlauskas, T. Stukaitė, K. Dubisa, J. Levickas, S. Bačkulis,
A. Dausiavičius, A. Kralikaskas, A. Pumeris, O. Baltrušai
tienė, A. Malcavičienė, J. Jok
ias, A. Stučka, J. Šokelis, B.
Vežalis, J. Bertmanas, J. Gryžas, P. Černius, P. Bugailiškis,
V. Kirčius, J. Afedzukauskas,
A. Gimsburg, A. Letkauskas.
Po 50c.: A. Pauža, P. ^ Į d a 
rys, P. Ivanauskas, P. Migli
nas, J. Daugilis, M. Čelkienė,
J. Sannarys, J. Jakubonis, U.
Balsienė, P. Petrulis, J. Gim
sburg, J. Malcavičius 25c.
KĄ RAUDONOJO KRYŽ.
PRIŽIŪRĖTOJA OALI NU
VEIKTI DEL TAVCS
t
(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus)

X^iešosios Sveikatos prižiuivtojų pasidarbavimas, kuris yra
gan smarkiai stumiamas pir
myn Raud. Kryžiaus pasirupinimu veikė bendrai su valstijų
ar miestų ar privatiniais svei
katos skyriais, ir turi šias už
duotis:
Saugoti gyvastis tūkstančių
motinų ir kūdikių, kurie per
neapsižiūrėjimą arba nežinoji
mą kaip Kssisaugoti bereikalin
gai miršta.
Išvengti mirtį 650,000 žmo
nių, kurie kas metas'limpan
čiomis ligomis miršta.
Pergalėti (paprastai kūdi
kiuose) fiziškus trukumus, ku
rie apie trečią dalį mūsų gy
ventojų kankina.
Paakinti gyventojus sau
gumo ir geresnio rūpinimosi
savo sveikata.
Įvairių skyriai Raud. Kry
žiaus šiuo užsiima. Jau randa
si daugiaus negu tūkstantis

Butrimaitis, Raud. Kryžiaus

prižiūrėtojų

R. Šerėlis, A. Gečas, J. Matu- užsiimančių vien tik Mais tiks
zas, A. Šašaitis, K. Šilinis, J. lais. Lavinimui ir kalbinimui
Mastauskas, M. Ventys, M. La- merginų prie šio užsiėmimo
kickas, S. Kazakevičius, T. Raud. Kryžiaus skiria pinigi
Stukaitė, J. Paliulionienė, V. nes aukas mokslo išlaidoms.
Beveik visuose didesniuose
Stankevičius, S. Butrimavičius, M. Bartusevičius, O. Zda miestuose toki skyriai gan pa
navičiūtė, M. Kulbys, J. Se*- sekmingai veikia po valstijos
dzavičius,' J. Musteikis, P. ar miesto priežiūra. Todėl
Kundrotas. J. Anusevičius, JJ. Raud. Kryžiui ten neapsimoka
Premer. A. Novikas, 'J. Kileus atskirai veikti. Bet R. Kryžius
kas, V. Gonys, J. Lukšys, F. yra pasirengęs eiti pagelbon.
Gikis, M. Pobrynikis, V. Patac- arba padidinti šituos, skyrius.
kas, A. Žvironas, V. Šulnys, J. Daugiausia pasisekimo turi R.
Žekas, P. Pikunas, V. Pului- Kryžiaus prižiūrėtojos koloni
kiutė, S. Jonaitis, K. Medžiu jose, kur nėra valdiškų svei
kas, O. Stučienė, J. Margelis, katos skyrių.
įvairių
užduočių,
A. Rumbutis, J. Šiatas, A. Tarp
Norkevičius, J. Gickevičius, J. Raud. Kryžiaus prižiūrėtojos
Gikis, M. Nevidonskas, P. dalinasi į: vaikų prižiūrėjimo
Andruskienė, V. Zegaravičius, skyrių, motinų apsaugoj ihio
J. Bardzilauskas, J. Putrimas, skyrių, kariaujančio su džio
vos gemalais skyrių* kovoj iM. Zukaitis, A. ŠirvinsKas.
Po $1.40: B. Jančaitis ir P. IIH> su limpančiomis ligomis
skyrių, namų švarumo nurody
Karalius.
Po $1 dol.: P. Gribaskas, K, mo skyrių. Prižiūrėtoja yra
Glušokas, A. Rumbutis, A.Sty- kaipo siuntinys vk&oįo svei
rna, J. Levickas, P. Kajackas, katos skyriaus. J i eidama ap
K. Valeska, A. Bernatavičius, siima visiems skelbti ir mo
J. Žukauskas, J. Kajackas, kinti, kad jos užsiėmimas yra
S. Arnatavičius7 J. Žemaitis, nė tik gydyti ligonius, bet ko
A. Budreika, S. Mocejunas, S. voti su ligomis, ypatingai lim
Ragaišis, A. Zdanavičius, A. pančiomis, prašalinant tos li
Laimutis, J. Jončys, A. Kun- gos šaltinius.
dročiutė, D. Biganskas, J. Vai- Viešosios Sveiiatos prižiūrė
cekevičius, P. Petruševičius, M tojos nurodo nėščioms mote
Vildžiūnas, S. Rubėas, J. Jdk* rimi, kai£ turi užsilaikyti, ko
/

—
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saugoties įr hygeniškai gimdy
ti. Kūdikiui užgimus mokuwi
nygeniško auklėjimo ir prižitl
n, kad kūdikis augtų tinka
mose aplinkybėse. Todėl vadi
name jas "Kūdikių Sargais".
&is patarnavimas kasmet pra
šalina mirties pavojų ne tik
šimtų tuksiančių kūdikių, bet
keletą tūkstančių motinų.
Kūdikiui paaugus, mokyklo
se šios prižiūrėtojos vėK rūpi
nasi visokiais budais naikinti
ligų gemalus, tad vaikai kartą
ar du kasmet peržiuriami, ar
kartais neturi kokių ligų. Jei
surandama, tuojau pranešama
tėvams. Tada vaikas pavedar
mas naminio gydytojo arba
ligonbučio priežiūrai. Labiau
sia žiuroma, kad sergantieji
limpančiomis ligomis nelanky
tų viešųjų įstaigų. Atkreipta
domė būva ypatingai į vaikus
su trukumais ir nurodoma tė
vams arba mokytojams, kaip
ir kokiu bu«ta šitie trukumai
gali būti geriausia išvengdami.
Viešosios Sveikatos prižiūrė
tojai negali vieni visko atlikti,
nes jų veikimas apribotas. Ma
žesnėse kolonijose daug dau
giau nuveikiama negu dides
nėse, kur darbas neapeinamas.
Reikalavimas prižiūrėtojų yra
kur kas didesnis negu jų yra
ir šimtais ruošiama užsiimti
šita taip reikalinga užduotim.
Siūlomos algos nuo $1500 iki
$1800 metams priklausant nuo
to, kaip svarbų darbą atlieka.
•

i .
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REIKALINGA.

X

SWIPT & OO.
Employment Divislon
General Office
Union Stock Yards
Telefonas Yards 4200
Local 136

REIKALINGA ŠEIMINININKE.
Našlė moteris, arba mergina prie
mažos ieimirios. Pastovus ir lengvas
darbas, geras mokestis meldžiu tuoj
atsišaukti:
"Oremus" Chemical
La borą tory 1718 S. Halsted St.
Reikalingas vargonininkas tuojaus,
lai atsišaukia šiuo adresif:
Kun. I. Kerševičius,
806 N. 8-th Street,
Springfkld, IU.

ANT PARDAVIMO.
2023 Coulber Street, arti Robey ir
Blue Island Are., 3 augšCių mūrinis
namas dideles įeigos flatai ir kriau
čtų šapą 50 pėdų lotas, parslduos
už $8,?00.00. Jeigu turi 91,500, casb
— pamatyk savininką
Slavic System
1315 W. 18 Street
TeL Canal 1640
.

Laikas tai didžiausias už
tikrinto jas geru vaistu. Jeigu
vaistas yra geras tuomet visi
ji priima, jeigu ne tai niekas
nenori. — ITeuropin Stomach
Bitters pirmiausia atsirado
1829, nors pirmiau nesigarsindavo bet rėmėjų turi už
tektinai.
Pamėgink
buteli
šiandien. Jeigu jautiesi blo
gai po.valgui, arba gal galva
tau nuolatai skauda ar vidu
riai negerai virškina tai ge
riausias
vaistas
Neuropin
Stomach Bitters paimk prieš
valgi o pamatysi kad valgis
tau bus skanesnis. Tavo krau
ją atgaivins įį s i r pradėsi
jaustis daug geriau ir galėsi
nakti miegoti geriau. Ant par
davimo visose varstynyčiose
arba rašyk tiesiai į J. B.
Sheuer Co., 17 West Austin
Ave., Chicago, 111.
(Apgr.)

DIDELIS BARGENAS,
Parsiduoda naujas marinis
namas ant 2' lubų. 4 ir 5 kam
barių, geroj vietoj ant Bridgeporta.^Kaina $4,500.00.
Taipgi parsiduoda Bizniavas
namas ant So. Halsted St. ne
toli nuo W. 35th St. Storas
ir Vienas flatas 6 kambariai.
Kaina $10,000.00
.

Taipgi parsiduoda Bizniavas namas ant Auburn Ave.
Bandos neša ant mėnesio
$51.00. Kaina $4,000.00.

PUIKI FARM A
40 akriu be triobų Michigan Vai.
labai geroje vietoje. Galima pirkti
ant išmokesčio.
Francis Kibort
Room 815
117 N. Dearbom 8t.
BEVEIK U«DYKA
Lotas ant Talman Ave. ir 66th 8t.
Blokas nuo 8v. Kazimiero Vienuoly
ną. Gatves ištaisytos ir užmokėtos
Kaina tiktai $400. Vertas $800.00.
Francis Kibort
Room 615
117 N . Dearborn

Real Estate
Loans & Fire
• Insurance
3402
S. Halsted St.
Chicago/Hl.
•

Šie
i Tikrai
Pradevės Plieną
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E I viena žmogui nereikia tokiu stipriu batu kaip
mainieriui — užtat į šiuos baltus Goodrich " H i P r e s s ' ! čeverykus mes įdėjome tokius stiprius padus
kad jie ir plieną gali pradevėti.

*"•'*

P o valgiui neuimirSk, kad geriaušias vaistas tavo skilviui yra EATONIC.
Prašalina visus nesmagumus
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena.
Parduodama
pas visus aptlekorius.

Atkartotinai yra pasitaikė, kad šie Goodrich čeverykai yra pranešoje kitu rusiu čeverykus kuriems nuo
latai reikia puspadžius dėti, o štiems nekuomet puspa
džiu nereik.
Nei vienos kitos rūšies čeverykai taip ilgai nesine
šioja. Nei jokie kiti čeverykai nėra tokie smagus kaip
šitei. Toliaus nei vienos kitos rūšies čeverykai nėra
I taip apsaugoti nuo permirkimo kaip šie balti čeverykai.

::

I'hone Canal 267

DR. P. Z. ZALATORIS

Jeigu nori sutaupinti piningu taip būtinai reikalauk
" H i - P r e e s " . Su Raudona eilute ant viršaus tai tikrai
yra Goodrieh Batas. , .,

lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
/

1821 so. Halsted Street

T H E B . P., G O O D R I C H

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki
po piet. 6 iki 9 vakare.

TeL Canal 6222

HL C K. CHERRYS'

Hi-IVess
Hubber Footwear

Lietuvis Dentistas
2201 West 22-nd & So. Leavitt S t.s.
Chicago.
.landos 9:30 A. M. to 12 N.
1:00 P. M. to 8:00 P. M.

as

MUZIKA
STPAIGUT
lO

*»«...;.

L1ETUVI&KŲ ŠOKIŲ GAIDOS
VISOKIEM INSTRUMENTAM
Talp-gl parduodam styginius Ir
pučiamus instrumentus.
Reikalaukite kataliogo.

Drover

7042

Dr. C. Z. Vezelis
M E T t m S DENTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vsk.
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare
4712 SO. ASHLAND AVENUE
arti 47-tos Gatvės

12
|on«R^
staęs

Ofisas ir Gyvenimo vieta

i

Mes persiunčiame pinigus per Lietuvos
Pramonės ir Prekybos Banką — kurie išmo
ką pinigus greitai.
- Parduodame ir perkame Markes, Rublius
ir kitu šalių pinigus pagal dienos kursą.
Paclarome visokius Iegališkus dokumentus
ir patvirtiname pas Lietuvos Atstovybė Wa- .
shingtone.
Iš kitų miestų norėdami siųsti pinigus Lie
tuvon arba pirkite "cash" prišnekite "Money Order" arba čekį mūsų vardų, ir mes
gavę tuojaus pasiųsyme pagal tos dienos
kursą. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname
pasportus ir laivakortės.

3
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Ant viršaus l nlversal State Bank

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 1.
TelefflUM Yarda 2544
• i

Praktikuoja 29 metai
Ofisas 3149 So. Morgan Str
Kertė 89-ro 8C t
Chleago, Oi.
SPECIJALISCAS
. .
Moteriškų, Vyriškų, tkipįfi cllro-

Perkėlė savo ofisą po num.

S

*•••

4729 So. Aihland Avenue

Liltiuanian-American Commerciai Bureau

SpecljaUstas
DŽIOVT;, Mtrrmkv ir Ttnv
Valandos nuo 10 iki 12 iSryto
2 iki 9 90 pietų; nuo 7 iki
vakare. Nedėliomis 10 iki 1.
Telefonas Drezel 1SM

L

X3SS3S:

Nrf^^^^^Sk^SM

Urgest Independent Cįar Faclbrij tnlhe WorH

Dabar kol kursas yra žemas.

3259 South Halsted Street

•

I.LEWISCIGARMFG.CO.Nww»cMJ.|

Siuskite Pinigus j Lietuvą
s

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

STRATGHT
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DR. S. NAIKELIS

MELBA

Paklausk savo krautuvninko—Bet Jeigu
krautuvniukas neturi—rašyk mums.

10803 So. Wabash Avenuo

Te!.

F i_o

Geresnis ir geriau užganėdinantis neti.i )*<*•?. Fr.Tc.ri ci^aias.

V. NICKUS

DR. CHARLES SEGAL

OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto
iki 3 po pietų, nuo 9 iki S valan
dą vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 8 po plot
Telefonai Yards 987

COfc

— • -

»

niškų ligų.

RUBBER

• • • » » .

DR. G. M. GLASER

< # » « • » » » • » » • • » » » » » » » » » '

Whiu "Hi-Pnss
Lcfngh

ATONIC

G. PETKUS

r-

^

lALJZZLtiv^'Z'Jh

_

LOOK far^

Prie Cafeterijos
jaunos
moteris
dirbti trumpiai valandas, mūsų g%neralio ofiso restaurane. Darbas pa
stovus.
Valandos 11 išryto iki 2:80 po piet
Atsišaukite

n

NUO 1829.

f

«

i

\VI

North Dearborn Street
Room 615

Chicago, *VL

Ofisas atdaras nuo 9 vai. Kgi 5 po pietų.
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Nedėlioję, Spalio-Oct. 2 4 , 1 9 2 0

ERŠKĖČIU T A K U
Nauja 4-ių Aktų Drama
PIRMU KART CHICAGOJE VAIDINS LIET. VYČIU 4-ta KUOPA'

Dievo Apveizdos Parap. Svct. 18-ta gatvė ir So. Union Avenue.
Pradžia griežtai 7 vai. vakare.
Šiuomi norime'atkreipti visuomenės dome į tai kad L. V. 4-ta kuopa yra pasižymėjus
nepaprastai gražiais vaizdinimais. Žinoma nekitaip bus ir šiuomsyk. Todėl užkvieeiame visus
ant "Erškėčių tako".
L. Vydių 4-ta kuopa.
Ki
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Iš CHICAGOS LIETUVIU
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Suskamba tuojau^ pijano
garsai, po mikliais p. Pociaus
IŠ WEST SIDES.
KAT^JKKKOS ŠVENTES, P A Š A U T A S AUTOMOBILI
pirštais, pasigirsta dainų bal
NIS VAGILIUS.
sai, bet de mergaičių. O-gi keParapijos Vakarienė.
Penktadienis, Spalis 22 d.,
— /
no? Tai vakarienės dviejų
Šv. Marija Salonietė.
Vakar išryto jaunas auto
Spalio 17 d. bus minėtina šeimyninkių. Jodvi varo be
£v
Šeštadienis, Spalis 23 d., mobilinis vagiliu* mėgino pa Aušros Vartoj parapijos istori
M
veik kaip artistės.'Ir jų visi
gv. Severinas.
vogt automobilių, prigulintį joje.- Ka^s-gi tą dieną buvo, pa klauso mielai.
Kuomet randasi keletas prenu
Artliurui Adelmanui, ,°>(J06 "VV. mąstys k&s nors, kad ta diena
Pabaigia Plojimas. Nutyla.
meratorių ant vienos linijos arba
bus minėtina? Buvo parapijos Ir vėl plojimas. O kas pia?
BEDARBIAUJA TUKSTAN Polk gat.
teip vadinamos partijinės linijos,
Praeinantis panaktinis Get- vakarienėm Tai kas^gi čia toStoja p. Pocienė, kuri atsilan
ČIAI ŽMONIŲ.
visi turi teisę prie lygaus patar
man tai patėmijo. Vagilius jau kio! Vakarienės paprastas da kė į vakarienę. Eina. Kur?
navimo.
buvo
pradėjęs
važiuoti
auto
lykas.
Tas
taip.
Vakarienė
pa
Tolesniai padėtis gali paaršėti.
Ant scenos.O o, bus nebjoga.
Nebūtų teisinga nei praktiška
mobiliu, kuomet panaktinis į prastas dalykas, bet šį vaka
Visi laukįa^ įsitempę, nes žino
paskyrti tam tikrą laiką dienos
DR. P. Z. ZALATORIS.
jį
šovė
kelis
Vkartus,
rienė
tai
jau
nepaprastas
daly
Kuomet Chicagoje skaitlius
ko klausys. Nors svetainė tvan
kožnam vartotojui. Tik patys prenu
Vagilius sudribo.
kas.
Užbaigęs
Valparaiso
univer
bedarbių kasdien didėja, dar
ki, nors balsas neskamba, bet
meratoriai gali taip susitaikinti, kad
Policijos paimtas ligoninėn.
Ji viršija visas savo gražu p. Pocienės suskambėjo melo- sitetą laipsniu Bacbelor —orf
bininkų vadai tvirtina, jog čio
išvengus nesmagumų.
nai vis dar nesama taip blo- Irenai pasisakęs esąs lenry mu, turtingumu, programos į- diškai, artistiškai, maloniai Science^ pankui persikėlė į
Telefono linija neturi- būti ilgiau lai
Ttskovitcb, 20 metų. Nepasakė vairumu, neapsakomu svečių
Loyolo
U«iversitetą
Scbool
of
gai, kaip kituose miestuose.
švelniai. Jis glostė ^klausą ir
koma kaip penkias minutas ant leka_skaitlingumu ir šeimyninkių jausmus ir gavosi į širdį. Ap Medicine and Surgery, kur
Statymo namų pramonėje adreso.
lio šaukimo. Nereikalingos kalbos at
Sakoma, su juo buvęs ir jo sumanumu.
kontraktuoti darbininkai kul
dovanojo p. Pocienė artizmo per 4 metus uoliai iribkinosi
neša vien tik nesinagumą ir bereika
kas turi darbo. Bet ateityje sėbras. Bet tasai pabėgęs.
Kas nebuvote, tai štai jums gėlelėmis. Tai naujas priedas ir užbaigė. Užbaigęs mediciną^
lingą laukimą tiems, kuriems būtinai
nepramatoma to darbo užtek
vakarienės paveikslėlis:
Lietuvių sieloms. Joms labai vienus metus ją praktikavo
ta linija yra reikalinga.
tinai, išėmus senų namų per ATIMTA $70,000 PINIGAIS
Parapijos svetainė erdva. gera, kada artizmas jas siekia. St. Elizabeth ligonbutyje.
taisymus ir pataisymus.
Ji išpuošta* visa perdėm lietu Bus dėkingi p. Pocienei už tą Kaipo geram tėvynainiui,
IR ČEKIAIS. ,
CHICAGO TELEPHONE COMPANY
Valstijos darbo direktorius
viškomis spalvomis. Ji visa dovanėlę. Buvo ir visa eilė jaunam daktarui,linkėtina kuo
Barney Cohen sako,.jog ChiSpalių 19 d. išryto Commer- taip ir šneka — čia lietuviš kalbų. Jų plačiai neaprašinė geriausių pasisekimų.
-4
cagoje šiandie nesama aršiau, cial and Savings bankos pa- kos spalvos, čia Lietuviai žmo siu, tik paminėsiu, kas ką mi
ENGLAND1
Sold everovheie hy fumtfure dealers
poa d&partmant store s V/fT-EDGE SPRINO
kaip kituose industrijiniuose siuntėjas Lauer nešė pinigus nės, Čia "lietuviška dvasia, tai nėjo savo kalbose.
PIRKITE
centruose. Kitur, sulig apturi ir čekius į vidumiesčio bankų. ir Lietuvą primename čia gi
P. Bagdžiunas nurodo, kad
LIETUVOS PASKOLOS
mų žinių, esama dar aršiau. /am einant į viršutinį geležin musiam jaunimui ir viskas čia
CNCLANDER SPRINC BED CO.
BONUS
Ten bedarbiaujančių kur-kas kelį trys automobiliniai plėši kalba, kad Lietuva turi gy*- moteris gaudamos lygias/teises
-r
daug daro, ir gali padaryti,
daugiau.
kai pašoko, atėmė krepšį ir vuoti.
bet jis gražioje juokingoje ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiifM*it«iuittiffiiiffiiiiiiiiiiiiiiim
Ir iš tų mažesnių miestų žy nuvažiavo. Krepšyj buvo $20,
Svetainėje pastatyti 4 sta
nius skaitlius bedarbių atke 000 pinigais ir į)0,000 tekiais. lai, prie kiekvieno jų telpa formoje pažymėjo, kad jos bepolitikuodamos gali kartais ir
liauja Chicagon, kaipo dideliu
Bankos pasiuntėjas visuo arti šimto žmonių. Ant stalų
miestan, kur tikisi visvien met veždavo pinigus ir visuo blizga savo baltų Lietuvaičių pertoli nuvažiuoti.
Dr. Cherris džiaugiasi tokiu
gauti bent kokį užsiėmimą.
met ligi viršutinio gelžkelio darbo, balti gražus užtiesalai.
=
•
Darbo direktorius tvirtina, jį palydėdavo
poliemonas. Ant stalų stiklinėse stovi lie Westsaidiečių susivienijimu ir
jog toas bedarbiavimas yra su Šiuo kartu poliemonas sus tuviškoji žalioji rūtelė su ki- linki/ kad jie suvienytomis
rištas, kaip paprastai, su pre- vėlino laiku ateiti ir pasiuni- \omis draugėmis gėlėmis. Vis jiegomis greitai sulauktų nau
zidencijaliais rinkimais. Po tėjas pats vienas pasidrąsino kas puiku, gražu, lietuviška. jos^ bažnyčios |ir puikios sve
tainės, į kurią tilptų visi sve
rinkimų visuomet pasitaiso vi nueiti į stotį ir nuėjo.
».
Prie stalų visos vietos už
Tai-gi nieko nelaukdamas tuojaus pasiųsk savo seniems tėvukams, brolukams, se
čiai.
sokie darbai ir sugryžta nor
imtos, nėra tuščios, o įmonių
sutėms ir giminėms kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo^pagelbos. Tau tie keli doliemaliai užsiėmimai.
Dr.
Biežis
tarp
kitų
dalykų
da
eina.
Šeimyninkai,
šeimySVARBUS PRANEŠIMAS.
riai nieks, o jiems didele pagelba ir džiaugsmą suteiksi.
Bet Cohen podraug išreiš
S
ninkės susirūpinę. Kur dėti pabrėžia, kad moterys naudo
Piningus siųsk per LIETUVIŲ PREKYBOJ BENDROVE, kuri atidarė savo sky S
kia nuomonę, jo£ ateinantį mė
damosi
s
šeimynose
savo
teisė
sv<
Mus,
kur
juos
patogiai
su
šiuo yra kviečiamos bendrių CHICAGOJ. Per šį skyrių taip-pat galima pirkti laivakortes, siųsti daiktus Lietu
nesį bedarbė ar tik neturėsian
mis,
gali
išauklėti
sveikus
sodinti.
Neša
daugiau
stalų,
ran susirinkiman visų Lietu
von. Taip-gi persiųsti piningus padėjimui Lietuvos Bankose:
/
t
ti labjaus padidėti.
fiziškai
vaikus
ir
savo
rūpes
stato,
kur
gali,
sodina,
kur
tel
viškų draugijų, nežiūrint par
Daugel dirbtuvėse daug dar
tijų ir įsitikinimų, valdybos, pa. Kiti skubina valgyti, kad tingumu gali palaikyti namuo
Piningai padėti ant neapribuoto laiko 100 auksina moka 3%
bininkų atleidžiama. Kaip pase
sveikatingumą.
atstovai bei veikėjai penkta užleistų vietą naujai pribūvan
Piningai padėti ant vienu metu laiko 100 auksinu moka 5%
sakojama, daugel vietose tas
tiems. Kaip ka\s matydamas
P.Rangevičia pabrėžė, kad
Piningai padėti ant dvfeju metu laiko 100 auksinu moka 7%
daroma su tikslu sumažinti dienio vakare, Spalio 22 d., 8
valandą, Dievo Apveizdos pa nepritilpsią pasuko net namu joki vakarai negali sulygti su
darbininkams užmokestį.
Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus, ir kitus reikalingus dokumentus
rapijos svetainėn (prie 18 ir čių link.
šiuo vakaru. Ir jei, girdi, pateisingai ir sąžiniškai. Už darbą garantuojame.
\Union A ve.) pasitarti apie
Ir svečių nemažas įvairumas rapijonai šitaip išvien butų
CHICAGOJE BUS NAUJA
rengiamąją Spalio 31 d. mil — darbininkai, biznieriai, ban- veikę, tai parapijinės .skolos
PASTOS STOTIS.
žinišką Chicagoje demonstra kieriaij amatninkai, daktarai, jau nebūtų. Kiti, kalbėtojai pa
Stotį pastatydins Union Sta- ciją prieš imperijalistus Len kunigai ir t. t. Visi valgo, šne žymėjo įvairius kitokius daly
Maih Office
Chicago Branch Office
kus.
Įgaliotinis. kučiuojasi, daro naujas pažin kus.
_ .
tion kompanija.
414 W. Broadway
tis, dalinasi nuomonėmis, ži
3249 So. Halsted S t
Kun.
Kulikauskas
pabrėžė,
Chicagoje dirbdinama nau
niomis, įspūdžiais. Gražu, ma
So. Boston, Mass.
Tel. Yards 5693
Chicago, ffl.
I š BRIGHTON. PARK.
kad
tokios
vakarienės
prime
ja geležinkelių stotis vardu
lonu. Ima visi jaustis kaip vie
VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki £ vakare. Utaminkais, Ketvergais ir Subatomia
na pirmųjų krikščionių agapas
Union Station. Tos stoties
nos
šeimynos
nariai.
Moterų Sąjungos 20-ta kuo
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.
ir gali palaikyti tokią dvasią,
kompanija, sutinkant federa- pa turėjo susirinkimą ir nuta
Į vakarienę . atsilankė sve
leį vyriausybei, nusprendė ša rė pradėti dirbti naudingą čių net iŠ kitų parapijų. Tai kaip anos duodavo. Jos taip- iiiiiiiiililMiiiiiiflliiiiliiiiiiiliittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitililiiliiiiiit iiiiifitiiiiiiiiiriiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiiiiiff
pat primena Lietuvą ir Lietu- ,
limais naujos stoties pastaty
vis
lietuviška
giminystė
ir
Lietuvai darbą, t. y. megzti
vių linksmus, gražius, draugiš
dinti pastos stotį.
nuoširdus
draugiškumas.
svederius Lietuvos kareiviams.
kus ir kaimyniškus pasilink
Kompanijai aasai bustas, sa
Jau
svečiai
pavalgė.
Kūnas
Kviečiu Ntat visas Brighton
sminimus. Jos gali palaikyti
koma,, atsieisiąs 6 milijonus
pasotintas
skaniai
sutaisytais
Parko moteris ir merginas
tą gražią lietuvišką dvasią ir
dolerių. Bet užtaigi federalė
sumanių
šeimyninkių
valgiais,
prie to gražaus ir reikalingo
Amerikoje tarp Lietuvių.
valdžia aną nusamdysianti net
darbo. Labiausia moteris, kat gėrimais, saldainiais ir vai
dvidešimčiai metų.
Visam kam gabiai vadova.ros priklauso prie Moterų Są siais. Reikia patiekti ir dvasįai
Samdos per metu^ valdžra
vo klebonas kun. F. Kudirka\
jungos. Visų prašau susirink maisto.
mokės pusę milijono dolerių.
Ir štaiX mūsų nenuilstančio Jis prie kiekvieno kalbėtojo
ti pas p-nią Kazlauskienę,
4545 So. Fairfield Ave., Chi darbuotojo p. Pociaus, kuris rado pridėti kelis gražius žo
VIRŠININKAS APVALY
A
cago, 111., kiekvieną antradie pila savo gabumais prakilnų džius nuo savęs.
FIAKL QUBBN KONC8RTINA:
Xl
SIĄ Policiją.
Beje, but ir užmiršta. Per
artizmą
į
jaunas
sielas,
štai
jo
nį
ir
ketvirtadienį
nuo
7
vai.
!
.
Visa eilė poliemonų yra in- vakare. Skubėkime su pagel- rankose suskamba smuikos ši a vakarienę visi gyrė mote
tariamų papirkimuose, suriš- > Lietuvos laisvės gynėjams, stygų balsai, visi nutilsta, dai ris. Jas buvo u% ką pagirti.
Musų krautuve—viena iš didžiausių Chicagoje
Bet
moterys
žino,kad
yra
ir
ne
nininkės,
jaunos
mergelės,
tik
Parduodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip negausi
tuose su svaigalais.
Elena Statkienė,
kam
tikusių
moterų.
Tai
ėmė
Mašinėlių Miškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
Policijos viršininkas po ii- Moterų Sąjungos 20 kp. ižd. ir laukia, kad jų balseliai,/
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, Sliubikaip stygų balsai, skambėtų ir dvi vakarienės šeimyninkės ir
gų tyrinėjimų paskelbė susekti
nius ir deimantinius; gramafonua lietuviškais rekordais ir
sulošė "Dvi Kūmutės/' Te
visus tuos poliemonus ir pa L. G. D. Chicagos Apskritis lėktų ir neštų tėvukams, mo
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iSdhv
kviečia visų skyrių vaįdybos, at čiutėms ir visiems svečiams nai parodyta, kaip negerai
byseių. Balalaikų, giisrų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
traukti, juos tieson.
bame visokius ženklas draugystėms, taisome laikrodžius ii
gražių
lietuviškų
dainelių daro nekurios moterys girtuoTuo tikslu vakar buvo su stovus bei pavienius narius, atsi
muzikališkus instrumentus atsakančiai
garsus. Ir pragydo jos — oi kliaudamos, laiką gaišindamos
lankyti
susirinkiman
ketvįrtadiešauktas policijos vyresniųjų
nyje, 8 vai. vak., Spalio 21 d.,kaip gražiai, kaip maloniai. ir namuose priedermių neišgųsirinkimas.
- 1920 m. p. Ežuko svetainėn So. Klausai ir nori klausyti ir pildydamos.
4632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, TĮ.r
Auburn
ave.
ir
33
gat.
klauso visi ir nori daugiau gir Tai bent-gi vakarienė!
BIZNIERIAI GARSINKJTĖS
Telefonas: DBOVER 7809
Valdyba.
dėti.
Tai
p.
Pociaus
mokamos
Ją
valgęs.
"DRAUGE."
M

-

mergelės taip gražiai padaina
vo. Garbė mokytojui ir dai
nininkėms.
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Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana!
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NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0

Steponas P. Kazlavvski
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