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ANGLŲ TERORAS AIRI
Lenkus. Tik "taryba"" arba CHICAGOS MOTERYS PA
Kauno seimas, "kurs, kaip sa KELIA PROTESTĄ UŽ LY
JOJE.
koma, įsteigtas Vokiečių' ir
GYB?.
pastarųjų su Anglų pinigais
Miestelio gyventojai badu ma
paremiamas, stovi stipriai už Sako,, moterys visuose, darbuo
rinami.
Lietuvių tautinės valstybės ise turi but lygios vyrams.
deją.
Dublinas, Lapkr. 8. — Mies
Valstijos imlustrijalėj^komi- telio Tralee Airiai gyventojai
»
•Paliečiamas Anglų kapitalas.
sijoj ateirado viena tuščiai badmiriauja. Jie daro ne liuo
Anglų kapitalas Lietuvoje vieta. Ton vieton pakviesti su noru. Juos terorizuoja An
kontroliuoja medžius ir linus. kandidatai. Tarpe anų pasiro glų policija ir kareiviai.
Tame ir yra svarbiausioji dė ir viena niergina. Laikant
Andai per tris dienas duon
priežastis, kad ministeris pir kvotimus ta mergina pasiro kepiams buvo uždrausta ga
mininkas Lloyd George smar dė augščiau stovinti už kitus minti, duoną ir krautuvėms
%
*
kiai priešinasi Vilnių prijung vyrui kandidatus. Nes dau parduoti maistą. Suspenduo
ti prie Lenkijos.
giau pažįstanti
industrijalį tas visoks reikalų vedimas.*
Vokietija irgi turi didelius lauką. Ir jau Imvo norima ją
Šalimais krautuvių stovėjo
savo reikalus Lietuvoje ir jos paskirti piminėtos komisijos policija ir atėjusias nusipirk
intaką užima svarbių vietą. tuščion vieton.
ti maisto išalkusias moteris
Sudarymas kokios-nors Lie
Bet staiga pasipriešino tam su vaikais varė šalin.
pirmininkas Neleista miestelin atvežti
Tegu seimuoja vieni Lenkai tuvių valstybės Lenkų kontro tos komisijos
KA LENKAI NORI PADA
lėje reikštų pragaištį rytinės Audrus. Jis pareiškė, jog tą* jokių produktų. Uždrausta susu "Žulikowskiu."
RYTI SU LIETUVOS TERI
Prūsijos prekybai. Ir todėl vietą gali užimti tik vieni vy
TORIJOMIS.
sinešti su kitomis vietomis.
Kaip daug Lietuvių karuo šiandie Kauno valdžią pare
rai ir tik vyrai.
Gyventojai buvo kreipęsis j
menės.
mia kaip Vokietija, taip Ang
Veikiausia be plebiscito pris
Chicagos ir visos valstijos augštesnę anglų valdžią. Bet
lija.
Lenkų su Lietuviais susirė
kirs prie Lenkijos.
moterų organizacijos pakėlė negavo atsakymo.
mimai šiandie seka tarpe Vil Kauno vyriausybė "nepas smarkų protestą prieis komi
Nužudyta viena 15 metų
Varšava,
Lapkr. 8 (Rašo niaus ir Kauno. Dvi arini ji
tovi/'
/ sijos viršininką.
mergatiė.
x
The Cbicago Daily News ko kita į kitą atsirėmusi 19 mai
Moterys sako, kad jei jos
Gen. Zeligowskio oficierai
»
respondentas Nash. Jis rašo lių ilgio pusračiu.
sako, kad Anglija Lietuvoje laimėjusios lygybę politikoje, LENKAI SUTIKO SU VAL
nieko nepasiteiravęs apie Lie
Tikras skaitlius karuomeD Y M U DANZIGO.
turi indėjusi daug kapitalo. tad ir darbuose ir užsiėmi
tuvą. Bet tik taip, kaip .jam nės nežinomas, j Bet, matyt,
Kuomet gen. Zeligovvski inėjo muose jos turi bht lygios* vy
nupasakoja Lenkai. Gi šitie kiekvienoj pusėj bus daugiau
'Paryžius, Lapkr. \8. — Pa
Vilniun, tuo metu tenai buvo rams be jokios kolbos.
7
skleidžia melus. Visgi yra in- kaip po 10,000. Gen. ZeIigowgal
i
aus
Lenkai suriko, kad
paruošta pasirašymui visa ei
Pasinaudodamos tąja pro
domu žinoti Lenkų sumany ski, sakoma', su savim turįs
lė kont rakti}. Bet nesuspėta ga moterys pakėlė balsą ir už miestą Danzigą ir uostą val
mus, ką jie nori padaryti su apie 30,000 karuomenės. Ki
tas padaryti ir neleista anų tai, kad visokiuose darbuose dytų taryba. Toje taryboje
užimtomis Lietuvos teritorijo ta iš 20,000 vyrų karuomene
įkūnyti.
moterys butų apmokamos ly viena dalis atstovų^bus Dan
mis).
— Gen. Zeligovvskio, yra toliaus pietuose. Ir toji
žigo piliečiai, kita — Lenkai,
giai
su
vyrais.
Gen.
Zeligowskio
oficierai
kurs su Lenkų karuomene už prisijungs prie gen. Želigov
vadovaujant neutralės šalies
sako,
kad
gerai
reikalus
ve
-+m~
skio.
,
ėmė Vilnių, štabo oficiera?
pirmininkui.
dantieji
žmonės,
rodos,
neno
AMERIKA
BUS
PALIUOman pasakojo, jog taip vadi
Abidvi toq Lenkų armijos
namoji Lietuvių vyriausybė gerai išrengtos. Geležinkelio rėtų nieko bendra turėti su SUOTA NUO "AUTOKRA BOLŠEVIKAI PAĖMĘ AME
TINIO IDEALIZMO."
Kaune nereprezentuoja Lietu kn?me teko matyti puikų šar "nepastovia'' Kauno vyriau
RIKONIŠKĄ MISIJĄ.
sybe. Tuo tarpu jie atsisako
vių tautos reikalų. Jie sako, vuotą traukinį nesenai paim
šiandie turėti ką-nors bendra Taip rado Londono laikraštis
kad jei revoliucija sugriautų tą karo fronte ir pavadinta
Londonas, Lapkr. 8. — Iš
su gen. ZeHgowskio valdžia
Morning
Post.
tą vyriausybę, butų kur-kas prezidento Pilsudskio vardu.
Maskvos pranešta, kad pieti
Vilniuje.
geriau. Bet jei ne, gert. ZeliLakiniai i&"Kauno dažnai
nėj Rusijoj bolševikai paėmę
Tie
tariamojo
Anglų
ka
Londonas,
Lapkr.
6.
—
Vie
gowski su savo karuomene at- bombarduoja Vilnių.
nelaisvėn kažkokią Ameriko
pitalo agentai daugiau su tos laikraščiai ^ nemažai vie
liksiąs tą darbą.
nų misiją.
Lietuviams gelbsti Vokiečiai.
pratimo turi už korespon tom pašvenčia savo editorija
Iš Washingtono praneša
Nenori plebiscito.
dentą. Agentai žino, jog Že luose apie įvykusius rinki
Anot žinių (suprantama, iš
ma, kad nieko apie jokia
ligovski yra Vilniaus uzur mus Amerikoje. Sako, rinki
Patyriau, kad Lenkai mėgi lenkiškų versmių), kaip amu
misiją nežinoma.
patorius, Varšavos paremia mai kuoaiškiausiai parodė,
na tiesioginiu keliu susinešti niciją, taip visokią karo me
mas, gi tikroji Lietuvos val kad gyventojai nesutinka su
su lietuvių karuomene. Mė džiagą ir pagelbą kareiyiais
džia yra Kaune. Korespon-. vyriausybės užimta pozicija KONGRESAS TURĖS VIE
gina tą karuomene sukurstyti, Lietuviai apturi iš Vokietijos.
NĄ MOTERĮ ATSTOVE.
dentas nei to nežino. O gal politikoje.
kad ji atsisakytų klausyti sa Lietuvių -didžiuma
oficierų
jis tik nusiduoda nežinąs.
vo vadų ir pereitų Lenkų pu yra arba Rusai arba Vokie
Laikraštis Times rinkimų
Muskogee, Okla., Lapkr. 8.
Jei
taip,
tai
jis
yra
Lenkų
sėn.
čiai. Nes iš pačių Lietuvių ne
pasekmėmis perspėja radika — Iš Oklahoma valstijos koninfperijalistų
tarnas.
Plebiscito idėja Vilniaus turima reikiamo skaičiaus iš
lus ir visokios rųšies nerimau- gresan išrinkta viena moteris
apskrityj atmesta. Gen. Zeli- lavintų vyrų, katrie galėtų su
tojus.
}Ą
atstovė, Miss Alice Robertgowski paskelbė, kad trumpoj daryki oficierų korpusą.
PRANEŠAMA APIE ŽUDY
Morning Posi daro palygi son, -restorano savininkė.
ateityj jis sušauksiąs steigia
Savo keliu, gen. ZeligowMĄ ŽYD#.
nimų tarpe prezidento WilsoJą pasveikino su tuo išrin
mąjį seimą, kurih i neisią at skio karuomenėn ineina įvai
no ir Lenino. Sako, abudu e- kimu prezidento-elekto Harstovai visų tautų, Lietuvoj rių ginklų būriai, paimti iš
Sevastopolis, Lapkr. 8. — są idealistu su vienodomis dingo žmona.
gyvenančių, pradėjus Baltijos Lenkų armijos.
Čia pranešta, kad kuomet gen. metodomis, bet su priešingais
jura ir baigus Lida.
Wrangelio karuomenei prisi tikslais. *
PAVOGTA 11 AUTOMO
Lekai turi pasitikėjimo.
v Seimas apspręs šalies liki
ėjo- atsimesti nuo. bolševikų
PILIŲ.
Šitas laikraštis nuomoniaumą. Gal seimas nutars prisi
Vilniaus spėkos turi pasiti spaudimo, iš paimtų nelaisvėn
jungti prie Lenkijos, ar įstei kėjimo tiek savimi, kad jos bolševikų kareivių parinkta ja, jog "Amerikos atmetimas
Užpraeitoje paroje Chicagogti federalį autonominį kraš gali bile vietoj perlaužti Lie visi Žydai kareiviai, tarp ku tokio autokratinio idealizmo
pasau je pavogta vienuolika autotą, stipriais ryšiais surištą su tuvių Liniją. Bet nenori to da rių buvę ir komisarų, ir su duos palengvinimų
1
I'» n
mobį
liui."
Lenkija. Lanjaus galimas dai- ryti. Nes tuomet Anglija su šaudyta.
Matyt, Lenkai be saviškių Prancūzija dar labjaus Len
Be to, sušaudyta visa eilė
Tas Olandams negeistinas
PERTAISOMA OLANDIJOS
kus apšauktų imperijalistais.
klausoma valstybės
bolševikų kareivių Ungarų,
daiktas. Jie nori karaliaus,
KONSTITUCIJA.
Nežiūrint to, gen. ZeligowRumunų, Kinų ir Vokiečių.
Ruošiamasi prie rinkimų.
bet ne karalienės. Ir jei koski pasiuntė Lietuvių karuoVilniaus apylinkėse Lenkai menei notą pareikšdamas, jog
Kalbama apie galimą res kiuo būdu nebus sugalvota
TIGRĖ
SUKANDŽIOJO
publiką.
gauti karalių, galimas daiktas,
gaminasi prie busimųjų sei- Lenkai stovėsią praeito Lie
RANKĄ
konstitucijinė komisija reko
man rinkimų. Tasai pasigami pos mėnesio linijoje, jei toji
Hague, Olandija, Lapkr. 6. menduos monarchiją pakeisti
nimas, sakoma, užimsiąs apie karuomene apsims vesti tary
Aną dieną -irhcoln parke — Paskirta komisija peržiūrė respublika.
porą mėnesių. Nes su dideliu bas.
Olandijos vyriausybė parla
atsargumu prisieis padaryti
Tolesnis Lenkų militarinis žvėrinčiaus 'direktoriaus Par ti ir pertaisyti šalies konsti
sąrašus kandidatų į atstovus. veikimas prigulės nuo tos pa kerio žmona perarti prisig
mentui* rekomenduoja perpus
tuciją. Kalbama, jog ta komi
Matyt, Lenkai be saviekių siųstos notos pasekmių.
sumatžinti skaidrų šalies ar
laudė prie geležinio narvo, ku
sija
ar
tik
nerekomenduos
t
atstttvų seiman mėgins- par
mijos. Sakoma, parlamentas
riam uždaryta Bengalijos ti
~
Vilniaus
Lenkai.
•
traukti i i Lietuvius. Tuogrė. Pastaroji staiga iš ker- monarchiją pakeisti respubli mielai 'priimsiąs tą rekomen
daciją.
met jie turėtų kuo paremti
Vilniaus gyventojai (Lenkitės pašoko ir suleido iltis de- ka/
Šiandie Olandija palaiko
savo pretenzijas. Geras dai- kai arba sulenkėjusieji Lietu sinin moteriškės petin.
Olandiją šiandie valdo x ka
Ji turi 460,000 nuolatinės armijos.
ktas Vilniaus ir apylinkių viai) tvirtina, kad tikrieji Lie
Mrs. Parker tuoja«s paimta ralienė ^Vilhelmina.
Lietuvius iškalno perspėti tuviai visuomet gali duoti rei ligoninėn. Specijalistas gydy vienatinę dukterį 11 ,metų Ju- Veikiantysis karo niinisterisP
idant jie to Lenkų "seimo" kalingų prirodymų, jog jie ne tojas ėmėsi darbuoties, kad lianą. Pasirodė, kad po šitos Pop sako, kad Olandijai už
Vilniuje šalintųsi kaip ko- turi svarbių prižasčių (kaip- apsaugoti .moteriškę nuo su karalienės salį valdys ir vėl tenka 230,000 vyrų nuolatinei
karalienė.
armijai
kios užkrečiamosios ligos, gi!) nedraugingai atsinešti į gedimo kraujo.

Negina Sukurstyti Lietuvos
Karuomene prieš Valdžią

Bet* Turi Jie Žinoti, kad Nepa
vyks Jiems tas Darbas
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Lenkai Lietuvoje Imasi
Nedorų Priemonių
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COUNTRY EDITION

METAI-VOL V.

No. 264

Už TevŲ Žemes Laisvę
Lietuvos laisvė pavojuje!
Mūsų tautos piktas ir nedoras priešas, lenkas imperijalistas, ginkluotas žiaurumo ir karčios vergovės pančiais, ver
žiasi i Lietuvos kraštą mūsų brolių ir seserų vergtų, Lietuvos
laisvei retežių kaltų, brankios gimtinės šalelės Į degėsius ir
pelenus verstų. ,
Nepasotinam GLenkų ponų aristokratų gobšumui, ir norui
kraujo, skriaudos ir ašarų nesimato nei pradžios, nei galo.
Jau Lenko grobuonio vilyčia pervėrė skaudžiai Lietu
vos širdį Vilnių. Pažeista Lietuvos sostinė sunkiai dejuoja po
Lenko aristokrato jungu.
Lenkų ponų apiakintos karuomenės gaujos veržiasi gilyn
į Lietuvos šąli, trypia Lietuvos ramių žmonelių laukus, de
gina kaimiečių grįčias. naikina ir grobia kruvinu prakaitu
ingytus Lietuvio žemdirbio turtus.
Linksta visas Lietuvos kraštas nuo sunkaus Lenkų jungo,
bet nepasiduoda. Su žiauriu mūsų tautos priešu, mūsų sun
kiai iškovotos laisvės engėju stoja į kovą, baisią, kruviną
kovą visi tėvynės Lietuviai.
Karo ūpas ir dainos eina skersai ir išilgai Lietuvos šalelę.
Narsiai Lietuvos karuomenei i talką eina šaulių būriai,
eina ūkininkai, moterys ir vaikai. Kas gali ir kuo gali remia
Lietuvos laisvės ginėjus.
Atėjo Lietuvai rūsti valanda.
Chicagos .Lietuviai; Ar girdit? Į talką prieš priešus mus
šaukia Lietuvos žmonės, šaukia kareiviai, šaukia visa Lietuva.
Aukavome ir davėme, mes Lietuvai gausiai. Kiekvieną
tėvynės reikalą rėmėme širdingai ir uoliai. Savo priedermes
ėjome, kaip tikri tėvynainiai.
Šiandieną kritiškiausiu, visos Lietuvos b'kimą lemian
čiu momentu ne tik kad duokime, bet pilkime pilna sauja, *\
rieškučiomis, aut Lietuvos laisvės aukuro.
Kova Lietuvoje eina ant žut, ar but, tat ir mes, Chica
gos Lietuviai, stokime į darbą, kad Lietuvos krauju ir aša- j
romis iškovota laisvė nežūtų Lenko vagies plačioje kišenėje, j
bet amžiais butų mūsų. Lietuva yra Lietuviams.
Negalėdami šioje valandoje eiti su "ginklu rankoje prieš
grobuonius Lenkus, duokim ginklų tiems, kurie gali.
Visi, kas sveikas, kas myli gimtinės žemelę, dėkim aukas
ne doleriais, bet penkinėmis, dešimkėmis, šimtinėmis. Dievas
duos. užsidirbsim ir da laisvę įgysim, o jei neduosim, ne kiek
paliksim turtingesniais ir da visą amželį pajusime ant sąžinės
juodą nuodėmės dėmę prieš tautą.
Pakelkime Chicagos Lietuvių vardą, sudėkime į dvi sa-. vaiti laiko nors du milijonu auksinų Lietuvos apginimui. Už j
tas aukas su džiaugsmo ašaromis dėkos mums Lietuvos žmones, kareiviai, Lietuvos valdžia ir Steigiamasis Seimas. Dė-j
kos senukai, tėvai, sesutls, kūdikiai, nes jie galės laisvai aoh
gti ir bręsti į garbingus Lietuvos Respublikos piliečius. Dė
kos mums prabočių ir karžygių kapai, kurie už tėvynės lais
vę galvas paguldė, dėkos pilekalniai ir Gedimino kalnas, o |
už vis labjau dėkos mūsų tautos garbė, šventvietė Vilnius. J
Tat brangus Lietuviai eikim i talką Lietuvai.
Visos ir visi: pavieniai ir draugijos į lenktynes! Kas grei.
čiau prieisime prie laisvės vainiko.
y
. Pilkime piliavą ant Lietuvos laisvės aukuro.
Chicagos L. K. Feder. Apskričio jgaUotinialjj
Jonas Karosas,
Kun. N. Pakalnis,
Ižas liekis,
CHICAGOS IR APYLINKES LIETUVIŲ DOMEI.
Chicagos L. K. Federacijos Apskritys susirinkime Lap-i
kričio 5 d., Dievo Apveisdos parap. svetainėje išrinko A g i t a J
eijos komisiją varyti vajui Lietuvos laisvės gynimui.
Kblionijos norinčios gauti kalbėtojų ir informacijų t e g i
tųojaus atsikreipia šiuo adresu:
Agitacijos komisija,
3249 So. Halsted Str.
/
Chicago, UI.
Telefonas: Yards 6062.
ORAS. — Gražus oras šiai
KINIJA PLENUOJA MILŽI
die ir rytoj.
NlfcKĄ UOSTĄ.
Shanghai, Kinija, Lapkr. 8.
— Kinijon atkeliavo Olandi
jos ir Belgijos inžinieriai, ku
riuos Kinijos vyriausybė nu
samdė padirbdinti milžinišką
uostą Haachowe, šiauriniuose
pakraščiuose Kiangsu provin
cijoje*
Padarytu projektu uostas
atsieisiąs 6 milijonus dolierių,
įmant ir geležinkelį, jungiantį
uostą su centrale * Kinija.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė,
nant nemažiau $25,000 Lapkr.
buvo tokia sulig Merchanti
and Truet Co.:
Anglijos sterlingų svarui
Lietuvos 100 auksinų
Lenkijos 100 markių
Vokietijos 100 markių
14
Prancūzijos už $1.00 16 f r.
Italijos už $1.00
28 1.

i

Antradienis, L a p f e
*****

stovėta. , , Kaip tik ne. Straip
LIKTI \l\J KATALIKŲ DIE1TOASTI8 snio
autorius tais dalykais
gyvena. Bet " D r a u g o " redak
cija ištiesų toli stovi nuo
M M kasdiena išskyrus nedėldieniua.
Kauno diplomatijos slėpinių.
PRENUMERATOS KAOTAi
Mųs dienraštis jaučia prieder
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE:
Metams
$8.00 mės ir noro vesti vieną užruFuaei Metų . »mw •ą^t* »K»* « 4J0O
bežinių dalykų politiką su
81 V. VALST.
Metanui . . - • » ••••••••• » w 98*00 Lietuvos atatinkančia ministe
Pusei Metų . . . . ..&•>,«•••• S.00
rija,
bet
ta
ministerija
Prenumerata mokasi IŠkalno. Lai
bendradarbiavimo
ne
te* skaitosi nuo užsirašymo dienos to
M nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir nori. Todėl' " D r a u g o " pas
•enas adresas. Pinigai geriausia sių tangos susitarti
nueina nie
sti iSperkant krasoje ar exprese *'Money Order" arba įdedant pinigus į kais.

"DRAUGAS"

registruotą laišką.

"Drangas" Publishing Co.
2334 S. Oakley A ve. Chicago.

LAIŠKAS REDAKCIJAI.
Kaunas, Rugp. 5 d. 1920.
(Gauta Cliicagoje Lapkričio
4 d. 1920.)

i

• i
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Gerbiamoji Redakcija.
Birželio m. 29 dienos 153
" D r a u g o " numeryj straipsnio
"Lietuva ir Prancūzija" au
torius padavė netikslių ir neatatinkančių faktams žinių.
Kad nepalikti visuomenės su
klaidintos, prašau įdėti savo
skiltyse tų žinių atitaisymą.
1) Straipsnio autorius nori
iš rodyti, kuri santarvės val
Prancūzijos politika karo
stybių Lietuvai yra palanke
pabaigoje ir taikos tarybų mesnė ir kuriai jų mums Lietu
Jįj ėjo taip, k a i p kreipė Cleviams reiktų daugiau reikšti
.menceau. Ta politika aiškiai ir
pasitikėjimo.
Jo
nuomone
tankiai parodė, kad jai rupi
Prancūzija daugiausia mums
Lenkijos tikslai įvykinti, o ne
yra padėjusi ir joje mes turė
tautų laisvė ir tarptautinė tei
tumėm ieškoti tokios pagelsybė. Tas mintis " D r a u g a s "
bininkės. Britus stengiasi nu
išreiškė savo redakcijos straipeikti ir atitraukti Liet. nuo
.psniįe tilpusiame N. 113. Tos
jos, Į ateitį nežiūrėsiu, jų sie
mųs mintys nepatiko Lietu
kiamų tikslų nesieksiu. Imsiu
viui veikliai dirbančiam mū
tik įvykusius faktus. Faktai
sų užrubežinės politikos dir
mums viena terodo: lig šiol
voje. J i s mums atsiuntė raš
rėmė mus vieni Britai. Daug
tą, išdėdamas visai kitokias
jie mums gero yra padarę. Jie
mintis. Papratę duoti progos
sustiprino mūsų politinę pa
, žmonėms ne vienaip su mumis
dėtį, kad pa v. pirmi pripažin
mintijantiems išreikšti jų nuo
dami mus nepriklausoma val
mones, mes ir patalpinome
stybe de fakto. Iš Prancūzų
gautąjį Mš Paryžiaus raštą,
mes draugiško palankumo lig
uždėdami antgalvį ' ' Lietuva j įįį{ į £ ^ ~
f^Mt^bZ
ir Prancūzija". Tas raštas
kai ir mūsų likimą su jų liki
tilpo trijuose " D r a u g o " nu- mu stengėsi pinti. Lietuva no
mariuose 151j 152 ir 153, Bir ri laisvai ir prietelingai gy
želio 26, 28 ir 29 dienomis. venti su visais kaimynais ir
Straipsnio pradžioje buvo aiš visomis valstybėmis ir gy
kiai pažymėta, kad jis ne vens, jei jos bus su mumis nu
" D r a u g o " redakcijos rašytas. sistačiusios prietelingų santy

Del Krupavyčiaus
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Amerikos laikraščiai, nors
rūpestingai siunčiami, netvarkiai pasiekia savo skaitytojus
Lietuvoje. Spėjame, kad ger
biamas M. Krupavičius gavo
mųs 153, ^o negavo 151, tode!
;• mintijo, buk jam nepatinkan
tis straipsnis yra mųs rašy
tas. Del tų pačių susisiekimo
trukumų pa'sidarė, kad ir Kru
pavičiaus
laiškas,
rašytas
mums 5 Rugpjūčio, atėjo į
Chicagą tik 4 Lapkričio, iš
buvęs kelionėje tris mėnesius
be vienos dienos.

Tautos Fondo Vajus Prasidėjo.
Kolonijose didis sujudimas.
Nuo Lapkričio 1 d. prasidė
jo Tautos Fondo vajus Lietu
vos nepriklausomybės apgy
nimo /reikalams. Visos Lietu
vių kolonijos, kurioms pas
kirta tam tikra pinigų suma
sukelti, tuoj meskite viską į
šalį ir rinkite aukas šautu
vams, kulkosvaidžiams, kanuolėms.

Kuri

kolonija

savo

kvotos nesurinks, Lietuva tai
žinos, Lietuvos ne tik kaimo
berneliai balnoja žirgelius ir
karužėn joja, bet ir Steigia
mojo Seimo nariai, ministe
riai, kunigai, studentai ir mo
terys siūlosi, kad tik ir joms
duotų progą pasitarnauti .sa
vo močiutei Lietuvai, stojant
į karuomenės eiles.
Mes, amerikiečiai, žiūrėki
me, kad Lietuvos karuomenei
ginklų nepritruktų. Visi įsi
kinkykime darban, kad Tau
tos Fondo vajuj per Lapkri
čio ir Gruodžio mėnesius su
rinktume bent $100,000 ir
kad kuodaugiausia Lietuvos
Paskolos bonų išparduotume.
Brooklyn, N. Y., Lietuviai
jau gerą pradžią padarė. Savo
kvotą greit išpildys. Apreiš
kimo P-iės Šv. par. jau ir vir
šaus turi; Karalienės Aniolų
par. salėj, Spalio 31 d., kal
bant kun. J . Petraičiui, mažas
būrelis suaukojo $419.60. Pa
skolos išpirko $850. fiv; Jur
gio par. salėj, C. Brooklyne,
ir-gi Spalio 31 d., kalbant L.
Šimučiui ir A. Valanti'ejui,
neskaitlingas būrelis sudėjo
net 355.25 ir bonų kiek par
duota. ,

•—•*—

T

Kova už Tėvynę.
Bet žiūrėkite kas Jeraey
City, N. J., darosi: Spalio 31
d. kalbėjo patsai klebonas
kun. Krasnickas ir Nevarkietis A. Staknys ir tuoj, kaip be
matant, sukiota tautos aukuran tūkstantis dolierių, o atei
nantį sekmadienį du syk tiek
žada sukloti. J u k nedaug rei
kia, kad ir Brooklyną su
pliektų. Valio, už tai!
O Weetfield, Mass. žiūrėki
te, ką padarė: vienu sykiu su
dėjo $4^2.25 ir tuoj prisiuntė
centran.
Chicaga ir-gi bruzda. Daro
ma dideli prisirengimai, kad
kuodaugiausia šautuvų Liet.
kareiviams supirkus. Cicero,
IU., Lietuviai pirmutiniai sa
vo didelę auką L. R. Kryžiui
prisiuntė. Kitos, didesnės ko
lonijos ant ciceriecių papyko,
kam joms už akių užlindo. Įsivaizdinkite tiktai, "ciceriečiai visą tūkstantinę jau pri
siuntė! O juk dar ne viskas,tik
pradžia.
Lietuviai mųs broliai Lietu
voje viską dabar tėvynei ski
ria: turtą ir net gyvybę! Mes
ir-gi negalime nuo jų atsilik
ti, nes esame tos pačios mo
tutės vaikai; iš mųs gyvybės
nereikalaujama tik dolierių,
darbo. Skubėkime visi darban,
nes gaišuoti nėra kada, kuo
met Lenkai giliau ir giliau į
Lietuvą eina. Visi dabar žino
kit, kad kas greičiau aukoja
— šimteriopai aukoja. Skubė
kit!
K. J. Krušinskas,
Tautos Fondo sek r.,
222 8o. 9th Street,
Brooklyn, N. Y.

9, 1920

Buchleris Lietuvos Vokie
čiu, gyventojų vardu pareiš
kia, Lietuvos Vokiečiai Lietuviams savo nepriklausomybę
kovojant visur užjausią ir jaadėsią ligi paskutinos Lietuvą
nuo Lenkų puolimo ginti.
Rachmilevidius Žydų tautos
vardu tą patį pareiškia.
Akmeniškis (kr. d.) Aš čia
kalbėsiu tų tūkstančių žmonių
vardu, kurie rinko; kaipo be
namis turėjau progos N mano
bendroluomių

darbo

net žili seneliaį su kirviais
ir dalgėmis eina prieš Lenkus.
Mūsų laisvės gynimo obalsis
po plačią Lietuvą galinga daiaa suskambės, kaip skamba
Lietuvės mergaitės daina sa
vo mylimajam: "Balnok, ber
neli, bėrą žirgelį, keliauk va
duoti savo šalelės." Ir eis jos
bernelis-dobilėlis laisvės dai
ną giedodamas nelabo priešo
Lenko iš savo y žemelės vytų
(Didžiausi plojimai). Lenkų

žmonių baisenybės mūsų pasakos

ani-
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Dr. L E. MAKARAS
Lietuvyi Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 10800 80. Mkhigan A ve..
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 Iki 4 po
piet, S:tO iki 8:30 vakare.
Residencija: 10538 P e n y A ve.,
Tel. Pullman 842

J
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J. P. WAITCHES
ATTORNEY AT LAW
LIETUVIS ADVOKATAS
Vai. Vakarai* 7 iki 9.
Nedėliomis 11 iki 1.
£4608 S. Ashland Are. Chicago, DL|
Phone Yards 1063

Auo Siaulii) ligi Kretingos pa žius minės. Žilas senelis atsi
žinti. Tįe žmonės klausinėja vedęs už rankos mažą valke
PRANEŠIMAS
manęs ar mūsų Valdžia tarp lį ir rodydamas jam apsama
Dr. M. T. STRIKOL'IS
tiek pavojų susikūrusi dabar nojusių pelenų krūvą sakys:
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Perkelia ofisą į People Teatrą
nesugebėtų iš šio vargo iš žiūrėk, vaikeli, čia Lenkai ki 1616
W. 47th St.
.Tel. BooL 160
bristi J i e klausinėja, kiek ilgai tąsyk sudegino mūsų lįemelį; Valandos: 1 Iki » po pietų. 6 iki 8
vak. Ncdčl. 10 lkl 12 ryte.
jiems reikėsią kęsti baiinės, vaikeli, saugok užaugęs savo
Res. 2014 W. 43rd Street.
Nuo ryto iki p i e t
kad svetimi puolėjai įų turto šalelę, kad vėl nebeateitų Len
Tel. McKinley 263
neišplėštų. Lenkai ieško ir kas savo purvina koja min
randa draugų Europos galy džiotų (Did. plojimas visoje
bių tarpe, ar nelaikąs ir mums salėje).
Telefonas Pullman 8M<
sau draugų ieškoti, kurie ne
Bičiūnas (kr. d.) labai są
Dr. P. P. ZALLYS
tuščiu žodžiu, bet reale pajė moningai sukritikavo 89c. de
Lietuvis Dentistas
ga padėtų mums apsiginti.
mokratus, del jų pasakytųjų
10801 So. Mkhigan Avenue
Roselaad, IU.
Natkevičius (s. 1.) Mūsų čion kalbų ir neaiškaus vals
VALANDOS: 9 ryte Iki 9 vakaro,
ei. Pullman 342 ir S180.
didžiausias skaudulys visuo tybinio nusistatymo. Soc. dem.
met buvo ir tebėra Lenkai. sakė B., kaip tie vorai nuolat
Kad štai ir dabar, visos tau audžia iš savęs visokių prasi JM MHMMKMMIlMIBIlimBfflBifflMMHMMHŪMB %
*
tos ginklą padėjusios ima manymų voratinklius ir jais \
kultūros darbą dirbti, mes tu kartais nusileidžia net lig pat
rime biaurų kaimyną, Lenką, patrijotizmo, bet kaip pajunta
1900 S. Halsted Str.
ir su juo nuolatos kovoti. ką nors nemalonaus sau, tuo
Tel Canal 2118
Klysta
Lenkai,
manydami jau — karapai ir vėl užsikaValandos: 10 ryto iki % vakarą
paroja
į
savo
tinklų
kertelę.
mus taip pigiu būdu paverg
Gyvenimas
2811 W. 63rd Str.
ti. I r Vilniaus Žydai šiandien
Ruseckas įs. 1.) siūlo šios
Tel Prospect 8444.
aiškiai pasisakė: kol mes gy dienos kalbas po Lietuvą kuovi, Lenkai į Vilnių daugiau plačiausia paskleisti, toliau
nebeateis. (Did. pi.)
kas tik .pajėgia stoti karuo- | g
—
—-Į
mm•
j,
J
TA. PETKATIS
S. FABIJONAS
Kairys (soc. d.) Išparodęs menėn Tėvynės gintų.
Lenkų nedorybę smarkiai iA. PETRATIS & CO.
Po pusės valandos pertrau
Mortgage Bank
ma kritikuoti mūsų Valdžią, kos svarstoma pereinamosios
KEAL ESTATE—ENSURAlfCK
busią j i nieko
nedaranti formulos ir St. Seimo atsišau
European American Bureau
Lietuvos darbininko buvini kimo į visuomenę projektai.
Siunčia Pinigas, Parduoda
pagerinti, vien tik laukianti Seimo didžiumos priimta ši
Laivokortcs
KOTARIJUŽAS
malonių iš vakarų Europos tokį rezoliucija: " S t . Seimas
800 w . 85th £ '.
Ghloago, m
galybių, kurios tiek jau sykių išklausęs nepaprasto Vyriau
Telepaone Bonlevard 811
»
•
» » » • • » » » » .
esą
Lietuvius
prigavusios
sybės pranešimo del įvykusio
duodamos Lenkams progos sa
. rn
iš Lenkų pusės Lietuvos Val
f
vo kaimynus pulti. T a pačia
S
stybės neitraliteto sulaužymo, / =
mūsų frontą išėjo į Seinų ir Kairio tema kalba dar Kuz
pilnai pritaria* Vyriausybės
Druskininkų liniją, kad užė minskas (s. 1.) ir Daukšys (s.
padarytiems ir daromiems žy
LIETUVIS
jus Rusams užpakalin Gardi d.)
giams kraštui apginti. Vy
GYDYTOJAS IR C H I R I R G A S
no srity. Mūsų yra nuostolių.
Ofisas Ir Gyvenimo vieta
Krupavičius (kr. d.): Lietu riausybė pasitikėdamos siūlo
8252 South Halsted Street
Pirmininkui kviečiant visas va amžius velka vargų naštą.
Ant virfiaos t niveraal State Bank
imtis visų teisėtų priemonių
Valandos
nuo 10 iki 12 ryte; nuo
Seimas atsistojimu pagerbia Visa jos istorija jos sūnų
2
iki
4
po
pietų: nuo 7 iki f vak.
Respublikos laisvei ir Nepri
žuvusiųjų Tėvynės gynėjų at- krauju rašyta. Lietuvio sie
Nedėliomis nuo 10 iki 3.
klausomybei apginti, nutarė
Telefonas Tards SM4
mintį.
la ilgus metus prislėgta, ža kreiptis į Lietuvos piliečius
Šleževičius (s. 1.) Var rija rusėjo. Atėjo šitai 1914 atatinkamo turinio atsišaukir
fy
gams užplūdus, mes štai girdi —15 m. ta Lietuvio sielos ža
"Vienybė." Phone Seeley 7439
mu.
me mus darbo žmonių rinktos rija viso pasaulio akyvaizdoDR. L M. FEINBERG
Vyriausybės balsą. J i šaukia je skaisčia liepsnele sužibėjo.
Gydo
specialiai visokias vyrų ir
PIRKITE
moterų
lytiškas ligas.
mus, ne svetimų žemių pulti, Lietuva pradėjo tverti kultū
2401
Madison
St., kampas WesLIETUVOS PASKOLOS
tern
A
ve.,
Chicago.
bet savo šalies ginti. Tą jos ros gynimą. Bet tam stojo
/
BONUS
Valandos: 2—4 po piet: 7—9 vak.
balsą visa mūsų tauta palai skersai kelio senasis jos kūno M a ^ B a ą « M a M w « w a M i a a B a M M j i
kys, ir kaip vienas žmogus sto piktšašys :— Lenkas dvarinin
sime savo Tėvynės ginti. Tegu kas, legijonų pagelbos pasi
visas pasaulis žino ir girdi, ir kvietęs, Judos išdaviko ranka
mes, kaip anuomet Vokiečių siekia mūsų Tėviškėlę nevydoPerkėlė savo ofisą po num.
!
ADVOKATAS
užpulti Belgai/ visi stojo savo nams Lenkams išduoti. Lietu4729 So. Ashland Avenue •
Ofisas Didmiesty j :
žemės ginti — ir mes taip, o viai nieko^svetimo netrokšta ir
Specialistu
ne kitaip elgsimės. Visas pa negrobia, bet štai Lenkai bj DŽIOVU, MOTERŲ i* VYRU LIGŲ I 29 South La Salle Street
Kambaris 824
•
saulis lai žino, kad l e n k a i ga auriausius melus
skleidžia, Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo
Telefonas: Central 6880
vę ginklus iš vakarų Europos kad Lietuvių inteligentų sau 2 iki 5 po pietų: nuo 7 iki 8:80
galybių, juos suvartoja ne jelė įsimaniusi Lietuvos^ Vals vakare. Nedėliomis 10 iki 1.
Vakarais, 812 W. 33rd St.
Telefonas Drezel 3880
savo valstybei ginti, bet nekal tybę tverti ir net Lenkų žemes
Telefonas: Yards 4881
!
tų žmonių kraujui lieti. Mes grobti ir Lietuvių liaudiį jo
visį turime būti pasirengę li kios Lietuvos Valstybės neno
gi paskutinos savo šalį ginti. rinti; tai melas! Ateikite ir pa
Tel. Yards 6666
Drover 8448
Kam nebeužtenka šautuvo, tas klausykite, ką prieš Lenkų
Dr. V. A. SZYMKEVICZ
tegu ima kirvį, dalgį ir stoja nedorybę kalba Lietuvos liau
\ Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir
3197 So. Morgan Street
savo žemės ir turto nuo Len dis. Čia iš šios tribūnos šiuo
Akušeras.
CHIOAGO, ILLINOIS
3208 S. Halsted St. Chicago.
kų dvarininkų ginti. Šiuo sun sunkiuoju metu pasigirdo vi
Telefonas Yards 5032
Valandos* 10—12 ii ryto 1—2 ir
kiu metu turime žiūrėti, kaip sų Lietuvos partijų žmonių
j "6—8 vakare Ned. 10—12 iš ryto.
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto:
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
atsikračius pavojaus, kuris ga mintys ir nusistatymas Tėviš
«—
mis nuo i iki 8 vai. vakare.
lėtų ir iš vidaus mūsų Valsty kėlę ginti, tik mes negirdime
bės kilti: visi dvarai Lietuvo užuojautos žodžio iš St. Sei
je, tai Lenkų agentų, šnipų liz mo Lenkų frakcijos, (šauks
Phone Canal 25?
dai, juos turime saugoti ir tė- mai salėje: tai Judos išdavi
myti. Su mumis eina ir Žydų kai!) Lenkai seka sugriuvu
tauta, kurios kraują Lenkai sios Rusijos pėdas ir nori ry
Lietuvis Gydytojas Ir
nevienoje vietoje nekaltai iš ti svetimas tautas, tarp tų ir
Chirurgas
liejo. Mes mokėsime parodyti mus praryti,, bet tikrinu, kad
1881 So. Halsted Street
kaip trokštame laisvi ir ne jie. pasprings. Mūsų tautoje Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 fkl 4
fiiriiuiiiMiiMiuiiiiuimiiuuuiiiiiiiiiiiiii
po^piet. 6 iki 9 vakare.
priklausomi gyventi.
(Did. yra gyvybės, tų mes jaji am
Resid. 1188 Independmce Blvd.
plojimai).
Telefonas Yan B e n u 184
žių bėgy esame parodę. Nese
nmmmmm*w
mm
Toliau, ta pačia tema kalba nai raudonosios armijos gau
Tai. Drover 7042
Valaitis, Chddikstnė ir ūkinin jos buvo mūsų šalį užplūdę
Rasas Gydytojas ir Cblrargas
kų vardu Kriščiūnas (kr. d.): bet- Lietuviai pajėgė juos iš
SpeciJaUataa Moterilka, Vyriškų
LlATTUVlS
DEST1STA8
savo
žemės
išvyti.
lietuviai,
Lietuviai nieku būdu nebeduo
Valkų tr visų chrhntfk.ų l i g ų
|Valandos: nuo » ryto iki • vąk.
VALANDOS:
t o J į l l «ftp V ^ p o
tus sau Lenkų jungą uždėti ir žjno k^ ir -Lenkai ateidami
Seredomia f u o 4 : lig 9 vakarą
pietoj 7—8 vak. *<*ėtta*lą 1 8 - 4 8 d,
4712 SO. ASHLJUTD A T O j r U *
visi kaip vienas «tos Tėvynės jiems >neša, užtai jau pietų
Ofisas 8884 So. f l Į s t ą d St,,
arti 4 t , 408 Gatvra
gynėjų eilėgna.
Suvalkijoje t«ko matyti kaip

Rugsėjo 25 d. Pirmininkau
ja Stulginskas. Posėdyje daly
vauja visi ministeriai ir Val
džios atstovai, Prancūzų agentai. Pirmiausiai kalba ministerių pirmininkas K. Gry
nins: Gerbiamieji Seimo atsto
vai! Paskutiniųjų dienų atsi
tikimai verčia mane jums
paaiškinti šių dienų padėtį.
Lenkai Rug. 23 d. atsiuntę
Lietuviams grūmojančią ir me
lagybių perdėtą notą, kurio
je sakosi dabar pasilieka sau
teisę su Lietuviais veikti kaip
jiems, Lenkams tinka.Tuč tuo
jau mūsų Užsienių ministerio

kių.
2) Autorius kaltina Seimą
už statymą kandidatais į už
sienio reikalų ministerius Na
ruševičiaus ir Balučio. Ir čia
neteisingai nušviesta.
Pir
miausia sulig mūsų laisvo
sios konstitucijos seimas ministerių neskiria. Jis išrenka
tik prezidentą,
prezidentas
nuo savęs paveda vienam žmo buvo jiems pasiųsta ir gi no
gui-ministeriui
p i r m i n i n k u i ta. Lenkai tuotarpu nieko ne
sudaryti kabinetą ir paskui belaukę iš pasalų puolė mūsų
jį tvirtina, ar atmeta. Jei tad karuomenę ir įėjo į neginčija
tie žmonės ir butų statomi mąją Lietuvos teritoriją nuo
kandidatais į ministerius, tai Seinų ligi I^erkinės. Mes esa
jau ne seimo kaltė, jei tai bu me užpulti ir mes turime gin
tų, žinoma, kaltė. Antra, Ba tis! (Dideli plojimai salėje).
lučio kandidatūros į ministe Toliau kaibaKraštoApsaugos
rius niekas nekėlė. Ar teisin minlsteris
Žukas: Praneša,
gai autorius nušvietė Balučio Kalvarijos derybos su Lenkais
ir Naruševičiaus politinę ori- niekais nuėjo. Leųkai pastatė
jentuotę aš nekalbėsiu.
tokias sąlygas, kurias priėmus
3.) Autorius kaltina mane atsižadėtumėm mūsų neitraliir kitus seimo narius už ne teto ir Valstybės teisės, kada
mokėjimą įvertinti užsienio mes to priimti negalėjome,
simpatijų, brukdamas į mano Lenkai puolė mus ir pralaužę

Kaip mes nesiginčijom su
J u o tautiečiu, kuris rašė apie
reikalą Lietuvai labiau kryp
ii prie Prancūzijos negu prie
«Anglijos, taip nesiginčysime
* su Krikščionių
Demokratų
Partijos pirmininku mintijan
čiu priešingai. Mųs nuomonė
skyrėsi nuo abiejų.
Mums išrodė, kad reikia
* remtis Tautų Sąjunga ir sau
gotis Lietuvos neprigulri.ybčs
įpainiojimo į sutartis su ga- lupas šiuos žodžius: "Mums
. lingaisiais. Bet 10 Rugpjūčio. neprivalo rūpėti užsienių sim mis, tikrai mūsų kaipo valsty
* 15 Rugsėjo ir 26 Spailo Tau patijos... Mes neprivalom eiti bės butų nebuvę. tų Sąjungos ir jos rėmėjų po kur mums patiems simpatin
Tokius klausimus kelti,, gvil
l i t i k a pasirodė taip aiškiai g a . " Tokių žodžių niekad ne denti ir daryti išvadas teisin
kenksminga Lietuvai ir taip su pasakęs nei aš, nei by kas gai sudėti gali tik tas, kam
apgaulinga visiems nenorin kitas Seimo narių. Jei paga- yra žinomas visas mūsų poli
tiems kitų skriausti, kad mes j Uos ir butų pasakyta kas nors tinis ir diplomatinis- gyveni
turėjome atsižadėti savo pa panašaus, tai jų prasmė reik mas, su visomis jo smulkmeno
žiūros.
tų aiškinti ne teksto, bet kon mis. Aut., matyt, toli nuo jo
Prieš galą gerbiamasis Stei- teksto ir faktų šviesoje, kas stovėta, del to ir prieita prie
.giamojo Seimo narių vedėjas turi būti daroma visų rimtų tokių tendencingų ir klaidin
rašo: "Tokius klausimus kel kritikų. Seimas pakankamai gų išvadų.
ti, gvildenti ir daryti išvadas vertina užsienių simpatijas ir Keistas ir šiurkštas autoriaus
* teisingai gali tik tas, kam yra jas brangina, bet gyvenimas tonas ir kaikurie išsireiški
žinomas visas mūsų politinis parodė, kad daugiausia mos mai, bet tai palieku autoriaus
•ir diplomatinis gyvenimas su galim pasitikėt tik savo tauta. sąžinei.
visomis
jo smulkmenomis. Jei savo * darbuotę būtumėm
M. Krupavičius,
Autoriaus, matyt, toli nuo jo rėmę tik užsienio simpatijo
St. Seimo narys.
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NBWARK, N. J
•

400,000 auksinų ($6,150.00)
Liet. šauliams, kad į skutus
sudirbtų Zelgowskį ir jo
plėšikus.

s

BRAOGRS

nežinia kaip galį būti. Jeigu
mes nupirksime ginklų L.
šauliams, tuomet Zelgowskis
bus apsuptas ir suimtas. Šau
liai neduos jam išeiti iš Lietu
vos"! (ilgas delnų plojimas).
Toliaus sako: "Šiandie mums
reikia aukoti šauliams, duoti
jiems šautuvų, kardų. Šios die
nos aukos už poros dienų per
simainys į ginklus ir trumpu
laiku šaulių būriai su tais
ginklais plieks Lenkus lauk."
Jam pabaigus kalbėti, tuoj
pradėjo eiti vyrai ir moterys
prie .stalelio, kur buvo užra
šomi aukotojų vardai. Sujudo
visa publika. Kas ką turėjo,
tą atnešė. Per visą bruzdėjimą buvo galima matyti žmo
nių akys'e tik vienas pasiryži
mas — gelbėti Lietuvą. Vėl
pasipylė didelės sumos pinigų.
Vieni duoda dešimtines, kiti
penkdešimtines,kiti šimtines, o
atsirado ir tokių, kurie auko
jo net $200.00. Stalas buvo už
verstas ne vien pinigais, bet
ir bonais po $50.00 ir po $100.
Apart to, radosi čekių ir ben
drovės šėrų. Žodžiu sakant,
nei vienas nenorėjo pasilikti
nuo aukojimo šauliams.

ras, kurio programą išpildė
vaikučiai.
Drilius " Peteliškė" buvo
dideliu vakaro
papuošalu.
Mažytės mergaitės, peteliškių
rūbuose, darė malonų įspūdį,
ypatingai dabarties rudens
laike, kada jau šiltoji vasarė
lė praėjo, o čia matai dar pe
teliškes skraidant ir jautiesi
kaip žaliojancioja, laukoje tar
pe žydinčių gėlių.
Buvo dainų, skambinimas
pijano, monologų ir deklemacijų. Viskas išpildyta gerai,
gražiai. Tai nuopelnas Sese
rų Kazinueriečių. Jų sudary
toje programoje tik gali
justi gražią lietuvišką kalbą,
ir grožiesi lietuviškomis apie tėvynę dainelėmis.

niiiiiimiiiiiiHiiiiiiiiiiiii

CICERO. ILL.
Šiuomi pranešame, kad Tau
tos Fondo ir L. R. Kr. rem. sky
rių yra šaukiamas svarbus susi
rinkimas pirmadienyj, Lapkričio
8 d., 7:30 vai. vakare, Šv. Antano
par. mokyk, kambaryje.
Visi nariai ir kas* tik užjaučia
te prakilnam darbui, ypač tėvy
nės Lietuvos likimu rūpinatės, esate kviečiami atsilankyti šin susirinkiman, nes turime aptarti
daug dalykų.
Valdyba.

Saupkikiiripįimą

Automobiliai s

Kada kankinies
del galvos
skaudėjimo, kada regėjimas stlnsta skaitant, siuvant ar tolyn
žiūrint — tai reigkla, Jo« pri
valote krelpties į manę klausti
patarimo del jūsų akių; mano
M metų patyrimas suteiks
jums geriausi patarnavimą del
Aldų, Ausų, Nosies Ir Gerklės
Ligos gydoma specljalisto,
W. F. MONCRUFF, lf. P .

LIETUVOS GYNIMAS §
M M

Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gynimą.
Žaibo greitumu reikia susisiekti, susinešti su įvairiais
centrais. Geresnieji aį^Ji^I paimti "Geležiniam Vil
kui." Kaip žuviai vandens, taip Lietuvai reikia au
tomobilių.

Išgirdę savo brolių pagelbos
šauksmą iš anapus atlantiko,
JOHN J. SMETANA,
newarkiečiai, nieko nelaukda
PAIEŠKOJIMAS.
AKIŲ SPECIJALISTAS
mi, pasimovė augštyn ranko
1801 8. Ashland Ave., Chicago.
Aš, Antanas Tvarunavieius, gy
ves ir griebėsi tėvynės gelbė
kertė 18tos gatvės; S-Cios lubos
Amerikiečiai, šarvuodami "Geležinį Vilką," pirk
venantis dabar Šančuose, Kaune,
Karabaris 14-16-16-17
jimo darbo.
dami šautuvų, prisidėdami prie steigimo Perkūno ar
Didžioji Plento gatvė 25 N., bu
Viršui PLATTS aptiekos
tilerijos ir Erelio oro laivyno, įtaisykite Lietuvos gy
Daug kartų šios kolonijos
Tėmykite mano parašą.
tas 5, paieškau savo tikro brolio,
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9
nėjams automobilių.
tėvynainiai pasižymėjo savo
Juozo Tvarunavičiaus, iš sodžiaus
vak. Nedėllomls nuo 9 ryto iki
patrijotiškumu, bet pastarųjų
12 d.
Biliūnai, valsčiaus Skiemio, pa
Lietuvoje geras automobilius kainuoja $1,000. Adieni) veikimas nieko nereiš
rapijos Baisogalos, sunūs Domi
merikieciai, sudarinėkite tūkstantines, kablegramu at
kia prieš aną dienų atlikta
siųskite į Lietuvių Prekybos Bendrovę Kaune ir tą
Kalbėjo kun. prof. Bučys. ninko. Motinos vardas Utilija iš
J arba.
pat dieną automobilius bus inteiktas nurodytai orga
Jis, kaip ir visuomet, suteikė Poeevičlų giminės kilusi. Jisai
Telefonas Boulevard 91M
nizacijai.
Kuomet newarkieeiai išgir
daug naudingų patarimų, lin pats ar kas jį žino meldžiami
do, kad Lietuvos sostinė Vil
kėjo išplėsti Akad. Rem. Dr- suteikti man mano brolio adres^
Intaisykite automobilių Lietuvos Gynimo Komi
1
Didelio
vargo
spaudžiamas
pra
nius per Zelgow.sk' :> provoka
tetui, Šauliams ,Kražto Apsaugos ministerijai, geneją ir pastatė klausimą, ar Ci
DENTISTAS
šau mane gelbėti pinigais, nors
raliam štabui, Lietuvos Raudonajam Kryžiui ir tt.
cija vėl pateko į Lznkų nas
cero skyrius pasiduos kai-ku- visai mažomis sumomis Bedarbė,
SS81 South Halsted Street
Valandos: f—12 A. M.
rus, tuoj vis pradėjo bruzdėti.
riems Chicagos A. R. sky liga, sužeistas karo metu, be svei
Kuri kolonija pirmutinė intaisys automobilių Lie
1—6; 7—8 P. M.
O kuomet išgirdo, kad Lenkai
riams, kurie yra didesni. At katos, esmi. Tremtinių iš Rusijos
tuvos gynimo organizacijai f
kėsinasi ir ant Kauno, tuo
sakyta " N e " . Ir esu tikra, pargrįžusių ją jau į tūkstančius
Tame reikale susižinokite su
met pradėjo nerimti ir gal
kad Cicerietės ištesės ir ne siekia, fabrikai stovi, naujų dirb
voti, kaip geriausia butų su
liks nei vienos moteries, kuri tuvių neįtaisoma, maistas brangus.
teikti paramą savo broliams,
neįsirašytų A. R. dr-įon. Mo Sviesto svaras 24 auksinai, geres
Praktikuoja S9 metai
kurie priversti buvo eiti
kestis, kaip žinote, visai maža nės duonos svaras 1 rublis 30 ka
Ofisas 2149 So. Morgan St.
peikų,
10
kiaušinių
11
auksinių,
mirtinon kovon, ginant savo
Kertė
S2-qp St.,
Chicago, 111.
— 1 dol. į metus.
(LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĘ)
bulvių pūdas (40 svarų) 7 rub
SPECIJALISTAS
žemę nuo dvarponių Lenkų
Sekantis A. Rem. skyrio su liai ir daugiau. Nėra įstaigų ku Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
valdžios. Nors ir toli atsisky
niškų ligų.
sirinkimas bus Lapkr. 15 d. rios galėtų visus sušelpti.
OFISO
VALANDOS:
Nuo 10 ryte
rę nuo savo prigimtos šalies,
Vienas žmogelis (paprastas Tikiu, jog moterys jo nepa
Iki t po pietų, nuo 6 iki 8 valan
Su pagarba,
vienok šios kolonijos Lietuviai darbininkas) aukojęs $200.00
dą vakare.
mirš. Ištiesų turėtume didžiuoAntanas Tvarunavieius.
Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrininkai ypač priNedėllomls nuo 9 iki 2 po plet
parodė, kad tėvynės meilės nenorėjo duoti savo vardo
ties, jog galime būti rėmėjomis
Telefonas Yards §87
• valėtų visose kolonijose šitame reikale pasidarbuoti.
tiek turi, kiek anie, kurie rinkikamas ir atsistojęs gar
tokios prakilnos įstaigos, kaip Didele parapija paiefiko gero Tar- *
Šiandien grumiasi su Lenkais siai šaukia: "Aš neaukoju del
Konininko. Turi mokėti gerai valdy
Šv. Kaz. Vienuolynas,
ti didelius vargonus ir vesti dideli
už tėvynės laisvę. Newarkie~ savo vardo! Mano širdis plyš
chorą ir mažųjų chorą. Išlygos geros • •
- - - . —K
Dar
kalbėjo
kun.
Serafinas
S
Atsišaukite
iiai žino, kad visi Lietuvos ta, kuomet mūsų Lietuva
Phone Cicero 5963
"Draugo" Red&kcJJon.
vyrai iki 45 metų amžiaus įs teriojama Lenkų. O kad aš ga- ir inųa klebonas. Jiedu yra
DR. A. P. GURSKIS
2334 So. Oaklty Aveniu*.
LIETUVIS DENTISTAS
(J. K.)
tojo Lietuvos
karuomenėn lėčia dabartiniu laiku atsisto ir-gi dideli rėmėjai šios drau
%
4847 W. 14th Street Cor. 49th Ave.
ginti jos nepriklausomybę. Jie ti su ginklu prieš tuos nela gijos.
Cicero, W.
REIKALINGA.
Hours: 9 A. M. to 9 P. M. Except
lino taip-gi, kad civiliai, mo bus Lenkus!"
Įrengimu šio vakaro dau
iiitftiimiffNifflinfHiiintiittiiiniifiiiiiiitiiiitiiiiitiiiiiiiiuiiHiiiiiHiiHiifitiifii
Mergina prityrusi pardavi Sundays & Wednesdays.
terys ir senukai įstojo j šau
giausia
pasidarbavo
p-lė
A.
Kitas vyras buvo aukojęs
nėjime, drabužiu krautuvėj.
lių būrius ir kad prisiekė pa $100.00 ir norėdamas dar au (irieaitė, p-nia Ona Rimkienė, Turi mokėti Lietuviškai ir
^—
dėti Lietuvos valdžiai apsi koti, bet neturėdamas dau Šileikienė ir Raškienė. Vardu Lenkiškai. Atsišaukite t
ginti nuo. impefijalistų Lenkų. giau pinigų, atnešė čekį ant 8-to skyr., tariu joms širdin
Jogei nuo 1-mos dienos Lapkričio (Nov. 1920. Masu
THE STAR
giausią
ačių.
Pirm.
LIETUVIS
ADVOKATAS
Newar kiečiai
žino
dar-gi, 9000 auksinų (pinigai banke,
Iz. Nausieda, savininkas
Ofisas bus perkeltas į nauja vieta.
Ofisas Didmiestyj
kad Lietuvos piliečiai pasiry Kaune).
29 So. La Salle Street
4605 S. Ashland Ave. Chicago.
GRAND RAPIDS, MICH.
K am baris 814
Tel. Central 1684
žę paaukoti visa savo turtg, ir
Šiame naujame ofise mes galėsime, dar geriau ir tei
Vienas buvęs kareivis (liValandos: 9 ryto iki 1 po piet
Reikalingi
vyrai
prie
mašinų
dirb
ant galo gatavi padėti savo gonbutyje buvęs) turėjo su
singai patarnauti mušu visiems draugams šiuose reika
ti mažiam iuedinių rakandų fabrike.
West Sides Ofisas
Vilkas
avies
kailyje.
galvas ant tėvynės laisvės au taupęs $120.00 ir per abu va
Atsišaukite
luose: Siuntime pinigu į Lietuva. Parupinime pasportu.
2201 W. 22-nd Street
194M>
N.
Kedvale
Ave.
erte Leavitt St. Tel. Caaal 2553
kuro.
Pas mus į Grand Rapids
karu viską atidavė L. Šau
Valandos: nuo 4 iki 6 po piet ir
Pardavime laivakorčių, į Lietuva ir iš Lietuvos. Pirki
PARSIDUODA.
atvyko kokis tai studentas,
Žiūrint į tą Lietuvių pasiry liams.
nuo 7 iki 9 vakare
Labai pigiai 5 kambariu čysti? grą
me namu ir pardavime namu ir lotų. Apdraudas (Inžimą laisvai gyventi, čionykš
Liūdna buvo žiūrėti, kaip kuris pasivadino Chicagos. U- žui* rakandai norintieji gali ir gy
surence) nuo ugnies. Ir visos formose ir visais kitais,
toje pačioje vietoje.' Vieta labai
čiai Lietuviai suėjo į taiką, su viena našlė (turi dirbti del sa niversiteto studentu. Jo pa vent
graži Hoselande kreipkitės ant 1 lureikalais kreipkitės pas
Skausmus ir gėlimas nutildo
šaukė žmones į mass-mitingą vęs ir šeimynos užlaikymo) vardė esanti Žukauskas. Pa bo 50 W. 107th Street Chicago.
ir
perorganizavo
visą atėjo ir paaukojo net $50.00. sitaikė, kad rengė Lietuviai
ANT PARDAVIMO.
veikimą, kad gauti geriausias
Newarkiečiai gerai- pažįsta katalikai prakalbas ir protes Namas ir letaa 2 lubų muro baseiŠ priešakio. Užpakali j mūri
pasekmes iš savo darbo. Nauji viens kitą ir žino, kiek turto tą prieš 'Lenkus, užgriebu mentas
nis namas ir garadžius. Lietuvių apvadai paėmė vadeles savo ran- vienį ir kiti turi. Apsiašarojo sius sostinę Vilnių. Tapo pa gyventoj vietoj. Handos neša $8,0.00
Vftisbsienklia ufe*. B. V. Pat. Ofist.
Senas Adresas 4547 S. Hermitage Ave.
Chicago.
mėnesi. Kaina $7,000.00. AtaiSaukite
kosna ir įkvėpė naują dvasia kai-kurie matydami neturtin kviestas ir minėtas svečias Žu
Joecph Lucaa
2909
So. l'nioii Ave.
visai susilpnėjusin veikimam gus atsiskiriant su savo pas kauskas. Prakalbos buvo gra
Tel. Yards 145
DRAUGAS REIKALE
Žmonės, atjausdami pasi kutiniu centu. Tai čia pasiro žios; sukolektuota $120.00. Pigiai parsiduoda arklys ir vežyšventimą šių vadų, jiems pa do, kokia Tėvynės meilė gy Bet mes, katalikai, esame nu •mas. Atsišaukite.
1527 So. 48 Ct. Ckcio, 111.
dėjo kiek galėdami. Štai koki vuoja pas Newarko patrijotus. stebinti, kad vietinis klebonas
DR. S. B1EŽ1S.
katalikų
tarpan
įsileido
kujų nuopelnai: Sušaukė du su
Atėjo laikas, kuris vadinasi
LIETUVIS GYDYTOJAS
Didele Barne ant dviejų lotų prie
IR CHIRURGAS
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKU
sirinkimu, pakvietė porą, Lie kritiškiausias visos Lietuvos nigužį nezaležninką, kuris tam T. elių netoli geležinkelio, galima pa
2201
West 22nd Street
daryti "garage" maža šapuka arba
tuvos Misijos narių ir per abu istorijoj. Newarkiečiai sunkų tikslui panaudojo slapta pa Ir pagyvenimus parsiduoda už $2000 Tel. Canal €222
i
KRAUTUVE S0UTHS1DEJ
Res. 2114 W. 42nd Street
liotai
vertės
$1,500.
Atsišaukite.
vakaru pardavė daug bonų, o Lietuvos padėjimą
atjautė, vardę Žukausko ir sakėsi eTel. McKlnley 4988
J Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios
1527 So. 49 Ct. Cicero, 111.
svarbiausia,kad surinko suvirs ir dėlto jų vardai ir darbai sąs studentu. Nors jis nieko
B mados $8.50 vertes už $6.00. Turime
400,000 auksinų ginklams del nueis į amžiną Lietuvos Is blogo nekalbėjo, bet jo tikslas Parsiduoda bučerne Ir grocerne tu
pilna eile moterų čeverykų
ri būti parduota trumpu laiku, prie
Lietuvos Šaulių.
toriją. Lai kiekvieųas Ameri matės kitoniškas, nes norėjo žastį patirsite ant vietos.
nuo $5.85 iki $14.00.
Atsišaukite
Antras susirinkimas įvyko kos Lietuvis perskaito šitą susipažinti su katalikais ir,
4104 So. Campbell Ave.
gal,
ateitije
mano
atvykti
ir
&va.~
straipsnį
ir
lai
gelbsti
Lietu
Spalio 24 d, Kun. Žilius išdės
jau
savo kaukę
numetęs
tė visą dabartinį Lietuvos pa vą, jei to dar nedarė.
2 4719 S. Ashland Av. Chicago
eveskio prire-Uokykla del
Jus, gyventojai kitų koloni pradėti klaidinimo darbą. Už
dėjimą ir po jo prakalbos bu
ngiamojiirPrJ«SuaupsiŲ LIB1TVISKŲ ŠOKIŲ GAIBOS
vo renkamos šauliams aukos. jų, ar nepaseksit Newarko tat katalikai, budėkime ir pa MOKINA: Lietuvių ir Anglų kalbų;
VISOKIEM INSTRUMENTAM
« ^ — » ^ » ^ » » • • —»^»— » • • » • • • » » » • • • » • • • • • • • » < • » • • — f
našius
asmenis
pažinkime
iš
Graminar
Bchool,
High
School
ir
Lietuvių!
Taip-gi parduodam styginius Ir
Rinkikai pabaigę darbą sus
Prekybos dalykų taip-gri prirengia
pučiamus instrumentus.
Chicagiečiai,
Bostoniečiai, tolo, nes tai vilkai avies kai prie kvotimu į viaas aukštesniąsias
kaitė apie $1,600.00.
Reikalaukite kataliogo.
mokyklas. Dienomis: Nuo 8:00 ryto
lyje.
Ir
jei
Žukauskas
dar
at
Worcesteriečiai
ir
visi
kiti,
Ta suma atrodė gana diktoV. NICKUS,
iki 4 p. p. Vakarais.nuo 7:30 lkl
silankytų,
tai
pareikalaukime,
10803 So. Wabash Avetrae
9:30.
*'
ka, bet, anot vakaro vedėjo p. žiūrėkite, ką Newarkiečiai
Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė
kad parodytų .tikrą savo vei 1747 So. Halsted St. (arti 18tos gat.)
K. Vaško, buvo neužtektinai veilcia.
virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su "'Vyčio"
didelė. Tikėdamas, kad bus Newarkiečiai arti 500,000 dą ir žmonių nesuklaidintų
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti
galima da daugiaus aukų su auksinų jau sudėjo šauliams! Tegu jis sau pirkliauja ir
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvo*
rinkti, p. Vaškas prabilo į pu Dar ne viskas. NewarkieČiai parduoda maldaknyges bei
iliustracijomis puošime kiekvieną "Vyties" numerį
bliką. Savo kalboje gražiai stengsis surinkti šauliams 1,- vaistus, tik tegu čion nesiren
gia klaidinti žmonių nezaleįįVargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos.
W
nupiešė šiandieninį Lietuvos 000,000 auksinų!!!
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausi*
stovį. Tarp kit-ko išaiškino Mes čia, Amerikoj, būdami ninkijos plepalais. Katalikas.
U New Yorko tiesiai į
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija.
Zelgowskio norą paimti Kau pilkim auksą šauliams, jie ga
ną ir Klaipėdą. "Zelgowskis vę mūsų paranką, kad pils, tai
Kai-knrios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Vaidžioi
ATSIIMKITE LAIŠKĄ.
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningą Lietuvoj
su 40,000 kareivių
ketina pils s p r a n d a n ne vien Zel~w—
gamtą.
traukti iš Vilniaus skersai vi gowskio nedorėliams, bet i r
P-as K. Matulaitį, 1229 So.
' i
11 Diena Lapkričio
są Lietuvą," sako Vaškas, " i r pačiam Zelgowskiui.
50-th Ct., ant antrų lubų, Ci
Mėgi Liatuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk
Kambarėliai 1 Brt-mcn nuo $185 iki $210 i Dauzig $900 iki $225
Trečia
kliasa
i
Bremea
$120
i
Danzlg
$180
"Vytį." Prenumeratos kaina: Metams $2^0.
jisai mano, kad jam tas pasi
cero, III. yra atėjęs iš Lietu
Newarko Šaulys.
Karas Taxai $5
seks. Bet as jums drąsiai ga
vos laiškas p. Bernotui Lukp—
Atsišaukite \
v * v* •
liu lakyti, kad jam ta avan"VYČIO" Administracija
CICEHO, ILL.
U. S. Mail Steamship Company Inc.
saiciui.
tura nepasiseks. Gal jam
H. CLAUSSEN1U& & Co. Oenerale Vakarine Agentūra
Atsiimti laišką galima bile
'
100 North L* Salle Street, Chicago, UI.
3261 S. Halsted St.
Chicago, III.
pasiseks ineiti kiek giliau į
Spalk) 24 d. J&v. Kaz. Akad. katrą vakarą, išskiriant ketLietuvą, bet su gryžimu, tai Rem. 8-to skyrio buvo vaka- virtadienio ir penktadienio.
**w**

DR. C. KASPUTIS

DR, 6. M. GLASER

' Liihuanian Sales Corp.,

414 W, Broadway,
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PRANEŠIMAS

JOHN KUCHINSKAS

MUSŲ DRAUGAMS!

t

4*

Z O L P IR B A R Č U S

PAIN-EXPELLER

f

MUZIKA

L

I

S VICTOR SHOE STORE

M

Užsiprenumeruok "Vytį"

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

BREMEN ir DANZIG

1

|

Antradienis, Lapkr. 9, 1920

DRAUGAS

CHICAGOJE.

t****************

IŠ CHICAGOS LCTUVJĮJ
KOLONUI).

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. . SVARBIOS PRAKALBOS

PROTOKOLAS.

Antradienis, Lapkr. 9 d.,
RENGIAMOS CHICAGOS
6v. Išganyt. Baz. Uždėjimas.
Trečiadienis, Lapkr. 10 d.,KATALIKŲ VISUOMENĖS.
fcv. Andriejus Avel.
Lietuvos Ginimo Reikalais.

Šv. Kazimiero Akademijos
Rėmėjų Draugijos
Susirinkimo.

3 0 DIENU PINIGAI LIETUVOJE
IŠMOKAMI

fii

CAS H

»f

Šv. Kazimiero Akademijos
Rėmėjų Draugijos susirinki
Šiomis dienomis atidarėme savo skyrių Lietuvoje, kuris, tarpininkaujant Lietuvos ir Vokietijos bankoms,
PIRMOS prakalbos įvyko
UNIJA SUDEGINUSI MŽ
mas buvo Spalio 17, 1920, Šv.
pristato pinigus į visas dalis Lietuvoje, Vokietijoj, Cheeho-Slovakijoj, ir t. t. Pinigai yra išmokami teisingai ir be
sekmadieni, Lapkr. 7, Šv.
SOS KRAUTUVC.
Kazimiero Vienuolyne, 4 vai.
jokių atitraukimų, būtent tiek kiek kvitą parodo. Bktigus siunčiame čekiais arba draftais (pagaj apylinkės kur
Kryžiaus parapijoje, Town of
po pietų.
, galima draftus išmainyti ).,DA STATYMAS PINIGŲ LIETUVON YRA PILNAI GfVARANTUOJAMAS.
Lake, J. Elias salėje.
Savininkas didžiai nusk
Susirinkimą atidarė pirm.
Antros — bus pirmadienį,
riaustas.
!
Lapkričio 8, Aušros Vartų pa A. Nausėdienė. Maldą atkal
u<
bėjo
gerb..
Sesuo
M.
Skolastirapijos salėje.
Anų naktj sudegė mėsos
ka, kuri užima perdėtinės vie
krautuvė po numeriu 2133 TREČIOS —antradienį, Lap tą. Protokolas iš praeito susi
West Madisei g a l Krautuvės kr.* 9, Dievo Apveizdos para rinkimo tapo perskaitytas ir
navininkas Arnold Rockstroh pijos mokyklos salėje, West priimtas.
už tai kaltina mėsos kapoto Side.
Iš skyrių atsilankė sekan
KETVIRTOS — trečiadie
j e unija.
čios delegatės: kuopa 1: M. ŠeJ i s sako, vien*) diena jo nį, (Lapkr. 10, šv. Jurgio para dienė, V. Oalnaitė, Z. Bajorikrautuvėn buvę atėję trys tos pijos mokyklos salėje, Bridge- niutė, Z. Jurgaičiutė, M. Mikporte.
unijos viršaičiai ir buvo pa
PENKTOS — ketvirtadienį, saite.
reikalavę $250 bausmės, nes
y
Kuopa 2: A. Nausėdienė, A.
Lapkr. 11, šv. Mykolo parapi
girdi, jis perilgai laikau ati
Gilienė, M. Gurinskaitė, A.
joje, North Side.
daryta krautuvę. Jis nemokėŠEŠTOS — penktadienį, Lap Sekleckienė.
s
jo bausmės, nes neturi nieko
Apart siuntimo pinigų, parduodame laivakortes ant visų linijų, kaip \ Lietuvą, taip-pat ir iš Lietuvos. Kas
Kuopa 13: E. Nausėdienė.
kr. 12, šv. Antano parapijoje,
bendra su unija. Tik pasiža
nori atsigabenti savo gimines ar pažįstamus, del platesnių informacijų kreipkitės tuojaus pas mus. Parūpiname
Kuopa D: M. Bartkaitė.
Cicero, 111.
dėjo krautuvę kasdien turėti
pažportus ir visas kitas reikalingas poperas~del iškeliaujančių į Europą.
Kuopa 7: E. Skrasdienė, A.
SEPTINTOS — šeštadienį,
atdarą ligi G:00 vakare, iš
Padarome visokius dokumentus, aktus, davernastis, nes esame pilnai patyrę tame reikale. Esame registruoti
Lapkr. 13, Visų šventų para Konstaninavičienė.
ėmus šeštadienius.
Lietuvos Atstovybės Washingtone, todėl ir turfme pilną teisę visus dokumentus užtvirtinti.
\
Kuopa 9: E. Kricaitė.
pijos
salėje,
Roseland,
111.
Kitą kartą^unijos viršaičiai
Tiaus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai, nes dirbdami po didžiausias bankas Chieagoje pilnai patyrė
Visos
čia
pažymėtos
vietos
Toliaus
eita
prie
skyrių
ra
me ypatingai užrubežiniais /Cojnmercijiniais reikalais.
jį barę, kodėl jis krautuvėj
turi
rengties
su
didžiausiu
at
portų apie busimą Rėmėjų Sa
Tarpininkaujame norintiems pasidėti pinigų Lietuvos Bankose, ant nuošimčių, arba ir kur kitur užrubežyje.
leidžiąs dirbti savo moterei.
sidavimu,
kad
atlikti
savo
Turime Suvienytų Valstijų pašto skyrių, per kurį galima siųsti apdraustus laiškus ir pakelius — >'Domestic
vaitę ir ką skyriai veikia.
Vietoje anos liepta jam nu
,,
Parcel
Post
ir
Mbney
Orderiu8.
priedermę
del
Lietuvos
lais
Skyrius
1
praneša,
kad
jos
ramdyti unistą
mėsininką.
y
Taipgi parduodame lotu*, namus, farmas, padarome paskolas, ir apdraudžiame^nuo ugnies.
vės.
ketina surengti du vakaru:
Jis nepaklausęs.
VisaisVeikalais kreipkitės pas
Visos
kitos
Chicagos
ir
apy
viema
su
prakalbomis,
kitą
su
Kiek palankus jam buvo
linkių
kolionijos,
turinčios
no
programa.
daužomi langai su plytomis.
ro prisidėti prie taip kiltos
Skyrius 2 taip-pat ketina
Paskiau mėtyta krautu vėn
darbo, gali kreipties Į rengi surengti vakarą.
•
\
bombos su smarve.
mo prakalbų komisija, pažy
Skyrius 3 ir-gi ketina reng
Žmogelis kreipęsis polieijon
Skersai nuo SV. Jurgio Bažnyčios
TELEFONAS YAROS 4669
v
mint dieną, kurią norėtų pa ti vakarą.
>
ir šaukęs apsaugos. Bet poli
m
švęsti Lietuvos laisvei. Komi
Skyrius' 5 dar nieko nesvar
cija atsakiusi ne jos reikalas. sija duos reikalingų informa
stė, bet tikisi, kad surengs.
PASTABA:
pilnai
gvarantuotu— Mes nesigarsinome tol, kol neatidarėme savo ofisą Lietuvoje. Dabar galime dastatymą pinigų
Galų-gale krautuvė sude cijų ir parūpins kalbėtojus.
•y k '
"
Skyrius 7 turės vakarą La
'"
I
ginta.
Chicagos L. R. K. Feder.
pkričio 7.
Vąlstijinis prokuroras pra
Prakalbų Reng. Komisija.
Skyrius 9 praneša, kad jos
dėjo tardymus.
mmmmmmmmmmmmmmmmm
Gauta telegrama, kad tiks rengiasi prie vakaro ir kad
i i
i i rĮ
II i ummmnMmAmi^miisjtummm i i i i m i i
jau
turi
užkvietusios
kalbėtoAPSAUGOKITE VAIKUS liai kviestas iš rytų atvažiuo
_
IŠ DIEVO APVEIZDOS
Kviečiami atsilankyti na
JUS.
ja žymus kalbėtojas gerb. kun.
Pabaigus skyrių raportus, riai-labdariai bei visi našlai
PARAPIJOS.
Sveikumo departamento o- Petraitis, L. Raud. Kr. Rėmė
pradėta kalbėti apie laiškus į čių rėmėjai. Turime apkalbėti
fisas praneša, kad kai-kuriose jų draugijos pirmininkas.
Per prakalbas p. Šeškausko.
draugijas, ar geriau butų juos daug svarbių dalykų ir iš
miesto dalyse plečiasi diftepadavus ypatiškai, ar gal su rinkti atstovus busiantin Lab. Spalio 6 d., 1920 m., paliko
TOWN OF LAKE.
rija (difteritas). Liga apsirei
nepaskelbta p. Vincento Pike
rengus tani tyčia vieną vaka Sąjungos seiman.
škusi net mokyklose.
Chieagoje Liet. R. Katalikų Labd. Sąjungos Pirmas Seimas!
L. T?. Katalikų Federacija rą ir sušaukus draugijų atsto
AštuonioH kiečiai nepasilie lio, auka $10.
Tėvai turi atminti, kad jei sušaukė prakalbas Lapk. 7 d.
Našlaičiai Laukia Savos Prieglaudos ir Savų Globėjų f
Tat viso aukų mūsų koloni
vus, kad jie galėtų savo min ka visokiame prakilname vei
vaikai nors-kiek sunegali ger 2 vai. po pietų J. J. Palias
Prieglaudai žeme prie puikaus Marquette Parko 10 akrų
kime, nepasilikime jiei našlai ja Kūdikėlio Jėzaus prieglau
tis
išreikšti
tame
dalyke
ir
kle, tuojaus reikia šaukti gy svetainėje.
nupirkta.
tuo pačiu laiku galėtų atneš čių šelpimo reikale. Tame vei dai Kauno surinkta $131.
dytoją.
Reikia tik paramos mūsų visų Lietuvių!
Žmonių prisirinko pilna sve- ti ir auką nuo savo draugi kime bukime pirmutiniais, o
Tautos Fondo 31 sk. rast.
Ar rūpinamės mes Lietuviai kaip greičiausia įgyti Našlaičiams
nė.
jos. Tas svarstyta labai pla ne paskutiniais.
NORIMA SUSIAURINTI
Prieglauda?
Kalbėjo kunigai A. Skrypko čiai, bet palikta skyrių/ nuo
Nariai, pasilikusieji su moSVARBU
LIETUVIAMS!!!
DIENOS ŠVIESĄ.
ir Pakalnis, ponai E . Karo žiūrai, kaip jie matys bus ge kestimis prašomi nevilkinti
sas, J. Poška* ir kiti.
Kviečia,
Seimas ta reikalą turės išrišti Gruodžio 5 ir 6 dienose 1920
riausia galima. Nutarta šį jų.
Prakalbų Maršrutas.
Šitų trečiadienį . Chicagos
Po prakalbų daryta rink laišką paskelbti visuose ka
m. Dievo Apveizdos Parap. Salėj 18 tos Ir Union Gat. Chicago.
Lab. Sąj. 4 kp. valdyba.
miesto tarybos susirinkime ai- liava. Surinkta virš $600,00
Gerbiami Vientaučiai:—
talikiškuose laikraščiuose.
dermanas Hogan paduos su Lietuvos gynimui.
Pradedant su šia diena, AP-lė Jurgaičiutė išdavė ra PRIĖMIMO VAKARAUS.
Seimas laukia nuo visų katalikiškų Dr-jų bei kuopų prisidėjusiu
manymų dviem mėnesiais su
Pinigai bus tuojaus pasiųsti portą, kad dar kuopos Waumerikos ir Lietuvos Audėjų aukomis prie Labdarybės nuo 5 iki 10 atstovų nuo kiekvienos Dr-jos
mažinti dienos šviesą ateinan tainė.
Keporteris. kegan nesutvėrė, bet jau su
Šeimininis vakaras priėmi Bendrovė iš Boston, Mass., bei Kuopos.
Labdaringos Dr-gijos, Kuopos bei Skyriai ir neprisidėję, Seime tu
čiais metais ir paskui sekan
laikys prakalbas kiekvienoje
klebonu
susirašinėjo
ir
tik
lau
mui
"Vyčio"
redaktorio
p.
55 DOL. LIETUVOS
rės lygu (sprendžiamai baisa ir kviečiamos seimon prisiųsti savo at-'
čiais. Jis sako, jog tokiuo su
Chicagos
ir
apielinkės
koloni
kia
pranešimo.
stovus).
Karoso, iš Pittsburgho atvy
' ŠAULIAMS.
siaurinimu bus patenkintos ir
Laikas jau trumpas iki Gruodžio 5-tai dienai. Todėl laikas Dr-joms
P-lė Galnaitė pranešė", kad kusių p-nų Sabonių ir kitų joje. Bus aiškinama tikslas ir
darbininkų organizacijos, ku
Pirmadienio vakarė, Spalio raporto negalinti išduoti apie bus trečiadienyj, Lapkričio reikalingumas linų ir vilnių subrusti atstovus išrinkti ir jiems priruošti Seiman klausiaus, įne
šimus ir patarimus.
'
rios priešinosi laikrodžių at 25 d. J. Ežerskio svet. buvo
paėmimą daržo, nes p-nia Leš- 10 d., š. m., Dievo Apveizdos išdirbinio patiems lietuviams,
£eimo rengėjai 8. Jucevičius, A. Bulis, B. Nenartonis.
mainai.
Lietuvių ex-kareivių 1 kuo čiauskienė pasižadėjo paimti, par. svet. Chicagos Vyčiai, kol svetimi tos pramonijos dar
Visais Seimo reikalais reikia kreiptis adresu 8* Jucevičius 726 W.
Sulig seniau padaryto pie pos susirinkimas, kurin atsi bet jos nesant palikta kitam kviečiami skaitlingai susirink neužgriebė. Dalykas užintere- 18-th St., Chicago, III
x
no, dienos šviesos taupymas lankė gana skaitlingas jau susirinkimui.
suos visus tuos, kurie yra Lie
ti. •
turi prasidėti paskutinį Kovo nuolių būrys. Visiems mat
Programoj dalyvaus p-nios tuviai. Kas jaučiasi Lietuviu,
Gerb. Sesuo Skolastika pra
sekmadienį, gi 'baigties pas rupi tėvynės likimas. Visi nešė, kad išmokins veikalą. Pocienės talentingiausi mo tegul ateina.
kutinį Spalių
sekmadienį. svarstė budus," kaip pagelbėti Tas priimta dideliu delnų plo kiniai, taip-įi ir Liet, Vyčių Panedėlyje, Lapkr. 8 d., j5v.
hy fumifure deoisrs
Sald
" stores TJrip buvo šįmet.
Lietuvai kovoti už gyvybę. jimu. Toliaus kalbėtasi, kaip Chicagos Apskričio choras, ve Mykolo Par. Svet. North Side.
Bet ateinančiais ir paskui Vienas įnešė, kad tame susi batų galima daugiausia gauti damas p. A. Pociaus.
Utarninke, Lapkr. 9 d., Prano
sekančiais metais, anot alder- rinkime reikia parinkti aukų narių ir kaip didesnę .sumą
Svereckio Svet., 8756 Houston
Rengimo Komisija.
tNGLANDER SPRINC BED CO,
* t o w \ b * -B-oeldyn - Chicago
mano Hogan \ dienos šviesos Lietuvos Šiauliams, {nešimas pinigų galima butų surinkti
A ve., South Chicago.
taupymas turėtų
prasidėti priimtas ir aukojo:
ar
IŠ WEST SIDE.
Seredoje, Lapkr. 10 d., Dievo
Vienuolynui laike Rėmėjų Sa
paskutinį Balandžio sekmadie
Po 5 dol.: A. Kuizinas, K. vaitės.
Apv. Parap. Svet., 18-ta ir
MAGDE. "Ai, kaip mm nieiti pal
v
vą!
libandUau vuokitu mazgojimus,
nį ir baigties paskutinį Rug Jocius, A. Sabockis, J. EžersL. Vyčių 24 kuopos papras
Union gat.
trinkimui, muiiavimut — ir vUkat tat
Susirinkimus nutarta laikyti
nieko nepagelbėjo muo tu bjauriu pleis
sėjo sekmadienį.
kis, J. Dzimidz ir P. Vaišvi po senovei 2 valandą po pietų. tame susirinkime ketvirtadie- Prakalbų pradžia lygiai 7:30
kanų... ManffSdanet darosi!"
U A RE. "Na, tai kam tau kęst be
reikalingai!
Žiūrėk, tokie mano plau
V
nyj,
Spalio
21
dieną
L.
L.
Pas
Taigi du mėnesiu butų trum las.
Susirinkimą uždarė gerb. p.
vai. vak. Kalbės N. Radąvifu
kai grasus, ivclnus ir imti.
O tai
todėl, kad ai vartoju RUFFLE8!"
piau ir su tuo pilnai sutiktų
Po 2 dol.: P. Raila, B. Jura A. Nausėdienė. Maldą atkal kolos bonų parduota uz 450. čius iš Boston ir A. F. Augus
KastaiyraRJJFFLES? Ar
darbininkų organizacijos.
šais, P. Baubkus, K. Razman, bėjo gerb. Sesuo Skolastika. Pirko:
tinas iš Chicago. Visus nuotai gyduoll? N e ! ! Ar kve
piantis
vanduo? N e ! ! RUF$100.00 širdžiai kviečia
B. Butkevičius, A. Jucikas,
A. E. Nausėdienė, pirm., P. Cibulskis
!r
LES yra tai paprasčiaasis
HARDINGO SEKRETORIUS A. Zakarauskas.
100.00
M. L. Gurinskaitė, rast. J. Pariauka
A. ir L. Audėjų B-vė
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui
Po 1 dol.: J. Augustinas,
J. Smilgevičia \ \ . . ' . . . 100.00
but gražesnio ui ilguf, blizgančius, švt
(Apgr.)
smagesnio už čysta, neniežinčią galfbs ^dą?'
IŠ DIEVO APVEIZDOS
Prezidento-elekto Hardirtgo S. Čieponas, P, Rukuiža, B.
J. Mikulenas
50.00
PARAPIJOS.
privatiniu sekretorium ligšiol Keperša, P. Mažutis, D. JuJ. Tekorius
50.00
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia keliu mėnesiu galvos
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti
buvo George B. Christian.
A. Kaulakis
50.00
d ei kis, J. Šepujtis, J. Vaišvi i'
S. D. LACHAWICZ
pleiskanas, o savaites laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
L1ETUVYS GKABOKIUS ,
Iš Marion, O., pranešta, kad las, Meškunas,. B. Andriekus
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinauiintu
Lab. Sąj. 4 kuopos mėnesinis p 1&itie kuopos nariai jau po
Patarnauju laidotuvėm ktiplgriauaia. Rei
Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik
meldžiu atsišaukti, o mano darbu
Christian ir tolinos pasilik- ir F. Raila. V f
susirinkimas įvyks pirmadie antrą boną nupirko. Katra kale
659.,
bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai
busite užganėdinti.
pridėti prie kiekvienos bonkutėg. Jei negauske jūsų aptiekoje taj
iiąs Hardingo sekretorium
Visiems aukotojams taria- nyje, Lapkr. 8 d.- vakare, Die- West Sides draugija bus se 2314 W. 23rd PI.
Chicago, DL
atsiųskite mums 75c pačto markėmis, ar moneyorder šiokiu adresuTel. Ganai 21»»
-jam užėmus $Ksidcato ofisą. me širdingą ačių. Valdyba.
s
O.
vo Apveizdos par. svetainėje. kanti T
r.AD.RICHTCROCO.. 3*6^30 Bro*dwa/, ft,*
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PAUL P. BALTUTIS AND CO.

9 0 1 W . 33rd St.
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SEIMAS! SEIMAS!
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