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ANGLIJOS VALDŽIA IMASI
UŽ AIRIŲ VADŲ

RIAUŠĖS DEL ANGLIJOS kaip kad žinovų tvirtinama,
VĖLIAVOS.
tai kodėl nebūtų galima pa
kurstyti tų žmonių prieš soApdaužytos kliubo sienos, Ivietizmą?

BOLŠEVIKAI ATIMS NUO
LENKŲ VILNIŲ,

PARTIJŲ SUTARTIS

FEDERACIJOS VARDU LAPKRIČIO 26, 1920, INTEIKTA
ŽEMIAU PADUOTOJI REZOLIUCIJA BLOKUI,
i'
SUSIDARIUSIAM I š SOCIJALISTŲ IR
Nepavyko civilis karas.
KĄ TUOMET VEIKS T E N
New York, Lapkr. 27. —
LIBERALŲ-TAUTININKŲ.
Jei civiliam kare bolševikai
SIUNČIAMI ISPANAI?
Padėkonės dienoje išryto vie
Amerikos Lietuvių Rymo Rėmėjų Draugija, savo užda
tos Šv. Patriko katedroje bu laimėjo, tad yra aišku, kad
vo laikomos pamaldos už dū prieš juos kitokios priemonės
PARYŽIUS, Lapkr. 27. - Katalikų Federacijos Chica- vinį pildo naudingai h gar
šią Airių tautos patrijoto Mc- nėra, kaip tik vidujinė revo Rusijos sovietų atstoVas Rygo- [** Apskričio Darbuotojų re- bingai. Todėl ių veiklumas ne
jų gali but nei stabdomas, nei
Svriney, kurs mirė badauda liucija.
je, Axelrode, pranešė Lietu zoliucijos, išreiškiančios
Nei gen. Denikinas, nei gen. vos vyriausybei, jog Rusai pa- nuomones apie Lietuvių Par mažinamas. Togi del Federa
mas Anglijos kalėjime, ir už
Wrangelis ištolo negalėjo pa
cijos Apskritys gali stoti bentijų sutartį Chicagoje.
kitus žuvusius Airius.
siketf.no okupuoti Vilnių.
dran darban tik su partijomis,
Ryte katedron atmaršavo siekti Maskvos. Bet Maskvą
1.
Kadangi
partijų
susivie
Kadangi bolševikų su Len
nebandyti
daugybė Airių organizacijų. visuomet gali paimti pakilę
nijimas yra svarbus ir painus pasižadančiomis
kais
taikos
tarybos
Rygoje
aut
Į tųdviejų organ.zacuų.
Kaip kartais priešais kate patys Rusai valstiečiai, ku pertrauktos, tai tasai bolševi dalykas; kadangi jam rimtai f '
drą ant Union kliubo buto pa riems jau įsiėdė gyvan kau- kų žygis atnaujins karą Ru- apsvarstyti
reikia ir laiko; Bet jei prisieis kada-nors da
sirodė išskleista Anglijos vė lan bolševikų valdymas.
kadangi partijų susitarimo su ryti bendrą partijų iškilmę ir
su
Lenkija,
sako
Lenkai,
per***<*
***&:&.
joje bus renkamos aukos Lie
SUIMTAS VYRIAUSIAS mas Airijoje, sako vyskupas, liava bendrai su amerikoniš
manymui iškilus, socijalistų
silpna pati.viena atlikti pro šiandie Vilnių okupuoja Len
tuvai, tai jos gali but inteikiaSINN-FEINERIŲ VADAS. šiandie jau nebepakenčiamas. ka ir prancūziška.
spauda garsino
straipsnių,
Antai kunigo (Iriffin iš OranAirių minia pareikalavo nu pagandos žygius. Propagandai kų karuomenė, kuriai vado pravardžiuojančių ir įžeidžian mos tiesiog Lietuvos Misijai
Suareštuota ir keli kiti žymes more nužudymas aiškiai liu traukti Anglijos vėliavą. Ne yra reikalingos didelės sumos vauja Zeligowski. Trumpu lai
Amerikoje arba stačiai siun
čių katalikus; kadangi patfai
nieji Airiai.
dija, kad prie # tos žmogžudys paklausyta. Tad su plytomis pinigų. Lenkai jų užtektinai ku Vilniun nuvyks Ispanijos partijų sutarties projektas so čiamos augščiausioms oficijatės savo bjaurias rankas yra ir kitokiais daiktais išdaužy neturi nei saviems būtiniems karuomenė, siunčiama Tautų cijalistų ir liberalų-tautininkų lėms įstaigoms Lietuvoje.
Sąjungos. Tad diplomatai čia
Dublinas. Airija, Lapkr. 27. pridėjusios valdžios spėkos, ta langai ir puošnios sienos iš reikalams.
6. Sueidami bendran dar
bloko sustatytas 23 Lapkri
Taigi, anot Lenkų,
prieš spekuliuoja, argi Ispanai tu
— Anglų policija čia suareš kurios terorizuoja Airiją.
lauko.
čio stato reikalavimų, neprie ban mes tikimės, kad susideda
turi rės pakilti karan su Rusija?
tavo Arthurą (iriffitli, sinnPašaukta policija vos iš bolševikus propagandą
Toliaus vyskupas pareiškia,
lankiai paliečiančių krikščio- nčios su mumis partijos grei
pakelti ir visos kitos šalys,
feinerių organizacijos įsteigė kad šiandie tos spėkos jau skirstė riaušininkus.
niškai-demokratiškų organiza tu laiku tiek prasilavins, jog
kurios interesuojasi Rusijos li
ją; prof. John MacNVill, An pakyla atakuoti pačius katali
TAIKA SU ANGLIJA DA cijų veikimą; kadangi iki 26 nebepravardžiuos mus savo
glijos parlamento narį; prof. kus ir katalikų religiją.
LENKAI PAKELSIĄ KAM kimu. Tai propagandai prad RO NESMAGUMŲ MASK Lapkričio negalima susižinoti organuose.
žią padaryti apsiima Lenkai
McXeill sūnų ir visą eilę kitų
M. žaldokas.
PANIJA PRIEŠ BOLŠEVI
su paliestųjų organizacijų cen
VAI.
Praneša apie grūmojimus.
patys vieni. Bet tuojaus turi
žymesnių j ų A i ri ų.
A. L. R. K. Fed. Chic.
trais, nei sušaukti A. L. R. K.
KUS.
but duodama reikalinga paApskr. pirmininkas.
Po atlikto areštavimo. An
Vyskupas pasako sekreto
Federacijos Apskričio posėdį;
Militarinė bolševikų dalis ne
P. Zdankus,
glų valdžios organai čia pas riui, kad kuomet jis sugryžes Propagandos keliu griausią gelba iš kitų viešpatijų.
todėl sutariame, kad partijų
nori taikos.
sekretorius.
kelbė štai kokį pareiškimą:
namo po palaidojimo kunigo
sutarties klausimas nebūtų ap
bolševikizmą.
APSITVERIAMA NUO
" A r t h u r (Jriffith suareštuo kentėtojo (Iriffin, namie at
ribotas Lapkričio 26 d.; todėl Chicago, 111.
PUBLIKOS.
Berlynas, Lapkr. 27. — Iš sutariame taipgi tolesnių savo
25 Lapkr., 1920.
tas jo rezidencijoje, ties Law- radęs grūmojantį jam, vysku
Varšava, Lapkr. 27. — Vie
h Maskvos ištikimų
versmių svarstymų galutinus nuospren
Laiškas na Lenkų seimo partija nusrence gat., 2:(M) naktį. Iš jo pui, mirtimi laišką.
Londonas, Lapkr. 27. — ši
namų paimta daugybė visokių Į turėjo Oahvay pastos antspau- [prendė paskelbti atsiliepimą į čia augštarvtvora nuo publi pranešta, kad militariniai bol džius veikiai pranešti* susida
raštų, (linkių neatrasta. Aveš- 'dąT
'
[platųjį pasaulį pakelti kampa- kos atskiriama Downing gat ševikai tenai labai priešingi riusiam socijalistų. ir liberalųTa vė, ties, kuriąja stovi valdžios daromai taikai Maskvos val tautininkų blokui.
tavimo metu jis buvo lovoje
Be to grūmojančius laiškus niją prieš bolševikizmą.
i r paimtas armijos automobi- y r a ft.avo i r ^eli kiti jo dioce kampanija, kaip sakoma* ne ofisai ir ministerio pirminin- džios su Aaglija. Militaristų
2. A. L. R. K. Federacijos
liu. Jis nepadarė jokio pareiš zijos kunigai. Į vieno kunigo bus vedama su ginklais, bet ko rezidencija. Niekas neži- elementas toje taikoje, sako
Chicago Heights Lietuviai
ma, nematąs Rusijai jokio pa Projektų Komisija 25 Lapkri
kimo. J i s suareštuotas be jo pagyvenimą kartą jau buvo su paties Lenino ypu — su no, kam tas daroma.
lengvinimo.
Tas elementas čio sutarė įnešti į artimiau vardu AI. Stulginskio Lietu
kių nesmagumų.''
propaganda prieš bolševikiz
šaudoma.
KONFERUOJA P R E M J E R U reikalauja, kad sovietinė Ru sią savo apskričio posėdį su von jau pasiuntė 48,000 mar
Suareštuoto Griffįitho žmona
mą.
Tos
partijos
obalsis:
Tie visi grūmojimai yra pa
sija be jokios atodairos pa manymus: a) išrinkti tris as kių arba auksinų.
tvirtina, kad Anglų valdžios čios policijos. Nes laiškuose "Drožk priešui
su ta pačia
Londonas, Lapkr. 27. — Čia
Vietos Gedemino draugija
kiltų karari artimuose Rytuo menis, kad jie -galėtų atsto
sumanymas prašalinti visus aiškiai sakoma, kad jei nors lazda, su kuriąja jis plaka ta turi konferencijas Prancūzijos
se ir kuoveikiaus suniužgintų vauti Apskritį tarppartijiniam dar aukojo $100, kurie t a i p .
Airius vadus, kurie jaunąją vienas poliemonas JBLY kareivis ve.
ir Anglijos premjeru. Dar at
komitete, susidarančiame
iš pat pasiųsti
ten Anglijos įsigalėjimą.
lienkai yra įsitikinę, jog bol keliauja ir Italijos premjeras.
tautos kartą veda kovon už patiks nelaimę, tuomet vysku
Devynių Asmenų, po tris nuo
———————Pati Lenino valdžia teciaus
ševikų
propaganda
nekuomet
lasvę.
pui ir kunigams bus neišvenkiekvienos partijos, ir b) ko IŠMĖGINIMAS PLAUČIŲ
neišnyks, nors su jais ldiogra- PAVOGTA ALDERMANO darbuojasi už taiką, nori tai
Niekam nėra žinoma, kur gtina mirtis.
mitete, susidedančiame iš 22
LIGOS SERUMO.
AUTOMOBILIUS.
kos ir N todėl tie militariniai
žiausiai turėtum
sugyventi.
padėti suareštuotieji.
asmenų, po 11 nuo sudariusių
j
Palaidota nužudyti.
Visokie ^bolševikų draugingu
elementai
daro
daug
nesma
>*
*
Žinios apie tai čia pakėlė
6alip City Hali aną dieną
bloką partijų, Federacijai ne
Fort
Sheridan armijos ligo
mo
intikinimai
daugiau
nie
gumų.
nepaprastą sensaciją.
buvo palikta du automobiliu.
Čia vakar su didelėmis iš
nedalyvauti.
ninėj išmėginamas naujas ,sekas,
kaip
tik
melagystė.
Kaip
Arthur Griffitli ne tik skai kilmėmis palaidota keliolika
Kai-kas nuompniauja, kad
Vienas prigulėjo 33 wardos
3. Jei A. L. R. K. Federaci rum'as (naujas vaistas), kurs
gali
toksai
diplomatas,
kaip
tėsi sinn-feinerių vadas, bet jis Dubline nužudytų Anglų ofialdermanui, gi kitas miesto tomis iš Maskvos skelbiamo jos Apskričio atstovai taps sakoma,' sergančius apsaugo
kad
Lloyd
George,
pamiršti
taippat buvo ir veikiantysis cierų. Iš jų dešimts lavonų bu
civilės tarnybos komisijos pre mis žiniomis norima pagrei priimti į Devynių Komitetą, siąs nuo plaučių ligos ir paAirijos respublikos preziden vo nulydėti Westminsterio ka kelis kartus atkartotą Lenino zidentui./
tinti taiką Rusijos su Anglija. tai to Komiteto sutarimai be gydąs susirgusius tąja liga.
pareiškimą " atlikti pažadėji
tas, esant Amerikoje preziden talikų katedron.
Abudu automobiliu pavog- Nelengva patirti, ar tame yra persvarstymo Federacijos Ap
Tasai vaistas iš Washingtomai buržujų valdžioms yra be ra.
tui Eamonn De Valerą.
kiek
tiesos.
skrityje turės jam teisėtą jė no išsiuntinėtas į visas armi
Gedulingų pamaldų
metu
vertės"?
'Prof. McNeill yra " teisių
gą tik šitose dviejose reika jos ligonines su įsakymu iš
! katedroje buvo ministeris pirprofesorius naci jonai iam Airi
Lenkuose daug agitatorių.
|mininkas Lloyd George ir kiti
NEGALI IŠVIEN V E I K T I kiamų norų. Kovos prieš mili- lų rųšyse: a) protestuoti prieš mėginti.
jos universitete. 1916 metais
šmeižtus ant Lietuvos, kartais
Įsakyta to serumo nepa
už Airių žinomą Velykų die (Anglijos augštieji valdininkai.. Lenkai nuomoniauja,. kad SU RUSAIS BOLŠEVIKAIS. tarizmą ir, taip yadtnamą,
sergan
proletarijatizmą. Mušą. šauk telpančius nelietuviškoje Chi- vartoti nei vienam
noje sukilimą jis buvo nubau Karalių reprezentavo Airijos šitą žiemą Lenkijai prisieisią
cagos laikraštijoje, ir b) da
stas kalėjimu ligi gyvos gal sekretorius Sir Greenwood.
praleisti daug vargo su bol Bolševikizmas aršesnis už mi- smas į pasaulio darbininkus lyvauti katalikams Jiepriešin- čiam, jei tasai neišreiškia liuo«o n o r o p r i i m t i t ų v a i s t ų .
y r a : " Sujunglrite s a v o s p ė k a s
Savo keliu, Anglijos parla ševikais agitatoriais, kurie
litarūsmą.
vos. Bet 1917 metais paliuoYaistas galės but išmėgi
mente del baisios betvarkės dės pastangas sukelti revoliu
už demokratijos principus.'' gose žymių nelietuvių iškil
suotas. Išrinktas Anglijos parmėse. Visi kiti 'Devynių Ko namas tik Gruodžio mėnesiu.
Airijoje pakeliami ginčai ir ciją Lenkuose.
Londonas,
Lapkr. 27. — Nebus dirbdinama amunicija.
lamentan atstovu jis atsisakė
miteto sutarimai gauna tei Uždrausta jį išmėginti Sausyj
trukšmas. v
Minių nepasitenkinimui čia Londone seka internacijonalė
ten eiti.
" M e s Vokietijoje kontro sių jėgos Federacijos Apskri
arba Vasaryje Šituodu mėne
Patsai ministeris pirminin nebus galo. Šaltis, alkis ir be amatų unijų konferencija. Kon liuojame transportaciją ir atyje tik tada, kada jame tam siu pripažintu aršiausiu ser
VYSKUPO LAIŠKAS AIRI kas Lloyd George sakosi ne darbė — tai geriausi bolše- ferencijoje dalyvauja ir Vo municiją ir karo medžiaga ner pa persvarstyti ir priimti.
gantiems plaučių liga.
žinąs kas padaryti, kad sus vikizmo patarnautojai.
Bus kiečių unijų atstovai. Iš jų turi but siunčiama iš Vokieti
JOS SEKRETORIUI.
tabdyti terorą Airijoje.
4. A. L. R. K. Federacijos
streikai, riaušės ir pagaliaus vienas atstovas Grassmann jos nei Rusijon nei Lenkijon.
ORAS. Šiandie gali but lie
Ginčai Anglijos parlamente.
konferencijoje kalbėdamas pa Jokia civilizuota spėka nepri Apskričio* vardu pareiškiame, taus ar sniągo ir kiek šilčiau;
gal dar sukilimai.
valo paremti vieno kaimyno, kad didžiausią Chicagiečiams rytoj apsiniaukę su vidutine
Tokiomis
propagandomis reiškė :
Londonas, Lapkr. 27. — Ai GAL PRANCŪZIJA GEL
dabartinį reikalą
BĖS ARMĖNIJAI.
" M e s negalime darbuoties kad jis galėtų kariauti prieš išpildomą
bolševikai užsiima šiandie Irijos dioeezijų Galvvay ir Kiltemperatūra.
Lietuvai
matome
išparduoti
talijoje, Prancūzijoje ir Vo su bolševikais. Kiekvienas jų kitą. Jeigu mes turime taiką,
macduagh vyskupas Thomas
Geneva, Lapkr. 27. — Tau kietijoje. Kadangi Lenkija y- žodis ic ^kiekvienas veikimas mes turime pertraukti dirb- Chicagai skirtą Lietuvos Lai
O'Dea pasiuntė ilgą laišką vy
tų Sąjungos suvažiavme nu ra arčiau Rusijos, tad bolše reikalingas diktatūros. Šios dinti ir transportuoti
karo svės Paskolos kvotą. Tam tik
riausiajam Airijos sekretoriui
tarta ir vėl Su v. Valstijoms vikams bus lengviau čia pri gadynės vyrai ir moterys ne reikmenis.
slui Federacija labai kviečia
Si r Hamar (Jreenwood.
M
pasiųsti Armėnijos mandatas. eiti. Šiandie jie turi daugybę pasiduos tų tiranų diktatūrai
Mūsų valstija dar nėra i- pasidarbuoti išvien su -ja vi Svetimų Salių pimgų vertė, mai
Vyskupas perspėja sekreto
Ir jei Suv. Valstijos atsisa agitatorių Lenkuose. Tam tik ir minčių mokyklai. Militariz- dealė, bet pilna pažadėjimų. sas Lietuvių partijas Chicago nant nemažiau $25,000 Lapkr. 26
rių, kad kaip sekretoriaus,
'
buvo tokia sulig Merchanta Loan
mas yra blogas daiktas. Bet Mes tikime, kad mūsų pama je.
taip jo paties, vyskupo, gy kytų, matyt, Prancūzija pa slui ne-sigailima pinigų.
5. Susirinkusieji 25 Lapkri and Trust Co.:
Kad taip elgiasi bolševikai, bolševikizmas daug kartų blo tai teisirfgi, ant jų mes stip
vastys yrą pavojuje. Nes šian ims globon tą apleistą šalį.
$3,^9
sako Lenkai, tai kodel-gi ne gesnis. Nes tai anarchija, plė riai apsi statydinsime. Mano čio Chicagoje Federacijos Ap Anglijos sterlingų svarui
die Airijos valdžioje vra tik
1.431
me, kad visų šalių amatų uniT skričio darbuotojai pareiškia, Vokietijos 100 markių
Smirna, Lapkr. 27. — Turkų būtų galima pradęti propa šimas ir barbarizmas.
vienos baisenybės, tik vienos
.30
Krikščionių-Demokratų Lenkijos 100 markių
"Vokietija prisiėmė demo jos stovi toli nuo palankiavi- kad #
nacijonalistų karuomenė Tur gandos prieš juos pačius, pa
galvažudybės.
1.43
kijoje pradėjo atmušti atgal čioj Rusijoj? Jei 95 nuošim- kratiją. Vokietija savo atei mo bolševikams i r turi susi įstaigos, senai inkurtosios Lie Lietuvos 100 auksinų
Nurodoma kunigo mirtis.
yra ties trobfc (struktūrą) pasta organizuoti kovon prieš tią, pa- tuvai šelpti, ypač Tautos Fon Prancūzijos u i $1.00 16 fr. 45
seniau pirmyn pasivarusius čia Rusijos gyventojų
u i $1.00
27 1. 30
das ir Raudonojo Kryžiaus Italijos
priešingi bolševikų valdžiai, tys ant pačių žmonių išreiš- vojų."
Valdžios bjaurus pasielgi- Graikus.

Suareštuotas Dubline Arthur
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DRAUGAS

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS

"DRAUGAS"
Gili* kasdieną išskyros nedėldienius.
P R E N U M E R A T O S KAINĄ:
CHICAGOJ I R U Ž S I E N Y J E :
Metams
Pusei Metų
6UV. VALST.
Metams
Pusei Metą

$8.00
4.00
$8.00
S.OO

P r e n u m e r a t a mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi n u o užsirašymo dienos
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti i l p e r k a n t krasoje a r exprese "Money Order" a r b a įdedant pinigus į
registruotą laišką.

"DRAUGAS" PUBL. CO.
2334 S. Oakley A ve., Chicago.
Tel. Roosevelt 7791

Taip tvirtina dalykų žinovai.
Pagerės laikai, kuomet naujas
kongresas sumažins pokari
nius mokesčius. O kad kongre
sas taip padarys, tai nerei
kia abejoti. Visuomenė užtek
tinai pavargo. Buvusio karo
lėšų tegu kiek paliks ir se
kančioms gentkartėms.
Bet gerbūvis čia sugryž tik
gerai atsigaiveliojus Europai.
Tas užims keletą metų.
ROOT'O PROJEKTAS
TARPTAUTINIAM
TEISMUI.

ŽINIOS Iš LIETUVOS,
-

Kai Lenkai per Seinų aps
kritį, nežiūrėdami Lietuvių
neutraliteto, ėjo ant (jardino
kariauti su bolševikais, pake
liui baisiai, plėšė visus gyven
tojus. Seinų apskrityje kaikur pasitaiko vienas a r ki
tas gana aplenkėjęs Lietuvis.
Šitoki gyventojai užjautė Len
kus ir laukė jų ateinant. Tik
Lenkai užėję jų visai nepaisė
ir jų turtą griebė lygiai
taip, kaip ir visų kitų. Kap
čiamiesčio parapijoje vienas
tokių laukiančiųjų buvo ūki
ninkas V. Lietuvių valdžios
jis bijojo, kad neatimtų iš jo
šlėktystos, o Lenkų laukė, kad
tie atėję pripažinsią ir pa
gerbsią jo šlėktystę. Na ir su
silaukė. Susilauktieji svečiai
paėmė, jo meitėlį ir davė už
jį kvitą šimto lenkiškų mar
kių, kurių vertė menkutė ir
kurių niekas nemoka ir nemo
kės. Po to pareikalavo arklių
ir paėmė tris arklius. P. V. "nu
blanko ir nesusilaikydamas
prasitarė, kad iš Lenkų tokių
šunybių nesitikėjęs. Už tokią
blogą nuomonę parsitiesę na
bagą tol mušė, kol pripažino,
kad Lenkai geri žmonės. Vie
nas aplenkėjęs ūkininkas sa
vo sūnų buvo leidęs į Lenkų
legijonus, vienok iš tas buvo
apiplėštas. Dabar į Kapčia
miestį Lietuviams vėl sugrį
žus Lenkų niekas nelaukia ir
nebijo, kad Lietuviai atimtų
jam šlėktystę, tik iš gėdos
nedrįsta susieiti su savo kai
mynais.
Lenkai ne tik gyvulius ima,
bet ir javus išsilfulia.

Žymus amerikonas
p-nas
Root išleido projektą, sulig
kurio jis siūlo sudaryti, taip
vadinamą, Tarptautinį teismą.
To teismo vieta butų Hagoje,
Nyderlandų karalystės sostinė
je. Į tą teismą stotų susiki
virčijusios tautos, taip kaip
eina Suvienytų Valstijų pa
vieniai asmenys ir Valstijos į
S. V. Augščiausį Teismą (The
Supreme Court of United
States)
Tas naujas
Tarptautinis
teismas turėtų priedermę su
taikinti ir išrišti visokius ne
Iš laikraščių sužinome, kad sutikimus kylus.vus tarpe val
Suv. Valstijas išpalengva pa džių arba valstijų. Jis butų
liečia bedarbė, arba nedarbas. neprigulmingas nuo tų arbiDaugel dirbtuvėse sumažina tracijos teismų, kurie jau gy
mos darbo valandos. Kitos vuoja nuo seniaus sulig su
dirbtuvės visai
uždaromos. tarčių, kurias yra padariusios
Dešimtys tūkstančių
darbi kai-kurios valstybės varp sa
ninkų turi pragyventi gerai vęs. Šis Tarptautinis 'teismas
siais laikais sutaupytais cen pilnai remsis Tautų Sąjunga
tais. Niekas negali pasakyti, suorganizuota Versaillėjo su
kas bus toliaus, ką atneš ar tartyje. Apie jį kalba XIV
timiausieji keli mėnesiai. Vis sutarties posmas. To Tarp
gi yra vilties.'
tautinio teismo teisėjai butų
Bedarbė čia tampriai su renkami Sąjungos narių su
rišta su šalies politika. Visais važiavimuose. Sulig Root'o
34-to
perskirimo,
laikais pirm rinkimų šalies projekto
prezidento ir po rinkimų Tarptautinis teismas spręstų
darbo dirvoje įvyksta kokios visokius ir visus nesutikimus,
nors atmainos. Šįmet mes lai* -neiiiirittt ar tie nesutikimai
Marijampolės gimnazijos mo
mingesiii, kaip kitais metais. ineis į teismo jurisdikciją ar
kiniai notarė stoti į ka
Tai reiškia, kad sulig
Nes šalies nepalietė finansinis ne.
reiviją.
krizis, koks čia retkarčiais Root'o Tarptautinio teismo
Karo ministerija buvo iš
atsikartoja. Gal todėl, kad jurisdikcija neturės rubežių.
Vien iš Root'o projekto leidusi atsišaukimą į moki
rinkimuose laimėjo republikonų partija. Kitaip but buvę 34-to pers. aišku, kad pats nius, kati, tėvynei pavojui
laimėjus demokratų partijai. projektas, kurį Root pavadi esant, karšta jaunuomenė dar
no Draft Scheme, nėra tiesio bais rodytų tėvynės meilę ir
Bedarbė pakyla ir del kitų
ginė išvada iš teismiškos ma stodama į kareiviją eitų jos
priežasčių. Šiandie tų priežas
šinerijos jau esančios Hagoje. ginti. Marijampolės valstybi
čių nei nesuskaitysi. Nes tai
Jis neužvaduoja dalies Tautų nės gimnazijos penktos, šeš
pokarinis laikotarpis.
Sąjungos mašinerijos, suda tos, septintos ir aštuntos įla
Svarbiausioji priežastis —
rytos Versaillės 'e, bet jis y- šės mokiniai 11 Spalių padarė
tai Europos dideli vargai.
r a t i k r a s W . Wil.sano s u t a r  s u s i r i n k i m ą i r n u t a r ė s t o t i į
Europa po karo dar neišgali
ties k ū d i k i s .
kareiviją.
Dabar laukia tik
pagaminti daugelio prekių.
Sulig The Sun redaktoriaus įsakymo iš ministerijos ar gy
Prekių išvežimas (eksportas)
nuomonės, Draft Scheme iš nimo komiteto.
kaipir negyvuoja. Europos ša
rodo logiškai surašyta, bet
lys ne visos įstengia sau pa
Lenkų žiaurumai.
kuomet prieini prie svar
sigaminti reikiamų pragyve
Laikraščiuose buvo praneš
biausių dalykų, . būtent kas
nimui daiktų. Del to Europos
privers pildyti to teismo nus ta, kad kun. Raštutis, Marcin
pinigo vertė labai nupuolusi,
prendimus, tai Root'o Draft konių klebonas, mirę* del
sulyginus su amerikonišku
Scheme beveik nieko nepasa Lenkų žiaurumų. Prie to rei
dolieriu. Su pigiais pinigais
ko.
kėtų "pridėti, kad tą kunigą
mažai* naudos gausi, nors
Pono ROot'o projektas bu Lenkai lazdomis užmušė.
daug jų išleisi.
tų geras, jeigu jis butų nepri Delko Lietuviai taiką padarė
Taigi Europa šiandie iš Agulmingas nuo Tautų Sąjun
su bolševikais.
merikos neparsitraukia daugy
gos. Dabar, kadangi, jis pil
bės reikalingų prekių, kaip
nai remiasi Tautų Sąjunga, Kapčiamiesčio par. Lenkai ka
paprastai buvo daroma. Atai ir tas projektas bus taip reiviai ėmė klausinėti vieno
merikoje dirbtuvės negauna
pat S. V. atmestas kaip ir seno žmogelio, delko Lietuviai
užsakymų. Dirbtuvėms nėra
pati Tautų Sąjunga. Priėmus taiką daro su bolševikais, o
kas veikti. Todėl arba jose
Root'o Tarptautinio teismo ne su Lenkais. Jis atsakė:
darbai sumažinami arba ii
projektą reikštų tą patį, ką bolševikai paėmė Vilnių ir avisai uždaromos.
ir priimti pačią Tautų Sąjun tidavė Lietuviams, o Lenkai
Dar kita priežastis — tai ga.
nori atimti.
siaučianti pačioj
Amerikoj
Jeigu p-no RooVo Draft Milicijantų kursai Marijam
brangenybė. Brangenybę paScheme tvertų visai naują or-1
polėje.
, laiko* ne darbo pabrangimas,
ganizaciją neprigulmLngą nuo
bet "paties dolierio atpigi
19 Spalių pasibaigė Ma
Tautų Sąjungos, tai butų
mas,
įvairių trustų gašlumas
verta jį pagvildenti ir pasvar rijampolėje milicijantų (po
ir pokariniai mokesčiai. Gy
styti, bet dabar mes į pro liai jo s . tarnų) kursai. Dalyva
vuojant brangenybei, visuome
jektą žiūrime taip pat kaip vo juose 40 vyrų. 20 Spalių
Tiė taupiau pragyvena, neper
visi susirinko į bažnyčią. Po
į Tautų Sąjungą.
ka tokių daiktų, ' b e kurių
mišių kun. Andziulis pasakė
J. P. Polka.
tuomlaik gali apsieiti. Fabri
jiems gražų pamokslą, ir po
kantai negauna naujų užsaky
to visi jie padarė prisįegą iš
mų ir dirbtuvėse sumažėja dar
tikimai tarnauti valstybei.
bai.
Profesinė mokytojų sąjunga.
Negi čia išpasakosi visas
bedarbės priežastis.
TTau tpitri metai, kaip yra
WAR SAVINOS STAMPS
ISSUED 3 Y T H E
Gana bus pasakyti, kad su
susitverusį Lietuvoje profesi
VNITED
STATES
ateinančiu pavasariu Ameriko
nė mokytojų sąjunga. Kokia
GOVERNMENT
je sugryž ir vėl gerieji laikai.
jos pakraipa, numanu yra iš

Bus Trumpa Bedar
bė.

A

•

ws.s.
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kad ji šįmet nusprendė ti
kybos mokyklose nemokyti.
Į tą sąjungą priklauso beveik
visi mokytojai. Jei kas savo
pažiūromis į ją nenori priklau
syti, tai vistiek yra verčia
mas šiokiu būdu, bent Mari
jampolės apskrityje. Mokyklų
instruktorius p. Natkevyčius
mokėdamas mokytojams algą
pasilieka i š . jos mokestį pro
fesinei sąjungai
nežiūrėda
mas, ar mokytojas to nori ar
ne. Negelbsti čia joks prie
šingas pareiškimas. Pagalios
mokytojai, kurie nesutinka su
profesinės sąjungos nuomonė
mis,
nedrįsta jai smarkiai
priešintis, nes bijo, kad nebū
tų nugrūsti į menkiausias vie
tas.

L.
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i Iš Marijampolės I to,

Susilaukę Lenkų verkia.
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G. MAR. APSKR. KOM.
ATSIŠAUKIMAS.

,
Piliečiai!
Šią rimties valandą mes or
ganizuojame atsparą
prieš
gresiantį Lenkų imperijalizmą. Mes neprileisime, kad
Lenkų dvarininkai uždėtų sa
vo jungą ant Lietuvos darbo
žmonių. Tegu žino tie ponai,
kad jeigu jie ir atves legijo
nus, jie ramiai nepasėdės sa
vo dvaruose.
Piliečiai! Mūsų darbui reika
lingos lėšos.

Iš VISUOTMO BLAIVYBĖS
KONGRESO.
•»

" "

'

.*-"*.

•

Mano reportas, dalyvavusio
tarptautiniame visa pasaulio
atstovų kongrese prieš alkoho
lizmą, laikytame Washingto
ne, p . C , Rūgs. 21-26. 1920.
Turėjau
įgaliojimus nuo
Pilnųjų Am. Liet. Blaivininkų
Centro vaidybos ir nuo Lawrence, Mass. vietinės kuopos,
taip-pat p. Vileišio atstovau
ti ir Lietuvos, mūsų Tėvynės,
"
blaivininkus.
ČJia verčiu į mūsų kalbą
visus žodžius, kuriais išreiš
kiau atstovavimą Anglų kal
boje ir palikau išvažiuodamas,
nes šeštadienyje turėjau iš
važiuoti. Štai tie žodžiai:
Ponios ir Ponai:— .
Labai džiaugiuosi gavęs į
galiojimą dalyvauti su Ju
mis, būti liudininku šito kil
niausiojo susivažiavimo klau
sime sausumos ir šlapumos vi
so pasaulio. Studijuoju šitą
klausimą jau per septyniolika
metų ypatingu būdu, o juo
daugiau studijuoju, juo labjaus įsitikrinu, kad Jungtinių
Valstijų valdžia perstato puikiausį pavyzdį viso pasaulio
žmonijai sunaikindama vaisin
gąjį pikto šaltinį, kuris yra
pirmaeilinė priežastis visų ne
laimių ir pačių karų. Nes gir-,
tuoklystė prižadina žmogaus
nedorus geidulius lig augščiausio laipsnio ir prikelia
pirma naminius karus šeimy
nose, ir nuo šeimynų prie
tautų eina vaidai, prižadina
mi puikybės, užvydėjimo ir
godulystės. Jei turėčiau savo
rankose gale, vienu kvapo pū
stelėjimu sunaikinčiau gėri
mui sunadojamąjį alkoholį.

Mes kviečiame jus dėti au
kas pinigais ir brangenybė
mis, kiek kas išgali. Tai yra
paskola, kuri turi atnešti ge
rų nuošimčių. Tik supraskite
kas bus, jeigu dvarininkų legijonai užims Lietuvą! Dar
bininkai bus išmesti iš dva
rų. Ūkininkai turės padėti
mokėti Lenkų ponams begali
Noriu atremti arba i S a i ž . |
nes nkolas. Mūsų inteligentai
bus Varšuvos bernų pastum kinti paihiausį užmetimą, ku
dėliai. Skaudžiai nukentės pi : rį daro svaigalų pirkliai ir
1 iečiai Žydai. Visiems mums apgynėjai. Paprastai jie puo
rengiama kruvina pirtis ir lasi prie pirmojo stebuklo, ku
paniekinimas. Bet to nebus, rį parodė Jėzus Kristus ves
jeigu visi sukilsime į kovą ir tuvėse Kanos Galilėjos. Jie
prisidėsime prie gynimosi kas sako: Jėzus patvirtino tvarkų
kuo gali. Tad nešykštaukite! jį sunaudojimą alkoholio, ku
Šiomis dienomis prasideda rin rį blaivininkai ir prohibicijokliava Marijampolėj ir kitur. nistai pasmerkia!' Didis Bi
Mes kviečiame krautuvių, ki blijos žinovas Kornelijus a Lanematografų ir k. savininkus pide aiškina Šitą painų klau
Zachariją
atiduoti rinkliavos dieną 10% simą cituodamas
savo pajamų. Mes kviečiame pranašą, kuris pranašavo Jevaldininkus, tarnautojus ir tų, kaipo kviečio grūdą, iš
šiaip inteligentus
paaukoti rinktųjų ir vynfc gimdantį pa
dienos uždarbį. Mes kviečia nas. Ar-gi tas vynas gimdo
me ūkininkus būtį duosniais. panas, kurį tu gerdamas pa
sigeri? Anaiptol ne. Tas vy
L. Q. M. Apskr. Kom.
nas prižadina Žvėriškuosius
1—
kūno geidulius visai į pričšm
gają šalį, t. y. prie paleistu
vystės. Sulyg Kornelijo aiški
- —
nimų, Jęzus patvirtino vien
Apie Kristaus Sekimą.
tik tą vyno kiekybę, kuri yra
Norint daug knygų skaičiau, reikalaujama sakramentui; jei
bet tokios pamokinančios ir nieks visame pasaulyje dau
raminančios sielą knygos kaip giau neragautų vyno tiktai
Apie Kristaus Sekimą dar tiek kasdieną, kiek jo reikia
nebuvau turėjusį. Toji knyga atlaikymui vienų Mišių, tai
yra tikras dvasiškas maistas. visi žmonės taptų pilnais blai
Kaip vanduo suteikia gyvybe vininkais, prohibicija butų vi(
trokštančiai
žemelei,
kaip sai nereikalinga ir svaigalų
rytmetinė rasa atgaivina nu pirkliai hadu numirtų tiktai
vytusią gėlelę, taip toji kny tuo vienu užsiėmimu, prie
ga atgaivina žmogaus tikėji kurio jie dabar taip uoliai
mą, patraukia arčiaus prie kimba.
.
pažinimo DieYo. J i taip malo-y
Dabar stengiuosi
Jums
ni, kad negali jos prisisotinti.
Sykį perskaičius ir vėl no parodyti savo patyrimą šiuo-.
risi skaityti. Norėčiau, kad mi žvilgsniu. Laike tos epi
kiekvienas Lietuvis ir Lietu demijos, taip vadinamosios
metais
vaitė įgytų tą knygą. J ą skai Spanijos Influenza,
tydami įgysime neapsakomą
naudą.Ta knyga išmokins mus riu neapsakomą džiaugsmą.
žengti keliu tiesos, sustiprins Linkiu ir visiems tą džiaugs
mųs dorybes, išnaikins neapy mą turėti, už tai ir kalbinu
kantą, pavydą ir melą. Jei kiekvieną įgyti tą taip nau
visas tas dorybes turėtume, dingą knygą: Apie Kristaifs
tai tikrai dangus butų ant šioe Sekimą. Butų gerą, jei kiek
žemės. Kas man gera ir malo vienoje grintelėje rastųsi toji
nu, to feeidžiu įr* visiems. Aš knyga.
v
J., Poškienė.
tą knygą beskaitydama tu

SKAITYTOJ)) BALSAI.

*/

! HflKį!
J kovą! prieš Lenkus į kovą!
Už Vilnių, už šventą Lietuvą.
Į pergalę rasim vadovą,
Lai tik pas mumis ginčai žūva.
Ginčai nieko niekam neduoda,
Vien trukdo įvykinti tiesą.
J i e tu&tina tautos aruodą,
Sriovinėj baloj žudo šviesą.
Mus šaukia, kiekvieną, Tėvynė,
Kad eitų J ą ginti nuo priešų.
Viens karėje jiegos krutinę,
Kits kovai aukodamas lėšų.
Nors Lenkas nuožmus bei įnirtęs,
Skaitlingas, jiegoj, be dorybės.
'
Jį veikiai sutiks tiesos kirtis,
Tiesa viršų ims ant suktybės.
Mes Lenkui prigelbstim kariauti,
Iškrikę sriovinėj kovoje.
Mus verčia puikybei tarnauti,
Asmeniškos mintys galvoje.
Į kovą, Lietuvi, į kovą!
Apgintų nuo Lenkų Lietuvą!
Imk Dievą, brolau, už Vadovą,
J a m padedant niekas nežūva.
Pranas.

1918, mėnesiais Spalio ir La
pkričio Waterburyje, Ct. per
2 ar 3 savaites mano parapi
jos žmonių išmirė daugiau per
200. Patėmijau, kad pilnųjų
blaivininkų nei vienas nenu
mirė, tiktai tie mirė, kurie
vartojo alkoholį kaipo gydyk
lą. Vienui vienas asmuo nu
mirė neva iš blaivininkų, ku
ris buvo tik ką įstojęs į blai
vininkų broliją. Vienas iš ma
no asistentų, atlankęs <kelis
ligonius pats gavo influenza
ir labai sunkiai sirgo. Pašau
kus gydytoją, kuris vos pas
pėjo pažvelgti į ligonį ūmai
sušuko:
" A r neturite savo namuose
Prancūzų degtinės, atneškite
man,"
»
,
Atsakiau : S u l y g aš esmi vai
dovas tų namų, alkoholiui nė
ra čia vietos nei kaipo gydyklai, nes netikiu į tokias gydyklas!
Gydytojas sako man: " T e vė, padaryk išėmimą del influenzos."
-

WESTV
Lapkr. 14 c
moterų draug
kimą. Apšvaj
čius reikalus
paaukoti Li<zacijaį ii p
čiausia pasiudraugija sa\
d a u g yra n
darbų. Pastar
nikuoja. Lai
žančiaus mot.
Beje, bu č i
Lapkr. 28
vyčių kuopeK
k e r į parap
Programoj d
vyčiai. Tai ja
rengiama pr
žmonėms pati
u patiks.
arttingo žn
mo, kuris dai
nergijos jiems
ties.
Tikrai lau
vakaro!

•

vynutįt O žinomas dalykas
delko! Čia neina apie visos
žmonijos gerovę, bet tiktai,
kad svaigalų pirkliai ieško
sayo gerovės, kad jiems bu
tų tiktai prekyba, kad gautų
progą išdirbti ir pardavinėti
neva lengvus svaigalus, nes
be jų jiems nemažas gabalas
žmonių ignorantų tamsumu
pasinaudojimas išpuola iš rankų! ' .
Tiek tuomi sykiu. Kitą
kart bus paduota visų atsto
vų, visų šalių, kurių išviso
buvo apie 500 nuomonės.* Tai
nemaža bus knyga.
Kun, P. Saurusaitis.

• .

CLEVELi
Susiorganiza
k Tautos
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PARSIDUODA FARMOS
WISCONSIN
40 a k r ų pusė d i r b a m o s su Ludinkais, arti didelių sipjardu miestelio
Philips. K a i n a $2,000.00.
80 akrų, 50 dirbamos, 20 miško,
10 ganyklos.
juodžemės su budinkais. Keikia įmokėti $3,200.00. K a i 
n a $5,000.00.
134 a k r a i 100 dirbamos, 34 miško
ir ganyklos su upių, 8 budinkai su
gyvuliais p a d a r g a i s ir materijolo, k u 
ris r a n d a s g a t a v a s a n t farmos. K a i 
na $10,000.00.
MICHIGAN.
40 akrų visa d i r b a m a su b u d i n k a i s
gyvuliais ir padargais. R e i k i a į m o 
kėti tik $2,700.00. K a i n a $4,500.00.
40 a k r ų iš kurių g% a k r a i so
dnas kita visa d i r b a m a su n a m ų 10
kambariu. Visi budinkai p i r m o s k l a sos. 80 nules n u o Chicagos ir 6 m i les nup B u c h a n a n . R e i k i a įmokėti
$4,500.00. K a i n a $9,000.00.

Tariau jam: J e i ligonis nori
imti tokią mediciną, tai aš ne
sipriešinu jam, bet mano .gy
dykla—tai tyras vanduo, tai
geriausioji medicina.
Per ištisą pestilencijos lai
12 4 akrai 100 akrų a r a n i o s , 16
ką, mudu du kunigu neturė akrų*
didelio miško ir 8 a k r a i gero
sodną,
uisieta 35 a k r a i dobilių, 14
jome atilsio dieną, nei naktį,
akrų rugių, ir 17 akrų k v e č i ų . 5
ypač veik per dešimts dienų. m i l e s n u o B u c h a n a n . K a i n a $ 1 2 , Ligoninėmis tapo veik kiek 000.00.
160 a k r ų 6 a k r a i miško didelis
vieni namai, taip kad įžengus sodnas kita visa d i r b a m a g«ri b u 
dinkai 2 mylus nuo Gerald ir i n u o
į katruos namus apveizdėti Tokanca.
K a i n a $15,000.00.
IL.L.INOIS.
ligonį, randi visuose kamba
46 a k r a i su budinkais. Reikia įriuose ligonius ir lovas pri mokėti $1500.00. K a i n a $4,000.00.
pildytas. Gėriau bent po pusę 60 akrų, 40 a r a m o s , 20 miško su
budinkais. Reikia įmokėti $2,000.00.
stiklo tyro vandens eidamas K a i n a $4,500.00.
a k r a i visa d i r b a m a juodžemis
pas ligonį ir išeidamas arba su 78gerais
budinkais gyvuliais ir p a 
išėjęs nuo ligonio, jei ten ne dargais' reikia įmokėti $4,400.00.
i n a $7,000.00.
galima buvo gauti .tyro van K a95
a k r a i s 70 a k r ų d i r b a m o s 25 a k 
dens. Bet kur atrandi ligonį rai storo miško, su budinkais ir gy
vuliais ir padargais. Reikia įmokėti
su ilga išpažintimi, prikvė- $4,600.00. K a i n a 9,000.00.
puoji labai daug mikrobų (li 16* a k r ų 144 a k r a i dirbamos, 14
akrų miško, 30 miliu nuo Chicagos,
gos perų), išėjęs arba ir ten pirmos klasos budinkai del resorto
Lake County dideli ateitis. Reikia
jau gauni tyro vandens, t a s įmokėti
$10,000.00. K a i n a $36,000.00
nuplauja šalin nuo tavo plau 70 a k r ų viaa d i r b a m a juodžemis
nuo Down Tovm Chicago
čių visus mikrobus.
Tokiu a20n t miliu
vieškelio. Budinkai verti apie
būdu išmokau geriausios pre- $10,000.00. Geriausis gyvenimas ir
uždarbis t i k r a m žmogui S'ivirankas
ventatyvės medicinos (praša paims
Mortgegiu
pagal
sutikima.
Kaina
$31,500.00.
linančios ligą iškalno gydyk
Del plateteniu žinių kreipkities prie
los). Kad visi medicinos mo
A. Petratis
g. L. Fabionas
kiniai prieitų prie taikos at
A. PETRATIS & CO.
mesti alkoholį iš savo patari 809 W. 35 St.
Chicago, I1L
mų, tuomet prohibicijos dėsnio
įvykdymas ir pildymas pasi
darytų lengvas. Kol randasi
gydytojų, kurie pataria var
toti alkoholį arljfe alkoholi
nius nuodus, kaipo mediciną,
negalima peikti žmonių, kurie
bando sunaudoti alkoholį kai
po preventatyvę (iškalno šutu
rinčią gydyklą), kuri tikroje
žodžio prasmėje yra preven-tatyvė gyvybė.
Phone Seeley 7419
Jeigu tikrai vanduo yra
DR. L M. FEINBERG
geriausia medicina, tai kam Gydo -specialiai visokias rjrų ir
n o t a r * lytiškas liga*.
reikia balsuoti už taip vadi
2401 Madison St., ^ " T Į " |
We#namuosius lengvuosius svai
t w A * * , Chicaje.
galus, t y. lengvąjį alutį ir Valandos: 2—4 po piat; 7—9 r a k .
T

t *

*
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Kryžiaus
skyrius suša
susirink imą i
siją, kuri dar
daugiausia
gynimui Lietu
Kadangi r
' svarbus, dar
kun. Vilkutai
karšti tėvyna
parėmė, nes '
visados rėmė
reikalus. Gi g
<
tik ypatingai
darni visas sa
Įgaliota kc
tam vajui v
f įliejo: Matas
' Viktoras Kyv«
las Žitkus, ižd,
Apart komi*
mų, buvo kėlei
kolektoriais po
plačiai » kalbėi
butų rinkti aul
to, kad reikia
kolektorius ir
po visą Clevel
aplenktų nei
namo. Kolokto
ti iš draugijų,
^L.
R. K r
Df-jos skyrio.
lektorius turi t
kas su ant gal \
tuvos Laisvės
liams ir su Cl
gijų Centro an
gerb. clevel an
pasitikėkite t
riams.

I

Dabar svarb
kalas aukoti.
aukomis mūsų
*

voje.
Aukos, kurio
iki Kalėdų, h
per Tautos F
Stulginsko, L;
pirm. vardu.
Laisvamaniai
dais leidžia n
rinkti pinigai i
Tat gryna melą
Kadangi lai
netekti įtakos,
aukoja, tai agi
pastangas dedi
pinigai butų s
keliais arba p
katalikai, nor
laisvamaniai t
progos pasirod)
dės aukų. Siųs
kas katalikai
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LIETUVIAI AMERIKOJE Į
Tautos Fondą, o laisvamaniai
per Misiją, pamatys, kurie yra
Lapkr. 14 d. Šv. Ražančiaus duosnesni ir labjaus remia tė
moterų draugija laikė susirin vynės reikalus.
kimą. Apsvarsčiusios bėgan
Katalikas.
čius reikalus nutarė $tOO.(X)
paaukoti Liet. Šaulių organi
GARY, IND.
zacijai ir pinigus kuogreiėiausia pasiųsti. Šita moterų
Visokie iškrypėliai, negalė
draugija savo gyvavime jau dami kitais budais j vesti
daug yra nuveikus gražių žmones į klaidas ir įtraukti
darbų. Pastarasis-gi visus vai savo abazan, pradėjo virsti
nikuoja. Lai gyvuoja Sv. Ka "Pdblijos Studentais" arba,
kaip jie patys save vadina,
zane iaus mot. d r-ja I
Beje, buėia ir pamiršęs. "Šv. Rašto is^ruldynetojais"
Lapkr. 28 d. priaugamųjų (ar regėjote didesnį paiku
vyčių kuopelė rengia rimtą mą). Xa, ir rengia prakalbas,
vakarį parapijinėj svetainėj. " g u l d o " Šv. Raštą. Pažinę Programoj dalyvaus mažieji klaidatikius gariečiai pradėjo
vyčiai. Tai jau antra jų šįmet neiti klausyti jų " g u l d y m o " .
rengiama pramoga. Pirmoji Kad parodyti, jog vis-gi turi
žmonėms patiko. Šita d a la "publikos", jie iš visų pakam
biau patiks. Todėl tikimasi pių surenka savo pasekėjus
skaitlingo žmonių atsilanky ir sako jiems pamokslus.
WESTVILLE, ULL.

mo, kuris daugiau priduo< ePagirti reikia gariečius už
nergijos jiems ir toliau,darbuo tat, kad nesiduoda save klai
ties.
dinti kokiems ten tamsybės
Pr.
Tikrai lankiame Įdomaus apaštalams.
vakaro!
CICERO, ILL.
Visus Mylintis.
CLEVELAND, OHIO.

Susiorganizavo kolektoriai.

Garbė eiceriečiams už tokį
prijautimą mūsų brangiai Lie
tuvai.
Spalio 24, 1920, jie sudėjo
aukų $1,602.17. Iš. tų L. Rau
donajam Kryžiui pasiųsta $1,335.91, o Šaulių" organizacijai
$125.00.

ORRUGAS
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5,000

DYKAI
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Su kiekviena
Siuvama Mašina

portable

elektrqs_ mašina.
viršus Ir viską*,
sveria mažiau ne
gu paprasta ke~
lionėą valiza ir
galima
lengvai
panešti.

•

>

Balansas Mažais Mėnesiniais
Mokesčiais
tai viskas Ką retfcla J a m s
mokėti, jeigu
kostumeriu
šios Kompanijos, su ja su
taupysi darbą ir laiką.

WĘ5*CfeRN_ELECTRĮC

A t l i e k a visą s u n k ų s i u v i m o d a r b ą — k o j o s
nimas valdo mašiną, sureguliuoja greitumą.
nuolat koja mint. Pridedamas prie šviesos
Nusipirk dabar!
COMMONVVEALTH EDISON

ELECTRIC

Kamp. 22 ir Leavitt gatvių Į

pamy
Nereik
socketo.

Kapital. ir perviršis $245,000.oo f
Tort. (Jaugiau kaip $1.700,000.oo f

£J

SHOPS

i

i Automobiliai s

VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po piet, Utarninkais ir \
S Subatoms iki 8:30 vakare.
• N
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Dr. 0. VAITUSH, 0 . D.

:

LIETUVOS GYNIMAS-

Tautos Fondo 22 skyr. ir L.
Kryžiaus Rem. Dr-jos 7
-kvrius sušaukė tam tikrą
susirinkimą ir išrinko komi
Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gynimą.
siją, kuri darbuosis, kad koŽaibo greitumu reikia susisiekti, susinešti su įvairiais
Sulig Cbicagos Federacijos
daugiausia surinkus
aukų
centrais. Geresnieji arkliai paimti "Geležiniam Vil
Apskričio paskirto maršruto,
gynimui Lietuvos laisvės.
kui.' ' Kaip žuviai vandens, taip Lietuvai reikia au
Lapkričio
11
d.
čia
Raibėjo
Kadangi reikala<
begalo
tomobilių.
• svarbus, dar gerb. klebonui gerai visiems žinomas kun.
Amerikiečiai, šarvuodami "Geležinį Vilką,'' pirk
Liet.
Raudonojo
kun. Vilkutaičiui paraginus, Petraitis,
dami šautuvų, prįsidėdami prie steigimo Perkūno ar
karšti tėvynainiai tą labai Kryžiaus Rėmėjų dr-jos pir
tilerijos ir Erelio oro laivpio, įtaisykite Lietuvos gy
parėmė, nes vietos katalikai mininkas. Aukų surinkta Šau
nėjams automobilių.
lių
organ.
$284.00.
Kalbėtojas
visados rėmė ir remia tautos
Lietuvoje geras automobilius kainuoja $1,000. Aragino
pirkti
ir
Lietuvos
Lais
reikalus. (Ii šitame momente
merikiečiai, sudarinėkite tūkstantines, kablegramu at
vės
,
bonus.
Bonų
parduota
už
tik ypatingai darbuojasi de
siųskite į Lietuvių Prekybos Ęendrovę Kaune ir tą
$900.00.
pat dieną automobilius bus inteiktas nurodytai orga
dami visas savo pastangas.
J . M.
nizacijai."
Įgaliota komisija
išrinko
Intaisykite automobilių Lietuvos Gynimo Komi
tam vajui valdybą, kurion
CLEVELAND, OHIO.
tetui, Šauliams ,Krašto Apsaugos ministerijai, gencinėjo: Matas Šimonis, pirm.,
raliam štabui, Lietuvos Raudonajam Kryžiui ir tt.
Viktoras Kyveris, rast., Rapo
Spalio 24 d. moterystės ryKuri kolonija pirmutinė intaisys automobilių Lie
las Žitkus, ižd.
tuvos gynimo organizacijai?
Apart komisijos susirinki riu tapo surišti Matas Šimo
Tame reikale susižinokite su
mų, buvo keletas bendrų su nis ir Ona Matulaitė. Šliubą da •
ve kun. V. Vilkutaitis Šv. Jur
kolektoriais posėdžių, kuriuose
gio bažnyčioje. Abu jaunave
plačiai .• kalbėta, kaip geriau
džiai yra įžymiausi veikėjai :
butų rinkti aukos. Prieita prie
Clevelando jaunimo ir abelto, kad reikia suorganizuoti
(LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĘ)
nai /katalikų tarpe.
kolektorius ir paleisti juos
Vestuvėse dalyvavo gražus
po visą Clevelandą, kad ne
aplenktų nei vieno Lietuvio būrelis jaunimo. Visi kalbėjo,
Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrjninkai ypač pri
namo. Kolektoriai yra pasiųs žaidė ir linksminosi. Neužmir
valėtų visose kolonijose šitame reikale pasidarbuoti.
t i iš draugijų, Tautos Fondo šo ir savo brolių Lietuvoje.
J | L. R. Kryžiaus Rėmėjų
(Tąsa ant 4 pusi.)
DP-jos skyrio. Kiekvienas ko
lektorius turi tam tikras blan
m
kas su antgalviu: Aukos Lie
tuvos Laisvės Gynimui-Šauliams ir su Clev. Liet. Drau
gijų Centro antspaudą. Tai-gi,*
gerb. elevelandiečiai, pilnai
pasitikėkite tiems kolekto
riams.
Dabar svarbiausias yra rei
Žmogus gyvendamas durnuose ir troškiame ore miesto, kenkia savo sveikatai
kalas aukoti. Tat remkime
ir yra visados po kito priežiūra. Turėdamas bosą ant savęs kiekviena valanda gali
aukomis inusų brolius Lietu
nustoti uždarbio ir greit pamatyte vargą. įįį
voje.
Aukos, kurios bus surinktos
Idant turėti pilnai sveika ir neprigulminga gyvenimą tai reikia eiti gyventi ant
jki Kalėdų, bus siunčiamos
FARMOS. Ant farmos žmogaus rytojus yra visiškai apsaugotas ir nereikia bijotės
r Tautos Fondą Lietuvon
bedarbes, nes farmeris nenustos darbo bei kostumeriu.
Stulginsko, Liet. St. Seimo
pirm. vardu.
Ateikite pas mus pasiskirti farmu. Mes tūriam Illinojaus, Wisconsino ir MiLaisvamaniai visokiais bu
chigan Valstijose arti Chicagos nuo 20 akrų iki didžiausiu armų. Turėm įvalias na
dais leidžia melus kad su
mų del mainimo ant armų ir armų ant namų.
rinkti pinigai gulės fonduose.
Suraskite šiame laikrašti mūsų pagarsitas farmas.y
Tat gryna melagystė.
Kadangi laisvamaniai bijo
netekti įtakos, nes jie mažai
aukoja, tai agituoja ir visas
pastangas deda, kad surinkti
pinigai butų siunčiami kitais
keliais arba per Misiją. Bet
katalikai, norėdami kad ir
laisvamaniai aukotų, duoda
*
Valandos: kasdiena 9 ryto iki 6 po pietų. Vakarais Utarninkais, Ketvergais ir Su
progos pasirodyti, kiek jie su
batom iki 9 valand., Nedėlioms 9 ryto iki 3 po pietų.
dės aukų. Siųsdami savo au
kas katalikai Lietuvon per,

IJETT'VIS

SPECIALISTAS
Palengvins visų akių
tempimą
kas
yra
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, nervotuma, skaudančius
Ir ulsldegusius karščiu aklu kreivos akys,
katerakto, nemleglo; netikras akis indedam,
Dbrorna egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančius
mokyklon. Valandos: nuo 12 Iki 8 vakaro.
Nedėllomls nuo 10 iki 1 vai. po piety.

TEMYKITE!

AKIŲ

'Telefonas Urover 9660.

IR PREKYBOS

§

^mmmffi^
^V
^^^

Chicago, IU.

$.*«;*
Traukiame paveikslus namuose, prie
^L Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes.
Ls P a v i e n i u s i r l t - Darba atliekame kuoge-

' .-

Del Smgi»i|

E

a

=

Taupyk Pinigus del Ateities
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, Lietuvos Vyčių Paskolos
Nauja Serija numeris
Susirinkimai yra laikoma
vakare iki 9:00 vai. vakare,
prie 32 PI. ir Auburn Ave.

:

PRANEŠIMAS.
"

LIETUVIS FOTOGRAFAS

^ ^ Ę ^ i n P f T ^ riausia.
Phone Drover 6369
SllllrtlllllllHllinH|llllllinillllHlllllllllllllHIIHIItlfl1HMIIIIIIIIIIIIllilllllllllHHmiH§

MOKINA: Lietuvių Ir Anglų kalbų;
Grammar School, High School ir
Prekybos dalykų talp-ffi prirengia
prie kvotimu į visas aukštesniąsias
mokyklas. Dienomis: Nuo 9:00 ryto
iki 4 p. p. Vakarais nuo 7:30 iki
9:80.
1747 So. Halsted St. (arti 18toe gat.)

Jurgis Žakas, Pirm.
001 W. SSrd St.

Siunčiame piningus Lie
tuvon, pri siuntimas užtik
rintas.
Inšuruojame nuo ugnies,
namus, rakandus ir auto
mobilius.

1

Kurie gaunate paveikslus 18 Lietuvos
neatideliodami pasidarykite daugriaus arba
didelius. Mes perimame senus padarome
didelius. Sudedam ant vieno ii kelių skir
tingų.

1

ffllEYESKIOJSKMOKYKLA

R CONRAD
3130 S. Halsted St.,

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.

So. Boston, Mass. •

KAIP APSAUGOTI SAVO ATEITI

•

•'*'.

Valstijine Banką Amerik.

Portable Sewing Machine

A

•J

*

1 Pirmutine Didž.

Tiktai $ 5 Iškalno
Šita

IIIIIIIMIIIIUM MUM

Nei vienas iš mūsų nėra naudingas tautai, / .
nei patsai sau, netaupindamas pinigų, kad ir
daugiausiai pelnydamas.
Kuris ir mažai pelnydamas taupo, daro
naudą tautai ir pats sau.
Kurie iki šiol netaupinote pinigų, tai prade
kite tuoj aus su
.

414 W. Broadway,

•
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Į Tauta i r Naudingumas

FEDERAL
COUPONS

Lifhuanian Sales Corp,, S

i

Illlllllllllll

ir Taupymo Bendrovės.
23-čias tik prasidėjo.
kas Panedėli nuo 7:30 vai.
šv. Jurgio P a r a p . svetainė

Antanas Ovcrlingas, Rast.
S201 Auburn Ave.
V. W. Rutkauskas, Adv.
812 W. 3Srd St.
<
\

£jillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllll||||||li:

\

Parduodame namus, skoImame piningus.
i •

•

BITERI

•
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Evaldas & Pupauskas
840 W. 33rd St.

.

3

. | ir kitas mušu lekarstas naudoja 25,000 žmonių visoj
i Amerikoje. 100 Aptiekų yra mušu agentais.

Yards 2790

Tas liudija, kad žmonės supranta gerą vertę
mūsų vaistų ir per tai jas taip plačiai naudoja.
Mes išdirbam savo Laboratorijose daugeli
įvairių vaistų, kur čion vieta visas neleidžia
surašyti.

Phone Cicero 5968

DR. A. P. GURSKIS
METTJVIS DENTISTAS
4847 W. 14th Street Cor. 49th Ave.
CJlcero, m .
Vai. 9 Išryto iki 9 vak. Išimant
Nedėlias ir Seredas.
Į

#
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Phone Canal 1678
Notary Public

JUSTOJ MACKIEWICZ
Real Estate
Loans, Insuranoe & Foreign
Exchange
2342 South Leavitt Street
Chicago, JH
Siunčiu Pinigus į Lietuvą
pagal dienos kursą,

•

Mes esame -Vienintelė vieta visoj Amerikoj,
kur galima gauti visokių žolių ir šaknų iš vi
so pasaulio pargabentų.
Reikale rašykite mums:

1 Salutaras Chem. Dmg Co,
PROF. J. BALTRENAS.
Chicago, 111.

1707 So. Halsted Str.

g

P. S. Ant pareikalavimo pasiųsime visą sąrašą mūsų
žolių, šaknų i r visų liekarstų.

Tlltillllllllllllllllll
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A. PETRATIS

S. L. FABlONAS

A. Petratis & Co.

809 W. 35th Street

v

/ftrie Halsted;

Chicago, IU.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.

AMERIKOS LIETUVIŲ

Drauge mielas: Jei myli mus tai prisiųsk
savo paveikslą, kad atgaivintų mūsų širdis.
Patarimas. J e i vertas meilės, tai yra vertas
paveikslo. Paveikslas neasaneios ypatos at
gaivina praeitų laikų ryšius be žodžio. O tamista užganėdinsi save ir savo draugus, kad atlankysi
mūsų paveikslų išdirbyst^.
Atlas A r t Studio

MOKYKLA

Mokinama: angliško* Ir lietuviškos
kalbų, aritmetikos, kny^vedystės. atenogTafiJoa, typewrlting, pirklyboe tei
sių* Suv. Valst istorijos, abelnos Isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, ^pilietystes. dalliarašystes.
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
4 valandos po pietų; vakarais nuo t
iki 10 vai.

3106 So. Halsted St, Chicago.

Jr P. RASHINSK1
x

*•-—.•*.—..*.*+

.

3202 So. Halsted St*
••«»

4
•*

.
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$225,
i

Tegul Jusu Pinigai

I

Dirba Del Jųs
Pinigas gulintis namie be apyvartos yra lygus medžiui be vaisių.
Ir „sykiu labai pavojinga laikyti pinigus namie, nes "Pančiakos",
"Matracai" ir "skrynios" — geriausia dirva vagiui ir gaisrui.
Todėl APSAUGOK savo sunkiai uždirbta dolierj padėdamas i

UNIVERSAL STATE BANK
ir kas pusmetis pasiimk savo pelną — užaugusi nuošimti.
*

Tvirtumas um-ii Bankos užtikrintas per lllinojaus Valstyjos Val
džia.

* Mūsų turtas jau virš $2,650,000.00
Mokame 3% už padėtus pinigus, kuriuos galima atsiimti ant kiek
vieno pareikalavimo.

DRAFTAI. LAIVOKORTES, "CASH MARKES", PVRD LODAMI
PIGIAUSEI.

Joseph J. Elias, President,
Josoph J. Krasovvski, Vico-Pres.,
AVm. M. Antonisen, Vicc-Pres., S. V. Valaivchauskas. Ass't.
h Cashjer.
Casliicr.

1 UNIVERSAL STATE BANK I
CHICAGO, ILL. |

^

s
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• P, KVORKA & SONS
1549-51-53 W. Ohicago, Ave.
arti Ashland Ave.
Cash ar ant Išmokesščiu.

Tiktai per 9 Dienas į

HAMBURGĄ IR LIEPOJI)
Per Anglija
S. S. AQUITANIA Gruodžio 14
Trečia Klasa kainuoja
Hamburgą
$125.00
Liepoju
$145.00

i

Pridedama $5.00 Karės Taxn.
mieste.

•
STPAIGrlT

IO

DE:

MELBA

10*
STRAIGHT

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras.
Paklausk savo krautuvuinko—Bet jeigu
krautuvninkas neturi—rašyk mums.

I.LEWI5CICARMFG.C0.NEWUJK)I.J.

12
VTHEtT
SIZES

Largest Independent Cįgar Factoru inThc Worfd

Phone Boulevartl 491

Ashland Jewelry Music Store
Specijales Columbia E 2 Grafanola su 12 rekordu $126.50. Specrjale C 2
Grafonola

su

12

rekordų

$56.50.

Cash ar ant ismokesčio. Naujausi lietu
viški rekordai.
Dideliame pasirinkime auksi
niai laikrodžiai, deimontai, žie
dai ir kiti auksinai dalykai.

4537 So. Ashland Avenue
Chicago, 111.
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Šiomis dienomis atidarėme savo skyrių Lietuvoje, kuris, tarpininkaujant Lietuvos ir Vokietijos bankoms,
pristato pinigus į visas.dalis Lietuvoje, Vokietijoj, Ohecho-Slovakijoj, ir i t. Pinigai yra išmokami teisingai ir be
jokių atitraukimų, būtent tiek kiek kvitą parodo. Pinigus siunčiame čekiais arba draftais (pagal apylinkės kur
galima draftus išmainyti). DASTATYMAS PINIGŲ LIETUVON YRA PILNAI GVARANTŲOJAMAS.

•
%•

Apart siuntimo pinigų, parduodame laivakortes ant visų linijų, kaip į Lietuvą, taip-pat ir iš Lietuvos. Kas
nori atsigabenti savo gimines ar pažįstamus, del platesnių informacijų kreipkitės tuojaus pas mus.^ Pampiname
p'ašportus ir visas kitas reikalingas -poperas del iškeliaujančių į Europą.
Padarome visokius dokumentus, aktus, davernastis, nes esame pilnai patyrę tame reikale. Esame registruoti
Lietuvos Atstovybės Washing^one, todėl ir turime pilną teisę visus dokumentus užtvirtinti.
Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai, nes dirbdami po didžiausias bankas Cnieagoje pilnai patyrė
me ypatingai užrubežiniais Commercijiniais reikalais.
Tarpininkaujame norintiems pasidėti pinigų Lietuvos Baukose, ant nuošimčių, arba k* kur kitur užrubežyje.
Turime Suvienytų Valstijųs pašto skyrių, per kurį galima siųsti apdraustus laiškus ir pakelius — "Domestic
Parcel Post ir Money Orderius.''
Taipgi parduodame lotus, namus, farmas, padarome paskolas, ir apdraudžiame nuo ugnies.
Visais reikalais kreipkitės pas

Liet. Darbininkų Stį-gos 49-tos
kuopos svarbus, nepaprastas susi
rinkimas bus pirmadienyje, Lapk.
29 d. 7:30 vai. vak. Šv. Antano
imrap. svetainėje. Bus svarstoma
daugiausia kuopos užeigos reikalai.
Valdyba.

CICERO, ILL.

PAUL P. BALTUTIS AND CO.
901

W .33rd St.,

Skersai nuo §V. Jurgio Bažnyčios

TELEFONAS YADS 4669

PASTABA: — Mes nesigarsinome tol, kol neatidarėme savo ofisą Lietuvoje. Dabar galime dastatymą pinigų
pilnai gvarantuoti.

/

*
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Kaunas, (Elta). Gauname
patirti, kad šiomis dienomis
atvyksta Lietuvon svarbi An
glų Misija užmegsti artimes
nius ekon. ir prek. santikius
tarp Lietuvos ir Anglijos. Ko
misija susideda iš kelių asme
nų, kurių tarpe yra šie žy
mus atstovai:'Carl of Clanwilliam, Lordų Rusų Anglų par
lamento narys; «L Lambert,
Žemųjų Rūmų Honse of- Common narys; Tilden Smith, Di
delių Finansinių Įstaigų Di
rektorius; P-as Leitch, Linų
Departamento Direktorius.
Kaunas, (Elta). Jau visa
savaite Kaune einančios ta
rybos tarp Lietuvos vyriau
sybės atstovų ir Vokiečių specijalines geležinkelių valdy
bos komisijos prieita prie
bendro susitarimo, kuriuo yra galutinai likviduojamos ge- j
ležinkelių medžiagos sąskai
tos, surištos su Bermonto &vantura. Taip pat susitarta
del praeitų metų geležinkelių
nuomos. Toliau eina derybos
del geležinkelių susisiekimo
reguliavimo tarp Lietuvos ir
Vokietijos.
Telšiai, (Elta), čia yra
liaudies mokytojų
kursaį:
Telšių, Kretingos ir Tauragės
apskričiams. Mokytojų-kursistų tarpe radosi dvi srovės:
Lietuvių Katalikų Mokytojų,
Sąjunga ir Lietuvių Mokyto
jų Profesinė Sąjunga.

ŠV. Kl

LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES

(Prisiuntė Lietuvos Informa
cijos Biuras).

CUNARDLINE

lokaUs agentas Jūsų
Nueik pas ji.

-

ff

Kai
bar š1
sutais<
įvairii
ir įva
Vis<
tistišk
del to
raadie
Sv. K
pati p
28 d.
parap
tamsti
Užtik
tenki]
kad

SAUJA ŽINIŲ I š LIETU
VOS.

Telefonas Monroe 2500
Krautuve
atdara Seredomys
Ir
Petnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais
vakarais iki 10 vakare.

SIMPLBt UNJVERSAL

Po 10 dol»: A. Kanoverskas
ir Ą. Banis.
Po 5 dol.: Ona Matulaitė-6imonienė, M. Šimonis, J. Jonuiska, K. Štaupas, J. P. Kve
daras, M. Matulaitis, J. Matu
laitis, J. Kanoverskas.
Po 2 dol.: J. Čerkesas, ' J .
Šimonis, A. Mockaitis, M. Ardzijauskas, J. Kuzas, J. Sa
dauskas ir A. Kunigiškis.

L. R. Kr. Rem. Moterų ir Mer
gaičių skyrius turės paprastą, bet
svarbų, susirinkimą rytoj, t. y.
Lapkr. 28 d., 1920 m., tuojaus
po mišparų, Šv. Ant. parap. svet.,
Cicero, 111.
Narės ir visos turinčios gata
vas dėžutes (kareiviams dovanė
les) prašomos atnešti susirinkiman.
O. Rimkienė, Pirm.,
I30g So. 49 Ct.
Cicero, UI.

Perkant visus savo RAKAN
DUS, PEČIUS, KARPETUS,
PIAKTJS, VICTOROLAS, SIU
VAMAS MAŠINAS ir t.t. pas

i

IŠMOKAMI "CASH

i

Pir l
racijo:
karas
m. C.
svetai
gatvių
to tui
mas g
praka
papasj
vėje 1
pai
nusipi:
CIC

Pranešimas.

\ Taupykite Piningus:

s•

'S

CICERO, ILL.
•
=

RANKOS VALDYBA:

s

130 DIENU PINIGAI LIETUVOJE

Aukotojams lai būva šir
dingas ačiū, o jaunavedžiams
ilgo ir laimingo gyvenimo.
Lasdinėlis.

ŠVENČIU DOVANOS giminėms ir pažystamiems kuogreu'iausia.
Iš kitų mirštu siųskite mums dolleriais per "Money Order", o
mes išslunsime Lietuvon auksiniais pagal tos dienos kursą ir pri
siusime kvitas. .

Į 3252 SOUTH HALSTED STREET

Vienas ir antras prabylo ke
letą žodžių sujudinančių visų
Hrdis. Ir graži auka tapo su
dėta Liet. Šauliams.
Aukojo:

PIRIV^
RACl

Po 1 dol.: Alf. į\ Stankus,
M. Matulaitė, M. Mikelioniut.\ E. Žitkiutė. Viso 78 dol.

PINIGAI LIETUVON Siunčiami per muaų Banką .su pilnu užtik
rinimu, dabar pristatomi į 25 DIENAS.
Universal State Bankas, kaipo Lietuvių Valstyjinis Bankas, kiek
vienam patarnaus persiuntime pagelbos.

Dėlei parankumo kostumeriu MUŠU BANKAS YRA ATDARAS
VISA DIENA UTARNINKE IR SUBATOJE iki 8:30 V A L VAK.

A MFRILf f) ! F

(Pabaiga nuo 3 pusi.) .

irSURPLUS

Yra

Pirmadienis, Lapkr, 29,

ORAUtSAS

—

BINO
Vaikai m

prašo

Nekankink sergančio vidurių užkietėjimu kūdikio su niekingais,
viduriiis traukančiais, aliejais.
Duok jam šaukštuką BAMBlNO,
turinčio prijimnt} skonį, lengvai veikiančio ir laibai pasekmingoj vidurių
paliuosavimui vaisto. Jis stebėtinai greitai pagelbsti nuo gazų, išpū
timo, dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo.
,

ir 30 skyriai
Vilniuj
Panevėžyj
Šiauliuos
Raseinius
Liepojuj
Klaipėdoj
Marijampolėj
Virbalyje
kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN| TŪBĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk p\
nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi
%
7% padėjus 2 metams
§,
5% »
1
»
3%
"
neapribuotam laikui.
Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie nuskl^
jimą bankfe duoda Banko agentūros vedėjas
—
_
S
M
S
. .

Į 747 BROAD STREET,

NEWARK. N. J.
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ENGLANDERj

Sold evemvkeie by foroin
ana deporfment e i J>
v

wrr-ED«: SPRING

Pabandyk buteli. Tik 50c. vaistinyčiose arba tiesiai nuo išdirbejų
60c su persiuntimu. TSmyk Bambinc }*!• ant po kelio. Be jos nėra tikras.

cEN5^š.

F. AD. RICHTER & C0., Bush Terminą! Bldg. No. 5, BR00KLYN, N. Y.

ENCLANDER SPRING BED CK.
$ e w \ b r k -Brooldyn - ChlcojL
^ ™

ffv

Saugok akių regėjimą
Kada kankinies
del
galvos
skaudėjimo, kada regėjimas silnsta skaitant, siuvant ar tolyn
žiūrint — tai relikia, jos pri
valote kreiptles į manę klausti
patarimo del jūsų akių; mano
20 metų patyrimas suteiks
jums geriausį patarnavimą del
Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklės
Ligos gydoma specljalisto,
W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ SPECIJAUSTAS
j j 1801 S. Ashland Ave., Ohicago.
kertė 18tos gatvės; 8-Cios lubos
Kambarls l4-15-l«-17
VirSul PLATTS aptiekos
Tėmykite mano parafi*.
Valandos: Nuo 10 ryto iki 0
vak. Nedėliomls nuo 9 ryto iki
12 d.

Eržvilkas, (Elta). 13 VIII
Vietoj valsčiaus pastangomis, RASYKITĖS AMERIKOS
KAtTD. KRtžIVti.
11: i 111111 ii 11111111111111 ti 1111 rTl I čia kuriama progimnazija.

KADJ

DIDŽIAUSIA Į lETUVlSKA KRAUTUVE CHICA60JE

1

^ ^

Lai
Kai-k
t$ Se
laikri
"Dra
kad
žmoni
nori X
išlaid
tuose
bran^j

OUBBN K01HCB8T1NA

N

NLM0KES1 PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Cnieagoje
Parduodame u i žemiausia kaina, kur kitur taip negausi
Mašinėlių ląiftkama drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, filiubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ii
muzikai i skus instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlawski
4632 8o. ASHLAHD AVB.,
OHICAOO, ILL.
Telefonas: DBOVEB 7309

žnion
iš bal
gas"
rargi

< v -ių; .
vargi
kalan
tleliui
tote
<iarbi
Lietu
zaeiJ4
to ir
indoii

ir šia

Pirmadienis, Lapkr. 29, 1920

IŠ CHIC A60S IR APYLINKĖS KOLONIJŲ,
PIRMAS A. L. R. K. TEDE raštį " D r a u g ą " paskutinėse
RACIJOS CHIOAGOS APS dienose šio mėnesio ir pra
KRIčIO VAKARAS.
džioje Gruodžio. Tada nerei
kės kitų klausti, bet d a ir ki
Pirmas A. L. R. K. Fede tam pasakysit, kad Seimas bus
racijos Chicagos apskričio va 5 d. Gruodžio, Dievo Apveizkaras bus Gruodžio 19 d., š, dos parap. svetainėj, 2 valan
m., C. S. P. S. (School Hali) dą po pietų.
svetainėje, W. 48 ir Honore
Dar primenam, kad Seimas
gatvių. Programą, sudarys riro bus kaip Seimas, bet vakaras
to turinio koncertas, vaidini tai bus jau nepaprastas. Bus
mas grąžo vaizdo "Sugryžo", atvaidinta veikalas, kokio da
prakalbos ir 100 metų senuko niekas nėra matęs. Artistai
papasakojimas kaip tai seno jau prisirengę. Vakar gavome
vėje Lietuvoje butą.
žinią, kad darbą jie gali
Įžangos bilietų iš anksto pradėti kad ir šiandie.
nusipirkti galima:
Susirūpinus komisija visu
CICERO, ILL. šv. Antano s m a r k u m u dirba ir prašo visų
parap. klebonijoj, 15 ir 49 Ct. nepamiršti atsilankyti Lab.
ir pas p. J. Mockų, 1301 So. Saj. seiniinin vakaran.
50 Ct.
Seimo Komisija:
T0V7N OF LAKE, pas p.
S. Jucevičia,
Joną Baltutį, 1543 W. 46 Str.
B. Nenartonis,
DIEVO APVEIZDOS PAR.
A. Bislis.
klebonijoj ir pas Federacijos
skyrio valdybą.
IŠ BRIDGEPORTO.
NORTH SIDEJE, pas Fe,
deracijos skyrio valdybą.
Lapkr. 14 d. " K a n k l i ų ' ' cho
BRIDGEPORTE, P. Baltu ras, prie Šv. Jurgio parapijos,
čio krautuvėje, 901 W. 33rd., laikė trumpą susirinkimą. Ap
Lietuvių Prekybos B-vės ofi svarsčius visus reikalus įneš
se, 3349 So. Halsted St. ir pas ta gražus sumanymas, kad
Federacijos skyrio valdybą.
choras nupirktų penkias dė
WEST SIDEJE, "Draugo" žutes dovanėlių Lietuvos ka
ofise, 2334 So. Oakley Ave., reiviams, kurių turi pagami
Metropolitan
State banke, nęs L. R. K. Rem. skyrius. Įkampas 22 ir Leavitt gatvių ir nešimas priimtas.
pas Federacijos skyrio valdy
Tą pačią dieną gražų choro
bą.
pavyzdį pasekė ir kita pra
BRIGHTON PARKE, pas kilni N. P. &v. P. Marijos jau
p. R. Andreliuną. 4452 So. nų mergaičių draugija. J i pa
Fairfield Ave. ir Fed. skyrio ėmus iš iždo pinigų taip-gi
pirm. p. J. Petraitį, 4324 So nupirko penkias dėžutes. ACampbell Ave.
part to, aštuonios narės da
Įžangos bilietų paskleista nupirko po vieną dėžutę. Gar
tik tiek, kiek salėje yra sėdy bė mergaitėms.
nių. Tat išanksto nusipirkite.
Tą pačią dieną taip-gi gra
Rengimo Komisija.
žiai pasirodė ir S. L. R. K. A.
13 kuopa. J i iš neturtingo iž
SV. KAZIMIERO AKADEMI
do Lietuvos armijai šautu
JOS VAKARAS.
vams pirkti paskyrė 25 dol.
Girdėjau, kad bruzda ir
Kaip visuomet, taip ir da
Vyčių 16 kuopa. Nesenai ji
bar šv. Kazimiero Akademija
buvo įrengus vakarą. Dalį pel
sutaisė puikiausį programą iš
no, be abejonės, paskirs pir
įvairių dalių: muzikos, lošimo kimui šautuvų,
amunicijos.
ir įvairių pamarginimų.
Smagu butų, kad ir kitos
Visos programos dalys ar Bridgeporto draugijos taip
tistiškai atliekamos. Tvirtinu pasirodytų.
del to, kad pats praeitą sek
A. B.
madienį mačiau ir girdėjau
Šv. Kazimiero Vienuolyne. Ta
IŠ TOWN OF LAKE.
pati programa sekmad., Lapk.
28 d. bus ir Dievo Apveizdos
Sekmadienį, Lapkr. 14 d.,
parapijos svetainėje. Už tat ir
5. m., Šv. Kryžiaus parapijos
tamstoms patariu atsilankyti.
svetainėj Šv. Kazimiero Kara
Užtikrinu, kad visi busite pa
laičio dr-Ja laikė paprastą su
tenkinti ir dėkingi, man,
sirinkimą, kuriame, apart sa
kad aš jus pakviečiau.
vo reikalu, .nepamiršo nei su-,
Kvieslys.
vargintos tėvynės. J i iš iždo
KADA BUS LAB. SĄJ. SEI
MAS?
Lab. Saj. Seimas jau čia pat.
Kai-kurie klausia, kodėl apie
tų Seimų neskelbiama kituose
laikraščiuose,
o vien
tik
" D r a u g e " . Atsakome dėlto,
kad Lab. Sąjunga, taupydama
žmonių sudėtus pinigus, ne
nori barstyti juoskokioms nors
išlaidoms. Neskelbiama ki
tuose laikraščiuose del to, kad
brangiai reiktų apmokėti, o
žmonių pinigai nėra pasemti
iš balos. Tik dienraštis "Drau
g a s " yra geriausias prietelius
vargingų darbininkų, našlai
čių; j i s tik vienas patarnauja
vargingiems darbininkų rei
kalams. J i s dideliausius Lab.
Sųj. aprašymus talpina ir di
delius skelbimus deda už
mažų kainų. Tai faktas. Ma
tote dabar, kas yra Lietuvių
darbininkų prietelius ir kur
Lietuvių darbininkų organi
zacijos turėtų kreipties. Del
to ir patariama visiems, kurie
indomauja Lab. Sųj. Seimu,
ir šiaip visados, skaityti dien-

5

DRAUGAS

ATSIŠAUKIMAS
į visus Lietuvius tarnavusius Amerikos • karuomenėje, Brolau
Serai žinom kad Lietuvoj kare, kad mušu Broliai kariauja iki
kutinėj su daug galingesniu priešių ui mus,
O KA MES VEIKIAME. IR # A I F GALIME SAVO BROLEM
DĖTI?
Stoti ju eile mes negalime, Taigi nors savo balsu gelbėkime.
Kad aptarus kaip ir kokiu būdu mes galime gelbėti. Visi
tuviai tarnavę Amerikos karuomenė karės laike.

mes
pas

K; Padarys Tautų Lyga del Lietuvos?

PA
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MES DAR NEŽINOME
Lie

Patarnavimas kurį šis Bankas yra davęs Lietuviams padarė ji didžiausių ir ge
riausių Valstijinių Bankų visam Stock Y ardų Distrikte.

Subrinkyti j J. J. Ezerskio svet. 4600 So. Paulina St.
Utarninke 7 vai. vak. Lapkričio (Nov.) 30, 1920
Katrie tau Cistos Lietuvis. Tarnavę karuomenci, ir gyvenat! Town
of Lake apygardoj. Visi privalote nusirinkti Itarainka v a k a r ė l į
J. J. Ezcrskio svet.
Kviečia S. L. A. Kareivių 1-ma kuopa. Komitetas.

PRANEŠIMAI.

TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ LAIKO SAVO PINIGUS
,

STOCK
YARDS
STATE

•

AR TU ESI

J. P. WAITCHES

BANKE

S Iš JU?

LAWYER
Lab. Sąj. 1-moš kp. pap rastus
susirinkimas bus sekmadienyje,
L a p k r i č i o 2 8 d., 5 v a i . v a k a r e , Š v .

lilETUVTS A D V O K A T A S
•Vai. r y t a i s 8 iki 1 1 , v a k . 6 iki 9 ^
N e d a l i o m i s 11 iki 1.
£
4500 S. A.sliland A v e . Ctilco«o, HL J*
"
P h o n e Yards 105S
&

Kryžiaus parapijinėje svetainėje.
Šitan stisirinkiman esate širdin
gai kviečiami visi priklausantieji ***
Drover 8448
prie labdarybės, ypatingai nariai Tel. yards 6666
Dr. V. A. SZYMKEVICZ
tų draugijų, kurios yra prisidėju
sios prie labdarybės po $100.00, t. \ Lietuvis Gydytojas, , Chirurgas ir
Ak u šoras.
y. garbės narės, ir visi, kurie* in3203 S. Halsted St. Chicago.
teresuojatės tautos reikalais, nes Valandos: 10—12 iš ryto 1—2 ir
bus pranešta daug žinių apie bu • . • «6—8 vakare Ned. 10—12 18 ryto.
siantį seimą ir bus renkami at
stovai. Meldžiame skaitlingai su
-"»f
sirinkti.
•
Valdyba. m Telefonas; Boulevard
9189
Dr-ja Šv. Jurgio Kareivio ir
Kank. ant Town of Lake laikys
bertaininį susirinkimą sekmad.,
Lapkr. 28 d., 2 vai. po pietų Šv.
Kryžiaus parap. svet.
Visi nariai kviečiami susirinkti
nes turime aptarti daug svarbių
reikalų.
Valdyba.
Šiuomi pranešu visiems Lab.
Sąjungos 6 kp. nariams, jog se
kantis susir. bus Lapkr. 28 d.
Šitas susirinkimas yra perkeltas
iš Gruodžio 5 d. |del to, kad tą
dieną įvyksta Lab. Sąj. pirmas
seimas. Kviečiu visus atsilanky
ti.
A. Nausida.
Gvardija D. L. K. Vytauto lai
kys mėnesinį susirinkimą, Lap
kričio W»dr, 2 vah fw pietir, &•:
Kryžiaus parapijos svet. Visi na
riai kviečiami susirinkti, nes ran
das svarstymui svarbi!? reikalu.
J. Legnugam, rast.
West Sides Lietuvių valgomų
jų daiktų korporacijos susirinki
mas bus šeštadienyj, Lapkr. 27 d.
8 vai. vakare, P. J aukščio svr
tainėj, 2158 W. 23 S t
Nariai kviečiami atsilankyti -ir
nauji taip-pat galėsit jstotį.
V. Kiella, rast.
A. P E T K A T I 8

DR. C, KASPUTIS

:**•

Harrison

į

#

.

#

.

.

T ų jausiesi t a i p k a i p n a m i e šioje strprioj VaLstijinėj Rairkoj. N o r s n e m o k i nei

vieno žodžio, Angliškai užtat kad

ionais Kalbama Lietuviškai
YARDS
STATE

Didysis Bankas

ris*

DR. L C. BORLAND
209 S. State Str.
Ramp. Adams
Valand.: 1 iki 4 po piet. Nedel. 10
vai. iki 12 diena.
Lietuvis perkalbėtojas
Sered.—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 12
J.J • • • • • • • r r

• * * * * *

a

^ * « * * * * 4

DR. s Bilas,

j

IJETUVIS GYDYTOJAS
III OHTRURGAS
2201 VYest 22nd Street
Tel. Canal «*r?
lies. S114 W. 4^nd Street
Tel. McKinlev 4988 j
• •i

DR. S. NARELIS
LJETUVIS
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
Ofisu ir Gyvenimo vj»ta

S252 South Halsted Street

A»t virimia LmlveraaJ Stete Bank

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki • rak.
Nedėliomls nuo 10 Iki 'i.

Atidaryk Kalėdinį

TelefoMM Tarės MM

Taupymo Account'ą ŠiandienąTaupyk po biskutį, tai turėsi
daug del kitų Kalėdų.

'.I

Phone Canal 257

S. D. LACHAWICZ
LIETU VYS GRABORIUS

I Patarnauju laidotuvėse koplglausia. rteikale. meldžiu atsišaukti, o mano darbe
busite užganėdinti.

|2314 W. 23rd PI.
Chicago, 1
Tel. Canal 21*9

~¥

•

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas

Pinigus Lietuvon
nusiunčiame
^ greičiausiai ir pristatome
parašą
prijemejo
iš Lietuvos.

1621 So. Halsted Street
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4
po piet. 6 iki 9 vakare.

DR. t . M. GLASER

i

Praktikuoja 19 metai
Ofisas S149 So. Morgan St.
Kertė 32-ro St.,
Chicago, UI.
SPECIJALISTAS
y
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų Ilgų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto
iki S po pietų, nuo B iki 8 valan
da vakare.
Nedėliomls nuo 9 iki 2 po plot.
Telefonas Tartas 6S7

Y.W. RUTKAUSKAS
Ofisas Didmlestyj:

29 South La Salle Street
Kambaris 824
Telefonas: Central 6M0

DR. CHARLES SEGAL

_

^

—

•

S
II

LIETUVIS ADVOKATAS
Lietuvos Šauliams
paskyrė
J
Ofisas Didmlestyj
$50.00, o nariai sudėjo $15.50.
•29 So. La Salle Street
Kambarį* 816
Tel. Central 3«84
Viso pasidarė $65.50. Auka
V a l a n d o s : 9 ryt« iki 1 po piet
nutarta pasiųsti Lietuvos Mi
West Sides Ofisas
sijai per Bendrąjį Town of
2201 W. 22-nd Street
P e r k ė l ė s a v o ofisą p o n u m.
Lake komitetą.
Kerte Leavitt 8t. Tel. Canal 2552
Valandos: nuo 4 Iki B po piet Ir
4729 So. Ashland Avenue
Aukojo:
•huo J iki 9 vakare
Specijallstas
Po 1 dol.: J. J. Palekas, A.
DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ j
Bakas, P. Urbonavičius, L. JaValandos nuo 10 Iki 12 išryto; nuo
IIIUlIUIllllItlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlHHlllIIIHIll
kimauskas, M. Paukštė, J. 2 iki 5 po pietų; nuo 7 Iki 8:80 l =Tel. Canal 257 '
Abarauskas, J. Kriaučiūnas, vakare. Nedėliomls 10 iki 1.
i DR. C. K. KLIAUGA i
Telefonas Drexel 2»8U
K. Čeponis, A. Mikalauskas,
* IJETUVIS DENTISTAS
S1821 So. Halsted St., Chicago, III.5
A. Oškeliunas, A. Černiauskas,
Kampas 18th St.
E. Yatka, K. Valkauskas, A.
Svaland.: <J—12 rytą., Ir 2—9 valc.-jlifiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiT
Damaską N. N. ir M. Suminąs
Tel. Canal 6222
50e.
DR. C. K. CHERRYS
Sektinas pavyzdis ir kitoms
Lietuvis Dentistas
draugijoms. Jei visi išvieno 2201 VVest 2 2 - n d & So. Leavitt Sts.
Chicago.
dirbsime, tai ne tik kad Len
.landos 9:30 A. M. t o 12 N . g
1:00 P . M. t o 8:00 P. M.
Morgan Street
kai prieš mus bus bejiegiai,
CHICAGO, ILIJNOIS ,
bet ir kiti priešai neišdrįs pa
i
V
*
Telefonas Yards 5032
kelti ranką prieš Lietuvą.
llllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlIlIlIUIIIUI
Valandos: — 8 Iki 11 iŠ ryto:
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
Kiekviename
susirinkime, Resid. 1186 Independence Blrd.
mls nuo 5 Iki 8 vai.' vakare.
Telefonas Van Buren 204
kiekvienoje vietoj rinkime au
kas ir patys aukokime, o nar
sioji mūsų * karuomenė bema
Telefonna Pu U man 8M,
Rasas Gydytojas Ir Chirurgą*
tant parodys\keli^ do WarDr. P. P. ZALLYS
Specijalistas Moterišką, Vyrišky
szawy ne tik Pilsudskiams ir
Vaikų Ir vlsq chroulSku lijci}
Lietuvis Dentistas
VALANDOS:
10—11
ryto
2—S
po
10801 So. Michigan Avenao
Zoligowskiams, bet ir visiems pietų, 7-^8 vak. Nedėliomls 10—12 d.
Uaseland, 111.
Ofisas 8854 So. Halsted St., Chicago
šlėktoms-išgamoms.
VAlAKDOfi* 9 ryto Iki 9
£Tel. PuUmaa 842 Ir 8160.
Telefonas Drover 6668
J. J. Palekas.
iitiiimiiiiituiiiMiiiiiiumiiiiiuiiiuimi
_

Turtas Virš $6,000,000.00

I

.

A.STATE BANK

•

Atdara Panedėliais, Seredoms ir Subatoms vakarais
r——

I

JOHN KUCHINSKAS

_

1112 West 35-th Street

•
I

Telefonas: Yards 4681

•

CENTRAL MANUFAGTUnING
DISTRICT BANK

1
I
I

ADVOKATAS

Vakarais, 812 W. 33rd St.

—

Siunčia

.

Stupnicki

DR. A. A. ROTH,

~.

6688

European American Bureau
Pinigus, Parduoda
Larrofcortea
JfOTARIJUftAS
889 W. 35th 8 \
Chicago, 1)1
Telephone Boulevard (III

. .

-K

Tel.

A. PETRATIS & C0.
KEAL ESTATE—INSURANCE

*

Ant Kampo .
47-to8 Gat. ir Ashland Ave.
Chicago

DENTISTAS
3331 South Halsted Street
Valandos: 9—12 A. M.
1—5: 7—8 P. M.

S. F A B I J O l f AS

Mortgage Bank

JEIGU N E - TAI KODĖL?

••• m

Lietuviai Tėvynėj Lieja Kraują Už Laisve I
MES GYVENDAMI AMERIKOJE TURIME GELBĖTI SAVO TĖVUS, BROLIUS IR
SESERIS, KAD NE KRAUJU, TAI PINIGAIS.
Ateina Kalėdos ir Jiems Reikia Pinigišk os pagelbos, Nes žiema Viskas Yra Liet.
Brangu.
PER MUS PASIŲSTUS PINIGUS APTURĖS LIETUVOJE PER 30 D. SIUNČIAME PINIGUS PO DIENOS KURSĄ, 0 ANT DIDELES SUMOS DAR PIGIAU.
— KREIPKTTES Į —
.

Parūpiname

Parandavojame
Baksus $2.50
Metams

Notariškus
Raštus

EUROPEAN AMERICAN BdREAU
A. PETRATIS ir S. L FABIONAS Vedėjai

809 West 35-th St., (prie Halsted)
Adara Kasdieną 9 ryto iki 6 po piety
Vakarais: Utarn. Ketver. ir Subat. iki 9 vai.

Chicago, 111.

'

Pirmadienis, Lapkr. 29, 1920

DRAUGAS

Bwnwiįmgi<nnnn)n<gigiįmgi<wgignig>gnigniįnmgįįigtįniįnniinmin(iiį

Puikiu — Puikiausias

Nedelioj, Lapkričio 28, 1920

PROGRAMAS

DIEVO APVBIZDOS PARAP. SVETAIN.

— Rengiamas —

18ta gatv. ir Union Ave.

Pradžia 7 vai. vakare
-

•

-

> f J

.^

>

^

< > > e >

j,^gj

>

mmmmmm*-m0i*

gjp

Tiktai viena syki gyvenime pasitaiko pamatyti toki programa kuris susidės iš gražiausiu muzykos5 šmoteliu dainų piano ir smuiko solu. BUS sulošta komedija "Laižytas" dialogas
''Čigonė" ir juokingiausis pasaulij monologas bus pasakytas. Nesigailesį atėjęs.

Švento Kazimiero Akademijos Mokiniu

Kviečia

mmmmmmmmmmmmmm:

RENGĖJOS.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmm
T-z:
i• • • • •»•}.*
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CHICAGOJE. BazaroPabaigaj AiL Ri Kr Motery Sąjungos 4.ta Koopa rengia Mm |
BUSIANTI PIGESNŽ
DUONA.

KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

Aušros Vartų Parap. Svet. =
2323 W. 23 Place
Paskutinė hazaro- d. paskirta
Sub. Lapkr. 24 d., 4 v. po pietų |
Išpardavimas daiktų likusių
nuo bazaro bus nedėlioję Lap
kričio 25 d. 4 v. pd pietų.
Galima bu* nusipirkti lovų, i
materaeų, kėdžių, staltiesių,
laikrodžių, muzikališkų ins s
trumentų ir t. t.
Pelnas eis parapijos naudai.
Įžanga dovanai.
Kviečia Klebonas ir Kom.

*

*# \

w

r

w

*

Stato Scenoje

•

c
*

Pirmadienis, Lapkr. 29 d.,
Šv. Saturninas.
Miesto tarybos maisto kaiAntradienis, Lapkr. 30 d., nu komiteto pirmininkas Ad•
amowski pranešė, kad trum
Sv.^ndriejus, apašt.
poj ateityj busianti atpiginta
72 SALIUNAI GAVO "IN duona. Tai pasižadėjusios pa
daryti didžiulės duonos ga
JUNCTION".
minimo kompanijos. Kepaliu
»
100 kitų salunininkų bus pa kui busią atpiginta nuo 2 ligi
.
3.centų. šaukta teisman.
To, paties komiteto prezi
Federalis teisėjas Landi < dentas pranešė, kad jau kiek
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiimiiiiiiiiuiiiiii
prieš 72 saliunu Cliieagoje atpigę kiaušiniai ir sviestas.
paskelbė "injunction". Tiems
1
IR
VĖL
APIPLĖŠTAS
BAN
saliunams uždraudė pardavi
r. .
Dr. I. L MAKARAS
KOS PASIUNTĖJAS.
nėti kokius-nors
svaigalus,
•
Uetuvys Gydytojas ir Chirurgą*
= Gerbiiįamoje Vi
visuomene:
—
tuos svaigalus išnešti kur ki Anų dieną Sixty-third and' Ofisas 400O0 So. Mlchigan Ave..
=
^ Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti į šį vakarą, nes turėsite progą pamatyti gražy vaizdelį. Taip-gi
Vai. 10 iki 12 ryte; r i k i 4 po
hir,/u"rT>a iškraustyti kokius [Halsted State Savings bankos
plet, 6:30 iki 8:30 vakare.
= bus ir kalbėtojų ypač moterys yra kviečiamos. (
Residencija:
10538 Perry Are.,
nors prie saliūno prigulinčius pasiuntėjas Erie Marks, 5538
Tel. Fullman 342
daiktus.
iiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiniiiiiiiiniMitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisf ii"iiiiiiiiiriiiiiiiiiifiiiiiisiiiiiai?ifiiiiuaffiiiiitiiiiitiifiiifiiiiiiitfiiiiiifiiiiiiiiiiti
So. "VVood gat., išnaujo buvo
Tomis dienomis tokius pal apiplėštas dviejų plėšikų ant
«.
injunetion" gaus dar KM) ki- kampo ({reemvood ave. ir 79 (&BZ
II
PRANEŠIMAS
tų saliunu, kuriuose pardavi- <mt.
Dr. M. T. STRKOL'IS
nėjami svaigalai.
Paimta nuo jo krepšys, ku
Gydytojas ir Chirurgas
Kaip vieni, taip kiti saliu- riam buvo $2,387 pinigais ir Lietuvis
i
Perkelia ofisą f Pcople Teatrą
, •
nininkai nuskirtu laikotarpiu $1,2G9 čekiais.
1616 W. 47th St.
Tel. BouJ. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 4 iki 8
turės eiti teisman ir paaiškin
Pirm mėnesio plėšikai nuo
vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.
Res. 2914 W. 43rd Street,
ti klausiman, kodėl jų saliu- jo buvo atėmę $6,000 bankos
HA
Nuo ryto iki pieL
mas
nai .neturėtu but uždaryti.
Tel. McKinley 368
pinigų.
F<;deralio prokuroro asisten
tas reikalavo teisėjo 72 saliu FABRIKANTAS ŽUVO KEL
Tel. Drover 7043
nu visai uždaryti. Bet teisėjas
TUVO SKYLĖJE.
nesutiko. Ji* pasakė, kad ne
9 "«*J*
Dr. C. Z. Vezeflis
3 ——^5 J
_
_
a^^Pi ^^W
*
*•• m^^ ^^m. ar^fc
vVilliani
J.
M>Wade,
prezi
H
turįs teisės taip padaryti, kol
METCVIS
DENTISTAS
•
V a l a n d o s : .nuo 9 ryto iki 9 r a k .
dentas
Vulcan
Manufacturing
I
nebus teisme prirodytas pra
Seredomfs n u o 4 lis; t v a k a r e
•
sižengimas prieš probibicijos Co., 3140 Canal gat., eidamas
4 7 1 2 SO. A S H L A N D AVT5NUE
•
*
arti 47-tos Gatves
ink rito dirbtuvės vieno keltu
įstatymą.
.
!1
Teisėjas pranešė, kad jei sa- vo skvlėn ir žuvo.
• Pradžia 7
liunininkai peržengtų " injun
•
t i
M111111 f 11 f 111M1J111 f 111H11 f I!f M11111111111 f!1111111111{ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l •
*
etion/' tuomet tokie be f o r•
!
malės bylos butų nubausti kaI
i
lojiman neapfribuotam laikui.
Gerbiamejie Lietuviai ir Lietuvaitės: Šis balius, tai ne koks paprastas, nes pelnas nuo baliaus skiriamas
!i

I

4

i

ncio-November 28 d., 1920

olo Parapijos Svetainėje,

Pradžia 7:30 valandą vakare

•

i

i

f

J

^a%

^B^B?

DRAU

i

Subatoje. Lapkričio 2 7 d.

* t

ŠV; JURGIO PARAPIJOS SVET. 32ro Place ir Auburn Avenue
įžanga 35c y patai
vakare

% . * •» į* M w. #

4

ŠM

SPEKTAKLIUS I

A%t

•

•

PAVOGTA 12 AUTOMO
BILIŲ.
-

I Lietuvos naudai Taigi visiems Lietuviams privalėtų atsilankyti į šj puiku balių, nes netik praleisite gražiai laika
I
I bet ir prisidėsite prie pagelbėjimo Lietuvos.
m
Ė

J.
Nedelioj, Lapkričio 28, 1920 m.

Praeitoje paroje Cliieagoje
- pavogta 12 automobilių. Xieko negelbsti nei uolus polici
joj veikimas.

A

|
Šv. Jurgio Par. Svet., 32-nd Place į

PRAMATOMA GALYBĖ
SIUNTINIŲ PASTOJE.
Yra rengiamas L. Vyčių 1f>tos kp. parapijos nau- f

Chicagos pastoje siuntiniu
departamento viršininkas Galbraitli praneša, kad žmonės
kalėdinius siuntinius išlaiko
siųstų. Nes prieš pat šventes
pramatoma tokia galybė siun
tinių, kad nebus suspėta visų
išvežioti.

NUSKENDO TURTINGAS
ŽMOGUS.

* Taigi visi kas tik gyvas aiu
ant uoimua.
Baliaus.
.

.

.

.

.

dai spektaklius. Šio vakaro artistai mėgėjiai, 4-tos =
L. Vyčių kuopos atvaidins veikalą "Erškėčių Taku". •§

.

.

.

.

.

.

lonėkite atsilankyti.
Širdingai visus kviečiame

.

'

RENGĖJIAI.
s
_
3iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiif

I

NEPAPRASTA PROGA

KOMISIJA.

•

i
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Kalėdų Dovaną

P o valgiui neužmiršk, kad goriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATOH1G. Prašalina visas nesmagumus
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną.
Parduodama
pas visus aptiekorius.

i

Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon?
Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana!

TAIGI NIEKO NELAUKDAMAS tuo jaus pasiųsk savo seniems tėvukams, bro- / 1
Parsiduoda labai puikus = takams, sesutėms ir giminėms kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos. Tau =
muro namai po 2 pagyveni = tie keli dolieriai nieks, o jiems didele pa-gelba ir džiausma suteiksi. Taipgi priėmain §
mus. Raudos neša $57.00 į mė | piningus padėjimui Lietuvos Bankose sulig dienos kurso.
nesį ant lengvų išmokesčiu
Čia galima pirkti laivakortes, siųsti daiktus ir drabužius Lietuvon.
$1,000 įmokėti likusius taip |
Baksus siuntimo daigtų Lietuvon galima gauti pas mus už prieinakaip randa. Kas norite įsigy E
•
•
ti nuo sava narna pasiskubin- |
ma kaina.
kit nes gera proga dabar.
Šį Bendrovė dabar parduoda savo šėrus po $6.00 viena, pasi
J. A. POŠKA
4433 So. Campbell Ave.
Tel. McKinley 5608

i

Ant pardavimo
medinis namas,
sallunas su fixtures po num. 3200
Auburn Ave. Atsišaukite
2956 j Lyman Str.

kitę greitu la.iku.
2844 W . 88-th St.

skubinkite ir pirkite dabar, nes trumpu laikų serų kaina pakils.
Važiuojantiems Lietuvon pampiname pasportns ir kitus reikalingus dokumentus
teisingai ir sąžiniškai. Už darbą garantuojame. Visais reikalais malonėkite kreiptis
šiuo adresų:
•
/

Lithuanian Sales Corporation
(Lietuvių Prekybos Bendrovė)

Parsiduoda naujas, mūrinis biznio
Storage Kaina n e s mums vieta yra reikalinga. Jums apsimokės at
Tiktai $85.00 važiuoti nežiūrint kur Jus gyvenate. Pristatymas Dy
namas 6 pagyvenimų, lr storas, ne- S
kai n e8te ir a ielinkė
' ^
P
l ' taip-pat siunčiame C. O. D. =
ryto
Atdara kasdiena iki 9 vai. vakare. Nedėldiomls nuo 6 iŠ ryto iki 4 = ša Vendos apie šimtą doiierių. Kaina'S
po pietų.
Liberty Bondsus priimame.
$8,600. Priežasties pardavimo savi- S
_ NATIONAL STORAGE CO. 2023 8. Ashland Ave v Cor. 21-th St.
ninkas
apleidžia Amerika. Atslsau- , =
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

, .
.
S
bego, rėksmas aptilo.
Imta - 5
i e š k o t i p/pro nakrn^^i'iU T i k s
lCSKOll e/-ero p a k l d h d a i S . 11K

1

Kviečia
rwvi^ia visus

•. •. •. • • • • • • • • • • a n a - ' H W

fai-gi visiems kuriems rupi parapijos parėmimas ma- ž

Turtkigas buvęs kontraktorins I. B. Sutton, 80 metų, iiiiii!iiuiiiiiiiiiiiii!iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikiiiiiiiii!i!iiiiimiiiiiiiiiiiiiii!im
aną vakarą išlipo iš 75 gat
vės gatvekarlo, South Šuore,
Mes .esame priversti atiduoti už Storage Charges
Dvidešimts
mūsų augščiausios rųšies Victorolas vertas
ir pasuko į šiaurius, nuėjo na*
iki $300.00 už taip žema kaina kaip $35.00, ir dar
mo. Jis gyveno po nnm. 7301
duosime dykai 12 pasirinkimui rekordų ir 200 adatų.
Dauguma iš tų mašinų yra naujos ir garantuotos ant
So. Sbore drive. Tamsumoj se
Dešimts metų. Norint žinoti geruma, reikia jas ma
tyti. Nepraleiskite šios progos jų nematė, nes tikrai
nis gerai noįmatydamas eida
gailesites, nes tai gal vienas tokis atsitikimas gy
mas paežerių pasuko šonan ir
venime. Atsiminkite tiktai $35.00 už augštos rųšies
kvarantuota Victorola. Mes taippat turime parduoti
staiga plumptelėjo ežeran.
[ I (Įp^į^
Dešimts tikfos skuros tapestry Parlor Setus, šie se
Aplinkiniai gyventojai nu- j 5 J
tai yra nauji ir naujausios mados..Mes parduosime
juos už pirma pasiulijimą nežiūrint koks jis butų,
girdo šauksmą. Bet kol iš- 1

až geros valandos
atrastas
ežere senio lavonas.
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VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare. Utarninkais Ketvereaia ir anhatnmis ^
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