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Susiaurinti Armėnijos

TALKININKAI PERSPĖJA
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AUKA TĖVYNEI,

ŽINIOS IS LIETUVOS

Gerbiamas kunigas Antanas (Žinios inurmos iž Kauno lai valstybė de iure, 2. kad jokia
kraščių).
Lietuvos valdžia negalį drįsti
Petraitis, šv. Juozapo parapi-.
LONDONAS, Gr. 3. — Tri
MEJti
jos kjebonas South Chicago- KAUNO GYVENTOJŲ MI sutikti su intrauktmu plebis
jų
viešpatijų — Anglijos,
je, ir pasižymėjęs astronomas TINGE PADARYTA REZO cito sritin Vilniaus miešti*.
Prancūzijos ir Italijos vyriau
*
NEPASITIKIMA GRAIKŲ tautietis, negana ką yra pir
% LIUCIJA.
sybių vardu paskelbta nota
VILNIUS LENKŲ OKUPUOKARUOMENĖS IŠTIKIkęs Lietuvos Laisvės Pasko
Graikir'os gyventojams. Pers
TĖJ.
MYBE.
los boną už 100 dolierių, 2
Masinis Kauno
gyventojų
pėjami
Graikai
negrąžinti
Gruodžio dar paklojo šimtą mitingas prieš Lenkų verži
sostan buvusio karaliaus Kon
Vilniuj gyvenimas pabran
Pačiam Konstantinopoliui, y- dolierių aukos tėvynei apgin mąsi Lietuvon įvyko Lapkri
stantino. Nes kitaip talkinin
N
ti. J o auka pasiųsta Lietuvos čio ld., S. m. Mitinge padary g o daugiau kaip keturis kar
ra pavojaus.
kai, taigi tos viešpatijos, nu
tus. Duonos svarui mokama
Gynimo Komitetui į Kauną iš ta štai kokia rezoliucija:
sisuks nuo Graikijos
ir ją
25 ir daugiau markių.
Konstantinopolis, G r. 3. — " D r a u g o " redakcijos.
Įvairių tautybių, visuome
atvienės. pertraukus santikius. Čia 7 niekas negali pasakyti, ką
Bedarbių priskaitoma dau
UŽPUOLĖ LAIKRAŠČIO
TURKAI UŽĖMĖ SENĄJĄ
nės sluogsnių ir pažiūrų žmo
gali atnešti rytojus
visuose
ARMĖNIJĄ.
, OFISĄ.
nės, Kauno gyventojai, 1920 giau 15,000 darbininkų.
NEPRIJAŽYSTA ANGLŲ artimuose Rytuose, ypač Tur
m., Lapkričio UL 1 d.-, susirin , Prasidėjo griežčiausieji per
TEISMO.
kijoje, Padėtis labai neaiški.
Armėnams palikta tik trys Suareštuotas ir vėl prof. Mackę miesto teatre einamojo po sekiojimai Lietuvių kalbos.
Talkininkų reprezentantai su
Neill.
i
apskritys.
li tikinio momento svarstyt ir Viešbučių ir kitų įstaigų tar
* DUBLINAS, Airija, Gr. 3.— atsidėjimu tėmijasi'į Turkų
išklausę | pranešimo apie tai, nai baudžiami ir pašalinami
Dublinas, Airija, G r. 4 — čia karo teisman pašaukta ži nacijonalfetų ir bolševikų vei
Oincinnati. O., Gr. 3. —
kad Tautų Sąjunga ketinan iš vietų vientik už vartojimą
Tiflisas, Gruzija, G r. 3. — Airių laikr. Freeman's Journal noma kovotoja už Airijos na,
kimą. Nuo to veikimo prigu Čia suvažiavusioji iš visų Suv. ti įrengti kai-kuriose Lietu Lietuvių kalbos.N
Turkai naeijonalistai Armėnų ofisą vakar netikėtai užpuo priklausomybę grafienė Mar- li tolesnei padėtis Turkijoje. Valstijų katalikų
augštoji
vos vietose plebiscitą, o kitas
Vilniaus gatvių bendras vai
karuomenę atbloškė tolokai j
flvasi&kija
įsteigė
nuolatinę
lė militarinė policija su bu- kevicz.
Talkininkų
^reprezentantai
grynai lietuviškas, kaip an zdas visai pasikeitęs. Svar*
rvtus tiek, kad Armėnams iš
Pašauktoji atsisakė "Anglų šiandie įjpač nepasitiki Grai organizaciją Katalikų Misijų tai, Punską, Seinus ir kitas biausio.s gatvės pilnos karei
r\u policijos naujokų rekru
v
proponuojamos su plačiais v\\
Suv.
Valstijose.
karo
teismą
pripažinti
legaliu
kų
karuįmene,
kuri
turi
už
tų.
.
*< .
ir gudiškas krašto vietas lai vių ir privažiavusios iž Varbežiais respublikos paliko vos
Tam tikslui pdaryta ir pri kanti neginčijamai priklausan šavos linksmos Lenkų publi
Policija išvaikščiojo ir ap teismu. Nes teismas neturi Ai dariusi kelius nuo Konstanti
tik t r y s apskritys.
nopolio Turkams nacijoflalis- imta k6nstitucija^r parinkta Čiomis Lenkijai, ir kad Len kom Be to, atsirado gana
žiurėjo visus spaustuvės kam rijos gyventojų autoriteto.
Taigi šiandie Armėnijos Re barius. Paskui nuo redakto
tams.^Nes talkininkų kontrolė organizacijai valdyba.
kai norėtų intraukti plebisci daug legijoninkų moterų. \Jispublika išnaujo paliko ma rių pareikalauta laikraščio ko
Pirmininku išrinktas
J o . to sritin net ir Vilnių, susi tad /Žydų apgyventos miesto"
ANGLEKASIAI PRIEŠ UŽ- je $ra tiktai Dardaneliai ir
žytė, kokią kituomet buvo į- pijos. %
. < . . MOKESNIŲ SUMAŽINIMĄ. Kons tantinopol i s.
Aug. Malonybė CLncinnati, O., rinkimas pabrėždamas:
dalys-visai apmirusios. Žydaj,
steigė Vokiečiai su Turkais
Išeidami tie investigatoriai
Kuomet Graikijoje
įvyko Arkivyskupą^ Moeller; vice
I. Kad Vilnius nuo amžių ypač~ dieną gatvėse visai ne
J i ulžima apskritis:
Erivan, nebuvo tokie mandagus net
Sako, butų didžiai pavojingas £erversmės, Graikų karuome- pirmininku Jo Augšt. Malo amžių buvo Lietuvos sostinę; sirodo,
Novobavazet ir Etftimiadzin. paaiškinti, kokiais tikslais jie
daiktas.
Kaunan pranešta iš tikrų
nė Turkijoje pradėjo nerimau nybė Cbicagos Arkivyskupas
II. Kad Vilnius yra brangus
Turkai naeijonalistai
turi buvo atėję. Nes Anglų val
ti. Apie tos karuomenės pa-ĮMundelein; sekretorium J o . kiekvienam Lietuviui, kaipo versmių, kad nesenai Vilniu
užėmę K a r s Alexandropol ir džia Airijoje šiandie elgiasi
Indianapolis, Ind., G r. 3. — dėtį apturima čia visokių ži Mal. Pittsburglio, Pa., Vys mūsų nepriklausomybės idė je lankėsi Pilsudskį.
Surmalou.
autokratingai.
Amerikos Anglekasių Sąjun nių. Turkai pranešė, jog Grai kupas Canevin; iždininku J o jos lopšys;
Areštuotas
išnaujo
Airių
Bolševikai sustabdė kovą.
g a (United Mine Workers of kų kareiviai skaitlingais bu- Augšt. Malonybe New Yorko
III. Kad šimtai įvairių Vil PANEVĖŽIO APSKRITIES
darbuotojas ir vadas
lų^of.
Arkivyskupas Hayes.
DVARUOSE.
niaus rūmų, bažnyčių ir tūks
Rusijos 1>ofeevikn' valdžiai MacNelll., Pirm keletos dienų "Ameriea) nesutiks su jokiuo riais apleidžia k i r o frontą. K
Ailniinistratyvis ofisas bus tančiai kitų istorinių kultūri
įsimaišius, -Armėnų kova su jis buvo buvęs suareštuotas užmokesnių sumažinimų, anot kitų versmių sakoma, jog G rai
Bevažinėjant
po apskritį
Turkais naci jonai istais susta su. Griffithu. Už poros dienų laikraščio United Mine Wor- kai laikosi frontuose. Be*t pa New Yorke, gį publikacijos nių paminklų pastatyti kruvi
/
|kers Journal. Šita pozicija kilusi abejonė, kuomet Grai skyrius Chrcagoje.
nu prakaitu Lietuvos, ne Len darbininkų reikalais, rašoma
bdyta. Ir* čia nuomoniaujama, buvo paliuosuotas.
kijos piliečių, inusų tėvų ir Kauno laikraštyj -Darbininke,
kad matyt, neatsikartos A r  Šiuo kartu buvo išklausinė nustatyta sąryšyje su pakilu- kijos vyriausybė paskelbė pa
žadėjimą karuomenę demobij
l£flį>ai daug ką galima pastebėPASIDIDINO VIEŠOSIOS mūsų pačių prakaitu;
mėnijos tolesnis kraujo pralie tas ir jo vienas sunūs. Kitas
t
\
šiomis visoj Amerikoj darbda- hzuoti.
'
IV. Xad* Vilnius visuomet i : & ™™s P^sės — darblSKOLOS.
j
jimas.
sunūs laikomas kalėjime.
vnj diskusijomis apie užmo
buvo ir yra viso mnsų krašto ninku aprūpinimą, dvarinin
Žinovai tvirtina,
kad jei
Padėtis Armėnų
"užimtose
kesnių sumažinimą darbinin Graikijos vyriausybė neišpilWashington, Gr. 3. — I& ekonominio, tikybinio ir kul- kų lėbavimą, iš antros — prie
vietovėse didžiai baisi. Ne*
APGRIAUTQS AIRIŲ
kams įvairiose IsMirbystėse.
dys pažadėjimo,, gali įvykti Pinigyno departamento pas furinio gyvenimo ir komuni- švalstybinį elementų siautimą
-ten susispietė apie 100,000 Ar
KRAUTUVĖS.
Internacijonaiis kasyklų d a r baisus daiktai su Graikų ka kelbta, kad Lapkričio mėne kuotės centras;
ir ramių gyventojų kiršinimą.
mėnų pabėgėlių ir nėra kuo
prezidentą* ruomenę Turkijoje, Graikai ga siu Suv. Valstijų
Moterų darbas pigiai apmo
Dublinas, Gr. 3. — Būrys bininkų unijos
V-. Kad tiksliais sąrašais,
viešosios
juos maitinti. Neturima jiems
John L. Lewis vienam straip- Ii pamesti karo frontą ir' tuo skolos padidėjusios $112,646,- darytas normalių laikų prieš kamas visuose dvaruose^ bū
pastogės. Rusijos bolševikai policijos užpuolė -,. ICillarney
snyj sako:
-£—
\
karą, nei Viena tautybė' netu tent: mokama nuo 120 skat.
met patiems talikininkams pi/i 571.
buvo žadėję pristatyti jiems ir išdaužė su plytomis visų
n
'
Nitt>|nrie jokių aplinkybių
rėjo Vilniuje absoliutinės dau ligi 3 auks. Tuo tarpu vyraf
V-,
maisto. Bet kol-kas tas nfepa- svarbiausiųjų krautuvių lan mes neleisime sumažinti ša- sieitų bėgti iŠ Konstantinopogauna 20 auks. ir daugiau
%
gus. Nuostolių padaryta ke
nolio. Nes Turkai nacijonalįs- REZIGNAVO OLANDIJOS gumos ;
darvta.
lies angiekasiams užmokesnio. tai su Rusijos bolševikais ne
lios dešimtys tūkstančių.
"$X Kad pusantrų metų lai dienai.
KABINETAS.
Anot gautų eia žinių, -Tur
Toks menkas moterims užČia nesuprantama priežas Nereikia nei norėti sugrąžinti užtruktų atsidTTrti 4itan mies
kydami sa/vo karinėj okupuos
kai neturį pasiketinimo užim
tis to teroro. Nes Killamey darbininkams prieškarines <4iž- tan.
\
^ondonas, Gr. 3. — Atsista tėj tą kraštą, Lenkai Varša- mokesnis yra net prie rugių
t i visą Armėniją. Bet sąlygos
nieko n'eprasfžengė Anglų po- mokesnis. Bile koks užmoke^tydino Olandijos
ministerių vos pinigais parengė dirvą grėbimo ir kitų darbų, kurie
jiems Turkų padarytos, kaip
licijai. Taigi šitas nuotikis nies sumažinimas bus ekono
New York, Gr. 3. — Senato kabinetas kuomet antrasis par plebispitui, pristeigė tam rei nei kiek nelengvesni v už vy
sakoma, bus labai karčios.
liudija, kad policiją yra pa minė klaida. J i nekuomet ne paskirtas komitetas čia atvac lamento butas atmetė, vyriau kalui daugybę visokių slapta rų darbus.
Armėnų karuomenės moraduotų gerų pasekmių, ' Ką
Dvarų žemėse yra užsilikę
gavusi naikinimo manija.
žiuoja tyrinėti kietųjų anglių sybės pasiųlymą padidinti al ir viešų organizuočių ir* ku
lis padėjimas nupuolęs labai
šiandie anglekasiai turi, to ir
rias geruoju ir varu suvarto net nuo baudžiavos laikų kai
kainą, kuri didžiai pakilusi. gas mokytojams.
žemai. Tuo tarpu Turkai jau
SUAREŠTUOTAS- KUNIGAS laikysis. Ir mes pasiųlytumėm
tų gyventojams suklaidinti ir mai, kuriuose gyvena beže~
=
čiasi stiprus, gerai išlavinti
žengti progresad, negu atgal
miaį ir dabartinėje bedarbė
terorizuoti.
T
Uždaroma automobilių
dirb
i r tinkamai išrengti.
Callan, Kilkenny apskr., Ai regresan."
VII. K a d po to, kaip vaka je vasaros darbymečiu už tas
rija, Gr. 3. — Čia policija
Nesutikimai bolševike su
tuvė.
" Y r a labai gerai
žinoma,
rų Europos valstybės yra pa Sunų būdas jau dešimtis me • i
areštavo vieną katalikų kuni kad šiandie šalyje
Turkaįs.
vedama
' Toledo, Ohio, Gr. 3. — Bo- reiškusios, I kad Vilnius prik tų atidirbtas dar turi prie mū
Paleidžiami
darbininkai.
gą. Paimtas į militarines ka- smarki kampanija prieš darbi
ack Bearing kompanija, ku lausys Lietuvai, plebiscito į sų demokratinės valdžios dir
Pranešta, kad bolševikuose
zarmes.
Hammond, Ind., &r. 3. —
ninku unijas. Ta kampanija
rios įstaigose buvo dirbamos I rengimas Vilniuje
intikintų bti po 20—30 dienų dvarui.
su Turkais įvykę nesusiprati
augštai finansuota.
Norima Ca+dniet apirubės industrijo automabiliams - dalys ir kur Liettivos piliečius, kad Tautų
Tuo būdu darbininkai nus
mų Armėnijos klausime. ^
se
ligšiol
gerai
ėjo
darbai.
Busugriauti
unijas ir padaryti
uždarbio.
normaliais laikais
tupėdavo Sąjunga priversta buvo rem- toja pelningiausio
Sakoma, bolševjkai neprie
VOJ
dirbamos
pilnos
dienos.
visose dirbtuvėse atviras du
darbą 1,700 darbininkų, tuo- ties faktais, padarytais gen. Įstatuose jie niekur nepažy
l a n k i a i atsineša į Turkų naciris. Tai vienas iš didžiausių Bet su vakarykščia diena pa- jaus po Naujų- Metų bus už Zeligows!kio, prieš kuriuos ji mėti ir todėl darjpcr inspek
jonalistų žygiavimus Armėni
pavojų, koks ląbat
grūmoja liuosuota daugybė darbinin darytos.
pati griežtai protestavo,
ir toriai jiems padėti negali.
jos gilumon.
J
i
darbininkams,' rašo tasai Jo kų,
intikintų Lietuvos piliečius,
Washington,
G
f.
3.
—
Far, Pačioje Armėnijos valsty
ORAS. — Šiandie apsiniaukę,
Leonord
Construction
kom
urnal.
jog
ne
moralinis
Tautų
Sąjun
Kitiems
duos
darbus.
merių
produktų
kaina
kas•
bėje siaučia didelė betvarkė.
vakare i ? rytoj lietus; viduti
panija paliuosavo 1,000 darbi
gos autoritetas, bet generolo
Gyventojų žymi dalis išnai k a r t a s vis 'žemiau krinta.
nė temperatūra.
Oincinnati, O., Gr. 3. — Na^ kumštis sprendžia tautų
ninkų.
Edwards
Valve
kom
ir
SALOS
ATSISAKO
BUT
Apskaitoma, kad nuo to
kinta ligi? p bado. Likusieji
panija^ lig kelių šimtų suma sh Clothing • Manufacturing valstybių likimų ir/ santikius
"
S
A
U
S
O
S
.
"
•
netekę vilties palaikyti šalies farmeriai turės kelis milijar
Co^ 500 darbininkų nutarė per —\reiškia, begalinį savo nusi
žino skaitlių darbininkų.
dus
dol.
nuostolių
ir
palies
nepriklausomybę.
ateinantį Sausį ir Vasarį pa teisinimą ir užsivylimą, pro
- Manila, PhLfipinų salos, G r. Skaitlių darbininkų suma
juos vargas.
žino dar kompanijoą: F. S. tiems .nuo darbo pasitraukti testuoja prieš tokį Tautų Są
Svetimų šalių pinigų vertė, m§Į34,240 AMERIKONAI ŽUVO
Ateinantį pirmadienį susi 3.- — Praeitos Philipinų salų
ir ^leisti padirbėti kitų rūbų jungos sprendimą,
Betz
ir
United
Organic
Che
aiškiai nant nemažiau 25,000 Gruod. 2
sesijos
paskirtas
KARE.
renka sesijon kongresas. Ne- kongreso
dirbtuvių bedarbiams' darbi Lenkijos reikalais padiktuotą,
mical.
V
buvo tokia sulig Merohants Lomn
braskos valstijos federalis se- bendras senato ir žemesniojo
ninkams.
". ^ M
ir pareiškia,
and Trust Co.:
Washington, Gr. 2.- — Ge- natorius (dem.) Hitchcock pa buto komitetas aptarti svaiEdisono kompanijoj paliuo
$3,50^
1. kad jokia Lietuvos val Anglijos sterlingų svarui
nerahš S. V. armijos gydyto gamino sumanymą
be ati- galų prohibicijos klausimą aUždaryta rūbų dirbtuvė."
suota 1,200 vyrų.
1.43
džia negali priimti plebisci Vokietijos 100 markių
jas Ireland metiniam raporte dėiiojimo farmeriam^ pamo- ną dieną susirinkęs nutarė,
1.43
New York, Gr. 3. — ThoToledo, O., Gr.f \ — Čia už to, kol' Lietuva nebus pasta Lietuvos 100 auksinų
paskelbė, kad buvusiam karė Uixti 60 milijonų dol. iš vy jo^ nesama reikalo "nusau
1.4€
s i n t i " salas. Nes čia ir be to mąs Edusgno įstaigose mieste daryta CohenT'Friedlander & tyta į lygias juridines sąly Lietuvos 100 auksinų
•išviso nakauta 34,Žf49 ameri riausybės fondo.
y
koniški kareiviai, s u ž e i s t a
Sumanymas bus paduotas neperdaugiausia suvartojama New Jersęy paliuosuota riuo Martin kompanijos rūbų dirb gas su Jritomįs valstybėmis, Prancūzijos už $1.00 16 f r. 45
už $1.00 27 1. 15
tuvė.
- f
darbo 1,200 darbininkų.^
ty. pripažinta nepriklausoma Italijos
svaigalų.
kongresui.
224,089. i '

Rubežiai

Išnaujo Suimtas Žymus
Airių Vadas

ORGANIZUOJAMOS KA
TALIKU MISIJOS, '

•

IŠ DARBO LAUKO.

60,000,000 PASKOLOS
FARMERIAMS. • -

PINIGŲ KURSAS. =
»

J

-

I
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šeštadienis, G«ruod. 4, 1920 m.
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pasaulyj žibalo versmes. To
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS negana. T a pati Anglija pagaliaus tuo žvilgsniu įsikraus
Paskolos apskričiu darbuotė. ir nori padaryti ^surprizą".
Eina kasdieną išskyrus nedėldlenius. čiusi net pa&on Suv. Valsti
Pagyvensim — pamatysim.
jų žemėn. J i čia turi suorga
Amerikos l i e t u v i a i yra ži
PRENUMERATOS KAINA:
nizavusi pora didelių žibalo nomi kaipo ištikimiausi ir ge Taip-gi pačiam Bostonui lig
CHICAGOJ IK UŽSIENYJE:
$8.00
Metams
Tos kompanijos riausi Lietuvos draugai. T a i p | energijos pristigo. O pradžioje
4.00 kompanijų.
Pusei Metų
Massachussetts
gražiai pridengtos ameriko yra kalbama čia, taip ir pa | buvo gera.
SUV. VALST.
Lietuvos
$6.00
Metams
niškais vardais. Bet kompani čioje Lietuvoje. Bet sena iš valstija pripažino
S.00
Pusei Metu
tai
i
jų atliekamas darbas neša mintis sako: draugus tik ne Įneprigulmybę. Malonus
Prenumerata mokasi iškalno. Lai
faktas. D a r meilesnis butų da
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos nauda Anglijai.
laimėje pažinsi! Didesnių v * ^
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
lykas, jei visa $580,000, kvo
Keliais metais pirm karo gų — pavojų, kaip kad dabar
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
ta b ū t į nugalėta
senas adresas. Pinigui geriausia sių Europoje
Anglija
kaipir
ne
Lietuvoje,
jau
nereikia.
Tad,
sti išperkant krasoje ar esprese "MoPer Spalio mėnesį šio aps
ney Order" arba įdedant pinigus i turėjo
žibalo. Tais metais amerikiečių galei i r draugin
registruotą laišką.
padaryta $4,220.61.
Suv. Valstijos produkavo apie gumui ištirti, rimtesnės pro kričio
" D R A U G A S " PUBL. CO. 70 nuošimčių žįbalo visam gos, kaip k a d y r a Laisvės Stovis Lapkričio 1 d. $274,2334 S. Oakley Ave., Chicago. pasaulyj. Anglija pasijuto bai Paskola, ieškoti nebepriseina. 403.28.
mėje. Nes tuo laiku kaip kar Tegul tat kiekviena kolonija
Tel. Roosevelt 7791
Philadelphia Apskritys.
tas buvo atlikti mėginimai su įsižiūri į savo kvota, tegul
žibalu, vietoje anglių, apkū kiekviena paskolos stotis ap
Šis apskritys turi tik 12
renti karo laivus ir garlaivus. svarsto savo darbuotę, tegtd stočių. Kitos kolonijos taip Į
Anglijos diplomatai ir fi- paskalos apskričių valdybos saldžiai miega, kad nei! Želi,
nansistai tai pamatę nustebo nemerkia akies į apskrities ko gowskio armotų negirdi. Turėir pareiškė, kad Amerika su lonijų veikimą. J e i pasigirti | tų apie tai pasirūpinti esan- Į
savo produkuojamu žibalu ga negalima, nusiminti nėra ko. čių stočių veikėjai, tas pagel
li sunaikinti visą Britanijos
Spalio mėnesio darbas žada bėtų paskolos apskričiui savo
$400,000
išpildyti.
imperiją.
gerų vaisių Lapkrityje ir kvotą
JAI Tf A V E M I O PASISKUNDIMAS.
MERGELĖ TU MANO MIELA.
Valcas.
E-4535
\
Po to Anglija paslaptomis Gruodžio mėnesiuose. Dirbki Chester, Easton ir S. Bethle
E-4647
PAS TARDYTOJA.
KUR TU EINI. Polka.
<
hem, rodos, gali daugiaus pa
pasileido darban. l i g i karo me, paskui pasidžiaugsime.
daryti negu kad iki šiol yra
pradžios pagrobė savo ranKaip tankiai nežyjaus dalykai turi nepatfkėmų, ir gali pradihifeintt jūsų širdį, iššaukti aNew York i r New Jersey
padariusios.
Philadelphia
su
tinai didelę galę. Tik įsigilink į tą mažą dalelę
šaras — arba juoką. Kada išgirsite tuos du
kosna didžiausias pasaulyje ži
A-*krHys.
fonografo špilką ir kokią neapsakomą daugy
juokingu rankiu J. Plieniuno ir P. Lušnakojo,
savo keturiomis stotimis ir
S* Valstijų Žemdirbystės į- balo versmes. Karo metu savo
bę linksmybių ji gali suteikti jums kad jus
negalėsit išsiturėti nuo juoko, ir kitu du armo
Atsižvelgiant į šio apskri Baltimoris su savo trimis sto
žygius
Anglai
apvainikavo.
uždedate
ant
Columbia
Rekordo.
Tie
smulnikų duetus ant antro rekordo arba valcą ir
vairių departamentų komisitimis
lenktyniuojasi
ir
viena
čio
didumą
ir
jo
kolonijų
dar
kus
balsų
ruoželiai,
kuriij
Jus
negalite
apeiuop-'
polką, kurie būtinai privers jus šokti. Nepra
jonierių ir sekretorių sąjunga Su karo pabaiga Europoje
leisk šios progos. Išgirsk tuos rekordus šiandien.
bštumą, jam teko ir kvota ne kitai nepasiduosianti. Iki šiol į ti nė pamatyti, veikia aut jūsų širdies ir jausturėjo konferenciją Chieagoje. Anglijos rankose jau buvo
menka — $700,000: Šiame ap Baltimoris su $16,000 yra
) ,
Konferencijos pradžioje kal kuone visos didžiausios pa
skrity
darbuojasi
.27
stotys,
priešaky.
saulyj žibalo versmės*
bėjo Texaso valstijos žemdir
r
I r tuo metu kaip kartas bet čia yra daug kolonijų, kur
GIMTINĖ
ŠALIS.
POLKA
NUO
RUDOS.
Šis
apskritys
per
Spalio
niė
bystės komisijonierius Davis.
E 3245
J. čl-ninkM, baritonai.
E-3316
Armonika solo.
Suv. Valstijos pastebėjo tą stočių vis dar nėra. Arčiau nesį padarė $3,414,00; Lap
SUNKU GYVENTI.
M A_K U SUKA POLKA.
Jis pareiškė, kad tegu visuo
.
;
įvykusį faktą. Pasirodė per- sios stotys turėtų savo ka - kričio d. stovis $87,347.50
menė perdaug nesidžiaugia
SENI ŽMONĖS.
r PRIRODINO
PRH
vėlu. Bet
nepervėlu
dar įnynus paakstinti, nes kas su Naujų stočių nesutverta*
Mikas Petrauskas, tenoras.
atpingančiuoju pragyvenimu.
I
E-3349
i
'
J TAS sALTIM I Iv
buvo tik-ką padarius tai rinks tuos $20,000," ką išr^ioNes esama ženklų, kad visoj
Petrauskas, tenoras.
(Pabaiga bus).
be
stočių!
ką su Vokietija. Taikos su la kolonijoms
<
šalyj galįs sugryžti dar labPaprašyk
j
o
s
pardavėjų
naujo
Kataliogo
Tarptautiškų
Lostrumentalių Rekordų.
tartimi AngUjai pavesta glo Taip-gi randasi kolonijų, ku
jaus didesnis
pragyvenimo
boti visa eilė įvairių šalių, rios nedaug gyvumo teparo
Bile Columbia krautuvninkas S. V. arba Kanadoj
TOKIA NEPAPRASTA
pabrangimas, negu kuomet kuriose yra žibalo versmių. dė, kaip štai Brooklyn 6U sa
Columbia
pagros jums bent viena iš šitų Rekordų' be jokio
MOKYKLA
nors buvęs.
| Rekordai geria kalto. Jis duos jums taip-pat katalioga Columbijos
| Prie tų versmių prikibo tad ir vo penkiomis stotimis. Bet rei
usia skamba ant Rekordų. Paprašyk jo.
Davis sakė, kad naujo pre Suv. Valstijos. Tečiaus Angli kia tikėtis, kad ir šios kolo (Prisiųsta ii Am. Raud. Kryžiaus)
Kuomet perki rekordas, reikalauk Calumbijos
Columbia
zidento kabinete žemdirbys ja tuojaus atsikirto, kad jei nijos savo dalį pasistengs at
Rekordų primindamas numerį.
Grafonolo
tės sekretoriaus vietą turės ji turi tų šalių mandatus, tad likti. J u k tur but aišku vi Mažasis Masaryk baimės pa
imtas apsidairė apie kambarįkad butų Vaizbaženkles ant kiekvieno
užimti ne bi koks žmogus. Jis
Kaina $32.50
jai vienai turi tekti ir žibalo siems, kad Lenkus kepurėmis Abejojo, ar čia pasilikti, ar j
Rekordo.
turės but kuoplačiausiai apsi
iki $2100
.
_—___—_—
versmės.
neišbaidysim. •
bėgti
kur
į
kalnus,
kurių
vir
I
pažinęs su žemdirbystės pa-j
-t
COLUMBIA
GRAPHAPHONE
COMPANY
Tas tai-gi ir davė pradžią
Galima manyti, kad tokios šūnės matėsi augščiaus Ti
dėtimi. Nes žemdirbystė šioj
Albanijos
kurios darbščios kolonijos, kaip Am- ranos miestelio,
šalyj yra kaipir nugarkaulis diplomatinei kovai,
pasekmės nežinia kokios gali sterdam, Harrison, Newark, valstijoj. Jį kvietė ateiti į šia ? T 1 . Randolph 28M
normaliams laikams.
[ Bronx i r kelios kitos pagelbės mokyklą kokią tai nepaprasta I
A. A. SLAKIS
Nupasakojo jis didelius u- but.
moteris su raudonu kryželiu
Yra
už
ką
kovoti.
Sulig
ap
ADVOKATAS
savo
apskričiui
kvotą
už
kinjnkų vargus. Sakė, Itad
Ofisas
vtahirmiestyj
ant kepurės. Per šimtmečius
skaitymų,
Suv.
Valstijos
sa
baigti.
\SSO<
I
VTION
BXJM_.
Suv. Valstijose dar nebuvę
Tiktai per 9 Dienas t
10
So.
La
Satle
St.
Turkai
neprileido
Albanijos
vo
šalyje
turi
tik
apie
7
mili
Per Spalio mėnesį šis aps
tokio nelemto laikotarpio ja
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų.
i <
•
vaikams
naudoties
mokyklos
jardus
bačkučių
žibalo.
Varto
' HAMBURGĄ IR LIEP0JQ
I'anedc'liaif iki t vakarę.
kritys padarė $10,100.36. Sto
vų, medvilinės ir gyvulių au
Nedėliomls ofisas uždarytas.
gintojams.
Ūkininkams už jant jį tiek kiek šiandie, jo vis Lapkričio I d. $200,209.- progomis ir šis atsilankymas
T e r Anglija
labai
baugus
pasirodė
mažam
produktus šiandie taip pigiai užteks nedaugiau kaip dvide 73. Naujų stočių nesutverta.
S. S. AQUITANIA Gruodžio-14
Masarykui, nes jis abejojo, ar
mokama, jog yra baimės, kad šimčiai metų. Kas-gi paskui
Waterbury Apskritys.
Trečia Klasa kainuoja
tai išeis ant naudos ar gal tik
ūkininkai būriais mes gaminę veikti Suv. Valstijoms nete
%
Hamburgą
$125.00
Turkų
kilpos
sugauti
jį.
J
a
m
kus
žibalo,
ypač
kuomet
žiba
Šiame
apskrity
vos
14
sto
laukų produktus ir tik tuomet Į
Perkėlė savo ofisą po num.
Liepoja
$145.01}
visuomenė pajus tikrąjį pavo las būtinai bus reikalingas vi čių tesiranda ir atrodo, kad besidairant ir rengianties bėg
Pridedama $5.00 Karės Taxu.
729 So. Ashland Avenuej:
jo kvota $540,000. lig perdi- ti, užmatė jį tojipati moteris
jų. Tuomet, "suprantama, pa sokios rųšies laivams!
Specialistas Tuo tarpu Anglijos kontro delė. Perdaug vilties dedama su raudonu kryželiu, kuri jį
T n lokalls agentas Jūsų -tieste.
kilsianti tokia brangenybė,
O VU, MOTERŲ Ir VYRU LIG
Nueik pas ji.
kokios čia nekuomet nebūta. lėje žibalo ištekliaus esama į kolonijas be stočių. K a d -tik kvietė, ir paėmus už rankos įValandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo
. Tik produkcija, tik žemdir 53 milijardai bačkučių. Ang jo,s neapviltų! Apskrities val vedė į mokyklą. Buvo tai jo 1 Ud I po pietų; nuo 7 iki 1:19
bių įstatyminis apdraudimas lija tad rami kokiems 250 me dyba turėtų apie tai pasirū ir jo draugų pirmas atsilan vakare. Nedėliomls 10 iki 1.
Telefonas Dre_eJ 8889
nuo išnaudotojų gali išgelbėti tams! Bet to dar negana. An pinti. Čia buvo įvykęs vasa kymas mokyklon.
šalį nuo to pramatomo pavo glija, turėdama užtektinai ži rą paskolos darbuotojų suva
Amerikonams visai neatro
|
MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ JUSU
balo, visuomet gaK turėti vir žiavimas. Davė gerus vaisius. dytų, kad tai tenai mokykla.
jaus, sakė komisijonierius.
- - - - « ;
i Gali but ir taip, kaip jis šenybę jurose.
Dabar nežinia kas atsitiko su Atrodė daugiaus kaip čigonų I TTel.
.I
Tards 0668
Drover 84481
•
Taigi šiandie vedama kova Bridgeportu, Ansonia ir S. būda su kokia tai krautuve.
kalba. Nes Čia įvairios rūšies
I
Dr. V. A. SZYMKEVICZ •
ne
tik
del
žibalo,
bet
podraug
trustai posenovei turi suvar
Manchester .stotimis. J a u , ro Kai kurie vaikai pasirėdę ma- | -ietuvis Gydytojas, Chirurgas
Akušeras.
žę kaip produkuotojus, taip ir del viršenybės jurose.
dos, du ar trys mėnesiai kaip hometų nurodytais kostiumai, j S203 S. Halsted
S t Chicago.
. ,
Pervėlai Suv. Valstijos ap nieko iš jų negirdėt. Water- kiti kai-kuriais Europos pa- _] Valandos:
suvartotojus. Tuos ir kitus iš
10—12
Ii
ryto
1—2
Ir
J
Jeigu J u s turite Liberty Bondsus ir norite
_
_____
....
,
• i i • • 1 f*—* vakar** Ned. 10—12 i i ryto.
naudoja kaip patinkama. Tru- sižiūrėjo. Diplomatiniu keliu buris iš priežasties streikų
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime
stai ūkininkams nustato kai vargiai bus kiek nors pataisy buvo toli atsilikęs, bet dabar rmtais, kiti sulopytais kokiais j jį
d
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu
nas už produktus. Taip pada ta ta klaida. Nes Anglija yra pusėtinai subruzdo ir reikia tai skarmalais ir visi sėdėda
ro ir visuomenei. Jei ūkinin neatiaidi. Tuo labjaus, kad čia tikėtis, kad savo dalį atliks. mi ant grindų taip praleido (Tel. Harrison 6688
DR. L C BORLAND
kas pasipriešin«, jo produktai paliečiamas viešpatijos gyvy
•
Sis apskritys per Spalio pirmą dieną mokykloje.
209 JS. State Str.
Kamp. Adams į
supus arba žlugs. Nuo to vi bės dėsnis.
mėnesį padarė $7,979.45. L a p - | Didelio karo laike Jaunojo Valand.: 1 Iki 4 po piet. Nedel. 10 Įf
3 5 South Dearborn Str.,
, Chicago, IUinois.
j vai. iki 12 dieną.
suomenė arba badaus, arba
Amerikos
Raudonojo
Kryžiaus
kričio 1 d. stovis $169,872.55.
Lietuvis perkalbėtoje*
Huip kentės.
narių pasidarbavimu, tapo įs Į• Sered.—6
iki t vak. Ned. 10 iki 121
Naujų stočių nesutverta
teigta Albanijoj mokyklos la įį _—• — _••i • • • _ — • • _ • _ • » _ • « « » n > i 8 |
Boston Apskritys.
bai panašios į mūsų mokyklas įį» —• —• m m » i » —• — — • » • • » _ _ _ . _ _ • • ^ — _ —"_»SE
Biržų, Kauno, Raseinių, &iauTelefonas Boulevard 9199
ir iki šiai dienai raginami
Šiame
apskrityje
randasi
Įlių,
Ukmergės
Utenos
apskr.
__________
Tiranos ir apielinkės vaikai
pagirtinai
darbščių
kolonijų,
javuose
ypač
vasarojuje
pri
Gal ne visiems yra žinoma,
lankyti jas. Ne tik ką sušel
IŠPLAUKIA PRIEŠ KALĖDAS
kad šiandie Suvienytos Vals augę daug piktžolių, kaip tai kai Woreester, Cambridge ir pia mokyklos reikalais, bet
* DHfTISTAS
tijos su Anglija yeda atkaklią pienių, usnių, svėrių. Derliaus keletas kitų. Susitvėrė nauja Jaunasis Amerikos Raudona 1
8331 South Halsted Street
S. S. SAX0NIA 14,390 Tonų, Gruodžio 9
Valandos:
9 — l t A. M.
stotis
Holyoke.
Girdėjome,
diplomatinę kovą. AVashing- i šiais metais laukiama:
1—5; T—8 P. M.
sis Kryžius kasdien suteikia J
KanibariTj Kaina
$180.00
kad
Springfielde
jau
tveriasi.
tonas su Londonu tik keičiasi
Žiemkenčių rugių: šiaulru,
mokiniams šiltus pietus ten
3čia Klasa __aina
$125.00
notomis. I r kas bus, jeį kita Biržų, Kėdainių, Panevėžio, P®^ 1 " č i a *aiidasi_ 27 stotys pat po 'priežiūra pagamintus.
.
Pridedant $5.00 Karės Taxų
kitai viešpatija griežtai atsi (Šiaulių), Tauragės, Utenos Butų galima dar bent kelias Tiems, kurie dėvėjo sulopytus
sakys nusileisti. Anglija sto apskr. apygerio; Raseinių ge čia sudaryti, jei apie tai ap skarmalus, net ir tinkarui dra
TIESIAI f HAMBURGĄ
vi apsigynimo pozicijoje. Suv. ro; Sakių apskr. apyblogio, skričių centras ir kaimynės bužiai parūpinta. Prie to viso
3&os Klasos Kaina į Eitkūnus per Hambnrg $130.40
stotys
pasirūpinti].
Valstijos atakuoja. Kova ve kitur vidutinio.
1900 S. Halsted Str.
Jaunasis Amerikos Raudona
Pridedant $5.00 Karės TaxnT
Tel
Oanal
2118
dama ekonomijos klausime.
J
a
u
gana
senai
esame
gir
Bulvių: Biržų, Kretingos,
sis Kryžius pratina _r mokina
Valandos: 10 ryto Iki t vakare
Jūsų mieste randasi lokalis agentas. Eik pas ji.
Pasibaigns karui su Vokie Mažeikių, Raseinių, Šiaulių, dėję žinių iš Rrighton, Bald- mokinius reikalą valyti dan
Gyvenimas
winsville, Brockton, Hantelio, tis. Kožna$ mokinys pridabotija, Suv. Valstijos staiga ap- Ukmergės aj^skr.-apygėrio;
9S11 W. flSrd Ktr.
Westfield,
Nashua
ir
LowelI.
Tel Prospect 848A
ažiurėjo, kad Anglija yra pa
Kauno, Trakų apskr.-apy[jamas, kad vartotų kasdien
PIRKITE KARO TAUPYMO ŽENKLHLITJS (W. S. S.).
Turbūt, jos tylomįs darbuojasi dagtinį šepetuką. grobusi savo ranJiosna visam blogio; kitur-vidutinio.
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LIETUVIAI AMERIKOJE.
P H I L 4 D E L P H U , PA.
"Vienybės Lietuvninkų 44
num. tilpo korespondencija,
šmeižianti kun. J. J. Kaulaikį.
Korespondencijoj rašoma, kad
kun. Kaulakis,. sulaukęs nedė
lios, tai kafr davė tai davė per
pamokslą/ Iškeikė Phila dak
tarus, Lietuvos Misiją, agi
tavo prieš Lietuvos bonus.
Paskui atsikreipęs į altorių, iš
kėlęs rankas puolė ant kelių
ir ėmė šaukti: * Dieve, tik Tu
vienas žinai, kiek aš gera del
Lietuvos padariau ir padary
siu' ir pravirkdęs žmones užbaigė.

torius ir jo korespondentai,
kurie taip-gi yra bažnyčioje
krikštyti. Savo minties žmoaes korespondentas turėtų ir
pasisavinti.
Vystanti šakelė.
RACINE, WIS.

skis, W. Kiseliauskas, F. Ba~
reišis, J. Juoims, A. Slavinskis, •
•
J. Va&kevičia, J. Radževičia, •
B. Adomaitis, S. Markūnas,
J. Sinkevičia, J. Adomaitis,
F. Matukas, J. Leonas, O.
Markunionė, S. Stelmokas, K. •
Kuncis, P. Giedra, J. Uzuna- •
•
ris, G. Aiutis, P. Čiapas, J. •
Rastanis, S. Kubilienė, J. Rep- •
sa, B. Žilis, F. Razmas L. 1
Srogis, K, TJautavičia, T. Čiapauskas, J. Zalatoris, W. Ku-

S

lepius

t
r

NAUJA PENKTOJI LAIDA

Baltic - American Line

KATEKIZMAS

raveldėtoJAsi RCSSIAH AMJERICA.N LTJTE

Tiesus Pasakoriams Patarnavimas i i

Mažiems Vaikams
Sutaisė pagal Kun. R. A. McEachen'ą
Kun. 31. Mjhriac &v. Jurgio par. Klebonais

D A N Z I G Ir LIEPOJAUS
Į NBW YOEK ir sugrįžtant

KAINA 25c.
i.\
vietose:

Galima gauti šiose
REV. M. KKl'šAS
"DRAUGAS" PUBk. OO.
3230 So. Auburn Av., C>kago,
2 3 3 * So. Oaklcy Av. ChJoago

Jl

i v. w. RUTTAUSKAS >

.

A. E. Johnson & Oo. Gsoeraliai Pasažieriniai Agentai
42 Broadway, New York
Gen.

autorizuoti agentai.
NORTHWESTERN Ofisas: Boston Block, Minnear>olis. Minn.
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L. L. P. stoties susirinkimas ,
I
Kiti po 50c.
bus Gruodžio 6 d., pirmadie
•
ADVOKATAS
Kitos draugijos ir-gi nepa
nio vakarė, Liet. parapijinėj
I
Ofisas Didmiesty j :
svetainėj, 815 Park Ave. ICu- silikite šiame praknlname dar • 29 South La Salle Street
•
Kambarls 324
rie vėliaus yra pirkę bonų, be. S. L. A. 55 kuopa iš savo
as
Telefonas: Central 6SM
:
visų, meldžiame būtinai ateiti iždo aukojo $25.00 ir narių
ir atsiimti bonus, nes L. Misija tarpe renka aukas. Lapkr. 14
DR. S. BIEŽ1S.
d. aulca iš iždo dar žada padi ! Vakarais, 812 W. 33rd St. 1
jau visiems prisiuntė.
LIETUVIS GYDYTOJAS
dinti.
Tėvynės
Mylėtojų
Drau
/
IK CHIRURGAS
T e l e f o n u : Yards 4M81
Apart to, yra svarstymui
/ aaoi West SSnd Street
Jeigu "V. L . " koresponden- labai daug svarbių reikalų; gijos 2 kp. nors nedidelė ir iž ! • • • • •
Tel. Canai 6212
Res. 8114 W. 42nd Street
tui reikėtų prirodyti, kadai komisijų raportai senai neiš- das neturtingas, vienok paau
Tel. McKinley 4988
kojo
$100.00
Lietuvos
gyni
kun. Kaulakis per pamokslą duoti nuo buvusio balio ir ki
J. P. WAITCHES
mui.
Taip-gi
narių
tarpe
yra
keikė, kada atsigryžęs į alto ti.
LAV7YER
—!•
renkamos
aukos.
Nors
nėra
LIETUVIS
ADVOKATAS
rių taip kalbėjo,tai, it kurmis,
Iš priežasties rinkimo au
Vai. rytais 8 Iki 11, rak. € iki 9
slėptųsi. Liberalai visados mo-» kų Lietuvos gynimui nuo už da tikros žinios,, bet nariai,
Nedėtomis 11 iki 1.
tikisi
sudėti
daugiau
negu
4609
S.
Ashland Ave. Chicago, IU.
ka išvirkščiai rašyti. Užuot plūdusių Lenkų, pardavinėji
• IOUTUVIS
Phone Yards 105S
GYDYTOJAS
ER CHIRURGAS
rašyti daktarai kun. Kaulakį mas bonų buvo kaipir apsisto iš iždo paimta.
Ofisui Ir Gyvenimo vieta
3252 South Hal&ted Street
iškeikė, jie parašė, kad kun. jęs. Aukų rinkimo darbas išTaip tai dabar sukruto
Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo
Kaulakis tai darė.
dalies kaip ir atliktas, tat da West Pullmaniečiai. Jie ren
2 iki 4 po pietų; nuo T iki t vak.
PRANEŠIMAS
I
Nedegiomis nuo 10 iki >.
bar
imsimės
vėl
pardavinėti
giasi
ir
prie
Gruodžio
12
d.
Spalio 3 d. Liet. tautiškoje
Dr. M. T. STRIKOL'IS
išlyginimui Tą dieną suvienytos West
svetainėje buvo bonų pardavi bonus. Kvotos
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
spėkos
Perkelia ofisą į Feople Teatrą
nėjimo prakalbos. Tose pra mums trūksta tik $3,000. Iš Pullmano Lietuvių
1616 W. 47th St.
Tel. BoaL 160
kalbose užuot agituoti už bo lyginę tą kvotą, busime sun rengia vakarą. Visos aukos
Talandos: 1 lkl t po pietų. 6 iki 8
rak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.
nus, dr. Stankus išplūdo ku kiausi darbą užbaigę. Tat ir pelnas yra skiriamas Lie
Dr. I. E. MAKARAS
R e s . 2»14 IT. 4Srd Stree*.
U
o
t u vys Gydytojas ir Chirurgas
tuvos
Šauliams
ir
kare
sužeis
nigus Kaulakį ir Karalių. Tą susir. Gruodžio 6 d. Tarsimės,
Nuo ryto Iki piet.
:
Ofisas 1WM So. Michlgan Ave.,
TeL M< RinJey 263
patį darė Grinius ir Klimas. kaip prieiti prie užbaigos. tiems.
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 lkl 4 po
piet, i:80 iki 8:80 vakare.
Jie pyko, kodėl kun. nėjo kalb. Iki Naujų Metų būtinai turi
Todėl, West Pullmaniečiai,
Residenclja: 10688 Perry A r t ,
Bet kaip jis galėjo eiti kalbėti, me tuos tris tūkstantėlius iš ranką į ranką, petys į petį ir
Tel. Pullman 242
S.
D.
LACHAWICZ
parduoti.
kad niekas jam apie tai nepra
visi, kaip viens, prie darbo.
lilETTJVYS G R A B O I U t 8
nešė, o vardą be jo žinios plamju laidotuv*** koplji*u«l*. 1UILietuviai
tėvynėje ėmėsi
Jonas Ruika.
|k*ie uieldilu ataii&ukti. o maoo dsrbv
I I •"•"••
——•
juaite uitranėdioti.
katuosna įdėjo. Jie manė, gal, ginklo, mes, Amerikos Lietu
|asi4 w. asm pi.
chicago,
*kad pamatęs kunigas savo viai, pirkime bonų. Nors ne
ROSELAND ILL.
Tel. Ganai a i t t
vardą plakatuose ir bėgs kal turtingi esame, bet einant
Praktikuoja M
.
OflSM
»149 Ko. Morgan 84.
bėti nežinodamas nei kokiam prie užbaigos vis-gi sukrapšLapkričio 28 d. Šv. Jurgio
Kertė 3»-ro St.,
Onlcaajo, DL
tikslui tos prakalbos rengia- tysime tuos $3,000.00.
parapijos svetainėje buvo va
8PECIJ A U S T A S
; Moterifiku. Vyrišku, taipgi chro
mos.Tąi dieną kun. kalbėjo pra
M. Kasparaitis.
karas parapijos naudai. Pro
Dr- C. Z . Vezelcs
nišku lirų.
kalbose našlaičių naudai.
LIETUVIS
DENTI8TAS
OPISO
VALANDOS:
Nuo 10 ryta
gramą pildė būrelis Roselando
iki
1
po
pietų,
nuo
6
iki S valan
Valandes:
auo
•
ryto
iki
6
vak.
WEST PULLMAN. ILL.
Tokiems daktarėliams dar
8 vyčiu kuopos. Po progradą vakarą.
Seredomis nuo i Ug 9 vakare
-.*
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po p i s t
4712 SO. ASHLAND AVESTOS
tolf gražu% kol Jie nuveiks Lie
mos apie l p vai. v*k. gryžtant
avit 47-toe Gatres
Telefonas Yards 687
tuvos naudai tiek, kiek yra Sukruto We«t Pullmano Lie jiems namo automobiliu pa
nuveikęs kun. Kaulakis. Ne tuviai ir visi kaip vienas sto tiko nelaimė. Ant kampo
tik Philadelphijos Lietuviai jo dirbti Tėvynės labui. Ne Union ir Rut g-vių bėgdamas Phone Soeley 7439
Ganai 6993
tą žino, bet žino visa Ameri pasitenkinę vien demonstraci visu smarkumu
gatvekaris
DR. I. M. FEINBERG
j
DR. C K. CHERRYS
kos Lietuvių visuomenė. Tiek ja ir protestais, West Pullma užbėgo ant automobilio. Ponia Gydo specialiai visokias vyrų ir
lytiškas ligas.
Lietuvis Dentistas
pasidarbavęs tėvynės naudai, niečiai griebėsi praktiško dar Ludkevičienė ir sunūs liko 2401 moterų
Madlson St., kampas WesO01 West H - n d & So. Leavitt Sts.
tern Ave., Chicago.
šimtus aukojęs ant tautos au bo, tai yra rinkimo auką sunkiai sužeisti. Jie tuojau
Chicago,
X
Valandes: 2—4*po plet; 7—9 vak. { • ^Valandos 9:30 A. M. to 13 N . |
gelbėjimui
tėVynės,
Lietuvos.
kuro, kun. Kaulakis nesidipaimti į Womans Hospital of
1:99 P. X . to 8:00 P. M.
džiuoja taip, kaip dr. Stankus
Tat West Pullmano Lietu Chicago, 460 E. 32 str. Leng iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiinuitiiiiiiiiiniiiui
nupirkęs vieną boną. Įgijęs bo- viškas Pašelpinis k Ii ubas sa viau sužeisti pp. B. Ludkevi- Resid. 1131 Indepeadence BlvdL
Telefonas Van Buren 294
ną jis mano gal visą Lietuvą vo susirinkima, Lapkričio 6 čia, Karasauskas ir Zabiela
Phone Canai 267
paliuosavęs ir tapęs didvyriu. d., iš iždo pas-kyrė $100.00 gryžo namo. P-lė O. Janušaus
„ Tame pačiame "Vien. Liet" Lietuvos Kauliams, o nariai kaitė, kuri syluu turėjo va
Rusas Gyd?tojas Ir Chirurgas
numeryje aprašyta kun. A. savo tarpe dar parinko aukų. žiuoti, buvo ankščiau išvažia
SpeciiaUstas MotertSkų, Vyriškg
Lietuvis Gydytojas Ir
Vilimo prakalbos, buk jis Ir pasekmėje Lapkričio 10 d. vus. Jį išvengė nelaimės.
Vaiku te visų chronišku ligų
Chirurgas
VALANDOS: 10—11 ryto 9—3 po
(kun. Vilimas) labai nuglostęs Liet. Sauliams (per L. Misi
Roselandietis.
1811 So. Halsted Street
pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—11 d.
ją)
tapo
pasiųsta
$320.00.
Valandas: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4
Lenkus ir perdaug turįs bajo
Ofisas SS54 So, Halsted St., Chicago
i po piet. 6 iki 9 vakane.
Telefonas
Drover
U
I
S
Aukojo:
riško kvapo. Kumigat libera
RAGINE, VVIS.
llllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllll
$12.00
lams ir negali kitokiais vai- J. Damanskis
Į
1
dinties. Baso, kad kun. Vili K. Mačiudskis
10.00
Sekmadienije 21 Lapkričio
mas del to Lenkus glostęs, J. Gruzdi*
8.00
kad jo brolis, J. Vilimas,
P. Razmas ir J. Vaitkevičio šią metu pas mus Moterų
Draugija surengė vakarą Lie
Philadelphijoj turi mėsos krau po $6.00.
3 1 4 0 South Halsted Street
Chicago, Illinois.
tuvai
ant
naudos.
Gaila,
kad
tuve, nuduoda bajoru, su Len
Po 5 doL: P. Vaišvilas, A.
rodydami
Lietnvo$
kais sėbrauja, i š jų verčiasi ir Gruzdienė, J. Katkus, K.TfCat- lošėjai
buk Lenkų paskolos turi pir kienė, J. Sereika, J. Gausa, A. žmones buvo pasirėdę kaip •
Scenon Statomi Puikus
'
kęs už suvirs pusę tūkstančio Cukurs, S. Bureika, A. Kiau- valkatos. Todėl iš tarpo žiūrė
dol. Visai netiesa, prasimany lakis, J. Kubilius, R. Kens- tojų buvo balsų: "Jei, sako, •
mas. P a s J. Vilimas nėra Len min, G. Valikonią, A. Vainau- Lietuviai kaip valkatos Tėdos, 1
tai neverta jiems duoti aukų, I
Aktai mainomi 4 sykius į savaitė:
kų paskolos rėmęs. Bonų turi skis, J. Jakas, J: Ruika.
•
nei rūpintis, kad turėtų savi
pirkęs, tiesa, tik ne lenkiškų,
Panedėliais, Seredoms, Ketverguis ir Subatoms.
Po 4 dol.: J. Gruzdis Jr., valdą.' ' Taip šnekėjo labiau •
o Lietuvos laisvės. Jis*"bimį" F. Raišutis.
siai tie, kurie nėra, matę Lie
Nauji Paveikslai Kas Vakaras.
daro ne vien iš Lenkų, bet
P o 3 dol.: S. R a d i e v i č i a , E .
tuvos ir nuomonę apie ją ga
Įžanga: BALKONAS 17 centu, APAČIOJ 28 centai.
daigtus
parduoda visiems, Jašmont.
vo tiktai iš lošėjų parodymo.
kas tik jo krautuvėn ateina.
F. Mikutis $2.50.
Geras yra noras sukelti žiūrin
Jei jau tokių dalykų "V. L."
Po 2 dol: Z. Adomaitis, J. čių pasigailėjimą vargstan
neišmano, tai kaip ji, gali Viiutis, G. Stumbrą, K. Beniučiais Lietuvoje žmonėmis, bet
kalbėti painesniuose reikaluo sis, S, Butkevičia, M. Dove
reikia saugotis, kad nesukėlus
se.
nauskas, A. Gruzdienė Jr., A. jiems paniekinimo.
N.
Pranešu savo draugams ir visiems kostumeriams
Toliau sakoma, kad per Gasparas, K, Baleišis, F. Jaš
kad persikėliau į nauja vieta po num. 3 3 2 7 So.
prakalbas, kada atėjo Žydai, mont, J. Kerbelis, A. MoroRED. ATSAKYMAI.
Halsted Street. Užlaikau laikrodžius, žiedus ir kitas
norėdami prisidėti ir kartu zas, Z. Stelmokas, S. Narmonauksines graznas. Turiu gramafony ir. rekordų. Laiveikti prieš Lenkus, tai kata tas, P. Vaišis, J. Milkintas, E* B. A. Matukoniui, Homestead.
likės mergaitės pradėjo pa Festerling, J. Kamarauskis,. Steigiamojo Seimo pirminin j kau religijinius daiktus k. t. rožančius ir tt.
mėgdžioti ir liežuvius rodyti, F. Tautavičia, J. Ačius, J. kui reikia šitaip adresuoti: Jo
taip kad netekę kantrybės Žy Strazdas, T. Gilis, D. Krau Augstai Malonyt^ei A. Stuldeliai turėjo apleisti svetainę. jai i s.
ginskui, Steigiamojo Seimo
%
Tiesa, tos merginos negražiai
Pirmininkui, Kowno, LithuaS. Kontautas $1.50.
N
ir nemandagiai pasielgė. Jos
Po 1 dol.: A. Baltuška, W. nia.
•I
Daimontai, Laikrodžiai ir Graznos. Pa
krikštytos yra katalikų baž Rašinakis, A. Toliušis, J. Du
taisau gerai už labai prieinama kaina.
nyčioje, bet katalikystės turi bauskas, K. Jakavičia, P. Mil PIRKITE KABO TAtJPYMO
tiek, kiek ir "V. L . " redak- kintas, A. Šepikas, K. Alvin^ ŽENKJLBUUS (W. S. S.).
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NEPAPRASTA PROGA

I

Mes-esame priversti atiduoti už Storage Chargres
Dvidešimts mušu aug&čiauaios rųSies Victorolas vertas
iki $300.00 už taip žema kaina kaip 235.00, ir dar
duosime dykai 12 pasirinkimui rekordų ir 200 adatų.
Dauguma iŠ tų maSinu yra naujos ir garantuotos ant
Dešimts metų. Norint žinoti geruma, reikia jas ma
tyti. Nepraleiskite šios progos jų neinate, nes tikrai
gailesites, nes tai gal vienas tokis atsitikimas gy
venime. Atsiminkite tiktai $25.00 už augštos rųšies
kvarantuota Victorola. Mes taippat turime parduoti
Dešimts tikros skuros tapestry Parlor Serus. Sie se
tai yra nauji ir naujausios mados. Mes parduosime
juos už pirma pasiultfimą. nežiūrint koks lis butų,
Storage Kaina n e s mnms vieta yra reikalinga. Jums apsimokės atTiktai fSS.OO v a ž i a i nsižiurint kur Jus gyvenate. Pristatymas Dy
kai, mieste ir apiąlinkėj, taip-pal siunčiame C. O. D.
Atdara kasdiena iki 9 vai. vakare. Nedėldiomis nuo 6 iš ryto iki 4
po pietų.
Liberty Bondsus priimame.
NATIONAL STORAGE CO.
2023 S. Ashland Ave.
Oor. 21-th St.

DR. S. NAIKELIS

i

DR. G. M. GLASER

F<SBĮSB»*SJM
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D I D a A U S U UETUVIŲ ČEVERYKŲ
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ
Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios
mados $8.50 vertes už $6.00. Turime
pilna eile moterų čeverykų
nuo $5.85 iki $14.00.

ViCTOR SHOE STORE
4719 & Ashland Av. Chicago

MUZIKA
BEETHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo m e t a s . .

Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d.. 1920 m.
Mokinama {vairių muzikos šakų. Užsirašyti salima bile kada.

3259 South Halsted Street

Chicago, IU.

Telefonas Boulevard 9244
=

įį

T

I

DR.U.R0TH,

Del platesnių informacijų kreipkitės | \

> 0 . S. MAIL STEAMSHIP GjlIPjjĮY, m ,
SO-ta GRUODŽIO
Iš New Yorko be jokių mainymu tiesiai |

BREMEN ir DANZIG
S. S. "SUSQUEHANNA"
Atsišaukite pas
U. S. MAIL KTEAMKHIP COMPANY INC.
H. CLAISSENR 'S & Go. Generaliai Pasažieriniai Agentai
100 North La Saite Street, Chica«o, DL
Freifbt Skyrius 120 Broadway
Tel. Reetor 6300 New Yo^C City

DR. P. Z. ZALATORIS

i Automobiliai

r ««.«MILDA

S Vienintelis Didelis Lietuvių Teatrai •
I

[

I

S
t

PRANEŠIMAS!

J. WENCKUS
Laikrodininkas

IR

LiETūvOS GYNIMAS
Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gynimą^
Žaibo greitumu reikia susisiekti,* susinešti su įvairiais
centrais. Geresnieji arkliai paimtį " Geležiniam Vil
k u i " Kaip įuviai vandens, taip Lietuvai reikia au
tomobilių.
Amerikiečiai, šarvuodami "Geležinį Vilka^" pirk
dami šautuvų, prisidėdami prie steigimo Perkūno ar
tilerijos rr Ereliq oro laivyno, įtaisykite Lietuvos gy
nėjams automobilių.,
Lietuvoje geras automobilius kainuoja $1,000. Amerikieclai, sudarinėkite tūkstantines, kablegramu at
siųskite į Lietuvių Prekybos Bendrovę £aune ir tą
pat dieną automobilius bus inteiktas nurodytai orga
nizacijai.
Intaisykite automobilių Lietuvos Gynimo Komi
tetui, Šauliams ,Krašto Apsaugos ministerijai, generaliam štabui, Lietuvos Raudonajam Kryžiui ir tt.
Kuri kolonija pirmutinė intaisys automobilių Lie
tuvos gynimo organizacijai!
Tame reikale susižinokite su

Sales Corp.,
(LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE)

414 W. Broadway,

So. Boston, Miss.

Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrininkai ypač pri
valėtų visose kolonijose šitame reikale pasidarbuoti.

7Wr

šeštadienis, Gruod. 4, 1920 m.

DRAUGAS
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SEIMAS TĄ REIKALĄ TURĖS IŠRIŠTI

SEIMAS! SEIMAS!

Gruodžio 5 ir 6 d., 1920, 2 vai. po piet
Dievo Apv. Par. Svet, 18tos ir Union gatv.

Chicagoje L R. K. Labdar. Sąjungos Pirmas Seimas

Seimas laukia nuo visu katalikiškų Dr-ju bei kuopų prisidėjusiu aukomis prie
darybės nuo 5 iki 10 atstovu nuo kiekvienos Dr-jos bei Kuopos.
Labdaringos Dr-gijos, Kuopos bei "Skyriai ir* neprisidėję, Seime tufės lygu (spren
džiamai baisa ir kviečįąmos seimon prisiųsti savo atstovus).
•
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Našlaičiai Laukia Savos Prieglaudos ir Savų Globėju!
r

• • • • •—

Prieglaudai žeme prie puikaus Marąuette Parko 10 akrų nupirkta.
1

Keikia Tik Paramos Mūsų Visų Lietuvių!
»

Ar rūpinamės mes lietuviai kaip greičiausia įgyti Našlaičiams Prieglauda?

(domus šeiminis teatras po vardu
cr- *
a) Lizdas naminio liūto Drama trijų veiksmu išpildys 13 Vyčių kuopa,
b) Antra dalį programo išpildys p. Justinas Balsis.
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šių vakarų ir paremtimus.
* Visatis Seimo reikalai* reikią kreiptis adresu S. Jucevičius 726 W. 18th S t , Chicago.

/

i
jonės, priklausys nuo to, kiek kun. Ig. Albavičius : . . ! $7.00
pasidarbuos federacijos .sky-, Po 5 doL: kun. ^užauskas,
r i ai, ypač valdybos. Matysime, J. Vilimas, K / Sabonis, A..
iš kurios kolonijos daugiausia Mankus, Kazanauskas.
T
bus publikos 7 remėjų. J j š d u o R. Andreliunas $3.00.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. I » A T I A N T I K O KOLONI- dant raportą bus pažymėta, P o 2 dol.: A. Sadauskas, J.
JOS (CHICAGOJE). katros kolonijos Federacijos Karosas, J . Ramanauskas, A.
Šeštadienis, Gruod. 4 d., I
skyriai daugiausia pasidarba Budris, J . •Mickeliunas, N .
Sv. Petras Chrizologas.
Lapkričio 19 d. vakare pa vo.
Radavieia, J . Ramanauskas.
rėjęs
iš
darbo
radau
užkišta
Sekmadienis, Gruod. 5 d.,
Bilietų išanksto galima gau
A. Pocius $1.50.
už
durių
plekatjj,
kad
šeštaŠv. Sabbas, vien. Pelinas.
ti sekamose vietose:
Po 1 dol.: E. Jovaišaitė, V.
dienv, Lapkr. 20 d. bus praVasiiiuniutė, A. Bacevičiai A'.
, ,i
m
r? unJy
CICERO, ILL. Sv. Antano Kaujakis, M. Jučaitė, Iz. lie
NEGAVO SUSIMYLĖ
parap. klebonijoj, 15_ ir
kparke
a b o s (45apie
Tevvne Pulton-f
. 49 Ct.
ir
Precinkton
Ave)".
kis, Zof. Pansirniene, Lapins
JIMO.
ir
pas
p.
J.
Mockų,
1301
So
Sulaukęs rytojaus vakaro nu
kas, B. Misevičius, Ant. Rim
ėjau pasiklausyti. Išėję kalbė 50 Ot.
Illinois valstijos guberna
TOWN OF LAKE, pas p. kus, J . Bačkauskas, J. Ma
toja^-gražiai kalbėjo apie Lie
jus, A. Juška, A. Gendrimas,
torius Lowden atsisakė susi
tuvą, apie f,. L. P. bonus. Pa J o n a ^ a l t u t į , 1543 W. 46 Str. J. G ūdras, K. Štaupas, M.
mylėti jaunam plėšikui gal
DIEVO APVEIZDOS PAR.
sipylė aukos. Vieni pradėjo po
Kniukšta, A. Mureika, J . An-j
važudžiui Nieholas
Viana,
$1.00, kiti po daugiau. Buvo klebonijoj ir pas Federacijos
i
N
drešiunas, A% <Jlerdžiunas, A.
kurs Ciruod žio 19 turi but pa
ir tokių, kurie dešimkes dėjo skyrio valdybą.
Petrulis, J . Sojokas, V. Stul
kartas.
NORTH SIDEJE, pas Fe*
del šautuvų Lietuvos armijai.
pinas, Ig. Janušauskas, J . KaViana su keliais kitais pik Vienas kalbėtojų
paklausė, deractjos skyrio valdybą.
tadariais plėšimo tikslais per- kiek čia svetainėje yra vilnie-^ BRIDGEPORTE, P . Balta rošauskas, J. Motinas, J . Soniai nužudė ^Andrew Bowman, rlų,/kauniečių ir suvalkiečių, čio krautuvėje, 901 W. 33rd., bella, J . Dsozdauskas, K. Kurkurs nesuspėjo pakelti raukų. Daugiausia buvo kaiminių. Lietuvių Prekybos JJ-vės ofi maūskaR, Pr. Kigonas, K. Rim
kus, J . Baubkus, K. Vojteraitė,
Bet nepasiliko nei suvalkie se, 3349 So. Halsted St. ir pas
Kaz. Kudirka, N*. Kulys, P.
APIPLĖŠTAS KOMPANI
čiai. Suvalkietė Žukaitė pirk Federacijos skyrio valdybą.
Crritėnas, Kaz. Raudonis, Ant.
JOS IŽDININKAS.
dama boną sako: " E s u giniurWEST SIDEJE, " D r a u g o " Benaitis.
ir augus Lietuvoje, todėl ir ofise, 2334 So. Oakley Ave.,
Smulkių $6.50. Viso $100.00.
National Milk Co., 2500 So- remiu ją." Gaila tik, kad ne Metropolitan
State
banke,
uthport ave.,^iždininkas Hen visi Atlantiko kolonijos Lietu kampas 22 ir Leavitt gatvių ir Aukotojams ačiū.
v
Zof. Mastauskaitė.
ry Van Horne nešė bankou viai kreipia domę į tokias pas Federacijos skyrio valdy
•
$1,900.
bą.
i
•
Reikalingi greri Carpenteriai 410 J
Trys automobiliniai plėši prakalbas ir atjaučia dabarti
BRIGHTON PARKE, pas dieną už 8 vai.y dienos darbo. Gali
kai jį sulaikė, priverkė ineiti nę Liet. padėtį. Ąš dalyvavęs p. R. Andreliuną, 4452 So. atsišaukti tik geri Carpenteriai kurie
supranta darbą.
^— v
automobiliun ir pavažiavę at tose prakalbose, rodos, sykiu Fairfield Ave. ir Fed, skyrio
J. A. Jokantas'
S934
RockweU
St. Tel. MoKinley S277
ėmė pinigus. /
buvau su broliais, kovojančiais pirm. p. J. Petraitį,, 4324 SQ
tėvynėje. N.
Campbell Ave.
Man tos prakalbos labai
KRAUTUVININKAI K AL
Įžangos bilietų paskleista PatsidiToda naujas mūrinis biznio
TINAMI UŽ MĖSOS BRAN patiko. DaT labiau patiko, tik tiek, kiek .salėje yra sėdy namas 5 pagyvenimų, ir Storas, ne
ša rendos apie šimtą dolierių. Kaina
GUMĄ.
$8,500. Priežasties pardavimo savi
kuomet prakalbų rengimo ko nių. Tat išanksto nusipirkite. ninkas
apleidžia Amerika, Atsišau
Renginio
Komisija.
kite
greitu
laiku.
mitetas pranešė, kad aukų su
2844_ W. M-th St. National Live Stoek
Exmesta $150.00 ir bonų par
eliange prezidentas Brown už
fRAKALĖOS!
duota
už
apie
$1000:(X>f
ANT PARDAVIMO.
mėsos brangumą kaltinirkrau
PRAKAJLBOS! 2 flatu mūrinis namas su ybaiseNejauku vienok darosi pa
tuvininkus. Jis sako. kad mėmentų, furnace Šilumą, elektra. Ban
tyrus,
jog
ne
visi
tos
kolonijos
dos
neša $80. Kaina $d500. Saukite
pa senai žymiai atpiginta aSvarbus pranešimus iš Lie Rockwell OT8.
belnąjąm
pardavime.
Bet Lietuviai atjaučia šio laiko tuvos papasakos tik ką sugryar=
krautuvininkai laikosi- seno Lietuvos vargus. Broliai! Sto žęs rk Lietuvas adv. P. Bra-'
vės kkinų, plėsdami žmones. kime vienybėn visi ir dirbkime ejulis sekmadienyj , Gruodžio
Parsiduoda labai puikus
bendrai
Tėvynės
naudai.
Pa
Tuo tarpu
krautuvininkų
5 d., 3 vai. po pietų McKfcley muro namai po 2 pagyveni
aukoję
keletą
dolierių
mes
nevaldžia nepatvarko. Bet juos
parko ^yetainėjJis praiieš, ko mus. Raudos neša $57.00 į mė
pavargsime,
o
Tėvynei
bus
g3$i patvarkyti publika.
Lietuvos žmonės laukia iš A- nesį ant lengvų išmokesftų
didelė parama. Girdėjau, kad
r
*
aierikos Lietuviu. Tai-gic kas $1,000 įmokėti likusius taip
rinkti asmenys turi paėmę
PAVOGTA 14 AUTOMOBI'
indomaujate tais pranešimais,' kaip randa. Kas norite įsigy
subskrjbciįų knygutes ir eis
LIŲ.
kviečiamas atsilankyti.
ti nno sava narna pasiskubinper namus ragindami nusi
Apar,t jo, kalbės da visie/ns kit nes gera proga dabar.
pirkti L. L. P. bonų. Pirkime
' Chicagoje praeita 'parą pažinomas medicinos studentas
J. A. POŠKA
visi, kas už kiek galime. Kas
-vogtk
net 14 automobilių.
4433 So. Campbell Ave.
jau turi pirkęs vieną boną, o p. A. M. Račkus apie tėvynės
Prieš šventes*, didėja vogim'ai.
Tel. McfKinley 5608
jaučiasi galįs pirkti kitą, te- padėtį, fžanga .visiems liuosa.
Laukiame skaitlingo Brighperką. kitą, kas turi pirkęs du,
SUAREŠTUOTAS UŽ PA
2Xtegul> perka da vieną, du ir tonparkiečių* atsilankymo.
VOGTĄ AUTOMOBILIŲ.
Kviečia,
t.t. Tik tokiu būdu mes padėsi
'L. L. P. bonų stoties kom.
me mūsų armijai išgrūsti Len
3 L W. GoMsmith alias Rokus iš Lietuvos žemių.
XUETUVI8 ADVOKATAS
bert Wefit federalių agentų
VY6IŲ VAKARĖLIS.
Ofisas Didmiesty!
Prakalbose buvęjs.
suareštuotas už pasiuntimą iš
29 So. La Šalie Street
Ghįensville, S.* C , Chieagon
Lapkr. 10.d. Lietuvos Vyčių Kam baris 816 Tel. Central 36 8 4
Valandos: 9 ryto iki 1 po piet
PIRMAS FEDERACIJOS
pavogto automobiliaus.
Ckicagos Apskritis Dievp ApWest Sides Ofisas
VAKARAS.
y veizdos parapijos svet. buvo j Goldsmith pasiunčiamas
j
2201 W.^22-nd Street
Greeinsville.
rengęs šeimininį vakarėlį pa. Kerte Leavitt St. Tel. Canal 2652
nuo 4 iki C po piet ir
Pirmas Federacijos- Chica sitikimui ir pasveikinimui sVe- Valandos:
nuo 7 iki % vakare
PENKI ŽMONĖS ŽUVO
gos Apskričio vakaras bus čhį p-no J. Karosb, ponų Sa
"••
Gruodžio 19 d., School Hali bonių ir kitų.
GAISRE.
- - • •
svetainėje. Prdgrama susidės ' Programoje buvo kalbų ir
••••<••• • • » » • » • • » m
o
A.
PETRATIS
S. PABIJOHAS
iš trijų dalių. Vėliau praneši dainų. Tarpe kalbų prisimin
New York, (ir. 3. — Gau me, kas ją išpildys. Įžangos ta įr-apie dabartkij Lietuvfjfs [
A. PETKAUS & CO.
ras sunaikino čia penkių aug- bilietus rengimo komisija pas padėjimą. Įnešta parinkti au
Mortgage Bank
RSAL E8TATK—IN8URAHC1C
ščių apartamentinius namus,
kleidė po visas Chicagos Lie kų ginklams pirkti Lietuvos Eufopean American Bureau
West 57 gat. Liepsnose žuvo
tuvių, kolonijas. Bilietu kiek karuomenei, kad> užtektinai
Siunčia Plnlcus, Parduoda
penki žmonės.
Laivokortes
vienai kolonijai paskirta sulig aprūpinta ji* parodytų Len-J,
NO^ARIJUiAS
k.liu^ kelią do Warszawy.
»thl>.
OHoasjo, DL
BIZNIERIAI GARSINKITE* jos didumo.
Telephone Boateraid t l l
Aukojo^
i
Vakaro pasisekimas, be abe"DRAUGE."
Ąm
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Skaityk ką sako šitie žmones:
DOAXS PAGELBĖJO
t
TLOJAL'S

JURfcJO LUMBAGO.

gos k n

tautos
vaujan

LABAI GIRIA DOANS.

/_

S. Tellep, 1080 "Ogden Stf..
Bridgsėport Conn., §ako. "K'ck
laiko atgalios aft torėjau dide
lius skausmus etrenuose ir ne
galėjau dirbti nieko. L.umbatro
mane kankino taip k a i aš ne
galėja* atlikti savo darbo. Gal
va maą sukdavosi lyg" girta n,
* viskas rodėsi kad virsta kambaryj. Sužinojus apie i>oans Ki'i% ney Piile aš "pamėginau ir dabar
jausiuosi sveikas ir patariu ji
visiems vartoti.
f

T

v

i

SKAUDĖJIMAS STRĖNOSE.
SKA
_

,i

Mrs. A. Wegenka, 804 S. Twenty-third Str..
Joseph,. Mo. sako: "Aš kentėjau nuo neneguliario
veikimo inkstu, kaip kada tokie skausmai' man
užeidavo, kad pasilenkus negalėdavau atsitiesti.
Vienas""kaimynas man patarė pamėginti šitą geriau
sią Doan's Kidney Pilis, ir dabar ėlsu sveika ir
patašių kiekvienam juos vartoti, nes tai tikra
%
pagelba.

N

EI viena* pakelis nėra tikras Doan's
Kidney Pilis jeigu jis neturi kliavlapio vaizbaženklį su parašu—-"James
Doan."

/

Mrs. * A. Skrobisz,
1J51 N.
Fairfield Ave., Chicago, 111. s a 
ko:- "Aš neturiu Žodžių kuriais
galėčiau išsireikšti apie Doans
Kidney Pilte. Aš labai kentėjau
nuo inkstu ligos, ji man* var
gino per ilgą laiką. Ant galo
taip mane suėmė, kad negalė
jau nei vaikščioti nei savo na
mų riuošėe atlikti. Pasilsio nie
kur negalėjau sau rasti: U r \ t o
jaučiaus labai pavargus. Aš su
vartojau dvi dėžutė Doans Kid
ney Pilis irjcfe mane pagydė.
Dabar jaučiuosi visai sveika ir
mano inkstai dirba, gerai.

M4toe Zafk, Luce Str. M0nessėn, Penna.,
sako.*
"Keletą,
f *netųi atgal, dirbdamas sunkiai
mėsinyčioj pradėjau jaust* di. deli skaudėjimą strenuose ( i r
juo tolyn tuo daugyn. Ant galo
^tegalėjau nei pasikelti
anksti
išryto. Doans Kidney Pilis tuojkus mane pagelbėjo. Nuo to
laiko Doans Kidney Pilis vi
suomet randasi mano namuose
fr^prie rankos reikalui priėjus
jaJ? visuomet vartoju, o žinau,
kad jos man pagelbės tuojauą.

V

delega:
o i a tu
tina si
klausi i
Mini
iškelia
nurodv
.sylx"'s

ABAI negerai kuomet ^iena po dienai velki tas skaudamas strėnas — jau
tiesi nesveika. Tu nori pasveikti, geriausias būdas tai surasti Čas ištikrųjų
yra negerai su jumis. Gal inkstai negerai dirba, gal jie yra peršalę gal perdaug
persidirbę ir užtat tu jauti ta begalini skausmą strenuose, ir tavo nervos suga
dintos. Gali pasitaikinti kad atsikehus išryto jautiesi nuvargęs ir nenorįs dirbti,
tavo galva visa skaudama ir inkstai dirba nereguliariai Nelauk ilgiau! Lauki
mas gali issivystiti j — dropsy, gravel arba Bright's liga. Vartok Doans Kidney
Pilis. Jos yra tūkstančiui pagelbėję. Pagelbės ir tau. Pasiklausk savo kaimyno.
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Kidney Pilis
Gaunamos koinoj aptiekoj. 6 0 c už dėžę. Foster-Milburn Co., Buifalo, N. Y.. Mfr*.
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