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RUSIJOS BOLŠEVIKAI UŽ
ĖMĖ ARMĖNIJĄ.

LABDARIU SĄJUNGOS
SUSIRENKA S, V. KONG
SEIMAS.
RESAS.
Šalis pakeista sovietine respu

Argentina Pameta
aw

^v

a

Tautų Sąjungą

I

Vienų Pergalėtojų
Organizuote <
y

Pareina Žinių, kad Lenkai
Trumpai Džiaugsis Vilnium
>•<

Washington, G r. 6. — Šian
die atidaroma nauja S. V. kon
greso sesiia. Neturima žinių,
kuomet prezidento Wilsono
pranešimai bus skaitomas. Ly
giai nieko nežinoma, kas skai
tys praneši mą.
Yra žinoma, kad susirinkęs
kongresas pirmiausia pasidar
buos atšaukti kai-kuriuos ka
ro meto įstatymus, kurie šian
die bėrei kalo Varžo gyvento-

GAILA LENKAMS PRA
RASTI VILNIŲ.

ARGENTINA IŠĖJO IŠ
TAUTKŲ SĄJUNGOS.

sam tokioj pozicijoj, kaip kad
Suv. Valstijos. 26-ąm sando
/
ros skyriuj aiškiai* pasakyta, Kasdien laukiama bolševikų
Pakėlė neatmainomus reikala kad jei kuri viešpatija nesu
puolimo.
tinka pažiūromis į amendmenvimus.
tą, automatiniai imk
nesis
Geneva. GrT 6. — Lenku
Geneva, CJr. 6. — Praeitą kaityti n a r i u . "
generalis štabas^ Lenkų dele
šeštadienį Argentinos respub
gacijai Tautų Sąjungos šuva-,
Nieko nėra iš Sąjungos.
lika išstojo i s" Tautų Sąjungos.
žiavime pranešė, kad bolševi
" K a i p mes galime statydin kai prieš Lenkus _J3alicjjos
Argentinos užrabežiriių reikalų ministeris M. R, Puey ti bustą nepadedami jam pir | fronte sutraukia 40 <livizijų.
rredon Sąjungos suvažiavimo miau stiprių pamatų ? " sakė
Lenkų delegatas Sajungon
Argentinos
delegatas.
"
P
a
t
i
prezidentui Hyrnan|
indavė
suvažiavime, buvęs caro ar
savo vyriausybės pareiškimą. >andora, kaipo Sąjungas pa mijoje oficieras, J o s e p b WeiJ a m e pasakyta, kad jei Są matas, jnestipri". J i ant greitų lowieski, pasakė vienam ko
pergalėjusių respondentui :
jungos suvažiavimas nieko ne jų padirbdinta
daro iš keturių Argentinos vie^atijų. Su kitomis viešpa- N
"Sovietų Rusija šiandi^sunepasitarta.
reikalavimų, Argentina išeina t i
traukia nuo 150,000 ligi ,200,•v ei •
/••suvažiavime delegatai tik 000 kareivių šiauriniam fronto
H Sąjungos.
eikvoja laiką s * kalbomis a- šone. Tą karuomenę norima prf
^ S u v a ž i a v i m e p. aižioje Ar
pie suturėjimą IHtinės, preky vartoti Vilniaus plotpose, pa
gentinos delegacija buvo padą
bą opijumu ir paliuosavimą vestuose plebiscitui.
vUvSi tuos reikalavimus. T«os
karo melaisvių.
reikalavimus Sąjunga padėjo
"Bolševikams Lenkų fron"Argentina
reikalauja
at
archivan pareiškusi, kad gal
tan noriai sugabenti 600,000
mainos
Sąjungos
sandoroj
jie busią peržiūrėti kituose
karuomenės. Bet tam tikslui
(konstitucijoj).'
Tarybai
norė
suvažiavimuose.
trūksta reikalingos koraunitųsi
atidėti
tas
atmainas.
Bet
Toks pasielgimas įžeidė Ar
kuotės. Taigi, nebūtų galima
tas
turėtų
but
atlikta
dabar.''
gentiną. Tuo labjąus v kad tuos
•tokios skaitlingos
karuome
Toliaus Argentinos cįelega- nės aprūpinti
jos reikalavimus parėmė de
reikalinguoju
legacijos Kanados, Australi tas pareiškė, Jtad šitam klau maistu ir amunicija
jos ir Naujosios Zelandijos. - sime Argemtina veikia viena.
Turi daug armijos. ,
Neturi jokio susitarimo su ei
Paragino apmastyti.
tomis viešpatijomis.
I r sKip"Šiandie bolševikų karuoSuvažiavimo prezidentas Hy- riai stovi už savo" reikalavi- menė yra kuogeriausia išrenmans mėgino Argentinos de mus.
gta grobiais, kituomet paim
legatus perkalbėti. Paragino
Ką padarys kitos viešpatijos tais nuo Wrangelio.
juos gerai apmąstyti tą žing
* ^ u r i keleįą sunkiųjų ba
Argentinos išėjimas padarė
snį. Pagaliiaus patarė palauk
šovinių.
didelį-siuBprizą kitų viešpati tarėjų su daugybe
ti nors ligi šiandie. aPžadėjo
jų delegatams. Žaibo greitu
kaip šiandie tuos keturis rei
mu pasklido žinia po visus kulkasvaidžH|,ir didelį ištekkalavimus dar kartą paduoti
viešbučius, kur apsistoję dele lių amunicijos. Tai vis paimaptarti suvažiavimui.
gatai.
ta nuo Wrangeiio.
y
Niekas negali^ pasakyt^ ar
"Žymi dalis bolševikų ka
Pueyrredon sutiko palaukti
Argentiną paseks kitos kurios reivių šiandie dėvi amerikoniligi šios dienos vakaro. I r jeiviešpatijos. *
y
nes uniformas, kituomet pa
suvažiavimus šiandie nepri
.
tars liems reikalavimams, Ar KELETAS LENKŲ APLEI liktas Prancūzijoj ir iš ten
pasiųstas Wramgeliui Kriman.
gentinos delegatai rytoj iške

>

/

blika.
(Londonas, G r. 6. —<- Iš Mas
k vos" radio depešoje pranešta,
kad Rusijos bolševikų^ ^aruomenė paėmusi Erivanių, Ar
mėnijos uostinę, praeitą ket
virtadienį. I r pareiškiama, jog
Armėnija pati pasiskelbusi so
vietine respublika. v
Taippat pažymėta, ftad se
nosios Armėnų
vyriausybės
karuomenė pati perėjusi, bol
ševikų'pusėn ir atsidavusi pil
nai! bolševikų patvarkymam
Pagaliaus "Azerbaidjano res
publika gražiuoju atsisakiusi"
nuo ginčijamų 4 provincijų ir
anas pavedusi sovietinei Armė
ui jai.
BOLŠEVIKAI TREBI
ZONDE, t

Turkai nacionalistai pasuko
/ ant Smirnos.
Konstantinopolis, 0r..6. —
Anot gautų čia žinių, Rusijos
bolševikų karuomenė išsodin
ta Trebizonde ir Mustaplia
Kernai paša, Turkų nacijonalistų vadias, tuojaus dalj savo
karuomenės pasiuntė
prieš
G raifcus, «$min**? frpntan.
\
Bolševikai savo
kontrolėn
paėmė Juodųjų jūrių
uostą
Ineboli, Maž, Azijos pakraš
čiuose.

METALVOL V.

No. 287

Rymo Žinios

Lapkričio pradžioje Ryme
Sekmadicniį. Gruodžio 5,2 ^SO buvo
Lietuvos Steigiamojo
DO pietų prasidėjo L. R. K. Seimo delegacija susidedanti
Labdaringosios Sąjungos pir iš keturių asmenų: kun. Jus
rcasis seimas Dievo Apveizdos tinas -Staugaitis pirmininkas,
iš- krikščionių demoTcratų par
parapijos salėje, Chicagoją,
Seimo pirmininku išrinktas tijos, p. M. Sleževičius, socip. Nausėda, vicepirm. p. Pet- jalistų-liamjininkų vadas
rattis, rast. p. V. Balanda, ra Čepinskis, sočijal-demok ratas
Steigiamojo seimo narys ir p.
st, antr. p-lė Mikšaitė.
Žydų reikalų
Ūpas pakilęs. Seime daly Soloveičikas,
vauja 22 Sąjungos kuopos ir ministras Lietuvoje
apie 60 draugijų. Delegatų 281.
Kadan-gi delegacijoje buvo
Pirmoji seimo sesija pasi du socijalistų ir Žydas, tai
baigė 7:00 vakare.
Lenkai visomis spėkomis dar
Antroji sesija bus Gruodžio bavosi, kad Šventasis Tėvas
(į d. Prasidės 7:00 vakarę.
tos delegacijos nepriimtų. Len
Seimo Sekretorius. kai išnaudojo ir tą aplinkybę,
kad k delegacija
pirmiausiai
SOCIJALISTŲ PARTIJA kreipėsi prie Italijos
kara
T
NETEKO VALSTIJOS.
liaus. V isas tas Lenkų pastan
gas, visas ju daromas kliūtis
Providence, R. D., Gruod.5. žinojo Lietuvos delegacija. J i
— Socijalistų partija čia nus buvo beprastojajiti vilties patojo gyvavusi kaipo politiki- j^imatyti su Šventuoju Tėvu.
nė partija.
^Bet popežius yra augštesnis
Sulig naujo valstijos įstaty u« I^nkų intrygas ir sukty
mo, kiekviena polįtikinė par- bes^ J i g j i e p ė įtraukti Lietu
lija turi išnykti iš valstijos vos delegaciją į audijencijų
arenos, jei kuri, renkant gu sąirašą 4 Lapkričio.
bernatorių, .negauna
nei N2
Nešdamiesi sunkų įspudį/^į
nuoš. visų pihečiųvbalsų.
Vatikaną Lietuvos delegatai
Praeitais rinkimais socijabuvo susitarę neužsiminti Šv.
listai nepasiekė reikalaujamo
Tėvui apie politiką. Bet jisai,
balsų nuošimčio. Tad jų rolė
lig tyčia ardydamas .Lenkų
pasibaigė šitoj valstijoj. #
pienus, pats" užvedė .-kalbą apie mųs tautos neprigulmybę ir
ZELIGOVVSKIO KILMĖ.

brėžte-pabrėžė, . kad Vilnius
Lietuvių sostinė.'

.3

ro italiano ai nostro paese e
alla sfampa,^ t. y, * k a n a u 
ninkas Narjauskas gryna L
talų kalba pakėlė taurę
už
sveikatą mųs šalies ir spau
dos."
Teisybė, spaudos atstovų bu
vo daugi pokilyje: p. Fortnii
nuo "Osservatore Romano", p
Buonfiglio nuo "Corriere dT'talia, , ,
p. Mario Ratti nuo
" I d e a Nazionale," p. Marciplli, nuo "Giornale dei Popolo," p. Pasotti nuq telegrafų
agentūros Stefani, p. Capocehi
nuo "Economista d ' I t a l i a " ir
p.' Gislimbenti
nuo ' ' Tribū
n a . " Pastaras atsakė kun. Narjauskui, išgirdamas Lietuvą
ir jos Steigiamąjį Seimą, kaip
Italai moka girtį iškalbingai.
Reikia pasidžiaugti vakaro
rengėjų .sumaningumu,
kad
jie sutraukė daug laikraštinin
kų į pokylį i r mokėjo pelny
ti jų geruosius jausmus. Spau
da visur , o ypač Italijoje, pa
daro daug įtekmės. Ant ryto
jaus laikraščiai pasidžiaugda
mi padavė to pokylio apra
šymą, platindami
Lietuvos
vardą ir pripažindami jos po
litiškų reikalavimų teisinguLenkai nuolat šmeižia Lie
tuvius prikišdami jiems bol
ševizmą. Labjau už kitus jje
bolševiku vadindavo p. Šleže
vičių. Todėl Italai laikrašti
ninkai neiškentė neužklausę jo
nuomonių apie bolševikus. P,
Sleževičius tafė:^"Aš pats įsitikrinau, kad 1918 m. toje did
iidįe Salyje (t. y. Rusijoje)
nebuvo likę nei laisvės, nei
teisybės. TJžtenka rasti papras
tą daigtą nuo senos cariškos
anuotos, užmirštą kur-nbrs
perkase, kad tapti sušaudytam
Rusijoje
vienas
milijonas,
daugių-daugiausiai žmonių, tu
ri savo rankose vadžią ant
gyvybės ir mirties 140 milijo
nų piliečių. Balsavimuose ne
valia pasirodyti kas nebolševlkas. Senoji caro policija per
mainė savo poną, bet apsiė
jime yra tokia pati, kaip se
niau, da*-gi blogesnė, negu se
niau." Šitais žodžiais p. Šle
ževičius ilgam laikui sunaiki
no šmeižtišką Lenkų
darbą
dirbtą per porą metų.
K nelnikraištininkų pokylyje buvo profesorius Nicola
Tunehi ir p. Giuseppe Forcellati.

Kad dar daugiaus butų aiš
Iš Šv. Tėvo delegatai nuė
kus naujas
imperialistinių
—Lenkų į Lietuvos sostinę Vil jo pas kardinolą P. Gasparri,
SUTIKO • PADARYTI AT nių įsiveržimas, o ne kažko popežiaus sekretorrą. Pas jį
MAINAS TURKUOS SU kios "nepriklausomos" nuo ilgokai kalbėta apie Lietuvos
TARTYJE.
Lenkų* generalio štabo 4^Lie- politiką. J i s pasisakė malši
tuvių-Gudų" divizijos, reikia nęs Lenkų apetitus> kuomet
Gal tuomi skandžiai bus pa priminti, kad dabartinės Vil gaudavos progos, ir niekam
niaus " v a l d ž i o s " karuomenės nepatariąs irridentos.
liesta Graikija. s
vadas gen. J £eligowski buvo
J o nuomone Pabalti jos šalys
Paryžius, Gn 5. — Prancū Lenkų karuomen/4
Rusuos, turi vienytis, nes kitaip vė
zijos, Anglijos ir Italijos mi- dar Lenkuos esant
Vokie liaus visoms bus bloga. Atsi
nisteriai pirmininkai
sutarė čiams, pirmosios šaulių divi ras tokių kaimynų, kurie vie
padaryti atmainas
Turkijos zijos brigados vadas, o pas ną sudoros pusryčiams, kitą
paikos sutartyje.
kiau kovose jis vadovavo di- pietums,
trečią /vakarienei.
Kiek sužinota, tos atmainos fvizijai. ^
Lietuvos delegacija pažymė
paliečja tik Smirnos
teri
Dezorganizavus Lenkų pir jo Lenkų nedorą i^ žlibą po
terit6rija busianti mąjį korpusą, jis nuvažiavo į litika su kaimynais, ypač da
toriją>
T a
!
a t i m t a n u o d r a i k ų ir su tarp- Rįisų pietus. Atvykus Prancū bar su Lietuva. Lietuviai sa
tautinta. Gi busianti kontro- zų generolui Hallerui. ir paė kė, kad dabartinės Lenkų val
liuojama vietoje surekrutuo mus vadovybėn visų Lenkų džios imperijalizmas pagamins
tos policijos,. kuriai viršinln- kariškių, "užsienyj esančių, or Lenkijoje bolševikizmą. Agrakaus tarptautinis oficierų kor ganizaciją, Zeligowski,
jau rė, t. y. laukų ir žemės refor
pusas.
—
kaipo generolas, ' nuskirtas ma padarys Lenkams skau
Prancūzijos ministeris pir Leninų karuomenės vadu ry džių rūpesčių.
, DO RYGĄ.
liauja Paryžiun. \
Laukiamas puolimas.
mininkas Leygues iškeliavo ir tuose. Įvykus paliauboms tal
Buvo mųs delegacija ir pas
\
kininkų su Vpkiečiais,
gen. Italijos karalių, bet mes ne
Lenkuose pakilo nesutikimai.
" O r o sąlygos leidžia bolše vėl Londonan konferencijom
Keturi reikalavimai.
ZeĮigowskio Karuomenė skair turime žinių nei ką nei kaip
Keturi Argentinps reikalą
vikams kas valanda pakelti JTenai galutinai bus aptarta re
tesi Haller'o armijos 4-oji di kalbėjo.
vimai y r a t i ą :
Paskui Steigiamojo
/ Varš%ya, Gr. 6. — Iš Ry puolimą prieš Lenkus.
Nes vizija Turkijos taikos sutar
vizija.
" \ .
1. Priimti Sąjungon kiek- # gos čia pranešta, kad iš Len šiandie ten užšalusios upės ir ties.
Iš Lietuvių buvo kunigas
Seimo nariai ir atstovai buvieną savistovi^
viešpatiją, kų taikos delegacijos Tčzfgna- pelkės* su ežerais. Tokia padė
pas užrubeŽinį Italijos kanauninkas Kazimieras Pra
Iš to tad g a n a bus supras vo
Gali fcut aišku, kad ta re
katra tik išreiškia norą pri vo tos delegacijos pirminin t i s bus ligi Kovo. «Su Kovo vizija turės skaudžiai palies ti, k^kį vadą __iai avanturai ministrą grafą Sforza ir pas I- puolenis ir p. Petras Mačiu.Lenkų štabas. J i s fca-Italijos atstovą Tautų Są jungo- ILS.
gulėti.
kas J a n Dąbsti ir keletas ki- mėnesiu pabliurs keliai ir lau ti Graikiją, kurt nori susigrą paskyrė
Y\&XTC\
R H « I W K A . + olL-ininlz-ii
r m _ •.
J
••/ / m-, ,
•
2. Priimti
Rytą metą Corriere d'Italia
suvažiavimanjtų delegatų. s Nes Varšavo* kai. Tuomet joks veikimas ne žinti sostan buvusį savo / ka riavo Rusuose, talkininkų pu je senatorių Tittoni.
/
sėje,
pankui
buvo
Haller'o
da
visų mažųjų valstybių atsto seimas nusprendė . pasiųsti bus galimas ligi vasaros pra ralių Konstantiną.
Ketvirto Lapkričio vakare aprašydamas tą pokylį, pamilies
aronijos
vadu
rytuose.
J
i
s
vus, nors jie neturėta balsa specijalę delegaciją, dalyvauti džios.
nėjo taip-gi ginčą t a r p Lietu
# f
gynė Prancūzų evakua'vlmą iš įeptintą valandą v viešhutije'
vimo teisių.
vių ir Lenkų už Vilnių ir už
taikos tarybose su bolševikais.
"Pranešta, kad Minsko šone
Odessos. Lenkų štabui 'pasi Hotel JJoyal prie gatvės* Venti
Rezignavusių vieton valdžia bolševikams vadovauja
3. Tarybon atstovus rinkti
atstovas Zeligowskio užimtąsias vieta
Vo
rodė jis gana apsukrus ir to- Settembre Lietuvos
išreikšdamas užuojautą l i e t u - "
suvažiavime su
paskyrimu kuoveikiaus paskirs kitus de kiečiai, oficierai. Tie lukeruoael nuskirtas Užimn Vilnių, prie Šventojo Tėvo kanaunin
kiekvienam terminui atstovų legatus.
Svetimų šalių pinigų vertė, mai kaipo "nepriklausomas" nuo kas Jurgis Narjauskas iškėlė viams, o ne Lenkams nei Zeja, kol Vilniaus plotuose Len^
iruo keturių nereprezentuojan
iš li^O¥?»kiui.
kų karuomenė bus pamainyta nant nemažiau $25,000, Gruodžio Varsa vos ponų.
P. Š-^as, oficijalę puota svečiams
čių viešpatijų.
G našiai tsat pasidarbavo kaWashington, O r. 6. — Sena internacijpnaJe karuomenė.
4 buvo tokią pagal Merehanta LoLietuvos. I r Corriere cTOtali!
i_
\
Bet
- 4. Priverstina jurisdikcija torius Jonesy iš Washingtono
"Tuomet bolševikų raitarija an and Trust Co.:
I6KELUV0 VALSTYBAS a /ir Osservatore Romano du riauninkas Narjauskas.
augščiausiam
internacijona- valstijos pagamino sumany smogs pirmyn, perkirs gele Anglijos sterlingų aVang $3.47
didžiausi katalikiški dienraš mums-išrodo, kad tą vakarą
SEKRETOEIŪS.
6.01
liam teismui.
mą, kad visi Suv. Vailstijų am žinkelį ir plebiscito plotai bus Prancūzijos šimtui frankų
čiai Ryme labai ryrė kunigą surengiant daug prisidėjo ir
3.60
" D a b a r mes esam išėję iŠ basadoriai, diplomatai ir agen atkirsti. Kiipo^na pateks in- Italijos šimtui lirų
Fortress Momroe, Va,, Gr. 6. Narjauską, kad būdamas to po kanauninkas Prapuolenis To- Vokietijot šimtui markių
*Fautų Sąjungos," pasakė mi- tai, tarnaudami užrabe£iuose/|ternacijonadė karuomenė."
1.43Į— Valstybės sekretorius Col- kylio šeimfninku meiliai
ir kiuose atsitikimuose, kur reinisd:eris Pueyrredon kalbėda pildytų svaįgialų prohibicijos
-f1.43 b y iškeliavo į pietinę Ameri- rimtai jį vedė* "Monsignore kia sudaryti gerą politišką uLietuvos šimtui auksinų
u
mas su rtymans'n. M e s e- įstatymą.
•20<ką.
* Narjauskas ha brindato in pu- pa, jis daug padaro.
PLATINKITE ''DRAIK**.»' Lenkijos šimtui markių
rw*
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"DRAUGAS"

Antradienis, Gruod. 7. 1920

DRAUGAS

Ž

Erškėčių Taku.

nės sutiktas, du sykiu liko
smarkiai apkulta* prie Vievio
ir dabar nesenai ŠvenčioniųGtedraicių linijoje. Yra kuo
susirūpinti Lenkijos iraperijalistams ir Lietuvos "prosze
panams"! Pernai metu Pilsud
skio žygis į Lietuvą niekais
nuėjo: Zeligowskiui nesiseka
šiais metais. Tad nusitvėrė
Lenkai už plebiscito, tikėda
mies, kad bent dalį Lietuvos
žemių laimėsią, kur Lietuvių
tautinis atgijimas nespėjo su
stiprėti, kur nuolatinės sveti
mų karuomenių okupacijos ,sudemoralizavo gyventojų polK
tinį susipratimą. Prieš plebis
cito idėją nieks nieko negali
turėti. Tečiau plebiscitas nekiekvienur pritinka. Plebisci
tas Vilniuje kitaip nebūtų* ga
limas įvertinti, kaip Lietusių
tautos įžeidimas ir Lenkų imperijalizmui
pataikavimas.
"Vilniau, senas Lietuvos mie
ste! Ar Lietuvai, ar Lenkijai
nori priklausyti *' Tat skamba
panašiai, jei kas padorioje šei
mynoje pasakytų; "Sūnau, ar
pripažįsti savo motiną, ar
svetimą moterį už motiną sau
pasirinksi f"

/

— tuo tarpu dar nežinia. Bet
mums yra aiškus vienas daly
kas! Zeligowslrfs nekrafištomas neis iš Vilniaus. Vilniaus
dovanai mums nieks neduos
— turėsime jį patys pasiimti.
Zeligowskis jau gavo du smū
giu, rasi, dar bus reikalingi
trečias ir ketvirtas arba .ir
penktas. Gintis visomig pajiegomis ir vyti lauk okupantus
— tai aktualė šio momento
Lietuvos politika. Mūsų, ame*
rikiečių, politika dar aiškesnė:
remti Lietuvą pinigais — pa
skola ir adkomis. Laimėje, o
ypač nelaimėje bukime su Lic
tuva! Čia mūsų išganymas.
Liet. M. Inf. Skyriuj.

Lenkų Karuomene
ir Socijalizmas.
• t
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KATEKIZMAS

(Dėlei mūsų kovos su Lenkais) sugrąžinti. Viskas tas gali
būti.. Juk ne bereikalb dygs
M a ž i e m Valkams
Sutaisė
pa*al
Kun. R. A. McEachen'ą
* Nuo 16 Vasario, 1918 metų, ta Wrangeliai, Balahovi&ai,
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE:
Kun. M. Krušas 6v. Jurgio par. Klebonas
Metams
$8.00 kada
Lietuvos
didmiestyje Zeligowskiaime bereikalo pats
Pusei Metą
. « . . . 4.00
KAINA 25c.
Vilniuje liko Lietuvos Valsty Pilsudskis bandė Napoleono
8UV. VALST.
Galima gauti Stose vietose:
Metams
$ 6.00 bės Neprigulmybė
paskelbta, rolę lošti ;\ne bereikalo Pran
CO.
Pusei Meto
3.00
B E V . M. K B U i A S
"DRAUGAS" P t B L .
•
2S&4
So.
Oakley
Av.
Chicago.
jau greit sueis trys metai. Kas cūzų pasiuntinys^ Lietuvoje
2230 So. Auburn Av. r Chicago,
Prenumerata mokasi iškalno. Lai
•
kas skaitosi nuo užsirašyrno dienos išrokuos, kiek skausmų turė davė instrukcijų milicijai Besi
ne nuo Naujų Metų. Norint permai ta, kas įkainuos, kiek darbo
ginti nuo lenkiškos "neregunyti adresą visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių padėtaj Bet neveltui, — turi
l e r ^ karei vij o s " ir kada pasi
sti išperkant krasoje ar exprese "Mome
neprigulmingą
ir
demoney Order" arba įdedant pinigus J
rodė pats Zeligowskis, tai bu
registruota laišką.
I'aveldetojiai RLSSIAN AMERICAN LDTK
^ratingais pamatais organizuo čiavosi su juo Vilniuje; n,e
^—
mm
"DRATOAS" PUBL. 0 0 . jamą savo Bespubliką, žymiai bereikalo Klaipėdos
Tiesus Pasažieriams Patarnavimas iš
krašto
2334 S. Oakley A ve., Chicago. jau sustiprėjusią. Bet kova UŽ prefektas erzina Lenkų a*"Hi
Nęprigulmybę dar nepasibaigė tą ir trukdo Lietuvių veikimą.
Tel. Roosevelt 7791
1
Į NEW YORK ir sugrįžtant
iki šiai dienai: imperijalistai Taip-gi ne bereikalo Prancū
Dei platesnių informacijų kreipkitės i
r
Lenkai, susitarę su Lietuvos zai dūduoja Lenkams į ausis
A. E. Johnson & Co. Generaliai Pagali eriniai Agentai
dvarponija, vis dar tębetįki į saldžias serenadas apie "ga
42 Broadway, New York
savo "krolestwo", vis ctar te- lingą Lenkų karaliją*", apie
Arba mūsų autorizuoti agentai.
betiesia savo juodą ranką ant tai, kad Lenkijai lemta užimti
Gen. NORTHWE8TERN Ofisas: Boston Bloek, Minneapolis, Minn.
DTJETUVI8
Lietuvos padangės. Kova ei Rusijos vietą pasaulinėje po
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
Ofisas ir Gyvenimo vieta
na su dideliu įnirtimu iš abe litikoje ir t. t. ir t t. Alijan8252 South Halsted Street
ant viršaus Fui versai State Baok
jų pusių: mes, Lietuviai, esa tų dovanomis išpaikinta Len
1
Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo
me užpulti priešo ne svetimo kija godžiai klausosi saldžiųjų
2 Iki 4 po pietų; nuo 7 iki 0 rak.
•
MES GALIME GAUTI PILNĄ SUMA Už JUSU
Ned t>liomis nuo 10 iki &
•
je žemėje, bet savo sodybose, Paryžiaus melodijų ir vrs pu
Telefonas Yards SS44
savo namuose, todėl turime čiasi ir pučiasi.... Taip, yra
gintis ir ginamės kiek išgali gana aišku, kad Suvienytos
———
•
me su pasišventimu; gi Len Lietuvos Neprigulmybė nei
I
kai iš kailio neriasi, kad grei na į Prancūzų politikos planą,
I
Jeigu Jus turite Liberty Bondsus ir norite
I
čiau įveikus Lietuvių karuo kad nepriklausomos Lietuvos
Perkėlė savo ofisą po m m .
juos išntainyti ant pinigų, t a i . parašykite
,. Apie Lenkų karuomene ga mene, kol Lenkija šiaip taip Respublikas
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime
buvimas ardo Tautų
729 So. Ashland Avenue
Sąjunga
imdama
na akyvų žinių paduoda A- ant kojų dar laikosi. Lenkai Lenkų imperijalistines svajo
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antražu
Spoeijalistas
•
spręsti Lietuvių-Lenkų dispiv
merikos armijos kapitonas mato savo galą: Lietuvos nes. Kaip teu nebūtų, bet Lie
>*IOVTJ, MOTERŲ Ir VTRŲ LIGŲ
•
tą, turėjo kreipti domės į tai,
Charles Philipps rašte išsiųs dvarai bus jau greit išdalinti, tuva niekados nesutiks bu*i
Valandos nuo 10 lkl 12 išryto; nuo
kad Vilnius yra istorinė Lie 2 iki B po pietų: nuo 7 iki 8:20
tame iš Varsa vos 5 Lapkri- Lenkijos-gi — skolos, badas, velykiniu avinėliu del sveti
tuvių tautos šventykla, kaa vakarą. Nedėliomls 10 iki 1.
v•
1 35 South Dearborn Str.,
' Chicago, Illinois.
epidemijos, bedarbė ir... rau- mos valstybės interesų ir nie
CIO.
Telefonas
Dresel
2*80
Vilnius buvo ir turi būti vi
P-no Philipps 'o aprašyme dpnas pavojus iš Rytų. Del to kados neišsižadės savo suve sos Lietu-vos kultūros, admi
^ " """"*
•••••••?•••••
mums nesvarbu Varšavos ar ir skubinasi Lenkai, del to renių teisių ir savo taikios po nistravimo ir politikos cen
kivyskupo namų išvaizda, nei desperatiškai dūksta Želigovs litikos. Politika Lietuvos bu tru, kad Vilnius nepertrau
kardinolo A. Kakowski'o di kis. O Lietuviai vis gyvi, vis vo, yra ir bus: krašto Nepri- kiamai yra surištas- su tauti *Phon« Beeley 7410
DR. I. M. FE1NBERG į
delis ūgis, nors kapitonas eina stipryn ir vis žengia pir gulmybės gynimas, Lenkų mi- niu Lietuvių atgijimu ir Lie
specialiai visokias Tyru ir
myn ir artyn Vilniaus.
litarės okupacijos panaikini tuvos Respublikos kurinio pra Gydo moterų
Tiktai per 9 Dienas f
/
tiems daigtams pašvenčia dau
lytiškas ligas.
giau negu trečdalį viso savo Lenkai jau senai butų su mas, Vilniaus miesto atvada džia, kad Vilnius užimtas sve 2401 Madison St., kampas Western Ave., Chicago.
HAMBURGĄ IR LIEPOJŲ
vimas, suvienijimas visų Lie
pranešimo.
Valandos:
2—4 po feiet; 7—t vak.
timos Lenkų kareivijos, su
smukę, jeigu toje kovoje jiems
P«r Anglija
tuvių gyvenamų žemių sulig
Akyviausia tat, kad kardi nepadėtų Prancūzija gražioji.
laužant sutartis ir iškilmingus - i
•
taikos sutarties sU Sovietų
•Ssv
8. S. AO.UITANIA Gruodžio 14
nolas A. Kakowski ir kapito Lig ausų paskendusi skolose
pasižadėjimus iš Lenkų pusės, Skausmus ir gčlimus nutildo
Rusija, sulig pasirašyto rūbe
nas Pliilipps liudija, jog vie Lenkija, kurios piniginė va
kad rytinės ir pietrytinės Lie
a
Trečia Klasa kainuoja
žių nustatymo piano su Lat
nu laiku Lenkų kareiviams liuta nevertesnė už Lietuvos
tuvos dalys buvo prievarta,
Hamburgą
$125.00
vija, sulig Versailiaus traktato
v a j i a b u v o s k a i t y t i v i e n s o č i - . molio kupetą, nekokia ten galenkinamos. Pagaliau* Tautų
Ljepoju
$145.00
jalistiškus arba socijalizman lybė, ji neišdrįstų ir negalėtų i ilusprendimo dėlei Klaipėdos Sąjunga turėjo kreipti domės
V * i z b u e n k l i s n ž r e g . S . V . P » t . Ofla*.
Pridedama. $5.00 K a r ė a T a x n .
pakrypusius
laikraščius.
&i- užpuldinėti savo kaimynų: Ru t e r i t o r i j o s , s u l i g T a u t ų S ą j u n - į Lietuvos
Taikos sutartį su
lokalis agentas
Jutų
Yrs lokalis agentas Jūsų mieste."
tuo pranešimu mes labai tiki sų, Baltgudžių, Ukrainų, Če goa pasiūlyto plebiscite nus- Sovietų Rusija, kur rubežių
Naeik pas Ji.
me žinodami, kad augščiausios kų, Vokiečių ir Lietuvių. Se lant sienas su Lenkija buvu klausimas, pilnai yra išrištas.
DRAUGA5 REIKALE
Lenkų karuomenės vadas p. kretas Lenkų "galybės" — sios Suvalkų gubernės vieto
Tais svarbiais motyvais pa
Pilsudskis yra socijalistas.
se,
tik
į
pietus
nuo
Curzon
li
Prancūzų biznis. Prancūzija
siremiant, Lietuva turėjo pa
rel. Ganai 6222
Lenkų kardinolas ir Ameri- turėjo ir nori turėti savų in nijos, o ne į rytus. Pagaliaus mato iš Tautų Sąjungos tar"
DR. C K. CHERRYS
kos kapitonas -spėja, kad iš teresų Rusijoje, kurių negali taika su visais kaimynais ir pininkystės laukti, kad ZeliLietuvis Dentistas
socijalizmo įsigalėjimo karei atsiekti Sovietų Valdžiai ten pastovus neutralitetas.
UPLAUKIA PEIES KALtDAS
2901
West
22-nd & So. Leavitt Sta,
gowskio avantura bus pas
Chicago.
vių mintyse pasidarė ir dva esant; mat jai rupi išgauti iš
Lietuva nekalta, jei kam merkta, kad .Lenkijai nebus
tlandos 9:20 A. M. to 12
S. S.' SAX0N1A 14,300 Tomi, Gruodžio 9
sios nupuolimas armijoje taip Rusijos paskolintus pinigus; tokia politika nepatinka. Ne duota galimybės naujų divizi
1:00 P M. to 8:00 P. M.
Kambarių Kaina
$180.00
smarkus, kad bolševikai atsi be to, pergalėtojai Prancūzai Lietuvos kaltė, kad ji yr* pri jų tam "maištininkui" pagel11
i s
3čia Klasa Kaina
$125.00
dūrė vos už keleto mailių nuo prisibijo nugalėtų Vokiečių ir versta kariauti save gindama. bon siųsti, įr kad Vilnius bus
w»—*s»«wsW»—SMS • ' • • * * S 4
Varšavos. Socijalizmu perse- nori jų užpakalyje sau talki Tmp-gį ne Lietuvos kaltė, kad neginčijamai pavestas Lietu ia»!•»»!•
Pridedant $5.00 Karės Taxų
Te^l. Yards 6666
Drover 8448*
muši Lenkų karuomenės val ninkų turėti; Lenkija permen- Prancūzų Lenkų planai smui vos Respublikai.
Dr. V. A. SZYMKEVICZ
TIESIAI I HAMBURGĄ
džia nenorėjo įsileisti kapelio kas talkininkas ir todėl norė ką kartu su Wrangeliu, Pet
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir *
M
Tečiau Tautų Sąjungos pa
3čios
Klasos
Kaina
į
Eitkūnus
per
Hamburg
$130.40
i\KU8CfnO«
nų iki tol, kol karas su bolše tųsi ją sūdru tinti prijungiant
S208 S. Halsted St. Chicago.
liura, BaJaciiovičiu. Tik Lietu siūlymas kalba tik apie plebis Valandos:
10—12 Iš ryto 1—2 ir
Pridedant $5.00 Karės Taxų
vikais netapo beveik visai prie jos visą Lietuvą ir Klai
vos, nei ai rn 3 yra tame, kad citą į rytua nuo 9 Gruodžio, 6—8 vakar"* Ned 10—12 Iš ryto
praloštas pereitą vasarą.
pėdos kraštą, gal but kad Len
S) mm mm m . . . . . . • « } {
JŪSŲ mieste randasi lokalis agentas. Eik pas j i
1919 metų, gi Vižainį, Punską
''
neregulerės''
gaujos
Zeli2 Bolševikams atsivijus Len kija permenka pasirodytų, ir
ir Seinus neginčijamai palieka
kų armijos sklypus į Varšava Lietuvą bei Latviją prie jos į-owskio, kurs iš Pilsudskio
Lenkijai. Tautų Sąjungos pa
tapo paskirti ir kapelionai į prijungus, ir todėl Prancū malonės turi jau 15 divizijų,
flIIIIIIIIIIIIIIllllItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIlIUIIIIIIIIIIIIhlllltfftffMIIUIIMMMIlIlIlttIIIIHII
Dr. I. L MAKARAS
siūlymas turi stambių neaiš
Lenkų karuomene, tapo pri zams norėtųsi tos pačios Len dar neišvytos, iš Vilniaus pa
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
kumų. Bet nežiūrint į tai,
Ofisas 14MMM) So. Michiga* Ave.,
imti ir katalikiškieji laikraš kijos rankomis nuversti kerš dangės.
Lenkija pasiskubino tą pasiū
Vai. 10 ik) 12 ryte; 2 iki 4 po
Mes esame priversti atiduoti už Storage Chargee ^
čiai. Tada Lenkija atsigriebė. tingą Sovietų Valdžią ir prie
Nekaip sekasi Zeligowskiui lymą priimti. Lietuvos valdžia
piet, 6:20 Iki 1:20 vakare.
Dvidešimts mūsų augščiausios rūšies Victorolas vertas £
Itesidencija: 10688 Perry A v a ,
iki $31)0.00 už taip žema kaina kaip $36.00, ir dar jS
Suprantamas daigtas, kad lankų senąjį Rusijos rėžimą įlietuvoje: Lietuvių karuome- taip-gi tiko su Tautų Sąjun
Tel. Pullman 842
• duosime dykai 12 pasirinkimui rekordu ir 200 adatų. E
Dauguma iš tų mašinų yra naujos ir garantuotos ant E
atsigriebinio priežastis nebuvo
gos pasiūlymu, bet visai tei
Dešimts metų. Norint Žinoti geruma, reikia jas ma- E
katalikiškų laikraščių įleidi raudonosios armijos, nes briau kų yra našlaičiai. Pusė darbi singai pastatė tris sąlygas: 1)tyti. Nepraleiskite šios progos jų nematė, nes tikrai E
gailesites, nes tai gal vienas tokis 'atsitikimas gy- E
mas, o tik talkininkų pagelba. jasi į svetimas žemes, ypač į ninkų vaikų miestuose turi kad plebiscitas įvyktų ir Vi- Tel. R a n d o l p h 2898
venime. * Atsiminkite tiktai $85.00 a š augštos rųšiea E
Socijalizmo dvasia Lenkų ka- Lietuvą.
kvarantuota Vlcrtorolą. Mės taippat turime parduoti E
A. A. SLAKIS
linijoje,
• džiovą plaučiuose ar kauluose. žainio-Punsko-Seinų
Dešimts tikros skuros tapestry Parlo/ Setus. Šie se- =
ADVOKATAS
ruomenėje liko, nors ir kape
Trečdalis šį metinių javų ir 2) kad nebūtų plebiscito j
"^tai yra nauji ir naujausios mados. Mes parduosime E
Ofisas vidurmiestyj
Chicagos socijaiistai Lietu
juos už pirma pasiulijimą nežiūrint koks jis butų, E
ASSOCIATION BLDG.
lionai tapo paskirti į ją. Kar
bulvių tapo sunaikinta. Malkų šiaurę nuo linijos Varena-Ein e s tItums
r
...
Kaina
vieta yra reikalinga. Jums apsimokės at- E
19
So.
l>a
Šalie
St.
dinolas nusiskundžia, kad ka viai dabar dega dideliu patri- ir anglių labai visur trūksta. šiskė-Bastunai, kaip .kad buvo Valandos: 9 ryto iki 5' po pietų.
Tiktai f35.00 v a*iuoti rvežiurintskur Jus gyvenate. įPrfetatymas Dy- E
Panedtliais iki 8 vakare.
* kai, mieste ir apielinkėj, taip-pat siunčiame C. O. D. =
rininkai naikino kapelionų į- jotizmu. Jie nepakenčia, kad Pusė milijono Lenkų neturi Lietavių-Lenkų pasirašyta, ir
NedėltoralB ofisas
uždarytas.
Atdara kasdiena iki 9 vai. vakare. Nedėldiomis n u s 6 iš ryto iki 4
tekmę. Tą kardinolo liudijimą katalikai Lietuviai nesiskubi kur gyventi ir neturi nei skai- 3) kad Lietuva butų priimta y^-mmim » i i • » • - - m — • m m m mm> m m m m m 'm'įį
po pietų.
Liberty Bondsus priimame.
=
NATIONAL
6TORAGE
CO. 2028 S. Ashland Ave.
Cor. 21-ta St.
\ Ameriką perduoda Suvieny na prisidėti prie bendro valdy tiko.
į Tautu Sąjungą ir pripažinta
lliiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifftiifiiiiiifitiiiiiiriiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiii
tų Valstijų kapitonas. Iš to mo aukų, kurias gal žmonės
Gaila, kad žmones turi tiek Lietuvos Respublika de jure.
Telefonas
Boalevard
9199
mes suprantame, kad Lenkų sudėti tėvynės meile užsidegę. kentėti, bet ka<$ kaltas. Lenki Sulig Tautų Sąjungos taria
MAGDE. "Ak, kaip man miešti gal
•karuomenės dvasia yra soci- Tokiu jau patrijotizmu dega jos valdžiai nerupi panaikinti mo-pasiūlymo ir išeina, kad
vą! tibamišim vitokius mazgojimu*,
trinkimui, muilavimut — ir viskas tas
jalistiška kaip buvus.
ir PilsudsKis socijalistas soci savo šalies nelaimę. Ponai Pil plebiscitas turės įvykti visame
nieko nepagelbėjo »uo tu bjauriu pleis
kanų... Man geda net danei f
DENTISTAS
MAK£. "Na, tad, kam tau kęst be
jalizmo
užkrėstus
Lenkų
ka
Amerikoje Lietuvių bolševi
sudskiai, Daszynskiai ir kiti Druskininkų-Gardino - Lydos
reOetUngmi! tUtrtk, kokie mmo plau
8821 Sonth Halsted Street
^
kai grotus, Hemu ir Igtti. 0 tai
Valandos: 9—12 A. M.
kų laikraščiai nuolatai pjau reivius vesdamas naikinti Lie rūpinasi j kaip Lietuvą užka plote, bet Vilnius lieka Lie
toėėl, kad «! vartoju RVFPLES t"
w
1—6; ?—8 P. M.%
KastaiyTaRJL T FFLES? Ar
nasi su Lietuvių socijalistų tuvą, kurioje dauguma yra riavus, o ne kaip Lenktis iš tuvai be jokio ginčo, nes jis
• • « - * • » «
gyduole? N e ! ! Ar kve
R tai
nebolševikų laikraščiais, nors krikščionys-demokrutai. ' * bado paliuosavus. Jug javus randasi į žiaurius rytus nuo
piantis vanduo? N e ! ! R U F F L E S vra tai paprasčiau&is
abeji y r a socijalistiški. Taip ir
• • • i m i ^ i . m m m m mĘ
ir bulves sunaikino karas, ku minėtos linijos. Šio aiškaus
' plauku ir odos sustiprintoji*,
* A . PBTRATIS
S. PAOUOHAS
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti g r o ž į O kas gal
socijalisto Trocky'o armija
rį patys Lenkai uždegė. Jug dalyko, rodos, viens ZeHgowsbut gražesnio u i ilgus, blizgančius, švelnini plaukus? Kas gal but
A. PETRATIS & C0.
DJaujasi su socijalisto Pilsud
smagesnio u i čystą nemeiiačia galvos odą?
imperijaiįstų
vaikai liko našlaičiais dėlto, kįs, Lenkijos
R U P U L E S
Mortgage Bank
skio armija.
Du milijonu vaikų Lenkijoje kad tėvai tapo paimti į karuo kurstomas, nenori suprasti,
panaikina
pleiskanas
J
Su jomis nereikia keliu mėnesiu galvos'
RKAIi KSTATE—DfSUKAVCB
trynimo:
dviejų
ar
tri,jq
dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti
kaip
Tautų
Sąjunga
žiuri
į
Bolševikai, skelbdami save serga, o neturi gydytojų. Iš mene Zellgowskio avanturos
European American Bureau
pleiskanas, o savaitės laike j u. jau nei žymes neliks! Paskui tik retkar
Lietuvos Valdžios kontrpasiuSiunčia Pinigus. Parduoda
gryniausiais socialistais buvo kiekvieno šimto vaikų vi s 20 pildyti.
čiais* suvilgant galvą bus uztdrtinu, kad pleiskanos neatsinaujintu '
'
Laivokortes
Nusipirkte šiąnakt R U F F L E S bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik
užėmę daug svetimų žemių ir turi džiovą, ar šiaip kokią ne Kokia yra Lietuvos valdžia, lynia, ir kokių priemonių im
65c,
bet jųs s a k a i t e , kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai
NOTAKLILaAS
sis
Tautų
Sąjunga
Zeligowspridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai
tautų. Lenkų karuomene tuo- išgydoma jeibę. Trisdešimt tokia, bet už lenkiškąją nely
«Ut W. lito S \
Oanajo, m f
atsiųskite mums 75c paeto markėmis, ar money otder šrokiu adresu •
Telephone BoolevaM f 11
kib iškraustymui iš Vilniaus
mi žvilgsniu nesiskiria nuo ' penki nuošimčiai Lenkijos vai ginamai geresnė.
> r . AD. RlCHfER e CO., 316430 Broadway, New York
Eina kasdiena išskyras aedeldienius.
PRENUMERATOS KAUTA:
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darbuojasi šelpdama Lietuvą.
Gražu butų, kad ir kitos Pittaburgbo kolonijos pabustų iš
miego ir pradėtų darbuotieg
Lietuvos labui, pav. didžiau
sias Pittsfourgho Liet. cen
tras t. y. South Side, kur dau
giausia gyvena Lietuvių ir
Soho su garsiausiu Pittsbufgho Lietuvių Mokslo kliubu.
Negera tik, kad "vieni nariai
susirinkime įneša, jog rerkia
pagelbėti savo broliams Lietu
voje, o kiti (komunistai) pa
kelia tokį triukšmą prieš šito
kį įnešimą, kad net visas Ji. M.
D. namas pradeda drebėti.

sumesta "Lietuvos Gynimo ir Kurpius" ir keletas kitų.
Komitetui " $118.00 ir L. R. Mažųjų choras, ve lamas
Kryžiui $11.50; viso $130.00. varg. Stanšausko, gražiai pa
Lietuvos Gynimo Komitetui dainavo keturias dain^\ Pro
grama buvo gražiai išpildyta.
aukojo:
Po $10.00: A. Zapolskis, B.' Neturint parapijhu.\< mo
iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii
kyklos, reiktų, kad visi tėvai
Grybas.
Po 5 dol.: M. Švagždis, M. leistų savo vaikučius į pamo
Skirmoataš, S, Skirmontas, kas, kaip įmva praktikai Ši
M. Tarabilda, K. Kučius, F. tas mažųjų vakaras lai bavyzligmontas, J. Valaika, P. «lžiu būva visiems, not ir « , , | ^.„„„„^„„„„„.„„„.„u*
Keršulis, K. Bačeliunas, M. augusiam jaunimui. J u neap- !
Kriščius, A. Rimkus, M. Baleido nei vieno praktiko, todėl
^
L
čeliunas, J. Rasimavičia.
ii- savo užduotis gerai iv gra
Bo 3 dol.: A. Miliušas, J. žiai atliko.
Keršulis, K. Keršulis.
MažučiaL daugiau įrengkit
Liet. Atstatymo fJen- |
Po 2 doi*: Ona Švagždienė, tokių vakarų. We*iAiliečiai
V. Norušas, J. Pašilis, A. Va juos labai mėgsta.
drbvė gavo iš Lietuvos
latka, Z. Kučinskienė, A. Sa Ne prošalį bus prisiminti ir
daugybę naujausiy kny
vickas, K. Želnis, V. Denfor- apie suaugusius vypias. Lapgų: efliy, apysakų, kaltas, J. Stonis.
\ kr.'21 d. jie buvo įrengė va
t Po 1 dol: M. SkipetiB, A. karą didelėje salėje ii vai
ba-moksliu, mokslo rank j
Stankevičia. V. Grabauskas, dino Anglų kalboje veikalų.
vedžiu, chorams gaidy, |
P. Staponavičia, J. Žusina.s, Žmonių buvo apie 400. Pelno
V. Malauskas.
:
liks. Apart vaidinimo clioras m
#
vaikams knygelių su spal §
Ona Denfortaitė 50c.
gražiai padainavo kelotą dai
vuotais paveikslais, h* tt. g
Pinigai tapo pasiųsti Lietu nelių.
Vyčiai, nesiliaukit ir toliau
vos Misijai.
. Pažinkite liet. nau- |
taip veikti.
Vientinis.
,
jausią literatūrą pasipirkPlurgis.
CICERO. ILL.
B darni šiy knygų sau ir

DIDELIS KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS.
žiedai, Laifcrtdėtoi, tleteželei. Špilkos, grino Mgka* .ir psmuksoU
daiktai, fvory setai. Auksines plunksnos, visokie daiktai tt^itm^t
Lietuviškais parašais ir šilkais išsiūtos, ir |vairįob knygos. Geras
pasirinkimas tikra OoHsmbta Gramafotin. taip-gi te* tikra Brauswiok mašinų, katros išduoda stebėtinai aišku ir garsu, tikrai naturališka baisa.
«

DOVANOS

35 tokstancai rekordo (vairiose kalbose.
Lietuviški rekordai tinkami del švenčiu.
441 g Pemenelis, 4*avaaaiije. Indainavo M. Petrauskas.
4474 Mifelaširdystė, Vat Verčia Laužo.
2S56 Lietuva Tėvynė Mūsų, Tiktai Nemunėlis Teka.
2367 Birutė. Kur TBaagoja Nemunėlis.
2392 Sveiki Brolel Dainininkai. Ko Liūdėt Svėtelėj.
3794 Eisiu Mamei Pasakysiu, Bernužėli Nesvoliok.
Komiški Rekordai
4 7 i t Liudnaa Gyvenimas. Otelije.
4 l t S Jaunavedžio Pasiskundimas. P a s Tardytoja.
4171. Gyrtuoklio Metavonė. Pasakos Stebuklai.
4237 Jonas Smikls. Maušo Kelionė.
2343 Ant Vienos Galvos.
] 348 Velnias Ne Boba 2 dalis.
4180 Medžiotojai 3 dalis.
Giesmes Dainos.
1241 Giesme i Panelė Švenčiausia A ve. Marija.
1247 O Kur Buvai Dėduk Mano.
3131 Ant Mariu Krantelio. Saulutė Tekėjo.
3 6 26 Miškas ūžia, Sudiev Lietuva. M. Karužut*.
4273 Padainioeid gražia Daina, Butėnas.
3190 Tris Bernelei. Vakarienė Daina.
8344 Skambančios Styros. Tu Mano Motinėlė.
Karalėnės Ankilu Choras.
3188 Ant Kalno Karklai Siūbavo. Aš Pasėjau rūta.
8342 Otelis. Mes Padainiuošime.
.
8312 Sukruskim e Brolej. Eina Garsas Nuo RubeŽiaue.
1170 Kur Bakūžė Samanota. Brandunenė.
ftokei.
2837 Klumpakojis. Koketka.
3314 Dėdukas Polka. Saldžios Lupos Valcae.
2859 Nemuno Vilnis Valcas. Sudiev Mazurka.
2652 Raseinių Polka. KaKokas.
\.*
4586 Pavasario Dainioa Pakol Jaunas tol Linksmas.
4 86 3 Kas Subatos Vakarą. Jau Saulutė Leidžias
4181 Pilviškių Valcas. Atvilo Esero Bangos,
2002 Krokoviakas.
y
3417 Padeepanas.
,
2998 Venecijos Menulis. Bolobos.
2883 Afg-hanestanas. Mahometas
4796 Nedėlios R y t a s Del Mošų Jaunimo.
Tavorus pasiunciame visur u i prisiuntimo nieko nerokuojame.
Kiekvienas pirkdamas pas mus aptaškys gražu kalendorių.
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JUOZAS F. BUDRIK
3343 So Halsted Street,
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STEAMSHIP

S. 8. "Sl'MfrEHANlTA"
Atsišaukite pas
l*. 6. MAIL 8TLAMRH1P COMPAKY INC.
fi. CLACSSENIL8 A Co. Oeneraliai Pasažieriniai Agentai
100 Nortti La Salle Street, Clucago. BĮ.
Freight Skyrius 120 Broadway
Tel. Rector 6300 HeW York City
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LIEToVOS GYNIMAS

V. W. RUTKAUSKAS 51
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BREMEN Ir DANZIG

Dr. C. Z. Vezelis

KONCERTINOS
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30-ta GRUODŽIO
Iš New Yorko be Jokių mainymu tiesiai į

DR, A. A. ROTH,

nitui
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Pittsburgho dalies Pennavnės Lietuviai juda, kruta ir
visi dirba, kiek galėdami. lie
tuvių piliečių draugija buvo
surengus balių, kurio pelnas
paskirtas Lietuvos Raud. Kry
žiui ir prie to dar iš iždo buvo
paaukojus. Tiso vietiniam L.
Raud. Kryž. rem. sk. priduota
$55.00.
Lapkričio 7 d. dr-ja turėjo
mėnesinį susirinkimą ir apta
rus bėgančius reikalus nutarė
mūsų broliams kareiviams nu
pirkti kanuolę. Tam tikslui' iš
iždo paskyrė $500.00 ir visi na Pittsburgho Lietuviai! Mes*
riai žadėjo aukoti, kaip atsi kim šalin visus nesusiprati
mus, o visi dirbkime Tėvynės
lankys aukų rinkėjai.
Lapkričio 9 d. Augščiausios labui. Mes negalime sykiu su
Prieglaudos Lietuvių Ameri kovojančiais statyti krūtinių
koje 4 kuopos buvo mėnesinis prieš žiaurius priešus Lenkus,
susirinkimas. Apsvarsčius dr- bet savo dolieriais mes gali
jos reikalus, užsiminta apie me eiti išvien ir pagelbėti
Tėvynę ir jos kovą už laisvę, jiems. Tai-gi visi kas atjaučia
[nešta, kad dr-ja iš iždo kiek savo tėvų, brolių, seserų pasinors paaukotų. Visi nariai rįžimą kraują pralieti už tė Lapkr. 26 d. fiv. Antano
• apdovanodami jomis sa
vynės
laisvę,
dėkime
aukas,
tam pritarė, išsimant pora,
Kurtam nusibodo miestuose vargti,
par. .svetainėje, &C\ Aloizo I>ii4iitc
vo gimines, pažįstamus ir j
š i t a s fantams i r p a r e i k i t e a*ypirkime
bonus,
kurie
dar
ne
kurie save vadinasi komunis
dr-ja įrengė kokią tai "bunco wnU tuojau*, maisto Ir pašaro yra
# t
tais. Jie patys turi brolius pirkome, o kurie jaučiamės, party". Po vidurnakčio jų ant visu mt'tų.
.draugus Kalėdų ir Naujų
Karma 80 akerių 2 mylios nuo
Lietuvoje, kurie gina Lietuvos kad galime da daugiau pas iššluotos šliukšles su popero- m i e s t o S c o t t v i l l e i r 3 n u o CušTer 6 0
Metų šventėse.
dirbamos, 30 ganyklos, l e 
laisvę. Nepaisant jų, nutarta kolinti Lietuvai, pirkime dau miš svetainės prieangyje už akerių
me gera, molis su juodžemių maišy
iš draugijos iždo Lietuvos giau. Lietuva šaukiasi mūsų, sidegė. Iki zakristijonas pa ta 8 akerai jsėta kviečiu 2 rugių
12 dobilų, naujos triobos, barae TiSRaud. Kryžiui paaukoti $100. amerikiečių, pagelbos!
tynyela
kornlne, sodnas, pora g»ru
budo, dvi kėdės ir kit kas ap
arklių
4
8 kiaulės 60 viitu
Auka tapo įduota vieliniam
Lietuvos sunūs. degė. Spėjama, kad į šiukšles 340 bušeliųkarves
avižų 125 bušelių bul
skyriui. Taip-gi $300.00 pas
800 bušelių komu 10 buSelių
koks svečias
buvo įme vių
biznu ir po biski kitokių ^ a v ų 15
kirta Šaulių organizacijai.
E. ST. LOUIS, ILL.
tęs neužgesintą cigarą ar ci-tonų šieno 10 tonu šiaudu ir ki
tokio pašaro. Visos mašinos, šieno
Lapkričio 12 d. laikė susi
garėtą. Reikia daugiau atsar pjovimo, grebarko vežimas; pakink
Lapkr. 14 d. Šv. Cecilijos gumo.
liai plūgas akėčios roles, boge pa
rinkimą L. Raud. Kryžio rem.
Pr. kinkliai
tr darbai dalykai. Viskas
kartu $7200. Reikia jmokėt puse.
vietinis
skyrius. Apsvars parap. choras buvo įrengęs
Kam patinka rašykite tuojaus.
tę nariai šiandieninę Lietuvos vakarą. Sulošta komedijos:
WESTVILLE, ILL.
F a u p a 60 akerių 4 mylios nuo
"Pašėlęs
dantis"
ir
"Daina
miesto geros triobos naujas namas,
padėtį sumetė apie $200.00.
didelis sodas 90 vaisingų medžių, ube
galo."
Nors
3
metai
atgal
teka -^ro tvartu*. Labai nau
del Liet. Raud. Kryžiaus. Nu
Lapkričio 27 d. buvo įreng pelis
dinga
patiksi 1:< rus, laukai geri, 45
Z94 oth Av6.
tarta ir toliau darbuotis Lie mūsų kolon. vaidinta "Daina ta parapijos vakarienė. Nors akeriai dirbamo.;, 15 akerių miško,
medžių
mažiausia.
$1000, 1
tuvos labui. Be to, išrinkta be galo", bet žmonės, turbūt, įžanga buvo nemaža, bet žmo vcrtt'H
malku pripjautu ir priverstu ant vi
New YaA, N, Y.
buvo
pamiršę
ir
vėl
norėjo
pa
so
mteu,
10
akerių
rugių,
8
akeriai
I
kolektoriai eiti per namus
nių prisirinko daug. Darbščių kviečiu 5 akeriai nauju dosiliu,
matyti.
*k'
-rinkti aukas L. Raud. Kryžiui
VTestviltės moterų pastango i bar ne tvoros aptverta vėlų, 2 ark
liai, 3 karves S dideles "kiaulės 9
ir Šaulių o'rganizacijaL
Visųpirma p. M. Gailius pa mis, stalai buvo nukrauti įvai žąsis 7 antis* 40 vistų, l \ š u v a 2 ka
tes. Sėjamas maš., plūgas akėčios raiŽemiau telpa surašąs, kiek sakė monologą apie tabokos riais skaniausiais valgiais.
ding kalavederis, stngle kalavederis, llflIIfllIIIlIIIIIfflIlIIIIIIffBIlIIlUlIlItlIllIflIIl
pakinkliai dvi boges po 1 ResšdL 11S9 Independeaoe Blvd.
aukojo draugijos ir pavieniai kenksmingumą. Paskui vai Priefr vakarienę klebonas vežimas
ir \>(š 2 arklius ir visi smulkus da
Telefonas Van Bursa >»4
dinta "Pašėlęs dantis."* P a s kun." L. Brigmanas sukalbėio lykai 45 bušeliai rugių ir duonai
asmenys:
t v i e č i u 90 bušelių kurnu 60 bušelių
L. Piliečių dr-ja . . . . $500.00 D. Brazauskas buvo dantų maldelę. Paskui Vyčių choras, ulvių šieno pilna daržine, pašaro
užtektinai
per visa žiema
Nauja
Aug. P. L. A. 4 kp. . . 300.00 gydytojo rolėj, p-lė J. Pociu- vedamas gabaus ir darbštaus' mašina
akselui
pjauti.
Viskas
kartu
Kusas Gydytojas ir Ohirorgas
tė
vargonininko
A.
Stanšausko
$5,000.00.
St. °Alubickis . . . . T . . . . . 25.00 f Žioplienės, o p. S. Ivanaus
Specijaltotas Moteriškų, Vyriška
Valkų Ir visų ebroniškų Uga
Šios visos farmos ant pardavimo
padainavo tautos himną.
F. Pikšris
10.00 kas policeiskio.
pavestos &v. Antano Draugystei. Tai
VAL.AKDOS: 10—11 ryto S—S pa
Užkandus kiek gerb. klebo gi norėdami daugiau informacijų pieta, 7—8 vak. Ifedeliomis 10—%2 ū.
Pertraukoje grojo orkestrą.
J. Paleckis
10.00
kreipkitės šiuo adresu:
Ofisas 1854 So. Halsted St., ChJcago
A. Kazlauskas
10.00 "Daina be galo" vaidino nas pakalbėjo k* paragino su
Kazimieras Daunoras,
Telefonas Brover • • § •
Bos
7
Caster,
MicK.
sirinkusius,
kas
kiek
gali,
paau
Garliauskio
rolę
p.
K.
ŠarkauA. Aliukas
"..... 10.00
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiifiiiiiiiii
Ig. Janulis10.00 skis, Grybo — p. J. Blažys, koti tėvynės reikalams.
iiiiiiiifffffttniiitiiiMiiiifiiiif iiiitiintiniiii
Aukojo:
K. Andriukaitis
10.00 Duravo — p. J. Poškus, Tere
Tel. Drover 7043
PEARL QUEEN
$Ž.00
K. Daubaras
10^00 sės — p-lė Z. Petravičiūtė, Ve Kun. L. Brigmanas
2.00
J. Šeštokas
10.00 ronikos — p-lė D. Daulinskai- M. Navickas
J. Zinkevičius
10.00 tė, o Žydo — p. M. Gailius. Po 1 doL: O. Kalvinienė, M.
LIETUVI* DEirnnui
f
Valandos: nuo 2 ryto iki 9 vok.
J. Kelia
10.00 Visi vaidino atsakančiai, bet Juozapaitienė, A,, Bubnienė,
Seredomls nuo 4 lig 0 vakare
A. Musnickis
10.00 geriausia p. M. Gailius. Jis O. Pocevičienė, B. Urbonienė,
4713 SO. AfiEDLAND AVEHCE
arti 47-tos Gatvės
J. Ivanauskas
10.00 yra kaip tikras artistas ir P. Graštas, K. Mičiudas, M.
turi * gabumus Rakauskas, J. Lukas, S. Jur
J. Yvanauckas
10.00 nepaprastus
P. Šabanas'
10,00 dainavime. P-as M. Gailius y- gutis, F. Vargonas, A. Bal-f
V. Pranaitis
10.00 ra katalikas, ne veidmainis ir sieris, K. Bajoriunienė, X.
V. Plušinis
10.00 sykiu karštas tautos rėmėjas. Strapienė, J. Rakauskienė, A.
DirCtos 8. V. A.
,
Vendelskis,
J.
Ragaišis,
A.
K. Lukša
. . . . . . 10.00 Po lošimo choras, vedamas
• ADVOKATAS
l'riiintos ir vartojamos geriausiu
Koncertlnų
muzikantai
j
a
s
vartoja
L. Kapšis
10.00 varg. J. Blažio, padainavo Miklovas, A. Mikučionis, J. visose Suvienytose Valstijose.
29 South La Salle Street
Mes turime jas 76, 102 ir 102
K. Tulckis
10.00 "Karvelėli mėlynasis", "Ant Krikščiūnas, A- Karužis, M. 'dubeltavl
ir
•
trilinki
reeds,
gvaranKambarls 324
•
dvaro",
"Lietuva Masionis, (Pastarasis yra ištiiotas artt penkių metų.
V. Atstupas
10.00 tėvelio
Telefonas: Central 6890
•Kataliogas siunčiamas dykai kosJ. Kavaliauckas . . . . . . 6.00 brangi" ir*solo panelės J. Po Bostono, kuris važinėja vienos tumieriams
ne Chicagoj
gyvenan
Po 5 dol.: P. Rinkevičius, ciūtė ir A. Vilkaitė "Kur ba pramonės bendrovės reikalais. tiems.
Vakarais, 812 W. 33rd St.
Jis
ragino
pirkti
jo
atstovau
GEORGI
&
VITAK
•
Telefonas: Tards 4481
J. Jukubinas, J. Kavaliaus kūžė samanota", pritariant
jamosbendrovė.*
šėrus).
Viso
Music Oo.
kas, K. Vingria, V. Pečiuke- pianu varg. J. Blažiui. Pro
I^MsstsWsW»smĮsnsiaiWBlsslMBil
su
smulkiomis
per
vakarienę
4639 So. Ashland Avenue
• nas, T. Andriuska, Jon. Skria- grama baigta (Lietuvos him
Chicaįo, 111.
bia, A. Dediala, F. Poviliū nu. Po viskam fuvo žaidimai. sudėta $34.65.
nas, L. Teškus, M. Klimienė, Laukiame daugiaus panašių Garbė Westviilės Lietuviams. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili
F. Pratušis, F. Šaukevičius, vakarėlių.
»
IR PREKYBOS
Dll StiiiglUŲ
Mažųjų Vyčių vakaras.
M
O
K
I
N
A
:
L
i
e
t
u
s
i
u
i
r
A
nslų kalbų;
A. Kavaliauskas.
j
Bijūnėlis.
G
r
a
m
m
a
r
S
c
h
o
o
l
,
H
i
g
h
School
ir
Lapkr. 28 d. mažieji vyčiai
S. D. LACHAWICZ
Po 3 dol.: J. Zedeiki*, K.
Prekybos dalyku taip .gi prirengia
buvo įrengę gražų vakarėlį.
LIETUVYS GRABORIUS
prie kvotimu į visas augštesniasias
Adomaitis.
BATĄ V U , ILL.
Patarnauju laidotuvės* koplglauaia. S e l
mokyklas. Dienomis: N u o 9:00 ryto
Vaidino "Paskui ištirsiu" ir kaie meldžiu ataišauktl, o mano Osrb
iki
4 p. p. Vakarais nuo 7:80 Iki
busite užganėdinti.
Po 2 dol.: J. Gribas, J. Sval"Našlaitis." Gerai atliktas 2314 W. 23rd PI.
9:80.
Ohicago,
Lapkričio 14 d. K*, of C. sve buvo dialojras "Katilijrius ir
denis, J. ^odianis, D. Gelum
1T47 So. Halsted St. (aetf IStos gos.)
Tel. Conal 21M
bauckas, A. Laukevičienė.
tainėje buvo įvykęs Batavie=
=
i P. Biliūnas $1.20.
eių mass-mitingas, kad užpro
^ga?.ąswiMas»c>jascjMw>j
=
Po 1 dol.: B. Lesi*, Zį. Luk testavus prieš Lenkus, Lietu
^3L»
ša, A. Rudaitis, A. Vingria, vos žemių grobikus. Apsvars
&va.~
S. Krikščiūnas, P. Prunčku- čius
dabartinę
Lietuvos
nas, A. Jodianis.
*padėtį ir atkaklią kovą su
Viso $1,125.20.
Lenkų avantiūristu Z«ligowsLlE-l'U VlftKŲ ftOKJŲ GAIDOS
Laikrodžiai, laiki-odelėj, žiedai, deimantai
ir kitokie
daįktai
Aukos
tuojau
pasiųstos kiu, susirinkusieji vienbalsiai
VISOKIEM INSTRUMENTAM
paų-duodame nebrangiau kaip tr Kitur už tavora užtikriname. TaiTaip-gi parduodam styginius ir
s6me laikrodžius ir laikrodėlius, dirbame žiedus ir draugijoms
(per Lietuvos Misiją) Lietu išreiškė Lietuvos gynėjams
pučiamos instrumentus.
ženklelius už prieinamos prekes.
Reikalaukite kataliogo.
didžiausią užuojautą, ir kad
von.
' 1
.CHARLES K. KINDERIS
Laikrodininkai
V. MOKŪS,
Nors nedidelė Pennavnės parodžius, jog netuščiai kai
4«lg Soutii Ashland A ve.
Telefonas Bouieysrd 3386
10801 So. Wabash Avenue
Lietuvių kolonija, bet uoliai ba, bet ir darbu remia, tapo
«^-
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Blogas suBiiiekiinajB trukdo Lietuvos gynima.
Žaibo greitumu reikia susisiekti, susinešti su įvairiais
centrais. Geresnieji arkliai paimti "(Mėžiniam Vil
kui." Kaip žuviai vandens, taip Lietuvai reikia automobilrtj.
Amerikiečiai, šarvuodami "(feležinį Vilk^," pirk
dami šautuvų, prisidėdami prie steigimo Perkūno ar
tilerijos ir Ereho oro laivyno, įtaisykite Lietuvos gy
nėjams automobilių.
Lietuvoje ceras~ automobilius kainuoja $1,000. Ar
merikiediai, sudarinėlrite tūkstantines, kablegramu at
siųskite į Lietuviu Prekybos Bendrovę Kaune ir tą
pat diena automobilius bus inteiktas nurodytai orga
nizacijai.
.
t
Intaisykite automobilių Lietuvos Gynimo Komi
tetui, Sauliams ,Krašto Apsaugos ministerijai, generaliara štabui, Lietuvos Baudonajam Kryžiui ir t t
Kuri koienija pirmtirinė intaisys automobilyj Lie
tuvos gynimo organizacijai!
Tame r«kale susižinokite su

Lithuanian Sales Corp,,
(LIETUVIŲ PBEKYBOS B-VC)

414 W. Broadway,

So, Boston, Mass.

lietuvių Prakybos Bendrovėą šerininkai ypač privalė tų visose kolonijose šitame reikale pasidarbuoti.
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&IEVo APVEIZDOS PAR.
klebonijoj ir pas Federacijos
Antradienis, Gruod. 7 d., skyrio valdybą.
Šv. Ambroziejus, vysk. dakt.
NORTH SIDEJE, pas Fe*
- Trečiadienis, Gruod. 8 d., deracijoą ^kyrio valdybą.
NEK. ŠV. P. M. PRAS.
BRIDGEPORTE, P. Baltu
A čio krautuvėje, 901 W. 33rd.,
VISI RUOŠIASI IR LAUKIA Uet™* Prekybos B-vės ofi
KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

se, 3349 So. Halsted St. ir pas
Federacijos skyrio valdybą.
WEST SIDEJE, " D r a u g o "
ofise, 2334 So. Oakley Ave.,
Metropolitan
State
banke,
kampas 22 ir Leavitt gatvių ir
pas Federacijos skyrio valdy
bą.
BRIGHTON PARKE, p*s
p. R. Andreliuną, 44£2 So.
FairfieKl Ave. ir Fed. skyrio
pirm. p. J. Petraiti, 4324 So
Campbell Ave.
Įžangos bilietų paskleista
tik tiek, kiek salėje yra sėdy
nių. Tat išanksto nusipirkite.
Rengimo Komisija.

F E D E R A C I J O J V AKA
RO.

x

Antradienis,

DRAUGAS
L. L y P . bonų dr t ja yra pir
kus už $350.00.; L. Atst. B-vės
žėrų pirkus už $100.00 ir
' " D r a u g o " B-vės už $100.00.
Be to, draugija turi paėmus
" D r a u g ą " už organą.
- Draugiją sudaro abiejų ly
čių Lietuviai Rymo katalikai.
Priklausantieji nariai
prie
draugijos pašelpos savaitėje
gauna po 6 dol.
Susirinkimus draugija laiko
kas pirmą antradienį kiekvie
no mėnesio. Priešmetinis susi- •
rinkimas bus Gruodžio 7 d.,
Šv. Mykolp parap., svet., 7:30
vai. vakare. Apart kitų rei
kalų, bus renkama 1921 m.

Gruod. 7,

y
i

ff

IŠMOKAMI "CASH

i

-

Šiomis dienomis atidarėme savo skyrių Lietuvoje, kuria, tarpininkaujant Lietuvos ir Vokietijos bankoms,
pristato pinigus į visas dalis Lietuvoje, Vokietijoj, Checho-Slovakijoj, ir t. t. # Pinigai yra išmokami teisingai ir be
jokių atitraukimų, būtent tiek kiek kvitą parodo. Pinigus siunčiame čekiais arba draftais (pagal apylinkė* kur
galima draftus išmainj-ti). DASTATYMAS PfNIGŲ LIETUVON Y$A PILNAI GVARANTUOJAMAS.
>
v

Federacijos vakarą*, rengia»
ma^ Gruodžio 10 d., C. S. P. S.
1
valdyba. Visi nariai kviečiami
„(School Hali) svotainoje vis
\ :•
susirinkti. Norintieji įsirašyti
labiau ir labiau ima užinterosuoti diicagosLietuvijis. IŠ di
northsi<liečiai taip-gi kviečia
/
mi atsilankymu
džiulio Toleiko eina- žinių,
kad Federacijos skyrius ir
V. Mereckis.
ęhr.
visi katalikai darbuotojai die
.WESTSIDIEČIŲ DOMEI.
nomis ir vakarais darbuojasi,
.» '
Susivienijimo Am. Liet. Karei
kad publikos skaitliniai jų
vių 7 skyrius laikys metinį susi
kolonija tame vakare imtu
*>
rinkimą Gruodžio 7 d., Bažnytinėj
viršų. Kai-kurios draugijos,
$
svetainėj-2323 W. 23rd Plaee, 7:30
uolios kataliku akcijos rėmė
vai. vak. Visi nariai prašomi bū
jos, žada net i n corpore vakatinai atsilankyti ir atsivesti naujų
*ran ateiti.
Apart siuntimo pinigų, parduodame laivakorte* ant visų linijų, kaip į-Lietuvą, taip-pat ir iš Lietuvosr Kas
narių. Turėsim senus reikalus už
I
š
TOWN
OF
LAKE.
Dievo Apveizdos
parap.
nori atsigabenti savo gimines ar pažįstamus, del platesnių informacijų kreipkitės tuojaus pas mus. Parūpiname
baigti ir naujus aptarti.
kolonija žada ir-gi nepasilikti.
pašportus ir visas kitas reikalingas poperas del iškeliaujančių į Europą.
Kviečia Vaidyba.
Lietuvos
Raudonojo
JvryNors ta dien$, kaip girdėjome,
Padarome visokius dokumentus, aktus, davernastis, nes esame pilnai patyrę tame reikale. Esame registruoti
žiaus
Rėmėjų
skyrius
laikė
sietuvos Atstovybes Washingtone, todėl ir turime pilną teisę visus dokumentus užtvirtinti. „
parapijos svetainėje ir-gi bus,
Šv.
Kazimiero
Akademijos
Ke
Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai nes dirbdami po didžiausias bankas Chicagoje pilnai patyrė
rodos, labdarių vakaras, bet mėnesini susirinkimą. Kolek pėjų dr-jos susirinkimas jvykg
me ypatingai užrubežiniais Commercijiniais reikalais.
/
keletas tūkstančių parapijonų toriai išdavė raportus, ką nu Gruodžio 7 d., 7:30 vai. vak., Šv.
Tarpininkaujame norintiems pasidėti pinigų Lietuvos Bankose, ant nuošimčių, arba ir kur_ kitur uirubežyje.
jiegalės sutilpti vienon, su veikė rinkdami aukas einant Mykolo Ark. parap. svet.
Turime Suvienytų Valstijų pašto skyrių, per kurį galima siųsti apdraustus laiškus ir pakelius — "Domestic
tūkstančiu sėdynių, parapijos per namfls. Tš raportų pasiro
Susirinkimas labai svarbus, tOParcel Post ir Ąfoney Orderius."
_
*"
svetainėn. Iš tos kolonijos, dė, kad viso surinko stivirll del visos narės būtinai tutite at
Taipgi parduodame lotus, namus, farmas, padarome paskolas, ir apdraudžiame nuo ugnies..
mažiausia, trys tramvajai at $500.00, kurie tuojau buvo uV silankyti ir serijas sunešti. Ženk
.Visais reikalais kreipkitės pas
'
\
siusti.
leliai jau gatavi. Katros norėsite,
važiuos į To\vn of Lake.
Visus susirinkusius nuste galėsite ga\iti.
Darbšti ir dideliai pasižy
Nepriklausančias dar mVteria ir
bino, kada gerbr kun. X. Pa
mėjus aukomis Lietuvos gy
kalnis paklojo $42.00, kuriuo> merginas kviečiame ateiti ir įsi
/
nimui Ciceros kojonija, nors
Valdyba.
surinko &v. Kryžiaus mokyk rašyti J '
tolokai randa<i nuo Town of
901 W . 3$rd St.,
Skersai nuo
nue ŠV.
SV. Jurgio Bažnyčios
TELEFONAS YADS 4669
f
i
t
los perdėtinė sesuo Tharsilla
i . .*\i .
\
l
Lake, ir-gi ruošiasi. Tą dieną
iš mokvklos vaikučių. Domė- LIETUVA ŠAUKIASI PRIE
P A S T A B A : — Mes n e s i g a r s i n o m e tol, kol neatidai"ėme'savo ofisą L i e t u v o j e . D a b a r g a l i m e d a s t a t y m ą p i n i g ų
jie turės dideles iškilmes, nes
AMERIKIEČIŲ.
kitės didieji, kokią auką ant
pilnai gvarantuoti.
'
6v. Antano bažnyčioje kun.
Kad
arčiaus
susipažinus
su
da
tėvynės aukuro sudėjo maži
Antanas K. Martinkus laikys
bartinių Lietuvos padėjimu mes
vaikučiai. Susirinkusieji reikš visi privalome susirinkti krūvon
pirmąsias Šv. Mišias. Bet va
dami jiems dėkingumą gau Utarninko vakare Gruodžio 7 d.
kare neturėdami
pramogos
siai plojo delnais. Tas apsi 7 vai. vakare į Šv. Jurgio Para
skaitlingai
žada atvažiuoti.
reiškimas visiems pridavė u- pijos svetainė 32 PI. ir Auburn
ANT PAR DAVIMO.
Federacijos skyrius bilietus
• • • • • • • • • , y
2 flatu mūrinis namas su b&isepo, energijos uoliau veikti tė- ^ve. Ir išgirsti pranešimus ką tik
jau baigia parduoti. Kas da
sugrįžusio iš Lietuvos Advokato mentų. fufnace šiluma, erektra. llanPhone Canal 257
rvnės labui.
P. Brachulio kuris dalyvavo Stei dos nesą $80. Kaina $65000. šaukite
DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKU
neturite, pasiskubinkit nusi
Roclcwell 578.
&itą
patrijotinį
seserų
ir
giamajam
Seime,
dirbo
prie
Lie
pirkti.
S - KRAUTUVE S0UTHSIDEJ
vaikučių pavyzdį i turėtų pa tuvos valdžios, yra gerai susipaži
sDidelis ir turtingas Bridgenęs su Lietuvos narsiąja armija
Lietuvis Gydytojas Ir
J Vyru rulli ir juodi čeverykai vėliausios
sekti visos mokyltlds ir paro statančia savo jaunas spėkas prieš
portas ir-gi nemažai žada pu
Chirurgas
I mados $8.50 vertes už $6.00. Turime
dyti, kad ir mažieji teikia pa- daug gabngesnius priešus. Yra
1821 So. Halsted Street
blikos duoti. Iš tos kolonijos
• pilna eile moterų čeveryJuf
gelbą s i e t u v a i . Tėvynė džiau išvažinėjas po visą Lietuvą ir su
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4
dvi dailės žvaigždės pildys
sipažinęs su dabartinių Lietuvos
• nuo $5.85 iki $14.00.
po p i e t 8 iki 9 vakare.
gsis matydama tokią jaunąją pavijimu. Todėl jisai turi parve
koncertinę
<}alj programos.
K > *"• • • • 9 > 9 ) < a » i 9 t « ( 9
m^mmmmm'
kartą.
žęs
tlaug
naudingu
žinjų
is
mūsų
Katalikai veikėjai ir draugi
Kada kankinies
del
galvos
'
Lai gyvuoja Šv. Kryžiaus •Brangios Tėvynės.
skaudėjimo, kada regtjlmas siljos, priklausančios prie Fede
i 4719 S. Ashland Av. Chicago
Bus ir daugiaus gerų kalbėtojų
mokyklos vaikučiai! Mes už
nsta skaitant, siuvant ar tolyn
racijos, be abejonės, važiuos
kurie nurodis Lietuvos padėjimą
žiūrint — tai reiškia. Jos pri
PRANEŠIMAS
>••!
garbę laikome, kad mūsų pa dabartinėj valandoj.
valote
kreipties i mane klausti
paklausyti švelnios muzikos
patarimo del jūsų akių; mano
Pr. M. T. STRIKOL'IS
rapijoje yra pasišventusi paTodėl meldžiame visus be skir
ir tam laikui pritaikintu dai20 metų patyrimas sutelks
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
tumo pažiūrų kas tik jaučiaties
trijotė sesuo Tharsilla.
jums geriausi patarnavimą del
Perkelia ofisą į People Teatrą
"N
nų-giesmių.
S o l d evBrynvhore b y furnimre dealers
ENGIANDl
Lietuviu
ateiti
pasiklausyti
ir
pa
Akla,
Ausų,
Nosies
ir
Geldelės
1816
W.
47th
St.
Tel.
BouL
180
Alumnė.
WrT-EDGE SPRIN&
Ligos gydoma specijallsto,
Valandos: 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8
gelbėti savo numylėta Tėvynė Lie
Nortb Sidės kolonija'tą die
W. F. MONCRTJFF, M. D.
Vak. Nedėl. 19 Iki 12 ryta.
tuva pelnas ir aukos bus pasiųstos
ną rengia bazarą Lab. Sąj.
Re*. 2944 W. 48rd Street, v
.
IŠ NORTH SIDES.
Lietuvos gynimo reikalams j Lie
Nuo ryto iki p i e t
JOHN
J.
SMETANA,
naudai. Vienok komisija tiki
9JNOLANDER SPHINO BED CO.
tuva Į 24 valandas.
(Apgr.)
*Tel. McKlaley 268
AKIŲ SPECIJALISTAS
si, kad bus žmonių ir iš ten,
•
Bendras Bridgeporto Kom.
I M I S. AsjMnnd Ave., Chicago.
Tarpe prakilnių Nortb Sikertė 1 Stos gatvės; 8-Clos lnbos
nes nei didžiausioj £Jorth Si- des katalikiškų draugijų, gy «
•
•.
•
***m
Kambaris 14-15-16-17
dėj svetainėj negalėtų sutilp vuoja ir jaunimo Liet. Giesmi
^iiiiiigiifiaiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiitiiiittiifiiiiiiiiriiiigiiit'
Viriui PLATT'S aptlekos
Tel. Harrison 669$ .
ti visi northsidiečiai katali ninkų dramatiška, po Šv. Ce
Tėmykite mano parašą.
DR. L C. BORLAND
Valandos: Nuo 10 ryte iki 9
kai.
cilijos globa, draUgija. J i į- 209 S. State Str. ELamp. Artamu
vak. Nedėliomis n u o 9 ryto Iki
Valand.:
1
Iki
4
po
piet.
Nedel.
10
12 d.
Apie Brigbton Parko, kolo kurta 1905 m., Lapkr. 14 d.
vai. iki 12 diena.
•
•
niją galirųe tik tiek pasakyti, Draugijos gyvavimas gausiai
Lietuvis porkalbėtojas
Sered.—6
8 vak. Ned. 10 Iki 12
kad ji yra kaimynė Town o f yra išmargintas gražiais ir Xmmm • • - • •iki
• *
Ž
s
s
Lake. Federacijos skyrius ir labdaringais darbais, aukomis
v.
katalikai "darbuotojai į l i e t u s tautos ir visuomenės reika
(LITHUANIAN SALES CORPORATION) f
LIETUVIS ADVOKATAS
jau baigia parduoti.
4 1 4 Broadway,
Boston, 27
lams.
Ofisas Didmiestyj
—
IšKoselando ir West Pull-'
'
29 So. La Šalie Street
Gruodžio 15 d., 1916 m.,
Eambaris 816
Tel. Central. 8684
mano Federacija taip-gi tikisi Tautos-Fondan # yra aukojus
i Atidarė savo CentraU skiriu Wilkes-Barre, Pa. — Numeris 300 Savoy
Valandos: 9 ryto iki 1 po piet
sulaukti veikėjų. Jiem.*, kaip $15.00.
i
BuMding ant Trečiu Lubų).
West Sid|M Ofisas
svečiams, bus rezervuotos .sė
2201 W. 22-nd Street
'
Gruod. 2 d., 1917 m., labda
~
Taigi
*
Kert*
Leavitt
S
t
Tel.
Canal
2552
dynės.
riams aukojo $10.Q0.Valandos: n u o 4 iki 6 po piet ir
Ryt ar poryt paskelbsime
Kas tik nori dabar pasinaudot iš niipigimo Lietuvos pinigu v tai kogreičlaus
nuo 7 iki 9 vakare
Sausio 8 d:, 1918 m., T. F.
programą ir kas ją išpildys. aukojo $15.00 ir Vasario 5 d.,
= kit savo giminėms kur ir gaus dar prieš Kalėdas Jeigu pasisltubinsit. Bendrov
DR. S. BIEŽIS.
LIETUVIS
GYDYTOJAS
2=
Am. L. R. K. Federacijos $15.00.
|
mendacijos nereikalauja nes jus patis Tėvėlei ar lesutės gal jau nekarta rašė kajHB!!
IR CHIRURGAS
|
tumėt jiems pagelba pinigais ar drapanoms, tai į>er Lietuvių Prekybos Bendrom
skyriai prašomi prie kiekvie
2201 West 22nd Street
Kovo 5 d., tų pačių metų, Tel. Canal
6222
|
tone. Todėl dabar galima siųst netik Bostone bet ir čia, Pensylvanijoį per jos
nos progos ar draugijų susi įstojo Lab. Sąj. j garbės na
Res. 2114 W. 42nd Street
Tel. MoKlnley 4988
= Wilkes-Barre, Pa. —
.
rinkime ar šiaip sueigoje pri rius inešdama>. $100.00.
S
f '
• ' -" į
*»
•
1900 S. Halsted Str.
minti tą vakarą ir paraginti
Gruod'Žio 3 d., tų pačių me
=
Važiuojantiems i Lietuva
Tel Canal 2118
išanksto nusipirkti bilietą, nes tų, Šv. Kazimiero Seserų Vie
~
Valandos: 19 ryto iki 9 1 vakarą
'*•»• « » « » « i « > 9
K — — —
Parūpiname Pašportus ir L a i v a k o r t ė j t a i p - ^ praleidžiam' net aut laivo, t^
jau prieš vakarą jų gali pri nuolynui aukojo $10.00 Ir T;
Gyvenimas
r l p r i e nori atvažiuot iš Lietrįvos pagelbstim gaut reikalingus dokumentus kad i
2811 W. 63rd Str.
trukti.
Fondan $100.00.
sr atvažiųotį Amerika.
^
„\ N
Tel
Prospect
8466.
Įžangos bilietų iš \ anksto
Praktikuoja 29
Spalio 7 d., 1919 m^_L. R.
Ofisas
2149 So. Morgan S t
1^1=
^
Branch Ofisas
nusipirkti galima:
Kryžiui aukojo $25.00.
Kerte 82-ro S t ,
Chicago, DL
\
CICERO, DLL. šv. Antano
Liepos 3 d., 1918 m., Tautos
SPECIJALISTAS,
J. P. WAITCHES
Moteriškų, Vyriškų, talpai chro
parap* klebonijoj, 15 ir 49 C t Fondan aukojo $10.00.
niškų ligų.
LAWYER
S
^
(Galima i m t elevator).
/ i r pas p. J. Mockų, 1301 So. K Liepos 6 d., 1920 m., Tautos OFISO VALANDOS: Nuo 19 ryto
LIETKVIS ADVOKATAS
iki S po pietų, nuo f iki S valan
»Val. rytais 8 iki 11, vak. 8 iki 9] =
Ofiso Valandos: Nuo 9 ryte iki 6 vakare^-Panedėleis, Seredomis, ir Subatonii
50 Ot.
1/
Fondan aukojo $25.00, Rugpj. dų vakare.
,
Nedėliomis 11 iki 1.
9 Takare.
,
Ofiso vedėjas Petras X Balti
TOWN OF L A £ E , pas p. 7 d. L. R. Kryžiui $7.00, o La
Nedėliomis nno 9 iki S po p i e t
• 4502 B. Ashland Ave, Chicago, I l t į |
1062 .
Telefonas
Tards
227
Joną Baltutį, 1543 W. 46 Str. p k r / 9 d. vėl T \ F . $200.00.
PQOooop»oooooį»oooooeooc<»q miiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiimiiiiiim
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PAUL P. BALTUTIS AND CO.

i DR. P, Z. ZALATORIS

Saugok akly regėjimą

V

! VICTOR SHOE STORE

i

I
I
I
I
I

( Nepaprasta Naujiena Penn'a[Lietuviai

JOHN KUCHINSKAS

Lietuviu Prekybos Bendrove

•

Dr. A. L Yuška

•

DR. 6. M. GLASER

1 Numeris 300 Savoy Theatre Bldg, VVilkes Barre, j
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