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Maskva Džiaugiasi Tai
ka su Lenkais

Graikijos Sostas Siųlomas Mi
rusio Karaliaus Broliui

Wrangeliui Nelaisvėn Papuolė 
15,000 Bolševikų

BUVUSIOJI LUXEMBURGI- 
JOS VALDOVE ĮSTOJO 

VIENUOLIJON.

Kunigaikščiutė pasirinko dva
sišką gyvenimą.

SVARBUS ESĄS DAIKTAS 
TAIKA SU LENKAIS.

Lenkai atsisakė remti gen. 
Wrangelį.

GRAIKIJOS SOSTAN ŠAU
KIAMAS KUNIGAIKŠTIS 

PAULIUS.

Venizelos priešingas 
respublikai.

Londonas, Spalių 27. — Ki- 
birkštiniu telegrafu iš Mask
vos pranešta, jog centrai is 
bolševikų sovietas ratifikavo 
padarytų paliaubų (armistici- 
jos) sutartį bolševikų su Len
kais Rygoje.

Pirm poros dienų ir iš
Varsa vos buvo pranešta, jog
Lenkų seimas taippat ratifi
kavęs tų sutartį.
Bolševikų valdžios užrubeži-

nių reikalų komisaras Tclii- 
tcluerin cen trako, sovieto- susi
rinkimui paaiškino tos sutar
ties reikšmę.

Jis sakė, jog sulig sutarties 
Lenkai negali remti gen. 
Wrangelio veikimo prieš bol
ševikus pietinėj Rusijoj. Sako, 
tas didžiai svarbus daiktas so
vietinei Rusijai.

Be to, Lenkai pasižadėję ne
duoti jokios pagelbos galin
tiems pakilti reakcijonieriams 
Rusijoje.

Atėnai, Spal. 27.—Čia ofici- 
jaliai paskelbta, jog Graikijos 
sostan, mirus karaliui Alek
sandrui, pakviestas mirusiojo 
brolis, kunigaikšti^ Paulius.

Paulius yra trečias jauniau
sias buvusiojo Graikijos kara
liaus Konstantino sūnūs. Mi
ręs karalius Aleksandras bu
to antrasis sūnūs. Vyriausias 
sūnūs ir kituomet buvęs sosto 
įpėdinis Jurgis karo metu at 
smake būt karalium, kuomet 
jo tėvas Konstantinas buvo 
priverstas apleisti Graikiją.

Šiandie tad sostan šaukia
mas Paulius. Bet su tuja sąly
ga, kad kaip buvęs karalius 
Konstantinas, taip buvęs sosto 
įpėdinis Jurgis formaliai atsi 
žadėtų savo teisių prie sosto. 
Nes ligšiol to dar nepadarę 
kaip vienas, taip kitas.

Priešinasi respublikai.

Sovietinė Rusija už tai Len-1 'šiandie ir visas laikas GraiT

Londonas (Korespondenci 
ja).—Buvusioji Luxemburgi- 
jos valdovė kunigą ikščiuti 
Marie Adelaide, kuri praeitų 
Sausį abdikavo nuo sosto, ir 
kurios vietų užėmė jos sesuo 
Cbarlotte, įstojo seserų vie
nuolių Karmelitų vienuolijon 
Madenoj, sakoma depešoj iš 
Milano.

Valdovauti Luxemburgijoj 
jinai atsisakė, kuomet Pran
cūzai ir išdalies jos pavaldi
niai pradėjo jai daryti prie
kaištus, buk jinai perdaug 
draugingai apsiėjusi su Vo
kiečiais karo metu.

Sulig gautų žinių iš Made- 
na, jinai įstojus ten Šv. Tere
sės vienuolijon kaipo naujuke. 
Šiandie ji dėvi melinų abitų.

Vienuolijon nuvykusi su sa
vo motina, seserimi ir dviem 
draugėm. Inėjusiu kunigaik- 
ščiutę vienuolijoj pasveikino 
Tėvas Cherubino. Buvusioji 
kunigaikščiutė pabučiavo mo
tina ir seserį ir priklaupė ran
kose lankydama ryšelį baltų 
žolynų.

Tėvas Cherubino pasakė pa
mokslų, kurio 'su atsidėjimu 
ktauSM Marie 'Adelaide. Jis 
sakė apie gyvenimų vienuoli
joj, apie atsižadėjimų pasau
lio. Baigdamas pamokslų ku 
nigas nurodė duris.

Seserų vienuolių chorui gie
dant naujuke pakilo ir priėjo 
prie nurodytų durių. Tenai at
sisukus linksmai nusišypsojo į 
motinų, seserį ir drauges ir 
tuojaus paskui jų uždaryta 
durys.

EXTRA!
VOKIEČIŲ KARUOMENĖ 
SUTRAUKIAMA į KAU

NO APYLINKES,

SUV. VALSTIJOS SURIŠ 
TOS SU VERSAILLESO 

SUTARTIMI.

Sako, nieko nereiškia, jei su
tartis ir neratifikuota.

t. p
talkininkų misija

PROTESTUOJA.

PARYŽIUS, Spal. 27.—Tal
kininkų militarinė misija Lie
tuvoje praneša, jog išilgai Ne
muno sutraukiama skaitlinga, 
pilnai apginkluota, Vokiečių 
karuomenė. Vokiečių karuo
menė pereina rytinę Prūsiją 
ir koncentruojasi Kauno apy
linkėse.

Prisibijoma, kad ar kartais 
Vokiečiai nebus paruošiami 
pagelbėti Lietuviams jų ofen- 
syvoje prieš Lenkus.

Talkininkų misija pasiuntė 
protestą Berlynan. Bet Vokie- 
fi, užrubežMu reikalų ofisas 
atsakė, jog Vokietijos valdžia 
šitam atsitikime yra bejėgė ir 
negali sulaikyti kareivių nuo 
inėflimo Lietuvon. *

(Ta pati misija nieko nesa
kė, kuomet Lenkai įsibriovė 
Lietuvon ir užėmė Vilnių).

Čia nuomoniaujama, kad 
Lietuviai, paremti. Vokiečiu 
raudonųjų '(Ogi kiipl) pasi
rengę palties prieš Zeligowskį 
Vilniuje su pasiketinimu nu
šluoti Lenkus iš ten, paskui iš 
Suvalkų ir Gardino ir paga- 
liaus atsiremti į Osowieco 
tvirtovę, jei jiems pavyktų 
pradžioje.

Paryžius, Spal. 27.—Atrodo, 
jog Suv. Valstijų vyriausybė, 
nežiūrint to, ar Versailleso 
taikos sutartis bus ratifikuo
ta, ar ne, negali prasilenkti su 
kai-.kuriomis atsakomybėmis, 
surištomis su sutartimi.

Apie tai rašo vienam laik
raštyj buvęs Prancūzijos pre
zidentas Poincare. Jis sako, 
jog sulig paragrafo 13 antro
sios pastabos taikos sutartyje, 
kiekvienas sumažinimas Vo
kiečių atlyginimo negali būt 
atliktas be Suv. Valstijų vy
riausybės sutikimo.

Taippat šiandie vedamos ta
rybos su Vokietija atlyginimo 
klausime neturės jokios vertės 
be Suv. Valstijų vyriausybės 
sankcijos.

Suv. Valstijų atstovai yra 
pasirašę po sutartimi ir todėl 
su ana Amerika yra tampriai 
surišta, nors senatas ir atsisa
kytų ratifikuoti sutartį.

JAPONIJA PALAUKS RIN 
KIMŲ PASEKMIŲ.

Tik paskui ims veikti Califor- 
nijoų klausime.

Iš Airijos ir apie Airiją
LONDONE SAUGOJAMOS 

GATVĖS APLINK 
KALĖJIMĄ.

McSwiney lavonas bus paim
tas Airijon.

Londonas, Spal. 26.—Visos 
aplinkinės gatvės ties Brixton į 
kalėjimu, kur mirė Corko lor
das majoras McSwiney, stip
riai policijos saugojamos. Ne- 
deidžiama žmonėms būriais 
prisiartinti prie paties kalėji
mo. Policija' bijosi demonstra
cijų ir riaušių.

Mirusio McSwiney lavonas 
paguldytas kalėjimo lavoninėj. 
Aprengtas jis Tėvų Pranciško
nų abitu.

Kaip rytoj, sakoma, lavo
nas bus nulydėtas' Šv. Jurgio 
katedron, Soutbwark. Ant ry
tojaus katedroje bus gedulin
gosios Mišios. Po pamaldų la
vonas bus paimtas Dublinan, 
Airijon, gi iš ten miestan 
Cork.

JAU MIRĖ TRYS BADAU
JANTIEJI AIRIAI.

ZELIGOWSKI PASILIEKA 
VILNIUJE. ,

kams, sakė komisaras, davusi 
teritorijalių koncesijų (ir iš
davusi pačių Lietuvę, su ku- 
riąja Maskva buvo padarius 
taikos sutartį)r

IMAMI NELAISVĖN 
BOLŠEVIKAI.

Daug nukentėjusi ir Wra,nge 
lio armija.

Sevastopolis, Spal. 27.—To
mis dienomis gen- Wrangelio 
armija atliko pasekmingų 
strateginį užpuolimų prieš 
svarbias bolševikų pozicijas. 
Bolševikus pavyko apsupti ir

kijų valtie žinomas Venizelos, 
aršus Konstantino priešinin
kas. Karalius čia buvo tik dėl 
formališkumo. Jis yra ministe
rių pirmininkas.

Galimas daiktas, kad Kon
stantinas atsisakys sosto dėl 
blogos savo finansinės padė
ties. Nęs šiandie Graikijos 
valdžia yra suspendavusi jam 
pensiją. Gi jei jis atsisakytų 
sosto, tuomet, sakoma, Grai
kija jam mokėtų pensijų.

Tas pat Venizelos yra prie
šingas, kad Graikija butų pa
keista respublika. Jis sako, 
jog tam tikslui šalis dar ne
santi -pribrendusi. Tokios yal-

JAPONAI NORI GAUTI VO 
KIEČIŲ AMUNICIJOS DIRB

TUVIŲ MAŠINERIJAS.

TAUTŲ SĄJUNGA SAKOSI 
BEJĖGĖ.

Tuo tikslu jau vedamos 
tarybos.

tie pasidavė nelaisvėn. ,
Paimta apie 15,000 bolševi- <limosi fo.rmo.s gyventojai pe

kų, daugelis visokios rųšies jnon‘tų pripažinti 
ginklų ir didelė kiekybė karo Į Atidėta rinkimai parlamentan 
medžiagos.

Berlynas, Spal. 27.—Japoni
jos vyriausybė veda tarybas 
su Vokietija nupirkti nuo pa
starosios amunicijos dirbtuvių 
mašinerijas, kurios šiandie 
stovi pamestos.
' Kol-kas tarybos neprogre
suoja. Nes Japonija mano, 
kad Vokietija perbrangiai pa
reikalausianti Už tas mašine
rijas.

Atrodo, jog Japonija kaž
kodėl skubinasi ginkluoties1.

DAUG STUDENTŲ MOKOSI 
VOKIEČIŲ KALBOS.

apkaltino turėjime pas save 
bombos.

Mirusio vietos lordo majord 
McSwiney atminčiai čia «inn 
feinerių vėliavos nuleistos pų 
siau stiebų. Šimtai) piliečių Tie 
šioja gedulybės žepklus.

IŠVAIKYTA RIAUŠI
NINKĄ L

Belfast, Airija,
Anų vakarų
tantai susiribkę viešojOT vie
ton sudegino McSwiney pavi
dalų. /

Kitoj vietoj anų priešinin
kai pakabino Lloyd’o George’o 
pavydalą. Paskui jis buvo su
degintas.

Kiek palaukus pakilo muš
tynės ir abelnos riaušės. Pa-* * «'
šaukta karuomenė išvaiftSj 
riaušininkus.

d. 27,

TRYS ŽMONĖS NUŽUDYTA 
DUBLINE.

Dublinas, Airija, Spal. 27.— 
Užpraeitą naktį kaukuoti pik
tadariai uniformose čia užpuo
lė ir nužudė tris žmones, -

BRUSSELIS, Spal. 27.—Va
kar Tautų Sąjungos taryba 
aptarė Vilniaus klausimą. 
Klausimas svarstyta gyvai. 
Sulig teisybės, gen. Zeligow- 
ski turėtų būt išmuštas iš Vil
niaus. Bet Tautų Sąjunga pa
sisakė neturinti spėkų tą pa
daryti.

Taigi Lenkai ir toliaus pa
lieka Vilniuje. Jiė pažadėjo 
pravesti ten plebiscitą.

Tai bent Tautų Sąjunga!

MEKSIKONAI KAREIVIAI 
ŠAUDO ATSTOVŲ BUTE.

Tečiaus ir pati gen. Wran 
gelio armija daug nukentėju- Į 
si. Nes nuo praeito Birželio ji 
mušasi su bolševikais.

Pietinės Rusijos valdžių pa
gavęs pesimizmas. Nes ten su
traukta didelis skaitlius bolše
vikų. Ir jie rengiasi pakelti 
generalį puolimą.

Jei kaip, tai gen. Wrangelio 
armijai išnaujo prisieis atsi
mesti Klimo pusiausalin ir te
nai statyti petį prieš bolševi
kus.

Graikijos • parlamentan rin
kimai turėjo įvykti šių savai
tę. Mirus karaliui rinkiniai 
atidėta į Lapkričio 8 d.

Sušaukiamas specijalėn se- 
sijon žemesnysis parlamento 
butas. Bus parinktas šaliai re 
gentas, kol atsiras mirusio 
karaliaus įpėdinis.

ITALIJOS AMBASADORIUS 
SUV. VALSTIJOMS.

ORAS: Šiandie debesinota 
ir vėsiau; rytoj giedra ir šil
čiau. ’.

Rymas, Spal, 27.—Sulig vie 
tos laikraščių pranešimo, Ita 
lijos ambasadorium į Suv. 
Valstijas paskirtas senatorius 
Rolandi Rici.

Urbana, IU., Spal. 27.—Illi
nois universitete bus paimtas 
dar vienas daugiau Vokiečių 
kalbos instruktorius. Nes dau
gelis studentų išreiškė norų 
mokinties vokiškai.

KINIJA APELIUOS Į TAU 
TŲ SĄJUNGĄ.

Shanghai, Spal. 27. — Kinų 
Sbantungo patrijotinė drau
gija renka reikalingus faktus 
ir smulkmenas, atkreiptas 
prieš neteisotą Japonų veiki 
mą Shantunge. Tuos doku 
mentus paduos su apeliacija 
Tautų Sąjungai.

Mexico City, Meksika, Spal. 
27.—Valstijos Tabasco vyriau
siam mieste San Juan Bautis- 
ta valstijos butas turėjo sesi
jų. Vidun įsilaužė Meksikos 
federaliai kareiviai ir šovė pa
pliūpa į ^-susirinkusius atsto
vus. Nužudyta du atstovu ir 
keletas sužeista.

To priežastis ve kame:
Buto atstovas Lascane mie

ste susikivirčino su federalės 
armijos kapitonu ir pastarąjį 
nušovė. Ir tuojaus pats pabėgo 
atstovų butan.

Garnizono viršininkas pa
siuntė būrį kareivių suimti 
atstovų. Butas atsisakė išduo
ti. Tuomet kareiviai įsiveržė 
butan ir papliūpa šovė į atsto
vus.

Tokyo, Spal. 26.—Nors Ja
ponai Californijos klausime 
labai interesuojasi ir nekan
triai laukia, kaip tenai pasi
baigs su įvyksiančiu referen
dumu, bet jie kur-kas dau
giaus interesuojasi rinkimais 
prezidento Suv. Valstijose.’ 
Nes nuo busimojo prezidento 
prigulės tolimesnieji santikiai 
Japonijos su Amerika.

Japonai į Amerikonus, abel
nai imant, atsineša širdingai. 
Tečiaus didesniuose miestuose 
ji.e, susitikę svetimšalius, daž
nai jų paklausia, ar jie (nėra 
Amerikonai. Kuomet jiems pa
sakoma taip, tuomet jie pa
klausia, ar nepaeina iš Cali
fornijos. Ir jei paklaustieji jų 
paklausimą patvirtina, nedaro 
jie jokių komentarijų ir per
siskirta.

Matyt, Japonai nori Ame
rikonams priminti Californiją, 
kur Japonų teisės siaurina 
mos ir laisvė varžoma.

Japonija yra nusprendusi 
pradėti diplomatiniu keliu de
batus Californijos klausime, 
kaip greit naujas Amerikos 
prezidentas užims “jam pave
stą vietą.

Japonijos laikraščiai neprie 
lankiauja nei vienam kandida 
tuij prezidentus. Gal jie turi 
savo apsiskaitymus, o gal jie 
nieko bendra nenori turėti su 
bile katra atskira partija. Bet 
gana to, kad ateinančiais rin
kimais Amerikoje jie labai in- 
dornauja.

VYRIAUSYBĖ TARIASI SU 
ANGLEKASIAIS.

Londonas, Spal. 27.—Vakar 
čia formaliai vyriausybės at
stovai pradėjo tarybas sn 
streikuojančių anglekasių at
stovais. Spėjama, jog trumpu 
laiku streikas pasibaigsiąs.

Cork, Airija, Spal. 27.—Vie
tos kalėjime mirė badaujantis 
Airis Murpliy. Pirmiau čia 
mirė taippat badaudamas ka
linys Fitzgerald. Kartu su mi
rusiu Londono kalėjime Mc- 
Swinev bus mirę trvs badavu- 
šieji Airiai.

Devyni kiti Airiai dar ba
dauja vietos kalėjime. Kai
kurie iš jų visai jau sukniubę.

Miręs Murpliv išbadavo 76 
dienas. Jis buvo gimęs Suv. 
Valstijose, taigi turėjo būt tos 
šalies pilietis. Anglų valdžia jį

POPEŽIUS MELDŽIASI MI
RUS McSWINKY,.

Airių kolegijoj gedulingosiot 
pamaldos.

. - V-

Rymas, Spal. 27. — Kuoriii 
vakar Šventasis Tėvas buvo 
painformuotas apie mirimą 
Corko lordo majoro McSwi- 
ney, Jis tuojaus atsiklaupė ir 
ilgą laiką patylomis meldėsi.

Airių kolegijoje čia vakar 
atlaikytos gedulingosios pa-; 
maldos už McSwiney dūšią.

DAUGELIUI POLICMONŲ 
DAROSI KARŠTA.

Federalė juos ima

Ir jei poliemonai papuls fe- 
deralin teisman, neišsisuks 
Jie nuo bausmės. Nes jiems būt 
ne koks paprastas policijinp 
teismas. /

Visa eilė Chicagos policmo- 
nų įmaišyta papirkimuose, su
rištuose su svaigalais. Polici
jos viršininkas atliko tardy
mus ir susekė prasižengusius. 
Bet kol-kas jie nebuvo patrau
kiami tieson.

Kuomet miesto valdžia švel
niai apsiėjo su nusižengėliais, 
juos nagan paėmė federalė 
valdžia.

Federaliai agentai savo ke
liu surinko daug faktų apie 
poliemonų nusižengimus. Bet 
kad tuos faktus paremti dar 
kitais faktais ir gauti dauges- 
niai smulkmenų, federalio pro
kuroro ofisas pareikalavo po
licijos viršininko išduoti visus 
liudijimus, laiškus ir kitus ofi
cialius dokumentus, kokius 
teko surinkti pačiam policijos 
departamentui.

Policijos viršininkas tečiaus 
atsisakė išduoti tuos visus ty
rinėjimų raštus. Sako, tie do
kumentai priguli policijos de
partamentui, nes departamen
tas juos surinko. Ir todėl jis 
negali to visa niekam išduoti, 
nei paskolinti.

Kad taip, tad federaliai 
agentai ėmėsi ieškoti daugiau 
nuosavų faktų prieš policiją.

PAVOGTA DAUGELIS 
SVAIGALŲ.

Keli ginkluoti plėšikai įsi
laužė Peter Van Sbaack & 
Son krautuvėn, 114 West Lake 
gat., ir išvogė degtinės ir vi
sokių narkotikų, viso vertės 
apie $100,000.

Panaktinis, juodas žmogus- 
buvo nuginkluotas ir per ke,' 
Aias valandas saugojamas. P- 
baigoje surištas ir taip pah 
tas.

Jis pasakoja, jog pavoi 
degtinė ir narkotikai bij 
netoliausia nuvežti. Nes1 
girdėjęs, kaip kejis kartu- 
tomobi'lius buvo nuvažiav 
atvažiavęs.

Plėšikai darbavosi 
valandas.

PINIGŲ KURSĄ!
Svetimų šalių pinigų ve 

nant nemažiau $25,000 
buvo tokia sulig Merohai 
and Trust Co.:
Anglijos sterlingų svai 
Lietuvos 100 auksinu 
Lenkijos 100 auksinu 
Vokietijos 100 markiu 
Prancūzijos nž $1.00/ 
Italijos už $1.00
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gjtelto.si nuo užalrašymo dienos
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reaų visada reikia prisiųsti Ir 

resas. Pinigai geriausia slų- 
rkant krasoje ar eiprese "Mo- 
rder” arba Įdedant pinigus 1
lotų laldką.

(raugas” Publishing Co.
S. Oakley Avė. Chicago. 
Tel. loosevelt 7791.

:as apie Pran
cūzijos Prezidentą.

Pirm kokių dvidešimties 
{lenkių ar trisdešimties metų 
Į). Millerand buvo socijalistas. 
Pačioje devynioliktojo šimt
mečio pabaigoje Millerand 
išstojo iš socijalistų partijos 

socijalistai džiaugėsi tuo- 
, nes jis tuomet tapo mi

rtiškai. Tai buvo pirmutinis 
Prancūzijoje, ir turbut visame 

d •pasaulije, socijalistas minist
ras. Kadangi partija griežtai 
laikėsi prieš valdžių, o joje da
lyvauti bet-gi norėjo, todėl 
prisėjo padaryti išstojimų iš 
partijos tampant ministru.

Millerand’ui teko pati svar
biausioji socijalistų žvilgsniu 

Imte rija — būtent karo 
ministerija.

1901 m. Prancūzijos minis
trų pirminiAkas buvo Wal- 
<jee k - Ron s seau. M i 11 e rand ’as
buvo jo kabinete ministras. 
Ta ministerija smarkiai varė
si prieš katalikystę ir pervedė 
per parlamentų, įstatus, kad 
vienuolynai taptų panaikinti. 
Ir Waldec,k-Rousseau ir Mil
lerand’as savo dukteris pave
dė auklėti seserims vienuo
lėms. Užklaustas, kajp. tą, gali
ma suderinti su parlamenti- 
Dėmia ministrų pirmininko kai 
omis. Waldeck-Rousseau pa
uškino, kad yra skirtumas 

tarp politikos ir gyvenimo ir 
kad merginos be tikybinio au
klėjimo tampa nežmonėmis. 
Prancūzijos politikai ministras 
aukojus savo laikų ir jiegas, 
bet negalys aukoti savo duk
terį}. Spėjame, kad ir Mille
rand buvo tų pačių pažiūrų, 

tka/langi ir jo duktė gražiai ka- 
llalikiškai išauklėta pildo savo
Ltikėjimo priedermes. 
g^Easiliuosavęs nuo formalio

Įigulėjimo prie socijalistų 
tijos Millerand’as liuosiau 

į žmones ir dalykus.
Ižiųjam pasaulio karui pra- 

lant jis vėl buvo karo 
trn. Tada jis pajuto ka-

<ystės naudų net ir politi- 
Kad patraukus katalikų 
itijas prie karuomenės ir
|ios Millerand’as įvedė 

mus i armijų. Tai buvo 
Iga Prancūzijos įsta- 
[■Heistlesiems 1906 me- 
fct Millerand’ui išrodė, 

iro laimėjimas yra 
pįjai reikalingesnis už

Combes’o sumanytų- 
L išpildymų, 
lio karui pasibaigus

Įas tapo Elzaso ir 
jos, gubernatorium.

«e žemėse katali- 
stipri. Gubernato- 
*i, kad jos neuž-

jaiu pasisekė.

Iš Elzaso Millerand’as pa
rėjo Paryžiun kaipo ministrų 
pirmininkas ir pasiskubino į- 
nešti parlamentan sumanymų, 
kad taptų įsteigta Ryme Pran
cūzijos pasiuntinystė prie po- 
pežiaus. Kas galėjo tikėtis, 
kad tų padarys buvusis soci
jalistas, ir da-gi žymesnysis 
savo partijoje?

Parlamentas nesiskubino tų 
premjero sumanymų priimti. 
Tuomtarpu įvyko didėsės iš
kilmės Ryme. Joanna d’ Ark 
tapo priskaityta prie šventų
jų. Millerand’as pasiuntė ne
paprastų Prancūzijos atstovų 
į tas iškilmes. Atstovybė te
ko netikinčiam istorikui ir bu
vusiam ministrui Hanautaux, 
bet vis-gi atstovybė buvo.

Katalikiškoji Amerikiečių 
organizacija Knights of Co- 
lumbus nukeliavo į Prancū
zių. Ministrų pirmininkas jų 
priėmė ir pagerbė. Jis taip-gi 
pripažino Garbės Legijono 
kryžių katalikiškojo universi 
teto rektoriui prelotui Baud- 
rillart. Negana to Milleran
d’as neketina pildyti tos tei
sės, kuri draudžia vienuoliams 
būti Prancūzijoje. Jisai sako, 
kad katui iškilus ištremtieji 
vienuoliai grįžo ginti tėvynės, 
ir daugelis jų žuvo apkasuo
se. Nežmoniška butų vėl išvyti 
tuos, kuriuos nepataikė Vo
kiečių kulka.

Millerand’ui tapus preziden
tu popežius Benediktas XV 
prisiuntė nuoširdų pasveikini
mų. Paryžiaus arkivyskupui 
kardinolui Amette mirus, Mil 
lerand’as atvažiavo pas na- 
bašninko pagelbininkų išreik
šti užuojautų ir dalyvavo lai
dotuvėse.

Dėlto kairieji socijalistai da 
bar smarkiai pyksta ant Mil 
lerand’o.

Mes čionai išdėjome faktus, 
o išvadas paliekame pasidary
ti patiems skaitytojams. Mums 
sunku įspėti, ar Millerand’as 
tik jaučia politiškų katalikų 
jiegų ir gerbia jų. Ar, rasi, 
ir jo širdije dvidešimties me
tų nuotikiai padarė permainų.

Nesiskubindami atlyginti už 
praeities klaidas mes kaipo 
katalikai neturime nei reika
lo nei noro peikti Prancūzijos 
prezidentų. Bepig, kad mes 
galėtume būti juomi tiek pasi
tenkinę kaipo Lietuviai. Kaip 
jo pranokėjas ' Clemenoeau, 
taip ir jisai veda labai prie
lankių Lenkams politikų, o la
bai nenaudingų Lietuvai.

MOKINTOJŲ ALGOS.
Pasibaigus atostogoms, pra

sidėjus vėsesniam rudens lai
kui, vėl atsidarė mokyklos, o 
su jomis prireikė daugiau do
mės dėti į mokintojų algas. 
Vidurinių dalykų departamen
tas, kuris valdo ir mokyklas 
Amerikoje, išsiuntinėjo aplin
kraštį apie tas algas. Aplin
kraštis yra skirtas laikraš
čiams ir yra parašytas taip, 
kad kiekvienam rimtam lai
kraščiui tiktų į pačių gražių
jų vietų.

Pradžioje jis sako, kad mo
kintojo darbas skiriasi nuo 
rankpelnio darbų tuomi, kad 
gamina augštesnės rųšies da
lykus, neprilyginamus pini
gams. Mokintojui didžiausias 
ir brangiausias užmokestis už 
darbų yra tada, kada pasiro
do, jog jo mokiniai tampa ge
rais, darbščiais, šviesiais žmo
nėmis. Tat yra tiesa, bet tuo 
savo gero įtetkmės brangumu 
nei vienas mokintojas negali 
nupirkti kurpių savo vaikams, 
nei marškinių sau. Tai-gi rei
kia ir piniginio užmokesčio, 
kad mokintojas galėtų gy
venti.

Rankpelnys neperėjęs nei- 
kokio mokslo per metus be
dirbdamas padaro naudos ap- 
kainuojamos pinigais 1250 
dolierių. Mokintojų reikia sta
tyti augščiau už nesimokinųsi 
darbininkų. Darbininkai amat- 
ninkai, arba skiled workers, 
gauna dusyk ir trisyk tiek už 
nesimokinusius. Mokintojas 
reikia statyti, mažių mažiau
siai, lygiomis su amatninkais. 
Todėl mokintojo alga metams 
turėtų būti tarp 2,000 dolierių 
ir 4,000. Penkis tūkstančius 
galėtų gauti labai pasižymėju
sieji mokintojai.

Tokios mokintojų algos ne
būtų išdykumas jiems,o til^ tai 
teisingas jų pastatymas visuo
menėje tarpe kitų darbininkų. 
Tokios algos nebūtų pridėčkas 
mokintojams.. Pirm šešių me
tų, tiesa, jie gaudavo mažesnį 
dolierių pluoštų, bet su dolie- 
riu trisyk tiek nupirkdavo 
kaip šiandien nuperka. Jeigu 
tat dabartinė mokintojų alga 
butų ir trisyk didesnė negu 
1914 metais, tai dar mokinto
jai ar mokintojos negalėtų už 
jų pripirkti daugiau gyvenimo 
patogumų, kaip pirkdavo anuo 
met už mažesnę ai giĮk

Amęrikai paskutinis karas 
atsėjo 50 milijardų dolierių. 
Penktas nuošimtis nuo tos su
mos yra pustrečio milijardo. 
Mokintojai Amerikai yra rei
kalingesni už tų karų. Jeigu 
tat Amerika savo mokinto
jams paskirtų tik nuošimčius 
nuo to kų išleido karui, tai 
kiekvienas mokintojas gautų 
po 2,000 dolierių, nes mokin
tojų Amerikoje yra apie 750,- 
000 asmenų.

Turime pripažinti, kad A- 
merikos mokyklų vyriausybė 
protingai mintija ir rašo. Tik 
nuo to gražaus rašto ir gero 
sumanymo pakreipkim akis į 
savo lietuviškąsias Amerikoje 
mokyklas. Jose turime apie 
160 mokintojų, kurioms mo
kame kiekvienai tarp 25 ir 35 
dolierių per dešimtį mėnesių 
kas metai. Mūsiškės mokinto
jos daugiau laiko ir jiegų pa
švenčia Lietuvių vaikams ne
gu viešųjų mokyklų mokinto
jai ir mokintojos. Tikras tat 
atlyginimas butų seserims po 
2,000 metams kiekvienai. Apie 
angštesnes algas nekalbame. 
Pasižymėjusių atlyginimo ne- 
minėjame.

Tai reiškia, kad kiekviena 
sesuo mokintoja aukoja Lietu- Į muį tokios 
vių tautos reikalams mažiau
siai 1650 dolierių kas metai.
Visa Šv. Kazimiero vienuolija 
sulig to padaro aukos Lietuvai 
115,500 dolierių. Jeigu jos bu
tų turtingos nekas butų ir tų 
aukų padaryti. Bet jos užsi
traukia skolas pačios ant sa
vęs.

Liūdniausia, kad kartais 
apsirgusios neturi iško pa
vartoti brangesnių gydymosi 
priemonių. Kas iš tolo tų visa 
girdi, tam gal nedidelis daig-

pinigų. Kun. M. Pankus įne
šė, kad laikinai butų skolina
ma pinigai iš Tautos Fondo 
iki visos Federacijos kuopos 
ir skyriai užsimokės savo na
rių metines duokles. Užsimo
kėjus metines duokles pinigų 
bus užtektinai. Įnešimas pri
imtas. '

Nutarta kreipties į visus 
Lietuvius kunigus-klebonus, 
visas draugijas ir organizaci
jas, prigulinčias prie Federa
cijos, kad jie stengtųsi pasi
darbuoti kūrime Federacijos 
kuopų, skyrių ir apskričių. 
Įnešimas priimtas. L. Šimutis 
įnešė, kad Federacijos sekre- 
torijatas kreiptų domę į Penn- 
sylvanijos valstijų tinkamiau
siais budais sukelti lenais en- 
tuzijazmų ir suorganizuoti 
Federacijos kuopas, skyrius 
ir apskričius. Įnešimas pri
imtas.

Kun. M. Pankus įnešė, kad 
Federacijos buvusio Waterbu- 
ryje Seimo protokolų atspau
sti ir paskleisti po visas Lie
tuvių draugijas ir organiza
cijas Amerikoj. Įnešimas pri
imtas. (L. Šimutis įnešė, kad 
išleisti tam tikrų agitatyvę 
brošiūrėlę ir išplatinti jų po 
visus Amerikos Lietuvius.' Į- 
nešimas priimtas. Taipogi į- 
nešta, kad Federacijos val
dyba surastų autorių parašy- 

knygelės. Įneši
mas priimtas.

(Daugiau bus.)..

Lietuvos Misijos Adresas: 
257 West 71 str., New York

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakaro 
4712 SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-tos Gatvės 
S5

tas išrodo. Bet kam reikia ta
visa matyti iš arti, tai labai I . *L WAITCHES

, v. ’. 1 ATTORNEY AT LAWgaila ir skauda sird}
Dėkinga tauta būva galin- Į 

ga tauta. Kurie nesigaili pa
aukoti keleto dolierių Šv. Ka-| 
zimiero Vienuolynui, tie pa
rodo Lietuvos dėkingumų jos J 
pačios dukterims. Tie parodo Į 
taip-gi ir savo ir tėvynės ga
lybę. Pasišventimas sukelia dė
kingumų, dėkingumas sukelia I 
pasišventimų. Tais dviem daig 
tais, lyg dviem kojom, tauta] 
eina į laimę ir galybės įgija.

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai. Vakarais 7 iki 9. * 
Nedėliomis 11 Iki 1.

£4509 S. Ashland Avė. Chlcago, Ill.į 
Pilone Yards 1058

Telefonas Boulevard 9199

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

3331 South Halsted Street
Valandos: 9—12 A. M. ‘ 

1—5: 7—8 P. M.

SVARBI KONFERENCIJA.

U, S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, Ine.
S. S. “SUSQUEHANNA”

Iš Nvw Yorko tlealal J

BREMEN ir DANZIG
17 Diena Lapkričio

Kambarėliai J Bremen nuo $185 iki $210 t Danzig $200 iki $225 
Trečia klla.są į Bremen $120 | Danzig $180 

Kares Tūzai $5
Atsišaukite )
U. S. Mail Steamship Company Ine.

H. CLAU8SENIUS & Co. Generale Vakarine Agentūra 
100 North La Šalie Street, Chicago, III.

Carter’s Uttle Ltver Pilis
Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems

Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba
Maža Pigulka
Mažas Dosas

Maža Kaina

Tikras turi pasirašymo*

Kraujas neturintis Geležies 
yra priežastimi išblukusių 
veidų.

'ARTER’S IRON PILLS
Jums pagelbės, pamėginkite C
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( Cunard Linija į
| S. S. SAXONIA į

Išplaukia Tiesiai l

| HAMBURGĄ g
Kambarėliai.............................. $180.00

Su $5.00 Karės Taxų

| Trečia klesa tiesiai į Hamburgu ...................... $125.00
| Trečia klesa tiesiai į Eitkūnus per Hamburgu $130.00

Su $5.00 Karės Tavų

Atsišaukite i arčiausia CUNARD Agentą 3
UlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIllIhlitilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIllIlIlIlIlIlIlIlIlIllIHniHMilIlU^

Dr. A. L. Ynška
1900 S. Halsted Str.

Tel Conal 2118
Valandos: 10 ryto Iki 8 vakare 

Gyvenimas 
2811 W. «3rd Str.

Tel Prospect 3460.

DR. G. M. GtASER
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, Hl. 

SPECIJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro- 

. niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
dų vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po plet.

Telefonas Yards 987

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po nnm.

4729 So. Ashland Avenue 
Specljallstas 

DŽIOVŲ, MOTERŲ lr VYRU LIGŲ

Valandos nuo 10 iki 12 išryto: nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drezel 2880
sshcU

tr?
C
Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare.

Lietuvoje dabar nėra prezi
dento, o yra tiktai Steigiamo
jo Seimo pirmininkas, kuris 
pildo ir prezidento priedermes. 
Tas pirmininkas tapo žmonių 
išrinktas į Steigiamąjį Seimų, 
o Seimo nariai jį išrinko savo 
ir Lietuvos prezidentu.

Amerikoje taip-gi žmonės 
išrenka tik rinkikus. Tie pa
duoda 'savo balsus valstybių 
legislaturose. Legislaturos sa
vo balsus siunčia į Kongresų, 
kuris apgarsina kas tapo iš- 
rinlktas prezidentu. Lietuvoje 
dar arčiau negu Amerikoje 
žmonės prisideda prie prezi 
dento rinkimų.

Latvių tauta nėra didesnė 
už Lietuvių. Socijalistai J 
Vileišis laikraštije American 
Industries (October 1920 p. 
36) rašo: “Lithuanian nation 
comprises approximately a- 
bout 125,000 sųuare kilomet- 
ers, while Latvia bas about 
65,000.” Socijalistas, socijalis- 
(o žodžiams turėtų tikėti. Taip 
pat ir žmonių Lietuvių skai
čius yra beveik du syk dides
nis už Latvių skaičių.

Su pagarba
Kun. P. BuČys.

Tautos Fondo, Lietuvių Rau
donojo Kryžiaus Rer/aėjų Drau 
gijos ir Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų Federacijos 

Valdybų Konferimcija.

Brooklyn, N. Y. 
Spalio 7, 1920.

Susirinkus valdybų nariams 
Federacijos raštinėm, 222 S. 
9th. St., Brooklyn, N. Y., po
sėdį atidarė Federacijos pir
mininkas, kun. J. Švagždys, 
raštininku paskirtas A.. J. Va- 
lantiejus.

Dalyvauja konferencijoje 
valdybų nariai: K. J. Krušin- 
skas, kun. M. Pankus, knn. V. 
P. Karkauskas, kun. J. Kau- 
lakis, S. Rntkauskafitė, kun.
J. Petraitis, J. Tumjsonis, S. 
Vaškevičiutė, kun. .1. 
dys, A. J. Valantiejujs.

Svečiai: kun. A. Milukas,
K. Vaškevičius, L, Šimutis, 
B. F. Mastauskas ir J. Ša- 
Iiunas.

Valdybai užėmus skirtas 
vietas, sekretorius perskaitė 
buvusio Waterburyj'f Federa
cijom Seimo protokolu. Paduo
ta dienotvarkė:

1. Pagerinimas Federacijos 
finansų.

2. Pr. Gudo laiškas valdybų 
Konferencijai.

3. “Valstybinio Fondo” 
klausimas.

4. Amerikos Piliečių Lietu 
vių Informacijos Komiteto 
kl.

5. Dr. J. Bielskio laiškas su 
įnešimais vald. konfer.

6. Didysis vajus Lietuvos 
reikalams.

7. Laiškas p. J. Vileišio Fe
deracijos sekretoriui.

1. Kun. M. Pankus davė į- 
nešimų, kad visoms Federaci
jos kuopoms ir skyriams it 
įvairioms draugijoms, pri 
klausančioms prie Federaci 
jos, o neužsimokėjusioms sa
vo narių metinės duoklės Fe 
deracijos iždam, butų siunti
nėjamos bilos ir paraginimai 

Švagž- užsimokėti. Įnešimas buvo 
priimtas. K. Vaškevičius įne 
šė, kad Federacija elgtųsi pa
našiai kaip S. L. R. K. A. ei 
giasi, t. y. garsintų laikraš
čiuose narių stovį ir suspen
duotus arba išbrauktus narius 
neužs i mokėjusius Federacijos 
iždan. Pakeltas klausimas, jei 
Federacijos sokretorijato už
laikymui neužtektų lėšų iš na
rių mokesčių, kur reikės imti

ŠIADIENĄ - kol dar nevėlu -- pa

siųsk Kalėdoms pinigų savo tevu- 
čiams Lietuvoje.
Geriausias patarnavimas - Pigiausios kain. 

Ateik šį vakarą.

Pinigai siunčiami į Lietuvą 
ir visas dalis pasaulio. 

Laivakortes ant
visų liniją.» ., . .

Central M anufacturing 
District Bank
1112 We$t 35th Street

Turtas virš $6,000,000 .00
' A STATE BANK

Atdara Panedėlio, Seredos ir Subatos vakarais.
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LIETUVIAI AMERIKOJE. Į
b........ »............................. ...

NEWARK, N. J.

Newarkiečiai Atbudo.
Naujai persiorganizavus Ne

tvarko |L. L. P. bonų parda
vinėjimo stotis smarkiai su-« 
kruto prie darbo. Darbas pra
dėta varyti visu smarkumu. 
Netvarko Katalikų Centro su
manymu, pagalba, viešo susi
rinkimo ir naujosios bonų par
davinėjimo stoties pritarimu 
bei pastangomis Spalio 17 d., 
š. an., tapo surengta prakal
bos. Žmonių susirinko nema
žai, bet aukojime ir pirkime, 
L. L. P. bonų dalyvavo apie 
virš šimtas. Bonų parduota 
už $2,500.00. Aukų Lietuvos 
gelbėjimui f udėta $2,193.75. 
tViso tose prakalbose nedidelis 
skaitlius aukotojų ir pirkėjų 
Lietuvai davė pagelbos $4,- 
693.75, Čia reikia pažymėti, 
kad ir kiti, kurie neaukojo 
stambių aukų ar nepirko bo
nų, darė dėl to, kad nebuvo 
atsinešę su savim pinigų. Dau
gelis jų pasižadėjo prie pirmu
tinės progos nemažiau už ki
tus pirkti bonų ir aukoti. 
Daugelis aukojo po $100 ir po 
$50.

Viena našlė moteris, savo 
rankomis darydama pragyve
nimą, atnešė ir paaukojo $50. 
Paskui dar kišenėj surado 
$10 ir atnešus atidavė, saky
dama: “Aš ir vėl užsidirbsiu.” 
Surašą aukotojų, manau, laik
raščiuose paskelbs stoties val
dyba.

Be to stotis išleido at
sišaukimą į visus netvarkie- 
čius, kad kogreičiausia skubė
tų tėvynei pagelbon paskola 
ir aukomis. Už keletą dienų 
paskelbs vinų'-pirkusių bonų 
vardus.

Jei newarkiečiuose toks u- 
pas bus ir toliaus, kaip dabar, 
tai, be abejonės, iki pabaigai 
šio mėnesio savo kvotą $75,- 
000 davarys iki galui ir dar 
su kaupu. Tik daugiau bud
rumo. V—is.

GARY, IND.

Spalio 17 d., po pamaldų} 
Gary Lietuviai laikė trumpą, 
bet reikšmingą susirinkimą. 
Tikslas susirinkimo buvo pa
rodyti užuojautą broliams tė
vynėje, kovojantiems už musų 
tautos laisvę ir taip-pat išneš
ti protestą prieš Lenkų impe- 

_yri jalistų pastangas pavergti 
iftusų tėvynę. To tikslo buvo 
.siekiama sumetant aukų Lie
tuvos Raudon. Kryžiui. Tapo 
surinkta $204.00. Toliaus bus 
stengiamasi, kad nei vienas 
Lietuvis katalikas neliktų ne- 
aukojęs tam šventam tikslui.

Kalbėjo kun. J. S. Marti- 
šiunas. Aukojo šie:
Pov. Misiūnas.............$20.00
Kun. J. S. Martišiunas 15.00

Po 10 dol.: Konst. Vertelka, 
Sim. Brazauskas, Jonas Ged
vilas, Liud. Adomaitis, Kaz. 
Vareika.

Po 5 dol.: Pet. Tamoliunas, 
Sim. Baltrukonis, Ant. Jauga, 
Ben. Stankus, Ant. Pėlaitis, 
Liud. Radavičius, Ben. Trak- 
šelis, Ig. Adomaitis, Leo. Mar
tinavičius, Pel. Bilianas, Pr. 
Kurpalis, Kaz. Rimkus, B. 
Šlapelis, Pet. Rusevičius ir 
Kaz. Pažiera.

Po 3 dol.: VI. Benikaitis, 
Vin. Bytautas ir J. Janusas.

Po 2 dol.: Ant. Pažiera, A. 
Paulekas, Mik. Rutkauskas, 
Ant. Radavičius, Jonas Zdan- 
kus $2.50; Mag. Margienė 
$1.50.

Po l dol.: Jul. Soročka, Roz. 
Šnek ienė, Alex. Rūkas, J. Ša- 
lainis. Mik. Proku rotas, J.

Šerkinis, St. Kibartas, Ur. Ba
rauskienė, J. Vąrugis, Ag. Sa- 
bockienė, ,lul. Nevardauskie- 
nė, J. Kliusauskis, Pet. Tamo- 
Čiunas, Mar. Steponiutė, A. 
Cartier, J. Pažierienė ir Ant. 
Zdankus. M.

MELROSE PARK, ILL.

Musų miestelio Lietuviai 
gana pasekmingai darbuojasi 
Lietuvos laisvės reikalais. L. 
L. P. komitetas savo darbą 
varo tolyn. Melrose Parkui y- 
ra paskirta išpirkti 15 tūks
tančių dol. Turime’ jau apie 
12 tūkstančių. Tai-gi kurie 
dar neturi Lietuvos Laisvės 
Pask. bono, turėtų nusipirkti 
ir tai būtinai, nes to reikalau
ja Lietuvos valstybė, musų 
broliai kovojantieji ,su impe- 
rijalistais Lenkais. Negalime 
taip žiūrėti nieko nedarant. 
Čia yra da daug žmonių, ku
rie galėtų pirkti bonų, bet ne
perka. Tokiu budu jie yra Pil
sudskio tarnai. Mes žinome 
tuos, katrie nėra bonų pirkę, 
žinome ir tuos, kurie priešta
rauja tai paskolai. Į tuos as
menis jau dabar atsinešama 
gana šaltai, pasibaigus pasko
lai, vald. reikalaujant, reikės 
paduoti sąrašas visų Lietuvių, 
kurie galėjo, bet nepirko bo
nų.

Todėl pranešu ir sykiu per
sergiu, kad nesulauktumėt ko
kių nors nesmagumų. Pirkit 
bonų dabar. Vieta yra visiems 
žinoma, kur galima nusipirkti.

Randasi musų tarpe dar ir 
tokių Lietuvių, katrie džiau
giasi, kad Lenkai, girdi, už
ims visą Lietuvą ir ką-gi tie 
mužikai galės padaryti. To
kius Lietuvius mės turime pa
smerkti kaipo Valstybės prie
šus, kurie klauso Lenkų.

Darban visi Lietuviai prieš 
musų priešus.

■ P. M. Valuckas.
---------------------- ,— x
WESTVILLE, ILL.

Spalio 17 diena tvestvilie- 
čiams bus minėtina. Nes tą 
dieną buvo pirmoji vaikučių 
Šv. Komunija.

Ryte 8 valandą visi vaikai 
susirinko bažnytinėn svetai
nėn. Jų patikti atėjo klebo
nas kun. L. Brigmanas su 
kryžiumi. Didelis vaikų būrys, 
giedodamas “Garbinkit vai- 
kaiViešpatį”, suėjo bažnyčion. 
Per Mišias šv. giedojo mažų
jų choras. Kun. Brigmanas pa
sakė jiems gražų pamokslą.

Po Mišių parapijos svetai
nėj buvo įrengti pietus, kur 
visi vaikai, priėmusieji savo 
širdysna Išganytoją, gar
džiai papietavo.

Po pietų, apie 4 vai., atvyko 
J. M. vyskupas ir suteikė dir- 
mavonės Sakramentą. Vysku
pą vaikai patiko prie kleboni
jos ir nulydėjo bažnyčion. 
Dirmavonės Sakramentą pri
ėmė apie 80 vaikų ir daugelis 
suaugusių. Gražų pamokslą 
angliškai pasakė pats J. M. 
vyskupas. Per iškilmes giedo
jo vyčių choras.

Niekad nepamirškit, vaiku
čiai, tos dienas, kurioje pasi- 
puošėt nekaltybės rūbais ir vi
si tie, katrie likot pastiprin
ti mus šventame tikėjime.

Tėvai, auklėkit ir toliau sa- 
Vp vaikelius doroje ir Dievo 
meilėje.

Mylintis vaikelius.

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI.

BUDAS IR MOTERYSTĖ.

Klausimas. Turiu apsirinkęs 
merginą, su kuria jau esame 
sutarę apsivesti. Besvarstant 
susimojo gyveninio reikalus, 
pakilo dvi skirtingos nuomo
nės, kurias jokiu budu negali
mu suderinti, tai yra tas, kad 
inai nori apsigyventi čionai 

Amerikoj, o aš noriu grįžti į 
ietuvą ir tenai lizdą susukti. 

Jž tai, mudviejų santikiai ant 
;iek jau paaršėjo, kad net pa
vojus gręsia meiliškiems ry
šiams. Jinai gimusi Lietuvoje, 
išauklėta prie tėvų čionai A- 
merikoj. Aš esu Lietuvos pilie
tis. Kas reikia daryti? Katras
mtram turime nusileisti.

• J. B.
Atsakymas. Pažįstu judu 

abu. Abudu gerbiu ir abiem 
aimės trokštu. Bet abejoju, ar 

ji judviem teks.
Moterystėje negali buti pa-; 

stovios laimės, kur nėra mokė- 
imo nusileisti vienas kitam. 

Judu to mokėjimo neturit nei 
vienas.

Apskritai kalbant geriau yra 
liliečiui gyventi savo žemėje. 
Bet nepeiktinas daiktas yra 
ruti ir uždarbiauti svetur. Ta- 
mista nori padaryti geriausią 
daiktą, o Tamistos mylimoji 
geidžia gero daikto. Jeigu 
žmonių poroje viena pusė bū
tinai stoja už geriausią daly
ką, neduodama kitai pusei pa 
sitenkinti geru dalyku, tai ta 
pora laiminga nebus.

Taip-pat ir Tamistos mylimo 
ji nenusileidžia Tamistos pa 
žiūrai, nors toji pažiūra nėra 
blogesnė už jo$ pažiūrą. Tat 
ženklas, kad judu abu turite 
po vieną vienokią ydą.

Kol lyčių skirtumas išteks 
naujų meilingų įspūdžių, tol 
judu busite geru. Bet kada gy
venimo reikalai pasidarys di
desni ir stipresni už kūno 
džiaugsmus, tada judu tapsite 
vienas kito nelaimių šaltiniu 
nesijuzdami.

Tamista klausei, katras tu
rite nusileisti. Aš-gi atsakau, 
kad abudu negerai darot 
Abiem reikėtų ne tik šiuo žy
giu nusileisti, bet mokėti nu
sileisti vienas kitam ateityje.

Mokantieji nusileisti vienas 
kitam, lengvai sueina į vieno
kią nuomonę bešnekėdami 
apie dalyką. Judu abu turite 
arba tą nusileidimo mokslą 
įgyti, arba abudu pasirinkti 
kiekvienas sau kitą porą. Ji 
turi ieškoti nuolaidaus vyro, 
Tamista turi ieškoti nuolai 
džios merginos.

Abejoju ar džiaugsis tie nuo 
laidieji, kurie su judviem su
sidės į porą, bet judu galite 
tokiu budu išvengti nelaimės.

Kun. P. Bučys.

DELEI POLITINIO AME
RIKOS LIETUVIŲ 

VEIKIMO.

Keleto žmonių sumanymu 
Spalio 7 dieną New Yorke į- 
vyko Lietuvių konferencija 
pasitarimui delei politinio A- 
merikos Lietuvių darbo, ypač 
delei busimųjų Suvienytų Val
stijų prezidento rinkimų. Kon 
ferencijoj dalyvavo iš įvairių 
kolonijų apie 20 atstovų, o ta
me skaičiuje ir kai-kurie as 
menys, kurie Rūgs. 15-16 die 
nose yra dalyvavę suvažiavime 
MashingtOT^ę, kur buvo norėta 
gauti pasimatymas su prezi 
dentu W. Wilsonu arba su 
Valstybės Sekretorium B. Col 
by. Kadangi šių pasimatymų 
neįvyko ir nėra žinios, ar to

suvažiavimo parinktąja! komi
sijai iš penkių narių nusiseks 
gauti toksai pasimatymas kad 
nors ir tuo tikslu, kad prezi- 
entui Wilsonui įteikus apie 

milijoną Amerikos Lietuvių ir 
litų įžymių Amerikos piliečių 
parašų ant peticijos delei Lie- 
uvos nepriklausomybės pri
pažinimo, tai susirinkusieji 
svarstė ir klausimą delei iš-' 
gavimo šio pasimatymo ir į- 
teikimo pačios peticijos juo 
abiaus, kad visi tos komisi- 
os nariai buvo pakviesti ton 
lonferencijon.

Be to konferencijoj tapė 
išklausyti įvairus pranešimai 
apie tat, ko galima pasitikė
ti Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimo klausime nuo esa
mųjų kandidatų į Amerikos 
prezidentus ir patiekti prane
šimai apie paskutinius įvykius

ietuvoje.
Delei platesnio politinio 

darbo ir surinkimo tikrų in- 
ormacijų, ką gali duoti ar 

pažadėti svarbiausiųjų Ameri- 
ios politinių partijų kandi
datai į prezidentus, nutarta 
sudaryti Amerikos piliečių 
jietuvių informacijų komite- 
as iš 15 narių, į kurį įnėjo: 

adv. S. Kodis, J. S. Lopatto, 
Dr. J. J. Bielskis, J. O. Sir
vydas, adv. F. J. Bagočius, A. 
B. Strimaitis, J. T. Kazlaus- 
las, V. Lazdynas, A. Ivaške
vičius ir K. Šidlauskas. Šio 
lomiteto valdybon tapo iš
rinkti pirmininku adv. J. S. 
Lopatto, ' sekretorium J. O. 
Sirvydas ir iždininku Dr. J.
J. Bielskis. Nuolatinis sekre
toriato ofisas bus pas J O. 
Sirvydą, 193 Grand St., Brook 
lyn, N. Y. Aptarta ir nubal 
suota rūpintis išgauti pasi 
matymas su Valstybės sekre
torium B. Colby, kad jam įtei
kus reikalavimą delei Lietu
vos nepriklausomybės pripa 
žinimo, o drauge ir pagreiti
nus minėto milijono parašų 
įteikimą. Nutarta prie šio dar
bo pakviesti ir Am. Liet. R,
K. Federaciją ir pasiūlyti jai 
deleguoti savo atstovus. Tą 
pačią dieną įvyko toksai pasi 
matymas su Am. L. R. K. Fe
deracijos Valdybos nariais 
kurie šiam darbui nuskyrę y- 
ra, be įnėjusio jau tan komi- 
tetan Dr. J. J. Bielskio, dar 
šiuos asmenis, adv. Milerį, A. 
Vasiliauską, J. Milių, kun. 
Petraitį, ir tris kandidatus
Šaliuną, Krušinską ir Šimutį 

* • 1 Suprasta, jog Washingtono
suvažiavimo išrinktoji iš pen
kių narių komisija delei pa
rašų įteikimo gali sutartinai 
dalyvauti šioj akcijoj. Čion 
turima omenyje kun. Vaičiū
ną ir kun. Miluką, kurie kon
ferencijoj nedalyvavo.

Iš esamųjų konferencijo, 
narių pasižadėjo savo lėšomis 
nuvykti Wasliingtonan, jeigu 
būtų gautas pasimatymas 
adv. St. Kodis, adv. J. S. Lo 
patto, K. Šidlauskas ir Ivaš 
kevičius, kaip lygiai ir pažy
mėti augščiau A. L. R. Kat 
Federacijos nariai. Be to val
dybai palikta teisė pakviesti 
ir kitus asmenis, kurie bus tin 
kami.

Liet. Informacijų Biuras

Trt. Canal
DR. C. K. CHERRYS 

Lietuvis Dentistas
(2201 West 32-n<1 & So. teariu 8ts.‘ 1
į, Chicago.
IValandoR 9:30 A. M. to 12 N. 

1:00 P. M. to 8:00 P. M

S. D. LACHAWICZ
LITCTVVYR GRABO RIUS

Pntinutaju lKl4n«„v*ar kopttfauala. R.l 
kul. mtfldJhi nloltauktl, o mano darbu 
bualte nS*anA<Mnti.
2314 W. 2.1rd PI. Chicago, IU. 

Tel. Canal 3100

KORONA EERRATED 
WINĖ IR JO VARTOJIMAS.

Kada jis turi buti vartojamas: 
Kaip tik apsireiškia ženklai nete
kimo apetito. Užkietėjimas ir ne- 
reguleris vidurių veikimas. Dažnas 
ar kasdieninis galvos skaudėji
mas, paeinantis nuo pilvo kataro 
arba sugedimo virškinimo proce
so; arba kraujo sumažėjimo, kas 
matoma iš išbalusio ir išblyškusio 
veido ir svaigimo. Arba atsigan- 
nant po ilgos ligos, kuomet visa 
sistema yra sumenkėjus, kuomet 
energija ir abelnas kūno stovis 
yra silpnas ir nupuolęs.

Patariamas Seniems ir delikat- 
niems žmonėms. Kuomet reika’au- 
jamas malonus tonikas ir paaksti- 
nimas, kad sistema ateitų į nor
mali padėjimų ir naturalį stipru
mą.

Korona Ferrated Bitter Wine 
yra labai geras atsigriebiant po 
šalčio, kosulio, kataro, arba karš
čio. Visuomet .reikalauk Korona 
Wine. Parsiduoda Drugstoriuose, 
arba rašyk: Boleslaw R. Kozlows- 
d Laboratories, 4755 So. Loomis 
Str., Chicago, III. (Apgr.)

A REAL 8ARGAIN
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A. PETRATIS S. FABIJONAS
A. PETRATIS & CO. 

Mortgage Bank
REAL ESTATE—INSURANCE 

European American Bureau
Siunčia Pinigus, Parduoda 

Lalvokortea -
NOTARUUBAS

800 W. SSth Str. Chicago, IU. 
Telepbone Boulevard 811

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 
Perkelia ofisą J People Teatrą 

1818 W. 47th St. Tel. BouL 180 
Valandos: 1 Iki 3 po pietą. 8 Iki 8 

vak. Nedėl. 10 Iki 12 ryta.
Res. 2814 W. 4Srd Street.

Nuo ryto Iki piet 
Tel. McKlnley 288

Dr. L E. MAKARAS
UetuVys Gydytojas lr Chirurgas 
Ofisas 10000 So. Michigan Avė., 
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 8:30 Iki 8:80 vakare. 
Residencija: 10538 Perry Avė.. 

Tei> Pullman 342

Phone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1821 So. Halstcd Street

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 Iki 4 
po piet. 6 iki 9 vakare.

itZ LiąuiL
OUICKLY

irinfontM Pullman
'. ZALLYS

Lietuvis Dentistas 
10801 So. Michigan Avenue

Rosrlaod. III.
VALANDOS: S ryto Iki B vokam, 

rcl. Pullman 842 lr <180.

SSfl

DR. S? BIEŽIS.
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
^201 West 22nd Street

Tel. Canal 8222
Res. 31*14 W. 42nd Street

Tel. McKlnley 4088
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KAPITALAS J20.000 DOLIERIŲ |

HOMESTEAD PHONOGRAPH & VIOLIN MFC. CO. 1 

Ofisas 505 E. Eiglit Avė. Fabrikas 225 Sixtb Avė. |
HOMESTEAD, PA.

Lietuviška susitvėrusi kompanija, dėl S 
išdirbitno Gramafonu lr Smulku. Šita S 
kompanija susitvėrė Sausio 5-to, 1920. ~
Savo narna nupirkome, naujausios lr a 
geriausios mados mašinerijas judėjome S 
su kuriomis išdirbame geriausias Smui
kas ir Gratnafonus, su naujausiais, 
radimais ir pagerinimais lr ui lflgesne 
prekė. Musų instrumentai grona garsiai 
Jr aiškiai. Agentai pamatę mus išdirbi - 
iro instrumentus prašo kad jiems paa- 
i... ' : šimtais, net lr tūkstančiais
Gramafonu, bet mes negalime daryt to
kius didelius kontraktus kadangi musų 
da mažas kapitalas tai negalima išdirb
ti tiek daug. Svetimtaučiai siūlos kad 
parduotumem jiems šėrus, sako tai ga
lėtume pripildyt ir didžiausius^Aptrak- 
tus, bet mes matydami gera
parduodame jiems Seru. Mes 
mem pardavė svetimtaučiams į 
galėjome jau parduoti dešir 
daugiau kaip mus pačiu kapiįj 
dangi mus tauta jau atgija* 
varginta tai mus yra priedei] 
tis visiems kartu, ir todėl 
prie savųjų suteikdami piri] 
nusipirkite šėru. Šeras kalnuoj

jai, kas norėtumėt nusipirkt Gramafonu ar Smuiku kreiĮ 
mumis, nes jus pigiau nusipirksite kaip kitur nuo 25% 1 
šimčio. Taipogi reikalaujame geru TEPLIORIŲ (arba E3 
PAINTERS.)

.Homestead Phonograph & Violln '

Baisus Prekių Numušimas!
“Pregrass” Vyrų Ceverykai Atpiginti!• . 1 (

Gavome žinę nuo savo Atstovo Kaune, kad ten tuojaus 
reikia uždėti čeverykų fabriką, ir tam reikalui tuoj tu
rime turėti 1,000,000.00 auksinų (apie $20,000.00), o ka
dangi mus pinigai sudėti į tavorą fabrikoj ir krautuvėse, 
tai turime tuojaus visą tavorą kuonogreičiausiai pa
versti į pinigus, kad savo užmanymą Lietuvoj galėtume 
įkūnyti. Su tuom tikslu surengėm per
10 Dienų Čeverykų Išpardavima nuo Spalio (Oct. 28 

iki Lapkr. (Nov.) 8.
Fabrikoj ir visuose musų krautuvėse. Kurie gyvenat ant 
vietos, nueikite nusipirkti į krautuvę arba tiesiog į fa
briką, o kurie gyvenat toliaus, prisiųskite savo orderius 
laiškais, kurie bus rūpesningai išpildyti.

Visiems yra žinoma kad musų prekės ant čeverykų 
ir pirmiau buvo mažiausiai du dolierius ant poros pi
giau kaip kitose pirmos klesos įstaigose, mat mes visus 
čeverykus patįs padarome ir milijonų svarbiam reikalui, 
tai prekės numušiem iki pat kaului! A teikiau—įBltoSL 
pasipirkti arba užsiorderiokite laiškais dvi-tris poras. 
Džiaugsities. štai kokios mus prekės laike išpardavimo 
per 10 dienų:
Kitur $15.00, mus buvo $12.00. dabar tiktai $10.00 
Kitur $13.00, mus buvo $11.00. dabar tiktai $ 9.00 
Kitur $12.00, mus buvo $10.00. dabar tiktai $ 8.00
Kitur $10.00, mus buvo $ 8.00. dabar tiktai $ 6.50
Kitur $ 9.00, mus buvo $ 7.00. dabar tiktai $ 5.50
Kitur $ 8.00, mus buvo $ 6.50. dabar tiktai $ 5.00

Užsakant laiškais, paduokite didumą (saizą), ar 
juodus ar tamsiai rudus norite, ir ar mylite smailus, vi
dutiniškus ar bukus. Gerumą gvarantuojame, ir jei ne
tiks, atmainysime..

Atminkite kad tai bus tiktai per 10 dienų. Ateikite 
pasipirkti arba orderi oliite laiškais. Pa gelbėkite mums 
tuomi darbą Lietuvoj.

Kas nori, dar turime fabrikos šėrų. Šeras jau po 
$125. Pasiskubinkite, nes neliks, arlia tuojaus dar dau
giau pakils.

Fabrikos Antrašas:

viitfk itirtivurMu i unlNu uui I 

88—92 Spark Street, Brockton-Montello, Mass.

Krautuvės Randasi Po Sekančiais Adresais:
WORCE8TER, MASS. Kamp. Laffayette ir MUlbury St 
NASHUA, N. H. L0 High Street.
CHICAGO, ILLINOIS. 763 Milwaukee Avenue.
CHICŽGO, ILLINOIS. 3313 So. Halsted Street.
NEW HAVEN, CONN. 894 Grand Avenue.
SOUTH BOSTON, MASS. 377 Broadway.
BROOKLYN, N. Y. 197 Grand Street.
BALTIMORE, MD. 702 W. Baltimore Street:

Papudinę
PAMĖGINK į

10c-30c 60c Buteliai ar Prošk 
• LABAI GEROS DEL
GALVOS SKAUDĖJIMO

MAGDE. "At, kaip man niaiti ffal 
rą/ libaniUiau litakitu motį n]i n nt, 
Irinkimua, — (r vitkat tat
nirln napapetbifo ««» ta bjauriu pleit 
kanu... Man giia net <taraei/,>

MARE. "Ma, tai kam tau ic,t 6« 
reikalingai t tiurėk, kakie man, pi n i 
kai grtahu, irelnnt ir gyti. O ta Į 
tadil, kad ai vartoju RUFELU t”

Kas tai yra RJJFFLES? J 
tai gyduolė? Ne!! Ar kvį 
piantis vanduo? Nei! RU/ 
FLES yra tai paprasčiau J 
plaukų ir odos sustiprinto I

" ”-------- ' -------  O kas 1kuris ptigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

RUFKLRR

čiais sųvilgąnt galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujj 
Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kast/

6jc., bet jus sakysite, kad joa vertos daug daugiau. Paaiš 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jčl negausite jūsų aptiel 
atsiųskite mums 75c. patto markėmis, ar money order iiokkt j 

—•—r. AD-RICHTCR G CO.. Itft no Br ,.4-uy. N.wY j
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CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. IŠ WEST SIDES.

-Ketvirtadienis. Spalis 28 d., 
Av. Simonas ir Judas, apašt.

; Penktadienis, Spalis 29 d., 
"Narcizas.

PLĖŠIKAS NUŽUDĖ 
POLICMONĄ.

n *
B Policmonai greitai paklojo 

galvažudį.

<ryto šiaurvakarinėj 
Lvj įvyko didelė ba- 
^akespeare policijos 
įmvo pranertu, kad

>j tykoja -du plėši
ma nuvyko ton vie-

gatvaitėj užtiko 
nnuoju piktadariu, 

fblicmonus tiedu pra- 
atsisukę ėmė šau-
ionus.

Poliemonas seržantas Mar- 
pool mėgino užbėgti tiesiog už 
akių bėgantiem plėšikam. Vie
nas iš jų paleido kelis šuvius 
į seržantų ir tasai sukniubo.

Seržantas tuojaus'' mirė, gi 
plėšiku pragaišo.

Po to nuotikio žaibo greitu
mu į apylinkę sutraukta keli 
Šimtai policijos. Atvyko pat
sai policijos viršininkas. Ap
statytos visos gatvės ir gat- 
Vfjįtės.

\. /Būriai policijos pasileido 
ieškoti piktadarių. Ir vienas 
iš anų surastas. Mėgino prie- 
žinties, šaudė. Tečiaus greitai 
buvo paklotas.zv t

Imta ieškoti kito. Nųomo- 
niaujama, kad tasai kitas ar 
tik nebus sužeistas ir kur-nors 
k a nu pcvj^figulis.

Nušautas jįiktadaris identi- 
yfikuotas. Tai John Carlow, 32 
metų, 1409 Čarpenter gat. .lis
turi platų policijinj rekordų. 
>-Jis-biivo policijos ieškomas, 
nes sulaužė parolį Jolieto ka
lėjime. Buvo jis paroliuotas 
iš kalėjimo ir apie jį nieko ne
buvo žinoma..

Šiuo kartu policija apsuk
riai apsidirbo.

Didelis mnss-mitingaš West 
Sides Lietuvių kolonijos bus 
ketvirtadienio vakare, Spalio 
28 d., 7:30 valandų, Meldažio 
svetainėje, 2242 W. 23 PI.

Lietuviai, jei norite išgirs
ti ko dar negirdėjote, kvie
čiami atsilankyti. Bus proga 
išgirsti iš komisijos praneši
ma, kaip ji rengiasi prie di
delės Chicagos Lietuvių de
monstracijos, kuri bus Spa
lio 31 <1., 7-th Jtegiment Ar- 
niory. Išgirsime geriausių kal
bėtojų, kurių da niekas iki 
šiol negiiulėjo. Įžanga svetai
nėn liuosa.

Kviečia .
West Sidės Lietuvių kolonijos 

Komitetas.

uis, S. Auškalnis, A. Auškal
nis, J. Auškalnis, J. Cbekers 
ir S. Tamašauskas.

Po 5 dol.: B. Kenzelaitė, B. 
Šaudikis, J. Jakutis, J. Bu- 
kauskis, S. Kvederis, K. Be- 
neckis, K. Grigui i s, J. Matu
li anas.

V. Riauba 3 dol.
Po 2 dol.: J. Cicinas, J. Mik- 

nus, P. Jakutis, T. Maskoliū
nas, L. Masbaskus, V. Cbekers, 
Z. Vanskis, S. Juršėnas, J. 
Kvedaras, P. Kedainis.
Po 1 dol.: S. Vielas, P. Smai- 

dis, A. Makaras.
Viso surinkom 12G dol.
Pinigus pasiuntėm Lietuvos

Misijai, iš kurios gavome a t-4 ės.

LIETUVIAI EX-KAREIVIAI.
PABUSKITE IR STOKITE 

PAGELBON!
Stokite vyručiai pagelbon grei

tai. .Jumis visus šaukia bulsas mu
sų Tėvynės, Lietuvos. Girdėkite 
visi.

Tie ex-kareiviai, kurie tik pri
gulite prie kareivių organizacijos 
iš visų kuopų susirinkite visi pėt- 
nyčios vakare 7:30 “sharp” į tain 
tikrų susirinkimų Bridgeporte 
prie Šv. Jurgio par. salės plečiu u. 
Ateikite visi paprastuose rūbuose 
be uniformų. Tenai bus kareivių 
formacija ir bus parenkami gabes
ni kareiviai užimti vietas: platoon 
leaders, squad leaders, guides ir tt. 
Visi kiti kareiviai esate kviečiami 
ka<i ir neprigulite prie tos orga
nizacijos, ateikite pėtnyčios vaka
re prie Švento Jurgio parap. sa-
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I Pinigai, Laivakortes Lietuvon I
= SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOMF. PI- = 

NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ.

Parduodame laivakortes 
į Lietuvų ir iš Lietuvos.

Padarome legališkus do
kumentus, dovernastis, 
įgaliojimo aktus.

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Wasliing- 
tone.

Parduodame lotus, na
mus, farmas, padarome 
paskolas ir apdraudžiame 
nuo ugnies.

sakymų, kurį 
duodame:

čia žemiau pn-

BALSUOS DIENOS ŠVIE
SOS KLAUSIME.

Ateinantį antradienį pilie
čiai pakviesti balsuoti dienos 
į viešė s' klausime Chicagoj. Jei 
pasirodys balsavimas prielan- 

įs, tuomet kas metai Chica
goje laikrodžiai bus iš pava
sario pavaromi pirmyn, gi ru
denį atgal nustatomi viena
valanda.

L POLICIJOS 
PRIEŠ GR,

VII
AN

1RŠININKAS 
D JURY.

Pranešama, jog prieš fede- 
falę grand jury, matyt, bus 

įšauktas policijos viršinin- 
Mooney. Jiedu busiu pa- 

calautu kaipo liudininku 
K g ai u klausime. •

LODUOS DEMOKRATAI.

Iš DIEVO APVEIZDOS 
PARAP.

Spalio (i d. Dievo Apveiz
dos parapijos svetainėje buvo 
p. Vaško ir Kūdikėlio Jėzaus 
Dr-jos iš Kauno ingaliotinio 
prakalbos.

Pirmiausia kalbėjo p. Vaš
kas apie sunkių dabartinę 
Lietuvos padėtį. Paskui rodė 
paveikslus, kurie vaizdavo

įeinantį šeštadienį vakare 
igoje su priemoninėmis 

įomis turės parodavimų 
demokratai. Po paroda- 

įd< mokratai susirinks Co- 
fcn. Tenai kalbės jų kan- 

į šalies prezidentus.

įVOGTA 9 AUTO
MOBILIAI.

Lietuvos karuomenę ir amuni
cijos išdirbvstę bei pasižymė
jusiu^ vyrus. Paveikslai žmo
nėms patiko.

Pertraukoje kalbėjo p. J. 
Šeškauskas. Jis papasakojo a- 
pie Lietuvos našlaičius ir 
rinko aukas I^udikėlio Jė
zaus prieglaudai Kaune. Su
rinko 121 dol. 1c. Padėkojęs 
p. Šeškauskas už aukas bai
gė kalbų. Jam pabaigus vėl 
p. Vttškas rodė paveikslus ir 
ragino pirkti L. L. P. bonų. 
Bonų parduota už 450 dol.

Žemiau telpa pavardės visų 
aukotojų. , Jeigu pasitaikytų 
klaidų, prašau pranešti sekan
čiu antrašu: F. Kuprionis, 
1742 So. Union Avė.
Kun. Tg. Albavičius .. $10.00 
Kun. J. J. Pužauskas .. 5.00
Jonas Jovaišas ............   5.00
P. Bitinienė .......................4.00
A. Pikelienė ................. 3.00

Po 2, dol.: Astrauskienė, M. 
Žemaičiuke, V. Steponavičius, 
Jokūbaičiai, Bakšinskis, P. 
Jancevičienė, P. Streckis, M. 
Povilaitis, V. Žilevičius, V. F. 
Andrulis, F. Kuprionis.

Po 1 dol.: A. Leliugas, A. 
Kausteklis, A.' Vilimas, A. 
Musteikis, A. Kukutis, V. Mo
zeris, A. Boreikis, J. Gricius, 
J. Zubas, J. Krotkns, A. Dar- 
gis, P. Mekerienė, M. Benaitė, 
E. Mockaitė, A. Šumienė, F. 
Brožinskienė, šmukštienė, J. 
Šmukšta, B. Bartušaitė, L. 
Bransulaitė, F. Bitinaitė, E. 
Benaitė, L. Vilkickas, A. Ma
cienė, P. Vaitkaitė, K. Raudo
nis, A. Mozeris, Andrulis, A. 
Matas, V. Vaškas, J. Karosas, 
A. Benaitis, Simonienas, J. 
Šen te ris, Jokubauskas, Jucius, 
Mickus, J. Šlyteris, Sirvydas, 
Kegertfts, P. Jokubonis, A. 
Tarvidas, J. Jocius, M. Jocie
nė, A. Dambrauskis, P. Šimai
tis, B. Petraitis, Z. Mačas, J. 
Stankaitė, M. Domeikienė, J. 
Savickas, A. Tarasevičius, M. 
Ručinskienė, S. J. Šimulis, V. 
A. Juodelis, S. Grišius, J. 
Blankus. F. K.

New York, N. Y. 
Oct. 7, 1920.

Mr. Felix Genis,
4536 S. Hermitage Avė., 

Chicago, III. į
Gerb. Tamista:

Prisiunčiame jums kvitų už 
priimtus pinigus $126.00 kai
po aukų Lietuvos kareiviams. 
Jūsų auka per, pirmutinį knr- 
jerų bus pasiųsta Vyriausiam 
Karo Vadui, kur bus išdalinti 
tie pinigai sulig jūsų noro.

Širdingai dėkojame už atsi
minimų musų kovojančių bro
lių Lietuvoje, ypač šitame svar 
biame momente.

Su pagarba,
Lietuvos Misija.

Felix Genis.

Spalio 31 d. bus didžiausia Lie
tuvių demonstracija. Atidarykite 
visi akis ir ausis. Visi kareiviai, 
kurie tik esate tarnavę karuome- 
nėje, ateikite visi į Mark White 
park, 29-th ir Halsted gatvių, u- 
niformose. Iš visas Chicagos kolo
nijų ir iš apielinkių miestelių. Su
važiuokite kodaugiausia, padarykit 
kodidžiausį būrį, patarnaukite sa
vo tautai.

Ateikite visi 10 valandų iš ryto 
Nedėlioj į Mark White parkų. Ten 
jus kareivių divizijos stotis. Kvie- 
ia jumis visus kareivių organiza

cija, vardan Lietuvos, tėvynės 
jalso.

Josepli Kivi kis, Sekr.

NIKODEMAS RADAVIČIA
paeinantis iš Nerimdaičių pa
rap. Telšių Pavieto, atsišaukia 
. savo pažįstamus gyvenan
čius Chicagoj ir apielinkėj. 

is ketina būti čia apie 10 die
nų, malonėkite atsišaukti į 

Atsišaukite
3249 So. Halsted Street

IŠ BRIDGEPORTO.

Tautos Fondo 32-ro sk. susi
rinkimas įvyko Spalio 17 d. 
Šv, Jurgio mokyklos kamba
ryj. Bridgeportiečiučse atgi
jo ta pati tėvynės meilė, ku
ri du metu atgal buyo uždegus. 
.! Nors T. F. 32-ras sk. susi
rinkimus laiko kas dvi savai- 
tį, bet į,kiekvienų ateina visi 
nariai ir dar naujų atsiveda.

Paimkime, pavyzdžiui, du 
paskutiniu susirinkimu: Spa
lio 3 d. geraširdžiai žmonės 
T. Fondan suaukojo $23.75 ir 
šeši įsirašė nariais L. R. K. 
Rėmėjų Draugijon. Gi Spalio 
17 d. susirinkime mėnesinių 
aukų T. F. suaukota $30.00 
ir ponia Kerienė paaukojo 10 
dol. Viso pasidarė 40 dol. Dar 
dešimts narių įsirašė L. R. K 
Rem. Dr-jon.

Tai-gi, bridgeportiečiai, la
bai gražų pavyzdį parodė 
mums p-nia Kerienė pakloda 
ma T. F. dešimtinę. Visų mus 
pareiga ateiti į T. F. 32-ro sk. 
susirinkiman ir kloti dešimai- 
nes, nes tėvynė varge ir nelai
mėje šaukiasi mus pagelbon. 
P-nios Kerienės dešimtinė yra 
stambus šūvis Lenkui, kurs 
lenda mus žemėn.

Vincukas.

REIKALINGA ŠEIMINININKE.
Našlė moteris, arba mergina prie 

mažos šeiminos. Pastovus ir lengvas 
darbas, geras mokestis meldžiu tuoj 
atsišaukti:

“Oreinus” Chemical 
Itaboratory 1718 S. Halsted St.

Reikalauju tarnaitės j klebonija. 
Atsišaukite tiktai per laiška ant se
kančio antrašo: f

H. Tarnaitė, 
e-o Draugas Publ. Co.

2334 So. Oakley Avė. Chicago.

PUIKI FARMlA
10 akrlu be triobų Michigan Vai. 

labai geroje vietoje. Galima pirkti 
ant išmokesčio.
Francis Kibort Room 615

117 N. Dearborn St.

TIKRAS PAAUK AVIMAS. 
Puikiausioj apielinkėj netoli Logan

Sųuare. Naujas mūrinis namas pas
tatytas pagal naujausios ir puikiau
sios mados. 2 puikus flatai 5 ir 6 
kambar, guzas, Elektra ir maudy
nes. Garu apšildomas. Cemento 
skiepas, ir vėliausios mados stogas 
ir pastoges, ugniaviete knygom šė
pos, ir miegamiejie porčiai. Visur 
kietmedis, dideli murintai porčiai pui
kus apsodintas lotas didumo 32x125 
pėdos, puikus garages parsiduoda už 
mažiausia kaina. Nepraleiskit šitos 
progos. Pasimaukite su savininku

JOHN A. WALULIS 
1649 N. Gerartl St. Netoli North Avė.

Chicago. Top Flata .

RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS.
Beveik uždyka, 3 šmotų Parlor Se

tas Phonografas. Dlvonai, Valgomojo 
Jcambario miegamojo kambario ra
kandai taip geri kaip nauji.

Atsišaukite 
5221 Michigan Avė lst Apt.

IŠ T0WN OF JuAKE.

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas
| PAUL P. BALTUTIS and CO. |

| 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, III. |
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Saugok akiy regėjimą

Kada kankinies dėl galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil- 
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties Į manę klausti 
patarimo dėl jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausi patarnavimą, dėl 
Aklų, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specljallsto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Avė., Chicago. 
kertė 18tos gatvės: 3-čios lubos

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT’S apttekos

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 d.

PRANEŠIMAS
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MUSŲ DRAUGAMS!

Chicagoje pavogta 9
įliai.

’IRKITE
[OS PASKOLOS 

>NUS

Aš, žemiau pasirašęs, suta
ręs su p. St. Auskalniu nuta
rėm pasidarbuoti savo tėvy
nei parenkant aukų jos lais
vės reikalams.

Aukojo: Po 10 dol.: St. Ge-

Lab. Sųj. 5-toj kuopoj buvo 
įvykęs mažas nesusipratimas 
kas link kuopos garbės narių. 
Kaž kokios priežasties delei 
klaidingai buvo paskelbta kai- 
kurių asmenų įmokestis. Čia 
paduodame taip, kaip knygos 
pardflo ir kokias įmokestis y- 
ra įnešę: Ag. Antanavičienė 
$100, B. Tarvydienė $50, p 
Freitikaitė $50, p. Matijošai- 
tienė $100, p. Lazdauskas 
$100. Jeigu butų dar kokie 
trukumai, malonėkite praneš 
ti valdybai.

L. S. 5-tos kp. Valdyba.

Parsiduoda bučerne ir grocerne 
geroj vietoj Brtghton Parke. Turi bū
ti parduota trumpu laiku, prtežasti 
patirsite ant vietos. Atsišaukite į

“Draugo” Adminastracija 
2334 So. Oakley Avcnue

K. N.

ANT PARDAVIMO.
Mūrinis namas, 4 flatai, šil

to vandens šiluma. Renda $125 
į mėn. Prekė $11,000.

Mūrinis namas, 3 flatai, šit 
doma pečiais, modemiškas. 
Prekė $7500.00.

2 mūriniai namai, 4 flatai, 
šiluma F. H. modemiškas, ren 
da $110 į mėn. Prekė $10,500.

Atsišaukite
Evaldas & Pupauskas 

840 W. 33 St. Yards 2790

JOHN KUGHtNSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas Didmiestyj
29 So. La Šalie Street 

Kambaris 816 Tel. Central 3684
Valandos: 9 ryto iki 1 po piet

Węst Sides Ofisas
9901 W. 22-nd Street

Kerte I.eavitt St. Tel. Canal 2552 
Valandos: nuo 4 iki 6 pb piet ir

> nuo 7 iki 9 vakare

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, arltmetikoa knygvedystės, ate- 
nografljos, typewrltlng, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, polUtkinės ekono
mijos, pllletystės, dalllarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
4 valandos po pietų; vakarais nuo t 
iki 19 vai.
3106 So. Halsted St., Chicago.

ITornuSfil
ADVOKATAS
Ofisas Didmiestyj:j 29 South La Šalie Street į

Kambaris 324
Telefonas: Central 6390■ , __ _ 5

! Vakarais, 812 W. 33rd St. j
Telefonas: Yards 4681

1--------------- -------------------------------------------

' DR. S. N AKELIS
I IETĮ VIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vieta

3259 South Halsted Street
Ant virtau. Vnlversal State Bank 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 vak.

' Nedėliomis nuo 10 Iki 2. 
Telefonas Tartis »M4
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STol. Canal 257
1 DR. C. K. KLIAUGA i

DENTISTAS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, Dl.
SValnnd.: 9—12 rytą. Ir 2—9 vak.S
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Jogei nuo 1-mos dienos Lapkričio (Nov. 1920. Musu 
Ofisas bus perkeltas į nauja, vietų.

•
Šiame naujame ofise mes galėsime, dar geriau ir tei

singai patarnauti musu visiems draugams šiuose reika
luose: Siuntime pinigu į Lietuva. Parupinime pasportu. 
Pardavime laivakorčių, į Lietuva ir iš Lietuvos. Pirki
me namu ir pardavime namu ir lotų. Apdraudas (In- 
surence) nuo ugnies. Ir visos formose ir visais kitais 
reikalais kreipkitės pas

Zolp ir Barčus
Senas Adresas 4547 S. Hermitage Avė. Chicago.

Tel. Yards 145

F“ l_'O F? O E“

MELBA
yT^e. Cigar- S'upreme

1O«
STPAKiHT

STPAIGHT
IO

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras.

Paklausk savo krautuvninko—Bet jeigu 
krautuvninkas neturi—rašyk mums.

I.LEWISCIGARMFG.CO.Nem«ikJIJ.
Laigest Independent Cgar Faclory in the World

CUNARD LINIJA
l

HAMBURGĄ IR LIEPOJU
Per Anglija

Acųuitania .............. Lapkr. 23

Trečia Klasa kainuoja
Hamburgą ....................$125.00
Liepoju .................•>.. $145.00
Pridedama $5.00 Karės Taxu.

Atsišaukite į arčiausia 
Cunard Agentą.
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Į Siuskite Pinigus į Lietuvą
Dabar kol kursas yra žemas.

per Lietuvos 
— kurie išmo-

IŠ T0WN OF LAKE.

L. Vyčių l^kp. susirinkimas 
įvyks Spalio 27 d., 8 vai. vakare 
Davis 8quare parko salėje.

Visi nariai teiksitės susirinkti 
minėtoje vietoje ir laiku.

Korespondentai.

2 lotai ant 6Srd S. arti Campbell Av 
už 36000.00 verti 39000.00. Tame pa 
člame bloke nori 34000.00 už pačius 
lotus. (3rd St. burninėm gatve kuri 
turi didžiausia ateiti.

Kas pirks tos dų lotų ir palaikis 
metus lengvai uždirbs 34000—38000 
dolierlų. Savininkas išvažiuoja t Call- 
fornia Reikia tiktai (nešti įžOOO dol 
Pirk šiandieną ryto bus parvelal.

FRANCIS KIBORT Room 615 
117 North Dearborn ^t.1
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Renid. 1139 Indcpendence Blvd. 

Telefonas Van Burcn 294

DR.A.A.ROTH,
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Kpecijalistas Moteriškų, Vyriškų 

Valkų ir visų chroniškų ilgų
VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 

pietų, 7—B vak. Nedėliomis 10—19 d. 
Ofisu 3354 So. Halsted St., Chicago

Telefonas Drover 9698 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.'

Mes persiunčiame pinigus 
Pramonės ir Prekybos Banka 
ką pinigus greitai. •

Parduodame ir perkame Markes, Rublius 
ir kitų šalių pinigus pagal dienos kursą<

Padarome visokius legališkus dokumentus 
ir patvirtiname pas Lietuvos Atstovybė Wa~ 
shingtone.

Iš kitų miestų norėdami siųsti pinigus Lie
tuvon arba pirkite “cąsh” prisiųskite “Mo- 
ney Order” arba čekį musų vardų, ir mes 
gavę tuojaus pasiųsyme pagal tos dienos 
kursą. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname 
pasportus ir laivakortės.

| Lithuanian-American Gommercial Bureau !
= 117 North Dearborn Street Chicago, 01. f

Room 615

Ofisas atdaras nuo 9 vai. ligi 5 po pietų.
niiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiii?




