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UETUVOS PASKOS 

BONUS

METAI-VOL V.

HARDING’AS IŠRINKTAS PREZIDENT
Amerikos Kapitalistai Taria

si su Sovietą Valdžia
Nuveikta WrangeKo Armija 

Pietinėj Rusijoj -
AMERIKOS BANKININ

KAS Maskvoje.
BOLŠEVIKAI EINA PIR- 
MYN PIETINĖJ RUSIJOJ.

Tariasi apie koncesijas Sibe
/ rijoje.

Maskva, I^apkr. 3 (per Ber
lyną). — VVashington D. Van
derlip, bankininkas iš Los An
geles, kurs jau kelinta savai
tė vieši Rusijoje, veda svar
bias tarybas su sovietų valdžia 
reikale didelių koncesijų Sibe- 
rijoje.

Paskelbta, jog to^e Tarybo
se atliktas žymus pažangu
mas ir, kaip- spėjama, Ame
rikos kapitalistai 
svarbių koncesijų.

Vanderlip reprezentuoja va
karinių valstijų/ kapitalistų

Pasiekė Azovo juros pak

Z raščius.

Maskva, Lapkr. 3.;— Gene
rolo Wrangelio armija pieti
nėj Rusijoj pilnai nugalėta 
bolševikų ir visu greitumu ji 
atsimeta Kriman, iš kur gen. 
Wrangel kituomet buvo pra
dėjęs veikimų prieš bolševi
kus. ,

Tokios žinias ir biuletinai 
paskelbiami iš sovietų karo 
ofiso. . , f

Apie tai gauta neoficijalių
laimėsiu^ žinių ir Konstantinopolyj.

Bolševikai pasiekė Azovo 
juros pakraščius ties Berdia- 
ųsku ir Marinpoliu. Tuodu/ 
miestu jau paimtu.

Šiandie bolševikai deda pa
stangas užkorkuoti Krimo prn 
siausalio šiaurinį šoną, kur

sindikatą.
Kadangi šiandie gana daug 

platinama visokių žinių apie 
Amerikonus kalinius Rusijoje, 
sovietų valdžia leido Vander- paimta Perekopas. 
lipui ištirti, argi platinamo- Prieš gen. Wbangelio armj- 
se (žiniose vra kiek teisybės. [ją bolševikai turi sutraukę

Praeitą sekmadienį tad jis ^paprastai skaitlingą karno-
lankėsi Butirkų kalėjiirie, kur •
uždarytas Snv. Valstijų pilie- „ “ Konstantinopolio depe- 
tis Kalamationo. Jis' yra nu- J»8 Wrangeiio
baustas dviem metais kalėji- Pa<W,s labal r,mla- Ž,ann(8
mo už dalyvavimą zrevoliuci- 
joniniam suokalbyj prieš so
vietų valdžią.

Bankininkas Vanderlip tą 
kalinį atradęs sveikutėlį ir su 
juo kalbėjęsis.. -1

KAREIVIŲ MAIŠTAI 
MASKVOJE.

Tečiaus žinios nepatvirtintos.

Londonas, Lapkr. 3. — Ex- 
change Telegrapli depeša iš 
Copenbagen paskui laikraštį 
Politiken praneša, kad Mask
voje maištus pakėlę 6,000 bol-

te

Laimėjusiu Rinkimuose Spalio 2.

• t*'
Čia yra senatorius Harding ii Ohio valstijos, kur^s išrinktas šalies prezidentu. Taippat Masaachusetts val

stijos gubernatorius Calvin Coolidge, kurs išrinktas šalies vice prezidentu. Republikonų partija laimėjo rin
kimuose todėl, nes demokratų partija pastaraisiais me tais buvo iškrypus iš demokratybės kelio. Republikonų 
partijų stipriai parėmė ir dienraštis “Draugas.” 

PRESIDENT VICE PRESIDENT

SUTRUŠKINTAS CO) 
SAVO TAUTŲ SAJUI
REPUBLIKONAI
ATSTOVŲ LAIM2 

KONGRES1

Visoj šalyj rėpi 
tijja rinkimuose^np 
kaip dar nękuomet. 
tai kaip su šluota nuil|

Demokratų partijos 
datas Cox sutraškintas] 
jo giriamąja Tautų Sąj

Sulig nepilnų aj 
republikonų kandidate^ 
ding laimėjo 376 ele 
liūs balsus. Kad tuo 
rinkimui užteko vos 
sų.

mūšiai seka visu frontu. Wran 
gelio šalininkai turi baimės, 
kad kartais bolševikai nepra
gaišintų visos jo armijos.

BULGARIJA VALDO PA
TYS VALSTIEČIAI. •

JIE TURI DIDŽIUMĄ AT
STOVŲ VALDŽIOJE.

Sofija, Bulgarija, Lapkr. 3. 
:— Bulgariją valdo valstiečiai, 
ty. patys žemdirbiai žmonės, 
pavarę šalin vi susi prof esi jo
nulius politikus ir kitus ap- 
šviestuolius;

Kiek žinoma, ko panašausševikų kareivių
Iš tų keletos tukst. kareivių dar nėra nei vienoj šalyj.

suareštuota ir 200 sušaudyta.
Tečiaus šitas pranešimas iš 

kitų versmių nepatvirtinamas.

LAIDOTUVĖSE BUVO AR
KIVYSKUPAS IR 9 VYS

KUPAI.
Cork, Airija, Lapkr. 3. — 

Anglijos kalėjime badu miru
sio vietos lordo juajęro Įai- 
dotuvėse buvo vienas Arkivy
skupas ir 9 vyskupai.

Arkyvy^kupas Tasbel buvo 
soste. Corko vyskupas su ki
tais 8 vyskupais Celebravo 
gedulingąsias Mišią#. Giedo
jo iš 300 kunigų choras.

Bulgarija kaip politikiniai, 
taip industrijaliai yra valstie
čių rankose. Šiandie jų did
žiuma atRtovų valdžioje ir vi
sa šalies ateitis priguli nuo 
jų Pačių.

Ministeriu kabinete yra 7 
ministarįai. 1^ jų 6 valstiečiai. 
Patsai ministeris pirmininkas 
Stambulhfaky yra apsukrus 
valstietis.

Bulgarija yra žemdirbių ša
lis.. Labai mažai yra kasyk
lų ir dirbtuvių.

Kuomet valstiečių rankose 
yra valdžios styras, negali 
būt pavojaus nuo bolševikų. 
Nes kiekvienas valstietis turi 
nuosavios žemės ir jis nema
no jos paleisti, kaip apie tai 
diktuoja bolševikai.

PO RINKIMŲ BUS ŽE
MESNĖS KAINOS.

PASITAISYS VISOKIE VE
DAMIEJI REIKALAI.

Dolieris pakilo ligi 55 centų.

Finansiniai ekspertai ir di
delių reikalų vedėjai tvirtina, 
jog'veikiai po nacijonalės po
litikinės kampanijos visokie 
reikalai pagerbsią ir pragyve
nimas atpigsiąs. Sako, atpig
siančios visokiems daiktams 
kainos ir pati ateitis busian
ti daugiaus kaip džiuginanti. 
Anot Harry H. Merrick, pre

zidento Great Lakęs Trust and 
Savings bankos, nežiūrint kat
ra partija laimės, kuoveikiaus
bus pagalvota panaikinti vi
sus karo meto įstatymus ir vi-

savo skyrius. Be darbo palie
ka daugybė amatninkų ir me
chanikų. Tie suvaliuoja darbų 
ieškodami Chicągon ir čia pa
kiršina santikius.

Bedarbiaujančių skaitlius 
šiandie ypač padidėjęs auto
mobilių industrijoje. Tas pat 
yra ir prie statyrho namų. 
Šiais laikais tečiaus visvien 
prie namų negali būt dauge
lio darbų. Nes prisiartina šal
čiai ir darosi nepalankus lau
ke darbas.

Praeitą mėnesį audiminėse 
dirbtuvėje darbininkams su
siaurintą užmokesčiai nuo 10 
ligi 20%. Pirmiausia tas pada
ryta pietinėse valstijose, ši
tas pasekė rytinės valstijos. 
Sųsiaurėjus darbininkų uždar
biams, atpigo visokios rųšies 
audeklai, kaip lininiai, taip 
medvilniai ir vilnoniai.

Chicagos apskrityj kaiku-

Dolieris pakilo ligi 55c.

sokius parėdymus, lygiai su-j rįose didesnėse dirbtuvėse tai- 
modifikuoti mokesčius nuo pel ppaį sumažinta darbininkams
no. Nes tai visa smarkiai su
trukdo reikalų vedimą.

Dideli javų ir medvilnės už- 
derėjimai, taippat gausybė vil
nų greitai visoj šalyj pakels

e t *
gerbūvi.
“Šiandie aš esu optimistas,” 

sako jis, ” ir aš tikiu, šalis 
stovi prieangyj kuogeriausių 
laikų*” » ,

Didėja bedarbių skaitlius.

Nors daugelio daiktų kai
nos* palengva, bet nuo
lat, slųgstĄ darbai pirmu kav- 
tu po karo ima retėti. Dar
bo agentūrose yra ma'žaų dar
bams vietų. Bet bedarbių ga
na daug. Kasdien didinasi 
aplikantų skaitlius.

Kituose miestuose didelės 
industrijos uždaro kai-kuriuos

uždarbiai. Visa eilė darbinin
kų paliuosuota nuo darbo.
Mažėja darbai avalinių indus 

* trijoje.

Federalės atsargos tarybos 
Wasbingtone raportu mažėja 
darbai skyrių ir avalinių in
dustrijose. Bostone avalinių 
distrikte darbai sumažėję li
gi 60 nuoš.

(Chicagoje avalinių išdirbė
jai sumažino avalinėms kainą 
nuo $1.00 ligi $4.00 porai. 
Krautuvininkai šiandie mažai 
avalinių pertfa, tikėdamies 
kainų sumažėjimo.
Pasiremiant metiniais rapor

tais iš įvairių šalies dalių, per 
metus avalin/ms kaina, ębel- 
n&i imant, sumažėjusi ligi 35 
nuoš.

Daug kas reiktų pasakyti a- 
pie dolierio vertės nupuolimą 
nuo 100 centų ligi 50c. arba 
ir mažiau.

Pirm penkių mėnesių dolie
ris būva nupuolęs ligi 37 cen
tų. Šiandie jau paaugęs ligi 
55c. Dolierio vertės didėjimas 
reiškia pigesnį maistą, dra
bužį ir pigesnius visokius pra
gyvenimui reikalingus daik
tus.

Ir tiesa, daugelis valgomų
jų produktų jau atpinga. At
piginta kiek ir pati kava, ku
ri daugeliui yra svarbiausias 
maistas. Krautuvininkai ma
žai kavos perka. Tikisi, kad 
ji daugiau atpigsianti;

Daug tiesos pasakoma, jog 
pp rinkinių pagerėsią laikai ir 
atpigsiąs pragyvenimas. Bet 
šita žiema daugeliui darbinin- 
‘kų bus rusti ir išmėginimų 
pilna. Taip bent visi sako. 
Nes dešimtys stukstančių dar
bininkų bedarbiaus atsimai
nant laikams.

DIDŽIAI IŠKILMINGAI 
PALAIDOTAS GRAIKIJOS 

KARALIUS.

Atėnai, Graikija, Lapkr. 3- 
— Spalių 29 įvyko laidotu
vės draikų karaliaus Albk- 
sandro. Be kitų žymiųjų as
menų laidotuvėse dalyvavę: 
Švedijos sosto įpėdinis, Serbi
jos princas regentas, repre
zentantai Dalijos ir Anglijos 
karalių ir visa eilė diploma
tų.

Chicago ir apylinkės. —Šian
die ir rytoj gražus oras; ry
toj kiek šilčiau.

AUKOS LIETUVOS REI
KALAMS.

(“Draugui” Telegramos.”) 
Baltimore, Md.

31 Spalių Lietuvių niass-su- 
sirinkime vietos teatre parei
kštas protestas ir viefibalsiai 
priimta rezoliucija dėl Lenki
jos, Tautų Lygos nario, gin
kluoto veržimosi į Lietuvių gy 
venamas žemes ir begėdiško 
kėsinimosi ant Lietuvos Res
publikos Nepriklausomybės ir 
dėl A. S. V. teikimo gausios 
paramos imperijalistinei Len
kijai. Be to, nutarta: apgink
luoti “Bąltimorės Lietuvių 
Batalijoną” Lietuvoje iš 400 
vyrų su 5 kulkasv. ir 1 arm. 
Neskaitant pirmiau suneštų 
2,000 dol. “Šauliams”, prie 
šios progos vėt^gunešta arti 
2,200 dolierių ir tiek pat bonų 
nupirkta. “Baltimores Lietu
vių Taryba” vieną konuolę 
jau nupirko už 500 dol.

Harrison, N. J.
26 Spalio skaitlingame Lie

tuvių susirinkime nupirkta L. 
jL. Bonų arti 4,000 dol.; su
mesta Lietuvos Gynimo reika
lui virš 400 dolierių pradžiai.

Providence, R. I.
31 Spalio neskaitlingas Vil

niečių Lietuvių būrelis nupir
ko bonų 500 dol. ir 400 dol. 
aukų “Šauliams.”

Liet. Misijos Inform. Biuras

Newark, N. J.
Šv. Rožančiaus Moterų dr- 

ja susirinkime Spalio 28 au
kojo Lietuvos Gynimo Komi
tetui pirmąją kanuolę — pen
kis šimtus dolierių. Wbo is 
nextf Lietuvos Misija.

Taigi, demokratų kai 
tas Cox gavo vos apie 
antro šimto elektorijalii 
sų.
6Koks tai visur džiaugsi 
krikštą vimąs! .(

Republikonai, be to. i 
jo ir kongresan rinkimi 
kaip vieniam, taip kitam 
Senate laimėjo 12 
giau; žehie 
daugiau.

Illinois valstijoj repu 
nai laimėjo visą tikėtą 
mokratai kaipir nieko.

Kas indomiausia, kai 
čiam prezidento Wilsom 
trikte, Princentone (N 
Harding gavo penkis 1 
daugiau balsų už Cox’ą.

Socijalistų partija g 
šįmet laimėjusi 2 milijon 
sų. Ar tik nebus perdai

PREZIDENTAS-ELE 
TAS EINA 55 METI
Išrinktas naujas Suv. 

tijų prezidentas Warre 
maliel Harding eina 55 t 
Jis gimęs Lapkr. 3, 186 
savo tėvuko ukėje Šnl 
miestelio Blooming Gro'i 
bio valstijoje.

Šiandie jis gyvena i 
Marion, O.

Harding iš jaunų «im-t 

rėjo dirbti sunkins dr 
Pirmiausia mokėsi vieru 
legijoj. Paskui dirbo far 
Kiek paskiau buvo tap 
raidžių rinkėju, laikrašč 
daktorium ir leidėju, gut 
torium, leitenantu ir pagj 
senatorium.

Hardingo proseniai 
iš Škotijos.

LONDONAS, 
Vakar iš Kauno 
nešta, jog Lenkų 
ro bombardavo 
45 mailių nuo

•» langelis žmc 
ta ir : užeisią, 
kai prieš 
proto).

LENKAI TERORE 
LIETUVOS GY1
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^jungos

I
^HAnabiybė.
kražtis Prancūzų kalba 
imas Montrealije Kana- 
27 Spalio rašė, kad tal- 
<n sąjunga sudarė ko- 
|/kad ta ištirtų, ar tikrai 
riai davė pagelbos Lietu- 

prieš Zelgowskį. 
nisijos sudarymo prie- 
buvo Zelgowskio nusis- 

cundįmas, kad iš Vokietijos į 
sietuvą tapo pargabenta keli 
ūksiančiai šautuvų ir kul
kosvydžių ir kad keli traukl
iai su kareiviais taip-gi vy- 

nors ne Lietuvon, bet Lie- 
op.
autų Sąjunga, kaip tik pa

akio nusiskundi- 
la^mimą, ar 

ja nelaužo taikos su
tarties. 26 Spalio Sąjunga pa-
Bė neturint jiegos sustab- 

Lenkų briovimųsi į Lie- 
' 27 Spalio Sąjunga pasi

rodė turint jiegos snstabdinti 
Vokiečių pagelbą Lietuvai.

Čia nesvarbu žymėti, kad 
Vokiečiai visai nedavė Lietu
vai pagelbos. Čia svarbu Tau
tu Sąjungos motiniškas rūpes
tingumas užtarti Lietuvos 
kriaudikus.

Tą Sąjungą girdami ir Wil- 
onas ir Gox’ąs nematė ir ne- 
into, kad jos sunkis yra kru- 

\ inas nekaltų tautų krauju.
Tą Tautų Sąjungos plėšru

mu gana gražiai parodė Italai 
nurodami Slavų Fiume, ku- 

.riOs tikras vardas yra Reka. 
EJuV geriau pasauliui parodė 
■Tautų Sąjungps nedorumą 

į kai. Šitie savo darbą pa- 
rė 'prieš pačius Suvienytų 

f aisti jų prezidento rinkimus, 
f tų rinkimų veržytines sto- 
Hardtng peikdamas Tautų 
jung j ir Cox ją girdamas, 

tai parodė, kad ta Sąjun- 
imperijalistų neturin- 

i sąžinės nei gėdos, ir kad 
ikslas yru skriausti kitas 
Ib.

idien rinkimai jau pasi- 
nors mes rašome neži

li kas tapo išrinktas. Jei 
Mitu taps Harding’as, 
turės padėkoti Len- 
ics niektos taip aiškiai 

Cox ’o programo 
kaip Lenkija, 
visu rinkimų laiku 

drąsos parodyti Šitą 
^blogumą. Jis neda- 

tarp Sąjungos 
fra ir kokia turėtų 

to skirtumo butų 
jis mažiau maty- 
sidontui reikia, 

butų tylė- 
saky- 

ną, ku-

Liudna darosi atsiminus 
Wilsoną. 1917 metais jisai kal
bėjo kaip Mozė (Maižiešius), 
skelbdamas augštus tarptauti
nės doros įsakymus, visų nu
skriaustųjų tautų teises.Tiems 
gražiems pažadams vykinti 
150 tūkstančių jaunų Ameri
kos vyrų savo gyvybės padė
jo, o šiaip tauta 30 milijardų 
dolierių turto aukojo. Toms 
baisioms aukoms užsibaigus 
Wilsonas tautų skriaudikams 
siunčia avalynės ir rūbų. Tai 
vadinasi demokratiška demo
kratija. “Kaip-gi žemai nu
puolei tu šviesos nešėje, ku
ris rytmečiais tekėdavai!”

Tautų Sąjunga buvo gra-* 
žus sumanymas. Suvienytų 
Valstijų aukos didumas pa
saulio kare parodo, kaip 
smarkiai žmonės buvo ištroš
kę tos Sąjungos. Bet ją pra
žudė, kas į ją įpynė tautų 
skriaudimą. Nežinia ar Vai
somas pridėjo savo ranką prie 
to nedoro ir civilizacijai kenk
smingo darbo. Bet žinia, kad 
nei jis, nei Cox’as to žmogžu
diško darbo nepapeikė.

IR VĖL 150,000 MARKIŲ 
LIETUVAI.

Visus aukas prisiųstas Tau
tos Fondo Centran iki 26 d. 
Spalio T. Fondas pasiuntė 
^Lietuvon KABELIU A. Stul- 
ginsko vardo 150,000 markių.

Gelbėkime kovojančius už 
tautos gyvybę, pirkime šautu
vų, aukokime dešimtines šau
tuvams!

Šiandie visa Lietuva gink
luojasi ; jauni, seni, kas tik gin
klą gali pakelti, stoja ginti 
tėvynę, bet jiems stinga gin
klų, ypač šautuvų. Tai-gi mes 
Amerikiečiai stokime jiems pa 
gelbon. Mes ne visi galime 
vykti Lietuvon ir statyti sa
vo krutinės apginime mus 
brangios gimtinės, bet mes 
visi galime jei nedaugiau, tai 
bent po šautuvą nupirkti.

Brooklyniečiai gerą pradžią 
padarė, net visą grandinę ap
ginklavo nupirkdami penkis 
kulkosvaidžius ir septiniasde- 
šimts šautuvų. Kas negalėjo 
šautuvo nupirkti, klojo po 
penkinę šoviniams, taip kad 
pora šimtų tėvynainių vienu 
vakaru sudėjo $1,700 dol., bet 
tai da neviskas. Jie žada visą 
batalijoną apginkluoti.

Detroitas taip-gi gerą pra
džią padarė. Jau nupirko 50 
šautuvų.

Chicaga pradeda ruošties į 
mūšį. North Side jau ir porą 
šimtinių prisiuntė.

Atliollis ir nepasilieka. Dir
ba kiek gali ir aukos plaukia.

Na, o Bostonas? Ten kas vy
tai šautuvą perk*. Taip

praneša 11 skyriaus raštinin
kas.

Kad suteikus Lietuvai grei
tą pagelbą, visi T. Fondo sky
riai yra prašomi surinktas au
kas tuojaus siųsti centran, kad 
būt galima veikiau pasiųsti 
Lietuvon. T. Fondas jau dve
jais atvejais pasiuntė viso 
350,000 markių.

Sukruskime, broli ai-sesutės, 
gelbėti mus brangią gimtinę- 
nuo kraujagerių plėšikų pa
kol nepervėlu. Kas šiandie 
pasigailės dešimtinės šautu
vui, kas vergiškai įsikalbinės 
nuo aukos Tėvynei, tas lygus 
išdavikui ir tokiam bus tik 
Lenko bizūnas. Tad visi kas 
tik gali stokime Lietuvai pa- 
gelbon.

K. J. Krušinskas,
1 T. F. Sekret.

222 So. 9-th St., 
Brooklyn, N. Y.

ras.
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Trečiadienis, Lapkr. 3, 1920

Delei Tinkamą Žinių Platmimo.
Kasdieninėj didžiulėj Ame

rikos presoj mes retai teužtin
kame žinių, kurios džiugintų 
ir linksmintų Lietuvio sielą. 
Dažniausiai visuomenės žiniai 
paduodamos yra-ir net į ro
melius dedamos tokios žinios, 
kurios gali iššaukti nepasiti
kėjimą Lietuviams, parodo jų 
nesusiorganizavimą arba jų 
palinkimą tai prie bolševikų, 
tai prie Vokiečių. Ir todėl ra
šoma apie tai, kad tarp Lietu
vių įsivyravusi baisi baimė, 
kad ant jų Zelgowski neužpul
tų, kartojama apie vežimą gin
klų ir net pačių kareivių ga
benimą iš Prūsų Lietuvos, mi
nima apie tat, kad Lenkai 
ir geležinkelį nuo Varėnos link 
Vilniaus yra pataisę ir Lietu
vius atstūmę ir t. t. Visai są
moningai platinamos žinios, 
kad tik visuomenę nuo Lietu
vių atbaidžius, kad gal pilnai 
pateisinus, delei ko tokios 
valstybės nei pripažinti ne
verta.
Lietuvos Informacijų Biuras, 

gaudamas oficijalių žinių iš 
Kauno, yra mėginęs po kelis 
kartus paduoti kiek gerėlesnę 
delei Lietuvių žinelę. Tokios 
paprastai atmetamos, netal- 
pinamos, tarsi, yra įsakymas, 
kad jokių Lietuviams tinkamų 
(favorable) žinių nebūtų tal
pinama.

Pavyzdžiui, gautoji žinia a- 
pie baisius mušius apie Vievį, 
kame žuvo apie 1000 Lietuvių, 
o Lenkų apie 6 tūkstančius, 
rods, turėjo būti pirmos rųšies 
žinia, bet nieks jos, kaip ir 
kitų, nors ir didžiai prašo
mas, netalpina, nes tat paro
dytų, jog Lietuviai savo val
stybėje yra susiorganizavę, jog 
yra pasiryžę ginti ją ir moka 
net Lenkų karuomenei, kuri 
taip daug ginklų yra iš visur 
gavusi, didelį smūgį užduoti. 
Žinia tilptų ant pirmos vietos, 
jeigu skaičius žuvusių mūšy
je Lietuvių butų didesnis, ne
gu pačių Lenkų. Jeigu kaip 
kada ų- patalpina kokią žine
lę, tai stengiasi gretimais 
tuoj paduoti lyg tyčia kitą iš 
Lenkų šaltinių žinelę, kad su
mažinus įspūdį. Yra aiškus ii 
tvirtas kai-kurių žmonių nu
sistatymas, Lietuviai dar nė
ra pribrendę prie valstybinio 
gyyenimo. Gal jiems,' kaipo 
tautelei, ir pritiktų duoti ko 
kią autonomiją iš Rusijos ma
lonės. Lietuviai politiškai ne
veiklus, neaktingi, nemoka 
organizuotis, /-pasišvęsti tėvy
nės darbams. Taip juodina 
mus. Rods, taip visai nėra, 
rods Lietuviai moka ir orga
nizuotis ir aukoti.

Kitas dalykas—tai Lenkai. 
Kaip paaiškėjo Brusselio kon
ferencijoj, Amerika paskoli
nus jiems milžiniškas suma.*, 
šimtus kartu daugiau negu 
patys Prancūzai. Didžiulė 
presą tur baisiai jautrią uos
lę ir tuoj nusimano, gerai nu
jaučia, jog apie Lietuvius nie 
ko jiems favorable rašyti ne 
galima. Kas tinka Lietuviui, 
tai mirtis Lenkui. Atėjo lai
kas parodyti, jog, esame ir 
pribrendę ir mokame pui
kiai organizuotis, geriaus ne 
gu dar kiti, ir puikus darbus 
dirbti.

Pagaliaus turime-gi pasiro 
dyti suprantančiais, kokios 
žinios yra teisingos, o kokios 
paprastų melų, kad mu* nu 
žeminus, apšmeižus. Tuo tar
pu ir Lietuvių laikraščiuose 
randame žinių, dedamų rie 
bioniis raidėmis, kaip extra, 
kurios yra bjauriausiu Lietu
vos šmeižtu. Apie Lietuvos

PIRKITE KARĖS TAUPY- padėtį dabar mažiausiai du
MO ŽENKLELIUS (W.8.S.). įtart į savaitę gauname ofici

jalius pranešimus musų val
džios per Londoną iš Kauno. 
Talpinkime tas žinias, reika
laukime, kad tos teisingos ži
nios butų ir vietos laikraš
čiuose anglų spaudos paduo
damos.

j&tai, šiandie, Spalio 29 d., 
gauta žinia iš Kauno. Paduo
dame ją vertime ir anglų kal
boj, kad palengvinus jos išpla
tinimą.

‘^Official News from Kow- 
no, dated 26 — 27th. October
The Poles are continuing 
their concentratioif in;Vilna. 
Troop and Ammunition trains 
are arriving daily from Po- 
land. General mobilization is 
proceding in Lithuania and 
great determination is evident 
in the whole country for the 
defense of that country’,s in 
dependence. In some cases 
aged priests have enlisted in 
the army. In order to prevent 
the spreading of falše and in- 
spared news the Lithuanian 
Government declares that no 
Germans are enrolled in the 
Lithuanian Army and the 
small detachments which 
crossed the border near Eyd- 
kunen were disarmed and sent 
back. It is, liowever, true that 
a large number of Lithua 
niaus from the Memel territo- 
ry enlisted as volunteers in our 
army. At present all ru- 
mors of a new German inva 
sion in Lithuania are absolu 
tely unfounded/ A reign 
of terror lias heen introducec 
in the Lithuanian distric 
around Vilna under Polish con 
trol. Numerous acts of cruelty 
and extortion are reportec 
Briests have been se 
verly beateai by the Poles. One 
was hanged and another shot 

Tyszkiewicz. ’ 

Ttos pats lietuviškai.

KATRIE YRA KALTE BOT: 
AR LENKAI, AR LIE 

TUVIŲ UOAMOB

Oficijalėe Kauno žinios iš 
Spalio 26 ir 27 dienos.

‘ ‘ Lenkai nesiliauja koncen
truoti Vilniun savo karuomč- 
nės. Karuomenės dalys ir a- 
municija kasdien gabenamos iš 
Lenkijos. Visuotina mobiliza
cija Lietuvoje eina toliau ir 
griežtas pasiryžimas ginti sa
vo krašto nepriklausomybę 
matomas visoj šalyje. Yra at
sitikimų, jog susenėję kunigai 
įsirašo į Lietuvos armiją. Kad 
užkirtus kelią platinimui me
lagingų "ar pramanytų žinių, 
Lietuvos Vyriausybė pareiš
kia, jog nėra Vokiečių, kurie 
butų įstoję į Lietuvos armiją 
ir kad mažos kuopos, kurios 
buvo perėjusios per sieną apie 
Eidkunus, buvo nuginkluotos 
ir grąžintos atgal. Tečiaus y- 
ra tikra tiesa, jog skaitlingas 
Lietuvių laisvanorįų būrys iš 
Klaipėdos krašto yra pastoję^ 
į musų armiją. Visi dabar lei
džiamieji gandai apie naują 
Vokiečių invaziją Lietuvon y- 
ra be jokio pamato. Lietuvių 
apgyventame Vilniaus apskri
ty įvestas teroro viešpatavi
mas. Po Lenkų globa užregis
truota daugybė faktų nežmo
niško apsėjimo ir plėšimo. Ku
nigai buvo smarkiai Lenki] 
mušami. Viens tapo pakartas, 
kitsai sušaudytas. Tyszkįevi 
Mus.”

Tokios tat musų žinios.
Liet. Informacijų Biuras

Rodosi, kad mes, protestuos 
darni prieš Lenkus už pastan
gas pavergti Lietuvius, turė
tume netylėti ir kelti protes
tą prieš musų išgamas, arba 
sulenkėjusius Lietuvius, ku
rių yra nemažas skaičius Len
tų karuomenėje. Protestuoda
mi prieš musų išgamas, bea
bėjo, mes gautume daugiau 
užuojautos nuo kitų tautų, 
kurios turi nemažą užuojau
tą Lenkams. Rockforde, III. 
man teko kalbėti su vienu 
Lenku, katalikų kunigu, kuris 
labai priešinasi darbartinei 
Lenkų valdžiai už savinimąsi 
Lietuvos miestų. Mažai atras
tum Lenkų, kurie žino, kad 
Lietuvių išgamų yra daug jų 
karuomenėje. Jei jie visa 
tai žinotų, atsirastų ir tokių, 
kurie nenorėtų labai užsitikėti 
išgamoms. Pilsudskis yra sa
vininkas dešimties dvarų Vil
niaus apskrityje ir apielinkė
je Mažeikių. Stasys Grabovs- 
kis yra savininkas devynių 
dvarų ten pat. To yra liudi
ninkas p. Jonas Rimka, 25 
Common Str., Lawrence, Mass. 
Generolas Zelgowskis gali bū
ti sulenkėjęs Lietuvis, nes 
vienas Anglų laikraštis pami 
nėjo, kad ir jis yra gimęs Vil
niaus apskrityje. Tai-gi, kad 
šitie Lietuvių išgamos neapsi- 
imtų kovoti prieš savo tikrąją 
motiną, Lietuvę, tik Lenkai 
jų negalėtų jokiu budu pri 
versti. Matytis, kad jiems ne 
kas kitas rupi, vien tik tie 
dvarai. Už tai jie dar ir pa 
čius Lenkus suagituoja į ko
vą, kad pavergus Lietuvius! 
Tai aiškus dalykas, kad tie 
musų išgamos stengiasi viso
kiais budais suerzinti Lietu
vius visur, kur tik gauna 
progos, ne vien Vilniuje, bet 
ir Kaune ir Suvalkų apskri
tyje suskaldo mus 4 daugybę 
partijų, dėl kurių nei kitos 
valdžios nenori pripažinti Lie
tuvai nepriklausomybės. Tai
gi pabandykime protestuoti 
prieš juos višose kalbose ir 
išrodyti jų intrigas visam pa
sauliui, o pamatysime, kad at
siras daugiau net iš^ pačių

jau -iš Šventojo Rašto, o tik 
aiSkinau apie raktus. Mat. 18, 
21 nėra tolinėti raktai, o tik 
Apaštalanffe /duota surišimoji 
išrišimo teisė. .

G. Dabar šiūom žodžiu turiu 
vėl klausti, nes man pačiam 
taip tikos, kad sykį ėjom ve
lykinės. Kaip aš išrištas, taip 
ir jis. O jis man buvo kaitąs 
12 dolierių. Ar-gi kunigas gal 
turėti valdžią ant mano pini
gu t

B. Tamista negali žinoti ar 
anas žmogus gavo išrišimą ar 
ne. Jei jis sakėsi, tai galėjo 
meluoti. Kunigas - gi tankis
tai nepasakė, ar davė išriši
mą anam ar ne. Toliau nežinia, 
ar anas pasisakė kunigui, jog 

tamistai kaltas tą dvyliką do
lierių. Žmogui nuodėmės nepa
sisakant, kunigas negali su
laikyti išrišimo, bet Dievas su
laiko. Tada būva šventvagys
tė, bet yra žmonių drįstančių 
padaryti ir tą. Tamista pasa
kai ano žmogaus kaltę, bet a- 
nas galėjo kunigui pasakyti 
Tamistos kaltę ir teisintis, kad 
tik atsilygino. Ačiū, kad ta
mista patari man skaityti Šv. 
Rašto įžodžius,-bet ir pats ne
užmiršk. Mat. 6, 12.

G. O gal nepatėmijai Mat. 
18, 21 ką sako.,

B. Kur busi nepatėmijęs! 
Ten pasakyta. “Tai atėjęs Pe
tras pas jį tarė: Viešpatie ke- 
lis-gi kartus aš savo broliui, 
kurs prieš mane susigriešytų 
turiu atleisti. Ar gana septy
nis kartus?” Aš dar skaičiau 
ir V. Jėzaus atsakymą padėtą 
Mat. 18, 22 “Ne tik septynis- 
kartus, bet septyniasdešimt 
septynis.”

(Pabaiga bus).

Lenkų, kurie 
užjausti.

Prierašas. Už Lenkų impe- 
rijalizmą yra kalti ne vien iš
gamos Lietuviai. P-nas Ro
man Dmowski yra grynas 
imperijalistas ir visos nežmo
niškos Lenkų politikos vedė
jas.

pradės ’ mums
Patrijotas.

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI.

RED. ATSAKYMAI.

A. Jakutis Lewiston, Me

Tamstos klausimas už ką bal- 
Muoti jau per vėlai atėjo į Re
dakciją. Balsavimai užbaigti, 
ne kas ntoudos iš atsakymo.

Užmėtimus rašo p. Getchas, 

atsakymus kun. Bučys.

G. Noriu paklausti, ar tas 
kas skaito Bibliją papildo 
nuodėmę?

B. Kas skaito žydišką ar 
grekišką 6v. Rašto originalą 
arba katalikų užtvirtintą ver
timą, tas neturi nuodėmės. 
Kas skaito klaidatikių išleis
tą vertimą, tas turi nuodėmę.

G. Tai pats pripažinai, kad 
buk artinto kaičia, /kad du 
raktu nupiešė Petrui.

B. Aš nesakiau, kad artis
tas kaltas. Aš da-gi aiškiai 
pažymėjau, jog jis turėjo tei
sę pasitenkinti dviem raktais, 
nes Kristus raktų skaitliaus 
nepasakė, o tik pasakė “Duo
siu tau raktus”.

G. O kas link surišimo ito 
išrišimo <hi sykiu man parodei 
Mat. 16, W, 18, o nei sykį 
nep&rodęi Mat. 18, 21.

B. Ne visas vietas išrašiuė-

IŠ LIETUVOS.
TELŠIAI.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas Didmlestyj
2# Bo. L* Šalie Street « 

Kambaris 81S Tel. Central 3684
Valandos: 9 ryto Iki 1 po piet

West Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavitt St. Tel. Canal 2t62 
balandos: nuo 4 Iki 6 po piet Ir 

nuo 7 Iki 9 vakare

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja M metai 

• Ofisas 8149 Bo. Morgan St.
Kertė 32-ro St., Ohieago, HL

8PECIJALISTA8 
Moteriškų, VyrtSkų, taipgi chro

niškų ligų.
OFISO VAJJLNDO8: Nuo 10 ryto 
iki 8 po pietų, n jo 6 Iki 8 valan
dų vakare.
Nedėliomis nuo i IU 1 yo plot. 

Telefonas Yards 887

y1

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas Ir Gyvenimo vieta 

3252 South Halsted Street 
Aut virtam Unlversal State Bsnk 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 Iki 4 po pietų; nuo 7 iki 8 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki Sk

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 So. Ashland Avenne
Speci Jalistas

tovu, MOTERŲ tr VYRU LIGŲ
Valandos nuo 10 iki 12 Išryto; nuo 
2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8:80 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1.

Telefonas Drexel 2880

C. z.
Tel. Drover

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Seredomls nuo 4 lig 9 vakare 
4712 SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-tos Gatvės

Rugsėjo 30 dieną pavakary 
gimnazijos salėje rašytojas Vi
dunas atsisveikino su savo 
mokiniais — gimnazistais. Iš 
pirmo pasakė trumpą kalbą, 
padainavo dainelių. Kalboje 
minėjo, kak musų užduotis 
likti šventame jausme, mylė
ti viens kitą ir tada nors toli 
nuo kits kito gyvensime, vis-gį 
dvasia busime arti. Po kalbos 
jo išmokintas choras pagie
dojo “šventas.” Tada reikėjo 
atsisveikinti, bet mokiniai ne
krutėjo; daugeliui pasipylė 
gailios ašaros. Tada Vidunas 
pradėjęs nuo mažųjų visiems 
padavė ranką ir tuom atsi
sveikino.

Spalio 1 d. anksti rytą bū
rys mokinių skubėjo Viduną 
palydėt, bet jo neberado. Jis 
jau buvo išvažiavęs.

Jį mokiniai ypač buvo pa
mylėję ir nebenorėjo besis
kirti. Tečiau jis kaipo rašyto
jas išvažiavo Telžėn rašyt ir 
spauzdint veikalų.

Vidunas atsilankydamas 
Telšiuos padarė daug naudos. 
Jis atnešė šviesos, žmonišku 
mo pažinimo svarbą.

P. B.

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW

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

S. Ashland Avė. Chicago, HLj 
Phone Yards 1058

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5082

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

Phone Canal 257

IR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1821 So. Halsted Street

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

Dr. 1. E. MAKARAS
Lletnvys Gydytojas Ir CMrnrgas 
Ofisas 10800 So. Michigan Avė., 
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 Iki 4 po 

piet, 4:80 iki 8:39 vakare. 
Residsncija: 10538 Perry Avė., 

Tel. Pullman 842

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

- Jau Atspausdinta Ir 
Parsiduoda•

neapsakomai naudinga dvasiško 
turinio knyga

“Apie Kristaus 
Sekimą

Audeklo apdar......... $1.20
Kailio apd. (auk.) $1.80

Gnannma "Draugo" Knygya.

2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, III.

T

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRKOLTS

Lietuvis Gydytojas Ir Chlrnrgas 
Perttdla ofisą { Peoplc Teatrą 

1818 W. 47th St. Tel. Banį. 188
Valandos: 1 tki t po pietų. S Iki 8 

vak. Nedėl. 19 Iki 12 ryte.
Res. 2*18 W. 43nl Street.

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKlnley 883

niiiiiiimiiiuiiiiiiiiiitiiiiinmiiMiniiiiiii
Resid. f 18* Independcnce Blvd. 

Telefonas Van Borcn 284

OR.A.A.RŪTH,
Rusas * Gydytojas ir Chirurgas 

Speci jalistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų ir visų chroniškų Ugų 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po
pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 
Ofisas 8864 Bo. Halsted Bt., Chicago

Telefonas Drover 9498 
if t'iuiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiti
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ausrūs vartų p. choro KONCERTAS
Pradžia 8 vai. vakare.

3,1920 I M. Meldažio Svetainėje
z ■ 2242 West 23-rd Place

Didžiulis Aušros’Varty parap. choras išpildys įvairias klasiškas ir tautiškas daineles. Dainuos pavieni solistai, bus ir duetų. Puiki mūri- 
= ka linksmįs svečius, kaip įmanydama. Atsilankykite kodaugiausia. Kviečia CHORAS.
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CICERO. ILL.

BAM BINO
r •

LIETUVIAI AMERIKOJE
ROSELAND. ILL. Paskui buvo perskaitytas

maj. Žadeikio atsišaukimas, 
yad visi Lietuviai, kas kiek ga
li, aukotų Lietuvos Gynimo 
Komitetui bei šauliams, kad 
visi pirktų jiems šautuvų, 
idant pasekmingiau galėtų 
traškinti įsibriovusių Lietu
von Lenkų pajiegas. Ir sekan
tieji po 10 dol. aukojo Lietu- 
yas kareiviams dėl šautuvų: V. 
Babicas, J. Bradauskis, A. Be- 
lazaras, J. Grinius, P. Gū
džius, A. Jonča, V. Ęelinskis, 
f. Maseliunas, L. Mažeika, P. 
Metrikis, S. Strepeikaitė, F. 
K. Strzyneckis, E. Strepei- 
kienė, F. Strepeikis, A. Urbe
lis. Po to smulkiomis aukomis 
sumesta dėl kulkų tiems šau
tuvams 23 dol. 80c.

Tai ve ką padarė penkioli
ka Melrose Parko Lietuvių —■' 
nupirko 15 šautuvų Lietuvos 
(irmijai. Tais 15 šautuvais 
narsus Lietuvos vyrai galės 
pakloti 1000 Lenkų, kurie len
da mus žemėn ir kėsinasi ant 
tautos gyvybės.

Jeigu visi Amerikos Lietu
viai Melroseparkiečių pavyz
džiu paaukotų po 1.0 dol. kiek
vienas, tai greitai ne “dūko” 
Lenkų Lietuvoje nebūtų..

To neužtenka. Girdėti, kad 
melroseparkiečiai šneka ir a- 
pie kulkasvaidžius. Ims jie nu
pirks ir pasiųs Lietuvon, kad 
ištarškintų iš Lietuvos išga
mos Pilsudskio legijonus. Mel
roseparkiečiai darys, kad tris
palvė Lietuvos vėliava per 
amžius plevėsuotų jos žemėje

Tat eilėn, kas tik gyvas. 
Vienybėje galybėj

Lietuvis.

mingos pamaldos už du- 
a. Antano Lapelio, tėvo 

įsų šventų parapijos 
klebono.

./ Pirmadienj, Spalio 25 d., 
ryte, buvo įspūdingai atlaiky
ta gedulingos pamaldos už 
kun. P. Lapelio tėvo dūšią. 
Katafolius ir altoriai buvo pa
puošta kuoiškilmingiausiai. 
Žmonių buvo pilna bažnyčia.

Atlaikyti iškilmingų pamal
dų musų klebonui kun. P. La
peliui ; pagelbon atvyko šie 
gerb. Lietuviai kunigai: kun. 
A- Petraitis, kun. J. Paškaus- 
kas, kun. ' N. Pakalnis, A. 
Skripka ir kun. A. Briška.

Po gražiausio egzekvijų su
giedosimo prasidėjo sykiu Šv. 
Mišios trijų kunigų prie trijų 
altorių. Giedotąsias Mišias 
prie didžiojo altoriaus laikė 
pats nabašninko sūnūs kun. 
P. Lapelis. Prie šoninių alto
rių laikė kun. A. Petraitis ir 
kun. N. Pakalnis. ,

Žiūrint į tokias pamaldas, 
taip gražiai surengtas, ne
vienam ašaros pasirodė aky
se.

Amžina atilsis tegul buna 
Antanui Lapeliui! Jis mirė 5 
metai atgal Lietuvoje, laike 
Vokiečių okupacijos.

P. V.

WESTVILLE. ILL.

IU

*

Spalio 24 d. Labd. Sąjungos 
kuopa laikė mėnesinį susi
rinkimą, kurį malda atidarė 
kp. pirmininkas. Sumokėjus 
mėnesines duokles, pakelta 
klausimas, kad surengti va
karą su programa ir prakal- 
boiųis. Tam tikslui liko išrink
tu komisija iš kun. L. Brig- 
ųaano, J. Ragaišio, M. Mičiu- 

ienėg ir A. Stanšausko. Be 
dejonės, ta komisija tuojau
ilsis darbo.
Grtvžu butų, kad visi West- 

villės Lietuviai susispiestų 
prie Lab. Sąj. kuopos. Mokes
tis nedidelė, tik 10c. mėnesiui, 
o nauda didelė, nes prie 10c. 
pridėjus dar po 10c. ir t. t., 
pasidarytų stambi suma. An
tra, nei vienas nežinome savo 
nelaimės.

Tai-gi visi rašykimės Lab. 
Sąjungbn! •

Narys.

WESTVJJLLE, ILL.

MELROSE PARK, ILL.

Spalio 24 d. Melrose Parko 
Lietuviai buvo sušaukti ben- 
dran susirinkiman, kad išnešti 
protesto rezoliuciją prieš im- 
perijalistus Lenkus, kurie 
persekioja ir žudo Lietuvos 
žmones užgrobtoje žemėje, ir 
prašyti Suv. Vai. valdžios, 
kml ji liautusj šelpti Ijenkiją 
moraliai ir materijaliai.

• Ūpas susirinkusių buvo pa
kilus. Perskaityta protesto re
zoliucija ir vienbalsiai priim
ta. Ji liko pasiųsta Suv. Vai. 
prezidentui ir Sekr. B. Colby.

Spalio 21 d. pobažnytinėje 
svetainėje buvo prakalbos. 
Kalbėjo p. J. Šeškvuskas, Gai
lestingų Asmenų draugijos 
atstovas iš Kauno. Jis labai 
gražiai ir nuosekliai papasa
kojo apie vargingą Lietuvos 
našlaičių »padėtį. Tam tikslui 
buvo renkame^ aukos. Auko
jo:

Po 5 dol.: Kun."L. Brigma- 
nas, M. Vaigonns, J. Ragai
šis, A. Miklovas.

M. Mičiudienė 2 dol.
Po 1 dol.: A. Keslerienė, F. 

Kepleris, M. Vainauskis, A. 
Povilaitis, M. Mazafeuskis, M. 
Urbonienė, M. Rakauskienė, 
M. Grimaila, A. Ępberys, S. 
Miglin, M. Mičiudas, N. God- 
vin, J. feerpetis, S. Norbutas, 
A. Baberienė, A. Rauktienė, 
O. Juozapailienė, Zurintoms 
kienė, Aponaitienė, S. Jurgu 
tis, O. Urbonienė, K. Ašnis, 
Krikščiūnas, J. Tamoliuna.% 
J. Gedvilas, O. Bauža, J. Rim
kus, J. Karpavičius. Kitos 
smulkiomis. Viso suaukota 63 
dol. 12c.

Jeigu keno pavardėje įvyks 
klaida, prašomi dovanoti. 
Žmonių buvo pilna svetainė, 

tik nevisi atjautė našlaičių 
skurdą ir vurgą.

Ten Buvęs.

Spalio 3 d. Šv. Antano pa
rap svetainėje kalbėjo p. J. 
Šąškauskas apie našlaičių pa
dėtį Lietuvoje ir Kūdikėlio 
Jėzaus draugiją Kaune.

Paskui kalbėjo dar gerb. 
klebonas, kun. H. J. Vaičiū
nas.

Buvo renkamos aukos.
Aukojo:

R. Vanagaitė ............. $25.00
Kun. H. J. Vaičiūnas .. 17.00

Po 5 dol.: M. Danila, J. Mi
ronas, P. Perskaudas, St. Ta
mošaitis, A. Valančius, Kaz. 
Kavaliauskas, O. Brazauskie
nė. '

J. Apulskis ................. 4.00
B. Posanka ................. 3.00
Po 2 dol.: J. Paulauskas, P. 

Petronis, M. Mažeika, J. Rai
lienė, J. Povilaitė, M. Raudo- 
niutė, Ig. Simonaitis, VI. Bu
kauskas, J. Krencius, K. Kis- 
minaitė, A. Zaromba.

Po 1 dol.: Elz. Lankauskie- 
nė, A. Sulgaitė, M. Jocaitė, 
Š. Kakanauskaitė, O. Kaka- 
nauskienė, A. Gricaitė, O. 
Mankienė, Pr. Mockaite, Mar. 
Samonskaitė, Mare. Miromė
nė, Petras Močkaitis, Pr. Z- 
dankus, Pet. Gudas, J. Moc
kus, J ui. Dzekonskas, J. Ma- 
tikaitis, J. Mikolainis, K, Va
siliauskis, O. Statkienė, Mar. 
Petrokienė, Dom. Narušaitis, 
Vin. Norušaitienė, M. Kučins- 
kienė, Barb. ir Jui. Šliogeriai, 
A. Daugiela, Kaz. Klimas, J. 
Vaitiekus, F. Petrauskas, J. 
Milašauskas, J. Tamitis, J. 
Bernotas, Ant. Samuolis, J. 
Petraitis, Just. Šaltis, A. Ja- 
varauskas, Jul. Balzeris, K. 
Nazminskas, J. Godas, M. Za
biela, R. Valančienė, M. Rez- 
galius, J. Juknis, O. Milašau- 
skienė, B. Tamulienė, N. Lu- 
košąitienė? O. Vaičiūnaitė, S. 
Šileikaitė, IU Kavaliauskienė, 
J. Kavaliauskas, Pr. Zakarau
skas, kun. Pr. Vaitukaitis, 
Aleks. Krencius, Pet. Garbu- 
zas, J. Narakas, J. Labanaus
kas, J. Bareius, Pr. Petraitis, 
L. Krikščiūnas.

Viso surinkta $178.72.
Lietuvos našlaičiai bus dė

kingi šiems” dtosniems auko
tojams.

Jei yra kokios klaidos au
kotojų surašė, malonėkite pra
nešti vietinio Tautos Fondo 
skyrio valdybai. i,

Pr.

CICERO, ILL.
L. Vyčių 14 kuopos svarbus 

mėnesinis susirinkimus bus Lap
kričio 3 d.. 1920, % vai. vakare.

Kviečiami visi nariai skaitlin
gai susirinkti.

Valdyba.

SVEIKATOS SKYRIAUS 
PTRŽIURtJIMAS 

MOKYKLOSE.

(PrlaiųMa I* Am. Kaud. Kryžiaus)

Vienam apskrityje, kur 5978 
mokinių buvo peržiūri am j mo
kyklos Sveikatos Skyriaus 
gydytojo, tapo išduota šios 
pasekmės.

1353 vaikų buvo turinčių a- 
kių ligas.

SEIMAS! SEIMAS!
Chicagoje Liet. R. Katalikų Labd. Sąjungos Pirmas Seimas!

Našlaičiai Laukia Savos Prieglaudos ir Savų Globėjų! 
Prieglaudai žeme prie puikaus Marąuette Parko 10 akrų 

nupirkta.
Reikia tik paramos musų visų Lietuvių!

Ar rūpinamės mes Lietuviai kaip greičiausia įgyti Našlaičiams 
Prieglauda?

Seimas ta reikalą turės išrišti Gruodžio 5 ir 6 dienose 1920 
m. šv. Jurgio Parap. Svet. prie Auburn Avė. ir 32 PI. Chicago.

Seimas laukia nuo visų katalikiškų Dr-jų bei kuopų prisidėjusiu 
aukomis prie Labdarybės nuo 5 iki 10 atstovų nuo kiekvienos Dr-jos 
bei Kuopos.

Isibdaiingos Dr-gijos, Kuopos bei Skyriai ir neprisidėję, Seime tu
rės lygu (sprendžiamai baisa ir kviečiamos seinion prisiųsti savo at
stovus) .

Laikas jau trumpas iki Gruodžio 5-tai dienai. Todėl lajkas Dr-joms 
subrusti atstovus išrinkti ir jiems priruošti Seiman klausimus, įne
šimus ir patarimus.

Seimo rengėjai Jucevičius, A. Bislis, B. Nenartonis.
Visais Seimo reikalais reikia kreiptis adresu B. Jucevičius 726 W. 

18-th S t., Chicago, IU.

546 — turinčių ausų ligas.
2214 — turinčių gerklės li

gas. ‘ .
1091 — turinčių ąosies ligas.
4069 — turinčių dantų su

gedimą.
Tas visai nestebėtina, nes 

nieko geresnio nė tikėtis ne
galima apygardose, kur vai
kai nėra gydytojo arba 
Sveikatos Skyriaus laiks nuo 
laiko peržiuriami. Tik Stebėti
na, kaip tie vaikai gali pa
sekmingai siekti mokslo, kad 
beveik kožnam randasi du 
trukumai. Peržiurėjus šį sąra
šą net ir stebėtina, kaip vai
kai su tokias trukumais ga
li lankyti mokyklą, nes aai 
daug kenkia mokiniams. Ir 
nors tai ne mirtinas dalykas, 
bet kartais priežastim urnos 
ir netikėtos mirties.

Kūdikiai, kovojanti su šiais 
nesmagumais, yra dideliam 
pavojuje užsikrėtimu ir kitų 
ligų, nes jų kūnas jau gana 
nualintas šiais trukumais.

Vienatinis išėjimas yra, tai 
kartą ar du kas metas, jeigu 
ne mokyklose, tai pas naminį 
gydytoją, teirauties apie svei
katą ir atsiradusius trukumus 
auoj bandyti prašalinti, o ne 
užleisti iki jau beveik pervė- 
lu.

Brošiūrėlių “Kelias į Svei
katą” reikalaukite iš: U. S. 
Public Health, Washingtonan, 
1). C.

REIKALINGA.

Mergina prityrusi pardavi
nėjime, drabužiu krautuvėj. 
Turi mokėti Lietuviškai ir 
Lenkiškai. Atsišaukite tuojaus

THE STAR

Iz. Nausieda, savinink&s 

4605 8. Ashland Avė. Chicago.

Keikia merginta prie namu darbo. 
Maža šeimyna valgia tr kambary* au 
vlaiila patognmaia. Kreipkitiea:
2922 W. 43 81, Tel MeKlnley 3287

Parai d uodą labai pigiai. Murinta 
—Medinis namas, ant vieno Into. Sa
vininkas turi apleisti šitą tai)—atši
lta likite tuometis. Mamas yra 966 W. 
36 St. Klauskite apie Išlygas

»«0 W. 86 Street

Vaikai myli ji ! Jie prašo daugiaus
Nekankink sergančio vidurių užkietėjimu kūdikio su niekingais,! 

vidurius traukančiais, aliejais. Duok jam šaukštuką BAM 
turinčio prijimąų skonį, lengvai veikiančio ir labai pasekmingo 
paliuosavimui vaisto. Jis stebėtinai greitai pagelbsti nuo gf“ 
timo, dieglių, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo.

Pabandyk butelį. Tik 50c. vaistinyčiose arba tiesiai nuo 
60c. su persiuntimu. Tėmyk Bambino ant pokelio. Be jos ni 

F. AD. RICHTER & C0., Bu»E Terminai Bldg. No. 5, BR00KL1
nėra I

e R

•♦•j
Phone Seeley 7439

DR. I. M. FE1NBERG
Gydo specialiai visokias vyry ir 

moterų lytiškas ligas.
2401 Madison St., kampas Ves

tom Avė.. Chicago.
Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak.
--------------------- -- ----------------------------- x

A. PETRATIS S. FABIJONAS

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank

REAL ĖST ATE—INSURANCE 
European American Bureau

Siunčia Pinigus, Parduoda 
Gaivokorten 

NOTARUUfiAS
809 W. SMh Str. Ohleago, IU- 

Telepfione Boulevard tll

^3

DR. S. BIEŽIS. ni
IIETtnS GYDYTOJA8 

IR CHIRURGAS 
2201 VVest 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Res. 3114 W. 42nd Street

Tel. MeKlnley 4988 w

j Y. w. RUTKAUSKAS į
ADVOKATAS
Ofisas Didmieatyj:

į 29 South La Šalie Street ■
Kambarin 224 

Telefonas: Central 6890

Vakarais, 812 W. 33rd St.
Telefonas: Yards 4M1

(■■■■■■■■I

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos Ir llsturMkos 

kalbų, aritmetikos, knygredystėa, ste
nografijos. typewrltlug, plrklyboe tei
stų, Sur. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pllietystės, dalllarašystės.

Mokinimo valandos: nuo • ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais ano • 
iki 10 vai.
3106 So. Halsted Si., Chicago.

Tel. Ronlevard 1568 Drover 8448
Dr. V. A. SZYMKHVIOZ

Lietuvis (lydytojas. Chirurgas Ir 
Akitėeraa.

3203 8. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—12 M ryto 1—2 ir 
6—8 vakare Ned. 10—12 lė ryto.

S. D. LACHAWICZ
LIKTCVY8 GRABORIUS 

Patarnauju laldotuvAss k opi siausta. R«l-’ 
kntn maldllu ataltsoktl. o mtiuo 
busite utmuiėillnll
2314 W. 23rd PI. Chicago, IIL|

Tel. Canal 2180

T

ialtic -
Paveldėtojiai RUSSIAN AMERICAN

Tiesus Pasažieriams Patarnavimas iš

DANZIG ir LIEPOJAUS
Į NEW YORK ir sugrįžtant

Del platesnių informacijų kreipkitės j 

A. E. Johnson & Co. Generaliai Pasažieriniai Agentą} 
55 Broadway, New York 
Arba musų autorizuoti agentai.

CUNARD LINE
S. S. SAXONIA

Išplaukia Tiesiai Į

HAMBURGĄ
Kambarėliai.............................. $180.00

Su $5.00 Karės Ta^ų -L
Trečia klesa tiesiai į Hamburgą ... i___ $125.00
Trečia klesa įEitkunus per Hamburgą .. $130.00

Su $5.00 Karės Tavų

Atsišaukite į arčiausia CUNARD Agentą

y

t

I

MAGDE. “Ak, kaip man niekti gah 
rą! I fSbandkiau visokiu* mazgojimus, 
trinkimus, muilarimus — ir visko* ta* 
nieko nepaęrtkėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man pėdo net darosi t“

MARE. “Na, tai kam tau kįaf be
reikalingai l Žiūrėk, kokie mana plau 
kai graius, ivelnu* ir igsti. 6 tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLE8!” ’

Kas tai yra R.UFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF- 
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis,

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais svvil<rant p’slvu bus ,'z‘el-tr'v, !md p’eiękarrs rca'.sinaujintų.

Nuo.p.rk.c a.ųi....i.uri’i.LS boiikutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptjekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu 

——r. AD. AICHTER & CO.. 326-330 Broadway. New Turk -

L.'© F? D E

MELBA
Cit?a r- Supreme

sn
įcr

Geresnis ir geriau užganedinantii ne
gu koks Havana cigaras. ,

Paklausk savo krautumtoiko-jeiųn 
krautu minkąs neturi—rašyk miima.

I.LEWISCIGARMFG.CO.Nowk.MJ.|
Largeat Independent Ciįar Facfory infbe World

■ REGISTRACIJA.
Visų Amerikos Lietuvių Ex-Kareivių

Visi Amerikos Lietuviai ex-kareivinl kurie tik eaate’L$r»#yų 
ušaireglatruokite prlslųsdami snvo vnrd.i Ir pravardė 1 u,ir t irr 
nea j trumpą laikų visi žinosite klek Lietuvių tarnavę karui 
Yra Relkilinga ne mažiau kaip tiikstantis ltuoanortų Lietuvi 
relviij suvaliavlmul Washlngton. D. C. Lapkričio mėnesi bua 
suvažiavimo diena prteėpat atidarymų Suv. Valst. Ci nri oav, 
šiai tie reikalingi kt/rlo tarnavo frontuose Ir tie kuri, r , vena 
Wa«hingtono kad galėtu pasiekti tą miestą savo lėėomls, nea 
mes pasimatysime su musu gerbemu Prez. Wllaonu — Visi 
kttės rašydami "taip" kurte esate liuosnorta) 1 Wa0hlng> ,n>iJ 
dę iškarpą ir siųskite šio adresu:

The Lithuanian Ex Soldier Independent S< 
Head Qu. 3402 So. Halsted St. Chicago,

Kareivių Knvažiavimas Del Liet. ąripaž.
Vardas ............................................ .... Pavardė
Ar Buvai Fronte
Koki Laipsni T .rėjėl
Adresas ... 1............



CAGOJE.
GAVO 14 METŲ KALĖ

JIMO.
ŠVENTES.
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Kriminaliam teisine teisėjas 
Pam 14-ai metų kalėjimu nu
baudė James Grant, kurs ki- 
tnomet Lincoln parke buvo 
bešaudąs į poliemonų, norėju
sį jį nuginkluoti.

Grant bėgdamas nuo polic-X" *mono užsikabino ant prava
žiuojančio automobiliaus, ku
riuo važiavo teisėjas Barasa.

Bet buvo pašautas ir suim
tas.

PAVOGTA 10 AUTOMOBI
LIŲ.

Praeitų parą Chicagoje pa
vogta 10 automobilių.

\v

ATRASTAS APMUŠTAS 
ŽMOGUS.

Ant kampo Kinzie ir Pr
ienus gat. vakar išryto atras
tas baisiai apmuštas, turbut, 
(Jeorge A'. Stevenson, 55 E. 
Grand avė. Jis veikiai mirė 
vežamas ligoninėn.

MASKVOJE KARO PADĖ
TIS.

ir api- 
- Alton gele
žes inžinie
rių. Nuo pa-
25.

"Važiavo 
"otivą ties 

38 gat., kuo- 
riaiišoko lo-

Paryžius, Lapkr. 1. — Iš 
Gelsingforso pranešama, jog 
Maskvoje padėtis esanti labai 
rimta. Paskelbta karo įstaty- 
mai. X

Sakoma, valstiečiai pakilę 
vienuolikoje provincijų (gu
bernijų), nes valdžia rekvi
zuojanti avižas.

Daug žmonių suareštuota ir 
laikoma kalėjimuose. Tarpe 
kalinių esu ir žinomas gen. 
Alėksiel Brusilov,

ITALIJAI PASIŪLYTAS 
ARMĖNIJOS MANDATAS.

Įfcpėjo pakel- 
fc pašautas ir

į suimtas be- 
I prie atida- 
i&tinės durių 
Jalyj.
K—-
KAUJI NA
I

į mieste iš- 
! pastatydinti 
irtamentinius 
tais tokių na- 
buvo statydi- 
dfesimtis. 
virtiną, jog 
linkai ir ne-

±i namus, 
anti me-

Rymas, Lapkr. 3. — Itali
jai pagaliaus pasiųlytas man
datas, kuomet Suv. Valstijų 
kongresas atsisakė globoti Ar- 
mėnijų. Italijos viriausyb/ 
turėš gerai apgalyoti tų siųlo- 
mą jai “malonę.”

PUIKUS RINKIMAI KU
BOJE.

HAVANA, Lapkr. 2. — Ku
bos saloje vakar įvyko rinki
mai prezidento. Keliolika žmo 
nių nužudyta.

SUVAŽI
HK&.

is.

|ichignn ir 
kutomobi- 
ivojingai 

Kield, 38
,gat. 
August 
lore gat 
ligoni-

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

Labdaringosios Sąjungos 
Centro bertaininis susirinki, 
mas bus šiandie, Lapkričio 3 
d.,' Dievo Apveizdos ^parapijos 
svetainėje, 7:30 vat vakare.

Susirinkimas bus dideliai 
svarbus, todėl visų kuopų at
stovai kviečiami būtinai suva
žiuoti.

A. Nausėda, pirui.

IŠ NORTH SIDE.7

lS IŠ

urnose
ftVe.

Iš daugelio pašelpinių 
draugijų, Chicagoje, veikian
čių geriems tikslams, yra pa
žymėtina pašelpinė draugija 
Šv. Juozapo Apiekuno.

Šita draugija ne vien rūpi
nami savo nariais, kad esant 
nelaimėj teikt pagelbų, bet dar 
buojasi kaip Bažnyčios, taip 
ir tėvynės reikalais

Lietuvos šelpimas.

Prasidėjus europiniam ka
rui, kada Lietuva pateko pa
šiau jo sukuriu ir baisiai liko

sunaikinta, kada būdama var
ge šaukėsi pagelbos pas savuo
sius Amerikoj, kada susitvėrė 
Tautos Fondo organizacija ir 
jos skyriai kolonijose, Šv. 
Juozapo Apiekuno draugija 
ištiesė pagelbos rankų ir iš 
savo iždo aukojo Tautos Fon
dan:
Kovo 7 d., 1915 m. ... $15.00 
Spalio I d., 1916 m. .. $15.00 
Birželio 3 d., 1917 m., .. 10.00 
Sausio 6 d., 1918 m. '.. 25.00 
Vasario 3 d., 1918 m. .. 15.00 
Lapkričio 3 d., 1918 m. . .10.00 
Gruodžio 1 d., 1918 m. 200.00

L. Raud. Kryžiui parama.
Susitvėrus priėji Tautos 

Fondo L. R. Kryžiaus rėmėjų 
sekcijai teikti pagelbų sužeis
tiems kare Lietuvos karei
viams, Šv. Jrfozapo Apiekuno 
draugija aukojo L. R. Kry
žiui:
Spalio 5 d., 1919 m. .. $25,00 
Kovo 7 d., 1920 m. .. 2l00

Ir kad darbas eitų pirmyn, 
išrinko komitetų rinkti aukas 
iš draugijos narių. Iš komite
to raporto Rugsėjo 5 d. paaiš
kėjo, jog aukų surinko $80.00. 
Aukos perduotos L. Raudono
jo Kryž. rem. sk. iždininkui.

Rugpjūčio 1 d., š. m., susi
rinkime, po apsvarstymo visų 
draugijos reikalų, L. Raud. 
Kryžiaus rėmėjų skyrio pir
mininkas P. Kišonas pranešė, 
kad iš L. R. K. R. Centro yra 
prisiųsta dėžučių; kūrias rei
kia pripildyti dovanomis ir 
kad tos dėžutės bus pasiųstos 
Lietuvos* kareiviams. x

Šv, J. A. Draugija aukojo 
$5.00 iš iždo, o nariai sumetė 
daugiau kaip 10 .dolierių. '

Lietuvos paskola.

Pasirodžius Amerikoj Lie
tuvos Laiafės paskolai, Šv. 
Juozapo Ap. draugija nieko 
nelaukdama Kovo 7 d., 1920 
m., paskolino Lietuvai iš Iždo 
$250.00, o nariai skolino kiek 
katras įsigalėjo. Podraug ra
gino vienai kitų, kad nei vie
nas nepasiliktų be Lietuvos 
bono.

'Labdaringieji darbai.

Supratus tautos reikalus 
ir nuteikus jai pašelpų, nepa
miršo ir kito, nedaug maižesnio 
tautai reikalo, tai pastatymo 
našlaičiams prieglaudos namo. 
Tat Šv. J. A. draugija įstojo 
į Labd. Sųjungos 6-tų kuopų 
garbės narius ir iš iždo išmo
kėjo $100.00. Negana to, dar 
kas met draugija moka lab
darybės iždan po $15.00 ir prL 
sideda prie rengiamo visų su
sidėjusių draugijų vakaro 
labdarių naudai. Draugija turi 
išrinkus komitetų, kuris išvien 
veikia su kitais. ,

Bažnyčiai - parama.

Šelpdama tautų ir geras įs
taigas, draugija nepamiršo ir 
savo parapijos reikalų. Pri
siėjus reikalui, ji teikė para
mų. Štai iš iždo dr-ja aukojo: 
Balandžio 5 d., 1914 m. $10.00
Kovo 7 d., 1915 m............3.00
Lapkričio 6 d.. 1915 m. .. 3.00 
Lapkričio 3 d., 1916 m. 5.00 
Kovo 4 d., 1917 m. .... 10.00
Spalio 7 d., 1917 m.........5.00
Lapkričio 4 d., 1917 m. 25.00 
Balandžio. 7 d.,’ 1918 m. .. 5.00 
Balandžio 6 d., 1919 m. .. 5.00
Spalio 5 d., 1919 m.........5.00
Spalio 3 d., 1920 m. .. 25.00

Be to draugija visuomet 
renka komitetų rengti 
parapijai piknikų ar bazarų
Rėmimai ir platinimai katali 

kiškos spaudos.

Šv. J. A. draugija remia 
ir platina katalikiškų spaudų. 
Dien raščio ‘ ‘ Draugo ’ ’ ben
drovės turi pirkus šėrų už 
$50.00.

DRAUGAS

Bendrovės.

Lietuvos atstatymo Bendro
vės turi pirkus'šėrų už $100.00.

Vienybė.

Matydama draugija, kad 
viena atskirai veikdama ne
daug kų galės nuveikti tautos 
ir katalikų tikėjimo dirvoj, 
kadir gausias aukas aukos, su
sitvėrus Chicagoje Katalikų 
Vienybei 1918 m., Šv. J. A. 
draugija stoja į Vienybę ir 
išrinko atstovus lankyti cen
tro susirinkimus.

Be to išgirdusi A. L. R. K. 
Federacijos/ balsų, šaukiantį 
visus katalikus vienybėn, Šv. 
Juozapo Ap. draugija įstojo 
ir Federacijon mokėdama į 
metus nuo nario po šešis-cen
tus.

Dešimts metų sukaktuvės.

Šv. J. Ap. draugija, atlikus 
tiek daug prakilnių darbų, 
šįmet rengiasi paminėti de
šimts metų sukaktuves nuo 
jos įsikūrimo. Tam tikslui 
rengiamas milžiniškas vaka
ras, kuris bus Lapkričio 7 d., 
1920 m., McWicker parko sve
tainėj, 2040 W. North Avenue. 
Vakaras bus su įvairiais pa- 
marginimais. Bus kalbų, daį- 
bu, deklemacijų.. Bus duoda
mos dovanos—aukso žiedai— 
draugijos nariams, per de
šimts.metų kurie nesirgo. Po 
programo bus šokiai prie ge
riausios muzikos.

Tikimasi tan vakaran susi
laukti daug svečių iš visos 
Chicagos.

Draugija visas pastangas 
deda, kad vak. ko£erįausia pa
vyktų, kad visi svečiai butų 
kogražiausia priimti ir pavai
šinti skaniausiais užkandžiais 
ir nesvaiginančiais gėrimais. 
Kas čia paminėta, visa bus 
teisingai išpildyta, tik išank- 
sto prašomi visi skaitlingau- 
sia atsilankyti.

Turiu pažymėti, kad Šv. J. 
A. draugija turi gabų pirmi
ninkų p. A. Marcinkevičių, 
kuris jau kelinti metai koge- 
rausia darbuojasi draugijos 
labui, o nariai sekdami jo pa
vyzdį geriausiam sutikime 
taip-gi darbuojasi draugijos, 
bažnyčios ir tautos naudai.

A. Z. Bislis.

SVARBU LIETUVIAMS!!!

Prakalbų Maršrutas.
Gerbiami Vientaučiai:—

Pradedant su šia diena, A- 
merikos ir Lietuvos Audėjų 
Bendrovė iš Boston, Mass., 
laikys prakalbas kiekvienoje 
Chicagos ir apielinkės koloni
joje. Bus aiškinama tikslas ir 
reikalingumas linų ir vilnių 
išdirbimo patiems lietuviams, 
kol svetimi tos prairibnijos dar 
neužgriębė. Dalykas užintere- 
suos visus tuos, kurie yra Lie
tuviai. Kas jaučiasi Lietuviu, 
tegul ateina.
Seredoje, Lapkr. 3 d., į Brolių
Strumilų Svet., Roseland’e. 

Ketverge, Lapkr. 4 d., Aušros 
Vartų Parap. Svet., West Side. 
Pėtnyčioje, Lapkr. .5 d., J. J.
Elias Svet., Town of Lake.

Subatoje, Lapkr. 6 d., Sv. Pe
tro ir Povilo Parap. Svet., 

West Pullman.
Panedėlyje, Lapkr. 8 d., £v. 
Mykolo Par. Svet. North Side. 
Utarninke, Lapkr. 9 d., Prano 
Sverecldo Svet., 8756 Houston 

Avė., South Chicago. 
Seredoje, Lapkr. 10 d., Dievo/ 
Apv. Parap. Svet., 18-ta ir, 

Union gat.
Prakalbų pradžiajygiai 7:30 

vai. vak. Kalbės N. Radavi- 
čius iš Boston ir A. F. Augus
tinas iš Chicago. Visus nuo
širdžiai kviečia

A. ir L. Audėjų B-vė.
1 " * (Apgr.)

Trečiadienis, Lapkr. 3, 1920

Visų Lietuvių Domai!
... “Esam nuplyšę... šalam... rūbų nei už pinigus ne
gaunam” rašo musu broliai iš Lietuvos iš šalies kur vilnų ir linu perteklius ir kur 
rubu industrija galėtu žydėti ir naikinti salyje pikto ir nelaimiu tęva — skurdą.

Bet kol kas ji dar nežydi. Kodėl? Todėl kad dar daugelis iš musų ramiai 
slysta j gyvenimo pakalne laukdami kad gerbūvis ateitu pats savimi. Brolei Lie
tuviai sukruskime ženkime pirmyn bukime patys turtingais ir padarykime Lie
tuva turtinga. Neduokime paimti svetimiems musų Brangiausiu Linu Maina Lie
tuvoj. Bet imkime patys

, ♦ *
Rūbų Amatninkų Domai.

• -,
Rūbų Bendrovės reikalauja visokių amatninkų rūbų industrijoj, kaip tai: 

Lankiusiu Textil mok. verpėjų, audėjų ir visokių rūbų dirbėjų. Ne-kurie iš tokių 
amatninkų yra reikalingi tuojaus, kiti bus vėliaus reikalingi. Jus, gerbiami amat
ninkai, dirbdami per ilgų laikų svetimiems ingijot tos industrijos žinojimų, dabar 
to žinojimo ir patyrinlo reikalauja Jūsų Tėvynė. Atlikit piliečio pareigas, kelkit 
savo šalies ekonomijų idant nereikėtų gerbūvio ieškoti svetur. «

1. Atlaso B-vė turi dirbtuvę ir san
krovų Bostone, daro visokius rubusJ 
atidaro rūbų krautuves Lietuvių kolo-f 
nijose. Jei Tamstai reikalingas koks 
rūbas* kreipkitės į B-Vės sankrovą, ar 
prie jos agento jei tokį žinot. Rubus 
gausite gerus ir už prieinamą prekę. 
Remkite, gerbiami, savo dirbtuvę, nes 
tuomi prigelbėsit greičiau atsiekti tą 
didelį darbą dėl Lietuvos rūbų Indus
trijos ir prekybos steigimo.

s 2. Atlaso Rūbų B-vė,
Atlaso B-vė inkorporuota Mass. Val

stijoj kapitalas $200,000, šėrai CQM- 
MON ir 8% PREFERED, “par” (orgi- 
nalė) vertė- $25 Šeras. Vienai ypatai 
parduodama nemažiau kaip du šėrų ir 
nedaugiau kaip 200.

3. Klauskite informacijų į Centrą arba 
pas musų ingaliotinin ♦

Atlas Clothing Corp. ;
343 W. Broadway

<
So. Boston, Mass.

• -j*-,,' _-O * ■■ v' 1

1. Amerikos Audėju B-vė daro sutar
ti su .Lietuvos valdžia kad tuojaus ati
darius verpimo ir audimo dirbtuvės 
Lietuvoj.

\z i
2. Aįię,L. A. B-vės narių skaičius šie- 

ke iki 550 sukelto kapitalo ūpie 60 tūk
stančiu.

3. Akcijos (sliares) po $10.00 mažiau 
nepffrduodama kaip už $100.00 ir ne
daugiau* kaip 500 šėrų. Yra inkorpo

ruota Mass. Vals. ant $100.000.(10 Visas. -j • z *
pamatini* kapitalas (Connnon stock).

Visokus reikalais kreipkitės į cen
trą arba pas ingaliotinius

-X -• V ••
American & Lithuanian 

Textile Corp.
343 W. Broadway 

So. Boston, Mass.

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
Lietuvis Dentistas

^2201 West 22-nd & So. Leavitt Sts.' 
Chicago.

^Valandos 9:30 A. M. to 12 N.< 
1:00 P. M. to 8:00 P. M.

Telefonui Pullman 860J

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

10801 So. Michigan Avenne 
Roseland, III.

VATAND08: 9 ryto Iki 8 vakare. 
jTel. Pullman 342 lr 3180.

Saugok akių regėjimą

Kada kankinies dėl galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sll- 
nsta skaitant,' eluvant ar tolyn 
žiūrint — tai reliktą, Jos prl- 
valbte kreipties į manę klausti 
patarimo dėl jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausi patarnavimų dėl 
Aklų, Ausų, Našio) .ir Gerklės 
Ligos gydoma speoljalisto,

W. P. MONCRCFP, M. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Avė., Chicago. 
- kertė I8tos gatvės; S-Clos lubos 

Kambarls 14-16-16-17' 
VirSui PLATT’8 aptiekos 

Tėmyklte mano paraAų. 
Valandos: Nuo JO ryto Iki 9 
vak. Nedėliomis nuo I ryto iki 
12 d.

Dr. A. L. Yuška
1900 S. Halsted Str.

Tel Canal 1118
Valandos: 10 ryto tkt 9 vakare 

Gyvenimas
2811 W. 63rd gfr.

Tel Prospect 1466.

Telefonas Boulevard 9199

DR. G. KASPUTIS
' DENTISTAS ‘

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

1—6; 7—» P. M.

»«

-M

CUNARD LINE
I

HAMBURGU IR LIEPOJĄ
Per Anglija

Acųuitania ...... Lapkr. 23

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

Atsišaukite į arčiausia 
_ Cunard Agentą.

\ENGLAN
WIT-EDGE SPRINO

Sold fumi/ure deeiers 
it storos -

BNGLAMDER SPRINO RED CO. 
iimvYork -Rrooklyn - Chicago

PRANEŠIMAS
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

MUSŲ DRAUGAMS!
š , .Z- •

Jogei nuo 1-mos dienos Lapkričio (Nov. 1920. Musu 
Ofisas 4nis perkeltas į nauja vietą.

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, j 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

z

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

Tel. Yards 145




