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Deportuoti Radikalai Gryžta 
atgal Amerikon 

Washingtonas Imasi Priemonių 
prieš Jų Gryžimą 

OLANDIJA MĖGINA PAT* 
VARKYTI RADIKALUS. 

Vokietija radikalams — tikras 
rojus. 

Rotterdam, Lapkr. 10. - -
Čia turima žinių, kad dauge
lis Rusijos bolševikų šalmiu
kų, .kurie peruiai buvo de
portuoti iš Amerikos, būriais 
išnaujo gryžta tou šalin. Dau
gelis jų iškeliauja per Rotter-
damą. 

Vietos policija tvirtina, kad 
Rusijos bolševikų valdžios lė
šomis čia įsteigtas biuras. 
Biuras paima globon tuos vi-
sus savuosius, norinčius gry-
žti Amerikon. Biuras jų ke
lionėms duoda lėšų. Daugiau
sia atgal pasiunčiami žinomi 
radikalai agitatoriai, iš kurių 
bolševikai tikisi gauti daug 
naudos. 

Iš Rusijos tie ypatingos rū
šies išeiviai Olandijon atke
liauja per Vokietijų. Olandijos 
vyriausybė tmkdo jfrflis ' tų 
kelionę. 

Stipriai saugojami mbežiai. 

Olandijos rubežiai Vokieti
jos šone stipriai apsaugojami. 
Kareivių būriai turi stovyk
las šalimais visų vieškelių ir 
prie perėjimų. Kiekviena-
žmogus, norintis ineiti Olandi
jon, privalo pereiti per bile 
tokių stovykla. Slapta einan 
tieji- rizikuoja ^avo gyvybę. 
Nes parubežiais patroliuoja 
kareiviai juos gali pagauti ar
ba nušauti. 

Radikaliai agentai tečiaus 
apsilenkia su tuo patvarky
mu ir visvien jų daug atke
liauja Olandijon. Matyt, jie 
eina paslapčia, rizikuoja. O 
gal jie kitokių priemonių tu
ri čia ineiti. Kas gali žinoti 
visas jų slaptybes. 

Vokietija — tikras rojus. 

Pačioj Vokietijoj Rusijos 
bolševikų agentams ir agita
toriams, anot pranešimų, y-
ra tikrasis dangus. Iš Rusijos 
jie ten liuosi įleidžiami ir dar 
liuosiau jie gali gyventi pa
čioj Vokietijoj. 

Vokietjos socijali^tų valdžia 
Rusijos bolševikams yra drau
ginga. Todėl fšiandie tų bol
ševikų agentų galima rasti 
pilna visuose industrijos cent-

Daug radikalų tarpe Lenkų. 

Per Olandiją Amerikon ke
liauja daugybė Lenkų. Jų di
džiuma tai radikalai, daugiau
sia pabėgusieji iš Lenkų ar
mijos. . 

Vokietijoje bolševikai taip-
pat turi pristeigę pagelbos 
biurų ir Lenkams radikalams 
su klastingais valdiškais yja-
liudymais pagelbsti ineiti O-
landijon. 

Pačioje Lenkijoje Lenkų ra
dikalų yra daugybė ir jie 
smarkiai darbuojasi platini
me bolševikinių idėjų. Ir jei 
Šiandie Amerika susilaukia 
daugybės Lenkų ateivių, rei
kia žinoti, kad jų didžiuma 
yra bolševikiniai agentai ir 
visokios rūšies bolševikiniai 
agitatoriai. * 

WASHINGTONAS IMASI 
PRIEMONIŲ. 

Atkreipiama doma į vizavimą 
pasportų. Al fGA CUKRUS. 

Washington, Lapkr. 10. — 
Suv. Valstijų vyriausybė daug 
domos atkreipia į radikalių 
gaivalų atkeliavima ir gryži
mą. 

Valstybės departamentas vi
siems savo konsuliams Euro
poje pasiuntė instrukcijų, kad 
jie lengvai nevizuoių paspor
tų nežinomiems žmonėms, pir
miau nuodugniai neištyrus, 
kas jie per vieni. 

Kai-kuriose Europos vieto
je konsuliai ne pilnai prisi
laikė to patvarkymo. Bile kam 
vizavo pasportus. Ir todėl da
vė progos Amerikon atkeliau
ti daugeliui negeistinų žmo
nių. 

Ateityj to nebusią. Nes vy
riausybė painformuota, kad 
Rusijos bolševikai šitų salį 
mėgina tiesiog užlieti >avo a-
gitatoriais. 

DIDELI MŪŠIAI KRIME. 
Konstantinopolis, Lapkr. 10. 

— Krimo inėjime (susmaugo-
je) seka baisus mūšiai- bolše
vikų su gen. Wrangelio ka-
ruomene. Bolševikaf laužiasi 
Krhnan per peilį. Ligi atei
nančių šalčių jie mėgina ap
sidirbti su gen. Wrangeliu. 

Pranešama, jog gen. Wran-
gelio karuomenės pozicijas 
šturmuoja penkios bolševikų 
divizijos. Ir dar daugiau ka
reivių siunčiama. > 

SURINKTA $1,035.82 
; AUKŲ. 

UŽ $2,500 PARDUOTA 
BONŲ. 

• 

• 

REPUBLIKONINIS KON
GRESAS. 

Washington> Lapkr. 10. — 
Pasiremiant galutinais rinki
mų apskaitymais, sekantis 67-
asis Suv. Valstijų kongresas 
bus sudarytas: 

Žemesniajam bute bus at
stovi): 307 republikonai, 127 
demokratai ir 1 socijalistas. 

Senate r 59 republikonai»ir 
37 demokratai. 

. 

ATPINGA DAUGIAU 
MILTAI. 

Miiineapolis, Minn., Lapkr. 
10. — Abelnajam (wholesale) 
pardavime miltai atpiginti li
gi $9.65 bačkai. 

New^York, Lapkr. 10. — 
Žalias (ne visai išdirbtus) cu
krus čia abelnajam pardavi
me atpigintas ligi 6x/4e. sva
rui. Sakoma, cukrus atpigina
mas, nes šiandie mažiau jo rei
kalaujama. 

• y 

STIPRIAI APGINKLUOJA
MA WALL GATVĖ. 

New York, Lapkr. 10. — 
Čia finansinių įstaigų WaTl 
gatvėn ir aplinkinėsna pasta
tyta daugiau policijos." Padi
dintas skaitlius ir detektivų. 
Lygiai ir žymesniųjų finau-
sistų ir šiaip asmenų privati
niai namai stipriau apsaugo
jami. 

Sakoma, tas padaryta gavus 
grūmojimų. 

Pasižymėjo Dievo Apveizdos 
parapijos Lietuviai. 

Lapkričio 9 d. vakare Die 
vo Apveizdos parapijos salėje 
buvo Federacijos Ohicagos 
apskričio surengtos prakalbos 
Lietuvos laisvės gynimo rei-
Kaiais. 

Pasekmės gražios. Pasižy
mėjo šitos kolionijos Lietu-
viai. 

Vietos L. Vyčių kuopa au
kojo Lietuvos gynimui $690.-
00 3 
Prakalbų metu surinkta $33 

O.DO. t i 
Himną giedant surinkta $9.-

32. 
Parduota L. Bonų už $2,50 

0.00. 
Išviso $3.535.82. 
Graži tad Dievo Apveizdos 

parapijos Lietuvių auka. Bet 
jų širdys labjaus gražesnės, 
jei jos uždegtos Tėvynės mei
le. 

Šiandie vakare tokiuo pat 
tikslu bus prakalbos šv. Jur
gio parapijos svetainėje, Bri 
dgeporte. Tenai gyvena daug-

NAUJINTI DIRBIMĄ OR
LAIVIU. ' 

NORIMA ĮSTEIGTI SUSI
SIEKIMĄ ORU SU VISU 

PASAULIU. 

VDKIFrlAI TIKRI AT- n t nebuta pa s e k n ,w. Jisma-
I UMLlilHI I1MOI MI Jno> j o g k u o m e t busianti pada

ryta taika, tuomet firmos at
naujinsiančios tarybas su 
kompanija ir tuomet busianti 
įsteigta oru linija Ispanija-
New York-Cbicago-San Fran-
ejsco. 

''Kelionei į Ameriką dirb" 
dinamas zepelino orlaivis bu
vo suspenduotas praeitų Sau
sį, pareikalavus talkininkų 

Sako, S. V. pagelbės jiems, 
sumanymuose. 

Berlynas, Lapkr. 9. — Har- misijai," sakė Dr. Eckener. 
dingo laimėjimas «u pažadė
jimu kuoveikiaus atnaujinti 
taikų Suv. Valstijų su Vokie
tija, pažadino »čia gyvuosius 
reikalus orlaivystės srityje. Y-
pač pradžiugę zepelinų kom 
panijos viršininkai, kurie dir-
bdina milžiniškus styrinius or-

PRANEŠIMAS. 

"Ir jei butų gautas leidimas 
atnaujinti darbą, spėju, į aš
tuonis mėnesius orlaivis bu
tų pagamintas. Tasai orlaivis 
turės 100,000 kubinių metrų 
gazo. Tai bu$ didžiausias pa
saulyj. Be sustojimo ir be 
nusileidimo galės tris kartus 

dau* didelių Lietuvių patrijo- ])r_ £ į ^ 
tų. 

laivius, su kuriai* butų gal i-'perskristi Atlantiko vandeny-
ma apskristi visą pasaul|. 

Teko pasikalbėti su Dr. Hu-
gh Eckener, zepelinų kompa
nijos vyriausiuoju direkto
rium, kurs aną dieną čia bu
vo atvykęs iš Friedriclishafen. 
Jis išaiškino orlaiviu padėtį. 
Pareiškė, kad vienas zepetino 

ną. 
Įsakyta nedirbdinti. 

"Versailleso sutartimi mums 
nebuvo leista atnaujinti darbo 
su orlaiviais civiliams tiks
lams per šešis mėnesius. Ir 
kuomet tasai laikas praėjo, 

orlaivis, kurs buvo sic:riamas • mums išnaujo įsakyta nepra-
Amerikai, pakliuvo Italijai,'dėti darbų. 
kuomet TSuv. Valstijos nepri
sirengė paskirti savo atsto
vo atlyginimų komisijou. (ji 
atstovas nepaskirta'* nepada
rius taikos S. Valstijoms su 
Vokietija. 

Tikisi padirbdinti S. V. 
praiHiJ*?, kad 

GAISRAS BUVUSIOJO IM 
PERATORIAUS RŪMUOSE. 

Budapeštas; Ungarija, Lapkr. 
10. — Čia buvusiuose karališ
kuose rūmuose pakilęs gais
ras sunaikino mirusiojo Aus
trijos imperatoriaus * Prano 
Juozo studijų kambarius, kur 
butą daug retenybių ir bran
gių daiktų. 

.4/oe^kot armija ir karo lai
vynas buvo stoję tarybosna 
su orlaivių kompanija. Bet ta
rybos pertrauk, >*• del tų pa
čiu priežasčių, šiandie kom
panija turinti vilties gauti pro
gų* n Amerikri padirbdinti 
orlaivį.' 

Toliaus jis pasakė, katį pra
eitais metais dvi amerikoniš
kos firmos Vokietijon buvo 
prisiuntusios savo atstovus, 
strukciją, liepė pasiųsti tik 

uPaduota įvairių priežas
čių. Bet mes spėjame, svar
biausioji priežastis ar tik ne
bus ta — uždrausti Vokie
čiams dirbdifiti orlaivius, kol 
katra talkininkų šalis pirmiau 
neįsteigs oro linijos. Supran
tama, tuomet Vokiečiams tuo 
žvilgsniu nebūtų lengva kon
kurencija. 

"Šiandie visi zepelinai (or
laiviai) pristatyti talkinin
kams, išėmus Japoniją. Ame
rikai skiriamas teko Italijai. 
Ir po du teko Prancūzijai ir 
Anglijai. 

"Vienas orlaivis, skiriamas 
Japonijai, nepasiųstas. Nes Ja
ponų oficierai, išstudijavę kon 
kai-kurias dalis. Ką mes ir 
padarėme. 

SOVIETŲ 
K IU 

VALDŽIOJE PA 
NESUTIKIMAI. 

BET VALDŽIA ESANTI 
STIPRI IR NEĮVEIKIAMA. 

APSUNKINTA PAGELBA 
ŽMONĖMS M. AZIJOJ. 

TUOJAUS REIKALINGA 
6,000 REKRUTŲ. 

Washi.ngton, Lapkr. 10. — 
Armijos rekrutavimo karei
vių stotims telegramomis įsa
kyta dėti pastangų kuovei
kiaus surekrutuoti 6,000 nau
jokų. Tiek ateivių reikalin
ga antroji armijos divizija, 
kurią Gorima pastatyti tuo-

ruose. Jie liuosi po Vokieti-' jaus ant karo papėdės, 
ją kur tik nori keliauja, kui | T o reikalingumo priežastis 
tik nori apsistoja ir viešai Įnepaduodama. Antroji 'dintiji 
platina bolševikines idėjas. 

Iš Vokietijos paskui jie į-
vairiais keliais atvyksta Olan
dijon ir iš čia keliauja Ame
rikon. 

Nukeliavusieji Amerikon ne
sulaikomi. Nes jie pasivadinę' 
kitokiomis pavardėmis ir ne
pasisako, kas jie per vieni. 

stovi Meksikos parubežiuose. 
Todėl visų visaip spėliojama. 

IŠKILMĖS LONDONE. 

New York, Lapkr. 10. — 
Čia paskelbta, jog Mažosios 
Azijos gyventojai šiandie ne
gali tikėties pasekmingos pa
gelbos nuo Amerikos pašel-
pinės organizacijos,. Kadangi 
tos Organizacijos nariai ne vi
sur ten gali prieiti. Ir jiems 
patiems yra paVojaus. 

MIRĖ SUCEISTA AUTO 
MOBILIAUS. 

Daug nukentėjusi Lenino 
reikšmė. 

tą naujas išrinktas miesto lor-
Negi gali kas pažinti radika- das majoras, jniesto alderma-
lns būriuose ateivių. nas James Boll. 

Londonas, Lapkr. 10. — A-
teinantį pirmadienį čia įvyks 
didelės iškilmybės. Užims vie-J Be to, automobilių nužudy-

/ 

Michigan gatvėje, arti Erie 
gat., automobiliaus sužeista ir 
tuojaus mirė Miss Mollie We-
llenstein, 23 m., modistė iš 
Port Washington, Wis. 

Automobiliu važiavo Logan 
Sąuarč teatro manadžeris Mi-
ller. 

ta: Joseph Davidson, 60 m., 
"VVilliam Neff ir Ferdinand 

i 

Bechler. 

Berlynas, Lapkr. 9 (Ražo 
angį. laikraščių koresponden
tas). — Daug kalbama apie 
nuvertimą Rusijos bolševikų 
valdžios. Bet tos kalbos tegu 
neaptemdo Amerikos gyven
tojų apie tikrąją padėtį Rusi
joje. 

Kuomet Maskva pamini tre
jų metų sukaktuves nuo įve
dimo Rusijon sovietinės val
džios, vakarinis pasaulis turė
tų gerai pagalvoti apie savo 
atsinešimą į Rusiją. 

Per šešias savaites Mudi-
javau padėjimą sovietinėj. Ru
sijoj, Estijoj, Latvijoj, ir Lie
tuvoj. Pačioje Rusijoje teko 
man pasikalbėti su sovietų 
generolais ir admirolais ir su 
pačiais pabėgėliais. 

Buvo laukiama taika. 

Visų žmonių pasakojimais 
pasiremiant, šiandie Rusijos 
sovietinė valdžia yra labjaus 
stipresnė, kaip perniai jfPa bu
vę. Ir todėl kalbos apie nu-

\ . 

vertimą tos valdžios yra tik 
vienos svajonės. 

Kuomet perniai buvo su
manoma, kad bolševikams ar-
truškinti admirolo Kolčakcf 
ir generolo Denikino veikimai 
prieš sovietinę Rusiją, buvo 
tinasi naujoji, šalies rekon
strukcijos gadynė. 

Bet šiandie bolševikų vadai 
tvirtina, kad tokia gadynė dar 
gana toli. Tegu toksai gen. 
\Vrangelis bus ir nugalėtas, 
talkininkai, ypač Prancūzija, 
suras naujų priemonių peikti 
prieš sWietų valdžią. Ir nie
kas negali pasakyti, kada ta
sai veikimas turės pasibaigti. 

Atmesta taikos politika. 

Šių metų pradžioje, kuomet 
bolševikai apsidirbo su Kol-
čaku ir Denikinu, sovietinė 
valdžia buvo maniusi, kad ka
rai jau pasibaigė. Panaikinta 
mirties bausmė, žymi dalis ar
mijos demobilizuota. 

Bet Petrogrado bolševikų 
grupė, prie kurios nepriguli 
buoties už tolesnius karus. Ta 
grupė, prie kurios nepriguli 
Leninas ir Trotzky reikalavo, 
kad bolševikai su visais butų 
nuolatiniuose karuose. Nes be 
to gali but pakirstas sovietų 
gyvavimas. -

Kuomet bolševikai briovėsi 
ant Varšavos, Anglijos mini-

esteris pirmininkas Lloyd Ge
orge buvo pasiųlęs Maskvai 
taiką. Leninas linko prie to 
pasiųlymo. 

Bet Petrogrado grupė jį 
perkalbėjo nedaryti taikos su 
Lenkais ir paimti Varšavą. 

Leninas paklausė. Pasekmė
je ^nukentėjo jo autoritetas, 
kuomet nepavyko paimti Var
šavą. 

Po to nepavykimo soyietų 
valdžia įsitikino, jog su talki
ninkais nėlra ko laukti taikos, 
ypač kuomet gen. Wrangeiis 
ėmė briauties Rusijon. 

Nesutikimai. 

Del taikos su Lenkais bol
ševikų tarpe taippat buvo pa
kilę savitarpiniai nesutikimai. 
Kuomet centralis bolševikų 
sovietas ratifikavo taiką, Pe
trogrado grupė balsavo prieš 
taikų. Kadangi ta grupė yra 
mažuma, tad jos nepaklausy
ta. 

Del to pakilę nesutikimai. 
Bet naminiai reikalais ginties 
nuo priešų bolševikai jungiasi 
krūvon ir darbuojasi išvien. 

Bolševikų armija kaip bu
vusi yra gana stipri ir gali 
atlaikyti prieš stipriausius 
priešininkus.. 

Rusijoje baisus vargas. Mi
lijonai žrncmių kenčia badą. 
Pakilti prieš bolševikus netu
ri reikiamų s'pėkų. 

šiuomi pranešama visiems 
Gerbiamiems Labdaringosios 
Draugijos nariams: draugi
joms, jų delegatams ir pavie
niams, kad paskutiniam Cen
tro posėdžiui p. Sekleckis ku
nigo Krušo liepiamas pranešė, 
jog Seimui paskirtoje dienoje 
Šv. Jurgio bažnyčioje bus Mi
sijos ir jog dėlto Seimo va
karas negalės įvykti šv. Jur
gio svetainėje. Todėl Seimas 
ir jo vakaras yra perkeliami 
l Dievo Apveizdos parapijos 
svetainę. Seimas įvyks 2:00 
vai. po pietų 5 Gruodžio, o 
vakaras 7:30 vakare. 

Rengimo Komisija. 

P. S. Gerbiamieji Labdary
bės nariai teiksis paaukoti šį 
tą draugijai, kad padengus 
nuostolius, išėjusius iš reika
lo panaikinti atspaustus ti-
kietus ir kitus mažmožius. 

APSUKRUS DETEKTIVAS. 
— 

Detektias James Murpby 
apsukrus poliemonas. Nesenai 
jis yra suėmęs porą plėšiku, 
kuriedu jį buvo užpuolę ei
nant viena gatve. 

Aną vėlybą vakarą jie pa
vartojo gudrybę. Eidamas na
mo gatve jis nujautė galįs 
susidurti su piktadariais. 

Tad pasiėmė rankosna laik
raštį ir po laišraščio pusla
piu rankoje laikė revolverį, i 
Eidamas palengva šaligatviu 
nudavė skaitąs laikraštį. 

Tik staiga iš vieno užkam
pio pasirodė du jaunu plėši-, 
ku ir sušuko į jį pakelti ran
kas. 

Detektivų i iš rankų iškrito 
laikraštis ir su revolveriu a-
budu plėšiku nusivarė arti
miausion policijos stothu 

CHICAGO GALI PASIGIRTI 
"REKORDU." 

Paskelbta, jog Chicago pa
sižymi žmogžudystėmis. Čia 
dvyliką kartų daugiau nužu
doma žmonių, kaip Londone. 

ATNAUJINTA KOVA PRIEŠ 
GATVEKARIŲ KOMPA

NIJĄ. ' 

Ulinois valstijos viešosios 
naudos , komisija paskelbė, 
kad 8c. už važinėjimą gatve-
kariais pasilieka ir toliaus. 

Todėl miestas pakėlė naują 
kovą prieš kompaniją su tiks
lu panaikinti 8c. už važinėji
mą. Miestui norisi sugrąžinti 
5 centus, kaip seniau yra bu
vę. 

PIRKITE UETUVOS PAS
KOLOS BONŲ. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000 Lapkr. 9 
buvo tokia sulig Merchanta Loaji 
and Trast Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3,37 
Lietuvos 100 auksinų 1.19 
Lenkijos 100 markių .34 
Vokietijos 100 markių 1.19 
Prancūzijos už $1.00 16 f r. 50 
Italijos už $1.00 29 L 40 
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PLV1Ų KATALIKŲ DTEHTtAJTI8 

"DRAUGAS" 
•taft fc—rtlftif Išskyrus nedėldienlua. 

PREJTUMF.RATOS KAIMAS 
CHICAGOJ IR CŽ8DEICYJH: 

MrHiffrt s » . . . t : . • • $8*00 
Fnael Metų . . K s . . c a . . i c s : . . 4.00 

• UT. V ALST. 
Metanui . • •:•:•.••••••» •ĮT»} 90*00 
Pusei Metų . . .&£*. • . . S.00 

Prenumerata mokosi likalno. Lai
ka* skaitosi nuo užsiraaymo dieno* 
• * nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
tanas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iSperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus 1 
registruotą laišką, 

"Draugas" Publishiug Co. 
2334 S. Oakley A ve. Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791. 

• » 

Svečias. 
Subatoje į "Draugo" Re

dakciją atsilankė svečias žy
mus Arabų raštininkas ir ji] 
tautos veikėjas kunigas Jonas 
Haddad. Italų laikraštis La 
Tribūna Italiana, išeinantis 
Chicagoje 23 Spalio apie kun. 
Haddad patalpino labai gra
žų straipsnį su daugeliu stam
bių žinių. 

Haddad yra gimęs Libano 
kalnuose ir priklauso prie tos 
Arafrų dalies, kuri vadinasi 
Maronitais. Jie visuomet mo
kėjo išlaikyti šiokią tokią ne-
prigulmybę nuo Turkų del to, 
kad jie išmintingai laikėsi vie
no tautos autoriteto. 

Nesąžiningai sudarytoji tai
kos sutartis nedavė ramybes 
Europai, nedavė jos nei Azijai. 
Arabų tauta su įvairiomis jos 
dalimis netapo pripažinta, 
kaipo neprigulminga savistovė 
tauta, Tuomi žvilgsniu ji taip 
pat kenčia kaip ir Lietuva 
nuo visokių svečių ir globėjų, 
mokančių drąsiai meluoti ir 
da drąsiau nedorybes dary
ti. 

Jonas Haddad Arabų Ma-
ronitų veikėjas, poetas ir raš
tininkas gretinasi prie Lietu
vių. Mums rodosi, kad nerei
kia šalintis nuo jo, o priešin
gai, naudinga yra susipažin
ti su juomi. 

Jis, neskaitant ^savo gimto-
- šios kalbos, moka dar itališ-

" kai, prancūziškai ir angliškai. 
^ J o veikalų surašąs paduotas 

minėtame La Tribūna Italiana 
yra ilgas, bet nepilnas. Jis 

^.dar parašė ten neminėtus du 
. tomu Aritmetikos mokslo sry-

tije ir keturius tomus eilių 
-~ Arabų kalboje. 

Kun. Haddad dalyvavo pa
saulinėje parodoje St. Louis 
1904 m. jos valdybos pakvies
tas kaipo ekspertas prie plas
tiško Jerozolimos žemlapio. 
Jis taip-gi toje parodoje buvo 
Syrų bažnyčios klebonu. 

Stovėdami už mažųjų tautų 
į vienybę ihes turime rūpintis 
" pažintimi! su nuskriaustųjų 
" tautų atstiyais nesvajojančiais 
~apie užgriebimą svetimų Že

i m i ų . 

AMERIKOS RAUDONOJO 
5 KRYŽIAUS NARIŲ 

PRIRAŠYMAS. 

! Praeityje, ypač karo laikais, 
svetimtaučiai Amerikoje ne 
tik ką pasižymėjo savo duos-
oumu aukodami kada tik rei
kalas prisiėjo, bet ir Laisvės 
Paskolos Bonų pirkime užėmė 

gumo užduotis, pasitenkinda
mi vien tik tuomi, kad buvo 
jiems suteikiamas kreditas, 
kaipo svetimtaučiams Ameri
konams^ kaipo gyventojams 
tūlo miesto, arba kaipo na
riams tūlos organizacijos, ar 
darbvietės. 

Ypatingai šelpime ir rėmi
me Amerikos Raudonojo Kry
žiaus pasižymėjo svetimtau
čiai ne tik ką Amerikoje, bet 
ir svetimose dalyse. Ant tiek 
tas šelpimas buvo žymus ir 
atjaučiamas, kad šįmet Ame
rikos Raud. Kryžiaus Cen
tras nutarė prirašymą rekor-
duoti pagal įvairių tautų pri
sidėjimą. Pasekmingai atlikti 
tą viską Amerikos Raudona
sis Kryž. kooptuoja Foreign 
Language Information Ser
vice (Svetimšalių kalbų In
formacijos Tarnybą), idant 
per įvairius skyrius ten esan
čių svetimtaučių dalyką ge-
riaus sutvarkius, ir idant tin
kamai ir prigulinti garbė bu
tų suteikiama visoms sveti
moms tautoms. 

Savo keliu Svetimšalių 
Kalbų Informacijom Tarnyba, 
suprasdama darbo painume ir 
idant geriausios pasekmės 
butų išgaunamos, kviečia, ra
gina, ir kooptuoja, nors per 
reprezentuojamų jame įvairių 
tautų asmenis, vesti susiorga-
nižavimo būdų surašą.. Idant 
pasekmingai butų rekordai 
sutvarkyti, reikia prisidėti ir 
kooptuotiems tūlų organizaci
jų raštininkams. 

Išgavimui geresnių pasek
mių ir išvengimui daug ne
susipratimų ir klaidų, Sve
timšalių Kalbų Informacijos 
Tarnyba pasiuntė per savo 
įvairius skyrius kiekvienai 
parapijai, kaipo kolonijos or
ganizacijai, taip-gi visiems 
organizacijų skyrių raštinin
kams kiekviename mieste, 
kur randasi Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus Skyrius, blan
kas, su kurioms galės išgauti 
nuo to Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus Skyriaus reikalingg 
medžiagą darbuį vesti, k. t. 
guzikučius plakatus, resytes 
(išduodama nariams) ir tin
kamus paliudijimus autori
zuojančius darbuotis Raudo
nojo Kryžiaus labui. Jeigu 
kuriai organizacijai ar tos or
ganizacijos skyriams per ne
apsižiūrėjimą tapo nepasiųsta 
minėta blanką, šiuomi prane
šame, kad kreiptųsi Svetimša
lių Kalbų Informacijos Tar
nybos raštinėn, o tuoj bus 
aprūpinti. 

Šįmet Amerikos Raudona-
sis Kryžius nesikreips tiesiog 
į svetimtaučius, nes jaučia, 
kad tą lengviau ir pasekmin-
giau atliks tarpe savų tautų-
jų veikėjai, todėl ir kviečia 
svetimtaučius veikėjus dar
ban. Vietiniai skyriai Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus ne 
tik ką parūpins suteikti tin
kamą kreditą, bet ir reikalui 
prisiėjus pagelbos* suteikti 
jau kaipo nužiūrėtiems bus 
kur kas prielankesni. 

Vajus Ketvirto Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Narių 
Prisirašinėjimo prasidės Ar-
misticijos dienoj, Lapkr. 11, 
ir trauksis iki Dėkavonės 
Dienos, Lapkr. 25 d. 

Vajui užsibaigus kiekvie
nas darbininkas turi sugrą
žinti vietiniems Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Skyriams 
surinktus pinigus ir visą at
liekamą medžiagą. Vietinis 
skyrįus tokiu būdu kredituos 
įvairioms tautoms pagal pri
duotas ^pasekmes. Bus taip-gi 
įduotos blankos, ant kurių bus 
surašomi visi, kurie taps na-

Seserys Kazimierietes Lietuvoje. 
(Tąsa) 

I i Vokietijos į Lietuvą. 

Pabuvusios porą dienų 
Berlyne mūsų seserys išvažia
vo į pajūrį. Jos nenorėjo ir 
negalėjo važiuoti per Lenkų 
užimtą juostą. Taigi joms te
ko laivu pravažiuoti pro Dan-
zigą. Dieną keliavusios lai
vu atvyko į Karaliaučių. Iš 
ten be kliūčių geležinkeliu at
važiavo į Eitkūnus ir Kybar
tus. 

Visi šešerių daigtai sudėti 
skryniose važiavo drauge su 
keliauninkėmis. Jos buvo ap
rašymų įbaugintos, kad įva
žiuojant į Lietuvą muito val
dininkai nežmoniškai plėšia. 
Tat visa pasirodė gryna ne
tiesa. Lietuvos valdininkai 
buvo mandagus ir teisingi. 
Jie, tiesa, liepė atidaryti skry
nias, bet sudėtų jose daigtų 
neardė nei nekratė. Patyrę, 
kad seserys nieko neveža par
duoti, o tik 4 savo namų įren
gimo dalykus, Lietuvos valdi
ninkai perleido visus daigtus 
be mokesčio. 

Dabar seserys gailinasi, 
kad per mažai daigtų tepasi-
ėmė, nes joms trūksta antklo
džių. 

Angelų Sargų dienos' vaka
re, t. y. 2 Spalio, seserys jau 
buvo Kaune apie vienuoliktą 
valandą, 

Apsirinkimas Vietos. 

Kaune iš stoties seserys tie
siog važiavo j Saulės namus 
ant Žaliojo Kalno. Tuose na
muose yra mergaičių mokinto
jų seminarija. Draugijos ir 
namų įkūrėjas prelatas Kas-
tantinas Alšiauskas išreiškė 
viešnioms, kaip visas Kaunas 
jų laukė išsiilgęs. Pasirodė, 
kad ir darbo joms prirengta, 
dusyk daugiau negu p e n o 
žmonės gali nudirbti. Penkio
ms teatvažiavus, susyk pasi
darė užsivylimas. 
Vyskupo Karevičiaus nesant 

Kaune seserys tuo ant ryto
jaus nuėjo pas jo pagelbinin-
ką vyskupą Skvirecką. Tas 
jas labai maloniai priėmė ir 
įgaliojo apžiūrėti Pažaislius. 

Pažaisliai. 
• 

(Jraržiausias pasauli je vie
nuolynas yra Certosa d Pavia 
Italijoje. Lietuvos 'didp'onis 

mene 1915 m. Tą vietą Žemai
čių vyskupas daįar, matomai, 
skiria Seserims Kasimiejie-
tėms. Jau daugelis svetimtau-
tiškų vienuolynų, net iš Ame
rikos, siūlėsi apsigyventi joje, 
bet vyskupas Karevyeius ne} 
vieniems nedavė prielankaus 
atsakymo, laukdamas pinr«o 
lietuviško vienuolyno parva
žiuojant. 

Kunigas Šova tapo įgaliotas 
parodyti seserims tą senovėje 
stebėtinai gražų, bet dabar 
apgriuvusį vienuolyną. P-as 
Romanas paskolino iš Amerik. 
atgabentą automobilį ir pate 
nuvežė seseris su vyskupo at
stovu į Pažaislį. Penkiolika 
minučių truko nuvažiuoti iš 
Kauno į Pažaislius. 

Vieta neapsakomai puiki ir 
triobų galybės. Visokiam pa
dėliui vietos užtektinai ir 
perpilnai. Aplinkui dideli vai
singų medžių daržai, toliau 
daržovių laukas ir javų sėja
mosios dirvos. Pievų, šieno ir 
gyvuolių taip-gi yra. Netrūk
sta nei darbininkų. 

Vienoje trioboje jau yra 
apsigyvenusi bernaičių prie
glauda. Našlaičių yra 25c. Y-
ra ir pradirfė 4 klesių moky
kla, į kurią iš apielinkės susi
renka apie 00 vaikų. Yra du 
mokintoju į vienas jaunas vy
rukas ir viena moteriška. 

Visos triobos išlauko yra 
baltos, bet žymiai aptriušu
sios. Langai tankiai be stik
lų. Apgedęs yra ir namų vi
dus. Per penkerius metus 
niekam negyvenant daug kas 
pagedo. Dabar viso ko patai-
synras atseitų milijcnmis auk
sinų. Reikia neužmiršti, kad 
milijonas auksinų atseina 
$13,500 dolierių. 

Nei elektros, nei gazo, nei 
vandens nėra įvesta į tuos 
namus. Norint apsigyventi 
juose, pirmiausiai reikia nors 
išbaltyti ir kakalius pasitaisy
ti, kad žiema nesušalus. 

Jeigu seserys apsigyventų 
Pažaisliuose, tai turėtų įsitai
syti automobiliuką. 5 Spalio 
Kaune Kaupuose, t. y. pas p. 
Julių Kaupą ir jo žmoną su
sirinko būrelis svečių. Atėjo 
ir seserys Kazimierietes, tik 
ne į svečius, o su reikalu. Tar
pe svečių buvo ir p. Roma
nas, Prekybos Bendrovės at-

kėtų, kad Amerikiečiai ir tą 
sudėtų. Gaila, kad Fordas 
Lietuvoje brangesnis negu A-
merikoje, bet 774 dojieriai 
Amerikiečiams butų nesunku 
sudėti. Galėtų tą padaryti 
prisiųsdami čekius į "Drau
gą. ' ' Jeigu seserys negalės vie
nos važinėti, tai pasisamdys 
vežėją už 200 auksinų į mėne
sį arba už 2 dolierių 58 cen
tus. Tai alga! 

(Pabaiga bus). 

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI. 

Dr. V. A. SZYMKEVICZ 
Lietuvi* Gydytojas, Chirurgas ir 

Akušeras. 
S203 S. Halsted St. Chicago. 

Valandos: 10—12 iš ryto 1—2 Ir 
6—8 vakare Ned. 10—12 ifi ryto. 

Tel. Ganai 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

2201 West 22-nd & So. Leavitt Sts. 
Chicago,, 

Valandos 0:10 A. M. to 12 N.< 
1:00 P. M. to 8:00 P. M. 

Pacas pirm poros šimtų me- stovas iš Bostono. Jis pasigy 
tų norėjo padaryti beveik pa
našiai. Jis aprinko neapsako
mai gražią vietą ant Nemuno 
kranto netoli Kauno ir, būda
mas begalo turtingas, nesigai 
Įėjo pinigų statyti vienuoly
nui. Triobas ir bažnyčią pas 
tutįus ten apsigyveno Kamt-
dulai. Rusijai Lietuvą paver
gus vienuoliai tapo panaikin
ti) o į jų vietą įgyvendinti pra
voslavai monachai. Tie pasi
traukė drauge su Rusų karuo-

re, kad Bendrovė partrau
kiant iš Amerikos į Lietuvą 

Klausimas: Kodėl katalikų 
kunigai, groja kozyres arba 
kortas iš pinigų iki vėlai 
nakčiai, net iki 2 valandai po 
vidurnakčio f Kaip jie gali ta 
pačia diena laikyti Mišias 
šventas? Kunigai sako žmo
nėms, kad nevalia groti kor
tomis iš pinigų, o patys gro
ja. Ar ne tie patys įsakymai 
yra kunigams ir žmonėms! 
Norėčiau tą žinoti. Meldžiu 
paaiškinti. 

Teisybės Mylėtoja. 
Atsakymas. Doros mokslas 

apie žaidimą kortomis yra 
tas pats kunigams ir šiaip 
žmonėms. Žaidimas kortomis 
taip kaip ir gėrimas svaigalų 
pats savaime nėra nuodėmė, 
bet veda į nuodėmes, kitaip 
sakant yra nuodėmės pavoju6. 
Kas geria ir nepasigeria, tas 
gali rytojui atėjus laikyti 
Mišias. Taip pat kas groja iš 
pinigų, o nesuka, nepyksta ir 
kitų nepykina, įgali po to eiti 
atnašauti Dievui auką. 

Ma neteko matyti kunigų, 
lošiančių kortomis iki antrai 
po vidurnakčio. Nei Tamista 
nerašai, ar pati matei, ar iš 
kitų girdėjai. Nesiginčydamas 
apie tai, ar būva taip ar ne
būva, aš galiu pasakyti tik 
tiek, kad Katalikų Bažnyčia 
labai, nepagiria kunigų kor
tų lošimu prisirengiančių prie 
Mišių. Jei kurie taip ir dary
tų, tai atsakomybė už tatai 
tektų jiems, o me Kataliįų 
Bažnyčiai. 

Šiaip užeiti į karčiamą nė-
ra nuodėmės, bet nuodėmė y-
ra eiti karčiamon tam, kuris 
niekad iš jos neišeina blaivus. 
Taip pat nuodėmė yra groti 
kortomis iš pinigų tam, kuris 
visuomet neiškenčia nevarto
jęs suktybės, kuris pats pyk
sta arba kitus pykina, kuris 
pasiduoda godulystės jausmui. 

nigai, taip gali apseiti visi fTeL YardJ «666 Drover su* 
turintieji priedermių pasakyti 
kitiems, kaip reikia apseiti, 
kaip ana tėvai, mokintojai, 
draugai. 

Tėvas turi teisę rūkyti ta
baką, bet tą rukimą uždrausti 
savo nepilnamečiai dukteriai 
arba sūnui nebaigusiam šešio
likos metų. Tiems rukimas y-
ra kenksmingas, o jam neken
ksmingas. 

Geriau daro tėvai, kurie 
drausdami rūkymą vaikams 
patys nerūko, taip lygiai ir 
pavyzdingi kunigai patys ne
lošia iš pinigų, nes jiems pri
semia persergėti kitus nuo lo
šimo. Kur įsiveisia kuniguose 
kortų lošimas, ten nepabuva 
dvasiški jos sutarties, ten 
silpsta ir katalikiško veiki
mo naudingumas. Už kortų lo
šimą Bažnyčia neskiria atlai
dų nei kunigams, nei šiaip 
žmonėms. Dievo teisme visi 
turėsime išduoti apyskaitą iš 
kiekvieno tuščiai praleisto 
daigto. 

Kun. P. Bučys. 

Kt 

t Phone Seeley 7439 

DR. I. M. FEINBERG 
Gydo specialiai visokias vyrų ir 

moterų lytiškas ligas. 
2401 Madi on f "f., kampas Wes-

tern A v c , Chicago. 
Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak. 

• V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas DidmiestyJ: 

29 South La Salle Street 
Kambaris 824 

Telefonas: Central 6390 

įįm>m > • » • » « « » » « « • » « » » » • • > • » ] 
Telefonas Bonlevard 0190 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

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

1—5; 7—8 P. M. 

llimillllllllHIUIIIIIIIIIIIIIIItilIlIUIIilIlIHI 
fiTel. Canal 257 ' E 

I DR. C. K. KLIAUGA § 
= LIETUVIS DENTISTAS = 
=1821 So. Halsted Si., Chicago, 111.5 
= Kampas 18th St. Ę 

iValand.: 9—12 rytą, ir 2—9 vak .5 
Tiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiifiiim 

: 

Vakarais. 812 W. 33rd St 
Telefonas: Yards 4081 

iall 

Dr. M. Stupnicki 
-3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

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

DR. S. NAIKUS 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 
Ofisas ir Gyvenimo vieta 

S252 South Halsted Street 
Ant rlriaiu Universal State Bank 

Valandos nuo 19 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomls nuo 10 iki 3. 
Telefonas Tardą £544 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1616 W. 47th St. Tel. Boul. 100 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 

vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 
Res. 2914 W. 43rd Street. 

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 209 

visą transportą Fordukų. Se- Kunigai per pamokslus nesą 
šerys paprašė, kad vieną do
vanotų vienuolynui 

P. Romanui rupi Bendrovės 
reikalai, bet jis norėjo ir se
serims patarnauti, tai sakė, 
kad joms parduosiąs automo
bilį penkiais tūkstančiais auk
sinų pigiau, t. y. be pelno. 

Tokiu būdu seserims For
das atseis 60.000 auksinų. Rei-

Saugok akrų regėjimą 

jama, kad gerbiami raštinin
kai, kurie apsiims pasidar
buoti, surašytų vardus visų 
tų, kuriuos prirašė ir pasiųs
tų šiuo antrašu: Foreign Lan
guage Information Serviee, 
1107 Broadway, New York Ci
ty, peržiūrėti ir pataisyti 
klaidas, jeigu kokios įvyktų. 
Meldžiama gerbiamų rašti-

-gi ir Europoje šelpia tūks
tančius badaujančių, sužel
tųjų prieglaudose ir ligoninė
se; suteikia mokslo apeigas 
tūkstantinėms minios pavar
gėlių Europoje. 

Be abejonės, įvairios tautos 
varys lenktynes, todėl tiki
mės, kad ir Lietuviai nes-
snaus; ir kaip visada, taip ir 

ninku darbą neatidėlioti ir šiam atsitikime pasirodys 

žymią vietą,neatsilikdami taip 
gi ir kituose pašelpos atsiti-1 riais. Pertikrinimui ir idant 
kimuose. Linksmai ir su noru išvengti klaidos, jeigu kokios 
atlikdavo tas visas gailestin- galėtų atsitikti, yra pageidau 

pasirūpinti prisiųsti čion ne-
vėliaus kaip Gruodžio 1 die
nai. Tik tokiu būdu pasiseks 
tinkamai dalyką sutvarkyti ir 
įvairioms organizacijoms ir 
jų tautoms suteikti kreditas 
pagal pasidarbavimą. 

Nariai Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus ne tik ką prisideda 
nuveiktuose vietiniuose, vals-
tybinuose milžiniškuose inie-

pirmesnėse seilėse palaikymui 
"Visudidžiausįos Motinos Pa-
šaulyje' \ 

Redakcijos prfcritfąs. 6itą 
straipsnį tyčia dedame žyraion 
vieton. Dabar mums labai 
svarbu sudaryti kiek galima 
geriausius santikius tarp A-
merikos ir Lietuvos. Raudo
nasis Kryžius geriausia tam 
proga. Jis yra tarsi lieptas 

laširdystės tiarbuose, bet taip per Atlantiką. 

ko, kad kiekvienas lošimas iš 
pinigų yra nuodėmė, nes per 
pamokslus kunigai skelbia ap
skritąsias tiesas. Per išpažin
tį kunigai tankiai sako ats
kiriems žmonėms: " Nelošk 
kortomis iš pinigų, nes tau y-
ra nulodėmė.,, Kunigai taip 
daro dėlto, kad per išpažintį 
yra patyrę iš paties žmogaus 
lupų jo nemokėjimą suvaldy
ti piktumą ir godulystę. To
kiems kortų JĮošimas yra taip 
pat nuodėmė, kaip girtuokliui 
ėjimas karčiamon. 

Kartais kunigas turi teisę 
uždrausti žmogui ir tuščią lo
šimą kortomis be pinigų. Tat 
įvyksta tankiausiai jauniems, 
nes šitie labai dažnai ir tuš
čiai lošdami įgauna kortinio 
azarto, t. y. gašlumo laimėti, 
kuris juos ateiti je padaro suk
čiais arba nelaimingais. 

Pasakę girtuokliui, kad 
jam yra nuodėmė užeiti į kar
čiamą, pasakę nesusivaldan-
Čiam, kad jam nuodėmė yra 
lošti kortomis, kunigai ne-
prastoja teisės patys arba už
eiti su reikalu į karčiamą ar
ba pažaiati priderančiai kor
tomis. Dėlto kunigų teisės ne
pasidaro* didesnės. Kafp itu-

i 

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

W. F. MONORUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Ave.t Chicago. 
kertė 18tos gatvės; I-Čios lubos 

Kambaris 14-1E-16-17 
Viršui PLATT'S aptiekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo ią ryto iki 9 
vak. Nedėliomls nuo 9 ryto iki 
12 d. 

Telef•na** Pulltnaa 859 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 So. Mlchigan Avenne 

Borland, II). 
VALANDOS: 9 ryto iki 9 

ii. P u l l m a n S42 Ir 3180. 

yutUM 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 

Dr. A* L. Yuška 
1900 S. Halsted Str. 

Tel Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki f vakaro 

Gyvenimas 
2811 W. 63rd Str. 

Tel Prospect S4SC. 

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystes. ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos Isto
rijos, geografijos, polltikinės ekono
mijos, pllietystės, dalliarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Ud 
4 valandos po pietų; vakarais nno I 
iki 10 vai. 
3106 So. Halsted St, Chicago. 

» » » » • » » • » • • • • ^ • • • ! • • » • I, • • « f | 
A. PETRAT1S S. F A B I J O N A S 

A. PETRATIS & C0. 
Mortgage Bank 

R E A L ESTATE—LNSURANCB! 
European American Bnreau 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
Lalvokortes 

NOTARUU6AS 
»Of W. 35tlt g*?. Chicago, IU. 

Telephone Bonlevard 611 

S. D. LACHAWICZ 
L I E T U V Y S GRABORJCS 

Patarnauju laidotuvėse kopigiausia. Rel 
kale meldžiu ataiiaukti, o mano darbu 
busite užganėdinti. 
2S14 W. 2Srd PI. Chicago, HL 

Tel. Canal 2100 

MAGDE. "Ak, kaip man nieiti gai
vą t libandUau visokias nuucojimut, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepaaelbipo mo tu bjauriu pleis
kanų... Man ffidm net darot,! 

MARE. "Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! žiurik, kokie mano plau
kai gražus, švelnus ir lysti, O tai 
todėl, kad ai vartoju MUFFLMSl" 

KastaiyraRJUFFLES? Ar 
tai gyduolė? N e ! ! Ar kve-
mantįs vanduo? N e ! ! RUF-
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
j but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius-plaukiii? Kas galbūt 

smagesnio už čystą neniezinčią galvos odą ? 
R U F P L B S 

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos* 
trynimos dviejų ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti 

pridėti prię^kjekvįenįf ponku^ės,' Je i 'negj^įte jht^ aptiekoie7lai 
atsiųskite 

r.TORtCHTCK * CO/. 31MJ6 fc<id«,,.N.wiroA-~-Ht 

snav A*. 

• • 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
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RACLNE, WIS. . 

Spalio 10 d. Šv. Kazimiero 
draugija laikė susirinkimą. 
Svarstant dr-jos reikalus, pri
siminta apie Lietuvos šaulius 
ir reikalą jiems pagelbos. To-
del ant vietos buvo kolekta ir 
sekantieji aukojo: 

S. Urbomas $150. 
Po 1 dol.: A. Gudžiūnas, K. 

Šapalas, A. Gabis, K. Radavi-
eia, P. Cipauskis, A. Gudževi-
čia, J . Stapanas, J . Kesmfnas, 
J . Ugenskas, D. Jackus, A. 
Sifnanavičia^ 

Viso su smulkiomis aukomis 
pasidarė $18.85. 

Aukas p. A. Gudžiūnas pa
siuntė Šaulių organizacijos at
stovui. 

Narys. 

fieldiečiai negirdi. 
Darbai . mūsų mieste * eina 

gerai. Daugiausia anglių ka
syklos. 

Veversėlis. 

CICERO, II4L. 

CICERO. ILL. 

Seniaus Švento Antano pa
rapijos beną vedė p. L. Kriš
čiūnas. Surinkime 26 Spalio 
(antradienyje) įvyko permai
nų. Organizacijos pirmininku 
pasiliko kaip buvęs kun. J . 
Vaičiūnas, muzikalę dalį yes 
p. Kruzą. Piniginius reikalus 
ir šiaip beno turtą ves pp. Sta
nislovas Karalius ir Zaura. Su 
beno reikalais dar galima 
kreiptis į p. V. Stankevičių 
1522 So. 49th court, į p. Joną 
Barčių 1337 So. 50 Ave. ir p. 
M. Dambrauską 1325 So. 50 
court. Visi gyvena Cicero, Illi
nois. Minėtame surinkime bu
vo gana daug aštrių žodžių 
tarp p. Kriščiūno ir beno na
rių. Tat visa iškilo iš p. Kriš
čiūno apsėjimo demonstraci
jos laiku 24 Spalio. 

šeštadienyje, spalio 23 d. iš 
šios kolonijos išsikėlė į Chi-
cagą plačiai žinomas darbi
ninkų tarpe darbuotojas p. 
M. Mažeika. Patogesnėje vie
toje gyvendamas, galės toliau 
lavinties ir da daugiau pasi
darbuoti Lietuvių darbininkų 
labui. 

BINGHAMTON, N. Y. 

Socijalistų ir laisvamanių 
tarpe nenaujiena, kad burdin-
geriai pavilioja nuo vyrų pa
čias ir pabėga su jomis kitan 
miestan. Kadangi ir Bing-
hamtone nemažai yra laisvos 
meilės skelbėjų, tai ir čia be 
to neapseinama. 

Štai, Spalio 21 d. žinomas 
Bingliamtone Lietuvis bedie
vis, socijalistas pabėgo su 
svetima motere, kuri sykiu 
paėmė ir sunkiai vyro sutau
pytus 3,000 dol. 

Pavyliotojas svetimos mo
teries yra sergantis džiova, 
kurią gavo sėdint karčiamo-
je ir lošiant kazyrėmis. Du 
metai atgal tas socijalistas 
kėsinosi ant p. R. Stanisla-
vaičio gyvybės. Už tai buvo 
suimtas ir pasodintas dviem 
metam kalėjimam 

Pempė. 

SPRINGFIELD. ILL. 

Šitame mieste gyvena gana 
skaitlingas būrelis Lietuvių, 
tiktai savo tarpe neturi vieny
bės. Visi yra pasiskirstę į vi
sokias partijas. 

Kai-kurie Lietuviai užsiima 
gaminimu svaigalų — moon-
shine — ir tuo daro sau "biz
nį." Bet didesnį turi nuosto
lį, kuomet valdžia suranda to
kius "b rava rus" . I r belangėj 
pasėdi ir dar turi užsimokėti. 

Dvi Lietuvės moterys dirbo 
viename viešbutyj ir pradėjo 
vaginėti. Dabar liko sugautos 
ir, žinoma, sunkiai turės at-
sirgti. 

Tokie ir panašus darbai ne 
tik jiems patiems pridirba 
nesmagumų, bet ir visiems 
Lietuviam* diaro negarbę. 

Kada mūsų tėvynė mirtino
je kovoje su žiauriu priešu 
šaukiasi pagelbos, tai spsing-

Veikėjų Sutuoktuvės. 
Spalio 13 d.. Šv. Antano ba

žnyčioje klebonas, kun. H. 
J. Vaičiūnas suteikė šliubą p. 
Aleks. Zakarui su p-le Pet. 
Tamuliunaite. Paskui pasakė 
gražų pamokslėlį pažymėda
mas jaunųjų darbštumą šioje 
kolonijoj ir išdėstė naujai už-
sidedančias ant savęs parei
gas. 

P-nas Zakaras yra L. Vyčių 
14 kuopos pirmininkas, L. D. 
S. 49 kuopos fin. sekretorium 
ir kitų draugijų valdybų na
rys. J is yra vienas iš veikliau
sių ir rimčiausių šios koloni
jos veikėjų. 

Jaunoji v ir-gi yra beveik 
visų katalikiškų idėjinių orga
nizacijų narė, kai-kuriose val
dyboje užima vietas. Bet ypa
tingai savo darbštumu yra 
pasižymėjusi L. Vyčių 14-toje 
kuopoje. 

Laimingos kloties jaunave
džiams. 

dinta veikalas. Programa pra
sidės 4 vai. po pietų. Po pro
gramos šakiai. 

Visi Lietuviai, kaip vietį-, 
niai, taip ir iš apielinkės mie
stelių kviečiami susirinkti. 

TėvynmyliB. 

RED. ATSAKYMAI. 

P-ui Valentukevičiui (Rock-
forde, 111.). Tamstos kores
pondencija ir surašąs aukoto
jų tilpo "Draugo ' ' 260 num., 
š. m. 

Trečiadienyje, Spalio 20 d. 
L. Vyčių 14-tos kuopos susi
rinkime kuopon įsirašė p-lė 
Adelė Rubliauskaitė ir p. Ant. 
Rimša. Abu yra geri tėvynai
niai. Organizacijai bus labai 
naudingi nariai. 

SKAITYTOJI) BALSAI. 
, ,, 

Broliai ir Sesutės:— 
Pakelkite savo balsą prie 

Dievo Sosto už Lietuvą! 
Šiose dienose nuliūdimas 

pripildo kiekvieną tikrą lietu
višką širdį, nes liūdna valan
da atėjo mūsų numylėtai Tė
vynei, nes nedoras priešas lie
ja kraują mūsų brolių ir tūk
stančiai jųjų žūva. Tat kiek
viena tikra lietuviška širdis 
turėtų siųsti karštas maldas 
prie Dangiškojo Tėvo Sosto. 
Bet, broliai ir sesutės, to ne
užtenka. Mes turime pakelti 
viešą visuomenišką balsą prie 
Dievo Sosto, nes tai yra vi
suomeniškas reikalas. Reika
las tautos ir Tėvynės. 

Teisybė Dievas žino ir ma
to tą baisųjį nedorumą ir ne
teisingumą mūsų priešo. Bet 
Dievas ir nori, idant mes šau-
ktumėmės prie Jo, idant pa-
keltumėm savo širdis prie Jo 
Sosto ir tai viešai. Idant vie
šai pripažintume, jog be J o 

pagelbos mes nieko negalime 
nuveikti, ir jog pergalė mūsų* 
priešų yra J o rankose. 

O, gal ta, tai ir yra prie
žastis, kad taip ilgai nedoras 
ir neteisingas priešas mus 
skriaudžia, jog iki šiol mes 
neprašėme viešai J o pagelbos. 

Todėl patarčių, kad kuo-
greičiausia eitume pagelbou 
mūsų Tėvynei ne tik medžia
giškai, bet ir dvasiškai,, o tai 
bus didžiausia ir galingiausia 
pagelba. 

Patarčia, kad Am. J i e t . 
Rymo Katalikų^ Federacijos 
Valdyba paskirtų dieną, ku
rioj po visas Lietuviškas baž
nyčias butų laikomos tam tik
ros pamaldos. Idant tos pa
maldos butų laikomos kuo įs
pūdingiausiu būdu, labiausia, 
kad majži vaikeliai dalyvautų 
tose pamaldose. 

Suvienykime savo maldas 
su krauju mūsų brolių liejan
čių ant karo lauko, ir turė
kime tvirtą viltį, jog mūsų 
dangiškasis Tėvas išklausys 
mūsų maldų ir nubaus tą ne
dorą ir neteisingą mūsų prie
šą. 

Tokios visuomeniškos ir 
viešos pamaldos priduos drą
sos ir stiprybės mūsų broliams 
kariaujantiems ant karo lau
ko. Bet labiausia pakels upą 
(dvasią) Amerikos Lietuvių 
ir imsis prie apginimo Tėvy
nės su atnaujinta dvasia ir 
uolumu. 

Tėvas Alfonsas Maria, C. P. 
— 

AR NORI DIRBTI? 
Tik tas teatsiliepia: 

Kuris nebijo ŽMONIŲ, 
Kuris turi gera pažinti APIE-
LINKEJ. 
Kuris neturi skolų, 
Kuris gyvena už Chicagos 
RYBU. 
Kuris gali uždėti menka BOND-
8A (kaucija.) 

TO ŽMOGAUS laukia alga no 
$35.00 iki $50.00 in savaitė. 

Tik 100 žmonių terėikalinga. 
PIRMIESNIEJI bus LAIMIN
GESNIAIS. 

Darbas ant visados Jusu pačiu 
mieste. 

Atsišaukite arba rašykite in 
Draugą. 

^ P A T O A y m o . 
Parsiduoda bučerne ir grocerne tu

ri būti parduota trumpu laiku, prie
žastį patirsite ant vietos. -

Atsišaukite 
4104 60. Campbell Ave. 

ANT PARDAVIMO. 
Gana pigiai dailus mūrinis naujas 

namas (bungalow), gražio j vietoj,, 
šalimais šv. Kazimiero vienuolijos. 
Greitai parduodamas. Kreipkitės: 

H. STENN, 
2643 We*t 6»th St. 

ANT PARDAVIMO PIGIAI. 
Fordo pasažierinis automobilius, 

perdirbtas ant "trucko" Smith firmoe, 
1919 metų modelio. Beveik naujas, 
nes vartotas tik apie S mėnesius. 
Stiprus, grvarantuotas dviejų tonų 
sunkenybei. Turi but parduotas tuo-
jaus. Atsišaukite pas savininką, 
2505 W. 6ft St. (ant trečiųjų lubų) 
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U, S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, ne, 
>f S. S. "SUSQUEHANNA' 

IŠ New Yorko tiesiai į 

BREMEN ir DANZIG 
Išplaukia Gruodžio 30 

Kambarėliai į Bremen nuo f 185 iki $210 { Danzig 9200 iki $225 
Trečia kliasa į Bremen $120 į Danzig $130 

Kares Tasai $5 
Atsišaukite j 

U. 9. Mail St:-^iLIp Company Inc. 
H. CLALSSEICILS & Co. Generale Vakarine Agentūra 

ĮOO North La Šalie Street, Chicago, 111. 

JAU mes persikėlėme 
į naują vietą 

\ 

4601 S. Marshfield Avenue 
Kampas 46-tos gatvės, Chicago. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

Tel. Harrison 6688 
DR. L C. BORLAND 

: 

Pr. 

DETROIT, MICH. 
I 

Detroito Lietuvių jaunimas, 
ypač L. Vyčiai, ir šiaip geri 
tėvynainiai dabartiniu laiku 
visas savo pajiegas įtempė 
darban, kad pagelbėjus tėvy
nei sunkioje jai valandoje. 

Visi pardavinėja Lietuvos 
Laisvės bonus, renka aukas 
Lietuvos armijai del šautuvių 
ir t. t. Žodžiu sakant, viskas 
daroma, kad pagelbėjus mū
sų broliams tėvynėje atsigin
ti nuo plėšikų Lenkų. 

Gaila tik, kad mųs mieste 
sumažėjo darbai, del to dau
gelis darbštaus jaunimo ap
leidžia mus ir važiuoja ten, 
kur randa darbą. 

Šiomis dienomis mūsų kolo
niją apleido vienas žymiausių 
darbuotojų, tai yra p. A. &a-
citkas. Per pusantrų metų jis 
čia pavyzdingai darbavos 
tautos labui ir veiklus buvo 
narys L. Vyčių kuopoje. 

P-as A. ŠaeLkas išvažiavo į 
Rochester, N. Y. 

Linkime jam ir tenai pa
sekmingai darbuoties tėvynės 
naudai. 

Detroito kat. jaunimas, 
netekęs daug darbuoto
jų, nenustoja vilties. Kad 
tas spragas užpildyti, jis 
dar uoliau pradeda darbuoties. 

Detroit Vyturėlis. 

E. ST. LOUIS, ILL. 

1 LIETUVOS LAIVYNAS 
, Visokį banditai ir Drigantai, lyg erkės ir vapsos zvimbia apie Lie-
rą tuvą ir geria kraują. Bet Lietuvos erkės priputusias kraujo sutraifi-

S
D kys. Nepavyks ųė dvarponiams n£ Lenkania užsėsti ant sprando 

Lietuvos žmonių. O laivynus visuomet gelbės Lietuvai atsilekti iš 
vargo ir iš pelenų. To-gi delel 

I Jeigu nori, kad Lietu\os vėliava plevėsuotų ant jūrių; 
Jeigu nori savu laivu pasivažinėti Lietuvon; 
Jeigu įdomauji už jūrine pirkly ba; 
Jeigu nori, kad i>ažtas reguliariai eitų tarp Lietuvos ir Amerikos; 
Jeigu nori, kad tavo siuntiniai ir piningai greitai pasiektų gi

minės Lietuvoje. 
Jeigu nori pat.s dalyvauti Lietuvos prekyboje ir turėti gera 

pelną; ir 
Jeigu nori prisidėti prie atkėlimo IJetuvos U bėdų ir vargo, tai 

skubinki.-* pirkti akcijas Lietuvos Garlaivių Bendrovės. -y 

Akcija su 10% padengimui organlzatyvių išlaidų (su r pliuso) kai
nuoja $33.00. Kas penkios akcijos, duoda viena baisa Lietuvos 
Garlaivių Bendrovės reikaluose. 

Lenkai ir Husai siūlosi Lietuviams su savais laivynais: ar-gl mes 
Lietuviai busime žiopliais ir remsime tuos, kurie Lietuvą nurengti 
stengiasi? Gana svetimiems dievams prisitarnavome, pradėkime 
dirbti labui Lietuvių tautos bent syk)! 

Visais Lietuvos laivyno reikalais kreiptiesi reikia pas Lietuvos 
Garlaivių Bendrovės Generalf Agentą. 

Dr. J. Šliupas 1419 N. Main Ave. Scranton, Pa. 
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20f S. State Str. Kamp. Adams 
Valand.: 1 fkl 4 po piet. Nedel. 10 
vai. iki 12 dieną. 

Lietuvis perkalbėtojas 
Sered.—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 12 

Phone Cicero 6963 

DR. A. P. GURSKIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4847 W. 14th Street Oor. 4tth Ave. 
Cicero, BĮ. 

Vai. 9 išryto iki 9 vak. Išimant 
Nedėlias ir Seredas. 
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i G-e, 
Kučia ir Kalėdos 

erbiamos Gaspadinės nešveskit metų šventės be tikro Lie
tuviško medaus, kuri galite gauti tiesiog nuo Lietuviškos Far-
mos. Mūsų medus tikrai eystas, (tyras) taip kaip pa* močiutė, 
tik pamėgink visados pirksi pas mus. Nepirk fabrično nuo 
tokio kuris po stubas vaikščiodamas siūlo. Pirk nuo Bitiniko 
tai žinosi t ikra > skoni n i cdaus. 

Taipgi skaitik ūkiška laikrašti "Amerikos Ūkininką." Už
sirašyk sau ant metu ir savo giminėm į Lietuva už kuri gau
si didela padėka. Į Lietuva tik $1.25 ant metu. Amerike $1. 

Taip pat apsigink nuo bedarbes ir brangenybės maisto pirk 
sau gera farma per Ūkininko Redakcija kurį tave apsaugos 
nuo apgavysčių ir išnaudojimu. Adresuok įdėdamas markę: 
M. W a l a n č i u s 1 1 9 W a s h i n g t o n S t . H a r t , Michigan. 
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DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 So. Ashland Avenue 
Spedjalistas 

DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGŲ 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto: nuo 
2«ikl g po pietų; nuo 7 Iki 8:10 
vakare. Nedėliomie 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

3 ~ 
Phone Canal 267 

DR. 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. 

M — - _ - - - - — * 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 8140 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, EU. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 8 po pietų, nuo 8 iki 8 valan
dą vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 887 

Lapkričio 14 d. Boheiuean 
svetainėje, 11-th ir Exchange 
Ave., bus didelis vakaras, kad 
kodaugjausia surinkti aukų 
Lietuvos gynėjams. Bus vgį-

REGISTRACIJA. 
Visų Amerikos Lietuvių Ex-Kareivių 

Visi Amerikos Lietuviai ex-kareiviai kurie tik esate tarnavę karėj 
užsiregistruokite prisiųsdami savo vardą ir pravardė ir kur tarnavai, 
nes j trumpa laiką visi žinosite kiek Lietuvių tarnavo karuomenė. 
Yra Reikalinga ne mažiau kaip tūkstantis liuosnorių Lietuvių ka
reivių suvažiavimui Washington, B. C. Lapkričio mėnesi bus pažymėta 
suvažiavimo diena priešpat atidarymą Suv. Vajst. Congreso—labiau
siai tie reikalingi kurie tarnavo frontuose ir tie kurie gyvena netoli* 
VVashingtono kad galėtu pasiekti tą miestą savo lėšomis, nes tik tada 
mes pasimatysime «u mušu gerbemu Prez. Wil#onu — Visi registruo
kitės rąžydami "taip" kurie esate liuosnoriai i Washingtoną. Pripil
dę iškarpą ir siųskite šio adresu: 

The Lithuanian Ex-Soldier Independent Bociety 
Head Qu. 3402 So. Halsted S t Chicago, HL 

Kareivių Suvažiavimas I>el Liet. Pripai. 
Vardas Pavardė 
Ar Buvai Fronte . . . . ' . 
Koki Laipsni Turėjei 
Adresas 

JOHN K U Č M A S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas Didmiestvj 
29 So. La Šalie Street 

Kam baris SI 6 Tel. Centrai 8684 
Valandos: 9 ryto iki 1 po piet 

West Sldes Ofisas 
220) W. 22-nd Street 

Kerte Leavitt S t Tel. Canal 2558 
Valandos: nuo 4 Ųci 6 po piet ir 

nuo 7 iki vakare 

Z O L ^ IR B A R Č U S 
ii 

Tel. Yards 145 
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CUNARD LINE 
Išplaukia prieš Kalėdas 

S. S. CAR0NIA, 20,000 Tonų, Lapkričio 25 
2ros Klasos Kaina $180.00 
Sčfos Klasos Kaina $125.00 

Pridedant $5,00 Karės Ta\u 

S. S. SAX0NIA 14,300 Tonų, Gruodžio 9 
Kambarių Kaina $180.00 
3cia K lasą Kaina $125.00 

Pridedant $5.00 Karės Taxų 

Didžiausi Laivai Tiesiai i HAMBURGĄ 
Sčios Klasos Kaina t Eitkūnus per Hamburg $130.40 

Pridedant $5.00 Karės Taxų. 

Mūsų Agentas randasi kiekvienam mieste. 

Automobiliai 
IR 

LIETDV0S GYNIMAS 
mmtmmmmmmm » 

: 
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DR. S. BIEŽIS. 
mErTVMįa GYITTTO*AS 

IR CmRtJRGAS 
aaei W«st SSnd Street 

Tel. Canal 6222 
Res. 3114 W. 42n4 Street yei. *mmr m*;. 

Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gynimą. 
Žaibo greitumu reikia susisiekti, susinešti su įvairiais 
centrais. Geresnieji arkliai paimti "Geležiniam Vil
kui ." Kaip žuviai vandens, taip Lietuvai reikia au
tomobilių. 

Amerikiečiai, šarvuodamii "Geležinį Vilką," pirk
dami šautuvu, prisidėdami prie steigimo Perkūno ar
tilerijos ir Erelio oro laivyno, įtaisykite Lietuvos gy
nėjams automobilių. 

Lietuvoje geras automobilius kainuoja $1,000. A-
merikiečiai, sudarinėkite tūkstantines, kablegramu at
siųskite į Lietuvių Prekybos Bendrovę Kaune ir tą 
pat dieną automobilius bus inteiktas nurodytai orga
nizacijai. 

Intaisykite automobilių Lietuvos Gynimo Komi
tetui, Šauliams ,Krašto Apsaugos ministerijai, gene-
raliam štabui, Lįetuvos Raudonajam Kryžiui ir tt. 

Kuri kolonija pirmutinė intaisys automobilių Lie
tuvos gynimo organizacijai! 

Tame reikale susižinokite su 

Lithuanian Sales Corp,, 
(LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĘ) 

414 W. Broadway, So, Boston, Mass. 
Lietuvių Prekybos Bendrovės šerininkai ypač pri

valėtų visose kolonijose šitame reikale pasidarbuoti. 

m^rm**m***lm*lmm0lm^ 
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D R A U G A S Ketvirtadienis, Lapkr. 11, 1920 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Ketvirtadienis, Lapkr. 11 d.? 

šv. Martynas Ter. 

Penktadienis, Lapkr. 12 d.. 
Šv. Martynas, pop. Livinas. 

"~ UŽDRAUST A~KILNOTf ~ 
SVAIGALUS. 

IŠ BRIDGEPOUTO. 

Sąjungietės Pirmutinės. 

Aukščiausias šalies teismai 
aną dieni}, paskelbė išaiškini
me, kad Volsteado įstatymu 
gyventojams nedraudžiama 
nuosavus svaigalus pernešti 
iš vienos vietos kiton. 

Ulinois valstijos prokuro
ras pranešė, jog tasai augšėiau 
siojo teismo išaiškinimas ne
paliečia Illinois valstijos. Nes 
šita valstija turi nuosava svai
galams patvarkyti įstatymą. Ir 
l is įstatymas aiškiai draudžia 
svaigalus kilnoti iš vienos vie
tos kiton. 

Sakoma, kad to valstijos įs-
tymo negalįs atmainyti nei 
pats augšėiausias, šalies teis
mas. 

Ki . 1 < 

MELAGIUM PAVADINA 
BANKININKĄ. 

Į Hyde Park State bankos 
prezidento Carroll nusiskun
dimus del policijos apsileidi
mo Grand Crossing policijos 
vstotie-; detektivas Twohig at
sako, jog Carroll safro pareiš
kime meluojąs, kad buk jis 
pats sugavęs vieną piktadarį. 

Detektivas sako, piktadarį 
sugavęs kitas žmogus, kurio 
pavardės jis nenorįs tuo tar
pu pasakyti. Sako, tegu Car- gaitė ir p. J. Volterienė) pri-

Lapkr. 7 d. Šv. Jurgio par. 
salėj įvyko mėnesinis A. L. 
R. K. Moterų Sąjungos 1-mos 
kuopos susirinkimas. 

Aptarus bėgančius reikalus, 
sąjungietės tarėsi, kaip pa
gelbėjus savo tėvynei jos kru
vinoj kovoj už laisvę. Susirin
kime narių buvo 16, bet vi
sos, kaip viena) pritarė kiek 
galint prisidėt ir nors porą 
šautuvu nusii>st m»c" brole
liams, kareivėliams. 

Kuopos pirmininkė p-lė S. 
Satkauskaitė inešė, kad da
vus nors kiek iš kuopos iždo. 
P-nia S. Leščanskienė, kuo
pos vice-pirm., tuoj parėmė, o 
visos pritarė ir štai keturi 
šautuvai Lietuvai po vieną 
ant kiekvienos kertės krašto, 
kuriais šaudytų paliokus — 
razbaininkus. 
Mot. Są-gos 1-ma kp. (iš iždo) 

' $10.00 
Antanina Nausėdienė . . 10.00 
Agnietė Cilienė . . . . . . . . 3.00 
Z ofia Leščauskienė . . . . 2.00 
V. Kasiliauskienė 2.00 
S. Satkauskaitė' 2.00 

Po l'dol.: O. Ramanauskie
nė, O. Paleikienė, B. Bytau
tienė, O. Balsaitė, M. Over-
lingaitė, J. Volterienė, M. 
Varkalienė, A, Valančiunaitė, 
O. Staskonienė, K. Jfirigonie-
nė, M. L. Gurinskaitė. 

Viso $40.00. 
Tuos pinigus išrinktos kuo

pos atstovės (p-lė M. O veri Ln-

roll sėdi bankos kresėj ir žiu
ri savo reikalų, bet tegu nenu-
rodinėja policijai, ką šita turi 
veikti ir tegu nesiskelbia 
karžygiu visuomenės akyse. 

To bent ir laukta. Pamė
gink užkabinti policiją. Te-
čiaus šiuo kartu prie policijos 
apsileidimo prikibo ne vie
nas Carroll, bet visa Cook ap
skričio bankininkų asocijaci-
ja. 

VERTEIVIAI PRIEŠINGI 
TRUMPINTI DIENOS 

ŠVIESĄ. 

Kuomet pakeltas sumany
mas dienos šviesos taupymą 
ateinančiais metais nuo 7 mė
nesių sutrumpinti ligi 5, prieš 
tai pakėlė balsą verteiviai. 

Verteiviai tvirtina, jog il
gesnis laikotarpis taupyti die
nos šviesą esąs naudingas vi
siems daržininkams ir patiems 
dirbtuvių darbininkams. 

ŠAUKIASI TEISMO PA-
GELBOS. 

Ateinantį pirmadienį Chica-
gos gatvekarių unijoje įvyks 
rinkimai viršaičių. 

Iškalno pramatomas trukš-
mas, kurį ruošiasi /pakelti in
surgentų frakcija, kovojanti 
prieš šiandieninius viršaičius. 

Kad teisingai pravesti rin
kimus be jokio trukšmo ir su
ktybių, unijos viršaičiai krei
pėsi apskričio teismYm, prašy
dami pagelbos rinkimų metu. 

duos per prakalbas surengtas 
Tautos Fondo Šv, Jurgio pa-
rap. svet. Lapkr. 10 d., kad 
tnomi parodžius gražų pavyz
dį kitoms draugijoms bei kuo
poms. - . 

Ši moterų grupelė yra 
branduolys prakilniausių mū
sų kolonijos moterų ir mergai
čių. Jos nei vienam tautos ir 
bažnyčios reikalui nėra atsi
sakiusios veikti bei jį remti. 

Garbė jums, sąjungietės? 
Lai ir kitos draugijos mūsų 

kolonijos paseka šį gražų pa
vyzdį sąjungiečių. 

Lietuva mirtiname pavojuje 
— gelbėkime ją! Tėmijauti. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • H 
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: 1 DIDŽIAUSIA PARODA i« GARSUS BAZARAS 

'Auš^Pan.p.Svet, 
2 3 2 3 W.23rd Place 

Bazaras bus Seredoj, Spbatoj ir Nedelioj, 

Lapkr., 10,13 ir 14, 1920 

BAZARAS i r PARODA TĘSIS 9 DIENAS LAPKR. MEN. : 

10,13,14,17,20,21,24,25,27 
SUBATOMIS IR NEDĖLIOMIS BAZARO PRADŽIA 4 VAL; 

SEREDOM1S 7 VAL. VAK. 

IŽANGA DOVANAI 
Kviečia KLEBONAS ir KOMITETAI. 

i 3 i 

m NORTH SIDE. 

D. Maksvitis $10.00. 
Po 5 dol.: J. Šalna, N. Au

gustas, J. Velisliunas, K. Vaš-
kunas. 

Po 2 dol.: P. Jankauskas, A. 
Repšis, J. Kišonas, J. Ančiu-
kaitis, J. Žukauskas.* 

Po 1 dol.: O. Brazaitienė, O. 
Petraitė, J. Čepaitis, P. Macu-
lskis, J. Kičas, B. Damilonis, 
O. Stasiūnaitienė, K. Raus-
kinienė, P. Urbunavičia, F. Ju-
škis, O. Juškienė, K. Rimkus, 
J. Skimelis, W. Juška, P. Pla-
niunas, J. Širvidas, J. Žukas, 
J. Ridišauskas, J. Raivana, J. 
Bertulis', P. Valaičiutė, P. 
Rutrimas, F. Kazlauskas, A. 
Kazlauskas, A. Oirdžiunas, A t 

(Hrdžiunas, A. įCupris, S. 
Vingelis, S. Draseika, R. Ka
ralius, T. Bičiusas, J. Sriubas, 
Sriubienė, K. Petrauskaitė, A. 
Siultskaitė, A. Nausėda, E. 
Nausėdienė, J. Bagdauskas, 
J. Stankus, A. Martišius, 2. 
Gedvilas, J. Narbutas, K. Ma-
eiukaitis, A. Matkus, J. Ruk-
štelis, A. Zidaris, Z. Adomavi-
čia, J. Vedeskis, O. Kaiduna, 
A. Valatkis, J. Dovidaitis, M. 
Lukaitis, J. Naujelis, M. Vn-
geras, B. Trečiokas, J. Šim-
kevičia, A. Kaznukas, A. Va
balas, L. Rakauskas, J. Cer-
(Ižiunas," P. Masis, A. Batčkis, 
J. Bajarskis, A. Deksnis, N. 
K:?gždienė, O. Skiulsa, A. 
Rai įanauskas, D. Dari t a* T. 
Danienė, P. Meogis, J. Vala-
šinas, J. Vainauskas, B. 61a-
juta, J. Jakaitienė, T. Kuli
kauskienė, F. Kupčiūnienė, J. 
Kupčiūnas, P. Buzmanskiėnė, 
J. Čepaitis, P. Neverauskas, P. 
Skuodis, B. Cepulevičia. 

SVARBIOS PRAKALBOS 
RENGIAMOS CHICAGOS 

KATALIKŲ VISUOMENĖS. 

Lietuvos Ginimo Reikalais. 

PENKTOS — trečiadie 
nį, Lapkr. 10, Sv. Jurgio para
pijos mokyklos salėje, Bridge 
porte. 
ŠEŠTOS — penktadienį, Lap

kr. 12, Šv. Antano parapijoje, 
Cicero, 111. 

SEPTINTOS — šeštadienį, 
Lapkr. 13, Visų šventų para
pijos salėje, Roseland, 111. 

Visos čia pažymėtos vietos 
turi rengties su didžiausiu at
sidavimu, kad atlikti savo 
priedermę del Lietuvos lais
vės. 

Visos kitos Chieagos ir apy
linkių kolionijos, turinčios no
ro prisidėti prie taip kiltos 
darbo, gali kreipties y rengi
mo prakalbų komisija, pažy
mint dieną, kurią norėtų pa 
švęsti Lietuvos laisvei. Komi
sija duos reikalingų informa
cijų ir pampins kalbėtojus. 

Gauta telegrama, kad tiks
liai kviestas iš rytų atvažiuo
ja žymus kalbėtojas gerb. kun. 
Petraitis, L. Raud. Kr. Rėmė
jų draugijos pirmininkas. 

Chieagos L. R. K. Feder. 
Prakalbų Reng. Komisija. 
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f Svarbu Bridgeportiečiams! Yra 
Rengiama Nepaprastos 

i PRAKALBOS! 
Į Seredoj, Lapkričo-Nov. 10, 1920 
j Šv. Jurgio Par. Svetainėj, 32 PI. ir Auburn A ve. 
| Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga Veltui. 
E Kalbėtojiai bus iš rytiniu valstijų, ir vietiniai, kurie suteiks gana daug žinių apie 
E Lietuvą ir jos priešus Želgowskinius. 
| Kas Lietuvis! Kas gyvas! Visi atsilankykite išgirsti svarbiu žinių apie Tėvynė. 
ntiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiitiisiiiiiiiiifiiiffiiiiiitiffiiisiitiiiiiiiiiiiiiiiissciiiiiiifiiiiiiiiiiifsiiiiiiiiitiiiiiiitiiiiiatiiitiiiiiiiiiiiifiiiitiiiiiiiff 

Dr. L L MAKARAS 
Lictuvys Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 109O0 So. Mtcklgan A ve., 
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 Iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare. 
Residencija: 10638 P e n y Ave., 

Tai. Pullmaa *i* 
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J. P. WA1TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai. Vakarais 7 iki 9. 

Nedaliomis 11 iki 1. 
4500 S. Ashland A ve. Chtcago, 111. 

Phone Yards 1053 

TeL Drorar 7042 

Dr. C. Z. Vezeliis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredorais nuo 4 lig 9 vakarą 
4712 SO. ASHLAND AVEJTUE 

arti 47-tos Gatvės 

Visij Lietuviu Domai! 

SVARBU UETUVIAMS!!! 

NORĖTA PAKELTI GAIS
RAS. 

Puikiai pavyko vakaras L. 
G. draugijos, po globa 6v. 
Cecilijos, kuris buvo Spalio 
24 d., Meldažio svetainėj, 
West Sidėj. Programa susidė
jo iš lošimo, kalbos ir dainų. 
Po lošimo kalbėjo p. J. P. 
Poška. Jis trumpa' kalba nu
piešė dabartinį Lietuvos pa
dėjimą ir karštai ragino vi
sus aukomis remti savo bro
lius Lietuvoje, kurie kovoja 
už Lietuvos laisvę. 

P-as Poška buvo Amerikos 
kareivio uniformoje. Tas darė 
didelį įspūdį. 

Pabaigus jam kalbėti buvo 
renkamos aukos. Surinkta 
$133.46. Šita draugija visados 
buvo ir yra pirmutinė tokia
me svarbame darbe. Ji bene 
daugiausia bus surinkus aukų 
L. Raud. Kryžiui. 

Visiems aukotojams ačiū. 
Ačiū taiprpat ir p. J. P. Poš
kai už gražią, prakalbą. 

Žemiau seka auk. pavardės. 
Jei keno pavardė butų netei
singai užrašyta arba pasitai-

L. Vyčių 16 kuopos svarbus su
sirinkimas įvyks, Lapkričio 10 d., 
7:30 vai. vakare. Reikės išrinkti 
darbininkai ateinančiam vakarui, 
Lapkričio 14 d. Taip-gi gauta 
svarbių atsišaukimų. Reikės juos 
aptarti. Todėl kviečiami nariai 
kaip galite anksčiau susirinkti. 
Po susirinkimo visi kartu važiuo
sime į L. Vyčių apsk. šeimini n j 
vakarėlį. Nik., rast. 

Illinois Central geležinkelio 
yarduose, ties Halsted ir Leo 
gatvių, vakar išryto pakeltajfcytų kitokių klaidų, meldžiu 

pranešti L. R K. rem. skyr. 

Lietuvos Vyčių 36 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks šiandie, 
Lapkr. 10 d., 7:30 vai. vakare, 
McKinley parko svet. Visi nariai 
kviečiami susirinkti. Reikės rink
ti darbininkai vakarui, kuris bus 
Lapkr. 14 d. Po susirinkimo visi 
sykiu važiuosime į L. Vyčių Chic. 
Apskr. rengiamąjį seimininį va
karėlį Valdyba. 

BRIGHTON PARKO LIETU 
VIAMS. 

Prakalbų Maršrutas. 
Gefbiami Vientaučiai:— 

Pradedant su šia diena, A-
merikos ir Lietuvos Audėjų 
Bendrovė iš Boston, Mass., 
laikys prakalbas kiekvienoje. 
Chieagos ir apielinkės koloni
joje. Bus aiškinama tikslas ir 
reikalingumas linų ir vilnių 
išdirbinio patiems lietuviams, 
kol svetimi tos pramonijos dar 
neužgriebė. Dalykas užintere-
suos visus tuos, kurie yra Lie
tuviai. Kas jaučiasi Lietuviu, 
tegul ateina. 

Ketverge, Lapkr. i i d., Dievo 
Apv. Parap. Svet., 18 ta ir 

Union gafc. 
Panedėlij, Lapkr. 15 d. šv. An
tano Parap. Svet. Cicero, 111. 

Prakalbų pradžia lygiai 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. 
(Apgr.) 

"Esam nuplyšę... šąlam... rūbų nei už pinigus ne
gaunam" rašo mušu broliai iš Lietuvos iš šalies kur vilnų ir linu perteklius ir kur 
rūbu industrija galėtu žydėti ir naikinti salyje pikto ir nelaimiu tęva — skurdą. 

Bet kol kas ji dar nežydi. Kodėl? Todėl kad dar daugelis iš mušu ramiai 
slysta į 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 mušu Brangiausiu Linu Mainą 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. |us, gerbiami amat-
ninkai, dirbdami j>er ilga laiką svetimiems ingijot tos industrijos žinojimą, dabar 
to žinojimo ir patyrimo reikalauja Jūsų Tėvynė. Atlikit piliečio pareigas, kelkit 
savo šalies ekonomija idlant nereikėtų gerbūvio ieškoti svetur. 

Nebūkite Be "Draugo" 

du gaisru su tikslu sunaikin
ti visų eilę vagonų su prekė
mis. 

Suareštuota du intariamno-
jū žmogeliu. 

pirm. Pr: A. Kišonui, 2016 
Wabansia Ave., Chicago. 

Pr. A. K. 
L. A. K. rem. sk. pirm. 

"Draugą" dienraštį galima 
gauti be kitų vietų ir šiose: 

J. ŽOLYNAS, 
4063 So. Maplewood Ave. 
J. SYMONAS, 

4140 So. Maplewood Ave. 
J. SMITE, 

3813 So. Kedzie Ave. 

"sr??? 
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Reeid. 1139 Indcpendence Blvd. 

Telefonas Van Boren 294 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specijallstas Moteriškų, Vyriška 

Valkų ir Tisų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 3—S 

pietų, 7—8 vak. Nedaliomis 10—1 
Ofisas t S M So. Halsted St., 

Telefonas Drorer 9698 
i IIIIIIIIIIIIUIIIIIIirilllllllllllllllllllllllllH 

1. Amerikos Audėju B-vė daro sutar-
ti su Lietuvos valdžia kad tuojaus ati-

i 
darius verpimo ir audimo dirbtuvės 
Lietuvoj. . -

2. Am. L. A. B-vės narių skaičius sie
ke iki 550 sukelto kapitalo apie 60 tūk
stančiu. 

3. Akcijos (shares) po $10.00 mažiau 
neparduodama kaip už $100.00 ir ne-
daugiaus kaip 500 šėrų. Yra inkorpo
ruota Mass. Vals. ant $100.000.00 Visas 
pamatinis kapitalas (Common stock). 

Visokus reikalais kreipkitės j cen
trą arba pas ingaliotimius 

American & Lithuanian 
; Textile Corp. 

343 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 

1. Atlaso B-vė turi dirbtuvę ir san
krovą Bostone, daro visokius rūbus, 
atidaro rūbų krautuves Lietuvių kolo
nijose. Jei Tamstai reikalingas koks 
rūbas, kreipkitės į B-vės sankrovų ar 
prie jos agento jei tokį žinot. Rūbus 
gausite gerus ir už prieimamų prekę. 
Bemkite, gerbiami, savo dirbtuvę, nes 
tuomi prigeibėsit greičiau atsiekti tą 
didelj darbą del Lietuvos rūbų Indus
trijos ir prekybos steigimo. 

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

stijoj kapitalas $200,000, šėrai COM
MON ir 8% PREFERED, "par" (orgi-
nalė) vertė $25 šėras. Vienai ypatai 
parduodama nemaži^H-4«rfp du šėrų ir 
nedaugiau kaip 200. 

3. Klauskite informacijų į Centrą arba 
pas mūsų ingaiiotiniu 

Atlas Clothing Corp. 
343 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 


