
Publlstied IKariy Micept Nandaya
□m Tmr ............................... Ift.M
HLx Moutlm .......................................................... M.00

AT KEWS-BTANDS S A OOPY

PIRKITE

LIETUVOS PASKOLOS

DRAUGAM PlW,IKHII(i tX)., Ino.. 
2334 S. Oakley Avė. Cbicago, III. LITHUAN1AN DAILY FRIEND

BONUS
- >

Fnbllsbed and dlatrlbattd permlt <>o. M8), authorlzed by the Act of October 8, 1*17, on flle at the Post Office of Cbicago, III. By the order of the Presldent, A. S. Burlcson, Postmaster General.

KAINA Q 
PRICE **

CENTAI
CENTS

CHICAGO, ILLINOIS, KETVIRTADIENIS, LAPKRITIS (NOVEMBER) 4 D., 1920.
EMTERED AS BECOįriJ-CLASS MATTER MARCH 31, 1U16. AT CHICAGO, II.LINOIS I NDErt THE ACT OF MARCU 3. 187*.

CITY EDITION •r
METAI-VOL. V. < No, 26

■

Demokratų Kandidatai Gavo 
Mažai Balsų

REZIGNAVO ANGLIJOS 
POLICIJOS INSPEKTO

RIUS AIRIJOJE.

AIŠKINASI KARO DEPAR
TAMENTAS.

Prezidentas-Elelctas Iškeliauja 
Atostogosna

REPUBLIKONŲ TOKIA 
fbLSŲ DIDŽIUMA NEBU 
r VO NUO 1888 M.

IŠKELIAUS HARDING AT
OSTOGOSNA.

LONDONAS, Lapkr. 4. — 
Kadangi žudymai policijos Ai 
rijoje kasdien didėja ir poli
cija už tai terorizuoja nekal 
tus Airijos gyventojus, atsis
tatydino iš užimamos vietos 
generalis policijos inspekto
rius Airijoje/Sir Thomas Ja
mes Smith.

Nurodo, kad dar milijonus dol. 
sutaupęs.

reikabuimų už panaudojimų i 
žemės ir kitokių įvedimų Suv.) 
Valstijų ekspedicijos metu.

Pabrangęs pragyvenimas.

Kandidatai tiesiog apsikasę 
laimėjimuose.

Paskui tik ims tvarkyti busi
mosios valdžios mašiną.

ATŠAUKTAS ANGLEKA- 
SIŲ STREIKAS ANGLI

JOJE.

Lietuviai Belaisviai Lei

Republikonų partijos laimė
jimas «nkimuose tiesiog isto
rinis. Nuo 1888 metų ta parti
ja nebuvo turėjusi tokios žy
mios balsų didžiumos už de
mokratus, kaip šitais rinki
mais. Nes kaip prezidentus busi tas-elektar

Marion, O., Lapkr. 4. — Va
kar prezidentas-elektas AVarr- 
en (1. llarding buvo tiesiog 
apsikasęs gautais skaitlingais 
pasveikinimais iš visų šalies 
dalių.

Nežiūrint to visa, preziden- 
visas savo mintis

LONDONAS, Lapkr. 4. - 
Anglekasių streikas Anglijo
je vakar formaliai pasibaigė, 
kuomet oragnizacijos vykina 
moji valdyba paskelbė atšau- 
kima streiko.

republikonas, taip ir kongre
sas savo didžiumoje bus re- 
publikoninis. Demokratų par
tijos vadai po to nepaprasto 
smūgio negali atsipeikėti ir 
neturi supratimo, kaip tas ga
lėjo Įvykti.

Dėkoja Dievui.

Prezidentas-elektas Harding 
turi 379 užtikrintus elektori- 
jalius balsus. Gubernatorius 
Cox vos 140. 12 elektorijalių 
balsų yra dar abejotinų. Va
dinasi, gal dalis jų teks ITar- 
dingui, gal kita — Cox’ui. Bet 
tie balsai neturi reikšmės di
džiumoje.

atkreipė Į reikalingų atsilsi 
po ilgos intemptos kampani
jos. Tam tikslui jis iškeliaus 
atostogosna. Tr tik sugrvžęs 
pagalvos apie sudarymą kabi
neto ir visos šalies adminis
tracijos.

Kiek patirta, kokiam laikui 
llarding iškeliaus i Texaso 
valstiją. Atsilsėjęs tinkamai 
iš ten jis keliaus Į Panamos 
perkasą. Tenai jis nori ar
čiau susipažinti su parkaso 
vedama administracija.

KALTINA PREZIDENTĄ 
W1ĮLSONĄ.

VVASHINGTON, Lapkr. 4. 
— Už nepaprastą rinkimuose 
demokr. partijos pralaimėjimą 
žinomas Bryan kaltina prezi 
dentą Wilsoną.

VVashington, Lapkr. 3. — 
Karo departamentui padaryta 
daug priekaištų, kad jis po 
karo parduodamas visokius 
nuo armijos likusius daiktus, 
visokias prekes, padaręs dide
lius nuostolius šaliai.

Karo departamentas dabar 
paskelbė, jog tie visi priekai
štai yra be pamato. Nes de
partamentas ne tik nepadaręs 
jokių nuostolių mokesčių mo
kėtojams, bet dar apie 5 mi
lijonus dolerių sutaupęs.

Karo departamento pareiš
kime sakoma, jog tie visi ap
kaltinimai nepamatuoti. Pir
moje vietoje visi turėtų žinoti 
ir suprasti, jog karo departa
mentas karo metu su paskuba 
viską pirko ir tai net pen
kiems milijonams vyrų. Taigi 
ir nenoromis galėjo isibriauti 
kokiu nors negeistinu klaidu, 
kokių nelengva apsisaugoti 
tokiuose momentuose.

Be parduotos užjuryj viso
kios medžiagos ir išrengiino 
karo departamentas dar atgal 
sugrąžino vertės $672,001),(KM).

Namie parduodant departa
mento nuosavybes departa
mentas padarė kelis šimtus 
milijonų dolicrių nuostolių. 
Taip padaryta siaučiant čia 
brangenybei ir palengvinta 
patiems gyventojams. Nes 
pardavinėta pigiai pertekliai 
cukraus. (Prancūzijai par
duota daug cukraus po 2c. 
svarui, gi namie svaarui imta 
12c.) įvairios mėsos, drabužių 
ir kitokiu daiktu.

PREZIDENTAS-ELEK
TAS YRA RELIGUINIS 

ŽMOGUS.

Sugrąžins taikos laikus.

Sugrvžęs namo prezidentas- 
elektas, matyt, tuojaus atsis-

Prezidentas-elektas savo di- į tatvdins iš senatoriaus Vietos 
deli laimėjimą sutiko be dide-' ir padarys visus pienus busi- 
lio džiaugsmo. Pasakė, kad už niąjai šalies valdžiai.
tai daugiausia reikia padėko
ti Dievui.

Per telefona Harding susi
mainė pasveikinimais ir palin
kėjimais su viee-prezidentu-e- 
lektu, Masschusetts valstijos 
gubernatorium Coolidge.

JAUNI VYRAI SKAITLIN
GAI STOJA KARUOME-

NĖN.

Kiek žinoma, pirmutinis jo 
žygis bus padaryti taiką su 
Vokietija, t y. patvirtinti Ver- 
sailleso sutarti ir pilnai per
dirbti pačią Tautų Sąjungą.

Patvirtinus sutarti šalyje 
prasidės tikrasis rekonstruk
cijos darbas. Prasidės šalyj 
naujoji gadynė, naujas gyve
nimas.

šiandie Suv. Valstijų armijo
je yra 208.781 vyras.

Pirmasis veikiąs senatorius.
Harding išrinktas preziden-

LAIMĖTA TAUPYTI 
NOS ŠVIESĄ.

DIE

Anot galutinų apskaitymų 
piliečių balsų, Chicagos pilie
čių didžiuma pravedė suma
nymą taupyti dienos šviesą 
vasaros metu.

MAŽĄJĮ BALOTĄ IŠDA- 
LIES PATVIRTINO PILIE

ČIAI.

“DRAUGAS’-’ GAVO ŽINIĄ apie Lietuvius.. 
Lenkijoje iš pirmojo šaltinio. Štai fu belaisvių laštj 
tas Anglijos atstovui Varšuvoje.

Belaisvių stovykla 
Wadovicose

Spalio 8 d., 1920.
Anglų Misijai

1

Nebuvo žinoma, karo pabaiga.
Perkant tokiai skaitlingai 

armijai visokį išrengimą, nie- 
nebuvo žinoma, kaip ilgaiKO

karas tesis. O juk prisiėjo 
viską turėti iškalno. Galėjo 
karas prasitęsti vienus ar ki
tus metus ilgiau. Štai ir turėk 
reikalingą išteklių visokių ka
reiviams reikalingų daiktų,

Prezidentas-elektas Harding 
priklauso prie baptistų bažny
čios.

Laikraštis Boston Transeri- 
pt atkartoja nesenai pasaky
tus Hardingo žodžius:

“Aš malonėčiau Amerikos 
žmones matyti religijine tau
ta,’’ sakė prezidentas-elek
tas: “Mes turime musų tauto
je atnaujinti moralybę. Mums 
reikalinga sustiprinti musų 
moralius jausmus. Aš lankau 
bažnyčia kiekviena sekmadie-

nekalbant jau apie amuniciją n! rytais, jei bunu namie. My-

Washington. Lapkr. 4. — 
Adjutanto generolo Harris o- 
fisas paskelbė, jog jauni vy
rai mielai įstoja Suv. Valsti
jų armijon. Spalių mėnesiu 
surekrutuota 17,625 vyrai. 
Taigi taiko** metu vienu mė
nesiu šitam atsitikime pada
rytas rekordas.

Gen. Harris sako, zv-
mi dalis vyrų įstoja su tikslu 
išmokti kokio nors amato. 
Nes karo departamentas kie
kvienam kareiviui duoda pro
gos lavinties visokiuose užsi
ėmimuose.

šiandie Suv. Valstijų karuo" 
menė turi išviso 208,781 vyrą. 
Kitan skaitliun ineina ir ofi- 
ciera'ų Iš tų 158,466 tarnau
ja Suv. Valstijose.

PRIPAŽINTAS PRIEIS JA 
PONUS SUMANYMAS.

Sacramento, Col., Lapkr. 4. 
— (’alifornijos valstijos pilie
čiui praeitą antradienį didžiu
ma balsų patvirtino sumany
mą, kaliuoju suvaržomos nuo
savybės teisės Japonams.

tu būdamas pilnuoju senato 
atstovu. Ligšiol ko panašaus 
nebūta. Visa eilė buvusių pre
zidentų buvo buvę senatoriais. 
Bet kuomet jie buvo partijų
nominuoti kandidatais, visuo
met rezignuodavo iš senatorių 
vietų. Tas buvo inėjęs papro- 
tin.

Tečiaus senatorius Harding 
tą paprotį sulaužė. Jis nere
zignavo iš senato prieš rinki
mus. Nei rezignavo po rinki
mų. Gal Gruodžio pirmose die
nose, kuomet prasidės kong
reso sesija, jis dar eis sena- 
tan ir tenai pagelbės senato
riams rišti kokias-nors svar
besniąsias problemas.

GRAIKAI ĮVEIKĘ TURKUS

Atėnai, Lapkr. 4. — Oncliak 
(dieki fronte, Mažojoj Azi

joj, Graikų karuonienė stirnų 
šasi Turkų naeijonalistų spė
kas, paskelbia čia ofieijaliai.

’ ‘ Tur- 
nuos-

tolius.

Pranešime pasakyta, 
kai turį labai didelius

PIRKITE LIETUVOS 
KOLOS BONŲ.

PAS

Praeitą antradienį Chicagos 
piliečiams be didžiojo balioto 
buvo paduota balsuoti ir ant 
mažojo baloto. Tai buvo ke
turi sumanymai, paliečia via- 
ntik Cbicago.

Tie sumanymai buvo: 1. Die
nos šviesos taupumas; 2. Kon
trolė privatinių bankų; 3. Pa
dalinimas miesto į 50 vardų 
ir 4. Aldermanams dviejų ar
ba keturių metų tarnybos te
rminas.

Piliečiai iš tų sumanymu 
pripažino tik 2 ir 4-ąjį.

James Barmvell, 40 metų, 
3 \Yest Harrison gat., namuo
se nusirito tropais, įsilaužė 
smagenis ir mirė.

ir ginklus.
“.Jei užtenkamo ištekliaus 

nebūtų buvę pagaminta, tuo
met butų galėję atsikartoti 
santikiai, kokie čia gyvavo 
Ispanijos-Amerikos karo me
tu ir tuomet butų buvę pakilę 
dar didesni departamentui iš
metinėjimai,” pasakyta de
partamento pareiškime.

Priskaitomas ir muitas.
Pareiškime sakoma, jog 

Prancūzijoje sukrautoji karo 
medžiaga parduota davė išvi
so $822,923,225.82. Pati viena 
Prancūzija pirkusi tos me
džiagos už $532,500,000. Be 
to, Prancūzija panaikinusi už 
tą medžiagą prigulinti jai 
muitą siekiantį $150,000,000, ir 
prisiėmusi atlyginti visą eilę

liu lankyti bažnyčią. Iš jauna
tvės buvau auklėjamas meto
distų bažnyčioje. Paskui ma
no motina perėjo prie Septy
nių Dienų adventistų.

“Paaugęs aš palikau bap
tistų bažnyčios nariu. Baptis
tų bažnyčioje esu trustisas per 
25 metus. Tečiaus mano inte- 
resavimąsis neapribuotas su 
viena baptistų bažnyčia. Aš 
myliu lankyti episkopai,! baž
nyčią. Myliu matyti ceremo
nijas.. Didžiai patenkintas esu 
lankydamas didžiąsias Rymo- 
Katalikų pamaldas.

“Manė troškimas, kad kie
kvienas žmogus Amerikoje lan 
kytų bažnyčias. Norėčiau, kad 
visi interesuotusi bažnyčiomis 
taip. kaip nuosavais reika
lais.” „ .

NELAIMINGAS SUVALKI JOS LIETUVIŲ LIKIMAS.

PAREIŠKIMAS:— <

Mes, Lietuvos karuomenės karininkai, pate 
kų belaisvėn pareiškiame: . 'č.

Lenkai, paėmę belaisvėn, elgėsi kuožiauris 
silaikydarni jokių tarptautinių teisių..Visųpįrina^ 
dė, atėmė ne tik šimelius, bet batus, kelines iru 
mušė nežmoniškai.

Vadas 2 eskadrono, 16 Lenkų ulanų pulko] 
vadą 2-jo batalijono, antro Lietuvių pulko maj< 
nauską.

Karininkus visus patalpino į abelną lagerį 
ševikais. Barakai labai nehigieniški, greta su i 
iom viso lagerio. Oras taip bjaurus, kad nėra? 
ti. Kareivius visus nurėdė. Visi be batų, be šii 
kelinių.

Artinas žiema. Jau dabar nuo peršalimo 
nės sirgti ir mirti. Kas bus toliau?

Mes, žemiau pasirašusieji, prašom Jūsų ] 
pininkavimo, kad atkreipus domę Lenkų į

Vadas 2-jo pėstininkų pulko,
Majoras Laurinaitis,

Majoras Bytautas, *
Kap. Budrys,
Kap. Virbalius,
Vyr. Leit. Gaidelis,
Vyr. Leit Vainaus 
Leit. Gražulis,
Leit. Žmuidzinavičius, 1
Leit. Mačiokas.

Buvau stovykloje Wadowice 7—8 Spalio. Mači: 
tuviais. Ašaros byra žiūrint, kaip apdriskę.

Viršuje padėtus žodžius šiandie Įdaviau Anglų 
dai ir meldžiau, kad patys nuvažuotų pažiūrėti. j

Padėtą rašteli verta atspausdinti ir išversti An 
Aš, tur būt, bėgsiu iš čia.
Vadowicose yra 37 karininkai, (tarp tų 3 gy< 

kunigas Mališauskas) ir 1500 kareivių. Apart Liet 
gybė bolševikų.

» tI

BOLŠEVIKAI PRIEŠ BA 
LAKOVIČIĄ IR PETLURĄ.

Kreipiasi į Angliją, kad šita 
neremtu tu vadu.

TALKININKAI : 
GINKLUOTI BJ

Nežinia, ką į tai 
kieti jos

jLondonas, Lapkr. 4. — So- 
vietii valdžia padarė taiką su 
Lenkija. Ton taikon intrauk- 
ta ir Ukrainija. Bet Ukrainą 
vadai, generolai Balakovich 
ir Petlura, posenovei veda 
smarkią kovą prieš bolševikus.

Tad sovietų valdžia krei
pėsi Anglijon, kad šitos vy
riausybė neremtų ir nepalai
kytų tų generolų veikimo. Nes, 
sako, tik veltui kraujas lie
jamas.

Sovietų valdžia, apie tai 
Anglijos vyriausybę painfor
mavo per savo atstovų Lon
done Krassina.

DAUGIAU NELAIMIŲ ANT 
GELEŽINKELIŲ.

Washington, Lapkr. 4. — 
Tarpvalstijinė komercijos ko
misija paskelto1, jog visoj ša
lyj anl geležinkelių 1919 me
tais žuvo daugiau žmonių, ne
gu kas metai nuo 1898 m. Tai- 
ppat daugiau žmonių ir su
žeista.

Nelaimingų atsitikimų bai
si daugybė. 1919 metais 6,978 
žmonės užmušta ir 149,052. su
žeista.

i ! <9|
Munich, Bavarija, L kr. 

i tarų 
aldži

— Čia talkininkų" 
komisija Bavarijo 
indavė reikalavimą, kad 
nuginkluotų ir palatų sa1 
miliciją. Z

Sakoma, jog BuVĄrijos v 
riausybė kreipsis Berlynan 
pareikalaus, kad pati Voki 
t i jos vyriausybė griežtai p 
si priešintų tokiam tflkininl 
reikalavimui. Nes 
milicijos organika 
*‘ei kalinga.

ORAS.
A'

savan;

Cbicago. —- Žražiiš oras 
die ir rytoj; šią 
rvtoi alščiau.

PINIGŲ Kl
Svetimų šalių

na n t ncnmStaĮę 
buvo tokia sulig.'į 
and TrūBt Co. :* 
Anubjos *l' ėiiį 
Lietuvon 10Q a j 
Lenkijos 
Vokictijo*.' 
PranoUBi i. m q 
Italijos už $L

♦ . V • Aie s f
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erata mokasl lškalno. Lal- 

[toat nuo ušslražymo dienos 
Nauji) Metų. Norint permal- 

vlsada reikia prisiųsti lr
Finišai geriausia stų- 

■kant kraeoje ar ezprese "Mo- 
der" arba Įdedant pinigu* 1 
.otų laiškų.

,ūgas” Publishing Co. 
Oakley Avė. Chieago.

ii. Roosevelt 7791.

kad Lenkai laikosi paglemžę 
Vilnių. Jie svetimais daiktais 
ilgai nepasidžiaugs. Ateis 
laikai, kuomet musų brangus 
Vilnius Lenkams atims svei
katų, ir jie tekini išdums iš 
svetimo miesto.

lškalno negalima pasakyti, 
kų duos mums republikonai. 
Bet visgi jie nebus tokie ait
rus patėviai, kaip demokratai.

Tik bukime pilni vilties ir 
darbuokimės Lietuvos naudai 
Nesigailėkime aukų.

IŠ LIETUVOS.
Rūgs, 29,

mirė
Pranešama, kad 

1920 m. Palavanėlėje 
Kun. Simonas Šultė.

Jis buvo išėjęs augštus mo
kslus užrubežio universitetuo
se ir gavo tenai teologijos, fi- 
lozofijos ir socijoLogijos dak
taro laipsnius.

Teilsies ramybėje.

DRAUGAS

Mirsim — Nepasiduosim!

VADUOKIME VILNIŲ NE 
ŽODŽIAIS, BET DARBAIS 

IR PINIGAIS.

Ketvirtadienis, Lapkr. 4, 1920

IS'

• f 1 _le Dalis 
'roškimy.

išsipildė Amerikos 
troškimai. Republi- 

partijos kandidatas, 
ren Gamaliel Harding, iš 

;tas Suv. Valstijų prezi- 
tu. Ateinančia Kovo 4 d. 
[torius Harding užims tų 
įtųjų vietų. Su tuja diena 

ip užrubežiuose ims 
►ublikonų partijos 
įja politika.

te džiaugties, kad 
tjų piliečiai su iš
gujo prezidento ne 
Tautų Sųjungos 
ta ji yra šiandie, 

tga šiandie padė- 
[rijalistinių parna- 
.iutė Prancūzų ir 

>a.^ Jpje uiei, šešė- 
rbės. Pilna tik vieno 

Igurao.
|tai demokratų partija 

siela buvo atsidavusi
ĮTautų Sųjungai. Bet 

rventojai savo balsais 
taip apgriovė, kad 

ieis išnaujo perdirbti,
Į sutiks įstoti Suv. Val- 
j
[tai ne viskas. Musų 

išsipildė tik dalis, 
d republikonai, jų 

butų mums prie- 
ikia, kad busimoji 

lies vyriausybė pri- 
tusų tautai laisvę ir 
tuvai nepriklauso- 
ent, reikia, kad re- 
išgelbėtų Lietuvų 
vergijos, kurion jų 

demokratai.
tikslui reikalingas nau- 

pasišventimas. Ro- 
partija žino, kaip 
ikos Lietuviai, uo- 
vomės tai partijai 
imus ir rinkinių 

‘tu. Paskui tegu ji patiria, 
ip mes karštai darbuoja- 
ės savo Tėvynės reikalais, 
es tarime republikonams 
įrodyti ir juos intikinti, jog 
ame ištikimiausi Suv. Vais
ių Respublikai ir jos pama
lama įstatymams; jog ger
inę ir mylime šios šalies 
vę; jog esame pasirengę už 

paguldyti savo gal- 
Ir fx>draug turime pasi- 
ti, jog nemažiau mes ger- 

ir mylime savo bran- 
įTėvvnę, kurioje Dievas 
Ingius šviesų, kur augo- 

is metus vergavome, 
bus atlikta, re- 
uatys mumyse 

Įybe> ir, be abe- 
už skriaudžia- 

Įrk> >
jietuvai pripa- 
j>mybe.

nusiminti,

mų

Kaunas. Čia pradėjo veikti 
“Antroji Savitarpio Kredito 
Draugija. ’ ’

Paskolos duos nuo 1,000 
iki 50.000 auks.

Priimant indėlius, bus mo
kama nuošimčiai.

Draugija siuntinės pinigus 
Lietuvoje ir užsienyje į visas 
vietas.

Draugija darys visas įstatų 
leidžiamas operacijas, neski
riant ir pinigų mainymo.

Lietuva didžiausiame pa
vojuje. Netoli šimto tūkstan
čių Lenkų kareivių, apsigink
lavusių Prancūzų šautuvais, 
kanuolėmis, tankomis, orlai
viais ir kitokiais karo pabū
klais, išplėšę musų mylimos 
tėviškėlės širdį — Vilnių, dar 
žengia giliau ir kitų Lietuvos 
sužeisto kūno dalių draskyti 
— eina į Kaunu, Panevėžį ir 
kitur. Taško Lenkų legijonai 
Lietuvos kraujų, jos sūnūs žu
do, ištremia juos Lenkijos gi- 
lumon, kad badu išmarinus. 
Lenkai velka musų šalelėn 
plieno retežius, kad jais musų 
rankas .surakinus, atneša bau
džiavų, kad kaip ir senovėj 
rykštėmis Lietuvius plakti, 
vėl moteris versti savo krūti
mis Lenkių — “ponių” 
nyčių maitinti.

Lietuviai, tokiai liūdnai 
musų tautai padėčiai užėjus, 
mes gana šaltai į tai žiūrime. 
Net pati Lietuvos Misija A- 
merike, kuri buvo siųsta Lie
tuvos reikalams rūpinti, nus
lydo nuo savo uždavinio; paša
liniais dalykais užsima, Lie
tuvos bonų pardavinėjimų į 
šalį padėdama. Savo prakal
bose, Misija jau visai apie 
Liet. Paskolų nebeprisimena. 
O Paskola — tai Lietuvos iš-

su-

Žemės Ūkio ir Valstybės 
Turtų Ministerijos steigia 
Belvederio dvare Žemės Ūkio 
mokyklų.

Mokslas bus teikiamas dy
kai. Taip-pat nereiks mokėti 
už butų, kuru ir šviesų. Gi už 
valgį reiks mokėti pinigais ar
ba atsivežti sau maistų pro 
dūktais. Į mokyklų priimami 
vaikinai ir merginos ne jaunes
ni 14 metų.

Liet. Steigiamojo Seimo na
riai Cepinskas, Šleževičius, 
Vailokaitis ir Soloveičik Spa
lio 1 d. iškeliavę užsienin. Ža
dėję lankyti Londonu, Pary
žių ir Romų su tikslu stabdyti 
Lenkų veržimusi į Lietuvų ir 
paskubinti pripažinimą, Lietu
vos nepriklausomybės de jure.

Kaunas. Didelė manifestaci
ja prieš Lenkus buvo čia 26 d. 
Rugsėjo. Priėmė rezoliucijų— 
atsišaukimų į visas tautas, 
protestuojant prieš naują 
Lenkų užpuolimų ant Lietu
vos. Visi išreiškė pasiryžimą 
ginti Tėvynę iki paskutinio
sios. S

Panašios manifestacijos bu
vo daromos beveik per visą 
Lietuvą miestuose ir mieste
liuose.

Daugybė jaunuolių sava
noriais stoja į karuomenę. 
Ginkluojasi merginos ir pra
žilę .seneliai.

Visų šauksmas nepasiduo
sime Lenkams — grobikams.

ganymas

Lietuvos Laisvės Paskolų, 
rinkti aukas per Tautos Fon
dų Lietuvos kareiviams, 
jiems pirkti šautuvų, kul
kosvaidžių ir t. t., iki 1921 m. 
Sausio pirmos T. F. vajuje 
surinkt kuodaugiausia pinigų.

Į Legijonų “Liuosybė ar 
Mirtis” įstojautieji turi pri
siekti dirbti iki tol, kol Lie
tuva visų savo priešininkų ne
pergalės ir būtinai turi inešt 
į T. F. 100 dol. Tų syk ir iš
eis, kad to legijono nariai ko
voja ne žodžiais, bet darbais 
ir pinigais.

Norinčius į Legijonų “Liuo
sybė ar Mirtis” įstoti nuošir
džiai prašome. '

Gale dar sykį pakartoja
me: mirsim, bet Lenkams ne 
pasiduosim ir pasirašom:

L. Šimutis,
Kun. J. Petraitis,
K. Km ši n akas,
J. B. šaliunas,
J. Tumasonis.

Išmušė paskutinė valanda, 
kurioj turime visi Lietuviai 
mesti viską o vislių į šalį ir 
stoti į žūtbūtinę kovų už Vil
nių, už Lietuvą, musų bočių 
kraujais ir ašaromis sulais
tytu, jų kaulais nuklotą že
melę. Mes esame už jurių- 
marių, toli nuo tėvynės, ir ne
galime imti kardą į rankas ir 
eiti musų brolių kareivėlių 
eiles, kurie kaujasi mirtinoj 
kovoj už savo švenčiausias 
teises, už brangiausią, turtų- 
laisvę. Bet mes galime, kad 
ir toli būdami nuo didelių 
karo laukų, būti kareiviais.

Žemiau pasirašiusieji susibū
rė krūvon ir sukurė LEGIJO- 
NĄ — “LIUOSYBĖ AR MIR
TIS.” Jau įsirašusieji į tų 
Legijonų “Liuosybė ar mir 
tis” paklojo Lietuvai ginti po 
$100.00 ir prisiekė: iki bent 
vienas ginkluotas Lenkų ka
reivis bus Lietuvos krašte, 
dirbti iki paskutiniųjų, iki 
garbingam laimėjimui, iki 
trispalvė Lietuvos vėliava vėl

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI.

Užmetimus rašo p. Getchas, 
atsakymus kun. P. Bučys.

(Pabaiga).
G. Ir matote, kad nebūčiau 

tyrinėjęs, tai ir nebūčiau ra
dęs.

B. Jei tamista tą radai, tai, 
gal, butų geriau neminėjus a- 
ną žmogelį su dvylika 'dolierių.

G. “Draugo” N. 229 apio 
siuntimą mokintinių. Dar pas 
mane nei vienas nebuvo pamo
kinti.

B. Laiško pradžioje tamista 
sakeisi net ir išpažinties bu
vęs ir išrišimą gavęs. Ar-gi 
ne prie Kristaus kunigo buvai 
išpažinties.

G. O sakai, kad ir dulkes 
nukratyti.

B. Ne aš sakau, bet V..Jė
zus.

G. Bet aš dar ir užprašau, 
kad pas mane ateitumei ir pa- 
mokintumei. Aš su mielu noru 
priimsiu ir dar automobilių 
suteiksiu. Ir Jėzus ėjo per 
miestus ir kaimus mokinda
mas. Nes ir parašyta yra, kad 
99 apleido ir ėjo ieškoti 1 
prapuolusios. O jeigu pas ma
ne neateisi, tai labiau dulkės 
prilips.

B. Kad nekiekvienas apaš
talas eitų pas visus, dėlto 
Kristui užžengus į dangų a

neplevėsuos Vilniuje ant Ge- paštalai pasidalino pasaulį.
dimino kalno!
Artimiausia Legijono “Liuo

sybė ar Mirtis” narių parei
ga eiti į-Lietuvos liaudį ir vi
somis pajėgomis pardavinėti

3.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas Didmiesty J 
20 So. La Šalie Street 

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

West Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavių St. Tel. Canal 2552 
Valandos: nuo 4 iki C po piet lr 

nuo 7 iki 9 vakare

k

Kaunas. Spalio 3 d. Liau
dies Namuose laikė paskaitą 
grįžęs iš Amerikos kun. Dr. 
A. Maliauskas.

Paskaita buvo “Apie Demo
kratinę Valstybę”. Demokra
tinė Valstybė negali turėti 
geros tvarkos, jei neremiama 
krikščionybe.

Laikys ir daugiau paskaitų.

NAUJOS PARAPIJOS SEI
NŲ VYSKUPIJOJE.

Per karą Seinų vyskupijoje 
susikūrė šios parapijos:

1. Žvilgždaičiai (žmonių 
vadinami Bliuviai), Naumies
čio pav. Klebonas kun. Ra
džiūnas.
z 2. Sutkui, Lukšių pav. Klebo 
nas kun. Riauba.

Barzdai, 
pav. Klebonas 
rauskas.

4. Alksnėnai, Vilkaviškio 
pav. Klebonas kun. Radusis.

5. Patilčiai, Igliaukos pav. 
Klebonas kun. Danielius.

6. Riečiai, Daukšių pav. Kle
bonas kun. Šeimys.

7. Elksninė dar tik tveriasi.
8. Smalininkai tarp Przeros- 

lio ir Vižainio. Klebonas kun. 
Merkelis. Šitos par. žmonės 
jau sulenkėję, bet jie dar žino, 
kad jų protėvių Lietuvių bu
tą. Kai-kurie jų klebonui taip 
yra pasakę apie savo kilimų: 
“Ar taip tolimas laikas, kad 
musų protėviai lietuviškai kal
bėjo.” O teių gyvenantieji e- 
vangelikai da ir dabar tebe
kalba lietuviškai, nors dauge
lis jau ir vokiškai yra pramo
kusių. Smarkus vokietinimas 
visu paraoėžiu buvo pradėtas 
varyt 4 ik per šį karų Vokie
čių '-.ttupacijai užėjus

Griškabūdžio 
kun. A. Pet-

Kiekvienam teko didelė dalis. 
Mes kunigai esame maži a* 
paštalų pagelbininkai, dėlto 
kiekvienas turime tik mažą da
lelę arba parapiją. Tamista 
gyveni Šv. Jurgio parapijoje. 
Jos kunigai tikrai atsilankys 
ir be automobilio, jei tik ži
nos, kad tamista jų klausai, o 
ne Biblijos Studentų, kuriems 
Kristus nedavė mokslo rakto.

G. O labiaus noriu žinoti a- 
pie tą išrišimo valdžią, kad 
kurs man kaltas, ar aš negaliu 
jam atleisti, kurs man atsi
prašo. Meldžiu man paaiškinti.

B. Tamista visuomet gali 
jam atleisti, jei jis atsiprašo. 
Gali atleisti ir neatsiprašan
čiam. Kunigas-gi negali 
skriaudėjų paliuosuoti nuo 
nuodėmės, kol skriauda neat
lyginta. Gal duoti išrišimą, 
bet, tik su sąlyga atsiteisti. 
Jei kas tos sąlygos neišpildo, 
lūs naujai padaro tokių dide
lę nuodėmę, kokia buvo skriau 
da. Padariusiam skriaudą ne
gana yra atsiprašyti nus
kriaustojo. Atsiprašius arba 
atsiteisus dar reikia išpažinti 
skriaudos nuodėmę taip kaip 
ir kitas nuodėmes: keiksmų

Laikyk savo Telefono kningą po 
ranka, kad reikalui priėjus galė
tum pasižiūrėt.

Labai tankiai prenumeratorius tiktai, 
mena telefono numerį, vietoj pažiūrėt * 
į kningą ir persitikrint. Jeigu jis ne
atminė, tai nereikalingas numeris y- 
ra pašaukiamas ir bereikalio žmogus 
sugaišinamas, ir tas pats darbas turi 
būti per nauja dirbamas.

Turint gatava Telefonų Lista dalykų 
stovio nepagerins nes kuomet nauja 
telefono kningą išeina tuomet ji rei
kia taisyti. Saugiausias ir geriausias 
būdas tai turėjimo telefono kningos 
po ranka.

CHICAGO. TELEPHONE COMPANY

-o
DR. G. M. GLASER

Praktikuoja 29 metai 
Ofisas 3149 So. Morgan St. 

Kertė 33-ro St., Chieago, UI.
SPECIJALISTAS

Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niški; ligų.

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

Telefonas Yards 687

-N

DR. S. NAIKELl?
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHI R l KG Ak
Ofisas lr Gyvenimo vieta 

3252 South Halsted Street 
Ant viršaus Universal State liauk 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 3. 
Telefonas Yards 2M4

Ti

Baisus Prekių Numušimas!
ii Progress” Vyru fieverykai Atpiginti!

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

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

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

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

Atminkite kad tai bus tiktai per 10 dienų. Ateikite 
pasipirkti arba orderiokite laiškais. Pagelbėkite mums 
tuomi darbų Lietuvoj.

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

Fabrikos Antrašas:

PROGRESS SHOE MANUFAGIURING GO,
88—92 Spark Street, Brockton*Montello, Mass.

Krautuvės Randasi Po Sekančiais Adresais:
WORCESTER, MASS. Kamp. Laffayette ir Millbury St. 
NASHUA, N. H. 10 High Street.
CHICAGO, ILLINOIS. 763 Milvvaukee Avenue.
CHICAGO. ILLINOIS. 3313 So. Halsted Street.
NEW HAVEN, CONN. 894 Grand Avenue.
SOUTH BOSTON, MASS. 377 Broadvvay.
BROOKLYN, N. Y. 197 Grand Street.
BALTIMORE, MD. 702 W. Baltimore Street.

paleistuvystę ir t. t. Skriaudą 
gali atleisti nuskriaustasis, 
skriaudos kaltę gali atleisti 
tik Dievas ir tie, kuriuos Die
vas įgaliojo.

PENKTDALIS VAIKŲ, LAN 
KANČIŲ MOKYKLAS 

< TURI AKIŲ LIOAS.

(Prltilųita Ifl Am. Raud. Kryžiaus)

Beveik dVidežiiuto nuošim
čio vaikų, lankančių mokyk
las, akių priežiūra prigulinti 
nuo tėvų apleista. Taip pra
nešu J. H. Berkowitz, kurio 
raportas tuoj bus skelbiamas 
Suvienytų Valstijų Viešojo 
Mokslo Biuro.'

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po nnm.

4729 So. Ashland Avenue
Specij alistas

DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:80 

J vakare. Nedėliomis 10 iki 1.
1 Telefonas Drezel 2880

^Sį£žs==£S£ž==š5SS£S=£=====ia=i=====i=įšž>’

“ TeL Drover 7042

B>n°. C. Z. Vėzdas
LIETUVIS DENTISTAS 

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

arti 47-tos Gatvės
=====

J. P. WA1TCHES 
ATTORNEY AT LAW

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai. Vakarais 7 iki 9.

. Nedėliomis 11 iki 1. «
£4509 S. Ashland Avė. Chieago, IU.' , 

Phone Yayds 1053

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032

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

Phone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1821 So. Halsted Street 

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

U

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvys Gydytojas lr Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Mlcliigan Avė., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare. 
Residencija: 10538 Perry Avė., 

Tel. Pullman 342

/£===
Betyrinėjant dalyką suras

ta. kad šis apsileidimas nuo
lat, didėja. Išėjimo kitokio ne
bus kaip tik akių priežiūros 
dalyką paskaityti mokyklos 
prižiūrėtojų užduotim. Idant 
pasekmingai pasitikti ir atlik
ti šią naują užduotį, būtinai 
reikia mokytojams ateityje ne
tik gydyti, bet ir visomis pas
tangomis darbuotis suradimu 
tų trukumų, o svarbiausia už
duotis rasis tame, kad pra
šalinus priežastis, kurios tuos 
trukumus sudaro, tuomi daug 
prisidedant ir. sulaikant mo
kinius nuo pasisekimo moks
lo srityje.

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisų | People Teatrą 

1616 W. 47tfi St. Tel. Ronl. tflO 
Valandos:.l.iki 3 po pietų. 6 Iki 8 

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

Nuo i*yto iki piet.
Tel. McKlnley 263

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Ręski. 1139 Independenee Blvd. 

Telefonas Van Buren 294

DR. A. A. ROTH,
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Hpeeljalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų-chroniškų ligų 

-VALANDOS: JO—11 ryto 2—S po 
pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 
Ofisas 3364 So. Halsted St., Chieago 

Telefonas Drover 9693 
fe'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlHlB
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LIETUVIAI AMERIKOJE.
ir linksmai 
Valentukev 
Steponaiči 
tų pariiijlti

DRAUGAS

RACINE, WIS.

Kiekviena Amerikos Lietu
vių kolonija šitame svarbiame 
tėvynei momente kelia pro
testo balsus prieš amžinus 
mus priešus, Lenkus, kurie, 
ponų vedami, veržiasi Lietu
von, kad užėmus jų ir vėl ga
lima butų baudžiavų įvesti.

Musų broliai Lietuvoje jau 
grumiasi su dvarininkų-išga- 
mų vedamais legijonais ir gi
na šalies laisvę. Mes, Lietu
viai, gyvendami laisvoje ša
lyje, ir-gi nenorime, kad Len
kų imperijalizmas pavergtų 
Lietuvos žmones. Ir mes padė
sime jiems apginti tėvynės 

daisvę.
\ mies, amerikiečiai,

Aliai galime pagelbėti 
ms Lietuvoje. Vienas 

1 būti atsakymas:—au
komis ir paskola.

Kacino Lietuviai savo parei
gas išdalies kaipir atlikę, 
nes jau paskolų nio Lietuvai 
$16.000. Bet maža to. Tų su
mų mes turime padvigubinti, 
nes tai mus pačių yra gyvas 
reikalas. Mes turime da dau
giau skolinti. Ir galiu tikrin
ti, kad Racino Lietuviai, ma
tydami tėvynę pavojuj, sko
lins.

Skaitant skaudžias žinias 
iš Lietuvos, kad Lenkų legijo- 
nai veržiasi gilyn į Lietuvų, 
skriaudžia mus žmones, atim
dami jų paskutinį turtų, pa
likdami be duonos kųsnio; gir
dėdami Lietuvos valdžios per 
ašaras šauksmų į amerikiečius 
greitos pagelbos, užsidegė Ra
cino Lietuvių kraujas ir vi
si pasiryžo gelbėti savuosius 
nuo nešamos Pilsudskio bau
džiavos.

Spalio 25 d. bažnyčioje, po 
pamaldų, kun. A. Daugis pa
davė parapijonams mintį, kad 
butų įrengta protesto demon
stracija arba sušauktas ma
sinis susirinkimas visų Raci
no Lietuvių, patardamas 
trečiadienio vakare susieiti 
visų dr-jų pirmininkams ir su
daryti pienus.

A. L. T. S. 35 kp. laikyda
ma tų pačių dienų susirinki
mų ir-gi pritarė kun. Daugio 
minčiai. Pritarė ir L. L. P. 
bonų stotis savo susirinkime, 
Spalio 26 d.

Spalio 27 d. susirinkimas 
įvyko parapijos svetainėj, ku
riame dalyvavo visos dr-jos,

. pritariančios Lietuvos reika
lams.

Trumpa prakalba kun. A. 
Daugis paaiškino kritiškų 
LietuvoS padėjimų ir kvietė iš 
susirinkusių išrinkti valdybų 
surengimui protesto demons
tracijos.

Pirmininku liko išrinktas 
Tadas Varanis, rašt. M. Kas
paraitis. Išrinkus valdybų, 
prasidėjo tarimai. Prakelta 
klausimas, kas geriau ‘butų: 
protesto demonstracija, ar 
mass-mitingas. Nutarta įreng
ti didelį mass-mitingų ir pa
kviesti gerus kalbėtojus. Taip
gi išnešti protesto rezoliucijų 
prieš plėšikus Lenkus. įrengi
mui mass-mitingo sudaryta 
komisija iš sekančių veikėjų: 
J. Pilipavičio, kun. A. Daugio, 
M. Kasparaičio, J. Rumbučio, 
J. Balčaičio, A. Klapatausko.

Susirinkimo vedėjas T. Va- 
ranis priminė, kad tuščiomis 
kišenėmis negalimų bus su
rengti. Reikalingi pinigai. 
Tat parinkta aukų: Aukojo:

Po 2 dol.: T. Varanis, A. 
Jalinską*, J. Kesminas, Ad. 
Edželis, A. Klapatauskas.

A. Bukšnis $1.50.

Po 1 dol.: J. Pilipavičių, J. 
Balčaitis, S. Urbonas, P. Žu
tautas, J. Vieta, A. Bobelis, D. 
Daukšas, A. Tuirbutas, A. Tau 
jenis, J. Tauškela, M. Kaspa
raitis, Fr. RadzeviČia, J. Sta- 
ponas, A. Zičevičia, P. Čepo- 
kenas, J. Žutautas, M. JLeu- 
danskas, J. Bakutis, J. Laz- 
dauskas, kun. A. Daugis, D. 
Jackus, J. Rumbutis, J. Ma
linauskas, P. Atkučiunas, P. 
Andrijauskas, A. A. Gudžiū
nas, A. Grabauskas, T. Balec- 
kas, J. Brazauskas, Ad. Siina- 
navičia.

Viso aukų surinkta lygiai 
$50.00.

Užbaigus susirinkimų, ko
misija tuojaus pasidalino dar
bus: tų patį vakarų parašy
ta kalbėtojams pakvietimo 
laiškai ir paimta įžymiausia 
Racine svetainė, kurioje kalba 
tik Amerikos didieji valdi
ninkai. •

Šiuomi pranešu visiems Ra
čiuos Lietuviams, kad mass- 
mitingas rengiamas Lapkričio 
7 d., 2 vai. po pietų didžiau
sioj svetainėj — Danisli bro- 
tlier Hud Hali — prie Wash- 
ington Avė. ir 6 gatvės. Įžan
ga visiems liuosa. Bus įžy
mus Lietuviai kalbėtojai, ku
rie žino visus Liet. reikalus.Be 
abejo, malonu bus mums išgirs 
ti, kaip stovi dabar Lietuvos 
reikalai.

Apart Lietuvių kalbėtojų, 
yra pakviesta ir Racino mies
to majoras ir keli augšti val
dininkai.

Šis susirinkimas ir prakal
bos bus istoriškos reikšmės. 
Jose galima bus ir šautuvų 
nupirkti Lietuvos kareiviams, 
kad galėtų ginties nuo užpuo- 
lusio Lenko.

Visi vyrai, moterys ir mer-į 
ginos turime ir privalome da
lyvauti tose prakalbose, Lap
kričio 7 d. Eikite patys ir ra
ginkit savo pažįstamus. Tas 
ne Lietuvis, kuris galėdamas 
nedalyvavaus tame iškilmin
game susirinkime, kur bus 
priimta protesto rezoliucija. 
Tegu žino visas platus pasau
lis, kad Lenkai mus žudo ir 
nori pasisavinti Vilnių.

Šalin Lenkai iš Lietuvos!
M. Kasparaitis.

DETROIT, MICH.

ekučiavosi. J. 
užsiminė p. 

ar negalima bu- 
aukų Lietuvos

Šauliams. Šis tuojaus ir pra
bilo į sėdinčius svečius, kad 
šiek tiek sudėtų aukų. P-as J. 
Valentukevičius perskaitė T. 
Fondo Centro raštininko laiš
kų ’A* atsišaukimų kas link 
daba/tinio Lietuvos padėjimo. 
Paskui p. J. Andrukaitįs pa
ragino šviečiu^ paremti gera 
sumanymų. Taip pat ir p. R. 
M. Kalinauskas trumpais žo
džiais paragino svečius kiek 
kas gali paaukoti. Visi svie- 
čiai pritarė šauksmu: “valio 
laisva ir neprigulminga Lietu
vų ir jos narsieji šauliai, Tė
vynės gynėjai. Tegul už musų 
dolierius bus nupirkta Lietu
vos šauliams šautuvų. O jie 
jau žinos kaip apseiti su tais, 
kurie kėsinasi pavergti mus 
tėvynę. Lietuvos šauliai pa
darys tų Lenkų arui, kad jis 
pilvu šliauž atgal do Varša- 
vy.”

Po tokių išsireiškimų pra
sidėjo aukojimas.

Pirmutinis paklojo J. An
drukaitis $5.00, antras J. Ju- 
siavičius $5,25.

Po 3 dol.: P. Jomantas ir P. 
Kalatkienė.
. Po 2 dol.: P. Budvidas, J. 
Kaciuciavičius ir J. Budrevi- 
čius.

R. M. Kalinauskas $1.50.
J. Buišas $1.25.
Po 1 dol.: J. Užubalis, Sta- 

kauskienė, P. Steponaitis, J. 
Valentukie virius, S. Stošku- 
nas, M. Levickaitė, U. Levic
kaitė ir O. Levickaitė.

Viso suaukota $33.00, kurie 
tapo perduoti vietos T. F. 44 
skyrio iždininkui J. Valentu- 
kevičiui, kad pasiųstų Cen
tram Aukos jau pasiųstos.

Visiems aukotojams širdin
giausias ačių.
T. F. 44 sk. iždininkas,

J. Valentukevičius,
627 Island Avenue,

Rofckford Illinois.

KAS RADOTE
Auksini medali keli su len

ciūgėlių, kuri aš pamečiau ne- 
dėlioj Spalio 31 d. 1920 per 
demonstracija 7-tb Regiment 
Svet. 34-tos ir Wentworth A v. 
Busiu labai dėkinga tam ku
ris sugrųžins, nes tai man bu
vo duota dovana. /

A. Vaičiulis,
5035 S. Elizabeth St. Chicago.

VISKAS KAS GERIAUSIA.
Kuomet nueini į marketų tu 

visuomet nori pirkti geriausių 
dalykų kokis tik randasi. 
Taip-pat turi žiūrėti kuomet 
perki vaistus. Visuomet reika
lauk vaistu kurie yra žinomi 
kaipo geriausiais, ir kurie su
teiks Jums tikra pagelbų. Ne- 
uropin Stomacli Bitters neturi 
sau lygaus vaisto dėl negru- 
muliavimo, neturėjimo apeti
to, galvos skaudėjimo, ir tt. 
Imant reguliariai prieš valgi 
pagelbės sugrumulioti valgi 
kaip reik, taip kad Jus jausi
tės visai kitaip atsikėlęs iš
ryto. Visuomet turėk vienų, 
buteli po ranka, taip kad rei
kalui praėjus butų galima tuo
jaus vartoti, nusipirk .tuojaus 
nuo savo-vaistininko Neuro- 
pin Stomach Bitters arba ra
šyk tiesiai pas J. B. Scheuer 
Co. 17 Austin Avė. Chicago, 
III. (Apgr.)

REIKALINGA.

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

THE STAR

Iz. Nausieda, savininkas 

4605 S. Ashland Avė. Chicago.

Reikia merginos prie namu darbo. 
Maža šeimyna valgis ir kambarys su 
visais patogumais. Kreipkities:
2922 W. 43 St. Tel McKInley 3287

a
Phęne Seeley 74811

DR. I. M. FE1NBERG
Gydo spocialtai visokias vyrų 

moterų lytiškas ligas.
8401 Madison St., kampas Wes- 

tem Avė., Chicago. 
Valandos: 2—4 po plet; 7—9 vak.

1 

Ir I

A. PETRATI8 S. FABUOMAS

k. PETRAT1S & CO. 
Mortgage Bank

REAL ESTATE—INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus, Parduoda 
Lalvokoiteo 

NOTARU U ŠAS
809 W. 85th g?. Chicago, HL 

Telephone Boalevard 011

DR. S. B1EŽIS.
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street 

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

Tel. McKInley 4988
te^^ssssasssssgsaags

s V. W. RUTKAUSKAS
I ADVOKATAS

Ofisas Dldmlestyj!
I 29 South La Šalie Street 

Kambarts 324
Telefonas: Central 4390

■■ita
Vakarais, 812 W. 33rd St.

Telefonas: Yards 4681

PHILADELPHIA, PA.

Paieškau kambario West Sides 
apielinkėj prie katalikiškos šeimy
nos. Geistina kad šeimininkė galėtu 
ir valgi pagaminti. Turintieję kambari 
malonėkite pranešti pažimedami rai
dės P. G. į

“Draugo” Administracija 
2334 So. Oakley Avė. Chieago.

■■■■■■■■■■

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins visų akių 
tempimu kas yra 
priežastimi skąudė- 
jirno galvos, syaigif- 
lio, aptemimo/ ner- 
votumų, skaudančius

ir užsidegusius karščiu aklų kreivos akys, 
katerakto, nemiegio; netikras akis indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. 
Nedėllomls nuo 10 iki 1 vai. po pietų.

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
Telefonus Drover 96M.

MUZIKA
8va..

LIETUVIŠKŲ ŠOKIŲ GAIDOS 
VISOKIEM INSTRUMENTAM
Taip-gi parduodam styginius ir 

pučiamus instrumentus. 
Reikalaukite kataliogo.

V. NIOKUS,
10803 So. Wabash Avenne

X-

CUNįRDLINE
HAMBURGU IR LIEPOJU

Per Anglija

Acąuitania .............. Lapkr. 23

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

Atsišaukite į arčiausia 
Cunard Agentą,

umumiNllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllltl
Pitone Boulevacd 491

| Ashland Jewelry Mnsic Stori
Specijales Columbia E 2 G 

uola su 12 rekordų $126.50. Specijab 
Grafonola su 12 rekordų $1 
Cash ar ant išmokesčio. Naujausi 
viski rekordai.

Dideliame pasirinkime auksi
niai laikrodžiai, deimontai, žie
dai ir kiti auksinai dalykai.

4537 So. Ashland Avenue 
E Chicago, III.
4;hiiiiiiiiitmiiiiiiiiiiiiiimiimiiiimiiimiiiiiiiii!iiiiiiiiiii:imiiimm

EA-TE-f QUiCKLY

Capudhį
PAMĖGINK IPAMĖGINK. 

10c-30c-60c Buteliai ar I 
LABAI GEROS OKI

GALVOS SKAUDĖJ]

Piliečiai ir pilietės! Labai 
liūdnos žinios ateina iš musų 
tėvynės, Lietuvos. Kraugeriai 
Lenkai vis gilyn ir gilyn ver
žiasi į Lietuvų, nešdami Lietu
vos darbininkams vergijų. Ir 
mes, gyvai atjausdami savo 
tėvų, brolių ir sesučių skriau
das, nesykį klausėme savęs: 
Kas bus su Lietuva?
Kad šitų klausimų tinkamiau 

atsakyti, vietos L. L. Pasko
los komitetas rengia prakal
bas Lapkr. 7 d., 6:30 vakare,
I. A. S. svetainėje, prie 24 ir 
Mieliigan gatvių. Kalbės p.
J. Vileišis, Lietuvos atstovas 
ir kiti. Todėl vist detroitiečiai 
ateikite ir išgirskite, Lų jis 
pasakys apie Lietuvų.

K. Žnuolis, stotis sekr.

Spalio 21 d. turėjome gar
bę girdėti kun. A. Vilimo 
prakalbų Lietuvių Muzi kali
nėje svetainėje. Dideliai nau
dinga yra girdėti tokių pra
kalbų, nes tai yra ugnis, ap
šviečianti ir sušildanti. • Ap
šviečianti kas link tėvynės 
reikalų, sušildanti tėvynės 
darbui. Lietuva nežus turėda
ma tokių prakilnių ir galin
gos dvasios .sūnų. Kurie gir
dėjome, gavome naujas jie- 
gas tverti darbe dėl tėvynės. 
Aukų T. Fondan sumesta apie 
$90.00.

Gražias eiles padekliamavo 
ponia Julė Poškienė.

K. K. J.

Parsidupda labai pigiai, Mūrinis 
—Medinis namas, ant vieno loto. Sa
vininkas turi apleisti šitą. šalį—atsi
šaukite tuojaus. Namas yra 956 W. 
36 St. Klauskite apie išlygas

960 W. 36 Street

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.

K-

8-

Telefonas Boalevard 9109

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

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

1—6: 7—8 P. M.

ROCKFORD, ILL.

Pavyzdingos krikštynos, 2,200 
auksinų Lietuvai.

Spalio 17 d., š. m., įtp. J. ir 
O. Jasiavičių dukraitės buvo 
krikštynos, kuriai duota var
dus Kristina, tunais buvo p. 
Juozas Andrukaitis ir p-lė M 
Levickaitė.

Susirinkusieji svieoiai su
sėdę apie stalų užkandžiavo

Tel. Boulevard 4568 Drover 8448
Dr. V. A. SZYMKEVICZ

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 
Akušeras.

3203 S. Halsted St. Chicago.
Valandos: 10—12 Iš ryto 1—2 Ir 
6—8 vakare Ned. 10—12 Iš ryto.

►8

S. D. LACHAWICZ
LIETUVYS GRASOMUS

I
Patarnauja laidotuvėse koplglaoala. Rei
kale meldžiu atsiSaukti, o mano darbu 
busite užganėdinti.

2314 W. 23rd PI. Chieago, IU.|
Tel. Canal 2199

E9B
DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE RHIGA60JE

HL QUB8N KONCBRTINA: *>

NLM0KCS1 PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena U didžiausių Chicagoje
Parduodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, Silabi
nius ir deimantinius ; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir- 
bysčių. Balalaikų, gitarų ir amuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonai: DROVER 7309

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii

I UETUVOS PREKYBOS IR PR

BANKA■s
i
s ir jo skyriai

Vilniuj Panevėžyj Šiauliuos
Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj
kogreičiausia išmoka pinigus pasiustus p**/: 
TURĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, 
nigus L. P. P. Bankan. Ten .gausi 

7% padėjus 2 metams
5% ” 1 ”
3% ” neapribuotam laikui.

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie 
s jimų banke duoda Banko agentūros vedėjas
! M. NARJAUSKAS
| 747 BROAD STREET, NEI

TiiiiuiiiimiiiiiiJiiiiiimiiuiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Užsiprenumeruok“
Dr. J. J. Bielskis, grįždama^ iš Lietuj 

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų.
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., prac 
tusias i*. ..s 1: Č.L ,u us v..sua. JLiat
iliustracijomis puošime kiekvienų “Vyties” nuffl

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliust 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turi n i n| 
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustraciją

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningų 
gamtų.

Mėgi Lietuvų, nori pasigrožėti jųja — 
“Vytį.” Prenumeratos kaina: Metams $2.50.

“VYČIO” Administracija 

3261 S. Halsted S t. Chi<

T1
. . REGISTRACIJA.

Visų Amerikos Lietuvių Ex-Kareii
Viai Amerikos Lietuviai ex-kareiviai kurio tik e >to t4|

užsiregistruokite prislėgdami savo varda Ir pravardė ir 
nes j trumpą laiką visi žinosito klek Lietuvių tarnavo 
Yra Reikalingu na mažiau kaip tūkstantis liuosnerių 
reivių suvažiavimui Washlngton, D. C. Lapkričio mėnesi 
suvažiavimo diena priešpat atidarymą Suv. Valui Cons 
šiai tie reikalingi kurio tarnavo frontuose ir tie kurie
VVashtngtono kad gulėtu pasiekti tą miestą savo lėšomis, 
mes pasimatysime su musu gerbemu Prez. Wilsonu — Vk 
kltės rašydami "taip" kurie esate liuosnartal i \V;shln| 
dę iškarpą ir siųskite šio adresu:

The Lithuanian Ex-Soldier Indepent 
Head Qu. 3402 So. Halsted St.

Kareivių Suvažiavimas Del Liet-
Vardas ................................................... Pavardė . j
Ar Buvai Fronte
Koki Laipsni Turėjel 
Adresas ...........................ii A4r■■■

reikalus.Be


>S LIETUVIŲ RYMO KATALIKŲ DRAUfl- 
BEI ORGANIZACIJŲ DOMEI.

DRAUGAS

Iš CHICAGOS LIETUViy 
KOLONIJŲ.

Iš TOWN OF LAKE.

IŠ T0WN OF LAKE.

Ketvirtadienis, Lapkr. 4, 1920

raugijų valdybos ir atskiri darbuotojai kviečia* 
ie sąžinės balso į netikėtai šaukiamą susirinkimą 
j, Lapkričio 5 d., 7:30 vai. vakare, Dievo Ap- 
pijos svetainėn, prie 18-th ir Union gatvių, 
irstoma tokie klausimai, kurių nei valandėlei 
ėti.

A. L. R. K. Fed. Chi. Apskritys.

HICAGOJE.
KOS ŠVENTĖS.

lįs, Lapkr. 5 d., 
is, pr.
r, 'Lapkr. 6 d., 
ts.

ŽMOGŽUDŽIUI PASKELB 
TA TEISMO IŠTARMĖ.

Bus patrauktas teisman dar už 
nužudymą kito žmogaus.

liJGSMO THOM- 
Ffe AKCIJAI,

senai taip smar
so nugalėti.

»je, tai]) visoj 
tijoj laimėjo re- 
irtijos kandidatai, 
abemątorium ir 
cipaliu teisėju, 

laimėjimo re- 
neturėjo. Ly

dą partija se- 
s; tokį skau- 
Scy.

paaiiją de- 
labai smarkiau 

avo žinomas
Lewis, kurs

gubernatorius, 
smarkiausioji 

įei gązdinimai re- 
'hepabaidė’ 'pilie
tinė paprastą de- 
įbą ir nesiėmė to

jkratų kandida-

’AS 10 METŲ 
LIKAS.

Gari Vanderer, kurs nužudė 
savo moterį ir nežinomą žmo
geli, vakar išnaujo buvo pris
tatytas kriminalin teisman ir 
teisėjas Pam perskaitė jam 
teismo ištarmę. Jis nubaustas 
25 metais kalėjimo.

Teisėjas pareiškė, kad gana 
lengva bausmė žmogžudžiui. 
Bet jis kitaip nieko negalįs pa
daryti. Tokią bausmę jam už
dėjo prisiekusieji teisėjai. Tai
gi teisėjas per^aitė tik pri
siekusiųjų tei’jij padarytą 
ištarmę.
Vanderer’o advokatas Sliort, 

kurs pačios valstijos buvo pa
skirtas ginti žmogžudį, krei
pėsi į teisėją jį paliuosųoti 
nuo tolimesnės pareigos. Nes 
jis savo atlikęs'lr turįs apleis
ti miestą.

Teisėjas jo nepaliuosavo. 
Pasakė, kad tame klausime 
pasitarsiąs su vyresniuoju tei
sėju ir su naujai išrinktu val
stijos prokuroru, teisėju Cro- 
we.

Valstijos advokatai pranešė, 
jog Vanderer bus patrauktas 
kriminalin teisman dar už nu
žudymą nežinomo žmogaus.

vieno šoferio.

PAMESTA BOMBA AP
GRIOVĖ NAMUS.

A. Be\y, 7801 
n t kampo Hals- 
vių važiuodamas 
u važinėjo Samu- 

metų, 7311 So. 
t. Vaikas mirė 
ligoninėj. Gy-

irelhvotas. 
ame mieste pa- 
iliaus šoferio, 

Charles Te i t 
»US.

'AS RUSAS 
[8TAS.

ir Ištardytas 
ls Cbarlės Bra- 

tuotas priskaito- 
liknliĮ. Eederaliai 
Įtojasi susekti, ar 

m nebus pųį#»i- 
>nibų plaišinimo 
jCbicagąįe.

Pamesta bomba plyšdama 
apgriovė visą priešakį depar- 
mentinių namą po num. 3710 
G rand boulv.

Žmonės nepažeisti. Apačio
je gyveno dvi šeimynos juodų 
'žmonių. Nuostolių padaryta a- 
pie $1,000.

PAS PERGREI 
ivęs.

UŽTIKO PLĖŠIKUS PRIE 
“DARBO.”

Plėšikas Stanley Macbowi 
ec, 18 metų, 1341 Chapin gat., 
su kitu savo sėbru viPhoje 
gatvėje užpuolė žmogų su api
plėšimo tikslu.

Užpultas žmogelis nenorėjo 
pasiduoti. Tad buvo permuš
tas.

Tai pamatė praeinančiu du 
detektivu. Machowiec suim
tas, kitas pabėgo. ,

TALKININKAI NEDUODA 
VIETOS RUSAMS PABĖ 

OĖLIAMS.

I/Ouis Filcher, 
^Clyboum avė., 

-l automobiliut, 4
n0po šaukia- 

io, bet dar

Perskaičius “Lietuvio” 
straipsnelį, tilpusį “Drauge” 
apie Alutnnų kritiką, negaliu 
susilaikyti neatsakius į mela
gingus išsireiškimus.

Tiesa, Šv. Kryžiaus parapi
jos alumnai apsiėmė išpildyti 
programą Saldžiausios Širdies 
Jėzaus draugijai. Čia “Lietu
vis” aiškina, kad publika li
ko užvilta, kad liko neatloštas 
veikalas. Paklausęs vakaro 
rengėjų, delko neatlošė, jis 
melagingai “Lietuviui” atsa
kė. ' i, ”» $

Šitaip atsitiko: Vienas ar
tistas "turėjo svarbiausią rolę 
tarne veikale ir tą pačią dieną 
jo tėvas gulėjo ant mirtino pa
talo. Jeigu vaikui lošiant te
atrą tėvas butų numiręs, tai 
koks tas vaikas butų buvęs. 
Žinoma, be širdies taip darytų. 
Vakaro vedėjas tą paaiškino ir 
publika buvo patepkinta, tik 
nežinia dėl kokių priežasčių 
“Lietuvis” rašydamas apie 
vakarą užtylėjo nelošimo prie
žastį. Mandagiai kalbant, jo 
apsėjimas yra blogiau negu 
nesuprantamas.

Musų lietuvaitės dainavo 
angliškas daineles. Delko 
“Lietuvis” neparašė, kad ir 
lietuviškas faip-gi sudainavo. 
Gyvenant Amerikoj galima 
padainuoti ir angliškų dainų.

Tiesą, mes esame Lietuvai
tės, čia gimusios ir augusios, 
mylime kartu ir tą kraštą, kur 
užaugome^ Mes nematėme Lie
tuvos. Kadangi viena Lietuvai 
tė išėjo ir padainavo taip gra
žią dainą: “Kur bakūžė sa
manota” ir toliau deklamavo, 
išpasakojo visus mylimus kraš
tus, vietas, darželius, tai kodėl 
paskui išėjus negalėjo už
traukti angliškos dainos?

Turbut “Lietuvis” atsilan
kydamas ieškojo priekabių, 
kenkdamas alumnų veikimui.

Niekas negalį sakyti, kad 
programa nepavyko. Veikalo, 
žinoma, nesulošė, kaip buvo 
skelbta, iš priežasties viršpa- 
m'nėto paaiškinimo.

Mes, alumnai, labai nuliūdę 
esame, kad iš šalies turime 
tiek daug priešų, norinčių ar
dyti musų veikimą. Bet, anot 
pasakymo: “Jeigu esi gabus, 
turi turėti ir daug iš šalies 
priešų”. Tas tiesa.

Narės viršminėtos draugijo- 
ir kiti garsino, buk garsiau
sias dainininkas dainuos. Po 
nas Kvedaras dainavo lietuvi š 
kas daineles.
Alumnai, nenusiminkit. Reng 

kit vakarus, nepaisykit ką 
priešai išsireiškia apie jus 
Musų dienraštis “Draugas” 
duos ir mums vietos parodyti 
visuoipenei, kad tas viskas y- 
ra melai. Alumnė.

Alutnnų 1 kuopu laikys savaiti
nį susirinkime Lapkričio 4 d., š. 
pi- Pavis Stpiare park svetainėje, 
7 :30 vai. vak.

Šiuonti kviečiami' visi alumnai 
atsilankyti, nes yra labai svarbių 
pranešimų.

Ahtntaą valdyba.

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

L. Vyčių 4-tos kuopos labai 
svarbus mėnesinis susirinkimas į- 
vyks Lapkričio 4 d., š. m., Dievo 
Apveizdos parapijos svetainėje, 
8 :00 valandą vakare.

Visi nariai malonėkite atsilan
kyti.

Po susirinkimo žaidimai.
Alb. C. Alaburdaitė, rast.

IŠ BRIDGEPORTO.

L. D. S. 29-tos kuopos susirin
kimas įvyks Lapkričio 4, 1920.. t. 
y. ketvirtadienį, 8 vai. vak., Šv. 
Jurgio parap. svet.

Visi nariai malonėkite atsilan
kyti, nes daug dalyku turime ap
tarti.

Tafp-gi reikės prisirengei prie 
ateinančio balio, kuris įvyks Lap- 
cričio 25 d., t. y. Padėkos Dieno-

Vahiyba.

PRANEŠIMAS.

Rubsuvių Unijos 269 skyrius 
mėnesinis susirinkimas bus Pėd
nyčioj Lapkričio 5 d. 1920 m. 
Unijos svet. 1564 N. Robey str. 
pradžia 7:30 vakare. Malonėsite 
visi nariai pribūti ant šio susirin- 
iimo bus rinkimas valdybos ant 
<itų metų. Visi nariai atsilankyki
te galėsite išrinkti sau tinkama 
valdyba.
Frank Juozapavičia, sekr.

1547 N. Wood Street.
(Apgr.)

SVARBU LIETUVIAMS!!!

Prakalbų Maršrutas. >
Gerbiami Vientaučiai:—

Pradedant su šia diena, A- 
merikos ir Lietuvos Audėjų 
3endrovė iš Boston, Mass., 
aikys prakalbas kiekvienoje 

Cliicagos ir apielinkės koloni
joje. Bus aiškinama tikslas ir 
reikalingumas linų ir vilnių 
išdirbinio patiems lietuviams,1 
coL svetimi tos pramonijos dar 
neužgriebė. Dalykas užintere- 
suos visus tuos, kurie yra Lie
tuviai. Kas jaučiasi Lietuviu, 
tegul ateina.
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., šv. Pe
tro ir Povilo Parap. Svet.,

West Pullman.
Panedėlyje, Lapkr. 8 d., Šv. 
Mykolo Par. Svet. North Side. 
Utarninke, Lapkr. 9 d., Prano 
Svereckio Svet., 8756 Houston 

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

Union gat.
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.)

Konst&ntonopolis, Lapkr. 4 
Nuo pažangiuo jaučių bolševi-

PRANEŠIMAI.
VYČIŲ CHICAGOS APS 

KRICIO KUOPŲ
DOMEI.

L. Vyčių Cbicagos Apskri 
čio susirinkimas bus sekma- 
dienyj, Lapkričio 7 d., Visų 
Šventų parapijos svetainėj, 
vai. po pietų.

kų armijų pietinėj Rusijoj bė-Į Visų kuopų atstovai kvie-
ga daugiau 50,000 Rusų 

Iš Sevastopolio pranešta,
kad tie visi pabėgėliai šaukia- 

automobi-fsi tuojaus gauti garlaivius ir
Iškeliauti Konstantinopoliu. 

Bet vietos talkininkų rep
rezentantai perspėjo Rusus 
pabėgėlius nekeliauti Kons- 
tantinopolin.
Nes čia jau ir šiandie neturi

ma kur padėti pabėgėlių.

čiami skaitlingai ir laik i su
voži e oti.

Apskričio Valdyba

IŠ BRIGHTON PARKO
Demonstracijos komitete ii vai 

dybų susirinkimas užbaigti visą 
darbą, įvyks ketvirtadienį, Lapk 
4, 7 -30 vak. Bažnytinėj svetainėj 
41 to ir So. F.urfield Avc., Chi

III.
E. Statkienė, kotu. raSl.
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| DIDELIS RUDENINIS BALIUS I
1 \ _--------------Rengiamas---------------

I ŠV. JURGIO PAR. “KANKLIŲ” CHORO | 

1 Nedėlioj, Lapkričio-November 7, 1920 |
Švento Jurgio Parapijos Svetainėj, 32 PI. ir Auburn Avė.

5 Pradžia 7 vai. vakare x Įžanga 35c. Ypatai. =
• u

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio puikaus vakaro nes turėsite proga = 
5 prie geros muzykos gerai pasišokti ir linksmai laika praleisti.

Kviečia visus v RENGĖJIAI.
Tiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiin

Visų Lietuvių Domai!
»<O,J

l

.... “Esam nuplyšę.,, šalam... rūbų nei už pinigu
gaunam” rašo musu broliai iš Lietuvos iš šalies kur vilnų ir linu perteklių 
rubu industrija galėtu žydėti ir naikinti salyje pikto ir nelaimiu ♦eva — skmda. ,

Bet kol kas ji dar nežydi. Kodėl? Todėl kad dar daugelis iš musų rainiai 
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 ilgą laiką svetimiems ingijot tos industrijos žinojimą,, dabar 
to žinojimo ir patyrimo reikalauja Jūsų Tėvynė. Atlikit piliečio pareigas, kelkit 
savo šalies ekonomiją idant nereikėtų gerbūvio ieškoti svetur.

1. Amerikos Audėju B-vė daro sutar
ti su Lietuvos valdžia kad tuojaus ati
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 (sbares) po $10.00 mažiau 
neparduodama kaip už $100.00 ir ne- 
daugiaus kaip 500 šorų. Yra inkorpo
ruota Mass. Vals. ant $100.000.00 Visas 
pamatinis kapitalas (Common stock).

Visokus reikalais kreipkitės į cen
trą arba pas ingaliotinius

American & Lithuanian 
Textile Corp.
.343 W. Broadway 

So. Boston, Mass.

L Atlaso B-vė turi dirbtuvę ir san
krovą Bostone, daro visokius rubus, 
atidaro rūbų krautuves Lietuvių kolo
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.

2. Atlaso Rūbų B-vė.
Atlaso B-vė inkorporuota Mass.. Vai- ’ 

stijoj kapitalas $J6(),(XX), šėrai COM
MON ir 8% PREFERED, “par” (orgi- 
nalė) vertė $25 šėras. Vienai ypatai 
parduodama nemažiau kaip du šėrų ir 
nedaugiau kaip 200.

3. Klauskite informacijų į Centrą arba 
pas musų ir.yaliotiniu

Atlas Clothing Corp.
343 W. Broadway 

So. Boston, Mass.

Atomas

Po valginl neužmiršk, kad gertaa- 
slan vaistas tavo skilviai yra EATO- 
NIC. PrnSallna vislia nesmagumus 
siivirSkinlmo, o taa rcMkla, kad rei
kia pamėginti vieną. PnrdnodAma 
pas visus aptlekorlua.

Dr. A. L. Yuška
1900 S. Halsted Str.

Tel Ganai 3118
Valandos: 10 ryto Iki 9 vakara 

Gyvenimas
3811 W. 6Srd Str.

Tel Prospect 1400.
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| Kokią Kalėdų Dovaną
Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon?

Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana!
Tai-gi nieko nelaukdamas tuojaus pasiųsk savo seniems tėvukams, brolukams, se

sutėles ir giminėms kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos. Tau tie keli dolie- 
riai nieks, o jiems didele pagelba ir džiaugs 111a suteiksi.

> » I

Čia galima pirkti laivakortes, siųsti daiktus ir drabužius Lietuvon.
Baksus siuntimo daigtų Lietuvon galima gauti pas mus už prieina* 
ma kaina.

Šį Bendrovė dabar parduoda savo serus po $6.00 viena, pasi
skubinkite ir pirkite dabar, nes trumpu laikų šėrų kaina pakils.

Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus 
teisingai ir sąžiniškai. Už darba garantuojame. ,

Lithuanian Sales Corporation
Main Office Chicago Branch Office

414 W. Broadway 3249 So. Halsted SL
So. Boston, Mass. Tel. Yards 5693 Chicago, III.

VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare. Utnrninkais, Kctvergais ir Subatomis 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.
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