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WRANGELIS PASPRŪDO 

ATGAL KRIMAN 
________________ • 

Jo Karuomene Dabar Gina Ine-
jimą Pusiausalin 

WRANGELIO RANKOSE |GEN. WRANGE(L PRABILO 
YRA PEREKOP IR SAL-

SUNAIKINTA WRANGE-
LIO ARMIJA. 

KOVO. 

Paimta nelaisvėn 10.000 bol
ševikų raitelių. 

Pranešė, kad sunkiai kovo 
jama. 

Sevastopolis, Lapkr. 6. — 
Cien. baronas Wrangeli3; pie
tinės Rusijos valdžios virši
ninkas ir priešbolševikinės ka
ruomenės vadas, pasekmingai 
sutraukė karuomene Kriman 
ir tuo keliu laimingai pasp
rūdo nuo bolševikų, kurie ei
na pirmyn pietuose nuo upės 
Dniepro. 

Jo karuomene atsimezdama 
Kriman nuo bolševikų atmu
šė du miesteliu Perekop ir Sal-
kovo. Pastarojoj vietoj paim
ta nelaisvėn apie 10,000 bol
ševikų raitelių* seniau prik
lausiusių žinomo bolševikų 
gen. Budenny korpusui. 

Kareiviams norisi atsilsio. 

Čia gauta žinių, jog gen. 
Wrangelio karuomenės dvasia 
gera. Tečiaus kareiviai bai
siai pavargę. Nes* per praei
tus penkis mėnesius nebuvo 
jiems atsilsio pietinėj Rusijoj 
nuolat veikiant prieš bolševi
kus. Kareiviams, sakoma, 
šiandie norisi gerokai atsilsė
ti Krime ir paskui pakilti 
naujon kampanijon prieš bol
ševikus. 

šturmuojami apkasai. 

Šiandie bolševikų .spėkos, a-
not pranešimų, šturmuoja gen. 
Wrangelio apkasus siaurajam 
inėjime, kuriuo ineinama j 
Krimo plotus. 

Tuos apkasus, sakoma, stip
riai gina 10,000 karuomenės. 
Jei bolševikai sulaužys apka
sų sistemą ir įsibriaus pu
siausalin, tenai įvyks negirdė
ti daiktai. Nes pusausalyj yra 
dar gana skaitlinga gen. Wran 
gelio karuomene, kuri jokiuo 
būdu nepasiduos bolševikams. 

Konstantinopolis, Lapkr. G. 
— Čia gyvena gen. Wrange-
lio, pietinės Rusijos valdžios 
galvos, žmona. 

Aną dieną jinai mušė tele
gramą savo vyrui, paklausda
ma, kaip sekasi kovoti prieš 
bolševikus. 

Per keturias dienas jinai 
nesulaukė atsakymo. Baronie
nė tas keturias naktis išbuvo 
be miego. Nes jai nebuvo ži
noma, kas galėjo įvykti su 
jos vyru, ypač bolševikams 
pakėlus puolimą. 

Penktoj dienoj susilaukė 
nuo vyro tokios telegramos: 
"Kovojame sunkiai. Bet turi
me vilties." 

Konstantinopolis. Lapkr. 6. 
— Gen. Wrang;elio armiją, pie 
tinėj Rusijoj bolševikai jei dar 
visai nesunaikino, tai baigia 
naikinti/ 

Iš Maskvos paskelbta, jog: 
mūšiai eina. Bolševikai paė
mę nelaisvėn tūkstančius 
Wrangelio kareivių. Bolševi 
kams tekusi ir jo amunicijos 
sandeliai. Užkorkuota karuo
mene Krime neturės priemo
nių ginties. 

SUMAŽĖJO DARBAI AU 
DIMINĖSE. 

— 
Sako, neturima naujų už

sakymų. 

S S B I Nutaria Visomis Priemonėmis 
Gelbėti Lietuvą MUNIJĄ. 

BOLŠEVIKAMS TRŲKSTA 
MAISTO. 

LONDONAS, Lapkr. 6. — 
Iš Copenhageno pranešama, 
jog Rusijos bolševikų laikraš
čiuose padėtas paties Lenino 
pranešimas, kad Rusija del 
stokos maisto šiandie pragy
venanti, sunkiausius laikus. 
Net pačiai armijai ima trukti 
maisto. 

Lawrence, Mass., Lapkr. 6. 
—keturios <Jia American Woo-
len Co. audiminės praeitą ke
tvirtadienį uždarytos ligi a-
teinančio pirmadienio. Pradė
jus pirmadjeaiu dirbtuvės ir 
vėl bus atidarytos. Bet bus 
dirbama jose tik po keturias 
dienas savaitėje. 

Ligšiol tose dirbtuvėse buvo 
dirbama po 6 dienas savaitė
je su maža dalimi darbinin-

LENGVA GAUTI PASPOR-
TUS I SUV. VALSTIJAS. 

Suv. Valstijų konsulis negali 
atsisakyti vizuoti posportus. 

Buldarestas, Rumunija, Lap
kr. 6. — Daugelis amonių 
šiandie iškeliauja į Suv. Val
stijas per Rumuniją. Didžiau
sias nuošimtis yra Žydų. 

Tarp iškeliaujančių žymus 

- * 

Nutaria Darbuoties Išvyti Len
kus iš Lietuvos ' 

TUO TIKSLU BUS RENKAMOS AUKOS. 

skaitlius yra labai negeistinų 
kų. Kadangi kompanija sako- Suv. Valstijoms. Bet kas čia 
si neturinti naujų užsakymų, 
tad susiaurinamos darbo die
nos. 

gali atskirti gerus nuo blogų. 
Rumunijoje gyvena ir iš Ru-

.sijos atkeliavusių daugybė ra
dikalų. J ie reikalauja paspor-

11 SAUSIEJI" PRALAIMĖ
JO ŠKOTIJOJE. 

TALKININKŲ INTAKĄ 
TURKIJOJE. 

AUGA HARDINGO BALSAI. 

Taippat didėja republikonų 
skaitlius kongrese. 

Su vakar diena buvo žino
ma, kad republikonų partijos 
prezidentas-elektas j a u buvo 
įgijęs 404 elektorijalius bal
sus iš visų 531 balso. 

Senate bus 59 senatoriai re-
publikonai ir 37 demokratai. 
Bet, rasi, demokratų bus dar 
mažiau, kuomet pasibaigs vi
sur galutinas apskaitymas pi
liečių balsų. 

Žemesniajam kongreso bute 
bus 286 republikonai^atstovai, 
137 demokratai ir 4 lįitų par
tijų. 

Tai pirmu kartu Suv. Vals
tijų istorijoje pasitaiko, kad 
kongresas turėtų tokią žymią 
republikonų atstovų diflžiumą. 

_ _ _ . 

PARYŽIUS, Lapkr. 6. — 
Anglija, Prancūzija ir Italija 
yra padarusios trilypę sąjun
gą. Padarytu pirm keletos mė
nesių sutarimu, visos trys vie
špatystės kitos kitas paremia 
Turkijoje darbuoties nuosa
vais reikalais ir kitos kitoms 
neužbėga ui akių. 

Glasgow, Seotlandija, Lapkr. 
6 — Praeitą antradienį visoj 

Škotijoj įvyko balsavimai svai 
galų klausime. "Saus ie j i" pra 
laimėjo. Nes seniau buvusieji 
miestai " s a u s i " ir toliaus pa
liko tokie, gi visi kiti atsisa
kė skirt ies/**- svaigalais. 

tus eina pas amerikonišką 
konsulį. Šitas pasportus vi-

Dublinas, Airija, Lapkr. 5 
Badaujančius 9 Airius Corko 
kalėjime aplankė kun. Fiel-
ding iš Chicagos. Kalinius jis 
atrado ant mirties slenksčio, 
bet atsidavusius likimui. Aš
tuoni iš jų turi giminių Chi-
cagoje. 

BULGARIJA ATSISAKO 
NUO RADIKALIZMO. 

ELGIASI JI ANGLIJOS 
PATARIMAIS. 

Kitaip negali gauti reikalin
gos paskolos. 

GAL BUS PRIPAŽINTA 
MEKSIKOS VALDŽIA. 

Mexico City, Lapkr. 6. — 
Meksikos laikraščiai daug ra
šo apie įvykusius rinkimus 
Suv. Valstijose ir tų rinkimų 
pasekmes. Kai-kurie laikraš-. 
čiai išreiškia nuomonę, jog 
dabar 'prezidentas Wilsonas 
palinksiąs pripažinti Meksi
kos provizijonalę valdžią. 

ANGLIŲ UŽTEKTINAI, BET 
BRANGIOS. ' 

Federalis prokuroras kaltina 
geležinkelius. 

ORAS, 
Chicago. — Šiandie apsi

niaukę; vakare ir rytoj lau
kiamas lietus; maža atmaina 
temperatūroje. 

Šiandie Chicagoje anglių y-
ra užtektinai. Yra minkštų
jų ir kietųjų. Bet jų kaina 
kur-kas didesnė, kaip yra bu
vę tuojaus pasibaigus europi
niam karui. 

Federalio distrikto prokuro
ro asistentas Miller tvirtina, 
jog už augštą kainą anglims 
reikia .kaltinti geležinkelius ir 
pačius anglekasius. Nes gele
žinkelių leompanijos šiandie 
ima brangiau už anglių per
vežimą, gi darbininkams iš
mokami augšti uždarbiai. 

Miller pareiškia, jog didžia-
pelniai busią patraukti teis
man. Ė§t, matyt, mažai nau
dos iš to busią. 

Sofija, Bulgarija, Lapkr. 6. 
— Bulgarijos ministeris pirmi 
ninkas Stambulisky lankėsi 
Londone. Jo ten apsilankymas 
davė geras pasekmes. Minis
teris pirmininkas Londone su
siėjo ir tarėsi su Anglais fi-
nansistais. Nuo tų jis pramo
ko gana gerų ir naudingų 
daiktų. 
Anglai finansistai jam išaiš

kino, kad kaip ilgai Bulgari
joje buržujai bus persekioja
mi, kaip ilgai čia bus sklei
džiamas ir palaikomos revo-
liucijinės idėjos tarpe Bulga
rų valstiečių, taip ilgai Bul
garija negali tikėties jokios 
sau pagelbos nuo vakarinės 
Europos. 

Padaryta intaką. 

Matyt, Anglai finansistai 
savo" nurodymais į ministerį 
pirmininką padarė didelę in
taką. Matyt, jis suprato revo-
liucijinių idėjų pavojų savo 
šaliai. 

Nes greitai po keletos kon
ferencijų iš Londono jis mu
šė čia telegramą parėdydamas 
valdžiai sulaikyti kai-kuriuos 

parlamentan paduotus radika
lius projektus, gi kai-kuriuos 
visai atsiimti I š parlamento. 

Kaip bematai atimta iš par
lamento sumanymas, kuriuo 
DUVO norima priversti Bulga
rus buržujus skolinti valdžiai 
nuskirtas pinigų sumas. 

Taippat atšaukta visa eilė 
visokių radikalių suvaržymų. 

Atmainomas priverstinas 
darbas. 

Kai-kurio"se Bulgarijos da
lyse buvo įvestas ir gyvavo 
priverstinas žmonėms darbas. 
Tai socijalistų sugalvojimas. 
Tai naujos rųšies socijalisti-
nė baudžiava. 

Tuo darbo įstatymu kiek
vienas sulaukęs pilnų metų 
vyras arba moteriškė pačios 
valdžios buvo priverstinai 
šaukiamas darban paskirtam 
laikui. Tokių sumobilizuotų 
vyrų ir moterų būriai buvo 
siuntinėjami kur patinkama 
po visą šalį ir pristatomi prie 
visokių pokarinių darbų. 

(Šiandie tasai priverstinas 
darbas palengva jau atmaino
mas. Daugeliui leidžiama išsi
pirkti nuo to priverstinojo 
darbo. 

Kaip matyt, Bulgarijoje bus 
pradėtas naujas politikinis 
kursas ir tuomet šalis gaus 
reikalingos paskolos. 

Kuomet bus aišku, kad 
Bulgarijos valdžia atsižadė
jusi visokių revoliucijinių i-
dėjų, gal šalis susilauks išėji
mo į Aigejos,jurą. 

Amerikos Lietuvių R. Katalikų Federacijos Chicagos Ap
skritys visais laikais daug-darbavosi Lietuvos naudai. Pris
tatė jis jaunai Lietuvos Respublikai daug pinig-ų. Rėmė jis 
stipriai Lietuvos vyriausybę ir Lietuvos karuomene visokiais 
prieinamais budais. Kaip per spaudą, taip žodžiu jis gynė 
Tėvynę nuo priešininkų. 

Bet kuomet šiandie Lietuva pakliuvo kur-kas didesniu 
Lenkų pavoiun ir Varšavos imperijalistų tiraniion, Federa
cijos Apskritys imasi nepaprastų priemonių gelbėti Lie

tų. Rumunijos valdžia mielai tuvą nuo Lenkų. 
išduoda pasportus tokiems gįto penktadienio (Lapkr. 5) vakare Federacijos Chica-
klajunams, bi tik jų atsikra- gos Apskritys turėjo specijalį susirinkimą Dievo Apveizdos 
tyti. parapijos svetainėje. Susirinkime buvo visų katalikiškų orga-

IHe gavę valdžios paspor- nizacijų'ir draugijų atstovai. Susirinkusių upaą buvo did
žiai pakilęs apkalbant šiandieninę Lietuvos ir ;os karuome
nės padėtį. 

zuoja be jokių ištyrimų. Nes j Tad ir nutarta, neatidėliojant imties nepaprasto darbo — 
Rumunija yra drauginga ša- j rengti milžinišką vajų Lietuvos laisvės reikalams. 

Nutarta rinkti aukas kulkasvaicliiams, šautuvams, ka-
nuolėms ir kitokiems karo pabūklams ir tuo keliu pagelbėti 
narsiai Lietuvos karuomenei išmušti Lenkus iš Vilniaus ir 
iš Lietuvos žemių. 

. ^Lietuva, ačių Dievui, kareivių turi. Jie gerai išlavinti ir 
užartuoti. Tik reikia jiems pristatyti reikalingą kiekybę gink
lų. Ginklus įsigyti reikia pinigų ir pinigų. 

Todėl susirinkime ir nutarta tuojaus pakilti darban. Lie
tuviuose pakelti entuzijazmą. rinkti aukas ir pristatyti Lie
tuvos karuomenei ginklų. 

Karuomene turėdama, užtektinai ginklų kaip bematai 
Lenkams parodys kelią ant Varšavos. Bus išgelbėta Lietuva. 

Federacijos Chicagos Apskritys šaukia visus Amerikos 
Lietuvius pasekti jo pėdomis. 

Visi pakilkime prieš Lenkų tiraniją Lietuvos žemėse' 

lis Suv. Valstijoms ir todėl 
n e s i i m a atsakyti vizuoti pas
por tus A V ' -

Tuo keliu Šiandie Amerikon 
patenka gana blogų žmonių. 
Ir jei prieš tai nebus pavar
totos kokios-nors priemonės, 
SuV. Valstijos susilauks dau
gybės visokių radikalų ir net 
pačių bolševikų agentų. 

PREZIDENTAS NENORI 
REZIGNUOTI. 

• 

Marshall tyli apie Bryano su
gestiją. 

Į Bryano sugestiją, kad pre
zidentas Wilsonas rezignuotu, 
atsakė prezidento sekretorius 
Tumulty, kalbėdamas per te
lefoną su buvusiuoju demok
ratų partijos kandidatu, gu
bernatorium Cox. 

Tumulty gubernatoriui pa
reiškė, jog prezidentas netok-
sai, kurs turėtų pasitraukti iš 
kartą užimtos pozicijos. 

Viee-prezidentas Marshall 
taippat tyli apie Bryano su
manymą. Vice-prezidentas pa
klaustas pasakė, jog jis poli
tikoje esąs atviras. I r ką esąs 
j au . pasakęs, tas ir neatmai
noma. » 

PLĖŠIKAI PAŠOVĖ 2 ŽMO 
GU. 

SVAIGALAI PRAŽUDĖ 8 
ŽMONES. 

Freeport, 111., Lapkr. 6. -
Nuo namie padirbtos degti
nės mirė Oscar Ruthe, gi jo 
du draugu pavojingai susirgo. 

Vieneriems metams čia nuo' 
naminių svaigalų jau žuvo 8 
žmonės. 

Atėmė $5,100 bondsais ir 
čekiais. 

PRŪSIJA DAUG PINIGŲ 
IŠMOKĖJUS BUVUSIAM 

KAIZERIUI. 

Vakar pirm pietų Hyde 
Par<k State bankos pasįuntė-
jas, buvęs policmonas Thomas 
Grace, išėjo iš bankos lais
vės bondsais ir čeluais vertės 
$5,100 nešinas. 

galimais Hyde Park poli
cijos nuovados jį užpuolė ke
li automobiliniai plėšikai , ir 
atėmė našulėlį. 

Pasiuntėjas mėgino pasip
riešinti. Tad piktadariai jį pa
šovė. 

Paskui važiuodami su gro
biu pašovė dar kitą žmogų, 
kurs, stovėdamas ant šaligat
vio, ramiai žiurėjo į tą plė
šikų operaciją. 

Po viskam pranešta polici
jai. Šita suskato ieškoti pik-

,'^idarių, kuomet tie nežinia jau 
kur buvo atsidūrę. 

Londonas, Lapkr. 6.^— Iš 
Berlyno pranešta, jog Prūsi
jos valdžia buvusiam kaize
riui nuo jo pabėgimo Olan-
dijon ligšiol išmokėjusi apie 
25 milijonus dolierių olandiš
kais florinais. , 

Be to, buvęs kaizeris iš 
Prūsijos gavęs pinigų pasis
tatyti ten sau rūmus ir tro
besius. 

Pagaliaus Prūsijos valdžia 
nepamirštanti ir buvusių prin
cų. Visiems duodamas užlai
kymas. 

UŽDARYTA OVERLAND 
AUTOMOBILIŲ DIRBTUVĖ 

Toledo, O., Lapkr. 6. — 
Čia paskelbta, kad su šiandie 
neapribotam laikui uždaroma 
vietos Willys-Overland auto
mobilių dirbtuvė. 15,000 dar
bininkų netenka darbo. 

UŽ SIUNTINĖJIMĄ GRŪ
MOJANČIŲ LAIŠKŲ. 

Kalėjimu dviem metam nu
baustas Niek Juffra ir še
šiems mėnesiams Ella West-
ley už siutinėjimą grūmojan
čių laiškų Mrs. Edward Co-
leman. 

Ella Westley yra nigerė. 

Pederaliai agentai netikėtai 
užpuolė du ka'mbariu viešbu-
lyj Sherman ir sukonfiskavo 
ten $10,000 vertės opiumo. Su
areštuota du opiumo pirkliu. 

PINIGĮf KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000 Lapkr. 4 
buvo tokia sulig Merchants Loan 
and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.4.3 
Lietuvos 100 auksinų 1.29 
Lenkijos 100 markių .35 
Vokietijos 100 markių 1.29 
Prancūzijos už $1.00 16 fr. 20 
Italijos už $1.00 27 1. 70 
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"DRAUGAS" 
PRENUMERATOS KAINAI 

OIDCAOOJ IR UŽSIENYJE: 

• •»£• •£• • ••*•.• • *"*0 
iUV. VAL8T. 

Nezaležninky Am
žinasis Žydas. 

Žmonės pasakoja, buk vie
nas žydas nemirštąs tik einąs 
visur ir visada per pavojin
giausias vietas ieškodamas 

tKA . KOO mirties ir nerasdamas jos per 
Prenumerata moka* iikalno. Lai- j 1 9 Š i m t ų m e t u . T a t y r a , Žino-

kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant kratoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba Jdedant pinigus J 
registruotų laiškų. 

"Drangas" Publishing Co. 
2334 S. Oakley A ve. Chicago. 

Kaip Lenkai Užeme Vilnių. 

Lietuvos Laikraščiai 
Susivienijo. 

Lenkams pradėjus mynioti 
Lietuvai ant galvos, keturi 
Kauno laikraščiai 13 Spalio iš
leido vieną bendrą numarį. 
Jo vardas yra iš keturių var
dų: "Lietuva-Laisvė-Die Ju-
diše-Štimme-Litaunische Run
dschau." 

Lietuva yra valdžios orga
nas, Laisvė yra krikščionių 
demokratų organas.. Judiše 
Štimme (Žydų Balsas) yra 
Lietuvos Žydų organas. Jis 
spausdinamas Žydų raidėmis, 
todėl vidurinė skiltis to ne
paprasto laikraščio yra ats
pausta Žydų raidėmis. Litau-
nische Rundschau yra Lietu
vos Vokiečių organas. Jo var
das reiškia "Lietuvos Ap
žvalgą". .» 

Tas susiliejimas keturių 
laikraščių į vieną parodo, kad 
Lenkų pasikėsinimas ant Lie
tuvos sutelkė ir sulipdė visus 
Lietuvos gyventojus vienon 
krūvon. 

Laikraštis išėjo nepaprastai 
didelis, nes 14 puslapių. Pir
masis puslapis, kaip sakyta, 
išėjo trimis kalbomis, 2—5, 8, 
9, 13 ir 14 vien lietuviškai 
6 10 ir 11 vien žydiškai, 7 ir 
12 vien vokiškai. 

Ties lietuviškais puslapiais 
parašyta ' i Lietuvos Gynimo 
Numeris/' ties vokiškais at
kartota tas pats Litauens Ver-
teidigungs Nummer. Ties žy
diškais puslapiais tų žodžių 
vietoje yra jų laikraščio var
das: " Judiše Štinime." Nors 
yra Lietuvoje ir lenkiškai 
kalbančių asmenų, nors jie tu
ri ir savo laikraščių, tečiaus 
jie neprisideda prie Lietuvos 
gynimo. Jie, matyt, džiaugiasi 
Zelichowskio darbu. 

To avanturisto pavardę A-
merikos laikraščiai rašo Zell-
gowski. Minėtasis sudėtinis 
Kauno laikraštis dar dvi iš
vaizdi įp pavandės paduoda. 
Lietuvisi^je^<ralyje jis pava
dinta.- V&Įjfiovski'ii, vokiš
koje - ^ • P t e w s k i . Jeigu ta 
pastaroje pavardės išvaizda 
butų teisinga, tai ji rodytų, 
kad asmuo 'užėmusis Vilnių 
turi žydiškai iškreiptą vokiš
ką pavardę. Sulig vokiškai 
reiškia — laimingas. Lietuvo
je yra daug Žydų Zelikio var
dais. Labai galimas daigtas, 
kad iš šimto tūkstančių Žydų, 
gyvenusių Vilniaus guberni
joje atsirado vienas nelabas, 
kuris apsiėmė pasitarnauti 
Lenkams,aiškiai skriausdamas 
ne vien Lietuvius, bet ir saVo 
tautiečius Žydus. Ne-gi vieni 
Lietuviai turi savo Pilsudskių 
ar Kapsukų, engiančių savuo
sius, kad pasitarnavus sveti
miems. 

ma, tik pasaka. Bet šiek tiek 
panaši į ja, yra nezaležninkų 
istorija. . 
Chicagoje netoli šv. Kryžiaus 

bažnyčios kaž koksai Krikš
čiūnas buvo prasimanęs kuni
gauti, nusisamdęs kambarį, 
pamėgždžiojo jame katalikų 
pamaldas. Buvo keletas paikų 
žmonių, tikėjusių, buk jis e-
sąs katalikų kunigas, nes jisV 
nešiojo ilgą rūbą kaip kuni 
gai Lietuvoje. 

Šv. Kryžiaus parapijos žmo^ 
nės žinojo, kad ne rūbo ilgu
mas duoda kunigystės galybę, 
o einantieji nuo Kristaus šven
tinimai, kurių Krikščiūnas ne
turėjo. Tą suprato pagalios ir 
jo mulkinyčios lankytojai. 
Jiems paliovus į ją vaikščioti 
p. Balnis nupirko triobą ir 
mulkinyčią uždarė. 

Dar prieš uždarysiant p. 
Krikščiūnas bandė susisukti 
lizdelį Melrose Parke netoli 
Chicagos ir tuomi tikslu kar-
čiamoje laikė kelias prakalbas. 
Bet jo nelaimė, kad ten atsi
rado žmonių, pareikalavusių, 
kad parodytų savo kunigys
tės raštus. Jie, turbūt, mokėjo 
atskirti tikrą raštą nuo šiaip 
popergalio, todėl Melrose 
Parke mulkinyčią neįvyko. 

Tada ji atsidarė Chicagoje 
Šv. Jurgio parapijos srytije, 
bet ir ten neilgai tebuvo. Pri
sėjo keltis kitur ir kėlėsi į 
Dievo Apveizdos parapijos 
apielinkę. Ten neišmanėlių te
rado tik vienam mėnesiui ir 
vėl gavo kraustytis. Šiuo at
veju tapo su j ūdytos visos jie-
gos. Laisvamanių Draugija 
Meldažio svetainėje surengė 
prakalbau p. Krikščiūnui ir jo 
parapijai. Prakalbas laikė po
ra iškalbingiausių Cliicagos 
socijalistų. Vienas net patarė 
velnią garbinti. Taip triukš
mingai atsidarė Tautiškoji 
Lietuvių Katalikų bažnyčia 
prie Oakley ave. Bet tik vie
ną sykį tebuvo joje pamaldos. 
Čia neišmanėlių buvo taip ma
ža, kad jis gavo keltis prie 
vieškelio tarp Šouth Chicago 
ir West Pullmano. 

Bet ir tenai žmonės žino 
skirtumą tarp kunigo ir tarp 
to kas kunigo rolę lošia tik 
apsimezdamas juomi. Tai-gi p. 
Krikščiūnas iškeliavo į John-
ston, 111. Nesant tenai Lietuvio 
katalikų kunigo, jis tikisi 
Lietuvius atitraukti nuo ka
talikiškos parapijos. Tam tik
slui jis vadinasi Senas Katali
kų Bažnyčios kunigas. Sunku 
pasakyti, kaip jam ten seksis. 
Bet jis taip tuo pačiu laiku 
bando atitraukti nuo katalikų 
ir Frankfurt, Illinois Lietu
vius. 

Reikia atsiminti, kad 
Krikščiūnas yra vadinė 
Busovu ir Busowskiu. 
laikais, kada Lietuviai kariau
ja su Lenkais, jis, turbūt, ne-
sipasakoja, kad South Chica
goje vienijo lietuvystę su 
lenkyste ir taip pat buvo tau
tiškas Lenkams, kaip ir Lietu
viams. Jeigu kurie Lietuviai 
patikės jo dideliu tautiškumu, 
tie tegu vėliaus nekaltįs kitų. 
l Tai tokių yra Amžinųjų 
Žydų, visur keliaujančių, nie
kur nenurimstančių, gero dar
bo nedirbančių. Šiaip kitokių 
Amžinųjų Žydų nėra. 

Kaunas, X—11. (Elta). Su
grįžus Spalio 11 d. į Kauną p. 
d-rui Šauliui, važinėjusiam 
su Santarvės atstovais į Len
kų frontą Lenkų veržimuisi į 
Vilnių išaiškinti, pavyko mum 
tarp kitko štai ką patirti: 

Praeitą šeštįkddenį p. d-ras 
Šaulys, kaip Lietuvos Vyriau
sybės atstovas, drauge su An
glų ir Prancūzų atstovais, iš
važiavo automobiliu iš Vil
niaus į Lenkų frontą, kurį pra
važiavę, apsistojo Jašunuos 
(25 kilom, anapus Vilniaus). 
Kelionės tikslas buvo išaiš
kint, kodėl Lenkai taip ver
žias į Vilnių. Tad ir kalbamo
ji delegacija, pasiekus Lenkų 
frontą, kreipės į jLenkų kari
ninkus, prašydama nuvest į 
divizijos vadą. Su Lenkų kari
ninkais nebuvo tartasi, kar 

dangi jie pasiūlę delegacijai 
važiuot dar 35 kilometrus to
liau į Verenavą, kur turėjęs 
būti brigados vadas, turįs ry
šių su neva Lydoj esančių ge
nerolu Zelichovskiu. Delegaci
ja atvyko į Verenavą šeštadie
nio rytą 3 valandą, kur ją nu
vedė pas generolą Rządkovs-
kį. Šis atsisakė priimt delega
ciją ir kalbėtis su ja. Delega
cijai suprotestavus, gen. Rząd-
kovskis pasisakė gavęs iš savo 
viršininko, gen. Zelichovskio, 
iš Jašunų, įsakymą nesitart 
su atvykstančia delegacija, 
bet pasiųst ją į Gardiną. Tad 
paaiškėjo, kad Zelichovskis 
kaip tik buvo Jašunuos, atvy
kus ten delegacijai, bet tik no
rėjo nusikratyt jos ir nusiųst 
kuo toliausiai nuo Vilniaus. 
Supratus tai, delegacija nebe-
va/žiavo toliau į Gardiną, bet 
suprotestavo ir pareikalavo 
leist jai grįžt atgal į Vilitių. 
Lenkų karininkai atsisakė 
leist, teisindamies, kad tuo 
tikslu turį pranešti raštu Ze-
lichovskiui į Jašunus ir iš ten 
gauti raštu leidimą ir tai il
gai truksią. Pralaikę Delega
ciją gana ilgai Verenavoj ir, 
pagaliau jai protestuojant, 
Lenkai išleido vykt į Jašunus 
šeštadienį 3 v. p. p. 

Jašunuos delegacija nuvyko 
pas gen. Zelichovskį į Balins-
kio dvarą, kur rado daug ka
rininkų ir dabar pasiskelbu
sios Vilniaus "valdžios" kan
didatu — Abramovičių ir kit. 
Apie Vilniaus paėmimą ten 
tuomet dar nežinota, nors į 
Vilnių Lenkai įsibrovė šešta
dienį maž daug 3 vai. 30 min. 
p. p. ir del to buvo delegacija 
trukdoma toliau važiuot. Ir 
tik patyrę *apie sostinės paė
mimą, Lenkai leido delegaci
jai toliau vykt, kuri ir su
grįžo šeštadienio 8 vai. vaka
rą į Vilnių. Miesto gatvėse vi
sai nesimatė žmonių, vien te
vaikščiojo Lenkų sargybos. 
Visos krautuvės, išskyrus po
rą lenkiškųjų, buvo uždarytos. 
Privažiavus Katedros aikštę, 
delegacija išvydo pirmą civi
linį žmogų — aukštą vyrą — 

būreliu vaikų, šaukiančių 
ivat". Toliau Jurgio gatvėj 

dar sutiko pulkelį vaikų — 
moksleivių, šaukiančių Pran
cūzų vėliava pasipuošusios 
delegacijos automob. "vivat" 
ir barstančių gėlių. Delegaci
ja visai neatkreipė į demons
trantus domės ir nuvažiavo 
pas teisėtąjį laikiną Vilniaus 
valdytoją, Prancūzų pulkinin
ką Bebosi'į. 

Patyrę apie delegacijos ke
lionę, Santarvės atstovai įtei
kė gen. Zeiichovskiui raštu 
protestą prieš tokį Lenkų pa
sielgimą su Santarvės kari
ninkais, maž ne suimtai* Ve-

PIRKITE LIETUVOS PAS-jrenavoje. 
KOLOS BONTJ. Vilniuj tuo tarpu jau suro

jo pasiskelbti naują "val
džia" su g«n. Zelichovskiu 
prieky. Vilniuj pasilikę San
tarvės Atstovybės laikinai pa* 
ėmė iš Lietuvos Vyriausybės 
globoti Lietuvos sostinę, pa
reiškė naujajai "valdžiai" 
griežtą protestą prieš jos daug 
didesnėmis ginkluotomis pajė
gomis kruviną įsiveržimą į 
Santarvės atstovų nedidelė
mis pajėgomis globojamą ra
mų miestą ir prieš Lenkų me
lus, paskelbė, kad tos imasi ir 
toliau globoti Vilniuj pasili
kusius Lietuvos valdininkus ir 
įstaigas, ir pareiškė, kad San
tarvės valstybių Atstovybės 
nepripažįsta naujosios *" val
džios", o tepripažįsta vieną 
legalingą Lietuvos valdžią, 
laikinai pasitraukusią į Kau
ną, prie kurios jos yra savo 
Vyriausybių priskirtos ir pas 
kurią į Kauną jos išvažiuoja. 

Reikia pastebėti, kad ir 
Tautų Sąjungos Kontrolės Ko
misija, atvykusi į Vilnių, visai 
net nesikalbėjo su pasiskelbu
sia Zelichovskio "valdžia", 
bet, pasitarusi su Santarvės 
Atstovais, tuojau išvažiavo. 

Sekmadienį naujoji "val
džia" pasiūlė išvežt automo
biliu į Lietuvių pusę per fron
tą 12 aukštų Lietuvos valdi
ninkų, o jei tie atsisakytų, tai 
ji pasiliksianti teisę elgtis .su 
jais sau tinkamai. Del kitų Vii 
niuje pasilikusių Lietuvos 
valdininkų busią nuspręsta 
vėliau. 

P / d-ras JŠaulys, norėdamas 
išvengti nereikalingo pavo
jaus, sutiko važiuot ir 3 vai. 
p. p. sekmadienį drauge su 
kitais mūsų Vyriausybės at
stovais Prancūzųt vėliava pa
sipuošusiu prekiniu automobi
liu, Prancūzų ir Lenkų kari
ninkam lydint, apleido naujos 
okupacijos gedulą liūdnai pri
sidengusią Lietuvos sostinę. 

Automobilis atvyko ligi 
Vokos upelio, kurio antra
jam krante buvo mūsų karuo-
menė. Naktį Vyriausybės at
stovai perėjo į mūsų karžygių 
narsiai ginamąją pusę ir su
krovę savo daiktus ant lauko 
virtuvės, pėsti parvyko ligi 
Vievio, iš kur traukiniu su
grįžo pirmad. rytą į Kauną. 

Vilniaus Lenkų "valdžia." 
Per savo gen. Zelichovsku 

graso Lietuvių darbuotojų re
presijomis ir persekiojimais, 
jei Lietuvos Vyriausybė atsi
sakytų su juo tartis. 
"Lietuvos Gynimo Numeris." 

iHimiiiiiimmiiiiiiMiiimiiiiHiiiHimimm^ 

Pinigai, Laivakortes Lietuvon 
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI-

KIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ. 

Parduodame laivakortes 
= į Lietuvą ir iš Lietuvos. -

Padarome legali skus do
kumentus, dovernastis, 
įgaliojimo aktus. 

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Washing-
tone. 

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

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas = 

PAUL P. BALTUTIS and CO. ! 
Į 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, UI. | 
uiiiiiimiiimimimiiiiiinmiimmiimiuiiiimiim 
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Turime d 

reikia tuoj 
(procentą iij 
Gramofonai 
tuoti ant 10 

Užlaikome 
bia ir Vieto 
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už cash ir ai 

Ant Neapribuoto Laiko 
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Jeigu pirksi Phonografą da-
bar—ir gali pasakyti savo mo
kesčio išlygas! 

Didelis pas 
skų, Angliški 
rekordu, grar 

Nekainuoja daugiau 
kaip paprastas 

Lonografas 

P. K. BRUCHAS 
LAIKRODŽIAI, DEIMONTAI GRAZNOS 

ftionais nejokis apgauliojimas; ir nei jokis juokas. $25 vertės Pathe arba Actuelle rekordu DYKAI 
jeigu pirksi Pathe Phonografą (isiinaant mažus modeiies 3 lr-6, kurie nesiskaito) Nežiūrint ar mokėsi Cash 
ar lengvais mėnesiniais mokesčiais — $25 vertės rekordai bus pristatyti kartu su instrumenti kaip tik 

I
Ji pasiskirsi. , . . .. « 

3321 So. Halsted St., Tel. Drover 96&7 Chicago, 111. 
L'ŽDETA 1896 / * 

• » 
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DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 99 metai 

Ofisas S149 So. Morgan St. 
Kertė S9-r© St., Chicago. 111. 

SPECIJALISTA8 
Moterišku, Vyriškų, taipgi chro

niškų Ilgų. 
OFD30 VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 8 po pietų, nuo 6 iki S valan
da vakare. 
NedėUomis nuo 9 Iki 2 po piet. 

Telefonas Yards 88» 

WAR SAVINOS STAMPS 
I8SUED BY THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Phone Cicero 6968 
DR. A. P. GURSKIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4847 U . I4th Street Gor. 49th Ave. 

Cicero, m . 
Hours: 0 A. M. to 9 P. M. Except 
Sundays & Wednesdays. 

3£— ^ . • • ^ » » » » » » ^ m»m-^» • • • • » » * l » 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 So. Ashland Avenue 
Spocijallstas 

DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ 

Valandos nuo 10 Iki 12 išryto; nuo 
2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8:86 
vakare. Nedėliomis 10 lkl l . 

Telefonas Drexel 2880 

Dr. I. L MAKARAS 
Idetuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Miehigan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:80 Iki 8:80 vakare. 
Residencija; 10538 Perry Ave., 

Tel. Pullman 142 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai. Vakarais 7 iki 9. 

Nedėliomis 11 iki 1. 
4509 S. Ashland Ave. Chicago, HL] 

Phone Yards 1053 

JOHN MINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas Didmiestyj 
29 So. La Salle Street 

Kambaris 816 Tel. Central 8684 
Valandos: 9 ryto iki 1 po piet 

West Sldes Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavitt St. Tel. Canal 2652 
Valandos: nuo 4 iki 6 po piet ir 

nuo 7 iki » vakare 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vieta 

8252 South Halsted Street 
Ant vtrfiaas Unlveraal State jBaak 

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

Nedėliomis nuo 10 iki •_. 
Telefoną* Taros 8544 

S. D. LACHAVVICZ 
I i T E T C V Y S G R A B O R I Ū S 

Pa ta rnau ju laidotuvėse kopigiauaLa. Rei- | 
kale meldžiu atsišaukti, o mano darbi 
busite užganėdinti. 
2314 W. 2Srd PI. Chicago, DJ.| 

Tel. Canal 2199 

Nauji 

4415 
4474 
4272 
3840 
2358 
2356 
2392 
4362 

4716 1 
4535 . 
4475 
4237 
4099 
2343 
1248 

1247 
3291 
3191 
2225 
4647 
4536 i 
4717 
4363 
4181 A 
2002 1 
3417 
4165 
2998 V< 
2883 
3834 I 
2903 

Mažiaus kaip 
apmokame. 

3343 South m 

f Phone Seeley 7439 
DR. L M. FEINBERG 

Gydo specialiai visokias vyrų ir 
moterų lytiškas ligas. 

2401 Madison St., kampas V e s 
tom Ave., Chicago. 

Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak. 
; $ » . » » » » • • • • , • • • • • • z 

PRANEŠIMAS 
. Dr. M. T. STRKOL'IS j 

Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į Pcople Teatrą 

1010 W. 47th St. Tel. Bohl. 160 
Valandos: 1 Iki S po pietų. 6 Iki 8 

vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 
Res. 2914 W. 4Srd Street. 

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKlnley 288 j 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street į 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5022 

Valandos: — 8 ikt 11 iŠ ryto: 
5 po pietų lkl 8 vak. Nedėlio- j 
mis nuo 5 iki S vai. vakarė. } 

Telefonu* Pylimai! S06] 

Dr. P. t. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Miehigan Avenue 
Kooeland, III. 

VALANDOS: 9 ryto Iki S vakare, 
ei. Pullman 842 ir 2180. 

F9MMMIIIIIK1MI nilNRII 
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Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. VezeJos 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Šaradomis nuo 4 lig 9 vakare 
4712 SO. ASRLAND AVJiNC* 

arti 47-tos Gatvės 

DR. P. Z, ZALATORIS 
* 

Phone Canal 267 

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgas 

1821 S*. Halsted Street 
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 ikt 4 

po piet 6 iki 9 vakare. 

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

Tel Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas 
2811 W. CSrd Str. 

Tai Prospect 8466. 

S V. W. RUTKAUSKAS 
• ADVOKATAS 
2 Ofisas Didmiestyj: 
g 29 South La Salle Street 
I Kambaris 824 
| Telefonas: Central 8890 

: 
s 
! 

• T a u p y 

Vakarais, 812 W. 33rd S t 
Telefonas: Yards 4881 

Tel. Yards 66€6 Drover 8448 
Dr. V. A. SZYMKEVICZ 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir 
Akušcras. 

8208 S. Halsted St. Chicago. 
balandos: 10—12 iš ryto 1—2 ir 
6—8 vakare Ned. 10—12 is ryto. 

• • ' 

0 U-

A. PETRATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & C0. 
Mortgage Bank 

KKAL ESTATE—1N81RAJICIC 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
* O T A R L H ; 6 A » I 

809 W. 2Mb V \ Chicago, U.' 
Tclepbooe -Boolevaffd •« I 

§ • • » • • • • » » i 

Tel. Canal 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

2201 West 22-nd & So. Leavitt Sta>1 
Chicago. 

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

iiiiiiiiiiiMiimiiiHiuiiitiimiiiiiiiiiiiHiiii 
Resid. 1139 Indcpcndcace Blvd. 

Telefonas Van Buren 294 

OR. A. A. ROTU, 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyriškų f- . 
.Valku ir visų chronišku ligų ' 

VĄLANPOS: 10—11 ryto 2-~S po 
pic*|, 7—8 vak. NedėUomis 10-^12 d. 
Ofisas 8854 So. Halsted St., Chicago 

Telefonas 
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Vaikai m; 
Jis užlaiko vū 

sveikais! Susideda 
Saugus, užtik mas, 
maloniai. 

Pirm n 
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50c vmistinyčiose ar 
F. AD. RICHTER & 
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BRKUBKS 

Didelis Gramafonų 
Išpardavimas 

Turime daugybę gramafonų, katruos 
reikia tuoj parduoti nuleidžiant 35% 
(procentą ir daugybę rekordų po 65c. 
(Gramofonai geriausių isdirbyseių, garuan-
tuoti ant 10 metų. 

Užlaikome geriausius Brunswick Colum-
bia ir Vietoro Gramofonus, katras par
duodame už žemiausias marketo kainas 
už eash ir ant lengvij išmokėjimų. 
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Didelis pasirinkimas Įvairiausių rekordų, Ruskų, Pol-
skų, Angliškų, Ital i joniškų ir t. t. Kataliogas knygų, 
rekordų, gramofonų, prisiuneiam kiekvienam dykai. 

Nauji Lietuviški Rekordai. Kaina po $1 vienas. 
Imlainavo M. Petrauskas. 

4415 Piemenėlis ir Pavasaris. 
4474 Mielaširdystė. Vai verčia laužo. 
4272 Spragilų daina. Strazdelis. 
3840 Ant Kalno Karklai Siūbavo, šia Naktele. 
2 358 Darbininkių Marselietė. Sukeikime Kovą. 
2356 Lietuva Tėvynė Mūsų. Tikiai Nemunėlis Teka. 
2392 Sveiki Broliai Dainininkai. Ko Liudyt Sveteliai. 
4362 Pasakyk Mano Mielas Kra.šte. Indainavo Butėnas. 

Komiški Rekordai. 
4716 Laiškas Nuo Barbutės. Derybos. 
4535 Jaunavedžio Pasiskundimas. Pas Tardytoją. 
4475 Girtuoklio Metavonė Pasakos Stebuklai. 
4237 Jonas Šmikis. Alaušo Kelionė. 
4099 Jaunystės Atsiminimas. Referatas apie Nosis. 
2343 Ant Vienos Galvos. Zuazu Maršas. 
124 8 Velnias Ne Boba. 2 dalys. 

f vairus Rekordai. 
1247 O Kur Buvai Dėduk Mano. Ungarų Šokis. 
3-291 Plaukia Sau Laivelis. Lopšinė. 

Choras. 
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3191 
222 5 
4647 
4536 
4717 
4363 
4181 
2002 
3417 
4165 
2998 

Sau Laivelis. 
Ant Marių Krantelio. Važiavau D>ena. 
Einu Per Dvarelj. Gaila Tėvynės. 

Mergelė Tu Mano Miela. Kur tu eini. 
Pavasario Dainos. Pakol Jaunas tai Linksmas. 
Virbaliu Polka. Sesutės Valcas. 
Kas Subatos Vakarą. Jau Saulutė Leidžias. 
Alvito Ežero Rangos. Pilviškių Valeas. 
Krokoviakas. Ant Armonikų. 
Padespana^j. 
Rusijos Liuoeybės Maršas. 

Veneeijos Mėnulis. Baloboo. Fox -trot. 
2883 Afghanestas . Alahomem. F o x trot. 

I 3834 Lola š o k ^ i A n t armoiijKos. . į 
2903 Bostono Maršas. Karvedžio Maršas. 

Mažiaus kaip 6 rekordus kitur nes iunėiame už prisiuntimą mes 
apmokame . 

JUOZAS F. BUDRIK, 
3343 South Halsted Street, Chicago, Illinois. 

V. 

V 

Taupykite Piningus: 

SIMPL£X UNJVERSAi. 

Perkant visus savo RAKAN
DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MASINAS ir t.t. pas 

P. KVORKA & SONS 
1549-51-53 W. Chicago, Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščiu. 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve atdara Seredomls Ir 

Petnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. 
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Kalėdoms Anksti 
Greita patarnavimą piningu persiuntime 

Lietuvon kuri American Express Company 
suteikdavo prieš kare, ir vėl tapo sugrąžintas, 

Sugrįžę receiptės parodo kad piningai išmo
kami j tris savaitės. Mes mokame markėmis 
iurios legališkai yra priimtos Lietuvoj. 

American Express Kompanija tapo uždėta 
1841, ir turi sumokėto kapitalo $18,000,000.00, 
ji pasiunčia daugiau piningu Europon negu 
kokią kita finansine organizacija. Mūsų kai
nos yra žemos, mūsų patarnavin^as užtikrin
tas. 

Vilnius Lietuvos Sostine 
Yra Dideliam Pavojuj 

Tavo Finansišką Nepriklausomybė Senam Amžiui yra didžiam pavojuj jeigu 
netaupi si dabar kuomet dirbi. 

Tūkstančiai Lietuvių Taupo savo Piningus . . 

i 

nas 

Pradėk siųsti piningus Kalėdoms anksti, nes 
paskui negalėsi dasiunsti. 

Nueik į bile kurią agentūrą American Rail-# 

waj- Express Company arba į mūsų lokalį ofisą | 

23 W. Monroe St. Chicago, 111. 1 
Arba rašyk savo kalba tiesiai į Foreign Money Order Dept. 

Į AMERICAN EXPRESS COMPANY 
| 65Broadway New York = 
s 
Tllll l l l l l l lHIIII I I I | | | | | | | | | l | | | | l | | | | | | i | | |a i | i aa i l l l l | a i | | | a | | | | | | | | | a | | | | | a | | | | | | | | | | | | t | f | f l | | | | | f l | |S 

( 

Musų Pinigai 
yra padėti 

LIETUVOS 
Prekybos ir Pramonės 

BANKOJE 
specialiai del išmokėjimų 

Lietuvoje. 
Tas užtikrina siuntėją pini

gų per mus greitu išmokėjimu 
ir pristatymu pilnos sumos 
priėmėjui. 

Atsiųskite mums Pašto Mo 
ney Orderį o.mes, išmainę ant 
auksinų pagal dienos kurą, iš
duosime musų Money Orderį 
ant Lietuvos Banko, kurį pa
tys pasiųskite Lietuvon. 

Parduodame laivakortės į 
Lietuvą per Hamburgą, Liba-
vą ir kitur. Atitraukiame gi
mines iš Lietuvos. 

Darome daviernastis ir ki
tus dokumentus. 

Musų; Centralis Ofisas yra 
Chicagos vidurmiestyje. 

Apielinkės gyventojų pato
gumui ofisas atdaras ir nedė-
lioms. 

Visais reikalais kreipkitės 
prie ^ 

Baltic Consulation Bureau, 
Inc. 

35 So. Dearborn St., 
Chicago. m. 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GVDYTO/AS 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. McKinley 4988 

Saugok akių regėjimą 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjlmo.Jcada regėjimas sil-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties J manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
Jums geriausi patarnavimą del 
Akių, Ausų, Nosies Ir Gerklės 
Ligos gydoma specijallsto, 

W. F. MONCRUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 3-čios lubos 

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S aptiekos 

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

"Phone Canal 1678 * 
Notary Public 

JUSTIN MACKIEWICZ 
Real Estate 

Loans, Insurance & Foreign 
Ezchange 

2342 South Leavitt Street 
Chicago, 111. 

Siunčiu Pinigus į Lietuvą 
pagal dienos kursą. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: anglis*oi ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos Isto
rijos, geografijos, politlkinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarasystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo C 
iki 10 vai. 
3106 So. Ęalsted St , Chicago. 

Vaikai myli jį! Jie prašo daugiaus! 
Jis užlaiko vidurius geroj tvarkoj. Jis vaikus padaro linksmais ir 

sveikais! Susideda iš tyriausių sudėtinių ir neturi savyj nuodingų dalių. 
Saugus, užtikimas, vidurius pal mosuojantis vaistas! Veikia greitai— 
maloniai . 

Pirm negu pirksi, iiurek, kad "Bambino Lėles 
i paveikslas butų ant pokelio. 
50c vaistinyčiose arba 6oc. su persiuntimu, užsisakant nuo išdirbę jų: 
F. AD. R1CHTER & C0., Baik Terminai Bldf. No. 5, BROOKLYN,N. Y. 

imi 
*»**• 

LAIŠKAS Iš LIETUVOS. * 
Drauge mielas: Jei myli mus tai prisiųsk 

savo paveikslą, kad atgaivintų musų širdis. 
Patarimas. Jei vertas meilės, tai yra vertas 
paveikslo. Paveikslas neasančios ypatos at
gaivina praeitų laikų ryšius be žodžio. O ta-

mista užganėdinsi save ir savo draugus, kad atlankysi 
musų paveikslų išdirbystę. Atlas Art Studio 
J. P. RASH1NSK1 3202 So. Halsted St. m 

PE0PLES f S i BANK 
Ant kampo 47th gatvės ir Ashland Ave. 

UŽTAT 
1. Kad šis Bankas yra Senas ir Stiprus po Valstijos Priežura. 
2. Gali atsiimti piningus kada, nori. 

3. Šiame Banke jautiesi kaip namie užtat kad Lietuviškai čionais kalbama. 

GALI BŪTI GERESNIS 
STOCK 
YARDS 
STATE 

Didysis Bankas 
Ant Kampo 

47-tos Gat. ir Ashland Ąve. 
Chicago 

SjjSJSJSjSjMWSSSSjSSSSjWWSSSWHBHB^ 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
I.IKT1VIH AKIŲ 8PBCIAIJ8TAK 

Palengvins visų akių 
tempimą kas yra 
priežastimi skaudė
jimo Kalvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votaraa, skaudančius 

ir užsidegusius karščiu akiu kreivos akys, 
katorakto, nemlegio; netikras akis lndedam. 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Sei-
Įfėkitu savo regėjimo ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Helefonns Drover 9660. 

PO valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėgina viena. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

> > • • • — s * * 
Telefonas Boulevard ^199 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

3331 South Halsted Street 
Valandos: 9—11 A. M. 

1—6; 7—8 P. M. 
Į$— Si — 1 - — — — — — — —— — i r w • • » i »K 

PRANEŠIMAS 
lltlllllllllllltfllllllltllllllllivillllllllllflltltlllllllllllllllllllllllllllllliiiiniiiitiiii 

MUSŲ DRAUGAMS! 
• 

'Jogei nuo 1-mos dienos Lapkričio (Nov. 1920. Mušu 
Ofisas bus perkeltas į nauja vietą. 

Šiame naujame ofise mes galėsime, dar geriau ir tei
singai patarnauti mušu visiems draugams šiuose reika
luose: Siuntime pinigu į Lietuva. Parupinime pasportu.' 
Pardavime laivakorčių, į Lietuva ir iš Lietuvos. Pirki
me namu ir par&vime namu ir, lotų. Apdraudas (In-
surence) nuo ugnies. Ir visos formose ir visais kitais 
reikalais kreipkitės pas 

Z O L P IR B A R Č U S 
Senas Adresas 4547 S. Hermitage Ave. Chicago. 

Tel. Yards 145 

jjfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiniiiiii ••iiiiiiiiiiiiiiriitiiiiiiiifiiiiiiHitiiiiiriiiiiinTiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiM 

Kalėdoms 
Savo Giminėms Lietuvoje 

I 

diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiup: 
£ 
S R CONRAD 

LIETUVIS FOTOGRAFAS 1 
3130 S. Halsted St., Chicago, 111. 

Kurie gaunate paveikslus i i Lietuvos 
neatidellodami pasidarykite daugiaus arpą 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno 11 kelių skir
tingu. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge-
riausia. Phone Drover 6SCt r 

HiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiHiiiiiiiiiiHimiiii 

Kad norite gauti atsakymą ant pasiųstų pi
nigų giminėms Kalėdoms, tai siųskite jiems 
Dovanas dabar per 

* 
0 

Pirmutinę Lietuvių Valstijinę Banką Amerikoje 

Metropolitan State Bank 
Kamp. 22 ir Leavitt gatves i 

Kapital. ir perviršis $245,000.oo | 
Turt. daugiau kaip $1.600,000.oo Į 

VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po piet, Utarninkais ir 
Subatoms iki 8 :30 vakare. 
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DRRUGAS Pirmadienis, Lapkr. 8, 1920 
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U Milžinišk 
KAPITALAS ir SURPLUS į i 
$225,000.00 f 

Tegul Jusu Pinigai 
Dirba Del Jųs 

s Vakaras! 

Pinigus gulintis namie be apyvartos yra lygus m 
Ir sykiu labai pavojinga laikyti pinigus namie, 
"Matracai" ir "skrynios" — geriausia dirva vagiui 

I KETVIRTO WARD0 LIETUVIŲ POLITIŠKO IR 
Į PAŠELPIMO KLIUBO 
s 

1 Nedelioj, Lapkričio-Nov. 7,1920 
ledžiui be vaisiu = i = Pulaskio Svet. 1715 S. Ashland Av. prie 18-tos gatvės = 
nes "Pančiakos", 3 ; S į 
ir gaisrui. Duris atsidarys 6 vai Programas prasidės 7 to v. vak. S 

i 

! 

Todėl APSAUGOK savo sunkiai uždirbta dolierj padėdamas į 
UNIVERSAL STATE BANK | 

ir kas pusmetis pasiimk savo pelną — užaugusi nuošimti. 3 

Tvir tumas musų Bankas užtikrintas per lllinojans Valstyj'os Vai- 5 
d/.ia. ~j 

Musų turtas jau virš $2,650,000.00 • 
Mokame 3<& už padėtus pinigus, kuriuos galima atsiimti ant kiek

vieno pareikalavimo. S 

PINIGAI LIETUVON Siunčiami per musų Banką su pilnu užtik
rinimu, dabar pristatomi į 25 DIENAS. 

Universal State Bankas, kaipo Lietuvių Valstyjinis Bankas, kiek
vienam patarnaus persiuntime pagelbos. 

ŠVENČIU DOVANOS giminėms ir pažįstamiems kuogreičiausia. 
IŠ kitų miestu siųskite mums dolieriais per "Money Order", o 5E 

mes išsiunsime Lietuvon auksiniais pagal tos dienos kursą ir pri- S 
siusime kvitas. 5 

DRAFTAI. LAIVOKORTES, "CASH MARKES", PARDUODAMI 
PIGIAUSEI. = 

Dėlei parankumo kostumeriu MUŠU BANKAS YRA ATDARAS = 
VISA DIENA UTARNINKE IR SUBATOJE iki 8:30 VAL. VAK. S 

BANKOS VAIiDYBA: I 
Joseph J. Elias, President. Joseph J . Krasovvski. Vioe-Pres., 

Wm. M. .Vntonison. Vtec-Pres., S. V. Valaiicliaiiskus. Ass ' t 
& Cashier. Cashler. 

UNIVERSAL STATE RANKI 
i 3252 SOUTH HALSTED STREET GHICA60, ILL. i 
s = 
niiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT 

Bus Teatras Koncertas ir puikus Balius Statoma 3-jų 
s aktu Br. Varkso Draiua kuri yra labai svarbu matyti 
| Motinoms, Tėvams, Panelės ir Kavaleriams. Koncerte 
| dalyvauja kliubo jaunu mergaičių choras po vadovystė 
= M. M. Juodžio akompanajant panelė Helena Sandaus-
S kūtė. Gerbiamieji Lietuviai kaip jauni taip serii kvie-

i 

I LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES 
BANKAS 

IIIIIIItlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlMIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlItlIlHllimillllllllHIIHIIIHIirilll 

ENGIAND1 
Wrr-EOGC SPRING 

Sdd emvfhem by furmhue doalers 
ana daptuiment s toros -

ENGLANDEH SPRING BED CO. 
2fawVbrk -Bcook^nv - Cfclc^o 

— 

| Vilniuj 
Liepojuj 

ir jo skyriai 
Panevėžyj Šiauliuos 
Klaipėdoj Marijampolėj 

i 
Raseinius 
Virbalyje 

kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN-
| TURĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi | 
| nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi 

7% padėjus 2 metams 
| 5% " 1 " | 

3% " neapribuotam laikui. s 
Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie nusidė
jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas 

I M. NARJAUSKAS i 
| 747 BROAD STREET, NEWARK> N. J. j 
TllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIinilllllllllit 

Taupyk Pinigus del Ateities 
Lietuvos Vyčių Paskolos ir Taupymo Bendrovės. 

Nauja Serija numeris 23 čias tik prasidėjo. 
Susirinkimai yra laikoma kas Panodėli nuo 7:30 vai. 

vakare iki 9:00 vai. vakare, Šv. Jurgio Parap. svetainė 
prie 32 PI. ir Auburn Ave. 
Jurgis Žakas, Pi rm. 

901 W. 33rd St. 
Antanas Overlingas, Rast . 

3201 Auburn Ave. 
V. W. Rutkauskas , Adv. 

812 W. 33rd St. 

ŠIĄDIEN - Kol dar 
nepametei ji], pasidėk savo 
taupomus j šia stiprią Valsti-
jinę Banką, 

Pinigus Lietuvon nusiunčiame 
greičiausiai ir pristatome 

parašą priįefnejo 
iš Lietuvos. • 

C E N T R A L M A N U F A C T U R I N G 
DISTRICT BANK 

1112 West 35-th Street 
Tur tas Virš $6,006,000.00 j 

A STATE BANK ' 
Atdara Panedėliais, Seredoms ir Subatoms vakarais 

iiiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiEitiiiiiiiiifirfffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiii«iiiiiiiitiiiiiiitiiiiiiiniiiiiiii iifiiiiitiiiiiitiiiniiiiiiiiiitiiiiiii 

. DIDELIS RUDENINIS DALIUS 
— 

s Rengiamas 

i ŠV. JURGIO PAR. "KANKLHJ" CHORO 
I Nedelioj, Lapkričio-November 7, 1920 
I Švento Jurgio Parapijos Svetainėj, 32 PI. ir Auburn Ave. 
= Pradžia 7 vai. vakare panga 35c. YpataL 
I Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio puikaus vakaro nes turėsite proga 

prie geros muzykos gerai pasišokti ir linksmai laika praleisti. 
Kviečia visus RENGĖ JIAI. 

Tiiiiniiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iitiititiitiiiiiitfiHifiiiti itttfititfliiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiin 
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Vainikėlis, Puikus Balius 
— Parengtas — 

I DR MOTINOS DIEVO SOPULINGOS 
ėlioj, Lapkričio-November 7 d., 1920 

I Šv. Antano Parap. Svet, 15 St. ir 49 Crt, Cicero, IU. 
• Pradžia 6 valanda vakare. 

I 2a 

Gerbiamieji© ir gerbiamosios kurie arba katram mums nėra malonus Rūtų Vai
nikėlis tai gerbiamoji publika visa yra kviečiama ant musų tikrai tautiško pasilinks
minimo kurį griešž puikiausia muzyka po vadovyste p. K. Bičiūno. Vainikėlius gausi
te prie tikietų. Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti o užtikriname kad busite užga- J | 
nėdinti. Renginio Komisija. * \ 

iiniunnmmiiHiiiiinifimtntfirffinttimiiiininiiiiniiiiiiimi iiimiiiiiintuiniiiiiim!»iiiiiiinnmiiiiiiutii»miiiiiiiiiiiiiiiiti 

PRANEŠIMAS. 
Siunčiame piningus Lie

tuvon, prisiuntimas užtik
rintas. 

| Inšuruojame nuo ugnies, 
namus, rakandus ir auto
mobilius. 
Parduodame namus, sko

liname pinkigus. 

Evaldas & Pupauskas 
840 W. 33rd St. 

Yards 2790 

Pasilinksminimo 

akaras! 
iiniiiitiifttiiiiiiiiimittiiittiiiiintiiiiiiiiiimMiniiiiiiiii 

Rengiamas 
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E Phone Bonlevard 4 t l 

Ashland Jewelry Music Store 

— — 

m r T ,~ A.L.R.K. Moterų Sąjungos 3 Kp. 
NEDELIOJ, LAPKRIČIO (N0V.) 7.D., 1920 M. 
Dievo Apveizdos Parap. Svet. Prie 18 ir Union Ave. 

Pradžia lygiai 6 valanda vakare. Muzika grieš kopui-
kiausiai. Visi galės prisišokti lig sočiai. 

Kviečia visus atsilankyti 
B J i % RENGĖJOS. 
• • • • • • • • • • • - * • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 

Specijales Columbia E 2 Grafa-
nola su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2 
Graionola su 12 rekordų $56.50. 
Cash ar ant išmokescio. Naujausi lietu
viški rekordai. 

Dideliame pasir inkime auksi
niai laikrodžiai, deimantai , žie-

J dal ir kiti auksinai dalykai. 

4537 So. Ashland Avenue 
= Chicago, 111. 
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Pinigai į Lietuvą 
^smsmswmsmmmsms^s^smsmsmsmsmsmswsmmswsmsmsmsmmsms^s^smsmsms^s^ 

Z 

III 
Ši Banką Yra Jums 

Atidarykite accounta su šią, stiprią Valstijine Ban
ką apsaugokite savo pinigus nuo ugnies ir vagių. — 
Pridėk prie jų reguliariai Sipkortas į Europų. Pini
gai siunčiami į Europą. Apsaugos Vaultai. 

VALDYBA 
Thomas J . Healy, Prezidentas 

E d u a r d R. Lit>inger Vice-Prezidentas 
Andrew H. Wolski, Kasierius 

George Kalsch, Asst. Kasierius. 

PATARIMO KOMITETAS. 
Kaipti Van Veeten, V. Prez. Cont'l. i r Com'L Nat'l. Bankos. 

Thomas E. Wilson, Prez. Wilson & Co. 
Abel Davis. V. Prez. Chicago Tltle ir Trust Gomp. 

Southivest Trust and Savings Bank 
35-th Archer and Hoyne Avės. 

Tortas Suvirs $3,000,000.00 
Atdara Utarninko ir Subatos vakarais nuo 6 -iki 8 valandai 

SALUTARA 
••t iiiiiniiiiii imi m! uiti 

NUEINA GREIČIAUSIAI R TIKRIAUSIAI SIUNČIANT PER 

Lietuvos Atstatymo Bendrovę > \ 
(LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION) 

294 Eighth Ave., New York, N. Y. 
Ši Bendrovė, turėdama savo skyrių (Branch Office) Kaune, 

d a s t a t o p i n i g u s t i e s i o g i n i u k e l i u , b e j o k i ų t r u k d y m u i r s u l i g p i g i a u -
sio kurso. 

iiiifiiiiiiiniiiiiintiiiiifiiii = 

I ir kitas mušu lekarstas naudoja 25,000 žmonių visoj | 
| Amerikoje. 100 Aptiekų yra mušu agentais. 

Tas liudija, kad žmonės supranta gerą vertę 
musų vaistų ir per tai jas taip plačiai naudoja. 

Mes išdirbam savo Laboratorijose daugeli 
įvairių vaistų, kur čion vieta visas neleidžia 
surašyti. 

= Mes esame Vienintelė vieta visoj Amerikoj, 
kur galima gauti visokių žolių ir šaknų įž vi
so pasaulio pargabentų. 

Reikale rašykite mums: 

I Salutaras Ghem. Drug Co. 
PROF. J. BALTRENAS, 

1707 So. Halsted Str. Chicago, IU. 

* - — 

P. S. Ant pareikalavimo pasiųsirne visą surašą musų 
žolių, šalmų ir msų liekarstų. 

illllllllllllllllllllllUJinillUHIlIlIlIlIlIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIUilIlIlINHUtl 
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DIDŽIAUSI* ĮIETUVISKA ĮRAUTBVE P.HICA600E 

NLM0KES1 PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame ui žemiausia kainą, kur kitur taip negauti. 

Mašinėlių laiškamH druknoti ir ofiao darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, SUubi-
nios Ir deimantinius; gramaionus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ABHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DBOVER 7309 

atsišau 
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• PIRMU K\RTU ŠIOJ KOLONIJOJ STATOMA 
1 "ERŠKĖČIU TAKU" 

RENGIA 

LIETUVOS VYČIU 8 KP. 
| Ned/Lapkričio-Nov. 7d, 1920 

Broliu Strumilų Svet., • 
1 5 8 E. 107-ta GATVE, ROSELAND, 1LL. 

' . PRADŽIA 7 V AL. VAKARE 
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Kviečiame visus'Lietuvius ir Lietuvaites atsilankyti į šį puikų 5 aktų teatrą. Los Lietuvos Vy
čių 4-tos Kuopos artistai-mėgėjai. Po teatro šokiai prie geros įnuzykės. Pelnas skiramas Visų Šventų 
parapijos naudai. 

I 

Roselandiečiai, kas gyvas į šį vakarą, nes turėsite progą pamatyti puikų veikalą sulošta per ge
rus artistus. * ' Kviečia visus RENGIMO KOMISIJA. I 
I• B I I I I I I I I H I I I I I H I •••••••••••••••••••••••••••MHMMaifllMiHIli 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
WORCESTER, MASS. 

Worcesterio Lietuvių demon
stracija prieš Lenkų veržimą 

$i Lietuvon. 

Spalio 26 dieną po-
bažnytinėje salėje buvo susi
rinkimas draugijų atstovų ir 
pavienių asmenų. Kun. J. Čap
likas paaiškino susirinkimo 
tikslą, būtent reikalą greito 
stojimo Lietuvai į pagelbą, 
ginti ją nuo militaristų Lenkų, 
kurie veidmainingai užėmė 
mūsų sostinę Vilndų ir briau-
jasi toliau mūsų žemėn. Jie 
neša vergiją visai Lietuvai. 
Ar duosime jiems tė
vynę pavergti? Ne, ir 
šimtą kartų ne! Po to 
išrinkta valdyba susirinkimą 
vesti. Pirm. išrinktas p. P. 
Milius, kuris rimta prakalbė-
le atidarė susirinkimą. Nu
tarta surengti demonstraciją, 
Lapkričio 7 d., 1 valandą po 
pietų. Visos draugijos su savo 
ženklais ir vėliavomis susi
rinks prie bažnyčios. Iš ten, 
susitvarkiusios, eis ProVjden-
ce .str. Grafton, Front ir 
Main str.; pasisuks ant Elm 
str. į "Pol i s" teatro salę. Jo
je bus koncertas, prakalbos ir 
išneštos rezoliucijos. Kalbės 
advokatas A. Milleris ir kun. 
J. Žilius, Lietuvos Misijos na
rys. Tikimės susilaukti iš Lie
tuvos sugrįžtant ir kleboną 
kun. J. Jakaitį, kuris suteiks 
daug žinių iš dabartinio Lie
tuvos padėjimo. 

L. Vyčių 26 kuopa ir Šv. 
Kazimiero par. clioras pasam
dė orlaivį, kuris maršuojant 
mėtis gėles ant paroduojančių. 
Parodai pasibaigus, orlaivis 
skraidys viršui miesto ir mėtis 
atsišaukimus, kad Amerika 
užtartų už Lietuvą. 

Prie parodos prisideda ir 
Žydai, kurie pasižadėjo rem
ti Lietuvius. 

Stokime visi gelbėti savo 
močiutę Lietuvą nuo krauge
rių Lenkų, kol dar nevėlu. 
Mūsų broliai Lietuvoje gina 
tėvynę aukodami savo gyvas
tis. Ar-gi mes šiame momente 
statysime savo dolierinę aug-
ščiau brolių gyvasties? Dėkim 
dešimtines ir pirkim Lietuvos 
armijai ginklų. 

"Petys-gi į petį, na, vyrai, 
kas gali, sustoję į darbą už 
mylimą šalį — prikelkime Lie
tuvą mūsų." 

A. Visminas, Koresp. 

Didele parapija paieško gero var
gonininko. Turi mokėti gerai valdy
ti didelius vargonus ir vesti dideli 
chorą ir mažųjų chorą. Išlygos geros 

Atsišaukite 
"Draugo" Rodakcijon. 

2334 So. Oakley Avenuc. 
(J . K.) 

Reikalingas atsakantis bučeris, 
gera alga. Kreipkitės pas Workers 
Consumers Association. 
2005 \V. Lake St. Mclrose Park , m . 

Tel. Melrose Park 1740 

Parduosiu pigiai gera farma $3,000 
uždarbio į metus, art i Chicagos, kvie 
tinę žeme. Atsišaukite 

P . Slauiis 
2137 N. Westeni Ave. 

Tel. Humbold 6277 • 

Pigiai parsiduoda arklys ir vežy-
mas. Atsišaukite. ,, 

1527 So. 48 Ct. Cicero, 111. 

Didele Barne ant dviejų- lotų prie 
T. elių netoli geležinkelio, galima pa
daryti "garage" maža šapuka arba 
ir pagyvenimus parsiduoda už $2000 
liotai vertės $1,500. Atsišaukite. 

1527 So. 48 Ct. Cicero, 111. 

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-
SA (kaucija.) 

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

Tik 100 žmonių tereikalinga. 
PJRMIESNIEJI bus LAIMIN
GESNIAIS. 

Darbas ant visados Jusu pačiu 
mieste . 

Atsišaukite arba rašykite in 
Draugą. 

—y—»< . • • 

DIDŽIAUSIA PARO 
Aušros Vartų Parap. Svet, 

iiiiiiiiiiiinimflniHiiiiiiDiiiiiiiiDiuiBiiiiiiiiiiiiiii 

! AZARAS 
* 

2323 W. 23rd Place 
• 

• • • . -

r. 

Bazaras prasidės 

Lapkričio-Nov. 7 d., 1920 

Bazaras ir Paroda Tęsis Dešimti Dienų: 

Lapkričio Men. 
7, imW, 20,21,24,25,27 

SUBATCMIS IR NEDĖLIOMIS BAZARO PRADŽIA 4 V AL.; 
SEREDOMIS 7 VAL VAK. 

: 

4 VAL. PO PIETŲ • 

' < i 
I 

• i 

« • - - • ' 

Kviečia KLEBONAS ir KOMITETAI 

Didelis 
B A L I 

fi 

WAUKEGAN, IUL. 
Atsišaukimas. 

Visų lietuviškų draugijų 
pirmininkai ir pirmininkės, 
esate kviečiami susirinkti 
šiandie, Lapkr. 6, 7:30 vai. va
kare, Lietuvių svetainėn. 

Tarsimės, kokiu būdu butų 
geriau pakelti baisa prieš 
Lenkus ir kaip pagelbėti Lįe-
tuvai. 

Visi, be skirtumo pažiūrų, 
padėkime viską į salį, o imki
mės darbo, nes Lenkas ne-

Verta Atydos. 
BARGENAI 

Parsiduoda 160 ak. Wis. 
farma upės teka per ganikla, 
kaina $5,600. 

Parsiduoda Wis. farma 40 
akrų juodžemis, upės teka per 
ganikla, geri budinkai, Kaina 
$2,500. 

Bargenas 80 akrų su budin-
kas reikia įmokėti tik $2,900. 
Kaina $4,000. 

Geras pirkimas 124 akrai 
geros žemes su budinkais 16 
akrų storo miško, 8 akrai gru-
šiu ir oboliu sodną, kita visa 
dirbamais kurios 35 akrai už-
sieta dobilu, 14 akrų rugiu ir 
17 kviečiu, Virš $1000 vertas 
miškas 5 miles nuo Buchanan 
Mich. 80 miles nuo Chicagos. 
Kaina $11,500. 

Naujas mūrinis namas 2—5 
ir 1—6 3 augščiu Elek. Vanos 
viskas up to date. Kaina $9,-
300. Brighton Park. 

Geras mūrinis namas 3 aug. 
3—6 augštas basėm. Elec. ir 
cattage 2—4 užpakalį. Prie 
Humbold Park. Kaina $9,300. 

Geriausio vieto ant Bridge-
porto mūrinis namas 2 auk. su 
basėm. 2—6, iSlec. Vanos. Kai
na $7,300. Tūriam taip-gi daug 
farmu ir namu ant mainimo. 

Jau šimtai žmonių įsisteigė 
savo namus ar fannas ir lai
mingai gyvena, nes kas pirko 
per mus, tas užmokėjo teisin
ga kaina ir gavo geras pope-
ros. Kreipkitės prie 
Ą. Petratis 8. L. Fabionas 

A. PETRATIS & Cp. ^nM.nn7i8 i 
Jurgis P. Bukantis, 809 W. 3p Bt. prie Halsted St 

Dr-stes Susiv. Bioliiį Lietuvių 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiimiin 

• NEDELIOJ, 
ričio-Nov. 

MILDOS SVETAINĖJE, 
3138 South Halsted Street 

Lietuviai Tėvynėj Lieja Kraują Už Laisvi 
MES GYVENDAMI AMERIKOJE TURIME GELBĖTI SAVO TĖVUS, BROLIUS IR 
SESERIS, KAD NE KRAUJU, TAI PINIGAIS. 

3-4 

Ateina Žiema ir Jiems Reikia Pinigiškos pageJbos, Nes Viskas Yra Lietuvoje 
Brangu: 
MES PINIGUS DABAR PRISTATOME I LIETUVA PER 30 DDIEDU. SIUNČIA
ME PINIGUS PO DIENOS KURSĄ, O ANT DIDELES SUMOS DAR PIGIAU. 

' — KREIPKITĖS J — , 

PRADŽIA 6 VAL. 
= 

12ANGA 35c YPATAI 

A. PETRATIS 

| Automobi l ia i I 
B ® 

: IR I 

: LIETUVOS GYNIMAS s 

S 
: 

: 

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

Amerikiečiai, šarvuodami "Geležinį Vilką," pirk
dami šautuvu, prisidėdami prie steigimo Perkūno ar
tilerijos ir Erelio oro laivyno, įtaisj&fte Lietuvos gy
nėjams automobilių. 

Lietuvoje geras automobilius kainuoja $1,000. A-
merikiečiai, sudarinėkite tūkstantines, kablegramu at
siųskite į Lietuvių Prekybos Bendrovę Kaune ix tų 
pat dienų automobilius bųs inteiktas nurodytai orga
nizacijai. 

Intaisykįte automobilių Lietuvos Gynimo Komi
tetui,, Šauliams ,Krašto Apsauggs ministerijai, genc-
raliam štabui, Lietuvos Raudonajam Kryžiui ir tt. 

Kuri kolonija pirmutinė intaisys automobilių Lie
tuvos gynima organizacijai? 

Tame reikale susižinokite su 

Luhuanian Sales Corp., 
(LIETUVIU PBKKYB08 li-VĘ) 

414 W. Broadvvay, So. Boston, Miss, 
Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrininkai ypač pri

valėtų visose kolonijose šitame reikale pasidarbuoti. 

• 
: m s 
• 
• s 

• 

• 

S. L F ABI AN 

EUR0PEAN AMERICAN BUREAU 
A. PETRATIS ir S. L. FABIAN Vedėjai 

809 West 35-th St., (prie Halsted) Chicago, 111. 
Adara Vakarais: Utarn. Ketver. ir Subat. iki 9 vai. 

• 

, « . * 
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| Kokią Kalėdų Dovaną 
I Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon? 
| Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana! 

Tai-gi nieko nelaukdamas tuojaus pasiųsk savo seniems tėvukams, brolukams, se
sutėms ir giminėms kurie iš po karo nuvarginti laukia^ tavo pagelbos. Tau tie keli dolie-
riai nieks, o jiems didele pagelba ir džiaugsmą suteiksi. 

Čia galima pirkti laivakortes, siųsti daiktus ir drabužius Lietuvon. 
| Baksus siuntinio daigtų Lietuvon galima gauti pas mus už prieina

ma lynĮHfu 
Šį Bendrovė dabar parduoda savo serus po $6.00 viena, pasi

skubinkite ir pirkite dabar, nes trumpu laikų serų kaina pakus. 

Važiuojantiems Lietuv6n parūpiname pasportus h kitus reikalingus dokumentus 
teisingai ir sąžiniškai. Už darbą garantuojame. 

N Lithuanian Sales Corporation 
Maja Office Chicago Brandi Office 

414 W. BreanVay 3249 So. Halsted S t 
So. Boston, Mass. Tel. Yards 5693 Chicago, ID. 

VALANIX)$: JCafidUena nuo 9 vai. "ryto 0" 6 vakaro. Utarninkaia, Ketvergais ir Subatomii 
nuo 9 vaL ryto iki 9,yal. vakar*. -

riiiiifiuiiiiniiiiiiiiitttstuiiiiiminiitiinaiiiHHiiiifniiiiiiHififntiifiiiniiiiHiiii 
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f IŠKILMINGAS 10 METŲ SUKAKTUVIŲ 

ftPVAIKSČIŪJIMAS IB BALIUS 
SU PROGRAMŲ 

Rengiamas 
. 

Draugystes Švento Juozapo Apiekuno K viecia visus RENGĖJIAI, f 
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Nedelioj, Lapkričio-Nov. 7, 1920 
Arti MUwaukee W1CKER PARK SVET., 2040 W. North Avc, « * £ * £ 

Pradžia 6 vai. Vakare 
— • 

Malonėkite skaitlingai atsilankyti ant musy baliaus, nes bus geri kalbėtojai, bus dainų, 
deklemaciji] ir monologe. Taip bus puiki orkestrą kuri gros lietuviškus ir amerikoniškus šo
kius. Čia jauni ir seni galėsite linksmai laika praleisti ir puikiai pasišokti. 

• » 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Pirmadienis, Lapkr. 8 d., 
Šv. Godfridas. 

Antradienis,. Lapkr. 9 d., 
Šv. Iš ganyt. Baz. Uždėjimas. 

CHICAGIEČIŲ DOMEI. 

laisvę. Čia užtraukė tautos 
himną, kurį visa publika gie
dojo su entuziazmu. 

Ant galo Maskolaitis ir 
Sriubas, pritariant ant piano 
vargonininkui J.Brazaičiui, pa 
dainavo dvi daineli ir tuomi 
pasibaigė šio vakaro progra
ma. Reporteris. 

skaitlingai susirinkti, nes turėsim 
aptarti, kaip prisirengti prie gei
mo ir daug kitų svarbių reikalų 
kaslink rengiamo vakarėlio Gruo-

'džio 31 d. 
A. C. pirm. 

L. Raiul. Kryžiaus Rėmėju 
Draugijos Chicagos Apskri
čio dideliai svarbus susirinki
mas bus pirmadienį, Lapkri
čio 8, 1920, 8 vai. vakare Die
vo Apveiz^os parapijos sve
tainėj. 

Vįsi skyriai prašomi pri
siųsti atstovų. Prašomos pri
siųsti atstovų taip-pat ir ki--
tas draugijos bei organizaci
jos, kaip Vyčių, Federacijos 
Ir t. t. Visi žinome, kas 
šiandie dedasi mūsų tėvynėje, 
Lietuvoje: kraujo ir ašarų u-
peliai bėga , mūsų brol iai savo 
gyvybes aukoja vaduodami 
tėvynę nuo užplūdusių plėšikų 
— Lenkų. Tatai visi mes tu
rime juos gelbėti. Šitas susi
rinkimas yra labai svarbus. 
Reikės ieškoti būdų, kaip ga
lima butų daugiau aukų su
rinkti Lietuvos R. Kryžiui. 

Dar kartų kviečiu skaitlin
gai susirinkti skyrių atstovus, 
draugijų valdybas ir pavie
nius narius. Čia ne vieno, ne 
desėtko, darbas, bet visų Lie
tuvių. 

Moterų Sąjunga — yra labai 
gražus vardas Jos taip-pat tu
rėtų skaitlingai atsilankyti ir 
prisidėti prie prakilnaus dar
bo. 

Valdyba. 

< < AMERIKIEČIŲ DOVANOS 
LIETUVOJE". 

Tokiu antgalviu labai indo-
mi trijų aktų komedija bus 
atvaidinta sekmadienį, Lapkr. 
14 d. Scliool Hali svetainėje 
(prie Honore ir W. 48 gatvių). 

Veika lą va id ins L. Vyčių 
36 kp. artistai-mėgėjai. Tar
puose dainuos p-lė JuškevJ-
čaitė. Bus deklemaeijų. 

Po programo šokiai. 
Rep. 

U TOWN OF LAKE. 
Draugija Sv. Vineento Ferercu-

šo laikys mėnesinj susirinkimą 
Lapkričio 7 d.,. 2 vai. po pierų, 
Šv. Kryžfaus parapijos svet. 

Kviečiu narius susirinkti, nes 
randasi svarstymui svarbių reika
lų-

J. Legnugaris, rast. 

IŠ DIEVO APVEIŽDOS 
PARAP. 

IŠ NORTH SIDE. 

Spalio 19 d. Šv. Mykolo sve
tainėje tapo Tautos Fondo 43 
skyriaus surengtos prakalbos 
tėvynės naudai. Kalbėjo gerb. 
kun. J . Vaičiūnas apie Ameri
kos Lietuvių atstovų apsilan
kymą Washingtone, kad pa
davus prezidentui protestą 

Draugija Šv. Jono Evange
listo turėjo susirinkimą sekm., 
Spalio 24 d., 1920. Aptarus 
bėgančius reikalus, priėjo prie 
klausimo dabartinio Lietuvos 
padėjimo. Visi nariai, su dide
liu entuzijazmu, sušuko: Tu
rime gelbėti tėvynę, Lietuvą, 
kritiškame padėjime." 

Padaryta liuosa kolekta ir 
geros širdies nariai suaukojo 
31 dol., kurie tuojau buvo pa
siųsti per Lietuvos Misiją tė
vynės gynėjams — Lietuvos 
šauliams. 

Aukojo: 
J. Sentaras $6.45 
S. (Jrišius 3.00 
P. Balčiūnas 1.50 
J. Sakalauskas 1.25 
J. Budreckis 1.20 

Po 1 dol.: J. Dimša, L. Nor
kus, J . Juzapavičia, Ig. Pa-
preckis, J. Jovaišas, P. Jaru-
ševičia, V. Jodelis, J. Šūkis, 
J. Buitkus, J. Slasitis, F. Dė-
jokas, A. Grisius, Jur. Ruikis. 

Smulkių aukų $2.70. Viso 
31 dol. prieš Lenkų veržimąsi Lietu

von. Nerašysiu čia prakalbos "rT^i *, , -̂  
i..-. . , , . . . . (jarbe Šv. Jono Evan 

gelisto dr-jai, kad atjaučia 
tėvynės reikalus aukomis ir 
darbu. 

S. Jucevičius, pirm. 

turinio, kadangi jau apie tai 
buvo plačiai aprašyta " Drau
ge", bet tiktai pažymėsiu, 
kad kalbėtojas aiškiu, tvirtu 
balsu gražiai, įspūdingai ir 
smulkmeniškai apie tą apsi
lankymą apsakė ir kokias pa
sekmės turėjo. Taip-pat ragi
no notbsaidiečius aukoti, 
kad tėvynę išvaduoti nuo 
Lenkų. Nortbsaidiečiai, kaip 
visuomet, taip ir dabar gau
siai dėjo aukas ir .sumetė 
$316.00 su centais. Nors ne
buvo labai garsinta, bet žmo
nių priėjo pilna svetainė ir la
bai gėrėjosi prakalbomis. 

Prieš prakalbas buvo suloš
t a s vaizdelis iš Lietuvių gyve
ninio laike karo. Vietiniai vy
čiai gražiai perstatė tą vaiz
delį. Ypatingai gražų įspūdį 
padarė , kuomet mergina, bal
tai" pasirėdžiusi, išnešė Lietu
vos tr ispalvę vėliavą ir įdavė 
kareiviui , sugrįžusiam ir Vo
kiečių nelaisvės, ginti tėvynės 

IŠ BRIGHTON PARKO. 
Moterų Sąjungos 20 kp. mėne

sinis susirinkimas bus sekm., Lap
kr. 7 d., tuojau po pamaldų pa-
rap. svetainėje. 

Narės kviečiamos skaitlingai su
sirinkti. 

Rast. 

REIKALINGA. 
Mergina prityrusi pardavę 

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

THE STA£ * 
Iz. Nausieda, savininkas 

4605 S. Ashland Ave. Chicago. 
; '— 
Reikia mergrinos prie namu" darbo. 

Maža šeimyna valgis ir kambarys su 
visais patogumais. Kreipk i ties: 
2922 W. 43 St. Tel McKinley S287 

PARSIDUODA. 
Labai pigiai 6 kambariu čysti, gra

žus rakandai norintieji gali ir gy
vent toje pačioje vietoje. Vieta labai 
gražr Roselande krelpkitos ant 1 lu-
bo 50 W. 107th Street Chieago. 

AWT PARDAVIMO. 
Namas ir lotas 2 lubų muro base-

mentas ii priešakio. Užpakallj mūr i 
nis namas ir garadžius. Lietuvių ap -
gyventoj vietoj. Kandus neša $80.00 
mėnesi. Kaina $7,000.00. Atsišaukite 

Joaeph Lucas 
2»0» So. Union Ave. 

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau
tiškas kliubas mėnesinį, susirinki
mą laikys Lapkričio 7 d., 1 vai. 
po^ pietų, Mildos svetainėje, 3142 
So" Halsted St. 

Kunevičius, rast. 

SHEBOYGAN, WIS. 

L. Vyčių 51 kp.'mėnesinis su
sirinkimas įvyks Lapkrieio 8 d., 
8:00 vai. vakare. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti, nes turim ap
tarti daug svarbių dalyką. Taip-
pat prašomi atsivesti ir naujų ne
riu . . Kor. 

CICERO. ILL. 

L. R. Kat. Federacijos 12 sk. 
susirinkimas iš priežasties Chica
gos demonstracijos, is paskutinio 
sekmadienio tapo nukeltas \ pir 

Didelis Lietuvių Susirinki
mas p. J. J. Elias svet. 4600 
So. Wood St., Chicago, 7:30 
vai. vak. Panedėlio Lapkričio 
-Nov. 8 diena. Visi Lietuviai 
ir Lietuvaitės neatbūtinai tu
ri ateiti, nes telegramai iš 
Lietuvos bus skaitomi, ir bus 
svarstomi svarbus dalykai kas 
link Lietuvos Liuosybės ir jos 
padėjimo. 

Kviečia komisija 
L. N. S. 8. 

SVARBU LIETUVIAMS!!! 
Prakalbų Maršrutas. 

Gerbiami Vientaučiai:— 
Pradedant su šia diena, A-

merikos ir Lietuvos Audėjų 
Bendrovė iš Boston, Mass., 
laikys prakalbas kiekvienoje 
Chicagos ir apielinkės koloni-ma.ii. Taigi dabar susirinkimas 

bus Lapkr. 7 d., 4 vai. po pietų. joje. Bus aiškinama tikslas ir 

L. D. S. Chicagos Apskričio su
sirinkimas bus 7 d. šio mėnesio, 
2:30 po pietų Bridgeporte. Mel
džiu skaitlingai atsilankyti. 

Valdyba. 

IŠ BRIDGEPORTO. 
Tautos Fondo 32 sk. ir L. 

Raud. Kr. Rėmėjų Draugijos "su
sirink imas j vyks sekmadieny j , La
pkričio 7 d., tuoj po pamaldų, Sv. 
Jurgio mokyklos kambaryj, ant 
3-čių lubų. Visi nariai kviečiami 
susieiti. 

Valdyba. 

IŠ WEST SIDE. 
Lab. Sąjungos kuopos susirinki

mas j vyks sekmadieny j , Lapk. 7 
d., tuojau po mišhi, mokyklos kam
baryj iš priežasties užimtos sve
tainės. 

Visus gerb. labdarius kviečiu J | 

Draugijos, kurios priklausote prie 
Federacijos, prašomos atsiųsti at
stovus. 

Nejsirašiusias kviečiame atsiųsti 
atstovus ir įsirašyti. Susirinkimas 
bus dideliai svarbus. 

J. Mockus, pirm., 
F. Strelčiunas, rast. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
i—f 

Mokytojas G. J . Leveskis, kuris 
prieš trejetą metų vedė Prekybos 
ir kalbų mokykla prie 31-mos ir 
lialsted gatv., dabar vėleik atida
rė pastove. Prirengiamąją ir Pre
kybos mokyklą po 1747 So. Hal-
st .1 st., arti 18-tos gatvės. 

Mokina Lietuvių ir Anglų kal
bų, prekybos dalykų ir prirengia 
į visas augštesnes mokyklas. Die
ninės klesos nuo 9 ryte iki 4 p. p., 
vakarais nuo 7:30 iki 9;30. Pas
toti galima kiekvienu laiku. 

reikalingumas linų ir vilnių 
išdirbinio patiems lietuviams, 
kol svetimi tos pramonijos dar 
neužgriebė. Dalykas užintere 
suos visns tuos, kurie yra Lie
tuviai. Kas jaučiasi Lietuviu, 
tegul ateina. 
Subatoje, Lapkr. 6 d., Šv. Pe
tro ir Povilo Parap. Svet., 

West Pullman. 
Panedėlyje, Lapkr. 8 d., $v. 
Mykolo Par. Svet. North Side. 
Utanunke, Lapkr. 9 d., Prano 
Svereckio Svet, 8756 Houston 

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

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.) 

i 

5 

i 
s 
S 

i. c : 

• • • • • • • • • • • • • • a a i n 
MILŽINIŠKAS METINIS TEATRAS 

IR BALIUS 
RENGIA 

LIETUVIŲ VIEŠAS KNIGINAS ANT WESAIDES 
Kurį Remia 14 Draugijų 

Nedelioj Lapkr. 7 d. 1920 m. 
M. Meldažio Svetainėj, 2242 West 23 Place. 

Pradžia 6:00 Vai. Vakare Įžanga 35c. ir augščiaus. 

Bus sulošta komedija "Knarki}* Paliepus." Po progra-
mui šokiai. Muzyka J. Phillips. Kviečia 

KOMITETAS. * 

• 
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Visų Lietuvių Domai! 
—mtmatmmaamBmm- \mmmmmmammammmmmmmm. mmammmmmammmmmmm* 

" E s a m n u p l y š ę . . . š ą l a m . . . r ū b ų n e i u ž p i n i g u s n e 
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 mūsų ramiai 
slysta j gyvenimo pakalne laukdami kad gerbūvis ateitu pats savimi. Brolei Lie
tuviai sukruskime ženkime pirmyn btkime 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. 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. 
i • 

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

* 

2. Am. L. A. B-vės narių skaičius sie
ke iki 550 sukelto kapitalo apie G0 tuk-

• 

staučiu. 
3. Akcijos (sliarcs) po $10.00 mažiau 

neparduodama kaip už $100.00 ir ne-
_ i* ''• .i • m \*LJ Ji 

daugiaus kaip 500 šėrų. Yra inkorpo
ruota Mass. Vals. ant $100.000.00 Visas 
pamatinis kapitalas (Common stock). 

Visokus reikalais kreipkitės į cen
trą arba pas ingai Jotinius 

American & Lithuanian 
Textile Corp. 
343 W. Broadway 

J 

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, krpipkitAs į B-vės sankrovą a r 
prie jos agento jei tokį žinot. Rūbus 
gausite gerus ir už prieinamą prekę. 
Kemkite, gerbiami, savo dirbtuvę, nes 
tuomi prigelbėsit greičiau atsiekti tą 
didelį darbą del Lietuvos rūbų Indus
trijos ir prekybos steigimo'. 

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

stijoj kapitalas $200,000, Šerai COM
MON ir 8% PREFERED, " p a r " (orgi-
nalė) vertė $25 šėras. Vienai ypatai 
parduodama nemažiau kaip du šėrų ir 
nedaugiau kaip 200. 

3. Klauskite informacijų į €eutrą arba 
pas mūsų ingaiiotiniu 

AtJas Clothing Corp. 
343 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 

•rti r , $23;|o 
ir augščiau. Krautuvė atdara penkis vakarus. Seredos vakare už
daryta nuo 6-tos valandos vakare. Nedeliomis iki pietų atdara. 

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO 
3246-48 So. Halsted St., 

IŠPARDAVIMAS ŪVERKŪTU S 
Mes esam priversti išparduoti visus Overkotus šį mėnesi už 

kainas kur Jums bus labai patinkamos, Išsiskirimas yra labai dide
lis. Geriausio padarymo, vėliausis mados, Jus busite užganėdinti 
jei nusipirksite viena iš sity OverkotŲ. Kainos nuo 

s 

s 
Chicago, 111. g 
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