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Aršėja Padėtis Airijoje

Kas bus su Wrangelio Karuo- 
mene Krime

Italai su Jugoslaviais Padarę 
Kompromisą

4

DARBO PARTIJA VEIKIA 
AIRIJOJE.

.....  " r ■■
Sulaikytas laivas Airijos pa

kraščiuose.

Londonas, Lapkr. 12. — 
Padėtis Airijoje kasdien ei
na aršyn ir aršyn. Niekas ne
gali pasakyti, kuomet ten pa
sibaigs žudymai žmonių ir po
licijos pagiežos terorizmas.

Darbo. partijos atstovai iš 
įvairių darbo šakų andai Dub
line, Airijos sostinėje, turėjo 
net keturias konferencijas. 
Dalyvavo atstovai iš geležin
keliečių unijos, amatninkų, 
municipalių vąldininkų, pirk
lių ir pačių išdirbėjų. Tarta
si apie uždarymų geležinke
lių sistemų.

Vienoj /konferencijoj pas
kirtas komitetas ir jam pa
vesta aprūpinti maistu ir ku
ru visas vietoves išilgai Gre- 
at Southern ir -Western ge
ležinkelio. Nes, manoma, tasai 
geležinkelis busiąs uždarytas. 

Policijos sauvaliavimai.

Dubline tarpe krautuvinin
kų pakilęs didis nepasitenki
nimas. Kuomet nesenai Corke 
buvo laidojamas to .miesto lor
das majoras Terence McSwi- 
ney, policija krautuvininkams 
buvo įsakiusi neuždaryti savo 
krautuvių.

Tečiaus ta pati policija vi
enas krautuvininkams buvo 

iusi visas krautuves užda-
J armisticijos dienoje. Ne- 
lusniems pagrūmota sug- 
ti ir sunaikinti krautuves. 

Kasgi tai matė, kad tokie
iktdį butų išdarinėjami pri

sidengiant demokratybė.
D

Žmonės plakami. i>

Anglų militarinė policija 
savo žiaurybėmis neturi1 pa
baigos.

Tuame vienas žmogus, Jo
hn Brennan, vidunakčiu iš
vilktas iš namų, apnuogintas 
ir nuplaktas lazdomis. Po to 
jis plikutėlis buvo priverstas 

į bėgti ir paskui bėgantį šau
dyta. *

Iš Tuamo mies^p klerkos 
imu vidunakčiu išvilktas 
ikan McDonnell ir taippat 
isiai apmuštas.
litur dar baisesnėmis prie
šėmis policija terorizuoja
les.
jstelyj Tralee policija pa

lus paskelbė, jog gvven- 
is leidžianti įsigyti mnis- 

jengviau atsidusti po 
dienų jų badu marini-

ikytas garlaivis.

į^jeną tarpe Corko ir 
wn plaukė Anglijos

garlaivis su militarinė me
džiaga ir visokiais armijai 
raikalingais daiktais.

Ties Black Rock pi
limi bury„ vyrų su 
laiveliu davė ženklą su
stoti laivui. Tasai nepaklau
sė. Tuomet iš laivelio pasigir
do šūviai ir laivas sustojo.

Apsiginklavę vyrai inėjo 
garlaiviu ir iš jo pagrobė 
$2,500 vertės visokių daiktų.

Paskui policija pačiam 'Cor
ke atrado dalį iš tų paimtų 
daiktų.

Plečiasi užpuolimai.
Mirus Londono kalėjime 

lordui majorui McSwiney, Ai
rijoje užpuldinėjimai ir žmo
gžudystės padidėjo. Kiekvie
nam žingsnyj poliemonai žu
domi. Gi Šitie paskui lieja sa
vo pagiežą ant nekaltų., žmo
nių, net ant moterų ir vaiki?.

Dievas žino, kada pasibaigs 
tos visos baisenybės Airijoje, 
kada ir kaip ta šalis iško
vos sau laisvę ir nepriklau
somybę.

-h. .—----  — ■
ANGLIJA GAVUSI GRŪMO

JIMŲ Iš AMERIKOS.

Grūmojimą kopija pristatyta 
Washingtona,n.

Washington, Lapkr. 12. — 
Anglijos ambasada čia vftkar 
valstybės departamentui inda- 
vė vienos kablegramos kopi
ją. Kablegrgma buvo pasiųs
ta iš New Yorko Anglijos vy
riausybei. Po ana pasirašęs 
kaž-koksai J. V. O’Connor.

Kablegramoje sakoma, kad 
jei Anglai nepaliaus su savo 
kerštais Airijoje, tuomet pra
sidės kerštai prieš Anglus, 
gyvenančius Suv. Valstijose.

Valstybės departamento 
valdininkai tame klausime 
neišreiškė jokių nuomonių. 
Tik pareiškė, kad busią pra
vesti tardymai.

BOLŠEVIKAI PRASIMUŠĖ 
PER SIAURUMĄ KRIME.

Užėmė jie ir Armianską Ba 
žarą.

Londonas, Lapkr. 12.»— Iš 
Maskvos bevieliu telegrafu 
pranešta, jog niekais nuėjo 
gen. Wrangelio visos fortifi
kacijos šalimais Perekopo, per 
kur siauruma ineinama Kri- 
mo pusiausalin. Nes bolševi
kai visas stiprumas sulaužė ir 
inėjo Kriman.

Savo keliu iš Sevastopolio 
pranešama, jog gen. Wrange- 
lio karuomenė “tvarkingai” 
atsimetusi iš tos siaurumos.

Bolševikai dar praneša kad

jie užėmę Armianską Buza rą.
Armianskas Bazaras yra už 

Perekopo į pitus siaurumoj 
(tarpjuryj). Tai žemės plotas 
apie 20 maialių ilgas.

Iš bblševikų pranešimo pa
niški, kad jų armija jau atsi
dūrusi pusiausalin. Ir todėl 
nežinia kas galės • įvykti su 
gen. Wrangelio karuomene.

PRANEŠAMA, ITALAI SU 
SERBAIS SUSITAIKĘ.

Reikštų, Adriatiko klausimas 
butų jau išrištas.

Londonan, Papkr. 12. — De- 
pešųje iš Santa Margberita 
pasakyta, jog Adriatiko pak
raščių klausimas jau išrištas.

Anot žinių, ginčai Italų su 
Serbais štai kaip pasibaigę:

Istrijos rubežiu plotai prak- 
tikaliai pripažinti Jugoslavi
jai.

Fiume bus nepriklausoma 
ir turės sąryšių su Italija.. •

Žara pasiliksianti Italijos 
kontrolėje.

Pagaliaus Italijai nuosavy
bėn tenka salos Cherso, Lu- 
ssin ir Unie.

Kitoj depešoj iš Rapallo pa
sakyta, jog Italija su Jugos
lavija sutitaikiusios kompro
misu.

BOLŠEVTKŲ-LENKŲ TA
RYBOS. \ ------

Ryga, Lapkr. 12. — Čia to
mis dienomis atnaujinamos 
bolševikų-Lenkų taikos tary
bos. Pasakojama, jog tarybos 
busią lahaL ilgos. Ir ^ar ne
žinia kaip busią su taika.

Washington, Lapkr. 11. — 
Valstybės sekretorius Colby 
iškeliauja pietinėn Amerikon.

REIKALINGAS ĮSTATY
MAS PRIEŠ AUTOMOBI

LIŲ VAGIUS.

Illinois Automobilistų kliubas 
kaltina policiją.

Chicago šiandie pagarsėjęs 
vogimais automobilių. Nei vie
nam mieste nepavagiama kas
dien tiek daug automobilių, 
kaip čia.

Illinois Automobilistų kliu
bas susirūpinęs tuo apsireiš
kimu. Ne? kliubas kasdien 
gauna nusiskundimų kaip nuo 
savo narių, taip nuo pašalinių 
žmonių apie netekimą auto
mobilių. Automobiliai vagia
mi gatvėse ir iš po užraktų. 
Bile geresnį automobilių pa
vojinga palikti gatvėje kaip 
dieną, taip naktį be priežiū
ros,

Autamobilių kliubas yra 
nuomonės, kad tie vogimai 
tuojaus sumažėtų, arba ir vi
sai išnyktų, jei prieš vagius 
bendrai imtų veikti policija ir 
teismai. Pirmiausia tam tiks
lui reikalingas specijalis įsta
tymas. Kliubas tuo žvilgsniu 
darbuojasi ir paduos projek
tą valstijos legislaturai.

Kas reikalinga.

Pripažįstant faktą, kad au
tomobilių vagys užima tokią 
pat poziciją, kokią pirm ke
lių dešimtų metų vakaruose 
buvo užėmę arklių vagyę, 
kliubas paduoda ve kokią pro

TAUTŲ SĄJUNGOS KO 
MISIJA “PASIDARBUO

SIANTI,” .
MATYT, SĄJUNBAI GAI

LA LENKŲ.

VARŠAVA, Lapkr. 12. — 
Iš Įvairią versmių gauta ži
nių, kad Lietuvon inėjo didis 
skaitlius Vokiečių karuome- 
nės. Tautų Sąjungos komisi
jos pirmasis uždavinys bustai 
ištirti. Todėl komisija iške
liauja Kaunan.

Vietos Lenkų laikraščiai 
praneša, kad Kaunan nuvykęs 
sn savo štabu žinomas pulki- 
ninaks Avalov-Bermont, kurs 
kituomet teriąjo Pabaltiją.

Tautų Sąjungos komisija 
aplankys ginčų paliestas te
ritorijas Lietuvoje ir mėgins 
sutaikinti Lenkų karuomenės 
vadą Zeligowskį su Lietuviais 
ir Latviais. Mėgins gražiuoju 
išlyginti visus skirtumus.

Pagaliaus ta komisi ja dės 
pastangų, kad tolesniai neį
vyktų susirėmimų Lietuvių su 
Lenkais už nepasidalinamas 
teritorijas.

Šita iš Varšavos žinia la
bai intartina. Atrodo, kad 
matyt, Lenkams Lietuvoje 
darosi perkaršta. Jau jie at
sisako karties su Lietuviais 
ir talkininkus baugina Vo
kiečiais, neva įsibriovusiąis 
Lietuvon.

Jei tiesa, kad Sąjungos 
komisija vyksta Kaunan, 
tai ji skubinasi gelbėti Vil
niaus hzurpatorių Zeligow- 
skį ir Lenkus imperijalis- 
tus. Nes pirmiau tai komi
sijai Lietuvių-Lenkų sutai-

gramą:
1. Pravesti naują valstijinį 

įstatymą, sulig kurio pagauti 
automobilių vagys turėtų būt 
baudžiami kalėjimu nuo 15 li
gi 20 metų.

2. Nepaliuosuoti vagių iš 
kalėjimų; kalėjimuose jie turi 
būt laikomi kol pilnai atliks 
bausmę.

3. Kriminaliam teisme įs
teigti speeijalę teismo šaką ir 
tam teismui pavesti vientik 
automobilių vagių bylas. Tei
smas turi bausti ne tik va
gius, bet ir tuos, kurie pavo
gtus automobilius perka.

Bausti girtus šoferius.

4. Aštriai turi būt baudžia
mi pergreitai važiuojantieji 
automobiliais ir nusigėrusieji 
šoferai. Įstatymu turi būt nus
tatytas amžius, leidžiantis šo- 
feriauti.

5. Įstatymu įsteigti/ atatin
kamą policijos būrį ir tam 
buriui pavesti išimtinai gau
dyti ir areštuoti automobilių 
vagis ir surasti pavogtus au
tomobilius.

6. Šoferių egzaminavimas 
turi būt labjaus, sustiprintas.

Kaltinama policija.

Už šiandieninę nelemtą pa
dėtį kaip šis, taip kiti kliu- 
bai kaltina policiją, kuri ne
atlieka pilnai savo prieder
mių.

Yra žinomas daiktas, kad

ATKASTA 10,000 AMERI
KONIŠKŲ KAREIVIŲ LA

VONŲ.

9,000 jau parsiųsta; kiti lavo
nai veikiai bus siunčiami.

Paryžius, Lapkr. 1. — Suv. 
Valstijų kareivių kapų regis
travimo tarnyba paskelbė, jog 
į S. Valstijas jau pasiųsta ir 
pavesta namiškiams ar gimi
nėms arti 9,000 amerikoniškų 
kareivių lavonų, kurie žuvo 
kare ir kurie buvo laikinai pa
laidoti Prancūzijoje.

Be to, 1,800 lavonų dar dau
giau išimta iš žemės ir veikiai 
bus pasiųsta į Suv. Valstijas.

'Sakoma, jog kareivių lavo
nų atkasimas busiąs pabaigtas 
ateinančią vasarą.

Apie 60 nuoš. kareivių ir 
oficierų lavonų bus atkasta 
ir pasiųsta. Visi kiti pasiliks 
Prancūzijoje.

Kitą mėnesį atkasimas ka
reivių lavonų bus pradėtas 
Belgijoje, paskui Vokietijos 
plotuose ir Luxemburgijoj.

GELEŽINKELIAI TURI UŽ
TEKTINAI VAGONŲ.

Washington, Lapkr.. 11. — 
Čia paskelbta, kad geležinke
lių kompanijos turinčios už
tektinai vagonų. Trumpoj a- 
teityj busiąs vagonų pervir
šis,

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).

kymas nerūpėjo, kuomet 
Lenkai paėmė Vilnių ir bu
vo mėginę briauties ant 
Kauno, bet buvo supliekti. 
Gi šiandie jau kitaip gie
dama.

vagis nevogs automobiliaus, 
jei jis neturės sau sėbro arba 
agenjto, kurs pavogtą automo
bilių galėtų kur paslėpti ir 
paskui parduoti.

Šiandie gyvuoja tų vagių 
ir agentų tikros gaujos. Jos 
stipriai susiorganizavusios. 
^Automobilistai nuomoniauja, 
kad tos gaujos policijai žino
mos. Ir policija jas visuomet 
gali suardyti. Tečiaus to ne
daro.

Nereikalingas korimas.
Illinois Automobilistų kliu

bo prezidentas Paul man dar
buojasi biliaus klausime. Bi
lius bus induotas legislaturai 
ir bus pasidarbuota jį praves
ti taip, kaip bus pasakyta 
projekte.
Pirm kelių dešimtų metų va

karinėse valstijose priviso or
ganizuotų arkliavagių. Pasek
mėje buvo išleisti įstatymai, 
sulig kurių arkliavagiai bu
vo baudžiami pakorimu. To
kia aštri bausmė tuomet bu
vo reikalinga, nes tais laikais 
arklys buvo didžiai svarbus 
daiktas žmogui.

Bet automobilių vagių ne
reikia taip aštriai bausti. Už
tenka jiems kalėjimo. Tik rei
kia, kad jie paskirtą bausmę 
būtinai turėtų atlikti.

Nes šiandie automobilius 
žmogui yra didžiai svarbus 
ir brangus daiktas. Ir todėl 
tuo žvilgsniu būtinai reikalin
ga tvarka.

Armisticijos Sukaktuvių 
Paminėjimas

TALKININKAI PAGERBĖ 
ŽUVUSIUS SAVO KA

REIVIUS.

Tą padarė ir Amerika Lap
kričio 11.

Lapkr. 11 d. tai sukaktuvės 
armisticijos, kituomet padary
tos talkininkų ir Amerikos su 
Vokietija.

Armisticijos sukaktuvės šį
met visur iškilmingai, bet rim
tai paminėta. Tas padaryta 
Anglijoje, Prancūzijoje, Bel
gijoje, Amerikoje ir kitur. Tą 
dieną prisiminta visi bu
siant kare žuvusieji kareiviai. 
Už juos pasimelsta.

Armisticijos sukaktuvės pa
minėta visuose Amerikoj

CHICAGOJE.
POLICIJA REIKALINGA 

NAUJOS DVASIOS.

Taip sako naujas viršininkas.

Vakar po p\etų saujas Chi
cagos policijos viršininkas 
Fitzmorris savo ofisan buvo 
pasikvietęs visus policijos ka
pitonus ir su anais atlaikė il
goką konferenciją.

Konferencijos tikslas — im
ties visų galimų priemonių 
Chicagoje panaikinti visokios 
rųšies piktadarybes.

Policijos viršininkas vakar 
savo ofisan atvyko anksti ir 
priėmė visą eilę pasveikini
mų. Tas tęsėsi keletą valandų. 
Paskui uždarė savo ofiso du
ris. Išvakaro jis buvo poli
cijai- paskelbęs, kad nebūtų 
jam siunčiama jokių gėlių.

Sužinota, jog neužilgo po
licijoje įvyks labai svarbios 
atmainos. Daugybė policijos 
viršaičių bus sumainyti vie
tomis.

Fitzmorris yra 27-as iš eilės 
policijos viršininkas Chicago
je-

DAUGIAU TEISĖJŲ KRI 
MINALIN TEISMAN.

Cook apskričio kriminaliam 
teisine susikrovė tiek daug 
kriminalių bylų, kad jų pas- 
kubinimui paskirta dar trys 
daugiau specijaliai teisėjai.

WANDERER PAIMTAS 
KALĖJIMAN.

Žinomas žmogžudis Wande- 
rer, kurs teismo nubaustas 
kalėjiman ligi 25 metų už nu
žudymą savo moters, paslap
čia, sakoma, paimtas valsti
jos kalėjiman Joliete.

Tuo keliu norima pasun
kinti jo teismą už nužudy
mą kito nežinomo žmogaus.

Berlynas, Lapkr. 12. — Čia 
3,000 apsiginklavusių darbi
ninkų užėmė Lion metalo dir
btuvių įstaigas.

ORAS. \— Šiandie ir jrytojj 
graižus oras; dikčiai šalta.

(Suv. Valstijų) miestuose.
Talkininkų šalyse, kur dar 

visai nepanaikintas militariz- 
mas ir jo dvasia, įvyko toje, 
dienoje kareivių parodavimai.

Daugel vietose aplankyj 
kareivių kapai, ant kurių 
dėta gėlių vainikai.

Lietuva neturi tos laimės, 
kad bendrai su talkininkais 
paminėti to svarbaus nuotikič 
sukaktuves. Nors Lietuva vi
sais laikais siaučiant karai 
pasiliko ištikima talkinin
kams, bet šaindie užsiundyti 
Lenkais imperijalistais.

Lietuva su savo didžiausiais 
priešais Lenkais neturi armi* 
sticijos. Lietuva kariavusi ka
riauja su tais grobuoniais.

PRANEŠIMAS.
LABDARYBĖS SEIMO 

REIKALE.

Kadangi iki ketvergo vaka
ro 11 Lapkričio šių metų ne
gavome nuo kun. Krušo ži
nios, ar jis teikiasi atidėti 
Misijas savo bažnyčioje, ar 
ne;

Kadangi Seimo rengimo 
darbo negalima vesti nežinant 
kur tas Seimas bus;

Kadan gi negalima toliau a- 
tidėlioti Seimo prirengimo 
darbų;

Todėl šiuomi paskelbiame, 
kad pirmasis Labdaringosios 
Sąjungos Seimas bus sekma
dienyje (nedėlioję) 5 Gruo
džio 1920 metų, 2:00 valandą 
po pietų, Dievo Apveizdos pa
rapijos svetainėje prie W. 18 
str. ir Union avė. Chicago, 
Illinois.

Seimo Rengimo Komisija.
P. S. Prie svetainės galima 

privažiuoti gatvekariais Hal
sted str. ir 18-th and State 
str. ir Union avė., Chicago, 

S. Yucevičius.

PRAŽUVO TURTINGO 
FARMERIO MOTERIS.

Detektivai Chicagoje ieško 
turtingo Michigano farmerio 
Van Boxel moters, kuri neži
nia kur aną dieną pranyko iš 
savo sesers namų po num. 15- 
07 Victoria gat..

Nuomoniaujama, ar tik ne
bus jinai pagrobta.

PAVOGTA 9 AUTOMOBI
LIAI.

Praeitą par^ Chicagoje pa
vogta 9 automobiliai.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000 Lapkr 11 
buvo tokia sulig Merchants Loan 
and Trust Co.:
Anglijos sterlingų svarui $3,37
Lietuvos 100 auksinų 1.17
Lenkijos 100 markių .34
Vokietijos 100 markljų 1.17
Prancūzijos už $1.00/ 17
talijos ttitJ.OO. *
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ka ! skaitosi nuo užslrašymo dienos 
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adresų visada reikia prisiųsti Ir 
adresas. Pinigai geriausia slų-

Ikperkant krasoje ar ezprese “Mo- 
Order" arba (dedant pinigus i

jfųglstruotų laiškų.

“Drangas” Publishing Oo.
14 S. Oakley Ava Chicago.

Tel. Roosevelt 7791.

Rusijos Bolševiky 
Padėtis.

Apie Rusijos bolševikų pa- 
silaikymą daug žinių paduo
da laikraščio The Chicago 
Daily News korespondentas 
Don Levine. Jis nesenai kelias 

~ savaites išbuvo bolševikinėj 
' Rusijoj. Ir šiandie iš Berly 

no rašo apie įgytus ten įs- 
“ pūdžius, apie visą bolševikų 

valdžios padėtį.
Don Levine gerai .susipaži

nęs su bolševikine Rusija ir 
su pačios sovietų valdžios 
metodomis. Jis perniai ten il- 

mgoką laiką viešėjo. Parsivežė 
Z' visokių indomybių.

Sulyginus su pernykščiais 
metais, Don Levine šįmet bol- 

^ševikų valdžią atradęs lab- 
7 jauą sustiprėjusią. Todėl vis 

^dkie gandai apie bolševikų 
valdžios nuvertimą esą tik vie- 

7T ni prasimanymai ir svajonės.
Korespondentas sako, kad 

pačiuose bolševikų vaduose 
išsidirbę nevienodų pažiūrų.

■ Viena bolševikų grupė, vado
vaujama Zindvjovo ir Bucha- 
rino, nori amžinojo bolševikų 
karo su vakarine Europa, kol 
ten nebusiąs įvestas bolševi- 

; kizmas. Kita grupė, kurios 
~ priešaky stovi patsai Leninas, 
J nori taikos ir tik taikos. Nes, 
Z sako, Rusijai reikalingas po

kariais pasitvarkymas. Sako, 
jei bolševikų valdžiai nebūtų 
pavojų išlaukinių ir vidujinių, 
tuomet Rusija pradėtų gyven
ti tikruoju socijalistiniu gy
venimu.

Don Levine būdamas Rusi
joje įsitikinęs, kad apie bol 
ševikinę Rusiją platinama 
daug pramanytų žinių. Tos 
neteisingos žinios pramano
mos daugiausia Varšavoje.

Amerikos laikraščiuose Spa
lio mėnesiu paduota prama
nytų žinių, buk bolševikai ap
leidę Kijevą; buk bolševikų 

- raitarijos vadas gen. Budenny 
apleidęs bolševikus ir prieš 
juos pakilęs; buk gen. Brusi- 

; lov suareštuotas; buk prieš 
“ bolševikus vienur ir kitur pa

kilusi revoliucija. Sako, tos
visos žinios yra neteisingos.

Gali būt. Nes štai pareina 
žinių, kad bolševikų valdžia 
gaminanti savo mokykloms 
vadovėlių. Su tais vadovėliais 
norima vaikuose įčiepyti bol
ševikinė dvasia. Tų vadovėlių 
užsakyta net 20 milijonų eg
zempliorių vienoj spaustuvėj 
Berlyne. Nes Rusijoje tam tik
slui neturima reikalingo,s po
pinus ir visas darbas brangiai 
atsieitų.

Reiškia, bolševikai ant u«
r dina Rusijoje

negreitai nusikratys tuos en
gėjus.

Rusija nepaliaus buvus mi- 
litarinė šalis, kol gyvuos bol
ševikai. Nes bolševikai ir mi- 
litarizmas šiandie yra neatski
riamu daiktu. Tegu šiandie 
bolševikai pamėgina panai
kinti savo militarizmą, kaip 
bematai pačius ims galas. 
Tai-gi jie be militarizmo ne
gali' gyvuoti nei vienos die
nos.

Gal tiesa, kad bolševikai 
stiprėja. Bet su jų .stiprėjimu 
stiprėja ir jų militarizmas, 
tai-gi didėja ir patiems gy
ventojams vargas ir badas.

Pirm keleto metų socijalis- 
tai (bolševikai-socijalistai) 
kurstydami žmones kalnus 
griovė ant militarizmo. Šian
die jie patys negali be jo gy
vuoti. Gi reikia žinoti, kad 
kur gyvuoja militarizmas, te
nai siaučia vargas, tiramija ir 
pati žmonių vergija.

Tai visa šiandie yra bolše
vikinėj Rusijoj. Tokia padė
tis negali ilgai tęsties. Žmo
nių kantrybė turi ribas. Ir 
visas pasaulis stebisi, kaip 
tai daug kantri yra Rusų tau
ta.

APVALYMAS.

RENGUMĖS j ILGOJI KARĄ.

Musų poterių, katekizmo ir 
maldaknygių nuo svetimų 

kalbų žodžių.

Musų literatiška kalba bai
gia jau pasiliuosuoti nuo sve
timų kalbų įtekmės. Paimki
me dabar kokį nors laikraštį 
(išskyrus “Saulę”) ar išleistą 
knygą, visi bemažko atsižy
mi gražia ir gryna lietuviška 
kalba, retai kur atrasi žodį iš 
svetimų kalbų, jei bent kar
tais pajuokoms vartojamąJau 
ir žmonės, kurie skaito laik
raščius, knygas, stengiasi gry
nais Lietuvių kalbos žodžiais 
išreikšti savo mintis. Tiktai 
dar pasiliko poteriai, katekiz
mas ir maldaknygės su įvai
riais Lenkų — Rusų kalbos 
žodžiais, kaip va: griekas, 
griešninkas, loska, žyvatas, 
mylista ir taip toliaus. Tuo 
žvilgsniu Amerikos Lietuviai 
pasiliko užpakalyje savo gim
tinės šalies žmonių. Tiesa, Šv. 
Kazimiero Draugijos rinktoji 
komisija dar prieš 10 metų 
pertaisė poterius pagal Lietu
vių kalbos gramatiką ir sin
taksę; vyskupai užtvirtino ir 
dabar jau Lietuvoje taip kal
bama, bet čia, Amerikoje, tuo 
žvilgsniu dar mažai tesirūpi
nama.

Tiesa, jau amžinos atmin
ties kun. A. Staniukynas iš
leido mažą,jį ir didįjį katekiz
mą gražia Lietuvių kalba su 
pataisytais poteriais ir Šv. 
Kazimiero Seserys vartoja sa
vo mokyklose, bet kitur po 
parapijas žmonės dar po se
novei kalba ir gieda — grieš- 
ninkus, mylistas. Ištiesų, rei
kia tiktai gerėties klausant 
vaikelių, Seserų Kazimierie- 
čių išmokytų, kaip jie gra
žia, gryna Lietuvių kalba po
terius ir maldas kalba. Yra 
jau ir Amerikoje maldaknygių 
išleistų be svetimų žodžių, bet 
dar vis žmonėms nepatinka ir 
reikalauja senų.

Užtikra, gėda mums, kad 
dar iki šioliai neatpratouie 
nuo tų lietuviškų-lenkiškų-ru- 
siškų poterių ir maldų. Už tat 
Lenkai ir juokiasi, sakydami: 
“Kokia čia Lietuvių kalba 
■niekam verta, kad net poterių 
Lietuviai negali atkalbėti be 
pagelbos Lenkų kalbos.” Mu
sų kalba taip yra graži ir tur
tinga žodžiais, katj užtenka 
savo žodžių ir nereikalaujame 
svetimų kailių pagelbos, iik- 
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Lenkai antru kartu užėmė 
Lietuvos sostinę Vilnių! Vil
nius yra Lietuvos širdis! Jie 
trokšdami pavergti Lietuvą 
visas pastangas deda, kad iš- 
plėšus jos širdį Vilnių. Per
sisunkę pagieža, ištroškę 
Lietuvių nekalto kraujo Len
kai veržiasi į Lietuvą, žudo 
jos gyventojus ir verčia tapti 
jų vergais. Bet Lietuvis nors 
kraują^ pralies, nors ir galvą 
padės, vergystės pančių nebe- 
prisiims!

Paskutinis nuotikis aiškiai 
visam pasauliui parodo, kas 
Lenkai per žmonės. Tik pažiū
rėkime ir pagalvokime! Spalio 
6 dieną Tautų Sąjungos ko
misija pasiūlo Lenkijai su 
Lietuva pertraukti mušius. 
Spalio 7 d., 1920, Lietuviai 
padarė armisticiją su Lenkais 
Suvalkuose. Tuo pačiu laiku 
Lenkų didelės spėkos užpuolė 
neprisirengusius Lietuvius 
ties Lydos geležinkeliu, kuris 
veda į Vilnų, sumušė Lietu
vius, kurie nieko nežinojo a- 
pie Lenkų užpuolimą, nes ar- 
misticija buvo paskelbta, ir 
Lenkai, vedami gen. Zellgows- 
kio, užėmė Lietuvos sostinę 
Vilnių Spalio 9 d., 1920 m., 
Brutalinis žygis!!!

Tikrai pienuota nedorą Len
kų apgaulė! Kame Tautų Są
junga? Ar ji žinojo tą Lenki
jos brutališką žygį, ar ne? Iš 
kur Lenkai gavo tiek drąsos 
pulti ir užimti Lietuvos sosti
nę Vilnių? Mes gerai žinome, 
ką Lenkai turi, ką jie gali ir 
kas jie yra. Lenkai vieni be
galėjo tokio žygio padaryti. 
Čia yra keno kito darbai. Trum 
pa ateitis parodys kaltininką 
ir jos pienus.

Ką-gi mums, Lietuviams, 
reikia daryti? Ar mes turime 
nusiminti, kad Lenkai išplėšė 
musų sostinę Vilnių? Ne! ir 
tūkstantį kartų ne! Vilnius y- 
ra musų sostinė, musų tėvy
nės širdis ir jis turi būti mu
sų! Mes svetimo nieko negei 
džiame, bet ir savo neaplei- 
džiame ir neapleisime! Jeigu 
mes neišliuosuosipie Vilniaus 
šiandie, tąi išliuosuosime jį ry
toj arba už kelioliką ir kelias
dešimt metų, bet Vilnius 
kaip buvo, taip ir turi būti 
Lietuvos sostinė! Bet kad iš- 
liuosuoti savo sostinę ir išgel
bėti savo tautą nuo vergijos, 
mes visi, kaip vienas, turime 
pienuoti ir rengties į ilgą karą 
su Lenkais.

Lenkijos turtus jos šalinin
kė Prancūzija jau ir dabar 
baigia čiulpti. Kuomet Lenki 
ja visai susilpnės, tuomet ji 
pasijus, kad jos šalininkė jai 
pražūtį padarė.Kaip nei viena 
tauta nesidžiaugia papuolus 
po Prancūzijos globa, taip ne
sidžiaugs nei Lenkija. Pran 
euzija turi daug amunicijos Ii 
kusios nuo karo. Ji neturi kur 
jos padėti, o čia pinigai rei 
kalingi. Užtai Prancūzija ir 
padeda Lenkijai kariauti ir 
atlikinėti nežmoniškus netei
sėtus žygius prieš kaimynus 
Gi tokiu budu Prancūzija 
naudojasi Lenkija parduoda

ma jai karo medžiagą. Ilgai 
negalės taip būti. Tos abi tau
tos prieis liepto galą, bet Len
kijai priseis sunkiai už tai'už
mokėti. Lietuvių pralietas 
nekaltas kraujas šaukia į 
dangų atmonijimo! Tas balsas 
bus išgirstas. Lenkai, jeigu ne 
dabar, tai vėliAug, bet turės 
atmokėti už dabartinius žy
gius prieš Lietuvą.

Lietuvos piliečiai ir pilie
tes! Taupinkime pinigus ir spė 
ras! Rengkimės į ilgą karę 
prieš Lenkus! Su Lenkais tik 
tuomet galėsime susikalbėti ir 
susitaikinti, kuomet jiems ge
rai kailį išpersime Lietuvos 
žemėj. Kuomet ir kokiu budu 
mes tą padarysime, tai atei
tis parodys. Jeigu Lenkai ne
nusimano, kur eiti, kur neiti ir 
įur ėjus sustoti, tai turi būti 
sudarytos spėkos, kurios pa
rodys Lenkams kur sustoti.

Rengkimės į ilgą karą, at
mindami poeto žodžius: 
“Mainos rūbai margo svieto: 

Silpnės kelias įvirtas griūva, 
Nebijokim vargo kieto,
Nes be jo galingi pūva”.

J. P. Poška.

*<

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI.

APIE'ŠV. KAZIMIERĄ.

Man yra nesuprantama.
Daug sykių man tenka su 

kitais susiginčyti dėl švento 
Kazimiero. Girdėdavau aiški
nant ir knygelę skaitydamas 
radau, kad buvo Lietuvis, o 
kiti man prirodinėja, kad ji
sai buvo Lenkas, Lenkų ka
ralaitis. Kokioje kalboje bu
vo auklėtas: Lietuvių ar Len
kų? Kokias mokyklas buvo 
lankęs? Kame buvo gimęs: 
Liet. žemėje ar Lenkų? ir iš 
kokių tėvų?

Šventas Kazimieras buvo 
sūnūs Kazimiero, sunaus Vla
dislovo Jagailos, Didžiojo Lie
tuvos kunigaikščio ir Lenki
jos karaliaus ir Elzbietos, duk

ters Austrijos kunigaikščio, 
Rymo Ciesoriaus, ištekėjusios 
1454 m. Gimė jis Spalio mė
nesio 3 dieną, 1459 m.

Antanas Jorudas.

Atsakymas. Šv. Kazimiero 
tėvas Kazimieras, nors kara
liavo Lenkijoje, bet buvo Lie
tuvis, kaip ir jo tėvas Jagai- 
la. Motina buvo iš Vokiečių 
giminės. Jos tėvas buvo taip 
vadinamos Šventos Imperijos 
sosto įpėdinis ir nešiojo Rymo 
karaliaus titulą, nors Rymo 
nevaldė.

Šventojo tėvas buvo ne vien 
Lenkijos karalius, bet ir Lie
tuvos D. Kunigaikštis. Šven
tasis šalies valdyme nedaly
vavo. Bet Lietuvos diduome
nė rengėsi atskirti Didžiojo 
Lietuvos * Kunigaikščio prie
dermes nuo Lenkijos karaliaus 
priedermių. Tos diduomenės 
buvo sumintyta palaukti, kol 
karalius mirs, ir tada vyriau
siąjį jo sūnų palikti Lenkams, 
o šventąjį Kazimierą išrink
ti Lietuvai. Tas pienas neįvy
ko dėlto, kad šventasis Kazi
mieras mirė pirma savo tėvo 
karaliaus Kazimiero. >

Šventasis buvo auklėjamas 
lotyniškai, o ne lenkiškai, nei 
lietuviškai, bet mokėjo abi 
kalbi. Jis labiau mėgdavo bū
ti Lietuvoje negu Lenkijoje.

Tai-gi šventasis ir iš tėvų 
kilmės ir savo širdies noro ir 
iš Lietuvių diduomenės nuo
monės buvo Lietuvis. Bandy
mai jį prisisavinti Lenkams y- 
ra tokios jau vertės, kaip ir 
Lenkų noras apvaldyti Vil
nių.

WAR SAVINGS STAMPS 
ISSUED BY THE

UNITED STATES 
GOVERNMENT

MUZIKA
BEETHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas..

Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m.
Mokinama (vairių muzikos Sakų. Užsirašyti galima bile kada.

3259 South Halsted Street Chicago, III
Telefonas Boulevard 9244

Tel. Yards 6666 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.

►K

•«
Phone Seeley 7439

DR. I. M. FE1NBERG
Gydo specialiai visokias vyrų 

moterų lytiškas ligas.
2401 Madfcon St., kampas Wes- i 

tcm Avė., Chicago.
Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak.

P^ne 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.

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 J 

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

DR. G. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 8149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, m. 

SPECIJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro- 

nišl^ ligų.
OFISO VALANDOS!: Nuo 10 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valanJ 
dų vakare. f
Nedėliomis nuo 9 Iki 2 po piet 

Telefonas Yards 887

Skausmus ir gėlimus nutildo

PAIN-EXPELLER j
VaizbaženUla ožreg. S. V. Pat. Ofiie. jį

4* |=

DRAUGAS REIKALE

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas Didmiestyj:

29 South La Šalie Street
Kambaris 324 

Telefonas: Central 8890

Vakarais, 812 W. 33rd St. Į
Telefonas: Yards 4881

DR. S. BIEŽIS.
LIETUVIS GYDYTOJAS

IR CHIRURGAS t
2201 West 22nd Street 

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

M Tel. McKinley 4988

DR. S. NAIKELIS ,
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofleas Ir Gyvenimo vieta 

3252 South Halsted Street 
Ant virSaus Unlveraal State Bank 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
1 iki 4 po pietų; nuo 7 Iki A vak. 

Nedėliomis nuo 10 Iki J.
Telefonas Tardė SB44 •

teveikto prire-Uokykla dėl 
ttglaraojiirPr.lvISuaugusiii

MOKINA: Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, Hlgh School ir 
Prekybos dalykų taip-gi prirengia 
prie kvotimu j visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: Nuo 8:00 ryto 
iki 4 p. p. Vakarais nuo 7:30 iki 
9:30.
1747 So. Halsted St. (arti lktos gat.)

i Tel. Harrison 6688
DR. L C. BORLAND

209 S. Stato Str. Kamp. Adams i 
Valand.: 1 iki 4 po piet. Nedel. 10 Į 
vai. iki 12 dieną.

Lietuvis perfcalbėtojas 
Sered.—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 12 ]

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Perkelia ofisų ( People Teatrų 

1616 W. 47th St. Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 6 Iki 8 

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

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263

sunui ir nesusipratimu. Bet 
jau atėjo laikus visiems Lie 
tuviams susiprasti. Jau senai 
Lietuviai nusikratę I^enkų 
baudžiavą dabar stengia
si savo pavardes atlenk inti; 
jau musų rašomoji kalba nu
sikratė Lenkų kalbos žodžių, 
tai-gi laikas atėjo, idant ir iš 
musų poterių, katekizmo ir 
maldų išmestume lenkiškus 
žodžius. Gana jau ir dvasios 
srityje vergauti lenkystei.

Žemaičių Kukutis.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
i • • ■
i Automobiliai g
g_ _ _ _ _ _ _ _ .- - - - - - - - - - - - - - i
Į LIETUVOS GYNIMAS j

■
Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gynimą. 

Žaibo greitumu reikia susisiekti, susinešti su įvairiais 
centrais. Geresnieji arkliai paimti “Geležiniam Vil
kui.” Kaip žuviai vandens, taip Lietuvai reikia au
tomobilių.

Amerikiečiai, šarvuodami “Geležinį Vilką,” pirk
dami šautuvų, prisidėdami prie steigimo Perkūno ar
tilerijos ir Erelio oro laivyno, įtaisykite Lietuvos gy
nėjams automobilių.

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

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

Kuri kolonija pirmutinė intaisys automobilių Lie
tuvos gynimo organizacijai?

Tame reikale susižinokite su

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

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

valėtų visose kolonijose šitame reikale pasidarbuoti.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

JOHN KUCH1NSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas Didmiestyj 
29 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 Leavitt St. Tel. Canal 2652 
Valandos: nuo 4 Iki 6 po piet ir 

nuo 7 iki 9 vakare

llllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllll
Resld. 1139 Independence Blvd. 

Telefonas Van Bnren 294

DR. A. A. ROTH,
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Speeljallstas Moteriškų, Vyriškų 

Valkų Ir visų chroniškų Ugų
VALANDOS: 10—11 ryto 3—8 po 

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 
Ofisas 8854 So. Halsted St., Chicago

Telefonas Drover 9693 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

E
1 S. D. LACHAWICZ

LIETUVYS GR A BORIC S 
tarnauju laldotuvėae koptglauala. Rai
la meldžiu atsitauktl, o mano darbu 
■Ita utganAdlntl.

14 W. 23rd PI. Chicago, Dl.| 
Tel. Canal 2199

rel

Telefonas Pullmaa MA

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

10801 So. Michigan Avenue 
Roeeland, UI.

VALANDOS: 9 ryto iki 9 vakare. 
Pullman 342 ir 3180.

Dr. A. L. Yušl
1900 S. Halsted Str.

Tel Canal 2118
Valandos: 10 ryto iki 8 va 

Gyvenimas
2811 W. 63rd Str. 

Tel Prospeot 8466.

A. PETRATIS S. FABIJONE
A. PETRATIS & C0.

Mortgage Bank
REAL ESTATE—INST RANGE 

European American Bure
Siunčia Pinigus, Pardnoda 

Laivokortes 
NOTARIJUSAS

809 W. 85th Chicago,
Telephone Boulevard 811

REGISTRACIJA.
Visų Amerikos Lietuvių Ex-Kareivių

Visi Amerikos Lietuviai ez-kareiviai kurie tik esate tarnavę karėj 
užsiregistruokite prlslųsduml savo varda Ir pravardė Ir kur -n»> 
nes i trumpa laikų visi žinosite kiek Lietuvių tarnavo karuomenės 
Yra Reikalinga ne maliau kaip tūkstantis lluosnorių Lietuvių kaf 
relvtų suvažiavimui VVaehington, D. C. Lapkričio mėnesi bus pažymėti 
Suvažiavimo diena priešpat atidarymų Suv. Valst. Co«gre»®—lai lav 
šiai tie reikalingi kurie tarnavo frontuose Ir tie kurte gyvena netoli] 
VVaahingtono kad galėtu pasiekti tų miestų savo lėšomis. Bt>n tik tada 
mes pasimatysime nu muau gerbemu Prez. Wllsonu — Visi ragistruo 
kitos rašydami “taip” kurie esate Ituosnoriai ( Waahingtonų. PripiJ 
dę iškarpų ir siųskite šio adresu: f '

The Lithuanian Ex-Soldier Independent Sodety 
Head Qu. 3402 So. Halsted St. Chicago, Dl.

Kareivių Suvažiavimas Del Liet Pripaš.
Vardas ................................................. Pavardė .............. ........................
Ar Buvai li'ronte
Koki iAlpsn) Turėjel ................................... v.
Adroaas
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Lietuvos Vyčių 82 kp. Choras, Gary, Ind., rengia koncertą Lapkričio, 14 d., svetainėje prie 14 ir Washington gat., Gar y, Ind. Kviečiame atsilankyti 
iš Gary’o ir apielinkės, taip-pat ir iš Čhicagos, pasiklausyti gražaus koncerto. Chorui vad ovauja p. A. Šlapelis. Pradžia 4 vai, po pietų.______________

Baltic - American Line
Faveldėtojiai Rl SSIAN AMERICAN LINE

Tiesus Pasažieriams Patarnavimas iš

DANZIG ir LIEPOJAUS
Į NEW YORK ir sugrįžtant

Del platesnių informacijų kreipkitės |

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

CUNARDLINE
I

HAMBURGĄ IR LIEPOJ!
Per Anglija

Acquitania.............. Lapkr. 23

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

Atsišaukite į arčiausia 
Cunard Agentą.

aoui

S VICTOR SHOE STORE
4719 S. Ashland Av. Chicago

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ

Vyru rudi ir juodi ee ve rykai vėliausios 
| mados $8.50 vertes už $6.00. Turime 

i pilna eile moterų čeveryky 
■ nuo $5.85 iki $14.00.

LIETUVIAI AMERIKOJE.
KENOSHA, WIS.

Vietok Lietuviai rengia di
džiausi apvaikščiojimą pro
testui prieš Lenkus. Apvaikš
čiojimas bus Lapkr. 14 dieną, 
š. m. Jame dalyvaus visos 
vietos draugijos, išimant bol
ševikus, kurie nežinia ko no
ri. Apvaikščiojimas prasidės 
iš Šv. Petro parapijinės sve
tainės 1 vai. po pietų. Yra pa
kviesti garsus Lietuviai ir

\
svetimtaučiai kalbėtojai.

Dalyvaus ir Racino Lietu
viai ir ex-kareiviai.

Tai-gi, kenoshiečiai ir apie- 
'inkių miestų Lietuviai, kurie
lylite Tėvynę, Lietuvą, atei
kite visi į apvaikščiojimą. Iš
irsite naujausias žinias iš 
įbartinių nuotikių Lietuvoje 

drauge pareikšime pasau- 
jog nenorime niekam 

daužau vergaut, bet patys 
save valdyti.

Visi, nuo jauniausio iki se
niausio, į apvaikščiojimą!

A. Kvedaras.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Laikraščiai pilni žinių apie 
demonstracijas prieš Lenkų 
veržimąsi Lietuvon.

Šios kolonijos Lietuviai ir
gi nemano atsilikti nuo kitų 
kolonijų. Girdėjau, kad jau

\ rengiasi prie demonstracijos, 
kuri bus sekmadienį, Lapkri
čio 14 d. Bus garsus kalbėto- 

d, kurie plačiau paaiškins 
pie dabartinį Lietuvos pa
rimą ir kaip galimu st.lai- 
rti Lenkus nuo ėjimo Lietu-

'at tikimasi, jog visi Lie
tai dalyvaus toje deinons- 
ijoje ir prisidės prie pra
tino Lietuvai pavojo. 
Kibai čia kįol kas gerai ei-

žmonės neblogai uždir- 
»t daug ir pradirba. Mat 

raugo ir čia netrųk- 
jeigu jo nebūtą, tai

tokioj mažoj kolonijoj neužsi
laikytų 14 saliunų. Net ir po 
namus gerai traukiama. Žo
džiu sakant, kai-kurie taip ir 
maudosi “moonshinėj”. O 
kartais net ir galą gauna.

Spalio 24 d. vietiniam kle
bonui paraginus, susitvėrė 
A Korinė moterių draugija. 
Gražus būrelis susyk Įsirašė. 
Draugija turės tikslą puošti 
altorius. Tokia draugija verta 
visų pramos. •

Lig šiol čia nebuvo nei jo
kios mergučių draugijėlės. 
Daba* visr,;, žada suorgani
zuoti. Imi ir mergaitės pasi
darbuoja tėvynės ir bažny
čios labui.

Papartis.

lūs, B. Šimkus, K. Sakalaus
kas, V. Saveckis, A. Šeulis, A. 
Beibokas, A. Greicfls.

Kitos smulkiomis.* - .f
Aš, žemiau pasirašęs, pini

gus priėmiau ir pasiunčiau L. 
R. K. Reni. Centran.

Pranciškus V. Bielskis.

WAUKEGAN. ILL.

KEWANEE, ILL.

' Spalio 31 d. pas p. Vik. Sa
vicką buvo gerų tėvynainių 
susirinkimėlis. Bešnekant tarp 
savęs užsiminta apie tai, kas 
šiandie darosi musų tėvynėje 
Lietuvoje. P-as J. Sakalaus
kas įnešė, kad tas musų su
sirinkimėlis nebūtų tuščias, 
kad mes, atjauzdami tėvynės 
nelaimes ir vargus musų bro 
lių, kovojančių su plėšikais 
Lenkais, sumestume aukų, ku
rios butų pasiųstos L. K. 
Kryžio Rėmėjų Centran. įne
šimą visi parėmė ir suaukojo 
21 dol.

Gražiai elgiasi kewaniečiai, 
kad nei vieno susėjimo nepra
leidžia nesumetę aukų Lietu
vos reikalams. Elgkimės taip 
ir toliau, kad Lietuvos armija, 
grumdamosi su Lenkais, butų 
viskuom aprūpinta. Jei visi 
ir visur taip elgtumės, grei
tai aprūpinta mus armija už
duotų mirtiną Lenkams smū
gi-

Aukojo: Pr. V. Vielskis $4.
Po 2 dol.: A. Šurkus, J. Sa

kalauskas, J. Ulis.
Po 1 dol.: E. Ulienė, Z. Va

latka, J. Valantiejos, J. Tiri

Nekalto Prasidėjimo Mer
gaičių draugija rengia milži
nišką vakarą.

Jau senai Waukeganiečiai 
laukia tos dienos, kada bus 
tas mergaičių vakaras. Diena 
visiems jau žinoma.

Kada tik mergaičių draugi
ja rengia vakarą, tai nebūva 
bile koks. Mergaitės patenki
na atsilankusius žmones, tat 
ir nenuostabu, kad waukega- 
niečiai tokių vakarų tik ir 
lankia. Ypatingos pastangos 
dedama, kad šis vakaras už 
vis geriau pavyktų. Vakaras 
bus Lapkričio 14 d., Lietuvių 
svetainėje, 7:00 vai. vak.

Kviečiami atsilankyti ir ar
timesniųjų miestų Lietuviai. 
Gros visiems žinoma Čapo or
kestrą.

‘ Visi tat į mergaičių rengia
mąjį vakarą.

Liudvika.

Ražaitis, J. Kundžis, D. Vai
nauskas, L. Čiapas, K. Dirsė,
J. Tvaranavičius, J. Kantau
tas, O. Gadei-kaitė, A. Urbu- 
nas, K. Urbunienė, E. Survi- 
lienė, A. Survila, J. Puodžiū
nas, J. Mockus, B. Kazukai
tis, A. Kazukaitis, K. Statkus,
K. Vuosaitis, M. Gadeikienė, 
J. Jokubauskis, A. Berankis, 
B. Kpdis, L. Lazdauskas ir P. 
Lipmoniutė.

Su smulkiomis viso $65.00. 
Pinigai pasiųsta Tautos Fon

dam
A. Živaitis,

T. F. sk. 68 rašt.

Vaičiūnas. Vakarą puikiai ve 
dė p. Al. Zakaras.

Po programo buvo šokiai:
Pr.

ST. ILOUIS, M0.

Aukos Vaikelio Jėzaus Prie
glaudai Kaune.

Surinktos prakalbose J. šeš- 
kauskio, Spalio 16 d. Auko
jo:

Po 5 dol.: P. Žulpis ir R. 
Subotis.

Po 2 dol.: D. Kuodienė, K. 
šklenikas, J. Siųsis, ir J. Si
manavičius.

Po $1.50: J. Verškaitis, P. 
Mockaitis ir O. Bartininkie- 
nė.

Po 1 dol.: A. Živaitis, Al. 
Kiakis, M. Sutplis, K. Rimkus, 
A. Raškevičius, O. Alkevičiu- 
tė, J. Jablonskis, P. Lipmo- 
nienė, A. Mockaitis, A. Barti- 
ninkas, O. Mockienė, 0. Ve- 
rcckienė. J. Baltrušaitis, J,

Cicero, ilil.

Vyčių vakaras — “švintant”.

Spalio 17 d.. Šv. Antano par. 
svetainėje L. Vyčių 24-ta 
kuopa iš Čhicagos (West Si- 
dės) atvyko L. Vyčių 14-tai 
kuopai į talką ir atvaidino 
veikalą “Švintant.” Šis pat- 
rijotinis veikalas buvo gero
kai atvaidintas. Sužadino žmo
nėms jausmus ir arčiau pri
traukė prie brangios tėvynės, 
Lietuvos.

Veikale roles turėjo sekan
tieji : •

Senis—Pet. Cibulskis. Trys 
vaikinai: St. Kairys, Sim. Ži
bąs, A. Valonis.

Dvasios vaidelytės: B. 1 La
pinskaitė, S. Radzevičiūtė, P, 
Laurinskaitė.

Mergaitės: M. Stogiutė, M* 
Vilkiutė, Z. Mastauskaitė.

Kaimynai: Kaz. Kiela, J. 
Mikolėnas.

Piemuo — Pr. Savickas.
Dainos, kurias patiem artis

tam už scenos reikėjo dainuo
ti, gražiai skambėjo. P-lė Z. 
Mastauskartė solo “Kur bakū
žė samanota” žavejančiai pa
dainavo. Graži dainelė, bet ir 
balselis lygus dainelei. Tokia 
lakštutė gali. daug žadėti inųs 
tautos dailei. P-nas B. Laurai
tis akompanavo ant piano.

Po vaidjniino> trumpai, bet 
gražiai pakalbėjo kuopos dva- 
sioe vadovas, gerb. kun. H. J,

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda labai pigiai, mū

rinis namas ant 2 lubu 4 ir 5 
kambariai Kaina $4,450.

Taipgi parsiduoda mūrinis 
namas ant 2 lubu 6 ir 6 kam
bariai su karštu vandeniu šil 
damas. Gas, Elektra ir Vanas 
Cementinis Baismentas Kainas 
$11,000.

Mūrinis namas ant 2 lubu 
6 ir 6 kambariai Gas, Elektra 
ir Vanas su Pečiu šildomas 
Cementinis Baismentas ir au 
gštas kaina $8,500.

Norintis pirkti namus tai 
kreipkis į

G. PETKUS
Real Estate 

Loans & Fire 
Insurance 

3402
S. Halsted St.
Chicago, HL

A. + A.
PETRAS RAZGAUSKIS

29 metų amžiaus mirė 
ligonbutyj Lapkričio, 10, 
1920 m. 3 vai. išryto, paė
jo iš Kauno red. Kartenas 
paV. Kartenas valšč., Liep 
giriu, Sodos.

Palaidojimas bus Sub. 
Lapkriio 13, 1920 m. 9 
vaL išryto.
Malonėkite visi dalyvau

ti šiuose laidotuvėse.
Nuliude pasilieka bro

liai Juozapas ir Ignacas 
Bazgauskiai.

D. S. MAIL STEAMSHIP GOMPANY, Ine.
Š. S. “SUSQUEHANNĄ”

Iš New Yorko tiesiai i

BREMEN ir DANZIG
Išplaukia Gruodžio 30

Kambarėliai | Bremen nuo $185 iki .$210 į Danzig $200 iki $225 
Trečia kliosa i Bremen $120 j Danzig $130 

Kares Taiai $5
Atsišaukite į
U. S. Mail Steamship Company Ine.

H. CLAt'SSENIUS & Co. Generale Vakarine Agentūra 
100 North La Šalie Street, Chicago, UI.

Čeveryky Išpardavimas!

nu
Store

3442-44 S. Halsted St.

2000 porų Moterų ir Vaikų 
Ceverykų po

313 B. Kensington Avė.

PIRKITE LIETUVOS PAS
KOLOS BONŲ.

Nekurie verti $5 por. ir daugiau.
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CHICAGOJE.
ĮtATAUKBKOS ŠVENTES, /><). Iai'< raštininkų, advokatų, 

-----  daktarų ir kitų žymių asmenų.

PAIEŠKAI PARTNERIU-
Kaa sutiktu eiti in maSinftapio biz

ni iSdirbt namie i&rastu lr pelningu 
dalykų kurie žlngedauto su to malo
nėkit atvažiuot Nov. 18, 7 vai. vak,

8. ZAVE
4121 S. Sacrumcnlo Av. Chicago.

Šeštadienis, Lapkr. 13 d., 
|V, Stanislovas.

įadienis, Lapkr. 14 d., 
Juozapatas, arcivysk.

IGHTON PARKO LIE 
TUVIUS.

'Ifikj.

me,

Per penkerius metus didžio-
■ Itaro mes be atodairos dir- 

įe šelpdami Lietuvų auko- 
Ta našta mums bhvo len

gva ir saldi, nes tėvynės mei
lė mus stiprino ir saldino mu
sų triūsų. Musų darbas, musų 

cos didelius darbus yra nu- 
cę tėvynės naudai. Dirbo- 
aukojome karo metu, bet

idie tas darbas, tos aukos 
iri būti kelis syk didesni. 

S&ipdami per karų tėvynę, iš- 
)kome jų labiau branginti ir 

■mylėti. Tų meilę mes rodėme 
ir rodome gausiomis aukomis, 

Remdami tuos, kurie šiandie 
kovoja su žiauriais Lenkais.

Bet tai da ne viskas. Mes 
ijsame da tokiais karžygiais 

Fir sąvo tėvynės gynėjais, ko- 
ikiais yra musų broliai Lietu
voje.

į* Tiktai įsivaizduokime. Men
ku e-iais kovotojais mes pa
liksime, kuomet pamintysime, 
kad šalę Vilniaus. Gedimino 

Ino, mus brdffai grumiasi su 
^kaitlingais,. ponų vedamais 

snkų legijonais. Nei didžiau
sia auka negali atstoti gyvy
bės, padėtos už tėvynės lais
vę.

Šioje šalyje gyvendami, bū
dami turtingais mes viskų 
galime padaryti. Mes galime 
taip aprūpinti karo medžia- 

savųjų armijų, kaip ne- 
k^idos. Mes turime spėkų, ku
ri greitai suvaldytų Zellgows- 
kį. Tai-gi, ar duosime ramiai 
gulėti tai savo spėkai — do- 
lieriams — ir nepajudinsim 
jos T Ar leisime Lenkams žu
dyti mus brolius? Ar leisime 
išgamai Pilsudskui tėvynę už
imti ir sugražinti baudžiavos
laikus?
... Ne! Ir dar sykį ne! Tai di
džiausia butų gėda! Prakeiki
mų užsitrauktume ant savęs, 
kokio dar nėra Lietuvos isto
rijoj! Kas-gi daryti? O, štai 
kas’ Musų kolonijai yra pas
kirta paskolinti Lietuvai 
$60,000. Ligšiol mes pas
kolinome tik $33,000. 
Trūksta dar $27,000. Ar mes, 
brightoripaTkiečiai, parduosi
me savo laisvę ir garbę už 
$27,000? Ne! Tuos pinigus už
dirbsime mes per keletu sa
vaičių, bet nustotos garbės ir 
netektos laisvės nei per am
žins neatgausi m!

Todėl, kam sąžinė‘sako, kad 
tų dar neatlikai savo parei
gų, tuojau eik į L. L. P. st. 
ižd. p. B. Jovaišų, 4449 So. Ca- 
lįfornia avė. ir jtaskolink Lie
tuvai šimtų, kitų, o jei išgali, 
ir trečių. Gausi gražų laisvės 
bonų, gausi gražų ženklelį, — 
vėliavos pnvydale — liudijan
tį, kad atlikai tų, kų turėjai 
atlikti. "Jei jau pirkai vienų 
bonų, pirk kitų. Jei pirkai už 
$50, pirk už $100. Jei pirkai 
nž $100, pirk už $200. Gelbėk 
tėvynės laisvę.

Enčeris

Tarpe jų buvo būrelis Lietu
vių: panelės A. Rudanskaitė, 
S. Staniulintė p. J. Šileika ir 
kiti.

Miss Mary M(*Dowell, 
(liead resjdent) paaiškino 
svečiams apie Lietuvų, jos 
kalbų, muzikų, (luinas ir da
bartinę padėtį. P-lės Rudaus- 
kaitė it Staniulintė padainavo 
keliolikų lietuviškų dainų, ku
rios svetimtaučiams labai pa
tiko, ypatingai Lietuvos him
nas. Visi prašė jį atkartoti 
(visi buvo atsistoję laike gie
dojimo). Daugelis klausė, ar 
Lietuvos himnas yra įdainuo
tas į gramafono rekordus. Ir 
abelnai žingeidavo apie Lie
tuvų.

Kaip matyt, tai Lietuviai ir 
musų dailė yra beveik neži
nomi tarpe žymesnių ameri
konų, nes jie vis mano, jog 
mes ir Tankai tai vieni ir tie 
patys žmonės. Todėl turime 
platint Lietuvos propagandų 
tarpe svetimtaučių ir parodyt, 
kad mes nesame tokiais, ko
kiais Lenkai mus piešia.

S. C.

ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda bučerne ir-grocerne tu
ri būti parduota trumpu laiku, prie- 
žasti patirsite ant vietos.

Atsišaukite
4104 So. Campbell Avė.

ANT PARDAVIMO.
Oana pigiai dailus mūrinis naujas 

namas (bung&low), gražioj vietoj, 
šalimais šv. Kazimiero vienuolijos. 
Greitai parduadamas. Kreipkitės:

H. STENN,
< 2043 West 69th St.

ANT PARDAVIMO PIGIAI.
Fordo pasažierinis automobilius, 

perdirbtas ant "trucko" Smith firmos, 
1919 metų modelio. Beveik naujas, 
nes vartotas tik apie 3 mėriesius. 
Stiprus, gvarantuotas dviejų tonų 
sunkenybei. Turi būt parduotas tuo
jaus. Atsišaukite pas savininkų, 
2505 IV. 60 St. (ant trečiųjų lubų)

Į TRYS DIDELI S

KONCERTAI

CICERO, ILL.

Darbininkų Balius.
Livt. Darbininkų Sąjungos 

49-ta kuopa rengia balių sek
madienyje, Lapkričio 14 d., 
Šv. Antano parap. svetainėje, 
Cicero.

Pr.

Parsiduoda labai puikus 
muro namai po 2 pagyveni 
mus. Raudos nėffa $57.00 į mė
nesį ant lengvų išmokesčių 
$1,000 įmokėti likusius taip 
kaip randa. Kas norite įsigy
ti nuo sava narna pasiskubin- 
rit nes gera proga dabar.

J. A. POŠKA 

4433 So. Campbell Avė. 

Tel. McKinley 5608

SVARBIOS PRAKALBOS
RENČIAMOS CHICAGOS 

KATALIKŲ VISUOMENĖS.
------------------------- r

Lietuvos Ginimo Reikalais.
CICERO. ILL.

Spalio 17 d. Lietuvos karei
vių <lr-ja' laikė mėnesinį susi
rinkimų. Apkalbėjus bėgan
čius reikalus, pakelta klausi
mas kaslink pirkimo Lietu
vos Laisvės Paskolos bonų. 
Nutarta bonų pirkti už $200. 
Po to svarstyta apie išėmimų 
pinigų iš banko, bet vakaro 
rengimo komitetas sakė, kad 
reikia palaukti vakaro, kuris 
buvo rengiamas tų pačių die
ną vakare. Sakė, gal vakaras 
duos pelno ir tada nereiks nei 
iš bankos ijnti.

Vakaras buvo pasekmingas. 
Žmonių priėjo pilna svetainė. 
Daug jaunimo buvo iš L. Rau
donos Rožės paš.. kliubo. Pel 
no liko. Tai-gi maža draugi
jai reikės pridėti, kad įsi 
gyti L. L. P. bonų už $200.

D. L. K. Korespondentas.

L. VYČIŲ ATLETŲ SKYRIO 
SUSIRINKIMAS.

ŠEŠTOS — penktadienį, Lap- 
kr. 12, šv. Antano parapijoje, 
Cicero, UI.

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

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

Visos kitos Chicagos ir apy
linkę kolionijos, turinčios no
ro prisidėti prie taip kiltos 
darbo, gali kreipties į rengi
mo prakalbų komisija, pažy
mint dienų, kurių norėtų pa
švęsti Lietuvos laisvei. Komi
sija duos reikalingų informa
cijų ir parūpins kalbėtojus.

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

Chicagos L. R. K? Feder.
Prakalbų Reng. Komisija.

GROŽĖJASI LIETUVIŲ 
j KALBA IR DAILE

Lietuvos Vyčių Chicagos Aps
kričio Atletų skyrius laikys antri) 
susirinkimų sekm., Lapkričio 14-tų 
d., 1:30 vai. po pietų, Šv. Anta
no parap., svet., Cicero, Illinois.

Šis susirinkimas bus vienas iš 
svarbiausių šios organizacijos susi
rinkimų. Tai-gi visi nariai nepa
mirškite atsilankyti ir atsivesti 
draugus.

Valdyba.

Sekmadienį, Lapkričio 14 d. L. 
Vyčių 16 kp. rengia pasilinksmi
nimų, šokius. Gros puiki muzika. 
Tai-gi visi, kurie norite prieš ad
ventus pasilinksminti, kviečiami 
atsilankyti.

Šokių pradžia 6:30 vakare.
Rengijai.

GVARDIJA D. L. K. 
TAUTO.

VY-

Lo 1> Mer

a 7 ’yR.“' ! r CILLJ’

Liet. Vyčių Chicagos Apskričio 
choro praktika įvyks penktadie 
nyj, Lapkričio 12 d., š. m., Mark 

re parko svet., 8 vai. 
oriniai kviečiatpi

važiu

| SU ŠOKIAIS
Į 1-mas) Melrose Park par. Svet.,
I Subatoje, Lapkričio-Nov. 13, 1920 )
■
Ė 2-ras) Cicero, DL Parap. Svetainėje
■ Nedelioj, Lapkričio-Nov. 21, 1920

Į 3-čias) Chicago, Dievo Ap. P. Sv. “"fj s J:
Į Lapkričio 24, 1920. Visu Koncertu pradžia 1 P. M-
■ —— _________________________________________________________________________________ :______________________________________________________________________________________________~■

Programas susidės iš muzikos, dainų, solų ir kvartetų. Žodžių sakant, šis koncertas bus kuopuikiausis. Po 
programui prasidės šokiai. • ’’ ■ ' ' i

Pusė pelno skiriama parapi jos-naudai. KVIEČIA BENAS IR PARAPIJOS j

HOUIc
23r4*i

Visų Lietuvių Domai!
Tel. D»over 7042

Dr. C. Z.
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9. vale.
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare ( 
4712 SO. ASHUAND AVENUE

arti 47-tos Gatvės

J. P. WAITCHES 
LAWYER

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai. rytais 8 iki 11, vak. 6 iki 9 

Nedėliomis 11 iki 1.
4509 8. Ashland Avė. Chicago, 111. 

Phone Yards 1058

Telefonas Boulevard I1M

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

8881 South Halsted Street 
Valandos: 9—12 A. M.

1—B; 7—B P. M.

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

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

Rūbų Amatninkų Domai.

Rūbų Bendrovės reikalauja visokių amatninkų rūbų industrijoj, kaip tai: 
Lankiusiu Teztil mok. verpėjų, audėjų ir visokių rūbų dirbėjų: Ne-kurie iš tokių 
amatninkų yra reikalingi tuojaus, kiti bus vėliaus reikalingi. Jus, gerbiami amaV 
ninkai, dirbdami per ilgų laikų svetimiems ingijot tos industrijos žinojimų, 
to žinojimo ir patyrimo reikalauja Jūsų Tėvynė. Atlikit piliečio pareigas, kc 
savo šalies ekonomijų idant nereikėtų gerbūvio ieškoti svetur.

Pirma Divizija Raitelių. 
Town of Lake Chicago, UI.

Juozapas Letukas, Pirm., 
4437 So. Wood St.

Jonas Viskontas, vicepirm., 
4635 So. Wood St.

Juozapas Legnugaris, Prot. 
Rašt., 4645 So. Wood St

Vladislavas Szarko, Fin. 
Rast., 4512 So. Talman avė.

Jonas Balnis, Kasierius, 
4536 So. Paulina St.

Vincentas Petkevičius, kas. 
globėjas, 2556 W. 60th St.

Antanas Pocius, kasos glo
bėjas, 4441 So. Washtenaw av.

Aleksandra Mockus, kasos 
globėjas, 4523 So. Paulina St.

Liudvikas Banevičius, mar
šalka, 5542 So. Paulina St.

Juozapas Legnugaris, Gene
rolas, 4645 So. Wood St.

Rašt.

Dr. I. E. MAKARAS
Uletuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ava, 
Vai. 10 iki 12 ryte: 2 Iki 4 po 

piet. B: 86 Iki 2:10 vakare. 
Reetdenclja: 10628 Perry Avė.. 

Tel. PuUmaa 242

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po num.

4729 So. Ashland Avenue
Rped jalistas 

DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ

Valandos ano 19 Iki 12 llryto: nuo 
2 Iki B po pietų: nuo 7 iki 8:20 
vakare. Nedėliomis 10 Iki 1.

Drevei
t

Dr. M. Stupi
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonu, Yarrts 5082

Valandos: — 8 iki 11 M ryto: 
B po plotu Iki S vak. Nedėlio
tais nuo B Iki t vai. vakaro.

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

t
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 $100i00 ir ne
daugi aus kaip 500 šėnj. 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. Broadvvay 

So. Boston, Mass.

1. Atlaso B-vė turi dirbtuvę ir san
krovų Bostone, daro visokius rubus, 
atidaro rūbų krautuves Lietuvių kolo
nijose. Jei Tamstai reikalingas koks 
rūbas, kreipkitės į B-vės sankrovų ar 
prie jos agento jei tokį žinot. Rubus 
gausite gerus ir už prieinamų prekę. 
Remkite, gerbiami, savo dirbtuvę, nes 
tuomi prigelbėsit greičiau atsiekti tų 
didelį darbų dėl Lietuvos rūbų Indus
trijos ir prekybos steigimo.

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

stijoj kapitalas $290,000, iėrai COM
MON ir 8%'PREFERED, “par” (orgi- 
nalė) vertė $25 šėras. Vienai ypatai 
parduodama nemažiau kaip du šėrų ir
nedaugiau kaip 200.

i
3. Klauskite informacijų į Centrų arba f 

pas musų ingaliotiniu
■ ♦’v*f T

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

7




