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Seimo
į Gyventojus
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UNGARIJOS PARLAMEN
TAS SVARSTĖ KARA
LIAUS KLAUSIMĄ.

APSAUSINTAS VISAS PA
SAULIS UŽTIKRINTAS*.

ILLINOIS DARBO FEDE
RACIJOS SUVAŽIAVIMAS

Atsiliepimas į Chicagos
Lietuvius

Taip tvirtina Bryn Mawr ko
Federacijos prezidentas paduo
legijos prezidentas.
Labai mažai Žydų priimama
da daugybę sumanymų.
universitetan.
Philadelphia, Pa., Spal. 20.
Galesbutg, DL, Spal. 19. —
BROLIAI!
— Vietos Bryn Afawr kolegi
Budapeštas, Spal. 20. — WVakac čia prasidėjo 38-as me
Antrame iš eilės bendrame Chicagos Lietuvių Rengimo
jos prezidentas Thomas kal
nadien buvo atidarytas Ungatinis Illinois valstijos Darbo
Demonstracijos Komiteto posėdyje, priėjome prie išvado*,
bėdamas pareiškė, jog greitu
rijos parlamentas. Ir tuojaus
Federacijos suvažiavimas. Da
kad jau galima viešai paskelbti atsiliepimas į visas Lietuvių
į laiku visas pasaulis busiąs aplyvauja apie 800 delegatų nuo
pradėta debatai monarchijos i
. .
, , . ,
organizacijas ir pavienius geros valios žmones.
. .
.,.
. w _ . * . sausintas taip, kad niekur neM
300
lakalių
organizacijų
iŠ
vi
įr
karaliaus
klausimė>Debatai
.
.v.
.
,
,.
.
i
v
PILIEČIAI!
Tai -gi visos draugijos, kaip tai: parapijos, susivienijimų
~ilu.
sirasiąs nei lašelis
svaigalų
sos
valstijos.
f
tokie
buvo
aštri
ir
pavojingi,
, - Lenkai, Lietuvos dvarininkų vedami, puola mūsų žemę,
ir sąjungų kuopos, apskričiai, pašei pi nės, politinės, biznis
Kaip Anglijoje, taip vaka
John
H.
Wfilker
iš
Springkad
antrąją
dieną
prisiėjo
par
plėšia mūsų sodžius, miestus, lieja mūsų žmonių^ kraują; jau
kos, idėjinės, teatralės, -chorai, įvairiausi kliubai ir mokyk
rinėj Europoj vartojimas svai
field
-yra
valstijos
Darbo
Fe
lamentą
paleisti
neapribuopriėję Nemuną, vis gilyn Lietuvon veržiasi.
los, žodžiu, visos ir visi, kuriems ir kurioms dar yra brangus
galų žymiai sumažėjęs, sakė
deracijos prezidentas. Jis taiptam
laikui.
Negelbėjo mūsų valdžios taikingumas, negelbėjo mūsų
žmoniškumas ir laisva trispalvė Lietuvos vėliava, dėkitės
Thomas. Visur vartojama vis
pat yra iš naujos farmeriųVisatinuoju
Ungarijos
gy
pasiūlymas nekovoti, nelieti kraujo, bet Lietuvių Lenkų gin
prie didžiausio protesto parodos, kuri organizuojama su did
mažiau svaigalų.
darbininkų partijas " kandida
ventojų
balsavimui
buvo
nus
čą pavesti išrišti Tautų Sąjungai.
žiausiu smarkumų ir augščiausiu upu Spalio mėnesio 30 d.,
Škotijoje ligšiol siaučia bai
tas į valstijos gubernatorius.
pręsta
sugrąžinti
šaliai
mo
Nesitaikė su mumis Lenkų valdžia, neklausė ir Tautų
1920 m. Bendrai susirinkę dar sykį pasakykime galingą pro
si girtybė. Tenai trumpoj atei
Jis atidarė suvažiavimą ir
narchiją
ir
sostą.
Taigi
atida
Sąjungos; netaikė ir nesitaiko, nes jai rupi tik vienas daly
testo žodį prieš bjauriausias Paliokų šovinistines nedorybes,
tyj tuo klausimu bus balsuo
pirmutinis pasakė ilgą kalbąrytam
parlamente
buvo
pakal
kurių kruvinos rankos ir besąžinė širdis užgrobę savinasi'mū
kas: užkovoti ir pavergti mus, sunkią ranką ant mųs uždėti
jama. Ir spėjama, svaigalai
į
suvažiavusius
darbininkų
sų tautos šventvietę Vilnių ir mūsų šalies laisvę.
Platus mųs laukai, derlingos dirvos, tankus miškai, Len tas klausimas, kokį karalių bus panaikinti. *
atstovus.
*.
Tai-gi kam brangu* Vilnius, kam brangi taip gausiai
kuos gi miža gerai dirbamos žemės, maža miškų, daug žmo pasirinkti.
Skandinavijos šalyse šian->
Paskatino
darbininkus
stip
Viena atstovų partija karš die žyniai suvaržytas svaiga
krauju ir turtu apmokėta laisvė, eikite ginti, kad jos nepraranių, neužtenka duonos.
Ą
riai
paremti
savo
balsais
farradus. Eikite ginti nebeatidėliodami nei dienos nei valandos.
Todėl veržiasi jie mus pavergti, kad mųs žemes Lenkais tai varėsi, kad sostan butų su lų dirbimas ir vartojimas.
merių-darbininkų
partijos
tiIr raginkite į darbą kitus su šventu noru ir atsidavimu. Šau
apgyvendintų, veržiasi jie mus pavergti, kad mus sumindžio grąžinta Habsburgų dinasti
ketą
ty.
visus
pastatytus
kon?
kite EXTRA susirinkimus.ir tarkite, kaip geriausiai prisi
jus,, i plačiąją jurą išeitų su viso pasaulio prekybos ryšiais ja. Kita atstovų dalis stovėjo WRA1CTJELIUI IMA NE
didatus.
/
dėti prie demonstracijos. Už dienos-kitos bus pilnai paskelb
susirištų; veržiasi jie mus pavergti, kad iš mųs arkinis, galvi už tai, kad pasirinkti kara
VYKTIf
jus, duoną rekvizuotų, nes jų begaliniai karai su kaimynais lių bile kokį. Tą galinta pada
Reikalauja darbo spaudos. ta' demonstracijos forma ir pienai.
Vieta Seventh Regiment Armory, 34-ta gatvė ir Wentištuštino jų kraštą, nes jie savo duona karuomenės neįsten ryti liuosuoju balsavimu.
, Sevastopolis, Spal. 18 (suvė
Prezidentas Walker kalbė worth A ve.
. •>' •* kMįį.
gia išlaikyti.
Del to pakilo susikirtimai ir linta). — Gen. Wrangeliui pie damas štai kokius padavė pa
'' Chicagos Kolonijos Bendras Demonstracijos
Veržiasi jie mus pavergti, nes juos veda mūsų dvarinjn^ nepaprastas trukšmas. Prisiė tinėj Rusijoj ima nevykti ka
siūlymus valstijos federacijai:
Rengimo Komitetas.
kai, o šie gerai numano, kad jei bus Lietuva nepriklausoma, jo uždaryti parlamentą.
riauti prieš bolševikus.
Įsteigti ir stipriai palaikyti
tai praras jie savo dvarus, dvarų žemė žmonėms bus išdalinta,
Bolševikų spėkos pakėlė
Prašalinami Žydai.
didelę darbo spaudą.
tai amžinai jie ant mųs savo galybės nustos.
* prieš jį ofensyvą ir jo pulkus
Indorsuoti kpoperativį dar
Mūsų valdžia darė, daro ir darys visa, kad ir dabar dar
Atidarius aną dieną vietos varo atgal į Tauridos plotus.
bininkų veikimą.
talką su Lenkais padarytų, bet mes neturime užleisti Lenkams universitetą pirmu kartu im
Smarkiuose susirėmimuose,
Pasidarbuoti, kad visuome
ta pritaikinti naująjį parėdy anot gautų^ žinių, žuvo du gen.
savo žemės mindžioti ir terioti.
nė labjaus palinktų prie uniNe, mes to neleisime! Mes ginsime savo žeme nuo Lenkų mą, sulig kurio universitetan Wmngelio^enerolu. Sakoma,.
iMirhmužgrobimo, bei koloniaafcrjea, nes jei nsupginsime, IM suvar- turi but priimama tik 8 nuoš. kampaniją prieš gen. Wrange-| ^ ' _ w ; \
Indorsuoti darbininkų na
gsime, elgetomis tapsime, tai eisime į svetimus kraštus sve- Žydų aplikantų.
Ii personaliai direktuojąs pa mą, kuriam federacija turėtų
timiemsiems turtų krautų, sunkiuos darbuos vargtų.
Krikščionims studentams ir tsai karo komisaras Trotzky. savo centrą, pareikalauti tam
Ginkime savo ramius gyventojus nuo Lenkų karuome tasai nuošimtis pasirodė pernamui fondo, nupirkti į arba
nės skerdynių, ginkime mūsų moteris nuo išniekinimų.
didelis. Tatai jie patys paėmė ARMIJAI .MOBILIZUOJAMI pastatydinti.
Ginkime savo sodžius ir miestus nuo Lenkų karuomenės savo rankosna patvarkymą.
MOKSLININKAI.
LENKAI PANIEKINO TAL VISOS MISIJOS APLEIDO
Pasmerkiami didžiapelniai.
plėšimų, ginkime savo aruodus, nes jei neapginsime, tai mus
Visus apl i kantus studentus
KININKUS IR TAUTŲ SĄ
VILNIŲ.
laukia dar didesni vargai, kaip įvairių okupacilų laikais. . . Žydus varu išmetė laukan iš
Tokyo, Spal. 20. — Japoni
r
Prezidentas "YValker toliaus
JUNGĄ.
Ginkime nuo svetimos, mūsų dvarininkų vedamos karuo universiteto ir paskui anuos jos vyriausybė atliko surašy
suvažiavimui
rekomendavo
Uzurpatorius mėgina teisinties
menės, nes jei nesiginsime, tai dvarininkai pas mus viršų pa išblaškė visas jų knygas.
mą gyventojų.
Bet atrastas pasidarbuoti} kad išdirbėjai vi
Ir jie turi "apleisti Vilnių ir
ims, tai mes niekad negalėsime žemės reformos padaryt, tai
gyventojų skaitlius laikomas šokius pagamintus
daiktus
Lietuvos plotus. «
Paryžius, Spal. 20. — Sulig
Slavių sąjunga.
dvarai dvarininkų rankose liks arba bus išdalinti. Lenkų legipaslaptyj.
parduotų žmonėms teisotomis
gautų žinių ofjcijalėse sfero
joninkams.
To cenzo pasekmėje vyriau kainomis, be jokio plėšimo ir
Čeko-Slovakija su Jugosla
Londonas, Spal. 20. — Pran se, Vilnių apleido visos miliGinkime nuo jų, nes neša dvasios vergiją visam kraštui, vija padarė apsiginimo sąjun sybė išsiuntinėjo paklausimus
didžiapelniavimo.
cūzijos ir Anglijos reprezen tarinės ir civilės misijos, inneša dvasinę pražūtį visoms tautoms, Lietuvoj gyvenančioms. gą, jei kartais Ungarai kė po visą šalį visiems gydy
tantai Varsavoje vienu žygiu ėmus Tautų Sąjungos misiją.
Ginkimės nuo Lenkų puolimo kas kuo galėdamas: stodami sintųsi prieš tų šalių rubežius tojams, chirurgams, dentisSURINKTA $100,000 LAB Lenkų vyriausybei mdavė no
į šaulių būrius, ginkimės, duodami karuomenei laikyti, gink pakeldami karą. i
Vilniaus uzurpatorius Zelitams farmacistams, siuvėjams,
DARYBEI.
tą
Vilniaus
klausime.
lams pirkti savo turtą: aukso, įvairių brangenybių, parūpin
gowski paskelbė prokliamaciKad taip, tad Ungarija kar kalviams ir daugeliui kij;ų,ar
Notoje
pasakyta,
jog
talki
dami kareiviams marškinių, pirštinių, šiltų rūbų, pildami į
Praeitą pirmadienį Chicagos
ją, kurioje sako, jog talkinin
štai darbuojasi susirišti mili- jie yra palinkę tarnauti ša
ninkų
vyriausybės
atrado,
kad
valdžios sandelius grudų, įvairaus maisto.
tariniais ryšiais su Lenkija. lies armijoje pasitaikius ka gatvėse buvo tagavimas arba okupacija Vilniaus yrapriešin kai neaiškiai ir nepilnai pain
Kiekvienas padoras jaunuolis, sveikas vyras, turi sėsti į
formuoti apie padėtį Vilniuje.
viešasis aukų rinkimas 56-ioms
/
Vedamos tarybos. Tan ryšin rui.
ga
Lenkų
su
Lietuva
armistisavo žirgą ir karan joti, arba miškuos, krūmuos susitelkus,
s Įjvairioms labdarybės organi
Zeligowski pažymi, jog jis,
norima patraukti ir Rumuniją,
cijai,
padarytai
tarpininkau
sekti kiekvieną Lenko užpuoliko žingsnį ir kautis su jais, kau
kuri vis dar su nepasitikėji- f ORAS.
Nepastovus oras zacijoms ir įstaigoms.
jant Tautų Sąjungai. Taippat buvęs priverstas aplinkybių
tis kol nei vieno ginkluoto Lenko mūsų žemėj .neliks. Mūsų
Surinkta kiek viršaus $100, priešinga Lenkų
šiandie ir rytoj; vidutinė tem
užtikrini- veikti, ką esąs atlikęs.
garbinga, narsi karuomenė savo krūtinėmis gina tėvų žemę, mu atsineša į Lenkiją.
000.
peratūra. .
*
Nežinia, kokios tos aplinky
'mams, duotiems talkininkams
•s Trukšmas del žibalo.
guldo galvas, bet jos pajėgos be visuomenės paspirties neiš
53E
ir tai pačiai Tautų Sąjungai. bės. Gal jis pasekmėje pra
tesi atsispirti Lenkų legijonams.
Čia gauta žinių, jog Rumu ILGAS AIRIŲ KALINIŲ BA daujančių gyveno ilįriau ne
Talkininkų nota Lenkams bils, kieno jam buvo buvę iiepKas pasigailės savo turto mūsų karuomenei laikyti, kas
nija yra pakėlusi karštus argu
kaip buvo l a u k t a / ' rašo Dr. yra drauginga, bet neatmaino ta lieti kraują ir užimti Lietu
DAVIMAS PAKELIA
vergiškai pabijos ginklo tvertis, tas teatmena, kad atėjęs
mentus su Standard Oil kom
Socąuet. " Atsitikimai buvo sa ma savo ( tonu.
' DISKUSIJAS.
vos sostinę.
Lenkas tą turtą atims, kad jis mus mindžios, niekins, kad
panija,
Tanner;, Succi ir Merlatti. Pa
Kaip Prancūzų, taip Anglų
mūsų vyrus mobilizuos, savo karuomenėn išvarys.
Ilgas badavimas priguli nuo starasis i.šbadavo 48 dienas ir
Rumunijos vyriausybė yra
vyriausybės išreiškia opiniją
Jei neliesime kraujo savo kraštą, savo laisvę gindami,
"IŠ TOWN OF LAKE.
kūno
ir
dvasios
stiprumo.
neteko' vienos ketvirtos da ir norą, kad tegu Lenkiją pil
pirkusi
lokomotivų
nuo
Baldtai liesime jį už Lenkų ir mūsų dvarininkų reikalus.
nai ir formaliai išsižada gen.
Paryžius, Spal. 20. — Ne lies savo svarumo.
Šiandie mes turime pasidaryti amžinai laisvi, nepriklau win kompanijos. Už tai paža
L. Vyčių 13 kuopos susirinki
dėjo
užmokėti
natūraliais
pro
"Taylor pasakoja atsitiki Zeligowskio veikimo ir tuomi mai vėl laikomi trečiadieniais, to
girdėtai ilgas Corko lordo ma
somi, turime savo turtą apginti, arba amžinai svetimiems
f
duktais,
daugiausia
žibalu.
mą
su
vienu
darbininku,
.kurs
patenkina
Tautų
Sąjungą,
ku
joro
McSwiney
badavimas
An
vergauti, jiems turtą krauti.
dėl šiandie, Spalio 20 d., 8 vai.
vienoj
kasykloj
buvo
užgriau
rios
autoritetą
Lenkai
tiesiog
Dabar pranešta, jog- vy glijos kalėjime čia ir kitur
vakare, Davis Sąuare parko salėje
Tegyvuoja Nepriklausoma, pačių žmonių valdoma Lietu
tas
ir
60
dienų
neturėjo
bur
sutrypė.
riausybė konfiskavusi žibalo pakelia mokslininkų diskusiir įyvks vietos vyčių susirinkimą*.
va!
•
**wtm
noje
maisto.
Išėmus
jį
iš
kaNotoje
pareikšta,
kad
jei
vi
ja% į klausimą,, į a i p ilgai
Korespondentas. '
Kaunas, 1920—IX—25 d.
~
Steigiamasis Seimas. versmes, prigulinčias Stan
syklos
jis
gyveno
tris
dienas.
žmogus gali gyventi be mais-^
sa ta padėtis veikiai nebus
dard ,OiJ kompanijai.
i
Mirė dėl neišmanaus atmaiti- išaiškinta, Anglų N ir Prancu
to.
Karo
padėtis.
ANGLEKASIŲ STREIKAS
MILŽINIŠKOS ŠALIES IŠ
zų vyriausybės bus priverktos
i Vienam vietos laikraštyj I>r. nimo.
MEKSIKOJ.
LAIDOS.
Austrija imasi galimų prie Socąuet rašo, jog 1831 metais
" Daugelis lunatikų yra bu aptarti apie tolesnį prie£ Len
Mexico City,
Spal. 20. — monių su tikslu šalyje užtik 63 dienas be maisto išbuvęs vusių atsisakiusių vafgyti per kus veikimą, koks būtinai bus Svetimų šalių pinigų vertė, mai
Washington,
Sapl. 20. — Valstijoje Coahuila streikuoja rinti reikalingą rvarlią atėjus ir miręa William Granier.
reikalingas:
20, 30 ir net 40 dienų. h
nant nemažiau $25.000 Spalių 19
Šalies vyriausybės išlaidos už 12,000 anglekasių. Šaliai trūk rinkimams prezidento.
Granier buvo pasmerktas
Sulig Dr. Socąuet, nesama
buvo tokia sulig Mer«hant8 Loan
praeitą Rugsėjį pasiekė kuo sta anglių. Sakoma, jog proTodėl kelioms dienąms už miriop ir uždarytas Toulouse nustatymo, kaip ilgai žmogus BOLŠEVIKAI UŽĖMĖ MIN and Trust Co.:
SKĄ.
Anglijos sterlingų svarui
.47
ne du milijardu, be 66 milijo vizijomalis prezidentas Huer- darytas
Austrijos-Ungarijos kalėjimam Jis baisiai bijojo gali gyventi be maisto. Tas,
1.48.
Lietuvos 100 auksinų
nų dolierių.
mirtį po giliotina. K*4 to iš sako> priguli nuo žmogaus
ta darbuojasi sutaikinti 'dar rubežius.
44.
Londonas, Spal. 20. — Pra Lenkijos 100 markių
Pranešama, jog Bratislava vengti, jis pasirinko' badi( nu- sveikatos, nuo kūno stiprumo,
Per buvusius tris pirmuti bininkus.
1.48
(Pressburge) paskelbta karo simarinti. 63 dienas išbada- bet labjausia nuo dvasios są nešta, jog iš Baltgudijos mie Vokietijos 100 markių
nius fiskalinių metų mėnesius
lygų. Geriant v^ndeiv] prail sto Minsko Lenkai atsimetė ir Prancūzijos už $1.90 15 fr. 32
vyriausybė turėjo $3,630,000,- PIRKITE KARĖS TAUPY padėtis. Tenaitiniai gyvento vęs mirė.
24 1. 95
Italijos už $1.00
miestą užėmė bolševikai.
* * Daugelis streikininkų-ba«- ginama gyvybei
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.) jai nepatenkinti Čekų valdžia.
000 išlaidų.

H—'

Talkininkų įsakyta Lenkams
Apleisti Vilnių

Jei tas nebus padaryta, bus
Imtasi Kitokių Priemonių

PINIGU KURSAS.

/

\

/

Ketvirtadienis, Spalis 21, 1920

DRAUGAS

Dar Daugiau.

UETfJYIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS

"DRAUGAS"

Kol-kas mums buvo žinoma,
kad beširdžiai Lenkai nori
PRENCMERATOS KAUTAI
Lietuvą atskirti nuo Rusi jo*
OHICAGOJ IR UISIEICYJK:
•8.00 ir pasisavinti didelius Lietu
••00 vos plotus su Vilniumi. Todėl
PaseJ Metų ..:».«..»:._
g i V. VALST.
Metams . ,'*y» •'••••• •••>"•; 80.00 šiandie mūsų doma buvo labPusei Metų . . . . . . > ^
5 0 0 jausia ir atkreipta prieš tuodu
Prenumerata mokami lfikalno. Lai daik*"\
kas skaitosi nuo užslrasymo dienos
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
Nes negali but skaudesnio
nyti adresą visada reikia prisius* Ir
netekti Vil
senas adresas. Pinigai geriausia sių Lietuvai daikto
sti isperkant krasoje ar exprese "Mo- niaus ir but atkirstai nuo E Lį
ney Order" arba įdedant pinigus i
sijos. Iš Rusijos
tikėtasi
registruotų laiškų,
"Drangas" Publishing Co. daug kas gera ekonominiu
2334 S. Oakley Ave. Chicago. žvilgsniu. Nesenai pati Lietu
vos vyriausybė buvo paskel
Tel. Roosevelt 7791.
busi, jog greitu laiku Lietuva
pradėsianti prekybą su Rusi-

1

' i

ja.

Bet Lenkai tuo nepasitenki
na. Negana jiems Vilniaus ir
Lietuvos plotais karidoriaus į
Latvijos pasienį.
Kaip žinoma, šiandie Lietu
va dar neturi tiesioginio išė
jimo į Baltijos jūres. Lietuvos
uostas Klaipėda, kaipo viena
tinis išėjimas, yra Prancūzų
žinyboje ir Hgšiol Prancūzų
valdomas. Vis-gi tikėtasi, kad
laikui bėgant Prancūzai iš ten
išsikraustys ir patį uostą pa
liks Lietuvai.
Tuo tarpu pareina žinių, jog

Neperseniai buvo labai gar
singas Viennos paskui Strassbur'o universiteto profesorius
A. Ehrhard. Jis yra isto
rikas mokslininkas ir gerai ži
no, kas naudinga, kas bloga Lenkai j a u apgalvc?ję naujus
tokioms didelėms žmonių or- žabangus. Jie nori ?er Suval
ganizaeijoms kaip valstybė kiją, Prūsijos parubežiu, gauKalbėdamas apie vieną geni- ti kitą karidorių ir apvallyti
jalį valdoną viešpatavusį dvi Klaipėdos uostą.
dešimts penkerius metus EhrTasai jų noras dar neišreikš
bardas pasakė, kad tokis ilgas tas reikalavimu. Bet neilgai
vieno asmens valdymas yra reiks laukti nugirsti nuo jų
nepageidaujamas.
tą reikalavimą, jei Lietuvai
Nors valdovas buvo genija nepavyks nuo Lenkų atmušti
us, bet buvo žmogus ir, kaip arba kitaip kaip atgauti Vil
visi žmonės, saviškiai žiurėjo nių.
į dalykus. Naudinga tat buvo, Nepamirškime, kad Klaipė
kad valdovo vietą užimtų ki da valdo Prancūzai. Gi šitie
tas asmuo, kitaip žiūrintis \ Lenkams gana artimi bičiuodalykus, ir dėlto paliuosuotų liai.
šalį nuo vienpusiškumo.
Kas-gi daryti? Perdaug pa
Ką Ehrhardas mokslingai sitikėti svetimaisiais negali
išreiškė apie 1901 metus, tą ma. Reikia patiems Lietuviams
jautė pirmieji didieji Suvie stipriau organizaoties, vionynytų Valstijų vadai. Nei A- ties ir ginties nuo Varšavos
dams nei Jackson neapsėmė, gunų, aršesnių už kada-nors
kad žmonės juos rinktų pre nepakenčiamus teutonus.
zidentais trečiu atveju. Nuo
Tad šiandie ir tai tuojaus
to laiko Amerikoje įsigyveno
Tėvynei pagelba b minai reika
įprotis, kad niekas prezidentu
linga. Kas greitai deda kokią
nebūva ilgiaus kaip aštuone
auką ant Tėvynės aukuro, to
rius metus.
auka yra keleriopai didesnė.
Šiais laikais partijų orga Nes daugiau naudos duoda.
nizacija labai sustiprėjo ir iš Tokiam atsitikime lai jau ko
tobulėjo. Dabar asmuo ma va už tautos buiti.
žiau reiškia negu pirm šimto
metų. Bet partijos būva vienpusiškesnės už asmenis. Jos
niekad nebūva genijalės, nes
jos eina daugumu balsu, o ge
Švėkšna, čia siaučia liganijų niekur nebūva dauguma. -kruvinoji vadinama. Daug
Kad demokratų partija Su skina žmonių. Jai dirvų palai
vienytose Valstijose viešpa ko patys žmonės, nesirūpinda
tavo aštuonerius metus, tai mi švara. Ir niekas jų prie
gana.
to neverčia.
Nuo daugelio metų paste
.
bėta, kad demokratų partijai
Suveiniškis, Kretinga, Pa
laimėjus prezidento rinkimus langa ir kiti parubežiu mies
šioje šalije vis būva sunkus teliai. Iš visų jų tas pats skun
laikai darbininkams. Tas ypae das. Eima per rubežių didžiau
skaudu buvo Clevelando lai sias šmugelis. Į užsienį veža
kais. Nemaža vargo buvo ir linus, medžius, iš ten į Lietu
1919 bei 1920 m. Užtenka pri vą degtinę ir nekurias prekes.
siminus didžiuosius plieno ir Šmugelį varo daugiausia Žy
anglekasių streikus. Matyt A- dai. Dvarponiai Lietuvai nemer. pramonininkus mažiau prielankiauja. Kiek pajiegia,
gali suvaldyti pati vyriausybė tiek naikina Lietuvos turtus,
negu republikonų partija. Ji parduodami į užsienį girias ir
neleidžia jiems
smarkauti, javus. Jaučia, kad ankščiau ar
kuomet ji prie partijinės jie- vėliau plačios jų valdomos že
gos gali pridėti valdžios galy mės bus gerai apkapotas ir
bę. Todėl darbininkams ge žmonėms padalintos.
riau yra turėti prezidentą republikoną.
Palanga. Pas Palangos gra
Kadan-gi demokratai dabar fų užklysta net Lenkų karei
valdantieji Amerika skaudžiai viai. Jis juos vaišina. Lankosi
apsėjo su Lietuva,
todėl pas jį iš Klaipėdos Prancūzų
mums priseina kreiptis prie valdininkai
Lenkų prieterepublikonų.
liai.
.
Kaipo Amerikiečiai, kaipo
. darbininkai ir kaipo Lietuviai Pasvalys, čia mažai motinų
m^ome daugiau naii-log bal verkė leisdamos savo sunūs į
suoti šiemet už republikonus karuomenę ginti tėvynės Lie
liegu ui demokratus
tuvos.

Iš LIETUVOS.
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Tfryne Dideliausiame Pavojoje.

A. PETKATIS

g. FABIJONAS

MAGDE. "Ak, kaip man nieiti gal
vą!
Ubandmau visokius mazgojimus,
trinkimus, muilavimus — ir ritkai tas
nieko nepagelbėjo amo' tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!"
MARE. "Na, lai kam tau kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai graiuf, kvelnus ir čysti.
O tai
todėl, kad ai vartoju RUFFLES!"

A. PETRATE & CO.

Mortgage Bank
Kuomet prieš porą su vir Patyrus, kad Lenkai veržia
KKAL ESTAI E-r-LNtfURANCE
S.
šum metų išgirdome, kad mūsų si Lietuvon, visa Lietuva su Buropean American Bureau
Siunti* Pinigus, Parduoda
Kas tai yra RUFFLES? Ar
tėvynė, Lietuva, tapo apskelb judo, sukrato ginti savo tėvy
Laivokortes
tai
gyduole? N e ! ! Ar kve
*
ta * - laisva ", " neprigulmin- nę. Kaip praneša telegramos,
piantis
vanduo? Ne! I RUF
NOTARU l ŠA*
FLES
yra tai paprasčiausis
ga", mes, visi jos vaikai, vi visoj Lietuvoj apskelbta mo 80t W. 85th S * . / Chicago, UI.
plauku ir odos sustiprintojis,
Telephone BouLevard 611
kuris prigelbi gamtai sutfcikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal
same pasaulyje
išblaškyti, bilizacija, visi vyrai griebiasi * ~
P
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt
džiaugėmės ir linksminomės, ginklų, kad išvaryti Lenkus
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?
R U F F L E S
_
^
ašaras liedami ir karštomis šir iš Lietuvos. Nors nelygi kova,
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos
PRANEŠIMAS
dimis Dievui dėkavodami, kad bet tiesa mūsų pusėj. Ne Lie
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti
pleiskanas,
o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
Dr. M. T. STRIKOL'IS
ir nuo mūsų tėvynės paliko tuviai briaujasi Lenkijon, bet
čiais
suvilgant
galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. '„
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Nusipirkte
šiąnakt
RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik
nuimti geležiniai
nelaisvės jie į mūsų šalį įlindo ir tai po
Perkelia ofisą i Poople Teatrą
65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai
pančiai, kad ir mes, kaip vi sutarties pasirašymo. Ten da 1010 W. 47th Kt. Tel. Boul. 160
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai
Valandos; 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:
sos neprigulmingos tautos, at bar Lietuvoje liejasi kraujas
v a k | N e d ė l . 10 iki 12 ryte.
• r . AD. RIC HTER & CO.. 316-330 Bro»dway, New York'
Res. 2914 W. 4Srd Street.
gavome laisvę ir galėsime be už šventas teises. Ten burių
Nuo ryto iki piet.
Tel.
McKlnley 263
kliūčių darbuoties savo tėvy būriai renkasi vyrai į Kauną,
=SSSgg4
nės labui ir savo šalies gero kad ginti savo tėvynę, savo
vei. Ir tuos dviejus metus ren šalį, savioKsodybas nuo tų di
gėme prakalbas, dėjome au džiausių savo tautos priešų.
J. P. WAITCHES
kas, rinkome drabužius, kad O mes, čia Amerikoje Lietu
ATTORNEY AT LAW
pagelbėtumėm
savo tėvynę viai, ar ramia širdimi žiūrė
LIETUVIS ADVOKATAS
FERRATED
s
Vai. Vakarais 7 iki *.
atstatyti Džiaugėmės, kuomet sime, kad ten mūsų broliai už
Nedėliomis 11 iki 1.
išgirdome, kad Lietuvą aplei laisvę kovoja ir kraują lieja. 4509 S. Ashland Ave. Chicago, III.;
Piione Yards 105S
do Vokiečiai, kad bolševikai ta Nei Tai butų sunkus atsaky
Patariamas nuo netekimo Appetito, skilvio nemalimo,
po išvaryti ir kad jau Lietuva, mas prieš Dievą ir prieš sa
•=—r
a=r
sr
nevi rakinimo, vidurių užkietėjimo, susilpnėjimo, riesusitarus su įtusais, atgavo vo tėvynę. Jie šaukiasi mūsų
mens, įvairių silpnumų — sveikėjime ir apskritai nuo
Vilnių, savo buvusią sostinę ir pagelbos, taigi gelbėkime juos!
DR. S. BIEŽIS.
pilvo suirimo.
ant Gedimino kalno užplevė- Bet kuomi! Visųpirma karš
LIETUVIS GYDYTOJAS
Parsiduoda durgštoriuose. Reikalaukite — Korona
UI CHIRURGAS
savo mūsų trispalvė vėliava. tomis maldomis maldaukime
2201 West 22ud Street
JVine arba rašyk—
Tel.
Canal
€222
Laukėme visi dar vieno- Dievą, kad paregėtų ant muB. K. h o z i , o \ v s k l . Laboratories 4755 So. Loomis Str. Chicago,
Re*, g i 14 W. 42ud Street
paskutinio dalyko, taipo savo BU tėvynėa skriaudų ir vargų
Tel. McKinley 4988
tautos laisvės apvainikavimo, ir, jei dar galima, kad įvyktų
9=S
5=E
r
—
tai taikos su Lenkais. Štai, taika ir su Lenkais* O jei jau
iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiaiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiaitiuifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiuiiiiE
kuomet patys Lenkai atsiuntė nėra vilties, tai kad Dievas pa
I
KAPITALAS $20,000 DOLIERIŲ
1
Dr. I. E. MAKARAS
savo delegatus Kaunan tarties dėtų mums apginti mušu tėvy
| HOMESTEAD PHONOGRAPH & VIOLIN MFG. CO. į
U e t u v y s G y d y t o j a s ir C h i r u r g a s
su Lietuviais, tuo tarpu jų nę nuo tų paskutinųjų^ priešų
Ofisas 10900 So. Mhhigna Ave.,
| Ofisas 505 E. Eight Ave.
Fabrikas 225 Sixth Ave. |
Vai.
10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po
karuomenė briovėsi Lietuvon. Lenkų. Tam tikslui atlikime
piet, 6:30 iki 8:30 vakar*.
HOMESTEAD, PA.
Bet tuomet mūsų karuomenė bažnyčiose pamaldas, ragin
Ilesidencija: 10538 Perry Ave.,
Lietuviška susitvėrusi kompanija, Mel į
Tel. Pullman 342
išvijo juos atgal. Vėliak prasi- kime vaikus po šv. Komunijai
išdirbinio Gramafonu ir Bmuiku. šita z.
kompanija susitvėrė Sausio 5-to, 1910. ~
dėjo tarties Suvalkuose, ne^ pasimelsti už tėvynę ir patys
Savo narna nupirkome, naujausios ir E
geriausios
mados mašinerijas judėjome r
kam kitam, tiktai, kad užmig tam tikslui, atlikę išpažintį,
KMlilIlrflS'
su kuriomis išdirbame geriausias Smni- E
dyti Lietuvių atsargumą. Tuo priimkime šv. Komuniją.
kas ir Gnrmafonus, su naujausiais iš- E
radimais ir pagerinimais ir už pigesne E
tarpu Varšavoje pienuoja nau
Dėkime aukas, pirkime bo
Dr* A. L. Yuska
prekė. Mūsų instrumentai grona garsiai 5
ją užpuolimą ant Lietuvos. Ir, nus, rinkime dovanas ir siųskiir aiškiai. Agentai pamatę mus išdirbi- 1900 S. Halsted Str.
mo instrumentus prašo kad jiems par- r.
štai, kuomet Paderewskis Pa me Lietuvon kareiviams ir t.
Tel Canal 2118
duotumem, šimtais, net ir tūkstančiais ~
ryžiuje Lenkijos vardan pri i
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare
Gramafonu, bet mes negalime daryt to- rkius didelius kontraktus kadangi mūsų 5
Gyvenimas
žada nepriklausomybę Lietu j Rengkinie prakalbas, rašyki
da mažas kapitalas tai negalima išdlrb- 55
3811 W. 63rd SU.
ti tiek daug. Svetimtaučiai siūlos kad S
vai ir prižadėjo, kad Lenkų me rezoliucijas,
išneškime
Tel JProspect 3466.
parduotumem jiems šėrus, sako tai ga- £
karuomenė neis
Lietuvon, protestus prieš naujus Lietu
lėtume pripildyt ir didžiausius kontrak- £
LUIHUlsr
tus,
bet mes matydami gera pelną ne- į
kuomet Suvalkuose sutarta vos užpuolikus. Žodžiu sakant,
parduodame jiems šėru. Mes jei butu- E
demarkacijos liniją paskirti visokiais tinkamais
nieiu pardavė svetimtaučiams šėrus tai budais
galėjome
jau parduoti dešimts kartu S
Telefonas Boulevard 9188
ir po ta sutartimi pasirašė, štai gelbėkime savo tėvynę!
daugiau kaip mus pačiu kapitalas. Ka- 1
dangi mus tauta jau atgija ir yra su- E
Lenkų karuomenė puola į Lie
varginta
tai mus yra priederme laiky- E
Tad visi Lietuviai: vyrai ir
tuvą ir užėma Vilnių, ir dar
tis visiems kartu, ir todėl kreipiamės '£
prie savųjų suteikdami pirma pr/oga £
grūmoja Kaunui ir visai Lietu moterys, vaikinai, mergaitės
DENTISTAS
nusipirkite šėru. Šeras kainuoja $100.00 £
SS31 South Halsted Street
vai. 6tai pasirodo, kad dabar ir vaikai, kibkime prie šven
jai kas norėtumėt nusipirkt Gramafonu ar Smuiku kreipkitės pas E
Valandos: 9—12 A. M. v
mumis, nes jus pigiau nusipirksite kaip kitur nuo 25<& iki 40% nuo- s
to
darbo:
ginti
savo
tėvynę
1—5; 7—8 P. M.
didžiausiais Lietuvos laisvės
šimčio. Taipogi reikalaujame geru TEPLIORIŲ (arba E X r E R I E N C E £
•V
l'AINTEKS.)
5
priešais yra ne kas kitas, kaip ir gelbėti savuosius.
Tėvynainis P. M.
Homestead Phonograph & Violin Mfg. Co. E
Lenkai.

m

KORONA
BITTER VVINE

1

1

•

i

DR. G. KASPUTIS

• : :

SKAITYTOJI) BALSAI.

1

LltnrVYS GKABORUS
Ipataruauju laidotuvėse koplglausia. Kei-I
Įkalė meldžiu atsišaukti, o mano darbui
•busite užganėdinti.
Į

ws.s.

•

S

CHICAGO, ILLINOIS
Telefonas Yards 6082
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto:
i po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare.

•

S. S. SAXONlA
Išplaukia Tiesiai I

/

HAMBURGĄ
Su $5.00

$180.00
K a r ė s Ta.\ų

Trečia Klesia

i

$125.00

Su $3.00 K i u ė i Tl^iu
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Telefoną* Puliman 85t 4

••• i' i'f f ,

Dr. P. P. ZALLYS

•njtff.sa
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Lietuvis Dentistas
10801 So. Mickigan Avenue
Rottelaad, IU.
VALANDOS; 9 vyto iki 0 vakare.

3

Siuskite Pinigus į Lietuvą

—rr-

•«•»

Dabar kol kursas yra žemas.

! V,W. RUTKAUSKAS •I

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai
Ofisas 8148 So. Morgan St.
Kertė 82-ro St.,
Chicago, IU.
SPECIJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi ohroniskų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 # t o
iki 3 po pietų, nuo 6 Iki 8 valan
dą vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet.
Telefonas Yards 687

Kun. K. A. Vasys,
(Seniaus Vasiliauskas)
Westfield, Mass.

ADVOKATAS

Ofisas DldmicstyJ:

S

•
•

i

29 .South La Salle Street J
K am baris 324
\
Telefonas: Centrai 0390

I
I

J Vakarais, 812 W. 33rd St. J
g

Telefonas: Yards 4681

'

•• , 9 JP- rsst

= 3 <—~^r

'

'

—

• •'

'
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Resid. 1138 Indep«ndence BĮ v d.
Telefonas Vau Buren 294

"

DR. S. NAIKUS

S^5

Iš Rusijos grįžta Lietuviai
tremtiniai. Tremtiniais prisi
metą rabai daug svetimų. Jie
bėga Lietuvon maitytis ir agi
tuoti už bolševikus. Per juos
negauna greitai grįžti- tikri
Lietuvos piliečiai Lietuviai.

LINIJA

Kambarėliai

Tel. Pullman 342 Ir S189.

5»

"*§

Atsišaukite į arčiausia CUNARD Agentą

2 iki 5 po pietų; nuo 7 Iki 8:10
vakare. Nedėliomis 10 iki 1.
Telefonas Drezel 9880

&iuomi pranešu visiems ma
no pažįstamiems ir norintiems
kokį nors reikalų turėti su ma
nimi, kad sulenkintoji maru)
pavardė Vasilevski ar Vasi
liauskas tapo oFieiįaliai pa
keista į Vasys. Todelei jeigu
kas į 10 dienų no šio paskel
bimo kreiptųsi į mane adre
suodamas senų ja pavarde, į
tokius adresavimus nebus at
kreipiama domės.

CUNARD

i
1
Dr. M. Stupnicki 1
3107 So. Morgan Street

DR. CHARLES SEGAL

•
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12314 W. 2Srd PI.
Chicago, m.]
Tel. Canal 2199

Gerb. "Draugo'' redakcija:—
Bukite taip malonus, nurody
WAR SAVINOS STAMPS
kite ir patarkite Amerikos
I 8 8 U E D įPf T H E
Lietuvius, kad paskirtų vienų
UNITED STATES
dienų ir raginkite, kad visuo
GOVERNMENT
se Amerikos miestuose Lietu
viai rengtų kodidžiausias de
monstracijas ir protestuotų
prieš Lenkus grobonis. Tegul
užreiškia visam pasauliui, kad
Perkėlė savo ofisą po utim.
mes geriau mirsim, bet Lenkų
j 4729 So. Ashland Avenųe
verguvės nepriimsim.
SpecijalLstas
N. C. Krukonis,
ĮjJDŽIOVC, MOTERŲ h* VYRŲ MGŲ
1810 So. Peoria St. Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo
PRANEŠIMAS.
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S. D. LACHAWICZ

••

DR. A. A. ROTH,

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Gyvenimo vista

3252 South Halsted Street
Ant viriau* Unlveraal Stote B o a *

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo
3 iki 4 po piety; nuo 7 iki 9 vale
Nedėliomis nuo 10 iki 2.
V»

=

Telefonas Ta rd* fc544
«m m
23ES5
=

J

Mes persiunčiame pinigus per Lietuvos
Pramonės ir Prekybos Banką — kurie išmo
kę pinigus greitai.
Parduodame ir perkame Markes, Rublius
ir kitu saliu pinigus pagal dienos kursą.
Padarome visokius Tegaiiškus dokumentus
ir patvirtiname pas Lietuvos Atstovybė Washmgtone.
Iš kitu miestu norėdami siusti pinigus Lie
tuvon arba pirkite' "casrT prisiuskite "Mo
ney Order" arba čekį mūsų vardų, ir mes
gavę tuojaus pasiųsyme pagal tos dienos
kursą. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname
pasportus ir laivakortės.

LitlHianian-American Commercial Byraau

Rusas Gydytojas Ir Chirurgą*
Snecijalistas Moterišku, Vyriškų
Vaikų Ir Tisų chroniškų ligų
VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po
nietų, 1—8 vak. Nedėliomis 10—12 d.
Ofisas »854 So. Halsted St., Chicago
Telefonas Drover 9998

S 117 North Dearborn Street
1
Room 615

ntiitiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiii.'

iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitnmiimiiiiiiinl

I

Chicafo, UL 1
v

Ofisas atdaras nuo 9 vai. ligi 5 po pietų.

\

*

Ketvirtadienis, Spalis 21, 1920

i

DRAUGAS l

-a.

LIETUVIAI AMERIKOJE.

REIKALINGAS

CICERO. ILL.

Klerkas į Banką apie 19 ar 20
Liet dr-ju valdybų bei veikėjų metų amžiau?. Gera proga a
teičiai. Atsišaukite ypatiškai.
susirinkimas.
Susirinkimas įvyko Šv. An
tano parap. svetainėje Spalio
17 d., 1920. Jis buvo rimtas,
iiiliai atjaučiantis Lietuvos šių
dienų padėtį, pilnas sutarimo
ir tėvynės meilės. Visų susi
rinkusių obalsis buvo: Mes Lie
tuviai už Vilnių N gyvybę pa
dėsim, bet jo neišsižadėsiu!,
lankai, Salin iš Vilniaus!!! ir
t. t.
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i Pinigai,LaivakortesLietuvon |

S. S. "SUSQUEHANNA"

|

Iš New Yorko tusiai i

BREMEN ir DANZIG

Universal State Bank

17 Diena Lapkričio

3252 So. Halsted Street

Kambarėliai i Urenu?) nuo $185 iki $210 j Dauzig $200 iki $225
Trečia klia^a j Br*ni«n $120 i DauzJg $130
Kares Tasai $5
Atsišaukite j

Chieago, UI.

U. S. Mail Steamship Corapany Inc.

\

SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YJRA ŽEMAS. DASTATOME PL
NIGUS Į PASKUTINI PAŠTĄ Į 30 DIENŲ.
N

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Washingtone.

Parduodame laivakortes
į Lietuvą ir iš Lietuvos.

0

rduodame lotus, nafarmas, padarome
pas las ir apdraudžiame
įuo ugnies.

Padarome legališkus do
kumentus,
dovernastis,
įgaliojimo aktus.

H. < I XI SKENII s & < o. (,. įurak Vakarine Agentūra
.
100 f orth La Nalle Street, Cliieago, III.

REIKALINGA ftEIMINININKE.
Našlė moteris, arba mergina prie
mažos šeiminos. 'Pastovus ir lengvas
darbas, geras mokestis meldžiu ' tupj
atsišaukti:

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas

PAUL P. BALTUTIS and CO.

fOreinus" Chemical
La borą tory 1718 S. Halsted St.

Nutarta įrengti parodą-denionstraeijg, gatvėse.
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1\> maršavimo sueis parapi Reikalingas vargonininkas tuojaus,
jos kieman. Ten bus prakal lai atsišaukia šiuo adresų:
*
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bos, programa ir išneštos reKun. I. Keršovičius,
zoliueiįos.Demonstracija įvyk< 80« N. 8-th Street, Springfield, IU.
sekmadienyj,Spalio 24 d.; 1920
Reikalingas intelegentiškas salem., 2 vai. po pietų. J i prasidės monas turi kalbėti Angliškai. Gerą
proga padaryti gerus piningus. Atsi
Jogoi nuo 1-nios dienos Lapkričio (NoV. 1920. Mušu
nuo 15-os gatvės ir 49 Ct.
R
šaukite ypatiškai tarpe 1-mos ir 3
Offtas bus perkeltas į' nauja vieta.
Antra valandą visų Lietuvių valandų Seredoj ir Ketverge.
2S24 W. 22-nd Plato
V
draugijų, be skirtumo įsitikini
Ant pirmu lubų.
Šiame naujame ofise mes galėsime, dar geriau ii* tei
mų, valdybos ant pažymėtų
singai patarnauti mušu visiems draugam< šiuose reika
gatvių turės ateiti su savo vė Ant pardavimo mūrinis namelis, ant
luose: Siuntime pinigu i Lietuva. Parūpinime pasportu.
liavomis. Visų dr-jų nariai stos 2 pagyvenimų po 4 kambarius su
Pardavime laivakorčių, į Lietuva ir iš Lietuvos. Pirki
sale savos dr-jos vėliavos. Vi augštu basementų, gazas ir augštas.
Parsiduos už $2,550.
me namu ir pardavime namu ir lotų. Apdraudas (In
sus kitus žmonės tvarkys tam 2013 \V. Coultcr Street
Chieago.
tikra komisija, kuri turės skir
surence) nuo ugnies. Ir visos formose ir visais
tingu* Lietuviškus ženklelius.
reikalais kreipkitės pas
Parsiduoda du pečiai mažai vartoti
ir šildomas pardavimo prie
Visų dr-jų uniformos bus verdamas
žastis apsigyvenimas
apšildomuose
geros kokias katra turi. Daly kambarose parduosu numažinta kaina
atsišaukit po numeru
vaujantieji demonstracijoj tu 3231 So. Emerald Ave.
Chieago.
rės patys pasirūpinti Lietuvos
Senas Adresas 4547 S. Hermitage Ave.
Chieago.
vėliavų, ženklelių ir t. t. Šalę
lietuviško ženklelio ant kruti
,\
'Evtry Picture
TeL Yards 145
ANT PARDAVIMO.
nės turi būti ir Amerikos vė
2023 Coulber Street, arti Robey ir
%
TetoaStorf
Blue Island Ave., 3 augščių mūrinis
liavos ženklelis, kurių galima namas dideles jeigos flatai ir kriau
=
gauti krautuvėse, ir t. t. Dė čių šapą- 50 pėdų lotas, parslduos r r
UŽ $8,200.00. Jeigu turi $1,500, cash
lei trumpo laiko nėra išrinktos — pamatyk savininką
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinMiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiii
i a \ i e System
komisijos, kuri rūpintųsi tais 1315 W. 18 sStreet
Tel. Canal 1640
ženkleliais, todėl kiekvienas
turės pats pasirūpinti.
ŠJ nustebėtina proga yra pirma amerikoj Liet ir. i u mokančiam
s
rašyti
arba
koki
amatą
mokančiam
mes
turime
didžiausia
dirbtuvė
S
. PLIKI PARMA
Visi Lietuvių namai turi bū
Amerike lietuviška ir beveik visose suvienytose valstijose. Mūsų
40 akfiu be triobų Michigan Vai.
ti papuošti Lietuvos bei Ame labai geroje vietoje. JGalima pirkti
dirbtuvėj dirba 35 darbininku pus mus uždirba po $100.00 J savaitę
ir magiau ir visi amatninkai yra Lietuviai. Mes turime orderių taip
g
ant išmokesčio.
rikos vėliavomis.
kad
nespėjame
išdirbti
nes
mušu
tavoms
yra
padirbtas
geriausia
n — i it Kibort
Room •!•">
ir prie-inamausių mušą mechanikai yra labai išsilavinę ir pirkliai
S
• II n I I
Į I I M •
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Kadangi Ciceros Lietuvių
117 N. DeartK»rn St.
jau yra susipažinę su mušu išdirbistė. Dabar Kauname per laiškus
A R esi kankinamas diena ir nakti su niekad nenustojančiu skausmu strėnose?
demonstracija bus pirm negu
užsakinius mušu dirbtuvė randasi ant 3 lubų ir ant 2 lotu mes iš
siuntėm tavoro už $30,000.00 į įnėnosj. Dabar norime padidinti dirb9
* * A r jauti kaip peiliu dūrina kuomet tik tu pasijudini iš vietos? Ar-vakare tu
Chicagoš, todėl kviečiami ir
UŽDYKA
f J*EVElK
tuvė
ir
da
daugiau
mašinų
pastatyti
jog
yra
reikalinga
pagelba.
s
Lotas ant Talman Ave. ir 66th St.
Chicagos Lietuviai ir visų ar Blokas
jautiesi visai nuvargęs ir negalįs visai nieko dirbti. Tai tuomet laikas tau surasti
nuo šv. Kazimiero Vienuoly- i S Žmogaus ir piningu, čionai progą, ir Lietuviams didžiausia proga ko
dar nėra buvę. Mes žinome kad daug Lietuvių turinčių Pinigų
timiausių apielinkių, ypač su na. Gatves ištaisytos ir užmokėtos i S kio*
priežastį. Ta priežastis gali būti tavo inkstai. Gal esi persidirbęs, gal negauni už
bet
nėra
buvę tokios progos tai nusipirkti kokj namą pats savo
Kaina tiktai $400. Vertas $800.00.
piningus sudedi narna o pats eini pas žydus dirbti, o čia yra pro
automobiliais. Kas tik gyvas, Francis Kibort
Room 915
tektinai miego. Tas gal prisidėjo prie susilpnėjimo tavo inkstu, ir užtat tas nuo
ga likti pačiam dirbtuvės savininkų. Tai šią progą likimo savininku
117
N.
Dcarborn
St.
kaip senas, taip jaunas ir ma
reik įnešti nuo $15,000.00 lyg $1'0,000.00 pinigu o šitus piningus trum
latinis skaudėjimai tave kankina. Gal turi nuolatini galvos skaudėjimą kuris ir
pu
laiku
galima
atgal
uždirbti
—
o
daugiau
yra
Lietuvių
kurie
savo
žas turi išeiti iš savo namų ir
paėjima nuo nerėguliariškumo tavo inkstu. Nelauk ilgai bet pradėk tuojaus gy
pinigus turi įd*ję j banką tai svetimtaučiai vartoja jūsų pinigus o
eiti demonstruoti.
pats dirbi kokioj dirbtuvėj arba nusiperki savo namą o pats tini į
dytis. Atgauk savo sveikata ir ją laikyk! Pamėgink vartoti DOANS KIDNEY
Drovsr 7042
dirbtuvė o čia yra proga pačiam but dirbtuvės savininkų.
Demonstraciją surengti ta
PASARGA: Rašydami laišką parašykite Uuoi.: užsimatė dabar blzP1LLS. Jos pagelbėjo tūkstančiui ir pagelbės tau. Paklausk savo kaimyno!
nij ar darbe ir per paskutinus 5 metus ar mokate rašyti ar koki
po išrinkta komisija iš 16 asamatą mokate ir kiek pinigų galėti jnešt arba Keal Katate. Laišką
LIKTU VIS DENTISTAS
Kasykite ant šio adreso:
menų: vyrų ir motorų.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 Tale.
Scredomis nuo 4 lig- 9 vakar*
Programa ir dienotvarkė bus
J. BALNIS
/
3538 So. Marshfield Ave.
4712 SO. ASHLAND AVENUE
paskelbta vėliau.
arti 47-tos Gatvės
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GIRIA DOAN'S.
J. Šliogeris,
DOAN'S DAVĖ PAGELBA.
SKAUDĖJO STRĖNOS.
• ' ••
Kom. narys. •
•

PRANEŠIMAS

I 901 W. 33rd Street

Tel. Yards 4669

IR B A R Č U S

NUSTEBETINA PROGA

Nusikratyk to Nuolatinio
Strėnose!

Dr. C. Z. Vezelis i i

Skaityk ką sako šitie žmones

—
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WESTVILLE, ILL.
SpaMo 10 d. mūsų kolonijon
buvo atvykę iš Chicagos Lie
tuviai artistai, dainininkai ir
įrengė vakarą. J Vograują sudarė dainos, prakalbas ir kin
tamieji paveikslai.
Artistai
nepadarė didelio įspūdžio. Kai
ba buvo nelabai indomi. Pa
veikslai buvo rodomi apie poperos/ir batų išdirbystę. Dai
nininkė padainavo keletą dai
nelių.Išskiriant vieną, visos ki
tos vdainos daug sykių westvillieeiam girdėtos. Dainininko
turi stiprų balsą, tik dar gerai
neišlavintą.
Buvo renkamos aukos Lic'uvos Sauliams. Kiek surinkta
neteko patirti. Koncertas pasibaigė tautos
himnu.
Matęs.
Kupiškis. Čia karės baiseny
bėms besitęsiant žmonės bai
siai sužvėrėjo. Prie gadinimo
jų dabar da prisideda bedie
vybė ir girtybė.
Tankiai čia atsitinka baisių
žmogžudysčių. Kartais randa
ma namuose išžudyta visa šei
myna. Taip atsitinka iš keršto
i ir per girtybę.

i

ŠIADIENĄ—Siųsk Kalėdoms pinigų į Lie
tuvą. Mūsų Foreign Exchange Skyrius
turi tūkstančius sugrįžusių kvitų pasirašy
tų per priėmėjus pinigų. Pinigai pasiun
čiami greičiausia, saugiausia ir lengviausiu
būdu. Ateik dabar.

S. Tellep, 1080 Ogden Str.,
Bridgeport Conn., sako: "Kiek
laiko atgalios aš turėjau dide
lius sausmus strenuose ir ne
galėjau dirbti nieko. Lumbago
mane kankino taip kad aš ne
galėjau atlikti savo darbo. Gal
va man sukdavosi lg girtam,
viskas rodėsi kad virsta kamba
ryj. Sužinojus apie Doans Kidney Pilis aš pabėginau ir dabar
jaučiuosi sveikas ir patariu ji
vibierus vartoti.

Mrs. J. Kakuschke, 206 Logan Str., VVateca, Minn. sako:
"Per iljrus metus aš turėjau di
deli b;.i.u^. j—>.
.^*-. *._^..'J
rankos ir kojos sutindavo nekurie man pripažino kad rumatizmas mane kankina, šaltis
mane apimdavo Ir negalėdavau
visai dirbti. Pamačiau pagarsi
nimą Doans Kidney Pilis aš
nusipirkau viena dėžutė. Po nekurio aš jaučiausi daug geriau,
ir dabar visaP*esu sveika. Pa
tariu kiekvienam jas vartoti nes
jos man pagelbėjo."

" Wencei Koslikš kriaučius, 715
Seventeenth Str. St. Joseph Mo.,
f ako: "Kiek latfco atgalios aš
šu«>^) \ a*ginamas inkstu liga.
Mano strėnos buvo labai skau
damas. Inkstai mano dirbo la
bai nereguliariai ypačiai nakti
man reikėdavo keltis po pen
kis ir šešis kartus. Doaas Kid
ney Pilis man pagelbėjo ir to
dėl kiekvienam patariu jas
vartoti kas tik kenčia nuo stre
s u skaudėjimo.

PATVIRTINA DOAN'S

1

Pinigai siunčiami į Lietuvą
ir visas dalis pasaulio.
Laivakortės ant
visų linijų.
,

\

Mrs. F. Holl, 418 Oak St., Saginaw, Midh., Sako:
"Aš visuomet turėjau skaudėjimą strėnose, visuo
met jaučiausi nusilpusi. Pradėjus skaityti apie
Doans Kidney Pilis nutariau pamėginti jas ir
šiandie džiaugiuosi, kad galiu tvirtai sakyti, kad
jos man pagelbėjo.
«

s

CENTRAL M ANUFACTURING
DISTRICT B A N K

Virš paduotas statementas buvo parašytas Spa
lio 12, 1914, o L.iepos«18, 1918 Mrs. Holl sako: "Kuo
met man tik užeina Blogumas tuojaus pradedu var
toti Doans o jos visuomet man atneša pagelba."

D0AN5
KIDN'1' PIU

SUPS7'
EI vienas pakelis nėra tikras Doan'e
Kidney Pilis jeigu jis neturi kliavlapįo vaizbaženklį su parašu—"James
Doan."

1112 We«t 35th Street
Turtas virš $6,000,000.00
.

Kidney Pilis

A STATE BANK

Atdara Panedėlio, Seredos ir Subatos vakarais.

Gaunamos kožnoj aptiekoj. 60c už dėžę. Foster-Milburn Co., Buftalo, N. Y., Mfrs.
mm^mmm
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Chieago, IU. |

MŪSŲ DRAUGAMS!
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Ketvirtadienis, Spalis 21, 1920

PHKUGAS
i i
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CHICAGOJE.
I » f » l

> — < — W » | f i k — > |

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. |2016 Wabansia Ave., Chicago,
'111, o'aš su melu noru sutikKetvirtadienis, Spalio 21 d., riu patarnauti visiems sky
riams geriausia kaip bus gali
Sv. Uršulė.
Penktadienis, Spalis 22 d., ma.
43 skyrius jau pasiuntė cen
Šv. Marija Salonietė.
tran $150 dolierių. Katras mu*
sekantis? '
REMKIME L. RAUDONĄJĮ
, Pr. A. Kišona?,
KRYŽIŲ."
L. R. K. Rem. C1, Apskričio
pirm.
Šiuo atsišaukiu į visus Chi
eagos Lietuvius: Gelbėkim sa-j
vo brolius Lietuvoje, kurie.
galvas guldo ož tėvynės lais
Parsiduoda naujas mūrinis
vę.
namas ant 2 rtibų. 4 ir 5 kam
Gavome telegramą nuo L. barių, geroj vietoj ant BridgoR. Kryž. Reni. dr-jos pirmi porta. Kaina $4,500.00. N
ninko kun. Petraičio, kuris ra Taipgi parsiduoda Bizniavas
gina Chieagos Lietuvius su- namas ant So. Halsted St. ne
brusti, nes Vilnius jau priešu toli nuo W. 35th St. Storas
rankose ir daugelis mus ir Vienas flatas G kambariai.
sužeisti? kareivių šaukiasi pa- Kaina $10,000.00
gelbos.
Taipgi parsiduoda Biznia
Tai-gi šiuomi noriu para vas namas ant Auburn Avė.
ginti visus Chieagos L. Rau Randos neša ant mėnesio
donojo Kryžiaus Rem. sky $51.00. Kaina $4,000.00.
rius, kad visu smarkumu grieb
G. PETKUS
tumės darbo rinkti aukas ii
Real Estate
siųsti Centran, o Centras ta^
Loans & Fire
aukas skubiai siųs Lietuvon.
• Insurance
Amerikiečiai! Stokim pagelbon savo broliams nors tuo,
3402
kuo galime. Mes negalim
S. Halsted St.
jiems kitu kuo pagelbėti kaip
Chicago, UI.
tik aukomis. Kareivis pavo
jingai sužeistas
reikalauja
greitos pagelbos, idant sustabdinti kraują. Kitaip reikia
Lietv. kalbos, rašymo, aritmetikos,
mirti.
anglių kalbos ir t. t. Seredos ir PėtMes gerai žinome, kad Lie- nytios vak. 7:30 iki 9:30 Dievo Aphiva neturi užtektinai ligoni veizdos £arap. Mokyklos kambariuo
se, ant 18-tos gratv<\
nių, neturį vaistų, nėra kur
paguldyti sužeistų kareivių,
& 1V1. Canal 62*22 ,
A
nėra nei .kam jų prižiūrėti.
Tat sužeistieji mus broliai t DR. C K . CHERRYS «
Lietuvis Dentistas
šaukiasi į savo brolius, seseris, \
v;
kurie gyvena Amerikoj, ftnu- v*220l West 22-ml & So. I.nvitt Stn.
kiasi prie f-vų, motin,, kr»l t|AV a t a f^T r ' i C*hicago.
* to".-w 1*-° M2 "'
1
»yr_
•
i
t •A
kogreieiausia
skubėtų
su pa v?
gelbaAMERIKOS LIETUVIŲ
Žinios skelbia, jog dideli mu
šiai jau kelinta diena ir naktis
tęsiasi. Žinokim, kad kas va
Mokinama: angli»«co» Ir lletimškos
landą daugelis krinta nuo kalbų, aritmetikos, knygrvedyBtės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
priešų kulk j , kas valandą ga sių,
Suv. Valst. istorijos, abelnoa isto
rijos,
polttįklnės ekenobena sužeistus, be rankų, be mijj)*, geografijos,
pilietystes, dailiarasystės.
kojų į ligon;nes.yO kur juos Mokinimo valandos: nuo 9 ryto lkl
padėti, kur pagulfeyti, jei ligo 4 valandos po pietų: vakarais nno f
iki 10 vai.
ninėse nėra lovų. Prisieis jiems 3106 So. Halsted St., Chicago.
gulėti ant plikos žemės ir iš
lieti paskutinį kraujo lašą.
Dar kartą šaukiu visus dar
ban, vardan sužeistų mųs bro
lių, vardant Lietuvos, mūsų
Tėvynės. Stokime visi pagelbon. Nelaukim nei vienos mU
nutės. Rinkim aukas, idant
Kada kankinies
del
galvos
skaudėjimo, kada regėjimas silmūsų bro'iji, būdami suzehti
nsta skaitant, siuvant ar tolyn
žiūrint — tai reiškia, jos pri-1,
butų ir vaistais ir kitais daigvalote kreipties } manę klausti
tais aprūpinti.
patarimo del jūsų akių; mano
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AMERICA
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VAKARINĖ MOKYKLA
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Didelis
Metinis

Šiuomi kviečiame visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti •} viršminėta vakarą, kur turėsite progos smagiai pasilinksminti ir Unksmai
laiką praleisti, o taipgi prie progos dar gal kas gausite ir dova
nas, $10.00 AUKSU.
Todėl, gerbiamieji, nepamirškite atsilankyti i viršminėtą vakarą, •
o mes iš savo pusės stengsimo?, kiek galėdami svečius užganėdinti.
Kviečia visus skaitlingai atsffankyti,
KOMITETAS.
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Busimas Mus Prez. Warren G. Harding
Yra geras ir teisingas' žmogus
ikras lipiskas A merikonas
Tai tokio žmogaus ši šalis reikalauja dabar
tojų už jj stovi ir su tikru pasitikėjimu už jį balsuos.
Jis yra tipiškas Amerikonas savo paprastame
gyvenime; myli savo šalį tikra, gryna meile, kaip
gali mylėti pilietis, norintis ir žiūrintis, kad ateitis
butų jai šviesesnė ir geresnė. Jis yra žmogus, kuris
pilnai supranta savo užduotį.

X

Kaip visi mušu didieji prezidentai, ReDublikonai ir Demokratai, jis įgavo savo moksle iš Ame
rikoniško gyvenimo, žmonių mokykloje? Jo pradžia
buvo sunki ir pilna sunkaus darbo, taip kaip Lin- coln'o. Teisingas, nuolankus ir pilnai suprantantis
savo užduotį, jis visuomet gerai atliko darbą, ku
ris buvo jam pavestas. Jis gyveno ir gyvena tarpe
žmonių, su jais ir del jų dirba. Jis išmoko geriaušias lekcijas nuo jų ir užtat pilnai supranta ir žino
juos, numano jų mintis — jis gerai žino, ko ši ša
us nori ir reikalauja.
Kadangi jis tarpe mūsų yra gyvenęs. Jis yra
iš pašauktųjų pirmutinis šioje reikalingiausioje va
landoje, užtat, kad jis yra pilnai tam darbui tinka
mas, jis gali kalbėti į Amerikonus žmones. Visuose
šios šalies istorijos kriziuose žmonių sąžinės paro
dė jiems kelią ir jie tiktai vieni gali sutvarkyti da
lykus kaip reikia, jų patrijotizmas, jų meilė jiems
nurodys, kuris yra tinkamas žmogus valdyti šią ša
lį. Tiktai teisingas ir prityręs Amerikos sunūs gali
išgelbėti šalį iš dabartinės situacijos ir būti tinka—
mu vadu, o tuomi sunu ir vadu yra Warren G. Harding.
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giąu apie jį kalbame ir tuo daugiau mes pradeda
me jį mylėti ir jam pilnai pasitikėti. Per šį laiką jis
mums pasidarė kaipo tikras vadas, kuriam galima
paduoti šios šalies valdžią. Jis stovi prieš mūsų
akis kaipo tikras Amerikonas: tvirtas, stipraus pro
to ir gero budo. Jis kalba viena kalba į visus žmo
nes teisingai ir nuoširdžiai. Jo tikslas nėra patai
kauti, bet pranešti, ką jis darys, taip kad vėliau ne
būtų jokio nesusipratimo. Mes visi jaučiame, kad
jis ką sako, padarys, ir jam galima pasitikėti.

tiniame laike ir užtat dauguma Amerikonu balsuo-

JOHN J. SMETANA,

Su Dovanoms
Draugijos šv. Roko
SI'B.. SPALIO (CHTOHER) 23 D.. 1920 M. i
Meldažio Svet. 2244 W. 23rtl Place
Pradžia 6 vali M.
vakare
1/ \ \ ( ; A 35c. ypatai.
Serijų tikietai geri Jžanjjai.
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20 metų patyrimas suteiks
jums geriaųsį patarnavimą del
Aklų, Ausų. Nosies Ir Gerklės
Ligos gydoma specljallsto,
W. F. MONCRUFF, M. D.
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Saugok akiy regėjimą

AKIŲ SPBCIJALISTAS
1801 S. Ashland Ave., Chicago.
kertė 18tos gatvės; 3-člos lubos
Kambaris l4-15-r6-17
Viršui PLATT'S aptiekos
Tėmykite mano parašą..
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9
vak. Nedėllomis nuo 9 ryto iki
12 d.
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Chieagos ir apielinkių L.
Raud. Kryžiaus Rem. Draugi
jos skyriai šaukit nepaprastas
susirinkimus, tarkitės ir 'grei
tai imkitės smarkaus darborįnkti aukas ir siųsti Centran.
Skyriai, gorintieji platesnių
informacijų ir šiaip kokių pa
tarimų, kreipkitės sekančiu
adresu: Chieagos Aps. L. R
K. Rem. pirm. Pr. A. Kišonas,
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DIDELIS BARGENAS.
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'Amerika bus apsaugota po valdžia Sos didžio
ir gero Amerikono. lis stovi tvirtai ant Ameriko
niškos žemės, jo širdis plaka del Amerikos. Jis tu
ri pilną pasitikėjimą savimi, pas jį puikybės nėra.
Jis nežiurį į save kaip į kokį viršžmogį, bet kaipo
į vieną iš mūsų. Jis visuomet daro tai, ką jis mano
yra geriausia mūsų šalies gerovei. Ir kad tas darbas
atneštų gerus vaisius, jis visuomet pasišauks ge
riausius žmones, kad jie jam jo darbe pagelbėtų.
Duodant paliepimus jis visuomet kiaušis žmonių
ir su jais sutars ir jų greičiau paklausys negu kitas.
Jie pilnai žino, kad jis turi tiek pasirįžimo daryti,
kas gera ir-leisinga. Jis visuomet stovės už visas re
formas, kokios tik bus reikalingos.
Tai tikrai yra laimė mums ir mūsų šaliai ir
Amerikos žmonėms turėti tą progą atiduoti valdy
mo vadeles žmogui, kuriam mes galime pasitikėti.
Dabar mums visiems lieka tiktai savo dalį atlikti;
tai yra pastatyti tinkamą žmogų, tinkamam laike.
Mes tai padarysime einant į balsavimo vietai, ar
tai butų lietus, ar ne ir atiduodant savo balsi uz
§
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Juo daugiau mes su juo matomės, tuo dau-
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