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Lenkai Rengias 
Kauną ir Panevėžį 

Lietuvoje Padėtis Labai Rimta 
v 

Vilnius bus Atgautas tik Nuga
lėjus Lenkus 

LENKŲ KARUOMENĖ KONCENTRUOJAMA 
APLINK VILNIŲ. 

("Draugui" telegrama). 

New York, Spal. 2?> (Suvėlinta del klaidingo adreso).— 
Lietuvos atstovas gavo oficijalių žinių iš Kauno per Londoną: 

Lenkai užėmė liniją Naujieji Trakai Maišiogala-šven-
čionys. Mėgino eiti ant Kauno. Mūsų karuomenė juos 
sulaikė. Dabar Lenku karuomenė koncentruojama Vil
niuje ir apylinkėse. Bus jos nuo 7 ligi 10 divizijų. Kas 
valanda laukiamas Lenkų užpuolimas ant Kauno ir Pa
nevėžio. 

Lietuvos vyriausybė atkreipia Talkininkų (?) Sąjun
gos domą i padėties rimtybę. 

Tautų Sąjungos taryba Brusselyj svarstys Lietuvos 
ir Lenkijos nesutikimus Spalių 25. TiĮrimąsi greito ir 
energingo įsimaišymo. 

Ketvirtadienyj Lietuvos užrubežinių reikalų mini-
steris Puryckis lankėsi pas Prancūzijos ministerį pirmi
ninką. 

Lietuvos steigiamojo seimo atstovai susiėjo su gerb. 
Leon Bourgeois Paryžiuje pakeliuj į Rymą (Bourgeois 
yra Tautų^Bąjungos tarytos pirmininkas. Red.). 

/ 

PRANCŪZIJA, TURBŪT, 
SUMAŽINS ARMIJĄ. 

Ir gal bus sutrumpintas tarna
vimo laikas. 

PILSUDSKĮ PATS RENGĖSI VADUOTI VILNIŲ. 

Varšava, Spal. 26 (Rašo angį. laikr. korespondentas).— 
Pirm dešimties dienu Lenkijos viršininkas Pilsudskį pagrū
mojo rezignuoti, kuomet ji^ su Prancūzijos ir Anglijos pa
siuntiniais čia diskusavo apie užgrobimą Vilniaus. 

Pilsudskį tuomet išreiškė karštą personale užuojautą gen. 
Zeligowskiui, kurs su savo vedama karuomenė paėmė Vilnių, 
Lietuvos sostinę. Ir pagrūmojo pasitraukti iš savo augšto-
sios vietos ir įstoti liuosnoriu Vilniaus armijom jei talkinin
kai Lenkiją persunkiai spaustų (įsakytų apleisti Vilnių). , 

Paeina iš Vilniaus. 

Pilsudskiui, kaip jau žinoma, labai norisi prijungti Vil
nių prie Lenkijos. Xes jo visa šeimyna paeina iš Vilniaus 
provincijos. 

Kadangi jis pagrūmojo rezignuoti, tad -talkininkai kaipir 
pabūgo. Nes Lenkams butų vargo surasti tokį vyrą, kurs 
galėtų šiandie užimti Pilsudskio vietą.. Ir, kiek žinoma, tal
kininkai patenkinti šiandieniniu Lenkų susiklausymu. 

Lenkija su talkininkais susimainė keletu notų Vilniaus 
klausime. 

Paryžius, Spal. 26.—Prancū
zijos naci jonai io apsi ginimo 
vyriausioji taryba turės susi
rinkimą rytoj. Tarybos nariai 
yra: prezidentas Millerand, 
ministeris pirmininkas Ley-
gues, karo ministeris Lefevre 
ir kiji. Karo ministeris Le
fevre pagrūmojo rezignuoti, 
jei priverstinas kareiviavimas 
bus susiaurintas trumpiau 
dviejų metų. Nes parlamento 
didžiuma linksta prie 18-os 
mėnesių kareiviavimo. 

Be,to, susirinkime, sakoma, 
busią pasitarta žymiai suma
žinti skaitlių divizijįj. 

Stovima už 30 divizijų. 

Pirm karo Prancūzija nuo
lat palaikė 41 diviziją. Šian-
die-gi palaikoma 55 divizijos. 

Mažoji armijos srovė reika
lauja, ikad nuolatinės karuo-
menės šaliai užtenka 30 divi
zijų. Sako, jog tokio skaitliaus 
gana apdrausti rubežius iš 
Vokietijos šono, atsižvelgiant 
į faktą, kad Vokietijos armija 
sumažinta ligi 10 divizijų. 

Savo keJiu pacifistai tvir
tina, jog ir 30 divizijų esama 
perdaug. Nes Prancūzija gali 
remties Tautų Sąjunga. Be to, 
po rinkimų Snv. Valstijose, 
pastarosios ratifikuos Pran, 
cuzų-Amerikonų militarinį 
sutarimą. Tuomet tad Prancū
zija stipriai bus apdrausta. 

Pirkliai nepatenkinti. 
Pietrytinės Prancūzijos 

miestelių pirkliai karčiai pro
testuoja, kad tenai turėtų but 
panaikinti arba sumažinti ka
reivių garnizonai. Nes jiems 
butų apsunkintas pragyveni
mas. Daugeliui prisieitų kitur 
kraustyties. | 

Čia pusoficijaliai pranešta, 
kad ministeris pirmininkas 
Leygues nedalyvaus Tautų 
Sąjungos susirinkime mieste 
Geneva, Šveicarijoje, Lapkri
čio 15 d. Tam tikslui yra prie
žasčių. 

MIRĖ GRAIKIJOS 
KARALIUS. 

Atėnai, Spal. 26.—Vakar čia 
mirė Graikijos karalius Alek
sandras, kuriam rankon buvo 
įkandusi prijaukinta rūmuose 
beždžionkaitė. 

Nuo to užsinuodino^ kraujas 
ir nuodai pasiekė plaučius. 

Kol-kąs dar nežinoma, kas 
bus jo įpėdinis. 

Karalius Aleksandras sostą 
buvo užėmęs 1917 metais, di
džiulio karo metu, kuomet jo 
tėvas, karalius Konstantinas, 
buvo priverstas atsisakyti so
sto ir išvažiuoti Šveicarijon, 
kur ir šiandie tebegyvena, 

Aleksandras buvo antrasis 
Konstantino sunūs. 

L * 
AMERIKOS ŽYDAI PRIEŠ 

LENKIJĄ. 

ATSISTATYDINO ŠVEDI
JOS SOCIJALISTAS 

PREMJERAS. 

Darbuojamasi sudaryti eks
pertų kabinetą. 

Reikalauja, kad Lenkai paliau
tų persekioję ir žudę žydus. 

New York, Spal. 27.—Ame
rikos Žydų organizacijų atsto
vai čia suvažiavę konferenci-
jon padarė rezoliuciją, kad 
Lenkai .į^nkijoje ir okupuo
tuose kraštuose paliautų per
sekioję ir žudę jtydus. Tuo 
tikslu Lenkų vyriausybė kuo-
veikiaus turi veikti. 

Paskirtas komitetas susieiti 
ir įonfęjruptį su Lenkų„nt-
stovu Lubomirskiu Washing-
tone. 

MIRĖ DAR VIENAS 
BADAUJANTIS. 

Cork, Airija, Spal. 26.—Vie
tos . kalėjime mirė kitas ba
daujantis (kalinys. Buvo jis 
Joseph Murphy. 

Lenkai buvo atsisakę nuo Vilniaus. 

Kituomet mieste Spa konferencijoj Lenkai buvo atsisakę 
nuo Vilniaus. Vietoje Vilniaus talkininkai Lenkams buvo pa
žadėję miditarinę pagelbą prieš bolševikus. Tuo tikslu pada
rytas sutarimas. Lenkų vyriausybės vardu pasirašė Grabski. 

To atsižadėjimo nuo Vilniaus ypač buvo reikalavusi An
glija. Ir ta pati Anglija, sako Lenkai, nepildė sTitarimo, kuo
met Lenkijai buvo reikalinga militarinė pagelba prieš bolševi
kus. Nepildė to nei Prancūzija. 

" Tai gi jei vienas šonas nieku neparemiamas, tai kodėl 
kitas šonas negali but liuosas?" klausia Lenkai militaristai. 

Lenkų krizio metu Anglijos ministeris pirmininkas Lloyd 
George vienoj savo notoj buvo pareiškęs Lenkams panašiai: 

41 Gelbėkitės patys, kaip galite. D. Britanija jus laimina. 
Afes nieko negalime pagelbėti/' 

ARMĖNAI SUMUŠĖ 

Stockholmas, Spal. 26.—Ga-
lų-gale socijalistas ministeris 
pirmininkas Branting atsista
tydino ir .šiandie sudaromas 
naujas kabinetas. 

Paskelbta, jog karalius p 
ministerius pirmininkus pa
kvietė baroną Gerard VsO&B de 
Geer ir jam pavedė sudaryti 
ministerių kabinetą, išreikšda
mas norą, kad kalbinėtas butų 
technikalių eksperte kabine
tas. 

1914 metais baronas de 
Geer karaliaus buvo pakvies
tas sudaryti kabinetą. Bet tuo
met baronui nepavyko atsiek
ti tikslas. 

De Tieer čia yra plačiai ži
nomas mokslininkų sferose. 
Jis yra geologas. Praeitą va
sarą jis buvo aplankęs Suv. 
Valstijas. 

Socijalistas ministeris pir
mininkas atsistatydino, kuo
met jam nepavyko susoc i jai iš
tinti parlamento ii; kadir žy
mios Švedijos dalies. 

Jis pirmininkaudamas vis-
#i prirodė, jog protingi soci-
jalistai gali daug naudos pa
daryti užimdami augštas vie
tas kadir monarchijoje, jei tik 
jie to nori. 

Socijalistas prenijerauda-
mas kadir nieku nepasižymė
jo, bet ir nieko bloga nepada
rė šaliai. 

CHICAGOJE 
DEL 8 CENTŲ UŽDARYTAS i DIDŽIAI SUJAUDINTI CHI-

KALĖJIMAN. 

Žmogelis atsisakė mokėti 
pabaudą. 

CAGOS AIRIAI. 

Darys parodavimus ir 
masmitingus. 

GRUZIJA GRŪMOJA TUR 
KAMS IR TOTORIAMS. 

• 

Atėnai, Spal. 25. — Graikų 
karalius Aleksandras taip blo
gas, kad kas valanda gali 
mirti. 

Paryžius, Spal. 26.—Iš Kon
stantinopolio pranešta, kad 
Gruzija pasiuntė ultimatumą 
Turkams naci jonai i stams ir 
Totoriams, kad tie pasitrauk
tų nuo (iruzijos rubežių. 

Maurice Gertz iš New Yor-
ko aną dieną -pavažiavo vienu 
gatvekariu už 8c. ir gavo 
transferį. ' Su tuo transferito 
įilipo kitan gatvekarin, kurs 
nesusijungia su pirmuoju. 
Konduktorius atsisakė pripa
žinti transferį ir pareikalavo 
8c. Gertz nemokėjo ir gerai iš
sibarė. 

Buvo suareštuotas. Teisme 
jis teisinosi, jog nebuvęs susi
pažinęs čia su gatvekariu pa
tvarkymais. Sakė, New Yorke 
su transferiu kokiais nori gat-
vekariais važmok. 

Vi stiek jis buvo nubaustas 
$3. Bet atsisakė mokėti ir nu
ėjo kalėjiman, sakydamas, jog 
transferis buvęs geras ir vis
kas. 

Šitam atsitikime svarbus 
vienas daiktas. Gatvekariu 
kompanija nepildo su miestu 
padaryto kontrakto. Bet mie
stas tai kompanijai dųeda 
pilną apsaugą. ^ 

IŠPJOVĖ VAISTINĖS LAN 
GO STIKLĄ., 

Nežinomi piktadariai išpjo
vė lango stiklą vaistinėje po 
num. 6254 So. Kedzie a ve. ir 
išnešė visokių^ daiktų. Nepa
miršo pasiimti ir svaigalų. 

PAŠAUTAS PAIEŠKOMAS 
PLĖŠIKAS. 

Anglijos kalėjime po ilgo \ 
badmiriavimo mirė Airijos 
miesto Corko lordas majoras-] 
Terence McSwiney. 

Žaibo greitumu praplito čia 
žinia apie mirimą to didelio 
Airijos patrijoto, kurs už tau
tos laisvės ir nepriklausomy
bės principus užmokėjo savo 
gyvybe. 

Chicagoje, kaip ir visoje A- j 
merikoje, 'gyvena daugelis Ai# 
rių, labai žymių žmonių, ir jų 
šalininkų. 

Paskelbta, jog ateinantį sek
madienį čia Airiai visam mie
ste pakels demonstracijas, pa-
rodavimus ir mitingus. Sako^j 

ma, kiekvienoj Airių parapi
joj, mokykloj ir kiekvienoj 
svetainėj bus laikomi susirin
kimai. 

Airiai baisiai pakilę prieš 
Angliją. Sako, jog Amerika 
kariavo už visų tautų palmo
savimą. Kas gi veikiasi šian
die! Sako, su Amerikos pini* 
gaiš Anglija smaugia Airiją. 

Įvairių pašaukimų Airiaį 
mirusį McSwiney pavadina 
Airijos kentėtoju ir sako, jog, 
matyt, McSwiney busiąs jau 
paskutinis Airijos kentėtojas 
už laisvę. Nes po šito atsivers 
akys kaip viso pasaulio, taip 
ir Amerikos ir tikroje šviesoje 
pamatys Anglijos barbarystes. 

51-oje gatvėje priešais sa-
liuną po num. 1159 policmo-
nas Thomas Cooper pašovė pa
ieškomą plėšiką John Ryan. 

[Paimtas ligoninėn. 

MIRĖ CORKO LORDAS 
MAJORAS MCSWINEY. 
KALĖJIME IŠBADAVO 

74 DIENAS. 

i TURKUS. 

Konstantinopolis, Spal. 26. 
—Čia gauta žinių, jog Armėnų, 
karuomenė sumušė Turkus na
cionalistus ties Ararato kal
nu lygumose. 

PIETINĖS APRIKOS UNIJA 
PADARĖ PLENUS 

y LAISVEI. 

Tam tikslui bus pravestas 
referendumas. 

Cape Town, Pietinės Apri-
kos Unija, Spal. 26.—Andai 
čia įvykęs laisvosios valstybės 
naci jonai i §tų kongresas pada
rė rezoliucijas prie dekliara-
cijos partijos principų, sulig 

kurių bus prokliamuota pieti
nės Aprikos Unijos gyventojų 
norai, apsisprendimui teisės, 
teisės atsiskirti nuo D. Brita
nijos, arba sutraulkyti gyvuo
jančius ryšius su D. Britanija. 

Rezoliucijose tečiaus pa
reikšta, jog galutini žingsniai 
atsiskirti nebus pravedami, 
kol pirmiau tuo klausimu ne
bus atliktas gyventojų refe
rendumas. 

LONDONE RAMU. 

Londonas, Spal. 26.—Mirus 
čia kalėjime Airijos patrijotui 
McSwiney, kol-kas -neįvyko 
nieko ypatinga. Bet Airijoje 
kaip kokiam puode viskas 
verda. 

Kalėjimo valdyba neleido pa
šaukti jo žmoną. 

MEKSIKOJE NUŽUDYTAS 
V AMERIKONAS. 

Washington, Spal. 26.—Val
stybės departamentui praneš
ta, kad " Meksikoje nužudyta 
Suv. Valstijų pilietis Sevrey, 

ORAS:—Šiandie lietus; ry
toj apsiniaukę ir vėsiau. 

Londonas, Spal. 26. —Brix-
ton kalėjime vakar ryte mirė 
Airijos miesto Corko lordas 
majoras Terence McSwineyv 
išbadavęs 74 dienas. 

Medikalis pasaulis didžiai 
nustebintas mirusio ilguoju 
badavimu. 

Prieš mirsiant keletą dienų 
jis buvo be žado. Ir tik tomis 

'kritikinėmis valandomis kalė
jimo gydytojai mėgino jį su 
prievarta kiek nors pamaitin
ti. 

Tėvas (kunigas) Domini-
kas, mirusiojo nuodemklausis, 
išbuvo kalėjime ligi McSwiney 
numirsiant. Su Tėvu Domini-
ku visas laikas buvo ir miru-
giojo brolis John McSwiney iš 
New Yorko. _ 

Apie 4:35 ryte kalėjimo 
valdyiba jiedviem pranešė eiti 
lordo majoro kambarin, kuo
met tasai pradėjo pilnai mer
dėti. 

Nedavė telefono. 
Mirusio brolis prašė kalėji

mo valdybos leisti jam per 
telefoną pranešti namiškiams, 
kaip tai žmonai, ir giminėms. 
Tuo metu mirusiojo žmona bu
vo vienam viešbutyj. Bet val
dyba neleido telefonuoti. 

Kuomet majoras mirė, tik 
praėjus valandai iš kalėjimo 
išleista Tėvas Dominikas ir 
brolis. Pastarasis kuoyeikiaus 
pranešė mirusiojo žmonai-naš-
lei. Šita su savo tėvais ir 
giminėmis, kalėjiman nuvyko 
apie 9:30. 

Policija neleido rinkties 
minioms. 

Kaip bematai pasklydo ži
nių apie lordo majoro mirimą. 
Žmonių būriai tuojaus patrau
kė link kalėjimo visomis gat
vėmis. 

Bet policija artimais kalėji
mo užblokavo visas gatves ir 
susirinkusias minias skirstė 
be jokios provokacijos. Bijo-
tasi trukšmingų demonstraci
jų. 

Atlikus pomirtinį oficijalį 
tardymą leista mirusiojo la
voną paimti Šv. Jurgio kated
rom Iš ten lavonas bus nuvež
tas Airijos sostinėn Dublinan. 

Už majoro mirimą smarkiai 

jai, kurie su-prievarta jam py
lė burnon degtinės. Alkoholio 
nuodai, sako, pagreitino mirtį. 
Jis turėjo but gaivinamas vai
sių sultimis. 

McSwiney buvo didis 
patrijotas. 

McSwiney buvo didis Airi
jos patrijotas ir už laisvės 
principus paguldė galvą. 

Jis ėjo 40 metus. Daugel 
kartų buvo taikomas kalėjime 
del Airijos laisvės. Buvo žino
mas rašė jas ir poetas. 

Rugpjūčio pradžioje jis su 
kitais buvo kareivių užpultas 
ir suareštuotas, kuomet daly
vavo sinn-feinerių teismo se
sijoje. 

Badauti Corko kalėjime jis 
buvo pradėjęs Rugp. 12. Iš ten 
buvo paimtas Anglijos kalėji
man. 

Anglų karo teismas Corke 
jį apkaltino ir buvo jmbausta* 
dviem metam kalėjimo. Ka
dangi jis jautėsi nekaltas, tad 
badavimu mėgino pasiliuosuo-
ti iš kalėjimo. 

"Corko kalėjime pirmiau vie
nas badaujantis kalinys mirė. 
Dešimts Jįįtų stovi ant mirimo 
slenksčio. Jie visi buvo kartu 
suareštuoti su mirusiu lordu 

ATRASTAS ŽUVĘS SENY
VAS CHEMISTAS. 

Namuose po num. 19 East 
Division gat. privatinėj labo
ratorijoj atrastas negyvas se
nyvas chemistas Francis L. 
Abbott. National Rubber Co. 
įstaigoje jis skaitėsi vyriau* 
šias chemistas. 

Atrastas jis besėdįs kresėje 
ir su pypkių dantyse. Nuomo-
niaujama, kad jis busiąs už
troškęs nu#'kokių nors dujų 
savo laboratorijoje. 

PAVOGTA 8 AUTO 
MOBILIAI. 

Praeitoje paroje pavogta S 
automobiliai. Tuo žv i lgs iu 
Chicago progresuoja. 

EX-KAREIVIŲ DRAUGIJA. 

kritikuojami kalėjimo gydyto-[majoru. 

Visų kuopų delegatus kviečia 
susirinkti į Apskritį antradienio 
vakarer 8 vai., Spalio 26 d. Kvie
čiami ir tie, kurie priklauso prfa 
Apskričio. Visi direktoriai taip-pi 
privalo atsilankyti. 

J. Elvikis, rast. 
v 
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PIN1GĮI KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000 Spalių 
buvo tokia sulig Mershant* Lt&i 
and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.48 
Lietuvos 100 auksinų 14 
Lenkijos 100 auksinų • .40 
Vokietijos 100 markių 1.46 
Prancūzijos už $1.00 15 fr». 45 
Italijos už $1.00 26 L 45 
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"DRAUGAS" 
• t e a kasdieną Išskyrai nedėldienJu*. 

PRENUMERATOS KAINA: 
OHIGAOOJ m UŽSIENYJE: 

Metams v . . . . . . . . . . $8.00 
ruse i Metų . .saj. . i i ' ' i s . * • 4 J 0 0 

VALST. 
Metama ..-•:•: $6.00 
Pusei Metų . . . . . . ^ . . . . . $.00 

Prenumerata mokasi lškalno. Lai-
•kaitosi nuo užslrasymo dienos 

ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba {dedant pinigus i 
registruota laišką. 

"Drangas" Publishing Co. 
2334 S. Oakley Ave. Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791. 

Darban, Visi Darban. 
Brangus Broliai:— Mes vykti su sava spėka 

Mūsų motina Lietuvą apsu- Lietuvon nedaug kas galime, 

Nepamirškime 
Rinkimy. 

Kaip Chicagoje, taip visose 
vidurinėse valstijose brangios 
kurui vartojamos anglys. 
Brangios gi todėl, kad, girdi, 
nepristatoma jų čia kiek rei
kiant. Kodel-gi nepristatoma? 
Tame taigi ir yra visa pas
laptis. Kiek žinoma, tą pas
laptį apsiėmęs išaiškinti vie-

L tos federalis prokuroras. Bet 
jei taip bus "aiškinama" ta 
paslaptis, kaip buvo "aiškina
mas" kitų daiktų pabrangi
mas, tai verčiau pasitenkinti 
tokia padėtimi, kaip šiandie 
yra. 

Smulkiųjų anglinių sandelių 
savininkai už stoką anglių 
kaltina didžiulių sandelių sa
vininkus. Šitie-gi sako, kad 
už tai kalti kasyklų savinin
kai. Pastarieji pasiteisina, 
kad pas juos viskas esą tvar
koje ir sako, jog geležinkeliai 
nesuspėja pristatyti anglių. 

Tai ir suprask, sveikas, jei 
«turi kiek neišeikvotos kantry-
: bės. 

Bet kaip ten nebūtų, vis-gi 
I kas nors turi but kaltas už 
i tokią betvarke, surištą su į-

vairiausiomis paslaptimis. 
Tik vienas daiktas kuoaiš-

I kiaušiai žinomas, tai tas, kad 
1 visi pirkliai anglimis kuoge-
i riausiai patenkinti. Jie džiau
giasi tokia padėtimi. Nes kuo 

1 augštesnė anglių kaina, tuo 
j didesnis jiems visiems pelnas. 

Nežiūrint tų augštų kainų, 
žmonės anglis turi pirkti ly-

t ginai kaip maistą. Nes ang
lys žmonėms taip reikalingos 
kaip duona arba mėsa. Kadir 
bėdiniausias žmogus, visvien 
jis turi turėti ištekliaus ang
lims. Nes čia be to reikalingo 
kuro nepasigamintų viralo, gi 
žiemą galėtų sušalti. Žmonės 
perka, moka augštas kainas ir 
anglių yra kaip buvę. 

Pasekmėje pasirodo tas, jog 
čia anglių yra ir jos galį but 
pigios, jei nebūtų kitos prie
žasties. Ta kita priežastis ar 
tik kartais nebus koks suo-
fca Ibi avimas ir didžiapelmavi
lnas pirklyboje anglių. Jei 
taip, tai tas yra priešinga ša
lies įstatymams. Už tokius 
suokalbiavimus kaltininkai 
aštriai baudžiami. Tą gali at
likti vyriausybės organai, ku
rie jsteigtį patarnauti visuo-
flClSlH'į. 
.Bet ar šiandie tuo rūpina

si valdančioji šalį partija. 
Jei r u pintųsi, nei mes, Lietu
viai, šiandie neturėtumėm 
karčių apsivylimų demokratę 
partijos pasielgimais. 

Nepamirškime rinkimų die
nos. Ta diena nebetoli. x 

po Lenkai išplėšdami jos Šir
dį iš mūsų bnolių rankų-Lie-
tuvos sostapilį Vilnių ir tuo 
būdu manydami priversti Lie
tuvius pasiduoti Lenkų ponų 
vergijai. Broliai, ar-gi mes ne
atmename pasakojimų mūsų 
tėvelių, kokią vergiją turėjo 
nešti mūsų bočiai, kada Len
kų ponai valdė Lietuvą? Ne
jaugi mes vėl grįšime vergi-
jon? Nejau-gi lenksime savo 
sprandą svetimam jungui? 

Lietuvi! atmink, kad dabar 
atėjo valanda, pasirodyti, jog 
mes nelenksime savo spran
do ir neatkišime rankų, kad 
mums vergijos retežius ant jų 
užnertų. Šiandie turime paro
dyti ne vien Lenkams, bet vi
sam pasauliui, kad mes esa
me gyvi ir pakol busime to
kiais, vergijos nepakęsime, ir 
tenedrįsta kas kėsintis ant 
laisvos Lietuvos, nes mes jos 
apgynime stosime kaip vie
nas. Kaip ta uola, prieš kurią 
veltui blaškosi bangos, palie
ka -nepajudinama, taip mes 
busime tvirti, jeigu vienybėje 
dėsime savo spėkas Lietuvos 
nepriklausomybės palaikymui. 

Su didvyriška drąsa ir pasi
ryžimu prisiekime nepasiduo
ti Lenkų vergijai, Stokime pa-
gelbon mūsų narsiems karžy
giams, kurie gina mųs Tėvy
nę nuo krau gėrių Lenkų. 

Pirkime l ietu vos Laisvės 
Paskolos bonų; dėkime dešim
tines šautuvams; dėkime au
kas Tautos Fondan Lietuvos 
Laisvės Apgynimui; apsidėki-
me nuolatine mokestimi nuo 
uždarbio bent du nuoš. mokė
dami T. F., nes jei šiandie 
mes neišgirsime Lietuvos 
šauksmo, pagelbos, kada ji 
alkanos vilkų gaujos apsupta, 
tai atminkime, kad gal būti 
bus paskutinis jos šauksmas. 
Atminkime, kad veltui bus 
nešti pagelbą, kada jau lais
vos Lietuvos tik lavonas pa
liks plėšikų nasruose. 
— — — — • • i BS3BSSS3SSSSOB 

Nauja Kurui Me
džiaga. 

Kai-kuriose Iowa valstijos 
vietose atšalus orui ūkininkai 
sugalvojo naują kurui medžia-

bet mes galime duoti didelę 
pagelbą. dolienu. o tų dolierių 
kaip tik labiausia Lietuvai 
trųksta. 

Užsidekime sau mokesčius 
ir raginkime, kad kiekvienas 
Lietuvis ir Lietuvaitė taip 
pat prisidėtų su savo dolierių 
bent šiame, taip kritiškame, 
momente. Kas šiandie nestos 
Lietuvai pagelbon, tas never
tas bus, kad ta močiutė, Lie
tuva, jį savo globon kada nors 
priimtų. Kas šiandien galėda
mas neprisidės savo darbu ir 
dolierių, tas liks amžinas iš
mata, kuriam nebus vietos 
Lietuvių tarpe. 

Sukruskime visi, broliai se
sutės, darban, neatidėliokime 
nei minutos, nes dabartinis 
momentas yra labai svarbus. 
Lietuvos likimas yra pastaty
tas į didžiausį pavojų. Šiandie, 
kada Lietuvos likimą svarsto 
Tautų Lyga, mes turime pa
rodyti, kad meg stosime užpa
kalyj Lietuvos karuomenės ir 
nešime visokeriopą pagelbą: 
kas darbu, kas dolierių, kas 
ir savo krutinę su kardu ran
koje ginsime Lietuvą pakol 
mūsų gyslose kraujas tekės. 
Pasakysime ano Amerik. žo
džiais: "vereiaus mirti gar
bingai kovoje, negu gyventi 

. . . • , vergijoje". 
Tad, brolužiai-sesytės, dar

ban, su pakelta širdimi, su 
padvigubinta energija už gim
tinę mūsų, darban. 

Kazys J. Krušinskas, 
T. F. Sekretorius. 

P nui Kanovarskiui, Cleve-
land'e. Pradėjus didelį darbą 
nereikia skaldyti savo jiegų. 
Federacija dabar rengia dide
lį vajų (Lietuvos reikalams. 
Tamistos galėtumėte prisidėti 
prie to, jei sutartumėte su Fe
deracijos arba Tautos Fondo 
valdybomis. Iš jų gavę prane
šimą apie sutartį galėtume 
juos paremti. 

MES SIUNČIAME J VISAS 
DALYS. 

Geri variniai katilai. 
Dydis Ir Kaina 

4 Galon didžio $5.00 
• Galon didžio 0.42 
8 Galon didžio 8.34 
10 Galon didžio 9.07 
15 Gal. didžio 15.00 
25 Gal. didžio 25.00 

MUKU katilai yra yra padirbti ii 
100 % gryno vario ir yra geriausios 
rndfe* Ir darbo. Muša katilai yra s e 
rai supakuoti stipriose medinėse bas
ose ir siunčiami per American Ex-
press. 

% colių minkščio 100% Gryno va
rio Tublng, ir coils 40c. už pėda % 
colių minkščio 100% Gryno vario tū
bine ir coils 30c. už pėdą. 

Sujunkima tubin* su katilu be sol-
derinjc $1.00 už kiekvieną. 

Specijale Kaina perkant tužiniais. 
Atmušant 7 % nuošimčius Krautuv-
ninkaras. Siųskite draftų ar Money 
Orderių, mes grvarantuojame greita 
pristatymą. 

Referencc: Duns $, Bradstreets. 

The Peoples Fair Store 
Samuel Kunin 

3222 VV. 26 Street, Dept 68 
Chicago, DI 

Columbia 
LIETUVIŠKI REKORDAI 

RED. ATSAKYMAI. 

P nui J. Dambrauskui De 
troit, Mich. Labai ačiū už pri
siųstą iškarpą, Lenkai dabar 
tiek daug meluoja ant Lietu
vių angliškuose Amerikos lai
kraščiuose, kad negalima su
skubti visus melus atitaisyti. 

įfmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmįį 
Telefonas Boulevard »1M 

Dfl. C KASPUTIS 
DENTISTAS 

SSSl Soutli Halsted Street 
Valandos: 9—12 A. M. 

1—5; 7—8 P. M. 

Čia yra Reko kurie Joms Padės Pamiršti Jūsų Nesmagumus. 
10 Colių — $1.00 

E 4363 
KAS SI JBATOS VAKARĄ 

JAU SAULUTfc LEIDŽIAS 
E-3ai7 

BATŲ VYSTYTOJAS. Maršas. 

SALDUS BUČKIS. Valcas. 

"Užmiršk juos." Ar turite nesmagumą, rupe^ 
tį, baimę t Tas negerai. "Užmiršk juos." Ir štai 
kaip padaryk. Užsidėk vieną iš pažymėtų vir
šuje rekordų ant Jusą Columbia Grafonolos, 
ir jus gi persitikrinsite kaip greitai praslinks 
visi jusu nesmagumai įsigilinus į linksmus šo
kius ir sustiprins jųuų dvasią darbe ir pasise
kime su laimėjimais ant tą mažų nesmagumų 

dieninio gyvenimo. Ant pirmojo rekordo yra 
du gražiauni šokiai įgrajinti Columbijos beno. 
Ant antro rekordo du gražus švilpianti solo, 
kurie po maršo ir valco bus permaina jūsų šo
kių prpgramo. Jus galite turėt šokius savo na
muose kiekvieną vakarą ir užbovyti jūsų drau
gus su tokia ir šokių rekordais kaip tie. 

Cit yra daugiau gražios l a i k o s kad palaikyti Jūsų namuose linksmume. 
1-3189 

MOTI s. MOTUS, {dainavo chorą*.. 

OI MATULE. Įdainavo choras. 
£-3242 

f MES PADAIM OSl.VI. 
{dainavo choras 

OŽELIS, {dainavo choras. 

GIMTINfc ŽALIS. 
J. či iauskas baritonas. 

SUNKI* GYVENTI. 
J. čtžauskas, baritonas. 

I 

Tel. (anai 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dantistas 

2201 \Vest 22-nd & So. LeaviU Sta.1 
Chicago. 

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

] 
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[Paprašyk jūsų pardavėjų naujo Kataliogo Tarptautiškų Instrumentalių Rekordų. 
"Bile Columbia krautuvninkas S. V. arba Kanadoj 
pagros jums bent viena iš šitų Rekordų be jokio 

Jis duos jums taip-pat katalioga Columbijos 
Columbia 

Rekordai geria 
ošia skamba ant 

Columbia 
Grafonolo 

Kaina $32.50 
iki $2100 

kasto. 
Rekordų. Paprašyk jo. 
Kuomet perki rekordus, reikalauk Calumbijos 

Rekordų primindamas numerį. 
2mrek kad butų Vaizbaženkles ant kiekvieno 

Rekordo. 
COLUMBIA GRAPHAPHONE C0MPANY 

• V. VV. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty): 

i Kl 

i 

r 

gą, apšildyti namus. Ėmė jie 
pečius kūrenti kukurūzų (kor-
nų) gTudais. 

Toj šalies dalyj anglys la
bai brangios. Be pristatymo į 
namus tonai anglių reikia mo
kėti $20. Malkų beveik visai 
nėra. 

Kad tuo tarpu kukurūzų, y-
pae po derlingų šių metų, u-
kininkai turi ir perdaug. Bu
šeliui kukurūzų ūkininkas ne
gali gauti daugiau kaip 60 
centų. Tai-gi tonai išeitų $15.-
75. 

Kadangi kukurūzų grudai 
degdami duoda tiek šilumos 
kaip anglys ir kurui suvarto
jamas lygus anglims svaru
mas, suprantamas daiktas, kad 
tais grūdais kūrenti pigiau at
sieina ūkininkui. 

Bet iš kukurūzų grudų ga
lima gauti miltų duonai ir su 
ta duona maitinti badaujan
čius pasaulio gyventojus? — 
paklaus kaip kas. 

Tas tiesa. Bet kukurūzų nu
vežimas brangiai atsieitų. 

Tegu, pav., Iovvos ūkininkai 
dalį savo kukurūzų ir veltui 
duotų tokiai Rusijai, tai pas
taroji juk negalėtų parsitrauk
ti. Viena, perbrangiai atsiei
tų parvežimas; antra — Ru
sija šiandie neturi tinkamų 
pinigų. Nes kas-gi imtų bol
ševikinius rublius, kurie netu
ri nei mažiausios vertės. 

įemame piningus taupinimui pavyzdžių Akcijų: 
esa ~A" — \2Y2. Klesa "B" — 25c. Klesa " C — 

50c. Mokame 4% už padėtus pinigus ant Klesos MLV\ 
Ofisas atdaras Utarninkais nuo 8 : 0 0 vai. iki 9 :0© 
vai. vakare D. Šemaičio Salėje, 1750 S. Union Ave. 

Lietuva Skolinimo 
Į ir Namų Statymo Draugija | 
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ŠVEDUOS AMERIKONIŠKA L I N I J A 
24 State Street New York City 

> South La Salle Street J i Greitas Pasažierinis W • 
•II Patarnavimas Iš Ncw I 1 f* 
! f Yerko pif GothenburgĮ* « ^ * 

Kanibarts 324 
Telefonas: Central 9990 

• ! • 

Vakarais, 812 W. 33rd St. 
Telefonas: Yards 4481 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ottsa po nnm. 

4729 So. Ashland Avenue 
Speeijalistas 

D4IOVTJ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 Iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. NedėJiomis 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

ĮJU 
IrRIGA 

S . S . S t o c k h o l m Išplaukia Spalio 28 
Trečia kliasa \ Liepojų ir Riga $145 ir $5 karės taxų. Trečios 
kliasos pasažieriai yra talpinami puikiuose kambariuose po 
2—4—6 žmones. 

Norint tikietus ar informacijas apie pasportus susižinokite 
su vietiniais agentais. 
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| Siuskite Pinigus j Lietuvą 

Vaikai myli ji! Jie prašo daugiaaši 
Jis užlaiko vidurius geroj tvarkoj. Jis vaikus padaro linksmais ir 

sveikais! Susideda iš tyriausių sudėtinių ir neturi gavyj nuodingų dalių. 
Saugus, užtiklmas, vidurius paliuosuojantis vaistas! Veikia greitai— 
maloniai. 

Pirm negu pirksi, žiurek, kad "Bambtno Lėles" 
paveikslas butų ant pokelio. 

50c.vaistinyciosearba60c.su persiuntimu, užsisakant nuo. išdirbę jų; 
F. AD. R1CHTER & C0.f Bush Terminai BUf. No. 5, BR00KLYN, M. T. 

k P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAVV 

METTJVIS AI>VOKATAS 
Vai. Vakarais 7 iki 9. 

Nedėliomie 11 iki 1. 
4609 8. Ashland Ave. Chicago, 111.] 

Phone Yards lb53 

Dabar kol kurias yra žemas. 

Tel. Drover 

Dr. C. Z. Vezelis S1 
LIETUVIS DENTEBTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare 
4712 SO. ASHLAND A V E N I E 

arti 47>tos Gatvės 

Mes pci imnčJMi pinigus per Lietuvos 
Pramonės ir Prekybos Banką — kurie išmo
ką pinigus greitai. 

Parduodame ir perkame Markes, Rubkus 
ir kitu saliu pinigus pagal dienos, kursą. 

Padarome visokius legališkus dokumentus 
ir patvirtiname pas Lietuvos Atstovybė Wa* 
shingtone. 

K kitu miestu norėdami siusri pinigu* Lie
tuvon arba pirkite t4cash" prisiuskile 4*Mo-
ney Order" arba čekį mūsų vardų, ir mes 
gavę tuojaus pasiųsyme pagal tos dienos 
kursą. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname 
pasportus ir laivakortės. 

LitJiuanian-American Gommarclal s u s a s 
i 

{ $ » • » • ' • • ^ » » i » i 

DR. 6. M. GLASER 
Praktikuoja 20 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32.-ro HL, Ghicago, III. 

SP^CIJAUSTAS 
Moteriškų, Vyrt&ky, taiptfi chro

niška ligrų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo S Iki 8 valan
dą vakare. 

Nedėliorais nuo 9 iki 2 po plet. 
Telefonas Yards SS7 

Į9 m m m m >m • • m w • m m m m m m m m » . . . . j { 

117 Ghkago, UI. i Nortlt Dearborn Street 
Room 615 = 

Olisas atdaras nuo 9 vai. ligi 5* ps* pietų. | 
HWIIIIUIWII|illlllllWlt||tiMWIMWIitillllllita^ 
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file:///Vest
http://50c.vaistinyciosearba60c.su


Trečiadienis, Spalis 27, 1920 

i 

ORAUMt 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
mm mm^mm • M • • • i 

KENOSHA, WIS. 
"K 

Vienybė Draugijų, suside
danti iš 8 katalikiškų draugi
jų, Spalio 5 d., šių metų, lai
kė susirinkimą šv, Petro pa
rapijos svetainėje. Apsvars
čius bėgančius reikalus, pa
kelta klausimas kas link tų, 
kurie daug aukoja tėvynės, 
Lietuvos laisvei ir abelnai mū
sų tautos labui. 

Kadangi pas mųs daug ran
dasi tokių, kurie nekuomet 
neaukoja, arba jei aukoja, tai 
visai mažai, o šaukia daugiau 
už tus, kurie visuomet auko
ja, tat Vienybė Br-jų įtaisė 
tokią knygą, į kurią bus įrašo
mi vardai ir pravardės visų 
tų, kurie aukoja visokiems Lie
tuvos reikalams arba čionai 
labdaringiems tikslams. Tokiu 
būdu bus žinoma, kas aukoja, 
o kas tik šaukia, bet neaukoja. 

Vienybė Draugijų daug rū
pinasi brangios mūsų tėvynės 
reikalais, ypač agituoja už L. 
L. Paskolą, kad draugijos, ku
rios priklauso prie Vienybės, 
kiek gali aukotų Lietuvos ir 
A . L R K . Labdaringosios Są
jungos naudai. Reikia pažy
mėti, kad dr-jos, priklausan
čios prie Vienybės Katalikų, 
yra Lab. Sąj. garbės narėmis 
ir už stambias sumas pirku
sios L. L. Paskolos bonų. Na
rių ir-gi maža yra neturinčių 
bonų. 

Bet tos draugijos, kurios 
nepriklauso prie Vienybės, o 
pasivadinusios tautiškomis ir 
nešiojančios gražus vardus, 
k. Lietuvos Balso ir S. L. A. 
212 kp. ne tik kad neperka bo
nų, bet dar išniekina ir išjuo
kia tuos, kurie perfra- ir atvi
rai agituoja prieš Lietuvos 
paskolą. Iš to kiekvienam dar 
aiškiau pasidaro, kad katali
kiškoji Draugijų Vienybė yra 
naudingiausia tautai. 

Pakelta nusiskundimas del 
p. Vileišio, kad ardydamas 
Tautos Fondą tuomi užgauna 
katalikišką visuomenę, kuri 
daug pasidarbavo del Lietuvos 
nepriklausomybės. Mes nenori
me, kad p. Vileišis gerbtų mųs 
atskirai kaipo partiją, bet 
mes norim, kad laikytųsi su 
visais lygiai, kaipo pridera 
Lietuvos atstovui. Mes nenori
me, kad p. Vileišis ieškotų 
priekabių prie Tautos Fondo, 
kurie daugiausia pagelbėjo 
Lietuvai. Daug buvo visokių 
fondų. Jie niekeno nebuvo 
spaudžiami, mažai gelbėjo JLie 
tu vai ir mirė. 

P. Vileišis betverdamas savo 
fondą pareiškia: kurie prigu
lės prie jo valstybinio fondo, 
tie bus Lietuvos piliečiai. Tai 
kaip bus su tais, kurie davė 
ir dar tebeduoda dideles pini
gų .sumas per T. F. del tos pa
čios Lietuvos, kurią p. Vilei
šis atstovauja! Ar tie negalės 
būti Lietuvos piliečiai? Jei 
taip, tai Kenosbos Vienybė 
Dr-jų* priešinga yra p. Vilei
šio pareiškimui. 

Mes stengsimės dėti aukas, 
pirkti bonų, išpildyti mūsų 
kvotą, kuriai nedaug trūksta. 

P-as Vileišis gali tverti sa
vo fondą iš tokių, kurie per 
5 metus dar neprisidėjo nei 
pagelbėjo Lietuvai. Bet mes 
dėsime aukas Tautos Fondan, 
kurin dėjome iki šiandien. 
Mes aiškiai matome, kad mū
sų Fondas daugiausia pagel
bėjo brangiai mųs tėvynei, 
Lietuvai. 

Tat šiandie, brangus Keno-
shiečiai, turime padvigubinti 

nešiu turime sudėti $1,000 
Lietuvai. 

Komisija: 
J. Trakšelis, St. Ralys. 

KEWANEB, ILL. 

Po ilgo tylėjimo, lig prieš 
audrą, sujudo visi Kewanes 
Lietuviai, kada gavome tele
gramą nuo kun. J. Petraičio, 
Liet. Eaud. Kryžiaus Rėmėjų 
Centro pirm., kad nelabieji 
priešai Lenkai vėl užėmė mųs 
sostinę Vilnių ir kad daugelis 
mųs brolių kareivių tapo su
žeista ginant tą tėvynės švent
vietę. Be jokio susirinkimo ke
li tėvynainiai tuojau sumetė 
35 doL, kurie Spalio 18 d. ta
po pasiųsti Centran. Aukojo: 

Po 5 dol.: Pr. V. Bielskis, 
A. Tervainis. 

Po 3 dol.: Kaz. Sakalaus
kas, Z. Valatka. 

Po 2 dol.: J . Tirilus, V. Sa
vickas, A. Valatka, J . Ulis, J. 
Norkus, A. Riauba. 

Po 1 dol.: B. Šimkus, E. 
Ulienė, A. Filiponis, B. Kueu-
kas, V. Navickas, T. Lekavi
čienė, P. Austrauskis. 

Spalio 17 d. draugija Šv. 
Kazimiero laikė susirinkimą. 
Nunešiau dvi telegrami, t. y. 
nuo kun. Petraičio ir Iietuvos 
šaulių, kurias dr-jos raštinin
kas perskaitė. Visų širdys ap
siliejo skausmu. Nutarė iš iž
do paskirti 25 dol., nes jauna 
draugija • daugiau negalėjo. 
Nutarta ant rytojaus šaukti 
mass-mitingą. Ant rytojaus 
taip-gi buvo sušaukta extra 
susirinkimai Ukėsų draugijos, 
kuri iš iždo paaukojo 25 dol. ir 
Šv. Antano dr-jos*. Ta iš savo 
iždo paskirė 50 dol., o S. L. 
R. K. A. 168 kuopa 5 dol. 

Liko išrinkta valdyba iš 
pirmininko, raštininko, iždi
ninko ir 8 kolektoriai. Visų 
ūpas pakilus. Kewanieeiai ža
da duoti Lietuvai paramą, kad 
mųs Vilnius liktų išgelbėtas 
iš priešų nasrų; kad, butų pa-
liuosuota tautos šventvietė, 
kur ilsisi tėvynės užtarytojo 
Šv. Kazimiero kaulai, kur y-
ra Aušros Vartai, kur garsus 
Kryžiaus. Keliai, kur randasi 
kapas mųs didvyrio Gedimino, 
Kewanieeiai padės Lietuvai 
iškelti tautinę vėliavą, kurią 
kruvinos Lenkų rankos nu-
plese. 

Kewaniečiai supranta, kad 
svarbiausias dabar momentas 
atėjo padėti tėvynei nugalėti 
priešus, padėti mųs broliams, 
kurie gyvastis deda už šven
tas tautos teises. Žinome jau, 
kiek niekšyščių Lenkij karei
viai pridirbo Seinuose. Jie 
taip elgiasi Vilniuj, taip el
giasi užimtuose Lietuvių kai
muose ir visur kitur. Tat-gi 
pagelbos Lietuvos armijai, 
kad ji išvytų Lenkų barba
rus, kurie gėdina mųs mergai
tes ir moteris. Pagelbą mes 
galime duoti tiktai aukomis. 
Ir duosime. Duosime ne dolie-
riais, bet penkinėmis, dešim
tinėmis ir šimtinėmis. 

Pirmyn kewaniečiai! Padė
kime mųs armijai sušturmuo-
kime Lenkų poznaniečių ir ga~ 
Iki jonų legi jonus | Dėkime au
kas! 

Pranciškūs V. Bielskis. 

šmeižiančių Lietuvą, kad įti
kus Lenkams, tokių dabar 
daug priviso. Apie Pilsudskį 
jau porą kartus buvo rašyta 
"Drauge". Dabar butų nema
lonu greitai atkartoti. 

Mūsų Pinigai 
yra padėti 

LIETUVOS 
Prekybos ir Pramonės 

BANŠOJE 
specialiai del išmokėjimų 

Lietuvoje. 
Tas užtikrina siuntėją pini

gų per mus greitu išmokėjimu 
ir pristatymu pilnos sumos 
priėmėjui 

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

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

Darome daviernastis ir ki
tus dokumentus. 

Mūsų Centralis Ofisas yra 
Chicagos vidurmiestyje. 

Apielinkės gyventojų pato
gumui ofisas atdaras ir nedė 
lioms. 

Visais reikalais kreipkitės 
prie 

Baltic Consulation Bureau, 
Inc. 

35 So. Dearborn St.. 
Chicago. 111. 

A. PJCTKAOIS a FA»IJONA£ 

A, PETRATIS & C0. 
Mortgage Bank 

KEAJ ESTATE—INSURAHCB 
European American Bureau 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
T>aivokortes 

NOTARLTCftAS 
809 W. 85th Str. Chicago, m . 

Tclephone Roulcvard 611 

Dr. A. L Yuška 
1900 S. Halsted Str. 

Tel Canal 3118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakar* 

Gyvenimas 
2811 W. 6Srd Str. 

Tel Prospect 346«. 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'K 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1616 \Y. 47U» St. Tel. Boul. 166 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 

vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 
Res. 2914 W. 48rd Street. 

Nuo ryto Iki piet. 
Tel. MrKlnlcy 263 

*0*mi^m^mįi0m^0^r 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 10600 So. Mieliigan Ave., 
VaJ. 10 iki 12 ryte; V iki 4 po 

pict, 6:30 iki 8:30 vakare. 
Residencija: 10538 Perry Ava., 

Tel. Pullman 342 

sssisr 
Po valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaLstas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

S. D. LACHAWICZ 
L1ETUVYS GRABORIUS 

Patarnauju laidotuvine koplgiauaia. Rei
kale meldžiu atsišaukti, o mano darbu 
busite užganėdinti. 
2314 W. 23rd PI. Chicago, III. 

Tel. Canal 21»9 

Ar Jau Aplaikej Laiškus 
Iš Lietuvos? 

» 

BEVEIK KIEKVIENAS LAIŠKAS KURIS ATEINA APSAKO APIE 
SKURDĄ IR VARGĄ. 

s 

Pasiųsk Jiems Pinigų Dabar, 
Kol Žiema Neužeis. 

Piningai pasiųsti Lietuvon per šia stipria Valstijinę Banką 
pristatomi į trumpa laiką. 

VISOS INFORMACIJOS DUODAMOS DYKAI 
Klauskite Pono Rapolo Gedaus, 

prie langelio No. 4. 

PEŪPLES STOCK 
YARDS 
SIUTE BANK 

Bankas Ant Kampo 
47-tos Gat. ir Ashland Ave. 

Chicago 
IW'4J 

zan 
g Į g y ą y 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, IL.1.1NOIS 
T e l e f o n a s Y a r d s .">032 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio-
m i s n u o ik i 8 va i . v a k a r e . 

111111111111 M f 111111111 (111111111111111 f 1111 m 111 f 
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Į DR. C. K. KLIAUGA I 
DENTI8TAS 

1730 So. Halsted Street 
Chicago, III. 

•SValand.: 9—12 ryta, ir 2—0 vak.S 
tiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiH? 

Phone Canal 2fi7 
— ~ * 

DR. P. IZALATORIS 
Lietuvis Gydytoja* Ir 

Chirurgas 
1821 Su. Halsted Street 

Valandų*. 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 
po piet. 6 iki 9 vakare. 

M — • • • » » » » » • » • » • • • • IMI • • ! • ! » • " 

' 1 ! 1 l t . I • - 1 •!•, Į • 

S Telefonu* Pullman 806,*' 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Michifran Avenue 
KotelMod, IU. 

> ALANUOS; o ryto Iki O ve 
342 ir 3180. 

LIETUVIAI Važtom Titsiog į LIETUVĄ 
Kaina j Eitkūnus $ 106 .70 

" Liepojų $145 .00 

| 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vieta 

3252 South Halsted Street 
Ant virtau* tniveraal fttate Baak 

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

Nedėl iomis nuo 10 iki 1. 
Telefonas Tardą 2644 

ZJ 

DR. S. BIEŽIS. 
LUSTU VIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. McKinley 4988 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIUI 
Resid. 1139 Independance Blvd. 

Telefonas Van Buren 294 

DR. A, A. ROTfff. 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
SpecijaUstas Moterišku, Vyrišky 

Valkų ir -visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—S po 

pietų, 7—8 vak. NedcUomis 10—12 d. 
Ofisas 3364 So. Halsted St., Chicago 

. Telefonas Drover 9693 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,' 

• 
MUZIKA 

BEKTHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokHlo metas*. 
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 (L, 1920 m. 

Mokinama jvairių muzikos šakų. Užsirašyti salima bile kada. 
3269 South Halsted Street Chicago, 111. 

Telefonas Boulevard 9244 

Pasportus parūpiname greitai ir atsakančiai. Pinigus siunčiame pagal Dienos 
Kurso, o ant sumos virš $1,000.00 dar pigiau. . ; , , , . 

Šimtai žmonii išvažiavo per mus ir visi pasiekę Lietuva laimingai. 

A. PETRATIS S. L. FABIAN 

EUROPEAN AMERICAN 
A. PETRATIS ir S. L FABIAN Vedėjai. 

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

[ 

i 

RED. ATSAKYMAI. 

P-nui Puskepaliui Philadel-
phia, Pa. Simonds'ų pavardė 
yra gana praplitusį angliškai 
kalbančiose tautose. Tos pa
vardės yra rimtas mokslinin
kas profesorius prielankus 

savo duosnunią, nes r#r 2 mė- Lietuviams ir yra raštininkų 

niiiiiiiiiiiBiiiiiiiii 
" A. VILKAS ir B. KAZANAUSKAS S 

REAL ESTATE 
Turįme daug įvairių namų ant pardavimo norin

tieji įgyti savo nuosavą namą reikalaukite nuo mūsų 
piJno surašo. Priduodami savo vardą pravardė ir ant
rašą per pačta." Skubinkite pasinauduoti iš progos, nes 
namus parluodame labai greitai mus prieinamos kai
nos. Noriu tie je parduoti narną ir gi kreipkitės pas 
mus, o mes patarnausime teisingai. Mes taipgi apsaugo-
me namus ir rakandus nuo ugnies. Pinigus siunčiame 
į Lietuva pagal dienos kurso. Pinigus skolinama ant 
pirmo morgečio ir ant 6% nuošimčio. 

VILKAS & KAZANAUSKAS C0. 
2242 W. 23 Place Phone Canal 1068 
•••••••••••••••••••III 

1 

Kokią Kalėdų Dovaną 
Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon? 

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

sutėms ir giminėms įkurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos. Tau tie keli dolie-
riai nieks, o jiems didele pag»Um ir džiaugsmą suteiksi. 

Piningus siųsk per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE, kuri atidarė savo sky
rių CHICAGOJ. Pev šį skyrių, taip-pat galima pkkti laivakortes, siųsti daiktus Lietu
von. Taip-gi persiųsti piningus padėjimui Lietuvos Bankose: 

* 

Piningai padėti ant neapribuoto laiko 100 auksinu moka 9% 
Piningai padėti ant vienu metu buko 100 auksinu moka 5% 
Piningai padėti ant dviejų meta laiko 100 auksinu moka 7% 

Važiuojantiems Hietuvou parūpiname pasportus ir 'kitus reikalingus- dokumentus 
teisingai ir sąžiniškai. Už darbą garantuojame. 

Lithuanian Sales Corporation 
Man Office Chicago Brandi Otfkc 

414 W. Brwdway 
So. Boston, Mas*. 

3249 So. Habted St 
Tel. Yards 5693 ( ftucago, HL 

VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto M 6 vakare. Utarnaiikais, Ketvergais ir Subatomia 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare. j 

riiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiifliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHfiiiiiiiiiififiifiiJiiifiHiiitittiiiiiiiiiiiiiifiiiui 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. IŠ NORTH SIDE. 

Trečiadienis, Spalis 27 d.. 
šv. Florencijus. 

Ketvirtadienis, Spalis 28 d., 
Šv. Simonas ir Judas, apašt. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Brighton Parko Lietu viii 
duosnnmas neičsekamas. Nese
nai dideliame mass-mitLnge 
McKinley parko svetainėje vie 
ną valandą, Lietuvos karuo-
menei sumetė aukų $418.35 
(surašąs aukotojų neužilgo 
tilps "Drauge , r ) ir bonų iš
pirko už $2,300. 

Praeitą sekmadienį susirin
kime parapijos svetainėje, su
šauktame tikslu pasitarti, 
kaip geriaus prisirengus prie 
demonstracijos Spalio 31 d. 
vėl Lietuvos karuomenei su
metė $113, kurie tuojau per L. 
Misiją pasiųsta Lietuvon. Ta
me susnų rinkime gražiai kal
bėjo klebonas kun. A. Briška 
ir p. J . A. Poška. 

Rep. 

L. R. K. LABDARINGOS 
SA GOS SEIMUI BE

SIARTINANT. 

Atėjo laikas mujns, Ameri
kos Lietuviai, rimtai pagalvo
ti apie našlaičių ateit}. Visi 
žinome, kad jei ir derlingiau
sia bus žemė, bet jeigu jon 
nebus įdėta užtektinai triūso", 
ji neneš gausių vaisių. Jeigu 
koks augumo ir pasirodys, 
tai bematant lieks nustelbtas. 

Panašiai ir mums, Ameri
kos'Lietuviai, turi rūpėti, kad 
kiekvienas žvmesnis ivvikis 
neštų gausius vaisius ir au
gintų Liet. R. Katalikų Lab
daringąją Sąjungą. 

Vienas tų svarbiausių įvy
kių — tai Labd. Są-gos pirma
sis seimas, kuris įvyks Gruo
džio mėn. 5 ir 6 dienose, Sv. 
Jurgio parap. svetainėje, prie 
32-ro PI. ir Auburn A ve., 
Chicago, 111. 

Seimas turės atlikti milži
nišką darbą. J is turės išrišti 
daug svarbių klausimų, lie
čiančių Labd. Są-gos organi
zaciją. Tat reikia, kad Lab
darybės kuopos bei katalikiš
kos draugijos, siųsdamos Sei
man savo atstovus, pasisteng
tų prisiųsti ir rimtų įnešimų, 
patarimų (pageidaujama raš
tu) . 

Pastaba: Atstovus seiman 
gali siijsti tik katalikiškos 
dr-jos bei kuopos. Skaitlius at
stovų jau buvo paskelbtas. 

Visos labdaringos dr-jos, 
kuopos bei skyriai turės sei
me pilną balsą su draugijo
mis, prisidėjusiomis bile au
ka prie Labd. Sąjungos. 

Seimo rengimo komisija. 
J. Šliogeris, 
A. Bislis. 
B. Nenartonis. 

A. L. R. Kat. Federacijos 
23 skyr. ir jL. L. Paskolos 7 
stotis rengia bendrą vakarėlį 
pagerbti išvažiuojančius Lie
tuvon keturis mūsų įžymiau
sius darbuotuojus. 

Šia.ndie vakare, t. y. Spalio 
26, įvyks šeimininis vakarė
lis. Kviečiami kuoskaitlingiau-
sia atsilankyti , ir parodyti, 
kad juos gerbiame už nuveik
tus naudingus darbus^ Pradžia 
8 vai. vakare. Jaunutis. 

IŠ BRIGHTON PARK. 

Lietuviai Kareiviai 8-tos kuo
pos ir visi kiti Lietuviai malonė
kit atsilankyti susirinkiman ant
radienį Spalio 20 d., 7:30 valan
da vakare, 4410 So. California 
A ve. Turėsime daug svarbiu da-
lykų apkalbėti. 

Kviečia 8-tos kuopos vald. 
J. M., pirm., 
F. P., rast. 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas Pidmiestyj 
29 So. La Salio Street 

Kambaris 816 Tel. Central 36 84 
Valandos: 9 ryto iki 1 po piet 

West Sidos Ofisas 
2201 W. 22-iul Street 

Korto I.eavitt St. Tel. Ganai 2552 
Valandos: nuo 4 iki 6 po plet ir 

.nuo 7 iki 9 vakare 

DYKAI. 
visi reikalingi dokumentai del atgabe
nimo tavo šeimynos iš Europos 

Piningai Persiunčiami 
Žemiausia kaina j visa dalis Euro
pos. Pr is ta tymas gvarantuojamas. 

šifkarte Parduodamos J Bremen 
-Hamburgą Liepojų Ir Itign 

Originales kainos 

ATLAS TRAVEL SERVICE GO. 
A. Herzeg, Mgr. 

127 \Vasbingtou Str.—New York City 
Keotor St. Subvvay & Elevator Station 

Arti Liberty Street Ferry 

REIKALINGA 8EIMINININKE. ' 
Našlė moteris, arba mergina prie 

mažos šeiminos. Pastovus ir lengvas 
darbas, geras mokestis meldžiu tuoj 
atsišaukti : 

"Oremus" Chemical 
Lafioratory 1718 S. Ualsted St. 

Reikalauju tarnaitės j klebonija. 
Atsišaukite tiktai per laišką ant se
kančio antrašo: 

R. Tarnaitė, 
c-o Draugas Publ. Co. 

2334 So. Oakley Ave. Chicago. 

PUIKI FARMA 
40 akriu be triobų Michigan Vai. 

labai geroje vietoje. Galima pirkti 
ant išmokesčio. 
Francis Kibort Room 615 

117 N. Dearborn St. 

• -

• r * > • 

VISŲ BRIGHTON PARKO 
LIETUVIŲ DRAUGIJŲ, 

KUOPŲ IR F|LIUBŲ 
VALDYBŲ DOMEI. 

Visų Brighton Parko ir a-
pielmkėje gyvuojančių draugi
jų, kuopų ir kliubų, nežiūrint 
sriovių ir įsitikinimų, bendras 
valdybų susirinkimas, reikale 
demonstracijos Spalio 31 d., 
yra šaukiamas utarninke. Spa
lio 26 d., Nekalto Prasidėjimo 
šv. Panos Marijos parapijos 
svetainėje (prie 44 ir Fairfield 
gatvių) 8 vai. vakare. 

Komitetas. 

TIKRAS PAAIKAVIMAS. 
Puikiausioj apielinkėj netoli Logan 

S<įuare. Naujas mūrinis namas pas
tatytas pagal naujausios ir puikiau
sios mados. 2 puikus flatai 5 ir 6 
kambar, gazas, Elektra ir maudy
nes. Garu apšildomas. Cemento 
skiepas, ir vėliausios madoS* stogas 
ir pastoges, ugniaviete knygom šė
pos, ir miegamiejie porčiai. Visur 
kietmedis, dideli mūriniai porčiai pui
kus apsodintas lotas didumo 32x125 
pėdos, puikus garages parsiduoda už 
mažiausia kaina. Nepraleiskit šitos 
progos. Pasfmatikite su savininku 

JOHN A. WALULIS 
1649 N. GerartI 8t. Netoli Nor th Ave. 

Cliicago. Top 11a ta 

RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS. 
Beveik uždyka, 3 šmotų Par lor Se

tas Phonografas. Divonai, Valgomojo 
kambario miegamojo kambario ra
kandai taip geri kaip nauji. 

Atsišaukite 
5221 Michigan Ave l s t Apt. 

2 lotai an t 63rd S. a r t i Campbell Av. 
už $5000.00 verti $9000.00. Tame pa
čiame bloke nori $4500.00 už pačius 
lotus. 63rd St. bussiness gatve kuri 
turi didžiausia ateiti. 

Kas pirks tos du lotų ir palaikis 
metus lengvai- uždirbs $4000—$5000 
dolieHų. Savininkas išvažiuoja J Cali
fornia. Reikia tiktai inešti $2000 dol. 
Pirk šiandieną, ryto bus parvelai. 

FRANCIS KIBORT Room 015 
117 North Dearborn S t. 

. 
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Balsavo Moterys Maine 
Valstijos Rugpiučio men. Teip Balsuos 
Visos Moterys šios šalies Lapkričio Mėnesyj 

-

-

• s 

- -

Amerikos Moteris su saj&o įgautomis teisėmis 

balsuoti,apvers jas ant išmintingo ir patrijotiško balo 

to, tai pirmu kartu šioj šalij moteris gauna teisė bal-
4 « 

suoti, ir jos balsuos už Republikonu vadus: Harding 

ir Coolidge. 
-

Nes moteris žino: Kad visokios socijales ir kitos 

Amerikoniškai dvasiai yra tai vaisiai darbu Republi-

kbnu partijos. 

Jos žino Kad Republikonu partija buvo pati pir

mutine kuri reformas del apsaugos ir geresnio gy-

venimo moterims; namuose, mokyklose, fabrikuose 

ir šapose. 

Jos žino: Kad ir išrinktieję reprezentantai Re

publikonu partijos pilnai supranta ir žino kiek rei-

kes jiems pasidarbuoti kad pagerinus sąlygas gy-
• - — — — * < i i 

venimo mušu moterių ir vaikučiu, ir galima pilnai 

atsiremti ant Hardingo administracijos kad ji su 

pagelba mušu moterių veikėju praves visas reika-

lingu reformas. -

Per šia didele kare jos daugiau davę negu bent 
vienas iš mušu; nes negali būti didesnes aukos, kaip 

auka motinos, pačios sužieduotines. Ju pasišventi
mas ir darbas pagelbėjo pataisyti visus trukumas 

valdžios mušu mylimiems kurie mušėsi svetimoj ša

lyj; ju širdis skaudėjo nes jos atidavė tuos kurie 

joms buvo brangiausi, bet su noru ta darė nes tas 

buvo daroma del saugumo ir vardo mušu mylimos 

šalies. < 

Bet iš ju nebus reikalaujama tokiu aukų, kad tar
nauti svetimiems geidimams ar imperijalistiškiems 
paliepimams. Ju sunai ir vyrai nebus atimami iš 
ju ir siunčiami kitur muštis ir numirti ant kiekvie-

no pašaukimo Lygos kuri yra valdoma svetimu 
j - - • 

valdžių. 

Jos žino kad garbe šios šalies NĖRA užtikrinta 

šviesus kelias j taika, bet tiktai nepabaigiamas šo-

šiose slaptuose sutarimuose; Tautu Lyga nėra tai 

kis į visokius nesutikimus ir kares. 

Amerikos moteris yra ištikimos ir progresiviškos 

Amerikones, ištikimos globėjos savo namams ir sa-

vo vėlavai. Jos žiures kad OLD GLORY ir vel bus 

symbolas, didus ir pilnas Amerikoniškos laisvės, 

galybes, progreso ir šviesa visam pasaulyj. Jos bal

suos už žmones ant kuriu galima pasitikėti, 

vadais Republikonu partijos, o jais yra: 

Harding ir Coolidge 

U\ 

\J 

Republican National Committee 
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