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Tautų Sąjunga Stovi
Lenki) Pusėje

Lenkų Džimtose Lietuvos Teri
torijose Pripažno Plebiscitą

Baigiasi Anglekasių Streikas Anglijoj;
Anglekasiai Balsuos

i

!

* * '

McSWINEY LAVONAS NE
LEISTA GABENTI DUB
LINAN.
Dubline šiandie del to generalis streikas.

AUKOS LIETUVOS GYNIMO REIKALAMS.
NEW YORK, Spal. 25 (su
vėlinta). — Spalių 24 d. įvy
ko susirinkimai įvairiose ko
lionijose. Gautomis žiniomis,
NEWARKO (N. J.) Lietuviai
pasižadėję pikiai savo pasko
los kvotą išpirkti, sudėjo Lie
tuvos gynįmui 3,609 dol. Pra
ėjusią savaitę tam pačiam rei
kalui Newarkie6iaį buvo sudė
ję 2,521 dol. Tad išviso Newarko Lietuvių auka yra 6,130
dol.
HARTFORDE (Conn.) par
duota bonų už 800 dol., surin
kta aukų 428 dol.
THOMPflONVILLE nupir
kta bonų ui 300 dol; aukų
340 dol.
%

Londonas,
Spal. 29. — Ii
Holyhead uosto, VValijoj, va
kar laivu turėjo Imt vežamas
Airijos sostinėn Dublinan lor
do majoro MeSwiney lavonas.
Valdžios įsakymu uždrausta
gabenti Dublinan. Ir išgaben
tas tiesiog į Cork.
Tuo tarpu Dubline kaip šian
die lavonas buvo laukiamas.
Turėjo įvykti gedulingosios
pamaldos.
Iš Dublino paskui pranešta,
PREMJERAS SU DARBI jog šiandie ten deL to pakel
NINKU ATSTOVAIS PADĄ tas generalis streikas.
Vakar Šv. Jurgio katedroj,
RĖ SĄLYGAS.
Londone, atliktos pontifikalėg
gedulingosios Mišios.
WILKES-BARRE
(Pa.)
LIETUVIAI APVILTI; LEN Bet sąlygų klausime streiki
Pamaldose dalyvavo daugy parduota bonų arti 1,000 dol.
ninkai balsuos.
KAI KRIKŠTAUJA
bė augštosios katalikų dvasiš- ir aukų šauliams 500 dol.
EDWARDSVILLE %¥*.)
Londonas, Spal. 29. — Ang kijos, Dublino ir Corko lor
BRUSSĘLIS. Belgija, Spal.
bonų parduota už 600 dol.; au
29. — Tautų Sąjungos Tary lekasių streikas Anglijoje bai dai majorai, Anglijo! parla kų "GeleJiniin Vilkui" virš
ba vakar čia pabaigė savo se giasi. Ministeris pirmininkas mento darbo partijos atstovai, 300 dol.
Lloycl George su darbininkų daugybė atstovų iš Airių polisijas.
Taryba paskiausiai aptarė atstovais padarė susitaikymo tikinių ir pilietinių organiza Spalių 23 d. BROOKLYNE
(N. Y.) McOaddins salėje su
Danzigo klausimą,. Talkinin i sąlygai Tos sąlygos šiandie cija
kai yra nusprendę, kad Dan I pavedamos balsuoti patiems Tūkstančiai žmonių buvo ka rinkta aukų 1,600 dol. Spalių
zigas butų liuosas tarptauti streikininkams. Vadinasi, nuo tedroje pamaldų metu. Kur- 24 d. bažnytinėje salėje par
nis uostas. Bet Lenkai reika streikininkų balsavimo prigu- kas daugiau žmonių buvo lau duota bonų už 2,600 dol. ir
ke.
surinkta aukų 1,600 dol.
lavo, kad Danzigas butų ati | Ii streiko pabaiga.
Lietuvos Misijos Inform.
Sulig padarytų sąlygų, dar- ' Karstas buvo apdėtas gėlių
duotas išimtinai Lenkams.
Skyrius.
Del to Lenkai atstovai Pa ! bininkams padidinama užmo- vainikais. Tarpe vainikų buryži aje andai buvo* *9sfeftkę ~kesstis. Darbininkai iš savo pu *o- padėta nabašninko utilita
pasirašyti
po nuosprendžiu. sės turi pasistengti kuodau- rine* skrybėlė. Nes mi rusis bu APLANKĖ SAVO DINISTI
JOS LOPŠĮ
vo Airių" laisvanorių armijos
kad Danzigas pasiliekąs liuo giausia pagaminti anglių.
Savo keliu, parlamentas pra Corko brigados komendantas.
sas.
(Jale karsto buvo padėta Buvęs imperatorius visą va
Kad taip, tad Tautų Sąjun vedė jau įstatymą, sulig ku
gos taryba ta klausimą atidė rio suvaržomi Anglijoje dide daili skardinė su parašu Ai landą kalbėjosi su ūkininku.
jo išrišti pačiai Tautų Sąjun li nacijonaliai streikai, kaip rių kalboje:
Geneva, Šveicarija Spal. 29.
gai, kuri turės konferenciją a- kad šiandie anglekasių strei "Nužudytas svetimšalio Briteinantį mėnesį mieste Gene- kas. Tas padaryta beveik ne xton kalėjime, Londone, Spa Buvęs Austrijos imperatorius
sutinkant vyriausybei. Ir to lių 25, ketvirtais metais res* Karolis nesenai aplankė ukę
va, Šveicarijoje.
kantone, kur dar
dėl vargiai tas įstatymas bus publikos, amžiuje 40 metu Argo vi e
Pagaliaus Sąjungos Taryba
pilnai įgyvendintas kuomet Dieve, susimylėk jo dusiai." riogso apgriauti murai seno
nusprendė, jog Lietuvių
ir
vės pilies, kurioje buvo lopšys
nors.
Lenkų ginčai del Lenkų užim
WASHINGTONE SNIEGAS Habsburgų dinastijos.
tų Lietuvos teritorijų turį pa DĖDĖ ŠAMAS PERSPĖJA
Karolį ūkininkas pavifcviet*1
sibaigti plebiscitu. Plebiscitas
La Crosse, Wis., Spal. 29.— virtuvėn, kur visą valandą aKUBĄ.
Vakar eia ir kitur diktokai budu kalbėjosi. Buvusios pi
turėsiąs įvykti tose teritorijo
lies griuvėsiai yra to ūkininko
se inėmus demarkacijos liniją Sako, rinkimai turi but be pasnigo. Tai buvo pirmasis
sniegas. Perniai pirmasis snie- j nuosavybė.
suktyvių.
(Focho liniją), kurią augščiau
gas Waashingtono valstijoje
Karoliui draugavo du kuni
šioji talkininkų taryba buvo
gu ir du detektivu.
Havana, Spal. 29. — Kubos buvo pasirodęs Spal. 23.
pripažinusi praeitą Gruodį, 19
saloje prezidencijaliai rinki
Habsburgų pilis buvo pa
19 m.
mai įvyks šitą pirmadienį. Čia UŽREGISTRUOTA ŽEMĖS statydinta 1020 metais. Šian
die teberiogso apgriuvę
tik
DREBĖJIMAS.
Anglijos atstovas Balfour respublikos viršininkai turi iš
išlaukiniai murai.
prieš pat pabaigiant sesijas VVashingtono perspėjimų, kad
Waahington,
Spal. 29. —
kalbėdamas pareiškė, jog ke rinkimai įvyktų teisingai, be
Karolio pranokėjai iš Švei
Georgetown universiteto seis- carijos buvo ištremti 1386 me
turios didelės viešpatijos, ku jokių suktybių.
Sakoma, Suv. Vai 3t i jų vy mografinėj observatorijoj va tais, kuomet jie buvo nugalė
rios šiandie .nepriguli Tautų
Sąjungoje, veikiai įstosiančios riausybė painformavusi Ku kar užregistruotas žemės dre ti kovoje ties Sempaeh. Iš'ten
boje rivalizuojančiss partijas, bėjimas, įvykęs už kokių 4,- jie persikėlė šiandieninėn Au
Sąjungon.
atrijon.
jog Washingtonas nesimai^o į 800 mailių nuo čia.
PATVIRTINO PASAULINĮ Kubos reikalus, neremia nei
CHICAGOJK SNIEGAS.
vienos partijos.
TRIBUNALĄ.
ATĖMĖ NUO ŽMOGAUS
Bet kad \Vashingtone turi
PINIGUS IR PALAIDINĮ.
Bnisselis, Belgija, Spal 28.
Vakar vakare Chicagoje pa
ma žinių, -jog rinkimuooe ne
— Tautų Sąjungos taryba pa
bus apsieita be suktybių, tad sirodė pirmasis sniegas. Snigo Paskui suareštuota intaria
tvirtino žinomo Hague juris
salos viršininkai perspėjami keletą minutų. Bet nespėjo nu
mieji.
tu komiteto padarytus pienus
to nedaryti. Nes Dėdė Šamas kristi ant žemės ir tuojaus' iš
įsteigti tarptautinį tribunalą.
Trys automobiliniai plėši
posenovei globoja salą ir bus nyko.
Juristų komitete buvo ir
kai, kurių automobilyje sėdė
nepatenkintas, jei tenai per
žinomas buvęs Suv. Valstijų rinkimus teisybė bus mindžioBerlynas, Spal. 29. — Laik jo dailiai apsitaisiusi moteriš
senatorius Elihu Root.
raštis Die Freiheit sako, jog kė, gatvėje apiplėšė Albertą
jama.
Betgi kiek žinoma, Wacfcin- rytinėj Prūsijoj organizuoja Olson, 216 North Damon gat.
DAUG BEDARBIŲ VOKIE
gtonas nepasiuntęs formaliai ma 120,000 " baltosios" mo- Paėmė $6 ir naują žieminį pa
TIJOJE.
perspėjimo, tik kitokiais ge narchistinės gvardijos ir int laidinį (overkotį).
rigomis susimainoma su Bava
Berlynas, Spal. 29. — Mu- liais davęs suprasti apie tai
Paskui policija suareštavo
rija,
kuri
šiandie
skaitosi
sva
nicipalie darbo biuras paskel vietos politikinėms partijoms.
4 intariamus pavogtam auto
rbiausias
monarchistų
lizdas.
mobiliuke, su kuriais buVo ir
bė, kad šiandie Vokietijoje beSuv. Valstijų pasiuntinys
vrena moteriškė. Suareštuoti
darbiauja 733,000 vyrų ir mo Long čia kasdien konferuoja
PIRKITE
turi policijinius rekordus. Tik
terų. Gi »darbo ministeris pa su prezidentu Menoeal. Sako
žymi, jog trumpu laiku bedar ma, diskusuojamas finansini*
LIETUVOS PASKOLOS nežinoma, ar bus apilsę OJsaloje padėjimas.
soną.
biu skaitlius bus 3,000,000.
BONUS
r

TAUTU SĄJUNGOS TA
RYBA PABAIGĖ SESIJAS

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS
BONUS

1
I

by the Act of October •, f§17, oa flle at tbe Post Office of Chlcago, m . By the order of the Prcsident, A. & Barleson, Fostmaster GeaenU.
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Chicagos ir Apylinkes Lietuvių Demonstra
cija Prieš Lenkų Veržimąsi Lietuvon
Nedalioj, Spalio 31,1920
KAK GYVAS, LTETUVYS, DALYVAUJA!
MILŽINIŠKA PARODA.
FORMACIJA DIVIZIJŲ:
%
Kolonijos susirenka savo vietose, kad pribūti Bridgeportan ne vėliau, kaip 1:30
vai. po pietų.
Bendras maršavimas visų kolonijų į 7th Regiment Armoury of Ei. Wentwortfa Ave. ir 34-tos gatv. prasidės 33-čią gat. 2 vai. po pietų.
DIVIZIJOS:
Kareiviai visi uniformose susirinks MARK WHITE SQUARE ir maršuos
Halsted gat. iki 33-čios, 33-cia iki Wentworth, Wentworth iki 7th Regiment Armory.
TOWN OF LAKE, susirinks ant 46 ir Wood. mariuos iki Emerald Ave. ir
apsistos ant Emeraald Ave. tarp 35 tos gatv.
BRIGHTON PARK, OLEARINGS, ARGO, MBUiOSE PARK IR MAYWOO
D: susirinks ant 44-tos ir So. Francisco Ave. maršuos iki Aubura ir 35-tos ir
apsistos ant Aubum Ave. tarp 35-tos ir 33-čio PI.
WEST SIDE, susirinks ant 21-os ir Oakley Ave. ir maršuos iki Emerald Av.
ir 31-os apsistos ant Emerald Ave. tarp 31-os ir 33-čios gat.
NORTH SIDE, susirinks ant Wabansia ir Paulina, važiuos karais iki Hals
ted ir 18 tos apsistos ant Union Ave. ir ir 17-tos ir ten susitarę su vietine d m ,
r sija maršuos iki 29-tos ir Emerald Ave. apsistos ant Emerald Ave. tarp 30-tos ir
31-os.
UNION AVĖS ir 18-ta, susiriuks toj vietoj ir maršuos iki Emerald Ave. ir
apsistos tarp 29-tos ir 30 tos ant Emerald Ave.
BRIDGEPORTAS, susieilios ant 33 čios, 33 čio PI, 32-os gal. tarp Morgan
ir Halsted' žimdamas taipgi Aubum Ave. ir Lime St. tarpe 33-čios ir 32-ros.
SOUTH CHIOAGO, ATLANTIC, SOUTH ENGLEWOOD ir BRIGHTON PA
RK: atvaažiuos iki Union Ave. ir 35-tos ir 33-čios gatv.
PASTABA: I. Mažai, kuri draugija davė savo ženklus, risi lietuviai gali pri
sidėti prie savo divizijų ir maršuoti.
PASTABA II. Parašai nešami, divizijų, privalo but švelnus neužgaunamieji
jokios tautos, nei žmonių. Visi lietuviai privalo užsilaikyti rimtai, kad neduoti
progos iššaukimui riaušių.
PASTABA III: Visų lietuvių namai privalo but papuošti vėliavomis.
PASTABA IV: Maršalkos kolonijų privalo Subatoj sudaryti bendrą progra
mą su Gen. Maršalkų, p. BARČU, 4547 Hermitage Art. tel. Yards 145.
PASTABA V: kiekvienos divizijos maršalka, privalo priduoti gen. maršalkai
surašą dalyvavusių draugijų, su adresais jų sekretorių,
SUSIRINKIMAS SVETAINĖJE, 7th REGIMENT ARMOURY:
Svetainė bus atdara 2:30 vai. po pietų. Susirinkimas užsibaigs 7 vai. po pietų.
Žymus lietuviai ir amerikonai kalbės svetainėje ir taippat lauke.
GYVA LIETUVIŲ VĖLIAVA papuoš svetainės susirinkimą.
KAM BRANGI LIETUVA, TEGU DALIVAUJA!
Vardan KOMITETO I š 21,
į,
J. J. Hertmannavičius, Pirm.,
J. A. Mickeliunas, Rast.

CHICAGOJE,
SVAIGALŲ KLAUSIMAS
PAVESTAS TEISMUI.
Policijos viršininkas indavė
dokumentus prokurorui.

Savo keliu policijos virši VIENAS UŽMUŠTAS, KI
ninkas policijoje atlieka per TAS MIRTINAI SUŽEISTAS
sonalius tardymus. Bus išklau
Vakar paslydęs ir nesukoi*^
sinėta apie 50 policmonų.
troliuojamas automobilius ties
t
Western ave. ir Marąuette raPUSKETVIRTO MILIJONO
ad smogė į telegrafų stulpą.
DOL. KAMPANIJAI.
Žuvo Anton Chetala, 37 me
Demokratai nesuvartoję nei tų,, 4456 So Honore gat. Jam
įlaužti sinagenys. Jis mirę
vieno milįono.
Šv. Bernardo ligoninėj.
Republikonų partijos naciMirtinai sužeistas Browne
jonalio komiteto iždininkas Billings, 24 m., 4322 So. Ash
paskelbė, kad ligšiol partijos land ave.
politikinei kampanijai su tik
Sakoma ir šisai nepasveikslu išrinkti prezidentu sena siąs.
torių Hardingą išleista $3,442,
892.
PAftELPA NUŽUDYTO PO
Demokratų partijos kampa
LICMONO ŠEIMYNAI.
nijai išleista arti 9 šimtai tūk
Žinomas Chieaginis filan
stančių, ty. tris kartus ma
tropas Julius Rosenwald pažiau už republikonus.
Socijalistų
partija savo skyrė $1,000 pašelpos nužukampanijai sako išleidusi su dyto poliemono Maipool &eimvnai.
virs 18 tūkstančių dol.
. i "'• a.
Visos partijos savo išlaidas
ORAS. — Gražus oras šian
turi paduoti tam tikram kon
greso komitetui, kurs prižiūri, die ir, regis, rytoj; šalta.
kad nebūtų jokįų nelegalių
kontribucijų ir išlaidų.

Federalė grand jury vakar
paskelbė 6 apskundimus prieš
tuos, katriems prirodyta, kad
jie yra prisidėję prie svaiga
lų pardavinėjimo ir šinkavimo
Chicagoje.
. Prieš grand jury buvo pa
šauktas policijos, viršininkas.
Federalįs distrikto prokuro
ras nesenai buvo pareikala
vęs, kad policijos viršininkas
jam pavestų visus dokumen
tus, kokius jis surinkęs dary
damas tardymus
svaigalų
klausime. Tais dokumentais $veliama visa eilė policmonų.
Iškarto policijos viršininkas
buvo atsisakęs išduoti doku
mentus. Bet kuomet vakar jis
nuvyko prieš grand jury, tenai
distrikto prokurorui indavė
visus dokumentus. Ir pasakė,
PER VALANDĄ BUVO SUS
kad jis neturi noro užslėpti
nors vieną prasižengėlį. Kiek TABDYTI GATVEKARUI
vienas privalo atsakyti už sa
North Clark g., Lincoln ave.
vo darbus, pasakė viršininkas. Fullerton ir Broadway gatveDistrikto prokurorui to ir kariai vakar išryto per valan
reikėjo. Nes su tais dokumen dą buvo sustabdyti sugedus
tais visi prieš prohibiciją nu elektros mašinoms Lili ave.
sižengėliai bus patraukti teis substotyj. Negauta elektros
man ir nubausti sulig įstaty spėką. Daug darbininkų turė
jo nesmagumų.
*
mų.

PINIGįĮ KURSAS.

Svetimų šalių pinigų vertė, mai
nant nemažiau $25,000 Spalių 28
buvo tokia sulig Merabants Letn
aad Truat Co.:
Anglijos sterlingų svarui $3.48
bietuvvs 100 suktinų
1.97
J>aMjas 166 markių
.36
Vokittijea 160 markių
1.37
Prtneurijo* už $1.00
Italijos už $ 1 . 0 0

15 ir. T9
2 6 1. 7 6

i

Šeštadienis, Spalis 30, 1920 m.
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LUPIU V1Ų KATALIKŲ DlEirRAflTIS

"DRAUGAS"
SSftaa kasdien* Išskyras nedėldienlus.
FRENUMEKATOS KAUTA'
CHICAGOJ I R UŽSIEICYJE:
Metams
SSOO
fntfi
MctO • • £.ip**%:» m.t • • • 4a9v

9UV. VAL8T.
Metams
$4.00
Pusei Meta
8.00
Prenumerata mokosi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užslrašymo dienos
ae nuo Naujų Metu. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iiperkant kraaoje ar ezprese "Monsy Order" arba {dedant pinigus į
registruotą laišką.

"Draugas" PubUshing Oo.
2334 S. Oakley Ave. Chicago.
Tel. Roosevelt 7791.

ssr

Už Ką Balsuos
Darbininkai?
Amerikoje yra apie 6 milijo
nai vyrų darbininkų turinčių
teisę balsuoti rinkimuose ir ne
tinginčių pasinaudoti ta teise.
Moterų darbininkių, arba dar
bininkų pačių, kurių nuomo
nės tesiskiria nuo jų vyrų, ga
lima skaityti į du milijonu.
Tai-gį visų darbininkų balsų
2 Lapkričio galima spėti į aš
tuonis milijonus. Klausimas,
už ką jie e i s !

FEDERACIJA.

Tada beveik visi paielpinės draugijos
nariai serga, tada nėra kam lankytį ligo
nius, tada pomirtinės ištuština i&jg. Jei
tada draugija prigulėte prie didesnės or
ganizacijoj taį iš jos ifcįo gautu, paskolos.
Kitos aspa&ipines draugijos priklausan
čios prie tos pačios organizacijos padėtų
savo draugei išpildyti įstatuose pažpnėtą priedermę — padėtų lankyti ligonius.

Mažos geros bitutės didelėse Įjietuvos
giriose pasinaudoja išpuvusio nied&o
tuštuma ir joje prisidirbusios Jprių prisineša medaus. Tas ištolo kvepia. Nedora
meška nesigėdi naudotis svetiniu darbu ir
išgriauti jai blogo nedaraneių bičių namą.
Ji įlipa į medį ir siekia medaus. Sargios
Nekartą vietinės pašelpinės draugijos
bitelės ima baugiai zimbti ir darbus pa
metusios lekia avilio ginti. Pavojingi yra narys iškeliauja svetur. Ten bebūdamas
meškos nasrai. Bet bitys puola arčiausiai apserga ir neturi kam į į lankyti. Dtelto
prie sunkio, prie akių. J09 gilia meškai daugelis atsimeta nuo draugijų. Kartais
viena paskui kitą. Jos įsivelia į meškos nukeliavęs toliau nuo valdybos narys ne
kudlas ir po jomis gilia. Tūkstančiai bi- serga tik apsimeta sergąs ir ima,neteisė
*čių dirba vieną darbą sutartinai. Nors tą pašelpą iš draugijos silpnindajnas j$
meška ne vieną tūkstantį karių yra di ir mažindamas jos turtą. Jei tokia drau
desnė už bitį, tečiaus bičių sutartis taip gija prigulėtų prie Federacijos turin&os
sugilia meškos galvą ir odą, kad aštrus savo skyrių visur, tai Federacijos nariai
nagai nebeišlaiko medije ir meška krin lankytų ligonį ir pasidarytų negalima pri
ta žemyn. Nukritusi dažniausiai padve gauti draugiją. *
Jau nėra ką kalbėti apie naudą visai
sia.
Šitas girios paveikslas primena mums tautai turėti savo Federaciją. Pasitaiko
Lietuvos padėtį. Mųs tėvynėje yra me tokia nelaimė, kaip Lenkų puolimas į Lie
daus, arba šiaip naudos kvepiančios ne tuvą. Kol sušauksi visų kolonijų atstovus,
doriems kaimynams. Buvo mus užpuolę tai daug laiko praeis, o čia reikėtų tą
bolševikai ir bermontininkai. Nuo abiejų pačią dieną pasimatyti su Departamento
apsigynėme. Dabar mus užpuola Lenkai. Sekretorium arba Suvienytų Valstijų Pre
zidentu. Vienam žmogui augštas valdinin
Nuo jų galime apsiginti tiktai sutartimi.
Sutartis nėra taip lengvas daigtas kaip kas negali pavesti daug laiko, bet jis jo
išrodo. Vienos vietos ir vienų pažiūrų turi ištekti 100 tūkstančių žmonių atsto
žmonės, rodos, galėtų lengvai sutarti iš vui.
vien. Ištiesų-gi pasidaro, kad toje pačioje
Jei tūkstantis lietuviškų — katalikiš
lietuviškoje kolon. atsiranda dvi ir trys kų draugijų^ Amerikoje sudarytų vieną
draugijos visai vienokiais tikslais vie Federaciją, tai tos Fed. pirmininkas
nokia dvasia. Ir jos nesutinka tarp sa butų nuolatinis 100,000 žmonių atstovas.
vęs ir jų nariai dažnai neužsiviežia vie Jam nereikėtų ilgai laukti Washingtoną
ni kitais. Iš to kyla daug triukšmo po kol gaus pasišnekėti su Valstybės Depar
sėdžiuose, iš to nėra sutarties kolonijoje. tamento sekretorium. Mes kaltinam ASvetimai meškai tuomtarpu lengva pa merikos politiką, kad ji nevisada yra to
kia, kaip mes norėtume, bet mums reikėtų
griebti Lietuvos medų.
'Ligos ir mirties nelaimės nuolatai pra pakaltinti ir save, kad nemokame sutarti
mena pašelpimų draugijų reikalą. Jos ir kaip reikia.
gyvuoja Lietuvių tarpe Amerikoje. Bet
Jeigu visi katalikai sudarytų katalikų
toms pašeipinėms draugijoms reikėtų su Federaciją, jei visi tautininkai liberalai
daryti vieną didesnę organizaciją, kad prigulėtų prie savo sandaros, jei visi sokiekviena draugija galėtų apsaugoti savo
eįjalistai, budarai savo sąjungoje, kar
iždą nuo mirties, idant gautų pašelpą ne
laimėje, kaip pavienis žmogus gauna pa- tais prisidėtų prie Lietuvos dalykų ap
šelpos ligoje. Pašelpinei draugijai ne rūpinimo, tada trijų organizacijų vadai
laimė ateina tada, kada jos apielinkėje galėtų kalbėti laibai rimtai ir jų balsas
atsiranda užkrečiamoji liga arba epide nekartą užvaduotų reikalą mųs broliams
kovoti ginklais ir krauju ginti tėvynę.
mija.

Amerikos Darbo Federaci
jos pirmininkas Samuel Gompers sako, kad darbininkai
turi balsuoti už Cox'ą ir de
mokratus. Gompers'as visada
buvo nuoširdus darbininkų rei
" • " ~" IMI "
kalų ginėjas. Jis nepasidarė
lyvų daržan, išdavė savo Mo
kitoks nei dabar. Jeigu jis sa
kytoją, J>askui pasikorė.
ko, kad darbininkams bus g e 
Mūsų viešasis gyvenimas yriau po demokratais, tai jis Judas buvo didžiausias veid
taip ir tiki. Bet ar jis neklys mainys. Kaip kiti vienuolika ra pilnas veidmainystės. Ju
dų turime ne vieną, bet daug.
ta, tai klausimas.
Apaštalų, taip ir jis sekė Kri
Jie statosi save katalikais, nau
stų,
bet
siela
jo
buvo
purvina,
Gompers'as norėjo, kad redojasi mūsų teisėmis, mūsų
šėtono
apsėsta.
Kristus
žinojo
publikonų partijos konvencija
pastangomis, statosi
mūsų
Judo
sielą.
Jis
paskutinėje
Chicagoje 1920 metais į savo
veikėjais, dalyvauja
mūsų
vakarienėje
pasakė,
kad
vienas
platformą įtrauktų darbininkų
susirinkimuose, gražiai kalba,
iš
jųs
Jį
išduosiąs.
Visi
Apaš
norus. Konvencija Gompers'o
bet išėję laukan daro nedorą
talai
pradėjo
klausinėti,
kuris
nepaklausė. Užtatai jis repubdarbą. Jie už pinigą, už pel
iš
jų
tai
padalysiąs.
Prisišlie
likonų nemėgsta. Paskui Gom
ningas vietas parsiduoda mųs
jusiam
ir
klausiančiam
Jonui
pers'as prašė demokratų kon
priešams ir jiems tarnauja.
pasakė,
kad
tas
Jį
išduosiąs,
vencijos San Francisco, kad
Patyrimas jau daug sykių pa
kuriam
duosiąs
duoną
ir
duo
įtrauktų savo platformon dar
rodė, kad negalima pasitikė
ną
padavė
Judui,
norėdamas
bininkų pageidavimus, ir de
ti tais, kurie gražiais žodžiais
tuo
meilės
ženklu
sužadinti
mokratai įtraukė. Supranta
vienaip kalba, o kitaip mintija.
jame
gailesį.
Bei
Judas
veid
ma, kad dabar Gompers'as jau
Ypatingai daug veidmainių
turi iš savo pusės pasitarnauti mainiavo. Jis rodėsi nekaltu ir
demokratams ir darbininkų da užklausė, ar ne jis Jį iš yra mūsų organizacijose, drau
duosiąs. Kristus jam atsakė, ; S^ 0 ^- J i e sekmadieniais ryte
balsus kreipti prie Cox'o.
kad jis. Ir tada Judo sąžinė n u ė Je bažnyčion atsiklaupę
liepublikonai sako, kad jis nei kiek nepersimainė. Jis iš- «**** "Tegul bus pagarbinturi dar vieną priežastį tą da ėjęs iš vakarienbučio nuėjo t a s "> ° P° P i e t u » uė iC torngiryti. Jo sunūs Samuel J. Gom- pas farizejus ir, nusivedęs A~ i Y* susirinkiman burnoja ant
pers yra augščiausias raštve' Dievo, niekina bažnyčią, tikėm
dis (chief clerk) Darbo De
jimą, plusta kunigus vadindatoti
vien
unijų
darbininkus.
partamente, kurį valdo demo
mi juos bjauriausiais žodžiais.
kratai. Nors Darbo Federaci Mes nežinome kuomi užsibai Daugelis tų veidmainių yra
jos pirmininko sunūs ištiesu gė tas dalykas. Bet darbinin užėmę draugijų valdybų vie
užima tą augštą vietą, bet tai kų upo tat nepakelia. Nprs tas. J i e niekina, mindžioja
šiaip Cox'as ir kaipo privatis
nėra bloga. Priešingai toje
žmogus gerai apseidavo su draugijos įstatus ir veidmai
Vietoje galima pasitarnauti
darbininkais ir būdamas gu niaudami praveda nutarimus
darbininkams.
bernatorium stovėjo už nau draugijos nenaudai. Tie veidBet vis-gi per sūnų suseida- dingus darbininkams įstatus. mainiai, nutolę nuo doros,
mas tankiai su augštais demo Hardingas, republikonu kan turėdami apžėlusias nešvaru
kratais valdininkais senasis didatas taip-gi yra darbinin mais sąžines, nesykį ir visą
Gompers persiima demokratų kų šalininkas. Marion Obio iš draugiją įtraukia purvan.
pažiūromis ir nejučiomis įsi eina
Draugijinis mūsų gyveni
Harding'o
laikrašjtLs
traukia į jų įtekmę. Ta įtek ^
Star. i i
jo spaustuvės mas butų skaistus; mee daumė pastūmėja į klaidą.
darbininkai priklauso prie giau naudos padarytume BažTarp augštų demokratų da spaustuvininkų unijos ir turijnyčiai ir tėvynei, jei iš savo
bar nekalbama apie tai, jognumarį 675. Juos visus pats i tarpo prašalintume visus veid
1909 metais p. Cox statėsi Hardingas pažįstą nuo jau- mainius. Judas Kristų išdavęs
triobą savo laikraščiui mieste niausio iki seniausio. Jie gau- pasikorė. Draugijos ar organiDayton, valstijoje Ohio. Kas na algas nemažesnes negu yra i zacijos įvedimas į negarbę, į
žin kas tada pasidarė, kad jis unijos nustatyta. Todėl tos u-' purvą yra tūkstantį sykių ma
tapo apskųstas į teismą Cin- nijos nesenai buvęs surinki žesnis už Judo darbą, dėlto
cinnati
į Conimon
Pleas mas, sutarė balsuoti už Har- mųs veidmainiai to nedaro.
Court (Bendrų skundų teis ding^.
Jie net nepasitraukia iš drau
mą) Hamiltono apskričio, buk
Labai galimas daigtas, kad gijos, bet po senovei veidmai
vartojęs streiklaužių ir pastū ir kiti, nors nevisi, darbinin ni a a ja.
męs į subankrutijimą kontrak- kai eis paskui Marion TypoArtinasi metų galas. Per
torių, kuris buv 0 apsėmęs var-' graphical imion N. 675.
dešimts mėnesių galėjome pa-

MUS VEIDMAINIAI.
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tirti, kas mųs tarpe yra veidrnainiai. Ne tik patyrėme, bet
ir žinome juos. KaTra draugija
parodys savo veidmainius, ta
paliks narė katalikiškų drau
gijų šeimynos, nes įstos Ame
rikos Lietuvių Rymo Katali
kų Federacijoti, kuri jungia ir
vienija bendron Tiarbuotėn vi
są Amerikos Lietuvių katali
kų gyvenimą.
liūnas.

IŠ LIETUVOS.
TELŠIAI.
Rugsėjo 28 d. atvažiavo į
Telšius
Baltijos
Valstybių
Finansinės Korporacijos at
stovas Lietuvai
Kastantas
Norkus ir laikė prakalbą iš
gimnazijos rūmų balkono į su
sirinkusią liaudį. Plačiai iš
dėstė Lietuvos praeitį, ypa
tingai baudžiavų laikus, ir da
bartinę Lietuvos padėtį. Bagino žmones laikyti savo val
džią šiame svarbiame momen
te, ją remti ir visame kame
padėti. Jtagino rašyties į Sau
lių sąjungą ir eiti ginti Lietu
vos. Be to kvietė visus rašyti
į Ameriką savo broliams-seserims ir prašyti atsiųsti pini
£U Dalino minėtos korporaci
jos adresus.
J
Žmonės tai kalbai pritarė
šauksmu ir rankų plojimu.
Paskui įsirašė* daugelis jauni
mo į Šaulių sąjungą. Visi su
pakeltu upu grįžo į namus.
Telšių Lietuvių vyresniųjų
klasių mokiniai prašė komen
danto sutikti kurt kareiviams
vakarinius kursus.
Komen
dantas sutiko. Kareiviai džiau
giasi galėsią mokinties. Spa
lio l d. prasidėjo pamokos.
Mokyklai skirtas vienas šva
rus kambarys kareivįn^j.
Šįmet atlankė Telšius rašy
tojas Vidunas ir mokytojavo
Telšių gUnnafcijoj visą mėne
sį. Mokiniai jį labai panrylo

—.

fe nebenori be^tfaiaakyti. Te iiiiiiiiljitiiiiiMs^iJi»TiiiiiuiriitiiifiiffnitttfiiirrTfriiiinifuirtfntfr—r—'"ir-firnitiT
ėjau Vidunas šįomis cjįčjaomis
KAPITAUS $20,000 DOUERIŲ
apleidžia Telšių* manysimai
H0ME5TEAD PHONOGRAPH & VIOLIN MFG. CO.
pavasarį juos vH atjanfcyti.
Ofisai 505 E. Eiffht Ave.
Fabrikas 225 Sizife Ave.
J9 užduotis: nafcuoti atgal į
HOMESTEAD, P A .
Tilžę, rašyti ir spausdinti sa
Lietuviška susitvėrusi kompanija, d«l
Išdirbinio
Gramafonu ir Smuiku, flita
vo raštus.
kompanija susitvėrė Sausio 6-to, 1930.
Daug jis atnešė šviesos Že
Bavo narna nupirkome, naujausios ir
geriausios mados mašinerijas Judėjoms
maičiams savo ateilankyuui.
su kuriomis išdirbame geriausias Smui
kas ar Gramafonu*, su naujausiais iš
Neskaitant, kad daug mokslo
radimais ir pagerinimais ir už pigesne
suteikė, teclau dar patraukė
prekė. Kusy instrumentai grona garsiai
Ir aiškiai. Agentai pamatę mus išdirbi
prie doro gyvenimo, išaiškino
nio instrumentus prašo kad jiems paržmogaus užduotį šiam pasau
duotumem, šimtais, net ir tūkstančiais
Gramafonu, bet mes negalime daryt to
lyj ir daug, daug naudos at
kius didelius kontraktus kadangi mūsų
da mažas kapitalas tai negalima išdirb
nešė.
ti tiek dauf. Svetimtaučiai siūlos kad
Rugsėjo 29 d. Telšių Lietu
pardaotumem jiems Šerus* sako tai g a 
lėtume
pripildyt ir didiiausius kontrak
vių gimnazijos mokiniai drau
tus, bet mes matydami gera pelną ne
ge su mokytoju Vidunu ir ki
parduodame jiems šėru. Mes jei būtu
mėm pardavė svetimtaučiams Šerus tai
tais mokytojais atlankė pui
galėjome jau parduoti dešimts karta
kiausią Žemaitijos apielinkę
daugiau kaip mus pači' kapitalas. K a 
dangi mus tauta jau utgija ir yra s u 
Germonto ežerą. Ten pievoje
varginta tai mus yra priederme laiky
tis visiems kartu, ir todėl kreipiamės
pasilinksmino: žaidė žaislų ir
prie savųjų suteikdami pirma proga
dainavo Viduno išmokintas
nusipirkite šėru. Seras kainuoja 1100.00
daineles. Visi buvo nepapra
jai kas norėtumėt nusipirkt Gramafonu ar Smuiku kreipkitės pas
mumis, ne* jus pigiau nusipirksite kaip kitur nuo 21% iki 40% nuo
stai linksmi. Kaip nebus link
šimčio. Taipogi reikalaujame geru TEPLIORIŲ (arba EXPERIENCE
smi, kad puikiausia Lietuvos
PAINTHRf.)
apielinkė žavėjo juos. Čia ant
Homectead Phonograph & Violin Mfg. Co. i
kalno žaidžia jaunimo būrys
litlIlfJflIlflIlIltlIHIIitlIlIltlIlIlIltlIlIilIHIllIlIlillIlIlIlIlIlIlIlIlIililIfflIllIlIlIlilIIIiilIlT
apie tris šimtus, ten blizga
=
puikus ežeras, it veidrodis, o
ten aplink ežerą kalnai ir miš
kai. Jaunimo dainos skamba
miškais į visas keturias Že
LIETUVIS ADVOKATAS
Lurivuvis
GYDYTOJAS
TU
OsUaUTRGA*
Ofisaa Dldmisatyj
maitijos krašto šalis.
Oflaa* Ir Orr*olm« TIM*
2* fio. La SaJle Street
SatS Sosiss slalstfTS rni—«
Kambaris $1$ • Tai. Central | * f 4
Visi linksmi. Neatjaučia ne,t
ĄMŠ I V I M I VmirermtĖ Mflsto BsMsfc
Valandos: 9 ryto iki l po pie*
AVO l f lįJ I I rjt#; JBJIO
ir to, kad iš pietų audra kįla. 2Vala»dos
i*i 4 po platu; nuo 7 iki t
Wsst Sides Of^as
Nedėllomls nuo 1* lkl I.
Visi pasitiki sava valdžia ir
3101 W . M - n d Street
Twl • ! — • l * r d « M M
tikisi, kad jiems priešas ne
Kerte Dsavitt 8 t Tel. Canal I S f l
Valandos: nuo 4 iki 6 po plet ir
baisus.
Jei 'reiks, pašauks
nuo 7 iki 9 vakare
krašto gint, visi stversis gin•
ir priešą vys.
P. S.

OR. S. MIKELIS

JOHN KUCHINSKAS

i

—
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AMERIKOS RAUDONOJO
KRYŽIAUS NARIŲ

OR, 6. M. GliSER

FRisnuMuniAg.

Praktlkuoia 29 metai
Ofisas 8149 So. Morgan Ss.
&ertė 32-ro St..
Cbicago, DX
SPECJJALISTAS
Moteriškų, Vyrlgku, taipgi chroniakų ligų.

Amerikos Raudonojo Kry
žiams nariu prisirašymas bus
per dvi savaiti pradedant
* OFISO V A L A N D O S : N u o JO ryto
Lapkričio 11 dieną iki Lap
iki I po pietų, nuo 6 iki S valan
dą
vakare.
kričio 30 tai dienai. (Dėkavo
Nedėliomis
nuo 9 iki 2 po pist.
Ts4. Drsvsr 7042j
nes Dienai). Tuo laiku Rau
Telefone^ Tarsis «S7
donasis Kryžius kvies į savo
LUOTU VIS DEJTTMTAS
narių įkaičių kiekvieną vyrą
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak.
žg» A ^ » a » i » i i » . . • » • » • » > . « . » » • » - m ygg
ir moterį Suvienytose Valsti
Ssredomls nuo 4 lig 9 vakare
Telefonas Bonlcvard 91M
4*1* SO. AflHLAJTD AVBsTITSl
jose, ftiais metais Raudonasis
M M 4t-*as Gatvės
Kryžius kviečia visus svetim
mmmmmm
**
r.
•
,
• s 114 • m i .4* m m g
JUi'-TB?." "J
taučius dalyvauti narių prisi
DENTIBTAS
DIDJBLia HPAEDAVIMAS.
rašyme.
3331 South Halstcd Street
Vartotų Karų
Praeitais irmtaJa Raudonasis
Valangos: 9—Lt A. M.
1—6; 7—į p . M.
Vartotų Truck'ų
Kryžius kreipė dome tik į na
įjm — » • » ^ » » » » • • » » » » • » • • » ą ,
Ateikite
riu skaičių. Bet šiais metais
TT.
=
Subatoj ir Nedėlioj tiktai
Baudfuiaaift Krvžius bandvs su
50 karų nadidinimu nariu skaičia naJ. P. WAITCHES
Turi būti parduota
dalinti narius pagal tautų. Vi
ATTOENBY AT LAW
LIETUVIS ADVOEATA8
Vieta
sos tautos tuom rūpinasi, idant
f
Vai. Vakarais 7 lkl 9.
Tuščias Lotas
kuogeriaųsias pasekmes paro
Nedėliomis 11 iki 1.
4509
S.
Ashland Ave. Chicago, HLJ
2340 Wabasb Avenue
dyta
Phojie YnrĄk 1058
Kaina $100 ir augščiau
Jis geidžia ir tikisi paramos
Ant lengvų IšmokesČių
šios šalies Lietuvių, nežiūrint
Be nuošimčio
ar jie butų piliečiai, ar ne.
Prigulėtimas prie Raudono Tiems kurie turės gerus refeio Kryžiaus reiškia užirvrinia rences, parduosime ant
to, ką jis dabar veikia ir ką
Installment Plano
3107 So. Morgan Street
tikisi nuveikti ateityje. Jis
Be nuošimčio
CHICAGO, ILLINOIS
Teletoaas Yarūs 6082
neuždeda nė jokių priedermių, Karo Kaina
Įmokėt Mėn.
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto:
išskirus vieno dolierio mo
reikia mokės.
5 po pietų iki S vak. Nedėlio
mis
nuo 5 iki 8 vai. vakare.
kestį.
$75
$^00
25
Kur nėra Lietuvių komite 300
100
30
tų, lai Lietuviai prisirašo per 400
35 ta.'jsiff'" a m : J,S -?!LH JUL. r^=
150^
savo organizacijų raštininkus, 500
175
40
Phone Canal 257
bet kurie prisirašo per miesto "600
200
45
Raudonojo Kryžiaus skyrius 700
250
^ 50
lai pasisako Lietuviais esą, nes 800
'300
55
Lietuvis Gydytoja* Ir
visiems rinkėjams nurodyta 900
325
55
Chirurgas
rašant pažymėti prisirašusių 1000
60
350
1821 So. Halstcd Street
tautybę.
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4
Nuošimčiu nereikės mokėt
po pLet. J6 ik.i it vakare.
Ateikite anksti
% - • •
*
ATSIIMKITE LAIŠKUS.
Mes paimsime į mainus Jus u
(Prisiųsti iž Am. Raud- Kryžiaus) seną karą.
Nieko senesnio per 1912 įš"Draugo" ofise yra laiškų
Dr. L E. MAKARAS
dirbystes)
iucnis aąmenims:
Lietu v) s Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 14)900 &>. VacU^nn
Ave^
Kas Pirmesnis tas Geresnis
Monika Žiūraitis
«
Vai. 10 iki 12 ryte: 2 iki 4 po
Jui-gis Dumbrausys
Atsiminkite Vieta
piet, 6:30 iki 8:80 vakare.
Johan Pctrpszkiewiez (iš Rigos)
Reaidencija: 10588 Perry Ąją.,
Tuščias Lotas
Tel. Puilman 842
Stanislovas Bukauskas
2340 Wabash Avenue
F i lipas Lakas
A. Judikaitis
ITiJHELl AUTO C O . lllllMIIIIUiillIlUIIMIMMIlIJlIUIIIUlUllsMi
Juoz. Judikaitis
Subatoj ir Nedėlioj Tiktai
Resid. 1189 Indepeudcaice Blvd.
A. Kairaitė
Telefonas Vau Buren 294
Giedra ar lietus Išpardavimas
K. Montvidas
prasidės 9:00 išryto.
Jonas Meškauskas
"Paiaiavėjas kuris kalba JuTony Tarški
Ruimus Gydytojas ir Chirurgas
są liežuviu''
Specijalistas Moteriškų, Vyrišku
John Bnuul
P. 8. Karus galima matyti
Vaikų ir visų chroniškų ligų
J. Juzėnas
1
2
prieš pardavimą 2328 M i c h i - j p J e ^7^^N8 , "yak.
" JNedėhomls
" ~ n rM' 10—18
"3 "°
Anastazija Mastanč^uė
d.
gfcn
Avenue.
O
t
s
W
8854
6o.
BAlsted
St..
ChionpD
Adomas Valauckas
Telefonas Drovcr 9498
Atdara Vakarais
F. I?udw
uiinuiiiiiiiiiiiiiii iitifiuiiiuniiiiiu.v

Pr. C. Z. Vezelis
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m, C. KASPUTIS

• •V, - ' J M

Dr. M. Stupnicki

m. p. z, ZAUTORIS

DR. A. A. RŪTH,

Se8tadienis, Spalis 30, 1920 m.
balsas sugrįžo lygiai staiga
kaip buvo pranykęs. Pilna am
kas Lietuvai teikė;
bicijos mergaitė nuvažiavo į
Kadangi p. Vileišis yra vie Paryžių, kur tuomet gyveno
šai pareiškęs, jog iš suimamų garsus mokytojas Manuel G ar
Amerikoj Lietuvos valstybei ei a. Nuo jo ji pradėjo imti dai
pinigų neišduos Amerikos Lie nos lekcijas. Pirmas G arčios
tuvių visuomenei apyskaitos, patarimas busiančiai daininin
kei buvo nedainuoti nei vienos
o tik savo viršininkams;
Kadangi Amerikos Lietuvių gaidos per tris mėnesius. G ar
Katalikų Federacijos valdyba čiai labai patiko naujoji moki
tame mato svarbią priežastį nė. Jis gėrėjosi jos kantru ne
nesinaudoti p. Vileišio prime nuilstančiu darbu, bet j i s
tamu patarpininkavimu per nedaug iš jos tesitikėjo.Tuo pa
siunčiant pagelbą
Lietuvos ciu laiku garsus muzikas ir
kompozitorius Meyerbeer, iš
žmonėms i r įstaigoms\
girdęs ją vieną kartą dainuo
Todėl sutarta: p. Vileišio
griežtą, reikalavimą, išdėtą j o jant, susyk pastebėjo jos balse
laiške Spailio 4 d., 1920 m., nepaprasta dainos žemčiūgą.
idant visos Lietuvos pagelbai Meyerbeer labai užsiinteresavo
surinktos ir suaukotos sumos Jennes Lind talentu ir pada
butų priduodamos Lietuvos rė, kad pirmutinė jos rolė bu
vo operoje "Robert le DiaMisijai, skaityti neteisėtu.
ble". Tą operą buvo parašęs
Sutarta taipogi šios rezoliu
pats Meyerbeer. Lindžiutės žacijos ir p. Vileišio laiško ko
vėjantis balsas padarė publikai
pijas pasiųsti Lietuvos Užruhežinių Dalykų ministeriui ir ir Paryžiui, triukšmingą įspū
dį. Toje pačioje rolėje jauna
pačiam p. Vileišiui.
9. Atsilankymas kun. J . Ži- dainininkė pasirodė Viennoje,
Iiaus i r majoro P . Žadeikio Londone i r kitur miestuose,
kur vienu balsu j i tapo pri
Valdybų Konferencijom
Virš minėti svečiai savo pažinta šimtmečio žvaigždė,
trumpose kalbose pranešė, kad garsiausia dainininkė.

SVARBI KONFERENCIJA. &?££
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(Pabaiga).
5. Perskaičius l>r. J . Biel
skio laišką, rašyta Vaklvbii
Konferencijai, su įnešimu pa
skirti reikalinga, sumą pinigu
išleidimui raStų kun. Dr. Au
relio Palmieri ir atpirkimui
nuo j o jau išleistų veikalėlhj,
Valdybų Konferencija įgalio
jo kun. J . Kanlakį, varde Fe
deracijos, pakalbėt su kun.
Dr. A. Palmieri ir sužinoti,
kiek pinigų reikėtų šiam rei
kalui ir kokius jis veikalus
nori išleisti, i r tt. Gi kun. J .
Kaulakis, sužinojęs, visa tai
praneš Federacijos sekretorijatui ir paskiau Federacijos
Valdybos susirinkimas, daly
kui paaiškėjus, paskirs pini

!

r

y.

i

!

gus.
% 6. Nutarta, kad ši Valdybų
Konferencija pasiųstų nuo sa
vęs laišką kandidatams j S.
V. prezidentus, k. t. p. James
Cox ir p. Warren G. Harding.
Reikalas buvo pavestas Fede
racijos sekretoriui, kuris su
statys tinkamą laišką minė
tiems kandidatams ir pasiųs
jį kaip greitai bus galima.
Laiško tekstas:
reikalauti,
kad vienas a r kitas iš jų, pa
stojęs Suv. Valst. prezidentu,
pripažinti} Lietuvos nepriklau
somybę ir t t .
7. Didysis vajas Lietuvos
" reikalams. L. Šimutis įnešė,
kad šios Valdybų Konferenci
jos paskirta komisija surastų
atsakantį asmenį, kuris bent
laike vajaus užsiimtų visu
publikacijos darbu i r vajaus
vedimu. Įnešimas priimtas.
Darbas surasti i r pakviesti
pageidaujamą asmenį vajaus
reikale liko pavestas Konfe
rencijos Valdybų sekretoria
tams.
Kun. V. P. Karkauskas įne
šė, kad reikia visuomenei*at&
kiai nurodyti vajaus tikslus ir
duoti pilną užtikrinimą, kad
laike to vajaus surinktus pi
nigus pristatys Lietuvos pre
zidentui-, kaip greitai galima.
Įnešimas priimtas.
Kun. J . Petraitis įnešė, kad
Tautos Fondo valdyba pa
kviestų Amerikos Lietuvių
Raud. Kryžiaus Rėmėjų Drau
gijos vald. pasitarti, kaip tinka
miaus vajaus darbą pasidalin
ti i r atlikti. Įnešimas priim
tas.
0
jToliaus buvo įnešta ir nu
tarta: 1) Didysis vajus teiki
mui pagelbos Lietuvai turi

£ T *

Ši trumpa biografija butų
Lietuvos Misija Amerikoj yra
„tik-ką gavusi Lietuvos val nepilna nepaminėjus šios dai
džios kablegramą iš Kauno su nininkės aplankymą Amerikos.
pranešimu, kad Lenkai didelė
Čia liaudis buvo taip užža
mis jiegomis briaujasi į Lie vėta, kad koncertų įžangos
tuvą ir nori užimti Lietuvos ženklai buvo licituojami par
sostinę Vilnių. Taip-gi, kad duodant ir už juos mokėta
Amerikos Lietuviai .stengtųsi iki $225.00. Norintieji jos balso
priduoti finansinės pagelbos paklausyti mokėdavo pinigus
Lietuvos valdžiai, kaip grei už teisę stovėti ant laiptų tam
tai galima. Majoras P . Žadei- name, kur j i dainuodavo. Bet
kis išreiškė karštą pageidavi neilgai j i linksmino Amerikos
mą, kad Amerikos Lietuviai, publiką. Davus 135 koncertus
be skirtumo srovių, vienytųsi J. Lind sugrįžo Europon ir
ir teiktų pagelbą Lietuvai šia apsigyveno Londone, kur mirė
me svarbiame momente. Po 1887 metnose.
trumpų kalbų svečiai apleido
Jennie Lind vardas y r a
susirinkimą, o Valdybų Kon gerbiamas i r mylimas daini
ferencija nutarė pasiųsti ko ninkų širdyse, j į žmonės ilgai
misiją į susirinkimą, kuris minės, nors t o paties šimtme
buvo laikomas Spalio 7 d., čio MaKbroti, Orisi i r kiti nu
1920 m., apie 8 valandą vaka puls į užmiršimą. Jennie Lind
re, Lietuvos Misijos name.
ne vien savo balsu patraukda
Komisijon inėjo: kun. J . vo, bet lygiai savo giliu tikė
Švagždys, kun. J. Petraitis, L. jimu ir duosniu labdaringumu.
Šimutis, K. J . Krušinskas, J . BeveikvVisą pelną, surinktą iš
Šaliunas.
Amerikos koncertų, Lind ati
10. Galutinai buvo nutarta davė Švedijos konservatori
koveikiausia pasiųsti kable- joms.
grama Kaunan Lietuvos pre
Gaila, kad nėra rekordų, ku
zidento vardu iš Tautos Fon rie atkartotų šios Švedijos
do 200,000 markių Lietuvos lakštingalos balsą. Fonografai
Šauliams, i r is A. L. R. K. R. dar tuomet nebuvo išrasti. /Tik
Draugijos iždo 100,000 mar jo gražumą galime įspėti skai
kių
Lietuvos
Raudonajam tydami tų laikų kritikų išsi
Kryžiui.
tarimus i r klausydami dauge
Konferencija buvo užbaigta lio žmonių, kurie turėjo pro
su malda 7 valandą vakare. gos girdėti ją. Visi tvirtina,
Kun. J . švagždys,
k a d t a i b u v o " s t e b ė t i n a s , žap r a s i d ė t i L a p k r i č i o 1 -d., 1920
Konferencijos pirm. vėjantis balsas.''
Marg.
m., ir tęsties iki Naujų Metų.
A. J. Valantiejus,
2) Vajaus pienus sudaryti pa
Konferencijos rast. APLEISTI DANTYS PRIE
vesta Tautos Fondo -ir A. L. R.
ŽASTIM PAVOJINGŲ
JENNIE LIND.
K. Draugijos ir Federacijos
UGŲ.
valdyboms. 3) Vajaus darbas
Spalio 8-tą dieną Amerikos
turi būti bendrai dirbamas ir Europos muzikos rateliai
Gydytojai i r mokslininkai
visų trijų organizacijų.
pagerbė šimto metų sukaktu lenktyn eina norėdami išras
8. J . Vileišio, Lietuvos at ves garsios dainininkės — Je ti būdą kaip nors sumažinti
stovo Amerikoj, laiškas Fede nnie Lind.
ar išnaikinti ligų plitimą. Šioj
racijos sekretoriuL
Ši Švedijos lakštingala gi dirvoj ypatingai daug gera
Perskaičius p. Vileišio laiš mė Stockholme Spalio 8-tą, nuveikė mikroskopinė ir X-ray
ką, Valdybų Konferencija nu 1820 metų. J i buvo duktė ne mašina.
tarė, kad tas laiškas butų tal turtingų, bet mokytų tėvų. I š
Tik pastaraisiais laikais iš
pintas
Amerikos
Lietuvių mažens joje apsireiškė nepap rasta, kad dantys ir burna ga
laikraščiuose kartu su sekan rastas palinkimas prie muzi mina daugiau įvairių pavo
čia rezoliucija ir kad taippat kos. Sulaukus devynių metų jingų limpančių ligų negu bu
butų pasiųsta Lietuvos Užsie ji pradėjo imti lekcijas ir vo manyta, ypatingai širdies,
nių Dalykų Ministeriui Dr. J . ruošties operos darban. Nors kraujo, inkstų i r reumatizmo.
jos draugai pranašavo jai bliz Su pagelbą X-ray tapo išras
Purickui.
gančią ateitį, tečiaus garsios ta, kad dantų šaknyse tankiai
Rezoliucija į p. J . Vileišio
dainininkės gyvenimas, garbės randasi reumatizmo gemalų.
laišką.
vainikas supintas iš nevystan
K u r t i k dentistai
abejoja
Kadangi Lietuva yra demo čių muzikos gėlių, yra sunkaus apie dantų šaknis, ten tuoj
darbo ir vargo istorija.
kratinė respublika;
vartojama spindulius. Ne tik
Kadangi visose demokratiš
Būdama jaunutė J . Lind lo dentistams prisieina
nuolat
kai
valdomose
valstybėse šė vaikų roles. Sulaukus try vartoti spindulius, bet ir vi
kiekvienas, kad ir žemiausias likos metų, jos daug žadantis, siems didesnės praktikos gy
asmuo, turi teisės be tarpinin saldus balsas pranyko. Šis at dytojams.
kų susisiekti su pačiomis aug- sitikimas padarė daug liūdnu
Paprastai kur neprižiūrėti
ščiausiomis įstaigomis a r as mo i r širdgėlos, bet J . Lind arba nesveiki dantys^ ten ran
menimis.
nenustojo vilties, tik toliau la dasi knibždynės įvairių ligų
iB^Kadangi p. Vileišis nėra iki vinosi kitose muzikos šakose. gemalų i r neužilgo pats nelai
šiol paskelbęs, kaip jis suvar- Po keturių ar penkių metų jos mingasis pradeda jausti vidų-

130 DIENU PINIGAI LIETUVOJE
IŠMOKAMI "CASH"
Šiomis dienomis atidarėme savo skyrių Lietuvoje, kuris, tarpininkaujant Lietuvos ir Vokietijos bankoms,
pristato pinigus į visas dalis Lietuvoje, Vokietijoj, Cheeho-Slovakijoj, ir t. t. Pinigai yra išmokami teisingai ir be ,
jokių atitraukimų, būtent tiek kiek kvitą parodo. Pinigus siunčiame čekiais arba draftais ftiagal apylinkės kur
galima draftus išmainyti). DASTATYMAS PINIGŲ LIETUVON YRA PILNAI GYARANTUOJAMAS.

r3^*****^

t**********

Apart siuntimo pinigų, parduodame laivakortes ant visų linijų, kaip į Lietuvą, taip-pat ir iš Lietuvos. Kas
nori atsigabenti savo gimines ar pažįstamus, del platesnių informacijų kreipkitės tuojaus pas mus. Parūpiname
pašportus ir visas kitas reikalingas poperas del iškeliaujančių į Europą.
Padarome visokius dokumentus, aktus, davernastis, nes esame pilnai patyrę tame reikale. Esame registruoti
Lietuvos Atstovybės Washingtone, todėl ir turime pilną teisę visus dokumentus užtvirtinti.
Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai, nes dirbdami po didžiausias bankas Chicagoje pilnai patyrė
me ypatingai užrubežiniais Commercijiniais reikalais.
Tarpininkaujame norintiems pasidėti pinigų Lietuvos Bankose, ant nuošimčių, arba ir kur kitur užrubežyje.
Turime Suvienytų Valstijų pašto skyrių, per kurį galima siųsti apdraustus laiškus ir pakelius — "Domestic
Parcel Post ir Mbney Orderius. >>
Taipgi parduodame lotus, namus, farmas, padarome paskolas, ir apdraudžiame nuo ugnies.
Visais reikalais kreipkitės pas

.

PAUL P. BALTUTIS AND CO.

.

9 0 1 W . 33rd St.,

Skersai nue SV. Jurgio Bažnyčios

TELEFONAS YARDS 4669

j;

I*ASTABA: — Mes nesigarsinome tol, kol neatidarėme savo ofisą Lietuvoje. Dabar galime dastatymą pinigų
pilnai gvarantuoti.
f

CUNARD LINE

78-ta SERIJA
•

S.S. SAXONIA

Atsidarė Spalio 28-ta 1920 M.
Akcijos kainuoja J 2 ^ c . — 25c. — 50c. t moka
me 4% už padėtus pinigus ant Klesos "D."
Skoliname pinigus del pirkimo ir budavojimo namu
su lengviausiomis išlygomis.
Draugijos ofisas atdaras kas diena.

Išplaukia Tiesiai Į

HAMBURGĄ
Kambarėliai
Su $5.00 K a r ė s Taxu

Keistuto Paskolos ir Budavojimo
i Draugija No. 1
840 West 33-rd Street

$180.00
N

Trečia klesa tiesiai į Hamburgą,
$125.00
Trečia klesa įEitkuuus per Hamburgą . . $130.00
Su $5.00 K a r ė s Taxu

Telefonas YaiA 2790

(

Atsišaukite į arčiausia CUNARD Agentą

*

\

Carter's Little Liver Pilis
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba

prlržoMtiiiii

*'•**»•

IO

Vaistas Kuris

OE:

MELBA
yhe.

*»«»**

CARTERSf Rrikalingas Visiems

CIQO.7-

10*

ST&AIGHT

Si

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras.

Tikras t a r i pasirašymą-

Maža P i g u l k a
Mažas Dosas
Maža K a i n a

yra

STPAKJHT

P a k l a u s k savo k r a u t u v n i n k o — B e t jeigu
krautuvninkas neturi—rašyk mums.
libiUkuulti
"*WB»

m**

CARTER'S IRON PILLS
^ ^ '

. J u m s pagelbės, pamėginkite

a

12

flOTHEI
SlZES

EŽ!

I. LEMS CIGAR MFG.

Largest (ndependent Cįgar Facfory inthe Worid

==555\

PRANEŠIMAS

Dr. M. T. STRIKOL'IS I

ggi

DIDŽIAUSI* Į ĮETUVlSlU KRAUTUVE nHICASOJE

Lietuvis Gydytojas i r C h i r u r g a s
P e r k e l i a ofisą į People Teatrą
1616 W . 47th St.
Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8
r a k . Nedėl. 10 iki 12 ryte.
Res. 2014 W. 43rd Street.
Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 263 >

VAKARINĖ MOKYKLA

* f t * * i . 4U8BN KO^CUKIIIA

NfcMOKESI PINIGUS BEREIKALO

Lietv. kalbos, rašymo, aritmetikos,
anglių kalbos ir t. t. Seredos i r Pėtnyčios vak. 7:30 iki 9:30 Dievo Apveizdos P a r a p . Mokyklos kambariuo
se, a n t 18-tos gatvė.

rių suirimą, bet nesusipranta
ant tiek, kad -prižiūrėti ir šva
riai užlaikyti dantis ir bur
ną.
Tonsilai taip-gi daugelyje
atsitikimuose būva priežastim
vidurių suirimo.

^srsl*

CO.NEVMK.NJ.

Musę krautuvė—viena i i didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausia, kainą, kur kitur taip negausi.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokiųtikreikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
muzikališkus instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlawski
4632 8c, ASHLAND A VE.,
CHICAGO, ILL,
Telefonai: DBOVEB 7309

imtu

1
$100.000.00 Už UETUVCC L * ! ? ^
, New Jersey $6,650.00 „ *
Kad paskubinus išliuosavimą, Tėvynės, Lietuvos, iš ne Newark
$2,000.00
—
sančių vergiją, polanderių; Elizabeth
2,000.00
_..
kad paliuosavus širdį-Vilnių, Harrison
800.00
kurį užgrobė alkanų vilkų Paterson . .
300.00
300.00
gauja, po vadovyste kokio ten Bayoiine . .
Jers
300.00
Zelgowskio; kad parodžius , «y AK*
200.00
• ••
pasauliui, jog mes nenuleisime T r e n t o n
Kearney .
200.00
rankų tol, kol nepaliuosuosime
Lindėti
..
100.00
mūsų sostinės Vilniaus, tat tu Bloomfield
100.00
•
rime trumpu laiku sudėti di Camden .
100.00
...
delę sumą dol., kad mūsų ko Burlington
100.00
•
vojanti karžygiai turėtų kuo Cliffside .
50.00
apsivilkti ir visu kuo butų Hobokcn .
50.00
Riverside
kaip pridera aprūpinti.
50.00

Į*

•

j»

Kad pasekmingiau aukų rin
kimo darbą galėtume varyti,
žemiau paduodame, kiek kuri
kolonija, maždaug, turėtų su
rinkti Tautos Fondan aukų
LIETUVOS LAISVES APGY
NIMUI.
Connecticut $6,950.00
Waterbury
Hartford
New Britam
New Haven
Bridgeport
Ansonia
So. Maneheater
Meriden
Paąuonoek
Manchester
No. Manchester
Naugatuek
Union City
Thompsonville
Tariffville
Walingford
Washingtoii

v

$1,400.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
500.00
200.00
150.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
:
75.00
50,00
50.00
25.00

Massachusetts $8,150.00 ..

•

*

4*

\Voreester
Boston
Montello-Brockton
Cambridge
Lawrenee
Lowell
Athol
Norwood
\Vcstfield
Gardner
Wcst Lynn
Haverhill
No. Abington
Hudson
Roxbury
Orengc

$2,000.00
2,000.00
1,000.00
500.00
500.00
500.00
300.00
300.00
300.00
100.00
100.00
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00

'..

Ohio $3,400.00
Cleveland .
Dayton . . .
Akron
Voungstoun
Allianee . .
Cincinatti .
Bedford . .

25.00 S t r u t h e r s .
Columbus .

Washington Depot

t -

We*st Pullinan.
Collinsville . . .
Kcvvanee
Mclrose P a r k . .
So. Chicago . . .
W. Prankford.
Roekdale
Kankakee . . . .
Livingston
Moline
Aurora
Beekemeyer
Georgetown
Benton . . .
Peoria
Harvey . . .
St. Charles
Pana

400.00
300.00
300.00
300.00
200.00
150.00
150,00
150.00
100.00
100.00
100.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

'

Wiimerding
Wyoming
Carbondale

Pranešimas!

100.00
100.00
100.00

Castel S h a n n o n

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
SO.OO
50.00
50.00
50.00
50.00

Charleroy . . . .
Ookburg
Coddy
Bxport .. . . . . .
Byuon
Hudson
tvanhoe
Larekville ..
Laek No. 3 .
Loupurex > > . . . . . .
Comierton
• •.

Vandergrift Heights .
Tuskafora
....
Palmerton

Baltiko Valst Atstatymo Korporacija

>.
>

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
< 50.00
• 50.00

nuo šio laiko SUSIVIENIJO ir visus reikalus ves sykiu po vardu

"BALTIC STATES DEVELOPMENT CORPORATION"
35 South Dearborn Str., Chicago, III. Vidurmiestyj
Kas turėjo reikalus su Baltic Consultation Bureau Inc. tai taippat ir ant toliaus galės tęsti vedima rei
kalu po to pačiu adresu 35 & Dearborn str. Chicago, Hiinots, bet su geresniu patarnavimu k atsakomybė,
nes ta {staiga yra korporacija su įgaliotų kapitalų $50,000.00 ir suorganizuota pagal tiesas Vai. Illinois.

Užduoti. Korporacijo. Yra:

$2,000.00
200.00v
•..
150.00
100.00

y i

KALĖDOS ARU — ŽIEMA ATEINA - RŪPINKITĖS SAVIŠKIAIS

Wisconsin $1,900.00.

$2,000.00
400.00
300.00
300.00
200.00
50.00
50.00 G a r y

50.00 I n d i a n a

$ 600.00
300.00
300.00
300.00
200.00
200.00

Indiana $800.00
\
Harbor

$

is

400.00
300.00

50.00 Hammond
50.00
AVesternport
50.00
Pennsylvania $32,300.00.
New Hampshire, $400.00.

Siifddte piaigu, Telegramų arba per Money Orderį. Dabar puūgai atpigo, todėl b i t e . p a s i a u t i proga.
Mes Siunčiame Pagal Pigiausią Dienos Kursą. Tėmykite pinigus išmokėtus Lietuvoje. Mes turime resytes
žmonių žemiau paminėtų, prisiųstų mums iš Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko. Visokius patarimus dykai

Išmokėta: Bron. Ge

Pinigai išmokėti:
i Dikšui 25,000.00 auksinų.
ui 100,000.00 auksinu.

Marijonai Valantėjenei
Antanai Bataičui
Jonui Banevičių
Elzbietai Mizerenei
Veronikai Šeitakauskienei
Kazimierui Šimkui
Antanui Šimkaičių
Jievai Montvidienei
Jonui Mironui
Onai Žogienei

Jonui Doraičui
Kazimierui Mužui
Jonui Japkinui
Valerijai Meškenei
J o n u i Kukienui
Vincui Palčaičui
Jdnui S&jnuoliui
Viktorui Knivai
K m iiijai Grcblauskaitei
Marijonai Radavieenei

L

.

Shenandoah
$2,000.00
Mahanoy City
2,000.00 Manchester ą
200.00
•
Nashua
200.00 jiiiiiiiiiitiiiiiiiiiirfiiiiiiiiiiiittfiitffiiiiiiiiiitsiiiiiiiiiitiiatflfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiintiiiim
Philadelphia, Šv. Kazi
. . . . . . . . . . . . . .
miero parap
2,000.00
' PUonc Boulevard 491
Hill City
$ 50.00 E
Pittsburgh, Šv. Kazimie$ 300.00
, ro parap
2,000.00 So. Omaha
Scranton
2,000.00
s
Kansaa City
$ 200.00
Specijales Columbia E 2 Grafa- r
Kingston
1,800.00
$ 200.00
Pittston
1,800.00 St. Louis
nola su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2
Wilkes-Barre
1,800.00
Grafonola
su
12
rekordų
$56.50.
Lewn8ton
$ 200.00
Pittsburgh, Šv. Vincento
Cash ar ant isniokesčio. Naujausi lietu
Rumford
50.00
parap
1,100.00
viški rekordai.
50.00
Homestead
1,100.00 Oakmont, W. Va
DideUune pasirinkimo auksi
50.00
Forest City
1,600.00 Thomas, VV. Va
niai laikrodžiai, deimontal, žie
Mt. Carmci
1,090.00
200.00
dai ir kiti auksinai dalykai.
W . Fichburg
50.00 Minereville
1,000.00 Provįdence, R. I
Brighton
50.00 Plymouth
1,000.00 Sioux City, Iowa
4537 So. Ashland Avemie
250.00
Bridgewater
25.00 New Philadelphia . . . . . . 1,000.00
Cedar Rapids
150.00 =
Chicago, IU.
Middleboro
25.00 Hazleton
1,000.€0 E. Arlington, Vermont..
50.00 HiiiiiiiiiinitiiiiiiiiiiimiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiit
Newton Upper F a l l s . . . .
25.00 Girarciville
500.00
Greenfield
25.00 Du Bois, . . .*
Kazys J. Krušinskas,
500.00
Mattapan
25.00 Donorą
500.00
T. F. sekretorius,
Northampton
25.00 Tamaąua
400.00
222 So. 9th St.,
Easton
400.00
Brooklyn, N. Y.
New York $10,550.00
Shajnpkin
300.00
Brooklyn Kar. Aniolų
Luzerne
300.00
parap.
$1,200.00 Duryea
200.00
j >
Apr. Pan. Šv.
Pottsville
[.
200.00
Per Anglija
parap
1,200.00 K. Vandergrift
200.00
>>
Acąuitania
Lapkr. 23
Šv. Jurgio par.. 1,000.00 Frieland
ADVOKATAS
:
200.00
Ofisas Didmiesty j :
New York
1,000.00 Wanamie
200.00
Trečia Klasa kainuoja
29
South
La
Salle
Street
Rochenter
1,500.00 Ashley
.
150.00
Hamburgą
$125.00
Kambaris S24
Ainsterdani
1,800.00 Bentleyville
150.00 i
Telefonas: Central 63f0
LkPojn
$145.00
Binghamton
400.00 Duąuesne
150.00
Pridedama $5.00 Karės Taxu.
Niagara Falls
400.00 Oilberton
150.00
Albany
300.00 Reading
150.00 g Vakarais, 812 W. 33rd St. 1
Atsišaukite į arčiausia
Telefonas: Yards 4*81
Maspeth
300.00 Coaldale
150.00
Cunard Agentą.
Blisville
'....
300.00 B t Clair
150.001
Utica
200.00 Bridgeville,
150.00
Sehenectady
200.00 Fraekville
100.00
KAM KENTĖTI?
-Portehester
150.00 Braddock
300.00
;..
Ratimatizmo, neuralgijos ir raumenų
Troy
100.00 Breslow
,
100.00 gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su
Sold orerrorhetB by funiinir<? dodote
Buffalo
:.
100.00 Cumbola
wd deparfment storęs 100.00
Rome
100.00 Dįckson City
100.00
Watervliet
50.00 Old Forge
100.00
Vaizbairaklii Q*N«. & T. Pat ^ | M .
* I I
Elmira
50.00 Shaft
Žiūrėk,
^d
gautum
tikraii-gartujį
per
* '
100.00
«N6tĄNDE^ SVRfNC BEO CO.
įl0W^Uk -BrooUyn - Chlco&»
Jiugia.
...*ip5o.«ttfl.
Bronx *,•
100.00JAlleįheny
!
100.00
Eefaalauk, *&&#& l^ftro (Ancktr)
Yonkers
100.00 Elizabeth
*.....'
100,00

Ashland Jewelry Music Store

•

Katrinai Jankauskienei
Julijonai Paulauskienei
Benediktui Žykui
Adelijai Rašimiutei
Anasrtasijai Aleknai
Elzbietai Širmulienei
Juozui Pastoraičui
Mikalinai Sadauskienei
Aleksandrui Kasininkių i
Emilijai Gaubaitei

•

mm

S

I

•

m

* NIN-BFBia 4>

\

*

Katrinai Liberienei

Domininkui PanuŠkai
Kapitonui Jonui Milašiui
Anelei Šileikytei (duktė Jur
gio Šileikos)

i

ANT

TEISĖJO PAVIETO TEKMO

i i FRANCIS X. BUSGH
ANT

VALSTIJOS ADVOKATO

i i MICHAEl L, IGOE
\

HAMBURGĄ IR LIEPOdU

-3Bi:;

Onai Zdanienei
Barborai Gedutis
Marijonai Taparauskienei
Antoninai Purvindrienei

Išrinkimas žemiaus paduotų kandidatų pagelbės
ir prisidės daug prie pagerinimo dalykų Gty
Hali:

i

V. W. RUTKAUSKAS

•

*

Kad Ir IZsi Republikonu Balsuok Už Šiuos
Demokratus

CUNARDLINE

8

"

Siųsti prekes į Lietuvą ir atgabenti juos į Suvienytas Valstijas.
Atstovauti Pirklines ir Finansines Įstaigas Lietuvos ir Amerikos.
Atstovauti Laivu, Bendroves ir pardavinėti LAIVAKORTES.
Atgabenimas iš Lietuvos žmonių ir parūpinti jų, dokumentus.
•
Pirkimas ir Pardavinėjimas ŽEMĖS Lietuvoje.
Padarymas visokius dokumentus į Lietuvą ir dėl vietinių reikalų.
•
Kiekvienas kas ves savo reikalus BALTIC STATES DEVELOPMENT CORPORACIJOJE" TAI VISUO
MET ras tikriausi ir greičiausi užganėdinimą, nes korpo racija vedama atsakančių žinovų šių reikalų.

Detroit, Šv. Jurgio par.. $1,000^00
'»
West Side
500.00
Delroy
500.00
Grand Rapids
1,000.00

iMnosha
sheboygan
Raeine
Milvraukee
Pout ^ a a h i n g t o n
Xew London

BALTIC GONSULTATION BUREAU

<

chigan $3,000.00

'

Baltic States Development Corporation ir

i

Maryland $2,450,00.
Baltimore
Curtis Bay
Luke
We*ternport

— _ .

"

100.<GG
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100,00
100.00
100.90

Illinožs $23,000.00
. Tai-gi, brolau ir sesutė,
šiandie atėjo valanda, kada tu Chicago, Bridgeport . . $3,000.00
rime pasiaukoti mūsų tėvynei.
Town of Lake
3,000.00
Jei dabar nestosime į Lietuvos
18-ta gatvė..
2,000.00
gelbėtojų eiles, atminkime,
Cicero • • • . . . . 2,000.00
>t
kad prakeiks mumis mūsų ai
Brighton P a r k . 1,800.00
•
niai nešdami polanderių vergi
Roseland
1,600.00 Swoyere
West $ide
1,500.00 Glen hy(m
jos pančius. Nes mes galėdami
North S i d e . . . . 1,200.00 Portage ..
nestojome jų apgynimam
s
.....
Waukegan
1,000.00 Middleport . . . . . . . . . . .
Kad neužsitraukus atsako Roekford . . . . ' .
800.00 Monessen
mybės už Lietuvos likimų, ne Westville
'...
700.00 Moon Run
atidėliokime nei valandėlės. ' Chicago Hoights
700.00 Nanticoke
S
Stokime pagelbon mūsų nar Springfield .,
600.00 Rhone
E. St. L o u i s . . .
suoliams.
500.00 So. Carbondale
>?

«

Ellgworta
Exeter -Boro
Galizin
Hastings
Inkerman
Kulpmont
Minore Mills
Morgan
Parsons
Port Grįffith
Vandergrift
Wilson

Šeštadieni*, gpalfc 80, 1920 A

TRUSTEES SANITARY DISTRICTO CHICAGO
(2 turės būti išrinkti)

i

x

i ) r \ J , GARR
[ J MICHAEL BOSENBERG
i J THOMAS M, SULLIVAN

J u pasisekimas reiškia teisingą balsavimą, apsau
ga IIUQ politiško grafto ir teisinga kontrolė Sanitary Distrikto fondų.
šie Kaa4idatai yra perstatom į per
The

lu<tependent-Repuplican County CoouaiUee
Morrtson HotPl, Chicago

John S. MMler, Jr„ Chmn.
Misa Harriet Vittum Sacy.

—.

George I. Haia*t. CIHML Fi«. Gvm.
Myron E. Ad&ma, Orgn. Cattt.

j ^ š t a d i e n l s , Spalis 30, 1920 m.

I

DRAUGSS
"***Hk

"•••••'*•••»••••»,».

• » • • • '

Lab. Sąjungos 17 kp, .. 1O0D0
Uršulė Milkintienė . . . 100.00
Pusę (50 dol.) įmokėjo S.
L. R. K. Amerikoj.
Pasižadėjo būti garbės na
riais: kun. A. Balinskas, P.
Savickaitė, L. Vyčių 38 kp.
Sekantieji aukojo našlaičių
prieglaudos namui: J. Vitkus
$7.00, S. Jocius $5.00, S. Džiugis $5.00. J. Armonas $1.50.
Po 1 dol.: P. Žemaitis, K.
Leščauskis, J. Žubrickis, B.
Jenkauskis.
Laukiame kada prisidės dar
Šv. Onos Moterų dr-ja, Jau
nų Mergaičių dr-ja ir A. L.
R. K. Darbininkų Sąjungos
80 kp.
Var.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiitfiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiEiiiiiiiiittiitiiiiiiiiiitiiiiiiutiiiiiiciiifiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiitiiiiiiiiiiiiiffiif-fiiiiiiiiiiiifiiiiiriiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiitt

JLIĘTUVIAI AMERIKOJE. I

PUIKUS TEATRAS IR BALIUS

ROSBLAND LIETUVIAMS. | M i - kartus ypatiškai kalbėti
Jis sakėsi m y l i n i s Lietuvą,
Lenkai išsižiojo praryti Lie esąs priešingas Lenkų dar
Statoma Scenoje Penkiuose Aktuose Drama — Tragedija
tuvą! A r leisime jiems sotin- bams.
ties mūsų kūnu f Jei ne, tai
Dabar-gi, kada visi protes
pakelkime balsą, kad girdėtą tuoja, jis vienas tam prieši-'
visas pasaulis. Mūsų broliai nas. Matyt, jam trųksta vie
miršta už tėvynę!
Lietuva no šulo, ar gal jau tik vienas
šaukiasi pagelbos.
beliko ir tas sukrypęs.
SCHOOL HALL SVETAINĖJE 48-th ir Honore Streetg
Buvusieji Amerikos armijos
Prakalbų papuošalu buvo
kareiviai, pageidaujama uni daina: "Lietuva brangi, mano
Pradžia 5:00 Valanda po Pietų
į*
kurią
formose,
Roselando,
West t ė v y n ė " (, Vmaičio),
GERBIAMIEJI JR GERBIAMOSIOS!
Pullmano ir Burnsidės apie- padainavo soio p-lė L. AbroVisi yra kviečiami į šį Iškilminga Balių ir Teatrą, iš apielinkės Lietuviai ir Lietuvaitės, vaikinai ir merginos,
linkių, visi eikime pagelbon maitukė, pritariant pijanu A.
seoi ir jauni, be skirtumo atsilankyti, o pilnai busite užganėdinti, nes tas teatras bus vienas iš puikiausią teatrų.
Lietuvai pakeldami savo bal Mondeikai. Savo maloniu bal
Nepamirškite, kad tas veikalas yra pirmą kartą lošiama* Chicagoje. Tai-gi esate visi kviečiami koskaitlingiauseliu
ji
žavėte
žavėjo
visus.
są skaitlingu išėjimu j de
siai atsilankyti į vieną ta gražiausį vakarą.
Kviečia visus L. D. R.
Gausiu
delnų
plojimu
buvo
monstraciją su Lietuvos ir ALIETUVOS NEPRIKLAU
iiiiiiiitiieiiiiiniiiiiitsiiEsisiiiiiiitiiiisiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijis iiuiiiiiiii<mii!iaiiiiiiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimriii&
antru
kartu
iššaukta.
merikos vėliavomis sekmadie
SOMYBŽS ŠALI
Po
to
choras,
vedamas
p.
nį, Spalio 31 d. ant gatvių, o
IBUH
NINKAI.
padainavo:
paskui į Strumilų svetainę, A. -.Mondeikos,
Lietuvos Nepriklausomybės Ša
I
158 E. 107th St., Roseland,| " E i n a g a r s a s " ir " K u r bėga
baigta lininkų Sąjungos Centralė valdy
UI., 1 vai. po pietų, kur bus .Šešupė' \ Prakalbos
ba, tai yra, pirmininkas J. P.
perskaitytos
telegramos
iš Lietuva, Tėvynė mūsų.
YVairehes, pirai. pajc. M. Vitartas
Aukų surinkta $126.96.
•
Lietuvos. Bus žymus kalbėto
Braddock, Pa., rast. V. A. Kerse•
Aukojo: Kun. A. Deksnis
jai Lietuvių ir Anglų kalbose,
vieius, Seranton, Pa., rast. pagel. •
bus išneštos rezoliucijos ir 10 dol.
A. Ę. Mūras, So. Boston, Mass.,
. . — _ ^ — . —
—
Po 5 dol.: A. Talačka, J. iždininkas V. Jancaitis, Forest
protestai prieš begėdžius im
perijalistus Lenkus. Šis mūsų Blažys, J. Baratinskas, . A. City, Pa., direktorius V. Čeka
žingsnis, tai tikrai bus balsas Dirvaitis, J. Šuika, Pr. Judis nauskas, Worcester, Mass., direkt.
i
Halsted Str. tarpe Sigmos ir S2-ros Gat.
į visą pasaulį.
ir L. Dakauskas.
V. Jusaitis, Mahanoy City, Pa.,
Pradiia 7-tą Valanda Vakare
direkt. O. T. Krizanauskienė,
J. Banis 3 dol.:
Todėl Lietuviai ir Lietuvai
!
Kviečiame visus be skirtumo kaip jaunus ir senus ant šio mūsų iškilmingo vakaro, šitas vakaras yra labai svar
Shenandoah,
Pa.,
direkt.
M.
Vi'
Po
2
dol.:
A.
Gnežinskas,
A.
I
tės, stokime tėvynei, Lietuvai
tartas, Braddoek, Pa., direkt. V. I
bus nes bax paminėjimus Simono Daukanto Gimimo dienos. Taigi visi kviečiami kaip draugijos taip ir kliubai ir
visi kas tik gyvas pagelbon. Blaškys, A. Kvetkauskas, A.
A. Kersevieius, Seranton, Pa.
pavieniai atsilankyti, o mes atsilankančius svečius kogeriausia užganėdinsime įžanga visai pigi Kviečia S. D. Dr.
»
Padėkite į šalį smagumus, ba Monde!kienė, O. Brazaitė, P.
lius, žaislus ir barnius. Padė Mąižėtis, ir J . Kluonis.
CICERO, ILL.
Po 1 dol.: P. Nemunaitis, K. j
kite į šalį ir partijas, o buki
te tą dieną Lietuviais, lietu Skarulis, A. Saladka, A. Bum
g
Tol. t a n a i 6222
Didelis
mass-mitingas
Lietuvių
#
bulis, A. Bernotas, S. Šukys,
viais visi.
DR. C. K. CHERRYS
J. Čėpla, J . Jesevičius, Jonas Rcpublikoniško Kliubo bus šian
Lietuvis Dentistas
Rengimo Komisija.
Jesevičius, V. Kuran4,avičius, die, Spalio 29 d., 8 vai. vakare, 2201 West 22-nd & So. Lenritl SteJ
Siunčiame* piningus Lie
Jono SJabežio svetainėje, 4837 14th
Chlcago.
V. K r i š č i u k a i t i s , O. Šležaitė,
Lenkų Veržimąsi Lietuvon
WAUKEGAN, ILL.
St. Bus kandidatai ir kiti kalbė V a l a n d o s 9 : 3 0 A . M. t o 12 N.<
tuvon, prisiuntimas užtikP. Balčiūnas, A. Tai manas, L. tojai. Moterys specijaliai pakvie
1:00 P, M. to 8:00 P. M.
rintas.
Abromaitis,
I.
J.
Kurantavičiamos.
Komitetas.
Šeštadienyje, Spalio 30 d.
Viptoria Teatre, 3525 Cedar St.
Inšuruojalne nuo ugnies, {
VVaukegano Lietuviai rengia čius, M. Draugelis, S. JurkšaiMaršavJmas nuo Šv. Franciškaus Liet. Parapijos.
namus, rakandus ir auto
S. FABIJONAS
Tag Day Lietuvos našlaičių J tis, M. Grebliauskas, A. Žič- 8«T o l . B o u l c v a r u 4 5 9 8 p r o v e r 8 1 4 * ! A. P E T U A U S
Prasidėt; 1-nia vai. po pietų,
mobilius.
A.
PETRATIS
&
CO.
naudai. Aukos bus renkamos kus, A. Rusinauskas, O. KizDr. V. A. SZYBfKEVICZ
kviečiame Ex-Kareivius su uniformom^ ir visas apie
Mortgage Bank
Parduodame namus, sko
laitienę,
M.
Giedraitis,
A.
A| Lietuvi*. Gydytojas, Chirurgas ir
visame YVaukegano mieste ir
KKAL ESTATK—OTSLKAMCK
linkės draugija^ kaip West Hammon<l taip ir East € h i Akudera*.
bromaitienė,
J.
.Matulionis,
P.
liname piningus.
North Olricagoje. Viskas jau
European American Bureau
3203 S. Halsted St. Chlcago.
cago ir pavienius dalyvauti minėtai Deincnstracijai.
Siuiu'ia tNnlffu*. Parduoda
prirengta ir laukiama tos die Muraškas, P. Kamsickas, J. Ą. iVaiandoa:. 10—12 Vk ryto 1—2 ir-Evaldas & Pupauskas
Ijiivokortes
nos. Visos rinkėjos paskirtą Dielinikaitiš, J. Vaičiūnas, M. j 6—8 vakare Ned. 10—12 16 ryto. •
840 W. 33rd Si.
&<>TAItUl.6Afc
valandą sueis vienon vieton, iš Vaičiūnienė, A. Danisevičius,
i 80f W. »5th Str.
Chica«o, UI.
Yards 2790
P.
Kurlenskas,
J.
Kvetkaus
T<"Iei»bone
Botil«*var«|
*11
kur pasiskleis po tuodu miestu.
^ • • i m » « » ' » » » « » » « « « « > » » f t
kas, J. Karsokas, O. JankausDR. S. BIEŽIS.
Lietuviai prašomi ypatingos
kiutė, A. Kemera, J. Barštis,
LIETUVIS GYDYTOJAS
m*mm—m
paramos aukomis ir darbu.
III ( HIHI RG A.S
J. Pinkius, A. Stankevičius, S.
2201 Wcst 22nd
N'es gražiausias tikslas yra
Barto, A. Margelis, O. Slibins- Tel. Canal 6222
šelpti našlaičius.
Stroet
BEETHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo m e t a s . .
kienė, U. Brazaitė, J . Štaras, Bes. 3114 W. 42nd
Paveldėtojai HVSSIAM ABt£BICAV JJME
Tel.
McKinley
4 98S JJj
X.
f
I
I
.»
H
.'
,
u
II
i
•
.
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m.
—*e^m
Aleksaitis, A. Jarušavičius,
Mokinama įvairių muzikos šaky. Užsirašyti galima bile kada.
Tiesus Pasažieriams Patarnavimas iš
rr
d. Norkevičius, Iz. Adomai
3259 South Halsted Street
Chicago, IH.
GRAND RAPIDS, MICH.
iUIIIUlUIltlIlIlISIIIIillIlIlIlIllilIlIlIlllIIIIII
Telefonas Boulevard 9244
tis, J . Turuta ir J. Kamsic
ŽTel. Canal 257
kas.
Į NEW YORK ir sugrįžtant
^
Vietos R. K. Rem. D r-jos
DR.
C.
K.
KLIAUGA
i
!>i
1
platesnių
jul'onuadjų
kreipkitės
1
Š. Š. Petro ir Povylo Drau
DENTISTAS
valdyba gavusi telegramą nuo gija rendos už svet. 3 dol. ne
A. E. Johnson & Co. Generaliai Pasažieriniai Agentai
1730 So. Halsted Street
I DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ
Centro pirm. kun. J. Petrai ėmė, bet aukojo L. R. K. Tai
Chieago, Iii.
55 Broadway, New York
•
čio, sekmadienyj, Spalio 17 d. draugija,
v a l a n d . : 9—12 ryta, ir 2—9 vak.S
kuri
daugiausia SIMIIIIIIIIIIIIIIIftlIIIIlllllltMiilHUlIiftlUUIlI
Arba mustj autorizuoti agentai.
Š. Š. Petro ir Povylo dr-jos prisidėjo prie paromimo vie
Z=Z3E
5 Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios
svet. surengė prakalbas.
!t,. !,. •
i
mini
nuiui
IIIU
tinės par. ir Lietuvos šelpimo.
- mados $8.50 vertes už $6.00. Turime
Vakaro vedėjas p. J . Vai
P.p. J . Akamavičiai, pas
čiūną^ pakvietė Š. Š. Petro ir j kuriuos buvo apsistojęs sve
nuo $5.80 iki $14.00.
Povylo parap. chorą atgiedo čias, kalbėtojas K. M. Žukaus
1900 8. Halsted Str.
ti Tautos himną.
kas, nieko neėmė.
Tel Canal 2 U *
- 4719 S. Ashland Av. Chicago
Valandos: 10 ryto Iki I vakare
Pirmas kalbėjo gerb. i kle
Aukos pasiųstos Centram
Iš Ncw Yorko tiesiai |
Gyvenimas
bonas kun. A. Deksnis apie
Vardan mūsų brolių, liejan
28J1 W. G3r<> Str.
» ' •
i"——
Vilniaus istoriją, nuo jo įkū čių kraują už tėvynę, vardan
Tel Prospcot 8456.
JIIHIIIIIIIIIIIIIII(llllllllltlfllllllllI!!IMIIIIIIIIIIIIIIilMlillUIIIIIIUIIIilllilHIIIIIIIIIIIIII
rimo iki šių dienų ir kaip Lietuvos našlaičių,
aukoto \iiMiMiiiiiiiniiiBmHMumiswa iiuiuuiiuiuiiuiiuuyu^
11 Diena Lapkričio
Lenkai begėdiškai neteisingai jams širdingas ačių.
•
jį savinasi.
Ragino visus
liam!)arcliai į Rrcmcn uuo $185 Iki $210 f Daiizig $200 iki $225
J. S.
&rct':ia UUasa į Brcmeii $120 | Danzig $130
kiek kas gali aukoti.
S. D. LACHAWICZ
Kares Taxai $5
/
t
LIETUVYS GRABORIIS
KENOSHA, WIS.
Antras kalbėjo svečias p.
Patarnauju laidotuvėse koplgiausla. Rei
Atsišaukite j
kale meldžiu atalftauktl, o mano d a r b u |
Dabar kol kurias yra žemas.
bugite užganėdinti.
K. M. Žukauskas iš Chieago,
U. 8. Mail Steamship Company Inc.
2314 W. 23rtl PI.
Chlcago, UI
U. C L A l f i 8 E ¥ I l S ii Co. Genpralc Vakarine Agentūra
111. Jis nurodė mūsų tėvų, Iš A. L. R. K. Lab. Sąjungos
Mes persiunčiame pinigus per Lietuvos
Tel. Canal 2190
, 100 XorU» La baUe istreet, Chlcago, 111.
17 kp. gyvavimo.
*
brolių ir sesučių vargui, jų
Pramonės ir Prekybos Banką — kurie išmo-JJ
~^l.
pasišventimą už tėvynės lais
k$ pinigus greitai.
Žemiau telpa surašąs drau
vę. Karštais žodžiais ragino
Parduodame ir perkame Markes, Rublius
Telefonas Puilman 856<
gijų ir pavienių, kurie yra
gelbėti tėvynę aukomis.
•••liPBI
Dr. P. P. ZALLYS
ir kitų salių pinigus pagal dienos kursą.
Pagaliau p. J. Vaičiūną* per Lab. Sąjungos garbės nariais
Lietuvis Dentistas
REGISTRACUA.
Padarome visokius iegališkus dokumentus
10801
%).
Mi<hiKun
Avenue
ir
pilnai
užsimokėję:
skaitė
protesto
rezoliuciją
ir patvirtiname pas Lietuvos Atstovybė Wa~
Visų Amerikos Lietuvių Ex-Kareiviu
KoHelund. UI.
XAlAXDO&:
U
ryto
iki
9
vakare.
Šv.
Petro
dr-ja
$100.00
Vi.ii Amerikos Lietuviai ex-kareiviai kurtę tik esate tarnavę karėj
prieš Lenkus. Paskui paklau
shingtone.
rel. TuIIman 342 ir 3180.
užsiregistruokite prisįyHdaini savo vardą ir pravardė ir kur tartjavai,
Šv.
Benedikto
d
r
j
a
.
.
.
100.00
so: kurie sutinkate su tąja
Iš kitę miestų norėdami siųsti pinigus Lie
nes i trumpa laiką visi žinosite- kiek L,ietuvii^ tarnavo karuomenė.
Yra Reikalinga ne maliau kaip tūkstantis liuosnorių Lietuvių ka
S=E
rezoliucija, atsistokite. Visi at Birutės D. ir D. dr-ja. 100.00
tuvon arba pirkite "cash" prisiųskite "Moreiviu suvažiavimui Washinąton, D. JC. Lapkričio mėnesi bus pažynaėta
5S=
=
ney Order" arba čekį mūsų vardų, ir mes
suvažiavimo diena prieSpat atidarymą. Suv. Valst Congreso—labiau
sistojo, išskyrus mažiau pu
siai tie reikalingi kurie tarnavo frontuose ir tie kurie gyvena netoli
gavę tuojaus pasiųsyme pagal tos dienos
m
sės tuzino komunistų.
VVashingtono kad galėtu pasiekta ta miestą savo lėšomis, nes tik tada
mes pasimatysime snj mušu gerbčiau Prez. Wilsonu — Visi registruo
kursą. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname
Tada vakaro vedėjas pa
kitės rašydami "taip" kurie esate liuosnoriai į Waahingtoną. Pripil
paspprtus ir laivakortės.
klausė: " K a s priešingas, mel
dę iškarpa ir siųskite šio adresu:
džiu atsistoti."
Straktelėjo
The Lithuanian Ex-Boldier Independent Society
vienas komunistas. Vak. ve I y Kas nori įsigyti gražias trijų spalvų, visokio didžio
Head Qu. 3402 So. Halsted St. Ghioago, m .
Kareivių Nuvažiavimas Del Liet. Pripaž.
dėjas klausia: Kodėl priešivėliavas tegul kreipiasi tuojaus j>as:
i 117 North Dtarboro Street
Chicago, UL
Vardas
Pavardė
nies protestui?
Ar Buvai Fronte
Room 6\5 ,
PAUL P. BALTUTIS, 901 W. 33rd St., Chicago, Iii.
Jis atsako: " K a m Lietuviai
Koki Laipsnį Turėjei
\
^
r
i
e
Šv.
Jurgio
Bažnyčios
ant
Bridgeporto
s
Ofisas atdaras ouo 9 vąl. ligi 5 po pietų.
protestuoja prieš Lenkus."
Adresas
,
., t
Su minėtu komunistu teko
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LIETUVIŲ DAILĖS RATELIO
"VEIDMAINYSTE IR MEILE"

Nedelioj, Spalio-October 31, 1920 m.
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271*5 APVAI

lOJiMAS IR BALIUS s

Simano Daukanto Draugijos

•

MILDOS SVETAINĖJE

Subatoj, Spalio 30,1920
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INDIANA HAKBOR, IND. LIETT."!
DEMONSTRACIJA!
S

PRANEŠIMAS,

Nedelioj Spalio 3 1 1 9 2 0 m .

4

MUZIKA

1

Baitic - American Line

i

!

D A N Z i G tr LIEPOJAUS

J

Dr. A. L. Yuška

KRAUTUVE 0 1

10

s ™ "

U, S, iifttL STEAMSH1P OOMPANY, IDC
S. S. "SUSQUEHANNA"

BREMEN ir DANZIG

ViCTOR SHOE STOfiE
Į

| Siuskite Pinigus j Lietuvą
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• Lietuviškos - Tautiškos Vėliavos!
t

LitNanian-Araerieaii Commercial Bureau
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Šeštadienis, Spali* 30, 1920 m.
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CHICAGOJE.
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES. |
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DIEVO APVEIZDOS

PARAP.

—
Šeštadienis. Spalis 30 d., •
šhioini
kviečiam
Politiisko ir PaŠv. Alfonsas Podr.
\
šclpos Kliubo narius nepaprastan
Sekmadienis, Spalis 31 d., susivinkinuin. kuris įvvks šiandie.
8v. Volgangas.
Spalio 31 d., 7:30 vai. vakare. D.

IŠ NORTH SIDE.
$448.00 L. Raud. Kryžiui.

k

Aemaieio svet.. 1750 So. Union
Avti Reikės apkalbėti reikalas da
ly vaul i Chieagos Lietuviu demonstraeijoj Spalio .31 d.
,
Valdyba.

Spalio 19 d. L. Ra'ud. Kry
žiaus Rėmėju skyrio buvo pra
ES-KAREIVIAI.
kalbos. Žmonių
prisirinko
daii£. Kalbėjo kuri. .J. II. Vai
Kurio esate tarnavę Amerikos
čiūnas. Aukų surinkta $16.00.
ka/uoineiičj visi kviečiami daiyP-a> Kasp. Dutkevirius paklo vau t i (letne.nstracijoj prieš Lenkus
jo •$">(). (M).
Spalio 31 d. Tai-jri visi ex-kuroiSrknuulionį, Spalio 24 d. viui prisidėkit iš Chieagos ii- iš arl i e t . (liodorių Dramos (lrau-,timu miesteliu. Visi .mvažiuokitr
gija (po Šv. Cecilijos globa) M dienij ir parodykite . knitlinfren^ė vakarėli. Programos £»*»»#. kareiviu divį/iją. Pakeiki
tarpo kalbėjo p. J . I\ Poška. te dvasią Lietuviu tautos svetimu
žmonių akV.se ir paremkite savo
Aukų nurinkta $132.00.
j Viso Lietuvos gynėjams pa Lietuvą. Atvažiuokite uniformose,
o jei ne. tai atsivežkite uniformas.

siųsta $448.00.
Valio *Xortb Sidieeiai!
Jaunutis.

AUKA ATVADUOTAM LIE
TUVOS KRAŠTUI.

'V

>S\vifto skerdyklose prie vii/
nu išdirbystės būrelis Lietu
vių, atjausdami dabartini Lie
tuvon padėjime ir josios var
gus, ir visi paeinanti iš to
kampo, kur nesenai dar Lenkai šeimininkavo, išreikšdami
savo prisirišimą prie Lietu
vos, per pietus suaukojo se
kančiai:
A. Ramanauskis
$10.00
A. Garla
10.00
V. Rimšelis . . _
10.00
V. Paukštis
10.00
A. Biliauskas
10.00
J. Petkauska*
10.00
J. Vasiliauskas
10.00
A. Bakenas
10.00
c
A. Rastenis
10.00
S. 'Paukštis
5.00
M. Ramanauskis . . y . . 5.00
S. Blaževičius
5.00
A. Kairis
5.00
J. Trapikas
5.00
S. Gimžauskas
5.00
M, Atroska
5.00
A. Jociui
2.00
V. Ragaišis
2.00
A. Kučinskas
2.00
A. Bukintas
1.00
Viso $132.00
Pinigai pasiųsti L. Misijai
pasiuntimui Kaunan.
Ežerėriškiai.
IŠ BRIGHTON PARKO.
—~-—————————-———

(Tąsa aukotojų surašo).
Kar. Petrulis
10.00.
Jad. Stęponkaitė
6.00
R. Andielitmas
6.00
S. Januškevieia
6.00
Po 5 dol.: V. Paukštis, K. Stulginr.kas, K. Žaromskas. J. Jenkevieienė, J. Cebutorionis, V. Jenčius, P. Petkus, O. Vilikauskienė,
P. Anzalas, J. Podžiuvelis, B. Jo
vaišas, J. Nuaria*- B. Jackūnas,
A. Kriaučunas, K. Kitkius.
Kaz. YVištert 4 dol.
Po 3 dol.: V. Žaromskaitė, J.
Mačiulis. K. Pupelis. A. J. Miekeliunas, M., ("e.merys.
Po 2 dol.: V. Birželis, J. At
kočiūnas, F. Kukus, M. Rudienė,
S. Vailokaitis, J. Petrošius, A.
šertvitienė, J. Breibys, J. „ Jen
čauskas, O. Juščienė, A. Ccryks,
S. Martinkus, J. Sakalauskienė,
A. Smailis, M. Biežis, A. Gestauta*ų L. Juodagalvis, M. Mačukenas, J. Klimas, P. Gedminas, A.
Vaitekūnas. I. Strazdas, P. Vaite
kūnas. J. Eneeris, Z. Junokienė,
J. Bukauskas ir M. Daunoras
$1.50.
A. Butkus, ir A. Rokuzas $1.25.
Po 1 dol.: J. Yertiako, A. Vertiako, A. Draugelis, J. Ribikaus
kai, K. Kaledinskas, K. Dambrau
skas, V. Neberezo, B. Uscila, B.

(Pabaiga Bus.)

Visi susirikite ant 10 vai ryte j

Mark \Yluie parko svet.. 29th ir
So. Halsted Sts. 0V1 formacijos.
Lietus ar sniegai, režiurėkite nie
ko. Bukite kareiviai ir nors vieną
dieną patarnauti savo tautai. Gar
bė jums bus.
Pusę po dvyliktai kareivių divi
zija turės būti gatava, nes karei
viai gauna- pirmutine vietą, arba
pirmutinę diviziją tos demonstra
cijos. Tai-gi bukite visi skatlingai

FOR
PRESlDENT

REIKALINGA SEIMINININKE.
Našlė motoris, arba mergina prie
mažos šeiminoV Pastovus ir lengvas
darbas- geras mokestis meldžiu tuoj
atsISaukti:
" O r c m u s " Chemical
l.aix»rtttor> 1718 S. Halsted s t .
Reikalauju
tarnaitės j klebonija.
Atsišaukite tiktai per laišką ant se
kančio antrašo:
R. Tarnaitė,
c-o Draugas Publ. Co.
2334 So. Oakley A r e .
Chicago.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau pusbrolio Jono šivio pa
einančio iš Kauno red. Ukmergės
Apskr. Pagiriu Vals. Užuraicių Kai
mo. Ąš gavau laišką nuo jo tėvų, jau
10 metų kaip apie ji nieko nežino.
Kas apie ji žinoti arba jis pats lai
atsišaukia šiuo adresų:
Kazimieras Sblvis
13 Motes St.
Amsterdam. N. Y.
Paie.lkau merginos arba moteries
prie vaiku Ar man valgyt pagaminti
vienas vaikas 3 metų, o a n t r o s 9
mėnesių. Motina y r a mirus, mokes
ti sutiksime ant vietos. Atsišaukite.
Antanas Jokuliauskas
658 Raeine Avc.
Kenosha, Wisc.
'
P U I K I FARMA
40 akriu be triobų Michigan Vai. |
labai geroje vietoje. Galima pirkti
a n t išmokosčio.
Franets Kibort
Rooni 615
117 N. Dcarborn St.

RAKANDU IŠPARDAVIMAS.
Beveik uždyka, 3 šmotų Parlor Se
tas Phonografas. Divonai, Valgomojo
kambario miegamojo kambario ra
kandai taip geri kaip nauji.
Atsišaukite
5221 Michigan Avc
Ut Apfc
Parsiduoda bučerne ir grocerne
geroj vietoj Brighton Parke. Turi Bū
ti parduota t r u m p u laiku, p/ieaastj
patirsite ant vietos. Atsigaukit* i
" D r a u g o " Adminastracija
2334 So. Oakley \ v e n u e
K. N.
Parsiduoda labai pigiai,
Mūrinis
—Medinis namas, ant vieno loto. Sa
vininkas turi apleisti Šitą Sali—atsi
šaukite tuojaus. N a m a s yra 956 W.
36 St. Klauskite apie išlygas
060 YV. 36 Street

2 lotai a n t 63rd S. a r t i Campbell Av.
už $5000.00 verti $9000.00. T a m e pa
čiame bloke nori $4500.00 už pačius
lotus. 63rd St. bussiness gatve kuri
turi didžiausia ateiti.
Kas pirks tos dų lotų ir palaikis
metus lengva! uždirbs $4000—$5000
dolierių. Savininkas išvažiuoja J Californla. Reikia tiktai Įnešti $2000 dol.
Pirk šiandiena ryto bus parvelai.
FRANCUS K I R O R T Room 615
117 North Dearboni St.
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Sekmadienj. Spalio 31 d.
p. S? Visi kuopų nariai ex-kareivių org. susi linkite šiandie.
Spalio 29 d. vakare prie 8v. Jur
gio salės .Bridgeporte. del forma
cijos.
Kviečia visus Kareiviu organi
zacija ir Offieers of Executive
Committėe.
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gali padėti prie palaikymo darbo ir industrijos
balsuojant už Harding ir Coolidge
.•

•

Mūsų darbininkai vyrai ir m6teris žino kad karinis-lėba
vimas jau pasibaidė ir kad reikalavimas darbininku pradeda
mažėti. Jau dabar randasi daugiau vyru negu darbu. Ko dar
bininkams dabartiniu laiku reikia tai valdžios kuri turėti pa
sitikėjimą visos šalies ir kuri tiki į policies kurios praplies A
merikos darbą. Tai tokia valdžia jie turės po Kovo 4 tai kitais
metais, jeigu mokės kaip protingai suvartoti savo baisa Lap
kričio antra diena.
Republikonu partija visuomet buvo darbo partija ir už dar
bą visuomet stoja. Atsižvelgiant į istorija rasime kad jie vi
suomet yra apsaugoje AmerikoniSk* darbą. Taip kaip tapo pa
liuosuoti juodukai, pietuose taip tapo paliuosuoti ir risi darbi
ninkai nuo mažu algų. Nuolatinis darbas su augščiausiai mo
kamomis algomis tai tikslas ir rezultatas Republikonu tarriff
policy. Beveik visi pagerinimai darbininkui gerovei šalies ar
valstijos yra tai darbas Republikonu partijos.
Tūkstančiai ir tūkstančiai mušu darbininku vyru ir moterų
kurie yra pastojo piliečiai paskutiniais laikais ir risai gal ne
žino žiu dalyku. Tegul jie pasiklausia tu kurie yra čionais ap
sipažinę ir jau seni piliečiai jie suteiks jiems reikalingas in
formacijas ii savo prityrimu. Jie gali jums pasakyti ką jie
patys yra matę ir nukentėję: kad Demokratiška kontrole vai
džios visuomet buvo sekama su bedarbe, blogais laikas, duo
nine eile, vieši zupes namai ir kitokie vargai. Jie taip pat
žino — kad su Republikoniška valdžia visuomet grįždavo geri
laikai užtektinais darbo ir geros algos. Milijonai darbininku
pergyveno tokius laikus per paskutinius dvidešimts šeštus m.
jie neužmiršiu žiu brangiu lekcijų, kurios yra neužmiršamos
ypačiai per jų žmonas ir motinas jų vaiku.
Lai žmonės atsimena kad muitas kuris buvo uždėtas pir,
mais metais Wilsono Administracijos dar ir dabar yra pilnoj
galėj. Taip kaip kiekvienas Demokratu muitas priimtas šioj ša
lij /jis atnešė dideli industrijos nupuolimą. 1914 metuose mili
jonai žmonių vaikščiojo gatvėse be darbo. Didysis karės de
besis apglėbė pasauli. Europa nustojo pardavinėti mūsų marke

tuose, ir tokiu būdu pradėta reikalauti daugiau ir daugiau
Amerikonišku išdirbyniu daug daugiau negu mes galėjome
padaryti. Muito apsaugojimas Amerikoniškam darbo buvo pa
daryta visai nereikalingai; nežiūrint ar tas muitas buvo geras
ar ne. Bet dabar mes grįžtame i normali gyvenimą ir Demo
kratų tarrif law ar muitas eina Į pilna galę, ir visi tie kurie
turi akys atdaras mato ir žino kokios pasekmės bus. Bet De
mokratu kandidatas ant prezidento yra prisiekęs palaikyti šita
muitą. Demokratu pargale ateinančiais rinkimais reikštu ketu
ris ilgus metus sunkaus darbo Amerikos darbininkams, ši
šalis turėtu prisirengti prie aršesniu dalyku negu Clevelando
Administracijos laiku devyniasdešimtais metais. Su Cox u Bal
tam Name mes nieko nematytume kaip tik galybės Cozey ar
* mijas maršuojant ant Washingtono.
Demokratu Administracija, apart susižiedavimo su tradici
jinu dyku muitu kaipo pamatu ju partijos dar butu "po abso

lutiška priverčenčia pareiga" kad į r esti darbo teisės diktuo
jamas Tautu Lygos. Tuomet Amerikos darbas butu surakintas
su lencugais kurių niekas negalėtų sutraukyti- Lyga kuria va
d;.ua "Magna Carta of Labor" užgina Amerikos principus,
laisvos kalbos, rašto ir susirinkimu. Balsas Amerikos darbo
tiek vertės turėti kaip balsas Hedjaz, kur vergystė yra teisė
šalies. Generalis tikslas Lygos yra tai sulyginti darbo stovi
visam pasaulyj. Mes matom ir tikrai žinom kad kitu žaliu
darbas negali ir nekuomet nesusiligins su Amerikos darbu.
Milijonai mušu žmonių žino kokios darbo sąlygos yra kitose
šalyse. Ar jie ir ta pati junga uždės ant mūsų sprandu baUuo
jant už Demokratu partija ir Wilsono Lyga Tautu?
Dar mušu šalis nėra nariu šios Lygos o jau ji kenčia nuo
efektu. Mes žinome kad Europeiški importei ir vėl pradeda
plaukti į inusų marketus. Sis dalykas yra ypačiai pritariamas
stiprios grupes bankieriu, Amerikon ir kitu, finansišku uita
rytoju Lygos, kurie per Liga tikisi kontroliuoti pasaulio finan
sus. Jie gelbsti, nuo karės nukentėjusimos Europos tautoms,
su pasitikėsimu atgauti nuo šimteriopai Jie nori linosos vaiz
bos, arba geriau sakant Demokratiška muito systema įvesti
šioj sali j — SYSTEBįA KURI UŽDĖS MUMS ATSAKOMY
BE ATSTATYMO EUROPOS ANT PEČIU AMERIKOS
DARBININKU.
Republikonu pergale tiktai tegali mus nuo to išgelbėti. Re
publikonu partija tiktai viena partija kuri apsaugoja Ame
rikos darbininkus; ji reikalauja Amerikoniška markėta Ame
rikos darbininkams. Demokrato partijos ir kitos partijų tiks
las yra atidaryti vartus plačiai produktams kitu šąlu. Sis da
lykas daug ka reiškia visiems mušu darbininkams artai jie
dirbtu fabrikuose, mainose, giriose ar aut 'ukes, transportacijoj ant Jemes ar vandens, prityrę ir neprityrę darbininkai; mo
teris taip pat kaip ir vyrai yra užsiinteresavę su Republikonu
pergalę.
Yra daug labai dalyku kurie būtinai reikalauja pagerinimo
Šiuose laikuose; tai yra mušu priedermė juo pataisyti. Bet kuo.
met mes nueisime balsuot lenais negalima dykai laiko praleisti.
Mes tuomet turime gerai apsvarstę pasiskirsti kas yra gera del
mušu ir mušu šalies. Darbininkui ir visiems kitiems šis ap
svarstymas yra labai svarbus. Tas balsas gali reikšti ar be
darbe be algos, ejrba nuolatini darbą su gera alga; neužtektinai duonos ir sviesto vaikams ir pačiai arba užtektinai. Tas
viskas guli ;usu rankose. Balsavimo vietoj kiekvienas vyras
ir moteris yra karalius ir karalienė; jie yra pilnai laisvi savo
Dievui it ao.vo šaliai ir niekam kitam.
Amerikos darbininkai yra teisingi, inteligentiški ix tikri
AMERIKONAI? Jie to negali praleisti nepamačius kad Re
publikonu partija yra tiktai vienutėle partija kuri yra apeat
ga ju interesams. Tegul mušu darbininkai stovi ant AMERI
CAN MAGNA CARTA OF LABOR papėdes ir balsuodami už
Harding ir Coolidge ir Republikonu kandidatus į Suvienytu
Valstijų Senatą ir House of Representative*.
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