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PRINCAS PAULIUS PROKLIA-
MUOTAS GRAIKŲ KARALIUM 

Argentinoj Streikai ir Riaušes; 

KOKIO SUV. VAįLST. PRE
ZIDENTO N0R4TUSI VO-

KIEČIAMS. 

Turėtų but atgaivinti ameriko
niški reikalai Europoje. 

Nužudyta 9 
Anglai Užgrobę McSwiney 

Lavoną 
i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

JAUNIAUSIAS KONSTAN- 9 ŽUVO ARGENTINOS DAR 
TINO SUNŪS KARALIUM. 

Dar per jaunas; tad paskirtas 
regentas. 

BININKŲ RIAUŠĖSE. 

Daugybė žmonių sužeista. 

Berlynas, Spal. 29. — Kokio 
busimo Su v. Valstijų preziden
to norėtųsi Vokiečiams f Tan 
klausiman atsako trijų svar
besniųjų Vokiečių laikraščių 
redaktoriai. Atsakymus parin
ko vienas (amerikoniškų laik
raščių korespondentas. 

Daugiau užsiinteresavimo 
Europoje. 

Laikraščio Berliner Tage-
blatt redaktorius Theodor Wo-
lff pasakė: 
"Nors aš esu nuomonės, kad 

Buenos Aires, Argentina, abudu (republikonų ir demok-
Spal. 30. — 13 įvairių šalies ratų ^partijų) kandidatu yra 
dalių čia pranešta apie paki-|vertu augštojo Suv. Valstijų 

IS KAUNO PRANEŠTA A NIEKAI BADO STREIKAS. 
PIE REVOUTCIJĄ RUSI 

JOJE. 

Apie Lietuvos reikalus — 
nieko. '• 

Copenhagen^ Spal. 30. — Iš 
Kauno j B^rlinske Tidende de-
pešoje pranešama apie pakilu
sią revoliuciją Rusijoje, bū
tent, Podolijoj, Cber«one ir 0-
dessoj. 

J tas visas vietas pasiųsta 
bolševikų kariiomenė numal
šinti revolincrjonierius. Kuo
ne pusė pasiųstų kareivių per
ėjo revoliucijonierių pusėn. 

Depešoje dar pažymima, 
kad bolševikai apleidę Kijevą Sevikais. 

Taip sako garsi Anglijos suf-
ragietė. 

Londonas, Spal. 29. — Pirm 
keletOs metų Anglijoje prieš 
vyriausybę smarkiai kovojo 
Miss Sylvia Pankliurst.'Tai bu 
vo kova už'teises moterims. 

Už tai keletą kartų jinai 
buvo laikoma kalėjime. Būda
ma kalėjime jinai visuomet 
badavo ir tuo būdu pasi-
liuosuodavo. 

Ir šiais laikais Miss Pank-
hurst kariauja prieš vyriausy-

Prancūziją Pakelia Protestą 
prieš Angliją 

PRANCŪZAI NEPATEN
KINTI ANGLIJOS PASI 

ELGIMU. 

Anglija atsisako, nuo vienos 
taikos sutarties sąlygos. 

lams davė suprasti, jog Ang
lų laivais siuntinėti prekės 
jiems neapsimoka ir baugu. 
Nes jei kartais Vokietijos vy
riausybei pasitaikytų bent ko-
kia svarbi kliūtis apsistoti 
mokėti talkininkams paskir
tą atlyginimą, tuomet .sulig 
Versailleso taikos sutarties 
Anglija gali konfiskuoti jų 

Londonas, Spal. 30. — Pran
cūzijos diplomatinis atstovas 
Londone gavo instrukcijų nuo 
savo valdžios induoti Angli- I prekes ir kitokias jiems pri-be. Bet šiandie ji jau radikalė, 

nes susin#usi su Rusijos bol- ^ vyriausybei protestą ir M-;gulinčias nuosavybes 

ir pasirengę apleisti Odessą. 
Revoliucija, sakoma, plieciasi 
ant Jekaterinoslavo. 

Aną dieną ji buvo suareš-

Atėnai. Spal. 30. — Praeitą 
ketvirtadieni Graikijos parla
mentas vietoje mirusio karą-[lasius darbininkų streikus,' ofiso, aš bevelyčiau tą, kurs 
liaus Aleksandro karaliumi J sumišimus ir riaušes. įgalėtų įžiūrėti tai, jog Suv. 
prokliamavo princą Paulių, 

ŽADA STREIKUOTI 3.500 
VEŽĖJŲ. 

buViteh-jo karaliaus Konstan
tino jaur vusią sūnų, taigi 
mirusio karaliaus jaunesnįjį 
broli. 

s 

Pirm to rlamentas Grai
kijai paskyrė regentą, kadan
gi jaunas karalius neturi dar 
19-os metų. Regentu paskirtas 
admirolas Couhdouriotis. 

Princas Paulius yra gimęs 
šitam mieste 1901 metais. Ne
vedęs. Jis visas laikas su tė
vu Konstantinu gyveno Švei
carijoje. 

Graikijos karo laivyno ad
mirolas Coundouriotis yra ži
nomo ministerio pirmininko 
Vęnizeloso šalininkas. 1916* 
metais, kuomet tuometinis ka
ralius Konstantinas priešinosi 
karui, tas admirolas su Veni-
zelosu iškeliavo salon Crete 
ir tenai įsteigė provizijonalę 
Graikijos valdžią su tikslu 
priversti Graikiją pakelti ka
rą prieš Vokiečius ir Austrus. 
Toji provizijonalė valdžia 
privertė karalių Konstantiną 
apleisti sostą ir išvažiuoti 
Šveicarijon. 

Pasibaigus Marui dabartinis 
regentas buvo karo laivyno 
ministeris. 

3,500 vežėjų, dirbančių did- šešiais mėnesiais kalėjimo. Ap Kame dalykas. 
Central Argentine geležinke- Valstijos būtinai turi ir vėl žiulėms departamentinėms svarsčiau badavimo streiką. p . ^ ^ ^ ^ 
o linijos specijaliu traukiniu «?« aktine dalį Europos poli-. krautuvėms <Xnicagoje, *ada;Bėt baugu, kad^ tasai ypas v v r i a u g v b . b e * * 

važiavo Šventojo Tėvo pa^ 
siustinvs Argentinoje Arkivy- ^ u r * Amerikonus, kad jie la- didesnes užmokestis. Jei tomis; šiandie badaujantiems Ai 

tikoje. Šiandie Vokietija ntl- pakelti streiką. Nori gauti'jie'nesugriaus vyriausybės, jei ^os . 
tarimo su talkininkais eme ir 

skupas Vassallo di Torregro 
ssa. Jis keliavo į Jujuy daly
vauti vienose pamaldose. Trau 
kinis užlėkė ant pastatytos 
tyčiomis lokomotivos ir keli 
traukinio vagonai nušoko nuo 
bėgių. Dešimts žmonių sužei
sta. Popežiaus pasiuntinys iš
liko sveikas. 

Valdžia sako, jog streikuo
jančių geležinkeliečių šalinin
kai tą lokomotivą buvo užs-
tumę ant bėgių, kuriais turė
jo pravažiuoti specijalis trau
kinis. 

Les Palmas cukraus dirbtu
vėje streikininkai buvo susi
rėmę su dirbančiais darbinin
kais. Keturi darbininkai nu
žudyta. 

Kitur vėl nužudyta keli dar 
b minkai. 

Išviso įvairiose vietose su
mišimų ir riaušių metu žuvo 
9 žmonės. 

Sužeistų daugybė. 

bai« šalinasi Europos, kur yra dienomis nebus padarytas | riams leidžiama mirti.' 
labai daug gyvų reikalų ir koks kompromisas, streikas 
pirmyneigos. Be to, turiu vii- neišvengtinas. 

DUBLINE ĮVYKO GEDU 
LINGOSIOS PAMALDOS. 

ties, kad naujas prezidentas 
atgaivins prezidento AVilsono 
14-ką posmų ir už tuos pos
mus stipriai stovės Europos 
klausimuos^.' 

Nori santikių su S. V. 

Socialdemokratų* laikraščio 
Vorwaerts redaktorius sakė: 

"Mūsų sąjausmai yra su 
tuo kandidatu, kursai ne tik-
tai yra palankus Tautų Są
jungai, bet kursai taippat su 
atsidėjimu darbuojasi už tai', 
kad ta Sąjunga butų tikrai 
įkūnyta ir galėtų apsaugoti 
nusilpnėjusį ų tautų teises. Be 
Suv. Valstijų Tautų Sąjunga 
ne Sąjunga. Bet visųširdin-
giausias mūsų troškimas — 
kuoveikiausiai atnaujinti tai
kingus santikius su Suv. Vals
tijomis.'. ' 

Priešinasi dabartinei Sąjungai. 

Nacijonalistų laikraščio De-
utscbe Tageszeitung redakto
rius Buchow: 

- - - — 

NUBAUSTAS 25 METAIS 
KALtJIMO. 

Kriminaliau*- teisme pasi
baigė byla buvusio armijos lei 
tenanto Kari Wanderer. Bu-
i 

vo kaltinamas nužudyme savo 
moteries. 

Teismas atrado jį kaltu ir 
subaudė 25 metais kalėjimo. 

Prisiekusieji teisėjai tarėsi 
23 valandas. 

Džiaugiasi Vanderer, kad 
išsigelbėjo mirties bausmės. 

Liatnvos Misijos Adresas: 
T_5? West 71 str.. New tork 

PIRKITE KAR£S TAUPY 
HO ŽENKLELIUS (W.S.S.>. raan. |f isvę' a r b a d n o k , n a n jog nuo M P^mo visai atsi-

CHICAGO PAGERBIA MI 
RŪSĮ McSWINEY. 

PAPIGINTAS PIENAS. 

Bus pigesnis ir cukrus. 

Su Lapkričio 1 diena Chica-
goje papiginamas pienas: Šian 
die pieno kvortai mokama 16c. 
Paskui bus tik 15c. Nors tai 
mažas papiginimas, bet var
gdieniams ir tas yra svarbus 
daiktas. 

Pranešama, jog cukrus bus 
pigesnis. Šiandie svarui cuk-

Anglai McSwiney'o lavoną 
pristatė Corkan. 

Miesto taryba padaro rezoliu 
__• • 

vo pažiūras į Anglijos pasiel- Tad Anglijos laivų savinin-
gimą su Versailleso taikos sn-jkai pasidarbavo, idant Angli-

(notaV^kelbimąT Išdavikišku t a r t i m i - N e s A nKUJ» s vyri-u-'ja atsisakytų tos sutartyje są-
raštų. Anglijos vyriausybe sybė atsisakė nuo teisės prisi- lygos Nes be Vokiec.ų pre-
agentams papuolė vienas jos ė J u s ™ k a l u i konfiskuoti V o - k i ų Anglams trukdomas ka.-
laiSkas, rašytas Leninui. k i e č i V n^savybes Anglijoje, kur užėmimas re.kalmgu turį 

.Tinai rąžė tam bolševikui: k a i P t o 'eikalanja Versailleso ga^e<ių 
"Manau, busiu nubausta > k o s s u t a r t i p - l .}< kodėl Anglijos vyr,au-

sybė paskelbė atsižadanti tos 
sąlygos. 

Ką sako Prancūzai. 
Tokiuo Anglijos pasielgi

mu Prancūzai didžiai užgauti 
ir įžeisti. Jie sako, jog jau 
seniau buvo nujaučiama kas 
tokio .nepaprasto Anglijos su 
Vokietija, jog Anglija duoda 
kokių-nors koncesijų Vokie 
čiams. 

Ir štai šiandie tai visa pa-
aiškėjo, kame dalykas. 

Prancūzai tvirtina, jog del 
to šiandie Vokiečių prekybai 
išnaujo duota privilegiruota 
vieta. Ir todėl tuomi, sako, 
pažeidžiami visų talkininkų 
interesai. 

Prancūzai turi vilties, jog 
šitam klausime pakeisiąs bal
są Anglijos parlamentas. Nes 
vyriausybė tai atliko prasi
lenkdama parlamento. * 

Ir istikro, vakar teismas ją 
nubaudė šešiais mėnesiais ka
lėjimam Suprantama, jinai ne
badaus. 

paskelbė, jog Anglija atsisa
ko nuo vieno posmo Versai
lleso taikos sutartyje padėto, 
perdaug varžančio Vokietiją. 

Tasai posmas štai koksai: 
Jei kartais'Vokietija iš liuo-
so noro atsisako mokėti tal
kininkams pripažintą' karo 
atlyginimą, tai tuomet talki
ninkai savo Šalyse gali kon
fiskuoti visokias Vokiečių 
savo teritorijose atsirandan
čias Vokiečių prekes ir gali 

yentimo laisvės reikalais per 
praėjusius 700 metų, kaip Ai
rių tauta. Paminėtomis dieno
mis, kuomet mes patys kovo-

.. x. i nuosavybes, gali konfiskuoti 
jome nusimesti nuo savęs ti-| . •' _J 
ranijos jungą, Patrick Henry, 
vienas visais laikais iš žymiau 
sių Airių, buvo pasakęs tuos garsius žodžius, kurie padėti 
mūsų šalies istorijoj: "Duok 

imties kitokių ekonominių 
priemonių prieš Vokietiją, už 
tos nepaklusnybę. 

Baimė Prancūzams. 
Ir štai Anglija paskelbė, 

mirtj. 

tei 

sako. Reiškia, kad jei Vokie-
Priverstas pasirinkti mirtį. . ti ja nemokėtųatlyginimo, tuo- P h i l a d e l p h i j o s audimines pas 

"Terence McSwinėy tą pat tl 
turėjo savo širdyje ir buvo jis 
priverstas pasirinkti mirtį. 

met Anglija iš to nieko neda-

Prancuzus apima baimė. Nes 
jei galingoji Anglija nuo to 

Chicagos miesto taryba va
kar turėjo nepaprastą susirin
kimą. Susirinkimas buvo labai 
rimtas ir trumpas. Pirmu kar- ™ k H - T 

4'Aš mylėčiau matyti prezi- t u m i e g t o įgto-įjoje padaryta 

Taip tatai aš kyiezdamas jus,! a t s i R a k o ? v a dmasi, Vokiečiai 
mano kolegos, Šiandie priimtai' g a l i p ^ - ^ t i nemokėti pripa-
tą rezoliuciją pareiškiu, jog ž i n t o a t i y g i n į m o nei Prancu-
del laisvės pražuvo kitas P a t - | z a m s fiitkmis b e Anglų nelen

gvas butų daiktas priversti 

PRAŠALINS 125,000 RAU
DONŲJŲ DARBININKŲ. 

kelbė perspėjimą darbinin
kams. 

dentą, kurio politika butų pil
nai amerikoniška ir kuris at-

Dublinas, Spal. 30. — Vakar naujįntų normalius santikius 
čia pro-katedroj gedulingosios g u m u m į s . Tam tikslui sena- __ 
pamaldos įvyko be mirusio t ^ Harding atrodo atsa- ^ I ^ ^ ' J ^ ^ J S 
McSwmey lavono. Pamaldose ka l ltesnis. Tautų Sąjunga da- i c i p u s > d d k u r i n ž u v o C o r k o 

dalyvavo mirusiooo namiškiai, bartinėj savo formoj nepriim-: l o r ( k s majoras 
Buvo^ir mirusiojo nuodemklau ^ m u r n , J u k tai niekas ki-1 ^ w a r d ( > ; Mernuam 

rezoliuciją, kurifja išreiškia
mas sąjausmas mirusio Ang
lijos kalėjime McSwiney na
miškiams ir visiems Airiams, 

"Tegu čia šiandie mūsų tas .Vokiečius pildyti sutarties są 
darbas pakels dar vieną dau- lygas. 
giau žibintuvą ant Airijos kai- Prancūzams tasai nuo Vo-
vų, kurs jai pagelbėtų atrasti kiečių milžiniškas karo atly-
per tartisumas kelią, vedanti ginimas taip svarbus, jog be-
tiesiog laisvėn. veik yra lygus su paskobh> 

Vakar Šv„ Tomo iš Canten-tais kituomet biurokratinei 
būry bažnyčioje jvyko gedu- Rusijai milijardais. £rancuzi-
lingosios pamaldos už dusias ja guldo galvą už Rusijos čie 

sis Tėvas Domininkas. | t a s k a i p t į k buvusioji šven- T h o m a s F< B yme, kurs padą-: žuvusių Airių-MicSwiney ir ki- lybę ir nenori pažinti bolše-
Nes kuomet išvakaro uoste toji sąjunga. Mes stovime už y{k rezoliuciją, bftvo svarbiau-! tų. Airių organizacijų kuopos vikinės valdžios, kad atgauti 

Holyhead Anglų valdžia nelei-^bsoliutį keturiolikos vposmų s i a s kaibėtojas susirinkime, bažnyčioje buvo "in corpore.,, savo senąsias skolas. 
do į čia gabenti McSwiney'o įgyvendinimą ir norime, kad k u r g t c s ė g i V0R ^[&s m i n u t a 8 > gi t A sekmadienį Chicago> Taip ji daro šiandie ir su 

ZZn TPJ k.ir d«,^i«n L k ! l a v o n a ' n u r u s i o namiškiai be balotas butų pavartotas , pa- ^^r^ų^ vienbalsiai priim- Airių organizacijos turės IBII- Vokietija, bi tik gauti iš tos 
cenių je i Kur aaugiau ima- l a v o n o - a t k e l i a v o § i č i a ) ^ l a . n a i k i n t i v i s u s g i n č u paliestus .. . i™^. f i dpm^str«^i«« kuodau^ausia miliiardu atlv-
ma, reiškia, žmonės išnaudo- > ^ ^ A n g ] f t i p r i g t a t ė k l a u s i m i l s # M e s t u r i m e v i ] t į e P , * 
jami. Paskui svarui, sakoma, į ̂ ^ j Q u e e n s town, Airijoje. k a d sekantis prezidentas gy- Pasižymėjusi tauta. 
reiksią mokėti tik 9c. arba ir j | t e n l a v o n a s p a į m t a s į Cork. vai interesuosis Europos rei- Aldermanas Byrne padavęs 
mažiau. Namiškiai pasakojo, jog kalais, inėmus Airių klausi- rezoliuciją sakė: 

Atpinga ir miltai. 
Bet iš kitos pusės visur ma 

žėja darbai. 

GAL PASIBAIGS STREI
KAS. 

Londonas, Spal. 30. --. Vie
tos spauda pramato, jog strei
kuojantieji anglekasiai nubal
suosią pabaigti streiką. 

Holybeade Anglai tiesiog la 
voną užgrobė, gi namiškius 
apstumdė, kuomet tie pasip
riešino neduoti karsto su lavo
nu. 

Tėvas Domininkas pareiškė, 

mą, 

paėmė karstą. Su mirusiojo 
namiškais labai žiauriai apsi
eita. 

REIKIA PASIDŽIAUGTI. 

jpg policija ir kareiviai varu ta, kad tomis dienomis čia 
1 * 1 A. _N * ' * 1 V i 1 1 * _ ' 

"Aš tik noriu pasakyti pa
rėmime žitos rezoliucijos, jog 
majoro McSwiney mirtis pake
lia labai rimtą klausimą, apie 

Iš Chicagos distrikto fede- kurį turi pagalvoti kiekviena 
ralio prokuroro ofiso praneš-j pasaulyj tautti, kuri trokšta 

laisvės ir del tos darbuojasi. 
JJerasi niekur tautosf kuri bu
tų tiek daug pasižymėjus ir 
atlikus daug darbo ir pasiš-

žiniškas demonstracijas. 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai 

kuodaugiausia milijardų atly 
ginimo, nežiūrint to, ar Vokie
čiai ištesės išmokėti tuos mi
lijardus. 

Anglijos pasielgimo motivai. 

Philadelpnia, Pa,, Spal. 29.— 
Philadelphia Textile Manufac-
tures* association direktorius 
Benton pranešė, jog paminė
tos asocijacijos dirbtuvių sa
vininkai nusprendę pasiliuo-
suoti nuo radikalio unijoniz-
mo ir daugelio kitų netinka
mų darbininkų. 

Sako, jog čia iš audiminių 
ateinančią žiemą busią paliuo-
suota nuo 110,000 ligi 125,-
000 darbininkų, jei darbinin
kai nesaugos savo žingsnių. 

Benton tvirtina, kad ligšiol 
apie 40,000 jau paliuosuota. 
Tolesnis paliuosavimas prigu
lės nuo pačių darbininkų, nuo 
jų pasielgimo. 

Benton saako: 
"Audiminių* savininkai ne

sipriešina unijoms. Jie mano, 
darbo organizacijos atliko ir 
padarys gera.,Bet jie priešin
gi radikaliam* darbininkų va 

O V C U l I i ų O O r . - l t p i - * - £ l { V _ - l > _ , —ACH- _ . . j j • y 

nant nemažiau $25,000-Spalių 29 Anglija turi svarbių prie- dams. Ir todėl pakels prie* 
V W *• _ • 1 _ • _ * ¥ • * _-_M_._m.__ 1 » / \ « r j t * ' 

buvo tokia sulig Merchants Loan žasčių atsisakyti nuo augščiau juos kovą. 
and Trust Co.: paminėtos sąlygos. 

bus atvežta daug kietosios an
glies. Taigi tos rųšies anglių 
Čia žmonės turėsią užtektinai. 

Anglijos sterlingų svarui $3.48 Anglijos prekybos laivų sa-
1.32 vininkai ilgas laikas gretino* 
.35 si prie Vokietijos pirklių, kad 

1.32 šitie savo prekes į visur tran-
Prancuzijoa ui $1.00 15 fr. 73 sportuotų Anglų garlaiviais. 
Italijos ui $1.00 26 1. 75 Į Bet Vokiečių pirkliai Ang-

Lietuvos 100 auksinų 
Leukijos 100 markių 
Vokietijos 100 markių 

ORAS. 
4 

Ckieago. - - Šiandie gražus 
oras ir šilčiau; rytoj apsiniau
kę, vakare vėsiau. 

http://_-_M_._m.__
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LUBTtVUJ KATALIKŲ DIEITRASTIS 

"DRAUGAS" 
• I M I kasdieną Hafcyra* nedėldteotns. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CmCAGOJ IIJ UŽSIENYJK: 

Metama 9^.00 
Fosei Metų , 4.00 

•UV. TAX8T. 
Metams $«.00 
Pusei Metų S.00 

Prenumerata mokasl tikalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Naujų Matų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti Išperkant krasoje ar ezprese "Mo-
oey Order" arba {dedant pinigus | 
registruotą laišką. 

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

TIESA. 
Įvairios pažiūros. 

Nėra ko Džiaugties. 
Lenkuose pakilęs didis 

džiaugsmas. Jie džiaugiasi iš
gelbėję Varsavą ir sutruškinę 
bolševikų spėkas. Sako, Len
kams visa vakarinė Europa 
turi but dėkinga. Nes, girdi, 
jie išgelbėję Europa nuo rau
donojo barbarizmo. Kitaip, 
Europa butų buvus ligšiol pra
žuvus, jei ne jų didvyrišku
mas. Taigi, paskui juos turin
ti džiaugties ir Europa. 

Bei Lenkai pagauti kur-kas 
didesnio džiaugsmo, kad jiems 
pavyko praplėsti Lenkijos ru-
bežius .svetimų šalių teritori
jomis. Ve, girdi, taip, tai bent 
Lenkija! 

Niekas nepavydi Lenkams 
to džiaugsmo. Tai jų pačių 
reikalas. Tik reikia pasakyti, 
kad jų tas džiaugsmas tuš
čias. Už tų džiaugsme kuomet 

- nors jie užmokės karčiomis a-
šaromis. Taip veikiai jie pra
virks, kaip veikiai bolševikai 
nubankrutys Rusi jų ir tenai 
sugryž naujoji valdžia. 

Kad bolševikai Rusijoje ne 
visuomet valdovaus, yra aiš
ku. Ir jei tas aišku, tai dar 
aiškiau gaU but žinoma, kad 
Lenkams nebus lemta naudo-
ties visokiais karidoriais ir vi
sokiomis privilegijomis Rusi
jos plotuose. 

Rusų informacijos biuro 
Suv. Valstijose direktorius 
Saek angliškuose laikraš
čiuose paduoda savo nuomo
nių apie taikų Lenkų su bol
ševikais. 

Jis sako, jog ta taika Rusų 
tautos akyse yra be vertės. Ir 
kuomet bolševikų valdžiai 
bus padarytas galas, tuomet 
Rusai su Lenkais turės rimtą 
pasiskaitymų. Jei kartais 
tuomet už Lenkiją stotų vaka
rinė Europa, turėtų užsilieps
noti visas pasaulis. 

Saek tvirtina, jog Lenkams 
niekas nepavydi laimės. Bet te
gu jie būna laimingi Lenkijos 
rnbežiuose. Tuo tarpu šiandie 
jie yra pasisavinę dalį Ukrai-
nijos, kuone visą Baltgudiją ir 
didelius plotus Lietuvos ir pa
čios tikrosios Rusijos. 

Tą jie padarė pasinaudoda
mi bolševikų armijos susmuki
mu, kuomet prieš tuos smar
kiai ėmė pažangiuoti gen. 
Wrangel. 

Naujoji demokratinė Rusi
ja, sako Saek, nepasitenkina 
vienais protestais prieš Lenkų 
užgrobimus. Nes Lenkai kur
ti į protestus. Bet iškalno pa
sako, kad Rusija rengiasi prieš 
Lenkus žut-but kovon. Nes 
Rusija negali leisti Lenkams 
apvaldyti Rusų plotus. 

Trumpai* ir aiškiai. 
Tad nėra ko džiaugties Var

sa vos imperijalistams ^ tais 
Mdideliais laimėjimais." 

Kasdien kalbėdami žmonės nuolatai taria žodį tiesa, ir 
mintija, kad jie žino ką jis reiškia. Bet užklausus, kas tai yra 
tiesa, kiekvienas jaučia, kad labai sunku yra gerai atsakyti. 
Vokietys Eisler surinko apie du šimtu įvairių nuomonių, ku
rias* mokslininkai arba išminčiai ištarė sakydami, kas tai yra 
tiesa. Iš tos daugybės pažiūrų išrinksime tris. žymiausias įvai
rumu. • 

Vieni sako, kad tiesa yra daigtas nepriklausantis nuo pro
to, esantis savaime, nors nematomas. Šita nuomonė yra sena. 
Ji remiasi tuomi, kad tiesa nepriklauso nuo žmogaus noro ar 
pažiūrų. Nors man ir rodytųsi, kad aš ryto gausių dovanų, 
tai dar tat nebūtų tiesa, nes dovanos nepriklauso nuo mano 
pažiūrų. Nors džiovininkui ligoniui rodosi, kad jis eina svei-
kyn, tai bet-gi dėlto liga nemažėja, o tik mirtis prisiartina. 

Kiti tečiaus sako, kad tiesa yra žmogaus minties padaras, 
taip kaip seilės yra burnos padaras. Šita nuomonė labiausiai 
remiasi tuomi, kad be išminties negali būti tiesos. Jei nebūtų 
kam mintyti apie daigtus, tai butų tik daigtų, bet nebūtų tie
sos. Tiesa tat yra prote, o ne tarp daigtų. 

Trečioji, nuomonė sako, • kad tiesa yra tada, kad protas 
prilygsta daigtams. Jei apie baltą daigtą mes mintijame, kad 
jis yra baltas, tai mųs mintyse yra tiesa. Jei mes mintytume, 
kad tas daigtas yra juodas, tai mųs mintiję butų netiesa. Žmo
gui mintijant netaip kaip yra daigtai susidaro klaida. Žmogui 
šnekant netaip kaip jis mintija susidaro melas. Tiesa tat yra 
kuomet mintis prilygsta daigtams, o kalba prilygsta minčiai. 
Klaida yra kuomet protas mintija netaip kaip daigtas yra. 
Kuomet liežuvis kalba netaip kaip protas mintija, tuomet bū
va melas. 

Šita trečioji pažiūra turi abiejų pirmutinių gerumus, 
nes ji pripažįsta, kad tiesa nepriklauso nuo mintijančio as
mens, o tiktai nuo daigtų. Ta pažiūra taip-gi pripažįsta, kad 
tiesa yra prote, o ne daigtuose, ir kad nesant išminties nebūtų 
nei tiesos. Ta trečioji pažiūra išvengia antrosios pažiūros 
klaidą;'nes parodo, kad tiesą nesudaro protas sulig savęs, o 
tiktai prilygdamas daigtams. Ta trečioji pažiūra išvengia ir 
pirmos pažiūros klaidą sakančią, .buk tiesa yra tarp daigtų 
esančių savaime, kuomet tiesa yra visuomet prote mintijan-

! čiame ar kalbančiame. 
Bitą trečiąją pažiūrą pasilaikome ir mes tolymesniems 

šios knygutės reikalams. Neprirodinėjame šitos trečiosios pa
kuros teisingumą, nes kiekvienas prirodymas yra trečios tie
sos išvedimas iš dviejų seniau žinomų, pe prirodymų turime 
žinoti kas yra tiesa, idant toliaus galėtume prirodinėti kokia 
ji kur yra. 

= = 

JOHN KUCHINSUS 
LIETI VIS ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty j 
20 «o . La Sattc Strset 

Kambaris 816 Tel. Centrai t£M 
Valandos: 9 ryto iki 1 po piet 

West Sidss Ofisas 
2201 W. 22-nd fetroct 

Kerte Leavitt St. Tel. Canal 255 
Valandos: nuo 4 iki 6 po piet it, 

nuo 7 iki 9 vakare 

m — 

Balsys Prekių Numušimas! 

= 

Tiesos pažinimo priemonės. 

Teisėjas Robert, E. Crowe, Ke-
publikonu kandidatas ant Pavieto 
Advokato yra žinomas kaipo ge
riausias teisėjas, jo rekordas yra 
visiems kuomet jis buvo Teisėju 
Kriminal Court'o jis nusikaltu
siems visuomet uždėdavo didelę 
baime gi nekaltus išteisindavo. • 

Teisėjas Crowe yra buvęs asnis-
tentu Pavieto Teisėjo kur jis gavo 
dideli prityrimą. Jis sako kad kri
minalistas nieko nevertas vien tik 
nubaudimo. Paimkime tokius ca-
sus kaip kad FiUgerald -- kuris 
gavo jam tinkama pabauda už
mokėdamas tai savo gyvasčių. Ki
tose dalykose jis pasirodė visuo
met stiprus, protaujantis ir ap-
saugojantis piliečiu teisęs. 

Jis yra pasakęs kad visuomet 
stos už piliečius kurie ji išrinko 
ir pilnai kaipo advokatas j y tei
sės gins. 

Robert E. Orowe Non Tartisan 
League, headąuarters randasi 
Parlor B-6 Morrison Ilotelij, 16-
rinJfus toki žmogų jis padarys ti
kra "cloanup" mieste Chicagos, 
ko ir senai reikia. 

ts~» -—-• • • »—-U 

m, l M. GLASER 
Praktikuoja 29 mitai 

Ofisas 814S So. Moican St. 
Kertė 32-ro St.. Chlcaco, UI. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų. Vyrišky, taipgi chro-

nlikų ilgu. 
OFTBO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo C iki 8 valan
dą vakare. 

Nedaliomis nuo 9 iki 2 po piet. 
Telefonas Tards SS7 

K -
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DR, S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OflMui ir Gyvenimo vieta 

8252 South Halsted Street 
Ant virtum 1 nhenml Stote Benk 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 lkl 4 po pietų; nuo 7 iki •• vak. 

Nedaliomis nuo 10 lkl . 
Telefonas Ta«k 2544 

B! 

• — 

Žmonės gali pažinti daigtus savo jautuliais. Akys yra 
gražiausias jautulys. Jos mato daigtų spalvas. Ausys girdi jų 
gaisus. Kcmkos pajunta kietumą, minkštuma, šiurkštumą, švel
numą ir kitas tos rųšies ypatybes. Liežuvis pajunta kartumą, 
saldumą, sūrumą, rugštumą ir t. t. Nosys užuodžia įvairius 
gerus ir blogus kvapus. Tie pehki jautuliai vadinasi prityri
mo priemonėmis. Tai-gį prityrimas yra pirmuainis dalykas, 
kuriuomi gauname pažinti tiesą: 

Kai-kurių daigtų tikrai žinome kad yra, nors jų visai 
nepasiekiame savo jautuliais. Niekas nematė juros gelmių dug
ną, tečiaus visi žinome, kad ir tenai jis yra. Protas rodo, kad 
vanduo negali būti be dugno. Gydytojas neįlindęs į žmogaus 
krutinę žino kas joje sugedo. Protas tą jam parodo. Mes vi?*i 
žinome, kad turėsime mirti,.nors niekas nėra matęs savo mir
ties. Protas mums ją parodo mūsų ateitije. Mųs akys parodo, 
kad visi žmonės miršta. Visi jautuliai pasako, kad ir mes esa
me žmonės. Iš tų dviejų tiesų protas išveda trečią, kad mir
sime ir mes. Tai-gi protas yra antra priemonė pažinti tiesai. 

Mūsų jautuliai nesiekia praeities buvusios prieš mums už-
gemant. Protas taip-gi negali manymu pasiekti, kas tuomet 
buvo. Bet senuosius praeities daigtus gali mums pasakyti, ar
ba r aštu pranešti, tie, kurie praeitije gyveno. Tolymuosius 
dabartije įvykstančius daigtus mes taip pat nepasiekiame 
nei jautuliais nei protu. Bet kiti žmonės gali mums pranešti, 
ką jie mato ir girdi. Taip mes nebuvę Lietuvoje patyrėme, kad 
Lenkai J.920 m. rudenije užėmė Vilnių. Tad-gi kitų pasakymas 
yra taip-gi priemonė patirti tiesai.. 

Tai-gi turime tris priemones patirti tiesai: jautulius, 
protą ir kitų pasakymą. 

(Daugiau bus). 

D!t. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po nuro. 

1729 So. Ashland Avenue 
Spoctjalistaa 

DŽIOVŲ, MOTERŲ ** VYRV LIGŲ 
(Valandos nuo 10 lkl 12 Išryto: nuo |j 
2 iki B po piety; nuo 7 iki 8:20| ( 

vaka^. Nedaliomis 10 lkl 1. 
Dch-fona* Drasel 2SS0 

4 i | 

3C3C 

MERGINA IŠĖJO KARAN. 

Kaip dabar Lietuvoj žmonių 
ūpas* pakilęs prieš Lenkus, 
matyt iš šito laiško. 

Rašo Uršulė Bucaitė, Sa
maninės kaimo, Panevėžio pa-
rap. savo seserei ir švogeriui 
Harpežiams Chicagoje (West-
sidėj). 

Pastanavijau parašyt kelis 
žodelius pas savo mielus Šar-
peeius. Pag mus naujienos la
bai negeros; nežinome kas bus 
su mumis... 

Aš sesė Uršulė einu kariau-
ti. Ižtoiruokiau šauti, prisira
šiau prie Saulių Sąjungos ir 
einu sykiu su vyrais. Ką ma
ne Lenkai namie draskys, tai 
tegul verčiau ant pozicijos 
nušauna. Žinote, mama labai 
rauda ir nenori leisti, aš vis-

tiek negaliu namie būti. Ži
nau, kaip buvo prie Vokiečių, 
taip ir Lenkai dabar, kur jie 
užėjo, drasko jaunimą kaip 
pasiutę. 

Gana jau man bijoti priešų. 
Einu ir aš, sesutė, ginti tė
vynės. Palaimink mane sesutė 
miela ir švogeriau. Nenusigą
skite mūsų mieli: jeigu Dievas 
pa !• s, tai kiaulė nesuės. Tam
stos bukite linksmus, ne
sirūpinkit apie mus... 

$75 
100 • 
150 
175 
200 
250 
300 
325 
350 

25| 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
55 
60 

RED ATSAKYMAI 

Alumnei Chicagoje. 
Apie Azuerikorf Lietuvių 

Dukterių kliubo vakarą pas 
mųs jau buvo triskart įvairiai 
rašyta. Stabdydami ginčus pa
sižadėjome daugiau straipsnių 
nedėti. Vakaro rengėjoms re
dakcija išreiškia pagarbą. 

DIDELIS IŠPARDAVIMAS. 
Vartotų Karų 

Vartotų Truck'ų 
Ateikite 

Subatoj ir Nedėlioj tiktai 
50 tfarn 

Turi būti parduota 
Vieta 

0 Tuščias Lotas 
2340'Wabash A venų • 

Kaina $100 ir augščiau 
Ant lengvų Išniokesclų 

Be nuošimčio 
Tiems kurie turės gerus refe-
rences, parduosime ant 

Installment Plano 
Be nuošimčio 

Karo Kaina Įmokėt Mėn. 
reikia mokės. 

$200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
Nuošimčiu nereikės mokėt 

Ateikite anksti 
Mes paimsime į mainus Jus u 
seną karą. 

Nieko senesnio per 1912 iš
dirby stes) 
Kas Pirmesnis tas Geresnis 

Atsiminkite Vieta i 
Tuščias Lotas 

2340 Wabash Avenue 

MITCHELL AUTO CO. 
Subatoj ir Nedėlioj Tiktai 

Giedra ar lietus Išpardavimas 
prasidės 9:00 išryto. 
"Pardavėjas kuris kalba Jū
sų liežuviu" 
P. S. Karus galima matyti 
prieš pardavimą 2328 Michi-
gan Avenue. 

Atdara Vakarais 

HHllllHIUIHIimUJHIIIUHUUJIUJlMIlHUi 
Baaid. 1119 Independenoe JBivd. 

Telefonas Van Buren 204 

DR.A.A.R0TH, 
Rusas Gydytojas Ir Chirorjcas 
SpectjaJIstas Moterišku, Vyrišk* 

Vaikn^ir visų chmarižky Mgu 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—S p© 

pietų, 7—S vak. Jfedėliomls 10—12 4. 
Ofisas a»M So. Bals&ud St., Chicago 

Telefonas Drover 9*98 
t imiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiii 

Tel. Drover 704? 

Dr. C. Z. Vezells 
LIETUVIS D K i m S T A S 

Valandos: nuo 9 ryto iki * vafc. 
Seradomis nuo 4 lig 9 vakare 
4712 SO. ASHIiAin) AVEJTUE 

arU 47-tos Gatvės 
rrr."?y ns 

~ - — ~ *Th A ^ A _St J" 1.1 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

M E i r V l S ADVOKATAS 
Vai. Vakarais 7 iki 9. 
Nedaliomis 11 lkl 1. 

1500 S. Ashland Ave. Chioago, Ul.$ 
Phone Yards 1058 % 

Dr. M. S t u pnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards ROS2 

Valandos: — g iki 11 ifi ryto: 
S po platų Iki 8 vak. Nedėlio-
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

« " • • • » : • : 

Phone Canal 257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halstcd Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 
po piet. 6 iki 0 vakare. 

Progress" Vyri Ceverykai Atpiginti! 
Gavome žinę nuo savo Atstovo Kaune, kad ten tuojaus 

reikia uždėti čeverykų fabrikų, ir tam reikalui tuoj tu
rime turėti* X,000,000.00 auksinų (apie $20,000.00), o ka
dangi mųs pinigai sudėti į tavora fabriko j k krautuvėse, 
tai turime tuojaus visų tavora kuonogreičiausiai pa
versti į pinigųą, kad savo užmanymą Lietuvoj galėtume 
įkūnytį. Su tuom tikslu surengėm per 
10 Dienų Čeverykų Išpardavimą nuo Spalio (Oct. 28 

' iki Lapkr. (Nov.) 8. 
Fabrikoj ir visuose mūsų krautuvėse. Kurie gyvenat ant 
vietos, nueikite nusipirkti į krautuvę arba tiesiog į fa
brike, o kurie gyvenat toliaus, prisiųskate savo orderius 
laiškais, kurie bus rūpesningai išpildyti. 

Visiems yra žinoma kad mūsų prekės ant čeverykų 
ir pirmiau buvo mažiausiai du dolierius rnt poros pi
giau kaip kitose pirmos klesos įstaigose, mat mes visus 
čeverykus patįs padarome ir milijonų svarbiam reikalui, 
tai prekės numušiem iki pat kaului! Ateikite gatavi 
pasipirkti arba užsiorderiokite laiškais dvi-tris poras. 
Džiaugsities. Štai kokios mųs prekės laike išpardavimo 
per 10 dienų: 

Kitur $15.00, mųs buvo $12.00. dabar tiktai $10.00 
Kitur $13.#fl, mųs buvo $ i 1.00. dabar tiktai $ 9.00 
Kitur $12.00, mųs buvo $10.00. dabar tiktai $ 8.00 
Kitur $10.00, mųs buvo $ 8.00. dabar tiktai $ 6.50 
Kitur $ 9.00, mųs buvo $ 7.00. dabar tiktai $ 5.50 
Kitur $ 8.00, mųs buvo $ 65* . dabar tiktai $ 5.00 

Užsakant laiškais, paduokite didumų (saizą), ar 
juodus ar tamsįai rudus norite, ir ar mylite smailus, vi
dutiniškus ar bukus. Geruma gvarantuojame, ir jei ne
tiks, atmainysime. , 

Atminkite kad tai bus tiktai per 10 dienų. Ateikite 
pasipirkti arba orderiokite laiškais. PageLbėkite mums 
tuomi darbų Lietuvoj. • 

Kas nori, dar turime fabrikos šėrų. Šeras jau po 
$125. Pasiskubinkite, nes neliks, arba tuojaus dar dau
giau pakils. 

• 

Fabrikos Antrašas: 

PRGGRESS SHOE MANUFAGTURIN6 CO. 
88—92 Spark Street, Brockton-Montello, Mass. 

Krautuvės Randasi Po Sekančiais Adresais: 
VVORCESTER, MASS. Karap. Laffayette ir Millbury St. 
NAJ3HUA, N. H. 10 Hi«h Street. 
CHICAGO. ILLINOIS! 763 Milwaukee Avenue. 
CHICAGO, ILUNOIS. 3313 So. Halsted Street. 
NEW HAVEN, CONN. 894 Grand Avenue. 
SOUTH BOSTON, MASS. 377 Broadway. 
BROOKLTN, N. T. 187 Grand Street. 
BALTIMORE, MD. 702 W. Baltimore Street. 

i 
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AR TU NORI 5 c CAR FARE 

« — ~ 8 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 1090O So. Mlchlgan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte-, 2 iki # po 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare. 
Residencija: 10638 Perry Ave., 

Tel. Pullman 842 

ANT PARDAVIMO 
Orazus mūrinis namas ant 2 

I ubu 4 ir 5 kambariai. Beis-
mentas 7 -piedu augščio. Žilu 
akmenų frontas ir graži yarda. 
Kaina $4,500.00. 

Taipgi parsiduoda 6 kamba
riu €ottage. Mūrinis. Gas ir 
Electric ir Vanas . Kaina 
$3,100.00 

G. PETKUS 
Real Eetate 

Loans&Fire 
Insurance 

3402 
S. Halsted St. 
Chicago, 111. 

Balsavimo diena čia, kiekvienas vyras ir moteris balsuoto-
jiai turi proga balsuoti už sugrąžinimą 5 centu car fare. Jeigu 
žmonės neišreikš savo nuomonės apie norą turėjimo 5 centu 
fare, tai karu važinėjimo kainos pakils iki 10, 12 ir 13 centu! 

Ar jus balsuosite ui tuos žmonės kurie duos 5 centu car 
f arės arba ant vyru kurie pagelbos padidinti carfiares. 

Gubernatorius kuris liks išrinktas Lapkričio 2-ra arba 
sirašys po tai bila. Demokratu kandidatas yra priešingus 
gale priimti 5 centini car fare, arba ja atmesti. 

Len Small, Republikonu kandidatas, jeigu bus i*Hnlrha^ pa
sirašys po aai bila.. Demokratu kandidatas yra priešingas 
ThompMmo, Traction Plianui duodant žmonėms Savininkyste 
ir gale operuoti karus po 5 centus car fare. 

ToliauB Ims County sudžios priederme ta kliLiigimą padėti 
ant baloto,4 kad žmones galėtu balsuoti už ji. Frank 8. Rig-
haimer. Republikonu kandidatas, jeigu bus išrinktas, ši klau
sima padės ant baloto, ui tat kad jis remia ir pritaria Thomp-
sono plianui 5 centu car fare. 

States Attorney yra ©ffieiaJis, kuris gali padėti išlošti 
Thompsono Plianui už 5c. car fore prie kompanijos trakcija 
Teisėjas Crow, Repablikona kandidatas ant Valstijos Teisė
jo visa laika rėme ir nemi Thompsono Traction Pliana ant 5 
centus car fare, ir jeigu liks išrinktas rinkimuose nėra abe
jonės kad jis pasistengs ta padarysi. 

Repubbkonai turi balsuoti Republikoniška tikieta tiesiai. 
Demokratai Socijalistai ir Independents. kurie nori 5 centu 
car fare, padėkite kryžiuką prieš žemiau paduotu kandidatu 
vardus: 

. '• 

A«t 
\ ^ 

us 

X LEN SMALL 
Ant Valst i jos Te i sė ]o 

X FRANK S, RIGHEIMER 
Ant Valstijos Advokato 

X ROBERT E. GRuVVE 

\ 

l« l r . « « 
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v< 
Didelis Gramafonų 

Išpardavimas 
Turime daugybę "rramafonų, katruos 

reikia tuoj parduoti nuleidžiant 35% 
(procentą ir daugybę rekordų po 65e, 
(iramofonai geriausiu išdirbvseiu, garuan-
tuoti ant 10 metu. 

Užlaikome geriausius Bruus\viek Colum-
bia ir Yietoro Gramofonus, katrus par
duodame už žemiausias marketo kainas 
už easli ir ant lengvų išmokėjimų. 

> 

Didelis pasirinkimas įvairiausių rekordų, Ruskų, Pol-
skų, Angliškų, Italijoniškų ir t. t. Kataliogas knygų, 
rekordų, gramofonų, prisiunf-iam kiekvienam dykai. 

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

?415 Piemenėlis ir Pavasaris. 
4474 Mielaširdystė. Vai verčia laužo. 
4272 Spragilų daina. Strazdelis. 
3840 Ant Kalno Karklai Siūbavo, šia Naktele. 
235S Darbininku iMarselietė. Sukeikime Kovą. 
2 356 Lietuva Tėvynė Mūsų. Tikiai Nemunėlis Teka. 
2392 Sveiki Broliai Dainininkai. Ko Liudyt Sveteliai. 
4362 Pasakyk Mano Mielas KraSte. Indainavo Butėnas. 

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

Įvairus Rekordai. 
1247 O Kur Buvai Dėduk Mano. Fngarų .šokis. 
3291 Plaukia San Laivelis. Lopšinė. 
3191 Ant Marių Krantelio. Važiavau Dieną. Choras. 
2225 Einu Per Dvarelj. Gaila Tėvynės. 
4647 Mergelė Tu Mano Miela. Kur tu eini. 
4536 Pavasario Dainos. Pakol Jaunas tai Linksmas. 
4717 Virbaliu Polka. Sesutės Valcas. 
4363 Kas Subatos Vakarą. Jau Saulutė Leidžias. 
4181 Alvito Kžero Bangos. Pilviškių Valcas. 
2002 Krokoviakas. Ant Armonikų. 
3417 Padespanas. 
4165 Rusijos Liuosybės Maršas. 

2998 Venecijos Mėnulis. Baloboo. Fox trot. 
2883 Afghanestas. Mahomem. Fox trot. 
3834 Lola šokis Ant armonikos. 
-OCLP Bostonu Marša*. Karvedžio Maršas. 

Mažiaus kaip 6 rekordus kitur nesiunčiame už prisiuntimą mes 
apmokame. 

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

-

I 
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T a u p y k i t e P in ingus : 
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S1MPU3 UNTVERSAL 

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

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

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant IšmokesšČin. 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve atdara Seredomis Ir 

Petnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. . 

F. AD. RICHTER & CO., 
Xew York. 

Gerbiamieji: 
Aplaikiau Bambino, kurį man siuntete 

ir maldauju prijimkite nuo manęs širdin
giausią padėką už taip didelę pagalbą, su
teiktą mano kūdikiui. 

Prijėmęs kelias dozes, J is miegojo per 
visą naktį be prabudimo ir dabar jau 
nereikalauja daugiau užmigdymo liūlia
vimu. 

Aš nežinau kaip Tamstoms dėkuoti 
netik už suteikimą pagalbos mano kūdi
kiui, bet taipgi ir man, nes aš ir nesijau
čiau gerai, kuomet mano kūdikis kan
kinosi. 

Aš patariu visiems savo draugams 
vartoti šitą stebuklingą gyduolę. 

A. K.Philadelphia. 

Kūdikių geriausias draugas 
Duok jam vieną dozę einant gulti, jeigu jis yra neramus, piktas, ne-

nutildomas. Greičiausia, jis turi vidurių užkietėjimą ir nebus linksmas kol 
negaus: 

J* 

B A M B I N O 
. 

mį+mtm a. ir. a*. «a*~ 
Vaikai myli jiį! Jie nori jo daugiaus! 

Tikrasai t ir i Bambino lėles paveikslą ant pokelio. Neprijimk pamėgdžiojimų, 
50c. bu t e i s vaistinyčiose arba 60c.su prisiunitimu, užsisakant tiesiai nuo: 

' i l i i ^ r itruTCD £ C0., Baslį Terminai Bldg. No. 5, BR00KLYN, N. T. 
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Advokatai visu partiįu, balsavimuose laikytuose The Chi-
cago Bar Association, išrinko ir rekomenduoja tuos kurie 
pažymėti su X kaipo geriausius vyrus ant teisėju. 

ANT DIDŽIOJO BALOTO — PAVIETO TEISĖJO 
Demokratu Republikonu 

X Francis X. Busch—B. F. Frank S. Righeimer 
Ant atskyrio judicial balloto — ant teisėjo Municipal Teisme 
X Dennis W. Sullivan 
X Leo. J. Doyle 

James Donahue 
X Frank H. Graham 
X Edmund K. Jarecki 

Edmond L Mulcahy 
James S. Mclnerney 

X Francis Borrelli 
Joseph A. Graber 

X William J. Lindsay 

X Samuel H. Trude 
William R. Fetzer 
Henry M. Walker 
William L. Morgan 
Joseph W. Schulman 

X Asa J. Adams 
X Robert E. GentseI 

John A. Bugee 
Lawrence B. Jacobs 

X George B. Holmes 

Prisirengęs 
Del Blogu Laiku 

ANT TEISĖJU MUNICIPAL C0UT UŽPILDYTI VIETA 
A. A. Panteiis X Theodore F. Ebler—B. F. 

Iškirpk šita ir pasiimk su savim kaip eisi balsuot kad ži
notum kur kryžiukus padėti. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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Meldžiu Savo Kostumerly 
IIISKI PALAUKT. 

Jusij užsakytas medus tuojaus bus 
pristatytas, nes ka-tik dabar parga
benau Šviežio, nuo farmų. Kurie dar J 
neturit tyro, cvarantuoto medaus 
galit užsisakyt pas mus. Pelikių sva
rų viedrukas kaštuoja $1.95 su pri
statymu į namus Chicagoj. Norin
tieji medaus kreipkitės šiuo adresu: 

STRYGAS & MII.I.KR 
Chicago, ĮBL 3022 W. lOtli St. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 
Drauge mielas: Jei m^li mus tai prisiųsk 

savo paveikslą, kad atgaivintų mūsų širdis. 
Patarimas. Jei vertas meilės, tai yra vertas 
paveikslo. Paveikslas neasančios ypatos at
gaivina psaeitų laikų ryšius be žodžio. 0 ta-

mista užganėdinsi save ir savo draugus, kad atlankysi 
mūsų paveikslų išdirbystę. Atlas Art Studio 
J. P. RASHINSKI » 3202 So. Halsted St. 

v . 

_i.i a i i f 1111 f 11111111111 • i e i > 11 • 111111111111 f 11111111111 i f 11111 f 11 e 111 f 111111 f 11 c f f 111111111111111111111111 J J 
Phone Boulevard 401 

Į Ashland Jewelry Music Store 
" • 

> 
Speeijales Columbia K 2 Grafa-

nola su 12 rekordų $126.50. Speeijale C 2 
Grafonola Ui 12 rekordų $56.50. 
Cash ar ant išmokesčio. Naujausi lietu
viški rekordai. 

Dideliame pasirinkimo auksi
niai laikrodžiai, uVimontai, žio
dai ir kiti auksinai dalykai. 

4537 So. Ashland Avenue 
Chicago, 111. 

TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii 
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P. CONRAD I 
LIETUVIS FOTOGRAFAS I 

3130 S. Halsted St., Chicago, BĮ. § 
Kurie gaunate paveikslus 18 Lietuvos 

neatidėliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno i i kelių skir
tingų. ^ 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius Ir tt. Darba atliekame kuoge- į 
riausia. Phone Drover 6368 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH;iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiS? 

PRANEŠIMAS 
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MŪSŲ DRAUGAMS! 
Jogei nuo 1-mos dienos Lapkričio (Nov. 1920. Mušu 
Ofisas bus perkeltas į nauja vietų. 

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

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

Tel. Yards 145 

Kurie gali ateiti Bedarbėj ar Ligoj? 

Ar Tu turi pasidėjęs, Jeigu Ne, — Tai Pradėk Dabar Kol Dar Dirbi 
t 

Tu Jausiesi Kaip Namie Šiame Banke Nors Ir Nei Vieno Žodžio 

Nemoki Angliškai, Užtai Čionai Lietuviškai Kalbama. 

PEOPLES STOCK 
YARDS 
STATE BANK 

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

Chicago 

"t:-..^a5įir 
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i Amerikos Dovanos Kalėdoms 
| Savo Giminėms Lietuvoje S 

S 
3 

= 

i 
i 

= 
s 

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

•m 

/ 

Pirmutinę Lietuvių Valstijinę Banką Amerikoje 

Metropolitan State Bank 
Kamp. 22 ir Leavitt gatves I 

= 

Kapital. ir perviršis $245,000.oo I 
Tort, daugiau kaip $1.600,000.oo f 

VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po piet, Utarninkais ir § 
Subatoms iki 8:30 vakare. 

iTiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiuniiiiiiiii» JiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiftiitiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiHiiiiiiitiiiiiiiiiiiiii 
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f P in iga i į L i e t u v ą g 
s NUEINĄ GREIČIAUSIAI IR TIKRIAUSIAI SIUNČIANT PER 

Lietuvos Atstatymo Bendrovę 
(LITHUANIAN DEVEL0PMENT CORPORATION) 

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

dastato pinigus tiesioginiu keliu, be jokių trukdymų ir sulig pigiau
sio kurso. 

: 

i 

BIZNIERIAI GARSINK1TES "DRAUGE". 

i. 

http://60c.su
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i GAS Pirmadienis Lapk. 1, 1920 
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$200 
KAPITALAS 

t0<&00 
STOTLUS 

• • 

DIDELIS IŠKILMINGAS 

BALIUS 
= • • r-

Rengiamas 

ciriTDH A c i I C T I I I / A I Ii Dr-ste Šv. Jono Evangelisto i 
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Šimtai žmonių miršta kasdiena nuo skurdo. Kiekvie- II nam jie yra artimi, brangus, Universal Staae Bank$ 
kiekvienam patarnauja persiuntime pagalbos greičiau-

Nedėlioj, Spalio 31,1920 
Ant Union Ave. ir 18-tos Gatvių 

Pradžia 6 vai. vakare Įžanga 25c. Y patai 
na 
k 
šiai ir teisingiausiai. 

DABAR SIUNČIAMI PINIGAI PER MUSŲ BANKĄ | | ^W*^iS^J^W^^r^%g^' i 
= žios muzykos galėsite linksmai pašokti ir gražiai laika PRISTATOMI LIETUVON I 25 DIENAS. f 

Pristatima ir čielybę pinigu gvarantnojamc — Dabar kaip ttk laikas 
sušelpti — Kalėdine Dovana giminės Lietuvoje. Nelauk. Tuoj kreip- S 
kfc> į mušu banką. Iš kitų miestu siunskite mums Doleriais, o mes 
aplaike pasiunsime Lietuvon auksinais pagal dienos kursą ir prisiun-
*ime kvitas. Didžiausias ir stipriausias Lietuvių Valstijinis Bankas 
Amerikoje. Padėtus pinigus galima atsiimti ant kiekvieno pareika- j • 

g lavimo. Moka 3-čio nuošimčius. Jeigu dar neturite bankynes knygu
t e Universal State Bankos, tai nelaukit© ilgiau, — atsilankykit to 
susinažinkit su mumis, nes tvirtumas ir saugnmns bankos užtikrintas. 

Turtas virš $2,600,000.00 
£ Subatomis ir Utarninkais Bankas atdaras visa diena 
S iki 8:30 vakare. 

BANKOS VALDYBA*, 

Joscph J. Elia**, Prezidentas, , 
Wm. M. AntonisHMi. Vico-Prezidentas ir Kasiot'ius, 

J. J. Krasouski, Vtce-Prezidentas. 
S. V. Valanchauskas, Ass't. Cashier. 

i 
i i 

i UNIVERSAL STATE BANK Į 
i 3252 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. | 
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I praleisti. 
Visus kviečia K O M I T E T A S . 

TlllllilIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlillllllllllllllllllllllllllllIlIlIlIlIlIlIlIlIflIHIHIflIlIflT 
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| LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES I 
BANKAS 

= 

s 
r ir jo skyriai 
| Vilniuj Panevėžyj Šiauliuos Raseinius | 

Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje 
kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN-

| TUR4NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dek pi- I 
nigus L. P. P# Bankan. Ten gausi 

7% padėjus 2 metams 
| 5% 1 " 
| 3% " neapribuotam laikui. 

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susilie
jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas 

1 M NARJAUSKAS 
i 747 BROAD STREET, NEWARKt N. J. 
TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiT 

SIADIENĄ - kol dar nevėlu - pa
siųsk Kalėdoms pinigų savo tėvu
čiam* Lietuvoje. 
Geriausias patarnavimas - Pigiausios kain. 

Ateik šį vakarą. 
Pinigai siunčiami į Lietuvą 

ir visas dalis pasaulio. 
Laivakortės ant 

visų linijų. 

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT B A N K 
1112 West35th Street 

Turtas virš $6,000,000.oo 
A STATE BANK 

Atdara Panerlėlio, Seredos ir Subatos vakarais. 

• 

• t 

• 

> I U . 
—— 
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PALAIKYSITE CONG A. J. SABATH 
Jo Patarnavimas žmonėms Kongrese Duoda Jam Teise Būti 

Vel Išrinktu, 

LIETUVIAI Važiuokit Tiesiog i LIETUVA 
mmumm 

Kaina [ Eitkūnus $ 1 0 6 . 7 0 
Liepojų $145.OO < < 

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

i 

i 

PRANEŠIMAS 
- M 

L i e t u v o s V i s u o m e n e i 
Kad (Lietuvos Vyčių Paskolos ir Taupymo Bendrovė) 
Pradės (nauja Serija numeris 23-čias) Panedėlyje 4-ta 

d. Spalio š. m. 
• 

Del platesniu informacijų kaslink taupinimo piningu, 
atsilankykite ant susirinkimu kurie atsibuna kas Pir-
madienyj nuo 7:30 vai. vakare iki 9:00 vai. vakare, Šv. 
Jurgio Parap. svetainė prie 32 PI. ir Auburn Ave. 
Jurgis Žakas, Pirai. 

901 W. 33rd St. 
Antanas O vertingas, Rast. 

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

812 W. 33rd St. 

Lapkričio 2-ra, balsuotojiai 5-to Congressional Distrikto tu
rės proga išrinkti Kongresmona A. J. 8abath j Kongresą, ku
ris teisingai pirmiau pasitarnavo netik-aavo žmonėms bet 
ir visai šaliai. * v 

Ypačiai šiame reikalingiausiame laike kuomet didelis re-
konstrucijos darbas laukia, reikia žmonių kurie turi ilgu metu 
prityrimus ir kurie visuomet dirba del žmonių geroves. 

Penktame distrikte randasi didesne puse ateiviu jis jiems 
praeijusiose laikuose y ra pasi tarnavęs aai-gi išrinkus ji vel 
beabejonės pasitarnaus. Kongresmonas Sabath yra didelis už
tarėjas liuosas imigracijos, taigi dabar ypačiai jis reikalingas 
kongrese. Lai ši šalis būna liuosa kiekvienam į ja atvykti. 

Šimtai žmonių išvažiavo per mus ir visi pasiekė Lietuva laimingai. 

Prie Šv. Jurgio Bažnyčios ant Bridgeporto 

Ši Banką Yra Jums j 

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

VALDYBA 
Tuomas J. Heaiy, Prezidentą* 

£dward R. Litsinger Vice-Prezidentas 
Andrew H. Wolski, Kaslerius 

George Kalsch, Asst. Kasierius. 

PATARIMO KOMITETAS. 
Ralph Van Vecten, V. Prez. Cent'l. Ir Coml. Nat'L Bankos. 

Tliomas E. YVilson. Prez. WlIson & Co. 
Abel Davis, V. Pre«. Chicago Titl© ir Trnst Oomp. 

Southivest TrustandSavings Bank 
35-th Archer and Hoyne Ave*. 

Tortas Savin $3,000,000.00 
Atdara L tarniako ir Subatos vakarais nuo 6 iki •* 8 valandai 

5/ 
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f Siuskite Pinigus j Lietuvą 
| Dabar kol kursas yra žemas. 

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

Parduodame ir perkame Markes, Rublius 
ir kitų šalių pinigus pagal dienos kursą. 

Padarome visokius legaliskus dokumentus 
ir, patvirtiname pas Lietuvos Atstovybė Wa-
shingtone. 

Iš kitų miestų norėdami siųsti pinigus Lie
tuvon arba pirkite "cash" prisius kitę "Mo~ 

• ney Order" arba čekį mūsų vardų, ir mes 
gavę tuoj aus pasiųsyme pagal tos dienos 
kursą. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname 
pasportus ir laivakortės. , 

Į Lithuanian-American Dommercial Bureau 
| 117 North Dearborn Street Chicago, DL | 

Room 615 E 

Ofisas atdaras nuo 9 vai. ligi 5 po pietų. | 

A.PETRATIS 

• 

S. L. FAB1AN 

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

809 West 35-th St., (kampas Halsted) Chicago, 
• 

Adara Vakarais: Utarn. Ketver. ir Subat. iki 9 vai. 

H W ' 

-
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I Kokią Kalėdų Dovaną 
i Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon? 

1 • " — — — — — — — — m « M I 

I Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana! 

I 
I 
S 
i 
i 

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

S 

r 

I 

Čia galima pirkti laivakortes, siųsti daiktus ir drabužius Lietuvon. 
Baksus siuntimo daigių Lietuvon galima gauti pas mųs už prieina
ma kaina. 

Ši Bendrovė dabar parduoda savo šėrus po $6.00 viena, pasi
skubinkite ir pirkite dabar, nes trumpu laikų šėrų kaina pakils. 

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

Lithuanian Sales Corporation 
Main Office Chicago Branch Office 

414 W. Broadway 3749 So. Halsted S t 
So. Boston, Mass. Tel. Yards 5693 Chicago, BL 

VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryt© iki 6 vakare. Utarninkaig, Ketvergius ir 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare. 
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LIFTUVIAI AMERIKOJE. 
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K. ST. LOUIS, U^L. 

Spalio l(i d. Inusi} kolonijon 
buvo atsilankys su prakalbo
mis atstovas Kūdikėlio Jė
zaus Dr-jos iš Kauno p. Jo-

reiiigti demonstracijos, tat pri
sidėkime prie kitų kolonijų. 
Važiuokime Spalio 31 d. visi, 
kas tik galime, Chicagos Lie
tuvių demonstracijon ir pakel
kime savo balsą. Tegu toje 
dienoje nelieka namie nei vienas Meškauskas rinkdamas au 

kas našlaičių prieglaudai. Sa- ' no galinčio dalyvauti toje de-
vo prakalboje jis nupiešė iry- ] monstraeijoj. 
venimą Lietuvos našlaičių ir j Melrose Parko Lietuviai tu-
kokia ateitis jų laukia. Ragi- rėtų sušaukti d a r vieša susi-

• * i • i • no visus prisidėti su parama, 
ypač šiandie, kada mųs prie
šai, Lenkai, kėsinasi ant Lie
tuvos. 

Jo kalba visiems patiko. 
Nors žmonių neperdaugiausia 
buvo, bet aukų našlaičiams su
rinkta nemažiau kaip kitose 
kolonijose. 

Žemiau telpa aukotojų su
rašąs : 

Agota Sabutienė ir Marijo
na Petravičienė jx) $10.00. 

Po 2 dol.: B. Buksienė, B. 
Zimuntienė, S. Ivanauskas. 

Po 1 dol.: J . .Rutkauskienė, 
M. Jurgelaitienė, A. Moznrie-
nė, B. Stankienė, M. Grinienė, 
K. Gadeikis, A. Kinis, 1). 
Raukas, P. Bagdonas, J . Klei-
nauskis, J . Grimaila, Y. Ber-
žanskis, J . Prunskus, M. Mi-
kalojunas, J . Bilevičia, K. Tu-
mosa, J . Kiseriauskis, M. 
Martišius, K. Kelmauskis, J. 
Velikis, J . Mikėnas, J . Mika-
iočius, K. Kinderis, K. But
kus, J . Bendikas. 

Smulkiomis $2.10. 
Viso labo $53.10. 
Aukas paėmė p. J . Šeš-

kauskas. 

A' ia idos a t i ta iaymaa. 
Tuojaus po surinkimui au

kų publikai buvo paskelbta, 
kad surinkta $63.10. Išsiskirs
čius persjįnityta pinigai išnau-
fjo ir rasta $10.00 mažiaus ne-
£U buvo publikai paskelbta. 
Tai-gi apsirikta skaitant pir
mą syk. 

Juozas Blažys. 

rinkimą visų Lietuvių ir iš
nešti protestus prieš Lenkus. 
Tuo tikslu turėtų pasidarbuoti 
mųs draugijos. Tat-gi sukrus-
kime, nes tėvynė pavojuje. 
Taip-gi nei viena draugija ne
turėtų atsisakyti paaukoti iš 
savo iždo paminėtiems tiks
lams. 

Tat visi darban. 
P. M. Valuckas. 

ATSIŠAUKIMAS. 

MELROSE PARK, ILL. 

Mūsų miestelio Lietuviai la
bai susirūpinę tėvynės, Lietu
vos likimu. Daugelis aukoja 
Lietuvos Raud. Kryžiui ir 
Šiauliams. Kai-kurios motervn 
ir vyrai eina per namus rink
dami aukas. Gaila tik, kad ne
visi tam prijaučia. Tie nežino, 
kad teikimas pašelpos bro
liams vėliau gali būti pervėlu. 
Turime viską mesti į šalį, o 
visomis jiegomis gelbėti tėvy
nę. Einant per namus, kai-
kurie aukoja tik po kelis cen
tus. Tai gėda! Ar-gi negalime 
visi mes paaukoti dienos ar 
dviejų dienų uždarbio? Kaip 
vyrai, taip ir moterys turėtų 
tai padaryti. Mes nepavargs i-
me del tos aukos, o tėvynei 
bus didelė parama, nes tūks
tančius sudėsime. Tada ir 
priešai lengviau bus nugalėti. 
Daug pinigų mes bereikalo 
išleidžiame ant visokių niekų. 
Sutaupykime ir atiduokime 
L. R. K. arba Šiauliams, o pa
matysime, kad bėgs 'Lenkai iš 
Jietuvos. 

Atidėkime į šalį visokius 
pasilinksminimus ir kitokias 
pramogas,o eikime gelbėti m\\< 
laisvę. Nors nedaug čia gy
vena Lietuvių ir negalime su-

Lietuvos Nepriklausomybės 
Šalininkų Sąjungos. 

(L. L. Sargų) 

Į kuopų viršininkus, narius ir 
į plačiąją visuomenę: 

Gerbiamieji Lietuvos Nepri
klausomybės rėmėjai! Mūsų 
tėvynė atsidūrė dideliame pa
vojuje, mūsų broliai už jūrių 
galvas guldo gindami tėvynę. 
Sunųs ir dukterys Lietuvos! 
Ar-gi ramiai mes žiūrėsime 
į skriaudžimą Tėvynę f Ue alė
joms, pasakysite, kad ne. Tad 
visi kaip vienas stokime pa-
gelbon tėvynei sunkioje jos 
valandoje visokiais mums ga
limais budais. 

Sušaukite susirinkimus tuo-
jaus aptarimui, kaip pasek-
mingiau surinkus aukų Lietu
vos Šauliams, kurie gina mū
sų tėvynę. Petis į petį su Lie
tuvos karuomene, parodykime, 
kad mes esame tikri jų bro
liai ne tik žodžiu, bet ir dar
bu. Nepraleiskite nei vienos 
progos neparinkę aukų Lietu
vos gynėjams. 

Dar sykį kviečiu jus visus 
stoti darban del tokio prakil
naus tikslo, del vargstančio* 
Lietuvos, o Lietuva nepamirš 
savo tikrų sūnų ir dukterų. 

Money orderius ir čekius 
rašykite Lietuvos Misijos var
du ir prisiųskite man, žemiau 
padėtu antrašu, pažymėjimui, 
kiek katra Juiopa surinko ati
kų. 

Liet. Nepr. Šal. Sąjungos 
C. Raštininkas, 

V. A. Kerševičius, 
948 Nortb Main Ave. 

Scranton, Pa. 

P. S. Pil. A. Strupas aukoja 
per L. Misiją šilkinę Lietuvos 
vėliavą tai kuopai arba drau
gijai, kurį surinks daugiausia 
aukų Šauliams. V. A. K. 
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RIGHEIMER DIDELIS RĖ
MĖJAS IR UŽTARĖJAS 

5 CENTU FARE. 
Yra trys geros priežastk kodei 

F rauk S. Righeimer turėtų būti 
išrinktas. Jos yra: Kad jis yra 
Chicagietis. 

Kad jo ilga praktika teigimo 
eourtuose, ji padaro pilnai atsa 
kaneiu ir tinkančiu užimti viela 
Pavieto Teisme. 

Kaipo užturėtojas balsu jis duo
tu teisinga atskaita Majoro Thomp. 
HOUO 5 centą trakeijos plano. 

Gimęs 1880. 
M r. Righcimer gimė 18&0 niv 

tuose, naini*. kuris stovėjo aut 
kampo Union ir Liberty gatvių 
kur jo tėvas turėjo ruoricl gro-
cerne. Jo motinos vartkis iš namu 
buvo Lucy Stahl, jos tėvas turė
jo rakandu krautuvė ant Blue 
Island Ave., arti Halsted (jatves, 
dar prieš Chieagos agni Jaunas 
Righeimer gavo savo moksĮa Chi
cagos viešiose mokyklose lankyda
mas Garfield Mokykla ir John 
Marshall lligh SchooT. 

Vėliaus jis dirbdavo ii- lanke 
kolegija. Mr. Righeimer per vie
nuolika metų buvo advokatą.* Fo-
rest Park ir Mayvvood, gi Me:rose 
Park ir River Foresl jis buvo ve
dėju spceijaiiu assessmentu. 

Kaipo Pavieto Teisėjas M r. 
Righeimer jis vestu visus sj-etial 
assessment easus pats. 
Pilnai remia 5 centini Fare. 
* Mr. RigneTmcr pilnai remia 5 

centini fare ir darys kas tik -JUS 
galima kad įgauti ji atgalio? 

PUIKUS TEATRAS IR BALIUS 
LIETUVIŲ DAILĖS RATELIO 

Statoma Scenoje Penkiuose Aktuose Drama — Tragedija 

'VEIDMAINYSTE IR MEILE" 

Nedelioj, Spalio-October 31, 1920 m. 
6CH00L HALL SVETAINĖJE 48 th ir Honore Streets 

Pradžia -5:00 Valanda po Pietų 

GERBIAMIEJI IR GERBIAMOSIOS! 
Visi yra kviečiami į šį Iškilmingą Balių ir Teatrą, iš apielinkės Lietuviai ir Lietuvaitės, vaikinai ir merginos, 

seni ir jauni, be skirtumo atsilankyti, o pilnai busite užganėdinti, nes tas teatras bus vienas iš puikiausią teatrų. 
Nepamirškite, kad tas veikalas yra pirmą kartą lošiamas Chicago je. Tai-gi esate visi kviečiami koskaitlingiau-

siai atsilankyti į vieną tą gražiausį vakarą. ^ Kviečia visus L. D. R. 
milllllllllllllinillllllllllMIIIIIJIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHIIIHUmtlIlIlIlIfUIIIMJIUH lUlUftitItMUtUIiiMIIIUlIHIMiMtIIIIIIIIIIIIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlflIllIlllliitlIilS 

l i m APVAIKttJIMAS IR BALIUS 
S i m a no Daukanto Draugijos 

Subaioj, Spalio 30, 1920 
Pradžia 7-tą Valanda Vakare 

MILDOS SVETAINĖJE 
Halsted $tr. tarpe 31-mos ir 32-ros Gat. 

Kviečiaaie visus be skirtumo kaip jaunus ir senus ant šio mūsų iškilmingo vakaro, šitas vakaras yra labai svar
bus nes bu* paminėjimas.Simono Daukanto Gimimo dienos. Taigi visi kviečiami kaip draugijos taip ir kliubai ir 
pavieniai atsilankyti, o mes atsilankančius svečius kogeriausia užganėdinsime įžanga visai pigi Kviečia S. D. Dr. 
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PIRK ČIONAIS NAMĄ. 
Jeigu JUH norite padaryti leng 

vai pinigu ir gyventi linkamai iai-
pe Lietuvių, kur grinaa, cistas o-
ras ant lauku, ir labai puiki vie
ta ir smagi, gyvenimui, tai pir
kite šiuos namus. 

1-mas 6 kambarių puiku* namas 
su 5 lotais puikiai aptvertas, dau
gybė visokių truktų medžių, po 
visa yarda, geros barnes del lai
kymo karvių ir paukščių. Kairia 
tik $5,500 galima pirkti ir su vi
sais gyvuliais ir paukščiais. 

Po valgiui ncnžmirSk, kad perimi- i 
>ias vaistas tavo skilviui yra EATO- Į 
\ I C . Prašalina visus ncsmumimus 3 
*m i tekinimo, o tas reiškia, kad rei- ' 3 

Vakaras su 
lila pniiutĄįii viciią. 
IKI- MSUS siptickurius. 

Parduodama 

.. - —-
HUUIUUHIltUlU. iHttHHMlIUIIIIIIIUUIlil 
=Tel. Canal*tfi7 

1 DR. C. K. KLIAUGA 1 1 
^HNTISTAS 

1730 So. Halsted Street 
Chicago, IU. 

SVuland.: 9—12 rytą, ir 2—9 vak 
IMimilil.ItltimilllllllItlHIIHHIIHItHtlI 

CICERO, ILL. 

Sekmadienyje, Spalio 31 d. 
S v. Grigaliaus Gieduorių dr-
ja vaidins ^Nastutę" , &v. An
tano par. svetainėje. 

Pr 
\ 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

2-ras 6 kambarių puikus naujas 
namas Furnace apšildomas su 10 
lotu, aptvertas daugybe * visokių 
vaisingu medžiu, Bičių, paukščiu 
ir t. t. Šis namas kampinis ir la
bai puikioj vieta asabfcvai vasara, 
nes yra daugybe visokių puikiau
sių kvietkų po visa yarda. Kaina 
tik $7,000. 

^ ' 
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ŠVENTO ANTANO PARAPIJOS CHORAS PO GLOBA ŠVENTO GRIGALIAUS 
Stato scenoje '' NASTUT* " 

Dviejų Veiksmų Trijų Paveikslų DRAMA Su Dainomis Orkestrai Pritariant 
NEDELIOJ SPALIO SI, 1920 

ŠV. ANTANO PARAP. SVET. ant kampo 15 ir 49 Otv Cicero, IU. Pradžia 7:30 v. v. 
Kviečiame vimis kaip jaunus taip senus ant virš minėto Dakaro, AW^arėsJte* progą. |»amatyti puikų pa

mokinanti perstatymą, tr išgirsite skambančių Jausmingų dainų tu orkestrą p. A. S. Pociaus kompoz. 
šioje kolonijoje pirma syk statomas šis veikalas, taigi patartina nepraleisti šios progos. Neatsilanku-

sleji gailėsitės. 
Po perstatymų bus šokiai. Jaunimas galės linksniai pašokti, nes gera orkestrą gros. 
Virš minėto vakaro pusė pelno skiriama parapijai. PASTABA: Tikietus galima gauti iškalno nusipirkti 

I 

Dr. A L. Yuška 
1900 S. Halsted Str. 

Tcl Caiiftl 2118 
Valandos: 10 ryto Iki % 

Gyvenimas 
9811 W. f3rd Mr. 

Tel Prospect I46f. 

DR. S. BIEŽ1S. 
LlCnJVIS GYDYTOJAS 

IK (U1KLKGAS 
J201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Rcs. &114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 

TeleTooM PuJhnaa 1 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Mieliigan Avcnue 
UoM-IlMMi, I1L 

VALANDOS: 9 r>to Iki 9 vakare. 
« I. l'ullraan 843 ir 8180. 

pas choro narius ir Darbininko krautuvėj. girdtngai visus kviečia, KFNGĖJAI. 
OltfIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHMIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINlilIlIlUlItlIlIlUIII IIIIIIIIIIIIHtlilIlHHUt 

Dr. 0 . VAITUSH, a D, j 
LIHTFVI* AKIŲ SPBCIAH8TAH « 

Palenerviae visų akfų 
tempimą kaa yra 
prietafltiini skaudė
jimo salvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votuni*. Slsaudančius ' 

tr užsidegusius karščiu akių kreivos akys, '• 
katei akto, nemiegio; netikras akis kidedam, < 
Darumą egsamiuas lektra parodantis ma- \ 
staueia* klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbėta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. 
Nekėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefone* Drover 9660. 
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Tel. Boulovard 4588 Drover 8448 
Dr. V. A. SZYMKEVICZ 

Lietuvis Gydytojas. Chirurgas ir 
Akužeras. 

3208 S. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1—2 ir 
6—8 vakare Ned. 10—12 iš ryto. 

S. D. LACHAW1CZ 
I J I E T U V Y S G R A B O R I U S 

kopigiausla. 

Turime ir daugiau puiki ų nainij 
toj pačioj vietoj ant So. Sides. 
Kur galima pirkti su visais pauk
ščiais karvėms ir t. t. arba maino-
ii83 ant namų i miestą. Atsišauki
te tuojaus paa 

S. SLONKSNIS, 
3357 So. Halsted Blvd. 5009 

Telefonas Ooulcvurd 8188 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

S331 South Halsted Street 
Valandoa: 9-#-12 A. M. 

1 — 5; 7—8 P. M 

— 

KORONA VYNAS 
* i i 
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Ferrated 
BITTER 

Tai geriausias laxatyvis tonikas ir vaistas del viduriu. Ypač .geras Irpn To
nikas, del Pala ir kraujo nusilpnėjimo. Gauk buteli šiandien. Visose vaistinėse. 
Arba rašyk. 
B0LESLAW R. K0ZL0WSKI LABORATORIES 4755 So. Loomis St. Chicago, IU. 

: 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRKOLTS 

{ litctovis Gydytojas Ir Chirurgas 
Perkelia ofisą i People Teatrą 

1«1€ W. 47 th St. Tel. BoaL 1M 
Valandos: 1 iki S po pietų. 6 iki 8 

vak. NedėL 10 iki 12 ryt*. 
Res. 2»14 W. 4»rd Street. 

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKinley 263 

. 
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PRANEŠIMAS, 
Siimčiame piningus Lie

tuvon, prisiuntimas užtik
rintas. 
Inšuruojanie nuo ugnies, 

namus, rakandus ir auto
mobilius. 
Paixluodame namus, s a 

liname piningus. 

Evaldas & Pupauskas 
840 W. 33rd St. 

Yards 2' 

|Patarnauju laidotuvėse 
meldiiu atsisaukt! 

Ibusite užganėdinti. 
114 W. 23*d PI. 

Tel. Ganai 21M 

Rel-
dart 

Chioąpo, Ui. 

į Phone Canal 1678 
Notary Public 

JUSTIN MACKIEWICZ 
Real Estate 

Loans, Insurance & Foreign 
Exchange 

2342 South Leavitt Street 
Chicago, IU. 

Siunčiu Pinigus į Lietuvą 
pagal dienos kursą. 

I . m m • » » » ^ » i i » • mm «. • » • <•»— • m »įt 

INDIANA HARBOR, IND. LIET. 
DEMONSTRACIJA! 

Prieš Lenk*} Veržimąsi Lietuvon 
Nedelioj Spalio 31 1920 m. 

Victoria Teatre, 3525 Cedar St. 
Maršavimas nuo Šv. Franciškaus Liet. Parapijos. 

Prasidės 1-ma vaL po pietų. 
Kviečiame Ex-Kareivius su uniformoms ir visas apie

linkės draugijai kaip Wesi Hammond taip ir East Chi
cago ir pavienius dalyvauti minėtai Demonstracijai. 

• 
S 
1 

"311 

s 
1 

J 
S Puikus Balius 

—L Parengta* 
Draugystės Leb. Gv. D. L. K. Vytauto 

l -mos Dlvbiljos Raitelių ant Hridgcporto 

Kuris bus * 

Nedėlioj, Spalio (October) 31 d., 1920 M. 
Šv. Jurgio Parap. Svet., 32 nd Place ir Auburn Ave. 

Pradžia 6:80 Valanda Vakare 
Nuoširdžiai užprašome visuomene atsilankyti j mus.u Balių, nes 

bus gražiausias Balius šioj apyliakėj ir svečiai atsilankę bus tikrai 
užganėdinti. 

Kviečia KOMITETAS. 

3E • • • 

• • 

V. W. GUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty]: 

29 South La Baile Steeet ! 
Kambaris 324 

Telefonas^ C c p t t » l , i | # 

i 
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Jaunosios Birutes Iškilmingas J 
Koncertas! i i 

s 
S 

Po globa fl. L. A. 208 Kuopos 
Ant naudos 

LIETUVOS NAŠLAIČIŲ 
Kedėlioje, Spalio (October) 31 d., 1920 M. 

Pradžia 7 vai vak. 
Liberty Hali, 2000 So. Union Ave., kampas 30-tos gat. 

Kviečiam©.' skaitlingai- atsilankyti ant šio koncerto, kuris susidęs 
^yp^itjga4J*r^įH?s«»lo, duekų./dfckįsnuic^Ų ir lt. Choras po vado*t 

i>'ciWoiW5w'3flUpi|^teB.''daugel-, najuįfl dainelių . uadain 
Byjyjįg^*^ n^šia^)ų suselptmu 

•uaoelfty;. bet ir sūšeH>&. 
arwi! -4'TOkii^. 

KOM|TKTĄ> 
ItftMflIMHniHHItilfttHIIIIIIHfldH 



D R A U G A S Pirmadienis ;L,qpk. J. 1920 m. 
... *. .-.-».*-

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. NIKODEMAS BADAVIMĄ 
paeinantis ii Nerimdaičių pa-

Pirmadienis, Lapkr. 1 d.. 
VISI ŠVENTIEJI. 

rap, TeMių Pavieto, atsišaukia 
j savo pažįstamus gyvenan 

Antradienis, Lapkr. 2 d.,'* ius Chicagoj ir apielinkė; 
Iv. Uždusinę diena. 

CHICAGOJE, 
BRIGHTON PARKO LIETU 

VIAMS. 

• 

Rytoj Chicagos Lietuviu 
demonstracija. Tai protestas 
prieš imperijalistus Lenkus, 
užgriebusius mus sostinę Vil
nių ir lendančius da giliau 
Lietuvos žemėn. Rytoj Chica-
gtig Lietuviui, nežiūrint prie 
kokiu partijų kas priklauso, 
vini išeis gatvėn ir pasipuošę 

•tautinėmis; bei Amerikos vė
liavomis maršuos 7-tli Regi-
inent Armorv svet. 

• 

Rikiuotė prasidės 12:30 po 
piet. Maršavimas 1 vai. Tat 
12:30 visi Brighton Parko Lie
timai butinaį turi suseiti ant 
8o. Fairfield ir 44 gatvių. Vi
si — 7,000 — kaaalikų, laidi
ninku, socijalistų ir kilų, ka* 
jauėiasi Lietuvių, suseikime 
ir visiems parodykim, kad 
mes. Lenkams užsimojus ant 
Lietuvos, esame vier.os min
tiem žmonės. 

Kom. 

i 

IŠ WEST SIDES. 

Visi, neišskiriant nei vieno, pri-
vtiloino imti ilnlyvumn dcnionstr.i-
cijoj. 

Visos draugijos ir kuopos su
sirinkit ant 23rd PI. i r Oakley Av. 
su savo vėliavomis. Visi būtinai 
marinki te ne vėliau 12:'M) vai po 
pietą. Maršavimas prasidės lygiai 
1 :00 vai. po piet. 

Ta<l visi j demonstraciją! 
A* i' i c v iii Ko m i s i ja. 

Draugija Sunų Lietuvos Vaka
ruose dalyvaus Chicagos Lietuvių 
demonstracijoj Seknt.. Spalio 31 d. 
Visi nariai kviečiami susirinkti 
12 valandą A. Valiueio svet., 17-J2 
S<». Union ave. Valdyba. 

laimu Lietuvių Ame riko jo Tau
tiškas Kliubas šiuo praneša, kad 
visi nariai imtų dalyvumą prote
sto demonstracijoj Spalio 'JI d. ir 
kad visi l vai. susi rinklų ant Au-
burn ave. ir 33 gatvės. Malonėkite 
laiku susirinkti, kad geriau galima 
butu susitvarkyti. 

Valdyba. 

j 

1 

J) r-jos Apveizdos Dievo No. 1 
visi nariai turite pribūti Sekma
dieni, Spalio 31 d. Dievo Apveiz
dos parapijos svet., 1 vai. po pie
tų, iš kurios marguosime j 7th 
Regiment svetaine. Katrie nepri
busite, busite žinomi ir papeikti. 

Valdyba. 

Draugijos šv. Vincento Ferc-
reušo. ant Tovvn of Lake. visi na
riai yra kviečiami susirinkti sek
madieny j . Spalio 31 dieną, 1 va
landą po pietų šv. Kryžiaus pa
rapijas svetainėn. Visi turi pa
siimti draugijos ženklelius, nes 
dalyvausime demonstracijoj prieš 
Lenkų briovimąsi Lietuvon. 

./. Klimas, pirm.. 
J. Lrgtuigaris, rast. 

4*>4"» So. Wood St. 

Jis ketina būti čia apie 10 die 
nu. malonėkite atsišaukti į 

Atsišaukite 
3249 So. Halsted Street 

P r i K T FARMA 
40 akr'm be t Hobi j Mfchlff&n Vai. 

labai poroje vietojo. Galiniu pirkti 
ant i.šntokesrro. 
I i a a r i s Kibort Itoom i i i 

117 H. I>carborn St. 

KAK \ \ D Į IŠPARDAVIMAS. 
l'pveik užri.vka, 1 šmotu l'arlor Se

tas f'honovrrafas.' J>ivonai, ValKomojo 
kambariu mi< grūmojo kambario ra
kandai taip geri kaip nauji. 

Atsišaukite 
5221 Uiohigan Ave lst Apt. 

Parsiduoda biu'erne Ir grocerne 
geroj vietoj iJrlh'hton Parke. Turi bū
ti parduota trumpu luiku, priežastį 
patirsite ant vietos. Atsišaukite J 

"Draugo" Adrninastracija 
2334 So. oakley Aveniu-

K. N. 

i •' ' • • • ' • 
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Parsiduoda labai pigiai. Mūrinis 
—Medinis namas, ant vieno loto. Sa
vininkas turi apleisti Šita Sali—atsi
šaukite tuojaus. N a m a s yra 956 W. 
36 8t. Klauskite apie išlygas 

!MIO \V. 36 Street 

2 IIII-H a n l 63rtl S. arti Campbell Av. 
už $5000.00 verti $!>000.00. Tame pa
čiame bloko nori $4500.00 už pačius 
lotus. 63rri St. bns.slness gatve kuri 
turi didžiausia ateiti. 

Kas pirks tos du lotu ir palaikis 
metus lengvai uždirbs $4000—$5000 
dolierių. Savininkas išvažiuoja j C'ali-
fornia. Keikia tiktat ine.šii $2000 dol. 
I ' irk ftlunclionij r y t o )>us p a r v e t . i i . 

rilA.N't IS KJBUltT Koom 015 
117 Norfh Dertrborn St. 

ANT PARDAVIMO. 
.Mūrinis namas, 4 flatai, ši]-, 

to vandens šiluma. Randa $r23 
į mon. Prekė $11,000. 

Mūrinis namas. 3 flatai, šil
doma porinis moderniškas. 
Prekė $7500.00. 

2 mūriniai namai, 4 flatai, 
šiluma F. II. moderniškas, ren
čia $110 į mėn. Prekė $10,500. 

Atsišaukite 
Evaldas & Pupauskas 

840 W. 33 St Yards 2790 

Saugok akiy regėjimą 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote krcipties j manę klausti 
patarimo dol Jusu. akių; mano 
20 metų paty l imas suteiks 
Jums geriausj patarnavimą dol 
Akiij. Ausų. Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specljalisto, 

W. F. MONCKL'FF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKI V SPECIJALISTAS 

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

K a m baris 14-15-16-17 
Viriui PLATT'S aptiekus 

Tė myk i te mano parafta. 
Valandos: N u o 10 ryto iki V 
vak. Nedėl iomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 

Spalio 25 d. buvo speeijalis su
sirinkimas šv. Petronėlei dr-jos 
Šv. Jurgio pa r. svet. Bridgeporte. 
Nutarta dalyvauti Chicagos Lietu
vių demonstracijoje, kuri jvyks 
Spalio 31 d. 

Visos narės būtinai, be pasitei
sinimo, privalo susirinkti Šv. Jur
gio par. svet. 1:30 po pietų. 

Kotrina Klimienr, 
8554 VV. ()9th St. Chiea.no, III. 

A. PETRATIS S. FAItMONA* 

A. PETRATK & C0. 
Mortgage Bank 

KEAL ESTATK—INSFRANCk 
European American Bureau 

Siunčiu Pinigus, Par<iii««t* 
l.rtivoknrtp* 

tfOTAJUJlSAS 
SO» W. Sftth Str. Chfcngn. III. 

Tt-l<'l»ttone lUtiih tnrtl « M 

& Tol. Canal 8222 

| DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

2201 West 22-nd & So. Feavitt Sts 
Chicago. 

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

i)r-jos Šv. Klzbietos nepaprastas 
susirinkimas jvyks šiandie. Spalio 
30 d., 8 valandą vakare. Šv. Kry
žiaus pa rap. svetainėje. 

Visas nares kvieeiu būtinai su
sirinkti.* 

Venckevičient. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angli&koa Ir l ietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos. typawriting. pirklybos tei
si 4, Suv. Valst. istorijos, abelnos Isto
rijos, geografijoa politikinės ekono
mijos, pilietyatės, dei l iarašystėa 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandos po piety; vakarais nuo • 
iki 10 vai. 
3106 So. Halsted St., Chicago. 
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Amerikos Darbininkai 
v 

gali padėti prie palaikymo darbo ir industrijos 
m Si-.4'* w w <• ^ _ 

uojant Harding Coolidge 
Musu darbininkai vyrai ir moteris žino kad karinis-lėba-

vimas jau pasibaigė ir kad reikalavimas darbininku pradeda 
mažėti. Jau dabar randasi daugiau vyrų 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/įarbo partija ir už dar
bą visuomet stoja. Atsižvelgiant į Istorija rasime kad jie vi
suomet yra apsaugoje Amerikoniška 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 musu darbininku vyru ir motėm 
kurie yra pastojo piliečiai paskutiniais laikais ir risai gal ne
žino siu dalyku. Tegul jie pasiklausia tu kurie yra čionais ap 
sipažnę ir jau seni piliečiai jie suteiks jiems reikalingas in
formacijas iš savo prityrimu. Jie gali jums pasakyti ką jie 
patys yra matę ir nukentėję: kad Demokratiška kontrole val
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 siu 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 kiekvieras Demokratu muitas priimtas šioj ša 
Ii j (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 cfcrbo buvo pa
daryta visai nereikalingai; nežiūrint ar tas muitas buvo geras 
ar ne. Bet dabar mes grįžtame Į normali gyvenimą ir Demo
kratu tarrif law ar muitas eina i pilną 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 Bai
tam Name mes nieko nematytume kaip tik galybės Cozey ar
mijas marguojant ant Washingtono. 

Demokratu Administracija, apart susižiedavimo su tradici 
jinu dyku muitu kaipo pamatu ju partijos dar butu "po abso 

lutiška priverčenčia pareiga'' kad įresti darbo teises diktuo
jamas Tautu Lygos. Tuomet Amerikos darbas butu surakintas 
su lencugais kurių niekas negalėtų sutraukyti. Lyga kuria va
dina "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 šalių 
darbas negali ir nekuomet nesusiligins su Amerikos darbu. 
Milijonai musu žmonių žino kokios darbo sąlygos yra kitose 
šalyse. Ar jie ir ta pati junga uždės ant mūsų sprandu balsuo 
jant už Demokratu partija ir Wilsono Lyga Tautu? 

Dar musu šalis nėra nariu šios Lygos o jau ji kenčia nuo 
efektu. Mes žinome kad Europeiški importri ir vėl pradeda 
plaukti į mūsų marketus. šis dalykas yra ypačiai pritariamas 
stiprios grupes bankieriu, Amerikon ir kitu, finansišku ūžta 
rytoju Lygos, kurie per Liga tikisi kontroliuoti pasaulio finan -
sus. Jie gelbsti, nuo karės nukentėjusimos Europos tautoms, 
su pasitikėjomu atgauti nuo šimteriopai. Jie nori liuosos vaiz
bos arba geriau sakant Demokratiška muito systema įvesti' 
šioj sali j — SYSTEMA KURI UŽDĖS MUMS ATSAKOMY 
BE ATSTATYMO EUROPOS* ANT PEČIU AMERIKOS 
DARBININKŲ. 

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. Demokratu partijos ir kitos partijų tiks
las ym atidaryti vartus plačiai produktams kitu šąlu. šis da
lykas daug ka reiškia visiems musu darbininkams artai jie 
dirbtu fabrikuose, mainose, giriose ar ant ukes, transportaci-
joj ant žemes ar vandens, prityrę ir neprityrę darbininkai; mo 
teris taip pat kaip ir vyrai yra užsiinteresare su Republikonu 
pergalę. 

Yra daug labai dalyku kurie būtinai reikalauja pagerinimo 
šiuose laikuose; tai yra musu priedermė juo pataisyti. Bei kuo. 
met mes nueisime balsuot tenais negalima dykai laiko praleisti. 
Mes tuomet turime gerai apsvarstę pasiskusti kas yra gera del 
musu ir musu šalies. Darbininkui ir visiems kitiems šis ap
svarstymas yra labai svarbus. Tas balsas gali reikšti ar be
darbe be algos, arba nuolatini darbą su gera alga; neužtekti 
nai. duonos ir sviesto vaikams ir pačiai arba užtektinai. Tas 
viskas guli t'usu rankose. Balsavimo vietoj kiekvienas Tyras 
ir moteris yra karalius ir karalienė; jie yra pilnai laisvi savo 

.Dievui ir «a?;o šaliai ir niekam kitam. 
Amerikos darbininkai yra teisingi, intelegentiski ir tikri 

AMERIKONAI? Jie to negali praleisti, nepamačius kad Re
publikonu partija yra tiktai vienutėle partija kuri yra apsait 
ga ju interesams. Tegul musu darbininkai stovi ant AMERI
CAN MAGNA' CARTA OF LABOR papėdes ir balsuodami už 
Harding ir Coobdge ir Republikonu kandidatus Į Suvienytu 
Valstijų Senatą ir House of Representatives. 
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