
“DRAUGAS”
OM Tmr ................................................ |S.M
DU Knlki ........................... M-M

AT WEWH-STANDS S A COFY
DRAUGAS PUMilBHDTG OO., Ino.. 
1SS4 8. Oaliley Ato. Chieago, UI.

-H

PnbUahed

KAINA O 
PRICB **

CENTAI
CENTS

IK
LITHUANIAN DAILY FRIEND

(Vo. 4M),

R

by Obe Act of October S, 1SM, on Mie «t the Port Office of Chieago, m. By the order of the Prealdent.A. 8. Bnrleaon. Postmaster General.

PIRKITE

LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

i
' f

METAI-VOL. V. No. 254CHICAGO, ILLINOIS, KETVIRTADIENIS, SPALIS (OCTOBER) 28 D., 1920 M.
BMTERKD AS SECOMD-ChASS MATTER MARCH Si. ISIS, AT CHIOAGO, UbUKOIS INDEK THE AOT OF MARCH S, 187*.

CITY EDITION

Pranešama apie Bolše- 
vilazmą Lietuvoje

Mūšiai Lietuvių su Lenkais 
Varėnos Apylinkėse

Paskutinis Patarnavimas Londone 
Mirusiam Airijos Patrijotui

LIETUVOJE ĮSTEIGTA 
BOLŠEVIKINĖ VALDŽIA?

LONDONAS, Spal. 28. — 
Iš Rygos depešoje pranešama, 
jog Lietuvos vyriausybė atsi
statydinusi ir įsteigta bolševi
kams palanki valdžia.

Tai bus naujas prasima
nymas apie Lietuvą. Tokius 
ir kitokius apie . Lietuvius 
melus platina Lenkai. Ma
tyt, Lenkams norisi užpul
ti patį Kauną. Kad patei
sinti tą nedorą žingsnį, rei-1 
kia iškalno paskleisti melų 
apie Lietuvius. Vadinasi, jų 
žingsnis bus pateisintas pa
saulio akyse. Nes jie veiks 
ne prieš Lietuvius, tik prieš 
bolševikus. O kad tik Len
kai negautų geros pirties 
Lietuvoje. Ir jie gaus, jei 
vakarykščia žinia apie Vo
kiečius kareivius pasirodys 
tikra..

LIETUVIAI PO DIDELIO 
MŪŠIO ATSIMETĖ DVI 

MAILI.

COPENHAGEN, Spal. 28. 
— Lenkų karuomenė užataka- 
vo Lietuvių pozicijas, išilgai 
geležinkelio arti Varėnos, sa
koma depešoje iš Kauno.

Po penkių valandų smar
kus možio Lietuviai privers
ti atsimesti apie dvi maili, pa

žymima depešoje. ■» ...

MALDININKŲ PRIEŠAKYJ 
ARKIVYSKUPAS.

Londonas, Spal. 28. —. Pir
masis Vokiečių katalikų mal
onink ų būrys atkeliavo Ry
man pra ei tą antradienį, su tik
slu aplankyti Bažnyčios Gal
vą—Sventąjjj Tėvą, kad iš
reikšti prisirisimo jausmus.

Nuo pradžios buvusio did
žiojo karo Vokiečiai maldinin
kai ligšiol negalėjo aplankyti 
Bymo.

Maldininkų kurio priešaky
je yra Cologue Arkivyskupas 
Sėli uite. /

VOKIEČIAI NACIJONALIS- 
TAI STOVI UŽ MONAR

CHIJĄ.

Berlynas, Spal. 28. — Vo
kiečiai nocijonaliatai čia turi 
kangresą. Vakar kongrese kal
bėjo Dr. Kari Helfferieli, bu
vęs vice-kanoliėris karo metu 
kaizerio valdžioje. Kongreso 
atstovai pakėlė iš džiaugsmo 
manifestaciją, kuomet Helffe- 
rich pareiškė, jog Vokietijai 
reikia sugrąžinti monarchiją.

MIRUSIO McSWINEY ŽMO
NA TAIPPAT KARŠTA 

PATRIJOTĖ.

Pasakė, kad jos vyras buvo
Airijos armijos oficieras.

Londonas, Spal. 28. — Va
kar Brixtono kalėjime koro
nerio prisiekusieji teisėjai at
liko formalius tąrdymus apie 
badu nuirusį Corko lordą ma
jorą McSwiney. Teisėjai po 
keliolikos minutų išklausinėji
mų paskelbė nuosprendį, jog 
lordas majoras mirė nuo šir
dies nusilpnėjimo, kurį pakė
lė atsisakymas per ilgą lai
ką valgyti.

Mirusiojo namiškių vardu 
liudijo likusioji žmona našlė. 
Ji pasakė, jog majoras ėjo 40 
metus ir buvo Airijos laisva- 
norių armijos oficieras. Ko
roneris nenorėjo pripažinti 
Airijos armijos. Bet našlė ne
atmainė savo liudijimo parei
kšdama :

“Airija turi nuosavą armi
ją. Ir jus negalite sakyti, kad 
ta armija yra jūsų (Anglų) 
armija.’’

Pamaldos katedroje.

Vakar vakare mirusiojo lor
do majoro lavonas nulydėtas 
Šv. Jurgio katedrom Kaip 
šiandie katedroje turi įvykti 
augštos gedulingos pamaldos, 
dalyvaujant Australijos Ar
kivyskupui Mannix ir keliems 
vyskupams.

Pq pamaldų lavonas bus pa
imtas geležinkelio stotin ir iš 
ten nulydėtas Airijon.

Priimti mirusiojo patrijoto 
lavoną iš Corko atkeliavo nau 
jas lordas majoras su kelio
lika miesto valdybos narių.

Penktadienio ryte lavonas 
bus jau Dubline. Tenai jį pa
sitiks visa eilė Airių organi
zacijų. X

Airiai grūmoja.
a a

Laikraštis Evening News 
atspauzdino pareiškimą, kurį, 
sakoma, pasakęs dabartinis 
miesto Corko majoras.

“Jūsų sostinėje (Londone) 
mes paskui save paliekame 
daugelį musų patrijotų. Tie pa 
sidarbuos, kad jūsų vyriausy
bei prigulinti skola butų pil
nai atmokėta. Anglijos vyriau 
sybė, rasi, mano, kad ji mus 
suklupdė. Bet atkeršijimai 
bus kaipir buvę.”
Gal bus atmestas badavimo 

streikas.

Corko lordas majoras, pa
informavo Associated Press,

jog sulig jo personalės pažiū
ros, badavimo streikas, kaipo 
protesto vpas, jnatyt, bus at
mestas ir tolesniai nevartoja
mas po šiandieninių išmėgi
nimų su Corko badaujančiais.

Tečiaus jis pareiškė, jog Ai
rių dvasios stiprumas pasilie
ka toks pat, kokį turėjo mi
ręs McSwiney. Ir Airijos iš- 
laikomybė už pilnąją neprik
lausomybę dar nekuomet ne
buvo taip tvirta, kaip kad 
šiandie.

Sako, majoras nužudytas.

Iš Corko pranešama jog te
nai išlauko prie “city bąli” 
(rotužės) prilipintas toksai 
pranešimas:

“Antrasis Corko republi- 
konas lordas majoras krito, 
kaip jo pranokėjas, nužudytas 
Anglų vyriausybės. Cork gedu- 
lybėje. Piliečiai arba jų kokia 
dalis imsis tik autorizuoto 
veikimo. Įsakymai bus pas
kelbti tikrosios valdžios.”

Corke nesama sumišimų. Iš 
9 badaujančių Airių Corko ka
lėjime keli kas valanda gali 
mirti.-

PATAISYTA PAKLAIDA.

Washington, Spal. 28. — 
Andai buvo paskelbta, jog 
Haiti saloje Suv. Valstijų o- 
kupacijos laiku per penke- 
ris praėjusius metus nugala
binta 3,250 tos salos gyvento
jų-

Dabar skelbiama, jog skait
linėse įvykusi paklaida. Turi 
būt 2,250, bet ne 3,250.

BOLIVIJOJ NUGALABINTA 

27 REVOLIUCIJONIERIŲ
VADAI.I Jį

Buenos Aires, Spal. 28. — 
Anot žinių, respublikoj Boli- 
via buvo pakilusi trumpa ir 
nepavykusi revoliucija. Nuga
labinta 27 revoliucijonierių 
vadai. v

"AIRIJOJE 49,000 ANGLŲ 
KARUOMENĖS.

Londonas; Spal. 28. — Ang
lijos parlamente pranešta, jog 
šiandie Airijoje yra 49,000 An
glų kareivių.

SUKAUKIAMAS PRANCŪ
ZIJOS PARLAMENTAS.

Paryžius, Spal. 28.— Paskel
bta, kad sušaukiamas sesijon 
Prancūzijos parlamentas Lap
kričio 8 d.

FORMALIAI PAKVIESTAS 
KUNIGAIKŠTIS PAULIUS.

Atėnai, Spal. 28. — Graiki
jos vyriausybė per savo pa
siuntinį Šveicarijoje formaliai 
pakvietė kunigaikštį Paulių 
Graikijos sostam

KARDINOLAS BUSIĄS PA
MALDOSE.

Baltimore, Md., Spal. 28: — 
Ateinantį trečiadienį vietos 
katedroje įvyks gedulingosios 
pamaldos už mirusio McRwi 
ney dūšią, sak o Ina, pamaldo
se busiąs ir kardinolas Gibb-
ons.

GRAIKIJA KOLIONIZUOJA 
. TRAKIJĄ."

Tas pat daroma ir su Make
donija.

SofJįja, Bulgarija, Spal.'28. 
— Graikija pagaliaus kuop- 
lačiausiai pradėjo kolionizuo- 
ti Graikais Trakiją ir Make
doniją. Tūkstančiai Graikų 
iš Mažosios Azijos ir iš kitur 
vežami į minėta* provincijas 
ir apgyvendinami.

Sulig Graikų laikraščių, 
Graikijos vyriausybė nuspren
dė Enidje ir Vardare apgy
vendinti 100 Graikų šeimynų 
iš Kaukazo ir 500 šeimynų ki
tose vietose.

9,000 Graikų pabėgėlių yra 
Batume, 6,000 No voros® i i.sk e 
ir 12,000 Kaukazo parubežiais. 
Jie visi laukia prisiunčiant 
laivų, Ifed persikelti gyventi 
Trakijon ir Makedonijon.

Pačioje Bulgarijoje gyvena 
apie 50,000 Graikų. Iš jų dau
gelis yra praturtėjusių pirk
lių. Ir jie nemano apleisti šios 
šalies. ' ,

-- ------------------- K
MASKVOS KOMENDANTU 

— DZERŽINSKI.

Copenhagen, Spal. 28, — Iš 
Gelsingforšo pranešta, ’ jog 
Maskvos apskrityj bolševikų 
karuomenės komendantu pas
kirtas žinomas briutalingiau- 
si«R k kraugeringiausias bol
ševikų vadas Dzeržinski. Jis 
yra nepaprastos komisijos 
prezidentu. »

Jei taip padaryta, matyt, 
bolševikų valdžios padėtis la
bai rimta.

KAREIVIAI PALAIDOJA.

Cork, Airija, Spal, 28. — 
Mirusį vietos kalėjime bada
vusį Airį Murphly vakar pa
laidojo Anglų kareiviai. Prie 
laidojimo neprileista Airiai.

ORAS.
Chieago. — Šiandie ir rytoj 

gražus oras, išėmus apsidebe- 
siavimą; rytoj truputį šilčiau.

Temperatūra vakar augštb 
53 L, žem. 43 1.

JAPONAI TIK PRISIDEN
GIA KALBOMIS PRIEŠ

SUV. VALSTIJAS.

Jie negali pakelti karo prieš 
Ameriką.

Yokohama, Japonija, Spal. 
28, — Šiandie Japonijoje nuo 
augščiausio ligi žemiausio vi
si kaliba ir rašo apie grūmo
jantį Japonams pavojų Cali- 
fornija valstijoje, Amerikoje. 
Toj valstijoj norima Japonam® 
užginti įsigyti kokią nors sa
vastį, gi turinčius savastis at- 
sarvinti. Tuo tikslu Californi- 
jos piliečiai turės referendumą 
ateinančiais šalies rinkimais.

Bet arčiau pažįstaųtieji Ja
ponus tvirtina, kad tuo šauk
smu prieš Ameriką jie tik pri
sidengia. Nes kuomet jų laik
raščiai daug rašo apie Cali- 
forniją, tie patys laikraščiai 
kuone visai užtyli apie Japo
nų ekspediciją Manchurijoje, 
kur jie nori užgrobti ir pasi
savinti naujus tos šalies plo
tus. Taip elgdamiesi jie nuo-

PRANCŪZAI PERSPĖJA 
ANGLIJĄ MIRUS McSWI-

NEY.

Išaugština mirusį, pataria ge
riau apsieiti su Airija.-

Paryžius, Spal. 28. — Pran
cūzų spauda, aptardama Cor
ko lordo majoro McSwiney 
mirtį Londono kalėjime, išrei
škia sąjausmą ir pagarbą mi
rusiam ir perspėja Angliją, 
kad ji geriau apsieitų su Ai
rija.

“Nerasi nei vieno civilizuo
to žinogaus, kurs, nugirdęs 
Corko lordo majoro mirtį, ne
jaustų savo širdyje peršulio 
su gailesčiu ir rūstybe,” ra
šo laikraštis L’Euvre.

Le Journal sako:
“Kiekvienas palenkia gal

vą prieš vyrą, kurs mirė už 
idealą ir kurs turėjo viltį sa
vo pavyzdžiu pakelti dvasią 
likusių gyvų tolesniai su at
sidėjimu veikti savo šalies 
laisvei.”

“Tegu musų drangai Ang
lai,” pareiškia La Victoirs,” 
neužmoka perbrangiai už iš- 
aukimą, kokį jų vyriausy
bė sviedė prieš Airių tšutą, 
kaip kiekvienas tai gali ma
tyti.”

“Musų pareiga,” sako L’- 
Ere Nonvelle, “pasakyti An
glams, jog pagieža yra blogas 
vdistas revoliucijoms ir kad 
Prancūzija su liūdna simpati
ja tėmijasi į susirėmimą žmo
nių laimėti sau nacijonalę lai
svę,” \ \

PRIEŠSTREIKINIS ĮSTA
TYMAS

Londonas, Spal. 28. — Va
kar parlamentas antruoju kar
tu skaitė ir didžiuma balsų 
priėmė projektą įstatymui, at
kreiptam prieš strėiką, kaipo 
kad šiandieninis anglekasių 
streikas.
Pakilus didelienns streikams, 

sulig to projekto vyriausybė 
turėtų būt autorizuojama pro- 
klemuoti priverstiną karei
viavimą arba industrijalę kon- 

'skripciją.

moniauja, kad niekas nežinos 
jų tų žygių, kuomet bus trukš
mas keliamas prieš Califomi- 
ją.

Pakėlė didelę ekspediciją.

Nors Japonijos laikraščiai 
tyli, bet yra žinoma, jog Ja
ponai Mancliurijoj pakėlė di
delę ekspediciją.

Oficijaliai tvirtinama, jog 
-kelios kareivių kampanijos 
pasiųstos Manchurijon gaudy
ti plėšikus. Tuo tarpu sužino
ta, jog Japonija ten pasiuntė 
skaitlingą karuomenę. Jos ti
kslas ne vieni plėšikai. Nori
ma išblaškyti visus Koreonų 
revoliucijonierių burius plote 
tarpe Sungari upės ir Japoni
jos jūrių.

Toj teritorijoj ilgas laikas 
siautė bunguzai plėšikai. Pas
taraisiais metais su jais susi
jungė Koreonai pabėgėliai ir 
revoliucijonieriai. Ir šitų skai
tlingos gaujos Hažnai užpul
dinėja ir žudo Japonus Korė
jos parubežiais ir pačioj Man- 
churijoj apsigyvenusius.

KONFERUOJA A&GLEKA-
SYKLŲ SAVININKAI."

Jie suvažiavo patarus genera- 
liam prokurorui.

Cleveland, Ohio, Spal. 28.— 
Čia konferencijon suvažiavo 
apie 1,000 iš 7,000 minkšto
sios anglies kasyklų operato
rių. Suvažiavo paraginti ge
neralio prokuroro su tikslu pa
sitarti sumažinti iškasamoms 
anglims kainą, kuri šian
die peraugšta.

Suvažiavime paaiškėjo, jog 
kaikuriose vietose anglys at
pigusios, kitur žadama atpi
ginti.

Bet taippat paaiškėjo^, kad 
jei ateinančioji žiema pasiro
dys kiauri, tuomet daugeliui 
gali pritrukti kuro.

Operatoriai tvirtina, jog 
anglių daug iškasama. Tik 
pristatymas jų kaip reikiant 
nepatvarkytas.

POLITIKOS KAMPANIJA 
PAČIAM SŪKURYJE.

Tik kelios dienos ligi rinki
mų dienos. Politikinė kampa
nija vėsulos smarkumu visur 
varoma. Republikonai ir de
mokratai kiti kitus peikia, sa
ve giria.

Ateinantį antradienį pilietis 
savo balsu apreikš noriis fr 
troškimus.

Demokratai visaip koketuo
ja į piliečius. Bet, matyt, vel
tus darbas. Jie per aštuone
rius metus pavargino žmones. 
Gana jiems laikyties valdžios 
styro.

DAR DU AMERIKONU NU
ŽUDYTA MEKSIKOJE.

Washington, Spal. 27.—De
pešoje iš Meksikos čia praneš
ta, jog Tampico žibalo lau
kuose nužudyta du Ameriko
nu—Mosley ir Salier.

Keturi plėšikai užpuolė 
brandų kailių krautuvę, 2110 
West Division gat., ir išnešė 
vertės $10,000 kailių.

Tad jei Japonai įsikraustė 
ton teritorijon, vargiai jie ją 
ir apleis.

Nepramatomas karas.

Kas palyti Colifomijos klan 
siiną, Japonai rimtai nei ne
mano apie karą su Suv. Vals
tijomis. Nes jie žino, kad toks 
karas jiems negalimas. Jie ne
kuomet-nei ai mėtų.

Tečiaus, prisidengdami Ca- 
lifornijos klausimu, jie gink
luojasi. Tas daroma kitokiais 
tikslais. nori savo rube- 
žius praplėsti Azijoje ir ryti
nėj Siberijoj. Japonija ir be 
Californijos turi savo pašo
mais didžiai svarbių uždavi
nių.

Be to, kaip visose kitose 
stambesnėse viepatijose, taip 
ir Japonijoj yra grupės mili- 
taristų, amunicijos ir laivų 
dirbėjų. Tie, statydami prieš 
akis visiems nuotikius Cali-' 
fornijoje, nuolat šaukia šaliai 
ginkluoties ir būt pasirengu
siai. Tad dar ir todėl Japoni
ja ginkluojasi.

NEMALONI ŽIEMA PR- 
MATOMA DARBININKAI 

Mažėja darbai ir užmokesėul

Darbininkams uždarbiai'$ia| 
žėja. Ir, kiek žįnoma, 
jie toliaus. Vis (įidesnis sk 
liūs darbininkų V?hgcagoje< 
siduria be darbo./Šiandie n] 

ir n«

įso
Illir

kur darbininkai k/ 
kai au j aini.

Taip skelbiama 
darbo agentūros ot 
goję. Jr pažymu
nanti žiema daugel iuF 
ninku bus nemaloni, sunki. ' 

Iš kitų valstijos miestų pra*- 
nešama apie tokius pat san
tykius. Teorijoj yra aršiausio. 
Žymi duji s dirbtuvių susiau
rina skaitlių savo darbininku.

Indomiausia tas, jog be
darbė paliečia įvairios rūšies- 
daimininkus — kaip papras
tuosius, taip ir ainatninkuaz 
/ Ofisuose šiandien reikalai^ 

jami išimtinai tik vieni vaikąj.
Su ateinančiu pavasariu, 

manoma, darbai ir vėl visur 
atsigaivins. Bet jau tuomet 
darbininkams bus. mokama 
tiek, kiek norės darbdaviai,
1 ct ne darbininkai.

Tomis dienomis ypač nu
puolė moterims darbai. Suma
žinami joms ir uždarbiai.

Pirm šešių mėnesi 
grafėms buvo mol 
$25 ligi $35 sarv; 
daugiausia $25.

Dirbtuvėse motei 
mokama nuo $18 ligi 
Šiandie daugiausia $15.

Departamentinės krautuvės 
darbininkių reikalauja tik a- 
teinančiomis šventėmis.

IŠ CICERO, ILL. 
Pranešimas.

Gerbiamieji draugai Lietu
viai, kurie tarnavote Suv. 
Valstijų karuomenėje,y kurie 
dalyvavote demonstracijoj^ 
čionai praeitą kekmadiedį 
(taippat ir nedalyvavusieji) 
visi be pažiūrų skirtumo kvie
čiami Spalių 28 d., 8:30 yū 
ką/e, susieiti čia bažnytinei! 
svet. (49 Court ir 15 gat.).

Susirinkus visiems bendrai 
pasitarsime apie dalyvavimą 
Lietuvių-demonstracijoje atei
nantį sekmadienį Chicagoje.

Mes būtinai turime pasiro
dyti, jog esame Lietuviai ir 
trokštame, kad Lietuva 
būt fttisva ir nepriklauso® 
Taippat Vilnius turi būt musų.

Julius Dziekauskas,
z . seržanto?5

PIRKITE

LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

pinigų Kims.
Svetimų šalių pinigų veriė 

nant nem&žieu $25,000 S^abųJ 

buvo tokia sulig Mer<Jha’iffl 
and Trust Co.j
Anglijos sterlingų svann 
Lietuvos 100 auksinų į 

Lenkijos 100 auksinų į 

Vokietijos 100 markių 
Prancūzijos už $1.00 
Italijos už $1.00
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|UūbrVVlŲ KATALIKU DIKNR AfiTIS

“DRAUGAS”
■Ma kaadlea >« Išskyras nedėldleniua.

PRENl MLitATOS KAINA)
0BICAGOJ Ilt i ŽSIENYJE)

Metams ........... ........... 18.00
FllStti Metų . .;t£. .t.;. •'<•• • 4.00 

VALST.
'Metams e s e'e’e *'• ****** OjTV |8.0«

Ponui Metų ............ ................ 8.00
trenumorata mokaat lBkalno. Lal- 
I akaltoal nuo užslrafiymo dienos
Bu o Naujų Metų. Norint permal- E adresų visada reikia prisiųsti Ir 

iMtoan adresas. Pinigai geriausia «lų- 
lett lėpi rkant krasoje ar exprese "Mo- 
|c*r Order” arba Įdedant pinigu* i

gistruotų lalfikų.

“Draugai” Publishing Oo.
J4 S. Oakley Avė. Ohieago. 

Tel. Roosevelt 7791.

Šiandie žinome, kad mes už- 
visdaugiausia turime pasitikė
ti nuosaviomis spėkomis, nuo- 
savuoju pasidarbavimu. Jau 
gana aišku, kad svetimieji 
mums Vilniaus neatvaduos. 
Mes patys atsiimsime nuo 
žiaurųjų Lenkų. Gal to neat- 
liksime veikiai. Bet tai pada
rysime.

Tik užvislabjaus pasitikėki
me savimi, bukime vienybėje, 
bendrai darbuokimės, mylėki
me Dievą ir Tėvynę. Gi čia 
gyvendami gelbėkime ne ko
kią, partiją, bet Ameriką, lais
vąją Washingtono žemę.

Suvaldyt Juos 
Svetimieji.

LIETUVOS LAISVĖS PASKOLA.
1. Paskolos upelis.

Skaitant Lietuvos Laisvės

Pasitikėkime
Savimi.

* Laimingą ta tautą, kuri tu- 
~ ri stiprų pasitikėjimų savimi.

Tokia tauta laimėje džiaugia 
si, gi nelaimėse pajiegia atkel- 

*• ti didžiausias sunkenybes. Bet 
Z užvis nelaiminga tuomet, kuo- 
> met perdaug pasitiki sveti 

maišiais.
Geras daiktas pasitikėti sve

timaisiais. Bet tas pasitikėji- 
. mas turi turėti ribas. Geras, 

kuomet jis nepažeidžia savi- 
tumo jausmų. Nes jei kartais 
nuo to tie jausmai pakertami, 
dažnai turi baigties blogomis 
pasekmėmis.

kad ar tik ne- 
Jg mes ligšiol pasitikė

taisiais. Nors trum- 
šokime į praeitį.

legali užginčyti, kad nepramatytų. 
'me’nebūtumėm pasitikėję A- 
merikos demokratais. Ir tai 
kuodaugiausiai. Amerikos de
mokratus daugiaus už viską 
augštino ir Lietuvos piliečiai 
ir mes, Lietuviai amerikiečiai.
Kiek tai Lietuvai naudos ir 
laimės tikėtasi nuo demokra
tų. Ir todėl mes pačius demo
kratų vadus augštinome, savo 
spaudoje neradome tinkamų 
žodžių juos pagerbti.

Kai/p-gi kitaip. Juk demo
kratai ne vienai Lietuvai sių- 
lė demokratijos principus ir 
laimingą ateitį, bet visoms at- 
skirioms tautoms, kuomet ka
ro metu griausmų smarkumu 
pakilo šauksmas: laisvės ir 
nepriklausomybės!

Ir pasekmėje pasirodė, kad 
mes buvome kaipit naiviai 

V vaikai. Paaiškėjo, kad' mes 
A perdaug pasitikėjome demo

kratais.
Neis demokratai vietoje ža

ndaruos pasi] mosavusioms iš 
'vergijos tautoms laimės paki
šo ir vėl senąją vergiją ir 
priespaudą. Pasakė, jus nega
lite būt laisvi. Turite vergau
ti kaip vergavę didesnėms ir 
galingesnėms tautoms. Vieto
je ,duonos pakišo mums akme
ni!

'tai kol <ie pasitikėjimo vai- 
- 1 n : '

Bęjp, mes daug pasitikėjo
me "t.tib pačiais išdavikais bol
ševikais Pasitikėjome broliais 
Latviais ir net tuo pačiu Len- 
į<u iiiilitnristu ir imperijalistu 

{£i(l»r<wskiu.
J r visais apsivylėme. Ir tas
Keidė musų savitumo jaus-

Paliuosuoti iš vergijos Len
kai galvatrūkčiais nori pa
vergti kitas tautas. Jei jie taip 
elgias, yra aišku, kad nesi
džiaugia gauta laisve, nepasi
tenkina savo rubežiais. Ir jei 
taip jie daro, jie nori išnaujo 
patekti kokion kiton vergijon.

Jau šiandie gali būt aišku, 
kad jie atras tai, ko ieško. 
Nes kasgi gali tikėties laimin
gos ateities, jei nori savinties 
svetimus turtus ir naudoties 
svetimomis gerybėmis.

Jei koks galvažudis pasike- 
tina apkraustyti namus, jis ei
na tan savo piktan darban su 
mintimi arba kitam galą pa 
daryti arba pačiam kristi. Ir 
dažniausia jis krinta jei ne iš 
karto, tai iš kelinto.

Taip bus ir su Lenkais. Ga 
dar ilgokas laikas jiems vyks 
terioti svetimas šalis, žudyti 
svetimų tautų žmones. Bet at
eis laikas, kuomet tų perse
kiojamų tautų ašaros, kraujas 
ir vargai pagimdys galiūnus 
ir tie kerštu atlygins savo pri
spaudėjams.

Argi Lenkai to nežinotų ir 
Jie žino, kac

toksai Vilnius ne jų, bet jį sa- 
vinasi. Taip daro, nes prie to 
juos traukia jų piktieji palin
kimai. Ilgus laikus vergauda
mi svetimiems, nuo šitų pa
veldėjo tuos piktus palinki
mus ir šiandie neįstengia su
sivaldyti. Ir jei jie patys ne
susivaldo, suvaldys juos sve
timieji.

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI.

Klausimas. Kas yra vardas 
patrijarkas? Štai kame daly
kas. Vienas iš kalbos išsitarė, 
buk kunigai gerus katalikus 
vadina patrijarkais, vietoj 
patrijoto, arba tautiečio. Ži
noma, pripažindami šventais, 
kaip tai vyskupus ir kitus. 
Mat, anot jo, šiaip darydama 
kunigija palaiko tikėjimą, ka
dangi sako, kad geras katalik. 
iš augštosios dvasiškijos žmo
gus yra vadinamas patrijarku.

A. Kurelaitis.

Paskalos darbą faktinai pra
sidėjus iš pat pradžios šių me- 
;ų, paskolos upelis iki šiam 
aikui teka sau if teka ir te
kėdamas suka musų tėvynės 
valstybinį ratą. Imant mėne
siais, paskolos upelio sriaunu- 
mas buvo toks:
Sausio m., 1920... .$198,309.16 
Vasario m., 1920... 220,818.45
£ovo m., 1920........ 196,992.30
balandžio m., 1920. 177,llo.73 

Gegužio m., 1920.. 117,202.16 
Birželio m., 1920.. 248,510.20 

iepos m., 1920.... 172,821.79 
Rugpjūčio m., 1920 57,653.96 
Rugsėjo m., 1920.. 27,981.98 

Negalima nepastebėti, kad 
Laisvės Paskolos upelis pa
staruoju du mėnesiu baisiai 
nuseko. Sakytum, kad koks 
Lietuvos nedraugas ėmė ir už
tvenkė. Gia, kaip nelaimė, ir 
Lenkai šmakšt ir prisistatė: 
Lietuvos žemę krauju aptaškė, 
iš musų sesių it įbrolių tyčio
jasi ištvirkę Pilsudskio legi- 
jonistai. Vilnius—rankose ban
ditų.

Amerikos Lietuviai 1 Praka- 
skite bonų tvenkinį, dar po 
vieną boną pirkite, nušluokite 
besočius, begėdžius į Vislos 
pelkes I

2. Lietuvos bonai eina 
brangyn.

Pradžioje paskolos mokėjo
me už Lietuvos Laisvės bonus 
lygiai 50, ar 100, ar 500 do- 
lierių grynais pinigais. Lygiai 
mainėme Amerikos bonus į 
lietuviškus. Amerikos bonams, 
parduodant ar perkant ant 
biržos, atpigus, Lietuvos bonai 
neatpigo, bet brangesni dar 
pasidarė, nes jie yra laisvės 
bonai, nes per juos trokštame 
neprigulmybę Lietuvos kraš
tui užtikrinti ir užgrūdinti. Gi 
neprįgulmybė Lietuvos ne tik 
kad neatpigo, bet kasdien vis 
brangesnė darosi mums, ypač 
Lenkų dvarponiams užsigei- 
dus ją iš musų atimti. Todėl 
Lietuvos Laisvės bonų kursas, 
kaip ir musų neprigulmybės 
bei laisvės troškimas, yra 
tvirtas ir pastovus, nežiūrint į 
tai, ar biržos spekuliacijai 
atitinka, ar ne. Mes, Lietuvos 
žmonės, savo parama ir savo 
laisve nespekuliuosime!

Be to dar Lietuvos bonai, 
kas juos turi pirkęs, jau neša 
5 nuošimčius nuo Liepos 1 d., 
š. m. Kas vienas mėnuo Lietu
vos bonas už 50 dol. priaugina 
20 centų; bonas už 100 dol.— 
priaugina 40 centų. Dabarti
nis Spalio mėiiuo yra ketvir
tas mėnuo, skaitant nuo Lie
pos 1 d. (Liepos, Rugpjūčio, 
Rugsėjo, Spalio). Todėl per-

kant boną už 50 dol. dabar 
teisybė reikalauja primokėti 
80 centų už priaugintą nuo
šimtį; perkant boną už 100 
dol., reikia primokėti $1.60. 
Lapkričio mėnesyje pirkėjas 
bono už 50 dol. primoka 1 dol.; 
pirkdamas už 100 dol., primo
ka 2 dol. Todėl visi Lietuvos 
Laisvės brangintojai nusipir
kime dar po vieną laisvės bo
ną, kaipo protestą prieš Len
kų nedorybes; nusipirkime 
tuojaus, kol (Lietuvos bonai 
dar nepabrango labai!
3. Gražus paskolos atminties 

ženklas.

Pergyvename didžiausio pa
vojaus ir skausmo dienas. Sve
timų valstybių išpaikinti Len
kai, vakar dar patys vergai, 
šiandie įgavę ragus nori pa
vergti kaimynes tautas ir 
Lietuvą visųpirma. Brutališ- 
kai išplėšė mums Vilnių ir no
ri jį pasisavinti, norėdami 
įtikti pasauliui, kad vogimas 
ir plėšimas yra legali s. Nuo 
Gedimino kalno Vilniuje nu
plėšė ' neprigulmingos Lietu
vos simbolį—trispalvę Lietu
vių tautos vėliavą ir nori kam 
tai įkalbėti, kad Riisudskio- 
Zelgow«kio niekšystė yra Lie
tuvos gyventojų apsisprendi 
mas. t

Šalin purvinas rankas visi 
“prosze panai!” Sujungę pa- 
jiegas Lietuvos žmonės, Ame
rikos Lietuvių padedami, nu
sikratys baudžiavą-uniją ir 
vėl iškels trispalvę savo vė
liavą ant Vilniaus pilekalnio!

Visi gyventojai Lietuvoje 
pasiėmę už ginklo, mes-gi 
čionai imkimės už bonų. At
minčiai šio begalinės svarbos 
darbo, visiems neprigulmin
gos Lietuvos statytojams, kas 
pirko ar pirks Lietuvos Lais
vės boną, yra paruošta ir tei
kiama puiki paskolos datbo 
atmintis: Lietuvos vėliava su 
parašu.

Padarykime atmintį sau ir 
džiaugsmą savo tėvynei. Kas 
liks be bono,—tebūna jam gė
da čionai, gi Lietuvoje jo lau
kia boikotas.

Lietuvos Misijos Biuras.

PRANEŠIMAS LAB. SĄJUN
GOS KUOPOMS.

■ Šiuo pranešu visoms Lab. 
Sąj. kuopoms, kad delei įvyk
siančios Chicagoje Lietuvių 
demonstracijos, bertaininis 
Lab.. Sąj. Centro susirinkimas, 
kuris pripuola sekmadienį, 
Spalio 31 d., liko nukeltas į 
trečiadienį, Lapkričio 3 d.

Visų kuopų atstovų prašau 
įsidėmėti.

A. Nausėda,
Centro pirm.

Lt tei si mokinome. Trumpu 
R išmokome tiek, kiek ne

to pramokę šimtme- 
<4 musų tiri pasitikėji- 
nidę pasiroa^ viliugin-

Atsakymas. Patrijarkas yra 
žodis imtas iš Grekų kalbos. 
Patrijarehos reiškia arba vy
riausiąjį tėvą, arba tėvų vy
resnįjį. To žodžio niekas iš
manantis nevartoja ten, kur 
reikia sakyti patrijotas, tėvy
nainis, arba tėvynės mylėto 
jas.

Katalikų tikėjime dvi asme
nų rųši yra vadinamos patri- 
jarkų vardais. Pirmoji rųšis 
yra Sename Įstatyme, antroji 
yra dabartinės Bažnyčios vy
riausybėje.

Sename Įstatyme patrijar
kais vadinosi didieji senovės 
asmenys, paminėtieji Šventa
me Rašte apsakinėjant žmonių 
giminės praplitimą. Patrijar- 
kai tat buvo Nojus, Abrao-

mas skaitėsi ir už tuos patri- 
jarkus augėlesnis. Kai-kurie 
prie patrijarku priskaitydavo 
tuos vyrus, kurie gyveno tarp 
Adomo bei Nojaus ir tapo pa
minėti Šv. Rašte, būtent, La- 
mech, Matuzalem, Henocb ir 
kiti.

Dabartinėje Bažnyčios vy
riausybėje patrijarkais vadi
nasi kai-kurių žymesnieji ar
kivyskupai. Pradžioje trys 
mieštai turėjo teisę, kad jų 
vyskupai vadintųsi patrijar
kais, būtent Rymas, Antijo- 
chija ir Aleksandrija. Paskui 
Konstantinopolio arkivysku
pai ėmė savintis patrijarku 
vardą; paskui tas vardas ta
po pripažintas Jerozolimos 
arkivyskupui.

Ilgainiu patrijarko vardas 
tapo pripažintas Lisbonos ar
kivyskupui. Tas miestas yra 
Portugalijos sostinė. Kuomet

mas, Izaokas, Jokūbas. Ado- Venecijos respublika buvo ne

DYKAI.
visi reikalingi dokumentai dėl atgabe
nimo tavo Šeimynos iŠ Europos

Piningai Persiunčiami 
Žemiausia kaina 1 visą dalis Euro
pos. Pristatymas gvarantuojamas.

Aifkarte Parduodamos Į llremen 
.Hamburgą Liepoj ų Ir Rtga 

OrtginaleB kainos

ATLAS TRAVEL SERVICE CO.
A. Herzeg, Mgr.

187 Washing on Str.—New York City 
Rector St. Subway % Elevator Station 

Arti Liberty Street Ferry

Turėk biskuti kantrybės kuomet 

gauni Busy Signalą per telefo

ną. Tas reiškia kad kas nors 

kitas vartoja ta pačia linija, 

čia niekas tam nekaltas.

Palauk minuta ar dvi ir paskui 

vėl atkartok savo šaukimą.

Nėra nei jokio budo kad butu ga

lima gauti linija kuri jau yra 

vartojama.

Chicago Telephone Company
1 ESilBChs

SVARBI KONFERENCIJA.

prigulminga, ji savo arkivys
kupą taip-gi vadindavo patri- 
jarka.

Dabar Katalikų Bažnyčioje 
patrijarkai turi tik tiek val
džios, kiek ir kiti arkivysku
pai. Bet skirtumas yra tas, 
kad rašant oficijalius laiškus 
arkivyskupui reikia jį vadinti 
lotyniškai Ulustrissime et Re- 
verendissime, o rašant patri- 
jarkui reikia dėti vardą Ex- 
cellentissime et Revenendissi- 
me. Svarbių pasekmių tas ti
tulo skirtumas neturi nei ko
kių. Lietuvoje ir Lenkijoje 
visi vyskupai turi teisę var
toti patrijarku titulą.

Pravoslavai patrijarku Va
dina taip-gi ir Maskvos met
ropolitą, bet nuo 1721 iki 1917 
jie patrijarkais tevadindavo 
tik Konstantinopolio, Jerozoli- 
mos, Aleksandrijos ir Antijo- 
chijoR metropolitus.

Kun. P. Bučys.

(Tąsa).
K. J. Krušinskas davė pa

klausimą, 'kokiu budu butų 
galima iškolektuoti pinigus, 
priklausančius Tautos Fondui, 
iš Tautos Iždo. Liko patarta 
Tautos Fondo pirmininkui 
kreipties Tautos Iždan su le
galiu pinigų reikalavimu.

2. Perskaičius p. Prano Gu
do laišką su įnešimu spaus
dinti lapelius reikale didžio
jo vajaus ir juos platinti tar
pe Lietuvių Amerikoj pirm 
negu pradėsiant vajų. Šis rei
kalas pavesta vajaus vedė
jams.

3. “Valstybinio Fondo” 
klausimu buvo įnešta, kad Fe
deracijos sekretorijatas, var
dan šios Valdybų Konferen
cijos, praneštų katalikų vi
suomenei, kad pastaroji griež
tai laikytųsi nuošaliai p. Vi
leišio tveriamo “Valstybinio 
Fondo”, o visomis jiegomis 
remtų Tautos Fondą ir L. R. 
K. R. Draugiją, kurios gan 
daugel yra pasidarbavusios 
Lietuvai ir jos gyventojams ir 
atvėju-atvėjais gavusios iš a- 
nų padėkos žodį. Įnešimas li
ko užgirtas ir prie jo išneš
ta sekančio turinio rezoliuci
ja:

Kadangi p. Vileišio, Lietu
vos Atstovo Amerikoj, orga
nizuojamas “Valstybinis Fon
das” turi užkulisinį tikslą: 
išgriauti Amerikos Lietuvių 
katalikų visuomenės įstaigas, 
Tautos Fondą ir A. L. R. K. 
R. Draugiją; .

Kadangi išgriovus tąs įs
taigas butų padaryta skandi 
tėvynei skriauda;

Kadangi p. Vileišis nėra 
Lietuvos Valstybės ingaliėtas 
savotiškai pertvarkyti Ameri
kos Lietuvių visuomenės or
ganizacijas;

Kadangi Tautos Fondas ir 
A. (L. R. K. R. Draugija 
kelinti metai sėkmingai rūpi
nasi visais, kaip politiniais, 
taip ir šelpimo tėvynės reika
lais ir

Kadangi Tautos Fondas ir 
A. L. R. K. R. Draugija atvė
ju-atvėjais yra gavę pačios 
Lietuvos valdžios užgyrimą it 
darbuotės patvirtinimą,

Todėl A. L. R. K. Federa
cijos, Tautos Fondo ir A L. 
R. K. R. D. Cetotro Valdybų 
Konferencija, Spalio 7 d.,
1920, Federacijos raštinėje 
skaitydama tą p. Vileišio, Lie
tuvos Atstovo Amerikoj, žing

snį sauvalių ir Lietuvai kenk
smingu, smerkia jį ir ragina 
Amerikos Lietuvius katalikus 
laikyties Tautos Fondo ir A. 
L. R. K. R. Draugijos daug 
jau Lietuvai pasitarnavusias 
ir ateityje žadančias dar dau
giaus naudos tėvynei atnešti.

4. Amerikos Piliečių Lietu
vių Informacijos Komiteto 
klausimu kun. J. Petraitis į- 
nešė, kad ši Valdybų Konfe
rencija pasiųstų komisiją iš 
kelių asmenų p. Vileišio su
šauktam susirinkiman, kuris 
buvo laikytas ta pačią dieną 
New Yorke su tą sąlyga, kad 
Federacija pati skirs ypatas 
į virš minėtą komitetą, o ne 
p. Vileišis ar kas kitas. Ap
svarsčius dalyką įnešimas bu
vo atmestas ir išnešta rezo
liucija:

Kadangi p. Vileišis, Lietu
vos Atstovas Amerikoj, šauk
damas kolonijų darbuotojų su
sirinkimą, nedavė liuosybės 
organizacijoms siųsti susirin
kiman delegatus pagal savo 
nuožiūros, bet jis parinkęs 
juos kvietė, pažemindamas 
musų organizacijas, dėlto Fe
deracija skaito p. Vileišio šį 
žingsnį sauvalių ir žeminan
čiu Amerikos Lietuvių orga
nizacijas bei jų autoritetą ir 
dėlto atsisako siųsti savo 
stovus Amerikos Piliečių Lie
tuvių Informacijos Komiteto 
steigiaman susirinkiman.

Dr. k. L. Yuška
1900 S. Halsted Str.

Tel Canal 8118
Valandos; 10 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas
8811 W. 88rd Str.

Tel Prospect 8488.

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 8148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, U. 

8PECIJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 18 ryto 
iki 8 po pietų, nuo < iki 8 valan
dų vakare.
Nedėliomis nuo

DENTISTAS -
SfcSl South Nalsted Street 

Valandos: 0—lt A. M.
1—5; 7—8 P. M.

(Daugiau bus.)

- -.. - -- .LIETUVIS
gydytojas m chyruroas

8

Ant virtau* Vatvenul Htate Bank
Blandos nuo 10 Iki 12 ryto; truo 
iki 4 po pietų; nuo 7 iki 0 vak. 

Nedėltomis nuo 10 iki 2.
Telefonai Tardo MM

iniiiiiiiiiHMMiniiimiiiiiiMiimiiiiiiiii
T61. CahSl 257

DR. C. K. KLIAUGA

L
ite* Vistas

1780 So. HnTnted StrrH 
Chieago. «L 

nd.: 0—12 rytų, ir 2-9 vak
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Y. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
OIIs«S DMnflnstyJ:

29 South La Šalie Street
K am barte 884

| TelefoMMi Central 8880| - - - - - - - - - - -
J Vakarais, 812 W. 33td St.

Telefonas: Yard* 4881

? J. t WAITCHES I 
l ATTORNEY AT LAW T

lietuvis advokatas ; t
V«a. Vakarais 7 Iki ». , C
Nedaliomis 11 iki 1.

N4508 B. Ashland Are. CMcago, 111.x 
Phone Yards 1088 g

Tėl. Drover 7048

Dr. C. Z. Vezeflis
LIETtrVTO DENTISTAS 

'Valandon: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomlš nuo 4 lig 9 Vakare 
4718 SO. ASHLAND AVENTE 

arti 47-tne Gatvėn

Photih Cknai 287

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1881 So. Halsted Street

10 iki 18 ryto; l iki 4 
po piet. 0 Iki 9 vakare.

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvys Gydytojas Ir OhirargM 
Ofleaa 10800 
Vai. 10 Iki 18 

piet. 6:10 iki 
Realdanolja.: 10888 

Tel. Pullman 
=jassj«a.ą:
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DRAUGASKetvirtadienis

ri 12, paskyrė G dol.. Tat viso 
pasidarė suvirš 150 dol., kurie 
kogreičiausia per Misijų pa
siųsta L. Raudonų jam Kry
žiui.

Tai-gi visos draugijos ir vi
si Lietuviai, be skirtumo, kvie
čiami darban. Nėra ko laukti, 
kuomet nuožmusis priešas — 
Lenkai— kėsinasi ant musų 
žemės, kuomet mus broliai 
gina savo žemę ir galvas gul
do už tėvynės laisvę. Auko
kite, kas kiek galite Lietuvos 
Raudonųjam Kryžiui. Mes e- 
same ir pavalgę ir apsirengę. 
Šelpkim tat tuos, kurie alka
ni ir nuplyšę kovoja už mus 
visų laisvę. Jeigu visi aukotų, 
šioje kolonijoj .mes surinktu- 
mėm apie porų tūkstančių dol. 
arba, kaip kalbėtojas p. Rač- 
kus pasakė, kad kiekviena 
dienų atneštumėm 5c. ar 10c. 
Mes nejustume, bet per mė
nesį susidėtų daug pinigų. O 
visi Amerikos Lietuviai tokiu 
budu milijonus sudėtų tėvy
nės gynimui.

Tai-gi, visi darban!
P. M. Valuckas.

CHICAGOJE. CUNARDLINE
Negana kad musų kaimynai į 

Lenkai visas pastangas deda, į 

kad užėmus tėvynę ir paver- į 
gus mus tautų, tų patį daryti ( 
jie mėgina ir čia. į
Atsidarius viešosioms vakari- t 

nėms mokykloms, musų priešai i 
gavo progos pasinaudoti. Aš 1 
nuo atsidarimo pradėjau lan- J 
kyti mokyklų, vadinamų į 

“Llolden Scliool“ (31 St. ir 1 
Loomis St.) 1

Vienų kartų atėjo vyriausias 1 
tos mokyklos mokytojas p. D. ! 
Davetson nešinus pluoštų po- 1 
perų ir prabilo į mokinius: 
“Ladies and gentlemen, I ho- ' 
pe you’ll take these announce- 1 
ments of evening scliools to dis ; 
tribute among your friends, 
and pašte them up somewhere 
on a post or in halls in pu- 1 
blic places”. Taip pasakęs 
paliko.

Apleidus jam kambarį, vie- į 
nas mokinys pasikėlęs pradė
jo dalinėti. Teko ir man pluoš
tas.

Pradėjau skaityti. Antgalvis 
uždėtas angliškai, toliaus, 
žiuriu, jau nebegaliu suskai
tyti. Taip-pat ir kiti mano 
draugai jau nebesuskaito. Vi
si pradėjo balsu kalbėti: “po- 
lish, polish”. Visi sudėjom at
gal į daiktų (išimant Lenkus) 
ir padėjom ant stalo. Moky
toja klausia, kodėl taip? Mes 
sakom, kad nesuprantam kas 
čia parašyta. Žiuri ji pati ir 
ji negali įskaityti. Tada pasi
šaukė vienų iš mano draugų 
ir klausia jo, kokios tautos 
kalba čia atspausdinta. Jis, ži
noma, pasakė, kad Lenkų.

Pasibaig; mokslo valandai, 
aš pasiėmęs vienų lapelį nu
ėjau raštinėn pas D. Davet
son ir sakau jam: Tamsta, ar 
šitie lapeliai yra dėl vienos 
tautos dalinami, ar dėl visų?

“Yes, that is for those na- 
•tions who are attendittg tliis 
school. Why?”

Aš atsakiau, kad čia nėra 
atspausdinta dėl tų tautų, ku
rios lanko šitų mokyklų. Čia 
Lietuvių kalboje visai nėra, 
tiktai lenkiškai, sakau. Tams
ta pats gerai žinai, kad Lietu
vių daugiau lanko šitų moky
klų, negu Lenkų bei kitų tau
tų, ir kodėl neturėtų būti dėl 
Lietuvių ?

“Ar tai čia visai nėra lietu
viškai?”, klausia vyresnysis.

Absoliutiškai ne, atsakiau.' 
Toliaus pasakė, kad kitų met 
gerinus prižiūrės.

Mano nomonė yra, kad šito 
niekas kitas taip nesuformu
lavo, kaip tik Lenkų darbelis. 
Gal ten kokis lenkiškas poli
tikierius randasi. Juk aišku, 
kad šitas neturėtų rišties su 
politikos žvilgsniu.
’ Todėl musų lietuviški politi- 
tikieriai turėtų dauginus do
mės kreipti į šituos dalykus. 
Nes tai mueų tautos pažemi
nimas. Jei kur negalima lygių 
teisių turėti, ne kų padarysi, 
bet čia galima, kadangi vie- 
mintėlns tikslas Amerikos yra 
sutraukti visas tautas per vie
šąsias mokyklas į vienų kūnų 
ir patrijotizmų.
Bet ar visi musų politikieriai 

tų mato? Kai-kurie jų labiau 
interesuojasi Butkaus taryba 
ir susirinkę sustato gerų šmei
žtų prieš musų dienraštį 
“Draugų”, ir suvadžioja vi- 
suomenę. Mokinys.

Amerikiečiai i Mums nerei
kia kraujų lieti, nereikia gy
vasčių aukoti. Užtat teikime 
jiems pagelbų per L. Raud. 
Kryžių, nes ta draugija daug 
yra pasiuntus maisto, drabu
žių ir medikalių įrankių. Tų 
liudija gauti padėkos laiškai.

Tat dabar, kuomet išrink
tieji kolektoriai eis per namus 
prašydami pagelbos, neatsisa
kykime paaukoti kas kiek ga
lėsime. Dėkime aukas, padė
kime mus armijai išmušti 
Lenkus iš tėvynės, nes mato
me, kad jokia pagelba iš-nie
kur neateina.

R. K. sk. valdyba.

PHILADELPHIA, PA
Per Anglija

Acųuitania .............. Lapkr. 2

Trečia Klasa kainuoja
Hamburgą....................$125.0
Liepoju ......................... $145.0
Pridedama $5.00 Karės Taxu

Atsišaukite į arčiausia 
Cunard Agentą.

Spalio 17 d. įvyko bendras 
susirinkimas A. L. R. K. Fe
deracijos sk., Tautos Fondo 
sk. ir L. R. K. rėmėjų skyrio 
pasitarimui, .kokiu budu ko
greičiausia pagelbėti Lietuvai 
sunkioje jai valandoje. Žmonių 
surinko nemažas būrys. Pers
kaityta liko pasargos laiškas 
iš Federacijos, Tautos Fondo 
ir L. R. K. rėmėjų draugijos, 
kuriame raginama katalikus 
budėti, nes atsirado priešų, 
kurie nori išgriauti mus įstai
gas, t. y. Tautos Fondų ir L. 
R. Kryž. rėmėjų draugijų; 
nori užmigdyti tas organizaci
jas, katros ilgus metus šelpė 
tėvynę ir tūkstančius dolierių 
klojo ant jos laisvės au
kuro. z

Perskaičius laiškų kun. J. 
J. Kaulakis paaiškino tikslų ši
to susirinkimo ir jausmingai 
kalbėjo, kad mes, katalikai, 
nei ant valandėlės nemuleistu- 
me rankų, bet visi, kaip vie
nas, gelbėtume savo tėvynę.

Po jo kalbėjo kun. J. Kara
lius. Jo kalba dar labiau su
žadino žmonėse tėvynės meilę, 
dar daugiau įkvėpė noro eiti 
pagelbon pavojuj esančiai tė
vynei.

* Dar kalbėjo pp. J. Ribikevi- 
čia, Ig. Ambrozaitis ir K. Dir
žą. Jų kalbos buvo ir-gi gra
žios, jausmingos.

Po to vienbalsiai nutarta 
suvienytomis jiegomis remti 
Liet. Raudonąjį Kryžių. Nu
tarta eiti per namus renkant 
aukas ir išrinkta kolektoriai.

Tame susirinkime suaukota 
L. R. K. 121 dol. 60c., o baž
nyčioje, paragmuivkun. J. J. 
Kaulakiui, sudėta 175 dol. 
Viso tat pasidarė 296 dol. 60c. 
Pradžia graži. Toliau, mano
ma, bus geresnės pasekmės. 
Surašąs aukotojų bus pas
kelbtas vėliau.

Nors jau pasibaigė pasauli
nis karas, bet musų tėvynė vis 
da kraujuos pasriuviis. Žiau
rus priešai nepaliauja jų per
sekioti. Engė jų Vokiečiai, 
buvo užėję bolševikai, buvo 
užpuolę Lenkai. Visi jie trypė 
musų dirvas, plėšė musų žmo
nių turtų, maistų; vejant mus 
armijai juos lauk, tie priešai 
degino musų sodybas, paliko 
daug našlių, našlaičių.

• Dabar, štai, antru kartu 
kinus sostinė Vilnius pateko 
Kiaurių Lenkų rankosna. Tat 
<ąr-gi duosime mes jiems ten 
sėdėta ir čiulpti tautos syvus? 
Ar leisime jiems viešpatauti 
ant tys žemės, kurių mus bo
čiai savo krauju apliejo gin
dami tėvynės laisvę?

Musų broliai šiandie kariau
ja už tų pačių laisvę. Jie savo 
krūtinėmis^ savo gyvastimis 
.stengiasi atremti žiaurųjį 
priešų, bet tie mus broliai-nar- 
suoliai neturi užtektinai mai
sto, neturi rūbų, tinkamo žie
mai apdaro.

PAIEŠKOJIMAL
Paieškau pusbrolio Jono Sivio pa

einančio iš Kauno red. Ukmergės 
Apskr. Pagiriu Vals. Užuraičių Kai
mo. Aš gavau laiška nuo Jo tėvų, jau 
10 metų kaip apie ji nieko nežino. 
Kas apie ji žinoti arba jis pats lai 
atsišaukia šiuo adresų:

Kazimieras Shivis
13 Mores 8t. Amsterdam. N. Y.

SHEBOYGAN, WIS
Vilniuj Panevėžyj Šiauliuos R
Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj V
kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo 
TURĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kupdu^ 
nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi /•

7% padėjus 2 metams /

Spalio 19 d. Lietuvos Raud. 
Kryž. Rėmėjų 27 skyrius turė
jo mėnesinį susirinkimų.

Sumokėjus metinės duokles, 
nutarta kreipties lentran, 
kad prisiųstų dėžučių sudėji
mui .dovanų Lietuvos karei
viams. Taip-gi išrinkta šeši 
asmenys rinkti aukas Raud. 
Kryžiui ir kalbinti naujus na
rius, būtent: K. Jutis, 
P. Klisevičia, A. Bubnie- 
nė, A. Brusokienė, V. 
Belekevičia ir S. Rėklaitis, o 
J. Auštrevičia pagelbon, jei 
kurie sunegalėtų.

Taigi Sheboyganiečiai dar
ban. Aukokim kiek kas galim, 
nes- musų aukos apraišios 
žaizdas Lietuvos kareiviams, 
kurie kariauja už jos lais
vę. Jie gina Lietuvų nuo ne
dorų Lenkų, jie nesigaili sa
vo kraujo, tat mes nesigailė- 
kim aukų. Aukokim Raud. 
Kryžiui, kuris juos šelpia ir 
viskuo aprūpina.
Taip-gi nepamirškim ir dova

nų parinkti mus narsuoliams, 
nes jie laukia. Pasiryžkim su
rinkti dovanų ir nusiųsti 
jiems ant šv. Kalėdų. Verčiau 
sau mažiau pirkim, o jiems 
daugiau. O jie, gavę dovanas, 
bus drųsesni ir narsiau kovos 
su tėvynės priešais.

V. Belekevičius,
L. R. Kr. Rem. rašt.

Paieškai! merginos arba moteries 
prie vaiku ir man valgyt pagaminti 
vienas vaikas 3 metų, o antras 9 
mėnesių. Motina yra mirus, mokes
ti sutiksime ant vietos. Atsišaukite.

Antanas Jokubauskas 
658 Karine Avė. Kenosha, Wlsc.

s 3% ” neapribuotam lėikui.
S J
S Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie ■usidė- 2 
S jimų banke duoda Banko agentūros vedėjas
| M NARJAUSKAS I
| 747 BROAD STREET, NEWARK, N. 1 |
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RED. ATSAKYMAI

P. Jonui Majui Chicagoje.
Tamistos kvietinio dėti au

kas Tubinų parapijai negali
me dėti į dienraštį, nes jis nė
ra patvirtintas nei Katalikų 
Veikimo Centro Kaune, nei 
Tautos Fondo Amerikoje.

P. Vitautas Rasimas Buffa
lo N. Y. Ačiui už gražų laiš
kelę. Pastabas perduosime p. 
Spakniui.

Dr. 0. VA1TUSH, 0. D
I1KTLVIS AKIŲ SPECIALISTAM

Palengvins visų akių 
i —tempimą kas yra 

ffi&SfiSŽk priežastimi skaudė- 
j,mo BAlvos, svaigu-

votumą, skaudančius 
ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys, 
katerakto, Bemiegio; netikras akis indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli lr eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 Iki 1 vai. po pietų.

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
Telefonas Prover 9060.

78-ta SERIJA
Atsidarė Spalio 28-ta 1920 M.

Akcijos kainuoja 12Į/^c. — 25c. — 50c., moka
me 4% už padėtus pinigus ant Klesos “D.”

Skoliname pinigus dei pirkimo ir budavojimo namu 
su lengviausiomis išlygomis.

Draugijos ofisas atdaras kas diena.

Keistuto Paskolos ir BudaVJamMj 
Draugija No. 1 ■ ~

840 West 33-rd Street Telefonas Yal

Gelbėkim tėvynę Lietuvų.

Jau rinkimai netoli, o mes, 
Lietuviai, turim laimėti.

Amerikos piliečiai Lietu
viai, jeigu mes norim, kad 
Lietuva butų laisva ir Suvieny 
;ų Valstijų pripažinta, tai tu
rim atlikti labai svarbų dar-

IJFTT VIŠKV ŠOKIŲ GAIDOS 
VISOKIEM INSTRUMENTAM
Taip-gi parduodam styginius ir 

pučiamus instrumentus. 
Reikalaukite kataliogo.

V. NICKUS,
10803 So. Wabash Avenue

Siuskite Pinigus į Lietuvą
Rengkime mass-mitingus, 

darykime prakalbas pakvieš- 
dami ir svetimtaučių kalbėto
jų ir reporterių, kad kodau- 
giausiai pasklįstų po laikraš
čius draugijos, organizacijos, 
kliubai, kuopos, parapijos ir 
t. t. Šaukit extra mitingus ir 
siųskit savo užtikrinimų re- 
publikonų partijai priešakije 
su senatorium Hardingu, kad 
mes koplačdausia apsigarsin- 
tumėm ir republikonų partija 
žinotų už kų mes stovim.

Lenkai tvirtai stovi už de
mokratų partijų, už Cox. Ta 
partija mėgina musų tėvynę 
Lietuvų parduoti Rusams. Jei 
Rusams neteksime, tai demo
kratai mus paves Lenkams, 
nes su tais draugauja. 
Šiandien visi stokim už repn- 
-blikonus. Kol paskutinė bal
savimo diena ateis, siųskit 
laiškus arba telegramas tik ko 
trumpiausius, kad mes, Ame
rikos piliečiai, gimusieji Lie
tuvoje pasiryžom stoti už se
natorių Harding, kad jis tap
tų Suv. Vai. prezidentu.

Pridėkite skaitlių narių ir 
komiteto parašų.

Hardingas tapęs prezidentu 
bus prielankus mus draugas.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

Lietuvis Dentistas
2201 West 22-nd & So. Leavitt Sts.

Chieago.
Valandos 9:30 A. M. to 12 N. 

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

Dabar kol kursas yra žemas.

Mes persiunčiame pinigus per Lietuvos 
Pramonės ir Prekybos Banka — kurie išmo
kų pinigus greitai.

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

Padarome visokius legališkus dokumentus' 
ir patvirtiname pas Lietuvos Atstovybė Wa- 
sbmgtone.

Iš kitų miestų norėdami siųsti pinigus Lie-

?Tla3!aWTCZŠitame miestelyj nedaug gy
vena Lietuvių, bet kritiniu tė
vynės momentu visi yra užsi
degę noru padėti mus bro
liams nugalėti imperijalistus 
Lenkus.

Spalio 16 d. čia buvo pra
kalbos valstybinio sk., kuris 
jau trečia savaitė kaip susitvė
rė. Kalbėtojas buvo iš Cicero, 
UI. Nors žmonių nedaug su
sirinko, bet aukų L. R. Kry
žiui sudėjo suvirš 70 dol. Au
kos tuojau pasiųstos per Mi
sijų Lietuvon.

Spalio 17 d. bažnyčioje su
mesta vėl suvirš 50 dol. Dr-ja 
Šv. Jono Krik. laikytame su
sirinkime iš iždo paaukojo $10 
ir dar nariai kiek sudėjo. S. L. 
R. K. A. kuopa, kuri narių tu-

LIETUVYS GItABORTUS 
Patarnauju laidotuvės# koptglausla. Rei
kale meldžiu atoliauktl. o mano darbi 
buaita uiffantdintl.
2314 W. 23rd PI. Chieago, BĮ 

Tel. Ganai 2196

ney Order ’ arba čekį musų vardų, ir mes / | 
gavę tuojaus pasiųsyme pagal tos dienos 
kursą. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname 
pasportus ir laivakortės.

LitbuaBian-American Commercial Bureau į
117 North Dearborn Street Chieago, ffl.

Room 615

Ofisas atdaras nuo 9 vai. ligi 5 po pietų.
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JL PETRATIS S. FABIJONAS

A. PETRATIS & CO. 
Mori-guge Bank

REAL ESTATE—-INSURANCE
European American Burean

UUvokortaa
NOTARUClAS

80® w. ssth str. chioRao, m.

Dr. M. T. STRIKOL’IS !
Lietuvis Gydytojas lr ChlrurgM Į 

Perkelia ofiag į People Teatrų i 
1616 W. 47th St Tel. Rodi. !•« 
Valandos: 1 iki t po pietų. C iki 8 

rak. Nedėk 10 Iki II ryte.
Res. 2014 W. 48rd Street 

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKlnley M8

Užsiprenumeruok “Vytį
Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvedė 

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su “Vyčio” 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvieną “Vyties” numeri.

Vargu kas kita yra tuk) iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašytas' straipsnis, nė turiningiauP>8, 
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija. j

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos VaJdžriB 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningą
gamtą.

Mėgi Lietuvų, nori pasigrožėti jąja — uzffl 
“Vytį.” Prenumeratos kauni. Metams $2.50.

\ REGISTRACIJA
Vijų Amerikos Lietuvių Ex-Kareivių

Vinį Ameiikno Lietuviai ex-karelvial kurte tik esate tarnavę karėj 
utelreglatruoklte prlrlimdami savo varda Ir pravardė Ir kur tarnavai, 
nen j trumpų laikų visi žinosite kiek Lietuvių tarnavo karuomenė. 
Yra Reikalinga ne mažiau kaip tūkstantis (luosnorlų Lietuvių ka- 
relvių suvažiavimui Waahln<ton. D. C. Lapkričio mėnesi bus pažymėta 
Suvažiavimo diena prlcšpat atidarymų Suv. Valst. Confreso—.labiau
siai tie reikalingi kurie tarnavo frontuose lr tie kuria gyvena netoli 
Washlnftono kad galėtu pasiekti tų miestų savo lėšomis, nes tik tada 
mes pasimatysime su musu gerbemu Pret. Wllsonu —- Vtst registruo
kitės rašydami "taip" kurie esate Ihiosnortal | Washlngtong Pripil
dę Iškarpų lr siųskite šio adresu:

The Lithnanian ExSoldier Independent (Society 
Head Qu. 3402 So. Halsted St. Chieago, III.

Kareivių Suvažiavimas Del Liet. Prlpaž.
Vardas ...:..................... .................. Pavardė ..............1.................................. ..
Ar Buvai Fronte .................................................................. '. . .■>..........................
Koki Laipsni Turėjel .............................................................. ................................
Adresas ......................................................................................................... ..

D,. P. p"ZAffw 

Lietuvis Dentistas
10601 80. Mlchlgan Aveona 

ns<Mlsaa. IU.
rALAMDOA: » rrtfl lld • vabara 
. Pultaias S49 Ir 818<T.

Virbalis. Gųna plačiai žino
mas Amerikos viunoBienei Jo
nas Navickas tapo įšvęstas į 
kunigus ir Rugpjūčio 22 d. lai
kė savo pirmąsias mišias Vir
balyje. Iškilmėje dalyvavo ir 
Worcesterio klebonas ktin. J. 
Jakaitis, gerai visiems Ameri
koje žinomas.

Po valgiui neužmiršk, kad gorinu
sias vaistas tavo skilviui yra EATO- 
NIO. Prašalina visus ■oanmgumus 
suvirškinime, n taa rvtšhla, kad rei
kia pamėglntj vieną. Parduodama 
pas visus aptlekorlus.

Lirrrvrs gydvtojam 
IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Tel. Canal «22Ž
Res. 8114 W. 42nd Street

Tai. McKlnisy 4888

‘‘VYČIO” Administracija 

3261 S. Halsted St. / Chic



ICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

-S»K IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

OR AUGAS
Iš BRIGHTON PARKO

Penktadienis, Spalis 29 d.,

CHICAGOS LIETUVIŲ 
CHORŲ DOMEI.

ŽODIS WEST SIDES 
TUVIAMS.

LIE

Kstvlrtadieais, Spalis 28, 1920

tv Narcizas. /' 
šeštadienis, Spalis

Alfonsas Podr.
30 d.

| Kokią Kalėdų Dovaną t
1 Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon? §
| Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana! Į
■ . s

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

čia galima piVkti laivakortes, siųsti daiktus ir drabužius Lietuvon.
Baksus siuntimo daigtų Lietuvon galima gauti pas miĮs už prieina
ma kaina. ' • g

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

, V
Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus 

teisingai ir sąžiniškai. Ųž darba garantuojame.

Spalio 17 d. didžioj McKin- 
ley parko svetainėj Brighton 
Parko kolonijos Lietuviai bu
vo suėję išklausyti prakalbų 
ir pranešimų apie kritišką tė
vynės padėtį. Kalbėjo žinomas 
prakalbininkas p.. A. M. Rač
iais ir Dr, Naikelis. Pirmasis 
per dvi valandį piešė skaudžią 
Lietuvos vergiją praeityje. 
Griaudu darėsi. Antras išdės
tė, parodė susirinkusiai pub
likai, kad mes, Lietuviai, dn 
neatlikom pareigų, kokias tu
rime atlikti tėvynės link.

Tarpe prakalbų rinkta au
kos Lietuvos karžygiams ir 
pardavinėta bonai. Vakaro ve-

buvo p. Mickeliunas.
Aukų surinkta, kaip jau 

buvo “Drauge“ rašyta, 418.- 
35c. ir bonų parduota už virš 
2,300 dol.

Žemiau telpa aukotojų su
rašąs. Gal bus ir klaidų, bet 
negalima buvo jų išvengti, 
kadangi aukos buvo renkamos 
dviem atvejais. Už tat auko
tojai atleis. /
J. Dukovič ..................... $12.00

(Rytoj bus daugiau).

IŠ T0WN OF LAKE.

Besočiai Lenkai veržiasi 
Lietuvon; Ar mes ramiai žiū
rėsime j jų veržimąsi? Jei ne, 
tai išneškiin protestą, kad pa
saulis išgirstų musų balsą ir 
musų teisingus reikalavimus.
Lietuva šaukiasi musų pagel

bos! Sustiprinkime musų bro
lių dvasią, kurie guldo galvas 
už tėvynės laisvę.

Visi West Skies Lietuviai!
Visi eikime išgirsti Lietuvos
baisa. Šis momentas v ra labai * • *
svarbus, todėl, kas gyvas, visi 
į talką. Visi vyrai ir moterys, 
seni ir jauni pasirodykime sa
vo skaitlingumu ir pasiryži
mu. Suseikime visi j milžiniš
ką susirinkimą, kuris bus ket
virtadienį, Spalio 28 d., Mel- 
dažio svetainėje, 7:30 vai. va
kare. Įžanga visiems liuosa.

Bus perskaitytos telegra
mos. Bus žymus kalbėtojai. 
Bus išneštos tinkamos rezo
liucijos i<r protestai prieš im- 
perijalistus Lenkus. Bus pra
nešta, kaip westsidiečiai daly
vaus milžiniškoj visos Chica
gos Lietuvių demonstracijoje, 
Spalio 31 d.
Šiandien įsisiūbavo visas lie

tuviškas pasaulis. Todėl ir 
mes, West-Sides Lietuviai, pa
rodykime karštą patrijotizmą. 
Tėvynė nuo musų to lankia.

Todėl visi į mass-mitingą! 
Rengimo Komisija.

šiuomi pranešu ir kviečiu 
visos Chicagos ir apielinkės 
visus parapijinius ir kitokiais 
vardais pasivadinusius Lietu 
vių chorus bendron repetici- 
jon, kuri bus penktadienį, Spa 
lio 29 d., 7:30 vai. vakare, 
Mark White parko svetainėje, 
prie 29 ir Halsted gatvių, kad 
prisirengti prie programos, ku
rią išpildysimc Chicagos Lie
tuvių demonstracijoj, Spalio 
31 d., 7-th Regiment armory 
svet.

Programon ineiua dainos:
“Jau slavai sukilo“, Lietu

viais mes esame gimę'” ir 
“Eina garsas nuo rubežio.”

A. Pocius.

įek'ilž 'ką k<
nueit

SVARBU BRIDGEPORTIE- 
ČIAMS.

Lithuanian Sales Corporation
Main Office Chicago Branch Office

414 W. Broadway 3249 So. Halsted St
So. Boston, Mass. Tel. Yards 5693 Chicago, UI.

J

[ERIAI REIKALAUJA 
[GIAU UŽ KVIEČIUS.

Ipg'i žada pakelti streiką.

Suv. Valstijų far- 
ninkai), javų au- 
kalauja jie buse- 
$3.00. Kitaip, sa

lių, nei akėsiu. Tai- 
ę kas valgytų, 

stijų farmeriai vi- 
baisiai išnauuoja- 

išnaudoja visokios 
istai. Trustų agentai 
i apvažiuoja visus 

jiems praneša, 
mpanijos mokė-

s. Jei kurie nesutinka 
f su trustų nustatytomis kai uo

tais, tokie yra piįnžuvę. Nuo 
tokių tuomet niekas neperka 
'bei javų, nei vaisių, nei galvi
jų. Net pačios geležinkelių 
kompanijos atsisako tokių 
farmerių produktus ‘vežti. 
Taip stipriai susirišę trūktai.

Toksai padėjimas, žinoma, 
kasiai nepakenčiama^. Far- 
jneriams nieko negelbsti nei 
jų organizacijos, nei protes
tai.

Netekę kantrybės taigi jie 
šiandie ir praneša pakelsiu 
streiką, kuomet negausią kvie
čių bušeliui mažiausia trijų 
dolierių.

kompanijos savo 
jog jos nieko 

prieš farmerių 
Tik, girdi, jie jau 
kad prieš tai pa- 
šeimininkės. Nes 

miltai turėtų pabrang-
✓ s

Bet kodelgi miltai turėtų 
būt brangesni, jei farmeriams 
už grūdus daugiau būt moka
ma?

Argi jau negana tos kom
panijos išnaudoja visuomenę?

_ Malūnų

B r idgeportieč iai, į sidėmėk i- 
ie. L. Raud. Kryžiaus rėmėjų 
skyrius rengia indomų vaka
rų penktadienyj, Spalio 29 d. 
Šv. Jurgio par. svetainėj. Bus 
rodomi kintamieji paveikslai 
iš karo lauko. O kas tokių pa
veikslų nenorės pamatyti. A- 
part to bus aiškinama, kaip 
galima sušelpti kareivius ir 
pasiųsti jiems Kalėdoms dova
nų; Kiekvienas turės gerą pro
gą pasinaudoti ir pasitarnauti 
savo tėvynei, ypatingai jos 
laisvės gynėjams.

Kodėl kviečiami kuoskait- 
lingiausia atsilankyti ir pa
remti prakilnų darbą svarbia
me tėvynės momente.

i Komisija.

PLĖŠIKAI APMUŠĖ ŽMO
GŲ LOVOJE.

Ir paėmė $200, buvusius 
pagalviu.

po

IŠ NORTH SIDE.

VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki G vakare, 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.

Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis 5
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AIRIAI TURI VISĄ EILĘ 
MITINGŲ.

.Šventojo Vardo katedroje bus 
gedulingos Mišios.

1

Mirus Anglijos kalėjime po 
o badavimo Airijos patrijo- 

MeSwiney, smarkiai suju- 
ir Amerikos Airiai.
?ačiam Chicago daromi mi- 

tirtgai. Ateinantį šeštadienį 
Šventojo Vardo katedroje 
įvyks gedulingos pamaldos nž 
.MoKtriney dūšią.

Sekmadienį Airiai paroduos 
tvėniis. Paskui įvyks mas
tui

Šv. Luko ligoninėj guli pa
vojingai pažeistas Morais Gol
dman. Įlaužtos jam galvos 
(Smagenvs.

Vakar išryto plėšikai užpuo
lė jo namus. Atrado jį lovoje. 
Apmušė ir iš po pagalvio pa
ėmė $200.

Goldman po num. 1812 So. 
State gat. turi valgomųjų dai
ktų krautuvę. Ant antrojo au- 
gšto patsai gyveno.

Anksti ryte gulėdamas dar 
lovoje jis pamatė priešaki
niam kambaryj šviesą. Atsilie
pė.

^Kaip bematai keli plėšikai 
atsidūrė prie lovos pašaliniam 
kambaryj.

Jam surėkus subėgo jo šei
mynos nariai iš kitų kamba
rių.
' Tuo metu plėšikai dūmė 
trepais žemyn ir pabėgo per 

langą.
Eingas Coliseume. Tukstan- 

Airių ir jų šalininkų pa- užpakalinį krautuvės
s protesto balsą prieš An

Lietuvos Laisvės Paskolos 
stotis gavusi iš p. J. Vileišio 
laišką kartu ir įstatus, kad 
steigti naują valstybinį fon
dą, Spalio 11 dieną, 1920 m., 
laikytame susirinkime L. L. 
bonų pardavinėtojų ir A. L. 
R. K. Federacijos skyrio at
stovų, apsvarstę savo reikalus, 
išklausę p. J. Vileišio laiško 
ir įstatų naujai tveriamo val
stybinio fondo ir, nuodugniai 
apsvarstę, priėjo prie išvados, 
kad minėtasis fondas visai nė
ra reikalingas, kadangi turi
me Tautos Fondą, kuris daug 
jau suteikė Lietuvai pagelbos, 
taip-gi turime L. Raudonojo 
Kryžiaus Rėmėjų sekciją, ku
ri, nežiūrėdama kokių par
tijų ar įsitikinimų yra Lietu
vos kareivis, visus lygiai šel
pia.

Išnešta rezoliucija, kad Lie
tuvos atstovas p. J. Vileišis, 
savo naujuoju fondu neardy
tų Amerikos Lietuvių vieny
bės, bet kad rūpintųsi, kaip 
greičiau ir pasekmingiau su
kelti Lietuvai penkių milijonų 
paskolos ir ieškotų priemo
nių, kad nei vienas Lietuvis 
neliktų be bono.

Joseph Sloksnaitis,
„ L. L. P. stoties rašt.

K Lab. Sąj. 1-mos kuopas papras
tas susirinkimas bus penktadieny
je, Spalio 27 dieną, parapijinėje 
svetainėje, 8-tą valandą vakare.

Nariai malonėkite susirinkti.
Valdyba.

IŠ T0WN OF LAKE.

Gvardijos D. L. K. Vytauto mė
nesinis susirinkimas įvyks šešta- 
dienyj, Spalio 30 dieną, 8 valan
dą vakare, paprastoj svetainėj. Vi
si nariai kviečiami susirinkti.

Taip-pat malonėsite visi susi
rinkti sekmadienį, Spalio 31 d., 
1 valandą po pietį} Šv.'Kryžiaus 
parapijos svetainėn. Visi turi pa
siimti gvardijos ženklelius, kepu
res, o kareiviai pilnose uniformo
se. Dalyvausime demonstracijoj 
prieš Lenkų veržimąsi Lietuvon.

J. Letukas, Pirm.,
J. Legnugaris, rašt.

464f) So. Wood Si.

NIKODEMAS RADAVIČIA 
paeinantis iš Nerimdaičių pa
rap. Telšių Pavieto, atsišaukia 
įį savo pažįstamus gyvenan
čius Chieagoj ir apielinkėj. 
Jis ketina būti čia apie 10 die
nų, malonėkite atsišaukti į 

Atsišaukite
3249 So. Halsted Street

REIKALINGA 8FJMINININKK.
Našlė moteris, arba mergina prie 

mažos SelminoB. Pastovu* ir lengvas 
darba*, geras mokestis meldžiu tuoj 
atsiSaukti:

“Oreanus” Chemical 
Laboratory 1718 S. Halsted St.

Reikalauju tarnaitė* J klebonija. 
Atsliaukite tiktai per laiika ant se
kančio antrašo:

R. Tarnaitė, 
c-o Dranga* Pnbl. Co.

2834 So. Oakley Avė. Chicago.

vietinės kuopos organi
zacijos Airių Laisvės Draugai 
ka! įėjiu užsakė ant McSwiney 
km Irto padėti gėlių vainikus.

»sto taryba penktadienį 
turės susirinkimą ir padarys 
ko:

SUIMTAS GALVAŽUDŽIO
• sėbras:

IŠ BRIGHTON PARKO

Policija paskelbė, kad su
imtas William Evans. Sako
ma, tai sėbras nužudyto plė
šiko galvažudžio Kristovdzik, 

encijos rezoliuciją naš- Į kurs nužudė policijos seržan
te! MoSwin«>y. I tą Marpool.

ietuviškos - Tautiškos Vėliavos!

įsigyti gražias trijų spalvų, visokio didžio 
fas tegul kreipiasi tuojaus pas:

nori

BALTUTIS, 981 W. 33rd St., Chicago, III.
ie Šv. Jurgio Bažnyčios ant Bridgeporto

i *■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

Musų kolonijoj gyvuoja dvi 
jaunimo draugijos. Liet. Vy
čių 36 kuopa čia yra daug pa
sidarbavus. Praeitais metais 
ji perstatė gražias dramas, 
kokių dar niekas nevaidino. 
Lietuvių Dailės Ratelis nors 

nesenai susitvėrė, bet jau tu
rėjo kelis pasilinksminimus. 
Dabar rengia vakarą, kuris 
bus Spalio 31 d., 1920 m., 
School Hali Svetainėj prie W. 
48 ir Honore gatvių. Tame 
vakare vaidins veikalą “Veid
mainystė ir Meilė.“ Niekas 
nepraleiskite tos progos. Ti- 
kietus iškabto galima gauti 
pas Juozą Juozaitį, 4358 So 
Fairfield Avė.

J. Drulis.

JOHN MINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas Didmiestyj 
29 So. La Šalie Street 

Kambaris 816 Tel. Central 3684 
Valandos: 9 ryto iki 1 po piet

West Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavitt St. Tel. Canal 2552 
Valandos: nup 4. iki C po piet ir 

nuo T iki 9 vakare

luiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiir
Resld. 1139 Independence Blvd. 

Telefonas Van Buren 294

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

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

pietų, 7—8 vak. Nedėllomis 10—12 d. 
Ofisas 8354 So. Halsted St., Chlengo

Telefonas Drover 9093 
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! DIDELIS IŠKILMINGAS I

| BALIUS |
------------- Rengiamas ---------------

1 Dr-ste Šv. Jono Evangelisto 1
= iiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiuiiiiiirtiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiinHiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiNi =

I Nedėlioj, Spalio 31, 1920 f
Ant Union Avė. ir 18-tos Gatvių 

= Pradžia 6 vai. vakare Įžanga 25c. Y pa tai =

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti, nes prie gra- 5 
= žios niuzykos galėsite linksniai pašokti ir gražiai laika = 
s praleisti. "

Visus kviečia KOMITETAS. |
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O*LietuviškaAmerikoniška 

Rubu Išdirbimo B-ve

■pūna FARMA
40 ^akriu be triobų Mlchigan Vai. 

labai "geroje vietoje. Galima pirkti 
ant iftmokesėlo.
Francis Klhort Roont 818

117 N. Dearborn St.

S siunčia Lietuvon J. Gudžluną. kaipo rūbų gamybos žinovą. 
S ir vadėj) Jsteigti Lietuvoje rūbų išdirbimo fabriką būtent, 
S audinyčla, verpykia ir pagalios rūbų- siuvyklą. J. Gudžiu- 
■j nas apleis Suvienytas Valstijas pabaigoje Spalių mėnesio. 
S Važiuodamas Lietuvon apsistos Anglijoj ir Vokietijoj: kad
— suradus pirkimui reikalingų bendrovei mašinų.

— J. Gudžiūnas atvyko j Suvienytas Valstijas 1907 metuo- 
S se. Per tris metus lankė Valparaiso Universitetą. Vienus 
S metus The Northern Universiteto, Ada, Ohio. Du • metu 
S Lowell Textile School tr vienus metus Phlladelphia Textile 
S 'School. Taipgi, J. Gudžiūnas turi eilę metų praktlSko pa- 
= tyrimo audimo ir verpimo srityje.

Dabar bendrovė deda visas pastangas, kad užbaigus ke- 
S t Imą reikalinga kapitalą. Norintieji tapti bendrovės da- 

» lininkais, visais reikalais bei Informacijų reikalaujant,
SS kreipkitės sekahčln antraSu. , x - —

Liet. Am. Rublį Išdirbimo Bendrovė
809 W. 35th St. Chicago, III. J. GUDSIUNAS.

RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS. 
Beveik uždyka, 3 Arnotų Parlor Se

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

Atsišaukite 
8911 Mlchigan Avė lst Apt,

nilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilIlIirillllllllllllllllllllllllllilIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Parsiduoda bučerns, ir grocerne 
geroj vietoj Brighton Parke. Turi bū
ti parduota trumpu laiku, prlešast) 
patirsite ant vietoa Atsišaukite j

“Draugo” Adminantraclja 
2884 So. Oakley Avenue

K. N.

Parsiduoda labai pigiai, Mūrinis 
—Madinis namas, ant vieno loto. 8a' 
vlnirikas turi apleisti Šitą Sali—atsi
saukt te tuojaua Namas yra 956 W. 
36 8t. Klauskite apie Išlygas

V. SS Street

1 lotai ant SSrd 8. arti Campbell Av.
ui (6000.00 verti >9000.00. Tame pa
čiame bloke nori >4600.00 ut pačius 
lotua 6>rd 8t. burnines* gatve kuri 
turi didiiausla ateiti. *

Ka* pirks tos dų lotų Ir - palaikis 
metu* lengvai ušdlrba >4000—>>000 
dolierių. Savininkas iSvailuoja | Call- 
fornla. Reikia tiktai lneitl >2000 dol. 
Pirk Šiandieną ryto bu* parvelsl. '

FRANCIS KIBORT Room 81S 
>17 North Dearborn St.

plOlUlISK Į IETUVISKI KRAUTUVE RHICASOJE

PSAKL QUB8« KOMCBKI'I'IA: ta

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Masu krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negauti. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi- 
nius ir deimintinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir- 
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlawski
4632 So. A8HLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas: DROVEB 7309




