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Tautų Sąjunga Stovi 
Lenkų Pusėje

.enkų Užimtose Lietuvos Teri
torijose Pripažno Plebiscitą

« \

Baigiasi Anglekasių Streikas Anglijoj; 
Anglekasiai Balsuos

TAUTŲ SĄJUNGOS TA
RYBA PABAIGĖ SESIJAS
LIETUVIAI APVILTI; LEN

KAI KRIKŠTAUJA.

BRUSSELIS, Belgija, Spal. 
29. — Tautų Sąjungos Tary
ba vakar čia pabaigė savo se
sijas.

Taryba paskiausiai aptarė 
Danzigo klausimą. Talkinin
kai yra nusprendę, kad Dan
zigas butų liuosas tarptauti
nis uostas. Bet Lenkai reika
lavo, kad Danzigas butų ati
duotai išimtinai Lenkams.

Del to Lenkai atstovai Pa 
ryžiu je andai buvo atsisakę 
pasirašyti ... po nuosprendžiu, 
kad Danzigas pasiliekąs liuo
sas.

Kad taip, tad Tautų Sąjun
gos taryba tą klausimą atidė
jo išrišti pačiai Tautų Sąjun
gai, kuri turės konferenciją a- 
teinantį mėnesį mieste Gene- 
va, Šveicarijoje.

A“ ‘ ■ * ,' ’
Pagaliaus Sąjungos Taryba 

nusprendė, jog Lietuvių ir 
Lenkų ginčai dėl Lenkų užim
tų Lietuvos teritorijų turį pa
sibaigti plebiscitu. Plebiscitas 
turėsiąs įvykti tose teritorijo
se inėmuz demarkacijos liniją
IlFocho linijų), kurią augščiau 

ąioji talkininkų taryba buvo 
pripažinusi praeitą Gruodį, 19- 
19 m.

Anglijos atstovas Balfour 
prieš pat pabaigiant sesijas 
kalbėdamas pareiškė, jog ke
turios didelės viešpatijos, ku
rios šiandie .nepriguli Tautų 
Sąjungoje, veikiai įstosiančios 
Sąjungom

• . .. »- i*

PATVIRTINO PASAULINĮ 
TRIBUNALĄ

Brusselis, Belgija, Spal 28. 
— Tautų Sąjungos taryba pa
tvirtino žinomo Hague juris
tų komiteto padarytus pienus 
įsteigti tarptautinį tribunalą.

Juristų komitete buvo ir 
žinomas buvęs Suv. Valstijų 
senatorius Elihu Root.

DAUG BEDARBIŲ VOKIE 
TIJOJE.

Berlynas, SpaL 29. — Mu- 
nicipalis darbo biuras paskel
bė, kad šiandie Vokietijoje be-- 
darbiauja 733,000 vyrų ir mo
terų. Gi darbo ministeris pa* 
žymi, jog trumpu laiku bedar
bių skaitlius bus 3,000,000.

PREMJERAS SU DARBI
NINKŲ ATSTOVAIS PADA

RĖ SĄLYGAS.

Bet sąlygų klausime streiki
ninkai balsuos.

Londonas, Spal. 29. — Ang
lekasių streikas Anglijoje bai
giasi. Ministeris pirmininkas 
Lloyd George su darbininkų 
atstovais padarė susitaikymo 
sąlygas. Tos sąlygos šiandie 
.pavedamos balsuoti patiems 
streikininkams. Vadinasi, nuo 
streikininkų balsavimo prigu
li streiko pabaiga.

Sulig padarytų sąlygų, dar
bininkams padidinama užmo
kestis. Darbininkai iš savo pu
sės, turi pasistengti kuodau- 
giausia pagaminti anglių.
Savo keliu, parlamentas pra

vedė jau įstatymą, sulig ku
rio suvaržomi Anglijoje dide
li nacijonaliai streikai, kaip 
kad šiandie anglekasių strei
kas. Tas padaryta beveik ne
sutinkant vyriausybei. Ir to
dėl vargiai tas įstatymas bus 
pilnai įgyvendintas kuomet 
nors.

DĖDĖ SAMAS PERSPĖJA 
KUBĄ.

Sako, rinkimai turi būt be 
suktyvių.

Havana, Spal. 29. — Kubos 
saloje pTezidencijaliai rinki
mai įvyks šitą pirmadienį. Čia 
respublikos viršininkai turi iš 
VVashingtono perspėjimų, kad 
rinkimai įvyktų teisingai, be 
jokių suktybių.

Sakoma, Suv. Valstijų vy
riausybė painformavusi Ku
boje rivalizuojančias partijas, 
jog Washingtonas nesimauo į 
Kubos reikalus, neremia nei 
vienos partijos.

Bet kad VVashingtone turi
ma žinių, jog rinkimuose ne
bus apsieita be suktybių, tad 
salos viršininkai perspėjami 
to nedaryti. Nes Dėdė Šamas 
posenovei globoja salą ir bus 
nepatenkintas, jei tenai per 
rinkimus teisybė bus mindžio
jama.

Betgi kiek žinoma, Waebin- 
gtonas nepnsiuntęs formaliai 
perspėjimo, tik kitokiais ke
liais davęs suprasti apie tai 
vietos politikinėms partijoms.

Suv. Valstijų pasiuntinys 
Long čia kasdien kouferuoja 
su prezidentu Menoeal. Sako
ma, diskusuojamas finansinis 
saloje padėjimas. /

McSWINEY LAVONAS NE
LEISTA GABENTI DUB 

LINAN.

Dubline šiandie dėl to genera
lis streikas.

Londonas, Spal. 29. — Tš 
Holybead uosto, Walijoj, va
kar laivu turėjo būt vežamas 
Airijos sostinėn Dublinan lor
do majoro McSwiney lavonas.

Valdžios įsakymu uždrausta 
gabenti Dublinan. Ir išgaben
tas tiesiog į Cork.
Tuo tarpu Dubline kaip šian

die lavonas buvo laukiamas. 
Turėjo įvykti gedulingosios 
pamaldos.

Iš Dublino paskui pranešta, 
jog šiandie ten dėl to pakel
tas. generalis streikas.

Vakar š\\ Jurgio katedroj, 
Londone, atliktos pontifikalės 
gedulingosios Mišios. . ?. .

Pamaldose dalyvavo daugy
bė augštosios katalikų dvasiš
kuos, Dublino ir Corko lor
dai majorai, Anglijos parla
mento darbo partijos atstovai, 
daugybė atstovų iš Airių poli- 
tikinių ir pilietinių organiza
cijų.
Tūkstančiai žmonių buvo ka

tedroje pamaldų metu. Kur- 
kas daugiau žmonių buvo lau
ke.

Karstas buvo apdėtas gėlių 
vainikais. Tarpe vainikų * bu
vo padėta nabašninko milita
rinė skrybėlė. Nes mirusis bu
vo Airių laisvanorių armijos 
Corko brigados komendantas.

Gale karsto buvo padėta 
daili skardinė su parašu Ai
rių kalboje:
“Nužudytas svetimšalio Bri- 

xton kalėjime, Londone, Spa
lių 25, ketvirtais metais res
publikos, amžiuje 40 metų 
Dieve, susimylėk jo dūšiai.”

WASHINGTONE SNIEGAS

La Crosse, Wis., Spal. 29.— 
Vakar čia ir kitur diktokai 
pasnigo. Tai buvo pirmasis 
sniegas. Pemiai pirmasis snie
gas Waashingtono valstijoje 
buvo pasirodęs Spal. 23.

UŽREGISTRUOTA ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS.

Washington, Spal. 29. — 
G sorge to wn universiteto seis- 
mografinėj observatorijoj va
kar užregistruotas žemės dre- 
bėj’mas, įvykęs už kokių 4,- 
800 mailių nuo čia.

CHICAGOJE SNIEGAS.

Vakar vakare Chicagoje pa
sirodė pirmasis sniegas. Snigo 
keletą minutų. Bet nespėjo nu
kristi ant žemės ir tuojaus iš
nyko.

Berlynas, Spal. 29. -— Laik
raštis Die Freiheit sako, jog 
rytinėj Prūsijoj organizuojn- 
ma 120,000 “baltosios” mo- 
narchistinės gvardijos ir int
rigomis susimainoma su Bava
rija kuri šiandie skaitosi sva
rbiausias monarehistų lizdas.

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

AUKOS LIETUVOS GYNI
MO REIKALAMS,

NEW YORK, Spal. 25 (su
vėlinta). — Spalių 24 d. įvy
ko susirinkimai įvairiose ko- 
lionijose. Gautomis žiniomis, 
NEVVARKO (N. J.) Lietuviai 
pasižadėję pilnai savo pasko
los kvotą išpirkti, sudėjo Lie
tuvos gynimui 3,009 doL Pra
ėjusią savaitę tam pačiam rei
kalui Newariciečiai buvo sudė
ję 2,521 dol. Tad išviso Netvar
ko Lietuvių auka yra 6,130 
dol.

HARTFORDE (Conn.) par
duota bonų už 800 dol., surin
kta aukų 423 dol.

THOMPSONVILLE nupir
kta bonų už 300 dol.; auku 
340 doL

WILKESBARRE (Pa.) 
parduota bonų arti 1,000 dol. 
ir aukų šauliams 500 dol.

EDWARDSVILLE (Pa.) 
bonų parduotu už 600 d<4.; au
kų “Geležiniu! Vilkui” virš 
300 dol.
Spalių 23 d BROOKLYNE 

(N. Y.) McOaddins salėje su
rinkta aukų 1,600 dol. Spalių 
24 d. bažnytinėje salėje par
duota bonų už 2,600 dol. ir 
surinktą ąukų 1,600 dol.

Lietuvoj Misijos Inform.
Skyrius.

APLANKĖ SAVO DINISTI- 
JOS LOPŠĮ.

Buvęs imperatorius visą va
landą kalbėjosi su ūkininku.

Geneva, Šveicarija Spal. 29. 
Buvęs Austrijos imperatorius 
Karolis nesenai aplankė ūkę 
Argovie kantone, kur dar 
riogso apgriauti murai seno
vės pilies, kurioje buvo lopšys 
Habsburgų dinastijos.

Karolį ūkininkas parikvietp 
virtuvėn, kur visą valandą a- 
budu kalbėjosi. Buvusios pi
lies griuvėsiai yra to ūkininko 
nuosavybė.

Karoliui draugavo du kuni
gu ir du detektivu.

Habsburgų pilis buvo pa
statydinta 1020 metais. Šian
die teberiogso apgriuvę tik 
išlaukiniai murai.

Karolio pranokėjui iš Švei
carijos buvo ištremti 1386 me
tais, kuomet jie buvo nugalė
ti kovoje ties Sempach. Iš ten 
jie persikėlė šiandieninėn Au- 
atrijon.

ATĖMĖ NUO ŽMOGĄUS 
PINIGUS IR PALAIDINĮ.

Paskui suareštuota ataria
mieji.

Trys automobiliniai plėši
kai, kurių automobilyje sėdė
jo dailiai apsitaisiusi moteriš
kė, gatvėje, apiplėšė Albertą 
Olson, 216 North Damon gat. 
Paėmė $6 ir naują žieminį pa
laidinį (overkotį).

Paskui policija suareštavo 
4 intariamns pavogtam auto- 
mebiliuje/ su kuriais btfvo ir 
viena moteriškė. Suareštuoti• t J
turi polieijinius rekordus. Tik 
Hežinoma, ar bus apilėšę 01- 
floną.

Chicagos ir Apylinkes Lietuvių Demonstra
cija Prieš Lenkų Veržimąsi Lietuvon,

Nedelioj, Spalio 31,1920
KAS GYVAS, L1RTUVYS, DALYVAUJA!

MILŽINIŠKA PARODA.
FORMACIJA DIVIZIJŲ:

Kolonijos susirenka savo vietose, kad pribūti Bridgeportan ne vėliau, ka 
vai. po pietų.

Bendras maršavimas visų kolonijų į 7th Regiment Armoury of III. Wt 
th Avė. ir 34-tos gfctv. prasidės 33-čią gat. 2 vai. po pietų.
DIVIZIJOS: - '

Kareiviai visi uniformose susirinks MARK WHITE SQUARE ir 
Halsted gat. iki 33-čios, 33-čia iki Wentworth, Wentworth iki 7th Regime 
mory. i .

T0WN OF LAKE, susirinks ant 46 ir Wood, maršuos iki Emerald 
apsistos ant Emeraald Avė. tarp 35-tos gatv. •

BRIGHTON PARK, CLEARINGS. ARGO, MELROSE PARK IR MAYW00 
D: susirinks amt 44-tos ir So. Francisco Avė. maršuos iki Auburn ir 35-tos ir 
apsistos ant Auburn Avė. tarp 35-tos ir 33-čio PI.

WEST SIDE, susirinks ant 21-os ir Oakley Avė. ir maršuos iki Emerald Av. 
ir 31-os apsistos ant Emerald Avė. tarp 31-os ir 33-čios gat.

NORTH SIDE, susirinks ant Wabansia ir Paulina, važiuos' karais iki Hals 
ted ir 18-tos apsistos ant Union Avė. ir ir 17-tos ir ten .susitarę su vietine divi
zija maršuos iki 29-tos ir Emerald Avė. apsistos ant Emerald/Avė. tarp 30-tos ir 
31 os. J

’ UNION AVĖS ir 18-ta, susirinks toj Vietoj ir maršuos /iki Emerald Avė. ir 
apsistos tarp 29-tos ir 30-tos ant Emerald Avė.

BRIDGEPORTAS, susieilios ant 33 -čios, 33-čio PI. f 32-os gat. tarp Morgan 
ir Halsted žimdamas taipgi Auburn Avė. ir Lime St. tarpe 33-čios ir 32-ros.

SOUTH OHIOAGO, ATLANTIC, SOUTH ENGLEW00D ir BRIGHTON PA
RK: atvaažiuos iki Union Avė. ir 35-tos ir 33-čios gatv.

PASTABA: I. Mažai, kuri draugija davė savo ženklus, visi lietuviai gali pri
sidėti prie savo divizijų ir maršuoti.

PASTABA II. Parašai nešami, divizijų, privalo būt švelnus neužgaunantieji 
jokios tautos, nei žmonių. Visi lietuviai privalo užsilaikyti rimtai, kad neduoti 
progos iššaukimui riaušių.

PASTABA III: Visų lietuvių namai privalo būt papuošti vėliavomis.
PASTABA IV: Maršalkos kolonijų privalę SnbaUj aadarytž bendrą ; 

mą su Gen. Maršalkų, p. BARČU, 4547 Hermitage Avė. tel. Yards 145.
PASTABA V: kiekvienos divizijos jnaršalka, privalo priduoti gen. ras 

surašą dalyvavusių draugijų, su adresais jų Mcretorių.

SUSIRINKIMAS SVETAINĖJE, 7th REGIMENT ARMOURY:
Svetainė bus atdara 2:30 vai. po pietų. Susirinkimas užsibaigs 7 vai. po pietų. 

Žymus lietuviai ir amerikonai kalbės svetainėje ir taippat lanke.
GYVA LIETUVIŲ VĖLIAVA papuoš svetainės susirinkimą.
KAM BRANGI LIETUVA, TEGU D ALI VAUJA!

Vardan KOMITETO IŠ 21,
J. J. H ert mauna vi čius, Pirm.,
J. A. Mickeliūnas, Rašt.

CHICAGOJE.
SVAIGALŲ KLAUSIMAS 

PAVESTAS TEISMUI.

Policijos viršininkas indavė 
dokumentus prokurorui.

Federalė grand jury vakar 
paskelbė 6 apskundimus prieš 
tuos, katriems prirodyta, kad 
jie yra prisidėję prie svaiga
lų pardavinėjimo ir šinkavimo 
Chicagoje.
, Prieš grand jury buvo pa
šauktas policijos viršininkas. 
Federalis distrikto prokuro
ras nesenai buvo pareikala
vęs, kad policijos viršininkas 
jarn pavestų visus dokumen
tus, kokius jis surinkęs dary
damas tardymus svaigalų 
klausime. Tais dokumentais j- 
veliania visa eilė poliemonų.

Iškarto policijos viršininkas 
buvo atsisakęs išduoti doku
mentus. Bet kuomet vakar jis 
nuvyko prieš grand jury, tenai 
distrikto prokurorui indavė 
visus dokumentus. Ir pasakė, 
kad jis neturi noro užslėpti 
nors vieną prasižengėlį. Kiek
vienas privalo atsakyti už sa
vo darbus, pasakė viršininkas.

Distrikto prokurorui to ir 
reikėjo. Nes su tais dokumen
tais visi prieš prohibiciją nu
sižengėliai bus patraukti teis
man ir nubausti sulig įstaty
mų.

Savo keliu policijos virši
ninkas policijoje atlieka per
sonalius tardymus. Bus išklau
sinėta apie 50 poliemonų.

PUSKETVIRTO MILIJONO 
DOL. KAMPANIJAI.

Demokratai nesuvartoję nei 
vieno milicono.

Republikonų partijos naci- 
jonalio komiteto iždininkas 
paskelbė, kad ligšiol partijos 
politikinei. kampanijai su tik
slu išrinkti prezidentu sena
torių Hardingą išleista $3,442, 
892.

Demokratų partijos kampa
nijai išleista arti 9 šimtai titk- 
stančių, ty. tris kartus ma
žiau už republikonus.

Socijalistų partija savo 
kampanijai sako išleidusi su
virš 18 tūkstančių dol.

Visos partijos savo išlaidas 
turi paduoti tam tikram kon
greso kofnitetui, kurs prižiūri, 
kad nebūtų jokių nelegalių 
kontribucijų ir išlaidų.

PER VALANDĄ BUVO SUS 
TABDYTI GATVEKARIAI

North Clark g., Lincoln avė. 
Fullerton ir Broadwav gatve- 
kariai vakar išryto per valan
dą buvo sustabdyti sugedus 
elektros mašinoms Lili ava. 
substotyj. Negauta elektros 
spėkų. Daug darbininkų turė
jo nesmagumų.

VIENAS UŽMUŠTAS, KI 
TAS MIRTINAI SUŽEISTAS

Vakar paslydęs ir nesukon
troliuojamas automobilius ties 
Westem avė. ir Marąuette ro- 
ad smogė į telegrafų stulpą.

Žuvo Anton Chetala, 37 me
tų,, 4456 So Honore gat. Jam 
įlaužti smagenys. Jis mirė 
Šv. Bernardo ligoninėj.

Mirtinai sužeistas Brovne 
Billings, 24 m., 4322 So. Ash
land avė.

Sakoma ir šisai nepsąveik- 
siąs.

PASBLPA NUŽUD1 
(LKOMONO

PO

Žinomas Chicaginis tiku 
tropas Julius Rosenwald 
skyrė $1,000 pašelpos nu j 
dyto poliemono Maipool
mvnai.

ORAS. — Gražus oras 
die ir, regis, rytoj; šaltį

PINIGŲ KUftSASj
Svetimu šalių pinigų tj 

nant nemažinu $25.000 fj 
buvo tok <4 rub B- Merrill 
and Truat Co.:
Anglijos ate rlinąų s™ į

1^0 Auksin’ J 
Lentoje* 100 markiu 
Vok rtijoo 100 
P-a neigi už $1 o/J 
Tialijes nž $1.00
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jerkant krasoje ar ezprese "Mo- 

I Order'* arba Įdedant pinigus 1 
Jstruotų lalfikų.

“Draugas” Publishing Oo. 
S. Oakley Avė. Chicago. 
Tel. Roosevelt 7791.

Balsuos 
minkai?

k

Amerikoje yra apie 6 milijo
nai vyrų darbininkų turinčių 
teisę balsuoti r iii k anuose ir ne
tinginčių pasinaudiftS ta teisė. 
Moterų darbininkių, &rba dar
bininkų pačių, kurių nuomo
nės nesiskiria nuo jų vyrų, ga
lima skaityti į du milijonu. 
Tai-gį visų darbininkų balsų 
2 Lapkričio galima spėti į aš
tuonis milijonus. Klausimas, 
už kų jie eis?

Amerikos Darbo Federaci
jos pirmininkas Samuel Gom- 
pers sako, kad darbininkai 
turi balsuoti už Cox’ų ir de
mokratus. Gompers’as visada 
buvo nuoširdus darbininkų rei- 

Jis nepasidarė
dabar. Jeigu jis sa- 

^darbininkams bus ge-
[u po demokratais, tai jis 

ir tiki. Bet ar jis neklys-
Itai klausimas, i
Gompers’as norėjo, kad re

publikonų partijos konvencija 
Chicagoje 1920 metais į savo 
platformų įtrauktų darbininkų 
norus. Konvencija Gompers’o 
nepaklausė. Užtatai jis repub
likonų nemėgsta. Paskui Gom
pers’as prašė demokratų kon
vencijos San Francisco, kad 
įtrauktų savo platformon dar
bininkų pageidavimus, ir de
mokratai įtraukė. Supranta
ma, kad dabar Gompers’as jau 
turi iš savo pusės pasitarnauti 
b-mokratains ir darbininkų 
balsus kreipti prie Cox’o.

Republikonai sako, kad jis 
| ti, i dar vienų priežastį tų da- 

f ryti. Jo sūnūs Samuel J. Gom- 
| ptT{> yra augščiausias raštve

dys (cliief derk) Darbo De- 
lįpartamente, kurį valdo demo- 
^kratai. Nors Darbo Fede/aci- 

js pirmininko sūnūs ištiesų
Lima tų augštų vietų, bet tai 

bloga. Priešingai toje
[>to,įe galima pasitarnauti
Hfbininkams.

yt vis-gi per sūnų suseida- 
tankiai su augštais demo- 

įais valdininkais senakis 
yrs persiima demokratų

(romis ir nejučiomis įsi- 
ia į jų įtekmę. Ta įtek- 
įstuinėjn j klaidų.

[.augštų demokratų da- 
tųlbama apie tai, jog 
Ituis p. Cox statėsi 
>vo laikraščiui mieste 
valstijoje Ohio. Kas 

tln pasidarė, kad jis 
stas į teismų Cin-

Conunon PLeas 
ų skundų teis- 

apsk ričio, buk 
ti k laužiu ir pastu- 
putijiinų kontrak- 

ivo apsėmęs var-

Tada beveik visi paielpinės draugijos 
nariai serga, tada nėra kam lankyti ligo
nius, tada pomirtinės ištuština iždų. Jei 
tada draugija prigulėtų prie didesnės or
ganizacijos, tai iš jos iždo gautų paskolos. 
Kitos nepaSelpinės draugijos priklausan-

Mažos geros bitutės didelėse Lietuvos 
giriose pasinaudoja išpuvusio medžio 
tuštuma ir joje prisidirbusios korių prisi
neša medaus. Tas ištolo kvepia. Nedora įjos prie tos pačios organizacijos padėtų 
meška nesigėdi naudotis svetimu darbu ir savo draugei išpildyti įstatuose pažymė- 
išgriauti jai blogo nedarančių bičių namų. tų priedermę — padėtų lankyti ligonius.
Jį įlipa į medį ir siekia medaus. Sargios 
bitelės ima baugiai zimbti ir darbus pa- 
metusios lekia avilio ginti. Pavojingi yra 
meškos nasrai. Bet bitys puola arčiausiai 
prie sunkio, prie akių. Jo,s gilia meškai 
viena paskui kitų. Jos įsivelia į meškos 
kudlas ir po jomis gilia. Tūkstančiai bi
čių dirba vienų darbų sutartinai. Nors 
meška ne vienų tūkstantį kartų yra di
desnė už bitį, tečiaus bičių sutartis taip 
sugilia meškos galvų ir odų, kad aštrus 
nagai nebeišlaiko medije ir meška krin
ta žemyn. Nukritusi dažniausiai padve
sia.

Šitas girios paveikslas primena mums

Nekartų vietinės pašelpinės draugijos 
narys iškeliauja svetur. Ten bebūdamas 
apserga ir neturi kam jį lankyti. Dėlto 
daugelis atsimeta nuo draugijų. Kartais 
nukeliavęs toliau nuo valdybos narys ne
serga tik apsimeta sergąs ir ima neteisė
tu pašelpų iš draugijos silpnindamas jų 
ir mažindamas jos turtų. Jei tokia drau
gija prigulėtų prie Federacijos turinčios 
savo skyrių visur, tai Federacijos nariai 
lankytų ligonį ir pasidarytų negalima pri
gauti draugijų.

Jau nėra kų kalbėti apie naudų visai 
tautai turėti savo Federacijų. Pasitaiko

Lietuvos padėtį. Mus tėvynėje yra me- tokia nelaimė, kaip Lenkų puolimas į Lie- 
daus, arba šiaip naudos kvepiančios ne- tuvų. Kol sušauksi visų kolonijų atstovus, 
doriems kaimynams. Buvo mus užpuolę tai daug laiko praeis, o čia reikėtų tų 
bolševikai ir bermontininkai. Nuo* abiejų pučių dienų pasimatyti su Departamento 
apsigynėme. Dabar mus užpuola Lenkai. Sekretorium arba Suvienytų Valstijų Pre- 
Nuo jų galime apsiginti tiktai sutartimi. zidentu. Vienam žmogui augštas valdinin- 

Sutartis nėra taip lengvas daigtas kaip kas negali pavesti daug laiko, bet jis jo 
išrodo. Vienos vietos ir vienų pažiūrų turi ištekti 100 tūkstančių žmonių atsto- 
žmonės, rodos, galėtų lengvai sutarti iš- VU1-
vien. Ištiesų-gi pasidaro, kad toje pačioje Jeį tūkstantis lietuviškų — katalikiš- 
lietuviškoje kolon. atsiranda dvi ir trys kų draugijų Amerikoje sudarytų vienų 
draugijos visai vienokiais tikslais vie- Federacijų, tai tos Fed. pirmininkas 
nokia dvasia. Ir jos nesutinka tarp sa- butų nuolatinis 100,000 žmonių atstovas. 
vę$ ir jų nariai dažnai neužsiviežia vie7 Jam nereikėtų ilgai laukti AVashingtone 
ni kitais. Iš to kyla daug triukšmo po- kol gaus pasišnekėti su Valstybės Depar- 
sėdžiuose, iš to nėra sutarties kolonijoje, tamento sekretorium. Mes kaltinam A- 

merikos politikų, kad ji nevisada yra to
kia, kaip mes norėtume, bet mums reikėtų 
pakaltinti ir save, kad nemokame sutarti 
kaip reikia.

Jeigu visi katalikai sudarytų katalikų 
Federacijų, jei visi tautininkai liberalai 
prigulėtų prie savo sandaros, jei visi so- 
cijalistai, būdami savo sąjungoje, kar
tais prisidėtų prie Lietuvos dalykų ap
rūpinimo, tada trijų organizacijų vadai 
galėtų kalbėti labai rimtai ir jų balsas 
nekartų užvaduotų reikalų mus broliams 
kovoti ginklais ir krauju ginti tėvynę.

Svetimai meškai tuomtarpu lengva pa
griebti Lietuvos medų.

Ligos ir mirties nelaimės nuolatai pri
mena pašelpinių draugijų reikalų. Jos ir 
gyvuoja Lietuvių tarpe Amerikoje. Bet 
toms pašelpinėms draugijoms reikėtų su
daryti vienų didesnę organizacijų, kad 
kiekviena draugija galėtų apsaugoti savo 
iždų nuo mirties, idant gautų pašelpų ne
laimėje, kaip pavienis žmogus gauna pa
šelpos ligoje. Pašelpinei draugijai ne
laimė ateina tada, kada jos apielinkėje 
atsiranda užkrečiamoji liga arba epide
mija.

ir nebenori boaUisakyti. Te
čiau Vidunas šiomis dienomis 
apleidžia Telšius manydamas 
pavasarį juos vėl atlankyti. 
Jo užduotis: važiuoti atgal į 
Tilžę, rašyti ir spausdinti sa
vo raštus.

Daug jis atnešė šviesos Že
maičiams savo atsilankymu. 
Neskaitant, kad daug mokslo 
suteikė, tečiau*dar patraukė 
prie doro gyvenimo, išaiškino 
žmogaus užduotį šiam pasau
lyj ir daug, daug naudos at
nešė.

Rugsėjo 29 d. Telšių Lietu
vių gimnazijos mokiniai drau
ge su mokytoju Vidunu ir ki
tais mokytojais atlankė pui
kiausių Žemaitijos apielinkę 
Germonto ežerų. Ten pievoje 
pasilinksmino: žaidė žaislų ir 
dainavo Viduno išmokintas 
daineles. Visi buvo nepapra
stai linksmi. Kaip nebus link
smi, kad puikiausia Lietuvos 
apielinkė žavėjo juos. čia ant 
kalno žaidžia jaunimo būrys 
apie tris šimtus, ten blizga 
puikus ežeras, it veidrodis, o 
ten aplink ežerų kalnai ir miš
kai. Jaunimo dainos skamba 
miškais į visas keturias Že
maitijos krašto šalis.

Visi linksmi. Neatjaučia net 
ir to, kad iš pietų audra kįla. 
Visi pasitiki sava valdžia ir 
ikisi, kad jiems priešas ne

baisus. Jei , reiks, pašauks 
irašto gint, visi stversis g’ 
do ir priešų vys. D

m-
p: s.

AMERIKOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS NARIŲ 

PRISIRAŠYMAS.

lyvų daržan, išdavė savo Mo
kytojų, paskui pasikorė.

Musų viešasis gyvenimas y- 
ra pilnas veidmainystės. Ju
dų turime ne vienų, bet daug. 
Jie statosi save katalikais, nau 
dojasi musų teisėmis, musų 
pastangomis, statosi musų

MĮIS VEIDMAINIAI.
Judas btko didžiausias veid

mainys. Kaip kiti vienuolika 
Apaštalų, taip ir jis sekė Kri
stų, bet siela jo buvo purvina, 
šėtono apsėsta. Kristus žinojo
Judo sielų. Jis paskutinėje'1"^**” \ *. . ..... veikėjais, dalyvauja musųvakarienėje pasakė, kad vienas i • • , • . ,.. ,.?>»•. . v .susirinkimuose, gražiai kalba,is jus Ji įsduosiųs. Visi Apas- . j, . bet išėję laukam daro nedorųtąlai pradėjo klausi-neti, kuris
iš jų tai padarysiųs. Prisišlie
jusiam ir klausiančiam Jonui

darbų. Jie už pinigų, už pel
ningas vietas parsiduoda mus

, . , . , T. ... • priešams ir jiems tarnauja,pasakė, kad tas Jį įsduosiųs, ± • - j , •f ’ 4 . . Patyrimas jau daug sykių pa-kuriam duosiąs duonų ir duo
nų padavė Judui, norėdamas 
tuo meilės ženklu sužadinti 
jame gailesį. Bet Judas veid
mainiavo. Jis rodėsi nekaltu ir

rodė, kad negalima pasitikė
ti tais, kurie gražiais žodžiais 
vienaip kalba, o kitaip mintija.

< Ypatingai daug veidmainių
da užklausė, ar ne jis Jį iš-' 3’ra niusll organizacijose, drau 
duosiųs. Kristus jam atsakė, sekmadieniais ryte
kad jis. Ir tada Jndo sųžinė nu^<ję bažnyčion atsiklaupę 
nei kiek nepersimainė. Jis iš-j Sieda “Tegul bus pagarbin- 
ėjęs iš vakarienbučio nuėjo, ^as > 0 P° piety nuėję draugi- 
pas farizejus ir, nusivedęs A- 3°s susirinkiman burnoja ant 

. . . . _ 1 Dievo, niekina bažnyčių, tikė-
toti vien unijų darbininkus. 
Mes nežinome kuomi užsibai
gė tas f dalykas. Bet darbinin
kų ūpo tat nepakelia. Nors 
šiaip Cox’as ir kaipo privatis 
žmogus gerai apseidavo su 
darbininkais ir būdamas gu
bernatorium stovėjo už nau
dingus darbininkams įstatus.
Hardingas, republikonų kan

didatas taip-gi yra darbinim 
kų šalininkas. Marion Ohio iš
eina Harding’o laikraštis 
“Star.” Visi jo spaustuvės 
darbininkai priklauso prie 
spaustuvininkų unijos ir turi 
numanį 675. Juos visus pats 
Hardingas pažįsta nuo jau
niausio iki seniausio. Jie gau-

tirti, kas mus tarpe yra veid
mainiai. Ne tik patyrėme, bet 
ir žinome juos. Katra draugija 
parodys savo veidmainius, ta 
paliks narė katalikiškų drau
gijų šeimynos, nes įstos Ame
rikos Lietuvių Rymo Katali
kų Federacijom, kuri jungia ir 
vienija bemdron darbuotėn vi 
sų Amerikos Lietuvių katali
kų gyvenimų. Liūnas.

jimų, plusta kunigus vadinda
mi juos bjauriausiais žodžiais. 
Daugelis tų veidmainių yra 
užėmę draugijų valdybų vie
tas. Jie. niekina, mindžioja 
draugijos įstatus ir veidmai
niaudami praveda nutarimus 
draugijos nenaudai. Tie veid
mainiai, nutolę nuo doros, 
turėdami apžėlusias nešvaru
mais sąžines, nesykį ir visų 
draugijų įtraukia purvan.

Draugijinis musų gyveni
mas butų skaistus; mes dau
giau naudos padarytume Baž
nyčiai ir tėvynei, jei iš savo 
tarpo prašalintume visus veid
mainius. Judas Kristų išdavęs 
pasikorė. Draugijos ar organi

na algas nemažesnes negu yra i zacijos įvedimas į negarbę, į 
unijos nustatyta. Todėl tos u- purvų yra tūkstantį sykių ma
nijos nesenai buvęs surinki
mas sutarė balsuoti už Har- 
ding’ų. I

Labai galimas daigt&s, kad 
ir kiti, nors nevisi, darbinin
kai eis paskui Marion Typo- 
graphical union N. 675.

žesnis už Judo darbų, dėlto 
mus veidmainiai to nedaro. 
Jie net nepasitraukia iš drau
gijos, liet po senovei veidmai
niauja

Artinasi metų galas. Per 
dešimts mėnesių galėjome pa-

K LIETUVOS.
TELŠIAI.

Rugsėjo 28 d. atvažiavo į 
Telšius Baltijos Valstybių 
Finansinės Korporacijos at
stovas Lietuvai Kastantas 
Norkus ir laikė prakalbų iš 
gimnazijos rūmų balkono į su
sirinkusių liaudį. Plačiai iš
dėstė Lietuvos praeitį, ypa 
tingai baudžiavų laikus, ir da
bartinę Lietuvos padėtį. Ragi
no žmones laikyti saJVo val
džių šiame svarbiame raomen 
te, jų remti ir visame kame 
padėti. Ragino rašyties į Šau
lių sųjungų ir eiti, ginti Lietu
vos. Be to kvietė visus rašyti 
į Amerikų savo broliams-sese 
rims ir prašyti atsiųsti pini
gų. Dalino minėtos korporaci 
jos adresus.

Žmonės tai kalbai pritarė 
šauksmu ir rankų plojimu 
Paskui įsirašė daugelis jauni
mo į Šaulių sųjungų. y i si su 
pakeltu upu grįžo į namus.

Telšių Lietuvių vyresniųjų 
klasių mokiniai prašė komen 
danto sutikti kurt kareiviams 
vakarinius kursus. Komen
dantas sutiko. Kareiviai džiau 
giasi galėsiu mokinties. Spa 
Ii o 1 d. prasidėjo pamokos 
Mokyklai skirtas vienas šva 
rus kambarys kareivinėj.

Šįmet atlankė Telšius rašy 
tojas Vidunas ir mokytojavo 
Telšių gimnazijoj visų mėue 
sį. Mokiniai jį labai pamylo

IMIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUMUHMIlKIHIIIIIMIIUIHMIlUHIlIlIlUHHIHIIIIIIIin
KAPITALAS $20,000 D01.IER1Ų 

HOMESTEAD PHONOGRAPH & VIOLIN MFG. CO. 
Ofisas 505 E. Eight Avc. Fabrikas 225 Sixth Avė.

HOMESTEAD, PA.
Lietuviška susitvėrusi kompanija, dul 

Išdirbinio Gramafonu Ir Smulku. Altą 
kompanija susitvėrė Sausio 6-to, 1910. 
Savo narna nupirkome, naujausios Ir 
geriausios mados mašinerijas jndėjome 
su kuriomis Išdirbame geriausias Smui
kas ir Gramafonus, su naujausiais iš
radimais Ir pagerinimais Ir ui pigesne 
prekė. Musų Instrumentai grona garsiai 
ir aiškiai. Agentai. pamatę mus išdirbi
nio instrumentus prašo kad jiems par
duot u mem. šimtais, net Ir tūkstančiais 
Gramafonu, bet mes negalime daryt to
kius didelius kontraktus kadangi musų 
da malas kapitalas tai negalima išdirb
ti tiek daug. Svetimtaučiai siūlos kad 
parduotumem jiems šėrus, sako tai ga
lėtume pripildyt ir didžiausius kontrak
tus, bet mes matydami gera pelną ne
parduodame jiems šėru. Mes jei būtu
mėm pardavė svetimtaučiams šėrus tai 
galėjome Jau parduoti dešimts kartu 
daugiau kaip mus pačiu kapitalas. Ka
dangi mus tauta Jau (.tgija Ir yra su
varginta tai mus yra priederme laiky
tis visiems kartu, ir todėl kreipiamos 
prie savųjų suteikdami pirma proga 
nusipirkite šėru. Šėras kainuoja 8100.00 

5 jai kas norėtumėt nusipirkt Gramafonu ar Smulku krelpkltes pa
2 mumis, nes Jus pigiau nusipirttsite kaip kitur nuo 15% Iki 40% nu<
3 ' šimčio. Taipogi reikalaujame geru TEPLIORIŲ (arba EXPERIENCJU I
3 PAINTERS.) ę.J

Homestead Phonograph & Violin Mfg. Co. = 

MiiimiiHiimmiimimiiiiiiimimMiiimiiimmmmiiiiimmiiiiimiiiiiiiiiiiiiiitim?

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OO**s Ir Grvealme

3252 South Raisteli Street 
Ant Tiriant Šalvenai Stata Beak

V&landoe nuo 10 iki 11 ryte; auo 
2 iki 4 po plotų; nuo 7 iki t vok. 

Nedėliomts nuo 10 Iki 1. 
Telefoną* Tardė 9644

JOHN KUCHtNSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas DldmieetyJ 
29 So. La Šalie Street

Kambarls 814 Tel. Centrui 8684 
Valandos: 9 ryto iki 1 po piet

West Sidea Ofisas 
2201 W. 22-nd Street

Kerte Leavitt St. Tel. Canal 2552 
Valandos: nuo 4 iki S po piet Ir 

nuo 7 iki 9 vakare

Amerikos Raudonojo Kry 
žiaus narių prisirašymas bus 
per dvi savaiti pradedant 
lapkričio 11 dienų iki Lap

kričio 30 tai dienai. (Dėkavo- 
nės Dienai). Tuo laiku Rau
donasis Kryžius kvies j savo 
narių skaičių kiekvienų vyrų 
ir moterį Suvienytose Vaistu
ose. šiais metais Raudonasis 

Kryžius kviečia visus svetim
taučius dalyvauti narių prisi
rašyme.

Praeitais metais Raudonasis 
dryžius kreipė domę tik į na
rių skaičių. Bet šiais metais 
Raudonasis Kryžius bandys su 
padidinimu narių skaičio pa
dalinti narius pagal tautų. Vi
sos tautos tuom rūpinasi, idant 
kuogeriausias pasekmes paro
dyti.

Jis geidžia ir tikisi paramos 
šios šalies Lietuvių, nežiūrint 
ar jie butų piliečiai, ar ne.

Prigulėsimas prie Raudono 
jo Kryžiaus reiškia užgyrimų 
to, kų jis dabar veikia ir kų 
tikisi nuveikti ateityje. Jis 
neuždeda nė jokių priedermių, 
išskims vieno dolierio mo
kestį.

Kur nėra Lietuvių komite
tų, lai Lietuviai prisirašo per 
savo organizacijų raštininkus, 
bet kurie prisirašo per miesto 
Raudonojo Kryžiaus skyrius 
lai pasisako Lietuviais esu, nes 
visiems rinkėjams nurodyta 
rašant pažymėti prisirašusių 
tautybę.

DR. CHARLES SEOAL
Perkėlė savo ofisų po nnm.

4729 Sa Ashland Avenuej
Specljallstu

DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGŲ

Valandos nuo 10 iki 12 lSryto; nuo 
2 iki E po pietų: nuo 7 Iki 8:80 
'vakare. Nedėliomts 10 iki 1.

Telefonas Drexel 2880

Tel. Drover 7042i

r. C. Z. Vėzdas
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomls nuo, 4 Hg 9 vakare 
4712 SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-tos Gatvės

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 8149 So. Morgan 84. 
Kertė 32-ro St., Chlcayo, UI.

SPECIJALISTAS
Moteriškų, VyriSkų, taipgi chro

niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
Iki 3 po plotų, nuo 6 Iki t valan
dą. vakare.
Nedėliotais nuo 9 Iki 2 po piet. 

Telefonas Yards 887

ATSUMKITE LAIŠKUS.

(Prisiųsti Iš Am. Raud. Kryžiaus)

“Draugo” ofise yra laiškų 
šiems asųnenims:

Monika Žiūraitis 
Jurgis Dumbrauskas 
Johan Petroszkicivicz (ii Rigoe) 
Stanislovas Bukauskas 
Filipas Lakas 
A. Judikaitis 
Juoz. Judikaitis 
A. K ai raitė 
K. Mon t vidas 
Jonas Šeskanskas 
Tony Tarški 
John Brazui 
J. Juzėnas
Anastazija Mąstavįėianė 
Adomas Valauekas 
F. Rudis

DIDELIS IŠPARDAVIMAS.
Vartotų Karų 

Vartotų Truck’ų 
Ateikite

Subatoj ir Nedėlioj tiktai 
.50 karų

Turi būti parduota 
Vieta

Tuščias Lotas 
2340 Wabasli Avenue 

Kaina $100 ir augščiau 
Ant lengvų Išmokesčių 

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

Installment Plano 
Be nuošimčio

Karo Kaina Įmokėt Mėn.
reikia mokės.

$200 $75 25
300 100 30
400 150 35
500 175 40
600 200 45
700 250 50
800 300 ’ 55
900 325 55

1000 350 60
Nuošimčiu nereikės mokėt

Ateikite anksti >
Mes paimsime į mainus Jusu 
senų kara.

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

Atsiminkite Vieta 
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 pardafvuna 2328 Miebi- 
gšn Avenue.

Atdara Vakarais

Telefonas Boulevard 9199

DR. G. KASYTIS
DENTISTAS

8331 South Halsted Street
Valandos; 9—12 A. M.

1—5; 7—8 P. M.

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai. Vakarais 7 Iki 9. 
Nedėliomts 11 Iki 1.

4509 S. Ashland Avė. Chicago, UUL 
Phone Yards 1(M»8

Phone Canal 257

. M. Stupnic
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto:
6 po pietų Iki 8 vak. Nedėlio
mts nuo 5 Iki 8 vai. vakara

M-

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojos Ir 

Chirurgas
1821 So. Hahtcd Street

Valandos: 10 Iki 13 ryto: 1 iki 4 
po plot. 6 Iki 9 vakare.

Dr. I. E. MAKARAS
Lieta vys Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 10008 So. Michigan Avė., 
Vai. 10 iki 13 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:30 Iki 8:30 vakare. 
Residencija: 10588 Perry Av«., 

Tek Pullman 342

imimiiiiiniiiiHiiiiiiimiiiiiiimiiiiimiii
Resid. 1139 Independence Blvd. 

Telefonas Van Bnren 294

DR. A. A. ROTH,
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Spedjallstas Moteriška, Vyriškų 

Vaikų Ir visų chroniškų Ilgų
VALANDOS; 10—11 ryto 9—8 po 

piešų, 7—8 vak. Nodėliomia 18—19 d. 
Ofisas 8884 So. Haistod B*., Chicago

Telefonas Drover 9693 
IltIttIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllA
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Penktadienis, Spalis 29, 1920 DRAUGAS

SVARBI KONFERENCIJA. tojo tuos pinigus, kuriuos A- 
tnerikos Lietuviai per jo ran- 
<as Lietuvai teikė;

Kadangi p. Vileišis yra vie
šai pareiškęs, jog iš suimamų 
Amerikoj Lietuvos valstybei 
oinigų neišduos Amerikos Lie- 
uvių visuomenei apyskaitos, 

o tik savo viršininkams;
Kadangi Amerikos Lietuvių 

vatalikų Federacijos valdyba 
tame mato svarbią priežastį 
nesinaudoti p. Vileišio prime
tamu patarpininkavimu per
siunčiant pagelbą Lietuvos 
žmonėms ir įstaigoms;

Todėl sutarta: p. Vileišio 
griežtą reikalavimą/išdėtą jo 
aiške Spallio 4 <1., 1920 m., 

idant visos Lietuvos pagelbai 
surinktos ir suaukotos sumos 
autų priduodamos '-Lietuvos 
Misijai, skaityti neteisėtu.

Sutarta taip-gi šios rezoliu
cijos ir p. Vileišio laiško ko
pijas pasiųsti Lietuvos Užru- 
oežinių Dalykų ministeriui ir 
račiam p. Vileišiui.

9. Atsilankymas kun. J. Ži- 
iaus ir majoro P. Žadeikio 

Valdybų Konfereneijon.
Virš minėti svečiai savo 

rampose kalbose pranešė, kad 
Lietuvos Misija Amerikoj yra 
tik-ką gavusi Lietuvos val
džios kablegramą iš Kauno su 
pranešimu, kad Lenkai didelė
mis jiegornis briaujasi į Lie
tuvą ir nori užimti Lietuvos 
sostinę Vilnių. Taip-gi, kad 
Amerikos Lietuviai stengtųsi 
priduoti finansinės pagelbos 
Lietuvos valdžiai, kaip grei
tai galima. Majoras P. Žadei- 
kis išreiškė karštą pageidavi
mą, kad Amerikos Lietuviai, 
be skirtumo srovių, yienytųsi 
ir teiktų pagelbą Lietuvai šia
me svarbiame momente. Po 
trumpų kalbų svečiai apleido 
susirinkimą, o Valdybų Kon
ferencija nutarė pasiųsti ko
misiją į susirinkimą, kuris 
buvo laikomas Spalio 7 d., 
1920 m., apie 8 valandą vaka
re, Lietuvos Misijos name.

Komisijon inėjo: kun. J, 
Švagždys, kun. J. Petraitis, L. 
Šimutis, K. J. Krušinskas, J. 
Šaliunas.

10. Galutinai buvo nutarta 
koveikiausia pasiųsti kable- 
grama Kaunan Lietuvos pre
zidento vardu iš Tautos Fon
do 200,000 markių Lietuvos 
Šauliams ir iš A. L. R. K. R. 
Draugijos iždo 100,000 mar 
kių Lietuvos Raudonąjam 
Kryžiui.

Konferencija buvo užbaigta 
su malda 7 valandą vakare.

Kun. J. Švagždys,
Konferencijos pirm.

A. J. Valantiejus,
Konferencijos rašt.

JENNIE LIND.

(Pabaiga).
5. Perskaičius Dr. J. Biel

skio laišką, rašytą Valdybų 
Konferencijai, su įnešimu pa
skirti reikalingą sumą pinigų 
išleidimui raštų kun. Dr. Au
relio Palmieri ir atpirkimui 
nuo jo jau išleistų veikalėlių, 
Valdybų Konferencija Įgalio
jo kun. J. Kaulakj, varde Fe
deracijos, pakalbėt su kun. 
Dr. A. Palmieri ir sužinoti, 
kiek pinigų reikėtų šiam rei
kalui ir kokius jis veikalus 
nori išleisti, ir tt. (Ii kun. .T. 
Kaulakis, sužinojęs, visa tai 
praneš Federacijos sekretori- 
jatui ir paskiau Federacijos 
Valdybos susirinkimas, daly
kui pauškėjus, paskirs pini-

ši Valdybų
Koherencija pasiųstų nuo sa
vęs laišką kandidatams į S. 
V. prezidentus, k. t. p. James 
Cox ir p. AVarren G. Harding. 
Reikalas buvo pavestas Fede
racijos sekretoriui, kuris su
statys tinkamą laišką minė 
tiems kandidatams ir pasiųs 
jį kaip greitai bus galima 
Laiško tekstas; reikalauti, 
kad vienas ar kitas iš jų, pa
stojęs Suv. Valst.. prezidentu, 
pripažintų Lietuvos nepriklau 
somybę ir tt.

7. Didysis vajus Lietuvos 
reikalams. L. Šimutis įnešė,

.kad šios Valdybų Konferenci
jos paskirta komisija surastų 
atsakantį asmenį, kuris bent 
laike vajaus užsiimtų visu 
publikacijos darbu ir vajaus 
vedimu. Įnešimas priimtas.

Darbas surasti ir pakviesti 
pageidaujamą asmenį vajaus 
reikale liko pavestas Konfe
rencijos Valdyibų sekretorija- 
tams.

Kun. V. P. Karkauskas įne
šė, kad reikia visuomenei aiš
kiai nurodyti vajaus tikslus ir 
duoti pilną užtikrinimą, kad 
laike to vajaus surinktus pi 
nigus pristatys Lietuvos pre
zidentui, kaip greitai galima 
Įnešimas priimtas.

Kun. J. Petraitis' įnešė, kad 
Tautos Fondo valdyba pa 
kviestų Amerikos Lietuvių 
Raud. Kryžiaus Rėmėjų Drau
gijos vald. pasitarti, kaip tinka 
miaus vajaus darbą pasidalin 
ti ir atlikti. Įnešimas priim 
tas.

Toliaus buvo įnešta ir nu
tarta; 1) Didysis vajus teiki 
mui pagelbos Lietuvai turi 

iti Lapkričio 1 d., 1920 
tęsties iki Naujų Metų. 

2) Vacius pienus sudaryti pa 
vesta Tautos Fondo ir A. L. R. 
K. Draugijos ir Federacijos 
valdyboms. 3) Vajaus darbas 
turi būti bendrai dirbamas 
visų trijų organizacijų.

8. J. Vileišio, Lietuvos at
stovo Amerikoj, laiškas Fede
racijos sekretoriui..

Perskaičius p. Vileišio laiš
ką, Valdybų Konferencija nu 
tarė, kad tas laiškas butų tai 
pintas Amerikos Lietuvių 
laikraščiuose kartu su sekan 
čia rezoliucija ir kad taippa 
butų pasiųsta Lietuvos Užsie 
nių Dalykų Ministeriui Dr. J 
Purickui.

Rezoliucija į p. J. Vileišio 
laišką.

Kadangi Lietuva yra demo 
kratinė respublika;

Kadangi visose demokratiš 
kai valdomose valstybėse 
kiekvienas, kad ir žemiausias 
asmuo, turi teisės be tarpinin 
kų susisiekti su pačiomis aug 
ščiausiomis įstaigomis ar as 
menimis.

Kadangi p. Vileišis nėra ik 
šiol paskelbęs, kaip jis su var

balsas sugrįžo lygiai staiga 
<aip buvo pranykęs. Pilna am
bicijos ėnergnitė nuvažiavo į 

’aryžių, kur tuomet gyveno 
garsus mokytojas Manuel Gar- 
cia. Nuo jo ji pradėjo imti dai
nos lekcijas. Pirmas Gareios 
patarimas busiančiai daininin
kei buvo nedainuoti nei vienos 
gaidos per tris mėnesius. Gar- 
čiai labai patiko naujoji moki
nė. Jis gėrėjosi jos kantru ne
nuilstančiu darbu, bet jis 
nedaug iš jos tesitikėjo.Tuo pa 
ciu laiku garsus muzikas ir 
compozi torius Meyerbeer, iš
girdęs ją vieną kartą dainuo- 
ant, susyk pastebėjo jos balse 

nepaprasta dainos žemčiūgą. 
Meyerbeer labai užsiinteresavo 
Jennes Lind talentu ir pada
rė, kad pirmutinė jos rolė bu
vo operoje “Robert le Dia- 
)le”. Tą operą buvo parašęs 
oats Meyerbeer. Lindžiutės ža- 
vėjantis balsas padarė publikai 
ir Paryžiui, triukšmingą įspū
dį. Toje pačioje rolėje jauna 
dainininkė pasirodė Viennoje, 
Londone ir kitur miestuose,• z
rur vienu balsu ji tapo pri
pažinta šimtmečio žvaigždė, 
garsiausia dainininkė.

Ši tmmpa biografija butų 
nepilna nepaminėjus šios dai
nininkės aplankymą Amerikos.

Čia liaudis buvo taip užža
vėta, kad koncertų įžangos 
ženklai buvo licituojami par
duodant ir už juos mokėta 
iki $225.00. Norintieji jos balso 
paklausyti mokėdavo pinigus 
už teisę stovėti ant laiptų tam 
name, kur ji dainuodavo. Bet 
neilgai ji linksmino Amerikos 
publiką. Davus 135 koncertus 
J. Lind sugrįžo Europon ir 
apsigyveno Londone, kur mirė 
1887 metuose.

Jennie Lind vardas yra 
gerbiamas ir mylimas daini
ninkų širdyse. Jį žmonęs ilgai 
minės, nors to paties šimtme
čio Malibron, Grisi ir kiti nu
puls į užmiršimą, Jennie Lind 
ne vien savo balsu patraukda
vo, bet lygiai savo giliu tikė
jimu ir duosniu labdaringumu. 
Beveik visą pelną, surinktą iš 
Amerikos koncertų, Lind ati
davė Švedijos konservatori
joms.

Gaila, kad nėra rekordų, ku
rie atkartotų šios Švedijos 
lakštingalos balsą. Fonografai 
dar tuomet nebuvo išrasti. Tik 
jo gražumą galime įspėti skai
tydami tų laikų kritikų išsi
tarimus ir klausydami dauge
lio žmonių, kurie turėjo pro
gos girdėti ją. Visi tvirtina, 
kad tai buvo “stebėtinas, ža- 
vėjantis balsas. ’ ’ Marg.

Spalio 8-tą dieną Amerikos 
ir Europos muzikos rateliai 
pagerbė šimto metų sukaktu 
ves garsios dainininkės — Je- 
nnie Lind.

Ši Švedijos lakštingala gi 
mė Stockbolme Spalio 8-tą 
1820 metų. Ji buvo duktė ne 
turtingi}, bet mokytų tėvų. 15 
mažens joje apsireiškė nepap 
rastas palinkimas prie muzi 
kos. Sulaukus devynių metų 
ji pradėjo imti lekcijas ir 
ruošties operos darban. Nors 
jos draugai pranašavo jai bliz 
gančią ateitį, tečiaus garsios 
dainininkės gyvenimas, garbė 
vainikas supintas iš nevystan 
čių muzikos gėlių, yra sunkaus 
darbo ir vargo istorija.

Būdama jaunutė J. Lind lo 
šė vaikų roles. Sulaukus try 
likos metų, jos daug žadantis 
saldus balsas pranyko. Šis at
sitikimas padarė daug liudnu 
mo ir širdgėlos, bet J. Lim 
nenustojo vilties, tik toliau la 
vinosi kitose muzikos šakose 
Po keturių ar penkių metų jo?

APLEISTI DANTYS PRIE 
ŽASTIM PAVOJINGŲ 

LIGŲ.

Gydytojai ir mokslininkai 
lenktyn eina norėdami išras
ti būdą kaip nors sumažinti 
ar išnaikinti ligų plitimą. Šioj 
dirvoj ypatingai daug gera 
nuveikė mikroskopinė ir X-ray 
mašina.

Tik pastaraisiais laikais iš
rasta, kad dantys ir burna ga
mina daugiau įvairių pavo
jingi} limpančių ligi} negu bu
vo manyta, ypatingai širdies, 
kraujo, inkstų ir reumatizmo. 
Su pagelba X-ray tapo išras
ta, kad dantų šaknyse tankiai 
randasi reumatizmo gemalų.

Kur .tik dentistai abejoja 
apie dantų šaknis, ten tuoj 
vartojama spindulius. Ne tik 
dentistams prisieina nuolat 
vartoti spindulius, bet ir vi
siems didesnės praktikos gy
dytojams.

Paprastai kur neprižiūrėti 
arba nesveiki dantys, ten ran
dasi knibždynės įvairių ligų 
gemalų ir neužilgo pats nelai
mingasis pradeda jausti vidu-

130 DIENU PINIGAI LIETU
IŠMOKAMI “CASH”

Šiomis dienomis atidarėme savo skyrių Lietuvoje, kuris, tarpininkaujant Lietuvos ir Vokietijos bankoms, 
pristato pinigus į visas dalis Lietuvoje, Vokietijoj, Cheeho-Slovakijoj, ir t. t. Pinigai yra išmokami teisingai ir be 
jokių atitraukimų, būtent tiek kiek kvitą parodo. Pinigus siunčiame čekiais arba draftais (pagal apylinkės kur 
galima draftuę išmainyti). PASTATYMAS PINIGŲ LIETUVON YRA PILNAI GVARANTUOJAMAS.

Apart siuntimo pinigų, parduodame laivakortes ant visų linijų, kaip į Lietuvą, taip-pat ir iš Lietuvos. Kas 
nori atsigabenti savo gimines ar pažįstamus, dėl platesnių informacijų kreipkitės tuojaus pas mus. Parūpiname 
pasportus ir visas kitas reikalingas poperas dėl iškeliaujančių į Europą.

Padarome visokius dokumentus, aktus, davemastis, nes esame pilnai patyrę tame reikale. Esame registruoti 
Lietuvos Atstovybės Washingtone, todėl ir turime pilną teisę visus dokumentus užtvirtinti. y'

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai, nes dirbdami po didžiausias bankas Chicagoje pilnai patyrė
me ypatingai užrubežiniais Cojamercijiniais reikalais.

Tarpininkaujame norintiems pasidėti pinigų Lietuvos Bankose, ant nuošimčių, arba ir kur kitur užrubežyje.
Turime Suvienytų Valstijų pašto skyrių, per kurį galima siųsti apdraustus laiškus ir pakelius — “Domestic

Parcel Post ir Money Orderius.”
Taipgi parduodame lotus, namus, farmas, padarome paskolas, ir apdraudžiame nuo ugnies. 
Visais reikalais kreipkitės pas

PAUL P. BALTUTIS AND CO.
901 W. 33rd St., Skirsai nuo SV. Jurgio Bažnyčios TELEFONAS YARDS 4669

PASTABA: — Mes nesigarsinome tol, kol neatidarėme savo ofisą Lietuvoje. Dabar galime dastatvmą pinigų 
pilnai gvarantuoti.

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

Akcijos kainuoja 12p2C. — 25c. — 50c., moka
me 4% už padėtus pinigus ant Klesos “D.”

Skoliname pinigus dėl pirkimo ir budavojimo namu 
su lengviausiomis išlygomis.

Draugijos ofisas atdaras kas diena.

Keistuto Paskolos ir Budavojimo 
Draugija No. 1

840 West 33-rd Street • Telefonas Yan& 2790

CUNARD LINE
S. S. SAXONIA

Išplaukia Tiesiai Į

HAMBURGĄ
Kambarėliai :............................ $180.00

Sn $5.00 Karės Taxų

Trečia klesa tiesiai i Hamburgą ----- .... $125.00
Trečia klesa įEitku.nus per Hamburgą .. $130.00

Su $5.00 Karės Tavų |

Atsišaukite j arčiausia CUNARD Agentą

Carter’s Uttle Liver Pilis F“ 1_'O F? DE

Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba

Vaistas Kuris 

Reikalingas Visiems
Tikras turi pasirašyma.

•ARTER’S IRON PILLS
Jums pagelbės, pamėginkite

STPAIGHT
IO MELBA

y7-te Cigar- Supfcme

Maža Pigulka
Mažas Bosas

Maža Kaina

Kmnjn. neturintis Geletle. 
yra prltiaollml ISbliskuslų 
veidų.

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras.

Paklausk savo krautu vninko—Bet Jrt(fti 
krautuvnlnkas netari—rašyk mums.

LLEWI5CIGARMFG.C0.NEWim.NJ.
Largest Independent Cįgar Faclory in the World

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOLTS

I.letuvls Gydytojas ir Clilrurffas 
Perkelia ofisų | People Teatru 

1«IO W. 471b Kt. Tel. Bonl. 160
Valandos: 1 Iki 3 po pietų. 6 Iki 8 

vak. Nedėk 10 Iki 12 ryto.
Kės. 2014 W. 43r,l Street.

Nuo ryto iki plot.
Tel. McKInley 26.3

DIDŽIAUSIA Į lETDVlSKA KRAUTUVE RHICA60JE

VAKARINĖ MOKYKLA
Lletv. kalbos, raSymo, aritmetikos, 

anglių kalbos Ir t. t. Soredos Ir Pėt
nyčios vak. 7:30 Iki 9:30 Dievo Ap
veizdos Parap. Mokyklos kambariuo
se, ant 18-tos gatvė.

rių suirimą, bet nesusipranta 
ant tiek, kad prižiūrėti ir šva
riai užlaikyti dantis ir bur
ną.

Tonsilai taip-gi daugelyje 
atsitikimuose būva priežastim 
vidurių suirimo.

UUBBN KOMC8KIIS4

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—viena iž didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užl&ikom visokius laikrodžius, žiedus, Silabi
nius ir deimantinius; gramafonua lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir
busių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai

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

Telefonas: DROVER 7309
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$100.000.00 Už LIETUVC: Mį
Kad paskubinus išliuosavi- 

mų Tėvynės, Lietuvos, iš ne-' 
Šančių vergi jų polanderių; 
kad paliuosavus Sirdį-Vilnių, 
kurį užgrobė alkanų vilkų 
gauja, po vadovyste kokio ten 
Zelgowskio; * kad parodžius 
pasauliui, jog mes nenuleisime 
rankų tol, kol nepaliuosuosiine 
musų sostinės Vilniaus, tilt tu
rime trumpu tyiku sudėti di
delę sumų dol., kad musų, ko
vojanti karžygiai turėtų kuo 
apsivilkti ir visu kuo butų 
kaip pridera aprūpinti.

Tai-gi, brolaū ir sesutė, 
šiandie atėjo valanda, kada tu
rime pasiaukoti musų tėvynei, 

ei dabar nestosime į Lietuvos 
gelbėtojų eiles, atminkime, 
;ad prakeiks mumis musų ai
dai nešdami polanderių vergi
ąs pančius. Nes mes galėdami 
lestojome jų apgynimam
Kad neužsitraukus atsako

mybės už Lietuvos likimų, ne- 
leliokime nei valandėlės. 

Stokime pagelbon musų nar
suoliams. ’

New Jersey $6,650.00

Newark ......................... $2,000.00
Elizubeth ..................... 2,000.00
Harrisun ....................... 800.00
Paterson ....................... 300.00
Bayonne ....................... 300.00
Jersey City................... 300 00
Trenton ....................... 200.00
Keamey ....................... 200.00
Linden ......................... 100.00
Bloomfiėld ................... 100.00
Camden ....................... 100.00
Burlington ................... 100.00
Cliffside ....................... 50.00
Hoboken ....................... 50.00
Riverside ..................... 50.00

Illinois $23,000.00

Chicago, Bridgeport ... $3,000.00
Town of Lake. 3,000.00
18-ta gatvė... 2,000.00

” -Cicero ............ 2,000.00
Brighton Park 1,800.00
Roseland .... 1,600.00
West Side.... 1,500.00

” North Side... 1,200:00
Waukegan ................... 1,000.00
Rockford ....................... 800.00
Westvillė ....................... 700.00
Chicago Heights ............ 700.00
Spriugfieid ................... 600.00
E. St. Louis.

Kad pasekmingiau aukų rin
kimo darSų galėtume varyti, 
žemiau paduodame, kiek kuri 
kolonija, maždaug, turėtų su
rinkti Tautos Fondan aukų 
LIETUVOS LAISVES APGY
NIMUI. I

Connecticut $6,950.00

Waterbury .......................$1,400.00
Hartford .................. '... 1,000.00
New Britaiu .................. 1,000.00
New Haven .................... 1,000.00
Bridgeport ....’............. 1,000.00
Ansonia .......................... 500.00
So. Manchester .............. 200.00
Meriden .......................... 150.00 Pana
Paquonock ..................  100.00
Manchester .................... 100.00

Ichester ............... »100:00
mgatuck ...................... 100.00
Lįon City .................... 100.00

75.00 
50.00 
50.00 
25.00 
25.00

............ 500.00
West Pullinan................. 400.00

............  300.00

............  300.00

............  300.00

Collinsville .................
Kewanee .....................
Melrose Park...............
So. Chicago..................... 200.00
W. Frankford.................. 150.00
ltockdale ......................... 150.00
Kankakee ....................... 150.00

ivingston ..................... 100.00
Moline ...............   100.00
Aurora ......... .  )........
leckemeyer ................

|Ellsworth ........................ 100.00
Exeter Boro .................... 100.00
Galizin.............................. 100.0
Hastings .......................... 100.00
Inkerman ........................ 100.00
Kulpntont ........................ 100.00
Miners Mills .................. 100.00
Morgan ............................ 100.00
Parsons ............................ 100.00
Port Griffith .................. 100.00
Vandergrift .................... 100.00
Wilson .............................. 100.00
Wįlmerding ...................  100.00
Wyoming ................  100.00
Carbondale ...................... 100.00
Castel Shannon ..............
Charleroy ................ .
Cokburg ..........................
Coddy ..............................
Export..............................
Eynon ..............................
Hudson ............................
Ivanhoe ............................
Larekville ........................
Lack No. 3 ......................
Loupurex ........................
Connerton ......................
Swoyers ..........................
Glen Lyon ................ ..
Portage ............................
Middleport .............. .
Monessen ........................
Moon Run ......................
Nanticoke ........................
Rhone ..............................
So. Carbondale ..............
Vandergrift Heights ...
Tuskafora ........................
Palmertoii .......................

Marylamd $2,450,00.

100.00
50.00

Georgetown .................... 50.00
Jenton .., 
'eoria .... 
larvey ... 
St. Charles

iriffville 
Walingford 
Washington 
Washington Depot

Massachusetts $8,150.00

Worcester ....................... $2,000.00
Boston .............................. 2,000.00
Montello-Brockton ........  1,000.00
Cambridge .................. . . 500.00
Lawrence ........................ 500.00
Lowell .............. >.............. 500.00
Athol .............................. 300.00
Nonvood .......................... 300.00
VVestfield ........ ............... 300.00
Gardner .......................... 100.00
West Lynn...................... 100.00
Haverhill ........................ 100.00
No. Abington ................ 50.00
Hudson .......................... 50.00
Roxbury .......................... 50.00
Orenge ............................ 50.00
W. Fichburg .................. 50.00
Brighton .......................... 50.00
Bridgcwater .................. 25.00
Middleboro ...................... 25.00
Newton Upper Falls.... 25.00
Greenfield ...................... 25.00
Mattapan ........................ 25.00
Northamptori .................. 25.00

New York $10,550.00

Brooklyn Kar. Aniolų
parap...................$1,200.00
Apr. Pan. Šv.
parap................... 1,200.00
Šv. Jurgio par.. 1,000.00

1 New York ...................... 1,000.00
lochester ........................ 1,500.00
kinsterdajn ....................  1,800.00

yhamlon .................... 400.00
piru Falls .................. 400.00
Į»y .............   300.00
Mth .......................... 300.00
Bile .................. ’___ 300.00
t .................. 200.00
;aecUdy ...........  200.00

................ 150.00

........ .. 100.00

........ .... 100.00
..............», 100.00
.................. 50.00
.................. 50.00
.................. lOOiOO
................. i 100.00

■Mtev

j:

Ohio $3,400.00

Svarbus. Pranešimas!

50.00
50.00
50.00
5(f00
50.00

Jleveland ........................ $2,000.00
Jayton ........................... 400.00

Akron ....................      300.00
Young»town .................... 300.00
Alliance ......................... 200.0U
Cineinatti ....................... 50.00
Jedford ......................... 50.00
Struthers ....................... 50.00
Columbus ....................... 50.00

Pennsylvania $32,300.00.

Shenandoah .................... $2,000.00
Mahanoy City ................ 2,000.00
l ’hiladelphia, Šv. Kazi

miero parap.................. 2,000.00
’ittsburgh, Šv. Kazimie
ro parap...................... 2,000.00

Scranton .......................... 2,000.00
Cingston .........................  1,800.00
?ittston ........................... 1,800.00

Wilkes-Barrc .................. 1,800.00
Pittsburgh, Šv. Vincento

parap................................ l,100.()0
Homestead ...................... 1,100.00
Forest City .................... 1,000.00
•'■t- Carmel...................... 1,800.00 Į,>royMcwe>
Minersville ...................... 1,000.00
Plymouth ........................ 1,000.00
New Philadelphia ,........ 1,000.00
Hazleton .........................  1,000.00

50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

■■
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CORPORATION

Baltimore ........................ $2,000.00
Curtis Bay ................ ... 200.00
Luke ................................ 150.00
Westemport .................. 100.00

Michigan $3,000.00

Detroit, Šv. Jurgio par. .$1,000.00
” West Side..........  500.00
” Delroy .............. 500.00

Grand Ilapids........ .......... 1,000.00

Wisconsin $1,900.00.

Kenosha .......................... $ 600.00
Sheboygan .....................  300.00
ltacine     .............. /».. 300.00
Mihvaukee ...................... 300.00
Port Washington .......... 200.00
New London .................. 200.00i

Indiana $800.00

Gary ................................ $ 400.00
Indiana Harbor.............. 300.00
Hammond ...................... 50.00
Westernport .................. 50.0(1

New Hampshire, $400.00.

S■■■■
i
i
Ii■a
■■■a■8■■a

a
i

i

Manchester ...................... $ 200.00
Nashua ............................ 200.001

Hill City 

So. Omaha

...................$ 50.00

...................$ 300.00

KansaN Gity......................$ 200.00

St. Louis........................... $ 200.00

Lfewiston ...........................$ 200.00
Rumford .......................... 50.00

Gakmont, W. Va. 
'Idiomas, W. Va. .

R. I.

50.00
50.00

200.00

Sioux City, Iowa .......... 250.00
Cedar Rapids.................. 150.00

Baltiko Valst. Atstatymo
Baltic States Development Corporation ir

BALTIC CONSULTATION BUREAU
nuo šio laiko SUSIVIENIJO ir visus reikalus ves sykiu po vardu

“BALTIC STATES DEVELOPMENT CORPORATION’’ll'
35 South Dearborn Str., Chicago, 111. Vidurmiestyj

Kas turėjo reikalus su Baltic Consultation Bureau Ine. tai taippat ir ant toliaus galės tęsti vedima rei
kalu po to pačiu adresu 35 S. Dearborn str. Chicago, Illinois, bet su geresniu patarnavimu ir atsakomybė, 
nes ta įstaiga yra korporacija su įgaliotų kapitalų $50,000.00 ir suorganizuota pagal tiesas Vai. Illinois.

Užduotis Korporacijos Yra:
Siųsti prekes į Lietuvų ir atgabenti juos į Suvienytas Valstijas.
Atstovauti Pirktines ir Finansines Įstaigas Lietuvos ir Amerikos.
Atstovauti Laivų Bendroves ir pardavinėti LAIVAKORTES.
Atgabenimas iš Lietuvos žmonių ir parūpinti jų dokumentus.
Pirkimas ir Pardavinėjimas ŽEMĖS Lietuvoje.
Padarymas visokius dokumentus į Lietuvų ir dėl vietinių reikalų.

Kiekvienas kas ves savo reikalus BALTIC STATES DEVELOPMENT CORPORACIJOJE" TAI VISUO
MET ras tikriausi ir greičiausi užganėdinimų, nes korporacija vedama atsakančių žinovų šių reikalų.

KALĖDOS ARTI — ŽIEMA ATEINA — RŪPINKITĖS SAVIŠKIAIS
Siųskite pinigus Telegramų arba per Money Orderį. Dabar pinigai atpigo, todėl laikas pasinauduoti progų. 

Mes Siunčiame Pagal Pigiausių Dienos Kursų. Tėmykite pinigus išmokėtus Lietuvoje. Mes turime resytes 
žmonių žemiau paminėtų, prisiųstų mums iš Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko. Visokius patarimus dykai

* Pinigai išmokėti:

Išmokėta: Bron. Gediminui 100,000.00 auksinų. Pranui Dikšui 25,000.00 auksinų.
Marijonai Valantėjenei 
Antanui Bataičui 
Jonui Banevičui 
Elzbietai Mizerenei 
Veronikai Šeštakauskienei 
Kazimierui Šimkui 
Antanui Širakaičui 
Jievai 'Montvidienei 
Jonui "Mironui 
Onai Žogienei

Jonui Doraičui 
Kazimierui Mužui 
Jonui Japkinui 
Valerijai Meškenei 
Jonui Kukienui 
Vincui Palčaičui 
Jonui Samuoliui 
Viktorui Knivai 
Emilijai Greblauskaitei 
Marijonai Radavičenei

Katrinai Jankauskienei 
Julijonai Paulauskienei 
Benediktui Žykui 
Adelijai Rašimiutei 
Anastasijai Aleknai 
Elzbietai Širmulienei 
Juozui Pastoraičui , 
Mikalinai Sadauskienei 
Aleksandrui Kasminkiui 
Emilijai Gaubaitei

Onai Zdanienei 
Barborai Gedutis 
Marijonai Taparauskienei 
Antoninai Purvinskienei 
Katrinai Liberienei 
Domininkui Panuskai 
Kapitonui Jonui Milašiui 
Anelei Šileikytei (duktė Jur

gio Šileikos)

IIIIIHIIIHIHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIINIIimillimilllMUIIIIIIHIIIIIUIIIIIIIIIIIIilIlIlIlilIKIIIIIIĮI
Phone Boulevard 491

Ashland Jewelry Music Store 1
Specijales Columbia E 2 Grafa- | 

nola su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2 = 
Grafonola su 12 rekordų $56.50. E 
Cash ar ant išniokesčio. Naujausi lietu- = 
viski rekordai.
Dideliame pasirinkime auksi

niai laikrodžiai, deimontai, žie
dai ir kiti auksinai dalykai.

So. Ashland Avenue 
Chicago, III.

iiiiiiiiiiiiiuiimiHiiiuiiiiiiiiiiimiiiiiimmiiiiiiiimiiiimiiiHiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimii
Girardville ...................... 500.00
Du Bois, .......................... 500.00
Donorą ............................ 500.00
Tamaųua ......................... 400.00
Easton ............................. 400.00
Shajnokin ........................ 300.00
Luzerne ......................... 300.00
Duryea ........ ,.................. 200.00
Pottsville .................... 200.00
E. Vandergrift .............. 200.00
Frieland ........................ 200.00
VVanamie ..................... 200.00
Ashley ............................. 150.00
Bentleyville .................... 150.00
Duųuesnc ........................ 150.00
Gilhcrton ....................... 150.00
Reading ......................... 150.00
Coaldale ......................... 150.00
St. Clair ......................... 150.00
Bridgeville, ...................... 150.00
Fraekville ........................ 100.00
Braddock ........................ 100.00
Breslow ........................... 100.00
Cumbola ......................... 100.00
Dickson City .........  100.00
Old Forge ................. 100 00
Shaft .*............................. 100 00
Allegheny .................. 1QP OO
Elizabeth ............. •' “100.00

E. Arlington, Vermont.. 50.00

Kazys J. Krušinskas,
T. F. sekretorius,

222 So. 9th St.,
Brooklyų, N. Y.

Y. W. RUTKAUSKAS Ši
ADVOKATAS
Ofisas Didmiesty J:

29 South La Šalie Street
Kam baris 814 

Telefonas: Central S890

Vakarais, 812
Telefonas: Yards

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų | 
gėlimai greitai nustoją, jeigu patrini su

& PAIN-EXPELL£R &
' * VabMwkiii> n«M(- a v. rak odas. •
Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garaujj per 
daugiau kaip 50 metų. * . į;

Kad Ir Esi Republiko- 
nu Balsuok Už Šiuo 

Demokratus

CUNARDLINE
I

HAMBURGĄ IR LIEROJŲ
Per Anglija

Acųuitania..............Lapkr. 23
< *

Trečia Klasa kainuoja
Hamburgą................... $125.00
Ūepoju ......................... $145.00

Pridedama $5.00 Karės Taxu.

Atsišaukite į arčiausia
Cunard Agentą.

Sold ®vei>Tvlicro by furnitūra dcalnrs 
and dapordnuni storos -

BNCLANDEH 'JeHlNO HED CO.
HnvMnk Bro.|Uyn - Chtoga

Išrinkimas ^ėmiaus paduotų kandidatų pagelbės 
ir prisidės daug prie pagerinimo dalykų City 
Hali:

ANT TEISĖJO PAVIETO TEISMO

[X] FRANCIS X. BUSCH
ANT VALSTIJOS ADVOKATO

(xl MICHAEL L I60E
TRVSTEES SANITARY DISTRICTO CHICAGO 

(8 turės būti Išrinkti)

(XI P. J. CARR 
[xi MICHAEL ROSENBERG 
[xiTHOMAS M, SUILIYAN

J u pasisekimas reiškia teisingų balsavimų, apsau
ga nuo jiolitiško grafto ir teisinga kontrolė Sani- 
tary Distrikto fondų.

Šie Kandidatai yra peratatomi per

Tite Indeprndent-Rrpųblipau Copnty ('ommittee
■ __ '' __ T . 1 ' f

Morrtson Hotcl, Chioago

John S. Miller, Jr„ Chmn. 
Misa Harriet Vittuni Sacy.

George I. Haight, Chmn. Fin. Com. 
Myron E. Adams, Org'n. Coa.

i



DRAUGAS
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PUIKUS TEATRAS IR BALIUS I
LIETUVIŲ DAILĖS RATELIO |

Statoma Scenoje Penkiuose Aktuose Drama — Tragedija

“VEIDMAINYSTE IR MEILE” I

LIETUVIAI AMERIKOJE.
ROSELAND LIETUVIAMS.

Lenkai išsižiojo praryti Lie
tuvą! Ar leisime jiems Botin- 
ties musų kunu T Jei ne, tai 
pakelkime balsą, kad girdėtų 
visas pasaulis. Musų broliai 
miršta už tėvynę! Lietuva 
šaukiasi pagelbos.

Buvusieji Amerikos armijos 
kareiviai, pageidaujama uni
formose, Roselando, West 
Pullmano ir Bumsidės apie- 
linkių, visi eikime pagelbon 
Lietuvai pakeldami savo bal
sų skaitlingu išėjimu į de
monstracijų su Lietuvos ir A- 
merikos vėliavomis sekmadie- 

Spalio 31 d. ant gatvių, o 
pkui į Strumilų svetainę, 

E. 107th St., Roseland,
III., 1 vai. po pietų, kur bus 
perskaitytos telegramos iš 
Lietuvos. Bus žymus kalbėto
jai Lietuvių ir Anglų kalbose, 
bus išneštos rezoliucijos ir 
protestai prieš begėdžius im 
perijalistus Lenkus. Šis musų 
žingsnis, tai tikrai bus balsas 
į visų pasaulį.

Todėl Lietuviai ir Lietuvai
tės, stokime tėvynei, Lietuvai 
visi kas tik gyvas pagelbon. 
Padėkite į šalį smagumus, ba
lius, žaislus ir barnius. Padė
kite į šalį ir partijas, o buki
te tų dienų Lietuviais, Lietu
viais visi.

Rengimo Komisija.

WAUKEGAN, ILL.

Lab. Sąjungos 17 kp. .. 100.06 
Uršulė Milkintienė ... 100.00 

Pusę (50 dol.) įmokėjo S. 
L. R. K. Amerikoj.

Pasižadėjo būti garbės na
riais: kun. A. Balinskas, P. 
Savickaitė, L. Vyčių 38 kp.

Sekantieji aukojo našlaičių 
prieglaudos namui: J. Vitkus 
$7.00, S. Jocius $5.00, S. Džiu- 
gis $5.00. J. Armonas $1.50.

Po 1 dol.: P. Žemaitis, K. 
Leščauskis, J. Žubrickis, B. 
Jenkauskis.

Laukiame kada prisidės dar 
Šv. Onos Moterų dr-ja, Jau
nų Mergaičių dr-ja ir A. L. 
R. K. Darbininkų Sąjungos 
80 kp.

Var.

kelis kartus ypatiškai kalbėti. 
Jis sakėsi mylintis Lietuvą, 
esąs priešingas Lenkų dar
bams.

Dabar-gi, kada visi protes
tuoja, jis vienas tam prieši
nas. Matyt, jam trųksta vie
no šulo, ar gal jau tik vienas 
beliko ir tas sukrypęs.

Prakalbų papuošalu buvo 
daina: “Lietuva brangi, mano 
tėvynė” (Žemaičio), kurių 
padainavo soio p-lė L. Abro- 
maitukė, pritariant pijanu A. 
Mondeikai. Savo maloniu bal
seliu ji žavėte žavėjo visus. 
Gausiu delnų plojimu buvo 
antru kartu iššaukta.

Po to choras, vedamas p.
A. Mondeikos, padainavo: 
‘Eina garsas” ir “Kur bėga 

Šešupė”. Prakalbos baigta 
Jetuva, Tėvynė musų.
Aukų surinkta $126.96.
Aukojo: Kun. A. Deksnis

0 dol.
Po 5 dol.: A. Talačka, J. 

Blažys, J. Baratinskas, A. 
kirvaitis, J. Šuika, Pr. Judis 
r L. Dakauskas.
J. Banis 3 dol.:
Po 2 dol.: A. Gnežinskas, A. 

Ilaškys, A. Kvetkauskas, A. 
Mondeikienė, O. Brazaitė, P. 
Maižėtis, ir J. Kluonis.

Po 1 dol.: P. Nemunaitis, K. 
Skarulis, A. Saladka, A. Bum
bulis, A. Bernotas, S. Šukys, 
J. Čėpla, J. Jesevičius, Jonas 
Jesevičius, V. Kurantavičius, 
V. Kriščiukaitis, O. Šležaitė, 
P. Balčiūnas, A. Talmanas, L. 
Abromaitis, I. J. Kurantavi
čius, M. Draugelis, S.. Jurkšai- 
tis, M. Grebliauskas, A. Žič- 
kus, A# Rusinauskas, O. Kiz- 
laitienė, M. Giedraitis, A. A- 
bromaitienė, J. Matulionis, P. 
Muraškas, P. Kamsickas, J. A. 
Dielinikaitis, J. Vaičiūnas, M. 
Vaičiūnienė, A. Danisevičius, 
P. Kurlenskas, J. Kvetkaus
kas, J. Karsokas, O. Jankaus- 
kiutė, A. Kemera, J. Barštis, 
J. Pinkius, A. Stankevičius, S. 
Barto, A. Margelis, O. Slibins- 
kienė, U. Brazaitė, J. Štaras. 
J. Aleksaitis, A. Jarušavičius, 
Ed. Norkevičius, Iz. Adomai
tis, J. Turuta ir J. Kamsic
kas. >

Š. Š. Petro ir Povylo Drau
gija rendos už svet. 3 dol. ne
ėmė, bet aukojo L. R. K. Tai 
draugija, kuri daugiausia 
prisidėjo prie parėmimo vie
tinės par. ir Lietuvos šelpimo.

P.p. J. Akamavičiai, pas 
kuriuos buvo apsistojęs ,sve-1 
čias, kalbėtojas K. M. Žukaus
kas, nieko neėmė.

Aukos pasiųstos Centram
Vardan musų brolių, liejan

čių kraujų už tėvynę, vardan 
Lietuvos našlaičių, aukoto
jams širdingas ačių.

J. B.

I

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS ŠALĮ
' NINKAI.

—■---
Lietuvos Nepriklausomybės Ša

lininkų Sąjungos Centralė valdy
ba, tai yra, pirmininkas J. P. 
Waitches, pirm. pag. M. Vitartas, 
Braddock, Pa., rašt. V. A. Kerse- 
vičius, Scranton, Pa., rašt. pagel. 
A. B. Mūras, So. Boston, Mass., 
iždininkas V. Jancaitis, Foresl 
City, Pa., direktorius V. Čeka
nauskas, Worcester, Mass., direkt. 
V. Jusaitis, Mahanoy City, Pa., 
direkt. O. T. Krizanauskienė, 
Shenandoah, Pa., direkt. M. Vi- 
tartas, Braddock, Pa., direkt. V. 
A. Kersevičius, Scranton, Pa.

Didelis mass-mitingas Lietuvių 
Republikoniško Kliubo bus šian
die, Spalio 29 d., 8 vai. vakare, 
Jono Šabežio svetainėje, 4837 14th 
St. Bus kandidatai ir kiti kalbė
tojai. Moterys speeijaliai pakvie
čiamos. Komitetas.Šeųtadienyje, Spalio 30 d. 

VYaukegano Lietuviai rengia 
Tag Day Lietuvos našlaičių 
naudai. Aukos bus renkamos 
visame Waukegano mieste ir 
North Chicagoje. Viskas jau 
prirengta ir laukiama tos die
nos. Visos rinkėjos paskirtų 
valandų sueis vienon vieton, iš 
kur pasiskleis po tuodu miestu.

Lietuviai prašomi ypatingos 
paramos aukomis ir darbu. 
Nes gražiausias tikslas yra 
šelpti našlaičius.

X.
GRAND RAPIDS, MICH.

Vietos R. K. Rem. Dr-jos 
valdyba gavusi telegramų nuo 
Centro pirm. kun. J. Petrai
čio, sekmadienyj, Spalio 17 d. 
Š. Š. Petro ir Povylo dr-jos 
jvet. surengė prakalbas.

Vakaro vedėjas p. J, Vai
čiūnas pakvietė Š. Š. Petro ir 
Povylo parap. chorų atgiedo
ti Tautos himnų.

Pirmas kalbėjo gerb. kle 
bonas kun. A. Deksnis apie 
Vilniaus istorijų, nuo jo įkū
rimo iki šių dienų ir kaip 
Lenkai begėdiškai neteisingai 
jį savinasi. Ragino visus 
kiek kas gali aukoti.

Antras kalbėjo svečias p 
K. M. Žukauskas iš Chicago 
III. Jis nurodė musų tėvų 
brolių ir sesučių vargus, jų 
pasišventimų už tėvynės lais 
vę. Karštais žodžiais ragino 
gelbėti tėvynę aukomis.
Pagaliau p. J. Vaičiūnas per 

skaitė protesto rezoliuciją 
prieš Lenkus. Paskui paklau 
sė: kurio sutinkate su tuja 
rezoliucija, atsistokite. Visi at 
sistojo, išskyrus mažiau pu 
sės tuzino komunistų.

Tada vakaro vedėjas pa 
klausė: “Kas priešingas, met 
džiu atsistoti.” Straktelėjo 
vienas komunistas. Vak. ve 
dejas kluusia: Kodėl prieši 
nies protestui?

Jis atsako: “Kam Lietuviai 
protestuoja prieš Lenkus.”

{Su minėtu komunistu teko

KENOSHA, WIS.

Is A. L. R. K. Lab. Sąjungos 
17 kp. gyvavimo.

Žemiau telpa surašąs drau
gijų ir pavienių, kurie yra 
Lab. Sąjungos garbės nariais 
it pilnai užsimokėję:
Šv. Petro dr-ja...........$100.00
šv. Benedikto dr-ja... 100.00 
Birutės D. ir D. dr-ja. 100.00

CICERO, ILL.

Tel. Boulevard 4568 Drover 8448
Dr. V. A. SZYMKEVICZ

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir 
Akušeras.

3203 S. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1—2 ir 
6—8 vakare Ned. 10—12 iš ryto.

DR. S. BIEŽIS.
LIETCVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

Tel. MeKlnley 4988

iiiiiiiiiiimi iiiiiiiiiiimi iiiiiiiiiiiiiimiiiiii
STel. Canal 267
1 DR. C. K. KLIAUGA 1

DENTISTAS 
1730 So. Halsted Street 

Chicago. IU.
SjValand.: 9—12 rytą., ir 2—9 vak.g
HIIIIHIIHtlIlIlHMI IIIIIIIIIUIIIIIIIH1 Mllilill

Dr. A. L. Yuška
1900 S. Halsted Str.

Tel Ganai 2118
Valandos: 10 ryto iki R vakare 

Gyvenimas 
0811 W. 63rd Str.

Tel Prospect 8466.

LACHAW1CZ
.IETIVYS GRABORIUS

laidotuvėse kopl(lau*la. Rel-|
atellauktl, o mano darbu 

užganėdinti.
23rd PI. Chicago, Iii.|
TcL Canal 2100

Telefoną* Pullman 830,

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

10801 So. Michigan Aveiroe 
Rneelnnd, III.

VALANDO.Si B ryto Iki • vakare.
M. Pullraon 342 Ir 3180.

Lietuviškos - Tautiškos Vėliavos!
Kas nori įsigyti gražias trijų spalvų, visokio didžio 

vėliavas tegul kreipiasi tuojaus pas:

PAUL P. BALTUTIS, 901 W. 33rd St., Chicago, III.
Prie Šv. Jurgio Bažnyčios ant Bridgeporto —i i

HLfr..

Nedelioj, Spalio-October 31, 1920 m.
SCHOOL HALL SVETAINĖJE 48-th ir Honore Streeto 

Pradžia 5:00 Valandų po Pietų

GERBIAMfEJI IR GERBIAMOSIOS!
Visi yra kviečiami į šį Iškilmingų Balių ir Teatrų, iš apielinkės Lietuviai ir Lietuvaitės, vaikinai ir merginos, 

seni ir jauni, be skirtumo atsilankyti, o pilnai busite užganėdinti, nes tas teatras bus vienas iš puikiausių teatrų.
Nepamirškite, kad tas veikalas yra pirmų kartų lošiamas Chicagoje. Tai-gi esate visi kviečiami koskaitlingiau- 

siai atsilankyti į vienų tų gražinusį vakarų. Kviečia visus L. D. R.
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHiiiiiiiiiiiiiniuiiiii iiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiuiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiir
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2;T,S APVAlKŠClOJIMAS ir balius
Simano Daukanto Draugijos

Subatoj, Spalio 30, 1920
Pradžia 7-tų Valanda Vakare

Kviečiame visus be skirtump kaip jaunus ir senus ant šio musų iškilmingo vakaro, šitas vakaraš^a labai svar- 
bus nes bus paminėjimas Simono Daukanto Gimimo dienos. Taigi visi kviečiami kaip draugijos |aip ir kliubai iros taip ir
pavieniai atsilankyti, o mes atsilankančius svečius kogeriausia užganėdinsime įžanga visai pigi/Kviečia S. D. Dr.

£ Tel. Canal 6222 d
DR. C. K. CHERRYS 1 

Lietuvis Dentistas
2201 West 22-ud & So. Lcnvitt Sta.

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

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

A. PETKAUS S. FABIJONAS

A. PETRATIS & CO. 
Mortgsge Bank

REAL ESTATE—INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Yinlgns, Parduoda 
Lalrohortea 

NOTARIJU&A8
800 W. 35th Str. Chicago, Hl. 

Telepbone Ronlevard 611

PRANEŠIMAS.
Siunčiame piningus Lie

tuvon, prisiuntimas užtik
rintas.
Inšuruojame nuo ugnies, 

namus, rakandus ir auto
mobilius.
Parduodame namus, sko

liname piningus.
Evaldas & Pupauskas 

840 W. 33rd St.
Yards 2790

altic - American Line
Paveldėtojlai RVSSIAN AMERICAN LINE

Tiesus Pasažieriams Patarnavimas iš

DANZIG ir LIEPOJAUS
Į NEW YORK ir sugrįžtant 

Del platesni!} informacijų kreipkitės { ,

A. E. Johnson & Co. Generaliai. Pasažieriniai Agentai 
55 Broadway, New York 
Arba musų autorizuoti agentai.

U, S. MAIL STEAMSRIP COMPANY, luc.
S. S. “SUSQUEHANNA”

U Ncw Yorko tiesiai j

BREMEN ir DANZIG
11 Diena Lapkričio *

Kambarėliai i Kremen nuo $185 Iki $210 į Danzlg $200 Iki $223 
Trečia kllaaą J BreAien $120 J Danzlg $130 

Kares Tasai $5
AtsiSaukite i
U. S. Mail Steamship Company Ine.

H. CLAUSSENIUS & Co. Generale Vakarine Agentūra 
100 North La Šalie Street, Chicago, III.

, REGISTRACIJA.
’ Visų Amerikos Lietuvių Ex-Kareivių

Visi Amerikos Lietfcvlal ex-karetvial kurie tik esate tarnavę karėj 
užsiregistruokite prlslųsdami novo vardu Ir pravardė Ir kur tarnavai, 
nes į trumpą, laikų visi žinosite kiek Lietuvių tarnavo karuomenė. 
Yra Reikalinga ne mažiau kaip tūkstantis liudsnorių Lietuvi^ ka
reivių suvaltavimul Washlngton, D. C. 'Lapkričio mėnesi bus pažymėta 
nuvažiavimo diena prieApat atidarymą. Suv. Valst. Congreso—labiau
siai tie reikalingi kurto tarnavo frontuose Ir tie kurie gyvena netoli 
Washlngtono kad galėtu pasiekti tų miestą savo lėžoinls, nes tik tada 
mes pasimatysime nu musu gerbemu Prez. Wilsonu — Visi registruo
kitės rąžydami ••taip” kurie esate liuosnorlal J WaaŲlngtoną. Pripil
dę lėkarpą Ir siųskite Šio adresu:

The Lithuanian Ex-Soldier Independent Society 
Head Qu. 3402 So. Halsted St. Chicago, UI.

Kareivių Suvažiavimas Del Liet. Pri pa ž.
Vardas .................'................1... Pavardė ........................................................
Ar Buvai Fronte ......................................................................................................... ..
Koki Laipsnį Turėjoi ........................................................................................... ..
Adresus .s............................ t................................................................................

MILDOS
Halsted Str. tarpe 3Į-mos ir 32-rod

INDIANA HARBOr'Tnd’LJET."": 
DEMONSTRACIJA! !

Prieš Lenkų Veržimąsi Lietuvon

Nedelioj Spalio 31 1920 m. »
Vietoria Teatre, 3525 Cedar St.

Maršavimas nuo Sv. Franciškaus Liet. Parapijos.
Prasidės 1-nia vai. po pietų. £

Kviečiame Ex-Kareivius su uniformoms ir visas apie
linkės draugijas kaip West Hammbnd taip fr E

I
cago ir pavienius dalyvauti minėtai Demcnstraf

■■■■■■■ ■■Raiaiam

MUZIKA
BEETHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas..

Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m.
Mokinama įvairių muzikos šakų. Užsiražyti galima bile kada.

3259 South Halsted Street Chicago, III.
Telefonas Boulevard 9244

■ DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ CEVERYKU 
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ

| Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios 
S mados $8.50 vertes už $6.00. Turime

pilu n n
nuo $5.85 iki $14.00.

VICTOR SHOE STORE
4719 S. Ashland Av. Chicago

iimiiii>iiiiiiiiiniiiriiiiiiiinmmiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Į Siuskite Pinigus į Lietuvą
Dabar kol kursas yra žemas.

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

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

Padarome visokius legališkus dokumentus 
ir patvirtiname pas Lietuvos Atstovybė Wa- 
sbingtone. ,

Iš kitų miestų norėdami siųsti pinigus Lie-j 
tuvon arba pirkite “cash” prisiųskite “Moj 
ney Order" arba čekį musų vardų, ir mej 
gavę tuojaus pasiųsyme pagal tos dienc 
kursą. Važiuojantiems Lietuvon parūpins 
pasportus ir laivakortės.

Lithuinian-Aoiencan Gomniereial
117 North Dearborn Street Chiij

Room 615

Ofisas atdaras nuo 9 vai. ligi 5 po pij 
iiiiiitiiiiiimtmnintfiitninitmmiiiiitiiiiiiiiiiiimiimi ■ i mm



CHICAGOJE.

f Penktadienis, Spalis 29, 192Q
1 ■ 'P--....... " 2 T”.

■■■■n

KATALIKIŠKOS ŠVENTES, i

šeštadienis. Spalis 30 d., 
Šv. Alfonsas Podr.

Sekmadienis, Spalis 31 d., 
šv. Volgangas.

IŠ NORTH SIDE.

48.00 L. Raud. Kryžiuj.

Kilio 19 d. L. Rami. Krv-

Iš DIEVO APVEIZDOS 
PARAP.

Šiiiomi kviečiam Politiško ir Pa
šelpos Kliubo narius nepaprastan 
susirinkiman, kuris jvvks šiandie, 
Spalio 31 d., 7 :30 vai. vakare, D. 
šėmaičių svet., 1750 So. Lmon 
Avė. Reikės apkalbėti reikalas da
lyvauti Chicagos Lietuviu demon
stracijoj Spalio 31 d.

Val<l "bu.

:is Rėmėjų skyrio buvo pia-
Jbos. Žmonių prisirinko
ai.u- Kalbi jo kun, .1, II. \ ni- |<nJ-ic esale tarnavę Amerikos 

,i>. . u 'U surinkta $l(i.0t). Į{{iruon,Pj|(;j vi3į kviečiami dair
as Ivasp. Butkevičius pilkio- vauli deinonstracijoj prieš Lenkus 

i $• H.OO. Spalio 31 <1. Tai-gi visi cx-karei
adieni, Spalio 24 d. viai prisidėkit iš (.'Įlieti gnu ir iš ar- 
licilorių Dramos drau- 'timų miesteliu. Visi nuvažiuokite

Šv. Cecilijos globa), 1*1 dieną ir parodykite skaitlin-

ES KAREIVIAI.

vakarėlj. 
ulbėjo p. J. P. Poška.

inkta $132.00. 
actu vos gynėjams pa- 

8.00.
orth Sidieėiai!

Jaunutis.

,s ■ ginusių ISireivių diviziją. Pakelki-

AUKA ATV 
TUVOS

UOTAM LIE 
AŠTUI.

Swifto skerdyklų prie vil
ną išdirbystės būrelis Lietu
viu, at jausdami dabarttpi Lie
tuves padėjimų ir josios var
gus, ir visi paeinanti Iš to 
kampo, kur nesenai dar Len
kai šeimininkavo, išreikšdami 
savo prisirišimų prie Lietu
vos, per pietus suaukojo se
kančiai:
A. Ramanauskis......... $10.00
A. Daria .. ..................... 10.00
V. Rimšelis...................... 10.00
V’. Paukštis ................ 10.00
A. Biliauskas ............ 10.00

te dvasią Lietuvių tautos svetimų 
žmonių akyse ir paremkite savo 
Lietuvą. Atvažiuokite uniformose, 
o jei ne, tai atsivežkite uniformas. 
Visi susiimkite ant 10 vai ryte Į 
Mark \Vhite parko svet., 29tb ir 
So. Halsted Sts. dėl formacijos. 
Lietus ar sniegas, nežiūrėkite nie
ko. Bukite kareiviai ir nors vieną 
dieną patarnauti savo tautai. Gar
bė jums bus.

Pusę po dvyliktai kareivių divi
zija turės buti gatava, nes karei
viai gauna pirmutinę vietą, arba 
pirmutinę diviziją tos demonstra
cijos. Tai-gi bukite visi skatlingai 
Sekmadienį, Spalio 31 d.

P. 8. Visi kuopų nariai ex-ka- 
reivių org. susirinkite šiandie, 
Spalio 29 d. vakare prie Šv. Jur
gio salės .Bridgeporte, dėl forma-
ijos. A

Kviečia visus Kareivių organi
zacija ir Offieers of E.xeeutive 
C'ommittee.

FOR 
PRESIDENT

FOR 
VICE PRESIDENT

Amerikos Darbininkai
J ■ . •

gali padėti prie palaikymo darbo ir industrijos 
balsuojant už Harding ir Cooiidge

J. Petkauskas 10.00
10.00
10.00
10.00
5.00
5.00

RK1KALINGA &EIMINININKE.
Našlė moteris, arba mergina prie 

ttt&žoš Šeiminos. Pastovus ir lengvas 
darbas, geras mokestis meldžiu tuoj 
atsišaukti:

“Oreinus’’ Chemical 
Dithoratory 1718 S. llalsted St.

įas 
ns 
lis

Įianauskis
Eevičius .......... 5.00

F5. Kairis........................ 5.00
J. Trapikhs ...................... 5.00
S. Gimžauskas.................. 5.00
M. Atroska .................... 5.00
A. Jocius........................ 2.00
V. Ragaišis .................... 2.00
A. Kučinskas ................ 2.00
A. Bukintas.............. <. . 1.00

Viso $132.00
Pinigai pasiųsti L. Misijai 

[pasiuntimui Kaunan.
Ežerėniškiai.

■ Iš BRIGHTON PARKO.t

ITąsa aukotojų surašo).
. Kur. Petrulis ..................... 10.00
, Jad., Steponkaitė ................. 6.00
K. Ąndrtiiunas ............... .' 6.00

Reikalauju tarnaitės į klebonija. 
Atsišaukite tiktai per laiška ant se
kančio antrašo:

R. Tarnaitė, 
c-o Draugas Publ. Co.

2334 So. Oakley Avė. Chicago.

PAIEŠKOJIMAI.
Paieškau pusbrolio Jono šivio pa

einančio iš Kauno red. Ukmergės 
Apskr. Pagiriu Vals. Užuralčlų Kai
mo. AS 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 St. Amsterdam, N. Y.

Paieškau 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 Raelne Avė. Kenosha. Wiftc.

_________________________

i S. Januškevičių 6.00
Stulpo 5 dol.: V. Paukštis, K 

iiskiiii, K. Zaroinskas, J. Jenkc- 
Bfieuą, -1. C'ebutorionis, V. Jen- 
Įus. P Petkus, O. Vilikauskienė, 

Amalas, J. Podžiuvelis, B. Jo- 
fas, J. Nugnas. B. Jackūnas. 
Kriaučunns, K. Kilkius. 
kz. Wištert 4 dol.

3 dol.: V. Žaromskaitė, J 
Popelis, A. J. Mie 
čemerys.
V. Birgelis, J. At 
Rukus, M. Rudienė,

lokaitis, J. Petrošius, A 
pųė, J. Breibys, J. Jen 
10. Juščienė, A. Oryks, 
j kus, J. Sakalauskienė, 
s, M. Biežis, A. Gestau- 

jadagalvis, M. Maeuke- 
fanas. P. Gedminas, A. 

I. Strazdas, P. Vaite 
ceris, Z. Junokienė, 
D s ir M. Daunoras

įir A. Rokuznft $1.25 
Vcrtiako, A. Ver-

Ifeelis. ,J. Ribikaus- 
i'- K. Dambiau

B. T’aeila, B.
Bus.)

PVIKJ FARMA
10 akriu be trlobų Michigan Vai. 

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

117 N. Dcarbom St.

RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS. 
Bevelk uždyka. 3 Šmotų Parlor Se

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

Atsišaukite 
5221 Michigan Avė lst Apt.

Parsiduoda bučerne ir grocerne 
geroj vietoj Brlghtoo Parke. Turi bū
ti parduota trumpu laiku, priežastį 
patirsite ant vietos. Atsišaukime j

“Draugo" Adminnstraeija 
2384 So. Oakley Avenue

K. N.

Parsiduoda labai pigiai. Mūrinis 
—Medinis namas, ant vieno loto. Sa
vininkas turi - apleisti šitą šąli—atsi
šaukite tuojaus. Namas yra 956 W. 
36 St. Klaunkite apie išlygas

•60 W. 36 Street

2 lotai ant 63rd S. arti Campbell Av.
už $5000.00 verti 19000.00. Tame pa
čiame bloke nori (4500.00 už pačius 
lotus. 63rd St. busslness gatve kuri 
turi didžiausia apeiti.

Kas pirks tos dų lotų Ir palaikis 
metus lengvai uždirbs $4000—$5000 
dolierių. Savininkus išvažiuoja ) Call- 
fornla. Reikia tiktai įnešti $2000 dol. 
Pirk šiandieną ryto bus parvelai.

FRANCIS KIBORT Room 615 
117 North Dcarbom St.

Musų darbininkai vyrai įr 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 
sitikėjima visos šalies ir kuri tiki į poiieies kurios praplies A- 
merikos darba. 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 bųvogįStirbo partija ir už dar 
ba visuomet stoja. Atsižvelgiant į istorija rasime kad jie vi
suomet yra apsaugoje Amerikoniška dųzrba. Taip kaip tapo pa 
liuosuoti juodukai, pietuose taip tapo paliuosuoti ir risi darbi
ninkai nuo mažu algų. Nuolatinis darbas su augščiausiai mo 
karnomis 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 moterų 
kurie yra pastojo piliečiai paskutiniais laikais ir risai gal ne
žino šių dalyku. Tegul jie pasiklausia tu kurie yra čionais ap 
sipažinę ir jau seni piliečiai jie suteiks jiems reikalingas in
formacijas iš savo prityrimu. Jie gali jums pasakyti kų jiė 
patys yra matę ir nukentėję: kad Demokratiška kontrole vai 
džios visuomet buvo sekama su bedarbe, blogais laikas, duo 
nine eile, vieši župes 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 šių brangiu lekcijų, kurios yra neužmiršamos 
ypačiai per jų žmonas ir motinas jų vaiku. z .

Lai žiponės atsimena kad muitas kuris buvo uždėtas pir 
mais metais Wilsono Administracijos dar ir dabar yra pilnoj 
gaiėj. Taip kaip kiekvienas Demokratu muitas priimtas šioj ša 
lij (jis atnešė dideli industrijos nupuolimą. 1914 metuose mili 
jonai žmonių vaikščiojo gatvėse be darbo. Didysis karės de 
besis apglėbė pasauli. Europa nustojo pardavinėti musų marke 
tuose, ir tokiu budu pradėta reikalauti daugiau ir daugiau 
Amerikonišku iidirbyniu daug daugiau negu mes galėjome 
padaryti. Muito apsaugojimas Amerikoniškam dp-rbo buvo pa
daryta visai nereikalingai; nežiūrint ar tas muitas buvo geras 
ar ne. Bet dabar mes grįžtame Į normali gyvenimą ir Demo 
kratų tarrif law ar muitas eina į pilnų galę, ir visi tie kurie 
turi akys atdaras mato ir žino kokios pasekmės bus. Bet De
mokratu kandidatas ant prezidento yra prisiekęs palaikyti šita 
muitą. Demokratu pargale ateinančiais rinkimais reikštu ketu
ris ilgus metus sunkaus darbo Amerikos darbininkams, ši 
šalis turėtu prisirengti prie aršesniu dalyku negu Clevelando 
Administracijos laiku devyniasdešimtais metais. Su Cox ’u Bal
tam Name mes nieko nematytume kaip tik galybės Coxey ar
mijas martuojant ant Washingtono.

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

lutiška priverčenčia pareiga’' kad įvesti darbo teisės diktuo
jamas Tautu Lygos. Tuomet Amerikos darbas butu surakintas 
sų lencugais kurių niekas negalėtų sutraukyti. Lyga kuria va
dina “Magna Carta of Labcr“ 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 musų 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 importe! ir vėl pradeda 
plaukti j musų 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 pasitikėjimu atgauti nuo šimteriopai. Jie nori liuosos vaiz
bos arba geriau sakant Demokratiška muito systema įvesti 
Šioj šalij - SYSTEMA KURI UŽDĖS MUMS ATSAKOMY
BE ATSTATYMO EUROPOS ANT PEČIU AMERIKOS 
DARBININKU.

Republikonu pergale tiktai tegali mus nuo to išgelbėti. Re
publikonu partija tiktai viena partija kuri apsaugoja Ame
rikos darbininkus; ji reikalauja Amerikoniška markėta Ame
rikos darbininkams. Demokratu partijos ir kitos partijų tiks
las yra atidaryti vartus plačiai produktams kitu šąlu. Sis da
lykas daug ka reiškia visiems musu darbininkams artai jie 
dirbtu fabrikuose, mainose, giriose ar ant ukes, transportaci- 
joj ant žemės ar vandens, prityrę ir neprityrė darbininkai; mo. 
toris taip pat kaip ir vyrai yra užsiinteresavę su Republikonu 
pergalę.

Yra daug labai dalyku kurie būtinai reikalauja pagerinimo 
šiuose laikuose; tai yra musu priedermė juo pataisyti. Bet kuo. 
met mes nueisime balsuot tenais negalima dykai laiko praleisti. 
Mes tuomet turime gerai apsvarstę pasiskirsti kas yra gera dėl 
musu ir musu šalies. Darbininkui ir visiems kitiems Ils ap
svarstymas yra labai svarbus. Tos balsas gali reikšti ar be
darbe be algos, rrba nuolatini darbą su gera alga; neužtekti 
nai duonos ir sviesto vaikams ir pačiai arba užtektinai. Tas 
viskas guli ;usu rankose. Balsavimo vietoj kiekvienas vyras 
ir moteris yra karolius ir karalienė; jie yra pilnai laisvi savo 
Dievui ir "aro šaliai ir niekam kitam.

Amerikos darbininkai yra teisingi, intelegentižki ir tikri 
AMERIKONAI? Jie to negali praleisti nepamačius kad Re
publikonu partija yra tiktai vienutele partija kuri yra apsau
ga ju interesams. Tegul musu darbininkai stovi ant AMERI
CAN MAGNA CARTA OF LABOR papėdes ir balsuodami už 
Hardtng ir Cooiidge ir Republikonu kandidatus Į Suvienytu 
Valstijų Senata ir House of Repreaentatives.
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