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PRINCAS PAULIUS PROKLIA- 
MUOTAS GRAIKŲ KARALIUM
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Argentinoj Streikai ir Riaušes; 
Nužudyta 9

Anglai Užgrob“ McSwiney 
Lavoną

JAUNIAUSIAS KONSTAN
TINO SŪNŪS KARALIUM.

9 ŽUVO ARGENTINOS DAR
BININKŲ RIAUŠĖSE.

Dar perjaunas; tad paskirtas 
regentas.

Daugybė žmonių sužeista.

Atėnai, Spal. 30. — Praeitų 
ketvirtadienį Graikijos parla
mentas vietoje mirusio kara
liaus Aleksandro karaliumi 
prokliamavo princų Paulių, 
buvusiojo karaliaus Konstan
tino jauniausių sūnų, taigi 
mirusio karaliaus . jaunesnįjį 
brolį.

Pirm to parlamentas Grai
kijai paskyrė regentų, kadan
gi, jaunas karalius neturi dar 
19-os metų. Regentu paskirtas 
admirolas Coundouriotis.

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

Graikijos karo laivyno ad
mirolą^/Coundouriotis yra ži
nomo ministerio pirmininko 
Venizeloso šalininkas. 1916 
metais, kuomet tuometinis ka
ralius Konstantinas priešinosi 
karui, tas admirolas su Veni- 
zelosu iškeliavo salon Crete 
ir tenai įsteigė provizijonalę 
Graikijos valdžių su tikslu 
priversti Graikiją pakelti ka
rų prieš Vokiečius ir Austrus.
Toji provi'zijonalė valdžia 
privertė karalių Konstantinų

eisti sostų ir išvažiuoti žmonės 
icarijon.
asibaigus karui dabartinis 
entas buvo karo laivyno 

nuhisteris.

PAPIGINTAS PIENAS.

Bus pigesnis ir cukrus.

Su Lapkričio 1 diena Cliica-

KOKIO SUV. VAįLST. PRE 
ZIDENTO NORĖTŲSI VO

KIEČIAMS.

Turėtų būt atgaivinti ameriko
niški reikalai Europoje.

Berlynas, Spal. 29.

IŠ KAUNO PRANEŠTA A- 
PIE REVOLIUCIJĄ RUSI

Įjoję.

Apie Lietuvos reikalus 
nieko.

Copenhagen, Spal. 30. — Iš 5 
Kokio i j^aUp0 j Berlinske Tidende de- =
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| Chicagos ir Apylinkes Lietuvių Demonstra- 
| cija Prieš Lenkų Veržimąsi Lietuvon 

Nedėlioj, Spalio 31,1920

busimo Suv. Valstijų preziilen- praneSalua apie pakHu. S
to norėtųsi Vokiečiams? Tan . -šią revoliucijų Rusijoje, bu- =
klausiman htsako trijų svar- tpnt> Podol|joj<Cliersone ir O- = 
besniųjų Vokiečių laikraščių dessoj ,E

Į tas vilias vietas pasiųsta = 
bolševikų Itaruomenė numal- E 
sinti revoliucijonierius. Kuo- 5 
ne pusė pasiųstų kareivių per- = 
ėjo revoliucijonierių pusėn.

Depešoje/ dar pažymima, 
Laikraščio Berliner Tage- kad bolševikai apleidę Kijevu

redaktoriai. Atsakymus parin
ko vienas >amerikoniškų laik 
raščių korespondentas.

Į Daugiau užsiinteresavimo 

Europoje.

Buenos Aires, Argentina, 
Spal. 30. — Iš įvairių šalies 
dalių čia pranešta apie paki
lusius darbininkų streikus, 
sumišimus ir riaušes.

Central Argentine geležinke
lio linijos specijaliu traukiniu 
važiavo Šventojo Tėvo pa- 
siustinys Argentinoje Arkivy
skupas Vassallo di Torregro- 
ssa. Jis keliavo į Jujuy daly
vauti vienose pamaldose. Trau 
kinis užlėkė ant pastatytos 
tyčiomis lokomotivos ir keli 
traukinio vagonai nušoko nuo 
bėgių. Dešimts žmonių sužei
sta. Popežiaus pasiuntinys iš
liko sveikas.

Valdžia sako, jog streikuo
jančių geležinkeliečių šalinin
kai tų lokomotivų buvo užs- 
tuinę ant bėgių, kuriais turė
jo pravažiuoti specijalis trau
kinis.

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

Kitur vėl nužudyta keli dar 
bininkai.

Išviso .įvairiose vietose .su
mišimų ir riaušių metu žuvo

Sužeistų daugybė.

blatt redaktorius Theodor Wo- 
lff pasakė:
“Nors aš esu nuomonės, kad 

abudu (republikonu ir demok
ratų partijų) kandidatu yra 
vertu augštojo Suv. Valstijų 
ofiso, aš bevelyčiau tų, kurs 
galėtų įžiūrėti tai, jog Suv. 
Valstijos būtinai turi ir vėl 
imti aktivę dalį Europos poli
tikoje. Šiandie Vokietija nu
žiūri Amerikonus, kad jie la
bai šalinasi Europos, kur yra 
labai daug gyvų reikalų ir 
pirmyneigos. Be to, turiu vil
ties, kad naujas prezidentas 
atgaivins prezidento AVilsono 
14-kų posmų ir už tuos pos
mus stipriai stovės Europos 
klausimuose.'”" '

Nori santikiu su S. V.

Socijaldemokratų laikraščio 
Vorwaedts redaktorius sakė:

“Musų sųjausmai yra su 
tuo kandidatu, kursai ne tik-► i • •
tai yra palankus Tautų Są
jungai, bet kursai taippat su 
atsidėjimu darbuojasi už tai, 
kad ta Sąjunga butų tikrai 
įkūnyta ir galėtų apsaugoti 
nusilpnėjusių tautų teises. Be 
Suv. Valstijų Tautų Sąjunga 
ne Sąjunga. Bet visijširdin- 
giauslas musų troškimas — 
kuoveikiausiai atnaujinti tai
kingus santikius su Suv. Vals
tijomis.”

jr pasirengę apleisti Odessų. 
Revoliucija, sakoma, pliečiasi 
ant Jekaterinoslavo.

ŽADA STREIKUOTI 
VEŽĖJŲ.

3,500

3,500 vežėjų, dirbančių did
žiulėms departamentinėms 
krautuvėms Chicagoje, žada 
pakelti streikų. Nori gauti jie 
didesnes užmokestis. Jei tomis 
dienomis nebus padarytas 
koks kompromisas, streikas 
neišvengtinas.

NUBAUSTAS 25 METAIS 
KALĖJIMO.

' KrimirtalJfcfor teisme pasi
baigė byla buvusio armijos lei
tenanto Kari Wanderer. Bu- 
vo kaltinamas nužudyme savo 
moteries.

Teismas atrado jį kaltu ir 
subaudė 25 metais kalėjimo.

Prisiekusieji teisėjai tarėsi 
23 valandas. - t.

Džiaugiasi Vanderer, kad 
išsigelbėjo mirties bausmės.

PIRKITE KARĖS TAUPT 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).

CHICAGO PAGERBIA MI
RUSĮ McSWINEY.

Miesto taryba padaro rezoliu
ciją.

KAS GYVAS,

DUBLINE ĮVYKO GEDU
LINGOSIOS PAMALDOS.

Priešinasi dabartinei Sąjungai.

Nacijonalistų laikraščio De
utsche Tageszeitung redakto- 

--------- rius Buchow:
Anglai McSwiney’o lavoną mylėčiau matyti prezi-

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

LIETU VYS, DALYVAUJA!
MILŽINIŠKA PARODA.

FORMACIJA DIVIZIJŲ:
Kolonijos susirenka savo vietose, kad pribūti Bridgeportan ne vėliau, kaip 1:! 

vai. po pietų.
Bondras maršavimas visų kolonijų į 7th Regiment Armory of UI. Wentwc 

th Avė. 'r 34-tos gatv. prasidės 33-čią gat. 2 vai. po pietų.
DIVIZIJOS: _______ ,/

Kareiviai visi uniformose susirinks MARK WHITE SQUARE ir n 
Halsted gat. iki 33-čios, 33-čia iki Wentworth, Wentworth iki 7th Regiment 
mory.. . | •’

T0WN OF LAKE, susirinks ant 46 ir Wood, maršuos iki Emeral^iAve. ir

š

Chicagos miesto taryba va-
kar turėjo nepaprastą snsirin-, vienas visais toikais y. žymiau 
kimą. Susirinkimas buvo lai,a. sių Airfų> 1)uvo ,uos
rimtas ir trumpas. Pirmu kar- gars|as žodžius, kurie padėti 
tu miesto istorijoje padaryta mu81) 5aHe8 istorijoj: ..Duok 
rezoliuciją, kurtąja iSreiSkia- man |ai8vę> arba duok man

apsistos ant Emerald Avė. tarp 35-tos gatv.
BRIGHTON PARK, CLEARINGS, ARGO, MELROSE PARIMr«įAYW00

D: susirinks ant 44-tos ir So. Francisco Avė. maršuos iki AubjJh ir 35-tos ir 
apsistos ant Auburn Avė. tarp 35-tos ir 33-čio PI

WEST SIDE, susirinks ant 23-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. ' ’

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

BRIDGEPORTAS, susieilios ant 33-čios,-33-čio PI., 32-os gat. taip Mo: 
ir Halsted. užimdamas taipgi Auburn Avė. ir Lime St. tarpe 33-čios ir 32-ros.

SOUTH CHICAGO, ATLANTIC, SOUTH, ENGLEW00D ir BRIGHTO 
S RK: atvažiuos iki Union Avė. ir 35-os ir 33-čios gatv.

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

PASTABA II. Parašai nešami diyizijų, privalo būt švelnus neužga 
s f jokios tautos, nei žmonių. Visi lietuviai privalo užsilaikyti rimtai, 
s " progos iššaukimui riaušių.

PASTABA III: Visų lietuvių namai privalo būt papuošti vėliavomis 
PASTABA IV: Maršalkos kolonijų privalo Subatoj sudaryti bendrą

| mų su Gen. Maršalkų, p. BARČU, 4547 Hermitage Avė. tel. Yards 145.
PASTABA V: kiekvienos divizijos maršalka, privalo priduoti gen. mi

surašą dalyvavusių draugijų, su adresais jų sekretorių.
E S

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

žymus lietuviai ir amerikonai kalbės svetainėje ir taippat lauke.
GYVA LIETUVIU VĖLIAVA papuoš svetainės susirinkimą.
KAM BRANGI LIETUVA, TEGU DALIVAUJA!

Vardan KOMITETO Iš 21,
J. J. Hertmanavičius, Pirm.,
J. A. Mickeliunas, Rašt.
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ventimo laisvės reikalais per 
praėjusius 700 metų, kaip Ai
rių tauta. Paminėtomis dieno
mis, kuomet mes patys kovo
jome nusimesti nuo savęs ti- 
ranijos jungų, Patrick Henry,

Į ROSELANDO, WEST 
PULLMANO, BURNSINĖS 

IR APYLINKIŲ LIETUVIUS

NEPAMIRŠKITE NUSTA
TYTI LAIKRODŽIUS.'

Broliai ir Seserys!
Spalių 31 d., ty. rytoj, 1:00 

po pietų, protesto demonstra-1 JįT

. .Su rytdiena. Spalių 31, C1 
cagoje ir vėl viena valanc 
atgal nustatomi laikrodžiai, 
tolesniai čia laikas bus ly$ 
geležinkelių patvarkymo lai

Dublinas Seal 30 - Vakar ' .an',™°ra!’K* Ir K“r"“- mas sąjausmas mirusio Ang- mirtj „
"au.l'ntų normalius santikius ,jjo> kalėjime McSwincy na- '' 

c,a pro-katedroj gedulingosios mumis. Tam tlkalul sena. raJiskiams jr Afrian)g> Priverstas pasirinkti mirtį.

cija prieš Lenkų veržimąsi 
Lietuvon prasidės Brolių Stru
milų salėj, 158 East 107 gat.,goję papiginamas pienas: Šian paraal(los jvyko be mirusio torhlq Hardine- atrodo atsa-,

die pieno kvortai mokama 16c. McSwiney lavono. Pamaldose k ™ _nis Tautu Saiunva da- ? “V? “Terence McSwiney tų pat Roseland, III. Iš ten ėjimas tę-
Paskui bus tik 15c. Nors tai dalvvnvn miniai™ namiškiai. ^1 kurių žuvo Corko turėjo sav0 girdyje ir buvo jis sis 107 ^tve lĮflj.State gat..
mažas papiginimas, bet var
gdieniams ir tas yra svarbus 
daiktas.

Pranešama, jog cukrus bus 
pigesnis. Šiandie svarui cuk
raus daugiausia mokama 13 
centų. Jei kur daugiau ima
ma, reiškia, žmonės išnaudo
jami. Paskui svarui, sakoma, 
reiksią mokėti tik 9c. arba ir 

' mažiau.
Atpinga ir miltai.
Bet iš kitos pusės visur ma

žėja darbai.

GAL PASIBAIGS STREI
KAS.

Londonas, Spal. 30. — Vie
tos spauda pramato, jog strei
kuojantieji anglekosiai nubal
suosią pabaigti streikų.

dalyvavo mirusiojo namiškiai. bartinėj savo formoj nepriim- ,7’
Buvo ir mirusiojo nuodemklau mums juk tai niekas ki- 2q wardos 
sis Tėvas Domininkas. tas, kaįp tik buvusioji šven aldermanas

priverstas pasirinkti . mirtį paskui atgal Michigan avė., į
Taip tatai aš kviezdamas jus, Paminėtą sa^-

Ar su ateinančiu pavasariu 
Chicagoje dienos' 
taupiama, šiandie 
negalima pasakyti. Tas pi 
lės nuo pačių piliečių 
mo.

Nes kuomet išvakaro uoste toji sąjunga. Mes stovime už revoliucija^ buvo__ niano kolegos, šiandie priimtai
Holyhead Anglų valdžia nelei-1 absoliutį keturiolikos posmų

svarbi au tą rezoliucijų pareiškiu, jog
do į čia gabenti McSwiney’o įgyvendinimą ir norime, kad k^rs tesėsTvcTsešiag minutas’ del la‘sves Pn,zuvn kltas Pat’

• M«» M « •« « rt 801 01 11lavonų, įnirusio namiškiai be balotas butų pavartotas pa 
lavono atkeliavo šičia, gi la- naikinti visus ginčų paliestus 
vonų patys Anglai pristatė klausimus. Mes turime vilties,
tiesiog į Queenstown, Airijoje. 
Iš ten lavonas paimtas į Cork.

kad sekantis prezidentas gy
vai interesuosi s Europos rei-

Namiškiai pasakojo, jog Judais, inėmus Airių klausi-
llolyheade Anglai tiesiog la
vonų užgrobė, gi namiškius 
apstumdė, kuomet tie pasip
riešino neduoti karsto su lavo
nu.

Tėvas Domininkas pareiškė, 
jog policija ir kareiviai varu 
paėmė karstų. Su mirusiojo 
namiškais labai žiauriai apsi
eita.

mų.

REIKIA PASIDŽIAUGTI.

Iš Chicagos distrikto fede- 
ralio prokuroro ofiso praneš
ta, kad tomis dienomis čia 
bus atvežta daug kietosios an
glies. Taigi tos rųšies anglių 
čia žmonėR turėsią užtektinai.

Rezoliucija vienbalsiai priim
ta.

Pasižymėjusi tauta.

Aldermanas Bvrue padavęs 
rezoliucijų sakė:

“Aš tik noriu pasakyti pa
rėmime šitos rezoliucijos, jog 
majoro McSwiney mirtis pake
lia labai rimtą klausimą, apie 
kurį turi pagalvoti kiekviena 
pasaulyj tauta, kuri trokšta 
laisvės ir dėl tos darbuojasi. 
Nerasi niekur tautos, kuri bu
tų tiek daug pasižymėjus ir 
atlikus daug darbo ir pasiš-

rick Henry.
“Tegu čia šiandie musų tas 

darbas pakels dar vienų dau
giau žibintuvų aut Airijos kal
vų, kurs jai pagelbėtų atrasti 
per tamsumas kelia,' vedantį 
tiesiog laisvėn.”

Vakar Šv.. Tomo iš Canten- 
bury bažnyčioje įvyko gedu
lingosios pamaldos už dūšias 
žuvusių Airių McSwiney ir ki
tų. Airių organizacijų kuopos 
bažnyčioje buvo “in corpore.”

Šitą sekmadienį Chicagoje

Visos draugijos, kuopos, sky 
riai ir pavieniai be skirtumo 
įsitikinimų, taippat mokyklos 
vaikai kviečiami prisidėti prie 
didžiosios protesto demonstra 
eijos.

Po parodavimo gatvėmis sa
lėje bus prakalbos lietuviškai 
ir angliškai.

Visi Lietuviai ir visos Lie 
tuvės, kas tik gyvas ir svei
kas turi prisidėti ir dalyvauti 
demonetracijoje. Tegu mus 
bus kuodaugiausia. Visi priva
lo pakelti garsų protestą prieš 
priešininkų ir pareikalauti 
Laisvos ir . Nepriklausomos

ORAS.
Chicago. — Šiandie grai 

oras ir šilčiau; rytoj apsini 
kę, vakarė vėsiau.

Airių organizacijos turės nul-^e^UVOs 8U Vilniumi! 

žmiškas demonstracijas. Į ’ Komitetas

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų šalių pinigų ve t' 

nnnt nemažiau $25,000 S 
buvo tokia sulig Merehn 
and Trust Co.:
Anglijos sterlingų svaT 
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkijos 100 markių 
Vokietijos 100 marki 
Prancūzijos už $1 no 
Italijos nž $1.00



DRAUGAS f Šeštadienis, Spalis 30, 1920 m.

MBTUVTŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS

“DRAUGAS”Mu Išskyra* M-dėldfcoln*
PRENl MERATOS KAINA)

CHICAGO J IK IfcS DENYJE:
Metam* ................................. fS.OO
Ptuei Meiij • •....« ...•••• 4-00

•UV. VAl.ST.
Metams ................................... »®-00
pusei Metų ............................. 3.00

re>)uinerata mok&al (Skalno. Lal- 
■ skaitosi nuo užslrafiymo dienos 
nuo Naujų Metų. Norint permal-

adresą visada reikia prisius* Ir , 
adresua. Pinigai geriausia slų-

ISperkant krasoje ar ezpreBe “Mo- 
Order" arba (dedant pinigus J

Jiitruotų lalSkų.

“Draugas” Publishing Co. 
134 S. Oakley Avė. Chicago.

TIESA.

co Džiaugties.
pakilęs didis 

as. Jie džiaugiasi iš- 
aliava ir sutruškinę

įpse 
dž? 
gel
bolševikų ,s 
kams visa v 
turi būt dė 
jie išgelbėję

Sako, Len
ki uropa 

es, girdi, 
uo rau

donojo barbarizmo. \ Kitaip, 
Europa butų buvus ligšipl pra
žuvus, jei ne jų didvy rišku- 
mas. Taigi, paskui juos turin- 

džiaugties ir Europa.
Bet Lenkai pagauti kulkas 

snio džiaugsmo, kad jiems 
raplėsti Lenkijos ru- 
etimų šalių teritori- 

girdi, taip, tai bent

Įvairios pažiūros.
Kasdien kalbėdami žmonės nuolatai taria žodį tiesa 

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

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

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

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

Šita trečioji pažiūra turi abiejų pirmutinių gerumus, 
nes ji pripažįsta, kad tiesa nepriklauso nuo mintijančio as
mens, o tiktai nuo daigtų. Ta pažiūra taip-gi pripažįsta, kad 
tiesa yra prote, o ne daigiuose, ir kad nešant išminties nebūtų 
nei tiesos. Ta trečioji pažiūra išvengia antrosios pažiūros 
klaidų, nes parodo, kad tiesų nesudaro protas sulig savęs, o 
tiktai prilygdamas daigtams. Ta trečioji pažiūra išvengia ir 
pirmos pažiūros klaidų sakančių, buk tiesa yra tarp daigtų 
esančių savaime, kuomet tiesa yra visuomet prote mintijan
čiame ar kalbančiame.

ir

JOHN KUCH1MSKAS
LIETUVIS ADVOKATAM

Ofiaas DldmlestyJ 
29 So. La Šalie Street 

Kambarį* 816 Tel. Central 8684 
Valandos: h ryto Iki 1 po piet

West Skies Ofisas 
2301 W. 22-nd Street

Kerte Leavitt St. Tel. Canal 2532 
Valandos: nuo 4 iki 6 po piet ir 

nuo 7 iki 9 vakare

Teisėjas Kobert, E. Crotve, Re
publikonu kandidatas ant Pavieto 
Advokato yra žinomas kaipo ge
riausias teisėjas, jo rekordas yra 
visiems kuomet jis buvo Teisėju 
Kriminal Court’o jis nusikaltu- 
siems visuomet uždėdavo didelę 
baime gi nekaltus išteisindavo.

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

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

Robert E. Crovve Non Partisan 
Lcague, headąuartcrs randasi 
Parlor B-8 Alorrison Ilotelij, Iš-

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 3149 Mo. Morgan Kt. 
Kertė 32-ro St.. Chicago, III.

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
Iki 3 po plotų, nuo 6 iki 8 valan
dą vakare.
Nedėliomis nuo 9 Iki 2 po piet. 

Telefonas Yards 687

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OfleaB Ir Gyvenimo vieta

8252 Sooth Halsted Street 
Ant viršaus Vnivrrsnl State Bank 

Valandos nuo 10 iki 12 ryto; nuo 
2 Iki 4 po pietų: nuo 7 ilcl ’ vak. 

Nedėliomis nuo 10 Iki . 
Telefoną* Tarda 2M4

v. .... . , , . rinkus toki žmogų jis padarys ti-
Šitų treciųjų pažiūrų pasilaikome ir mes tolymesmems G «elcailup- micste Chicagos, 

šios knygutės reikalams. Neprirodinėjame šitos trečiosios pa- k0 jr genaį peikia
žiūros teisingumų, nes kiekvienas prirodymas yra trečios tie
sos išvedimas iš dviejų seniau žinomų. Be prirodymų turime

pavydi Lenkams žinoti kas yra tiesa, idant toliaus galėtume prirodinėti kokia
įo. Tai jų pačių 

reikia pasakyti, 
džiaugsmas tuš- 

gsmų kuomet
ės karčiomis a- 

ip veikiai jie pra- 
ip veikiai bolševikai 

rutys Rusijų ir tenai
sugryž naujoji valdžia.

Kad bolševikai Rusijoje ne
visuomet valdovaus, yra aiš
ku. Ir jei tas aišku, tai dal
ai škiau gali būt žinoma, kad 
Lenkams nebus lemta naudo- 
ties visokiais karidoriais ir vi
sokiomis privilegijoiųis Rusi
jos plotuose.

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

Jis .sako, jog ta taika Rusų 
gautos akyse yra be vertės. Ir 

uomet bolševikų valdžiai 
us padarytas galas, tuomet 
ūsai su Lenkais turės rimtų 
įsiskaitymų. Jei kartais 

tuomet už Lenkijų stotų vaka
rinė Europa, turėtų užsilieps
noti visas pasaulis.

tvirtina, jog Lenkams 
s nepavydi laimės. Bet te- 

ie būna laimingi Lenkijos 
bežiuose. Tuo tarpu šiandie 

e yra pasisavinę dalį Ukrai
nos, kuone visų Baltgudijų ir 

filius plotus Lietuvos ir pa- 
s tikrosios Rusijos, 
į jie padarė pasinaudoda- 

bolševikų armijos susmuki- 
kuomet prieš tuos smar- 

ėmė pažangiuoti gen. 
*gel.
įjoji demokratinė Rusi- 
įk< Sack, nepasitenkina 

protestais prieš Lenkų
mus. Nes Lenkai kur 

kteslus. Bet iškalno pa-
Rusija rengiasi prieš 
ut-but kovon. Nes 
gali leisti Lenkams
Rusų. plotus, 
i ir aiškiai.

ko džiaugties Var- 
?erijalistams tais 
almėjimais. ”

Sauk

ji kur yra.
Tiesos pažinimo priemonės.

Žmonės gali pažinti daigtus savo jautuliais. Akys yra 
gražiausias jautulys. Jos mato daigtų spalvas. Ausys girdi jų 
garsus. Rankos pajunta kietumų, minkštumų, šiurkštumų, švel
numų ir kitas tos rųšies ypatybes. Liežuvis pajunta kartumų, 
saldumų, surumų, rugštumų ir t. t. Nosys užuodžia įvairius 
gerus ir blogus kvapus. Tie penki jautuliai vadinasi prityri
mo priemonėmis. Tai-gi prityrimas yra pirmuainis dalykas, 
kuriuomi gauname pažinti tiesų.

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

Musų jautuliai nesiekia praeities buvusios prieš mums už- 
gemant. Protas taip-gi negali manymu pasiekti, kas tuomet 
buvo. Bet senuosius praeities daigtus gali mums pasakyti, ar
ba r aštu pranešti, tie, kurie praeitije gyveno. Tolymuosius 
dabartije įvykstančius daigtus mes taip pat nepasiekiame 
nei jautuliais nei protu. Bet kiti žmonės gali mums pranešti, 
kų jie mato ir girdi. Taip mes nebuvę Lietuvoje patyrėme, kad 
Lenkai 1920 m. rudenije užėmė Vilnių. Tai-gi kitų pasakymas 
yra taip-gi priemonė patirti tiesai.

Tai-gi turime tris priemones patirti tiesai: jautulius, 
protų ir kitų pasakymų.

(Daugiau bus).

DIDELIS IŠPARDAVIMAS.
Vartotų Karų 

Vartotų Truck’ų 
Ateikite

Subatoj ir Nedelioj tiktai 
5.0 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

KDr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto:
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 Iki 8 vai. vakare.

MERGINA IŠĖJO KARAN.

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

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

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

Aš sesė Uršulė einu kariau
ti. Išsimokiau šauti, prisira
šiau prie Šaulių Sųjungos ir 
einu sykiu su vyrais. Kų ma
ne Lenkai namie draskys, tai 
tegul verčiau ant pozicijos 
nušauna. Žinote, mama labai

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

Uranu jau man bijoti priešų. 
Einu ir aš, sesutė, ginti tė
vynės. Palaimink mane sesutė 
miela ir švogeriau. Nenusigų- 
skile musų mieli: jeigu Dievas 
padės, tai kiaulė nesuės. Tam
stos bukite linksmus, ne
sirūpinkit apie mus...

RED. ATSAKYMAI.

Alumnei Chicagoje. ’
Apie Amerikos Lietuvių 

Dukterių kliubo vakarų pas 
mus jau buvo triskart į vaisia i 
rašyta. Stabdydami ginčus pa
sižadėjome daugiau straipsnių 
nedėti. Vakaro rengėjoms re-

rauda ir nenori leisti, aš vis- dakcija išreiškia pagarbų.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po niun.

4729 So. Ashland Avenue 
MpceijaUstas

DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ

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

> Telefonas Drevei 2880

—.. —...
Tel. Drover 7 042

ir. C. Z. VezeHs
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.'
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare 
4712 SO. ASHLAND AVENUE

arti 47-tos Gatvės Į i

J. P. WAITCHES » 
ATTORNEY AT LAW

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai. Vakarais 7 iki 9. 
Nedėliomis 11 iki 1.

J4509 S. Ashland Avė. Chicago, UI.
Phone Yards 1053 g

Phone Canal 257

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

MITGHELL AUTO CO.
Subatoj ir Nedelioj Tiktai 

Giedra ar lietus Išpardavimas 
prasidės 9:00 išryto. 
“Pardavėjas kuris kalba Jū
sų liežuviu”
P. S. Karus galima matyti 
prieš pardavinia 2328 Miclii- 
gan Avenue.

Atdara Vakarais

iiiniiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiiu
HcMd. 1139 Independence Blvd. 

Telefonas Van Borcn 294

DR. A. A. ROTH,
Ru.otis Gydytojus Ir Chirurgas 
Spesijallstas Moterišku, Vyrišku

Vaiku Ir visų chronišku Ugi,
VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 

pictU. 7—-8 vok. Nedėliomis 10—12 d. 
Ofisas 3354 So. llalsted KL, Chlengv)

Telefono* Drover 9698 
i'immiiiimiiiiiiiiiimmiiimiiiiiiiiiiim

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1821 So. Halsted Street

Valandos: 10 iki 12 ryto:. 1 iki 
po piet. 6 iki 9 vakare.

Dr. 1. E. MAKARAS
Lietuvy* 'Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Miehigan Avė., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare. 
Residencija: 10538 Perry Avė., 

Tel. Pullman 342
'šg

ANT PARDAVIMO

Baisus Prekių Numušimas!
“Progress” Vyrg Caveryhi Atpigintu

Gavome žinę nuo savo Atstovo Kaune, kad ten tuojaus 
reikia uždėti čevervkų fabrikų, ir tam reikalui tuoj tu
rime turėti 1,000,000.0(1 auksinų (apie $20,000.00), o ka
dangi mus pinigai sudėti į tavorų fabrikoj ir krautuvėse, 
tai turime tuojaus visų tavorų kuonogreičiausiai pa
versti į pinigus, kad savo užmanymų Lietuvoj galėtume, 
įkūnyti. Su tuoni tikslu surengėm per
10 Dienų Čeverykų Išpardavima nuo Spalio (Oct. 28 

iki Lapkr. (Nov.) 8.
Fabrikoj ir visuose musų krautuvėse. Kurie gyvenat ant 
vietos, nueikite nusipirkti į krautuvę arba tiesiog į fa
brikų, o kurie gyvenat toliaus, prisiųskite savo orderius 
laiškais, kurie bus rupesningai išpildyti.

Visiems yra žinoma kad musų prekės ant čęverykų 
ir pirmiau buvo mažiausiai du dolierins i it poros pi
giau kaip kitose pirmos klesos įstaigose, mat mes visus 
čeverykus patįs padarome ir milijonų svarbiam reikalui, 
tai prekės numušiem iki pat kaului! Ateikite gatavi 
pasipirkti arba užsiorderiokite laiškais dvi-tris poras. 
Džiaugsities. Štai kokios mus prekės laike išpardavio , 
per 10 dienų: ||
Kitur $15.00, mus buvo $12.00. dabar tiktai $10.00 
Kitur $13.00, mus buvo $11.00. dabar tiktai $ 9.00 
Kitur $12.00, mus buvo $10.00. dabar tiktai $ 8.00
Kitur $10.00, mus buvo $ 8.00. dabar tiktai $ 6.50
Kitur $ 9.00, mus buvo $ 7.00. dabar tiktai $ 5.50
Kitur $ 8.00, mus buvo $ 6.50. dabar tiktai $ 5.00

Užsakant laiškais, paduokite didumų (šaižų), ar 
juodus ar tamsiai rudus norite, ir ar mylite smailus, vi
dutiniškus ar bukus. Gerumų gvarantuojame, ir jei ne
tiks, atmainysime.

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

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

Fabrikos Antrašas:

PROGRESS SH3E MANUFAGIURING CO.
88—92 Spark Street, Brockton-Montello, Mass.

Krautuvės Randasi Po Sekančiais Adresais:
VVORCESTER, MASS. Kanip. Laffayette ir Millbury St. 
NASHUA, N. H. 10 High Street.
CHICAGO, ILLINOIS. 763 Milvvaukee Avenue.
CHICAGO, ILLINOIS. 3313 So. Halsted Street.
NEVV HAVEN, CONN. 894 Grand Avenue.
SOUTH BOSTON, MASS. 377 Broadvvay.
BROOKLYN, N. Y. 197 Grand Street.
BALTIMORE, MD. 702 W. Baltimorę Street.

AR TU NORI 5c CAR FARE

Gražus mūrinis namas ant 2 
luhu 4 ir 5 kambariai. Beis- 
mentas 7 piedu augščio. Žilu 
nknienu frontas ir graži yarda. 
Kaina $4,500.00.

Taipgi parsiduoda 6 kamba
riu Cottage. Mūrinis. Gas ir
Electric
$3,100.00

ir Vanas Kaina

G. PETKUS
Real Estate 

Loans & Fire 
Insurance 

3402
S. Halsted St. 
Chicago, DI.

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

Ar jus balsuosite už tuos žmonės kurie duos 5 oentu car 
farės arba ant vyru kurie pagelbos padidinti carfares.

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

Len Small, Republikonu kandidatas, jeigu bus išrinktas 
sirašys po aai bila. Demokratu kandidatas yra priešii 
Thompsono, Tractiau Plianui duodant žmonėms Sai 
ir gale operuoti karus po 5 centus car fare.

Toliaus bus County sudžios priederme ta klausima padėti 
ant baloto, kad žmones galėtu balsuoti už ji. Frank S. Rig- 
heimer, Republikonu kandidatas, jeigu bus išrinktas, ši klau
sima padės ant baloto, už tat kad jis remia ir pritaria Thomp
sono plianui 5 centu car fare.

States Attomey yra officialis, kuris gali padėti išlošti 
Thompsono Plianhi už 5c. car fare prie kompanijos trakcija 
Teisėjas Crovve, Republikonu kandidatas ant Valstijos Teisė
jo visa laika rėme ir rems Thompsono Traction Pliana ant 5 
centus car fare, ir jeigu liks išrinktas rinkimuose nėra abe
jonės kad jis pasistengs ta padaryai.

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

Ant Gubernatoriaus

X LEN SMALL
Ant Valstijos Teisėjo

X FRANK S. RIGHEIMER
Ant Valstijos Advokatas

X ROBERT E. CROWE
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Didelis Gramafonų 
Išpardavimas

Turime daugybę gramafonų, katruos 
reikia tuoj parduoti nuleidžiant 35% 
(procentą ir daugybę rekordų po 65c. 
Gramofonai geriausių išdirbysoių, garuan- 
tįloti ant 10 metų.

Užlaikome geriausius Bruns\vick Colum- 
bia ir Vietoto Gramofonus, kntrus par
duodame už žemiausias marketo kainas 
už casli ir ant lengvų išmokėjimų.

miiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiimiiimiimiiiiiiiiiiimiifiiiiiiiiiiiiiimiiiriiiimiiiiiiiiiii

Advokatai visu partijų, balsavimuose laikytuose The Chi
cago Bar Association, išrinko ir rekomenduoja tuos kurie 
pažymėti su X kaipo geriausius vyrus ant teisėju.

. ANT DIDŽIOJO BALOTO — PAVIETO TEISĖJO

Demokratu Repuhlikonu
X Francis X. Bušeli—B. F. Frank S. Righeimer 

Ant atskyrio judicial balloto — ant teisėjo Municipal Teisme

Ar Esi Prisirengęs
Del Blogu Laiku

Didelis pasirinkimas Įvairiausių rekordų, Ruskų, Pol- 
skų, Angliškų, ltalijoniškų ir t. t. Kataliogas knygų, 
rekordų, gramofonų, prisiunčiam kiekvienam dykai.

Nauji Lietuviški Rekordai. Kaina po $1 viepas.
Indainavo 31. Petrauskas.

4415 Piemenėlis ir Pavasaris.
4474 Mielaširdystė. Vai verčia laužo.
4272 Spragilų daina. Strazdelis.
3840 Ant Kalno Karklai Siūbavo, šia Naktele.
2358 Darbininkų Marselietė. Sukeikime Kovą.
2356 Lietuva Tėvynė Musų. Tikiai Nemunėlis Teka.
2392 Sveiki Broliai Dainininkai. Ko Liudyt Sveteliai.
4362 Pasakyk Mano Mielas Krašte. Indainavo Butėnas.

Komiški Rekordai.
4716 Laiškas Nuo Barbutės. Derybos.
4535 Jaunavedžio Pasiskundimas. Pas Tardytoją.
4475 Girtuoklio Metavonė Pasakos Stebuklai.
4237 Jonas šinikis. Maušo Kelionė.
4099 Jaunystės Atsiminimas. Referatas apie Nosis.
2343 Ant Vienos Galvos. Zuazu Maršas.
1248 Velnias Ne Boba. 2 dalys.

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

2998 Venecijos Mėnulis. Baloboo. Pox trot.
2883 Afghanestas. Mahomem. Fox trot.
3834 Lola šokis Ant armonikos.
2903 Bostono Maršas. Karvedžio Maršas.

Mažiaus kaip 6 rekordus kitur nesiunčtame už prisiuntimu mes 
apmokame.

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

Taupykite Piningus:
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir t.t. pas

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

arti Ashland Avė.
Cash ar ant Išmokesščiu.

SlMPLEl UN1VERSA1

Telefonas Monroe 2500
Krautuve atdara Seredomls Ir

Petnyčlomis Iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare.

Z\ ’

Dennis W. Sullivan 
Leo. J. Doyle 
James Donahue 
Frank H. Graham 
Edmund K. Jarecki 
Edmond L. Mulcahy 
James S. Mclnerney 
Francis Borrelli 
Joseph A. Graber 
William J. Lindsay

Samuel H. Trude 
William R. Fetzer 
Henry M. Walker 
William L. Morgan 
Joseph W. Schulman 
Asą J. Adams 
Robert E. Gentsel 
John A. Bugee 
Lawrence B. Jacobs 
George B. Holmes

ANT TEISĖJU MUNICIPAL COUT UŽPILDYTI VIETA 
A. A. PanteJis X Theodore F. Ehler—B. F.

Iškirpk šita ir pasiimk su savim kaip eisi balsuot kad ži
notum kur kryžiukus padėti.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

Meldžiu Savo Kostumeriyl
BISKĮ PALAUKT.

Jūsų užsakytas medus tuojaus bus] 
i pristatytas, nes ką-tik dabar parga-
• benau šviežio, nuo farmų. Kurie dar ]
I neturit tyro, gvarantuoto medaus}
• galit užsisakyt pas mus. Tenkių sva-j 
I rų viedrukas kaštuoja $1.95 su pri-J
• statymu į namus Chicagoj. Norin-1 
j tieji medaus kreipkitės šiuo adresu: t

STRYGAS & MILLER
• 3022 W. 4Oth St. Chicago, 111. j

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

Gerbiamieji:
Aplaikiau Rambino, kurį man siuntėte 

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

Prijėmęs kelias dozes, jis miegojo per 
visą naktį be prabudimo ir dabar jau 
nereikalaują daugiau užmigdymo liūlia
vimu.

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

Aš patariu visiems savo draugams 
vartoti šitą stebuklingą gyduolę.

A. K. Philadelphia.

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

Įnutildomas. Greičiausia, jis turi vidurių užkietėjimą ir nebus linksmas kol 
|nrgaus:

BAMBINO
. -uAterta Ste. ii—

Vaikai myli ji! Jie nori jo dauginus!
iTikrasai turi Bambino lėlės paveikslą ant pokelio. Neprijimk pamėgdžiojimų. 
Isoe. butelis vaistinyčiosc arba 6oc. su prisiunitimu, užsisakant tiesiai nuo:

F. AD. RICHTER & C0., Bash Terminai Blds. No. 5, BROOKLYN, N. Y.

Kurie gali ateiti Bedarbėj ar Ligoj?

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

Tu Jausiesi Kaip Namie Šiame Banke Nors Ir Nei Vieno Žodžio 

Nemoki Angliškai, Užtai Čionai Lietuviškai Kalbama.

PEOPLES
Bankas Ant Kampo 

47-tos Gat. ir Ashland Avė. 
Chicago

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.
Drauge mielas: Jei myli mus tai prisiųsk 

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

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

HIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllll!lll]|lieilllllll!IE!llfl(!lllllllllllllllllllllll
Phone Boulevard 491

Į Ashland Jewelry Music Store |
Speeijales «Columbia E 2 Grafa- S 

uola su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2 = 
Grafonola su 12 rekordų $56.50. 5 
Gašli ar ant išmokesčio. Naujausi lietu- = 
viski rekordai.

4537 So. Ashland Avenue 
Chicago, III.

Dideliame pasirinkime auksi
niai laikrodžiai, deimontai, žie
dai Ir kiti auksinai dalykai.

suiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

P. GONRAD !

LIETUVIS FOTOGRAFAS
3130 S. Halsted St., Chicago, III. |

Kurie gaunate paveikslus Iš Lietuvos S 
heatideliodami pasidarykite dauginus arba S 
didelius. Mes perimame senus padarome — 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių sklr- S 
tingų.

Traukiame paveikslus namuose, prie = 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 5 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge- S 
riausia. Phone Drover 6 869 S

*iiifmiiiimiiiiimiiiiimmimimiiiiiimmimiiii!ti:imimiiiiimiimmimiimiimir

PRANEŠIMAS
iiiiiimimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimimmiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiimiiiiimiiimii

MUSŲ DRAUGAMS!
Jogei nuo 1-mos dienos Lapkričio (Nov. 1920. Musu 
Ofisas bus perkeltas j nauja vietą.

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

Zolp ir Barčus
Senas Adresas 4547 S. Hermitage Avė. Chicago.

Tel. Yards 145

Hllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli:illllllllllllllllilllllllllillllllllllllillll!lllllllll|||||||||||||||||||

1 Amerikos Dovanos Kalėdoms
Savo Giminėms Lietuvoje

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

Pirmutinę Lietuvių Valstijinę Banką Amerikoje |

Metropolitan State Bank j
Kamp. 22 ir Leavitt gatves Į

Kapital. ir perviršis $245,OOO.oo 
Turi, daugiau kaip $1.600,OOO.oo |

VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po piet, Utarninkais ir | 
5 Subatoms iki 8:30 vakare.
E S
iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii imimiiimiHiiiiiiiiiimiiimiųiimimmiimiiiimimiiiimiiiiiH

^BBEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBE'BBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBS _ r / ■
š Pinigai į Lietuvą Į
■ ----------------------------------------------

NUEINA GREIČIAUSIAI IR TIKRIAUSIAI SIUNČIANT PER

Lietuvos Atstatymo Bendrovę ■
■ (LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION) 8
| 294 Eighth Avė., New York, N. Y.

Ši Bendrovė, turėdama savo skyrių (Branch OfficeJ Kaune, 
dastato pinigus tiesioginiu keliu, be jokių trukdymų ir sulig pigiau
sio kurso.

■ * • /
BBBBBBflBBBBBBBIBIBBBiail'flflflBIBBBBIflBBIIBBIflKllT.'

BIZNIERIAI GARSINKITES “DRAUGE”.
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KAPITALAS 

$200,000.00

SUKILUS

$25,000.00 | =■ |

X s

DIDELIS IŠKILMINGAS

BALIUS
Rengiamas

I Dr-ste Šv. Jono Evangelisto 1
= iiiHuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiisiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiimiiitiii S j

= s Nedelioj, Spalio 31,1920
(SKURDAS LIETUVOJ

Šimtai žmonių miršta kasdiena nuo skurdo. Kiekvie- 
x nam jie yra artimi, brangus, Universal Staae Bankų x
E kiekvienam patarnauja persiuntime pagęlbos greičiau- =
S šiai ir teisingiausiai. =SS1

DABAR SIUNČIAMI PINIGAI PER MUSŲ BANKA Į 

PRISTATOMI UETUVON l 25 DIENAS.

Pristatinia ir čiclybę pinigų gvarantuojanie — Dabar kaip tik laikas X 
sušelpti — Kalėdine Dovana giminės Lietuvoje. Nelauk. Tuoj kreip- X 
ki» j musų banka. Iš kitų miestu siunskite mums Doleriais, o mes E 
aplalke pasiiuisime Lietuvon auksinais pagal dienos kursą ir prisiun- X 
sime kvitas. Didžiausias ir stipriausias Lietuvių Valstijinis Bankas E 
Amerikoje. Padėtus pinigus galima atsiimti ant kiekvieno pareika- X 
lavim^f Moka 8-čio nuošimčius. Jeigu dar neturite bankynes knygų- X 

jAgversal Stale Bankos, tai nelaukite ilgiau. — atsilankykit ir ~ 
s'^^^ž.uiktt su mumis, nes tvirtumas ir saugumas bankos užtikrintas. X

Turtas virš $2,600,000.00 |
įtomis ir Utarninkais Bankas atdaras visa diena 5 

iki 8:30 vakare. =

BANKOS VALDYBA:

Joseph J. Elias, Prezidentas,
\Vm. M. Antonisen, Vice-Prezidentas ir Kasierius,

J. J. Krasovvski, Vice-Prezidentas, X
S. V. Valaneliauskas, Ass’t. Cashier. X

RSAL STATE BANK I
fTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. |
liiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiimiimiiiiiiimmiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiimT

Ant Union Avė. ir 18-tos Gatvių 
= Pradžia 6 vai. vakare Įžanga 25c. Ypatai x

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti, nes prie gra- | 
š žios muzykos galėsite linksmai pašokti ir gražiai laika x 
- praleisti.
| Visus kviečia KOMITETAS.

Tiiiiiiiimiimmiiiiiiiiiimiiiiiiiimyiiiiimimiiiiimimimmiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiim
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'OS PREKYBOS IR PRAMONES I
BANKAS

ir jo skyriai
Vilniuj Panevėžy] Šiauliuos Raseinius

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

ŲRĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi 
s nigus L. P. P, Bankan. Ten gausi 
- 7% padėjus 2 metams

X

5%
3% neapribuotam laikui.

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie nusidė
si jimų banke duoda Banko agentūros vedėjas
1 M NARJAUSKAS
| 747 BROAD STREET, NEWARK, N. J.

liiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiKHiih

PRANEŠIMAS
Lietuvos Visuomenei

Kad (Lietuvos Vyčių Paskolos ir Taupymo Bendrovė) 
Pradės (nauja Serija numeris 23-čias) Panedėlyje 4-ta

d. Spalio š. m.
Del platesniu informacijų kaslink taupinimo piningu, 

atsilankykite ant susirinkimu kurie atsibuna kas Pir- 
madienyj nuo 7:30 vai. vakare iki 9:00 vai. vakare, Šv. 
Jurgio Parap. svetainė prie 32 PI. ir Auburn Avė.
Jurgis Žakas, Pirm. 

IMU; W. 33rd St.
Antanas Overlingas, Kašt. 

3201 Auburn Avc.
V. W. Kiitkauskas. Adv.

812 W. 33rd St.

Ši Banka Yra Jums
Atidarykite accounta su šių stiprių Valstijine Ban
ka apsaugokite savo pinigus nuo ugnies ir vagių. — 
Pridėk prie jų reguliariai Šipkortas j Europą. Pini
gai siunčiami į Europą. Apsaugos Vaultai.

VALDYBA
Tltomas J. Healy, Prezidentas

Edvvard R. Lttatnger V lee-Prezidentas
Andrew H. Wolski, Kasierius

George Kalseh, Asst. Kasierius.

PATARIMO KOMITETAS.
italpli Van Vccten, V. Prez. Cont’l. ir Com’I. Nat’l. Bankos. 

Thomas E. Wilson, Prez. VVIlson A Co.
Abel Davis, V. Prez. Chicago Title ir Trust Comp.

Southivest Trust and Saving s Bank
35-th Archer and Hoyne Avės.

) Turtas Suvirs $3,000,000.00

At<lara\ Utarninko ir Subatoa vakarais nuo 6 iki 8 valandai •,

___________________________________________ ___
k ’ ' t

PALAIKYSITE CONG. A. J. SABATH 
Jo Patarnavimas žmonėms Kongrese Duoda Jam Teise Būti

Vėl Išrinktu.
I

Lapkričio 2-ra, balsuotojiai 5-to Congressional Distrikto tu
rės proga išrinkti Kongresmona A. J. Sabatb į Kongresą, ku
ris teisingai pirmiau pasitarnavo netik savo žmonėms bet 
ir visai šaliai.

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

Penktame distrikte randasi didesne puse ateiviu jis jiems 
praeijusiose laikuose yra pasitarnavęs aai-gi išrinkus ji vėl 
beabejonės pasitarnaus. Konaresmonas Sabatb yra didelis už
tarėjas liuosas imigracijos, taigi dabar ypačiai jis reikalingas 
kongrese. Lai ši šalis būna liuosa kiekvienam į ja atvykti.

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

I vėliavas tegul kreipiasi tuojaus pas:
į PAUL P. BALTUTIS, 901 W. 33rd St., Chicago, III. ■
Į Prie Šv. Jurgio Bažnyčios ant Bridgeporto *
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| Siuskite Pinigus į Lietuvą
I

I

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- 
shingtone.

Iš kitų miestų norėdami siųsti pinigus Lie
tuvon arba pirkite "cash” prisiųskite “Mo
ney Order“ arba čekį musų vardų, ir mes 
gavę tuojaus pasiųsyme pagal tos dienos 
kursą. Važiuojantiems Lietuvon parūpiname 
j asporths ir laivakortės.

į Lithuanian-American Commercial Bureau Į
| 117 North Dearborn Street Chicago, III.

Room 615B
Ofisas atdaras nuo 9 vai. ligi 5 po pietų.

I1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIR

ŠIADIENĄ — kol dar nevelu - pa
siųsk Kalėdoms pinigų savo tėvu
žiams Lietuvoje.
Geriausias patarnavimas - Pigiausios kain.

Ateik šį vakarą.

Pinigai siunčiami į Lietuvą 
ir visas dalis pasaulio.

Laivakortes ant 
visų linijų.

Central M anufacturingj^ 
District Bank
1112 West 35th Street

Turtas virš $6,000,000.oo 

A STATE BANK

Atdara Panedėlio, Seredos ir Subatos vakarais.

LIETUVIAI Važiuokit Tiesiog i LIETUVĄ
Kaina i Eitkūnus $106.70 

“ Liepojų $145.00
Pasportus parūpiname greitai ir atsakančiai. Pinigus siunčiame pagal Dieno: 

Kurso, o ant sumos virš $1,000.00 dar pigiau.

Šimtai žmonių išvažiavo per mus ir visi pasiekę Lietuva laimingai.

A. PETRATIS
fnlli Ilk

-Z

S. L. FAB1AN

EUROPEAN AMERICAN EUREAl
A. PETRATIS ir S. L FAB1AN Vedėjai.

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

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiyl■ ._
Kokią Kalėdų Dovani
Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon*

Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana!
Tai gi nieko nelaukdamas tuojaus pasiųsk savo seniems tėvukams, brolukams, s 

sutems ir giminėms kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagęlbos. Tau tie keli doli 
riai nieks, o jiems didele pagelba ir džiaugs ma suteiksi.

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

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

Važiuojantiems Lietuvon pampiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentj 
teisingai ir sąžiniškai. Už darbu garantuojame.

Lithuanian Sales Corporation

|
I

Main Office Chicago Braneh Office
414 W. Broadway 3249 So. Halsted St.
So. Boston, Mass. Tel. Yards 5693 Chicago, Iii.

VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare. Utarninkais, Ketvergais ir Subatom 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.
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LIETUVIAI AMERIKOJE.
2. ST. LOUIS, I’rL.

Spalio 16 d. musų kolonijon 
buvo atsilankęs su prakalbo
mis atstovas Kūdikėlio Jė
zaus Dr-jos iš Kauno p. Jo
nas šeškauskas rinkdamas au
kas našlaičių prieglaudai. Sa
vo prakalboje jis nupiešė g*y-j monstracijoj.

rengti detnom'.racijos, tat pri
sidėkime prie kitų kolonijų. 
Važiuokime Spalio 31 d. visi, 
kas tik galime, Chicagos Lie
tuvių demonstracijon ir pakel
kime savo balsų. Tegu toje 
dienoje nelieka namie nei vie
no galinčio dalyvauti toje de-

venimų Lietuvos našlaičių ir 
kokia ateitis jų laukia. Ragi
no visus prisidėti su parama, 
ypač šiandie, kada mus prie
šai, Lenkai, kėsinasi ant Lie
tuvos.

Jo kalba visiems patiko. 
Nors žmonių neperdaugiausia 
b^vo, bet aukų našlaičiams su

kta nemažiau kaip kitose 
unijose.
miau telpa aukotojų su

rašąs :
Agota Sabutienė ir Marijo

na l’etravičienė po $10.09.
Po 2 dol.: B. Buksienė, B. 

Zimuntienė, S. Ivanauskas.
Po 1 dol.: J. Rutkauskienė, 

M. Jurgelaitienė, A. Mozurie- 
uė, B. Stankienė, M. Grinienė, 
K. Gadeikis, A. Kinis, I). 
Raukas, P. Bagdonas, J. Klei- 
nauskis, J. Grimaila, V. Ber- 
žanskis, J. Prunskus,- M. Mi- 
kalojunas, J. Bilevičia, K. Tu- 
mosa, J. Kiseriauskis, M. 
Martišius, K. Kelmauskis, J. 
Velikis, J. Mikėnas, J. Mika- 
ločius, K. Kinderis, K. But
kus, J. Bendikas.

Smulkiomis $2.10.
Viso labo $53.10.
Aukas paėmė p. J. šeš

kauskas.
Klaidos atitaisymas.

Tuojaus po surinkimui au
kų publikai buvo paskelbta, 
kad surinkta $63.10. Išsiskirs
čius perskaityta pinigai išnau- 
jo ir rasta $10.00 mažiaus ne
gu buvo publikai paskelbta.' 
Tai-gi apsirikta skaitant pir
mų syk.

Juozas Blažys.

MELROSE PARK, ILL.

Melrose Parko Lietuviai tu
rėtų sušaukti dar viešų susi
rinkimų visų Lietuvių ir iš
nešti protestus prieš Lenkus. 
Tuo tikslu turėtų pasidarbuoti 
mus draugijos. Tat-gi sukrus- 
kiine, nes' tėvynė pavojuje. 
Taip-gi nei viena draugija ne
turėtų atsisakyti paaukoti iš 
savo iždo paminėtiems tiks
lams.

Tat visi darban.
P. M. Valuckas.

ATSIŠAUKIMAS.

Musų miestelio Lietuviai la
bai susirūpinę tėvynės, Lietu
vos likimu. Daugelis aukoja 
Lietuvos Raud. Kryžiui ir 
Šiauliams. Kai-kurios moterys 
ir vyrai eina per namus rink
dami aukas. Gaila tik, kad ne
visi tam prijaučiu. Tie nežino, 
kad teikimas .pašelpos bro
liams vėliau gali būti pervėlu. 

urime viską mesti į šalį, o 
somis jiegomis gelbėti tėvy- 

ę. Einant per namus, kai
tinę aukoja tik po kelis cen- 

tiu^Tai gėda! At-gi negalime 
visi įneš paaukoti dienos ar 
dviejų dienų uždarbio? Kaip 
vyrai, taip ir moterys turėtų 
tai padaryti. Mes nepavargsi- 
me.del tos aukos, o tėvynei 
bus didelė parama, nes tūks
tančius sudėsime. Tada ir 
priešai lengviau bus nugalėti. 
Daug pinigų mes bereikalo 
išleidžiame ant visokių niekų. 
Sutaupykime ir atiduokime 
L. R. K. arba Šiauliams, o pa
matysime, kad bėgs Lenkai iš
Lietuvos.

Atidėkime j šalį visokius 
pasilinksminimu* ir kitokia* 
pramogas,o eikime gelbėti mų* 
laisvę. Nors nedaug čia gy
vena Lietuvių ir negalime su-

Lietuvos Nepriklausomybės 
Šalininkų Sąjungos.

(L. L. Sargų)
Į kuopų viršininkus, narius ir 

į plačiąją visuomenę:

Gerbiamieji Lietuvos Nepri
klausomybės rėmėjai! Musų 
tėvynė atsidūrė dideliame pa
vojuje, musų broliai už jūrių 
galvas guldo gindami tėvynę. 
Sūnus ir dukterys 'Lietuvos! 
Ar-igi ramiai mes žiūrėsime 
j skriaudžimų Tėvynę ? Be abe
jonės, pasakysite, kad ne.. Tad 
visi kaip vienas stokime j>a- 
gelbon tėvynei sunkioje jos 
valandoje visokiais mums ga
limais budais.

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

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

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

Liet. Nepr. Šal. Sąjungos 
C. Raštininkas,

V. A. Kerševičius,
948 Nortli Main Avė.

Scranton, Pa.
P. S. Pil. A. Strupas aukoja 

per L. Misiją šilkinę Lietuvos 
vėliavą tai kuopai arba drau
gijai, kurį surinks daugiausia 
aukų Šauliams. V. A. K.

RIGHEIMER DIDELIS RĖ
MĖJAS IR UŽTARĖJAS 

5 CENTU FARE.
Yra trys geros priežastis kodėl 

Frank S. Righeinicr turėtų būti 
išrinktas. Jos yra: Kad jis yra 
(’hicagietis.

Kad jo ilga praktika teisimo 
eourtuose, ji padaro pilnhi atsu
kančiu ir tinkančia užimti vieta 
Pavieto Teisme.

Kaipo užturėtojas balsu jis duo
tu teisinga atskaita Majoro 'fiionip 
šono 5 centu trakeijos p! ano.

Gimęs 1880.
Mr. Righeimer gimę 1880 me

tuose, namie kuris stovėjo ant 
kampo Union ir Liberty gatvių 
kur jo tėvas turėjo tuomet gro- 
cerne. Jo motinos vardas iš namu 
buvo Luey Stahl, jos tėvas turė
jo rakandu krautuvė anl Blue 
Island Avė., arti Halsted Gatves, 
dar prieš ('hieagos agni Jaunas 
Righeimer gavo savo mokslą Chi
cagos viešiose mokyklose lankyda
mas Garfield Mokykla ir John 
Marshall High Sehool.

Vėliaus jis dirbdavo ir lanke 
kolegija. Mr. Righeimer per vie
nuolika metų buvo advokatas Fo
rest Park ir Maywood, gi Melrose 
Park ir River Forest jis buvo ve
dėju speeijaliu assessmentu.

Kaipo Pavieto Teisėjas Mr. 
Righeimer jis vestu visus speeial 
assessment easus pats.
Pilnai remia 5 centini Fare.

Mr. Righeimer pilnai remia 5 
centini fare ir darys kas lik bus 
galima kad įgauti ji atgalios

PIRK ČIONAIS NAMA.
Jeigu jus norite padalyti leng

vai pinigų ir gyventi linksniai tar
pe Lietuvių, kur grinas, cistas o- 
ras ant lauku, labai puiki vie
ta ir smagi? gyvenimui, tai pir
kite šiuos namus.

CICERO, ILL.

Sekmadienyje, Spalio 31 dk 
Šv. Grigaliaus G ied uorių dr- 
ja vaidins “Kastutę”, įšv. An
tano par. svetainėje.

Pr.

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS
,»j.,

i PUIKUS TEATRAS IR BALIUS I
j LIETUVIŲ DAILĖS RATELIO į

Statoma Scenoje Penkiuose Aktuose Drama — Tragedija
1 ‘ VEIDMAINYSTE IR MEILE”

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

Pradžia 5.00 Valandą po Pietų
| GERBI AM ĮĖJI IR GERBIAMOSIOS!

Visi yra kviečiami į šį Iškilmingą Balių ir Teatrą, iš apielinkės Lietuviai ir Lietuvaitės, vaikinai 
= seni ir jauni, be skirtumo atsilankyti, o pilnai busite užganėdinti, nes tas teatras bus vienas iš puikiausią teatrų.

Nepamirškite, kad tas veikalas yra pirmą kartą lošiamas Chicagoje. Tai-gi esate visi kviečiami koskaitlingiau- 
5 šiai atsilankyti į vieną tą gražiausį vakarą. ' • Kviečia visus L. D. R.
niiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii iiiiiiiiHiiiiimiiiiiiiiiitiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin]

1-inas ti kambarių puikus namas 
su 5 lotais puikiai aptvertas, dau
gybė visokių fruktų medžių, po 
visa yarda, geros barnes dėl lai
kymo karvių ir paukščių. Kaina 
tik $5,500 galima pirkti ir su vi
sais gyvuliais ir paukščiais.

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

CHIBiRBBKBKHI IBI įmei

ir merginos,
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Turime ir daugiau puikių namų 
toj pačioj vietoj ant So. Sides. 
Kur galima pirkti su visais pauk
ščiais karvėms ir t. t. arba maino
me ant namų į miestą. Atsišauki
te tuojaus pas

S. SLONKSNIS,
3357 So. Halsted Blvd. 5009

• •
Telefonas Boulevard 9199

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS

3331 South Halsted Street
Valandos: 9—12 A. M.

* . 1—5; 7—8 P. M.

iiftiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifintiiiMVfimiiiiiiiiiiiiiiiiiii) iiimiiiiiiiiiimimiimiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiimimimmiii

K.ORONA Ferrated
BITTER VYNAS

APVAIKSCiūJIMAS IR BA'
Z X ’ • __

Simano Daukanto Draugijos

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

MILDOS SVETAIN
Halsted Str. tarpe 31-mos ir 32 ros

-------------------į

Kviečiame visus be skirtumo kaip jaunus ir senus ant šio musų iškilmingo vakaro, šitas vakaras yra) labai svar
bus nes bus paminėjimas Simono Daukanto Gimimo dienos. Taigi visi kviečiami- kaip draugijos taip i^kliuhai ir 
pavieniai atsilankyti, o mes atsilankančius svečius kogeriausia užganėdinsime įžanga visai pigi

Po valgini neužmiršk, kad perinu
sias vaistas tavo skilviui yra EATO
NIC. Prašalhia visus nesmagumus 
siu irškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėgftHi vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorius.

įKUisiinmiiiKH: ’RimiimiiiiiiiiMniiiiii
=Tel. Canal 257 =

Į DR. G. K. KLIAUGA i
= DANTISTAS

1739 So. Halsted Street
~ Chicago, III.,
SgVaJand.: 9—12 rytą, ir 2—9 vak. S
:t1l3IIE!illl9lll>t1!llimilt1llllllllllllllllllllll
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Dr. A. L. Yuška
1900 S. Halsted Str.

Tel Canal 2118
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas 
2811 W. 63rd Str.

Tel Prospect 3468.

Tai geriausias laxatyvis tonikas ir vaistas dėl viduriu., Ypač geras Iron To- 
| nikas, dėl Pala ir kraujo nusilpnėjimo.‘Gauk buteli šiandien. Visose vaistinėse. | 
| Arba rašyk.
Į BOEESLAW R. KOZLOWSKI LABORATORIES 4755 So. Loomis St. Chicago, III. |

Kviečia S. D. Dr.
įsaai1

IIIIIIIIlIilIlIlIlIEIKIlIEIIIlllllllllIllllllllllllllllllllllilIlIUIIIItllillII IiillIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIiEllilIlIlilIlIhItlIlIlIliimilimiIilIlIlIlIlįl \

1 Vakaras su Perstatys
E iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiHiHiiiiiiiiHiiiMiiiiiiiiiiiiiiiitiiiuluuiiiiinmiliHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiimiį 
| ŠVENTO ANTANO PARAPIJOS CHORAS PO GLOBA ŠVENTO GRIGAI

Stato scenoje ‘ ‘ KASTUTĖ' ’
S Dviejų Veiksmų Trijų Paveikslų DRAMĄ Su Dainomis Orkestrai Pritariant 

NEDĖLIOJ. SPALIO 31, 1920
ŠV. ANTANO PARAP. SVET. ant kampo 15 ir 49 Ct., Cicero, IU. Pradžia= S

kviečiame visus kaip jaunus taip senus ant virš minėto vakaro, nes'turėsite p-ogą pal 
mokinantį perstatymą, ir išgirsite skambančių jausmingų dainų eu orkestrą p. A. S. I< 

šioje kolonijoje pirmą syk statomas šis veikalas, taigi patartina nepraleisti šios proį
šieji gailėsitės.

Po perstatymų bus šokiai. Jaunimas galės linksmai pašokti, nes' gera orkestrą gros.
Virš minėto vakaro pusė pelno skiriama parapijai. PASTABA: Tikletus galima gauti iš|

pas choro narius ir Darbininko krautuvėj. širdingai visus kviečia. RENGI
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiainiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiii

•Z

. DR. S. BIEŽIS.
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

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

Tel. McKiniey 4988

Telefonas Pullmnn 8158,

Dr. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

10801 So. Miclilgan Avcnue 
Košdami, III.

VALANDOS! S ryto Iki 9 vakare. 
*Tel. Pullmnn 342 Ir 8180.

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOnS

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgus 
Perkelia ofisą | People Teatrą 

1816 W. 47th St. Tel. Boul. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 6 Iki 8 
' vak. Nedėl. 10 iki 12 ryta. 

Res. 2914 W. 43rd Street.
Nuo ryto iki piet.
Tel. McKiniey 263

3^

PRANEŠIMAS.
Siunčiame piningus Lie

tuvon, prisiuntimus užtik
rintas.
Inšuruojame nuo ugnies, 

namus, rakandus ir auto
mobilius.
Parduodame namus, sko

liname piningus.
Evaldas & Pupauskas

840 W. 33rd St.
Yartdfet&MO •

fiDr. 0. VAITUSH, 0. D.
1.1KTIVIS AK1V SPKCIA1.ISTAS

Palengvina visų akių 
tempimą kas yra 
priežastimi skaudė
jimo Kalvoa. svaigu
lio, aptemimo, ner- 
votumą, skaudančius

ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys, 
katerakto, bemiegio; netikras akis lndedam. 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma* . 
šiaušias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin- , 
gai, toli ir eiti matantiems pagelbėta. 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 Drover !WW0.

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

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir 
Akušeras.

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

S. D. LACHAWICZ
LIETI’VYS GRABORHJ8

I
 Patarnauju laidotuvėse koptgiauaia. Rol-I 
kale meldžiu at et Saukti, o mano darbu| 
busite užganėdinti.

2314 W. 23rd PI. • Chicago, Ill.| 
Tel. Canal 2199

Phone Canal 1678
Notary Public

JUSTIN MACKIEWICZ
Real Estate

Loans, Insurance & Foreign 
Exchange

2342 South Leavitt Street 
Chicago. III.

Siunčiu Pinigus į Lietuvą 
pagal dienos kursą.

•a
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INDIANA HARBOR, IND. LIET.
DEMONSTRACIJA!

Prieš Lenkų Veržimąsi Lietuvon

Nedelioj Spalio 31 1920 m.
Victoria Teatre, 3525 Cedar St. 

Maršavimas nuo Šv. Franciškaus Liet. Parapijos.
Prasidės 1-ma vai. po pietų.

Kviečiame Ex-Kareivius su uniformoms ir visas apie
linkės draugijas kaip West Hammond taip ir Kast Chi
cago ir pavienius dalyvauti minėtai Demonstracijai,

Puikus Balius
---------- ------- Parengtas -----------------

Draugystės Leb. Gv. D. L. K. Vytauto
■ ■ - - ■ 1-mos Divizijom Kaltelių ant BrhlgciM^rto

t
Kuris bus \• \

Nedelioj, Spalio (October) 31 d., 1920 

šv. Jurgio Parap. Svet., 32 nd Place ir Auburn
Pradžia 8:341 Valandą Vakare

Avė?

Nuoširdžiai užprašome visuomenę atsilankyti ) musų Bulit;. ne J 
bus gražiausias Balius šioj apylinkėj ir svečiui atsilankę bus tikroj 
užganėdinti. ’

Kviečia KOMITETĄ-

j V. W. RUTKAUSKAS B
ADVOKATAS '

Ofisas DidmiestyJ:
29 South La Šalie Street

Kambaris *24 
■ Telefonas: Ceatral 6390

ĮiiirniimimiiiiiHmiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiNiiiiiiiiiiiiiimiiiiiHiiiiK < <iii|

Jaunosios Birutes Iškilmingas,

Koncertas!
Po globa S. L. A. 208 Kuopos

Ant naudos
LIETUVOS NAŠLAIČIŲ 

Nedėliojo. Spalio (October) 31 d., 1920 Mj
Pradžia T vai vak.

Liberty Hali, 3000 So. Union Avė., kampas 30,
Kviečiame sknCIngai atsilankyti ant šio koncertu, ku 

a-tš'jypatingal ’ gr. pų»-eolo. dnet.ų, .irtęklemufi.ių ir tt. .Choru:

h < < > 111 k < i. i j



KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

-------
Pirmadienis. Lapkr. 1 d., 

VISI ŠVENTIEJI.
Antradienis, Lapkr. 2 d., 

Bv. Uždusinę diena.

H1CAG0JL
TON PARKO LIETU

VIAMS.

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

Atsišaukite
3249 So. Halsted Street

fto.i ('hieugos Lietuvių 
racija. Tai protestas 

iiiiĮMuijalistus Lenkus, 
fricluisius mus sostinę Vii- 

ir lendančius da giliau 
tavos žemėn. Rytoj Cliica- 

Lietuviai, nežiūrint prie 
partijų kas priklauso, 
|s gatvėn ir pasipuošę 
įiis bei Amerikos vė-

uaršuos 7-tli Regi 
svet.
jidės 12:30 po 
Jus 1 vai. Tat 
ąrf^Parko Lie 

ant 
'i

caaalikų, tau li
tų ir kitų, ka< 
vių, suseikime 

visiems ^larodykim, kad 
mes, Lenkiamu užsimojus ant 
Lietuvos, esame vienos min
ties žmonės. U

Kom.

Vi lki FAKMA
40 akriu bo trlobų Michigan Vai. 

labai gerojo vietoje. Galima pirkti 
ant Ifunokesčlo.
Francis Klbort ICooiu 015

117 N. .Dcarlgti-ii st.

RAk.\NI»V IŠPARDAVIMAS.
Beveik uždyką, 3 č.inotų Parlor Se

tas 1 ’honogralas. Divonai, Valgomojo 
kambario miegamojo kambario ra
kandai taip geli kaip nauji.

Atsišaukite
5221 Michigan A ve Ist Apt.

Parsiduoda bučerne ir grocornc 
geroj vietoj Brighton Parke. Turi bū
ti parduota trumpu laiku, priežastį 
patirsite ant vietos. Atsišaukite j

“Draugo’’ Adniinastraciju 
2334 So. Oakley Avenue

K. N.

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

060 W. 36 Street

2 lotai ant 63rd S. arti Campbell Av.
už $5000.00 verti $9000.00. Tame pa
čiame bloke nori $4500.00 už pačius 
lotus. 6 3rd St. bushiness gatve kuri 
turi didžiausia ateiti.

Kas pirks tos dų lotų ir palaikis 
motus lengvai uždirbs $4000—$5000 
dolierių. Savininkas išvažiuoja j Cali- 
fornia. Keikia tiktai inešti $2000 dol. 

' Pirk šiandienų ryto bus parveini.
FRANCIS KIBORT Room 615 

117 North Dearlmm St.

tiri susliti an 
,44 gatvių. Vi

IŠ WEST ŠIDES.

! Visi, neišskiriant nei vieno, pri
valome imti dalyvumą demonstra
cijoj.

H|>s draugijos ir kuopos su- 
ant 23rd PI. ir Oakley Av. 

vėliavomis. Visi būtinai 
le vėliau 12,:30 vai po 
grimas prasidės lygiai 

piet.
( demonstraciją!

K riečia Ko »i isija.

ANT PARDAVIMO.
Mūrinis namas, 4 flatai,. šil

to vandens šiluma. Renda $125 
j mėn. Prekė $11,000.

Mūrinis namas, 3 flatai, šil
doma pečiais, moderniškds. 
P<rekė $7500.00.

2 nutriniai namai, 4 flatai, 
šiluma F. H. moderniškas, ren
da $110 j mėn. Prekė $10,500.

Atsišaukite 
Evaldas & Pupauskas

840 W. 33 St. Yards 2790

cfuvos vaka- 
’agos Lietuvių 
„ Spalio 31 d. 

ami susirinkti
učio svet., 1732 

Valdyba.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tau
tiškas Kliubas šiuo praneša, kad 
visi nariai imtų dalyvumą prote
sto demonstracijoj Spalio 31 d. ir 
kad visi 1 vai. susirinktų ant Au- 
burn avė. ir 33 gatvės. Malonėkite 
laiku susirinkti, kad geriau galima 
butų susitvarkyti.

Valdyba.

Dr-jos Apveizdos Dievo No. 1 
[isi nariai turite pribūti Sekina- 
įenj, Spalio 31 d. Dievo Apveiz 

parapijos svet., 1 vai. po pic- 
iš kurios maršuosime į 7tli 

tinient svetainę. Katrie nepri-
jte. busite žinomi ir papeikti.

Valdyba.

draugijos Šv. Vincento Fere- 
ant Town of Lake, visi na- 

yra kviečiami susirinkti sek- 
ladienyj. Spalio 31 dieną, 1 va
ju lą po pietų Šy. Kryžiaus pa

bijos svetainei/ Visi turi pa
nti drAidgljos ženklelius, nes 
yuyirfmie demonstracijoj prieš
(nj briovimąsi Lietuvon.

./. Klimas, pirm.,. 
d. Lryvuyaris, rast.

4G45 Šo. VVood St.

|io 25 d. laivo speeijalis su
las šv. Petronėlės dr-jos 
fgio par. vet. ILidgeporte. 

dalyvauti Chicagos Lietu- 
pnstracijojf, kuri įvyks

d.
rėš Imtinai, be pasitei- 

ivalo susirinkti Šv. Jur- 
[et. 1 .30 po pietų. 
rKolrito Klimiene,

Si (’hieago. III.

[Elzbietos nepaprastas 
HVvks šiandie. Spalio 
||ą vakare, šv. Kry- 
į*ta i nije.
kviečiu Imtinai su

Vrnckcvilienf.-

Saugok akių regėjimą

Kada kankinies dėl galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil
uetą skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tat reiškia, jos pri
valote kreipties j manę klausti 
patarimo dėl jūsų akių: mano 
20 metų patyrimas sutelks 
jums gerlausj patarnavimų dėl 
Akių. Ausų. Nosies Ir Gerklės 
Eigos gydoma speeljnllsto,

W. F. MONCRCFF, M. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ SPEC1JALISTAS 

1801 S. Ashland Avė., Chicago. 
kertė IStos gatvės; 3-člos lubos

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PEATT’S aptickos

Tė mykite mano parašų. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 d.

A. PETRATIS S. FABIJONAS

A. PETRATIS & C0.
Mortgage Bank

REAE ESTATE—INS FRANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus, Parduoda 
Eaivokones 

NOTARUI SAS
«»» W. R5th Str. Chicago. III. 

Teli-phooe Itnulevnrd flll

Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
Lietuvis Dentistas

►2201 West 22-nd * So. Ecnvitt Sts.
Chicago.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ

OKYXLA
Mokinama: aagllkgoa Ir llatuvyškoa 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewr1tlng. pirklybos tsl- 
sių. Suv. Valst Istorijos, abelnos tsto- 

■irijos, geografijos, /politikinės ekono
mijos, pilietystės, de.ll lar skystės

Mokinimo valandos: nuo t ryto Iki 
4 valandos po pistų; vakarais nuo • 
Iki 10 vai.
3106 So. Halsted St., Ohic&go.
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Amerikos Darbininkai
gali padėti prie palaikymo darbo ir industrijos 

balsuojant už Harding ir Coolidge
Musų darbininkai vyrai ir moteris žino kad karinis-lėba- lutiška priverčenčia pareiga” kad į? esti darbo teisės diktuo-

vimas jau pasibaigė ir kad reikalavimas darbininku pradeda 
mažėti. Jau dabar randasi daugiau vyrų negu darbu. Ko dar
bininkams dabartiniu laiku reikia tai valdžios kuri turėti pa
sitikėjimą visos šąlies ir kuri tiki į policies 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 buvtyiiųrbo partija ir už dar
ba visuomet stoja. Atsižvelgiant į istorija rasime kad jie vi
suomet yra apsaugoje Amerikoniška darba. Taip kaip tapo pa
liuosuoti juodukai , pietuose taip tapo paliuosuoti ir i isi darbi
ninkai nuo mažu algų. Nuolatinis darbas su augščiausiai mo
kamomis algomis tai. tikslas ir rezultatas Republikonu tarriff 
policy. Beveik visi pagerinimai darbininkui gerovei šalies ar 
valstijos yra tai darbas Republikonu partijos.

Tūkstančiai ir tūkstančiai musu darbininku vyru ir moterų 
kurie yra pastojo piliečiai paskutiniais laikais ir t isai gal ne
žino šių dalyku. Tegul jie pasiklausia tu kurie yra čionais ap 
sipaž nę ir jau seni piliečiai jie suteiks jiems reikalingas in
formacijas iš savo prityrimu. Jie gali. jums pasakyti kų jie 
patys yra matę ir nukentėję; kad Demokratiška kontrole vai 
džios visuomet buvo sekama su bedarbe, blogais laikas, duo
nine eile, vieši zupes namai ir kitokie vargai. Jie taip pat 
žino — kad su Republikoniška valdžia visuomet grįždavo geri 
laikai užtektinais darbo ir geros *algos. Milijonai darbininku 
pergyveno tokius laikus per paskutinius dvidešimts šeštus m. 
jie neužmiršiu šių brangiu lekcijų, kurios yra neužmiršamos 
ypačiai per jų žmonas ir motinas jų vaiku.

Lai žmonės atsimena kad muitas kuris buvo uždėtas pir 
mais metais Wilsono Administracijos dar ir dabar yra pilnoj 
gale j. 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 išdirbyniu daug daugiau negu mes galėjome 
padaryti. Muito apsaugojimas Amerikoniškam djtrbo buvo pa
daryta visai nereikalingai; nežiūrint ar tas muitas buvo geras 
ar ne. Bet dabar mes grįžtame i normali gyvenimą ir Demo 
kratų tarrif law ar muitas eina į 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. Si 
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-
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jamas Tautu Lygos. Tuomet Amerikos darbas butu surakintas 
su lencugais kurių niekas negalėtų sutraukyti. Lyga kuria va
dina “Magna Carta of Labor“ užgina Amerikos principus, 
laisvos kalbos, rašto ir susirinkimu. Balsas Amerikos darbo 
tiek vertės turėti kaip balsas Hedjaz, kur vergystė yra teisė 
šalies. Generalis tikslas Lygos yra tai sulyginti darbo stovi 
visam pasaulyj. Mes matom ir tikrai žinom kad kitu šalių 
darbas negali ir nekuomet nesusiligins su Amerikos darbu. 
Milijonai musu žmonių žino kokios darbo sąlygos yra kitose 
šalyse. Ar jie ir ta pati junga uždės ant musų sprandu balsuo 
jaut už Demokratu partija ir Wilsono Lyga Tautu?

Dar musu šalis nėra nariu šios Lygos o jau ji kenčia nuo 
efektu. Mes žinome kad Europeiški imperini ir vėl pradeda 
plaukti į 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 pasitikėsimu atgauti nuo šimteriopai. Jie nori linosos vaiz
bos arba goriau 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 pdrtija 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. šis da
lykas daug ka reiškia visiems musu darbininkams artai jie 
dirbtu fabrikuose, mainose, giriose ar aut ukes, transportaci- 
joj ant žemes ar vandens, prityrę ir neprityrę darbininkai; mo. 
teris taip pat kaip ir vyrai yra užsiinteresavę su Republikonu 
pergalę.

Yra dang 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 Šis ap
svarstymas yra labai svarbus. Tas balsas gali reikšti ar be
darbe be algos, arba nuolatini darba su gera alga; neužtekti- 
nai duonos ir sviesto vaikams ir pačiai arba užtektinai. Tas 
viskas guli įusu rankose. Balsavimo vietoj kiekvienas vyras 
ir moteris yra karalius ir karalienė; jie yra pilnai laisvi savo 
Dievui ir savo šaliai ir niekam kitam.

Amerikos darbininkai yra teisingi, intelegentiški 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 
Harding ir Ooolidge ir Republikonu kandidatus Į Suvienytu 
Valstijų Senata ir House of Representatives.




