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Lietuviai Smarkiai Truškina Lenkus Visam Karo Fronte 
L < 

Išmušti iš Giedraičių ir 
Dubinskų 

Zeligovvski Sušauksiąs Vilniun Savo 
Steigiamąjį Susirinkimą 

NEVYKSTA LENKAMS 
PRIEŠ LIETUVIUS. 

Lietuvių artilerija skaldo jų 
šarvuotą traukinį. 

Ryga, Lapkr. 5. — Oen. Že
ligovskio, žinomojo Vilniaus 
uzurpatoriaus, vadovaujamo-

ZELIGOVVSKI KALBA A 
PIE SUŠAUKIMĄ SEIMO. 

Jis sako. Lietuviai išlavinti 
Vokiečių. 

Varšavl^ Lapkr. 5. — Vie
nam angliškų laikraščių ko
respondentui Vilniaus uzurpa-

ji karuomenė, kuri prieš Lie- torius "Žulikowski" (gen. 
tuvius buvo pakėlusi smarkų Zeligowski) pareiškė, jog 
puolimą ir tomi< dienomis bu
vo grūmojusi pačiam Kau
nui, visam fronte atmušta su 
dideliais nuostoliais. 

Lietuviai parodė, jog jie ge
rai susiorganizavę ir moka 
ginti savo šalį nuo užpuoliku. 

Pranešta, kad pirm to Lie
tuvos vvriausvbė rimtai bu-
vus galvojusi apleisti patį 
Kauną. Bet šiandie tas rei.ka-
las atidėtas, kuomet Lenkai 
supliekti yiŝ iŲi fronte. 

Suskaldė šarvuota traukinį. 

Praeitą antradienį vienas 
Lenkų šarvuotas traukinis už-
atakavo Antokol stotį. Te-
čiaus Lietuviai su savo anuo
tomis atbloškė priešininką. 
Suskylėtas ir aplamdytas Len
kų traukinis vos suspėjo.pa
sitraukti iš užimtos pozicijos. 

Smarkus mūšiai ėjo linijoje 
tarpe Vilniaus ir Kauno. Len
kai nesigailėjo šovinių, kurių 
jiems pristato talkininkai. Į 
Lietuvių pozicijas paleido net 

'3,000 šovinių. 
Bet nieko nelaimėjo. Prie

de Lietuviai juos išmušė iš 
Giedraičių ir Dubinskių. 

Iš Kauno paduodama žinių, 
kad Lietuvhj pavykimas pri
guli nuo Prūsų, kurių žymi 
dalis įstojo Lietuvos armijon. 

RUMUNIJA NORI SUSIDĖ 
TI SU LENKAIS. 

Rumunai ieško apsidraudimo 
prieš Ungariją. 

KONSTANTINAS NESUG-
RRYŽ GRAIKIJOS SOSTAN 

Venizelos nusprendė neįsileisti 
jo Graikijon. 

*i centralei' Lietuvai apsis
pręsti geriausia priemenė e-
santi Vilniun sušaukti stigia-
mąjį seimą. Sako, tik toksai 
seimas galįs įvykinti apsis
prendimo principus. 

"Mes palinkę prie plebisci
to, kaip yra nusprendusi Tau
tų Sąjunga, "sakė uzurpato
rius," nes yra keletas klau
simų apspręsti. 

"Patsai referendumas gali 
nuspręsti nepriklaUsomyW»s 
arba aneksijos klausimus. Bet 
nacijonali«? seimas būtinai turi 
aptarti šalies organizavimosi' 
klausimą." 

Kas yra "centralė" Lietuva. 

"Žulikowski" prie "centra-
lės" Lietuvos priskaito visas 
Lietuvos teritorijas, kurių ru-
bežiai atatinka kituomet pa
darytai Lietuvių su bolševi
kais taikai vienam šone, gi ki
tam — kur Lenkai toliausia 
Lietuvon buvo įsibriovę prieš 
žinomą bolševikų ofensyvą. 

Uzurpatorius sakosi jam 
smagiau ir geriau butų, kad 
"centralė" [Lietuva susirištų 
federativiais ryšiais su tikrą
ja Lietuva, jei, girdi, Kauno 
vyriausybė su tuo sutiktų. 

Jis buvo paklaustas, ar Len-

Varšava, Lapkr. 5. — čia 
laukiamas atkeliaujant Rumu
nijos diplomatas Jonescu. Jis 
pasiųlysiąs Lenkams, ar šitie 
kartais nenorėtų prisidėti prie 
Rumunijos-Čeko-Slovakijos są
jungos. 

Kalbama, jog Lenkai sa 
tuo pasiųlymu mielai sutinka 
ir tik laukia, kad juos kas 
pakalbintų. Bet ta sąjunga 
svarbiausiai atkreipta prieš 
Ungariją, kurios Čeko-Stova-
kija ir Rumunija labai bijosi. 
Kad tuo tarpu Lenkai su Un
gariją, pasak jų pačių tvirti
nimo, visais laikais sugyve
nę kuogražiausiai. 

Tame taigį ir yra Lenkams 
visas vargas. Bet kitais žvil
gsniais, ypač su Rumunija, 
jie labai nori sąjungos. 

sti yra visai kitoks daiktas, 
negu butų su Suvienytomis 
Valstijomis. Mes norėtume 
matyti Suv. Valstijas, kad ir 
su pasargomis, Tautų Sąjun
goje." 

^ A N VOKIEČIAI "BANKININKAI 
ATSISUK? Į RYTUS. 

Suorganizuota kompanija ves
ti prekyba su Rusija. 

Berlynas, Lapkr. 5. — Pre-
j Jlcyba su Rusija daug intere

suojasi Anglija irjšuv. Vals
tijos. Tas Vokiečius piniguo
čius paskatino veikiau atsi
sukti į rytus, ty., į. Rusiją ir 
greičiau užmegsti prekybos 
rvšius su ta šalimi. 

• 

Tokiai prekybai reikalingas 
kapitalas. Suorganizuota tad 
čia nauja banką su 11 mili
jonų markių kapitalo ir nu
tarta imties darbo. 

Vokiečiai savo prekybon no
ri patraukti ne vieną Rusiją, 
bet ir Baltijos valstybes. 

Žinovai pareiškia, jog bet
varkė Europoje taip ilgaį gy
vuos, kaip ilgai su Rusija ne
bus atnaujinti santikiai pre
kyboje. 

Atėnai, Graikija, Lapkr. 4.4r 
"Mes pasiketinome ant visuo
met paardyti politikinius san-
tikius Konstantino su Graiki
ja," pasakė ministeris pirmi
ninkas vienam koresponden
tui, kurs buvo jo paklausęs 
apie karaliaus Konstantino 
gryžimą sostan. 

Ministeris pirmininkas su 
buvusiu karalium buvo pradė
jęs aštrią kovą 1917 metais, 
kuomet jis priešinosi, kad 
Graikija pakiltų karau talki
ninkų pusėje. 

Už karą stovėjo ir tuometi
nis parlamentas. Todėl buvęs 
karalius Konstantinas parla
mentą paleido ir patsai pasi
skelbė absoliučiu valdovu. 

Negalimas daiktas Kon-

LIETUVAI KANUOLĖ 
- $500. 

. . 

Lietuvos Vyčių 4 skyrius 
Dievo Apveisdos parapijoje, 
Chicagoje. vakar susirinkime 
nutarė Lietuvai nupirkti ka 
nuolę — paaukojo $500.00, 
kad Lietuvos karžygiai pasek 
mingiau traškintų Lenkus 
Lietuvos žemėse, i 

Gražus pavyzdis visoms mū
sų draugijoms i r kuopoms. 
Nes kiekviena iš tų tokiuo bū
du kaip kad Liet. Vyčių 4 sk., 
gali pagelbėti Lietuvai šitais 
sunkiaisiais laikais, kad apsi
ginti Lenkų tiranijos ir bai 

Harding Turi 401 balsą prieš 
C o x o 1 2 7 

Bryan patiria VVilsonui Rezignuoti 
DAR DIDESNIS REPUBLI-

KONŲ LAIMĖJIMAS. 
TAUTŲ SĄJUNGA PARB

LOKŠTA. 

Tad Wilsonas turėtų rezig
nuoti, sako Bryan. 

Republikonai įsilaužė į demo 
mokratines valstijas. 

Iš dienos dienon pranešama 
. , . , • . . . . Clucagoje lankėsi žinomas 

vis apie didesnius repubhko- , , 7 J' , . 
Ll ... i • •• xr daugel kartų buvęs kandida-
nų partijos laimėjimus. Kas f . v ,. ,v , 

kąi matą reikalą briauties ant 
Pramatomi nesmagumai. Kauno. Atsakė, kad toli gra

žu tas nesutinka su jo dabar
tiniais sumanymais. Bet, g i* 
di, ateityje ir tas galimas dai
ktas. 

Sako, * jei Vokiečiai ir to-
liaus Kaune turėsią intaką, 
tad kas nors bus veikiama 
prieš tai. Jei Liet. karuomenė 
prieš Lenkus pulsis stipriomis 
spėkomis, tuomet, girdi, nie
kas negali pasakyti, kaip to
li Lenkai briautusi Lietuvon, 
vydamiesi Lietuvius. 

Vokiečių "išlavinti." 

Gauta čia žinių, jog daugy
bė Prūsų perėjo Lietuvos sie
na. Su savimi turi jie nuosa
vus ginklus ir amuniciją. Pa
sakojama, Lietuvos vyriausy
bė bijosi tą Prūsų. Nes pas
kui jie Lietuvai gali padary
ti daugybę nesmagumų. 

Latvijos vyriausybės įsaky
mu skaitlinga Latvių karuo
menė sutraukiama pietuose 
nuo Dvinsko (Daugpilio). Lat-~ 
viai nepasitiki .Lenkais. Nes 
jiems norisi užgrobti ir Lat
vijos teritorijas. 

stantinui arba jo vyriausiam **°* vergijos, 
sūnui Jurgiui sugryžti Graiki
jos sostan. Nes absoliutizmas 
negali but sutaikomas su de
mokratija. Jei Konstantinas 
ir princas""Jurgis ant visuo
met formaliai neatsižadės so
sto, tuomet ir princas Paulius, 
negalės but Graikijos kara
lium. (Princas Paulius yra 

TURI 13 MILIJARDŲ DE
FICITO. 

PRADŽIUGC BOLŠEVIKAI. 

^Londonas, Lapkr. 5. — Ru
sijos ^bolševikų valdžia pra
džiugusi rinkimų pasekmėmis 
Suv. Valstijose. Nes demok
ratai buvo dideli bolševikų 
priešininkai. » 

Chicago. — Šiandie ir rytoj 
gražus oras; maža atmaina 
temperatūroje. 

/ 

<<i Kaip didelę Vokiečiai tu
ri intaką Lieeuvoje?" buvo 
jis paklaustas. 

"To negalima pasakyti de-
finitiviai," atsakė 'v^aršavos 
siųstas uzurpatorius. f'Tečiaus 
turiu pripažinti, kad Lietuvių 
karuomenė, prieš kurią mes 
kovojame, pavartoja Vokiečių 
taktiką ir Vokiečių strategi
ją. Be abejonės, jie išlavinti 
Vokiečių* Aš tai žinau, nes 
pasaulinio karo metu man pri-

Vienna, Lapkr. 5. — Šiais 
bėgančiais metais, anot pas
kelbimo, Austrijos valdžia jau 
turinti 13 milijardų kronų de
ficito. Tuo tarpu dar toli me
tų pabaiga. 

MIRĖ SUNKIAUSIOJI MO 
TERI6KĖ. 

jauniausias Konstantino su
nūs. Jis jau prokliamuotas 
Graikų karalium. Bet kara
lium galės būti tik tuomet, jei 
jo tėvas ir vyresnysis brolis 
atsižadės sosto). 

Taika gana aiški. 

Apie taiką Balkanuose Ve
nizelos sakė: 

"Graikija, Serbija ir Ru
munija yra padarusios sąjun
gą. Tarpe visų šalių praves
tos teisingos ir visus paten
kinančios sienos. Šitos šalys 
stovi už taiką .ir jos įstengs 
palaikyti" taiką Balkanuose." 

Tautų Sąjungos ir Suv. 
Valstijų klausime: 

"Mes esame dittžiai nepa
tenkinti, kad Suv. Valstijos 
ligiiol neįstojusios Tautų Są-
jungon. Sąjunga be/Suv. Val-

PADIDĖJO DOORNO ĮP 
LAUKOS. 

Gyventojai džiaugiasi nebu
vėliu svečiu. 

PoOTD, Olandija* Ląpkr. & 
Šito nedidelio miestelio gy
ventojai didžiai pradžiugę. 
Nes čia apsigyveno buvęs Vo
kietijos imperatorius (kaize
ris). Jis apsipirko gražius že
mės plotus, pasistatydino rū
mus ir šiandie gyvena nei bū
damas Vokietijas valdovu. 
\ Miesteliui iš to yra daug 
naudos. Nes jin visuomet at
važiuoja daugelis- žymesniųjų 
Vokiečių, iš visų šalių keliau
ninkų ir korespondentų. Be to, 
buvęs kaizeris moka nemažus 
mokesčius miestelio iždan ir 
todėl miestelio padėtis nuolat 
eina geryn. 

Olandijos vyriausybė ant 
buvusio kaizerio už jo valdo
mas nuosavybes 'uždėjo mo
kesčių $522,600/per metus. Ge
ra tų pinigų dalis tenka ir 
miesteliui. Tai kurgi žmonėms 
nesidžiaugti tokia parama ši
ais sunkiaisiais laikais. 

indomiausia, kad keletas pie
tinių valstijų republikonams 
ligšiol buvo neprieinamos. Tai 
stipriausios demokratų parti
jos tvirtovės. Republikonai 
mažai ten lankėsi net kampa
nijos metu. 

Bet praeituose rinkimuose 
republikonai pagaliaus įsilau
žė ir į tas demokratų tvirto
ves ir gerokai apardė sienas. 
Taigi republikonai įnėjo ^Vri-
zonon, Nevadon, New Mexicon 
ir net Šiaurinėn Dakoton. Vi
sur laimėjo po kelis ejektorį-
jalius balsus. 

Anot naujausių apskaitymų, 
Harding jan turi 401 elektori-
jalį balsą, kad tuo tarpu Cox 
vos 127. 

Kongresan patenka vienas 
socijalistas atstovas. Tai Me-
yer London iš New Yorko. Jis 
kartą jau yra buvęs kongre
so atstovu iš socijalistų par
tijos. 

OLANDIJA T U R ^ A U J Ą 
PROBLEMĄ. 

Belgija reikalauja išduoti vie
na prasižengėlį. 

Bristol, Anglija, Lapkr. 5.— 
Čia mirė* sunkiausioji visam 
pasaulyj moteriškė, Lucy Moo-
re. 

Jinai svėrė 668 svarus. Bu
vo gimusi Suv. Valstijose. 

siejo kariauti prieš'Vokiečius. 
Pagaliaus, karo fronte mums 
teko surasti keletą Vokiečių 
lavonų.'' 

Pabaigoje "ŽuliJcowski" pa
žymėjo, kad jam mieliau butų 
Vilniuje matyti nepriklauso
mą valstybę, kaip Vilnių pa
duoti Leųkijai pasisavinti. GELBĖKIME BADAUJANČIUS. 

Hague, Olandija, Lapkr. 5. 
Olandija kituomet turėjo daug 
nesmagumų. ir vos išsisuko, 
kuomet talkininkai buvo pa
reikalavę išduoti buvusį Vo
kietijos kaizerį. 

Šiandie priešais save turi 
naują problemą. Belgija rei
kalauja išduoti pabėgusį čia 
prieš pat karo pabaigą iš Bel
gijos prof. de Vreeze, buvusį 
Ghento universiteto, Belgijo
je, knygių. 

Šiandie tas profesorius čia 
skaitosi politikįniu pabėgėliu 
ir yra knygium mieste Rotter-
dame. 

Belgijos iryriausybė prof. 
de Vreeze kaltina tame, kad 
karo metu jis Vokiečiams gel
bėjęs suskaldyti į dalis Belgi
ją, kuomet Vokiečiai buvo mė
ginę nuo Belgijos atskirti 
Flandriją. 

Prieš pat padary^ną armi-
sticijos talkininkų su Vokie
čiais de Vreeze pasprūdo O-
landijon ir čia apsigyveno. 
Belgų vyriausybė jį susekė ir 
dar seniau buvo reikalavusi 
jį išduoti. Bet Olandija to ne
padarė. Nes jis yra politikinis 
prasižengėlis. 

Laikai keičiasi. Belgija at
naujino artimesnius santikius 
su jOlandija ir išnaujo parei
kalavo išduoti knygių. 

Olandijos vyriausybė galų-
gale paskyrė komisiją ir tai 
pavedė apspręsti, ar išdavi
mas yra galimas. 

Šiandie tad laukiamas ko
misijos raportas ir patarimai 
Olandų vyriausybei. 

tas į šalies prezentus ią de
mokratų partijos, WilHam Je-
nnings Bryan. Jis dlždiai nu
stebintas tokiuo neapsakomai 
dideliu republikonų partijos 
laimėjimu. 

(Susirinkusiems pas jį vie
tos demokratų lyderiams Bry
an puenešė, jog republikonai 
laimėję del žinomos Tautų 
Sąjungos, kokią prezidentas 
Wilsonas ©arsivežęs iš Pary
žiaus ir kuriai pasipriešinusi 
visuomenė. . 

» 

Jis tad padarė sugestijų pre
zidentui Wilsonui kuoveikiaus 

w 

rezignuoti iš prezidentystės, 
jei plačioji visuomenė jam pa
sipriešinusi. 

Kad tai atsiekti, Bryan pa
davė štai jokius pienus: 

Prezidentas Wilsonas pagei
dauja taikos. Kadangi taika 
reikalinga Amerikai tųojaus, 
tad tegu ją įvykdina savaip 
republikonai. 

Prezidentas Wilsonas atsis
tatydinęs paveda savo vietą 
vice-prezidentui MarshalluL 
Šitas republikonų partijos pre-
zidentą-elektą Hardingą tuo-
jaug pakviečia į valstybės se
kretorius. Susirinkus kongre
sui pirmomis Gruodižio dieno
mis vice-prezidentas Marshali 
tadppat rezignuoja ir šalį val
dyti paveda valstybės sekreto
riui Hardingui. 

Bryan sako, jog tik tokiuo 
keliu demokratų partija aVsi-
saugotų dar didesnių nes
magumų. Nes per paskutinius 
tris mėnesius prezidentui ne
reikėtų turėti nuolatinių su
sikirtimų su republikoniniu 
kongresu. 

RINKIMŲ PASEKMĖMIS 
DŽIAUGIASI VOKIEČIAI. 

Berlynas, Lapkr. 5. — Rin
kimų pasekmėmis \Suv. Vals
tijose didžiai pradžiugę Vo
kiečiai. Džiaugiasi, kad nuga
lėta prezidento Wilsono par
tija. ' * 
į Vokiečių spauda pramato 
dabar naują politikos kursą 
pasaulyj. 

PIRKITE LIETUVOS PAS
KOLOS BONŲ. 

PINIGįJ KURSAS, 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000 Lapkr. 4 
buvo tokia- sulig Merchanta Loan 
and Trast Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.43 
Lietuvos 100 auksinų 1.29 
Lenkijos 100 markių .35 
Vokietijos 100 markių 1.29 
Prancūzijos už $1.00 16 fr. 20 
Italijos už $1.00 27 1. 70 

N 
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LOPTUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
• t e * kasdien* išskyrus nedeldieniu*. 

PRENUMERATOS KAUTAI 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

• .£M* • • » • •«£• • * » W 

Pusei Metų 

Pusei Metų 
SUV. VALST. 

c . . n> 90.00 
. . » . . £ . > . . . . f.00 

Prenumerata mokaai iškalno. Lai
kas skaitosi nuo uŽstraSymo dienos 
ae nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
•anas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar esprese "Mo-
ney Order" arba {dedant pinigus į 
registruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
2334 S. Oakley A ve. Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791. 

Republikonai ir Ne= 
kaltas Prasidėjimas. 

Harwey Weekly yra laik
raštis palaikantis republikomj 
pusę. J is Spalio mėnesije Tau
tų Sąjungą, prilygino prie Ne
kalto Prasidėjimo ir pajuokė. 
Katalikų priešams tas pajuo
kimas patiko, katalikus pa
žeidė. Vienas mūsų skaitytojas 
demokratas išreiškia mums ne
pasitenkinimą, kam mes už
tarėme republikonus, kurie iš
juokia Katalikų tikėjimo tie
sas. 

P-nas Keid nupiešęs savo 
nevykusįjį paveikslą, pasiuntė 
jį į Harding'o leidžiamąjį lai
kraštį. Harding'as savo laik-
raštije neapsiėmė talpinti. 
Tada p. Reid tą paveikslą pa
talpino Harvey's Weekly. Tą 
patyręs Harding parašė ir 
paskelbė viešai, kad jis tokių 
juokų nepagiria, kuriuose y-
ra užkabinamas tikėjimas. 
Harding 'o protestas 29 Spalio, 
1920 m. tilpo dideliame be-
partyviame dienraštije New 
York Herald ant 4 puslapio 
pirmos skilties viršuje. 

Kardinolo O'Connel'io pri
žiūrimas of ici jalis Boston 'o 
arkivyskupijos laikraštis 
" P i l o t " patalpino augšeiausio 
Republikonų Partijos Komite
to raštą, pareiškiantį, jog p. 
Reid'o priešinys yra nevykęs. 
Pilot dar pridėjo nuo savęs, 
kad daugiau nebekaltina 
publikonų. 

Teeiaus mes nekuomet 
apsėinėme išteisinti visus visų 
republikonų darbus. Mes net 
neprisirašėme prie republiko
nų partijos. Mes tiktai patarė
me tautiečiams balsuoti už 
republikonus 2 Lapkričio, 
1920 m. 

Savo patarmės priežastis 
mes aiškiai išdėjome " Drau
ge" . Valstybės sekretorius de
mokratų partijos sudarytame 
kabinete 10 Rugpjūčio šių 
metų be mažiausios Suvienytų 
Valstijų naudos atsisakė pri
pažinti Lietuvos neprigulmy-
bę ir paskyrė Lietuvą vergau
ti Rusams. J is tą padarė, ^ad 
artymuose rinkimuose Riįsai 
ir Lenkai abeji Lietuvos "ne-
prigulmybės priešai balsuotų 
už demokratų kandidatus. 
Demokratai valdininkai taip

gi pradėjo nebeišduoti pas-
portų į Lietuvą Amerikos pi
liečiams visai be jokios nau
dos Suvienytoms Valstijoms, 
o tiktai, kad pelnius Lenkų 
balsus. 

Demokratas prezidentas ir 
sekretorius atsisakė priim
ti 98 asmenų lietuviška dele
gaciją 15 Rugsėjo. 

Demokratas karo sekreto/ 
rius. N. Baker pasiuntė L 

re

ne

t e karuomenei avalynės 
ir rūbų, jiems kariaujant su 
Lietuva. 

Demokratai įtekmingi as
menys padarė, kad Amerikos 
Raudonasis Kryžius veikda
mas visose Europos šalyse 
vienoje tik Lietuvoje neveikė 
ir da-gi neleido keliauti į 
Lietuvą tai penkiolikos asme
nų grupei, kurią buvo suren
gęs National Catholic Welfare 
Council. 

Demokratų partija giria 
Tautų Sąjungą, o ta sąjunga 
26 Spalio pasisakė esant be-
jiegė sustabdyti Lenkų brio-
vimąsi Lietuvon. 27 Spalio ji 
parodė jiegos ir noro suvaldy
ti Vokiečius, je i tie bandytų 
Lenkus stabdinti. 

Šitų priežasčių " D r a u g u i " 
išteko, kad priimtų apmoka
mus republikonų apgarsinimus 
prieš rinkimus, o nepriimtų 
demokratų. Tas visas priežas
tis "Draugas" ir išdėjo savo 
straipsniuose, nieko neslėpda
mas nuo skaitytojų. Gal kas 
nori pykti ant mųs dienraš
čio, bet jis nebučiuos į tą ko
ją, kuri spiria Lietuvai į bur
ną. 

Mųs skaitytojas iš East St. 
Louis mintija, kad "Drau
g a s " kaipo Lietuvis turėjo 
dovanoti demokratams visa 
kas čia minėta, o kaipo kata
likas nedovanoti republiko-
nams Harvey's Weekly'o ne
dorą paikybę. Tečiaus "Drau
g a s " mintijo, kad tikėjimą 
užgaunančių įsišokimų pasi
taiko ir demokratams. Galė
tume paminėti keletą labai 
aiškių faktų, bet nenorime, 
nes žinome, kad tikėjimo žvilg 
sniu abį partiji yra vienos 
vertės. Nei vienos, nei kitos 
partijos stambių nusikaltimu 
tikėjimui nenorėjome minėti 
dėlto, kad abi viešai ir ofici 
jaliai pareiškė nenorinčios už
gauti tikėjimo, visus įsišoki
mus palikdamos atskiriems 
asmenims. 

Kol demokratai tik viena 
skaudžią skriaudą buvo pada
rę Lietuvai, tol mes nestojo
me prieš juos. Bet į tris mė
nesius jie padarė Lietuvai še
šias skriaudas. Tokis skait
lius taip trumpu laiku taip 
aiškiai Lietuviams išreiškiant 
skausmą, negalėjo pasidaryti 
netyčiomis. 

Tas šešias skriaudas Lietu
vai be naudos Amerikos de
mokratai padarė, kad gautų 
daug rusiškų ir lenkiškų bal
sų. Kur butų mųs protas, jei 
mes dar juofe pagirtume ir #u-
stiprintume savo lietuviškais 
balsais? 

Taip mintijo "Draugas" , 
bet jis nepravardžiavo nei ne
peikė nei vieno Lietuvio da
vusio ar žadėjusio duoti savo 
baNą demokratams. Išdėjęs 
savo pažiūras dienraštis pali
ko kiekvienam tautiečiui ffeice 
elgtis kaip kas norėjo. Pats 
neprisirašęs prie partijos 
" D r a u g a s " nedraudė rašytis 
kitiems, arba pildyti partijinę 
discipliną tiems, kurie buvo 
prisirašę seniau. Tik jis min
tijo ir mintija, kad viešosios 
Lietuvių įstaigos, kaip Misija 
Federacija, Susivienijimas In
formacijos biurai ir L. P., turi 
būti nei demokratų, nei repu
blikonų. 

ŽIŪRĖKIME, KĄ PERGYVENOME IR U GYVENAME. 

GRAND RAPIDS'O LIETU
VIAMS. 

JUOZAPAS MARGELIS 
"Draugo" Agentas persikėlė 

į naują vietą 509 W. Leonard St. 
N. W. Ten jis turi krautuvę su 
įvairiais daiktais. Patarnauja ga
vime šipkorcių ir siuntime pinigų 
į Lietuvą. 

Pas jį galima gauti pirkti mal
daknygių, užsiprenumeruoti 
"Draugą" ir kitokius reikalus 
atlikti. 

Amerikos Lietuvių katalikų 
istorija ir visas gyvenimas 
yra gausiai išmargintas nuo
latine kova su laisvamanija. 

Engiami ir persekiojami Ru
sų biurokratijos, skaudamomis 
širdimis, slapta naktimis, pel
kėtais miškais ėjome per Ru
sijos ribas ir plaukėme okeanu 
laisvon šalin — Washingtono 
žemėn — kad joje laisvi, nie-
keno nevaržomi galėtume ge
rinti savo ekonominį gyveni
mą ir mokinties būti kultūri
niais. Dvasios reikalai, tauti
nė sąmonė pirmųjų mųs pil-
grimų buvo silpna iki tol, kol 
neatvyko mųs vadai — kuni
gai, kurie visųpirma rūpinosi 
dvasios reikalais; pradėjo or
ganizuoti parapijas, statyti 
bažnyčias, steigti katalikiškas 
-tautines mokyklas, kad jau
noji mųs gentkartė neištautė-
tų, nepaliktų svetima savo 
tėvynei. Tai gražiausias buvo 
tikslas, svarbiausias uždavi
nys. I r ko-gi, rodos, daugiau 
reikėjo. 

Bet atsirado Lietuvių, to pa
ties likimo atneštų laisvon ša
lin, kurie ant bačkų pasilipę, 
seilėms einant iš gerklės rėkė, 
kad Dievo nėra, tikėjimas, tai 
humbugas, kad visas bažny
čias reikia paversti saliunais, 
o kunigus iškarti. Bedievių 
vienas tik obalsis buvo: išplė
šti Lietuviui katalikui vieną 
brangiausią dovaną — tikybą 
— kuria jį močiutė apdova
nojo ir prašė neprarasti jos i-
ki grabui. Išplėšus žmogui ti
kybą, lengva tada jį padaryti 
visa kuom: šventvagiu, žmog
žudžiu, paleistuviu, nes jis ta
da neturi sąžinės. 

Bedievių-materijalistų kal
bos prigijo tik tų sielose, ku
rie perdaug buvo prirugę sa
liunais ir atsidavę vien tik pil
vo reikalams. Sveika, tikin
čioji išeivija atlaikė tas aud
ras. Kur pirmiau bedieviai 
skelbė, ka<l Dievo nėra, ten 
vėliau stojo Dievo namai, įsi
kūrė mokslo, kultūros židi
niai. Ant bedieviškų apkabų 
ir jų pozicijų griuvėsių susi
būrė naujos katalikų spėkos, 
išdygo dorą, tėvynės meilę 
Lietuvio namuosna nesantieji 
laikraščiai. I r jei ne pasau
lio nelaimė, kuri užliejo ir mū
sų tėvynę, šiandie mes, Ame
rikos Lietuviai katalikai, bu-
tume triumfavę garbinga per
gale. 

Užsidegė europinis karas. 
Pirmutinė Rusų kanuolė su
baubė ant mųs žemės; pirmos 

fimtinės dviejų galiūnų, it ant 
kokios arenos, prasidėjo ant 
derlingų Lietuvos laukų. De
ga Lietuvių bakūžės; keliai 
paplūdę bėgančiais nežinia 
kur ir tūkstantinių, minių iš-
gąsties bei verksmo aidas, pa
siekęs Amerikos Lietuvius ka
talikus sušaukė Chicagon 1914 
metais įkurti Tautos Fondą, 
kuris, it ta Raudonojo Kry
žiaus sesutė, pirmutinis pri
buvo su pašelpa šąlantiems ii 
alkstantiems Lietuvių pabė
gėlių būriams, išblaškytiems 
plačiosios snieguotos Rusijos 
dikynėse. Visų mųs katalikų 
mintis nukripo nuo visų kiti) 
reikalų, tik prie vieno — kaip 
daugiau surinkus aukų tai 
brangiai įstaigai. I r buvo, kad 
tūkstančiai dolierių per Tau
tos Fondą plaukė ten, kur tė
vynės balsas šaukė pagelbos. 

Matydami mrs, katalikus, 
taip veikiant laisvamaniai ir
gi sutvėrė fondą — beje du: 
Lietuvos Gelbėjimo ir Auto
nomijos. Aukų rinkimas jiems 
nesisekė viena dėlto, kad abel-
nai mųs laisvamaniai nėra 

duosnųs, o antra dėlto, kad 
jie ne tiek norėjo aukų surink
ti, kiek sustiprinti savo parti
ją. J ie įmatė progą, nes kata
likai buvo užimti vien tik šel
pimo darbu. 

Sulaukėme Lapkričio 1 d., 
1916 m. Per daugiau neg pus
trečių metų Tautos Fondo 
aruodai stebėtinai augo ir 
slūgo, nes ne tūkstančiais, bet 
dešimtimis tūkstančių plaukė 
Europos Lietuviams ir jų kul
tūros įstaigoms. Laisvamanių 
fondų aruodai buvo lig pava-
saryj: ranka grindis galėjai 
pasiekti, bet užtat jie savo 
partiją sustiprino iki tiek, kad 
rengiant Lietuvių Dieną jie, 
pakėlę noses, užreiškė, kad 
darban eina kaipo lygus su ly
giais. Mes, katalikai, ir tada 
galėjome be laisvamanių su
rinkti 130 tūkstančių dol. 
(faktinai juk vien tik Centr. 
Kom. laisvamaniai buvo ly
giomis, o aukų rinkėjų nepas
tatė nei 5%) ir tos aukos butų 
buvusios greičiau ir tiksliau 
suvartotos. Nusileidome dėlto, 
kad tėvynės naudą augščiau 
statėme už asmens reikalus. 

Visi žinome, kas po Lietuvių 
Dienos atsitiko su Centraliniu 
Komitetu. Kuomet mes, ka
talikai, darbą baigę pasitrau
kėme iš jo ir grįžome prie 
Tautos Fondo, laisvamaniai 
Central. Komitetą pagrobė sa
vo rankosna, suliejo jį su tuš
čiais fondais ir visą energiją 
paleido darban agitacijai, kad 
C. K. skyriai kiekvienoje ko
lonijoj pasiliktų kaip buvę. 
Kol kai-kuriose kolonijose ne
susipratę katalikai palaikė 
tuos skyrius, tol laisvamaniai 
gaudavo aukų. Bet kaip tik 
katalikai pradėjo susiprasti, 
kad jie dirba laisvamanių 
krepšiui, taip C. K. ėmė džiūti, 
riesties ir galutinai sudžiūvo. 
Išėjo iš jo išTepriklausomybės 
Fondas, bet ir tas buvo apim
tas džiovos mikrobų. Po kiek 
laiko ir tą pasiėmė sandarie-
Čiai. 

Jausdami, kad viskas pra
kišta, sugalvojo naują pieną: 
sušaukti Chicagon "visuotiną 
seimą", nuliedinti skambalą 
ir važinėti su juo, it -su kata-
rinka, po Lietuvių kolonijas 
renkant aukas dabar jau 
"Varpo Fondan". I r reik pa
žymėti, kad daugelis ir kata
likiškų draugijų, kurias valdo 
visokie demagogai (ypač Chi-
cagoje), sukišo savo šimtus 
dolierių, iš kurių nevisi 
pasiekė tą tikslą, kokiam buvo 
gražiais žodžiais viliojami, nes 
varpininkų algos, *'freitai' ' , 
"warenhouse "valgė tuos dolie 
rius. Skambalo karjiera grei
tai pasibaigė. 

(yra fakttį) ir t. t. O kaip 
mųs atstovas arčiau suėjo ir 
sulipo su savo partija, taip 
Lietuvos paskola visai apsir
go ir sasntrkiai Amerikos su 
Lietuva pablogėjo.. 

Dabar p. Vileišis organi
zuoja "valstybinį kūną" arba 
fondą. Tai gudrus ir ne jo vie
no sudaryti pienai, kad prisi
dengus valstybės autoritetu 
papjauti Tautos Fondo gyvy
bės gyslas ir semti katalikų 
aukas fondan, kurio jis pats 
busiąs garbės pirmininku. Rei
kia manyti, kad be pasitarimo 
su laisvamaniais mųs atstovas 
nebūtų drįsęs taip užsimoti 
ant tiek daug gera Lietuvai 
padariusios įstaigos, kaip 
Tautos Fondas. , 

Pats to fondo pavadinimas 
duoda mums suprasti, kad jo 
pinigais bus aprūpinami "val
stybiniai" reikalai. Tarpe tų 
"valstybinių reikalų?, be a-
bejonės, ineina dabar ir laisva
manių skambalas, nes Rugpj. 
15, šių m., Chi. Auditorium 
teatre mųs laisvamaniai ofici-
jaliai įteikė p. Vileišiui savo 
skambalą, nes jis jiems jau 
" įs iėdė" . Perėmęs p. Vileišis 
tą skambalą ir vėl nugabeno 
ton pačion pastogėn, kur ir 
lig šiol riogsojo. Be gaivos 
butų tas, kas sakytų, jog lai
kymas tokio daigto svetimoje 
pastogėje nieko nelėšuoja. 
Fondų laisvamaniai neturi, 
tat nėra iš kur ir tas lėšas ap
mokėti. 

Visa kas viršui pasakyta y-
ra ne kas daugiau, kaip mųs 
gyvenimo bruožai. Tą gyveni
mą čia perbėgau dėlto, kad 
mes, katalikaij^yvendami die
nos įspūdžiais mažai žiūrime 
į tai, ką pergyvenome vakar 
ir užvakar, o nežiūrėdami len
gvai duodamės save pagauti 
mųs priešams. Gyvenimas jau 
parodė, kad ne sykį ir du mus 
laisvamaniai bandė aptraukti 
savo tinklu. Iki šiol jiems ne
pavyko. Šitas tinklas, kurio 
kraštai yra pagražinti valsty-
bės autoritetu, gal, yra pas
kutinis. 

Dėlto mes, katalikai, krik-
ščionys-demokratai, sustoję vi
si prie savo vienatinės įstai
gos—Tautos Fondo — vienu 
balsu pasakykime: Valstybi
niam fondui lin-Įrim pasekmių, 
bet drauge pareiškiame, kad 
papjauti gyvybės gyslas Tau
tos Fondui niekam neduo
sime. 

Covet not that whieh belongs 
to others. Liūnas. 

DRAMBLYS IR BLUSA. 

Atvažiuoja Amerikon Lietu
vos valdžios siunčiama Finan
sinė Misija su p. Jonu Vilei
šiu priekyje, kad čia gyvenan
čiuose Lietuvkiose sukeltų Lie
tuvos Respublikai 5 milijonų 
dol. paskolą. Kol p. Vileišis 
darbavosi tik paskolos reika
lais, tol ta paskola sekėsi. 
Bet kaip tik mųs atstovas už
lipo ant EgzCkutyvio Komite
to sosto, kada prade jo* rašyti 
ir leisti cirkuliorius visokioms 
bendrovėms, labdaringoms įs
taigoms, kad visos jos pereitų 
jo žinion, taip L. L. Paskolo
je apsireiškė negerumo mikro
bai: nepribuvimas Misijos ko-
Jdnijosna su prakalbomis, kur 
buvo žadėta, netvarka pačia
me paskolos centre, užvilki
mas atsakymų stočių valdy
boms ant greitųjų laiškų^pa-
klausimųy , siuntimas per 

| klaidą antro bqno žmo
gui, kurk; tik ^ pirko - viežą 

a 
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TELŠIAI. 

Spalio 3 dieną Telšiuose 
Džugo" salėje scenos ir dai

lės mėgėjų draugija "Kank
lė s" surengė vakarą. Vaidino 
istorišką tragediją "Kerš
t a s . " 
žaislai, lakstomasis paštas. 

Tragedijų ir istoriškų vei
kalų Telšių scenoje kaip tik 
truko. O šis vakaras gerai pa
sisekė ir publikai pakėlė upą, 
ypač tėvynės pažinime. 

Svarbiausia, kad visi lošėjai 
gana išsilavinę, suprantą sa
vo užduotį visa atliko gan 
gyvai, rods tas ištikrųjų gy
venime vyktų. 

Publikos atsilankė labai 
daug. Nors bilietai brangus. 
25 — 5 auks., tečiau ir jų pri
truko. Tas Telšiuose retai te
atsitinka. 

Svarbiausia kliūtis to vaka
ro nesutvarkyta šviesa, nes 
laike lošimo ir pertraukų geso 
lempos ir publika likosi tam-

|soje. Taipo-gi, nebuvo orkes
tro, kas prie tokio vakaro y-
pač reikalinga. 

Tečiau "Kank l ių" draugi
ja atliko svarbią įižduotį ir 
patartina toliau darbuotis. '» 

P.'* S. *-

I 

(Prisiųsta ii Am. Raud. Kryžiaus) 

Galime lengvai ištrukti nuo 
drambjio, bet gana sunku išsi
sukti nuo (blusos. Priversti 
blusą užmušti. Didelės nelai
mės ir nesmagumai, kurie at
sitinka paprastai, jei yra 
pramatomi ir apsižiūrėjus kar
tais galima jų išvengti. 

Panašiai ir su pinigais. Ga
na lengva užlaikyti ir taupin-
ti stambesnius, kuriuos su di
dele nauda ir pelnu galime 
įvestinti į Amerikos Laisvės 
Paskolos Bonus. Vargas ir 
sunkumas atsiranda taupyme 
smulkesnių pinigų, nes nerei
kalingai ir be apmintijimo 
gana tankiai tai šia dešimt 
centų, tai ten kvoterį ar do-
lierį išleidžiame. Perkant ar 
tai automobilių už keletą tūk
stančių ar kitką už keletą 
šimtų pirmiau negu pirkus 
nekartą apmintijam ir tik ga
lutinai nutarę tai darome. Bet 
penkiolika centų cigarui ar 
saldainiams, tai vėl dolierį, ki
tą bilietams teatrui visai nė-
pamintydami išleidžiame. To
dėl daug sunkiau suvaldyti 
smulkesnius negu stambes
nius pinigus. 

Bet pratindamiesi papročio 
tuos smulkesnius pinigus į-
vestinti taip saugiai ir pelnin
gai į Suvienytų Valstijų Ka
rės Taupymo Ženklelius pirm 
negu atsiranda progų juos 
išleisti, trumpoj ateityje atras
tume savo išmintingumą ir 
naudą. 

Darbininko Draugas 

PAIN-EXPELLER 
Vaizb*ženklis užr©g. S. V. Pat. Ofis*. 

Garsus per (langiau kaip 
5Q metų. 

fčmyk Ikaro (Anetior) Vaizba ženk If 
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I DR. C. K. KLIAUGA I 
= DENTISTAS E 

S™ 1739 So. Halfitcd Street E 

_ Chicago, m . = 
gValand.: 9—12 ryta, ir 2—9 vak. C 
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JOHN M I N S K A S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisaa Didmiesty] 
29 So. La Salle Street 

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

West fiides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavitt St. Tel. Canal 2552 
Valandos: nuo 4 iki 6 po piet ir 

nuo 7 iki 9 vakare 

T 
DR. 6. M. GLASER 

Praktikuoja M metai 
Ofisas 3149 So. Morgan St. 

Kertė 32-ro St.. Ohicago, 111. 
SPECIJALISTAfi 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro-
nišku ligų. 

OFISO V £ L A N 7 > O S : Nuo 10 ryto 
Iki t po pietų, n 10 6 Iki 8 valan
dą vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki Z po piet. 

Telefonas Vardą 987 

t 

« 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vieta 

3252 South Halsted Street 
Ant viršaus Vniverml State Bank 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 3. 
Telefonas Tards 8544 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

J4729 So. Ashland Avenue 
Specijalistas 

DttOVTJ, MOTERŲ ir VYRŲ LIG 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:80 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drexcl 2380 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

arti 47-tos Gatvės 

S. D. LACHAWICZ 
LD3TUVYS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kopigiausia. Rei
kale meldžiu atbiėaukti, o mano darbu 
busite užganėdinti. 
2314 YV. 23rd PI. Chicago, III. 

Tel. Canal 2199 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

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

4509 S. Ashland Ave. Chicago, UL} 
Phone Yards 1053 

*fPhone Seeley 7439 
DR. L M. FEINBERG 

Gydo' specialiai visokias vyrų ir 
- m o t e r ų l y t i ška s l igas . 

2401 Madlson St., kampas Wes-
tern Ave., Chicago. 

Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak. 

; 

Dr. M. Stupnicti 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5082 

V a l a n d o s : — 8 iki 11 iž r y t o : 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo S iki 8 vai. vakare. 

WWI1IIIII!IUH«HII!I 

Tel Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakarą 

/ Gyvenimas 
{ 2811 W. 6Srd Str. 

Tel Prospect 2466. 

A. PETRATIS S. FABIJONAS t 

A. PETRATIS & C0. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE—INSURANCE 
European American Burean 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
Laivokortes 

NOTARIJLSAS 
809 W. 3Sth g >. Chicago, UI. 

Telephone Boalerard 01 i . 
j t » « » • • ! • - » - • ! • « • • • • ! • • • • ! • - • mį 

/̂ :==g:-5;sggggs==5£g—=:= T:Z : mirj^^s^ 
MUZIKA 

6rva. 

LIETUVIŠKŲ ŠOKIŲ GAIDOS 
VISOKIEM IN8TRUMENTAM 
Taip-gi% parduodam styginius ir 

pučiamus instrumentus. 
Reikalaukite kataliogo. 

V.NICKŲS 
« , 

P h o n e C a n a l 257 • 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. HaLsted Street 

| Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 
po piet. 6 iki 9 vakare. 

_ 

MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare. 
Residencija: 10528 Perry Ave., 

Tel. Pullman 342 

j Dr. M. T. STRKOL'IS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Perkelia oflsa J Poople Teatrą H 

J1818 W. 47th St. Tel. Bool. 180} 
Valandos:. 1 iki S po pietų. 6 lkl 8 

vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 
Res. 2914 W. 43rd Street. 

Nuo ryto iki piet. 
TeL McKlnlcy 288 J 

) 

iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiiiiMiiii 
ResidL 1139 Independence Blvd. 

Telefonas Van Buren 294 

DR. A. A. ROTH, 
Ruuas Gydytojai ir Chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų, ir visų chrooi&kų ligų 

VALANDOS: 10—11 ryto S—S po 
pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 1 9 — U d. 
Ofisas 3354 So. BĮOsted 'St., Cfaioago 

I Telefonas Drover 9893 
riiiiiiinkiiiiHtfiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiii 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
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KENOSHA, WIS. 

Sujudome ir mes, kuomet 
išgirdome, kad Lenkų legijo-
nui užėmę Vilnių briaujasi 
Lietuvos gilumon. 

Vienybė Draugijų tat šau
kė susirinkimą visų Lietuvių, 
kuriems rupi tėvynės liki
mas. Bet susirinko mažas bū
relis, tik tie, kurie visuomet 
būva pirmutiniai ir pirmiausia 
išgirsta tėvynės balsą. Pasi
rodžius, kad to susirinkimo 
negalima pavadinti visuotinu, 
nutarta šaukti kitą susirinki
mą ir plačiai išgarsinti. Tam 
tikslui liko išrinkta komisija, 
kurion inėjo: J . Trakšėlis, V. 
Varanavyčia ir S. Pinigis. Pa
skui išrinkta komisija paga
minti protesto rezoliuciją 
prieš plėšikus Lenkus. Ton 
inėjo: J . Kairiukaitis, vargo
nininkas, A. tepelis, V. Stra-
sevyeia, P. Jusis. 

Aukų sumesta $40. Vieny
bė Draugijų iš iždo pridėjo 
$60. Pasidarė $100, kuris nu
tarta pasiųsti Lietuvos Raud. 
Kryžiui. 

Spalio 25 d. buvo sušauktas 
antras susirinkimas, kurin 
atėjo didesnis būrys žmonių. 
Pirmininku išrinktas p. J . 
Trakšėlis, raštininku p. A. 
Kvedaras. Susirinkimas pava
dintas visuotinu. 

Pirmininkas paprašė komi
sijos perskaityti protestą. 
Perskaityta du projektu: S. 
Šapelio ir P. Jusio. Priimtas 
pirmojo. Pataisymui jo darink 
ta komisijon penki asmenys: 
klebonas, kun. A. Balinskas, 
S. Ralys, H. Labanauskas ii 
P. Zakaras, A. Lauraitis. Re
zoliucija greit pataisyta ir 
perskaityta, kuri liko priim
ta ir nutarta pasiųsti prezi
dentui YVilsonui ir Senatui. 

Pakelta klausimas, kad su
rengti demonstraciją prieš 
Lenkų neteisėtą puolimą Lie
tuvon. Po ilgų svarstymų, nu
tarta atsišaukti j dr-jas. Tam 
tikslui išrinkta komisija, kad 
sušauktų dr-jų bei kuopų pir
mininkus. Komisijon inėjo vi
sų srovių atstovai. Tuomi no
rima parodyti, kad mes, Lie
tuviai, be skirtumo, visi eina
me prieš bjaurius Lenkų žy
gius, norinčius pavergti bran
gią tėvynę, Lietuvą. 

Taigi dabar, kenosMečiai, 
kuomet išgirsite paskelbtą 
dieną ir laiką, visi, kas gyvas 
ir kas jaučiatės Lietuviu, ne
palikite namie, bet visi eikite 
demonstracijom Parodykime 
miestui, kad mes, Lietuviai, 
branginame savo tėvynę. Gei
stina, kad toje demonstraci
joj dalyvautų visi Kenoshos 
Lietuviai. Kviečiami yra ir iš 
aplinkinių miestelių, ypač ex-
kareiviai. Nes jus kariavot už 
visas mažas ir pavergtas tau
tas, bet šiandie pasirodo, kad 
tos mažos tautos po senovei y-
ra spaudžiamos ir teriojamos. 
Tai-gi protestuokite prieš 
tai. 

Pirmininkui priminus, kad 
dabartinėje valandoje neuž
tenka vien masinių susirinka 
mų ir demonstracijų, bet rei
kia Lietuvai ir pinigiškos pa-
gelbos, tuojau aukojo: 
Rap. Baliauskas $10.00 

Po 5 dol.: S. Ralys, J . Lau
cius, J . Karbauskas, J . Pauža. 

Po 2 dol.: P. Skirius, M. 
Bacauskas, N. Raišelis. 

Po 1 dol.: J . Judeikis, P. 
Pabijonaitis, P. Zakaras, V. 
Jusiunas, T. Kirklis, A. Ma-
giulionič, J . Lukoševičius, JJ. 
Žaluda, J . Višniauskas, J . 
Karpavičius, K. Zakauska*, 

S. Lukmonas, S. Poškus, J . 
Pauža, K. Serafinas, K. Pau-
lauskis, J . Ralys, J . Mikšis, 
K. Kniva, J . Milašius, J . Dap-
šis, J . Tamukaitis, K. Cinga, 
P. Kirilius, S. Pinigis, J. 
Trakšėlis. Kitos smulkiomis. 
Viso sumesta $107.75. Aukos 
pasiųstos Lietuvon. 

* 
Reikia pažymėti, kad dau

giausia aukojo tie, kurie visur 
ir visados aukoja. Buvo žmo' 
nių visokių pažiūrų. Buvo ir 
komunistų. Bet kuomet jų va
das nepateko į pirmininkus, 
tai tuojau išėjo per duris. 

Šiomis dienomis pašelpos 
Lietuvai pasiųsta sekančiai: 
Raud. Kryžiaus skyr. $40; su
sirinkimo ir Vienybės Draugi
jų iš iždo auka $100; Birutės 
draugija savo susirinkime su
aukojo $84; *Šv. Benedikto 
dr-ja $13; Masiniam susirin
kime $107.75; L. L. Sargų bū
relis .savo susirinkime iš iždo 
aukojo $100. Viso $544.75 
(34,650 su viršum auks.). 

Tai tik pradžia. Kenoshie-
čiai tuomi nepasitenkins. Jie 
aukos tol, kol Lietuvoj neliks 
nei vieno nedoro Lenko. Gaila 
tik kad, pas mus randasi daug 
tokių, kurie pasako: "neda
viau ir neduosiu." Bet tikime, 
kad ir jie kuomet nors pa
liaus Lenkams nemauti ir pra
dės branginti savo motiną 
Lietuvą. 

J. Trakšėlis. 

ROCKFORD, ILL. 

Ilgas laikas, kaip jau nesi
mato korespondencijų iš Rock-
fordo padangės. Išrodo, kad 
čia nieko ir neveikiama. Buvo 
atsiradusi kokia ten "Rock-
fordo Mariutė", katra žadėjo 
plačiai aprašyti čionykščių 
Lietuvių veikimą. Bet kol kas 
absoliutiškai nieko nesimato. 

Reikia pažymėti, kad Rock-
fordo Lietuviai nors nesmar
kiausia, bet vis-gi darbojasi. 
Rengia prakalbas, pardavinė
ja L. L. P. bonus. Bonų par
duota jau už suvirs du tūks
tančiu. Gėda mums, Rockfor-
diečiai, kad tiek tik ligšiol te-
galėjom pasirodyti. Bet kas 
kaltas, kad nevisi mes dirbam, 
kad visi mes perdaug žiūrim 
į partijas. Mes nesuprantame, 
kad šiuo laiku visas partijas 
reikia į šalj padėti, o griebties 
bendro darbo: teikimo pagel-
bos tėvynei, kad Lietuvos vė
liava netektų priešų Lenkų na-
guosna. Mųs broliai kovoja už 
Lietuvos laisvę. Juose atgijo 
kunig. Gedimino, Keistu
čio ir Vytauto dvasia. Tik mes, 
amerikiečiai, nevisi tą atjau
čiame. Jų gyvastys yra pavo
juj, o mes nevisi norim remti 
juos aukomis. Štai, Rockforde 
da nei trečia dalis Lietuvių 
nepirko L. L. P . bonų ir nevi
si aukojo L. R. Kryžiui bei 
Lietuvos Šauliams. 

Tad dabar, gerbiamieji ro-
ckfordiečiai, tėvynės balsas 
visus jus kviečia suseitį Lap
kričio 7 d., į Unity svetainę, 
2 vai. po pietų. Tai bus visuo
tinas Rockfordo Lietuvių 
mass-mitingas, kuriame išne
šime protesto rezoliuciją prieš 
Lenkų veržimąsi Lietuvon; 
prašysime Suvienytų Valstijų 
neremti Lenkų imperijalistų 
ir pripažinti Lietuvos nepri
klausomybę. Mes turim paro
dyti, kad mūsų Tauta, nors 
mažutė, bet nesiduos jau dau
giau pavergti po svetimu jun
gu! 

Be to, tame susirinkime mes 
turėsim kodaugiausia išpirkti 
L. L. P. bonų ir daug aukų 

sumesti Lietuvos Šauliams. 
Tad, brangus broliai, seses, 

užsiduokime sau vieną svar
biausi uždavinį: visais gali
mais budais gelbėti tėvynei, 
atlikti pilietiškas pareigas. 
Kas dabar negirdžia tėvynės 
balso, tas negali vadinties 
Lietuvių, arba jos vaiku. Ne
pamirškime, kad visi mes 
eeam gimę ir augę Lietuvoje, 
tad ar-gi duosime ją bjauro
ti Lenkų kareiviams! Ne! To
dėl darban, visi darban! 

Pr. S-tis. 

HOMESTEAD. PA. 

jšeštadienyj, Spalio 23 d. 
Tautos Fondo 23 skyrio buvo 
mėnesinis susirinkimas, kurin 
atsilankė skaitlingas būrys 
narių ir keletas įsirašė naujų. 
Nutarta šaukti visuotiną su
sirinkimą Spalio 31 d., 1920 
kad pasitarti, kaip geriaus pri 
sirengti prie rinkimo aukų ir 
išnešti protestą prieš grobonis 
Lenkus. 

Sekmadienyj, Spalio 24 d., 
tuojau po pamaldų, buvo su
sirinkimas L. L. Sargų 6 sky
rio, kuris liko likviduotas. 

Po to buvo susirinkimas L. 
Vyčių 11-tos kuopos. Paga-
liaus L. L. Paskolos komiteto. 

Vakare 8 valandą buvo su
sirinkimas L. Raudonojo Kry
žiaus rėmėjų sk., kuris buvo 
skaitlingas. Pranas Dimša pa
aukojo gelumbės siutui, kuris 
bus išleistas per serijas. 

Po R. K. rem. susirinkimo 
buvo posėdis Katalikų Federa
cijos 6 skyrio, kuriame kal
bėta, kas bus reikalinga kru-
tamiems paveikslams, kurie 
bus rodomi Lapkr. 25 d., va-
.K t ire. 

Homesteado nedidelė Lietu
vių kolonija, bet susirinkimais 
pralenkia daug didesnes. 

• 
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Vakaras! 
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Rengiamas 

A.LR.K, Motery Sąjungos 3 Kp. 
IEDEL10J, LAPKRIČIO (NOV.) 7 D., 1920 M. 

Dievo Apveizdos Parap. Svet. Prie 18 ir Union Are. 
Pradžia lygiai 6 valanda vakare. Muzika grieš kopui-

kiausiai; Visi galės prisišokti lig sočiai. 
Kviečia visus atsilankyti , 

RENGĖJOS. ' | m 
Didelis Lietuvių Susirinki 

mas p. J. J. Elias svet. 4600 
So. Wood St., Chicago, 7:30 
vai. vak. Panedėlio Lapkričio 
-Nov. 8 diena. Visi Lietuviai 
ir Lietuvaitės neatbūtinai tu
ri ateiti, nes telegramai iš 
Lietuvos bus skaitomi, ir bus 
svarstomi svarbus dalykai kas 
link Lietuvos Liuosybės ir jos 
padėjimo. 

•Kviečia komisija 
L. N. S. S. 

KAS RADOTE. 
Auksini medalikeli su len

ciūgėlių, kuri aš pamečiau ne-
dclioj Spalio 31 d. 1920 per 
demonstracija 7-th Regiment 
Svet. 34-to.s Ir Wentwortli A v, 
Busiu labai dėkinga tam ku
ris sugrąžins, nes tai man bu
vo duota dovana. 

A. Vaičiulis, 
5035 S. Elizabeth St. Chicago. 

Visuose dalyvavęs. 

KRYME PASIDARBAVI 
MAS. 

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Washington. — Tinkamai 
aprūpinti pasididinantį tru
kumą civilinių gyventojų ir 
Rusijos pabėgėlių Kryme, kur 
badas ir vargai laikinai taip 
saučia, vietinėj Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus vienutėj 
tapo suteikiama savaitiniam 
pašelpos išdalinimui padidi
nimas. Dabar ten teikiama iki 
500 tonų pašelpos maistinės, 
vaistinės, įrankių ir drabužių. 
Taip praneša Amerikos Rau
donojo Kryžiaus Centras. 

Pašelpa, kuri dabar randa
si Konstantinopolyje, ateityje 
bus vartojama ir kuo veikiau
sia pristatoma Krymo vienu
tei, kaip išdalinimas bus už
tikrintas. Idant pasekmingiau 
ir greičiaus šias nelaimingas 
šalis sušelpus, net ir vienutė 
Krymo apielinkėje ta"po padi
dinta iki 25 narių. Vietiniai 
taip-gi daug prisideda pagel
bėdami kaip ir kur tik gali. 

Konstantinopolyje Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus perdėti-
niai, kurie aprūpino ir taip 
sušelpė Rusijos pabėgėlius 
prieš bolševikų atvykimą, 
taip-gi persikėlė Kryman, 
tuom ir pasididino, vienutė. 

Nuo put pavasario šelpiant 
tūkstančius Rusijos pabėgė
lių, kurie randasi Kryme, 
daug prisidėjo ištuštint A-
merikos Raudonojo Kryžiaus 
gandelį. ' 

Šioj apielinkėje Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus pasidar
bavimas daugiausia civilinių 
gyventojų aprūpinimas. 

PIRKITE KARĖS -TAUPY-
MO 2ENKLELITJB (V7.S.8.). 

REIKALINGA. 
Mergina prityrusi pardavi

nėjime, drabužiu krautuvėj. 
Turi mokėti Lietuviškai ir 
Lenkiškai. Atsišaukite tuojaus 

THE STAR 
Iz. Nausieda, savininkas 

4605 S. Ashland A ve. Chicago. 
Reikia merginos prie namu darbo. 

Maža šeimyna valgis ir kambarys su 
visais patogumais. Kreipkities: 
2»X2 W. 48 K t. 1.1 McKJnley S287 

VAKARINĖ MOKYKLA 
Lietv. kalbos, rašymo, aritmetikoą 

anglių kalbos ir t. t. Seredos ir Pėt-
nyčios vak. 7:30 iki 9:S0 Dievo Ap
veizdos Parap. Mokyklos kambariuo
se, ant 18-tos gatvė. 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Re*. SI 14 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 49it 

S V. W. RUTKAUSKAS j 

I 
• I 

ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty): 

29 South La Salle Street 
Kambaris 824 j 

Telefonas: Central 8880 

I • 
I 

! 

CUNARDLINE 
HAMBURGĄ IR LIEPOJ? 

Per Anglija 
Acquitania Lapkr. 23 j 

Trečia Klasa kainuoja 
Hamburgą $125 .00 
Liepbju $145.00 

Pridedama $5.00 Karė* Taxu. 
Atsišaukite į arčiausia 

Cunard Agentą. 

L 

• • • 
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DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ 

Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios 
mados $8.50 vertes už $6.00. Turime 
pilna eile moterų čeverykų 

.;nuo $5.85 iki $14.00. 

VICTOR SHOE STORE 
4719 S. Ashland Av. Chicago 

2 = S 

Paieškau kambario West Sides 
apielinkėj prie katalikiškos šeimy
nos. Geistina kad šeimininko galėtu 
ir valgi pagamjnti. Turintieję kambari 
malonėkite pranešti palimedami rai
dės P. G. j 

"Draugo" A< 
2334 So. Oaklcy Avc. Chicago. 

Paieškau Juozapo Ramoškos paei
nančio iš Kauno rcd. Šiaulių Apsk. 
Radviliškio parap. ir Vienkiemio 
Kraukenų Gireles. Pirmau jis gyve
no Pennsylvanijos Valstijoj. Jis pats 
arba kas apie ji žinote praneškite 
šiuo adresų: 

Stasys Mataitis, 
14 Wad.s\vortit Str.. Koeftester, JT. Y. 

PARSIDUODA. 
Labai pigiai 5 kambariu čysti, gra

žus rakandai norintieji gali ir gy
vent toje pačioje vietoje. Vieta labai 
graži Roselande kreipkitės ant 1 lu-
bo 50 W. 107th Street Chicago. 

ANT PARDAVIMO. 
Namas ir lotas z lubų muro base-

mentas iŠ priešakio. Užpakalij mūri
nis namas ir garadžius. Lietuvių ap-
gyventoj vietoj. Randos neša $80.00 
mėnesi. Kaina $7,000.00. Atsišaukite 

Joseph IiHcas 
20Ot So. Union Ave. 

Vakarais, 812 W. 33rd St. 
Telefonas: Yards 4681 

! • • • • • • • • • • • • • • • ! 

Tel. Yards 6666 Drover 8448 
Dr. V. A. SZYMKBVICZ 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir 
Akušerae. 

820S S. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—lf Ii ryto 1—2 Ir 
6—8 vakare Ned. 10—12 iš ryto. 

K :. : 

TelefoiuM PnllnMHi 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Michigan Avenue 
Rotteland, 111. 

VALANDOS: 9 ryto Iki 9 vakare, 
>I. Pullman 842 ir 8180. 

Telefonas Boulevard 0189 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

3881 South Halsted Street 
Valandos: 9—12 A. M. 

1—5; 7—8 P. M. 

' » 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

AUKSINIS LENCIŪGĖLIS DYKAI. 
Tikras Europiškas ROSKOPF tiktai $4.75 

Jeigu nori turėti gerą, gražų ir stipri; laikrodėli, tokLs. kuris laikys 
per daugelį metų—pirk TlKltA Kl l tOPEJIšKA 

, "ROZKOPF" 
gis laikrodėlis yra padirb

tas iš nikelio, SU DRŪTU 
viršeliu ir geru Šveicarišku 
movementu, patentuotu re
guliatorium su stiklu, kad 
numeriai neapdulkėtų. Nu
meriai rodanti laiką yra la
bai gražus. 

šie laikrodžiai yra žinomi 
visam pasaulyj, užtat, kad 
jie labai geri, stiprus ir už
laiko laią reguliariai,—juos 
galima nešioti paprastą die
ną ir nedėldienyj, jie visuo
met gražiai atrodo. 

Kiti parduoda šiuos laik
rodžius po 8 dolierius ir dau
giau—bet mes ant neaprube-
žiuoto laiko parduodame 
juos už $4-75,—dar prie to 
pridedame dykai gražų pa
auksuotą LENCIUafcLJ. 

Nepraleiskite 6}OB'progosf-bet rašyk šiandie ir užsisakyk vien^ iš 
tų laikrodžių; nes jų nedaug liko. 

Su užsakymu užtektinai pasiųsti 2Be pinigais ar krasos ženkleliais, 
o likusius užmokėsite kuomet gausite \ laikrodėli. 

• 

ALL W0RLD EXP0RTERS 
1019 No. Ashland Ave., Dep^. 688 Chioago, 111. 

• • • • • 

U. S, MAIL STEAMSHIP COMPANY, IBC 
S. S. "SUSQUEHANNA" 

Iš Ncw Yorko tiesiai t 

BREMEN ir 
11 Diena Lapkričio 

DANZIG 
Kambarėliai i Bremcn nuo $185 iki $210 į Danzig $200 iki $225 

Trečia kliasą į Bvemen $120 į Danzig $130 
Kares Taxai $5 , 

Atsišaukite į 
U. S. Mail Steamship Company Inc. 

H. CLAUSSENIUS & Co. Generale Vakarine Agentūra 
100 North La Salle Street, Chicago, I1L 

MUZIKA 
BEETHOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas . . 

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

3259 South Halsted Street Chicago, IIL 
Telefonas Boulevard 9244 

CUNARD LINE 
S. S. SAXOMA 

Išplaukia Tiesiai Į 

HAMBURGĄ 
Kambarėliai $180.00 

Su $5.00 Karės Taxų 

Trečia klesa tiesiai į Hamburgą . $125.00 
Trečia klesa įEitkunus per Hamburgą . . $130.00 

Su $5.00 Karės Taxų 

-— * sL» w* uii i t iu) Agentą 

Baltic - American Line 
Paveldėtojui! RUSSIAN AMERICAN LTNE 

—— 
Tiesus Pasažieriams Patarnavimas iš 

DANZIG ir LIEPOJAUS 
Į NEW YORK ir sugrįžtant 

Del platesnių informacijų kreipkitės 1 

A. E. Johnson & Co. Generaliai Pasažieriniai Agentai 
55 Broadway, New York • 

Arba mūsų autorizuoti agentai. 

r 

= 
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REGISTRACIJA. 
Visų Amerikos Lietuvių Ex-Kareivių 

Visi Amerikos Lietuviai ex-kareiviai kurie tik esate tarnarę karėj 
užsiregistruokite prisiųsdami savo vardą ir pravardė ir kur tarnavai, 
nes j trumpą laiką visi žinosite kiek Lietuvių tarnavo karuomenė. 
Yra Reikalinga n* roaiįau kaip tūkstantis liuosnorių Lietuvių ka« 
reivių suvažiavimui Washington, D. C. Lapkričio mėnesi bus pažymėta 
suvažiavimo diena prieSpat atidarymą Suv. Valst. Congreso—labiau
siai tie reikalingi kurie tarnavo frontuose ir tie kurie gyvena netoli 
Washingtono kad galėtu pasiekti tą miestą savo lėšomis, nes tik tada 
mes pasimatysime »u mušu gerbemu Prez. Wilsonu — Visi registruo
kitės raJydami "taip" kurie esate liuosnoriai j Waahingtoną. Pripil
dė iškarpą ir siųskite šio adresu: 

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

Kareivių Suvažiavimas DeJ Liet. Pripaž. 
Vardas Pavardė 
Ąr BUvąi Fronte 
Koki Laipsni Turėjei 
Adresas J 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P . - — . 
s 

\ 

/ 
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DRAUGAS Šeštadienis,, Lapkr. 6, 1920 m. 
t ' ' -
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| IŠKILMINGAS 10 METŲ SUKAKTUVIŲ NafeBoj, Lapkričio-Nov. 7,1920 I 

U P V A I KSDlOJIMAS IR BALIUS 
s 
i • 
3 

SU PROGRAMŲ 
0 • 

Rengiamas 

Draugystes Švento Juozapo Apiekuno 

Arti Mllvvaukee W1CKER PARK SVET., 2040 W. North Ave., TSSS**. 
Pradžia 6 vaL Vakare 

Malonėkite skaitlingai atsilankyti ant mūsų baliaus, nes bus geri kalbėtojai, bus dainų, 
deklemaciju ir monologu. Taip bus puiki orkestrą kuri gros lietuviškus ir amerikoniškus šo
kius. Čia jauni ir seni galėsite linksmai laika praleisti ir puikiai pasišokti. 

Kviečia visus RENGEJIAI. 
SS — f» , mm 
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EXTRA! 
VISU CHICAGOS LIETUVIŲ RYMO KATALIKU DRAUGI

JŲ BEI ORGANIZACIJŲ DOMEI. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONUI). 

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
DEMONSTRACIJOS. 

-

Visų draugijų valdybos ir atskiri darbuotojai kviečia
mi po bausme sąžinės bako Į netikėtai šaukiamą susirinkimą 
penktadienyje Lapkričio 5 d., 7:30 vai. vakare, Dievo Ap-
veizdos parapijos svetainėn, prie 18-th ir Union gatvių. 

Bus svarstoma tokie klausimai, kurių nei valandėlei 
negalima atidėti. 

A. L. R. K. Fed. Chi. Apskritys. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

L-

šeštadienis, !Lapkr. 6 d\, 
8v. Leonardas. 

Sekmadienis, Lapkr. 7 d., 
šv. Karina. 

PADARĖ SUTARTĮ SU 
UNIJA. 

STATE PUBLIC UTILITIES 
KOMISIJA TURI PASIT

RAUKTI. . 

"Chicago Building Trades 
council" paskelbė padaręs su
tartį su darbininkų unijomis, 
priklausančiomis prie statymo 
namų. Sutartis bus gera pra
dėjus šiandie ir baigus Ge
gužės 1 d., 1922 m. 

Sulig sutarties, tuo visu lai
kotarpiu kontraktoriai nema-

_ žinsią darbininkams užmokes
čių. Savo keliu darbininkai ne
reikalausią augštesnių užmo
kesčių ir nestreikuosią, jei 
kartais kontraktoriai pavary
sią nuo darbo tinginiaujan
čius arba neatsakomus darbui 
muštus. 

Tad, sakoma, dabar busią 
atgaivintas f statymas namų 
mieste. 

Žinoma State Public Utili
ties (valstijos viešosios nau
dos) komisija painformuota, 
jog jos darbavimasis baigiasi. 
Nes kuomet naujai išrinktas 
valstijos gubernatorius Small 
užims vietą, ta komisija bus 
panaikinta. Valstijos piliečiai 
nubalsavo, kad kamisija nerei
kalinga. 

Visuomenė pasirodė didžiai 
nepatenkinta, kuomet ta komi
sija įvairioms kompanijoms 
pradėjo didinti pelną visuo
menės lėšomis. 

. y: 
PAVOGTA 8 AUTOMOBI

LIAI. 

Praėjusioje paroje Chicago-
je pavogta 8 automobiliai. 

UŽDARYTOS DRABUŽIŲ 
DIRBTUVĖS. 

SUSPENDUOTI 3 POLIC 
MONAL 

Policijos viršininko įsaky
mu suspenduoti 3 policmonai 
iš Grand Crossing policijos 
stoties. Tie policmonai nese
nai nieFieno neautorizuoti už
puolė vieną saliuną ir atliko 
kratą, neva ieškodami svaiga
lų. Be to dar buvo suarešta
vę 6 civilius žmones. 

BRIGHTON PARKO LIETU 
VIAMS. 

NEBŪKITE BE "DRAUGO" 
J 

"Draugą" dienraštį galima 
gauti be kitų vietų ir šiose: 

J. ŽOLYNAS, 
4063 So. Maplewood 

Ave. 

J. SYMONAS, 
4140 So. Maplevvood Ave. 

J. SMITH, 
3813 So. Kedzie Ave. 

F. ŠIMKIENĖ. 
4358 So. Pairfield Ave. 

.New York, Lapkr. 5. — Čia 
uždarvtos visos didžiosios dra-

•r 

bužių dirbtuvės. Apie 50,000 
rubsiuvių neteko darbo. Kom
panijos sako, kad jos turin
čios nustatyti naujus darbi
ninkams užmokesčius. 

NEW YORfcUI TRŲKSTA 
ANGLIŲ. 

New York, Lapkr. 5. — Vie
tos apartamentiniams namams 
apšildyti trųksta anglių. Ne- krino teisybę tų tvirtinimų. 

Kom. demonstracijos Spa
lio 31, Valdybos Tarybų, Fede
racijos, Socijalistų partijos ir 
kitų organizacijų, draugijų 
atstovų bendras susirinkimas 
įvyks šiandie, Lapkričio 5, 
1920,-8 vai. vakare, šv. Jurgio 
parapijos svetainėj. Pribukite 
visi. 

Įvykusi demonstracija pri>s 
Lenkų veržimąsi Lietuvon pa
siliks atmintis Chicagos Lietu
vių, kaipo Šventė Lietuvių 
Vienybės. Buvo tai ženklas 
prabudimo senosios Lietuvių 
didvyrių dvasios. 

Senai, nes suvirs penki šim 
tai metų, dar Kristui negi
mus, garbingas Lietuvis, Sky-
lurus, karalius gentės Skytų, 
viešpatavęs šalyj, kur dabar 
yra Ukrainai ir Baltgudžiai, 
sulaukęs žilios senatvės, ir 
jausdamas, jog laikas ateina 
jam persiskirti su šituo pasau-
Ku, o norėdamas, idant Lietu
vių gentis per visus amžius 
besidžiaugtų laisve ir gerove, 
sušaukė savo visus vaikus. 
Surišęs ten saują vilyčių, da
vė tą ryšį kiekvienam savo 
sūnui, paeiliui, kad jį perlauž
tų. Visi paeiliui dėję savo vi
sas pastangas perlaužti, bet 
nei viemas negalėjo to pada
ryti. Potam, perkirtęs ryšį, 
i aėmė vilyčias po vienai ir 
davė jas vėl savo sunams per
laužti. Visos vilyčios tapo 
leng;rai sutrupintos. Skylurus 
tada tarė: 

"yaikai! Tas ryšys yra 
pavyzdžiu galybės, sujungtų 
jiegų! Pakol jus ir mūsų gen
tis gyvens vienybėj ir sutiki
me, jokios spėkos mųs nesu
laužys; busime laisvi. Bet, jei
gu eisime kožnas sau, visi 
tapsime lengvai pergalėti ir 
pavergti/' 

Vėliau, praėjo šimtai metų, 
užgimė Kristus, ir Jis tą patį 
patikrino sakydamas: "Ir 
viešpatystė Belzabubo negalės 
atsilaikyti pasidalinus savyj! 

LIETUVIAI! PraeitiB pati 

re parko svet., 8-ta vai. vak. 
Visi nariai yra būtinai kvie

čiami atsilankyti. Valdyba. 

Šv. Cecilijos giesmininkų drau
gija laikys mėnesinį susirinkimą 
Lapkričio 5 d., š. m., bažnytinėje 
svetainėje, 8:00 vai. vak. 

Nuoširdžiai esate kviečiami gie-
doriai skaitlingai atsilankyti, nea 
yra svarstymui daug svarbių rei
kalų. Valdyba. 

\wm*tšištšišišiši*tši* 

Visu Lietuvių Domai! 

IŠ NORTH SIDE. 

Šv. Juozapo Apiekuno dr-ja 
rengia vakarą sekmadienį, Lap
kričio 7 d., Wicker Park salėj pa
minėti 10. metų sukaktuves kaip 
ta draugija gyvuoją. 

Šv. Mykolo Arkaniolo dr-ja yra 
nutarusi dalyvauti tame vakare. 
Tat visi tos draugijos nariai teik
sitės susirinkti bažnytinėn svetai
nėn 3:30 po pietų. Kiekvienas pa
siimkit draugijos ženklus. Iš ten 
visa* draugija eis svetainėn, kur 
bus minėtas vakaras. 

P. Skodžius, prot. rast. 

A. M. L. R. K. Moksleivių Chi
cagos Apskričio svarbus susirinki
mas įvyks šeštadienyje, Lapkričio 
6 d., š. m., 3:00 vai. po pietų, Šv. 
Kryžiaus parapijos svetainėje, 
Town of Lake. 

Visi moksleiviai kviečiami atsi
lankyti, nes yra labai daug užsili
kusių jų dalykų svarstyti ir nauji 
vykdinti. Nepamirškite atsilanky
ti. A. C. Alaburdaitė, rast. 

PRANEŠIMAS. 
Zs 

Rubsuviij Unijos 269 skyrius 
mėnesinis susirinkimas bus Pėt-
nyčioj Lapkričio 5 d. 1920 m. 
Unijos svet. 1564 N. Robey str. 
pradžia 7:30 vakaw. Malonėsite 
visi nariai pribūti ant šio susirin-

I 

kimo bus rinkimas valdybos ant 
kitų metų. Visi nariai atsilankyki
te galėsite išrinkti sau tinkama 
valdyba. * 

Frank Juozapavičia, sekr. 
1547 N. Wood Street. 

(Apgr.) 

M 

judomų nuosavybių taryba 
tuo tikslu kreipėsi į tarpval-
stijinę komercijos komisiją. 

TAUTŲ SĄJUNGA GAVO 
SMŪGĮ. 

Paryžius, Lapkr. 5. — Pran
cūzų spauda rašo, jo» Suv. 
Valstijose buvusieji rinkimai 
sutruškino Tautų Sąjungą. Ir 
pastaroji, sako, negyvuos ilgai 
tokia, kaip yra. 

RASINĖS RIAUŠĖS. 

KRUKAS BROS., 
3853 So. Rockvvell St. 

BUCIUNAS, 
2900 W. 40th Str. 

< < DRAUGAS'' PUBL. CO. 

Orlando, Fla., Lapkr. 5. — 
Čia buvo pakilusios rasinės 
riaušės. Žuvo 6 juodi žmonės 
ir 2 baltuoju. Apginkluota bu
vusieji kareiviai ir pastaty
ta patroliuoti gatvėse. Prisi-
bijoma, kad riaušės išnaujo 
nepakiltų. 

SVARBU UETUVIAMSm 
Prakalbų Maršrutas. 

Gerbiami Vientaučiai:— 
Pradedant su šia diena, A-

merikos ir Lietuvos Audėjų 
Bendrovė iš Boston, Mass., 
laikys prakalbas kiekvienoje 
Chicagos ir apielinkės koloni
joje. Bus aiškinama tikslas ir 
reikalingumas linų ir vilnių 
išdirbinio patiems lietuviams, 
kol svetimi tos pramonijos dar 
neužgriebė. Dalykas uiintere 
suos visus tuos, kurie yra Lie 

....."Esam nuplyšę. . . šąlam.. . r ū b ų n e i už p i n i g u s n e 
gaunam" rašo mušu broliai iš Lietuvos iš šalies kur vilnų ir linu perteklius ir kur 
rūbu industrija galėtu žydėti ir naikinti salyje pikto ir nelaimiu tęva — skurdą. 

Bet kol kas ji dar nežydi. Kodėl? Todėl kad dar daugelis iš mūsų ramiai 
slysta į gyvenimo pakalne laukdami ka<! gerbūvis ateitu pats savimi. Brolei Lie
tuviai sukruskime ženkime pirmyn bukime patys turtingais ir padarykime Lie
tuva turtinga. Neduokime paimti svetimiems mūsų Brangiausiu Linu Mainą Lie
tuvoj. Bet imkime patys < 

i 
Rūbų Amatninkų Domai. 

Rūbų Bendroves reikalauja visokių amatninkų rūbų industrijoj, kaip tai: 
Lankiusiu Textil mok. verpėjų, audėjų ir visokių rūbų dirbėjų, lf e-kurie iš tokių 
amatninkų yra reikalingi tuo jaus, kiti bus vėliaus reilcalingi. Jus, gerbiami amat-
ninkai, dirbdami per ilgą^laiką svetimiems ingijot tos industrijos žinojimą, dabar 
to žinojimo ir patyrimo reikalauja Jūsų Tėvynė. Atlikit piliečio pareigas, kelkit 
savo šalies ekonomiją idiant nereikėtų gerbūvio ieškoti svetur. 

/ 

1. Amerikos Audėju B-vė daro sutar
ti su Lietuvos valdžia kad tuojaus ati
darius' verpimo ir audimo dirbtuvės 
Lietuvoj. v 

2. Am. L. A. B-vės narių skaičius sie
ke iki 550 sukelto kapitalo apie 60 tūk
stančiu. 

3. Akcijos (shares), po $10.00 mažiau 
neparduodama kaip už $100.00 ir ne
daugi aus kaip 500 šėrų. Yra inkorpo
ruota Mass. Vals. ant $100.000.00 Visas 
pamatinis kapitalas (Coramon stock). 

Visokus reikalais kreipkitės į cen

trą arba pas ingaliotinius 

American & Lithuanian 
Textile Corp. 
3 4 3 W. BroadVay 

So. Boston, Mass. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm* 

1. Atlaso B-vė turi dirbtuvę ir san
krovą Bostone, daro visokius rūbus, 
atidaro rūbų krautuves Lietuvių kolo
nijose. Jei Tamstai reikalingas koks 
rūbas, kreipkitės į B-vės sankrovą ar 
prie jos agento jei tokį žinot. Rūbus 
gausite gerus ir už prieinamą preke. 
Remkite, gerbiami, savo dirbtuvę, nes 
tuomi prigelbėsit greičiau atsiekti tą / 
didelį darbą del Lietuvos rūbų Indus
trijos ir prekybos steigimo. 

J-

2. Atlaso Rūbų B-vė. 
Atlaso B-vė inkorpqrųQ|.ą Mass. Val

stijoj kapitalas $200,000, šėrai COM-
MON ir 8% PREFERED, "par" (orgi-
nalė) vertė $25 šėras. Vienai ypatai 
parduodama nemažiau kaip du šėrų ir 
nedaugiau kaip 200. 

3. Klauskite informacijų į Centrą arba 
- pas mūsų ingaliotiniu 

Atlas Clothing Corp. 
3 4 3 W. Broadway 

So. Boston, Mass. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I i IŠPARDAVIMAS OVERKOTU 

Lietuva dingo dėlei stokos 
vienybės. Dabar-gi vėl atgijo 
ir tapo laisva vien del to, kad ftuviai. Kas jaučiasi Lietuviu, 
atgimė vienybė. Amžini prie
šai mūsų laisvės deda dabar 
pastangas, kad vėl Lietuvą 
pavergus, kad mes taptume Vėl 
vergais mūsų senų plėšikų, iš
naudotojų. Kas sustabdys tų 
kraugerių pasikėsinimą Kas 
laisvę ir garbę Lietuvių ap
gins? 

Vienybė ir vienybė tiktai! 
Todėl, užmezgimui to tvirto 

ryšio, ir yra rengiamas šitas 
visų sriovių susirinkimas 
šiandie Lapkr. 5 d. 

J. J. Hertmanaviezius, 
Demonstracijos pirm. 

s • • 
Mes esam priversti išparduoti visus Overkotus šį mėnesi už 

Jcainas kur Jums bus labai patinkamos, Išsiskirimas yra labai dide-

lis. Geriausio padarymo, vėliausis mados, Jus busite užganėdinti 

jei nusipirksite viena iš šitų Overkotų. Kainos nuo 

S 
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Liet. Vyčių Chicagos Aps
kričio Choro nepaprastas 
praktikas įvyks šiandie, Lapk. 
5, 1920 im, Mark White Stra

tegui ateina. 
Pėtnyčioje, Lapkr. 5 d., J. J. 

Elias Svet., Town of Lake. ! • 
Subatoje, Lapkr. 6 d., šv. Pe g 
tro ir Povilo Parap. Svet., 

West PulĮman. 
Panedėlyje, Lapkr. 8 d., £v. 
Mykolo Bar. Svet. North Side. 
Utarninke, Lapkr. 9 £., Prano 
SverecMo Svet., 8756 Houston 

Ave., South Chicago. 
Seredoje, Lapkr. 10 d., Dievo 
Apv. Parap. Svet., 18-ta ir 

Union gat. 
Prakalbų pradižia lygiai 7:30 

vai. vak. Kalbės N. Radavi-
čius iš Boston ir A, F. Augus
tinas iš Chicago. Visus nuo
širdžiai kviečia 

A. ir L. Audėjų B-vė. 
(Apgr.) 
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ir augščiau. Krautuvė atdara penkis vakarus. Seredos vakare už

daryta nuo 6-tos valafidos vakare. Nedeliomis iki pietų atdara. 

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO. 3 
m. | 
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3246-48 So. Hilsted St, Chicago, 

• 

• m. 
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