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lelgija Priešinga Nugin
klavimui Viešpatijų

Nerimauja dėl Bolše
vikų Veikimo

į Tas Klausimas Pakeliamas net 
Tautų Sąjungoje

Lenkai
i

REIKALINGAS VIENAS 
GENERALIS ŠTABAS.

Lenkai turi elgties Tautą Są
jungos nurodymais.

Geneva, Šveicarija, Lapkr. 
22. — Čia Tautu Sąjungos su
važiavime pakelta didelė sen
sacija, kuomet Belgijos dele
gatas, senatorius La Fontai- 
ne, ėmė kalbėti viešpatijų nu
ginklavimo klausime. Jis sa
kė:

“Manau, pasaulio žmonijai 
turėtų būti pasakyta atvirai, 
kad abelnam viešpatijų nugin- 
lavimui laikas dar neatėjęs. 
Susiaurinimas ginklavimosi 
bus galimas tik tuomet, kuo
met viešoji teisė ims viršų ant 
viešosios spėkos, ir kuomet 
armijos ir visa žmonija bus 
perorganizuotos į tarptautinę 
armija.

“Turėtų būti suorganizuo
tas vienas internacijonali# ge- 
neralis štabas kontroliuoti ar
miją, laivyną ir lakuniją ir 
paruošti veikimo pienus. Ir 
tik tuomet Tautų Sąjunga ga
lėtų pasivadinti tuo vardu ir 
turėti reikšmę.
“Antai milijon. Armėnų mi

ršta, kuomet keturiasdešimts 
viena viešpatija su milijonais 
savo karuomenės ir karo lai
vynais stovi Konstantinopoly. 
Vieno milijono dolerių užtek
tų pabengti išlaidas. Bet pa- 

^tvtfrkymui ir reikalingam vėl
imui neturima reikalingos 

centralės organizacijos. Vyrų 
užtektinai, vientik oficierų bu
tų reikalinga.” « /

Kanados delegatas Rowell 
kalbėjo:

> “ Manau Tautų Sąjunga 
turi vieko padaryti galą vi
siems Lenkų karams. Jei Tau
tų Sąjunga neįstengia Lenkus 
intikinti, indiegti juosna savo 
nurodymų, tokiuo budu Są
junga netenka reikalingos sau 
reikšmės.”

U

WRANGELIS PASIRENGĘS 
ATNAUJINTI KARĄ.

Konstantinopolis, Lapkr. 22.
— Gen. VVrangelis laikinai gy
vena vienam laive, stovinčiam Šaudymus atsakė šaudymais 
Marmora juroje. Kas valan-
da pasirengęs išnaujo veikti 
prieš bolševikus. Bet kol-kas 
nenusprendęs, kur ir kaip tą 
veikhną pradėsiąs.

Nepayykimus prieš bolševi
kus jis aiškina tuo, kad bol
ševikų buvę neapsakoma dau
gybė.

LENKAI APIMTI BAIMĖS.

Bolševikai gali įsibriauti Len
kijon.

ninkas von Kabr tėčiam' pirm 
Londonas, Lapkr. 22. — Jš ^0Į0į0i, <įįenų praneš?, kad jo

Maskvos bevieliu telegrafu pa
skelbta, jog bolševikų armija 
yra priversta karo operacijas 
vesti neutraliuose plotuose 
tarpe Lenkijos ir Rusijos, ka
dangi iš tų plotų bolševikus 
užatakavo gen. Balakovič.

Gen. Balakovič vadovauja 
priėš-bolševikinėrils liuosnorių 
spėkoms, sudarytoms didžiu
moje ’ iš Baltrusių, tarnavusių 
prie Lenkų armijos ir atsisa
kiusių paliauti kariavus, kuo-
met padaryta bolševikų-Lenkll. įsteiKtw, „„„Utinis per kurje
armisticija 

Iš Varšuvos pranešama, jog
Lenkai pabūgę tų bolševikų 
žygių, kuomet penkiolika Ru
sų divizijų sukoncentruota 
prieš pat Lenkų linųją.

Bolševikai Podolijoje paė
mė Proskurovą. Atamano Pet- 
luros armija baigiama naikin
ti. Tuojaus, sakoma, bolševi
kai apsidirbsią ir su Balako- 
viču ir su kitais savo prieši
ninkais. '

GALI BŪT NAUJAS LEN
KŲ BOLŠEVIKŲ KARAS.

Tautų Sąjunga tori imties 
priemonių.

Geneva, Lapkr. 22. — An
glijos delegacijos darbo atsto
vas Barnes praeitą šeštadienį 
perspėjo Tautų Sąjungos su
važiavimą prieš galimą pakil
ti naują Lenkų-bolševikų karą.

Jis pareikalavo pasakyti, 
kokių priemonių turėtų imties 
Sąjunga, jei pakiltų tasai ka
ras.

Gi to karo pavojus šiandie 
aiškiai pramatomas. Tad su
važiavimas be atidėliojimo tu
rėtų aptarti tą klausimą.

PRANCŪZAI APSĮĄAUDO 
SU BOLŠEVIKAIS.

Kęmstantinopolis, Lapkr. 22. 
— Rytinio K rimo pakraščiuo
se bolševikai apšaudė Pran
cūzų laivus su Rusais pabė
gėliais. 'Prancūzai j bolševikų

UŽDARYTOS CUKRAUS 
DIRBTUVĖS.

New York, I>apkr. 22. — 
American Sugar * Refining 
kompanijos uždarytos 6 dirb
tuvės. Sakoma, mažai cukraus 
reikalaujama.

DEL BAVARIJOS MILICI
JOS GALI PAKILTI KRI-

x ' ZIS.

Vokiečiai centristai prainato 
naują, pavojU.

Berlynas, Vokietija, Lapkr. 
22. — Centro partijos laik
yčiai. perspėja Vokietijos vy
riausybę atmesti savo vedamą 
“saužudystės” politiką ir jo
kiu budu nepalaikyti Escheri- 
cho milicijos Bavarijoje.

“Jei tolesniai bus priešina- 
jnąsi talkininkų reikalavimui 
nuginkluoti Bavarijos milici
ją,” rašo centristų laikraščiai, 
“pasekmėje 'talkininkai oku
puos Ruhr distriktą. Laikas 
jau būti) mums nuoskaudų ne
didinti ir neapsunkyti šalies 
gyventojų.”

Bavarijos ministeris pirmi

Vyriaus/nei nei ncsisapnuoja 
nuginkluoti pilietinę miliciją.
Laiškas nuo buvusio sosto 

įpėdinio.

Socijalistų laikraštis Freih- 
eit paskelbė turįs aiškių pri
rodymų, jog buvęs Vokietijos 
sosto įpėdinis nesenai prisiun
tęs laišką buvusiam Bavarijos 
sosto įpėdiniui Rupprechtui.

Laikraštis pažymi:
“Mes galime prirod/ti, jog

rą susisiekimas buvusiojo Vo
kietijos sosto įpėdinio su Ba
varijos kontr-revoliucijonie- 
riais, ir kad Vokietijos prin
cas rašęs laišką Rupprechtui. 
Laiške išreikšta viltis, jog ne
reiksią ilgai laukti Rupprech
tui užimti Bavarijos sostą.

Vokietijos princas, be to, 
laiške pareiškęs, jog ir jis ne
užilgo manąs gryžti Vokieti
jon, kurios pasilgęs.”

BOLŠEVIKAI BRIAUJASI 
ANT BESARABIJOS,

Turkams gen. Wrangelio arti
lerija.

Konstantinopolis, Lapkr. 22. 
— Iš Ismido gauta patvirtin
tų žinių, jog Turkai nacijona- 
listai rekvizuoją Turkijos lai
vus, su kuriais norima Trebi- 
zondo apskritin pargabenti ar
tileriją, paliktą gen. Wrange- 
lio Krime.

Apsidirbę Krime Rusijos 
bolševikai briaujasi ant Bes
arabijos, kurią, yra okupavu
si Rumunija.

Čia nutarta gen. Wrangelio 
karuomenės liekanų nesiųsti 
Besarabijon. Nes tenai karei
vius gali paliesti bolševikų 
propaganda.

NEDARBAS PALAIKO AU 
GŠTAS KAINAS.

Taip tvirtina vyriausybės kai
nų ekspertas.

Washington, Lapkr. 22.— 
Vyriausybės kainų ekspertas 
Stewart sako, kad šiandie au- 
gštoms kainom? yra daugiau
sia kaltas nedarbas. Jei nt>-
rimą turėti visakam žemes- Jys, kurioms priklauso nelais-
nes kainas, darbas visose in
dustrijose turi eiti ir didėti 
visako produkcija.

DUBLINE TIKROS BAISE
NYBĖS.

Sakoma, kaip tik nesuimtas 
svarbus sinn-feineris.

Dublinas, Ąirija, Lapkr. 22. 
-* Čia gyventojams jau bai
siai atsipriklino Anglų milita- 
rinės ir miesto policijos Veiki
mas prieš sinn-feinerius. Poli
cija naktimis užpuldinėja vie
šbučius, įvairias užeigas ir 
privatinius namus ir su revol
veriai® rankose pažadina gy
ventojus, išklausinėja, daro 
kratas.

Kad tuo tarpu plėšikams ir 
visokios rųšies piktadariams 
čia tikros užgavėnios. Polici
ja neturi ląiko juos gaudyti. 
Vaikosi sinn-feinerius.

Paskelbta, kad aną naktį 
vos nepagautas Airijos res- 
publikos, armijos štabo virši
ninkas. Militarinė policija už
puolus namus. Bet tasai išdū
męs per langą.

NENORI PAPIGINTI 
DUONOS.

Spaudžiamos prie sienos di
džiulės duonos gaminimo kom
panijos pranešė, kad jos ne
galinčios papiginti duonos. 
Nes turinčios didelius ištek
lius miltų, už kuriuos bran
giai mokėjusios.

Taigi kuomet išbaigsiančios 
tuos miltus, tuomet gal ir pa
galvosiančios apie papigįniiną 
duonos.

Savo keliu, mažesnėsės kom
panijos apsiėmė papiginti 
duoną.

DAR DAUGELIS NELAIS 
VIŲ SIBERIJOJE.

S. V. Komitetas atsisako ii 
giaus darbuoties.

Tokyo, Japonija, Lapkr. 20. 
Iš Vladivostoko aną dieną 
čia atkeliavo E. A. Davis, pir
mininkus S. Valstijų komiteto, 
kurs rūpinasi karo neleisviais 
iš Siberijos pasiųsti į jų tėviš
kes.

Davis sako, kad negalima 
pasakyt, kiek šiandie gali būti 
karo nelaisvių Siberijoje. Dau
gelis nelaisvių jau paliuosuo- 
ta ir išvežta Europon. Bet jų 
bus dar likusių apie 100,(XX), 
o gal kur-kas mažiau.

Vladivostoko apylinkėse bus 
apie 10,000 nelaisvių. Jie lau
kia laivų keliauti į tėviškes. 
Atėjus žiemai, jiems Visiems 
yra pavojaus. Nes šiandie vi
soj Siberijoj yra mažai likę 
maisto ir drabužių. Kurie iš 
jų perkentės žiemą, tie gal su 
pavasariu gaus progos aplei
sti Siberiją.

Tik vienas apsivylimas.

Nelaisvių paliuosavimo darbe 
įvykęs apsivilimas. Paliuosa-
vinra užsiima Tautų Sąjunga 1’nnn.zija tuos oficierus mė-
ir keliolika* agentūrų iš įvairių 
šalių. Bet tai visai tuščias 
darbas. Nes paliuosavimo ne
paremia nei finansais, nei rei
kalingais laivais tos visos ša-

viai. Gal jos mano, kad bus 
galima tokius darbus atlikti 
be reikalingos įiagclbos.

GRAIKAI BAISUOS KA 
RALIAUS KLAUSIME.

Nesipriešins Anglija su 
Prancūzija?

Atėnai, Lapkr. 22. — Nau
ją Graikijos vyriausybę tatki- 
'frinkai de facto pripažino. 
Talkininkų pasiuntiniai aną 
dieną lankėsi pas ministerį 
pirmininkų Rhallis.

Ministerių kabinetas kara
liaus klausime plebiscitą pra
vesti nusprendė Lapkričio 28d.

Buvęs karalius Konstanti
nas telegrafavo iš Šveicarijos, 
kad jis anksčiau nesugrįšiąs 
Graikijon, kaip tik po plebi
scito, kurio pasekmių iškalno 
negalima žinoti, nors visoj 
Graikijoj plačiai reikalaujama 
jo gryžiino.

Iš Paryžiaus gauta žinių, 
kad Anglija su Prancūzija ne- 
sipriešysiančios gryžti Kon
stantinui- Bet Graikiją pain
formuosiančios, kad tuomet te
gu ji sau žinosi jei prieš ją 
pakilsiančios Turkija su Bul
garija.

PRIEŠ ELEKTORALIUS 
BALSUS.

Washington, Lapkr. 22. — 
Senatorius Norris iš Nebraska 
paduos kongresan sumanymą, 
kad prezidentą renkant elek- 
toraliaį balsai butų panaikin
ti ir žmonės tiesioginiai rink
tų prezidentą.

ŽUVO 9 ŽMONĖS.

New York, Lapkr. 22. — 
Vienų apartamentinių namų 
gaisre žuvo 9 žmonės.

Taip yra ir su amerikoniš
ku komitetu. Ir šis savo dar
bams iš niekur neapturi finan
sinės paramos. Todėl su šito 
mėnesio pabaiga komitetas 
pameta tą darbą ir pakrinka.

Amerikoniškas komitetas 
yra pasiuntęs namo 9,000 ne
laisvių Ungarų, Galicijonų ir 
Ukrainų. Tokį pat skaitlių 
dar galėtų pasiųsti. Bet netu- 
riipa nei pinigų, nei laivų.

Serbais “rūpinasi” Prancū
zija.

Prancūzija, kuri apsiėmė 
rupinties nelaisviais Serbais 
ir Jugosląvais, nepristato rei
kalingų laivų. Du tūkstančiu 
Serbų lukeriuoja Vladivosto
ke. .Juos maitina Japonija su
rinktomis ten aukomis karo 
nelaisvius šelpti. Lenkai glo
boja tik savuosius pasirašę po 
sutarimu, kad jų nepavartosią 
karui sugrąžinus Europon. 
Žydai atsisakę pasirašyti ir 
todėl sovietų valdžia atsisako 
juos paliuosuoti.
Jš 2,(XX) Rumunų 7(X) laukia 

laivų Vladivostoke. Sovietai 
atsisakė paliuosuoti Rumunus 
oficierus. Nes jie girdėję, kad

ginsiantį patraukti svetimša
lių legijon su tikslu pulti Ru
siją.

Visų kitų nelaisvių padėji
mas labai blogas. Nėra pinigų, 
nėra reikalingų juos vežti lai
vų. Kai-kurios šalys, atrodo, 
visai painiršusios savuosius 
žmones.

Su Pavasariu Pramatomas 
Bolševiku-Lenkų Karas

ANGLAI TIKISI NAUJO 
KARO SU LENKAIS.

Sako, tas gali įvykti su pa
vasariu.

Varša-va,. Lapkr. 21 (Rašo 
angį. laikr. korespondentas). 
—Gen. Wrangelio puolimas 
Krime šiandie stipriai atjau
čiamas Lenkuose. Rygoje, kur 
bolševikai su Lenkais tariasi 
apie galutiną susitaikymą, so
vietų valdžios delegatai visai 
kitokiuo ir grūmojančiu tonu 
atsiliepia į Lenkus.

Maskvos delegatai, kiek su
žinota, nesislepia su noru pa
reikalauti Lenkų, kad kai-ku
rios armisticijinės taikos są
lygos butų atmainytos. Bako, 
jie seniau sutiko su tomis są
lygomis būdami parblokšti mi
litaristinės priespaudos.

Ir jeigu galutinas susitaiky
mas nebus galimas, sako so
vietų delegatai, už tai negalės 
būti kaltinama sovietinė Rusi
ja, bet Lenkija.

Pagaliaus jie pareiškia, kad 
sovietų valdžia nekuomet ne
pakęs, jei Lenkai parems arba 
sėbraus su bile kokiais Rusi
jos priešininkais.

Bolševikai sustiprėję.
Lenkų užrubežinių reikalų 

ofise pripažįstama, kad lig- 
šiol Lenkijai tarnavusi laimė 
atsimainiusi. Gen. AVrangelis 
buvo stiprus Lenkams padėjė
jas. Jam puolus, šiandie kitas 
toksai nesurandamas. Ir gal 
ilgokas laikas iš to šono bolše
vikai neturės pavojaus.

Tokia padėtis Lenino val
džiai leidšįia kontroliuoti visą 
europinę Rusiją.

Lygiai atsimainę santikiai, 
kuriais pasiremiant padaryta 
Rygoje armisticija. Tais lai
kais bolševikai buvo nusilpnė- 
ję; jų ateitis buvo apsiniauku
si ir todėl jie sutiko su bile 
kokiomis, kad ir skaudžiausio
mis, sąlygomis. Bet šiandie 
debesys išsisklaidę. Pati Len
kija yra netekusi pagelbinin- 
kų.

Nemato galimybės.

Nežiūrint tų svarbių atmai
nų, Lenkai su pasitikėjimu 
žiuri ateitin. Jie netiki bolše
vikų pakilimo galimybei. Jie 
nemato priežasties, kad iš
naujo prieš juos pakiltų rau
donasis militarinis pavojus.

Užrubežinių reikalų ofise 
sakoma, jog Lenkija yra toli 
stipresnis priešininkas, kaip 
buvusioji gen. AVrangelio val
džia. Sako, bolševikams prisi
eitų prieš Lenkiją pavartoti 
keleriopai daugiau karuome
nės.

Saku, pakelti naujam puoli
mui bolševikams prisieitų tu
rėti daugiau karuomenės, ofi- 
cierų, artilerijos ir amunici
jos, kaip kad šiandie turima. 
Buvusiomis Kampanijomis to 
visa jie daug praradę. Tad 
negalimas daiktas jiems pasi
tvarkyti naujon kampanijom

Karas gali būt pavasarį.

Tokias pažiūras išreiškia 
Lenkai politikai. Bet su tomis 
pažiūromis čia nesutinka An
glų ofiejerai. Pastarieji yra 
nuomonės, kad išaušus pava
sariui bolševikai pakils nan- 
jan karau.

Anglai oficierai sako, kad 
kuomet naminiai bolševikų 
priešininkai išnyko, sovietinė 
Rusija sujungs visas savo 
spėkas prieš Lenkiją. Be mili- 
tarinių spėkų jie pakels dar
ban savo komunistinę propa
gandą.

CHICAGOJE MAŽIAU KAI 
KITUR BEDARBIAU-

J ANČIŲ.

Taip tvirtina angliškoji 
spauda. Kituose miestuose, sa
ko, bedarbiaujančių žmonių e- 
sama ^ur-kas daugiau.

ChicagOję amatninkams, a- 
belnai imant, nesumažinta už
mokestis. Paprastiems darbi
ninkams — išdalies taip.

Didžiulėse firmose darbuo
se nežymi atmaina įvykusi.

Gyvulių skerdyklose nedir
ba 10 nuoš. Aarbinihkų.

Plieno ir geležies industri
joje nedirba apie 15 nuoš. dar
bininkų.

Ruibsiuvių nedirba didesnė 
pusė.

Darbininkų skaitlius žymiai 
padidinamas Western Electric 
Co. įstaigoje. Išviso dirba a- 
pie 25,000 darbininkų.

MIESTAS PERDAUG BU
VO UŽLEISTAS.

Gbicagoje pradėta smarki 
kova prieš piktadarius. Ne
lengvas tai darbas. Nes iš se-. 
nų-senovės čia piktadarių pri
visę tokia daugybė, kad šian
die tiesiog policijos akyse gat
vėse užpuldinėjami žmonės, 
apkraustomį ofisai, vagiami 
automobiliai ir pagaliaus at
liekamos net baisiausios pik
tadarybės.

Jei tikrai bus norima ap
valyti miestą, policijos virši
ninkui prisieis padėti labą! 
daug energijos ir pačiam kie
kvienam žingsnyj apsisaugoti.

Prieš pat žiemą čia visaiš 
laikais pasidaugina prasižen
gimai. Nes ant žiemos mies
tan sukeliauja daugybė 
geistinų gaivalų.

ne-

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, bm$> 

nant nemažiau $25,00*' Lapkr. 20 
buvo tokia sulig Mcrclianta Loaa 
and Tru«t Co.: W'
Anglijos sterlingų dvarui 
Vokietijos 100 markių 
Lenkijos 100 markių 
Lietuvos 100 auksinų 
Prancūzijos už $1.00 
Italijos už $1.00
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRiAšTIS

“DRAUGAS”
Eina kasdieną Išskyrus nedchllenlus. 

PRENIMF.KATOS KAINA:

CHICAGOJ IK UŽSIENYJE:
Metanus .................................... , $8.00
Pusei Metų ........ . 4.00

SU V. VALST.
Metams ....%........................ $6.00
Pusei Metų .......................... . ., 3.00

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo- 
ney Order” arba {dedant pinigus j 
registruotą laišką.

“DRAUGAS” PUBL. 00. 
2334 S. Oakley Avė., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791

dakcija. Turime vilties, kad 
bus daug Kosmaus numanų 
ir kad kiekviename vis bus 
naujų dalykų iš Lietuvos gam
tos.

Jos ištyrimas neapsakomai 
reikalingas. Kitų šalių moks
lininkai betyrinėdami savo 
gamtų atrado joje ir anglių, ir 
geležies ir vario, kartais net 
sidabro ir aukso. Musų žemė-

Greičiau Prie Darbo.
“Apie viską užmirškite, at

siminkite tik apie vienų, kad 
Vilnius yra svetimo priešo 
užgrobtas, kad visai Rytų 

įietuvai primetamas yra “ple 
ascitas.” Taip kablegramuo- 
,a iš Užsienio Reikalų Minis
terijos B. Balutis, prašyda

vę tų brangenybių maža tėra, Inas’ kad Araerikos Lietuviai

Kosmos.

Grekų žodis Kosmos raiškia 
pasaulį. Tuo grekišku vardu 
tapo pavadintas pirmutinis 
grynai gamtos mokslams pa 
vestas laikraštis. Pirmas jo 

i susiu vinys jau atėjo į Clrica- 
ją p. Karosui. Gerbiamas Vy- 

redaktorius paskolino tų 
Ukraštį ir “Draugo” redak

cijai pažiūrėti.
Pirmasis laikraščio numaris 

yra gražus ir storas. Jis turi 
112 didelių puslapi Jame 
yra straipsnių daugelis
gamtamokslių iš fizikos, bijo- 
logi jos, geografijos, nieterao- 
lagijos, geologijos, astrofizi
kos. Prie tų gamtamokslius 
populerizuojančių dalykų yra 
straipsnis aprašantis darbus 
žymiausio dabar gyvo Lietu
vos gamtininko P. Matulionio. 
Yra visas skyrius pavestas 
Lietuvos gamtai ištirti ir ap
rašyti. Tas ypatingai mums 
svarbus. Yra taip-gi žinių a- 
pie Lietuvos organizacijas ren
kančias medžiagų Lietuvos 
gamtai ištirti arba apdilsian
čias tų medžiagų. Numario 
pabaigoje paminėtos lietuvis 
kos naujos knygos priside
dančios prie gamtos mokslų. 
Iš to surašo matyti, kad 
“Kosmaus” (ne Kosmoso, 
kaip Kristaus ne Kristuso) 
pienas yra, gerai ir protingai 
sustatytas.

Pasakėme, kad mums svar
biausia yra ištirti ir aprašyti 
Lietuvos gamtų. Todėl grįžta
me prie to dalyko. Pirmuti
niame Kosmaus numarije yra 
du straipsniu iš tos sryties. 
Vienas išdalies svetimas, nes 
parašytas Vokiečio Hundt’o 
apie ledų laikotarpio kalvas 
tarp Dūkštos, Dinaburgo ir 
Drisvetų ežero.

Antras .straipsnis iš Lietu
vos gamtos aprašymų yra p. 
J. Elisono “Varlių klesės at
stovai Lietuvoje ir jų pavadi
nimai.” Ne kas gyvuolys var
lė, bet ii' ji gamtininkui ru
pi. Varlių yra visame pasau
line, bet kiekviename krašte 
jos turi savotiškumų. Lietuvos 
gamtininkų uždavinys yra iš
tirti ir aprašyti kuomi Lietu
vos varlės skiriasi nuo kitų 
šalių varlių. Tas gal kai kam 
išrodyti juokinga, bet tas yra 
rinitas gamtininkų uždavinys. 
Tada mokslas gali suprasti gy
vuotus, kad jis turi ištyręs 
ir aprašęs jų rųšių įvairumų 
visose šalyse.
Dviem šitais straipsniais dar 

tftfli neužbaigtas Lietuvos gam
tininkų uždavinys ištirti musų 
šalį. Bet vienam laikraščio 
oumarini tat yra daug. Dėlto 
mes džiaugiamės Kosmaus re-

bet musų žemė kol kas per 
mažai ištirta. Jei jos slėpi
nius gerai ištirtume, kas žiu 
ar nerastume kitokios iki šiol 
pasauliui nežinomos, bet rasi 
brangesnės naudos už auksų 
ir sidabrų.

Gaila, kad tėvynėje gamti
ninkai partijų perdaug žiūrė
dami Kosmų prirašyti palie
ka beveik vienam Dovydai
čiui ir jo neskaitlingiems sė
brams.

Iš Kauno gavome laiškų, 
kad leidėjai į mus redakcijų 
išsiuntė 150 egzempliorių 
Kosmaus. Kaina .skiriama yra 
$1.50 ir verta tiek, nes laik
raštis didelis ir geras. Kitų 
dienų skaitytojai ras iš Kos
maus išimtų paminėjimą apie 
gamtininko Povylo Matulionio 
darbus.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.

gauname sias

(prisiųstos Lietuvos Misijos 
Informacijų Skyrio).

Lietuvos plotas ir gyventojų 
skaitlius.

Po taikos su Sovietų Rusi
ja, didesnė Lietuvos sienų da 
lis jau nustatyta. Lieka nus
pręsti ir nustatyti palygini
mui tik nedideli sienų ruožai 
su Latviais ir Lenkais. Todėl 
jau galima pusėtinai tikrai 
apskaitliuotį Lietuvos Valsty
bės plotas ir jos gyventojų 
skaitlius.

Imdami atskirai Lietuvos 
dalių plotų, 
skaitlines:
1. Buvusi Kauno gub.. 39,900

ketv. kilometrų.
2. Buvusi Vilniaus gub. (sulig

Taikos su Rusija) 28,330 
ketv. kilometrų.

3. Buvusi Gardino gub. (sulig
taikos su Rusais) 2,630 
ketv. kilometrų.

4. Buvusi Suvalkų gub. (be
dalių Seinų ir Augusta
vo apskričių) 11,350 ketv, 
kilometrų

’5. Klaipėdos kraštas 2,800 
ketv. kilometrų.

6. Palangos kraštas ligi Šven
tosios upės (tariamasai su 
Latviais) 100 ketv. kilo 
metrų.

7. Kuršo gub. dalis (tariama
sai su Latviais) 1,400 
ketv. kilometrų.

Viso .. 86,510 ketv. kilometrų
Tikras gyventojų skaitlius 

šiuo laiku, nepadarius visati 
nojo gyventojų surašymo, nė
ra tikrai žinomas. Vis dėlto 
galima manyti, kad jis nedaug 
skiriasi nuo vėliausių žinių, a- 
pie tai surinktų prieš karų, 
arba jau karui prasidėjus. To
mis žiniomis bendras gyven
tojų skaitlius nurodytuose plo
tuose siekia keturių milijonų 
dviejų šimtų devyniasdešimts 
penkių tūkstančių. Šita skait
linė susideda iš šių dalių:
1. Kauno gub......... 1,844,000
2. Vilniaus gub........ 1,471,<X)O

skubėtų su aukomis. Prisi
minkite, sako, jog “tinie is 
money, o money tur duoti 
mums vietory.”

pečiaus Amerikos Lietuvių 
jau nebereikia raginti. Visose 
kolonijose sukruto žmonės 
prie gynimo darbo; renka au
kas tai Lietuvos Gynimo Ko
mitetui, tai Šauliams, tai Lie
tuvos Raudonųjam Kryžiui. 
Kiti deda aukas tai šautuvo 
nupirkimui, tai kulkosvaidžių 
įsitaisymui, tai įvairiems ki
tiems reikalams. Artinas jau 
Kalėdos ir daug kur manoma 
parinkti aukų surengimui eg
laitės Lietuvos kareiviams ir 
tai ne kur kitur, kaip pačia
me Vilniuje, Lietuvos Rytuo 
se.

Skubėkime visi prie šių 
darbų, negaišuokime nei vie 
nos dienos. Prisiminkime, jog 
Lietuvoje jau šalčiai užėjo, 
jog reikia šiltų drabužių, a 
valų ir tt. Rinkime, kiek ga
lėdami kad tuos už Lietuvos 
laisvę kovotojus nors nuo šal 
čio apsaugojus. Iš Lietuvos 
mums sakoma: “Užmirškime 
viską”. Tai reiškia, užmirški 
me visus vedamus tarp savęs 
vaidus, pyktumus, įsikarščia
vimus. Eikime bendru frontu 
visi išvien Lietuvos gynimo 
darban.

Lietuvos Misijai, kaip Lie
tuvos Valdžios įgaliotai jai 
čion įstaigai, priseina derin
ti, vienyti tas visas Lietuvai 
būtinas pagelbos darbas. Bet 
atstovaudama čion Lietuvos 
Valstybės reikalus, Lietuvos 
Misija nemanė ir nemano kuo- 
me by nors trukdyti Ameri
kos Lietuvių ir visų jų orga
nizacijų inicijatyvos, Juo tos 
inicijatyvos ir užsidegimo 
žmonėse susiras daugiau, juo 
geriau. Ji nori tik padėti, 
prigelbėti visoms torus įstai
goms, kad ir bonų butų dau
giau parduota ir aukų dau
giau surinkta ir kad tos pa

čios aukos greičiau pasiektų 
pačių Lietuvų.

Neparanku, brangu ir daug 
visokios sugaišties priseitų 
padėti, jeigu atskiri aukotojai 
turėtų patys ieškoti kelių per
siuntimui pinigų Lietuvon. 
Lietuvos Misija, turėdama sa
vo sąskaitas Lietuvos Vals
tybės Iždinėj, gali pasiųsti, 
pervesti pinigus stačiai Lie
tuvon, kad ir kablegramomis, 
kaip tik tų pinigų bus sudėta 
daugiau. Siuntinėti mažesnės 
sumos telegrafu apseitų per 
brangiai. Be to reikia prisi
minti, jog visi pinigai iš A- 
merikos paprastai siunčiami 
yra per Vokietijos bankus’, iš 
kur pinigus galima paimti, 
pargabenti Lietuvon tiktai 
per Lietuvos Valstybės Iždų. 
Delei tos priežasties gal kitaip 
pasiųsti pinigai ne Lietuvos 
Iždui, o šiaip ar kokiui įstai
gai ar asmeniui gali už
trukti.

Sakydami tat, mes nenori
me pasakyti, kad pinigai bū
tinai būti} siunčiami per Lie
tuvos Misijų. Jie gali būti 
siunčiami ir per visas kitas į- 
staigas, jeigu .siuntėjai to no
ri, bet mes privalome nurody
ti tiktai, kaip dalykai yra.

Toliau kai-kurie aukotojai, 
dėdami savo sunkiai sutaupy
tų skatikų Tėvynės gynimui, 
nori gauti kokį nors atminimų 
šios aukos. Tuo tikslu Lietu
vos Misija yra pagaminus at
minties liudymus, trijų spal
vų lapelius su Lietuvos Vyti- 
fni. Kas yra aukojęs ar tai 
Lietuvos Gynimo Komitetui, 
ar Šauliams ir tai nemažiau 
dešimties dolierių, tiems gali 
būti prisiųsti tokie atminties 
Lietuvos gynimo ženklai.

Pagaliau, svarbu žinoti, kiek 
apskritai aukų Amerikos Lie
tuviai yra sudėję, kiek “pa
kloję” Lietuvos reikalams, 
pradedant kad ir nuo Spalio 
mėn., šiais metais. Todėl pra
šoma apie visas tas aukas teik
ti žinių, kad paskui, laimingai 
kovai pasibaigus, galėtume 
gal suvesti vienon krūvon vi
sas tas žinias ir parodyti, kų 
Amerikos Lietuviai yra pada
rę šiuo sunkiu Lietuvos apsi
gynimo nuo Lenkų grobikų 
momentu. Lietuvos Misija.

t
Tik ką gautos Knygos iš Lietuvos.

Senovės Istorija 
Vidurinių Amžių Istorija 
Vanduo
Žmogus ir žmonių giminė 
Jėzus Kristus — Dievas 
Vyskupas Antanas Baranauskas 
Apie Dūšių
Ugniakalniaį ir žemės drebėjimai 
Apie žmogaus sutvėrimų 
Pasaulio pradžių 
Žemės turtai 
J urose
Bažnyčia ir Kultuvą 
Apologetika 
Lietuvos Atgijimas

ą Apie Orų.
Kiekvienos šių knygelių kaina 25c.

Zoologija — Geručio I t. .....................................  $3.00
Zoologija — Geručio II t............... ............... . $3.00

(skyrium po vienų neparsiduoda)
Krikščionis Žydų Talmudė .................................. 50c.
Idealas ir Jaunuomenė .................................  75c.
Lietuvių Kalbos Sintaksė ..................................... 75c.V

Tikybinio Turinio.
Jėzaus Kristaus Gyvenimas .................................. 60c.
šventosios Mišios .........................-........................ 45c.
Šventųjų Musų Globėjų Gyvenimas .................... 50c.
Sveika Marija .. . . .......................................................25c.
Jėzaus Kryžius — Verkiančių Paguoda................  60c.
Sveika Karalienė ............  60c.
Trijų Dienų Rekolekcijos ..................................... 40c.
Betlejaus Balsai (Kalėdų giesmės su gaidomis) .. 25c.
Keturios Evangelijos vienoje.................... 65c.
Dvasia Šv. Pranciškaus Salezo.............    75c.

“DRAUGO” KNYGYNAS.
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois.

SEIMAS! SEIMAS!
Chicagoje Liet. R. Katalikų Labd. Sąjungos Pirmas Seimas!

Našlaičiai Laukia Savos Prieglaudos ir Savų Globėjų! 
Prieglaudai žeme prie puikaus Marąuette Parko 10 akrų 

nupirkta.
Reikia tik paramos musų visų Lietuvių!

Ar rūpinamės mes Lietuviai kaip greičiausia įgyti Našlaičiams 

Prieglauda?

Seimas tą reikalą turės išrišti Gruod. 5 d. 2 vai. po piet 1920 
m. Dievo Apveizdos Parap. Salėj 18-tos ir Union Gat. Chicago.

3. Gardino gub. ...
4. Suvalkų gub. ...
5. Klaipėdos k rast.
6. Palangos krašto
7. Kuršo gub. dalis

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas Dldmlestyj 
29 So. La SaUe Street 

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

West Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavitt St. Tel. Canal 2652 
Valandos: nuo 4 iki 6 po piet ir 

nuo 7 iki 9 vakare

S. D. LACHAWICZ
LIETUVYS GRABORIUS 

Patarnauju laidotuvėse koplslauala. Rei
kale meldžiu atsišaukti, o mano darbu| 
busite užganėdinti.
2314 W. 2Srtl PI. Chicago, Ill.j

Tel. Canal 2139

-s

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St,
Kertė 32-ro St., Chicago, UI.

SrECIJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro-.

, kiškų ligų. \
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
dą vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 

Telefonas Yards 687

//SS
Dr. I. E. MAKARAS

Lictuvys Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michlgan Avė., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

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

Tel. Pullman 342

V. W, RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas DidmiestyJ:

29 South La Šalie Street
Kambaris 324 g

■■■i■
Telefonas: Central 6390 ■■

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

DR. S. NAIKEL1S
LIETUVIS

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Ofisas ir Gyvenimo vieta

8252 South Halsted Street 
Ant viršaus Unlverml State Bank 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 3. 
Telefonas Yards 2044
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| Šią savaitė pradedant seredomis “Draugas” bus | 
| spausdinamas šešių puslapių. Vidujinis išimamas pus- | 
| lapis bus pašvęstas vien tikėjimo ir doros dalykams. | 
| Jo vardas bus LAIVAS, nes Kristus prilygino Savo | 
= Bažnyčią laivui, kuriame žmonės persikelia per šio | 
| pasaulio pavojus. =

Seimas laukia nuo visų katalikiškų Dr-jų bei kuopų prisidėjusiu 
aukomis prie Labdarybės nuo 5 iki 10 atstovų nuo kiekvienos Dr-jos 
bei Kuopos.

Labdaringos Dr-gijos, Kuopos bei Skyriai ir neprisidėję, Seime tu
rės lygu (sprendžiamai baisa ir kviečiamos seimon prisiųsti savo at
stovus).

Laikas jau trumpas iki Gruodžio 5-tai dienai. Todėl laikas Dr-joms 
sukrusti atstovus išrinkti ir jiems priruošti Seiman klausimus, įne
šimus ir patarimus.

Vakaro Programas

a) Lizdąs naminio liūto Drama trijų veiksmų išpildys 13 
Vyčių kuopa.

b) Antra dalį programo išpildys p. Justinas Balsis.
Seimo rengėjai S. Jucevičius, A. Bislis, B. Nenortoms.

Visais Seimo reikalais reikia kreiptis adresu <8. Jucevičius 726 W. 
18-th St., Chicago, III.

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1616 W. 47th St. Tel. BouJ. 160
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 6 Iki 8 

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

Nuo ryto Iki piet.
Tel. McKlnley 263

10801 So. Michlgan Avenue 
Itoseland, III.

VALANDOS: » ryto Iki » vakare. 
Pullman 342 ir 3180.

. 139,000 

. 615,000 
. 165,000 
... 8,000 
.. 53,00b 

4,295,000

Štai jo programas:

1. Sekmadienio Lekcija ir Evangelija.
2. Pamokslas arba Omilija, aiškinantis tas šv. 

Rašto ištraukas vieną arba abidvi.
3. Kuomet savaitėje pasitaiko didėęi šventė, 

tai paduodama ir jos Lekcija su Evangelija.
4. Lengvai prieinamas tikėjimo tiesų ir krikš

čioniškos doros įstatų aiškinimas.
5. Akyvesnieji ir gerus jausmus sukeliantieji 

atsitikimai iš Bažnyčios istorijos.
6. Užmetimų aiškinimas.
7. Krikščioniškos tobulybės arba asketikos da

lykai.
8. Katalikų Bažnyčios apeigų aprašymas ir jų 

reikšmės išdėstymas.

Ne kiekviename numarije bus visi šitie dalykai,, 
bet viename bus daugiau vienokių, kitame 
kitokių daigių, kad skaitant butų daugiau 
įvairumo.

Kas neskaito dienraščio “Draugo” gali šį nmnarį už
siprenumeruoti skyrium

Jo kaina metams — $1.50

Adresuokite:

Baltic - American Line
Paveldėtojiai RISSIAN AMERICAN LINE

Tiesus Pasažieriams Patarnavimas iš

DANZIG ir LIEPOJAUS
Į NEW YORK ir sugrįžtai ,

Del platesnių informacijų kreipkitės {

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

Arba musų autorizuoti agentai.

■ DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ
■ KRAUTUVE SOUTHSIDEJ

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

“DRAUGAS” 
2334 South Oakley Avenue

PUBL. CO.
Chicago, Illinois.
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Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios 
mados $8.50 vertes už $6.00. Turimo 
pilna eile moterų čeverykų 
nuo $5.85 iki $14.00.

VIGTOR SHOE STORE
4719 S. Ashland Av. Chicago

K
I

i
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Dr. A. L. Yuška
1900 S. Halsted Str.

Tel Canal 2118
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas
2811 W. 63r<l Str.

Tel Prospect 3466.
^inninunumniiiniiiHiniiiHimiiiii.... iiuniii!iiHitnumiiinmra^**
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Telefonas Pullman
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas >

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po nuna.

4729 So. Ashland Avenue
Sprteijalistas

DMOVŲ. MOTERŲ Ir VYRŲ LIGŲ

Valandos nuo 10 iki 12 išryto: nuo 
2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1.

Telefonas DrezeI 2886

d Tel. Canal 6222

DR. C. K. CHERRYS
Lietuvi. Dentistas 

^2261 Wcst Stt-u«l * Sų. Lmvlu
Chicago. 'V t •,

f Valandos 9 30 A. M to 12 K. 
1:00 P. M. to 8.00 P M



lietuviai Amerikoje
CICERO, ILL.

. 4. . mečiai, artinasi Padėkos
Ui (Tlianksgiving Day), 
ir. 25 d. Tos dienos va-
| Šv. Antano par.. svetai

nėj bus prakalbos ir progra-

dienų turėsime parody- 
taip karštai mylime savo 
nę, kiek užjaučiame jų 

lakiausioje gyvenii.no va
landoje ir ant kiek trokštame 
jai’ išeiti pergalėtoja dabarti- 
<#■ kruvinoje ir baisioje ko
joje už savo gyvybę.

ZTų dienų, mums nereikės 
gyvybę paaukoti, kaip daro 
mus broliai Lietuvoje, bet tų, 
kų gyvybe pelnome — pini- 
ęų. Tas pinigas pristatys mus 
Mėliams — tėvynės gynėjams 

Inkarinės medžiagos, su kulia 
jie galės geriau apsaugoti 
sietuvos laisvę.
Nepamirškime Lapkr. 25 d. 

"ų vakarų aukokime kai dar 
niekad pirmiau. Aukokime i- 

sųžinė bus rami ir neišmė- 
įinės. j Lai tėvynės šauksmas 
)uva išklausytas.

Ciceriečiai, padarykime tų 
dieną mus tėvynei atmintina!

Pr.

Idžia. Yra vilties, kad greitu 
įaiku bus ir kita tuksianti).g. 
Tuomet busime dvigubai ver
tesni. .Juk mus tvirtovės pra- 
n oninkai da nepajudino že
mės. Kada sujudins, tai, nia- 
/ ausia, dvi, o gal ir daugiaus 
bus kanuolių.

Žmonių mass-mitinge daly
vavo virš 400. Visi ramiai už- 
si laikė.

Draugijų rengėjams, vi
siems aukotojams,kalbėtojams 
ir pritarėjams tariama ačiū.

M. Kasparaitis.

PITTSBURGH, PENNA.

RACINE, WIS.

(Pabaiga).
L. Montrimus $4.
Po $3: G. Galminas, J. Ven- 

tis, Juoz. Žvinis, Z. Gudas.
Po $2: M. Lingis, V. Piepo

lienė, O. P. Ogenski, Žvinas, 
J. Darkintis, Sim. Sagentas, 
F. Ragauskas, J. Tamulevi- 
čia, A. Petronis, Z. Gudas, J. 
Bartkus, L. Rimkus, L. Kriu- 
čias, A. Zavelskis, St. Stat- 
kevičia, J. Žilėnas.

Po $1: J. Pareigia, A. Gai
galas, M. Norwaibas, A. Pet- 
kunas, J. Staliga, J. Daba- 
šinskas P. Petrauskas, M. 
Kaupas, B. Moekaitė, A. Val
eikoms, A. Vasal, V. Kurbu- 
tas, A. A. Vasiliauskas, P. 
Liukas, St. Jurgaitis, S. Sin
kevičių, S. Mockus, P. Kove- 
ras, K. Motekaitis, P. Zuba, 
V. Piepolienė, A. Karazinas, 
J. Kurbauskas, K. Žilinskas. 
S. Poška, K. Tekšius, P. Pili
mis, A. Gudžiūnas, P. Čijaus- 
kienė, A. Soltauas, J. Jurgai
tis, A. Karaliūnas, A. Jur
gi-, b;, J. Gibas, V. Varanis, 
L. Pobelienė, P. Andrijaus
kas, J. Renstaitis, A. Vainų- 

Iftte, J. Oišis, J -Osilaitis, J. 
ĮfLabnauškas, A. Rimkus, B. 
Banevičienė, J. Tauškelė, St. 
Mockus, J. Samalionis, A. Jur
gaitienė. O. Čepakienenė, B. 
Urbužienė, R. Skamavienė, A. 
Vaicikunas, L. Kumpienė, A. 
Tamulevičienė, J. Piepolis, K. 
Narkienė, .J. Zakauskas, A. 
Vosil, M. Vijūnas, Sinkevičie
nė, Z. Gudas.

Aukotojai atleis, jei kurio 
nebus teisingai užrašyta pa
vardė arba visai nepaminėta. 
Mielu noru klaida bus patai
syta, kurie to reikalaus-.

Viso su smulkiomis aukų 
surinkta $1,027.60.

Po to susi r. suaukota dar 
virš šimtas dolierių ir Liet. 
Misijai pasiųsta $1,035.00.

Surinkus aukas p. K. Jur
gelionis Įierskaitė rezoliucijų 
prieš Lenkus Anglų ir Lietu
vių kalbose, kuri visų susto
jimu /vienbalsiai priimta.
Rezoliucija tokia, kokių Ciii- 

cugOB Lietuviai buvo priėmę, 
tik su mažais pertaisymais.

Mes, Racinieėiai, gailine pa- 
t/’girti, kad verti esame au
kotojų vardo. Bet tai tik pia-

$500.00 — Kanuolė Lietuvai.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
draugija (nuo 28-to Penu Av.) 
laikytame mėnesiniame susi
rinkime Lapkr. 7 d. iš iždo 
paskyrė $500 Lietuvos gy
nimui ir $50 Lietuvos Raud. 
Kryžiui.

Ši jaunutė draugija, vos tik 
apie t rys metai kaip užsi
mezgus, bet daug jau yra sūdė 
jus aukų ant Lietuvos auku
rų. Keletas mėnesių atgal pir
ko Lietuvos bonų už $500 ir 
aukojo (nepamenu katran 
lomiau) $200. Dabar “pirko” 
Lietuvai kanuolę aukodami 
$500 ir Raud. Kryžiui pasky
rė $50. Tai yra tik per vienus 
metus paklojo Lietuvai $1,250. 
Aukos ant Penu A v. duosniai 

auga, kurios bus vėliaus pa
siųstos.

Išbuskite iš miego kitos 
Pittsburgb’o draugijos ir pa
vieniai. Lietuva liepsnose. Jus 
dar nieko nedavėte, nuo jus 
laukia,Lietuva aukų!

K. V.

SAGINAW, MICH.

tetas iš A. Mezlauskio ir A. 
Aut ličio toj pasiuntė 4,150 
auksinų Lietuvos Gynimo Ko
mitetui, Kaunan.

Panašių rinkliavų nutarė 
daryti kiekviename susirinki
me kol Lietuviai galutinai ap
daužys paliokams antausius ir 
kol. nei kvapo neliks jų Lietu
vos žemėje.

Kitos draugijos ir-gi tini to
kias pačias progas, todėl visi, 
kai vienas, skubėkime su pa- 
gelba savo broliams Lietuvo-

CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
Kas tiktai iš Cicero norite 

gauti “Draugų” arba paduoti 
į jį apgarsinimų, ar kokį spau
dos darbų kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

1511 S. 49 Court
Pas jį galima gauti malda

knygių ir kitokių Knygų.
Pasinaudokite.

I..... ——.........................

FARMU IEŠKOTOJAMSi ,
80 akrų farma lllinojaus Valstijoj

io O ntynVnnėin ii’irti ii.. «n 1 ,ny’la nuo miesto lygi žeme, juo- je. o atsakam ių pirų jie su- dil8 žvil.is 8U mohų nittišyU arti prio
gero kelio, upelis bėga per ganikla, 
65 akrai dirbamos, ir 15 akru ga- 
nlklos ir gražaus miško ir sodnas, 
nauji budinkai 3 geri arkliai 7 kar
ves, 9 kiaules 200 vištų, visos naujos 
mašinos kokių reikalinga ant farmos 
noriu mainyti ant mtesta prapertes 
iš priežasties ligos turi būti greitu 
laiku išmainyta ne praleiskit tos pro
gos kuria bus parduota už labai nu
žeminta kaina parduosiu arba išmai
nysiu savininkas yra ligonbutij pa- 
siskubinkit prie to bargeno 

Petras Burucika
637 W. 35 Street Chicago, III.

Sukrai farmų 1 blokas nuo Wcstern 
avė ir prie bulwaro geri budinkai 5 
rūmai namas barne vištininkas 
kiaulininkas ir kiti budinkai sodnas

. NAMAS SU BIZNIU
Parsiduoda: 3 augštu mūri

nis labai geram stovije 4 pa
gyvenimai ir Storas su visu 
saliuno bizniu; ant Halsted 
St. vieta apgyventa daugiau- 
sei Lietuviu. Parduodu pi
giai arba mainau ant mažes
ne namo be biznes bile geroj 
vietoj. Priežastis pardavimo 
ir Platesnes žinias atrasite 
ant vietos.

S. SLONKSNIS,
3357 South Halsted Street 

Phone Blvd. 5009

CIJNARD LINE
Išplaukia prieš Kalėoųs

S. S. CARONIA, 20,000 Tonų, Lapkričio 27
2ros Klasos Kalnu.............. ,.................................. -. $180.00
3čtos Klasos Kainu ................................................ $125.00

Pridedant $5.00 Karės Tuxų

S. S. SAXONIA 14,300 Tonų, Gruodžio 9
Kambarių Kaina ................................   $180.00
3ėia Kla.są Kaina ..................................................... $125.00

Pridedant $5.00 Karės Taxų
Didžiausi Laivai Tiesiai į HAMBURGĄ
Šėlos Klases Kuiną į per Haniburg $130.40

Pridedant $5.00 Karės Taxų.

Musų Agentas randasi kiekvienam mieste.

......... $5.00
Palionis, F.

Saugok akių regėjimą
ENGLANDEft

V/iT-CDOE SPRIN&
Sold eveiyivhero by fumitiuo dcolora 

ana dsparfment siores -

Kada kankinies dėl galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sll- 
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties į manę klausti 
patarimo dėl jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausį patarnavimu dėl 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specljalisto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Avė., Chicago.
kertė 18tos gatvės; S-čtos lubos 

Kambaris 14-16-16-17
Viršui ZPLATT’S aptiekos 

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

ENGLANDEH SPRING BEO CO. 
KewYork -Btooldyn - Chta><o

Automobiliai i

rengs ten unoraviems imperi
jai istams Lenkams.

B. L.
Aukojo:

M. Olišauskas .
Po 2 dol.: M

Zakarauskas, A. Jonušas, R.
Butkus, J. Saugaudas, A. Ai- 
tutis.

Po 2 dol.: A. Zdanevičiits, J.
Grigaitis, W. Sperauskas, W.
Demickis, A. Salaševičius, J.
Mėzelauskis, A. Mezlauskas,W. fžeme visa dirba»ia >ra vanduo ir 

' I pažas ir netoli Street kariu galima
Dlloba, P. Aeverauskas. įstoti ant farmos už pirmos dienos ir

pradėti gyventi mana vyras mirė aš 
nenoriu gyventi viena ant farmos 
noriu gauti narna mieste ir eiti 
dirbti j dirbtuvę parduosiu už nu
žeminta kaina arba mainysiu ant na
rna nepraleiskit šio bargeno ateišau- 
kit pas mano agenta P. Burneika 637 
W. 35 St., Chicago, Iii.

64|į akrai farma 1 % mylio nuo 
miesto 3 blokai nuo mokyklos 5 rū
mų namas, barne kiaulių tvartas ir 
kiti reikalingi budinkai 3 arkliai 7 
karves, 5 kiaules, 150 vištų ančių ir 
žąsių, visus mašinos 150 bušeliu avi
žių, 1*5 bušelių kviečių, 20 tonų šie
no 900 bušelių komų ir visi kiti far
mu įrankiai už nužeminta kaina $8,- 
500, arba mainysiu ant Cliicagos pra- 
pertės.

60 akrų farma. netoli nuo miesto 
gera žeme su budinkais ir mišku sod
nas ant upes kranto $4000 dolierių 
$1500 įmokėti, o kitus ant ilgo laiko. 
Kas pirmiaus atsišauks tas pirmiau 
gaus. ,

40 akrų žemes 2 mylios nuo miestą 
žeme gera su mišku tvoros geros 
prie geru kelių $1700 $700 įnešti o 
$1000 ant 5 metų an 6%.

90 akrų nauji budinkai ant dixie 
keliu 2 mylios nuo miestą upe bėga 
par farma derlinga žeme $7,500.

80 akrų 7 ruimu namas barne ir 
kiti budinkai 35 akrai sodno ir miš
ko derlinga žeme 5 arkliai 10 kar
vių 300 vištų ančių ir Šansų ir tur
kiu ir visos mašinos $13000 už pi
ningus arba ant maino į miestą narna

Šitos viršminėtos farmos randasi 
netoli apie Chicagos, kurie norite 
farmu meldžiu atsišaukite

Po 1 dol.: F. Adomaitis, M. 
Kasputis, A. Dovidaitis, P. 
G autorius, J . Dundulis, A. Ži
levičius, L. Geniotis.

AUKOS LIETUVOS GYNI
MUI.

Surinktos 7-th Regiment Ar- 
moury of Illinois, Spalio 

31, 1920.

Chekiais:
1 — $100.00 
1 — $50.00 
1 — $10.00 
1 — $3.00

Poperiniais pinigais:

DR. S. BIEŽIS.
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IK CHIRURGAS 
2201 Wcst 22nd Street

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

Tel. McKlnley 4988

23

IR

LIETUVOS GYNIMAS

20 po $20.00 . 
140 po $10.00 
540 po $5.00 . 
462 po $2.00 .

. $400.(10 
$1,400.00 
$2,700.00 
. $924.00

Phone Canal 257

Atsilankęs su prakalbomis 
šitoj mažoj Lietuvių kolonijoj 
surinkau aukų $50.60.

Aukojo:
Kun. J.. A. Gervickas $10.00
C. Dimidžiunaš ............. 3.00

Po 2 dol.: A. Kudirka, K.
Rukevičius, J. Žingelas, M. 
Naujavičienė.

Po 1 dol.: A. Raukus, S. Va
siliauskas, J. Bukaveckas, V.
Pakutinskis, P. Aržuolitis, J. 
Vaiciekauskas, P. Kuras, J.
Dudavičius, E. Kaledienė, J.
Zumarienė, M. Urbaitienė, O.
Baukienė, N. N. Sovoliauskie- 
nė, O. Valentienė, K. Rynišiu- 
tė, V. Vasiliauskienė, K. Venc-, 
k us, A. B uk i s, S. Juškevičius,
M. Arminas, P. Striganavi- , , ,

tt • n, -, • ir kadangicius, P. Uznaitis, C. Pleskevi- 
čius, P. Striganavičius, J. 
Kasparavičius, P. Mozurevi- 
čius.

Smulkių aukų $3.60.
►Širdingai ačiū geros širdies 

žmonėms, kurie užjaučia naš
laičių likimui.

Jonas šeškauskas.
Vaikelio Jėzaus gail. asm. 

dr-jos įgal.

. $77.00 
$254.00 
$213.75

3105 po $1.00......... $3,105.00
Sidabriniais:
77 po $1.00.........
508 po 50 centų ..
855 po 25 centų ...
420 po 10 centų ...... $42.00
475 po 5 centų ...... $23.75
234 po 1 centų............. $2.23

Sykiu ................. $9,305.34
Pasiųsta L. Misijai $8,600.00 

Padengimui lėšų pasilaikyta 
$705.34.

Kada visos bilos taps už
mokėtos, atlikę pinigai bus 
pasiųsti Misijai. Komitetas 
pasiuntė tuos $8,600.00 išpildy 
mui taisyklės, kad surinkti 
pinigai bėgyje 48 valandų 
butų pasiųsti.

Pasirodė, kad tik 6840 žmo
nių aukojo. Kadangi svetai
nėj buvo arti 20,000 žmonių 

smulkiais vienas
žmogus galėjo mesti po kelis 
pinigus, matoma, kad du treč
daliai susirinkusių žmonių 
neturėjo progos prisidėti prie 
tos aukos.

Baisus susikimšimas nelei
do aukų rinkėjams visus žmo
nes pasiekti. Upas-gi susirin
kusių aiškiai rodė, jog nebu
vo tenai nei vieno, kuris sa
vo auka nebūtų prisidėjęs 
prie Lietuvos gynimo J. H.

First National Realty Co. 
736 W. 35 Street 

Chicago, III.

Ant pardavimo medinis namas, 
saiiunas su fixtures po nuin. 3200 
Auburn Avė. Atsišaukite

2956 Lyman Str.

I’arsiduoda naujas mūrinis biznio 
namas 5 pagyvenimų, ir Storas, ne
ša rendoa apie šimtą dolierių. Kaina 
$8,500. Priežasties pardavimo savi
ninkas apleidžia Amerika, Atsišau
kite greitu laiku.

2844 W. 38-th St.

LEVESKIO

CHICAGOJE.
Iš WEST SIDES.

Šbii kų Lietuvos Jaunikai
čių Dainos Mylėtojų draugi
jos nariai uždainavo pra
eitam susirinkime, Lapkr. 7 
d. Visi veik sutartinai sutiko 
nupirkti Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonų už $100.00.

Vėliaus, kadangi paliokai 
veržiasi Lietuvos žemėn, tad 
gynimui jų laukan nutarė pa
daryti rinkliavų Lietuvos 
Šauliams. Ir , akiesmirksnyje 
sudėjo $50.00. Išrinktas komi-

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.

Tel. Drover 7042

Dn C. Z. VezelSs
LIETUVIS DENTISTAS 

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

arti 47-tos Gatvės

Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gynimų. 
Žaibo greitumu reikia susisiekti, susinešti su įvairiais 
centrais. Geresnieji arkliai paimti “Geležiniam Vil
kui.” Kaip žuviai vandens, taip Lietuvai reikia au
tomobilių.

Amerikiečiai, šarvuodami “Geležinį Vilkų,” pirk
dami šautuvų, prisidėdami prie steigimo Perkūno ar
tilerijos ir Erelio oro laivyno, įtaisykite Lietuvos gy
nėjams automobilių.

Lietuvoje geras automobilius kainuoja $1,000. A- 
merikiečiai, sudarinėkite tūkstantines, kablegramu at
siųskite į Lietuvių Prekybos Bendrovę Kaune ir tų 
pąt dienų automobilius bus inteiktas nurodytai orga
nizacijai.

Intaisykite automobilių Lietuvos Gynimo Komi- 
tetui, Šauliams ,Krašto Apsaugos ministerijai, gene- 
raliam štabui, Lietuvos Raudonųjani Kryžiui ir tt.

Kuri kolonija pirmutinė intaisys automobilių Lie
tuvos gynimo organizacijai?

Tame reikale susižinokite su

Llthuanian Sales Corp.,
(LIETUVIŲ PREKYBOS B-VŲ)

414 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrininkai ypač pri

valėtų visose kolonijose šitame reikale pasidarbuoti.

SiMOIYKLA
IR PREKYBOS Del Suaigui
MOKINA: Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School ir 
l’rekybos dalykų taip-gt prirengia 
prie kvotimu } visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: Nuo 9:00 ryto 
iki 4 p. p. Vakarais nuo 7:30 iki 
9:30.
1747 So. Halsted St. (arti 18tos gat.)

J. P. WAITCHES 
LAWYER

LIETUVIS ADVOKATAS 
^Val. rytais 8 iki 11, vak. 6 iki 9^ 

Nedėliomis 11 iki 1.
^4509 S. Ashland Avė. Chicago, IH. J 

Phone Yards 1053

Užsiprenumeruok “Vytį”

U
A. PETRATIS S. FABIJONAS

Telefonas Boulevard 9199

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS

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

1—6; 7—8 P. M.

ŠV. KAZIMIERO DR-Tfi, 
Sheboygan, Wi«. 

Valdybos Adresai:

T. Grigaliūnas, pirmininkas, 
1437 So. llth str.

Jurgis Bataitis, vicc-pirm.,
1428 šo. 11-th str.

Aug. Juknialis 1 rašt.,
1626 New Jerscy Avė.

Kaz. Snmidžunaa 2 rašt.,
1441 So. 10 str.

M i kolas Drassutis iždininkas, 
1512 šo. 11-th str.

KasoH globėjai: Kaz. Luksis ir 
Jon. Jočis, Pranciškus Daugirda 
maršalka.

t

A. PETRATIS & CO.
Mortgage Bank

REAL E8TATE—-INSURANCE
European American Bureau

Siunčia Pinigus, Parduoda 
IrfUvokortca 

NOTARIJUfiAS
809 W. S5th S-?. Chicago, IU. 

Telephone Boulevard $11

■X
Tel. Harrison 6688

DR. L C. BORLAND
209 S. State Str. Kamp. Adams 
Valand.: 1 iki 4 po piet. Nedel. 10

I
 vai. iki 12 dieną,.

Lietuvis perkalbčtojas

Sered.—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 12 
K . ........................ —

D. S. M4IL STEAMSHIP COMPANY, ibc.
S. S. “SUSQUEHANNA”

Ii New Yorko tiesiai 1

BREMEN ir DANZIG
Išplaukia Gruodžio 30

Kambarėliai | Bremen nuo $185 iki $210 1 Dnnzlg $200 iki $225 
Trečia kliasu | Bremen $120 į Danzig $130 

Kares Tasai $5
Atsišaukite į
U. S. Mail Steamship Company Ine.

H. CLAUSSENIUS A Co. Generale Vakarine Agentūra 
100 Nortli La Šalie Street, Chicago, III. ,

Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė 
c” ir.'::?!',j Lietuvos ii i uJ racijų. Su “Vyčio” 

9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tusias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvienų “Vyties” numerį.

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia 
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustradija.

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningų Lietuvos 
gamtų.

Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jųja — užsisakyk 
“Vytį.” Prenumeratos kaina: Metams $2.50.

“VYČIO” Administracija 
3261 S. Halsted St. Chicago, III.

• vvirs o33

—

REGISTRACIJA.
Visų Amerikos Lietuvių Ex-Kareivių

Visi Amerikos Lietuviai ex-kareiviai kurie tik esate tarnavę karėj 
užsiregistruokite prisiųndami savo varda ir pravardė Ir kur tarnavai, 
nes f trumpų laikų, visi žinosito kiek Lietuvių tarnavo karuoraenė. 
Yra Reikalinga ne mažiau kaip tūkstantis lluosnąrių Lietuvių ka
reivių suvažiavimui Washington, D. C. Lapkričio mėnesi bus pažymėta, 
suvažiavimo diena priešpat atidarymų Suv. Valst. Congreso—-labiau
siai tie reikalingi kurie tarnavo frontuose ir tie kurie gyvena netoli 
Washlngtono kad galėtu pasiekti tų miestų savo lėšomis, nes tik tada 
mes pasimatysimo su musu gerbemu Trez. Wllsonu — Visi registruo
kitės rašydami “taip” kurie esate liuosnoriai J Waahlngtonų. Pripil
dę iškarpų ir siųskite šio adresu:

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

Kareivių Suvažiavimas Del IJet Pripaž.
Vardas .................................................. Pavardė ..................................... C-'/
Ar Buvai Fronte ".
Koki Laipsnį Turėję!
Adresas

• -

gyvenii.no


4 ORAUGAS ■ Pirmadienis, Lapkr. 22, 19-0

CHIČAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

Antradienis, L&pkr. 23 d., 
šv. Klementas, pop. kank.

Trečiadienis. Lapkr. 24 d., 
Šv. Jonas nuo Kryžiaus.

CICERO. ILL.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ.

IŠ T0WN OF LAKE.

Atminkime savo Tėvynę Pa 
dėkonės Dienoje.

POLICMONAS ŠOFERIS 
PAAUGŠTINTAS SER

ŽANTU.

Paprastas polieinonas Ode-. 
11,-kurs šoferavo pirmąjam po
licijos viršininko asistentui 
Alcoek, ir kurs nužudė plėši
kę., kuomet norėta nuo jo at
imti automobilius, už narsu- 
įnij paaugštintas seržantu.

Nužudytas plėšikas identi
fikuotas. Suareštuota dar keli 
galvažudžiai, kurie su nužu
dytu drauge norėjo atimti 
automobiliu nuo Odeli.

Apie tą nuotikį trumpai bu
vo paminėta praeitam ‘Drau
go” numeryj, pirmąjam pus
lapyje

Buvo taip:
Viršininko asistentas Alco

ek atvažiavo automobiliu; 
ties savo namais. Jis inėjo 
vi/lun, gi šoferis Odeli pasi
liko automobiliuj.

Staiga iš užkampio kitu au
tomobiliu atvažiavo trys plė
šikai. Šoferis Odeli nei nepa- 
mintijo apie apsiginimą, kaip 
du plėšiku prie jo, sėdinčio 
mašinoj, prišoko ir su revol 
veriais liepė paleisti mašiną.

Odeli ėmė gražiai 'atsipra
šinėti. Pasisakė neturįs rakto, 
automibilįaus styrini s ratas 
užrakintas.
Odeli turėjo raktus. Bet sus

pėjo juos ištraukti ir pames
ti po savo kojom. Raktu sus- 
kambėjimą buvo nugirdę plė
šikai.

Tie tad tuojaus šoferiui O- 
dell apie tai buvo pasakę.

Bet Odeli, neprisipažinda
mas, kad jis butų išmetęs rak
tus, pasiūlė plėšikam, kad jis 
tuojaus gali išlipti iš auto- 
mobiliaus ir tegu plėšikai pa
tys pasiima raktus.

Plėšikai sutiko su jo pa
siūlymu. Šoferis lipdamas iš 
automobiliaus išsitraukė iški- 
šeniaus revolverį. Plėšikai tai 
pamatė. Prasidėjo apsišaudy
mas. Odeli pasirodė smarkes
nis.

Vieną plėšiką paguldė.-Ki
tuoju pabėgo. Pasekmėje pa-

ipk r. 
sve

tainėje, vakare, atsibus smar
kios prakalbos apie musų tė
vynės reikalus. Lai tą vaka
rą nelieka nei vieno Lietuvio 
namieje, ir lai nepalieka nei 
vieno gausiai nepaaukavusio 
Lietuvos apgynimui.
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Šv. Antano pa r,

Moterų vakarienė
naudai.

parapijos.

Šv. Dievo Motinos Sopu
lingos dr-ja rengia vakarie
nę trečiadienvj, Lapkr. 24 d., 
vakare, parapijos naudai. 
Tarp kitokių programo dalių, 
nauji talentai pasirodys dai
navime ir spyriuose. Gyvensi
me — išvvsime.

z Pr.

Čia moterėlės žada nuste
binti visus aukomis Lietuvos 
gynimui Padėkonės Dienos 
prakalbose,’Šv. Antano para
pijos svetainėje. Vyrai, prisi- 
rengkite ir neapsilenkite, o tas 
Lietuvai bus dideliai naudin
ga.

Pr.

CHICAGO, ILL.

Prakalbos Garfield Parke.
z •>

Antradienyje, Lapkr. 16 d., 
Liberty svetainėje atsibuvo 
prabalbos ir aukų rinkimas 
tėvynės gynimui.

Karštai ir iškalbingai kal
bėjo kum 11. J. Vaičunas.

Aukų surinkta $209.07.
Pirmiaus pp. Pet.. Petronis 

ir K. Jodelis per stubas ko- 
lektuodamu surinko $116.00. 
Nors nedaug žmonio buvo, bet 
Garfield parkiečiai puikiai pa
sirodė. Tikri tėvynainiai.

Pr.

Godus Lenkai pervėrė Lie
tuvai širdį, užėmė jos sosti
nę Vilnių ir veržiasi Lietu
von, žudydami beginklius 
mustv brolius, sesutes. Žino
dami tai townoflakiečiai, vis
ką metė į šalį ir stojo tėvy
nės gynimo darban. Lapkri
čio 7 d. Elias svet. jie sutvėrė 
Liet. Gynimo Kom., kuris rū
pinsis aukų rinkimu ir siunti
mu jų, per mus atstovybę, Lie
tuvos valdžiai. Tą pačią die
ną padaryta graži pradžia, 
nes surinkta $630.30, kurie ant 
rytojaus pasiųsti Lietuvos 
Misijai. Gražus būrelis pasi
šventėlių nutarė bėgyje vieno 
mėnesio aplankyti kiekvieno 
Lietuvio namą ir paprašyti 
aukos. Nutarta pagaminti 
aukų renkėjams kvitų knygu
tes ir tam tikrus ženklelius, 
kurie bus duodami kiekvie
nam aukotojui.

Viskas jau prirengta ir 
šiuomi prasideda aukų rinki
mas, Todėl minėtas komite
tas ir kviečia vislią' aukoti 
kiek kas gali, ginti Lietuvos 
laisvę, iššluoti laukan visus 
jos priešus.

Lietuvos Gynimo Kom.

Pastaba. Visi, kurie duosite 
auką, reikalaukite nuo rinkė
jo ar rinkėjos kvitas su žyme 
(Auka Lietuvos Gynimui) ir 
su jo parašu.

AMERIKIEČIŲ DOVANOS, 
LIETUVOJE.

KONCERTAS ŠV. CECILI
JOS

A.S B 
GARRBEI.

sirodė, jog dar vienas ir iš
pabėgusių sužeistas.

Nužudytas yra John Bum-
baugh.

NORIMA MIESTĄ PADA
RYTI “SAUSESNIUOJU.”

Frank D. Richardson, vy
resnysis probibicijos agentas 
valstijose Illinois, Indiana, 
VVisconsin ir Micbigan, pa
skelbė, jog jis pilnai perorga
nizuojąs probibicijos pravedi- 
mo korpusą ir ateinančiomis 
Kalėdomis ir Naujais Metais 
kaip Chicago, taip kitus mies
tus padaryti “sausiausiais.”

Kad tasai tikslas pilnai bu
tų atsiektas, lit> probibicijoni
nio korpuso perorganizavimo 
prisieisią dar:

Surašyti nuodugniai visus 
svaigalus, atsirandančius to o- 
fiso priežiūroje.

Konfiskuoti kelis bravorus, 
kuriuose išdirbami alkoholi
niai gėrymai.

Uždaryti apie 1(X) saldiną ir 
kabaretų.

Bausti kalėjimu kiekvieną 
nusižengėlį.

Taigi “sausą” miestą nori
ma padaryti dar “ saikesniuo
ju.

Lapkričio 21 Šv. Kazimie
ro vienuolijos salėje įvyko 
koncertas ir lošimas. Progra
ma, kaip ant programų vir
šelių pareikšta, pavesta Šv. 
Cecilijos garbei.

Programan inėjo parinkt i- 
niausios giesmės. parinktini 
muzikaliai šmoteliai ir lietu
viškos dainos.

Ant galo sulošta “Laižy- 
bos.”

Visą programą kuogražiau- 
sia ir įspūdingai atliko Šv. 
Kazimiero Akademijos auklė
tinės, kaip buvusios, taip te
besančios. Kas iš Lietuvių ap
silankė, tas nesigailėjo. Gaila, 
kaj plačiau apie tai nebuvo 
paskelbta. P.

PIKTADARIAMS TEISMO 
DIENA.

Policijos viršininko įsaky
mu prneitą šeštadienį suorga
nizuota skaitlingas būrys de- 
tektivų ir pasileista po visą 
miestą medžioti piktadarius.

Įsakyta pereiti per visus 
snliunus, bilijardines ir kitus 
užkaborius, kuriuose turi prie 
glaudą purvinieji gaivalai. 
Liepta visus intariamus imti 
ir uždaryti kalėjimam Gi pa
sipriešinusius kloti be pasi
gailėjimo, nelaukiant kol anie 
gaus progos pavartoti gink
lus.

Iš po nakties keli šimtai in- 
tariamy atsidūrė į policijos 
stotis.

I

Tokiu antgalviu penkių 
veiksmų komediją sekmadie
nį, Lapkr. 14 d. L. V. 36 kuo
pa vaidino Scliool Hali salė
je.

Atsiminus praeitus metus, 
kada šita kuopa gerai atvai
dino keletą didesnių veikalų, 
k. a. Sibiro Žvaigždė, “Grafas 
Kaimiečio bernu” “Desenza- 
no Mergelė” ir kitus, nuėjau 
pažiūrėti šitė.

Važiuodama tan vyčiij va- 
kai in vienok maniau sau: jei 
ir t< ; vakaras bus toks, koks 
buvo Spalio 31 d. toje pat sve
tainėje, kada per keturias va
landas nubodžiai turėjau žiū
rėti į neva lošiamą dramą— 
tragediją ir klausyti publikos 
iš to lošimo daromas komedi
jas, tai daugiau į lietuviškus 
vakarus jau nebevažiuosiu ir 
šis sykis bus paskutinis. Bet 
viskas kitaip išėjo. Pasirodo, 
kad L. Vyčių 36 kp. kokį tik 
veikalą paima, tokį gra
žiai atvaidina. Ji moka ir ga
li, nes turi gabią žmonių-ve- 
dėjų.

Apie patį veikalą šiuom syk 
netenka kalbėti, nes išėjus iš 
spaudos gražiai paminėjo jį 
“Draugas” naujų knygų sky
riuje. Eisiu prie vaidintojų.

Dviejose svarbiausiose rolė
se — moterų liežuvninkių — 
Šnipienės — p-lė O. Ivinskaitė 
ir Žinienės — p-lė J. Rimkai- 
tė parodė daug gyvumo. Išė
mus kai-kuriuos negerai ištar
tus žodžius, kas dovanoti
na kaipo čia augusioms,’ge
riau tųdviejų rolių niekas ne
būtų atlikęs.

Valščiaus Tarybos narių ro
lėse buvo pp. J. šarka, J.< 
Stankus ir A. šrupša. Visi 
savo roles mokėjo ir ge
rai atliko. '

Klebono rolę vaidino p. K. 
Kilkius. Rolę atliko gerai, tik 
eidamas iš valščiaus raštinės 
pamiršo pasiimti savo skrybė
lę-

K miliuko, klebono giminai

čio, rolėje buvo p. T. Volkas. 
įsimovęs į . didelį žiponą, su 
raudonu kaklaryšiu ir raudo
nu nosšluosčiu buvo kaip tik
ras “cici likus.”

Gručkas — p. B. Nenarto- 
nis, Gručkienė—p-lė Zop. Mas- 
tauskaitė ir jų vaikai: Jonu
kas —-V. Junokiutė ir Marytė 
— Mastausknitė savo rolės mo
kėjo ir gerai atliko.

Plepukas — p. A. Rama
nauskas buvo truputį silpno
kas. Kaipoz studentas galėjo 
daugiau parodyti gyvumo.

Milicijantn rolė/ buvo ma
žos. Jas gerai atliko pp. A. 
Banis ir K.'Kilkius.

Aktų tarpuose “Pasikalbė
jimu Lietuvos su Amerika” 
graižini išpildė p-lė V< Juno
kiutė su Lindžiute.

Solo dainavo p-lė Zop.. Juš
kevičiūtė. Tai Brigbton Parko 
lakštutė. Užžavėjus publiką 
pirma daina, buvo iššaukta 
atkartoti.

Abelnai imant, programa 
buvo graži ir gerai išpildyta. 
Tik gaila, kad žmonių buvo 
nedaug. Tegul gailisi dabar 
tie, kas nematė, kaip dalina
mos buvo amerikiečiij dova
nos Lietuvoje.

Reikia pastebėti, kad sve
tainėje gražiai pasidarbavo 
ponios E. Statkienė ir Z. Ju- 
nokienė. Jos pardavinėdamos 
vaisius ir saldumynus padarė 
daug ir gražios kuopai nau
dos. Reikia ištarti ačiū ir p. 
L. Kuchinskiui, (duonkepiui) 
už atvežimą drabužių, valgo
mųjų daigtij ir kitokių daly
kų.. Vyčių kuopa jam yra ke
leriopai dėkinga.

Kadangi programa pasibai
gė truputį po devynių, tai 
gražaus laiko jaunimas turėjo 
pasišokti, pasilinksminti.

Lakštutė.

IS WEST SIDES.

(Pabaiga).
Po 2 dol.: L. Giniotaitė 

Gusčius, J. Barkauskis, 
Brazavičienė, J. A. Simanavi
čius, A. Rupšis, M. Juzėnas,
J. Kinšis, J. Kazanauskas,xVa- 
lulis, A. Linkus^ B. Babraus- 
kas, M. Kanapeckas, J. Prat- 
kunas, A. Jorudps, O. Kas- 
mauskienė, P. Samsonas, J. 
Bagdonas, A. Stanevičia, A. 
Rudis ir Bematavičia.

Po 1 dol.: L. Laurutis, J. 
Bagdonas, D. Runkelaitė, J. 
Abromavičia, V. Markūnas, 
P. Bukauskas, A. Šaltenis,’ A. 
Linkus, A. Benešunas, J. Jur
gaitis, N. N., B. L., J. Ruze- 
la, A. Glebauskas, A. Buda- 
vičia, F. Arbrederis, N. N., A. 
Mazenis, M. Mikšis, S. Nuga
ras, M. Somkutonis, Z. Sas
nauskas, V. Pocius, J. Maze
nis, B. Kazanauskas, Bilins- 
kis, J. Šimkus, Gatmveckas, M. 
Gatauskas, Grybas A. Miku- 
lenas, P. Mažiuką, J. Vitkevi- 
če, Abromavičia, K. Salucka,
K. Kavaliauskas, K. Šūkis, P. 
Kraujai i s, A. Kai ris, A. Pail
ga, J. Šūkis, M. Sriuba, Bazi- 
na, S. Seleta, A. Gestaitė, Ži
linskas* A. Valonis, A. Vil
džiūnas J. Raugevičia, Visoc
kis,' S. Tarulis, A. Dičius, 
Grabauskienė, Vitartienė, M. 
Laucaitė, M. Paliukienė, S. 
Suržinskis, P. Grigulienė, C. 
Beržinskis, Janeliauskienė, 
Steponkas, S. Martišauskas, 
K. Kiela, D. Jankevičia, Ma
lakauskas, V. Gatkevičienė, 
A. Snuskas, P. Pranckunas, 
S. Rokas, J. Žilis, M. Jurevi-. 
čia, J. Mėzlaiskis, K. Kiela, 
M. Mclkintas, B. Juškienė, A. 
Krotkaitė, A. Bartkus, J. Mi
kelėnas, J. Kirkilas, K. Jau
nelis, D. Rudukas, A. Anihro- 
zevičia, J. Aleli linas, A. Šere- 
lis, O. Radžievičin, A. Mala-

A.
P.
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| Pinigai, Laivakortes Lietuvon j
= SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI | 

NIGUS Į PASKUTINĮ PASTĄ Į 30 DIENŲ.

Parduodame laivakortes 
j Lietuvą ir iš Lietuvos.

Padarome legališkus do- 
kument us, dovernastis, 
įgaliojimo aktus.

• *1

v.-’ r

Esame registruoti TJietu- 
vos Atstovybės TVasbing- 
tone.

Parduodame lotus, na
mus, farmas, padarome 
paskolas ir apdraudžiame 
nuo ugnies.

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas E
| PAUL P. BALTUTIS and CO. |
| 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, III. |
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kauskas, J. Rudis, D. Stogis, 
J. Juzėnas, P. Belskis, A. N. 
S. Juzėnas, A. Vodoklis, V. 
Kalikauskis, L. Stulgaitis, K. 
Kiela, J. Mikalajūnas, J. Tra- 
nauškas, S. Norbutas, S. Bra- 
mauskis.

Komitetas.

MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
PIRKITE KARES TAUPY

Dr. 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.

MUZIKA
dva..... .

LIETUVIŠKU ŠOKIŲ GAIDOS 
VISOKIEM INSTRUMENTAM
Taip-gi parduodam styginius ir 

pučiamus instrumentus. 
Reikalaukite kataliogo.

V. NICKUS,
10803 So. AVabash Avenue

~i>

Phone Seeley 7439
DR. I. M. FEINBERG

i Gydo specialiai visokias vyrų ir 
moterų lytiškas Ilgas.

2401 Mndison St., kampas Wes- 
tem Avė., Chicago.

| Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak.

[Tel. Yards 6666 Drover 84481

Dr. V. A. SZYMKEVICZ
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir 

Akušeres.
3203 S. Halstcd St. Chicago.

Į Valandos: 10—12 iš ryto 1—2 ir 1 
1 6—8 vakare Ned. 10—12 iš ryto. j

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Resid. 1139 Indcpcndence Blvd. 

Telefonas Vau Borcn 294

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

Vaikų ir visų chroniškų ligų
VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 
Ofisas 3354 So. Halstcd St., Chicago

Telefonas Drover 9A93 
iiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii
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NIEKAS NEGALI SUSILYGINTI

su COLUMBIA
Tiktai viena “non sėt autonjatiško stop” \ 

mašina $25 iki $275.00.
Ateikite pasiklausyti Naujų Lapkričio Mėnesio 

Rekordų.

Jeigu gero teisingo patarnavimo ieškai, 
tai čionais ji visuomet rasi.

Mes nekuomet negarsiname vienos rū
šies dalyka, o parduodame kitos.

Laikrodžiai. Deimantai ir Graznos 14 
K. žiedai, Lenciugelai — už labai priei
namas kainas.

JOFFEY’S 4625 South Ashland Avenue

CUNARDLIfiE
I

HAMBURGĄ IR LIEPOdU
Per Anglija

Acquitania ............. Lapkr. 23

Trečia Klasa kainuoja
Hamburgą................... S 125.00
Liepoju ........................ $145.00
Pridedama $5.00 Karės Taxu.

Atsišaukite į arčiausia 
Cunard Agentą.
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1 NEPAPRASTA PROGA |
Mes esame priversti atiduoti už Storage Charges — 

Dvidešimts musų augščiausios rųšies Victorolas vertas ~ 
iki $300.00 už taip žema kaina kaip $35.00, ir dar — 
duosime dykai 12 pasirinkimui rekordų ir 200 adatų. ~ 
Dauguma iš tų mašinų yra naujos ir garantuotos ant — 
Dešimts metų. Norint žinoti geruma, reikia jas ma- = 
tyti. Nepraleiskite šios progos jų nemate, nes tikrai S 
gailesites. nes tai gal vienas tokis atsitikimas gy- = 
venime. Atsiminkite tiktai $35.00 už augštos rųšies s 
kvarantuota Victorolų. Mes taippat turime parduoti x 
Dešimts tikros skuros tapestry Parlor Setus, šie se- s; 
tai yra nauji ir naujausios mados. Mes parduosime = 
juos už pirma pasiulijimą nežiūrint koks jis butų, = 

= Storage Kaina nee mums vieta yra reikalinga. Jums apsimokės at- =
= Tiktai $35.00 važiuoti nežiūrint kur Jus gyvenate. Pristatymas Dy

kai, mieste ir apielinkėj, taip-pat siunčiame C. O. D.
= Atdara kasdiena iki 9 vai. vakare. Nedėldtomis nuo 6 iš ryto iki 4 
S po pietų. Liberty Bondsns priimame. .
= NATIONAL STORAGE CO. 2023 S. Ashland Avė. Cor. 21-th St.
Tiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir

Biznieriai Garsinkitčs “Drauge”.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKĄ KRAUTUVE CĮĮICĄ60JĘ

PI49L OUBBN KONCBRT1MA

NEMOKĖSI pinigus bereikalo
Musų krautuvę—viena iš didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, Sliubi- 
nius ir deimantinius; gTamafonns lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų ruRiškų ir prūsiškų išdir- 
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženldus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikaiiškus instrumentus atsakančiai

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

Telefonas: DROVER 7309


