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PALIOKAI GRŪMOJA 
KAUNUI 

Lietuvos Sostine Lenkų 
Rankose 

Diplomatai Abejoja Apie Lenku-Bol-
ševikii Derybas 

Lenkai Lietuvoje Gali Atrasti 
Kapus 

KIJEVAS PAIMTAS INSU
RGENTŲ. 

Varšava, Spal. 13. — Sulig 
gautų čia žinių, bolševikai iš 
Kijevo pasitraukė ir tan mies
tan inėjo Ukrainai insurgen
tai. 

Kijevas yra .Ukrainijos sos
tinė. 

SESERYS VIENUOLĖS 
PARAGINTOS BALSUOTI 

ŠALIES RINKIMUOSE. 
Raltimore, Md., Spal. 11 (su

vėlinta). — Kardinolas Gibb-
ons per savo selįretorių paskel
bė paraginimą visų bažnytinių 
kongregacijų seserims vienųo-

llėms regisfcruoties ir balsuoti 

LLOYD GEORGE AŠTRIAI 
KRITIKUOJAMAS. 

TALKININKAI PATARIA 
LENKAMS SUSILAIKYMĄ. 'į 

s. šalies rinkimuose. 
Paryžius, Spal. 13. — Pran

cūzija su Anglija Lenkam* pa
siuntė bendrąją notą. Pataria' 
Lenkams x riibežių klausime 
kiek-nors susilaikyti, nestatyti 
Rusijai poraugštų reikalavi
mų. 

Londonas, Spal. 13. — Ai
riai sinn-feineriai tvirtina, jog 
Anglijos ministerio pirminin
ko Lioyd George prieš Airi
ją reiškia karo paskelbimą Ai
rijai. 

Londonas, Spal. 12. — Bu-
vusis Anglijos pirmininkas 
Asąuith aštriais žodžiais kri
tikuoja ir peikia ministerį pir
mininką Lloyd George už jo 
pasakytą anądien kalbą Vali-
joje Airijos reikalais. 
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Pateisinimas policijinio pa
giežos teroro negali būti nieko 
baisesnio kiekvienai vyriau-
sybei.Tas reiškia, kad vyriau
sybė jau netekusi priemonių 
ir spėkų patvarkyti šalį be 
teroro. Toksai šalies valdy
mas nėra joks valdymas, bet 
tikroji anarchija, sako As
ąuith. 

Del Vilniaus Likimo 

ŠTAI VE KOKIE LENKŲ i noma Tautų Sąjunga vientik 
""ŽABANGAI. Į gražiai skamba iš vardo. Nes 

| ji pasiuntė Lietuvon savo ko-
VARŠAVA, Spal. 13. — Iš [ misiją ir pastaroji leido Leą-

Lidos čia pranešta, jog Len- kams kaip padūkusiems oriau 
kų gen. Zellgouski. Vilniuje ties Lietuvos gilumon. 
prokliamavo naują valdžią. Tautų Sąjungos komisija 
kurią pavadino "centralinė Lietuvai ir Lenkijai paskelbė 
Lietuvos valdžia." | armisticiją. Lenkija visai ne-

Ta valdžia, sakoma, paskel- j paklausė. Lenkai staugdami, 
busi */isą eilę prokliamacijų. j buk Lietuviai sėbraujasi su 

Pirmiausia prokliamuota \ bolševikais, užpuolė Lietuvius 
nauja Vilniaus valstybė, netu-j Vilniaus šone. Ir po kruviniau-
rinti nieko bendra su Kauno s į 0 mūšio ge.n. Zellgouski ui 
vyriausybe. Proklamacijoje J ėmė Lietuvos sostinę Spalių 9 
pasakyta, jog trumpoj ateityj dieną po pietų, 
tos Vilniaus valstybės busiąs j sietuvos vyriausybė paskel-
sušauktas seimas. ; b ė F a > e j š k i m a ) i o g g en. Zell-

Kitoj proklamacijoj Vii-1 g 0 l l s k j ^ ^ ^ ^ ^ a ^ 
niaus valdžia atsiprašo Lenki- j L e n k u a r m i j o s # 
jos vyriausybės, kad gen, Ze- j Tal ^ ^ 
llgouski karuomene pakėlusi 
maištus ir "be Lenkijos auto 
rizavimo'' inėjusi Vilniun. 
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Pranešta Varšavos Lenkams 

j misticiją. Ir šiandie Lietuva 
šaujdasi pasaulio pagelbos. 

Čionai nuomoniaujama, jog 
Lietuvos padėtis labai rimta. 
Atrodo, ar kartais Lenkai ne-bes ir pne tos valstybes pm-, ^ ^ K&m<> 

kynma miesto Gardino. | ^ ^ ^ &moy&. ^ 
Dar kitoj prokliamacijoj pa

reiškiama, kad Lenkų karuo
mene, veikiančioji centralinėj į pl i^lT, 
Lietuvoj, turi skaityties kaipo 
okupacijos armija. Vilniaus 
valdžia pažymi, jog ton-armi-
jon bus pasiųsti komisijonie-
riai. 
Vilniaus valdžia pranešė Lie

tuvos vyriausybei Kaune, pa
siūlydama anai tarybas, girdi, 
kad nustatyti ateičiai abiejų 
valstybių santikius. 

jog tuomet visa Lietuva pakil
tų desperatinėn kovon prieš 

SEMIONOV IR BUDENNY 
PAGELBON WRANGELIUI. 

I 
pi;iK 

Ne kiekvienam gal supranta
ma iš paduodamų telegramų a-
pie Lenkų veikimą Lietuvoje. Tad 
štai paaiškinimas. 

Lenkai ki tuomet bėgdami nuo 
bolševikų apleido Vilnių. Bet jie 
neatsižadėjo jį pasisavinti pasi
taikius pirmiausiai progai. 

Ta proga jiems pakliuvo, kuo-
mTt apginta nuo bolševikų Var
šava ir kuomet Lenkai išnaujo 
sugryžo į Letuvos parubežius. 

Nuo tos dienos Lenkai visas 
laikas šaukė, buk Lietuviai ~ben-
draujasi su bolševikais ir visas 
laikas brievėsi Lietuvos gilumon. 

Vilnių senai jie butų buvę už
ėmę. Nes jų armija yra skaitlin-
gesnė už Lietuvos armiją. Bet 
buvo kliūčių las padaryti. Pir
miausia, su tuo jų žygiu nelaba* 
sutiko visi talkininkai. Paskui, to-
kiuo pasielgimu jie butų užsit
raukę viso pasaulio panieką. 

Kad to visa išvengti, jie sup-
lenavo kitokiais keliais užgrob+i 
Vilnių. 

Pastūmė savo armiją su kokiuo 
tai ''generolu" Zengouski ant 
Vilniaus ir po kruvinų musių 
su Lietuviais paėmė miestą. Tuo 
pačiu momentu, jsulig padarytų 
pienų, iš Varšavos paskelbta Jog 
girdi, to Zellgouskio karuomene, 
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kuri esą sudaryta iš Lenkų ir 
Lietuvių, pakėlusi maištus irprieS 
Lenkų vyriausybės norą užėmusi 
Vilnių. 

Po Vilniaus puolimo Lenkijos 
seimas padaro rezoliuciją" anek-
tuoti Vilnių. 

Tuo tarpu Lenkų vyriausybės 
įmokytas Zellgouski Vilniuje 
statosi tolriuo komedijantu, kaip 
kad Italų lakūnas d'Annunzio 
Dalmatijos mieste Fiume. Jellgou- • 
ski skelbia prokliainacijas. Vilniu
je steigia neva kokią, tai valdižą, 
šaukia tarybosna Kauno vyriau
sybę, nes, girdi, Vilniaus valsty
bė pasiskelbusi atskira nuo Lietu
vos valstybės. Bagaliaus jis pro
klamacijomis atsiprašo Varsavo*, 
kad jo karuomene pakėlusi maiš
tus. 

Kiek palaukus tasai Zellgous
ki ir nauja Vilniau* valstybės 
sutirps- Lenkuose ir Lenkai išnau-
jo ponaas Lietuvos sostinėje. 

Tai ve kaip Lenkai pagrobi 
Vilnių. 

Reikia tikėties, kad jie patys 
nesugalvojo tokių daiktų. Nes jie 
peržiopli. Jiems pagelbėjo tai pa
daryti Prancūzai. 

Lenkai buvo manę, kad niekas 
nesupras tų jų pienų. Bet jų 
gramozduraas tuoj viską išaiškino. 

DIPLOMATAI GALVOMIS 
LINGUOJA APIE LENKŲ 

VEIKIMĄ. 

Sako, ar tik ne pertoli jie 
važiuoja. 

Bolševikai neteko Nikolajevo. 

ZELLGOUSKIO KARUOME 
NŽ YRA LENKŲ REGULE-

RĖ KARUOMENE. 

Paryžius, Spal. 13. — Gen. 
Semionov, priešbolševikinės 
karuomenės vadas ' Siberijoje 
pranešė gen. Wrangeliui, jog 
jis pasiduodąs Wrangelio va
dovavimui ir laukiąs įsakymų, 
ką toliaus turįs veikti. 
- Ukrainijoj prieš bolševikus 
organizuoja karuomene nese
nai buvęs bolševikų raitarijos 
korpuso idolas, gen. Budenny. 

Matyt, jį Maskvos valdžia 
prašalino iš raudonosios armi
jos. 
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RYGA, Spal. 13. — "Mes 
išdavėm Ukrainiiįą, gi jus iš
davėte Lietuvą/' pasakė čia 
Lenkų delegacijos narys Gra-
bski į Joffe, bolševikų delega
cijos pirmininką. 

Ir pirmutinė auka krito Lie
tuva. Bolševikai dar nepadarę 
su Lenkais armisticijos. kad 
tuo tarpu Lenkai jau įsibrio 
vė Lietuvon ir paėmė jos sos
tinę Vilnių. 

Čia Lenkai paklausti apie 
gen. Zellgouski žygius atsakė,: ("Draugui'' telegrama), 
jog tasai gen. esąs pasekęs Detroit, Mich., Spal. 11 (su-
Italų lakūno d-' Annunzio pėdo-! vėlinta). — Detroito Lietuviai 
mis. Kaip Annunzio Italų var-, masiniam nusirinkime šiandie 

DETROITO LIETUVIAI AU
KOJA LIETUVAI DALIS 

UŽDARBIU, 

du užpuolęs Fiume ir pasisa
vinęs, taip Zellgouski Lenkų 
vardu yra padaręs su Vilniu
mi 

Tas nuotikis reiškia, jog ži-

vienbsteiar nutarė kas mėnuo 
aukoti dalį uždarbio kol Len
kų karuomene nebus išvyta iš 
Lietuvos teritorijų. 

Politikos Komitetas. 

AUKOS KŪDIKĖLIO JĖ
ZAUS DRAUGIJAI KAU

NE SURINKTOS AT
STOVO JONO 6EŠ-

KAUSKO. 
Braddock, Pa $29.25 
Homestead, Pa. 51.68 
Bentleyville, Pa. . . . . . . 33.00 
Sugar Notch, Pa. . . J . ^7.95 
Kingston, Pa 4Ž.00 
Plymouth, Pa.' 11.85 
Šaulių draugija, Pitts-

ton, Pa 71.00. 
Kolekta bažnyčioj kun. 

Kasakaičio parap., 
Pittston, Pa $4.00 

Girardville, Pa 38.60 
Mahanoy City, Pa 54.65 
Šv. Prancišk. parap. Mi-

nersville, Pa. (kun. 
Jonas Dumčius) . . . . $50.28 

St. Clair, Pa, (Kun. J. 
Raštutis) 15.50 

Tamaąua,»Pa 10.50 
Lakeside Parke Pennsyl-

vanija (6-ta Liet. die
no) 1,000.00 

KŪDIKĖLIO JĖZAUS PRIEGLAUDA, KAUNE. 
Pittston, Pa 1,000.00 Raudonojo kryžiaus Re-
South Chicago, UI 47.75 
Sv. Kryžiaus par. Chicago, 

Dl. 89.10 
Šv. Mykolo par. Chicago, 

UI 44.20 
8v. Petro ir Povylo par. 

Chicago, I}1 44.13 
Aušros Vartų par. Chica

go, Dl 44.25 
Šv. Kazimiero par. Chi-

cogo, Heights, 111. . . . . 80.70 
Melrose Park Illinois .. 27.75 
Waukegan,Ill 111.00 
Kenosha Wis 51.45 
Racine Wis , 45.00 
Milwaukee Wis 24.00 
Sheboygan Wis 42.30 
Cicero 111^ 181.72 
Šv. Jurgio par. Chicago, 

111 215.21 
Nekalto Prasidėjimo par.„ 

Chicago, Dl 53.(>4 
Diev6 Apveizdos par. 

Chicago, 111 121.01 
Seniau surinkta ir apgar

sinta 800.00 

mėjų Dr-ja aukojo 3,000.09 

Viso labo $7,578.47 

Išsiųsta Kaunan. 

Kun. Petkus išvežė Kau
nan , 3,000.0C 

Atstovas Julionas Balse
vičius . ; . . . i 800.00 

s. 
Per brolių Vailokaičių 

banką iš Lakeside Par
ko 1,000.00 

Pittstoniečiai per p. Gu
daitį 1,000.00 

Tautos Fonde padėta, 1.457.71 
Pas atstovą ant rankų 320.76 

Viso labo .,. fflJįftšA't 
Visiems aukotojams tariu 

nuoširdžiai ačiui Kūdikėlio 
Jėzaus Draugijos vardu, jos 
globojamų kudildų jausmais 
ir savo dėkingumu. 

Su pagarba 
Jonas šeškauskas. 

Ryga, Spal. 13. — Lenkai su 
bolševikais pabaigė armistici
jos sąlygas ir tik reikia jas 
patvirtinti parašais. 

Džiaugiasi Lenkai įgydami 
nuo bolševikų tokias svarbias 
Lenkijai sąlygas. Visųsvar-
biausioji Lenkams sąlyga — 
tai gaunamas karidorius tar
pe Lietuvos ir Rusijos. 

Tas karidorius visai atski
ria Lietuvą nuo Rusijos ir 
duoda Lenkams teisę tik jiems 
vieniems turėti kokių-nors rei
kalų su Lietuva. 

Džiaugsmas nedorėliams. 

Lenkai džiaugiasi užėmę kuo
ne pusę Lietuvos žemių, dide
lius plotus Baltgudijos ir U-
krainijos. 

Bolševikai gi pradžiugę tuo, 
kad jiems teks veikiai su Len
kais susitaikinti ir paskui vi
sas savo spėkas atkreipti prieš 
Wrangelį, s 

Savo keliu diplomatai į tuos 
Lenkų žygius atsineša su di
dele abejone. Jie sako, jog 
Lenkai mėgina pavergti ne tik 
vieną Lietuvą, bet visas Bal
tijos respublikas. Toks žygis, 
sako, labai pavojingas. Ypae 
Lenkams labai pavojingas iš
mėginimas tas tarpe Lietuvos 
ir Rusijos karidorius. Tas iš
mėginimas jiems gali atnešti 
labai karčias pasekmes. 

Bolševikai nedovanos 
Lenkams. 

Ta viena. Kita, sako diplo
matai, Lenkai neatsargiai atsi
neša į tarybas su bolševikais. 
Bolševikai padarė taikos su
tartį su Lietuva ir pastarąją 
išdavė sumindžiodami sutartį. 

Taip jie gali padaryti ir šūX 
Lerfkais. Ir jie Lenkam* n e 
dovanos, kuomet apsidirbs su 
savo vidujiniais priešininkais. 

Apie Vilniaus paėmimą -čia 
sakoma, jog paimti Vilnių 
pienai, matyt, nugalvoti Î en-
kų dvarininkų, kurie Lietuvo
je turi daugelį dvarų. Tą jie" 
padarę susitarus su Lenkijos 
vvriau^vbe. 

13,000 AUKSINĮ! L. 
RAUD. KRYŽIUI. 

Pirmadienio vakare North 
Sidės (Chicago) Katalikų Fe
deracijos 23 skyrius turėjo 
susirinkimą. Paskaityta teleg
rama nuo gerb. kun. J. Pet
raičio, L. Raudonojo Kryžiaus 
Centro pirmininko. 

Ir, kaip bematant, sumesta 
$76.00. Skyrius iš kasos pridė
jo $74.00. Išviso $150.00. Tas 
padarė 13,000 auksinų. Ir tie 
pinigai tuojaus pasiųsti L. R. 
Kr. centram 

Reikia pažymėti, jog iš au
kavusių gerb. Kasparas But
kevičius paklojo $50.00. 

Tai kame Northsidiečių pat
riotizmas! 

- Pr. J. Paliulis, 
L. R. K. F. 43 skyr. rast. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

NK1GU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25.000 Spalių 12 
buvo tokia sulig Aferthants Loan 
and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarai $3.52 
Lietuvos 100 auksinų 1.62 
Lenkijos 100 markių .44 
Vokietijos 100 markiu L62 
Prancūzijos už $1.00 14 fr. 78 
Italijos ui $1.00 24 1. 95 
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"DRAUGAS" 
• I M I kaarttisia, išskyrus nedėldlenlus. 

FRETUMEI LYTOS KAUTAS 
CHBCAGOJ m TJ&SUfiMZJH: 

Metama tft.00 
Pusei Meta • •**• •«*• •*&• • **°° 

i l T . VALST. 
Metams . .*-*-. • • • • • • • . •.- $4.00 
Pusei M e t u " . . . . . . » . - • • • 8.00 

Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo uŽsiraSymo dienos 
a* nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikta prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti ISperkant krasoje ar erprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus } 
registruotą laišką. 

" D r a n g a s " Publishiag Co. 
2334 S. Oakley Ave. Chlcago. 

Tel. Rooseveft 7791. 

Parėdai ir Satyrai. 
• 

STORŽIEVIŠKUMO PRADAI. 

Lenkai ir Bolševi-

Varšavos Lenkai aptilo me
lagingai šaukę, kad Lietuviai 
sėbriaujasi su ^bolševikais. Tas 
š a u k s m a s š i a n d i e j i e m s n e r e i 
kalingas. Nes Lenkai patys 
šiandie Rygoje su bolševikais 
ne tik sėbriaujasi, bet ir bu
čiuojasi. 

Kitų su Įeitais bučiavimasis 
yra kiaurai visus perimantis. 
Nes tai judosiškas. Bolševikai 
išduoda Lietuvą, su kuriaja ne
senai dar buvo padarę taiką. 
Gi Lenkai išduoda nebolševi-
kus Ukrainus, su kuriais bu
vo padarę santarvę. 

Bolševikai pirmiau pripaži
no Lietuvai nepriklausomybę 
ir atidavė jai prigulinčias te
ritorijas. Šiandie tas pacjaaį*g8y, l l0 taip smarkiai perde* 

Dėdamas straipsnį " Storžie
viškumo P r a d a i " mu,s dienraš
tis noiėjo šitiek prikergti: 
" Redaktoriaus prierašas. Da
bar man jau gaila, kad nebu
vau nei Satyro aprašytame 
koncerte, nei Liūno aprašyta
me pokilyje." Bet ilgiau bemin 
tijant paaiškėjo, kad dalykas 
yra reikalingas ilgesnės pasta
bos. Iš dviejų pusių einančios 
susikirto gerų gražiai išlavin
tų žmonių pažiūros ir jų su
keltieji augštesnieji bei gra
žesnieji jausmai. Tokį dalyką 
negali aprėpti vienu sakiniu, 
kurį gali vieni vienaip .supras
ti, kiti kitaip. 

Satyras "Darbininke" apra
šė, kad viename koncerte vie
na dainininkė taip buvo pa
sirėdžius, kad perdaug jos kū
no buvo matyti. Satyras taip
gi mokėjo pažymėti butas ar 
nebūtas to kūno jeibes. Satyre 
teisingai kaltina Satyrą už tą 
antrąją jo darbo dalį, sakyda
ma, kad nedera žmogui tam
pyti moteriškės sielą pašie
piant jos gįsleles ir viešai iš-
reiškiana neprielankią nuomo
nę apie jos išvaizdą. 

Bet ne viskas bloga ir Saty
ro apsėjime. J is neparašė nei 
moteriškės vardo, nei kur nei 
kada tas koncertas buvo. To
kiu būdu ir Satyro straipsnije 
ir *' Darbininko' ' redakcijos 
apsėjime reikia matyti vien 
tik neasmeninį dalyką. 

Žmogus pasivadindamas sa
tyru tuomi pačiu pasisako, 
kad jis nori pajuokti. Pajuoki
mas lengviausiai pasiseka per-
dedant. Ir "Darbininko" Sa
tyras aiškiai perdėjo rašyda
mas, buk dainininkės parėdai 
nepatikę ir kūdikiams ir ka
tėms, neminint žmonių. Iš ap-

teritorijas be pasipriešinimo 
paveda Lenkams. 

Lenkai visais laikais kaip 
Lietuvius, taip Gudus ir ki
tas sau kaiminingas tautas 
vadindavo "brol iais ." Len
kų širdys pilnos nuodų. 

Vadina jie mus "broliais ' ' 
ir mus smaugia. Jie tvirtina, 
kad Lietuva esanti Lenkijos 
* 'jaunesnioji sesytė". I r štai 
tai "sesyte i" norima atimti 

2 gyvybė. 
— Nors Lenkai visas laikas 

šaukė, kad Lietuviai sėbravo-
— si su bolševikais, bet taip ne 

buvo. Žino apie tai visi. Bet 
šiandie Lenkai jau ir gimi* 
niuojasi su bolševikais, tečians 
kaip Varšavoje, taip Paryžiu
je apie tą faktą tylima. 

Anais metais Lenkai tvirti 
no, jog a. a. popežius Pijus 
X esąs lenkiškos padermės. 
Sulig Lenkų, buvęs garsus Ja
ponijos armijos vadas gen. 
Kuroki tai jau tikrai buvęs 
Lenkas. Jų nuomone visi gar
siausieji pasaulyj vyrai paei
ną iš Lenkų. 

Tad nereiks stebėties, jei 
kokią gražia dieną Lenkų laik
raščiai ims ir paskelbs, kad 
patsai Trotzky esąs ne tik Len
kas, bet dar ir žymus Lenkijos 
patrijotas. Nes šiandie- Len
kams Joffe ir Co. jau labjaus 
mylimesni už "jaunesniąją se
sytę". 

Tegu Lenkai broliaujasi sų 
bolševikais. Tas broliavimosi 
ir tiems ir kitiems duos blogų 
pasekmių. Šiandie jie taikosi, 
kiek palaukus skersis kaip pa
dūkėliai. Nes piktas su pik
tuoju nekuomet nesugyvens 
geruoju — sako sena patarlė. 

Galės jie kokiam laikui pra
gaišinti ir Lietuvos respubli
ką. Bet jie nekuomet nepra-

dančio, žinoma, niekas nega
lėtų žinoti ar dainininkė tikrai 
buvo permažai apsidengusi ar 
ne, jei butų paminėtas net jos 
vardas ir koncerto vieta. Tie
są, butų galėjęs žinoti tik tas, 
kas koncerte buvo. Straipsnio 
tikslas buvo ne tam. Satyras 
norėjo neasmeniškai parodyti, 
kad moterys neužtektinai ap
dengiančios savo kūną, sukę-
lia visuose nemalonius jaus
mus. Jos klysta minty damos, 
kad vyrams patinka. Ta buvo 
Satyro mintis, jis ją sumanin
gai artistiškai išreiškė. Saty
re gerokai prikirsdama Saty
rui už jo kaltes vis-gi nekal
tina jo ūž šitą mintį, mato
mai, pati sutikdama su ja. 

Tiktai Satyre aiškiai pažy
mi, kad negalima moterims 
dpausti nešioti rūbų be api-
kaklių, kuriuos iš prancūziš
ko vadino decoletė. Abejojame 
ar ir Satyras sakytų, kad kiek
viena moteriškoji visuomet tu
rėtų nešioti apikaklę, kaip tą 
daro vyrai, išskiriant prastuo
sius jūreivius. 

Islamo tikėjimas reikalauja, 
kad rūbai apdengtų visą mo
teriškę, neskiriant nei veido. 
Tik akys. ir kakta rankų ir ko
jų pirštai gali būti neapdeng
ti. Krikščionių civilizacijos 
tautose to reikalavimo nėra. 
Islamo tikėjimo žmonės min
tija, kad moteries veide tiek 
yra moteriškume, jog nemote-
rys neturi to veido matyti. 

Griežtai priešingas islamiz-
mui krypsnys matyti šalyse 
nutolusiose nuo krikščionijos. 
Ten moterys ne tik veidą neap
dengia ir kaklą, bet palieka 
nuogą nugarą ir krutinę. Kal
bėti apie tai, kiek moteriškė 
gali palikti savo kūno neap
dengus labai nepatogu. Del 

Audiatur et ai tėra pajus. 

Laiks nuo laiko mūsų spau
doje (ir tai rimtesniudse mū
sų laikraščiuose) pasirodo to
kių raštu, kurie verčia žmo
gų abejoti apie mūsų išeiviu 
civilizaciją, ypatingai tų, ku
rie jau suaugę atkeliavo ii 
Lietuvos. I r nors jie dažnai 
bereikalingai peikia ir spjaudo 
ant "sukunėjusios ir sumate-
rijalizėjusios" Amerikos, bet 
joje ramiai sėdi ir dolieriukus 
sau renka... Bet lai tie mūsų 
šovinistai pastebės čia augu
sios išeivijos dalyje diegelius 
augštesnė8 kultūros ar bent 
išsilavinimo, mandagumo, pri-
sitaikinimo prie pasaulio ci
vilizacijos taisyklių, -»- kaip 
bematant jie pravirki ant te
mos, kąd, gird, jau cia nebe-
lietuviškai elgiamasi, kad tai 
nedera ir t t . 

Pav. Rimto L. D. S. organo 
"Darbin inko" skiltyse (No. 
105) tilpo nesenai anonymiš-
kas raštas, už vadintas "Kon
certas ," kuriame ononymo au
torius " S a t y r a s " "išnicavo-
j o " vienos iš mūsų jaunųjų 
ir gražiųjų dainininkių kūną, 
vien užtai, kad ji dainuodama 
ant estrados drįso užsivilkti 
"decollete." Gal tai buvo ne
vietoje, vis-gi galima buvo 
kritikuoti apvalkalą, bet ne 
biaurinti dainininkės ypatą. 
Ką buvq manoma tuomi at
siekti! " S a t y r a s " savo rašte 
pasisako, kad jis nesąs Žino
vas moteriškų kūnų, kad jo 
' * lietuviška siela' ' neleidusi 
jam į dainininke žiūrėti ir jis 
jos visai ir nematęs, bet jis 
ištampo net jos gysleles, ap
rašo detaliai, kur j i per drū
ta, kur per laiba, kur balta, 
kur ne... Dainininkė menamo
ji yra Dievo apdovanoja žavė-
jančia išvaizda ir yra pilnoj sa 
vo jaunystės grožėj, bet "Sa
t y r a s " ją išbiauroja, išnieki
na. Žinoma tai visa labai džen
telmeniška ir " l ietuviška". 

Vis-gi gaila mūsų gražuolės 
dainininkės, bet podraug lai 
jai būva naudinga lekcija, kad 
einant dainuot publikai, kur 
miaukiančios katės palangėmis 
slankioja, kur bobos vaikus 
rėkdosi, kad tokioj vietoj ne
reikia rėdyties taip, kaip butų 
galima apsivilkt dainuojant 
išlavintai, mandagiai publikai. 

Dabar štai vėl " D r a u g o " 
No. 237 telpa raštas užvardin
tas "Poniškumas ir Baliai Ho-
teliuose", kur tūlas asmuo pa
sirašąs " L i ū n a s " lieja pavydo 
ir nemandagumo savo plunks
na, kiek tik jįs išgali ant nese
nai įvykusios gražios pramo

gos IJotel La Salle'je, kurią 
sureng* mūsų kol#nijos (Chi-
cagos) rinktinas ir gražiai iš
lavintas jaunimas. Daugiau
siai prie tos pramogos suren
gimo pasidarbavo būrys cia 
gimusių augusių ir mokyklas 
baigusių mergaičių, kurios pa
sivadino save "Lietuvos Duk
terimis Amerikoj" (Lithua-
nian Daughters of America) 
ir surengusios gražią pramo
gėlę užkvietė mūsų gmžesnę 
publiką į gražią svetainę pasi
linksmintų. Kaip tik tai p. 
Liūnui ir nepatinka. Gird, kam 
ten turėjo kvepėti Eau de Co-
iogne, kodėl ten "mamyčių" 
su būriais rėksnių vaikų ne
buvo (vaikai yra caca. I r kuo 
jų daugiau, tai geriau, tik jie 
turi būti gražiai auginami na
mučiuose, jų kaleina dar ne
atėjo eiti į balius ir tolygias 
pramogas—užaugs, suskubs...) 
Kam toji pramoga neįvykusi 
kokioje prastoje svetainėje, 
bet vienoj iš gražiausių salių 
gražaus viešbučio, gird, tai vi
sa nelietuviška (?) netinka, 
ir 1.1.,— Reiškia Liūnas ieško 
priekabių: " A r nebuvo višta 
surišta t — Aha, užtai suriši
mu ir trenki**' — anot pasą-

\ vW - W „ „„„ 
kada mes Lietuviai tave iš
vargsim! Kodėl mūsų patri jo
tai tokie storžieviai — tokie 
siaurus f -

Kodėl jie drįsta vadinti vis
ką "l ietuviška", kas ištik rujų 
yra tik storžieviška, grubu ir 
nekultūringa! Ne-gi mes Lietu
viai jau kokie amžini barbarai, 
kad vis turime vaikščioti pasi
šiaušę, , suruk ę, nesi taikinti 
prie pasaulio švelnios civiliza-

joi.jos bei etikietoa taisyklių, 
nes viskas (anot Liūnų) kas 
švaru, mandagu, gražu — yra | 
ne lietuviška.Ar-gi bereikia di
desnės paniekos mūsų tautai? 
Mūsų tėvynė, Lietuva, juk ve
da mirtiną kovą už savo liuo-
sybę, už kultūrą, juk ji nori 
stoti į eilę pasaulio civilizuo
tų tautų — tai-gi ar ne laikas 
ir mums, jos piliečiams, vai
kams, šviestis, kultūrintis ir 
išaugti iš kaimietiško tamsaus 
rupumo, storžieviškumo? Juk 
būdami gerai išauklėtais, man
dagiais, šviesiais žmonėmis 
nešime tautai garbę, o ne sar
matą. Bet p. Liūnai pamatę 
žiedelius mūsų išeivijos elgian-
čiusius kultūringai švelniai, 
kaip bematant pils jiems sut
rų ant galvos. 

(Pabaiga bu*). 

Satyre. * 

EED. ATSAKYMAI. 

F. J. 0. TOTU Pf Laks, Creraj 
Tamista rašai, kad korespon
dentai turėtų rašyti vien tie
są. Bet užvesti laikraštija gin
čą dėlto, kad kas tapo berei-
kalo pagirtas, butų neparan
ku. Ginčas butų be abejonės, 
jei Tamistos korespondenciją 
įdėtume. 

J . Strupienis, Aliagany K. 7 . 
Lietuvių literatūros istorijos 
sustatymas užima labai daug 
darbo ir laiko. Nors labai geL 
džiame pasitarnauti, bet to 
darbo išpildyti negalime. Lie
tuvos mitologiją aprašė Len 
kas A. Brueckner knygoje 
*' Starožytna Litwa.p ' Kitas 
Lenkas Mierzwinski atspausdi
no šaltinius Lietuvių Mitologi
jai. Naudingų ?inių galima ra
sti Vokiečių leidinije Scripto-
res Rerum Prussioarum. 

didžiausias demonstracijas 
prieš imperijalistusLenkus.Vie 
na diena visi Lietuviai tegul 
griauja visoje Amerikoje lig 
didžiausias perkūnas. 

Lenkai danė demonstracijas, 
kada bolševikai buvo prie Var-
šavos. Dabar Lenkai eina ant 
Vilniaus. Mes turime susijung
ti. Baisus ūpas kyla tarp vi
suomenės, kad lietuviški laik
raščiai neduoda jokių nurody
mų, patarimų. Praneškite šita 
greitai visuomenei. Ne tik de! 
Vilniaus, bet i r del Gardino, 
Suvalkų. Kareivis. 

SKAITYTOJŲ BALSAI. 

Gerb. " D r a u g o " redakcija:-
Susimildami nurodykite ir 

paraginkite, kad visuoge Ame
rikos miestuose Lietuviai ir 
Žydai kogreičiausia rengtų ko-

A. f A. 
JURGIS ADOMYNAS 

48 metų amžiaus, mirė Spalio 9, 1920, 
8:30 po pletu. Laidotuvės atsibus Se-
redoje, Spalio 13 d. 1990 m. 9 vai. 
iš ryto. Bus pamaldos u i velioni lai
komos Sv. Antano bažnyčioje, o iš ten 
{ ftv. Kazimiero kapines. Lavonas ran
dasi Prano Walaick> namuose 1520 
So. 50th Ct. Cicero. 

Gimines Ir pažįstami malonėslt ap
silankyt. 

VcUonis paėjo iš Suvalkų rėd., Kal
varijom apskr., Rudaminos par.. Kara-
vų kaime. Pragyveno Amerikoje apie 
20 metų. 

Graborius, J. F. Kadžius, 
698 W. 18Ui St.. 

TeL Canal 9174. 

Ar Jau Pasiuntėt Čcvery 
kus Saro Giminėms 

Lietuvoj ? 
Žiema artinam, Jūsų gimi

nės laukia, dabar laikas 
jįems nupirkti, o mes Jums 
išsiųsime. Pirkite pas Lietu
vi, o gausite gera uzg&nėdi-
nima. 
VIOTOR SHOE STORE 

4719 So. Ashland Ave. 
Atdara kiekviena vakarą iki t 

vai. apart seredos iki 6 vakarą. 

" 

MZ: 
^ - ^ * 
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KAPITALAS $20,000 DOUERIŲ | 
HOMESTEAD PHONOGRAPH & VIOLIN MFC. CO. I 
Ofisu 505 E. Eight Avė. Fabriku 225 Sixth Ave. | 

HOMESTKAl). PA. 
Lietuviška susitvėrusi kompanija, del 

išdirbinio Graniafonu ir Smuiku, šita •_ 
kompanija susitvėrė Sausio S-to, 1920. į 
Savo narna nupirkome, naujausios ir -_ 
geriausios mados mašinerijas judėjom? _ 
su kuriomis išdirbame geriausias Smui- r 
kas ir Gramafonus, su naujausiais i i- ~ 
radimais ir pagerinimais ir už pigesne 
prekė. Mūsų instrumentai grona garsiai 
ir aiškiai. Agentai pamatę mus išdirbi
nio instrumentus prašo kad jiems par-
duotumem, šimtais, net ir tūkstančiais 
Gramafonu, bet mes negalime daryt to
kius didelius kontraktus kadangi mūsų 
da mažas kapitalas tai negalima išdirb
ti tiek daug. Svetimtaučiai siūlos kad 
parduotumem jiems Šerus, sako tai ga
lėtume pripildyt ir didžiausius kontrak
tus, bet mes matydami gera pelną ne
parduodame jiems šėru. Mes jei būtu
mėm pardavė svetimtaučiams seras lą.i 
galėjome jau parduoti dešimts kartu 
daugiau kaip mus pačiu kapitalas. Ka
dangi mus tauta jau atgija ir yra su
varginta tai mus yra priederme laiky
tis visiems kartu, ir todėl kreipiamės 
prie savųjų suteikdami pirma proga 
nusipirkite šėru. šėras kainuoja $100.06 

jai kas norėtumėt nusipirkt Gramafonu ar Smuiku kreipkitės pas = 
mumis, nes jus pigiau nusipirksite kaip kitur nuo 25% iki 40% nuo- -
šimčio. Taipogi reikalaujame geru TEPLIORIŲ (arba EXPERIENCE : 
PAINTEHS.) r 

Homestead Phonograph & Viol in Mfg. Co . 1 
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I DU, CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo oflsa po num. 

4799 80. AsLIand AvenueĮ 
Specialistas 

DMOVV, MOTERŲ ir VYRŲ MG 

Valandos nuo l t Iki 12 išryto; nuo 
2 iki 6 po pietų; nuo 7 Iki 8:30 
vakarą. NedėĮlomis 10 llci 1. 

Telefonas Dreiel 2880 

: 

8 — 

DR. G, M, GLASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 8140 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chlcago, m. | 

SPECUALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi caro-

aiškų ligų. 
| OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 

iki 8 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
dą vakare. 

N e d ė l i o m i a n u o 9 ik i 2 p o piet . 
Telefonas Yards «87 

* ' * - » » • » » m m . f g 
* r " f '= 

i 
i 

m u i • •• I I I Į . S i 
Kuklumas buvo ir yra mo

terų asmens papuošimas daug 
nuo savo pačios bei dukteries 
nors jiedvi prie visų sve6ių 

gražesnis uz visus rūbų bliz-V n : i *• . • 
^ v . I . * .buvo plikomis krūtinėmis ir 
gueius ir uz visus neapdengto 

gaišins ir nepavergs 
Lietuviu, tauifcos. 

« 

gyvoe j vieno-dviejų colių kyla visas 
ginia*. 

v 
* 

kūno gražumus. Jeigu kuri 
moteriškė kuklumo neturi, tai 
ji nekuomet nemokės rasti 
tinkančios linijos, kad decole
tė nenusileistų žemiau jos. 

Satyras, kiek spėjame, pri
klauso prie tų žmonių bufio, 
kuriems rodosi ir skauda šir
dį, jog moterys gaudamos 
lygias vyrams politikos teises 
ima darytis mažesnės už vyrus 
kuklumu. Gal moterys dar ir. 
nepasidarė menkesnės už vy
rus kuklumu, bet yra ženklų, 
kad eina į tą pusę. Talentuo
tas kartonistas G. Mac Manus 
tą mintį išreiškė 10 Spalio 
1920 m. Jis parodė, kad Mr. 
Jiggs keikdamas tą, kuris iš
rado kietas vyrų apikaklesf 
barė savo dukterį ir pačią už 
decoletė. J is buvo nuėjęs į vieš-
kambarį pilnai apsirengęs tik 
be švanko ir užtai gavo bajtij 

nugaromis. 
Partrijafko Jobo vaikai 

gražiai apseidavo, bet tėvas 
rytmečiais " anksti pakilęs de
gindavo auką pagal 'jų visų 
skaitlių, nesą Jobas mintijo: 
mano sunūs rasi butų nusidė
ję ir atsikreipę nuo Dievo sa
vo širdyse. Taip darė Jobas 
kasdien" (Job. 1, 5). Ir šian
dien nevienas moteris gerbda
mas, nors nežino, ar jos tikrai 
kuklumu sumažėjo, tečiąųs del 

* 
viso ko bara jas, kad tik taip 
nebūtų, kaip jis bijosi. Taip 
mums išrodė ansai Satyro 
straipsnis " Darbininke.' ' To
dėl mums rodosi, kad jį su
prantant nėra už ką pykti ant 
jo. Tas pats straipsnis butų 
labai peiktinas, jei jame butų 
asmeniškumas po viešų dalykų, 
priedanga. Bet mes nenorime 
tam tikėti. 

= 

Jau gauname tikrai 
Lietuviškus pasportus J 
keletą dieno. Jei dar 
pasporto neturit tai ra
šykit tuo jaus pas mus: 

LIETUVIŠKA 
LAIVAKORCIĮII 
AGENTŪRA 

International B.rea' 
DEPT. D-S. 

131 East 42-nd Stmt, 

Ino. Bureau 
W. L. KAIRYS, Vedėjas. 

Ncw York, N. Y.| 
Jei norit gauti paspovtų, jei norit pigiai nuvažiuoti Lietuvon ant 41-1 
džiausiu eksprcsUOn laivu, Jei norit pigiau nusiusti pinigus Lietuvon! 
ir kad jie butų aplaikyti i 4 savaites, tai tuojaus neatidėliodami 
kreipkitės pas mus! šimtai Lietuvių važiuoja kas savaitę per mus. 

;•• t. i vi t e •n f T" »ggg ,A. U " . I" I. . I ?. 
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LIETUVIS 
Vaistininkas A. BBLSKIS nupirko Bischoff'o Apteką 

1990 South Halsted Street 
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami. 

Tel. Canal 114 
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CUNARD LINIJA 
S. S. SAXONIA 

Išplaukia Ti*į«j { ^ 

HAMBURGĄ 
Trečios Kliasoe Kaina $125.00 

Pridedant $5.00 su Karė* Taxų 
Atsišaukite CUNARD Agentą 

flHIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIlIlIlIlIlIlIllIlUUIiUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIHinNMUIIMIII 

DR. S. N AIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OflaM tr Gyvenimo vieta 

S262 South Halsted Street 
AJU I M M I Uaiversal Stote Baak 

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

Nedėliomia nuo 10 iki 2. 

^ " • — — m = 
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žšjąįžašjfe 
Tel. Drover 70421|| 

Dr. C. Z. Vežei 5s 
LEPTUVIS D E i m S T A S 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak' 
Seredomia nuo 4 lig 9 vakare 
4712 SO. ASHLAND AVEKCE 

arti 47-tos Gatvės j 
& s 

Dr. A. L. Yuška 
1900 8. Halsted Str. 

Tai Oaaal 111S 
Valandos: l t ryte iki f vakars 

Gyvenimas 
2 8 1 | W. SSrd Str. 

Tai Prospect 1444. 

• < 

r Telefonas Boulevafd f i g a 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

tm% B a u * H a j s t U Street 
Valandos: a - u ^ M( 

i — « ; 7—i p. u. 
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1. E. MAKARAS 
Lietu vys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Mlchigan Ava., 
Vai. 10 iki U ryta; 2 iki 4 f P 

piet, 6:80 iki 8:30 vakars. 
Rasidaacija: 14638 Parry Ava., 

Tel. PuUnaa* 342 

_ «• F A B U U H 4 S 

A PĘTRAT1S 4 CO. 

E«f°P«u> AjuarioM Bumu 
t A l M k k o i b M 

NOTARUŲftAB 
w o vs ^ g t r . c » k « i ^ Dtr | 

**«I*os» Boulevard 411 
* • - * . • - » ' - • • • • • • • 
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Ketvirtadienis, Spalis 14, 1920 D R A U G Ą 

i LIETUVIAI AMERIKOJE 
WORCESTER, MASS. 

Orui atvėsus niusų kolonijos 
Lietuviai pradėjo .smarkiai 
darbuotis. Draugijos taip sus
kubo rengti visokįas pramo
gas, lyg,sakytum, lenktyn eina. 

Štai, Marijos Vaikelių mer
ginų draugija rengia milžiniš
ka vakarą, kokio dar Worces 
teriečiai iki šiol nebuvo matę. 
Statys scenoje Desenzano Mer
gelę. Vakaras bus 17 diena 
Spalio. Šita drama yra begalo 
g r a ž i i r p a m o k i n a n t i . T o d e ] 

visi Woreesterio Lietuviai at
eikite pamatyti, o tikrinu nesi
gailėsite. Tokian vakaran įžan
ga turėtų būti mažiausia $1.00, 
o eia labai pigi. 

Šita draugija yra viena iš 
veikliausių Worcesteryje. Ji 
nelaiko savo ižde pinigu, bet 
aukoja visokiems geriems ir 
mielaširdingiems tikslams. Vi
sur ji prisideda pagal išgalės, 
kas tik daroma gero ir nau
dingo, jei tik yra kviečiama. 
Šios draugijos narės darbuoja
si ir kitose draugijose, talp-gi 
ir asmeniai nekuomet neatsi
sako paremti gerą užmanyme 
darbu, ar aukomis. 

Todėl dabar visuomenė tu
rėtų atkreipti domę ir parem 
ti jų veikimą, drauge pama
tyti ir gražų perstatymą. 

Kuoširdingiausia visi kvie
č i a m i . 

Narė. 

DETROIT. MICH. 

Rugsėjo 28 d. Liet. . Band. 
Kryžiaus Rem. skyrius laikė 
susirinkimą, kuriame ta])o 
išrinkta nauja valdyba: pirm. 
p-nia Perminienė, rast. p. A. 
Šacikas, ižd. Druskauskienė. 
Nutarta pradėti megzti sve-
derius ir autes Lietuvos karei
viams. 

Po susirinkimo skyriun įsi
rašė nauji nariai: J. Žilinskas 
(amžinas narys, nes įmokėjo 
50 dol.), O. Šalkauskienė 5 
dol., Po 1 dol.: K. Gervilis, 
Perminienė, J . Kausis, M. Nau
džių vienė, O. Laucaitienė, P. 
Barkauskas, M. Kacevičienė, 
T. Zaulys, A. Statkevičius. Vi
so tame susirink'me surinkta 
64 dol. 

L. R. K. rėmėjų skyrius vi
siems aukotojams taria širdin
gą ačių. 

Spalio 1 d. buvo susirinki
mas L. Vyčių 79 kuopos choro. 
Pirmininkui neatsilankius, .su
sirinkimą vesti išrinktas p. A. 
Šacikas. J is išdavė raportą 
ir aukų rinkimo L. Raad. Kry
žiui. Iš raporto pasirodė, kad 
per tris mėnesius auką surink
ta 61 dol. 71c. Aukos perduo
tos L. R. K. rem. skyrio rašti
ninkui. 

Čia turiu kelete žodžių pa
brėžti apie Detroito Vyčiu 
chorą. Choras yra, gal, vienas 
iš didžiausių Amerikos Lietu
vių chorų, taip-gi daug pasi
žymėjęs dailės srityje. Kiek
vieną sekmadienį choro nariai 
savo tarpe renka aukas L. 
Raud. Kryžiui. Per metus su
rinko virš dviejų šimtų dolie-
rių. 

Vice-pirmininkui išvažiavus, 
jo vieton išrinkta p. A. Šaci
kas. Susirinkimas uždarytas 
Vyčių himnu. 

Ilgiausių metų L. Vyčių 79 
kp. chorui. 

Rep. 

WAUKEGAN, ILL. 

tainėje buvo prakalbos su į-
vairiais pamarginimais. Vaka
rą atidarė p. A. J . Sutkus ir 
paaiškino programą. 

Pirmiausia dainuota l ietu-
vos himnas. Po to sakė dekle-
maeija p-lės Urbaičiutės. Pas
kui p-lė O. Rulevičiutė ir J . 
Raila atliko dialogą. Po to iš
ėjo kalbėti vietinis klebonas 
kun. J . B. Kloris, kuriam pa
baigus ant estrados pasirodė 
gerb. kun. Vilimas, Lietuvos 
atstovas. J is aiškiai ir supran
tamai nupiešė Lietuvių tautog 
praeitį ir nurodė, kokia buvo 
senovėje valdžia. Parodė da
bartinę Lietuvos padėtį ir nu
veiktus darbus. Ant galo kal
bėtojas ragino sumesti nors 
kelis centus Lietuvos našlai
čiams. 

Jo turininga kalba nepaliko 
be naudos, nes surinkta aukų 
$101.00 " Vaikelio Jėzaus 
Draugijai ' ' Kaune. Po aukų 
rinkimo dialogą " K o norėjo, 
tą ir gavo" atliko p-lė St. 
Dociutė ir J. Bufeantis. 

Ant galo kalbėjo p. Jonas 
Šoškauskas, atstovas-įgalioti-
uis "Vaikelio Jėzaus Draugi
jos" . J is papasakojo Lietuvos 
našlaičių vargus. J o kalba ne 
vieną nustebino. Nors J . Šeš-
kauskas sakęs esąs darbininkų 
klesos, bet puikiai moka pra
kalbas sakyti. Del to wauke-
ganiečiai taip gerb. kun. Vili
mui, taip ir p. J . Šeškauskui 
yra labai dėkingi už jų pui
kias prakalbas ir suteiktas ži
nias. Žodžių sakant, vakaras 
kuogeriausia pavyko. Geras 
atlikimas diologų publiką iki 
soties prijuokino. Aukų su
rinkta kaip nedidelėj musg 
kolonijoj gana daug. Gal ne-
klysiu pasakas, kad waukega-
niečiai pralenkia net ir dides
nes savo kaminės kolonijas. 
Viso tas vakaras davė pelno 
$112.60: aukų surinkta $101.00 
ir vakaras davė $11.00. 

Tame vakare aukojo 
sekantieji Vaikelio Jėzaus 
Draugijai: 
Kun. J . B. Kloris . . . . $10.00 
Jonas M. Leškis 10.00 
Adomas Leškis 10.00 
Jonas Raila 3.00 

Po 2 dol.: Ant. Taučius, 
8. Urbonas, P . Dabožiukis, J . 
Šalčius. 

Po 1 dol.: A. Kunopikas, J . 
Petkevičia, J . Bukantis, S. Ai-
dikonis, A. Kleiva, P . Janu-
šauskis, K. Pocius, P . Alek
na, M. Skirius, J . Augus tavi-
čia, P. Bujanauskas, A. J . 
Sutkus, A. Surviliutė, J . Bak
šys, S. Žičkus, P . Bagdonas, 
O. Povilaitis, J . Gravas, A. 
Knopkis, P. Rauda, P . Laba-
nauskis, P. Petkus, P. NeVer-
dauskis, A. Kaplurauskas, O. 
Karulienė, M. Mankuvienė, J . 
Leškis, O. Docienė, S. Žibur-
ka, P. Baronas, S. Misiūnas, 
J . Mačiulis, N. Čepas, V. Če
pas, J . Bakšys, St. Dociutė, L. 
Zupkiutė, M. Martinaitis, P. 
Rajūnas, E. Šalčius, P . Kap-
lurauskis, A. Jankauskas, J . 
Miseika, A. Zupkienė, B. Els-
berg, K. Burba, Genys, J . Da-
bašinskas, B. Jonaitis, P . Tru-
skauskis. 

Smulkių aukų $7.00 
Waukeganiečiai sako, kad 

tai dar ne viskas, tik pradžia. 
Visos vietinės draugijos ren
giasi įrengti didelį vakarą 
Lietuvos našlaičių naudai ir 
pelną pasiųsti tiesiog Kaunan. 

Valio waukeganiečiai prie 
prakilnių darbų. 

Mažiukas. 

! 
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Pigumai del Petnyčios 
Subatos ir Panedelio 

Vaikų Žieminės Kepurės 

Vyrų Žieminės Kepurės 
$2.00 

Vertės $3.50 

Vyrų Storos Darbinės 
Kelinės vertės $10.00 

$6,98 

Šilti Šliperiai felt padais 
69c 

. « 

Šilti Šliperiai felt ir sku-
nniais padais 

98c, 

Vyrų Velour Skrybėlės 
Kiti prašo $6.00 už tas 

$2.50 
Kiti prašo $6.00 už tas 
pačias. 

• 

Stori flaneliniai marš
kiniai, gerai padirbti, 
mėlynos ar pilkos flane
lės $2.98 

o • n i i T • 

bton fleeced Uni 
tai vyrų dydžio 

nio Siu-

• 

Vaikų ploni umon siutai 
89c 

100 blankety vertės 
15.00 po $9.19 už porą 

— SES5 = 
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Money Orderiai 
DRAFTAI KABLE TRANSFERIAI 

siunčiami j Lietuva, Latvija, Lenkija ir kitas šalis, parduo
danti už labai žemas kainas. Svetiniu salų piningai ant par
davimo. Piningai padedami į svetimšalių bankas. 

Nueik j mūsų vietini ofisą: 
2$. West Monore Street, Chicago, Dlinois. I 
Arba rašyk savo kalba tiesiai į Foreign Money Order Dept. 

AMERICAN EXPRESS COMPANY 
65 Broadway New York 

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiMiiiiiiiimiiiiiiiff 
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Lietuvos atstovų prakalbos. 
Rugsėjo 25 d. Lietuvių sve-

Lietuvos Misijos Antrašas: 
257 West 71 str., New York, 

A - f A. 
ANTANAS KISIELIUS 

Mirė panedėlyj 11 d. Spa
lio (Oct.) 1920, 5:45 vakare. 
Turėjo 38 m. amžiaus. Vedęs 
paliko moterį Marijoną ir 
sūnų Mikolą, 5 m. 9 mėn. Iš 
Lietuvos paėjo Suvalkų re-
dybos, Marijampolės apskr. 
ir parapijos, Juraičių kaimo. 
Lietuvoje paliko du broliu 
ir 3 seseris, o Amerikoje 2 
broliu: Mikolą ir Vincą. A-
inerikoje išgyveno 21 metus. 
Laidotuvės bus pėtnyčioj, 15 
d. Spalio (Oct.) 9 vai. ryto 
iš namų 4208 So. Albany 
Ave., į Apveizdos Dievo pa
rapijos bažnyčią, o iš bažny
čios j &v. Kazimiero kapines, 
draugai ir pažjstami malonė
kit dalyvauti laidotuvėse. 

Lieka nuliūdę 
Moteris Marijona ir 

sunūs Mikolas. 

Paieškau Jono Gaižausko, paei
nančio iš Kauno red. Tauragės Aps
kr. Trakelauko kaimo. Gavau laiš
ką nuo Tamstos seseres Petronėlės 
Gailenes iš UŽveiniu, nori žinot ar 
gyvas brolis. Meldžiu pranešt iįuo 
adresų: 

Antanas Bartušis 
908 W. 35 Place Chlcag*, IU. 

Ant pardavimo 5 kambarių naujas 
aamaa (bungalovv) arti Crane fabriko, 
furnace Šiluma. Atsišaukite: 

4066 Moutgomery Stf. 

Reikalingas šviesus, apšildomas 
kambarys, pageidaujama kad butu 
Brighton Park ar Bridgeporto apie-
linkej, bet grali būti ir šiaip pietineij 
daly miesto. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresų: 
P. D. 1724 W. 47 Street, Chicago. 

REIKALINGI LEIBERIAI. 

Columbia 
LIETUVIŠKI R E K O R D A I 

Čia yra Juokų ir šokių kad paliuosuoti Jūsų Mintis. 
10 Colių — $1.00 

E-4716 
DERYBOS 

LAIŠKAS KUO BARBUTES E-4717 
VIRBALIO POLKA 

SESUTĖS VALCAS 

Jeigu norite but linksmais ir gyvent ilgai, tad 
turit pasistengti turėt linksmas mintis ir saugo
tis, nuo skubėjimo, dėlto kad mintys turi didelį 
veikimą ant viso kūno sveikatos. Tokie rekor
dai, kaip kad viršuje pažymėti, palaikys jūsų 
mintis linksmomis ir sveikame stovyje ir iš
blaškys dienos rūpesčius. Kas-gi galėtų įtemp
ti savo mintis tų dviejų stebėtinų juokdarių 

Plieniuno ir Lušnakojo klausantie* tuodu jų 
juokingiausiu dialogu! Arba kurie galėtų į-
temptai mislyt apie nesmagumus šokdami pa
gal gražų ritmą polką arba malonų vaicą, ku
rie pažymėti ant rekordų viršuje? Ne vienas. 
Ir Jus galite taip-gi užbovyt jūsų draugus 
užtektinai savo namuose su tokiais stebėtinais 
rekordais kaip šie. 

( i i yrt gražiniui Muzika ir Šokiai kad palaikyti Jūsų namuose linksmumą. 

E 2226 
f PER GIRE GIRELE. įdainavo 

kvartetas. 
LINKSMINKIMĖS. Šokte. Jgrajino 

Bena*. 
f 

B-2360 { 
VARPELIS. Valcas. iffmjteo Bena*. 

MANO MIELAS. Polka. Benas. 

E-2651 
VILNIAUS MARSAS. Armonika Solo. 

AUDRA. Mazurka. Armonika Solo. 

Paprašyk jutų pardavėjų naujo Kataliogo Tarptautiškų InstrumentauŲ Rekordų. 
Columbia 

Rekordai geria
usia skamba ant 

- Columbia 
Grafonolo 

Kaina $32.50 
, iki $2100 

Bile Columbia krautuvninkas S. V. arba Kanadoj 
pagros jums bent viena iš šitų Rekordų be jokio 
kasto. Jis duos jums taip-pat katalioga Columbijos 
Rekordų. Paprašyk jo. 
Kuomet perki rekordus, reikalauk Calumbijos 

Rekordų primindamas numerį. 
Žiurek kad butų Vaizbaženklee ant kiekvieno 

Rekordo. , 
COLUMBIA GRAPHAPHONE COMPANY 

Mašinų šapoj 
Naktimis darbas 

60c. į valanda. 
Atsišaukite 

Joslyn Mfg. & Supply Co. 

3700 South Morgan Street 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos Ir lietuviško* 

kalbų, aritmetikos, knygvedystts, ste
nografijos, typewrit]ng, plrklybos tei
sių, Suv. Valai, istorijos, akelno* isto
rijos, geografijos, jolltlkmė*- ekono
mijos, pilistystes, dalliarasystės, 

: nuo 9 t 
Vakarai* nuo C 

Mokinimo valandos: n u c 8 ryto iki 
4 valandos po pietų; 
Iki l t vai. 
3106 So. Halsted St, Chicago. 

• ••' U . !•' 1 • 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Varde 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto: 
S po pietų iki 8 vak. Nedalio
mis nuo 6 iki 8 Tai. vakare. I 

U. S. MAIL STEAMSHtP GOMPANf, m 
S. S. "SUSQUEHANNA" 

Iš Kcw Yorko tiesiai | 

BREMEN ir DANZIG 
17 Diena Lapkričio 

Kambarėliai i Bremen nuo f 185 iki $210 į Danzig f 220 iki $225 
Trečia kliasa į Bremen $120 į Danzig $130 

Karės Taxai $5 
U. S. Mail Steamship Company Ine. 

H. CLAUSSINIUS & Co. Generole Vakarine Agentūra 
100 North La Baile Street, Cliicago, 111. 

»• 'm • • • • 
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Paieškau Sesers Viktorijos Smolen-
skiutės paeinančios iŠ Suvalkų Gu-
bern. Kalvarijos pavieto ir miesto. 
Septyni metai atgalios atgal gyV#no 
ChicagFoj. Ji pati ar kas apie ja žino
te, praneškite iiuo adresų: 

Vincentas Smolenskas 
234 Holbrooke Ave. Detroit, Mieli. 

EXTRA BARGENAS 

parduodu farma Illinois, 40 akrų, a » 
ba mainau ant Chicagos namo. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vietos. 

F. AirpRULIS, 
4017 S». Artesiąe Ave, GUicago, IU. 

BZKB *mm 
Gera« Bargenas: Parsiduoda mūri

nis namas ant 8 lubų ir basernentas, 
6 pagyvenimai po 4 kambarius, ran
dės atneša $72.60 i mėnesį, prekė 
$7,50i.00. Savininkas eina i biznį. At
sišauk it: E. A. Basa***, $116 W. 22 
St. Teletenas, Ganai $48* 

IŠMĖGINIMAS YRA GE-
RIAUSU PRIPARODYMU. 
Korona F e r r a t e d B i t t er W i n e , 

gali atstoti išmėginimą. Jo rušia 
ir vertė yra žinoma kaipo geriau
sia kiekvienoj šeimynoj. 

Rekomenduoja* <$«: neturėjimo 
apetito, Dyspepsia. Negi umuliavi-
mo, Priduoda gyvumi: grumulia-
jantiems organams. 

Kuomet Korona Ferrated Bitter 
Vinas turi būti vartojamas:—-
Kuomet tiktai pasirodo pirmuti-

i 

niai ženklai neturėjimo Itpetito, 
rereguliaris viduriu dirbimas. 

Nuolatinis galvos skaudėjimas 
paėiiia nuo kataro viduriuose, ar
ba nuo nereguliaro viduriu dirbi
mo ir silpno kraujo, nes tokii žrno-
gus visuomet i*b*lf>. iis tonikas 
labai geras .vartoti, jit* priduoda 
enugijoa atgaivint avaaja ir visa 
kuna sustiprinau 

Gaunamas visoae vaistynyžiose. 
Visuomet reikalaukitt KORONA 
\V 1JB B; ? J*<asf: apįj&oijfcrf į k r •• 

Arba rašykite 
3. R. K 0 3 J J O W S K I ,i.aboratorie« 

4755 So.- hopu-js Št ! 
Chicągo, iii. (Apgr. i f 
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į ŠVEDIJOS AMERIKONIŠKA LINIJA I 
24 State Street New York City 

Greitas Pasažierinls V • • 
Patarnavimas U New 1 . 1 ^ 1 3 0 1 I I 
Yarko fW Oothenburg Į" - " ^ * * j T ^ ^ ^ i r ^ ^ 

IrRIGA 
S.S.Stockholm Išplaukia Spalio 28 i 

i i 
Trečia kliasa į Liepojų ir Riga $145 ir $5 karės taxų. Trečioa, 
kliasos pasažieriai yra talpinami puikiuose kambariuose^po 
2—4—6 žmones. 

Norint tikietus ar informacijas apie pasportus susižinokite 
s su vietiniais agentais. 
^llllllllllllllllllllllllHIIIIIIMIIItlIlItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIMI 
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MAGDE. "Ak, kaip man nieiti gal
vą! Iibanditau viaokitu mazgojimu*, 
trinkimui, muilavimus — ir vitkat tat 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleit-
tunu... Man aidu na* maruti F' 

MARE. "Na, tai kam tau kcU be
reikalingai t žiūrėk, kokie mano plau
kai gramu*, Httmut ir imti. 6 tai 
todėl, kad ai vartoju KUFFIES t" 

KastaiyraRJJFFLES? Ar 
tai gyduole ? N e ! ! Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! RTJF-
FLES yra tai paprasčiausi* 

' plaukų ir odos sustiprintojis, 
kuria prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti groži. O kas gal 
but gražesnio u i ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čysta, neniežinčią galvos odą? 

R U F P L B S 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia keltų mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pfadės mažinti j 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paįkui tik retkar- \ 
čiais' suvilgant galvą bus uitekttuu^kąd p]eiskanos ncatsinaujintų.j'j, 

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES Txmk|itę a'ptiekoje.'' Kaštuos .tik, j 
• 65c„'bet jųs sąleysitt/kąd'jfts\v;ę^t«s"dtaUg(dJųjpaau., Paąiškinim?1 

••įkhūi••ptie*l^V|ento&ią@fftk: .-Jei"n^au3įfcl>išų apifekCie,- ta 
Atsiųskite mums 75c. pačio markėmis, ar m'oney order šrokiu adresu 

• F. AD. RICHTCE # €Sa. J M M *oudwmjtJi«* York 
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.DRAUGAS Ketvirtadienis, Spalis 14, 1920 

• • • • * « / 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. , MIRA PAŽYM±TINAS L M . 

ŠKŲ IŠNEŠIOTOJAS. 
Ketvirtadienis, Spalis 14 d., 

fiv. Kalikstas, pop. 
Penktadienis, Spalis 15 d., 

fcv. Teresė, pana. 

BAUGINAMI MIESTO GY
VENTOJAI. 

Sakoma, pabrangsias gaaas. 

Ištisi metai tęsiasi visokie 
išklausinėjimai ir tyrinėjimai 
nu tikslu susekti gazo kompa
nijos Chicagoje nuosavybės 
verte. 

I r ligšiol nesusekta nieko 
ypatinga. Kompanija savo tur
tą, ty. visokius įstaigose pa
taisymus, apkainuoja labai 
brangiai. I r todėl reikalauja 
brangiau už gaza. 

Su Naujų Metų pradžia T-
Uinois valstija sulauks nau
jo gubernatoriaus. Su šiandie
niniu gubernatorių šalin pa
sitrauks ir State Public Uti-
lities komisija, kuri pasižymė
jo nepaprastuoju savo tluos-
numu Įvairioms^ kompanijoms, 
žinomą, visuomenės lėšomis, 
r Tad šiandie jau pasakoja
ma, kad kuomet pasitrauks ša
lin State Public Utilities ko
misija, tuomet gazni kaina dar 
Iabjaus pakilsianti. 

Šiandie tūkstančiui gazo ku
binių pėdų mokama $1.15 (ne
senai buvo 85c) , gi po Naujų 
Metų, sako, prisieisią mokėti 
jau pusantro dolierio. 

Tas nereikš, kad kitais me-
tais arba ateityj nebus jokios 
Public Utilities komisijos. Bus 
ji. Tik bus sudaryta iš kitų 
žmonių. Bet gazo kompanija 
busianti tokia gudri, kad tie
siog priversianti žmones jau 
vergauti su augštomis mokes-
timis. 

Sveiki busime, tai sulauksi
me tų ypatingų laikų. 

West xSide ligoninėje mirė 
senyvas buvęs laiškų' išnešio
tojas Jobn Jacobson, eidanjas 
73 metus. 

Chieag*>s pašton tarnautoju 
jis buvo įstojęs 1872 m. 191Ą 
metais jis rezignavo. ^Jo re-
zignavimas surištas su tuo at
sitikimu: 

1915 metais žiemą Chicago-
je siautė sniego pūgos. Jaco
bson vieną dieną pasivėlino į 
savo paprastą darbą 20 minu-
cių. 

Pastos viršininkas jį už tai 
nubaudė. Jacobson ligi tol gau 
davo $1,200 meti/nės algos. 
Viršininkas jam tą algą su
mažino $20[). 

Del to jis ir rezignavo. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

PRANEŠIMAS CHI. APSKR 
LIETUVOS RAUD. KRYŽ. 

RĖMĖJŲ SKYRIAMS. 

OPIJUMO PIRKLIAI. 

Federaliai agentai paieško 
viso būrio žmonių, kurie čia 
plačiai pirkliauja opijumu ir 
padaro gerus pinigus. 

ATPIGSIĄ AUTOMOBILIŲ 
LANKAI. 

Skelbiama, jog trumpoj a-
teityj žymiai atpigsią "" gumi
niai automobilių lankai, ku
rie' šiandie labai branginami. 

IŠKILMINGAI PAMINĖTA 
KOLUMBO DIENA. 

PAŠAUTAS UŽPUOLIKŲ. 

Vakar prieš pat auštant du 
įlėšiku užpuolė, gatvėje pra
einantį Alex Cooper, 20 metų, 
ties Division ir Paulina gat
vėm. 
Cooper pasipriešino niekšam. 

Už tai buvo pašautas tiesiog 
pilvan ir paliktas gatvėje. 

Susibėgus žmonėms atvyko 
policija. Pašautai paimtas li
goninėn. Plėšiku pabėgo. 

PAŠAUTAS KOJON. 

Michael Durkin, 20 metų 
2731 West Polk gat., pašau
tas kojon jam einant namo iš 
darbo. 

Sakosi, jis nežinąs, kas jį 
pašovė. Nes nebuvo užpultas. 
Tik einant staiga kojoje pa
jutęs nepaprastą karštį ir 
vos neparvirtęs. 

Antradienį, kaip ir kas me
tai, Chicagoje iškilmingai pa
minėta Kolumbo diena. 

Šįmet suėjo 428 metai, kaip 
Kolumbu^ su buriu jurininkų 
iš Europos atplaukė ir pa
siekė San Salvadoro pakraš
t į 
eras. 

Miesto mokyklos ir viešo
sios įstaigos buvo uždarytos. 
Buvo parodavimai. Didžiau
sias ir Reikšmingas iškilmybes 
buvo parengusi Gratot parke 
Kolumbo \T3Tčių organizacija. 

Ateinančią žiemą ja un imu i 
čiužinėti senutėmis mieste bus 
parūpinta daugiau tūkstan
čio vietų. 

PRANEŠIMAS L. VYČIŲ 36 
KP. NARIAMS. 

Trečiadienio vakare, Spalio 13 
d., 7:30 valandą, MeKinley par
ko svetainėje įvyks svarbus L. 
Vyčių/ 3.6 kuopos susirinkimas. 
Apart kitų reikalų reikė* apkal 
bėti rengiami du vakarai. Taip-gi 
yra svarbių pranešimų. 

Visi nariai kviečiami susirinkt?. 
Laukiame ir naujų narių, norin
čių įsirašyti mųs kuopon. 

O. Aušraitė, rast. 

Visi L. R. K. rėmėjų sltyriai 
rengkltės prie didelio darbo, 
kuris nepoilgo prasidės del su
žeistų Lietuvos kareivių kai* 
su Lenkais ir del tų visų naš
laičių, kurių tėvai, globėjai 
žuvo karo bangoje. 

Atsiminkime, kad, Lietuvos 
Valstybė šiandie turi begalinių 
išlaidų apsigynimui, tai padė
kime jai nors gailestingumo 
darbe, Raudonajam Kryžiuje. 

Pakartojame, organizuokitės 
visokiomis priemonėmis L. R. 
Kryžio rėmėjų skyriuose, kaip 
kas geriaus permatote, nes di
delis darbas laukia. 

Chicagos apskričio skyriai 
šiuom tarpu pribaigkite senai 
jau sumanytas kareiviams do
vanų dėžutes, nes greitu laiku 
rengiamasi jas išsiųsti Lietu
von. 

Prie darbo, kas gyvas! 
L. R. K. R. Chi. Apsk. valdyba. 

DOVANOS GALE. 

BIZNIERIAI GARS1NKITES 
" D R A U G E . " 
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Pranešimas Persikėlimo! 
Pradedant nuo Spalio (October) 11-tos, 1920 

Keistučio Paskolos ir Buda-
vojimo Draugijos No. 1 

Raštinė persikėlė po numeriu 

840 West 33rd Street 
" ' r i • • 

Mokesčiai del taupinimo ir paskolų bus priimami 
kasdieną 

-
Su pagarba 

) 

Jonas P. Evaldas, Sekr. 

Nedaug kas yra taip malonu, 
kaip kad dovana, kuomet ja 
gauname nuo savųjų, draugų, 
pažįstamų, ar šiaip netikėtai 
nuo žmonių. Kaip tada didžiuo 
jamės, džiaugiamės nei kiek 
nepaisydame ant jos meterija-
lės vertės, bile tik matome ii 
nujaučiame, kad tuo norėta iš
reikšti užuojauta, meilė, drau
giškumas, ar paramos jaus
mas. 

Dovana, tai visųgražiausia 
priemonė palaikyti draugišku
mo ryšį, pakelti dvasią, pa
didinti užsitikėjimą tarp a i 
skirų asmenų, šeimynų ir tau
tų. Dovanų davimas, gal, vi 3-
nas iš gražiausių žmonėse pa
pročių. Už tai ir mes, Lietu
viai, nepamirškime tą papro
tį auklėti ir didinti, ypač šiuo 
laiku, kada tautoje tiek dau;» 
reikia turėti savitarpės meilės, 
pakantos ir užsitikėjimo. 

f'.inome kokie šįmet liūdni 
metu . Sakau liūdni metai, 
kad Lietuvoje vis dar tebe-
siaučia karas, vargai, ašaros, 
nusiminimai tebevargina žmo
nes. Na, ir Dievas žin, kada 
baigsis. 

Vėliausios žinios pareidamos 
praneša, kad vėl Lenkai plėši
kai prie Vilniaus vartų. Ži
noma, neduos mūsų karuome-
nė gera valia tautos šventvie
tės niekint. Kris daug aukų 
už jos laisvę. 

Tai kad parodyti jiems, ką 
mes šiandie jaučiame, ką tu
rime širdyse del jų — skubė
kim su parama visokiais bu
dais, labiausia remdami Lie
tuvos karuomenę, siųsdami 
jiems dovanas, užuojautos žo
dį, priduokim vilties, kad jie 
jaustų, jog mes visi už jų pe
čių. Tada tikrai raumeningi 
artojų pečiai perlauž priešų 
grandines. Bet, neduok Dieve, 
jai tylėsime ir neužsidėgsim 
ta patrijotizmo ugnimi, kokia 
turėtų degti' kiekvienas svei
kos širdies Lietuvis, užsitrauk-
sim pažeminimo vardą. Tokį 
vardą, kuris gėdins visą tautą 
Žinokim, kad savo nerangumu 
padėtume išgamai Pilsudskiui 
suminti tas gražiausias / pas
tangas, kurias iki 4iol dėjome 
del savo laisvės principo. 

Dar -sykį sakau -r- rėmkira 
Lietuvos karuomenę visokio
mis priemonėmis, visokiais bu
dais. Siųskim jiems dovanas. 
I r tas mažmožėlis priduos 
jiems neilstančių jiegu, ištvir-

U BRIDGEPORTO. iiiiniiiMMHimiiiiiiiiiiiiimMiiimiiM 

Tautos Fondo 32-ro s.k. su
sirinkimas įvyko Spalio 3 d., 
&v. Jurgio mokyklos kamba
ryj. Susiritiko nemažas skai
čius narių veikįėjų. Pirm. p. 
Baltutis atfdarė susirinkimą. 
Pirmiausia apkalbėta prakal
bos p. Jono Seškausko, kurios 
jau įvyko Spalio 4 d. Po to 
svarstyta, kokiu būdu pasiųsti 
Lietuvos kareiviams kodau-
giausia Kalėdoms dovanų. Ka* 
dangi laikas trumpas, tai rei
kia ieškoti priemonių, kad tan 
darban galima butų jjudint 
visą Bridgeportą. 

Nutarta: 
1) Išrinkti komisiją, kad iš 

wholesale nupirktų tokių daig-
tų, kokie kare iv ia i s užvis rei
kalingiausi, taip-gi partrauktų 
iŠ Centro dėžučių toms dova
noms sudėti ir pasių ti atgal. 
P. Baltutis žadėjo savo name 
duoti vietos tiems daigtams 
sudėti. Komisijon išrinkta: p. 
Baltutis ir p-nia Aleluuienė. 
2) Kuomet daiktai bus nu
pirkta ir bus žinoma, kiek vie
na dėžutė kainuos, tuomet 
eiti į draugijų susirinkimus 
ir kvesti jas, taip rgi ir pavie
nius, kad padėtų išsiųsti mųs 
kareiviams tas dovanas. 3.) Iš
rinkta trys asmenys, kurių 
uždavinys bus teikti žruonėms 
žinias apie ty dėžučių kainą ir 
persiuntimą. 

Linksma darosi, kad susirin
kę bridgeportiečiai ne vien 
gražiais nutarimais, bet ir dar
bais parodo, kaip arti širdies 
yra jiems tėvynė. 

L. R. K. rėmėjų skyrio iž
dininkas pranjpšė, kad per pas
kutinius da / mėnes iu išsiųsta 
centran $35.r>.04. I r šitame su
sirinkime geraširdžiai suauko
jo T. Fondan $23.75 ir L. R. K. 
rėmėjų skyriui apie $600. 

Darbas pradėtas ir dirbama, 
tik daugiau darbininkų, dau
giau narių prie L. R. K. Rė
mėjų draugijos! Gražu butų, 
kad nei vienas bridgeportietis 
neliktų neįsirašęs ton draugi-
jon, o ypač mergaitės pasiro
dykit, kad esat tikros ktitaJ'ckės 
ir mylit artymą. Tai-gi nusiųs-
kit savo broliams, Lietuvos 
kareiviamsKalėdoms dovano] ų. 
Neapsakomasdžiaugsmas jieirs 
bus, kuomet gaus dėžutes su 
dovanomis nuo Amerikos Lie
tuvaičių. 

Visus patarimus kaslink 
siuntimo dovanų galima gauti 
pas p. Baltutį, 901 W. 33rd 
St., (prieš bažnyčią). 

Vincukas. 

1 Pinigai, Laivakortes Lietuvon Į 
S SIŲSKrnTPINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI- I 
I NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ I 30 CIENŲ. | 

Esame registruoti Lietu- 5 
oš Atstovybės WasliTner-

E t 

1 Parduodame laivakortes 
į Lietuvą ir iš Lietuvos. 

Padarome legali skus do
kumentus, dovernastis, 
įgaliojimo aktus. 

vos Atstovv 
tone. 

Parduodame lotus, na
mus, farmas, padarome 

Vjmskolas ir apdraudžia me 
nuo ugnies. 

! 

S 

• ¥ 

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas 

PAUL P. BALTUTIS and CO. 
f 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, 111. | 
HifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiffiiiiiiiiuiiiniiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiifiiitiiiiiiiiiiitiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiį? 

Saugok akių regėjimą 

Kada kankinies ., del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, Jos pri
valote kreipties j manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
Jums geriaus) patarnavimą del 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specljallsto, 

W. F. MONCRUPF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland A ve., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 3-čioa lubos 

Kambaris 14-15-10-17 
VlrSuI PLATT'B aptiekos 

Tėmyklte mano parašą. 
Valandos: Nuo l b \ r y t o iki I 
vak. Nedėliomls nuo 9 ryto iki 
U d. 
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PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS j 

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrų 

1816 W. 47th St. Ii 1. Kotil. 160 
Valandos: 1 iki 8 po pietų. C iki 8 

vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 
Res. SOI4 W. 4Srd Street 

Nuo ryto lkl piet. 
Į» Tel. MeKinley 263 
\ ^ " l l l II' M.IIIMIIIMII 
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VIENU LAIVU TIESIAI [ 

LIEPOJU 
J a u Lietuviai gali važuoti tiesiog iš Amerikos į 

Liepojų be jokiu kliūčių. 
Parūpiname J^ASPORTUS ir Lietuvos pilietybės 

POPIERIAS į labai trumpa laika. 
Parduodame laivakortes ant visu linijų. 

f Siunčiame PINIGUS j Lietuva Markėmis pagal die
nos kurso. 

Parduodame Draftus ir čekius. 
Mes turime šimtais prirodymu už musij teisingumą. 

Visais reikalais kreipkitės pas 

ZOLP ir BARČUS 
4547 So. Hermitage Ave. Chicago, III. 

[ Tel. Yards 145 

J J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai. Vakarais 7 Iki 0. 
Nedėliomfs 11 iki 1. 

4S09 S. Ashland Ave. Ch icago , III. 
Pfoone Yards 1053 

STPAKHT 
IO 

D E 

MELBA ST&AIGHT 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk savo krautuvninko—Bet Jeigu 
krautuvninkas neturi—rašyk mums. 

I. LEWIS CICAR MFC. CO.NmuiK.NJ 
Largest IndependenT Gįįar factory inlhe WoHd 

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
/fr;^IJ*iJ—^«fc^^^«JSS 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Res. 8144 W. 42nd Street 

Tel. MeKinley 4988 

• V. W. RUTKAUSKAS \ 
• i ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty j : 
g 29 South La Salle Street S 

S 
Kambaris S24 

Telefonas: Central 6SJM) S 

Ti 11111•11•3111111111111 i t)1111M11911111111•1111111111111111111111111 f 11111111111!I•11 f 1111111111111111 |7i mes. Truputėlis. 

Y Vakarais, 812 W 33rd St. • 
M Telefonas: Yards 4681 ~ 

^ • • • • • • • • • • • • • • 1 
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Resid. 11S0 Independence Blvd. 

Telefonas Van Buren 294 

DR. A, A. ROTH, 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Spedjalistaa Moterišku, Vyriškų * 

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

pietų, 7—8 vak. NedėUomis 10—12 d. 
Ofisas 3*54 So. Halsted St., Chicago 

Telefonas Drover M9S 
JllllllllllimilllllllllllllllMlllimiflIlIlIlII 

$ $ 
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8 CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK 8 
1112 WEST 35th STREET 8 

8 
8 

VALSTIJINE BANKĄ J 8 

»888t88;88$8m88$88?88;88t88;88$8» 

Šiądien Paskutine Diena Metinių 
Sukaktuvių Šventes Savaites 

4 

SPALIO 6-13 DUODAMA 

DYKAI DOVANOS 
* t 

- • * 

kiekvienam žmogui, kuris atidarys Naują Taupymo Accountą šiame 

stipriame Banke. Jeigu jau turi atidaręs, tai atidarykit bent kuriam 

nariui savo šeimynos. 

Bankas atdaras Panedėliais ir Seredos vakarais ir visą dieną. i 

Suimtomis iki 8 vai. vakare. 

8 
8 
8 
8 
8 

Turtas $6 ,500 .000 .00 
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