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LENKAI ĮŽIŪRI BOtJ&EVI 
KŲ NUOLAIDUMĄ. 

Nes Lenkams pažadama aukso 

-e \ Geneva 

dninkų pasiuntiniai aplei
stą Atėnus. 

CJ r. 7. Anglijo's 
pasiuntinys Granville vakar 

^ dar vieną notą indavė Graiki-
' a jos vvriausvbei. Pranešta, kad 
• v * * . . . 
l s iteitvie Anglija atsisako fi-
Bau insiniai remti draiki jį: 
Auk* r»P f0< Prancūzijos ministe-
s k y p s taippat ir/lavė notą. Pa-
kirta >ikalniita, kad draikija išmO-

Laėtu Prancūzijai užsitranką-
rink ia< skolas. 
viet Abiem ne tom uždrausta pa
te n isti apyvarton atspauzdin-
padėi s poperinius pinigus vertės 
del ] )() milijonų drachmų, ku
taiti iems a t s e g a buvo gvaran
tu vo uotą Anglų-Pren< 
kol'- davęs abi noti aikijos 
ri? mintsteris pirminrflfcns pnsa-
i i \ k ė : 

"Mes tik tiek galime da-
ai< ryti, kaip reikalauja patys gy-
asi .entojai. Talkininkai mus kai 
L t na, kad mes nedirbame prieš 
A gyventojų norą 

TAUTŲ SĄJUNGA ATIDE 
DA ARGENTINOS REL 

KALAVIMUS. 
Nežinia, ar kas paseks Argen

tiną,. 

Geneva, Šveicarija, G r. 7. — 
Vakar Tautų Sąjungos suva
žiavimas turėjo plenarį susi
rinkimą. Buvo pakeltas klau
simas apie išėjimą iš Sąjun
gos Argentinos respublikos. 
Paskui paklausta, ka# daryli 
su Argentinos reikalavimais. 
Tr nutarta tuos reikalavimus 
atidėti aptarti kitam Sąjun
gos suvažiavimui. 

Taigi Argentinos delegatai 
iškeliauja Paryžiun, gi iš ten 
keliaus namo. 

Varšava, Gruod. 7. — tvir
tinama, kad inicijativa bolše-
vikų-Lenkų taikos tarybose 
Rygoje nuo bolševikų perėjusi 
Lenkams. Bolševikų delegatų 
pirmininkas Joffe praeitą šeš
tadienį kitaip pradėjęs atsi
nešti į Lenkus. Iš jo kalbos 
išnykę grūmojimai, kokius jis 
visas laikas vartodavęs prieš 
Lenkus. J is pats pasiųlęs Len
kams prailginti armisticiją 
dviem mėnesiam vietoje pen
kiolikos dienų. 

Žadas auksą. 

Joffe pasakęs, kad jei Tan
kai sutiksią prailginti armis-
ticijos laiką, Maskvos vaidJžią 
pradėsianti demobilizuoti ar
miją ir imsianti gabenti Len
kijon auksą — atlyginimą už 
padarytus nuostolius. 

Vietos Lenkai politikai tad. 
nuomoniauja, kad bolševikai 
vietoje stiprėti visai nu^ilpnė-
ję. Nes kitaip jie kalbėtų, jei 
pasitikėtų savo pajėgomis.' 

Kiti kitaip ma.no. 

Bet giliau reikalus įžiurin-
tieji Lenkai tvirtina priešin
gai. Tie sako, kad bolševikai 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
Londonas. — Dubline poli

cija užpuolė miesto rotušę ir 
tenai suareštavo 6 miesto tar
ybos narius. *Jr dar kalbama 
apie galimą taiką Anglijos su-
Airija. 

Avlona, Albanija. — Tepe~ 
lėni apskrityj įvyko žemės 
drebėjimas. 15,000 neteko pas
togės. 

Geneva, — Olandijos ir 
Šveicarijos diplomatai Čia 
tvirtina, jog kaizerių visuomet 
galįs gryžti Vokietijon, jei tik 
jis patsai to pageidautų. 

OVACIJINIAI PASVEIKIN
TAS PREZIBENTAS-E-

LEKTAS. -
PASAKĖ J I S TRUMPĄ 

KALBĄ SENATE. 

Gal šiandie bus skaitomas 
prezidento raštas. 

ŽINIOS IS LIETUVOS 
MAŽOJO SEIMO DARBAI. 

Lapkr. 2 devintajam Mažo
jo Seimo pasėdyj svarstyta 
ir v priimta įstatymas del pre
kybos suvaržymo pasieniais. 
Anot to įstatymo (a) sugau-

dvasiškais pamokinimais. Šel
pė beturčius, rūpinosi sparnai, 
domis už mirusius. 

Kason įplaukė v apie 2,000 
auks. Kitiems metams liko 
api^ 400 auks. 

Susirinkime buvo Tėvas J e 
ronimas Pečkaitis, Bernardi-

Londonag. — Oia apie 100,-
000 bedarbių organizuojasi su 
tikslu įsteigti kokias nors ben
dras dirbtuves, ar įstaigas, ne
laukiant kol vyriausybė parū
pins jiems darbo. 

Geneva. — Išėjus iš Tautų 
Sąjungos Argentinai, spėja
ma, ar pankui aną nepames 
Sąjungos Brazilija ir kitos 
pietinės Amerikos respubli
kos. 
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Konstantinas laimėjo. 

TV1 k a r a l i a u s K o n s t a n t i n o 

grybinio visoj draikijoj ple-
£, bfseitas Įvyko praeitą sekma-
T.iaienį." Balsai dar nesuskatoy-
u-. ti. Tik žinoma, kad nepalygi

nama dauguma gyventojų bal 
savo už karalių Konstantiną. 

Kareiviai skaitlingais bū
riais karaliaus paveikslais ne
šini ėjo į balsavimo vietas ir 
balsavo už Konstantiną. 

Y J Čia visur visų vienaip sa-

y p r . "Talkininkai neturi supra-
V P h 1 0 ' ^ad žmonės reikalauja 
K ku]S\Ktantino. Todėl-jie rašinė
li KaDŠi- a s *r ^ gaišina laiką." 
K. Tulcki D i d e l ė s iškilmės. 
V \ t s tu r a ^ a r ' r v a ^ a r ('*a įvy^0 

J. Kavai didelės iškilmės, gyven-
p c manifestacijos, kuomet 

J Tukui a D a ^ s a v i m o pasekmės. 
kas K TV™1*8 karaliaus rūmų a p 
•a*, 'T/AI-^ p*™:*b u v o susi-
bia V įsios poros šimtų tukstan-

I n-monių minios. Butą žmo-
F Pratn lv a^.1 i luomų. Jokia be-
A XT . »-ė nesudrumstė tų mani-A. ^aval - : 

Po 3 , « " u . - . . . 
Adomaiti ' s s a v a r t t ' s Paba'KO.F- » 

p n ] karalius sngryž į Atėnus. 

denis, J Pasiuntiniai išvažiuos, 
bauckas, 

P. Bi!: 

Po 1 
ša, A. 
S. Krik 
nas, A. 

Viso 
Auk< 

(per 1 
von. 

į svetimų salių pasiuntiny-

Nuomoniaujama, kad pas
kui Argentiną išeis iš Sąjun-

. . . .. . 4 T ^..JUt'kus kalbą. Todėl su m kai 
gos ir kitos pietines A m e r i : f £ _ . o _ | l p » ^ . ^ 1 ; ^ J* ™ 
kos viešpatijos. 

Be to, kitam suvažiavimui 
atidėtas ir 10-ojo skirsnio 
klausimas. 

Pietinės Aprikos Unijos de
legatas Bobert Cecil paskui 
kalbėdamas pareiškė, kad jei 
ir kitos viešpatijos paseks Ar
gentina, Tautų Sąjungos pa
liks tik vienas skeletas. Ne
bus atliktas joks progresas. 

DAUG JURININKŲ TEI 
SIAMĄ UŽ NUSIGĖRI

MUS. 

Washington, (Jr. 7. — Nors 
Šalyj gyvuoja aštri svaigalų 
probibicija, bet šiais metais 
už girtybę buvo teista 1,725 
jurininkai. Dezertavę ir suim
ti jurininkai daugiausia tei
sinasi, kad girti būdami ap
leidę tarnybą. 

Atėnai. — Karalius Kons
tantinas čia sugryž ateinantį 
penktadienį -arba šeštadienį. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

bomis reikią didelio atsargu
mo. Nes jie^ruošiasi ^propagan-
don Lietuvos, Latvijos ir Vo
kietijos reikalais. 

Bolševikams norisi su pami
nėtomis šalimis susiartinti i r i p r r r k L ' i r / m D A r r i D P ' 
paskui bendromis spėkomis UtL ItlMlVIU r A u t L D U o 

pulti, p,** z e w į vi.. SUŽEISTIEMS MUŠU AR-
Pįakojama kad Lenkijos! MIJOS KARIŠKIAMS. 

uzrubezinių reikalų ministeris 
Sapieba pasiuntęs Maskvon 
m)tą. Pareikalavęs, kad bolše
vikai liautųsi krėtę "šposus ." 

Washington, d r. 7. — Va
kar pusiaudieniu atidaryta tre 
čioji ir paskutinė 66-ojo kon
greso sesija. 

Atidarant senato sesiją pa
prastoje savo vietoje buvo ' i r 
prezidentlas-elektas, senato
rius Harding. 

Bet pirm to jam pasirodžius 
senato bute skaitlingoji pub
lika galerijose nepaprastai 
ovacijiniai jį pasveikino. 

Atidarius sesiją frumpai pa
kalbėjo prezidentas-elektas ir 
tuojaus posėdis pertraukta*. 
Bus palaukta žinių nuo prezi
dento Wilsono. 
dal šiandie prezidentas Wil-

^onas eis •kongresai! skaityti 
savo paskutinio pranešimo. 
Jei neleis sveikata, gal savo 
raštą pasiųs. 

Tečiaus t ikrai nežinoma, ar 
šiandie, ar rytoj prezidento 
raštas bus skaitomas. 

^o prezidento., pranešimo 
abudu kongreso butu imsis 
darbo. 

tieji prekybos suvaržymo zo
noj vežant supirkinėjant ir nas iš Kretingos, išbuvęs^me-

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

MICHIGANE UŽDERĖJO 
SVOGŪNAI. 

nglijos, Prancūzijos ir I-
jos pasiuntiniai rengiasi 

>isti Atėnus. Pakuojami 
kalingi daiktai. Tik laukia-

nuo savo vyriausybių pa-
Jymų. 
Venizeloso žymesnieji šali-
nkai irgi bijosi rojalistų 
>ršto. Daugelis jų apleidžia 
•aikiją. Kiti pasirengę dum-

Lansing, Mich., dr.. 7. — 
Šitoj valstijoj šįmet kuopui-
kiausiai užderėjo svogūnai. 
Surinkta 578,000 bušelių. Tai
gi, keturis kartus daugiau 
kaip 1919 m. 

KALBAMA APIE GALIMA 
TAIKĄ AIRIJOJE. 

AUSTRALIJOS VYSKUCAS 
0LUNE TARPININKAUJA. 

. Dublinas, » d r . 7. — Čiti 
daug dirbama, kad ligi Ka
lėdų sutaikinti Airiją su •An
glija. Tuo tikslu daugiausia riausis Armijos gydytojas, ge-

Mažas Amerikos Lietuvių 
skaičius jau sugryžo Lietuvonv. 
Kaikurie iš jų jau įstojo sa
vanoriais tai į Lietuvių armi
ją, tai Šaulių Sąjungon. Iš 
esančiųjų Kaune Amerikos 
Lietuvių susiorgtanizavo naujas 
Komitetas Lietuvos Armijai 
padėti, būtent "Amerikos 
Lietuvių Karo Sanitarinis Ko
mitetas." Tan Komitetan in-
eina d-ras Rutkauskas, kaipo 
pirmininkas, Vereckis, ~Adž-
gis, Česnrfiis ir Kaupas. Vy-

Amerik^s Raudonasis Kry
žius padeda karo ligoninėms 
baltiniais. Dabar susiorgani
zavo armijai padėti Amerikos 
Lietuvių Karo Sanitarinis Ko
mitetas Kaune iš asmenų: Dr 
Rutkauskas, pirmininkas, V e - i j o k i o s blėdies nepadarius. Ki 

DŽETAS. 

Lietuvi! 

Washington, dr . 7. — Ati
darius kongreso sesiją vyriau
sybės paduota išlaidų sąma
ta ateinantiems fiskaliniams 
metams. Ta sąmata kuone 
penki milijardai — $4,653,-
856,759. Taigi pramatoma iš
laidų daugiau, kaip šiems 
metams. 

Nuomoniaujama, kad kon
gresas ar tik nesusiaurins 

jfi šitų reikalaujamų išlaidų. 

darbuojasi iš Australijos Ai
ri jon atvykęs Vyskupas'Clu-
ne. 

Vyskupas yra Airis. Aus
tralijoje jis gyvena jau 24 me
tai. Praeitą Rugpjūtį Vysku
pas atvyko aplankytų- savo tė
viškės. J is laisvai apkeliavo, 
visą Airiją. Pagaliaus nus
prendė patarpininkauti savo 
šaliai ir Anglijai taikos pa
daryme 

Tomis dienomis Vyskupas 
iškeliauja Londonan, kur, &a~ 
komav pasimatysiąs su, Angli
jos ministeriu pirmininku, dal 
bus duota pradžia taryboms. 

Savo keliu teroristinė Ang-

smarkauja. Užpuldinėja 
mus ir atlieka kratas. 

Aną dieną čia užpulta ir iš
krėsta miesto rotušė. 

Vakar užpulta Killaloe Vy
skupo Fogarty rezidencija i r 
konfiskuota raštų. 

nerolas leitenantas Nagevi 
čiusy per šį Komitetą kreipia
si f Amerikos Lietuvius su 
tokiu prašymu, kuris kableg-
rama prisiųstas Lietuvos At
stovybei Amerikoje: 

"Praneškite Lietuviams A-
merikoje, kad mūsų karuome-

reckis, Adžgys, Česnulis ir 
Kaupas. 

Broliai Amerikiečiai! Sku
bėkite su pagelb»! karuomenei, 
siųskite ar per nurodytą Ko
mitetą ar į Krašto Apseugos 
Ministeriją Karo Sanitarijos 
reikalams. 

(pasirašęs) Vyriausias Ar
mijos Gydytojas gen. 1. Na-

laikant sandeliuose be leidi
mo prekes pirmą kartą bau
džiami prekių vežimo įmonių 
konfiskuacija ir, be tQ, pre
kių savininkai — pinigine 
pabauda lygia 4-riopai paim
tų prekių vertei ir kalėjimu 
nuo 3 mėnesių ligi 1 metų; 
(b) sugautieji antrą kartą be 
prekių ir vežimo įmonių kon
fiskacijos baudžiami dvigu
bai, negu nurodyta raidėje (a) , 
pinigine pabauda ir kalėjimu 
ir išsiuntimu iš suvaržymo zo
nos nuo 3 mėn. ^igi X metų. 

Be to, nusikaltimo padėjė
jai taippat baudžiami kalėji
mu. Bausmė skiriama admi-
nistratiniu keliu tam tikros 
komisijos ne vėliau kaip per 
10 dienų. 

Mažasis Seimas, be kitko, 
dar taiso senus įstatymus. Tik 
nelengva apie tai patirti. 

IŠ LENKŲ TERORO LIETU 
VOJE. 

' v 
Spalių 31-d. Lenkų lėktu

vas kulkasvaidžiu apšaudė 
Širvintus, metė bombą Pabai
ske, kur tuo metu buvo ark
lių rekvizicija. Bombos krito 
balon. 

Apie 3.00 po pietų tas pat 
lėktuvas atskrido ant Uk
mergės ir metė dvi bombas. 
Viena krito kapeliono sodan, 

tus užsieny, Breslavo vienuo
lyne, ir grytžtąs Kretingon. 

Susirinkimas prašė Tėvo Je
ronimo pasiimti organizavi
mą s ir vadovavimą visų tre
tininkų Lietuvoje. 

Tėvas Jeronimas pranešė 
apie 700 metų sukaktuves, 
pripuolančias 1921 m. nuo Tre-: 
tininkų draugijos įsteigimo, iiv 
1926 m. 700 metų sukaktuves 
nuo 6v. Pranciškaus mirties. 

Toms sukaktuvėms paminė
ti pripažinta geistina sureng
ti sekančiais metais Kaune ar 
Vilniuje visų Lietuvos Treti^ 
ninku kongresą su iškilminį 
gomis pamaldomis, misijomis^ 
pasitarimais. 

Šv. Pranciškaus mirties su
kaktuves 1926 m. manoma pa
gerbti keliauninkyste į Assy-
žiaus miestą, Italijoj, kur pain 
laidotas Šv. Pranciškaus ku-
nas. 

Susirinkime dalyvavo api< 
300 tretininkių. Buvo ir p ra į 
A. Darribrauskas, kun. Vaite
kūnas, kun. Bikinas, gimnajj 
direktorius Pr. Dovydaitis iij 
kf 

LENKŲ LAKŪNASsANT 
KAUNO. 

gevicius. »> 

Prisiųsdami šią kablegra-
rną Karo Sanitarinio Komite
to nariai pilnai palaiko Vy
riausiojo Gydytojo prašymą 
ir "karš ta i ragina Amerikos 
Lietuvius tuojaus minėtą su
mą išsiųsti Apsaugos Ministe
rijai qižeistų * kariškių gydy
mo reikalai s.' i 

"Šios kablegramos nuorašai 
pasiųsti "Lietuvos Raųdono-

nė kasdien augar skaičiumi,'jo Kryžiaus Rėmėjų Draugi-
stiprėja upu ir gerai muša j a i " ir "Lietuvai Gelbėti 
priešą, bet praneškite ir apie j Draugijai," kurios užsiima 
nepakenčiamus vargus sužei- j specijaliai "Lietuvos Raudo
siu ir ligonių kariškių, kurie no jo Kryžiaus" suselpirou. Be 
žiemos" laiku yra gabenami iš to, ir visos kitos draugijos ir 
įlgo fronto . Mūsų pulkams I organizacijos, kurios norėtų 
trųksta šešiolikps sanitarinių! paaukoti šiam reikalui, kaipo 
automobilių, 1^0 sanitarinių 
vežimų. Iš 'epidemijos prie-

lų policija Airijoje posenovei Jasties reikalinga tuojaus 19 
u?r kilnojamų dezinfekcijos ka* 

rietu. Karo ligoninei sužeis
tiems tyrinėti reikalingas vie
nas Rentgeno aparatas. Ben
droj sumoj visų daiktų rei
kalinga į septyniasdešimts tū
kstančių dotlierių. 

vienam iš įTietuvos gynimosi 
reikalų, prašomos yra teikti 
žinių Lietuvos Misijai, kiek 
jos yra paaukojusios ir pa
siuntusios aukų Apsaugos Mi
nisterijai sužeistų Kariškių 
Gydymo reikalams. Tos aukos 
yra priimamos ir pačios Lie
tuvos Misijos. 

V Lietuvos Inform. Biuras. 

t a buvo mesta turgavietėn, 
kampe Kauno ir Vilniaus gat. 
Tenai buvo daug žmonių, nes 
buvo sekmadienis. Todėl dau
geliui kliuvo. 

i* . 

Atvykusi sanitarinė . pagel-
ba atrado 7 žmones užmuštus. 
13 kitų mirė, nuo žaizdų. A-
pie 7 sunkiai serga. Daugiau
sia nukentėjo Žydų. Bet yra 
Lietuvių ir pačių Lenkų. Visi 
civiliai žmonės — iftcterys, 
vyrai ir vaikai. Viso labo nu
kentėjo žmonių apie 50. 

Lenkai tikri barbarai. Uk
mergės ligoninėje atvykę iš 
Kauno atstovai: Krupavičius, 
Kaupas irv Ramonas, atrado 
vieną mūsų žvalgą N. pulko, 
visą subadytą adatomis. Len
kų legijoninkai j{ nutvėrę ba
dė adatoniis, norėdami išgau
ti žinių apie^ mūsų karuome-
nę. Bet kankiniui apalpus jį 
išvilko iš rūbų ir pametė miš
ke. Po kokio laiko mūsų ka-
ruomenė žygiuodama pirmyn 
rado pusgyvį savo draugą ir 
atgabeno ligoninėn. « 

TRETININKIŲ SUSIRINKI 
MAS. 

Lenkų lėktuvas skraidei 
Kauno padangėse Lapkr. 5 
ir 6. Mėtė bombas. Sužeid^ 
du kareiviu, suardė stogą vieį 
«ų namelių. Stengėsi pataikys 
bombą į lakūnų angarą. Beį 
nepavyko. 

Karuomenės ir žmonių | 
pas prieš Lenkus vis auj 
Aukos iš visur plaukia. 

PAVOGTA 19 AUTOMOBI
LIŲ. 

Praeitą parą Chicagoje 
vogrta 19 automobilių. Užpi 
eitą — daugiau dvidešimtieafll 

PENKIOS AUTOMOBILI 
AUKOS. 

Praeitą sekmadienį nelai
mėse su automobiliais žut! 
net 5 žmonės.' 

Šįmet išviso Chicagojejs 
552 žmogų. 

ORAS. — Šiandie apsinia^ 
kę; gali but sniego ar lietaui 
rytoj nepastovus oras; mas 
atmaina temperatūroje. 

PINIGŲ KURSAS. 

Kaune įvyko metinis Treti
ninkių susirinkimas, r a s o j a u 
no laikraštis Vienybė. Tai bu
vo Spal. 31, Rotušes salėje. 
Tretininkių vienam Kaune e [Vokietijos šimtui markių 
sama suvirs 300. Jo.s darė 
mėnesinius susirinkimus su 

Svetimų šalių pinigų vertė, mi 
nant nemažiau $25,000, Gruodžį 
5 bu^o'tokia pagal Jlerchante 
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui 
Prancūzijos šimtui frankų 
Italijos šimtui lirų 

Lietuvos šimtui auksinų 
Lenkijos šimtui markių 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Meto 4.00 

6TJV. VALST. 
Metams f6.00 
Pusei Metu 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint perinai 
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar ezprese "Mo- Į 
ney Order" arba ""įdedant pinigus i 
registruotą laišką. x 

l 4 D R A U G A S " PUBL. 0 0 . 
2334 S. Oakley Ave., Chicago. 

Tel. Roosevelt 77&1 

gerai padaryta , tad galėtame 
pasidžiaugti , bet jeigu valsty
bė savo autori te tu t ik trestą 
apdengs, ta i nedaug bus nau
dos. 

Kunigas - Kongreso 
Atstovas. 

AUKOKIME - LIETUVA LAIMĖS, 

Anglys. 
Šiluma palaiko gyvybę, o 

anglys palaiko šilumą Ame
rikoje. Todėl čionai t a ip svar
bu, kad anglių kasime ir par
davime butų tvarkos. Teeiaus 
jrjs nėra. Įvairus žmonės įvai
riai bando tą dalyką aptar t i . 
Kalbėjo apie jį i r Amerikos 
vyskupai. 

J i e sakė, jog kasyklų darbi
ninkams reikia užtikrinti to
kias algas, kad iš jų galėtų 
lengvai gyventi su šeimyno
mis, jog darbininkų atstovus 
reikėtų įleisti į kasyklų val
dybą, jog darbininkai galėtų 
gaut i nuosavybėn nors dalį 
įrankių, su kuriais dirba. 

American Inst i tute of Min
ing and Metallurgical Engi-
neers (Amerikos Kasyklų ir 
Metalurgijos Inžinierių Ins
t i tutas) paskyrė komitetą 
išt ir t i , iš kur kilo dabart inė 
betvarkė anglių 'kasime bei 
išdalinime i r surasti priemo
nių kaip pataisyti . 

Inžinierius Wal ter N. Pola-
kov .^ako, kad dabart inė bet
varkė y ra iš lenktyniavimo 
kasyklų su kasyklomis. Pola-
kov patar ia , kad visą anglių 
dalyką vestų asmenys išduo
dantieji apyskaitą vyriausy
bei i r priklausantieji nuo jos. 

Kol anglys pa/tenka į su
vartotojo namus, jos pereina 
per daugelį įvairių rankų. 
Pirmiausiai kasyklos priklauso 
savininkams. Paskui darbinin
kai t as anglis iškasa, toliaus) 
geležinkeliai jas išvažioja į 
miestus, pagalios pirkliai pri
stato perkantiems. Viena iš tų 
keturių žmonių rųšis gali pa-j 
daryt i betvarkės anglių pra-

| monėje. Dažniausiai jos daro 
visos. 

Minėtoji Ameriko.s Kasyklų 
i r Metalurgijos Inžinierių ko
misija nori, .kad valdžia visas 
tas keturias žmonių rųšis 
leistų sudaryt i sutartį. Tada, 
sako, papigėsią geležinkelių 
vagonai, kuomet paprastai jie 
mažai <ką tur i važioti, tada 
cfirbsią ir darbininkai, t ada 
pa<itenkįsią ir pirkliai ma
žesniu pelnu. Bet tokia ketu
rių rųšių žmonių sutart is bu
tų trestas, o ta t y ra uždrausta 
Suvienytose Valstijose. Todėl 
inžinieriai sako, kad reikia 
leisti įs ikurt i minkštų anglių 
trestui, idant jos atpigtų. 

Mes labai abejojame, ar 
trestas atpigįs anglis. Visi 
trestai visuomet pabranginda
v o reikmenis, o neatpigindavo 
Įjuos. 

Senatorius Calder sako, kad 
Suvienytų Valstijų vyriausybė 
visą anglių pramoniją turėtų 

etai k a m žinoma, kad 
kituomet Suv. Valstijų kon
grese ats tovu buvo vienas ka
talikų kunigas. Ta ip yra. I r 
ligšiol t ik vienas toks buvo 
ats i t ikimas šios šalies istorijoj. 

Tas kunigas ta i Tėvas Gab
rielius Bichard, žinomas kai
po Michigano (valstijos) a-
paštalas. Nes jis pirmomis 
Suv. Valstijų kūrimo dieno
mis at l iko čia d a u g didelio 
darbo Dievo garbei i r šalies 
gerovei. 

Tėvas Riehard buvo Pran
cūzas kunigas . 1794 metais j is 
šiton šalin atvyko iš Prancū
zijos, kur tuo metu siautė bai
si revoliucija. Tais metais Suv. 
Valstijose buvo labai mažai 
kunigų, gi dvasiškojo darbo— 
neapsakoma daugybė. Tad 
Tėvas Riehard čia su didžiu 
pasiilgimu buvo sutiktas ir 
pri imtas. 

Tėvas Riehard pirmiausia 
buvo apsistojęs Illinois vals
tijoj. Čia katal ikų buvo ne
daug ir t ie buvo išsisklaidę, 
kiti su ki tais negalėdami su
sisiekti. Nežiūrint didelių sun
kenybių, j is įstengė katal ikus 
sutraukti į būrius ir jų širdy
se palaikyt i gyvą tikėjimą. 

Po atliktų didelių darbų U-
linojuj, Tėvasr Riehard nuvy
ko į Detroitą, Michigano vals
tijoj. Miestas Detroit tik kū
rėsi. Buvo ten jau gana žy
mus skaitlius Praincuzų išei
vių, bet nebuvo nei vienos 
bažnyčios. Energingai jis ė-
niėsi darbo ir 1812 metais jau 
buvo pastatydint i pirmieji 
Dievo Namai. 

Tais metais Suv. Valstijos 
kar iavo su Anglija. To karo 
metu Tėvas Riehard buvo pa
imtas nelaisvėn i r išvežtas 
Kanadon. Paliuosuotas sugry-
žo jis atgal į Detroitą. I r 1817 
metais jis buvo nominuotas ir 
išrinktas kongresan atstovu. 
Už jį balsavo kaip katalikai, 
taip nekatali'kai. I r kongrese 
būdamas Tėvas Riehard daug 
pasidarbavo žmonių gerovei. 
Buvo karatas patr i jotas ir išti
kimas šalies ta rnas . 

1832 metais Suv. Valstijose 
buvo pakilusi choleros epide
mija. I r čia ižmonių pagelbai 
jis buvo pirmutinis. Pagal iaus 
pats kr i to tos epidemijos au
ka. 

IŠ LIETUVOS. 
(Nuo mūsų korespondento). 

Telšiai. Ka ip skruzdy-
dynas sujunda jį pradėjus ar
dyti, ta ip Lietuva ir jos gy
ventojai sujudo Lenkams jų 
žemę puolus. Visi, išskiriant 
bent kokius neklaužadas — 
Lenkų tarnus , stojo į darbą ir 
kuom nors ėmė remti savąją 
valdžią. 

Žemaičiai savo būdu nors 
šalti, tečiau ir jie pajuto 
smūgį. Pradėjo organizuoti 
Gynimo Komitetus, Šaulių Są
jungas, r inkt i aukas ir t. t. 
Žemaičiai karo nemėgsta; 
dėlto ir savanoriais maža kas 
eina. Tečiau i r jų šiek tiek 
yra. , 

Teisių apskri ty Gynimo Ko
mitetų y ra beveik kiekviena
me miestely i r bažnytkaimy^ 
Kame nebuvo, ten sutvėrė va-

Visos aukos įplaukusios Lie
tuvos gynimui per Tauto* POD 
dą Ori Lapkričio 20 d. j au pa
siųsta Lietuvon. Ik i t a i dienai 
įplaukė $13,000. 0 nuo Lap
kričio 20 d. iki Gruodžio 1 d. 
įplaukė — 10,000 doL, kuriuos 
šią savaitę ir gi Lietuvon jau 
pasiuntėm. Viso per Lapkritį 
Tautos Fondas sur inko Lie
tuvos gynimui $25,000. 

Pasirodo, kad pusei vajaus 
laiko praėjus, tik tesurinkome 
ketvirtą dalį to, kiek žadėjome 
surinkti . 

Bet nusiminti nėra ko. Da r y-
ra gražaus laiko, per kurį ge
rai pasidarbavus dasiirsime 
iki $100,000. Nekurios koloni
jos net su kaupu savo kvotas 
j au išpildė i r d a r d i rba to
liau. Šios kolonijos atliko sa
vo pare igas : 

Chicago, 111. (North Side) pri
siuntė $1,795.95. Kvota buvo $1,-
200. 

Brooklyn, N. Y., T. P . 18 sk. 
1,466.78. Kvota buvo 1,200. 

Du Bois, Pa. 1,100. Kvota bu
vo 500. ' 

Blissville, N. Y. 620.10. Kvota 
buvo 300. 

Athol, Mass. 507.39. Kvota bu
vo 300. 

Westfield, Mass. 462.25. Kvota 
buvo 300. 

Shamokin, Pa. 342.25. Kvota bu 
vo 300. 

St. Louis, Mo. 277.50. Kvota 
buvo 200. 

Gilberton, Pa. 270.25. Kvota bu
vo 150. 

Greenfield, Mass. 28.20. Kvo
ta buvo 25. 

BentleyviUe, Pa. 210.00. Kvota 
buvo 150. 

Reading, Pa. 210. Kvota buvo 
150. 

Bridgevile, Pa. 203.10. Kvota 
buvo 150. 

Chester, Pa. 139.50. Kvota bu
vo 100. 

Kolonijos, kurios bent pusę 
savo kvotos išpildė: 

Baltimore, Md. 1,505.05. Kvota 
buvo 2,000. 

Philadelphia, Pa. (Šv. Kaz. pa-
rap.) 1,423.52. Kvota buvo 2,000. 

Chicago, .111. (Dievo Apveizdos 
par.) 985.80 (ir 5,000 mk.). Kvo
ta buvo 2,000. 

Cicero, 111. 596.22 (ir 1000 L. 
R. K.) Kvota buvo 2000. 

Bridgeport, Conn. 885.06. Kvo
ta buvo 1,000. 

Detroit, Mich. 816.13. Kvota bu
vo 1000. 

Cleveland, Ohio. 1,214.03. Kvota 
buvo 2000. 

Montello, Mass. 622.00. Kvota 
buvo 1000. 

Rockford, 111. 549. Kvota buvo 
800. 

New York 547.70. Kvota buvo 
1000. 

Brooklyn, N. Y. (13 T. F. sk.) 
496.10. Kvota buvo 1,200. 

Kolonijų, kurios nė pusės 
neturi, šį sykį neminime, nes 
turime Vilties, kad neužilgo 
jos pilną 'l^votą prisius į. Cen
trą. 

Varykime rinkliavos darbą 
pirmyn. Lietuva tol nestos ka
riavus, kol Lenkų neišvys iš 
Vilniaus ir apylinkių. Nesrto; 

kime ir mes aukoje Lietuvos 
gynimo reikalams. Aukokime 
— Lietuva laimės. 

Tautos Fondas, 
\ 222 So. 9th Street, 

Brooklyn, N. Y. 

žiave aukų r ink t Telšių gim-
gakuti valdžion. Je i t a t b u t į ' n a z i j o s mokiniai ir šaufi^i. 

Apie tą kiek plačiau tenka 
pakalbėti. 

Spalio 23 d. apie 60 Telšių 
gimnazijos mokinių įsirengė į 
kelionę. Kiekvienam buvo 
skir tas vienas valsčius ar 
bažnytkaimis, kur nuvažia
vęs Spalio 24 d. turėjo pada
ryt mitingą, paaiškint žmo
nėms apie dabart inę Lietuvos 
padėtį i r paaiškint i , ką mes 
privalome šiais laikais daryt i . 
Kad butų medžiagos ko pasa
koti, buvo išdėta visas pla
nas, duota žinių, į teikta pro-
klemacijų. Dar prieš išva
žiuojant da ry t a repeticija, ka
me keletas važiuojančių sakė 
prakalbas^ Vienam gana gerai 
išėjo, k i tam netaip jau gerai. 
Tečiau vis-gi galėjo daug ko 
tikėtis iš šių jaunų žmonių. 
Visi energijos pilni su didžiau
siu džiaugsmu dirbo darbą. 

Spalio 24 d. visas Telšių ap
skri tys išgirdo jaunų tėvynės 
mylėtojų kalbą. Visur po pra
kalbų padary ta rinkliavos. 
Pirmadieny ir antradieny 
(Spalio 25, 26 d.) padary ta 
rinkliavos sodžiuose. Rinkta 
visu kuomi: pinigais, vilno
mis, pirštinėmis, pančekomis 
(kojinėmis), grūdais, mėsa ir 
t. t. i 

Spalio 27, 28 ir 29 d. vėl 
visi gryžta atgal į Telšius ve
žini pilnus vežimus naudos. 
Taip surinkta į 25,000 (dvide
šimt penkis tūkstančius) auks. 
pinigais, keliolika sidabro bei 
aukso rublių, i r daugybė marš
kinių, žekių, rankšluosčių, 
vilnų, pirštinių mėsos, gyvu
lių (viena karvė, 20—30 avių, 
vištų, žąsų i r t. t . ) . 

Spalio 30 d. padary ta visų 
išsivažinėjusiu pranešimai. Pa
sirodė, kad daugiausia su
rinkta iš Rietavo ir Varnių. 
Ten valsčiai dideli ir žmonės 
duosni. An t r a bendra pastaba, 
kad turtingieji proporcijona-
liai savo tu r tu i mažai teauko-
jo, o neturtingieji kuodau-

[giausia. Buvo daug atsitikimų, 
l^ad tur t ingas dvarponis davė 

bent penkis auksinus (nors 
buvo kur-nekur, kad aukojo 
ir 200 — 300 auks.) , bet buvo 
atsitikimų ir tad daug, kad 
gaudavai i r suvargusio darbi
ninko paskutinius skatikus. 
Visi labai pr i tar ia dabart inei 
Lietuvos valdžiai, o Lenkų ne
nori. Sako: " M ū s ų valdžia 
r inkta ir mumis ats tovauja; 
jeigu j i butų negera, me,s nau
ją išrinktumėm. Nors daug 
dar y ra nenuoseklumų valdi
ninkuose, bet tikimės patai
syti, o Lenkų atėjusios val
džios, ponų niekas nepa ta i sys . " 

Ta ip Telšių gimnazijos mo
kiniai atl ikę savo priedermę 
sugryžo vėl prie knygų. Bet 
yra Jokių, kurie apleido kny
gą ir mokyklą ir nuvažiavo į 
karo mokykla a r į karuomenę. 
Laiminga y ra tėvynė pasiga
vusi jaunų spėkų. 

P . S. 

A. A. KUN. SIMONAS 
ŠIULTĖ. 

- • 

j r t • • • *«&* , 

Velionis buvo kilęs iš Lietu
vos kaimiečių. Paėjo iš Kra
kių kaimo, Kauno g., Šifulių 
pav., Viekšnių parapijos. 

Mano dėdė, jo tėvelis, y ra pa 
prastas ūkininkas i r karštai 
mylintis savo šalį. Kadangi 
jis tebuvo t ik vienas sunūs 
tarpe trijų dukterų, tai gavo 
progą iš mažens lankyti mo
kyklą. 

Būdamas septynių metų pra
dėjo lankyti Šiaulių vyrų gim
naziją. Baigęs V I I I klesas, įs
tojo Kauno seminarijon, k u t 
ir buvo įšventintas į kunigus. 
Pabuvęs kelis metus Šiauliuo
se ir Alsėdžiuose vikarų, iš
važiavo į Šveicariją siekti 
augšjtesnio mokslo.Sugryžus iš 
užsienio, Kusų valdžia nend-
rėjo jam duoti vietos Lietuvo
je del to, kati užsienyj moki
nosi. Velionis vienok kovojo 
prieš caro priešinimąsi iki ne
pasiekė to, ką buvo užsibrėžęs. 
Net tr is syk turėjo vykti pas 

popežių iki gavo sau vieta Į 
Lietuvos krašte . 

Man apleidžiant Lietuvą, ji« 
dar buvo parvažiavęs pas tė
velius į svečius ir sužinojęs, 
kad aš apleidžiu gimtąją ša
lį, labai pyko a n t savo dėdės, 
mano tėvelio, kam jis šaukia 
mane į Ameriką, bet nebūda
mas tėvu negalėjo manęs su
laikyti . 

Aš atsimenu, kad jis visas 
savo spėkas dėdavo, kad tik 
sulaikius jaunimą Lietuvoj, vi
sus drausdavo nuo Amerikos. 
J i s sakydavo, kad jaunimas 
iškeliavęs iš Lietuvos pamir
šta ją ir savo tėvelius. Supra
to ir žinojo jis jaunuolių sie
las. Visad buvo su jais ir mo
kino juos. 

J o mirusi motinėlė, 
kol dar buvo gyva, pasakoda
vo man, k a d mūsų Šimelė, 
laikui bėgant, liksiąs vyskupu. 
Aš tuomet buvau d a r maža 
mergaitė, vienok didžiuoda-
vaus tuomi. 

Išvažiuodama Amerikon aš 
jį pal ikau Panėvėžyj vyrų 
gimnazijos kapelionu. Užside
gus pasaulio karui,susirašinėji 
mo ryšiai buvo nutramkti. Tik 
dabar teko sužinoti apie jo 
mirtį. Di Jn ter i ja pakir to jo 
gyvastį . Paliko nuliūdime se
ną tėvelį ir t r is seseris, taip
gi gana plačią giminę. 

Visa mųs t au ta nustojo vie
no savo sūnaus. Mirtis išrovė 
žydinčia rožę i r iš mūsų tar
po. 

Tas smūgis palietė ir ma
ne, čia gyvenančią. Dabar 
vien beliko t ik ašaros ir sie
kiai į kad kitą tokį į jo vietą 
padėjus aš mųs tarpo. 

Nuliūdusi giminaitė. 
Elena Šiultaitė. 

VAIKUČIAMS KALĖDŲ 
DOVANELES i 

Betlejaus Stainelė No. 1 $3.25 
Betlejaus Stainelė No. 2 2.25 \ 
Betlejaus Stainelė No. 3 , 1.25 \ 
Santa Claus 50c. 

Tai yra gražios pastatomos gtainelės, neperdidelės, pai.a-
šios į tas, kokios vartojamos yra bažnyčiose. 

^ Dovanų Dalintojams. 
Turime įvairių gražių paveikslėlių Kalėdinių ir kitokių. 

Ant užpakalio jų atspausdiname maldelės, ar linkėjimus kaip 
kas nori. Imant 100-tais 

Serrja 114 parsiduoda po $1.00 
Serija 117 parsiduoda po 1.00 
Serija 118 parsiduoda po . . . . . . . . . . . . . . 50c. 
Serija 121 parsiduoda po 60c. 
Serija 124 parsiduoda po 
Serija 125 parsiduoda po 
Serija 126 parsiduoda po -

. . . . . . . . 

Serija 148 parsiduoda po 
Serija 108 parsiduoda po ..." t 

1.50 
1.25 
70c. 
1.25 
1.00 

Vieni šių paveikslėlių didumo 3x2, kiti 3^x2 ir truputį di
desnių. Virš paduotas kainos yra paveikslėliai be spaudos. 
Su spauda bus po 25c. ant šimto brangiau. 

Turime gražių atviručių su kalėdiniais vaizdeliais. Geros 
Kalėdų linkėjimams. "Draugo" ofise parsiduoda po 5c. Jei 
su prisiuntimu 8c. viena atvirutė. 

A.CLFGSUOKlT'C \ 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

• ' N A U J A P E N K T O J I L A I D A 
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Mažiems Vaikams 

Sutaisė pasai Kun. R. A. McEachen'ą 
KUH. M. Krušas Sv. Jurgio Dar. Kleboaas 

KAINA 25c. 
Galima gauti šiose vietose: 

REV. M. KR176AS 
3230 So. Auburn Av., Chicago. 

"DRAUGAS*' PUBL. CO. 
2334 So. Oakley Av. Chicago. 

, 

Duokit Okulistui Pritai-

.1 

kint i us Jūsų Akims 

JUKŲ ;ikjs gal reikalauja gy
dymo, arba pritaikymo akinių. 
Kaipo Okulistas galiu duoti 
jums patarimą. 

Aukso Filled M. *&, *«. 7, 
$8. $9, $10. 

Čysto aukso $6, $7, | 8 , $9, 
|10, $11, |12. 

Apsibuvęs ant State St. per 
2 S metus. 

IStaisau žvairumą. Gyi.iu Vi
sokias akių ligas; Išpjaunu ton-
silus. 

F R A N K L I N O. CARTER 
M. D. 

120 So. S ta te St. 

Valandos nuo 9 iki 6. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 

irsTOMAaiTSEE 
Po vaisiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
N1C. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pas visus aptiekortus. 

į=sŽPŽšžgaĖžsliS15=!ž&asgS\ 

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

plet, 6:30 iki 8:30 vakare. 
Reaidencija: 10538 Perry Av*., 

Tel. Pullman 84S 

1 Telefonas Boulerard t l M 

DR. C, KASPUTIS 
DENTISTAS 

„ 3331 South Halsted Street 
Valandos: 9—12 A. M. 
M 1—5; 7—8 P. M. 

į į M » » » • • • • • » • • m m — • m m m m m i 

Vaikai myli ji! Jie prašo daugiaus! 
Jis užlaiko vidurius geroj tvarkoj. Jis vaikus padaro linksmais ir 

sveikais! Susideda iš tyriausių sudėtinių ir neturi savyj nuodingų dalių. 
Saugus, užtikJmas, vidurius pal mosuojanti* vaistas! Veikia greitai— 
maloniai. 

Pirm negu pirksi, žiurtk, kad "Bambino Lel€s" 
paveikslas butų ant pokelio. 

50c.vaistinyciosearba60c.su persiuntimu, užsisakant nuo išdirbę jų: 
I F. AD. R1CHTER & CO., Bu»h Terminai Bldg N*. 5, BROOKLYN, N. T. 

i 

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU 

[LIBERTY B0NDSUS I I I 

i 
| Baltic States Devefopment Corporation 
I 35 South Dearborn Slr., Chicago, Illinois. 

TreJaJ 

i 

~ 

Je igu J u s tur i te Liber ty Bondsus ir nori te 
juos išmainyti ant pinigų, tai parašyki te 
mums kiek turi te , kokie bondsai. Mes gausime 
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo an t rašu 

. 

\ 

t 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iNi i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iUi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iu i i i i i i i i i i i i iu 

I NEPAPRASTA PROGA | 
Mes esame pdversti atiduoti už Storage Chargę* į 

Dvidešimts mūsų aukščiausios rų&ies Victorolas vertas ^ 
iki 1306.00 už taip žema kaina kaip $35.00, ir dar r 

.duosime dykai 12 pasirinkimui rekordu ir 200 adatų. = 
Dauguma iš tų inasinu yra naujos ir garantuotos ant E 
Dešimts metų. Norint žinoti geruma, reikia jas ma- E 
tyli. Nepraleiskite sies progos jų nematė, nes tikrai r 
g-ailesites, nos tai g&l vienas tokis atsitikimas gy- = 
venime. Atsiminkite tiktai $35 00 už augštos rūšies 5 
kvarantuota Victorola. Mes tai p pat turime parduoti = 
Dešimts tikros skuros tapestry Parler Setus. Sis se- = 
tai yra nauji ir naujausios mados. Mes parduosime = 
juos už pirma pasiulijima nežiūrint koks jis butų, E 

Hflip^ nes mums vieta yra reikalinga. Jums apsimokės at- z 
$85.00 vaduoti nežiūrint kur Jus gyvenate. Pristatymas Dy- r 

kai, mieste ir apielinkėj, taip-pat siunčiame C. O. D. r 
Atdara kasdiena iki 9 vai. vakare. Nedėldiomis nuo 6 iš ryto' iki 4 z. 
po pietų. Liberty Bondsus priimame. r 
NATIOJVAL bTOUAGE CO. 2023 6. Ashland Ave. Cor. 21-th St. E 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
DETROIT, MICH. 

Tautos Gynimo Diena čia 
bus apvaikščiojama nedėldie-
nį, 12 d. Gruodžio. Išryto — 
pritaikintos pamaldos bainy-
eiose,-gi vakare viso Detroito 
Lietuviai Katalikai susirinks 
į svetainę ant 24-os ir Michi-
gan gatvių. Laukiame kalbėto
jų — gerb. kun. Pr. Bučio ir 
Jono Karoso — abiejų iš Chi-
eagos. Choras, deklamacijos ir 
k. d. Žodžiu sakant, bus tai 
iškilmė, kokios detroitiečiai 
dar nėra nei matę. 

Kvieslys. 

KENOSHA. WIS. 

gai draskė. Kiti neėmė nei į 
rankas. 

I r džiugina žmogų, kada 
matai, kaip sunkioje tėvynės 
valandoje vienijasi Lietuviai 
ir vieną teturi mint j : kovon 
Su imperijalistads Lenkais. Ir 
patarlė sako:vienybėje galybė. 

Nenuleiskim tat rankų kol 
Lietuva nebus visai laisva ir 
turės savo žemėje priešų. 
Tada sugryžę savo% šalin žvė-
puosime ir džiaugsimės jos 
laisve. 

P. Pavilionis. 

BRIDGEVILLE. PA. 
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10-ties Metų Paminėjimui Gyvavimo! 
Scenoj 
Statoma 

Teatrališkas KHubas "Lietuva" 
" r V f T R f " * A " Keturių Veiksmu Lietu-

1 1 1 tVVJT^A vos Istorijos Drama 
Nedelioj, Gruodžio (December) 12 d. 1920 m. 

C. S. P. S. (Schoo/ Hal i ) s v e t , 4758 So. Honore Gatvė*. 

uiiiiiiiiiuiiiiimiiNiiiiiiiiiiHiiiitfittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiHiii 
Pboae Boulevard 401 

| Ashland Jewelry Mnsic Store 
Specijales Columbia E 2 Grafa-

nola su 12 rekordų $126.50. Speeijale C 2 
Grafonola su 12 rekordų $56.50. 
Cash ar ant ismokesčio. Naujausi lietu
viški rekordai 

Pradžia 7 vai. vakare 

Veikalas peistaito keturiolikta šimtmetį, t. y. Keistučio ir Vytauto laikus. Jogaila 
susibičiuliavęs su Lenkais nužudo kunigaikštį Keistutį ir įkolina Vytautas, kurį taipgi 
nori nužudyti. Pasišventimus mergaitės Mirgos, išgtlbst Vytautą nuo mirties, kuri Len
kai jau buvo prirengę. 

Kadangi šokių nebus, tai bus prakalbų, dainų, eilių ir kitų pamarginimų. Kviečia
mi visi ant Teatr. Kl. '*Lietuva" 10-ties metų sukaktuvių. ' 

Teatrališkas Kliubas "Lie tnva" . v 

Įspūdžiai iš demonstracijos, 
Lapkričio 14 d. 

Kadangi Lenkai Lietuvius 
* * broliais' 'vadina, o lenda mų^ 
žemėn ir plėšia lig kokie žvė
rys, »tat kenoshieeiai, kaip ir 
kitų kolonijų Lietuviai, apart 
dėjimo gausių taukų Lietuvos 
gynimui nuo didžiausių prie
šų, nutarė surengti demons
traciją ir svetimtaučių akyse 
užprotestuoti prieš imperija-
listus Lenkus. Kaip nutarta, 
taip ir padaryta. 

Paskirtą valandą susirinko 
visi Kenoslios Lietuviai, išsky
rus kokį 10 bolševikų, i r susi-
eiiiavę traukė gatvėmis neš
dami parašus, del kokios prie
žasties Lietuviai nerimauja. 
Sinsco muzika iš 20 muzikan
tų grojo maršus; būrys karei
vių marguodamas diarė nepa
prastą įspūdį. 

Sugryžus svetainėn žmonės 
vienon negalėjo sutilpti, turė
jo spiesties kiton. Reiškia, ta 
pati programa buvo pildoma 
dvejose vietose. 

Vietinis Šv. Petro par. cho
rais abejose vietose giedojo A-
merikos ir Lietuvos himnus. 
Kalbėtojais buvo pp. Račkus, 
Bagdžiunas, Grigaitis, miesto 
majoras ir, ant laimės, da vie
nas svetaimtautis iš Madison 
Wis. Visi kalbėtojai piešė da
lykų stovį smerkdami Lenkų 
imperijalistus.P-asRačkuflT'Len 
kus pavadino begatvmisAkad 
nei mažiausio dalyko jie ne
sugeba atlikti be kitų pagel-
bos. 

Grigaičiui kalbant vienas 
bolševikų norėjo trugdyti, bet 

" n o s ę " turėjo ramiai gavęs 
sėdėti. 

Kalbų tarpuose dainavo pa
rapijos choras. 
Abebiai, viskas kuogeriausia 

nusisekė. Aukų surinko $1,-
100.00. Gal kažkuriems atro
do mažai, bet reikia pastebėti, 
jog tai nepirma ir nepasku
tinė auka. Reikia pastebėti ir 
ta, kad Kenoshos aukotojai 
visi veik paprasti darbininkai, 
įskaičius apie ketvertą pra
moninkų. Kiti vietiniai pra
moninkai moka tik gražiai 
pasijuokti iš mūsų darbuotės. 

Beje, minėtas svetimtautis 
yra angliškų laikraščių ko
respondentas. J is gražiai ap
rašė ir visą Lietuvių demons
traciją. Vietiniame laikraš
tyje * * Kenosha Evening 
News" ilgiausias straipsnis pa 
tilpo apie Lietuvių protestą. 
Tai vienas iš didžiausių smū
gių buvo Lenkams svetimtau
čių akyse; Neveltui Lenkai 
dabar susiraukę gatvėmis 
vaikšto ir jau nebeyadina 
"brol ia is" . Per demonstraciją 
buvo dalinami atspausdinti 
lapeliai su vaizdu vilkas ir a-
vis ir su klausimais. Paėmę 
Lenkai tuos lapelius nervin-

Zeligowskui užėmus Gedi-
mino pilį — Vilnių, subruzdo 
Amerikos Lietuviai rinkti au
kas Tėvynės gynimui. Atsi
minus, kad mūsų tautos di
džiausias priešas visados bu
vo Lenkai, neįstabu, kad zmo-
uės visur noriai perka šautu
vus, kulkasvaidžius ir t. t. 

Kad parinkus dolierių ge
resniam apginklavimui Lietu
vos karuomenės, šios kolone 
jos Lietuviai katalikai suren
gė Lapkričio 21 d. prakalbas. 
Apie Lenkų padarytas skriau
das mūsų tėvų žemelei gražiai 
kalbėjo p. Krušinskas iš Broo-
klyn, N. Y. Bridgevillės Lie
tuviai katalikai parodė didelę 
savo tautos meilę — didelį no
rą pagelbėti Tėvynei apsigin
ti nuo Lenkų ponų baudžiavos. 
Ši neskaitlinga Lietuvių kolo
nija tą dieną sudėjo $203.10 
aukų. 
Kun. A. Jurgutis $20.00 
Pranas Šepetys 12.00 
H. Mickunas t 12JQ0 
"Po 10 dol.: A. Gvildys, K. 

Zataveekas, P. Leliušis, P. 
Stankus, P, Meškauskas, J . 
Vaikšnoras,A. Klasauskas, Ig. 
Mezetis, J . Mickunas. 

Izid. Balčius $11.00. « 
Po 5 doi. Kaz. Pieta, S. Kn-
naitis, Ig. Urbonas, Ona Jo
cienė, Tarnas Gelčius. 

Jurgis Mikelionis $6.00. 
Po 2 dol. V. Kinkus, M. A-

bonienė, T. Križanauskiutė. 
Po 1 dol. J . Labanauskas, 

M. Stankienė, M. Saunorienė, 
J. Petrauskis, J . Šaltanis, M. 
Venskunas, V. Čebatorius, A. 
Gvildys, J . Mickunas, A. Mak-
štutis, S. Poškus, L. Vasiliaus
kas, V. Sabaliauskienė, A. 
Stapulaitienė, B. Žukauskienė, 
M. Mickunienė, E. Urbonienė, 
S. Gvildienė, P. Norkienė. 

Brįdgevillietis. 

saliuno svetainė tai, be abejo, 
yra kas vakaras užimta. 

Toliau koresp. sako, kad 
čia yra asmenų, kurie moka 
pašiepti kitų d r-jų veikimą ir 
trukdo joms plėtotis. Tas ne
tiesa ir taip nėra. Nei nuo 
vieno asmens, nei nuo kata
likiškų dr-jų aš negirdėjau, 
kad grašieptų Tcas kokią nors 
dr-ją gerai ir dorai veikiančią. 

Dramos d r-jos tikslas yra 
prisilaikyti doros, nepamiršti 
bažnyčios ir tikybos. Tai gry
na tiesa. Bet Dramos dr-ja 
nei vieną kartą to neišpildė ir 
nepildo. Kiek man teko patir
ti, tai Dramos dr-ja šokius 
tankiausia rengia šeštadienių 
vakarais saliuno svetainėj ir 
šoka iki vėlybos nakties. Juk 
kožnas katalikas žino, kad šo
kius šeštadienių vakarais baž
nyčia draudžia. 

Dramos dr-ja ragina rengti 
viešus pasilinksminimus. Juk 
jau visi žino, kokie yra vieši 
pasilinksminimai saliuno sve
tainėj, kur pilna durnų ir ki
tokio kvapo. O tas labai ken
kia mūsų jaunimo dorai ir jo 
sveikatai. Dramos dr-jos tiks
las yra mokinties tautiškas 
dainas dainuoti. Tai-gi, jei 
(Ir-jos priedermė yra nepa
miršti bažnyčios ir jos įsaky
mų, tai privalo prisidėti p0e 
vietinio Lietuvių bažnytinio 
choro ir bažnyčios giesmes pir
ma išmokti, o tada tautiškas 
dainas dainuoti. 

Spalio 24 d., kurie aukojo 
Dramos dr-jo,s parengtam va
kare, tai garbė nuo visuome
nės tiems draugams ir drau
gėms, nes jie parodė, kaip tu
ri dr-ja darbuoties. 

Teisybės Brolis. 

DANTŲ DYGIMAS. 
— * 

SHEBOYGAN WIS. 

a- Draugo" No. 265 tilpo ko
respondencija iš Sheboygano, 
po kuria pasirašo Dramos dr-
jos rast. Jurgis Bilą. 

Skaitant tą korespondenciją 
man yra nelabai aišku. P-as 
Ęila sako, jog visos draugijos 
dirba^kiek katra gali. Teisy
bė, visos dr-jos rūpinasi dau
giausia savo tauta ir Lietuvos 
neprigulmybe. Bet Dramos 
dr-ja tuo nesirūpina. Nuo pat 
gyvavimo Dramos dr-ja nesu
rengė da nei jokio vakarėlio 
parapijos, labdarių arba naš
laičių naudai , nei Lietuvos 
labui. Žodžiu sakant, Dramos 
dr-ja nekuomet nėra pasi
žymėjusi vietos Lietuvių ko-
i • • • 

lonrjoj. 
Toliau p. Bilą sako, jog sun

ku rasti vakaras, kuris nebū
tų užimtas. Abeinai imant, ke
turi vakarai savaitėje yra 
Ii uosi. Visos katalikiškos dr-
jos vakarėlius rengia pobaž-
nytinėj svetainėj ir nei viena 
kitai už akių neužeina. Tik 

Pabaigoj šešto mėnesio, jei
gu kūdikis sveikai auga, pirmi 
dantys, paprastai apatiniai, 
pradeda pasirddyti ir pasikui 
mėnesis po mėnesio išdygsta! 
kiti. Paprastai dantys digsta 
sekančiai: 

2 apatiniai priešakiniai nuo 
5 iki 7 mėnesių senumo. 

2 viršutiniai priešakiniai 
nuo 6 iki į mėnesių senumo. 

2 apatiniai, Šalę pirmųjų, 
nuo 7 iki 9 mėnesių senumo. 

2 viršutiniai šalę pirmųjų 
nuo 8 iki 10 numesiu senumo. 

4 užpakaliniai krūminiai po 
vieną viršuj ir žemai kožnam 
žande nuo 10 i'ki 14 mėnesių 
senumo. 

Kiti krūminiai užpakalyje 
pirmesnių, kada kūdikis be
veik 2 metų. 

4 Vltiniai po vieną viršuj 
ir žemai -kožmam žande (aki
niai i r pilviniai) nuo dviejų 
metų ir toliau. 

Nuolatiniai Dantys. 
4 Pirmieji . krūminiai po 

vieną viršuj ir žemai kožnam 
Sande nuo o iki 7 metų senu
mo. 

2 apatiniai priešakiniai nuo 
o iki 7 metų senumo. 

2 viršutiniai priešakiniai nuo 
() i'ki 8 motų senumo. 

4 priešakiniai apačioj ir vir
šuj kožnam žande nuo 6 iki 
8 metų senumo. 

4 vltiniai apačioj ir viršuj 
kožnam žande nuo 8 iki 10 
metų senumo. ^ 

2 akiniai ir 2 pilviniai nuo 
ii iki 12 metų senumo. 

2 antri krūminiai nuo 12 iki 
14 metų senumo. 

2 treti vltiniai nuo 17 iki 
25 rrfetų senumo. 

8. FABIJONAS A PETRATIS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

RJEAL ESTATE—DfSURAHOE 
European American Bureau 

Siaučia Pinigus , 
Ij&iTufcorteB 

MOTARUUiAS 
809 W. SSCh 8*?. Chicago, DL 

Telephone Boulevard 811 

Dideliame pasirinkime auksi
niai laikrodžiai, deimontai, žie-

į dai ir kiti auksinai dalykai. 

4 5 3 7 S o . Ashla&J A v e n i u 
Chicago , III. 
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DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 So. Ashland Avenu 
Specl jaUstas 

BŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ 

> Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
9 iki 6 po pietų; nuo 7 Iki 8:10 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Dreael 3880 

CUNARDLINE 
Tiktai per 8 Dienas | 

HAMBURGĄ IR LIEPOJC 
Per Anglija 

S. S. AQ!TITANIA Gruodžio 14 

Trečia Klasa kainuoja 
Hamburgą $125.00 
Liepoja . . C $145 .00 

Pridedama $5.00 Karės T a m . 
Yra lokalia ag$n 

( S . Nueik pas Ji. 

~3 S ^ T S E T S 

tas Jusą mieste. 

Phone Seetey 7439 

DR. I. M. FEINBERG 
Gydo specialiai rlsokias Tyru ir 

moterų lytiškas ligas. 
2401 Madison 6t., kampas Wes-

tern A ve., Oiicago. 
Valandos: 2—4 po plet; 7—9 rak. 

fm m m » m m m m m m m m m mm fm m »'— m m m m m ta 

WAUKEGAN, ILL. 

Gražame Waukegano mies
telyj Lietuvių koloniją suda
ro 1,500 Lietuvių. J ie turi sa-
TO bažnyčią, tris nuosavas 
svetaines, 27 įvairias draugi
jas. 

} 

Prakilnus Lietuviai nepasi
tenkino tuonu. J ie susidėję 
sutvėrė Lietuvių * koperatyvę 
pramonės bendrove, kuri gu 
pirma diena Gruodžio mėne
sio atidarė krautuvę prie 
9 gatvės ir So. Lincoln (telef. 
479). Toje krautuvėje įvairios 
prekės bus pardavinėjamo4! 
pigiau negu bile kokioje krau
tuvėje. 

Waukeganiečių drangas. 

DR. S, NAIKELIS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

Ofiaaa ir Gyvenimo v i et* 
8252 South Halsted Street 

Ant Tlrftaus Ualveraal Stato BMk 
Valandos nuo 10 Iki 12 ryte; nuo 
2 Iki 4 po pietų; nuo 7 lkl • rak. 

Nedėliomis nuo 10 lkl 3. 
Telefoną* Tardą 8544 

A. VILKAS ir B. KAZANAUSKAS 
REAL ESTATE 

Turime daug įvairių namų ant pardavimo norin
tieji įgyti savo nuosavą namą reikalaukite nuo mūsų 
pilno surašo. Priduodami savo vardą pravardė ir ant-

j rašą per pažta. Skubinkite pasinauduoti iš progos, nes 
I namus parluodame labai greitai mus prieinamos kai-
| nos. Norintieje parduoti namą ir gi kreipkitės pas 
I mus, o mes patarnausime teisingai. Mes taipgi apsaugo-
I me namus ir rakandus nuo ugnies. Pinigus siunčiame 
[ j Lietuva pagal dienos kurso. Pinigus skolinama ant 
| pirmo raorgečio ir ant 6% nuošimčio. 

• VILKAS & KAZANAUSKAS CO. 
2242 W. 23 Place Phone Canal 1068 5 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVY8 GRABORIUS 

IPatarnauja laidotuvėse kopi glausta. Rei
kale meldžiu atsišaukti, o mano darbu] 
busite užganėdinti. 
2314 W. 23rd f»l. CLica«o( I1L| 

Tel. Oanal 210f 

MUZIKA 1 
BE£THOVENe^KONS£RVATOKEJ€ME muzikos mokslo meta*. . 

Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m. 
Mokinama įvairių muzikos šakų. Užsirašyti galima bil* kada. 

3259 South Halsted Street Chicago, I1L 
Telefonas Boulevard 9244 

~ =r=a 

v 
RED. ATSAKYMAI. 

Phone Cicero 5943 

DR. A. P. GURSKIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4847 W. 140i Street Cor. 40th A ve. 
Cicero, 111. 

Vai. 9 išryto iki 9 vak. Išimant 
Nedėlias Ir Seredas. 

•v* 
5*C 

P. Bg. Povidis Bessmer, Mich. 
Siuntinio išsiųsto j Lietuva 
geriau yra ieškoti dabar, nes, 
ilgiau lankiant gali visai pra
žūti. Pinigų geriau priimti 101 
dol. vietoje 120 dolierių, negu 
laukti kol lenkiškos markės 
pažkils. Šimtas Amerikos do
lierių yra geresnis pinigas 
negu 13 tūkstančių lenkiškų 
markių. 

P. Antanni Praševi&ai Chi-
cagoje. Lietuvos Misija kaip 
pirm i aus, taip ir. dabar per
siunčia pinigujs į Lietuvą. 

Tel. DroT#r T 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki t vak. 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare 
4712 SO. ASBDLAlfD A V E K U B 

arti 47-tos Gatvės 

IIUIIIIIilIlIlIlIlIHHIIIIllll 

g Automobiliai 
IR 

Tel. Canal 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

2201 Wes4 22-nd * So. Leavltt Sts. 
Chicago. 

Valandos 9:80 A. I i . to 12 N.< 
1:00 P. M. to 8:00 P. M. 

ROSELAND, ILL. 

Visų Šventų parapijos pen
kių draugijų knygyno atsto
vai Lapkr. 14 d. buvo įrengę 
vakarą. L. Vyčių 13 kp. (nuo 
Town of Lake) vaidino "Pir 
mi žingsniai , ,. Vaidinimas gra 
žiai išėjo ir publika liko pa- j valandos: 10- ir 

, . J ^ -. *Z- 6—8 vakair Ned. 10—12 iš ryto. 
tenkinta. F. K. jf . -

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

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 
Akuseras. 

8203 S. Halsted St. Chicago. 

- ^ » f c - - * 

S V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas DidmlestyJ: 

29 South La Salle Street 

: 

Kanbarls 824 
Telefonas: Central 8 t t0 

\ Vakarais, 812 W. 33rd St. 
Tekfouae: Yards 4681 

( • • • • • • • I 

IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIUIIIUIIIIIIIIIIIIIIUJIIUIU 
Resld. 1189 Independence Blvd. 

Telefonas Van Borea 294 

DR.A.A.R0TH, 
Rusas Gydytojat Ir Chirurgas 
Spocijalistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
VALANEtoS: 10—11 ryto 9—9 po 

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—19 d. 
Ofisas 8854 So. Halsted St., ™***~r* 

Telefonas Drover 9699 
HllllllllllllllllUIŲIIIUIIIIIUIIIIIIIIHilIlI IIIIUII 

iLIFJnvOS GYNIMAS 
Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos genima. 

Žaibo greitumu reikia susisiekti, susinešti su įvairiais 
centrais. Geresnieji arkliai paimti * * Geležiniam Vil
kui. ' ' Kaip žuviai vandens, ta ip Lietuvai reikia au
tomobilių. ; , j 

Amerikiečiai, šarvuodami "Geležinį Vilka,'' 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 tą 
pat dieną automobilius bus inteiktas nurodytai orga
nizacijai. * 

Intaisykite automobilių Lietuvos Gynimo Komi
tetui, Šauliams ,Krašto Apsaugos ministerijai, gen^-
raliam štabui, Lietuvos Raudonajam Kryžiui ir tfc. / 

Kuri kolonija pirmutinė intaisys automobilių Lie
tuvos gynimo organizacijai t 

Tame reikale susižinokite su 

Lithuanian Sales Corp., 
(LIETUVIŲ PEEKYBOS B-VE) 

414 W. Broadway, So. Boston, Mass. 
Lietuvių Prakybos Bendrovės serininkai ypač pri

valėtų visose kolonijose šitame reikale pasidarbuoti. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
Lietuvos Misijos AntraSaa: 257 West 71 str., New York, 
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1 DRKUGAS 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. » T O W N O F L A K E 

Trečiadienis, Gruod. 8 d., 
NEK. ŠV. P. M. PRAS. 

Ketvirtadienis, Gruod. 9 d., 
Šv. Leokadija. 

Federacijos Vakarėlis. 

DEL KUN. SERAFINO 
MIRTIES. 

Kumgų Marijonų viršinin
kas Cbieagoje, klin. P. Kudir
ka, gavęs telegramą, kad kun, 
Sientrinas mirė, išvažiavo j 
Wilkes Bar re parsivežti na-
hašninką Ohicagon. 

Nabašninko gyvenimą pa-
patalpinsime šermenų dieno
je. Dabar trumpai pasakome, 
kad jis jautėsi negerai 20 
Lapkričio, apsirgo 21 Lapkri
čio. 1 Gruodžio buvo opara-
eija, o 3 Gruodžio įvyko mir
tis; 

Ketinama vra nabašninka 
parvežti į Chicagą trečiadie
nyje, 8 Gruodžio po pietų, o 
palaidojimų rengia iš Aušros 
'Vartų bažnyčios j Šv. Kazi
miero kapines ketvirtadienije, 

9 Gruodžio. 

GRAND JURY TYRINĖJA 
NAMŲ STATYMO SUO

KALBĮ. * 
£. 

Federalė grand jury ėmė 
fyrinoti, ar gyvuoja suokal-
biavimas darbininkų unijų 
vadų su išdirbėjais medžio 
Matyti namus Cbieagoje. 

Kitais laikais čia buvo mė
ginama iš kitur medžio me-
džiagų parvežti ir statydinti 
namus. Bet darbininkų unijų 
vadai neleido darbininkų 
dirbti prie tų namų. Pasakė, 
kad čia namams statydinti 
medžiaga turi but vietinė. . 

Tas reikštų, kad unijų ly
deriai yra suokalbyje su me
džio medžiagos išdirbėjais. 
Todėl čia TV pati medžiaga y-
ra brangi. 

NAUJI TEISĖJAI UŽĖMĖ 
VIETAS. / 

Vakar Cbieagoje munieipa-
lių teisėjų vietas užėmė vie
nuolika naujų teisėjų, išrink-
tų praeitą, menes j . 

Vakar užėmė vai dvi e t c ir 
naujas valstijinis prokuroras 
Crowe ir kiti nauji išrinkti 
valdininkai. 

"SOCIJALISTAI PAKĖLĖ 
RIAUŠES. 

Car Men's salėje praeito 
sekmadienio vakare buvo su
sirinkę apie pora tūkstančių 
soeijalistų radikalų. Ten kal
bėjo vienatinis kongrese soei-
jalistas atstovas London iš 
New York o. 

Viskas buvo gerai, kol Lon
donas nepalietė bolševikų. 
JFCaip tik papeikė Leninų, 
tuojaus pakilo baisiausias tru-
kšmas. Pakilo muštvnės. 

Tečiaus vadams pavyko nu-
, malšinti be policijos, nors 
pastarosios daug buvo lauke. 

svetainėje Lietuvių YC. K. Fe
deracijos kuopa įrengė smagi} 
vakarėlį, kurio programa su
sidėjo' iš įvairių dailės daly
kėliu. ». , 

Pirmiausiai mokinė J. RuuY-
šaitė gražiai padeklemavo ei
les Lietuva brangi. J i yra ne
bloga deklemuotoja. 

P-a s J . Karosas pasakė pra
kalbėk*, apibudindamas vieny-
b«s. reikšmė ir išdėstė reikalai 
dr-joms priklausyti prie Fe-
(leracijos. 

Mokinė K. Vitkauskaitė 
gražiai paskambino pianų. J i 
bus gabi pianistė. 

Pasikalbėjimą Lietuvos su 
Amerika" artistiškai atliko 
mergaitės mokinės: K. Lin-
džiutė su V. Junokiute. 

Po to vėl J . Rumšaitė pa
deklemavo Vilnius. Tose eilė
se apsakoma garsi Vilniaus 
praeitis ifr dabartinis Lenkų 
įsiveržimas. 

Kun. X. Pakalnis trumpoje 
prakalboje .suteikė klausyto
jams daug žinių iš Federaci
jos veikimo. Ant galo palietė 
srovinius santikius, būtent, 
kaip katalikai atsineša į tauti
ninkus ir socijalisfrns, o kaip 
tieji į katalikus. 

Po kun. N. Pakalnio kalbos 
p-1 ė J . Skinderiutė paskambi
no pianų. Reikia pasakyti, kad 
mergaitė gerokai jau prasila
vinus muzikos srityje. "t 

Po to p-lė Z. Jurgaičiutė, 
mokinė i$ Šv. Kazimiero Vie-
nu yre$ augštesnės mokyklos, 
gi uai padeklemavo eiles. 

Paskui M, Petrošus, smui
kininkas, pagrojo smuiką. Var 
giai kas iš Lietuvių Cbieagoje 
galėtų jį toje.srityje pralenk
ti. J is pasirfzes savo talentą 
dar ir toliau lavinti iki ne
pasieks augščiaiisio laipsnio. 

Po muzikos mokinė K. Lin-
džiutė padeklamavo: "Mano 
gimtinė". Šios gražiosMairo-
nio eilės visiems labai patiko. 

Po dekiemacijos Z. Jurgai
čiutė, akompanuojant pianu J. 
Skinderiutei, solo gražiai pa
dainavo. • 
Ant galo kun. Skrypko pasakė 
gražią prakafba apie katali
kų veikimą. Baigdamas pri
siminė Lietuvių kovą su Len
kais, įų neteisėtą įsiveržimą 
Lietuvon ir užgriebimą mųs 
sostinės Vilniaus. Kalbėtojas 
privedė, kada ^Lenkai bus iš
vyti iš Lietuvos. Tuo ir pasi
baigė vakarėlio programa. 
Žmonių buvo neperdaugiausia. 

D. M. 

kaip iki šiol Imdavo, bet -tik 
$10.00, arBa bus nukerpami 
tik du kuponai vietoje trijų. 
Bet kadangi L. L. bonų nuo
šimtis skaitomas nuo 1 d. Lie
pos, tai-perkanti L. L. bonus 
privalo atlyginti už jau priau
gusi nuošimtį 40c. į mėnesį už 

Lapkričio 21 d. p. J . Rlias |feį<<kvieną šimtą ar kas pirktų 
pinigais, ar bonais. 

Tie, kurie turi 5-ttos laidos, 
arba Victory, boną, primoka 
vien tik $5.00 už $100.00 ar
ba $2.50. už $50.00. 

Tai didedis palengvinimas 
yra įsigijimui L. L, bono. 

Apart to viso, nutarta reng
ti koncentą. J is bus pamargin
tas prakalbomis ir kitokiais į-
vai rūmais. Laikas ir vieta bus 
vėliau paskelbta. 

Taip-gi nutanta ^regulerius 
susirinkimus/laikyti kas ant
rą ketvirtadienį ^pradedant 
Gruodžio 2 d., parapijos svet., 
7:30 vakare. Tuose susirinki
muose bus galima . nusipirkti 
bonų ir atsiimti juos, kurie 
jau yra pirkę. 

Baigiant susirinkimą pirm. 
J. A. Mickeliunas pranešė, kad 
tūlų priežasčių dėlei apleidžia 
Chicagą ir del to, negalėda
mas toliau pirmininkauti, pa
davė rezignaciją. Diduma bal
sų rezignacija nepriimta IT 
vietoje naujo pirmininko, tapo 
išrinktas vice-pirmininkas. 
Pranas Stasiulis, 4438 So. 
Fairfield Ave., kuris dabar 
ves visus Ktoties reikalus. , 

J. K. Enčeris, rast. 

A REAL BARGAIN 

SELF-REDUCING 
N° 360 

AUKA JLIETUVOS GYNI-
^MTJI. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

SMARKUS POLICMONAS. 

So. Saliune po num. 3616 
Halste<l gat. del buvusio karo 
susiginčino poliemonas J. JLe-
en su saliunininku. Pabaigoje 
poliemonas pašovė savo opone
ntą. 

Už tai poliemonas neteko 
žvaigždės ir uždarytas šalto-
ion. 

BSr' 

JfclMhi i' iatf'ftk -i j 

Lapkr. 18 d. parapijos 
svet. įvyko L. L. P. Stoties su
sirinkimas, kuriame, apart 
kitko, buvo skaitoma L. Mi
sijos atsišaukimai ir nurody
mai kas veikti. Iš jų paaiškėjo, 
kad kritiškiausį momentą da
bar gyvenaLietuvos Resp., nes 
metams baigiantis Lietuvos 
iždas jau di'ktokai patuštėjęs, 
o' Lenkija <tik4o ir laukia, kad 
Lietuvos valstybė pritruktų 
lėšų ir paliautų užkirsti Len
kams kelią; reikia, kad Ame
rikos Lietuviai dėtų aukas ir 
pirktų L. L. P. Bonus. 

Toliau iš L. M. atsišaukimų 
paaiškėjo, kad galima jau 
mainyti Suv. Vai. paskolos 
bonus 2-tro, 3-čio.ir 4-to lei
dimo ant L. L. paskolos bonų. 
Dabar tereikės primokėti 
$15.00 V i e kiekvieno šimto, 

Vienos djrbtuvės ant Ked-
zie Ave. Lietuviai darbinin
kai vieną dieną valgydami 
pietus, ir šnekučiuodami apie 
kritišką Lietuvos padėjimą 
sutarė parinkti aukų jos lais
vės gynimufc Per porą dienų 
sumesta net $155.00. 

Aukojo:" 
K. Kilkius . . - -v $10.00 

Po 5 dol.: Ed. Čepulis, P. 
Laugaldas, Ant. Keruokis, M. 
Miškinis, V. Radavičia, Ant. 
Boobenr J . Stasulanis, P. Kil-
iHus ir R. Nenartonis. 

St. Nasvistis $3.00. -
Po 2 dol.: M. Bennett, P. 

Karneckis, J . Vaitkus, S. Un-
drailis, Z. Yucas, J . Pieibus, 
J . Petrat, L. Petrauskis, Kaz. 
Zukauskis, J . Lapinskis, Si 
Yasulaitis, A. Kiselius, P. 
Martin, J . Su i torus, J . Rogi-
nis, A. BaUunas, J . Vilkas, 
P. Akstinas, Al. Panavas, St. 
Rupeikis, J . -Vaišvilas, J . Ko-
dis, J . Diksnis, Ziz. Barauskas, 
P. Grigaliūnas, J . JTaičaitis, 
J.. Kuchinski, K. Kaladinskis, 

Kaz. Kareauskus $1.50. 
Po 1 dol. A. Kerpauskąs, A. 

Valantinas, M. Toleykis, V. 
Gebužis, B. Menika, Ant. 
Morkus, G. Barkert, Mik. Ma
žeikis, J . Naudžiūnas, J\*Szur-
vilas, Ig. Mateliunas, J . Srtre-
ličus, M. Mackikunas, V. 
Bartuškas, A. Vaičius, Zig-* 
Šidlauskas, J. Bajorinas, A. 
Šrupša, St. Milkint, J . Sudim-
fas, J . Giks, J . Janušauskis, 
S. Vidra, Ant. Deringis, Kaz. 
Kindulis, Vin. Kinčas, P . Uko-
ckis, J . Vie&uskis, S. Branaus-
kas, J . I&fcė, Anit, Mazenis, J . 
Razis, Kaz. Papeviš, V. Vafa-
ninas, A. Miksas, Kaz. Mi'ka-
laitis, Kaz. Jankauskis', Kaz. 
Šimkus, J . Kakaraitis. 

Jonas Klautz 50c. 
Aukos pasiųstos Lietuvos 

Misijai per Universal State 
banką. Jas pasiuntė pp. Kaz. 
Kilkius ir R. Nenartonis. 

Ed.-Čepulis. 
M. ! 

GERIAUSI 
G0RSETAI 
DIKTOMS 
MOTERIMS 
LENGVI bet 

STIPRUS 
Jdjni tavo kra,-.-
tavInlnkM nrtu- I>ID£IO 22 IKI 3« 
& T B I

, S ; PARDUODAMI 
in«rt» (Hrtt * • - NEAPRIBUO-
J55i.°jSS. Tt TAMÎ AUtm 
•"•'rinlmui. p»it» apmokama. 
Nmo B YGiCNic-PAsmoN iHrrmrri 
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S 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas Didmiestyj 
St So. La SaUe Street 

Kambarls 816 Tel. Central 3«84 
Valandos: 9 ryto iki 1 po plet 

West Sides Ofisas 
3301 W. 22-nd Street 

Kerte Leavitt S t Tel. Canal 2562 
Valandos: nuo 4 lkl • po piet Ir 

nuo 7 lkl 9 vakare 

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

Tel Oanal 2118 
Valandos: 19 ryto lkl I vakare 

Gyvenimas 
SS11 W. esrd Str. 

Tel Prospect 1499. \ 

Motinos — Tęvai 
\ 

Ar Jųs Norite Kad Juaiį̂ Vaikai Turėtų 
Pinigų ant Kalėdų? 

Leiskite Jiems įsirašyti į Kalėdini Taupymo Kliuba, kuris rari 

STOCK 
YARDS PEOPLES 

Ant kampo 47th ir Ashland Ave. 
Tenaįs jie gali taupyti savo centus ir nikelius kas savaitė. 

PEOPLES 

- > 

mmmmmmmmmmmmmmm 

v 

J. P. WA1TCHES 
LAV7YER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai. rytais 8 iki 11, vak. 8 Iki I 

Nedaliomis 11 lkl 1. 
4509 8. Asblaod Ave. Chicago, 111. 

Pbone Vards 1058 

r^^* - ^ * — " — — w i — » • » . — • • J - ^ . I I I M ^ ^ W ^ ^ . — « ^ • ^ • ^ I I • » — — » i • » 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas Ir Obirurgas 
Perkelia ofisą | People Teatrą 

1916 W. 47th St. Tel. BouL 190 
Valandos: 1 iki 8 po pietų. 4 iki 8 

vak. Nedėl. 19 lkl 12 ryte. 
Res. 2914 W. 4Srd Street. 

Nuo ryto iki plet. 
Tel. MeKlnley 243 

•gg:=ac:=:srr;-^ 

. • • > « « » » » { | 

Phone Canal 2S7 

I DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 10 lkl 12 ryto; 1 lkl 4 
po piet. 6 Iki 9 vakare. 

Tel. Harrison 4688 

DR. L C BORLAND 
209 S. State Str. Kamp. Adams 
Valand.: 1 iki 4 po piet. Nedel. 10 
vai. iki 12 diena. 

Lietuvis perkalbėtojas 
Sered.—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 12 

jįj e e ) s i » e a > > mm^m — . , » • • • . . . g 
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MES KALBAME LIETUVIŠKAI. 

STOCK 
YAROS 
STATE 

Didysis Bankas 
Ant Kampo 

47-tos Gat. ir Ashland Ave. 
Chicago 

X 

Lietuviai Tėvynėj Lieja Kraują Už Laisve 
MES GYVENDAMI AMERIKOJE TURIME GELBĖTI SAVO TĖVUS, BROLIUS IR 
SESERIS, KAD NE KRAUJU, TAI PINIGAIS. 

Ateina Kalėdos ir Jiems Reikia Pinigišk os pagelbos, Nes žiema Viskas Yra Liet. 
Brangu. 
PER MUS PASIUSTUS PINIGUS APTURĖS LIETUVOJE PER 30 D. SIUNČIA
ME PINIGUS PO DIENOS KURSĄ, 0 ANT DIDELES SUMOS DAR PIGIAU. 

— KREIPKITĖS Į — 
į V 

Parandav«jame 
Baksus $2.50 

Metams 

' 

v 

Parūpiname 
Notariškus' 

Raštus 

C 
%» 

EUR0PEAN AMERICAN BUREAU 
N > > • ' A. PETRATIS ir S. L. FABIONAS Vedėjai 

809 West 35-th St, (prie Halsted) Chicago, IU. 
Adara Kasdieną 9 ryto iki 6 po piety 

Vakarais : Ufarn. Ketver. ir Subat. ik i 9 vai. / 

—— • • 

s 

Dr. P. P. ZALLYS 
^ Lietuvis Dentistas 

10801 So. Mlchigan Avenne 
BoMtand, IU. 

VALAmX>S: 0 ryto Ud t vaksu^. / # 
rel. Pullman 342 ir B180. O 

St 

ANT PARDAVIMO. 
2 flatu mūrinis namas su baise-

mentų, furnace šiluma, elektra. Ran-
dos neša $80. Kaina |fl(5000. gaukite 
Rockwell 578. ^ 

DR. S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

ER CHIRURGAS . 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal «222 
Res. 8114 W. 42nd Street 

Tel. MeKlnley 49 88 } 
^ ^ M ^ * ^ Į t a J ^ H 
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Kokią Kalėdų Dovaną 
Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon? 

i i 11 i " - ~ '•• ' . . . J I . i 'tini • m II 

Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana! 
TAIGI NIEKO NELAUKDAMAS tuojaus pasiųsk savo seniems tėvukams, bro-

lukams, sesutėms ir giminėms kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos. Tau 
tie keli dolieriai nieks, o jiems didele pa-gelba ir džiausma suteiksi. Taip-gi priėmam 
piningus padėjimui Lietuvos Bankose sulig dienos kurso. 

• 

9mmmmm"m•"••••»••>»»»»»»»M 

DR. 6 . M. GLASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 8142 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Ohlcacro, DI. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyrifikų, talpffl chro

niškų Ilgų. 
OPIsa^VALANDOS: Nue 10 ryto 
lkl t po pietų, nuo I iki « valan
dą vakare. 
Nedėliomia nuo 9 lkl t po piet. 

Telefonas Yards 287 

X 

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

Šį Bendrovė dabar parduoda savo serus po $6.00 viena, pasi
skubinkite ir pirkite dabar, nes trumpu laikų serų kaina pakils. . 

Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus 
teisingai ir sąžiniškai. Už darbą garantuojame. Visais reikąlaip malonėkite kreiptis 
šiuo adresų: u 

Lithuanian Sales Corporation 
(Lietuvių Prekybos Bendrove)* 

3249 S. Halsted St„ Tel. Yiris 6062 Chicago, 111. 
VALANDOS: I&isdiena nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare. Utarninkaii, Ketvergaia ir Subatomis 

nuo 9 tai. ryto iki 9 >al. vakare. Ofiso vedėjas V. M. Stulpinas 
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Pnbli 
One Y< 
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AT 
DRACC 
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KAIN, 

Paski 

Pasiu 
J* 

i 
LIETUVC 
TARIAS] 

UZUI 

Tokių žinių 
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