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NEGALIMAS SUSITAIKYMAS 
AIRIJOS su ANGLIJA 

Vokiečiai Bijosi Naujo 
LenkŲ-BolševikŲ Karo 

BRANGIAI ATSIEINA V0-
KEČIAMS AMERIKONIŠKA 

OKUPACIJA. 

. 

VOKIETIJA BIJOSI NAUJO 
BOLŠEVIKŲ-LENKŲ KARO 

Suokalbiauja internuoti Vo
kietijoj Rusai. 

Berlynas, C r. 20. — Vokie
tija inm nerimauti gaudama 
žinių iš Lenkijos apie atlieka
mus pasirengimus atnaujinti 
karą bolševikų su Lenkais. 

Talkininkai yra pareikalavo 
Vokietijos kuoveikiaus pas
kirstyti milicijos organizaci
jas. Vokiečiai naeijonalistai 
darbuojasi intikinti talkinin
kus, kad jie paliauti] su tais 
reikalavimais. 

Naeijonalistai atkreipia do-
mą, kad internuoti Vokietijoje 
bolševiku kareiviai, kuriu esa-

* t. 

ma per 50,000, suokalbiauja 
pakilti. Jų tarpe smarkiai vei
kia radikalai agentai. I r todėl 
milicijos- organizacijos Vokie
tijai būtinai reikalingos. 

Bolševikai arti karo. 

Savo keliu Vokiečių spauda 
skelbia daugybę žinių iŠ rytų 
šono. Tose žiniose pažymimi 
bekylantieji ten karo debesys. 
Editorijaliose išreiškiamos 
nuomonės apie karo neišven-
gtinumą. Barami talkininkai, 
del kurių Vokietija palikusi 
kaipir be karuomenės. Tasai 
faktas pagimdo Lenkus gin-
kluoties ne tik apsidrausti nuo 
bolševikų galimo puolimo, bet 
ir prieš pačius Vokiečius. 

Vokiečiai, sakosi, turi žinių, 
kad bolševikai dar mėginsiu 
pulti prieš Lenkus del sustip
rinimo Rusų patrijotizmo. Nes 
kaip sakoma, be šito negalinti 

AIRIAI ATSISAKO NUSI 
LEISTI ANGLIJAI. 

Nenorima nei klausyti apie res 
publiką. 

. . Londonas, (; r. 20. — Bu\;oJ 
tikėtasi, kad prieš Kalėdas Ai
rija susitaikins su Anglija, kad 
tenai bus sustabdytas kraujo 
praliejimas. Bet pasirodė, kad 
susitaikymas negalimas. 

Kun. O'Flanagan, kurs pil
do Airijos prezidento parei 

Washington, G r. 20. — Iš 
Brusselio pranešta, kad ar kar
tais Su v. Valstijos neatšauk
siančios visos savo karuomę-
nės iš okupuotų teritorijų Vo-

SAK0. AUSTRIJA GALI 
PRANYKTI Į ŠEŠIS MANE 

SIUS. 

Iš to tad gali pakilti naujas 
karas. 

Londonas, G r. 20. — ' 'Aus
trija atsidūrusi amt sutrųpė-
jimo į dalis krašto,*' pasakė 

kieti joje. Nes amerikoniška Į S i r wi11iam Ooode ameriko-
karuomenė ten brangiai atsi
einanti Vokiečiams. 

Nuo pradžios okupacijos li-
gšiol Vokietija Amerikai tu
ri išmokėti daugiau 257 mili
jonų dol. Kad tuo tarpu išmo
kėjusi tik apie 35 milijonus. 

NEPAPRASTI RAUTAI 
GRAIKIJOJE. 

Vnglijos ministeriui pir- Į- Talkininkų pasiuntiniai kol-
mininkui prisiuntė tokių tele
grama: 

. . - Tuo metu, kuomet siunčia 
taikos ir geros valios prane 
šimą Airiams Anglijos vyriau
sybė dar labjaus padidina sa
vo pragarinius puolimus prieš 
tuos pačius Airius, jų gyvy
bę, laisve ir turtą. 

"Ka ip tai tuščiai jūsų žo
džiai s*kamba atsižvelgus 
Corko gaisrą ir j nužudymą 
Canon Magner. Jei tamsta ti
krai pageidauji taikos, pripa
žink konstituciją, kokią Airi
jos gyventojai yra patvirtinę 
pastaraisiais rinkimais ir sus
tabdyk visokią šalyje prievar
tų ir terorą. 

" I r tuomet tad paduok tai
kos sąlygas tiesioginėmis tary 
bomis vsu Kamon 
Airių tautos prezidentui Tik 
tas yra vienatinis kelias abie
jų šalių susiartinimui.1 ' 

Ministerio atsakymas. 

Į tą telegramą Lloyd Geor
ge tuo jaus atsakė: 

"Turėjau vilties, kad su 
moderniniu ir paprastuoju iš 
abiejų pusių susipratimu bus 

Atėnai, G r. 20. — Vakar čia 
iškilmingai sugryžo karalius 
Konstantinas. Per tris dienas 
linksminasi visa Graikija. 
Trims dienoms atšaukta gedu-
lybė po mirusio karaliaus. 

kas pasilieka Atėnuose. Bet 
nedalyvauja iškilmėse:" 

PRIIMTAS AIRIJOS SAVY-
VALD0S BILIUS. 

Londonas, G r. 20. — Kaip 
parlamentas, taip lordų butas 
Airijos savyvaidos bilių galų-

j (gale pravedė. Dabar prigulės "Talkininkai padarė taikos 
a ' nuo Anglijos vyriausybės tą sutartį Austrijai. J ie tad Aus-

įstatymą įgyvendinti Airijoje, 
pirmiau ta šalį apmalšinus. 

— 

ATRANDA B U V C S " L A B A I 
GIRTAS." 

niškam korespondentui. " Į 6 
mėnesius- ji gali but suskal
dyta į dalis ir patekti 'dalimis 
Čeko-Slovakijai, Ungarijai, I-
talijai,, Šveicarijai ir Vokieti
jai. Už. tuos grobius gali pa
kilti nesutikimai ir pasekmė
je nauja katastrofa Europoje. 

"T ik vienas daiktas gali ap
saugoti Austriją nuo griuvi
mo. Tai greita finansinė pagel 
ba nuo Anglijos, Prancūzijos 
ir Italijos. Austrija turi gauti 
mažiausia $250,000,000 pasko
los ir sustiprinti savo finansi
nę padėtį. 

"Suprantamas daiktas, kad 
skolinti tiek pinigų talkinin
kams nelengvas darbas. xNes 
tai butų naujas savo šalių gy
ventojų apsunkinimas. Bet bū
tinas daiktas. Talkininkai tu
ri pasirinkti vieną iš dviejų: 
Duoti Austrijai pinigų, arba 
ji turi pragaišti. 

Negalima duoti kreditan mai 
sto. __ 

Cork, Airija, G r. 20. — Mi-
litarinin teisman čia pristaty
tas Anglų poliemonas Harte, 

de Valerą, | kurs nužudė kun. Canon Mag
ner. Teisine jis buvo ginamas 
tuo, kad buvęs "labai g i r tas ," 
Ištarmė dar nežinoma. 

įsigyventi bolševikinė valdžia.'galima susitaikinti ir panai
kinti Airijoje įvykusius nesu
tikimus. 

"Sulig tamstos nuomonia-
vimo vienatinis taikon kelias 
yra pripažinime Airijos respu
blikos ir del sutarties tarties 
su kuo tokiuo, kokį tamsta pa
žymi kaipo Airijos oficijalį 
net kaipo prezidentą. 

Bolševikai sutraukia karuo-
menę. 

Anot naujausiai čia gautų 
žinių, bolševikai sutraukia ka-

, ruomenę išilgai LTkrainijos ir 
Galicijos rubežių ir kad bolše
vikų atsinešimas į Lenkus 
kasdien darosi nepakenčiames
nis. " A š nesuklysiu pasakęs ai-

Vienoje depešoje pažymima, 'vk i a i k f t d s u s i t a i k y m a s n ė r a 

įgalimas taip ilgai, kaip ilgai 
sinn-feineriai pageidaus Airių 

jog 1921 metų pradžioje rei
kia laukti didelių ir svarbių 
nuotikių Rusijos ir Lenkų pa-
rubežiais. 

Vokiečiai naeijonalistai sa
kosi turį prirodymų, kad kuo
met bolševikai pakelsią prieš 
Lenkus puolimą, tuomet inter
nuoti Vokietijoje Rusai pakil
sią ir Lenkus užpulsią iš už
pakalio. Sako, nuo to nuken-
tėsianti ir pati Vokietija. 

respublikos ir, nors kiekvie
nam atsitikime aš geisčiau vis
gi išnaudoti visokią galimybę 
garbingai ir konstitucijonaliai 
susitaikinti, negali but kelio 
taikon taip ilgai, Scaip ilgai 
sinn-feineriai mėgins išgaut su 
sitaikymą galvažudy bėmis ir 
kitokiais negalimais keliais. 

Išreiškia gailestį. 
"Vienatinis kelias taikon 

atsiras, kuomet siiHi-feknerių 
vadai pripažins tuos pamati-

Paryžius, Gr. 20. — Kaiku-'nius faktus. Šiandieninis jų 
riose Prancūzijos dalyse daug, nusistatymas Airiją veda vis 
prisnigta ir siaučia dideli šal-' arčiau" pragaišties. \ 
čiai. " A š gailuosi, kad tamsta 

INTERNUOJA SVETIMŠA
LIUS ŽYDUS. 

Vienna, (ir. 19. — Ungari-
jos* vyriausybės parėdymu čia 
ir visoj šalyj internuodami vi
si svetimšaliai Žydai su jų 
šeimynomis. 

PEKINĄ SUPURTĖ ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS. 

s k i n a s , Kinija, Gr. 19. — 
Ketvirtadienio vakare čia bu
vo žemės drebėjimas. Pada
ryta daug baimės gyvento
jams. 

PRANCŪZIJOJE DIDELI 
ŠALČIAI. 

galėtumėte uždaryti duris ge
rojo noro tarybai, kokia bu
vo pakviesta pradžioje šios 
korespondencijos.•' 

Praėjusi savaitė. 

Praėjusi savaitė Airijoje pa
sižymėjo kraujo praliejimu. Iš 
abiejų pusių atlikta užpuolimų 
ir žudymų. 

Ypač pasižymėjo militarinės 

triją ir pastatė šiandieninin 
padėjimam Reiškia, šiandie jų 
pareiga tą šalį palaikyti. Nes 
tai jų pačių padaras. Labda
ringu mas čia nieko jau negel
bės,. Kreditavimas maisto tu
rėjo savo dienas. Šiandie tas 
jau neatatinkamas darbas. 

"Negalimas daiktas, ilgiau 
Austrijai pirkti 70 nuoš. rei
kalingo maisto užrubežiuose ir 
mokėti už jį naujai išleistais 
Imperiniais pinigais. Austrijos 
krona šiandie turi labai mažą 
vertę. Praeitą Gegužes mėn. 
svarui sterlingų reikėjo 500 
kronų. Šiandie reikia jau 2,000 
kronų. Austrijos pinigų kur
sas turi but nustatytas stip-
rion vagon. Tas galima pada
ryti tik davus jai tinkamą pas 
kolą. 

Jam siūlyta valdžia. 

"Gal retai kam yra žinoma, 
kad per buvusius Austrijoje 
rinkimus nacijonalin seiman 
norėta man pavesti valdžios 
administracija. J ie matė bevil
tį šalies valdymą ir aiškų ban-
krutijimą. J ie suprato, kad 
Salzberg ir Tyrolius jau nus
prendę susijungti su Vokieti
ja. J ie žinojo, kad ir kitose 
provincijose Viennos autorite
tas neturi reikšmės. Tos pro
vincijos jaučiasi, kad jos gali 
gana gerai apsieiti ir vienos. 

Padėjimas aršesnis u i kitų. 

Chicagos Apskričio 
A. L. R. K. Federacijos Vakaras 

Sekmadienyje, 19 Gruodžio, l damos moteriškąsias roles. Y-
beveik visose Chicagos Lietu-1 pac sunki buvo ir gerai išpil-
vių kolionijose buvo surengia 
kokių sors pramogų, tečiaus 

dyta Rožės dalis. Ir Magdės 
rolė atlikta neblogiau. 

erti School Hali svetainė prie A. Petrulis, V. Stankus, S. 
kertės 48-tos ir Honore buvo šimulis ir N. N. savo roles at-
pilna žmonių. Pasivėlinusiems liko, kaip reikia. Visi artis

tai rengėsi sąžiningai ir mokė
jo roles kuogeriausiai. Visi ne
sijautė pašnibždėtojo įtekme. 
Tą nematomą * ir negirdimą, 
bet svarbią rolę pildė D. Šulc-
kaitė. ^ 

Negalima užtylėti ir auto
riaus. J i s parodė, kap ir ko
kiuose pavojuose dirbo kovo
tojai už Lietuvos spaudos lai
svę ir kaip jie džiaugėsi ją 
atgavę. Devynioliktojo šimt
mečio pabaigoje gražioji lite
ratūra grįžo prie tų dailės vei
kalų, kuriuose graži išvaizda 
tarnauja gražiam turiniui. 
44Sugrįžo' ' yra labai pasise
kęs tos rųšies dailės veikalė
lis. Kad artistai susilaukę 
Švedo grįžtant iš Siberijos už
traukė "kietuva, tėvyne mū
sų," žiūrėtojai sukilo kaip 
vienas žmogus. Pradžioje dai
navo tik artistai, bet ir pub
lika prisidėjo prie jų. 

V-

Muzikalė dalis. 

teko būti stati ei n s. . 
Vakaras susidėjo iš dviejų 

dalių: dramatiško keturių vei
ksmų vaizdelio "Sugr įžo ' ' ir 
muzi kalės dalies. Dramatiškų-
ją pusę atliko ketvirtoji Vy
čių kuopa. Nors senai žinojo
me, kad ji yra ir veikli ir tu
ri puikių artistiškų paliktų iš 
praeities pavyzdžių, bet žiū
rint į juds Josiant mintis ki
šosi savaimi, kad jie yra amt 
rubežiaus tarp artistų mėgė
jų ir artistų protesijonaių. 

Atsimenant tuos laikus, ka
da Lietuviai Lietuvoje buvo 
ujami, reikia džiaugtis tarp 
anų laikų ir dabarties* Tada 
mus miestuose teatrėlius len
kiškai lošdavo inteligentai, o 
rusiškus valdininkai bei ofi-
cierai. Sulyginus dabar lietu
viškąjį Chicagos mėgėjų teat
rą su anais lenkiškais ir ru
siškais yra aišku, kad mūsiš
kiai gereani turiniu ir atliki
mo artistiškumu. 

Natūraliai gabumai. 

Bemažko sunkiausia rolė bu
vo išdaviko Kristupo. Ją lošė 
p. J . Balsis ir puikiai lošė. J is 
išreiškė niekšo piktumą šni
pinėjant Lietuvos* laisvės ko
votojų darbus; jis neapsako
mai natūraliai parodė to niek
šo girtą begėdiškumą ir jo vė
lybą nebviltį iš gailesčio. 

Pranas Jenčius Jono Dič-
kaus rolėje parodė nepap
rastų gabumų. J ie tarsi nelošė, 
tik gyveno tais jausmais, ku
rie surašyti dramatiškame vai 
zdelije. J i s buvo natūraiis iš
reikšdamas piktumą, įtaręs sū
nų, kad įskundžia Lietuvos 

grumzdžią svetainę, kaip Sh<£ 
ool Hali. Publika, tiesa, apse> 
jo pavyzdingai ir rimtai, 
netikusios lubos balsą gn 
dyte gramzdino. Del tos lietu

v i škos nedrąsos mes vis dar 
nebeiname į gerąsias vidumie-
sčio svetaines. Jei jau tos ne
drąsos nusikratyti negalime, 
tai nors svetainę pasistatydin
kime, kuri tiktų mus artistų 
gabumams. 

Tų artistų turime tiek ir to
kių, kad džiaugsmas ima. Vie-
np gal jiems trųksta, tai tam-
tijero susiorganižavimo, kad 
susitarę visi vienu kartu galė
tų vienoje vietoje parodyti 
Lietuvių dainos ir muzikos jė
gą. Jei mųs veikėjai near- i 
tistai mokės, tai gal neužilgo 
susilauksime visos Chicagos 
Lietuvių artistų bendro vaka
ro, kuris užkovos mums nelie
tuviškos publikos širdis. 

^ 

GYNIMOSI KOMITETŲ 
DARBAS. 

Antroji vakaro pusė reikėtų 
aprašyti atskirame straipsnije. 
Jau nesykį teko girdėti pagi
nan t L. Sabonienę, bet išgirsti 
ją grojant yra daug maloniau 
negu girdėti jos garbintojus 
kalbant. Jos smuikas visai nė
ra medinis instrumentas. Kar
tais iš jo plaukia smarkus ir 
galingi veikėjo jausmai, kar
tais jauno išdykėlio juokas, 
kartais švelnus lakštingalo 
Čiulbėjimas, kartais pasišven-
tusio asmens malda. 

K. Sabonio instrumentas y-
ra jo gerklė. Gailėjomės Chi-
cagoje netekę švelnaus teno
ro J . Kudirkos. Bet gavome 
minkštai galingą, brandų ir 

veikėius Rusu žmvd*r«mS ii* v a i z d i n ^ $abomo bari ieną. venvfjuo rvusų zafnoaTaius, jis T. ., . . ** », ., 
J is ir atkartoja Ruso Čaikov
skio stebėtiną dainos nuosek-

Gresiant pavergimui iš Len
kų pusės, Lietuvos piliečiai 
sujudo ir visur valsčiuose ir 
net kaimuose kuria gynimosi 
komitetus. 

Visur, kur tik pažvelgsi, or
ganizuojasi vyrai ir jaunimas, 

( kas į šaulių būrius, kas stoja 
karuomenėn. 

Ęet kaip šauliams, taip ka-
ruomenei reikia ginklų, arba, 
kitaie žodžiais tariant, reikia 
pinigų tiems ginklams įsigyti. 

Lietuvos valdžia užtraukia 
nepaprastą vidaus , paskolą 

(krašto gynimo reikalams. 
Todėl kiekvieno Lietuvos 

(•piliečio šventoji pareiga rem
ti paskolą. Nes ji reikalinga 
valdžiai įsigyti ginklus. — 
Lietuva. 

a 

policijos puolimais namų ir | finansinis padėjimas bene ą r | 
kratomis. Neapsieita be teroro,' tik nearšesnis už Austrijos. 

Vyriausias Anglų armijos "Tiesa, bet tos kitos šalys 
vadas Airijoje, gen. MacRe- neperka iš kitur keturių pen-
ady paskelbė karo padėties {ktadalių maisto ir žaliosios 

stebėtinai gražiai dalyvavo 
svečių prašnekėsije tam sūnui 
parvažiuojant iš šliubo. 

Matant juodu su Bakuč ru~) 
kant lietuviškas pypkes niekas 
nebūtų sakęs, kad juodu nė
rė tikri Lietuvos seniai, ūki
ninkas ir dailidė. Dailidės, pro 
tingo, bet nemokyto darbinin
ko, rolę vaizdino J . R. Macas. 

Nei atydžiausias žiūrėtojas 
jo lošime nebūtų pastebėjęs 
klaidos. 

Sunkesnėsės rolės buvo dar 
šitos: Dičkų^Raulo, Švedo, ir 
Rufino. Antanas Petrulis Rau-
Jo rolę atliko suprasdamas ir 
atjausdamas. Rufino rolei ga
lima prikišti tiek, ^ kad artis
to balsas negarsus, bet tai ne 

Rasi, kas pasakytų, kad jo kaltė. Svetainė taip gram
do /Jo* ;* L-;*^ S-J;™ ir«;~tZ( |^ k a jp t j j c ^ajj ^ ^ y j u o . 

delis Švedo rolėn įdėjo visą 
majestotišką rimtybe žmogaus 
vadovaujančio tautos kovai už 
laisve. 

esama dar ir kitų šalių, kaip 
tai Ungarija ir Lenkija, kurių 

cirkuliorių. Jame nurodo ka
ruomenės pareigas. Pažada, 
kad karuomenė visomis prie
monėmis bus paremiama visuo 
se legaliuose žygiuose. 

medžiagos. Jų pinigų vertės 
nupuolimas yra dirbtinis. Jos 
turi Vilties ateityje. Kad tuo 
tarpu Austrija to visa netu
r i . v 

Vasiliunaitė pasirodė gabios 
[ir rūpestingos artistės^ atlik-

lią galybę. Jo daina, tarsi, 
ne iš garsų. Klausant jaučia
si neapribotų laukų plotai, u-
pės, rami gelmė ir akmeninio 
kranto plika viršūnė. 

Vakaro vainikas. y 

% Moterų rolės. 

Reikia pagirti T. Naumai-
tę, kad Petrienės rolę puikiai 
atliko. A. Alaburdaitė ir V. Įnienės ir Sabonio ėmė lyg nėra 

Vakaro vainikas buvo U. 
Babickaitė. Apie ją Cnicagos 
Lietuviams nereikia daug pa
sakoti. J i nuoširdžiai ir su
maningai darbuojasi keldama 
augštyn mųs dailę. Jos balsas 
stiprus ir puikiai išlavintas. 
Jame dramatizmo visur pilna, 
ir tai sveiko, naturalio drama
tizmo. Kas yra matęs garsią 
Sarą Bernhard lošiant, tam 
ji prisimena žiūrint į Babic-
kaitę. Jiedvi turi bendrų ypa
tybių. Neabejotisas jųdviejų 
skirtumas yra tame, kad Sara 
Bernhard yra sena, o Babic
kaitė jauna. Mųs teatrui ji 
jau padarė ir padarys daug 
naudos. 

Reikalinga nuosava svetainė. 
Klausant Babickaitės, Sabo-

DIDELIS GAISRAS. 

New Orleans, Gr. 19. — Už 
keletos mylių nuo čia Šalę in-
dustrijaiio perkaso gaisras pa
kilo Johncke sausuose dokuo
se. Apdegę gerokai keturi gar
laiviai. 

Pačiuose dokuose padarytai 
2 milijonu dol. nuostolių. Gi 
laivuose — apie 200 tukstan-
v • 

cių. 

HARDING TARĖSI SU 
BRYANU. 

NJlarion, O., Gr. 18. — Vakar 
čia su prezidentu-elektu sena
torium Harding turėjo konfe
renciją žinoma* Bryan, buvęs 
kituomet prezidento Wilsono 
kabinete valstybės sekreto
rius. ^ 

Matyt, kalbėtasi klausime 
taikos sutarties su Vokietija 
ir Tautų Sąjungos. 

mus jausmas, kad toki artis-
[tai savo talentą neša į taip 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

PINIGU BURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Gruodžio 
18 buvo tokia pagal Merchants Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui 
Prancūzijos šimtui frankų 

(Italijos šimtui lirų 
Vokietijos šSmtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų 
Lenkijos šimtui markių 

5 | _ 

140 
1.40 
.17 
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DRAUGAS 
Antradieni*, Oruod. 21d . , 1920 Antradi 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną Išskyras nedėldlonius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHIOAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Metų , . 4.00 

StJV. VALST. 
Metams $0.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
n e n u o N a u j ų M e t ų . N o r i n t p e r m a i 
nyt i a d r e s ą v i s a d a r e i k i a pr i s iųs t i ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar esprese "Mo-
ney Ortler" arba įdedant pinigus ] 
registruotą laišką. 

" D R A U G A S ' ' PUBL. 0 0 . 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

Nėra Susiklausymo. 
Suv. Valstijų kapi tal is tai vi

sais laikais sugyvena santar
vėje darbininkų klausime. J ie 
stoja visi už vieną, vienas už 
visus. J i e , t u r i savitarpes są
jungas, kurių suvažiavimuose 
apgalvojami darbininkams vi
sokie suvaržymai, kova prieš 
u n i j a s . 

Bet pasi taiko klausimų, del 

Pas Lietuvos Vyskupus. 
Turėjęs progos šią vasarą 

a t lankyt i Lietuvos vyskupus, 
jaučiu ne vienam Lietuviui su
teiksiąs malonumą paduoda
mas viešai atsi lankymo apra
šymą. 

Visų p i rma turė jau malonu
me, pamaty t i J o Augštą Malo
nybę Seinų vyskupą Antaną 

kurių pasiskirsto kapitalistų Karosą. Lenkai , užėmę Seinus 

Mažosios Lietuves 
Vargai. 

Pastarais ia is laikais patal
pinome porą pranešimų iš 
brangiausios mųs tėvynės da
lies, iš Mažosios Lietuvos. 
Nors j i tiek nevargsta kiek 
Lenkų įnyniojamoji Vilniaus 
žemė, bet Klaipėdos kraštas 
mums mylimas dėlto, kad pen
kis šimtus metų išvargo po 
Vokiečiais i r savo lietuvišku
mo neprastojo. 

Klaipėdiškis, kuris apie to 
krašto vargus mums praneša, 
yra ta rp geriausių jo ir visos 
Lietuvos sūnų. J i s jau seniai 
kovoja už to krašto lietuvybę 
ir daug gavo kentėti. 

Vietomis jis kalt ina i r Lie
tuvos valdžią, kad pemmžai 
pri tar ia Klaipėdiškiams. Mes 
tų nusiskundimų neišbraukė
me dėlto, kad jų autorius yra 
didis tėvynainis. Bet mums ro
dosi, kad Lietuvos valdžia 
daugelyje atvejų kitaip nega
lėjo apsieiti. J u k žinia, kad' 
Klaipėdos kraštą kol kas val
do Prancūzai ir Vokiečiai. 
Abejiem Lietuvos nauda neru
pi. Abeji mėgsta pasipelnyti 
Lietuvos nauda; dar labiau pa
sipelnyti Lietuvos valdžios ge
ra širdim. 

J u k žinia, kad vienų tik li
nų 1919 metais Klaipėdos 
kraštas peršmugeliavo per sa
ve iš Lietuvos į Olandiją už 
vienuolika milijonų dolierių. 
Skai tant išvežamojo muito tik 
penkis nuošimčius, išeina, kad 
dėlto Lietuvos iždui pasidarė 
nuostolių 550,000 dolierių, ar
ba netoli 40 milijonų auksinų. 
Je igu Klaipėdos krašte susi
darytų valdžia iš Lietuvių, tai 
ji sustabdytų šmugelnmkus-
čiulpiančius Lietuvos syvus. 
Je i Lietuvos valdžiai ir prisi
eitų kovoti su šmugelninkais, 
tai ta kova eitų pietinėmis ir 
vakarinėmis Klaipėdos krašto 
ribomis. 

Bet dabar nei p. Ordy nei 
kiti jo valdžios pagelbininkai 
visai negina Lietuvą nuo t a r p 
tautinių šmugelninkų nesąži
ningai išnaudojančių ją. Todėl 
Lietuvai prisieina apsigynimo 
liniją s tatyt i vakarinėje ir 
šiaurinėje Klaipėdos krašto 
sienoje. Laimi gaila, kad bran
gieji broliai, Mažosios Lietu
vos gyventojai, lieka anapus 
tos sienos. Bet ui tatai kalta 
yra ne mųs valdžia, nei Klai
pėdos krašto gyventojai, o tik
tai ta nelemtoji Paryžiaus po
litika, kuri kankina mus žmo
nes kas žin kokiems tikslams. 

nuomonės. P raga i š t a reikalin
gas jiems susiklausymas. 

Kongrese svarstomas ateivi-
ja i suvaržyti įs tatymo projek
tas. Žemesnysis kongreso bu
tas tą projektą j au priėmė. 
J u o norima uždraust i keturio
likai mėnesių ateiviją iš Eu
ropos. 

Projektas in-duotas senatui. 
Pareina žinių, kad senatas ne
prielankiai atsineša j tą pro
jektą. I r , sakoma, jis jį atme-
siąs. 

I r jei ištikrųjų ta ip turės 
įvykti, bus aišku, kad kapita
listai bus pasidalinę į dvi sau 
priešingi srovi. 

Amerikos Darbo Federaci
jos vykdomosios valdybos na
riai senai varo smarkią pro
pagandą prieš ateiviją. J i e 
nuomoniauja, kad kuomet at-
eivystė Europos darbininkams 
luis suvaržyta, tuomet čia lab-
jaus sustiprės gyvuojančios 
darbininkų organizacijos. Iš
kovos geresnes sau darbo są
lygas, nes nebus kam užimti 
jų vietos. Tuomet ir jiems pa
tiems bus gera. 

Tokiems siekimams, supran
tama, yra priešingi kapitalis
tai, kuriems organizuotas dar
bas atsivaizdma kaipir koks 
siaubūnas su keliomis galvo
mis. Tr jie pageidauja, kad at-
cUiįibaebutų nei varžoma, nei 
sulaikoma. 

Taip buvo visais laikais. Bet 
šiandie jų ta santarvė suskilo. 
Atsirado šovinistų patrijotų. 
Šitie ėmė baisiai neapkęsti at
eivių, kurie čia gyvendami lai
kosi atsineštų iš Europos savo 
tautinių papročių. Taippat jie 
bijosi, kad su laiku skaitlingi 
ateiviai čia neįsigalėtų ir ne-
paveržtų iš jų inicijativos ša
lies patvarkyme. Dar bijosi ra
dikalų užplūdimo. Todėl jie 
pasiryžta pašvęsti kadi r dalį 
savo turtų, bi tik suvaržyti at
eiviją. 

Kaip vieni, taip kiti tur i in-
takos kongrese. Tad ateiviją 
uždrasti projektas ir svyruoja 
į šalis. Todėl šiandie vieni ka
pitalistų laikraščiai tą projek
tą remia, kiti gi a rba peikia 
arba tiesiog ignoruoja. 

Šioj šalyj yra užtektinai vie
tos dar daugeliui milijonų 
žmonių. Kai-kuriose valstijose 
milžiiniški gražios, derlingos 
žemės plotai pudymauja. Ro
dos, jie tik šaukiasi patvarios 
žemdirbio rankos, kad paskui 
galėtų išduoti vaisius ir anais 
pasotinti kadir viso pasaulio 
žmonija. 

Kur suįra susiklausymas, te
nai nepasiekiamas nei vienu, 
nei kitų pageidautinas tikslas. 
Dviejų kivirčais dažnai nau
dojasi trečias. Gal iš to pelnys 
ir tie Europos žmonės, kurie 
nori Waghingtono žemėje ra-
Ai laisvės ir laimės. 

vyskupą išvarė iš Seinų mie 
sto, t ikėdamiesi, k a d vyskupas 
pervažiuos į Lietuvių pusę ; te-
čiaus vyskupas jautė , kad jis 
negali pal ikt i žymią lietuviš
kai kalbančią vyskupijos dalį 
Lenkų priespaudai i r todėl tik 
persikėlė į kitą parapiją, bu 
tent, Punską, ir čionai kentė 
Lenkų persekiojimus iki galui, 
t. y. iki koliai Lietuvių karuo-
menė nepaėmė Punsko. Tuo
met vyskupas persikėlė į Mari
jampolę, kame ir man j is teko 
sueiti. Vyskupas atrodo gan 
silpnas senelis, darbų be> var
gų p i rm laiko nunokintas , 
ūgio žemoko, bet akys spindi 
malonumu bei pasirįžLmu. Man 
išreiškus sąjausmą dėlei jo at
keltų kančių nuo Lenkų, vy
skupėlis ( ta ip jį plačiai vadi
nama) reiškiai a t sakė : 

— "Ką-g i darysi , visiems 
mums reikėjo ken t ė t i . " 

Vyskupas įdomavo Lietuvių 
darbuote Amerikoje i r ypač 
savo vyskupijos kunigais A 
merikoje. Atjaučia senelis, kad 
Amerikos kunigai sunkiai dir
ba, ir kad daug Bažnyčiai ir 
tautai pasidarbavo, ir kad jie 
sugrįžę Lietuvon dideliai butų 
naudingi. Vis-gi vyskupas Ka
rosas nemano atšaukt i savo 
kunigų, kadangi mato, kaip 
dideliai dar jie yra reikalingi 
Amerikoje, kame savų (Ame
rikoje šventintų) kunigų dar 
t rūks ta keletose vyskupijose. 

Man užklausus, a r vyskupas 
nemalonėtų kokį žodį perduoti 
amerikiečiams, J o Augštoji 
Malonybė išlėto, apgalvoda
mas kožną žodį pasakė: 

— "Pasve ik ink i te nuo ma
nęs brolius kunigus. Pasvei
kinkite visus žmones. '• 

Man išvažiuojant iš Lietu
vos (Spalio mėnesyje), vysku
pas dirmavojo Šakių, Mari
jampolės ir Vilkaviškio ap
skrityje. 

Ant ras iš eilės, man teko 
aplankyti J o Malonybė Vil
niaus vyskupas Ju rg i s Matu-
levičius-Matulaitis. 

Daug malonaus galima iš
girsti apie Vilniaus vyskupą. 
Visi jį gerbia, kaipo moksli
ninką, didelės išminties, kil
nios doros, dievotą vyskupą. 
Lietuviai-gi dar jį myli kaipo 
t ikrą Lietuvį. Seniai j au len-
kizmu suteršta ,musų sostinė 
buvo turėjus savą, Lietuvi vy
skupą, todelei sulaukę vysku
po Matulaičio Lietuviai di
džiuojasi ir džiaugiasi. I r aš, 
a t lankydamas Vilnių negalė
jau neat lankyt i Vilniaus vy

skupo Matulaičio. Gražaus su
dėjimo, malonus, d a r tv i r tas i r 
tėviškos širdies j is yra . I r pir
mą kar tą t ik at lankant , tečiaus 
labai jauku. Dideliai i r plačiai 
j isai žiuri į Lietuvos ateitį i r į 
Lietuvių tautos veikimą. Bėga 
lo j a m rupi , k a d mūsų t au ta 
eitų t ikru, teisingu i r tv i r tu 
keliu. Neužmiršta j is nei A-
merikos Lietuvių. Su malonu
mu priminė savo kelionę po 
Ameriką, apgailestavo, k a d ji 
buvo t rumpa i r neatmeta min
ties da r kar tą a t lankyt i Ame
rikos Lietuvius. Tėvų Marijo
nų, bei Šv. Kazimiero Seserų 
darbuotė t iek Amerikoje, tiek 
Lietuvoje j am a r t i prie širdies. 

Atsiskir iant , j is vieną pra
šymą įdavė parvežt i ameri
kiečiams. Š ta i jo žodžiai: 

— "Pagelbėki te , jus, ameri
kiečiai, mūsų jauniems kuni
gams išeiti augštesnius mok
slus Europos universitetuose. 
Mūsų pinigais, atsižvelgiant į 
nupuolusį Vokiečių markių 
kursą, tas jiems negalima at
siekti. Je igu jus reguleriai pri-
siųstumėte jiems šv. Mišių sti
pendijų iš Amerikos, ta i to 
jiems užtektų. ' ? 

Pasarga. Kunigai a r šiaip
jau norintieji pagelbėti Mišių 
stipendijomis augštus mokslus 
einančius Lietuvos kunigus, 
jei nežino tų kunigų adresų, 
gali siųsti per Vilniaus vysku
pą Matulaitį. Be abejo, ir kuni 
gas P. Bučys tame patarpinin
kautų, gi jeigu k a m parankiau 
gali siųsti i r per mane. Ka ip 
plačiai-gi pagelba reikalinga, 
parodo, kad ir tas, jog vien 
tik Ryme art i dešimties Lie
tuvių kunigų mokinasi. 

meile jis ir kvėpuoja. Apgai- j p 5 » 
lestauja mūsų netaktus , klai
das ir uoliai remia kiekvienas 
geras pastangas. 

Šv. Kazimiero Seserys jau 
tuomet buvo apsigyvenusios 
Pažaisliuose Kamenduliuose. 
Džiaugiasi, k a d Amerikos Lie
tuviai tokią naudingą įstaigą 
—vienuolyną,—įkūrė i r labai 
buvo patenkintas Seserų par
važiavimu j Lietuvą^ t ik rūpė
jo jam, kad galėtų joms tin
kamą kapelioną parūpint i (bu
vo kviečiamas kun. V. Dargis , 
buvęs amerikietis) ir kad Se
serys reikalingą pagelbą gau
tų, idant galėtų Pažaislius su
tvarkyt i . 

Užklaustas, a r neperduotų 
kokio žodžio Amerikos Lietu
viams, vyskupas Kar i s gyvai 
a t sakė : 

— " T a i p , žodį didelio dė
kingumo! Dideliai, jus, ameri
kiečiai, mus pagelbėjote. šelpi
me karo nukentėjusių ir kar
štai remdami Lietuvos laisvę. 
Ne viena valanda mums butų 
buvus begalo tamsi, jeigu ne 
jus , amerikiečiai. Taip , tėvynė 
jumis labai dėk inga . ' ' 

Kadangi Tautos Fondas bu
vo siuntęs pinigų ir per vy
skupą Karį , todelei vyskupas 
atsinešė storoką knygą, kurio
je buvo skrupulėtingai veda
mos atskaitos jo pri imtų aukų. 
Taippat vyskupas parodė ori
ginalus kelių laiškų, sykiu pri
siųstų su aukomis. Lengva bu
vo galima įsitikinti , ka ip yra 
išmintinga i r saugu siųsti au
kas per vyskupą. 

I r grįžau į Ameriką pilnas 
pagarbos ir meilės tėvynės vy
skupams, kurie ta ip uoliai sė
ja Kris taus- sėklą ir atvirai , 
karš ta i darbuojasi nepriklau
somai Lietuvai. 

Kun. Jonas J. Jakaitis. 
— — — — — — — T " ^ — ^ ' • W "' 
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VAIKUČIAMS KALĖDŲ 
DOVANELES 

Bedėjau* Stainelė No. 1 $3- 2 5 

Betlejaus Stainelė No. 2 . . . \ . . \ 2.25 
Betlejaus Stainelė No. 3 1 2 5 

Santa Claus ^ c -
Tai yra gražios pastatomos stainelės, neperdidelės, pana

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* 

Serija 114 parsiduoda po 
Serija 117 parsiduoda po 
Serija 118 parsiduoda po . 
Serija 121 parsiduoda po 
Serija 124 parsiduoda po . 
Serija 125 parsiduoda po 
Serija 126 parsiduoda po 

. . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

$1.00 
1.00 
50c. 
60c. 
1.50 
1.25 
70c. 

Serija 148 parsiduoda po „ 1.25 
X.\JV7 . . . . . . . . . . . . Serija 108 parsiduoda po . 

Vieni šių paveikslėlių didumo 3x2, kiti 3į£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. 

Adresuokite: 

" D R / U G A S " PUBL. CO. 
2334 South Oakley Avenue Chicago. Illinois. 

S GRAŽI, PATRIJOTIŠKA IR NAUDINGA 

KALĖDOMS 

PIRKITE KARO TAUPYMO 
Ž B N K L B U U S (W. S. S.). 

Yra ir Tokių Žmo
nių. 

Chicagoje mirė senyva be
vaikė našlė kažkokia Porter . 
Nebūta visai vargdienės. Mir
dama paliko 8,000 dolierių. 
Padary tu formaliai raštu j inai 
tuos -pinigus paliko k i ta i naš
lei, kurios namuose ilgas lai
kas gyveno. Bet tuos tukstan-

J o Augštą Malonybę Kau
no vyskupą Pranciškų Kare-
vičių-Karį norėjau pamatyt i 
pradžioje vasaros, bet kadan
gi j is vasarą važinėjo į užsie
nį, gi sugrįžęs dirmavojo, tai
gi vos prieš patį išvažiavimą 
iš Lietuvos (Spalio pabaigoje) 
tegalėjau jį a t lankyt i . 

Lietuvos valstijos atgimi
mas y ra dideliai surištas su 
vyskupo Kar io bijografija. 
Tai j is rėmė nedrąsius žing
snius pirmų mūsų valdininkų, 
tai j is savo galingu žodžiu 
naikino tamsius debesius abe
jojančių širdyse, tai po jo va
dovybe inusų liaudis parėmė 
susitvėrusią Pirmąją Tarybą, 
neprigulmingos Lietuvos val
džią. J i sa i , rodos, pr isaikdino 
ir pirmąjį Lietuvos respubli
kos prezidentą Antaną Smeto
ną. I r vyskupui Karu i tegirdi
mas Lietuvoje t ik pagarbos, 
dėkingumo žodis. 

Iš pažiūros, augštokas ir dar 
tv i r tas atrodo. Amerikos Lie
tuvių veikime j is plačiai pa
informuotas. Mūsų amerikie
čių vadus net vardais minėjo. 
Tai idealus žmogus. "Dievas 
ir T ė v y n ė , " tai jo širdies at-
spindis. Bažnyčios ir Tėvynės 

GRAND RAPIDS'O LIETU
VIAMS. 

JUOZAPAS MARGELIS 
' ' Draugo'' Agentas persikėlė 

| naują vietą 509 W. Leonard St. 
N. W. Ten jis turi krautuvę su 

| įvairiais daiktais. Patarnauja ga
vime šipkorčlų ir siuntime pinigų 
į Lietuvą. 

Pa» jį galima gauti pirkti mal
daknygių, užsiprenumeruoti 
"Draugą*' ir kitokius reikalus 
atlikti. 

• • 
- • • 

D a r b i n i n k o D r a u g a s 

VaizbaienkiiR užr«g. S. V. P*t. Ofi*w. 

(iarsos per daugiau kaip 
50 metų. 

Tžmyk Įkaro (Ancbor) Vuizba/euklf 

- « 
Tel. Randolph 2898 

A. A. aLAlviij 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestjj 
ASSOCIATION BLDG. . 

19 So. L* Salle St. 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 

Punedėliais iki 8 vakarą 
Nedėliomis ofisas uždarytas. 

i . . . . . . » . . . . . « » i . . . . . . . » . f t 

čius paliko ne jos naudai , be t ' sveika butų perėjusi per varg-
mažo šuniuko užlaikymui. 

Pal ikimo rašte mirusioji pa
žymėjo, kad tasai jos šunytis 
kasdien butų maudomas, šva
riai užlaikomas, skaniu mai
stu ėdinamas ir kas nakt is šil
tai lovoj paguldomas. 

Aštuoni tūkstančiai dolierių 
šuniuko užlaikymui! Tokius 
daiktus gali at l ikt i tik nesvei
ko proto žmogus. * 

Nes su tyru pro tu žmogus 
pirmiau butų pagalvojęs, ' ar 
gerai darąs pašvęzdamas savo 
turtą bala žino kokiems ga
lams. 

J e i toji moteriškė būdama 

dienių žmonių grinčias, j inai 
butų a t radusi daug vietos, kur 
tuos savo pinigus padėti ir ko
kiems t ikslams juos palikti . 
Šimtai vargdienių šiandie už 
ją butų maldingai atsidusę. 

Bet j i to nepadarė. Gi jei ir 
buvo padariusi , jos širdis bu
vo apaugusi cinizmo kevalu. 
J a i žmogus buvo lygus gyvu
liui, o ga l da r ir žemesnis už 
pastarąjį. 

Nemažai y ra žmonių pasau
lyj, kurie tik išviršaus yra 
žmonėmis. J ų širdyse tur i vie
tas šunes, katės i r šikšnospar
niai. 

. » » » » - » . m m m, m p m m m m m m m m %t K — 
f DR. G. M, GLASER 

Praktikuoja 29 metai 
Ofisas 8149 8o. Morgan St. 

Kertė 82-ro St., Chicago, DJ. 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, .taipgi chro
niškų ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryt© 
iki 8 po pietų, nuo 6 lkl 8 •alan-
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 lkl i po piet 
Telefonas Tardė *8T 

} g . — - . - , , - - - • 

l 

Kiekvieno Lietuvio stuboje sienos turėtų būti papuošta su Lietu
vos Respublikos ženklu—žirgvaikiu. Sis ėirgvaikis yra padarytas iš 
gipso, didumo dviejų pėdų. Kaiiuis:—Baltos spalvos $4.00, bron
zuotas $5.00. Atvirutės to paties veikalo tuzinas 30c. Šimtas už $2.00. 

Taip-gi yra padarytos stovylėlės Keistučio ir Birutės iš gipso, 9 
coliai augšeio. Kaina:—Baltos spalvos už porą $2.50. Bronzuotos už 
porą $2.84. 

Pasinaudokite proga. Nedaug yra jų padaryta. Agentams duo
siu gerą nuošimtį. Siųskite užsakymus su pinigais tiesiai prie manęs. 

Skulptorius VLADAS UNDARAS, 
3249 So. Halsted Street Chicago, Illinois 
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MES GALIME GAUTI PILNĄ SUMA Už JUSU 

LIBERTY B0NDSUS 
Je igu J u s tur i te Liber ty Bondsus ir nori te 
juos išmainyti ant pinigų, ta i parašyki te 
mums kiek turi te , kokie bondsai. Mes gausime 
tiek kiek jus užmokėjote. Rašyki te šiuo an t rašu 

Baltic States Deveiopment Corporation 
35 South Dearborn Str., Chicago, Illinois. 

_ • , ' = r = 
SŽgSsžgrig^srž-S^fc': 

n DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

[4729 So. Ashland Avenue 
SpeclJaUatas 

D4IO V Ų, MOTERŲ ir VYRŲ UGŲ 

Valandoj nuo 10 Iki 12 išryto; nuo 
1 iki I po pietų; nuo 7 lkl 8:10 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 
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NEPAPRASTA PROGA | 
Mes esame priversti atiduoti už Storage Charges E 

Dvidešimts mūsų augščiausios rųšies Victorolas vertas E 
iki $300.00 už taip žema kaina kaip $35.00, ir dar E 
duosime dykai 12 pasirinkimui rekordų ir 200 adatų. E 
Dauguma iš tu mašinų yra naujos ir garantuotos ant E 
Dešimts metų. Norint žinoti geruma, reikia jas ma- E 
tyti. Nepraleiskite šios progos jų nematė, nes tikrai E 
gailėkitės, nes tai gal vienas tokis atsitikimas gy- § 
venime. Atsiminkite tiktai $35.00 už augštos rųšies = 
kvarantuota Victorolą. Mes taippat turime parduoti E 
Dešimts tikros skuros tapestry Parlor Setus, šie se- t 
tai yra nauji ir naujausios mados. Mes parduosime E 
juos už pirma pasiulijimą, nežiūrint koke jis butų, E 
nes mums vieta yra reikalinga. Jums apsimokės at- 5 

E Tiktai $35.00 v a ž iu° t i nežiūrint kur Jus gyvenate. Pristatymas Dy- E 
kai, mieste ir apielinkėj, taip-pat siunčiame C. O. D. = 

Atdara kasdiena iki 9 vai. vakare. Nedėldiomis nuo 6 15 ryto lkl i E 
po pietų. Liberty Bondsus priimame. . g 

= NATIONAL STORAGE CO. 2028 S. Ashland Ave. Oor. 21-th St. -
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Storage Kaina 

t 
- i J T » i," 

^M^J&^SM >••,ig. ; •SeWi7a5'S ,gfi,B 
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SHEI 

Liet. Rau 
rius tikrai 
boygano Lii 
vyne shebo} 
n e s i g a i l ė j o i 

rie gina Lie 
t inęs vietas 
listų. 

Žeaniau 1 
tojo. 

Po $5: A 
B. Lenką 
Po $2: J . 

norą, S. Bi 
Noravieiiė, 
Rėklaitis. 

P. Bubiii; 
Po $1 : J 

eienė, O. A 
trevicia, A. 
vičia, J . Al 
eia, K. Ar 
činskas, J. 
Bartuška, ^ 
nienė, L. Bi 
Bagdonhitė, 
Berekevičiei 
Bubnis, P. 
kas, J. Baw 
A. Bartkus, 
šaitis. A. I 
Brusokienė, 
tie, V. Cika 
Čižauckaitė, 
kevičienė, J 
kaa, V. Benį 
Čižauckicuė 
M. Cikaniej 
žauskas. K. 
kienė, P . O 
K. Oinelkm 
žauekienė, 1 
da. M. Dvj 
J . Dvylaiti 
Dedėnas, J . 
T. Grigaliui 
Galgijonaiti 
Geneiųvienė 
Juškevičia. 
nauskieuė, , 
eys, J . Jeni 
M. Ivašaucl 
Jankauskas. 
nelienė, V. 
Jankauskas, 
sinskas, M. < 
zas, J. Kuzi 
nė, A. Krun 

A. Kaeeviči 
Karčiauskas 
Klesevičiay 
Kupraitienė 

i Kiseliauskas 
Krikščiūnas 

\ Kaltauska^, 
bokas, J . Ki 
nė, J . Krul 
K. Lukšis, 
Liuss, O. I 
B. Liudavič 
Masą i te. J . 
vičia, O. Mi 
nė, V. Mik 
M. Navicki 
Pečkig, J. P 
J . Prekait i 
ranckevičia. 
kus, O. Pai
nė, J . Rak 
Rutkauskiei 
Stauskas. J 
čia. L. Šidl 
Šalvaitis, B 
J. Savickas. 

į J . Slipikas 
Šiugžda, J. 
nė. H. Štai 
čienė, O. 6 
P. Stepana 
B. Stražia, 1 
ninas. J. Š 
Tarcijonas, 
lentaitė, A. 
J. Vaišvila, 
verienė, A. 
J. ValiiičiuJ 

. Žalys, J 
Žvinakis. 
Draugijas 

ja $5.00. M 
$.3.00, Drai 
vakarienę * 
Vyčiu 51 kj 
$20.00. 

Viso iki 
$331.34 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
«fc*X "•-»«-

SHEBOYGAN, WIS. 

Liet. Raud. Kryž. Rėm. 27 sky
rius tikrai pasidarbavo tarpe She-
boygano Lietuvių, o mylintieji tė
vynę sheboygameeiai atjautė tų ir 
nesigailėjo aukų mųs broliams, ku
rie gina Lietuvos laisvę, mūsų gim
tines vietas nuo Lenkų imperija-
listų. 

Žemiau pažymėta kas kiek au
kojo. 

Po $5 : A. Grybas, V. Ragaišis. 
B. Lenkauekas $3. 
Po $2: J . Bubnys, kun. V. Dau

nora, S. Brasaitis, J . Šukius, M. 
Noruvienė, J . Lementa vicia, S. 
Rėklaitis. 

P . Bubnis $1.50. 
Po $ 1 : J . Ažukas, D. Adomavi

čienė, O. Aldakauekienė, J . Aus-
trevieia, A. Astramskis, J . Adoma-
vieia, J . Abromaitis, A. Arbatavi-
eia, K. Arbatavieienė, V. Abra-
einskas, J . Byla, L. Beniunis, P. 
Bartuška, V. Belekevičia, A. Bub-
nienė, L. Buivydą, A. Buivydą, O. 

i^ Bagdonrutė, M. Banevičienė, M. 
Berekevieienė, A. Balnaitienė, J . 

t Bubnis, P . Bartkųvienė, J . Bieli ti
kas, J . Basevičia, A. Baranauskas, 
A. Bartkus. J . Buikus, F . Baltru
šaitis, A. Brusoka, J . Biškas, M. 
Brusokienė, A. Bubnys, D. Buzai^ 
tig, V. Cikanienė, K. Cinelienė, O. 
Čižauekaitė, P. Bielskas. A. Brle-
kevieienė. A. Bartauskas r J . Bro
kas, V. Bendoraitis, J . Būdžius. M. 
Čižauekienė, J . Cikana, J . Cikana. 
M. Cikanienė. A. Cinelis, A. Bi
zauskas, K. Bizauskas, M. Cižaus-
kienė, P . Čeginskas, F . Cižauskas, 

* 

• 

Mums Centras buvo paskyręs 
surinkti $300.00, bet surinkom kur 
kas daugiau. Sheboyganiečiai pri-
jaueia Lietuvai. 

Susirinkime nutarta surengti va
karą su programa Gruodžio 31 d., 
t. y. laukiant Naujų Metų. 

Reikia tikėtis, kad She boygano 
Lietuviai nepraleis to vakaro, bet 
visi atsilankys. Laukdami Naujų 
Metų ir tėvynei suteiksim pagelbą. 
Visi dirbkim, jei norime Lietuvai 
laisvės. 

Pinigai pasiųsti šiaip: j Lietuvą 
Jo Mal. vyskupui Karevičiui 
$70.00, 3600 auksinų per Lietuvos 
Misiją L. Raud. Kryžiui ir $230.00 
kun. J . Petraičiui, L. R. Kr. Rėm. 
pirm. $31.34 liko pas mane. Vė
liaus pasiųsiu ir tuos. 

Šįmet mūsų 27 skyrius narių 
turi 197, reiškia 67 nariais dau
giau negu praeitą metą. Kurie ėjo 
per namus, matyt darbavosi ir to
dėl 27 skyrius širdingai ačiuoja 
visiems, kurie rinko aukas. Ačiū 
ir tiems, kurie prisidėjo savo auka 
prie rėmimo tėvynės reikalų. Ku
rie dar neaukojot, nepamirškit 
mųs brolių, Lietuvos kareivių, nes 
matom iš laikraščių, kad jie ten 
šaltį ir vargą kenčia. Mes, Dievui 
dėkui, esam pavalgę ir šiltai apsi
rėdę. 

Tat aukokim L. Raud. Kryžiui, 
taip-gi nepamirškim nusipirkti ir 
L. L. P . boną. Pirkim visi ir kitus 
raginkim, kad pirktų. Bukim agi
tatoriais, užsidegkim tėvynės mei
le ir visi darban. 

Iš mūsų skyrio 21 narys įsirašė 
ii- Amerikos Raud. Krvžiun. 

K. Oineliutė, A. Cižauskas, M. fv j Jei tame paskelbime kurio bus 
žauekienė, A. Dedėnas. J . Daugir
da, M. Dvylaitienė, F . Daugirda. 
J . Dvylaitis, A. Drasutienė, F . 
Dedėnas, J . Ermalas, J. Galgenas, 
T. Grigaliūnas, O. Gelburdienė, J . 
Gal^ijonaitis, K. Geneliunas, O. 
Genčiuvienė, įH. Jesinskienė, J . 
Juškevičia. A. Jaudegiutė, A. Iva
nauskienė, J . Jekenevieia, J . -Jo 
eys, J . Jeneekas, M. Jekenevieia, 
M. Ivašauckas, J . Ivanauskas. K. 
Jankauskas, A. Juknelis, J . Juk-
oelienė, V. Jaudegis, K. Jutis. S. 
Jankauskas. F . Jasinskas, F. Ja-
sinskas, M. Jaudegienė, K. Karka-
zas, J . Kuzmaitis, M. Kiseliauskie-
nė, A. Krumlevičia, J . Kričenienė. 
A. Kaeevičia, V. Kaniauskas, M. 
Karčiauskas. P. Karčiauskas, P. 
Klesevičia, M. Kavaliauskas, U. 
Kupraitienė, A. Karčiauskaitė, ,). 
Kiseliauskas, J . Karčiauskienė, J . 
Krikščiūnas, A. Kučiauskas, J . 
Kaltauskas. J . Kisielius, T. Kul
bokas, J . Kuzmaitis, M. Kudirkie
nė, J . Krutulis, M. Kleinaitienė, 
K. Lukšis, M. Labanauskienė, P. 
Liuss, O. Lyberienė, K. Lyberis, 
B. Liudavičia, F . Levanavičius, J . 
Masaits, J . Majauskas, J . Matike-
vičia, O. Mikelaitienė, J . Mačiulie
nė, V. Mikutis, M. Mockevičienė, 
M. Navickas, F . Petrauskas, V. 
Pečkis, J . Paulavičia, A. Pocevičia, 
J . Prekaitis, M. Paliackas, F . 
ranekevičia, A. Pikauskas, A. Plet-
kus, O. Pakarklienė, O. Pocevičie-
nė, J . Rakutis, V. Rėklaitis, V. 
Rutkauskienė, J . Rutkauskas, A. 
Stauskas, A. Skėrys. J . Sinkevi-
cia, L. Šidlauskas, A. Šukaitis, J . 
Šalvaitis, B. Sapiega, J . Stauskas. 
J . Savickas. J . Skeris, M. Šopkis, 
J . Slipikas. J . Svetlauskas, M. 
Šiugžda, J . Šalčius, M. Šalčiuvie
nė, M. Stauckiutė, M. Stepanavi-
čienė, O. Šuleiuvienė, B. Šulčius, 
P . Stepanavieia. F . Strakauskas, 
B. Stražis, J . Simaninas, J . Sima-
ninas, J . Šliupas, J . Šulčius, V. 
Tarcijonas, K. Tarcijonas, O. Va
lentaitė, A. Valentaitė. P . Vovera, 
J . Vaišvila, G. Valentienė, K. Vo
verienė, A. Virbickas, J . Valentą, 
J . Valinčius, D. Vilkas, J . Žalys, 
V. Žalys, J . Žiūkas, J . Žemaitis, 
J . Žvinakis. 

Draugijos aukojo: Šv. Onos dr-
ja $5.00, Moterų Sąjungos 14 kp. 
$5.00, Dramatiška Draugija per 
vakarienę sudėjo $21.30, Lietuvos 
Vyčių 51 kp. per vakarienę sudėjo 
$20.00. 

Viso iki šiam laikui surinkta 
5331.34. 

negerai parašyta pavardė, meldžiu 
kreiptis i mane. Klaida bus patai
syta. 

Vincas Belekevičia, 
L. R. K. Rėm. rast., 

1233 New York Ave., 
Sheboygan, Wis. 

kaip jie. Bet jų aiškinimo 
klaidos taip aiškios, kad tik 
tamsus žmonės negali supras
ti. Tokius tat jie ir mulkina. 

Nestokuoja čia ir kitokių 
blevyzgų. Antai, T. M. D. bu
vo surengus prakalbas socija-
listų kunigužiui Mockui. Kaž 
kas yra pasakęs, kad kalėji
mai žmogų pataiso. Taip ma-
ny4arnas įmėjcUi ir aš paklau
syti. Tariau sau, gal Mockus 
kalbės tėvynės reikalais. Bet 
apsirikau. 

Inėjęs svetainėn pamačiau 
stovintį prie durų poliemoną. 
E, manau, čia jau kas nors 
nepaprasta turi įvykti. Tik 
tada supratau kam buvo pas
tatytas prie durių poliemonas, 
kada Mockus pradėjo kalbėti. 
J i s bijojo, kad publika, nepa-
kęsdama šlykščių burnojimų, 
nepareikalautų nutilti. Del to 
ir pasisamdė poliemona. Neno
rėdamas savęs pažeminti, ne
noriu ir žymėti, kokius pur
vus, šlykštumus drėbė to 
žmogaus burna. Plūdo ir Lie
tuvos valdžią. Jo nuomone, to
kie žmonės, kaip jis, negali 
važiuoti Lietuvon, nes, sako, 
ten nėra tiek laisvės, kiek A-
merikoj. 

Daug laiko pašventė prašy
mui, kad publika kodaugiau-
sia dėtų pinigų į maišiukus, 
kuriuos pirmiau buvo išdali
nęs. Aukos eisianf-ias pal'mo
savimui jo iš kalėjimo. 

Iš tų dviejų pavyzdėlių ga
lima suprasti, kokiame nesusi
pratime yra Auroros Lietu
viai. Aurorieėiai, pabuskit! 

Aurorietis. 

ri kenkti tam veikimui ir su-
siorganizaviinui. 

iP-as Pr. sako, kad "sve
čias įmetęs neužgesintą ci-
garetą arba cigarą į šiukšles ir 
iš tos priežasties sudegė kelios 
kėdės. ' ' Ne svečias užkūrė tas 
šiukšles, bet tai buvo padary
ta iš keršto vieno asmens, ku
ri neturėjo nieko bendra su ta 
"Bunco par ty . " Tas asmuo 
blėdį padarė del to, kad už pa
tarnavimą negavo bumaškos. , 

Vladislovas Jonuška, 
Šv. Aioizo dr-jos pirm.. 
Bronislovas Druseika. 
Šv. Aioizo dr-jos rast. 

zik, L. Meidus, A. Raicevičia, 
J . Dicbalis, J . Stonkevičia, P. 
Rackaitis, S. Milauskas, A. 
Steep, A. Mahfood Aessęy. 

Viso surinkta $580.00. 
Visiems aukotojams ir geros 

valios Lietuviams nuoširdžiai 
tariu ačiū. 

J. K. Stankus, 
Šv. Juozapo dr-jos 
pirm., Tautos Fon
do 108 skyr. rast. 

»: 
TĖMYKITE 

CUSTER, MICH. 

SPRINGFIELD, ILL. 

šiuo laiku darbai inusų mie
ste gerai eina. Anglių kasyk
los dirba kožną dienų. Kas ka
syklų darbą gerai supranta, 
tam nesunku darbas gauti. 
Dirbtuvėse darbo sunku gauti, 
nes mažai jų tėra. Miestas gra
žus. 

Lietuvių gyvena gana skait
lingas būrelis. Gruodžio 5 d. 
S. L. R. K. A. 171 kuopa laikė 
susirinkimų. Nesenai atvažia
vęs iš Detroito, Mieli. p. J . 
(Jįustas gražiai pakalbėjo a-
))ie tėvynę, Lietuvą, ir dabar
tinę jos padėtį bei mūsų bro
lių kovą su užpuolikais Len
kais. Susirinkusieji Lietuvos 
gynimui tuojau sumetė $15. 
Trumpu laiku manom daugiau 
surinkti ir pasiųsti ar Tautos 
Fondan, ar 'L. R. K. Rėmėjų 
Centran, kad persiųstų Lietu
vos gynėjams. Matosi, kad 
Springfieklo Lietuviai savo 
aukomis eis pagelbon Lietu
viams kovoje su besočiais 
Lenkais. Kuomet mūsų broliai 
kraują lieja ir gyvybes deda 
už tėvynę, mes turime juos 
remti aukomis. Pirkdami šau
tuvus, mes padėsim savai ar
mijai išperti Lenkams kailį ir 
priveisti juos grįžti ten, iš kur 
atėjo. Tat, visi darban! 

A. A. 

E. VANDERGRIFT, PA. 
» 

Retai kada galima rasti laik
rašty žinių iš mūsų miestelio. 
Atrodo, kad čia Lietuvių nėra 
arba jei ir yra, tai nieko ne
veikia tėvynės labui. Vienok 
visai kitaip yra. 

Štai, Lapkr. 7 d. šv. Juoza
po draugija laikė mėnesinį su
sirinkimą. Tarpe kitko užsi-
mknta ir apie dabartinį Lietu
vos padėjimą ir jos vargus. 
Išrinkta asjuenys, kad parink
tų aukų Lietuvos Gynimo Ko
mitetui. 

Lapkr. 13 d. stojo darban, 
lig kovon su priešais Lenkais. 
Norėdami padėti savajai armi
jai Wandergrifto Lietuviai au
komis kirsdajiii Lenkus sudėjo 
kone trisyk tiek, kiek buvo pa
skirta mūsų kvotai. 

Žemiau telpa aukotojų pa
vardės. 

Jonas Stankūnas $30.00. 
K. Kūlis ir J. Jurgelaitis po 

$25.00. 
Po $10.00:'L. Karauekas, A. 

Aušra, L. (irakalskis, J . Da
niliauskas, ,'. Rulis, A. Balsis, 
L. Landau, D. '.andy, A. Bau
ža, A. Žiisinas, JS. Akstinas, K. 
Lukoševičius, J . Bartoška, V. 
fcvagždis, S. Smoiler, A. Gra-
kalskis ir K. Grigaliuims. 

Po $f>.<M>: J . Juf-is, A. Mar-
tuzas, V. Dunčkis, A. Žiogas, 
J . Mičus, A. Kaminskas, J . 
Stoneviėia, J . Juėis, J . Rut-
kauska^M. Shulmau, Mrs. M. 
Shulman, 1*. Krainis, R. Gar-
don, V. Voveris, J . Urbonas, 

Kensingtono Lietuviai ga
lite gauti nusipirkti "Drau
gą" dienraštį pas p. 

IG. TYSKEVIČIĄ 
314 E. Kensington Ave. 

• * • " • — » • '" j t 

Phone Canal 257 

DR, P, Z. ZALAT0R1S 
Lietuvis Gydytojai Ir 

Chirurgas 
1831 So. HaLstcd Street 

balandos: 
po 

. 

PRANEŠIMAS! 
Nebeužiigo išeis iš spaudos " D r a u g o " sieninis ka

lendorius, j 
Kalendoriuje bus pažymėtos šventės, pasninku die

nos ir tt. . 
Kalendoriuje rasite gražių trumpų išsireiškimų. 
Kalendorių puoš brangus Lietuviui paveikslai iš 

Vilniaus, 
Aušros Vartų Panelės Švenč., Dabartinio Vilniaus 

Vyskupo, Gedimino kalno. 
" D r a u g o " nuolatiniai skaitytojai gaus ta kalendo

rių dykai. Jei kas daugiau norėtų gauti, teužsisako iš-
kalno, kitaip vargiai galės gauti. 

"DRAUGAS" PUBL. OO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois 

I 

i &o. tuusiea atreei 
: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 ] 
plet I iki 9 vakare. 

xr 
"«« K 

Tel. Tard« 6646 Drover 8448 
Dr. V. A. SZYMKEVICZ 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 
Akuseras. 

820S S. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1—2 ir 
6—8 vakar* Ned. 10—12 ii ryto. 

U . S . N/3 A l L 
30-ta Gruodžio ir 194a Vasario 

•Į 
Iš JTew Yorko be jokių mainymu tiesiai | 

BREMEN ir DANZIG 
S. S. "SUSQUEHANNA" 

Atsišaukite pae l". H. MAIL STEAM.SHIP COMPANY, Inc. 
U. <"l AISSKMI s & Co. Generaliai Pasažieriniai Agentai 

100 N ortu La SalLe Street, Chicago, m . 
Freight Skyrius 120 Broadway New York City! 

KALĖDINES DOVANOS 

Gruodžio 5 d. &v. Antano 
draugija laiko priešmetinj su-
Hirjpkimaj kurin atsilank''-
mažne viyi nariai. Nanjon val-
dybos aioinantitMiis metams iš
rinkta: pirm. J. Vasiliauskas, 
viee-pirm.—O. Daunorieno, 
prot. ra l i—I). Yaslonis, fin. 
rast.—P. Bagdonas, ižd.—\J. 
(aidas, m\i) globėjai: F. Gen-
diolis ir J . Tamašauskas, mar
šalka—p-nia Yaslonienė. 

Agentu pardavinėjimui ūkiu 
palikta tas pat Kazimieras į P. Česnulevičius, K. Adomai 
Daunoras, nes per tris metus tis, J . Jeneliauskas, J . Breite-

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

Tel Ganai 2118 
Valandos: 10 ryto Iki « vakar* 

Gyvenimas 
Sttll W. 63rd Str. 

Tai Proapact 1464-

8 
I 
I 

I>er 
jis gerai ir teisingai darbavosi# 

Dr-.įa Šv. Antano įgaliojo jį 
ir užtikrina, kad kurie nori 
pirkti ukę, lai kreipiasi į Kaz. 
Daunorą, Box 7, Custer, Mielu 
o jis koteisingiausia patarnaus. 

Buvo kalbama ir tėvynės 
Lietuvos reikalais. Visos kolo
nijos tais reikalais darbuojasi, 
Ūkininkai nors neraginami, 
bet nerimsta ir nenori pasilik
ti be L. L, P. bonų. Kelis kar
tus jau buvo pasidarbuota deJ 
Tautos Fondo. Šitame momen
te ir-gi tikimės, kad pavyks, 
nes tam tikslui turim .nuskyrę 
gerus darbininkus, būtent J . 
Vasiliauską ir L. Gudą. 

(iirdėt, kad yra rengiama 
tautos diena, Gruodžio 28 d. 
Tai-gi, gerbiami ūkininkai, ne
pamirškit tos dienos. Atveskit 
visi po žirgą ir įteikit rnusų 
broliams kovotojams Vilniaus 
apielinkėse, kad sutremtų Že
ligovskį su jo dvarponiais. 

Lai gyvuoja Lietuva! 
Ūkininkas. 

J. P. WAITCHES 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai. rytais 8 iki 11, vak. 6 iki 9 

Nedėliomls 11 iki 1. 
450t S. Ashland Ave. Chicago, m . 

Phone Yard* 10M 

Visuomet turėk omenyje, kad mūsų nauja krautuvė pri
pildyta puikiausių deimantinių žiedų, auksinių ir paauk
suotų laikrodėlių, karolių ir šiaip auksinių papuošalų. 

Galėsite pasirinkti tą ko Tamsta geidi del savo gerbia
mųjų draugų ir mylimųjų. Turime gramafonų, rekordų, 
rožančių, kryželių ir kitų religijinių dalykų. 

Jei Tamsta reikalauji gero tavoro ir ge
ro patarnavimo, tai atsilankyk pas mus. 

Linksmiausių Kalėdų Visiems. 

• 
• 
• 

• 
I 

WENCKUS 
'/ LAIKRODININKAS 

3327 So. Halsted St, Chicago, 111. 

AURORA, ILL. 

Kiekviena veik sekmadieni 
čionai būva prakalbos, kurias 
rengia "Bibl i jos; s t u d e n t a i " . 
Jie persistato save tokiais mo
kytais vyrais, kad lygių jn 
protui da nebuvo ir nėra. Nie
kai, anot jų, prieš juos astro
nomai ir kiti pasauliečiai mok
slinčiai. Bažnyčios jie nepripa
žįsta; dvasiški jos taip-gi. Gir
di, dvasiškiai nemoka žmo
nėms išaiškinti Šv. Ražtę taip, 

CICERO, ILL. 

"Draugo*' 286 num. p. Pr. 
savo korespondenc i jo j r a šo , 
kad &v. Aioizo draugija įrengė 
" B u n e o P a r t y . ' ' T a s ne t iesa . 
ŠV- Aioizo draugija to vakaro 
nerengė. Tai buvo viešas jau
nimo susirinkimas, kad visas 
susivienytų ir prisidėtų prie 
didesnio veikimo Lietuviu tar
pe. Jaunimas daug gali nu
veikti, bet yra tokių,* kurie no

ris, J . Urbonas, A. Miller, J . 
(i aižaus kas, B. Švagždi s, A. 
Kizevičia, J . Vaitkus, V. Še
duikis, J , Razgaitis, J . Kalė
da, J . Jakimonis, M. Dilkus, 
J . Dilkus, L. Mockus, A. Stan
kus, 8. Dudėnas, J . Čarabieju*, 
Z. Zanevičia, A. Čarnauskas, 
A. Tevelionis, K. Vidunas, K. 
Jakulis, J . Bankauskas, A. 
Pratkhmis, A. Poška, B. Kal
vaitis, K. Adomaitis, J . K. 
Stankus. 

A. Avinas $4.00. 
Po $3.00: J . Meidus, J . 8a-

veikis, B. Melutis, V. Sutkai-
tis, P. Užkuraitis, M. Marci-
nonis, J. č'apkąvičia. 

Po $2.00: D. Kamdnčkas, D. 
Voveris, J . Karauekas, J . Su
minąs, P. Blažis, M. Kalėda, 
Ig. Rudzevicz, Bulkauskas, E. 
Švagždžiukė, K. Bajorinas, V. 
Skarzinskas, A. Petrauskas, 
V., Čepkevičia, M. Dimšo, B. 
Garučkas, A. Bliumenstein, J . 
Gedraitis, V. Jučis, R. M. Am-
strong. > v 

Po $1.00: K. Jurgaitis, A. 
Jurgaitis, A. Blazaitis, S. Wi-
sek, J . Latipovas, J . Bliume-
raitis, S. Kopstein, K. Naset-
ka, J . Sabonis , J . B u i t k u s , M. 
Juršis, A. Visockis, P. Jankau-
saks , T . L a u r i n a v i e i a , A. Za-
nevičia, M. Jokulis, B. Petkaus 
kas, J . Smaliukas, R. Šidlaue-
kienė, K. Pušis, N. Butnoras, 
J. Kisielius, M. Kibirkštis, J . 
Krimblis, J . Pranulis, M. Kaz-
la'uduenė, P . Andriuškevičius, 
P. Daeiola, A. Giedra, V. Tu-

L 

DR. S. NAIKUS 
I J L E T U V I S 

G Y D Y T O J A S £ R C H I R U R G A S 
Oflaaa ir Gyvenimo vieta 

S252 South Halsted Street 
Aut Ttstaas Fnlrerml Stote Bank 

Valandos nuo 10 lkl 12 ryte; nuo 
2 lkl 4 po pietų; nuo T iki • T&k. 

Nedėliomis nuo 10 lkl Ii. 

ic - American Line 
P a v e l d ė t o j i a i RUSSIAJT A M E R I C A N I A N E 

Tiesus Pasažieriams Patarnavimas iš 

DANZIG ir LIEPOJAUS 
Į NEW YORK ir sugrįžtant 

l>ol platesniu informacijų kreipkitės i 
A. £ . Johnson & Co. Generaliai Pasažieriniai Agentai 

42 Broadway, New York 
Arba mušu autorizuoti agentai. 

Gen. NORTHWESTERN Ofisas: Boston Block, Minneapolis, Minn. 

9 

J Tel. HarrlBon 6688 
DR. L C. BORLAND 

Į 209 S. State Str. Kamp. Adams 
•Valand.: 1 iki 4 po piet. Nedel. 10 

vai. iki 12 dieną. 
l ie tuvis perkalbėtojas 

Sered.—6 iki S vak. Ned. 10 iki 12 

I Phone Seeley 7429 

DR. L M. FEINBERG j 
Gydo specialiai visokias vyrų Ir 

moterų lytiškas ligas. 
2401 Madison St., kampas Wes-

tern Ave., Chicago. 
Valandos: 2—4 po ptet; 7—9 vak. 

Tel. Canal 0122 

DR. C K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

2201 West 22-nd * So. Leavitt Sts. 
Chicago. 

Valandos 9:20 A. M. to 12 N. 
1:00 P. M. to 8:00 P. M. 

ENGIAND] 
WIT-EI>GE SPRIN© 

Sold cvervTvhcre by iumifuro dc^tlers 
ana deparunent storos -

~ ELANOER 
• U . t » i 

ENGLANDER SPR1NG BED CO. 
£kw Yurk -fcrooklyti - Chicago 

• « 
* -

įm • » » • » » » » • ! 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą i People Teatrą 

{1616 W. 47th S t Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki 2 po pietų. 6 iki 8 

vak. Nedėl. 10 lkl 12 ryte. 
Res. 2014 W. 4Srd Street. 

N u o r y t o Iki p l e t . 
Tel. McKinley 202 

Dr. J . J . Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė 
virs 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su " V y č i o " 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome dėti 
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvos 
iliustracijomis puošime kiekvieną " V y t i e s " numerį. 

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

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningą Lietuvos 
gamtą. 

Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — užsisakyk 
"Vyt į . " Prenumeratos kaina: Metams $2.50. 

"VYČIO" Administracija 
3261 S. Halsted St. Chicago, 111. 

£«...__. 
s: 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
METUV18 DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vale. 
Seredom* JBįip- frlią a vakarą 
471SJ SO. ASSliA 

arU 47Hoa 
Sš*a=J=ia-.'^:ivJ.šžcč!fe;g:»t^,fer,į^ 

MAGDE. "Ak, kaip mum nustigai-
tą t Ilbandiiau visokius mazgojimus, 
trinkimu*, muilavimut — ir tiška* ta* 
nieko nepagclbiįo *uo tu bjauriu pttū-
kanu... Man gčėa net dart*i'." 

MARE. "Sa, tai kam tau ke*t be
reikalingai! tiurėk, kokie mano plau
kai grasus, hekutt ir iytti. O tai 
todėl, kad d vartoju RVFPLES f" 

KastaiyraRJJFFLES? Ar 
tai gyduolė? Nre !! Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! RUF-
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gi»I 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? 

J S U P F L E S 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia keliu mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymes neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. 

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę ąptiekoje. Kaštuos tik 
65c.* bet jų$ sakysįįe,.kąd jog „vęrtbs dai*g.daugiau. ^Paaiškinimai 
prMėįti.prlę 4ciekvier)ps-^iikutcs. ^"ft^gausiVe ju^ų aptiekoje, t»i 
a t s ^ l ^ ' m u ^ n s ^ i c ' o a č ^ t t ^ ^ a M s . - a r tnoacyc^rdc'r Riekiu ^dre^u r 

r . A D R I C I f f C R 6 < J b . , *64S0*rba4w^r. N « w Y o r k -

į 
•m 
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O R K U G I S 

CHICAGOJE. 
— # — — » 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Antradienis, Gruodžio 21 d., 
Šv. Tomas ap. 

Trečiadienis. Gruodžio 22 d., 
Eenono kareivio. 

BUS APTARIAMAS BIU 
DŽETO KLAUSIMAS. 

Iš DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Miesto tarybos finansinis 
komitetas šiandie susirenka 
svarstyti miesto biudžeto klau 
r. ima. 

Ateinantiems metams Ohi-
cagai butu reikalinga turėti 
išlaidu apie 75 milijonai do
lieriu. Bet vargas, kad paja
mų busią ne daugiau *>0 mili
jonu. 

Taigi, trūksta apie 17 mili
jonu. 

^ Sakoma, miesto valdyba 
kreipsis legislaturon prašyda
ma dar daugiau padidinti mo
kestis už nejudomąsias nuosa
vybes. 

DRABUŽIAI ATPIGĘ. 

State gatvės didžiuliu krau
tuvių savininkai tvirtina, kad 
Šiandie visokios rūšies drabu
žiai esą 30 nnoš. pigesni, kaip 
pemiai buvo šiiiom laiku. 

NESTREIKUOS DŽIANI 
TORIAI. 

Žadėję streikuoti ir kai-ku-
rie jau sustreikavę apartametn 
t'miu namu džianitoriai atsi 
sakė streikuoti. Sutiko pasi
duoti trečiųjų teismui. 

SMARKUS PLĖŠIKAS. 

Praeitą šeštadienį vakar" 
vienas jaunas plėšikas i nėjo 
didelėn departamentinėn krau 
tuvėn ant 91 gat. ir Commer-
cial ave. 

Tuo metu krautuvėje buvo 
keli šimtai žmonių. Plėšikas 
užpuolė krautuvės kasierę, pa
ėmė <laugiau poros tūkstančiu. 
dolieriu, įsimaišė žmonėse ir 
pabėgo laukiamuoju jo auto
mobiliu. 

PAŠAUTAS POLICMO 
NAS. 

Šeši ar septyni plėšikai šeš
tadienio vakare užpuolė Mar-
shall Field & Co. krautuvės 
a rkl idi nę. Vežė j a i bu vo pa r ve
žę sukolektuotų kelis tūkstan
čius dolieriu. Viską plėšikai 
pasiėmė. 

Po apiplėšimo jie susidūrė 
lauke su poliemonu (VComnor, 
kurs buvo pastatytas saugoti 
arklidinę. 

Pakilo apsišaudymas. Po-
Jiemonas pažeistas. Piktada
riai pabėgo. 

PAGELBA ŽUVUSIŲ PO 
LICMONŲ NAMIŠKIAMS. 

Cliicagos turtingieji vertei-
viai nutarė įsteigti fondą — 
apie $100,000, iš kurio bus 
duodama pagelba žuvusių po
liemonu namiškiams. 

Chicagoje gana dažnai nužu
domi poliemonai. Pasekmėje 
jų likusieji namiškiai palieka
mi be jokio užlaikymo. Atei
tyj taip neturės but. 

L. R. K. R. .°>1 sk. pasidar
bavimu, nemažai surinkta au
kų supirkimui dovanėlių Lie
tuvos kareiviams. (Iražiai pa
sidarbavo ponios ir panelės: S. 
Satkauskaitė, O. Čepulienė, M. 
Janlienė, O. Anamaitė, J. Te-
niekiutė, S. Tankaitė, J . Vil
ki ulė, M. Budreckiutė, M. 
Lar\\Tenx»ienė, Bakutiene, Sa
vickienė, M. Žemaičiuke, J . 
Lukošiūną i tė, Šerienė, A. Be-
naitė ir J . Lapinskienė. Jos 
numezgė svederių, pirštinių ir 
pančiakų. 

Viso aukų surinkta $399.75. 
Už jas nupirkta 132 dėžutės ir 
pilnos daiktų pasiųstos L. "R. 
K. Rėm. Centrai*. 

Kurie aukojo nemažiau $4, 
tų pavardės ir adresas po vie
ną užrašyta ant dėžučių. Au
kojo : 

Po $10.00: kun. J . Pužaus
kas, kun. B. Urba, J. Šimkus, 
V. (J rigai t i s. 

Po $8.00: P. Bitinienė, O. 
Kanauekaitė, V. Lingevicius. 

Po $5.00: Z. Bartkaite, A. 
Budriekienė, F. Tėkarienė, A. 
Pikelienė, J. Rustaiko, T. Nau-
maitė. I*. Baisa i tė, K. Stemp-
lienė, A. Benaitis, M. Benaitė, 
} \ . Taraminaitė, L. Budgelai-
tė, O. Paliulienė, B. Bartušytė. 
K. Žibraitė. 

K. Benaitė $4.65. 
Po $4.00: A. Straeauskienė, 

M. Astrauskienė, O. (Judins-
kienė, O. Sautulaitė, V. Bertu-
laitė, .). Burba i tė, M. Augin-
čienė, R. Dvilienė, (J. į M. Lu-
kasb, J. (Vpanonis, J. Budei-
kis, J. Giraltauckis, J. Šmuk
št o, R. Kromer (Kauno gub. 
Žydas), O. Augaitė, J. Jovai
šas, M. Benzinas, M. Juzuka-
niutė, A. Tavalovič, V. Dėdu-
ro, Bu<li>:inaitė, V. Vasiuliu-
naitė, A. Sasnauskaitė, J. 
Stankaitė, K. Burbaitė, J . Ku-
kienis, M. Kuprionis, St. Šimu
lis, J. Xaujalis, K. Apalskaitė, 
Št. (iiivilias, .L Jeniekaitė, Ka
minskai, C. Lapeiklenis, P. 
V'inekienė, O. Šeštakauskaitė, 
A. Radzukas, M. Uarščiuvienė, 
A.Šnritaitė, St. Šmitas, K. Ru
kus, Y. Štaškuniutė, A. Švin-
čiauskaitė, P. danulevičia, P. 
Vaitkaitė, J. Lukašiimaitė, 
kun. J. Albavičius, P. Benari-
kė, K. Drukteinis. 
~f»o $3.00: A. Petrulis, J . 

Smulskis, P. Valeekis. 
Po $2.00: A. Stulginskis, K. 

Gaižutis, O. Mikoločev, K. Šū
kis, J. Minauskis. 

Po $1.00: E. Kuzevičia, Pa
ce vieia. 

Per prakalbas Spalio 15 d., 
surinkta $75.50. Viso $399.75. 

Dėžutes po 1 patys prirengė: 
E. Kuzevičia, U. (Irišienė, Z. 

Savickienė, A. Užpalevičienė, 
F. Kibartas, A. Rudis, M. Lau-
rene, St. Pivariunaitė, E. Mac-
kaitė, A. Papsaitė, P. Lužas, 
A. Basienė, P. Rims©, K. Bap-
lauckis, F. Šemaitis, J . Stupu-
ras ; J . Blankus, O. Nugaraitė, 
M. Latužis, J . Dainis, P. Rim-
šas? J . Novakus.* y 

F.' Kuprionis. 

čauskienė, ai>trą, 5 dofc, p-lė 
E. Vasiliauskiutė. 

Paskui komisija išdavė ra
portą iŠ rengiamo vakaro, ku
ris bus Sausio 9 d., 1921 m., 
Šv. Jurgio parap. svet. Vaka-' 
rėlis bud su programa. 

Tol i aus perskaityta laiškas 
iš Šv. Kazimiero Vienuolyno. 
Nutarta paaukojti $10.00 ir su
rengti vakarėlį Vienuolyno 
naudai. Po to rinkta valdvba 
ateinantiems metams. Vien
balsiu liko iržgirta ta patį 
kuri gražiai darbavos šiais 
metais, būtent dvasios vadas 
kun. M. L. Krušas, pirm.—p-lė 
S. Satkauskaitė, pirm. pag.— 
Z. Leščauskienė, rast.—p-lė 
M. Overlingiutė ir p-lė A. Va-
lančiimaitė, ižd.—ponia Volte-
i u ne. 

WESTPULLMANIEČIAI! 

Atkreipiame J ū s ų ' atydą, 
kad pas Jus dienraštį * 'Drau
gą* ' atstovauja p. M. Kiupe-
lis 11949 So. HaMed St. 

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti "Draugą" , taip-
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti į 
dienraštį. v 

MEDAUS 
Antrašas 

Žemės Dulkė. 

IŠ TOWN OF LAKE. 
• i - i. •• - i M - m ' p 

Gruodžio 8 d. Davis Square 
salėje, L. Vyčių 13 kp. turėjo 
priešmetinį susirinkimą^" Nau-
jon valdybon ateinantiems me
tams išrinkta: dv. vad.—kun. 
X. Pakalnią pirm.—M. Pana
vas, viee-pinm.—M. Kniukšta, 
prot. rast—Z. Bajorinaitė, fin. 
rast.—J. Janusas, ižd.—J. Bal
tutis, iždo glob.—K. Šlapovi-
čaitė ir M. Gasparas. 

Pastebėsiu, kad valdybon 
pateko veiklus mariai, kurie, 
tikimasi, nemažai pasidarbuos 
ir 1921 metais. 

Korespondentas. 

perkeltas į naują vietą. Kurie 
norite užsisakyti pasninkams 
medaus, kreipkitės šiuo adresu 

STRYGAS & MILLER 
4342 So. Maplewood Ave?, 

'Chicagt), 111. 
Medaus kaina: 5 svaru vied-

rukas $1.95 su prisiuntimu į 
namus. 

IŠ NORTH SIDES 

Pavyzdis kitoms dr joms. 

Priešmetiniame susirinkime 
Šv. Ceeilijos Giesmininkų Dra
matiška draugija nutarė rem
ti Labdaringąją Sąjungą skir
dama 10 nuoš. nuo rengiamų 
pramogų, k. t. vakarų, piknikų 
ir t. t. y 

Tas pageidauta buvo Lab. 
Sąj. pirmame seime. 

Garbė ftv. Ceeilijos draugi
jai. 

Laukiama to paties ir iš kitų 
draugijų. 

Pajūris. 
• • , , '.i ' ~ — 

Paiefikau g-ero ir teisingo vyro, nc-
jauneanlo kaip 35 ar 40 metų ir kad 
butų dirbęs ant didelių farmų ir ži
notų gerui apie arklius ir iHfHinas. ir 
kad butų geras darbininkus ir mylėtų 
farmų gyvenimą. Darbas ant visadoa 
žiema ir vasara peram vyrui. 

Jeigu atsiras toks vyras lai atsi
šaukia Šiuo adresu: 

Juozas Baranauskas, 
R. F. D. 2. Madison. Nebr. 

1'aieAkau savo <l. ii/m Antano Ir 
Kazimiero Mikolaičių, prieš karų gy
venusių Chicagos apielinkėjo. Jų gim
tinę Kėdainių apskrityj, Josvainių 
valsčiuje, Kunvonlų kaimoj. I'er ka
rų ir po karui jokių žinių mes apie 
juos neturime. Jeigu kas Žinotų apie 
juos, meldžiu pranešti šiuo antrašu: 

Kazimieras Juodin, 
Moksleivis IV kliasos, Pirmoji Kau

no Gimnazija, I^aisvės Alėja 55, Kau
nan, I.itbuania. 

Paieskau brolio Mykolo ir pusbro
lio Kazimiero ir Domininko Maske-
vi<Mų, paeinančių iš l'kmergės miesto. 
I'rasyčiuu Jus, broliai, atsišaukti, nes 
turiu svarbius reikalus su jumis su
sirašinėti. Jeigu kas kitas apie juos 
žinote, praneškite šiuo adresu: 

Antanas Maskavusius. 
2506 Graml St.. Sioux Vity, Iowa 

Paieskau I^eono Milašio, Povylo 
Bajoro ir Antano Kaupšo. Jie gyve
na Pittsburghe, l'enn. Paeina ii Kau
no gubernijos, Raseiaių apskr. Jie 
Patys, ar kas žinote apie juos, mel
džiu pranešti šiuo adresu už ką. bu
siu labai dėkingas. 

Fxlwaruas N«^k<\i< ia 
44T Crosby St.. Graml KapttLs. Mkh. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas Didiniestyj 
29 Bo. JA «a l le Street 

Kam bari s 816 Tel. Central 8684 
Valandos: 9 ryto iki 1 po -plet 

West Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavitt St. Tel. Canal 2S52 
Valandos: nuo 4 iki < po piet ir 

nuo 7 iki 9 vakare 

Dr. L L MAKARAS 
JLietuvTs Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Micbigan Ave., 
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 Iki 4 po 

piet. C:80 iki 8:30 vakare. 
Residencija: 10538 Perry Ava., 

Tel. Pullman 842 

TelefMUM Pnllman 8662 
Dr. P. P. ZAULYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 So. Michigan Avenue 

Roseland. 111. 
VAIJLNDOS: 9 ryto Iki 9 vakar*, 

rel. Pullman 842 Ir 8180. 

;A. PETltATIS 8. FABIJONAS 

A. PETRATIS & C0. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE—EfSURAHOB 
European American Bnrean 

Siunčia Pinigas, Parduoda 
Lalvokortea 

IfOTARUriAS 
809 W. 85tn S^V OhJoago, m . 

Telepbone Boolevard 811 

1*»mm^mmmm+m4*Bm • • • • • » » « • » « ; 
Telefonas Boulevard 9199 

K-

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

8S81 South Halsted Street 
Valandos: 9—12 A.. M. 

1—5: 7—9 P. M. 
K 

i V. W. RUTKAUSKAS • 
• 
I 
S 
• 
I 
M 
• • 
ii 

ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty J: 

29 South La Salle Street 
Kambaris 824 

Telefonas: Central 6890 

Vakarais, 812 W. 33rd St. 
Telefonas: Yards 4881 

yįmĮfį/ 

Didelis Kalėdinis 
PASIRINKIMAS 

Laikrodžiai, laikrodehj, žiedai deimantai ir kitokie dujktaį 
parduodame nebrangriau kaip ir kitur už tavora užtikriname. Tai
some laikrodžius ir laikrodėlius, dirbame žiedus ir draugijoms 
ženklelius už prieinamos prekes. 

CHARLES K. KINDERIS 
, Laikrodininkas 

4612 South Ashland Ave. Telefonas Boulevard 3386 
i i • i — — — j į — — i i • — — — • — — • • i — — — 

DR. S. BIEŽISL 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
j Res. 8114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 {j 

uiiiimiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1111111111111 f 1111111111111111 ą_ 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORItS 

Patarnauju laidotuvėse koplgiausla. Rei
kale meldžiu atsišaukti, o mano darbu 
busite užganėdinti. 
2814 W. 28rd PI. Chlcago, 111. 

TeL Canal 2199 

IŠ«RIDGEP0RT0. 

SU LAIVELIU ŽUVO 13 
ŽMONIŲ. 

Augusta, Ky., ' Gr. 20. 
Trylika žmonių nuskendo O-
hio upėje prakiurus plaukiaiV 
čiam S. V. laiveliui Miiv-j;a-

ret. 

| Didelis Kalėdų Išpardavimas Į 
a Pirkite Kalėdų dovanas (Christmas Preserts) dabar : 
S . . . . S mūsų krautuvė yra pripildyta naujausios mados tavo-
• M 

a rais. Kaipo Deimentų ir aukso žiedu gryno aukso ir -
paauksuoti laikrodėlų, lencugėlai, branzalietai, koloni-
ku, spilku ir visokiu sidabrinu dalykų. 

Mūsų tįavorai yra teisingai gvarantuoti ir kaina pi-
a gesne kaip kitur. 

iiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiiifinifiaiiiii 
Resid. 1189 Independence Blvd. 

Telefonas Van Buren 294 

DR.A.A.R0TH, 
Rnaas Gydytojas Ir Chirurgas 

, SpecljaUstas Moterišku, Vyrišku 
Vaiku ir visų chronišku Ilgu 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 po 
piety, 7—8 vak. Nedėlionus 10—11 d. 
Ofisas 8884 So. Halsted St., Ohicago 

Telefonas Drover 9898 
tlllllllillllllliilillllllllllllilllllllllllilllll 

AntJ'adi#ni8, OITKJKJ. 21 d., 1920 

DIDELIS KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS. 
žiodai, Lalkrodėlei, Reteielei. Špilkos, grino aukSo ir paauksoti 

dniktaL Ivory setai, Auksines plunksnos, visokie daiktai tinkami 
preVentams gaunami pas mus už ^numažinta kaina. Atvirutes su 
IiletuviškaiM parašais ir Pilkais išsiūto*, ir Jvalrįoa knygos. Geras 
pasirinkimas tikru Columbia Gramafonu. taip-gi ir tikru Bruns-
w k k mašinų, katros išduoda stebėtinai aišku ir garsu, tikrai na-
turališka baisa. 

Ci 

m 

2 
S — 

35 tukstančai rekordu Įvairiose kalbose. 
Lietuviški rekordai tinkami del švenčiu. 

4415 Pemenelis, Pavasarije. Indainavo M. Petrauskas. 
4474 Mielaširdystė, "Wai Verčia Laužo. 
2356 Lietuva Tėvy-n^Musu, Tikial Nemunėlis Teka, 
2357 Birutė. Kur Bangoja Nemunėlis. 
2392 Sveiki Brolei Dainininkai. Ko Liūdėt Svetelėj. 
3796 Eisiu Mamei Pasakysiu, Bernužėli Nesvoliok. 

Komiški Rekordai 
4795 Liūdnas Gyvenimas. Otelije. 
4535 Jaunavedžio Pasiskundimas. Pas <Tardyt< 
4575 Gyrtuoklio Metavonė. Pasakos Stebuklai. 
4237 Jonas Smikis. Maušo Kelionė. 
2343 Ant Vienos Galvos. 
1248 Velnias Ne Boba 2 dalis. 
4180 Medžiotojai 2 dalis. 

Giesmes Dainos. 
1246' Giesme į Panelė Švenčiausia Ave. 
1247 O Kur Buvai Dėduk Mano. 
3191 Ant Mariu Krantelio. Saulutė Tekėjo. 
3625 Miškas ūžia. Sudiev Lietuva. M. Kamiutė . 
4273 Padainiosiu gražia Daina. Butėnas. 
3190 Tris Bernelei. Vakarienė Daina. 
3244 Skambančios Stygos. Tu Mano Motinėlė. 

Karalėnės Aniolu Choras. 
3188 Ant Kalno Karklai Siūbavo. Aš Pasėjau rūta. 
3242 Oželis. Mes Padainiuosime. 
3313 Sukruskime Brolej. Eina Garsas Nuo Rubežiaus. 
1170 Kur Bakūžė Samanota. Brandunenė. 

šokeL 
2397 Klumpakojis. Koketka. 
3314 Diedukas "Polka. Saldžios Lupos Valcas. 
2359 Nemuno Vilnis Valcas. Sudiev Mazurka. 
2652 Raseinių Polka, Kazokas. 
4536 Pavasario Dainios. Pakol Jaunas tol Linkimas. 
4363 Kas Subatos Vakarą. Jau Saulutė Leidžias. 
4181 Pilviškių Valcas. Atvilo Ežero Bangos. 
2002 Krokoviakas. 
3417 Padespanas. 
2998 Venecijos Menulis. Boloboo. 
2883 Afghanestanas. Mahometas. 
4796 Nedėlios Rytaa. Del Mūsų Jaunimo. 

Tavorus pasiunčiamo visur už prisinntimo nieko nerokuojame. 
Kiekvienas pirkdamas pas mus aplaikys gražu kalendorių. 

JUOZAS F. BUDRIK 
3343 So Halsted Street, Chicago, IUinois. 

Telefonas Boulevard 8187 t 

1 

Padar 

PIRMA LIETUVIŠKA HOMEOPATHIC VAISTINY-
ČIA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE. 

šie vaistai yra priimti garsingiausių homeopathic gydytojų S. V. 
ir Europoj. 

Mūsų Tonsilitis Tabletai 111 yra ypačiai rekomenduojamos del 
didelių arba folecular tonsilitis — galima jas duoti ir vaikams, 
greitas palengvinimas yra užtikrintas. 

šis vaistas yra nepavojingas ir turėtų rastis kiekvienuose namuose 
visuomet. 

Greitas palengvinimas, Užtikrintas. 
Tie kurie gyvenate toliau nuo mūsų vaistinyčios; galite Vaistus 

gauti per Parcel Post, kaina 75 centai. Pamėginkite mūsų Reuma-
tism Tabletas 110, dauguma daktarų esa šias tabletas išmėginę 
ir daug ant jų pasitikį: Adresas: 

SOUTHPORT PHARMACY 
1341 Irving Park Blvd. 

ISP^ 
TAN 

Z. L. Lukauskas Telefonas Lake View 878 

• DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ 
J KRAUTUVE S0UTHSIDEJ 
J Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios 
s mados $8.50 vertes už $6.00. Turime 

pilna eile moterų čeverykų 
nuo $5.85 iki $14.00. I 

I 
I 
B 
f 4719 S. Ashland Av. Chicago 

VICTOR SHOE STORE 

PATI 

Jis m 

Gruodžio 5 d. A. L. R. K. 
Moterų Sąjungos l kuopa lai
ko priešmetinį susirinkime, 
kuris buvo skaitlingas. 

Pirmiausia išdalintos dova
nos narėms, pasidarbavusioms 
pardavinėjime serijų buvusio 
pikniko. 

Pirmą dovaną (auksinį "4a-
petėlį") gavo ponia S. Leš-

P. K. BRUCHAS Į 
Chicago, 111 I | 3321 S. Halsted St. 

i 
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DIDŽIAUSIA IIETUVISU KRAUTUVE CHICAGOJE 

A>«/( 

r?;PBA«L QUBBN KONCORTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame ož žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, limbi
nius ir deimantinius; gramaionus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų ifidir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

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

Telefonas: DBOVER 7809 

i 
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