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Padaryta Krata Sinn-feinerjų 
Saloje 

Nepuolė Socijalistų Vardas 
Ispanijoje < 

Trotzky Dirba už Revoliuciją Vokietijoje 
ANGLAI UŽPUOLĖ SINN- TROTZKY DARBUOJASI 

FEINERIŲ TVIRT0V?. UŽ REVOLIUCIJĄ VOKIE
TIJOJE. 

Padaryta krata Inishmann sa 
loję. 

• Dublinas, D r. 21. Skait
lingi būriai kareivių ir poli
cijos laiveliuose apsupo vakar 
Aran grupės svarbiausia salą 
Inishmann, palei Gahvay už
lają, ir padaryta nuodugni kra 
ta visoje saloje.. Du žmogų, 
norėjusiu pabėgti, pašauta. 

Reikalauja areštuoti jo agentą 

Berlynas, CJr. 21. — Pan-
germanų laikraštis Deutsche 
Zeitung paskelbė, kad Victor 
Kopp, Rusijos sovietu atsto
vas Berlyne, ėia darbuojasi 
pagal instrukcijų karo minis-
terio Trotzky,o —< dėti visas 
galima* pastangas pakelti re-

trys kiti sužeista ir 7 suaręs-1 voliuciją Vokietijoje ir sug-
tuota, anot oficijalio ėia trum
po pranešimo. 

Nieko nepasakyta, ar pane
šė kokius nors nuostolius An
glai. Lygiai nepa duota, kokių 
pasekmių gauta padarius salo
je krata. 

Toje saloje, 'sakoma, sinn-
feineriai užlaikę paimtus ne
laisvėn Anglus.' Pirm kelių 
mėnesių tą salą buvo mėginusi 
pulti policija. Bet sinn-feine-
riai ją atmušė. 

ISPANIJOS PARLAMEN 
TAN LAIMĖJO M0NAR 

CHISTAI. 

Socijalistų balsai visai nupuo 
lė. 

liauti šiandienine vvriausvbe. 
Užrubežinių reikalų m miste

ri s Simons, sako laikraštis, 
turi nufotografuotą kopiją 
Trotzky V) laiško, pasiųsto ėia 
atstovui Kopp'ui. Tas laiškas 
pats savaimi kalba, kad Ko
pp turi but tuojaus išgintas 
arba Miatestuotas. 

Anot laikraščio, tas laiškas, 
buvo rašytas bolševikams pa
sekmingai briaujanties ant 
Varsa vos. Nuo to laiko Kopp 
dažnai ir liuosai lankąs Rusų 
nelaisvi u stovyklas, kuriose 
palaikoma 160,000 Rusų. 

: *.-

77 PATRAUKIAMI TEIS
MAI. 

VOKIETĖS ATSILIEPIA 
REIKALE KARVIŲ. 

Atidavus karves, Vokiečių 
vaikai badaus. 

Berlynas, (J r. 21: — 'Pagal 
Versailleso taikos sutarties. 
Vokiečiai talkininkams, ypač 
Prancūzams, turi pristatyti 
800 tūkstančių melžiamų kar
vių. 

Tokį skaitlių karvių paimti 
iš, Vokietijos, reiškia Vokie
čių vaikams pasunkinti gyve-

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
FERRARA. Italija. — čia 

vietos socijalistai po savo su 
sirinkimo j>akėlė muštynes su 
politikos priešais. 3 žmonės 
nužudyta ir 7 sužeista. 

SOCIJALISTŲ TRUKŠMAS 
ITALIJOS PARLAMENTE. 

DUBLINAS, Airija. — Ai
rių republikoninės arm\jos bū
rys Millinahone kalvose, Tip-
perary apskr., susirėmė su An
glų karuomene. 10 Airių nu
kauta, 30 sužeista ir keliolika 

nimą palikus "jiems be pieno. , suimta. Iš Anglų pusės 8 žu-

Madridas, G r. 21. - Šitą 
sekmadienį Ispanijoje buvo 
rinkimai atstovų į Cortes(par-
lamentan). Diduma išrinkta 
monarchistų. Republikonų par 
tija pelnijo labai mažai atsto
vų. 

S o c i j a l i s t a i v i s a i s u s m u k o 
su savo balsais. Kiek patirta, 
jie turės tik- du- savo atstovu. 

PATEISINTAS BUVĘS IM 
PERATORIUS. 

Jis neužsiima jokiomis intri 
gomis. 

Manila, G r. 21. — Čia 77 
koHstabuliarai (provincijinė 
policija) patraukiami teisman 
už atliktas čia riaušes, kurio
je žuvo 4 miesto poliemonai 
ir 7 konstabuliarai. Tie ketu
ri poliemonai buvo Ameriko
nai. 

Vokiečių moterų organizaci
jų komitetas tad paskelbė at
siliepimą j Prancūzes mote
ris, ypač motinas, kad ,įos 
pasipriešintų tokiam nežmo
niškam reikalavimui ir jį at
mainytų. 
-Vokietės sako, kad jos yra 

apginė jas vaikų teisių. Sako, 
jos išreiškia simpatiją visų 
tautų "vargstantiems vaikams. 
Bet, sako, Prancūzės moterys 
neturėtų norėti, kad Vokiečių 
vaikų gyvybės lėšomis butų 
gaivinami Praneuzų vaikai. 

Vokietės pareiškia, jog ir 
be to šiandie daugel Vokieti
jos miestuose neturima pieno. 
Vaikų mirtingumas todėl pa
kilęs ant augščiausio laipsnio, 
(n kilometrinis pildomos su
tarties sąlygos, kuomet Vo
kietija tnrės skirties su šim
tais tūkstančių karvių, tuomet 
Vokiečiuose bus kur-kas ar
šiau. 

PLflŠIKAI PAPUOLA POLI 
CIJOS TINKLAN. 

. 
Vienas žuvo, du pabėgo. 

PASIBAIGĖ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS. 

Berne, Šveicarija, G r. 21.— 
Šveicarijos socijalistai ir ko
munistai buvo pekėle apkalti
nimą prieš buvusį Austrijos 
imperatorių Karolį, kurs gy
vena Šveicarijoj, kad jis užsi
imąs intri gomis ir, suokalbi a-
vimais. 

Tad policija atliko nuodug
nius tardymus patirti apie bu
vusio imperatoriaus veikimą. 
Pasekmėje nieko intariamo 
prieš jį neatrado. Buvęs im
peratorius, sako pojicija, nesi-
darbuojąs atgauti sostą ir to
dėl jis yra vertas pilnos prie
glaudos Šveicarijoje. 

Geneva, G r. 21. — Praeitą 
šeštadienį čia pasibaigė visa-
tinas Tautų sąjungos suvažia
vimas. Delegatai išvažinėjo. + 

NESKELBS KASDIEN KA 
RO BIULETINŲ. 

JAPONIJA TURI 77,005,000 
GYVENTOJŲ. 

» t Tokyo, G r. 21. — Pagal pas
tarojo suskaitymo, Japonijos 
imperija turi 77,005,000 gy
ventojų. 

Londonas, Gr. 21. — Iš Mas
kvos pranešta, kad bolševikų 
valdžia pagatfaus apsidirbusi 
su visais savo vidujiniais 
priešininkais. Todėl nebusią 
skelbiami kasdien karo biule-
tinai, kaip ligšiol buvo daro
ma. A 
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Vaistinę po num. 5034 Cott-
age G rovė a ve. plėšikai de
šimtį kartų buvo apiplėšę. Po 
dešimtojo karto vaistinėje bu
vo pastatyta vienas detekti-
vas ir vienas poliemonas. 

Sekmadienio vakare apie 11: 
00 prieš vaistinės duris pasi
rodė trys vyrai. Vaistinės sa
vininkas Sisson tai pamatė ir 
pažino Vieną plėšiką. Jis tuo
jaus kušdelėjo poliemonam a-
pie plėšikus. Poliemonai aki
mirkoj revolverius rankosna. 

Visi trys vyrai inėjo vidun. 
Vienas iš jų pajuko, prie tele
fono. Kitas prišoko prie kler
ko ir liepė iškelti rankas. 

Policmonu puolėsi iš už pre-
skripcijų šėpos. Atidaryta ug
nis. 

Vienas plėšikas, Danlel J. 
Dorgan, gavo keturias kulip-
kas, suspėjo išsiristi per- du-
ris ir krito negyvas. Kiįu du 
pabėgo. 

Detektivui pašauta vienas 
rankos pirštas. 

vo ir keliolika sužeista. 

NEW YORK. — Pasigenda
ma Airijos respublikos prezi
dento de Valeros, kurs ilgas 
laikas viešėjo Amerikoje ir ne
žinia kur pranyko. Nuomo 
niaujama, ar tik nebus iške
liavęs Europon. 

LONDOtfAS. — čia kalba 
ma. kad Europon parkeliaująs 
Airijos respublikos -^preziden
tas de Valerą. Pakilę visokių 
gandų. Pasakojama, kad de 
Valerą išlipsiąs Prancūzijoje 
ir tenai tarsiasis su Anglijos 
atstovais. Lygiai kalbama, kad 
Anglijai busią pasiūlyta iš Ai
rijos padaryti karalystę ir sos 
tau pašaukti dabartinio Ang
lijos karaliaus katrą sūnų. 

BUENOS AIRES. — Pra
eita penktadienį žemės drėbė 
jimas Argentinoj pražudęs a-
pie 400 žmonių. 

* 

Rymas, Gr.. 20. — Andai 
per dvi dieni socijalistai at
stovai parlamente kėlė baisų 
"trukšmą. ir puolėsi prieš na
ci jonaiistus atstovus su kre-
sėmis ir kumštimis. Buvo pa
kilusios abelnos muštynės. 

Socijalistai atstovai padūko, 
kuomet vidujinių reikalų pa-
sekretorius Corradani buvo 
mėginęs apipasakoti įvykusias 
riaušes mieste Lucca, kur so
cijalistai miesto tarybini^kai 
susikovė su priešingų sau par
tijų tarybininkais. Tose riau
šėse keletas žmonių nužudyta. 
Daugiausia nukentėję socijtf-
11 s la i . / . ' 

— v 
Socijalistanis parlamento at

stovams nepatiko pa.sekreto-
riaus pasakojimas. Sukėlė jie 
trukšmą. Jie sakė, kad po tų 
riaušių du socijalistų parla
mento atstovu buvo nuvažia
vusiu į (Lucca. Ir tiedu gavu
siu ten pliekti. 

Į tuos žodžius nacionalis
tai atstovai atsiliepė: "Gerai 
padaryta, tas gerai!" 

Po šito socijalistai puolėsi 
prieš nacijonalistus. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
PASIBAIGUSI DUODŽIO 

BYLA. 

Kaunan iŠ CopenhagoB pra- A n o t ŽMų v i l n i a u g j ^ , . , 

DIDELĖ PASTA Į EUROPĄ. 

Garlaiviais vežamos skaitlin
gos dovanos. 

New Yorfc, Gr. 21. - Skait
lingos kalėdinės dovanos Ą-
met vežamos iš Amerikos Eu
ropon. 

Sulig pastos departamento 
pranešimo, viena djena išga
benta 3,500 tonų pundelių. 

Be to siunčiama giminėmf 
daug pinigu, ypač dolieriaR 
N e s amerikc«ri£ka.s d o l i e r i s 
šiandie Europoje yra didžiai 
brangus daiktas. 

nešta, kad tenai pasibaigusi 
garsioji Duodžio byla. 

Duodis buvo Lietuvos pre
kybos agentas užrubežiuose. 
Valdžia jam buvo davusi 5 mi
lijonus auksinų supirktį pre
kėms. Bet jis vietoje pirkti 
prekes pasisavino tuos pini
gus. 

Teismas nuteisė Duodi grą
žinti Lietuvoj valdžiai 365,-
884 danų kronas (apie 4 mili
jonai auks. šios dienos kursu) 
ir 2,640,574 auksinus, taippat 
2,000 kronų teismo ii&laidų. 

Tų pinigų dalį Lietuvos val
džia jau anksčiau yra išgavų-
si . 

NAUJAS. LENKŲ SUGAL-
VOJIMAS. 

valdžia, stengdamosi Vilniuje 
praplėsti kuolenkiškiausio u-
po, įvedė naują įprotį —Hil į 
rai varsa vietinį: Z 

Kasdien 12:00 diena iš ka* 
tedros bokšto į visas pasaulio 
puses triubijama: "Nie damy 
ziemi, zkąd na.sz rod" (Neati-
duosime žemės, iš kurios pa.-
eina mūsų gentis). . 

LENKAI LINKSMINAS VlTc-
NIUJE. : 

MIRĖ DORAS ŽMOGELIS. 

• 

KIEK BUSIĄ S. V. GYVEN
TOJŲ 2X00 METAIS. 

• 

Boston, Mass., G r. 21 — Jo
hn Hopkins School bygijenos 
profesorius R. Pearl tvirtina^ 
kad Suv. Valstijos 2100 metais 
turėsiančios 197,000,000 gyven 
tojų. 

ATVEŽAMAHDAUG 
ŽMONIŲ. 

Pakamačių dvarely (Pasva
lio apskr.) mirė Karolis Puš-
kevičius, nevedęs ir išgyvenęs 
80 metų. Buvo doras, blaivus 
ir maldingas žmogelis. 

Būdamas amatninkas nema
žai skatiko buvo pelnęs. Kiek 
žinoma, daug buvo išskolinęs 
įmonėms. Ir Dievo garbei ve
lionis nesigailėjo. 

Saločių bažnyčiai buvo intai 
sęs didelį varpą, Oružių baž
nyčiai nupirkęs gražią mons-
tmnciją. 

Perspėjamas pasilikti pini
gų senatvei, velionis atsaky
davo: Dievas neapleis, Užteks. 
Ir jam užteko. 

IŠ ROKIŠKIO APSKRITIES 

-

• 

New York, (Ir. 21. — Kas-
kartas vis labjau didėja skai
tlius ateivių šion šalin. 

Praeitą sekmadienį iš Euro
pos čia atplaukė aštuoni gar
laiviai ir atvežė 12,000 žmo-
niij. 

O R A S . — Š i a n d i e s n i e g a s ; 
rytoj nepastovus oras ir šal
čiau. 

IŠ DARBO LAUKO, 

Prohibicijos įgyvendinimo 
viršininkas šitoj apskrityj, 
Frank D. Ricbardson, paskel
bė chieagiečiams aštrų pers
pėjimą, kad jie šventėmi^, y-
pač prieš Naujus Metus, su sa
vimi į restoranus arba vieš
bučius nesineštų jokių svaiga
lų. Nes tokie bus tuojaus a-
reštuoti ir baudžiami. 

N 

LENKŲ TERORAS. 
Iš Ukmergės Kaunan pra

nešta, kad prasimušę* ligi Ko-
varsko ir Taujėnų Lenkų rai
teliai pasitik£\keliu važiuo
jančius Ukmergės pašto įstai
gos darbininkus, Jcurių tris, 
Žydus, Lenkai nužudė. 

Paskiau tiems raiteliams pa
darytas galas, kuomet Lietu
vių karuomene juos atkirto 

•f 

nuo Lenkų fronto. 

New York, Gr. 21. - - Drabu
žių išdirbėjų sąjunga vakar >čia 
paskelbė, kad dirbimo drabužių 
industrijon įvedamas darbas nuo 
daiktų ir darbininkams bus mo
kama 30 nuoš. mažiau, kaip uni
jos reikalaujama. Sulig naujojo 
patvarkymo, darbininkai savaitė
je uždirbsią apie $15 mažiau, 
kaip perniai pagal unijos reika
lą vimo^ Naujasis patvarkymas, sa
koma, paliesiss apie 65,000 dar
bininkų. 

y.o darban induodama protestą 
prieš sumažinimą užmokesnio. Ki
ta dalis dar streikuoja. Bet palin
kusi stoti derybosna su kompani
ja. \ 

New Bedford, Mass., Gr. 21. — 
Šitame mieste audiminių dirbtu
vių darbininkų unijos pakėlė smar 
kų "protestą prieš susiaurinimą 
užmokesnio. Bet nusprendė nepa
mesti darbo. 

S PLATINKITE "DRAUGĄ." 

Laicrence, Mass., Or. 21. — 
Kuomet aną dieną Pacific Mills 
Print kompanija paskelbė suma
žinanti darbininkams uimokesnį 
22y2c.' valandoje^ tuojaus sustrei
kavo braižytojai ir graviurutojai. 

Detroit, Mieh.,* Gr. 21. — Vie
tos gatvekarių kompanija paskel
bė, kad su Sausio 1 d. kondukto-
rams ir motormanams, kurių yra 
apie 3,000, sumažinsianti užmo
kestį — 20 nuoš. mažiau valan
doje. 

Kompanija nusiskundžia, kad ji 
imdama nuo žmonių po 6e. neis-
tenka J>utįni1?ms savo reikalams. 

Konduktoriai su motormanais 
sušaukia susirinkimą pasitarti, kas 
jiems reiks pradėti. 

Žinomas "Taručių Šilas'' 
senai pagarsėjęs plėšikais. Ap
linkinės plačios pelkės ir dau-
jtybė. ••paselen^ų', duodavo 
gerą prieglaudą visokiems pa
saulio parėjunams. 

1907 metais pakelėj atrasta 
nežinomo žmogaus kojos ba
tuose. Toje vietoje K. sodžius 
p a s t a t ė k r y ž i ų . 

1918 metais nušautas visai 
nekaltas bėdinas žmogus, pa
laikytas, matyt, miestelio'Žy
du piniguočių. 

Šįmet Spalių mėn. 12 d. gal
važudžiai užpuolė važiavusį 
pilietį K. Nelaimingąjį aps
vaigino, bet nuo mirties išgel
bėjo važiavę tuo keliu Žydai. 

Vilniaus Lenkų laikraščiai 
skundžias, kad Vilniaus šefe 
madieniai daros labai vienoda 
Dieną, sako, mitingai, gi vaka
re — baliai ir šokiai, kurie 
tęsiąs per naktį. Sako, del to 
labai daug kenčiąs minių kuU 
turinui ūgis. 

PRANEŠIMAS BRIGHTON ' 
PARKO LIETUVIAMS. 

Šiandie, Gruodžio 21 d. 7:30 va
kare Nekalto Pras. M. P. parapi
jos sjalėje įvyks labai svarbus prie
špietinis susirinkimas, kuriam da
lyvaus L. Raudonojo Kryžiaus ir 
Tautos Fondo nariai-rėmėjai -fr̂ ** 
šios kolionijos Lietutfai darbuo-

• tojai. 
Bus perorganizuotas visa* vei

kimas, bus renkamos naujos val
dybos skyriams. Taippat bus iš
duoti svarbus raportai, dalinami 
pagarbos ženkleliai aukojusiems 
gausias aukas pamiuėtom organi
zacijom ir pagaliaus bus apta
riami kiti svarbus reikalai. 

T. F. ir R. Kryt 
J. A. Poška, rast. 

/ . K. Enčerig, rast 

IŠ VILNIAUS. 

Uibridge, Mass., Gr. 21. — Vie 
los audiminių kompanijos paskel
bė sumažinsiančios užmokesnį dar
bininkams. 

Spring Vale, Me., Gr. 21. — 
Sear-Roebuck avalinių dirbtuvės 
valdyba pranešė sumažysianti 20 
nuoš. užmokesnį darbininkams pra 

Už poros dienų dalis jų .fijigry-̂  dėjus Gruodžio 27. 

Zeligowskio gizelis Zastau-
tas, rašoma Kauno laikr. Dar-

Jinimke — nesenai šaukė Vil
iaus darbininkų mitingą ir, 

žinoma, ginklų pajėga buvo 
nuspręsta, kad darbininkai no
rį priklausyti Varsa vai. 

Kiek vėliau Vilniaus darbi
ninkai jau- be pono Zaštauto, 
patys vieni, nusprendė, kaip 
tik priešingai. \ 

Abelnai imantį Lenkų užim
tuose kraštuose darbininkai 
nusistatė prigulėti Lietuvos 
respublikai, ne Lenkijos dvari
ninkams. — 

Lenkų užimtose vietose pro
duktai brangsta. Uždarbis 
menkas arba jo visai nėra. 
Padūkusios " panikos*y val
džios teroras skaudus ramiems 
gyventojams. 

A. f A. 
; JONAS STIRBIS 
mirė Gruodžio 18. 1920 
m.. 9:00 vakare. Paėjo iš 
Stirbaičių sodžiaus, Gau
rės parap., Tauragės aps-
skr., Kauno gub. Laidotu
vės įvyks Gruodžio 22 ± 
Išryto 8:30 iš namų 4558 
So. Marshfield ave. vėlio-
nies lavonas bus nulydė
tas į šv. Kryžiaus bažny
čią ir po pamaldų į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Visi giminės ir pažįsta
mi meldžiami dalyvauti 
laidotuvėse* Nuliūdime pa 
silieka broliai. 

Antanas ir Vincentas 
Stirbiai. 

/^ 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų Šalių pinigų vertė, mat 

nant nemažiau $25,000, Gruodžifl 
19 buvo tokia pagal Merehants L& 
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui ' $3.54 
Prancūzijos šimtui frankų 5.9l 
Italijos šimtui lirų 3.4? 
Vokietijos šimtui markių 144 
Lietuvos šimtui auksinų 1.40 
Lenkijos šimtui markių .lt 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną Išskyrus nedėldienlus. 

PRENUMERATOS KAINA: 
ORTCAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams 98-00 
Pusei Metų „•••.•• • • • 4 « 0 0 

SUV. VALST. 
Metams f 6.00 
Pusei Metą 8.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus 1 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

Kabeliai. 
Kabeliais, * iš prancūziško 

cables, vadinasi plieninių ar
ba varinių gijų virvės. Tuo 
vardu dažniausiai vadina sto
ras, labai sumaningai suvytas 
iš plieno ir vario gijų virves 
dedamas juros dugnan, kad jo
mis galėtų eiti telegrafo ki-
birkštvs. Todėl telegramos 
siunčiamos per plačiąsias ju
ras vadinasi kablegramomis. 
Tokių kabelių telegramoms 
per Atlaoitiko vandenynų yra 
pertiesta gana daug. 

Pirmutinius kabelius tele
grafams iš Europos į Ameri
ka pertiesė Anglija. J i ir da
bar daugiausiai jų turi visame 
pasaulije. Prieš didįjį karą 
kabelių turėjo ir Vokietija iš 
savo žemės į Suvienytąsias 
Valstijas. Anglija žinojo kur 
tie kabeliai gulėjo, iškėlė 
juos ir nukirto. Vokiškasis ga-
las nukirstojo kabelio liko gu
lėti juroje be naudos, o prie 
kito galo Anglai pridūrė nau
ją kabelį ir nuvedė jį į Pran
cūzija. Tokiu būdu Amerika 
nuo 1914 iki 1917 m., nors ir 
nekariavo su Vokiečiais, bet 
negalėjo su jais susižinoti ki
taip, kaip per Angliju arba 
Prancuzijų. Tų Amerikos ir 
Vokietijos perskyrimų Anglija 
padarė be Amerikos leidimo. 

Sulig tarptautinių teisių tas 
Anglijos apsėjimas buvo skau
dus pažeminimas Amerikai, 
nes buvo užtraukimas kontro* 
lės ant Suvienytų Valstijų su
sižinojimo su Vokiečiais. Tas 
kontrolės užtraukimas šiai ša
liai padarė daugiau nuostolių 
negu Vokiečių nardančios lai
vės. Bet Amerika labai silpnai 
protestavo prieš Angliju už tų 
kabelių sunaikinimų. 

Karas jau pasibaigė, bet ka
belio tarp Amerikos ir Suvie
nytų Valstijų vistiek nėra. 
Prancūzai pagavę vokiškąjį 
Amerikos kabelio galų nebeno
ri jo nei grąžinti. Sako tepa
si liekie kaip buvę. To negana. 
Amerika pamatė, kad ir į ki
tas Europos šalis j i neturi ka
belių, kuriuos necenzuruotų 
Anglai ar Prancūzai. Ameri
kos kabelius į Aziją, kontro
liuoja Japonai. Tokiu būdu 
Amerika yra kaip žiogas, ku
rio ūsus kiti laiko. Tat Ameri
kai negražu. 

Blogiau negu negražu. A-
tnerikos pirkliai arba ^pramo
ninkai siųsdami arba gaudami 
Europos užsakymus negali tų 
užsakymų susilaukti; tuomtar-
pu Anglų ar Prancūzų firmos 
pasiima pelninguosius užsa
kymus ir pinigus už juos. To 
mųs Šalies stambieji pirkliai 
ir pramoninkai nepakenčia. 

Pirm poros dienu; Western 
Union telegrafų kompanijos 
prezidentas pranešė visuome
nei, kad yra rengiami keturi 
Amerikos kabeliai: trys į Eu
ropą ir vienas į Aziją. Butų 
viskas gera, jei kabelį galima 
butų pertiesti per Atlantiką į 
porą mėnesių.Vargas, kad tam 
darbui reikia nemažiau pu
santrų metų. «* 

Per ią ilgą laiką kol daro
si naujos viešpatijų sutartys 
pasaulije, kol rengiasi naujas 
pasaulinis karas Amerikai ant 
nugaros, tol Suvienytos Vals
tijos bus be savo kabelio, be 
galėjimo susižinoti su galin
gomis Europos ir Azijos vieš
patijomis neatlikdama išpažin
ties tiems, kurie kaip tik ir 
nori Ameriką sumušti. 

Šiandien Amerika yra tiek 
galinga, kad ji tokių dalykų 
nepakentęs. Rodosi, kad karas 
dėlto nekils, bet Amerika 
griežtai pareikalaus, kad 1914 
metais perskirstieji kabeliai 
butų atitaisyti taip, kaip jie 
buvo prieš karo pradžią. Ir 
tas Amerikos reikalavimas yra 
būtinai reikalingas. Jau gana' 
Amerika parodė nuolaidumo, 
kad neprotestavo per šešerius 
metus. 

Vienuolija ir Nuosavybe. 

Žmonijos Vargai. 
Pasaulio žmonija džiaugiasi, 

kad pasibaigus karui talkinin
kų su Vokietija, visur prasi
dės atstatvdinimo darbas, su-
mažės karo pagaminti vargai. 
Talkininkai taiką su Vokietija 
padarė, bet podraug atliko di
delę politikinę klaidą—davę 
plačios laisvės grobuoniams 
Lenkams. Šitie, paliuosuoti Iš 
vergijos vystyklų, puolėsi 
grobti svetimas žemes, plėšti 
svetimąsias tautas. Tikroji et
nografinėse ribose Lenkija 
jiems pasirodė menkas daik
tas, neinponuojantis pasauliui. 

Šiandie tad vakarinėj Euro
poj jau gydomos karo žaizdos. 
Pabalti joje, (Juduose ir kitur 
tos žaizdos atnaujinamos. Len
kai su ginklu rankoje mėgina 
plėsti savo rubežius. Mėgina 
pamušti ir pavergti svetimus 
sau žmones ir apimti Baltijos 
pakraščius. Ir jie šiandie, ačių 
susigiminiavimui su Paryžiu
mi, neperdaug jau klauso ir tų 
viešpatijų, kurios nori juos su
drausti, mažesnes tautas ap
saugoti. 

Šiandie Lietuva velka baisų 
Lenlyii jungą. Nes jie uzurpavo 
plačiąsias Lietuvos teritorijas 
ir atsisako pasitraukti gra
žiuoju. 

Tai viena rykštė Pabaltijai 
ir jai kaiminingoms tautoms. 

Kita rykštė yra didesnė. J i , 
ačių Dievui, nepaliečia mūsų 
Tėvynės. Bet jos paliesta žymi 
dalis Europos. Tai socijalistai. 
Tai visi tie, kurie žmonijai iža-
da "išganymą" tik kraujo 
klanuose, nuolatiniuose nepa
sitenkinimuose gyvenimu. So
cijalistai įsivyravo labjausia 
ten, kur žmones smaugė baisus 
skurdas, kur buvo menkai ap-
švietos ir dar mažiau doros. 

Šiandie socijalistai, kur 
jiems buvo lemta pagrobti val
džią, daro savo "moksl iškus" 
išmėginimus, teorijas mėgina 
pakeisti praktika ir smaugia 
nelaiminguosius žmones. 

Kai-kurios šalys (pav., Un-
garija) greitai apsidirbo su 
tais nekviestais visuomenės 
tvarkos refornmotuojais, para
gavę jų komunistinės sriubos. 
Bet kitur socijalistai stipriai 
laikosi. Nuo nepasitenkinan
čių žmonių prisidengia durtu
vais ir armotomis. Ir dar ilgai 
jie smaugs nesusipratusias 
darbo žmonių minias. 

Nepasibaigia žmonijai var-

Vienuolijos pamatas. 

Žmogus jstojantis į vienuo
lyną atsižada moterystės, sa
vo valią paduoda viršininkui 
ir atsižada teisės turėti arba 
įgyti sau asmeninį turtą. Tie 
trys daiktai yra trys vienuoli
jos įžadai: skaistybė, paklus
nybė ir neturtas. Visame krik
ščionių pasaulyje vienuolių 
gyvenimas skaitėsi augŠtesnis, 
geresnis ir tobulesnis už pa
sauliečių gyvenimą. Įžiūrint, 
kad vienuolių būva mažai, o 
kad krikščionijos laikais jie 
neapsakomai daug gero pada
rė, galima "beveik tikėti, kad 
vienuoliai atrado civilizacijai 
naudingiausią būdą. Taip min
tijo palaimintas Tomas More, 
rašydamas Utopiją, iš kurios 
socijalistai paėmė daug min
čių. Taip rodėsi ir pirmiems 
socijalizmo skelbėjams, nors 
jie nebuvo krikščionys. 

Vienuolija ir Komunizmas. 

Vienuolių vardas reiškia 
vieną dėlto, kad jie negyvena 
poromis susidedančiomis iš 
dviejų skirtingų lyčių, kaip 
tat yra šeimynoje. Bet vienuo
liai gyvena didesnėmis ar ma
žesnėmis krūvomis tos pačios 
lyties asmenų. J ie bendrai val
go, vienoje trioboje gyvena, 
vienaip dėvi. Dėlto vienuolių 
gyvenimas nuo senų senovės 
vadindavosi vita communis, 
arba bendras gyvenimas. 

Bendras gyvenimas, be abe
jonės, papigina išlaidas. Tą 
labai jaučia didžiosios vienuo
lijos. Vienuolija turinti tūk
stantį narių susyk perka pen
kis tūkstančius mastų audeklo 
rūbams. Ja i mastas atsieina 
daug pigiau negu tam, kuris 
perka penkis mastus to paties 
audeklo. Kadangi vienuolių 
abitai nepaiso madų, tai tuos 
rūbus siuva susyk daugeliui ir 
tat atsieina pigiau negu asme
ninis siuvimas. Didelei vienuo
lijai visuomet lengva yra ap
sieiti be taip vadinamo per-

, pirklio arba middleman ir to
kiu būdu papiginti sau gyve
nimo išlaidas. 

Komunistų vardas yra kilęs 
iš vita communis. J ie nori vi
są pasaulį padaryti vieną di
delį vienuolyną. Jiems rodosi, 
kad tą padarius įvyks laimių-
laimė ant žemės. Komunistai 
tik nori pataisyti vienuolynus, 
pirmiausiai, nereikalaujant 
skaistybės, o leidžiant kūno 
geidulius patenkinti kada kas 
nori ir su kuom kas nori ir 
kur kas nori. Tam negražiam 
dalykui tapo išrastas gana 
gražus vardas "liuosoji mei
lė ." Šiandie jis jau yra smar
kiai susinešiojęs. Kitą pataisą 
komunistai įveda bendrąjį gy
venimą, nereikalaudami pa
klusnybės. 

Nėr Bendros Nuosavybės be 
Paklusnybės. 

• 

Šita antroji pataisa jau ply
šo. J i nekaip tvirta buvo vi
sais laikais tarp Mane'o ir Le
nino, nes komunizmą skelbian
tieji socijalistai reikalaudavo 
iš savo žmonių daugiau parti-
jinės disciplinos, negu papra
stai vienuolynuose viršininkai 
reikalauja paklusnybės. Tai-gi 
pataisos buvo tik tiek, kad tą, 
ką vienuoliai vadina paklus
nybe, socijalistai vadindavo 
partijos arba organizacijos 
disciplina. 

Leninui stojus valdyti Ru
sija ir pabandžius tenai įvesti 

gai.- Profesįninkai agitatoriai 
visur nerimsta. Žmogų nori 
pakeisti lygiu keturkojui. Nori 
padaryti nedoru ir skurdžiu, 
kaip jie patys yra., . 

labai skystą visuomenės turto 
subendrinimą, susyk prisėjo 
įvesti i r priverstinąjį darbą. 
Mokančiam žiūrėti dabar aiš
ku, kad ir vienuolijoje netur
tas yra sugijęs su paklusnybe, 
įvedant pasaulio turtų suben
drinimą, o neįvedant liuosos 
paklusnybės, kaip vienuolijo
se, reikia įvesti priverstiną ne
apmokamą darbą kaip vergi
joje, baudžiavoje arba kator
goje. Sveiko proto žmogus ne
gali statyti lygiomis laisvano-
rę vienuolių paklusnybę su 
priverstinuoju neapmokamu 
darbu kokios nors rųšies. Aiš
ku, kad paklusnybės atidalini-
mas nuo asmeninio neturto 
bendrame gyvenime nebuvo 
pataisymas bet buvo pagadini-
mas. 

Tomas More savo Utopiją 
rašė veikiau literatiškai o ne
moksliškai šešioliktame amžy-
je. Nestebėtina tat, kad Enri
ko VIII kancleris nesuprato 
ekonominio sąryšio tarp dvie
jų, vienuolinių dorybių. Bet jo 
klaidos nepriderėjo atkartoti 
devyniolikto šimtmečio ekono
mistams. 

(Pabaiga bus). 

LIETUVIŠKI REKORDAI 
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Giesmes ir Liaudies Dainos del ilgų žiemos vakarų. 
10 Coliu — $1.00 

į 
E-3842 { 

SVEIKA MARIJA 

AVE MARIA 
E-3905 

i *» 

AUT TĖVELIO DVARO 

NESIGRAUDINK MERGUŽĖLE 

Žmonės kurie pradeda įsigyt Columbia Rekor- labai pageidaujamą del dabartinio sezono, lie-
dus tad juos visados perka, dėlto kad Columbia tuviškai įgiedotą per Mariją Karužiutę ir loty-
Rekordai grajinant ant Columbia Grafonolų 
nevien tik išduoda geriausią ir labiausia pana
šią muzikos reprodukciją, bet kartu jųs suran-
dat pagamintą tokią muziką kokios jųs pagei
davote. Ant pirmojo rekordo pažymėto viršu
je, jųs rasite tą smagumą išgirst "Ave Maria", 

niškai per O. Roller. Ant antro rekordo yra 
kaikurios iš geriausių Lietuviškų liaudies dainų, 
kurios yra dainuojamos rateliuose laike ilgų, 
tamsių Lietuvoje žiemos vakarų. Populiariško 
Lietuvių Šimkaus Mišraus Choro tos liaudies 
dainos yra maloniai įdainuotos. 

PILIEČIAI - PILIETĖS! 

Musų [fėvynė gyvena sun
kias valandas. Šaliai viduje ne 
visiškai dar susitvarkiusiai 
tenka stoti kovon su daug sti
presniu priešu — į musų kra
štą besiveržiančiu Lenkų a-
vanturninku — Zeligowskiu. 

Visas kraštas sujudo, susi
rūpino, pradėjo organizuotis į 
gynimosi komitetus. 

Tie, kurie pajėgia nešioti 
ginklą — Ą ima ir eina į fron
tą, drąsiai statydami savo kru
tinės už sunkiomis aukomis į-
gytą Lietuvos nepriklausomy-
De. 

Seni, nepilnamečiai, mote
rys, suprasdami besiveržian
čio į musų šalį priešo pavojų 
stoja į gynimosi darbą: kas 
rinkdamas, kas duodamas au
kų, o kas perrišinėjant sužeis
tuosius karžygius arba eida
mas kitas valstybės pareigas. 

I r jums už jūrių — marių 
gyvenantiems musų broliams 
ir seserims nevalia neprisidė
ti prie šio švento-šalies išliuo-
savimo darbo. Suprantama, 
Jums, toliau nuo Tėvynės es
antiems, sunkiau eiti frontan, 
išgirdus sužeistųjų už 
Tėvynę dejavimus, sunkiau pa 
skubėti jiems žaizdas perrišti, 
bet ir Jus galit šioje sunkioje 
valandoje mums padėti, atmin
dami, kad Jūsų pagelbos Tė
vynė iš Jūsų reikalauja. 

Mums trūksta šovinių, 
rnums trūksta ginklų, mums 
trūksta pinigų. £įą pagelbą 
Jus broliai galit mums duoti 
ir neprivalot atsakyti. 

Tai-gi kuogreičiausiai rinki
te aukų ir nei kiek nelaukda
mi jas siųskite Lietuvon. Pa
vojus vilkime. Skubėkite atsi
mindami pasakymą: kas greit 
duoda du kart tiek duoda. 

Kun. J. Vailokaitis, 
L. K. V. Centro Pirmininkas. 
Nariai: 

Kun. Meškauskas, 
Kun. Žitkevičius. 
V. Mieleška. 

Reikalų vedėjas. 
Kaunas 
Lapkr. Ų) d. 1920 m. 

Armonikų ir Orkestras Šokiai del Linksmų Sueigų. 
E^624 

ŠIENAPJŪTĖ. Polka Mazurka. 
Armonikų duetas. 

K I K L'PEIJS TEKA. Polka. 

PILKA NUO RUDOS. 
£ - 3 3 1 6 Armonikų solo. 

MA£RUS1ŠKA POLKA. 

/ 

£-2654 ONUTĖ. Polka Militariška orkestrą. 

IŠREIŠKIMAS MEILĖS. Vaitas. 

T 

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

Rekordų primindamas numerį, 
ik kad butų Vaizbaženkles ant kiekvieno 

Columbia 
Rekordai geria
usia skamba ant 

Columbia 
Grafonolo 

Kaina $32.50 
iki $2100 Rekordo. 

COLUMBIA GRAPHAPHONE COMPANY 

A. PETRATIS S. FABIJONAS 

A. PETKAUS & CO. 
Mortgage Bank 

RKAL EHTATE—INSURANCE 
European American Burean 

Ww**ft Pinigus. Parduoda 
Laivokortea 

NOTARIJUAAS 
806 W. 86th ff>. Chlcago, DJ 

Telephooe Boulevard f l l 

1 DR. S. B1EŽIS. 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
8361 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Res. SI 14 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 

• • » • » ' • • ! • • ! • * mt\ 

DIDELIS KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS. » 
žiedai, Laikrodėlei, Reteielci, Špilkos, grmo aukso ir paauksotJ 

daiktai. Ivory setai, Auksines plunksnos, visokio daiktai ttntrmmi 
prezentams gaunami pas mus u i numažinta kaina. Atvirutės su 
Lietuviškai* parašai* ir stiksis išsiūtos, ir fvairįos knygos. Geras 
pasirinkimas tikru Columbia Gramafonu. taip-gi ir tikru Bruns-
ui< k mašinų, katros išduoda stebėtinai aišku ir garsu, tikrai 
turališka baisa. 

DR. G. M. GLASER 
Prakukuoja 86 metai 

Ofisas 8149 80. Morgan Bt. 
Kertė S2-ro S*., Chicago, HL 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nus^lO ryto 
iki S po pietų, nuo C iki 8 •alaa-

Nedėliomla nuo 9 Iki 2 po plet. 
Telefonas Yards 687 

n « 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė saro ofisą po 

4729 So. Ashland Avenue 
Specljalistas 

DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ UGŲJ 

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

Telefonas Drezei 28Su 

TĖM 
F'I .1, W. 

ŪYKJR E 

Kensingtono Lietuviai ga
lite gauti nusipirkti "Dran
ga" dienraštį pas p. 

IO. TYSKBVICL^ 
314 E. Kensington Ava. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Resld. 11S9 Independenoe Blvd. 

Telefonas Vau Buren 864 

DR.A.A.R0TH, 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 

Valkų ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 3—8 po 

pieta, 7—8 vak. NedėUomis 10—18 d. 
Ofisas 8854 80. Ralsted St^ Chloago 

Telefonas Drover 8868 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIHIIIIU 
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1̂ 
35 tukstancai rekordu įvairiose kalbose. 
Lietuviški rekordai tinkami del švenčiu. 

4415 Pemenelis, Pavasarije. Indainavo M. Petrauskas. 
4474 Mielaširdystė, Vai Verčia Laužo. 
2358 Lietuva Tėvynė MUBU, Tikiai Nemunėlis Teka, 
2357 Birutė. Kur Bangoja Nemunėlis. 
2 392 Sveiki Brolei Dainininkai. Ko Liūdėt Svetelėj. 
37 98 Eisiu Mamei Pasakysiu, Bernužėli Nesvoliok. 

Komiški Rekordai 
"4795 Liudnaa Gyvenimas. Otelije. 
4535 Jaunavedžio Pasiskundimas. Pas Tardytoja. 
4575 Gyrtuokllo Metavonė. Pasakos Stebuklai. 
4237 Jonas Snukis. Muušo Kelionė. 
2343 Ant Vienos Galvos. 
1248 Velnias Ne Boba 2 dalis. 
4180 Medžiotojai 2 dalia 

Giesmės Dainos. 
1248 Giesme i Panelė Švenčiausia Ave. Marija. 
1247 O Kur Buvai Dėduk Mano. 
8191 Ant Mariu Krantelio. Saulutė Tekėjo. 
8625 Miškas ūžia. Sudiev Lietuva. M. Karužutė. 
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 Padainiuosirae.,, 
3311 Sukruskime Brolej. Eina Garsas Nuo Rubežiaus. 
1170 Kur Bakūžė Samaąota. Brandunenė. 

šoket. 
2397 Klumpakojis. Koketka. 
3314 Diedukas Polka. Saldžios Lupos Vairas. 
2359 Nemuno Vilnis Valcas. Sudiev Mazurka. 
2652 Raseinių Polka, Kazokas. 
4536 Pavasario Darnios. Pakol Jaunas tol Linksmas. 
4383 Kas Subatos Vakarą. Jau Saulutė Leidžias. 
4181 Pilviškių Valcas. Atvilo Ežtro Bangos. 
2002 Krokoviakas. j+ 
3417 Padespanas. 
2998 Venecijos Menulis. Boloboo. 
2883 Afghanestanas. Mahometas. f 
4796 Nedėlios Rytas. Del Musų Jaunimo. 

Tavoms pasiunčiame visur už prisiunttmo nieko nerokuojame, 
Kiekvienas pirkdamas pas mųs aplaikys gražu kalendorių. 

JUOZAS F. SUDRIK 
3343 So Halited Street, Chicago, 

Telefonas Bouievard 8167 

\ 
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VAKARAS SU ROSELAN 
DIEČIAIS. 

Uruodžio 5 *d. L. R. K. M. S. 
A. I I kuopa iš Valparaiso, 
lnd. surengė vakarą Visų Šv. 
parap. svetainėje, kuriame bu-
vo vaidinta drama dviejose 
dalyse "Gims Tautos Geni
j u s . " Veikalas savamii yra 
gan gražus, reiškiantis mūsų 
bočių gilią, tėvynės meilę, ku
ri šiose mūsų tėvynės sunkio
se valandose turėtų liepsnoti 
kiekvieno Lietuvio bei Lietu
vaitės širdyje. 

Gal ne viskas taip išpildyta, 
kaip ištikrųjų turėjo būti, bet 
nebūdamas kritiku, nemanau 
spręsti, kaip jis pavyko mums 
atvaidinti. Tų geriau padarys 
patys roselandiečiai, kurie bu
vo tos vaizduotės liudytojais. 

Svarba yra tame, kad rose
landiečiai Lietuviai prijaučia 

\ moksleiviams, ka liudija jų at
silankymas mūsų vakaran. 
Jau nuo keletą metų gražus 
užuojautos ryšiai mus su jais 
riša ir kaskarta vis arčiau ir 
arčiau jungia vienus su kitais. 
Šis dalykas mūsų gyvenime ir 
yra labai svarbus. Būdami ar
čiau vieni kitų, turime progų 
gilintis į vieni kitų dvasių, 
pažinti gyvenimų abelnai, kad 
vėliaus, atsiskyrus su mokyk
los suolu, jau butų galima ben
drai darbuotis, kad tasai gyve
nimas medeginiai ir dvasiniai 
butų turtingas naudingais mu-

A sų tautai vaisiais. 
Kalbėdamas šiuo žvilgsniu, 

negaliu praleisti nepažymėjęs 
Roselando Lietuvių katalikų 
dvasios vado gerb. kun. P. La
pelio. J i s davė swtfeinę veltui; 
jo pastangomis tos parapijos 
Lietuviuose indiegtas mokslei
viams prijautimas; jo karštas 
paraginimas moksleivius rem
ti, o drauge ir jo paties jiems 
gili užuojauta. 

Pasibaigus vakarui jisai pa
sikvietė visus moksleivius-
moksleives pas save kleboni-
jon ir tenai lyg tėvas savo su
nūs ir dukteris nuoširdžiai pri
ėmė. Kas gali įsivaizdinti, su 
kokiais įspūdžiais moksleiviai 

• grižo namo? Jie buvo persi
ėmę kaž-kokia dvasia, dvasia 

* pasirįžimo ir tolesniai, vedami 
jų kilto obalsio, dirbti po savo 
vėliava. Nevienas grįždamas 
namo pasakė: "Je igu žmogus 
su geriausiais norais dirbi 
del idėjos bei labo savo tautos 
ir tasai darbas iš pusės visuo
menės su jos vadais priešaky
je yra remiamas, tai net ne
jauti nei to didelio nuovargio, 
kuris dažnai vargu galėtų bū
ti pakenčiamas/ ' 

L. R. K. M. S. A. I I kuopos 
nariai yra labai dėkingi juos 
užjaučiantiems Roselando Lie
tuviams, o ypatingai jų dva
sios vadui gerb. kun. P. Lape
liui. A. Rakauskas. 

i 

j Toliaus sekė raportai agita
torių. Iš šitų pasirodė, kad 
darbas pasekmingai eina. Dar 
nutarė surengti prakalbas 
Sausio 6 d., 1921 m. 

Paskui prasidėjo rinkimas 
valdybos. Kadangi pirminin
kas gerb. kun. J . Čaplikas per 
šiuos dviejus metus pirminie-
kaudamas milžiniškai pasidar
bavo del T. F. ir pasekmės bu
vo nepaprastai didelės, tai na
riai nenorėjo jo paleisti. Visi 
pageidavo ir prašyte prašė, 
kad paliktų ant kitų metų, o 
kai-kurie net bandė priversti
nai palikti, vienok jis, viena 
del pavargimo, o aintrų del 
jam žinomų priežasčių, atsisa
kė. 

Nors iš narių ir daug yra to
kių, kurie galėtų užimti pirm. 
vietų, nes yra gabus ir darb
štus žmonės, vienok turėdami 
didelę tėvynės meilę, bei trok
šdami labo Tautos Fondui, no
rėjo išrinkti tinkamiausį žmo
gų. Todėl ir išrinko pirminin
ku, kuris gana pasidarbavęs ir 
dabar darbuojasi del Tautos 
Fondo, tai yra vietinį kleboną 
gerb. kun. Jonų J . Jakaitį. Į 
vice-pirmininkus tapo išrink
tas P. Landžius, prot. rast.— 
A. Piliponiutė, fin. rast.—p-lė 
J. Leonaitė, ižd. A. Stoš
kus, iždo globėjais: gerb. kun. 
J. Čaplikas, T. Ročkienė. Prie 
priėmimo mėnesinių mokesčių 
raštininkai: M. Valiukonis ir 
p-lė M. Litvaičiukė, globėjos: 
l>-lė A. Mačiuli u tė ir ponia U. 
Tatulienė, tvarkdariai: P. Liu-
binas ir V. Rimšas. 

Koresp. 

Sutkus, M. Lamsargis, P. Jo
mantas, F. Poviliūnas, M. Vai-
čikonis, Z. Žilius, K. Vilimas. 

Smulkiais surinkta 75c. 
,Visų aukojusių nemažiau 

$10.00 vardai ir pavardės pa
siųstas Lietuvos Misijai, iš ku
rios kiekvienas gaus gražų 
trispalvį paliudijimą. 

Girdime užmetimus daromus 
rengimo kom., kodėl taip ilgai 
tęsia aukų rinkimų. Mes tų da
rome ne blogu noru, bet kad 
kodaugiausia surinkti aukų. 
Antra, kaip viršui minėjau, 
kai kurie rinkėjai perilgai su 
darbu užtruko. 

Kaip greit gausime iš L. M. 
paliudijimus, taip greit su
šauksime visus, kam priklau
so gauti paliudijimas. Susieis 
viisų draugijų atstovai, užbaig
sime tų vajų, o pradėsime kitų, 
kad dar daugiau surinkus au
kų. 

Cia paduodu pilnų atskaitų, 
kiek viso yra surinkta aukų ir 
kiek buvo išleista suruošimui 
mass-mitingo. 
Pradedant darbų, Spa

lio 27 d., padengi
mui lėšų sudėta $ 50.00 

Lapkričio 7 d. mass-
mitinge aukų su
rinkta «',... 1,027.60 

Po mitingo sukolek-
tuota 308.75 

Pirk Savo Kalėdines 
Dovanas pas 

STERN'S 
3442 So. Halsted Street 

Šilkiniai marškiniai už labai nužeminta kaina. 
Vyrų Kaklaryšiai gražiose boxo*se po 

• it 

Viso labo surinkta. . .$1,386.35 
Svetainės renda $35.00 
Kalbėtojams kelio tikie-

tas 10.00 

ir augsciau. 
Vyrų Šilkinės ir Lininės nosinaitės. Moterių nosinai

tės boxuose, Muffleriais 50% numuštas. 
Moterių bedroom šliperiai už labai žemas kainas. 
Vaikų šilti šliperiai už žemas kainas. 

Atdara vakarais iki Kalėdų. 
Mes duodame gražius kalendorius. 

• 

r > « • • • • 
usu f MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ JUSU 

i LIBERTY BONDSUSj 

! 

Jeigu Jus turite Liberty Bondsus ir norite 
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite 
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime 
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu 

Baltic States Oevfilopment Corporation 
35 South Dearborn Str., Chicago, Illinois. 8 

.1 
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RACINE, WIS. 

1000 apgarsinimų. 
Smulkios išlaidos. 

4.50 
1.00 

Viso išlaidų buvo $50.50 

VVORCESTER. MASS. 

Gruodžio 7 d. buvo Tautos 
Fondo sk. metinis susirinki
mas. Pirmiausia perskaityta 
praeito susirinkimo protoko
las, kuris tajK) priimtas. To
liaus valdyba išdavė raportus 
iš surengtų dviejų vakarų ir 
paaiškino, kad per visą Lap
kričio mėnesj inėjo tukstaniis 
su viršum dol. (Jerb. pirm. įne
šė, kad kiek dabar kasoje yra 
pinigų, visus pasiųsti Centran 
ii paaiškino, kaip dabar reika
lingi yra Lietuvai pinigai. 
Jnešiinas prįimta« ir vienbal
siai nutarė pasiųsti $1,600.00. 
Tuoj iždininkas pasirašė, o 
pirmininkas prižadėjo ant ry
tojaus išsiųsti pinigus. 

Aukų rinkimas pas mus ne
sustoja. Racinieeiai pasirįžo 
tol rinkti, kol bus reikalinga 
apsiginimui nuo grobuonių 
Lenkų. 

Spalio 27 d. draugijų valdy
bų posėdyje, nutarus reikalą 
rengti protesto mitingą, susi-
i inkusieji padengimui lėšų 
tam reikalui sumetė $50.00. 

Lapkr. 7 d. padaryta štur
mas, kaip jau buvo rašyta, ir 
surinkta $1,027.60. 

Lapkričio 8 d. susirinkęs mi
tingo rengimo komitetas nuta
rė dar atlankyti namus tų Lie
tuvių, kurie nėra aukoję, iš
rinkta aukų rinkėjai: A. Ą, 
Gudžiūnas, J. Kesminas, -M. 
Kasparaitis, F . Andrijauskas, 
F. Varanis, B. Taleničia. Ta
me susirinkime dalyvavo ir 
keli biznieriai, kurie, sakėsi 
parinksią aukų nuo vietos 
biznierių, vienok pasakymo 
neišpildė, nes praslinko jan 
dvi savaiti, o jie tam prakil
niam tikslui nerado laiko! Ki
ti rinkėjai pasižymėjo savo 
darbštumu, surinkdami aukų 
$308.75. 

Aukojo. Po $50.00: Jonas 
Ryškus, Stasys Tarvidas, An
tanas Šimkus.. 

Adomas Petronis $12.00 
(pirmiau yra aukojęs). 

Po $10.00: Vaclovas Petke
vičius, Kazimieras Šimkus, 
Kazys Grimalis, Antanas Va
siliauskas, Matas Motkus. 

Po $5.00: Sil. Šiupas, Ant. 
Gudzevičia, J . Viežauskais, M. 
Samalionienė, J . Rūsys, P. Žič-
kus, Ant. Žičkus, Bol. Eisman-
tas, Tam. Šlusnis, C5ip. Stasiu-
lis, Edv. Liaugadas, Leo. Trin
kūnas. 

Izd. Gudas $3.00. 
Po $2.00: Kaz. Šimoliunas, 

T. Rupšlauskienė, D. Šliausias, 
D. Gališanskas, J . Sadauskas. 

Po $1.00: K. Stulgys, E. Va
siliauskienė, J. Linkunas, J . 

Atėmus išlaidas, lie
ka $1,335.85 
Visos tos aukos pasiųstos 

Lietuvos Misijai. •• 
Tai tokios mųs, Racino Lie

tuvių, buvo pasekmės. Darbo 
vaisiai gražus del to, kad vie
nybėje dirbome. I r toliaus tu
rime taip darbuoties. 

Malonu ir linksma * tokioje 
Lietuvių kolonijoje gyventi, 
kaip Racinas, nes čia Lietuviai 
nepamiršta savo tėvų žemės, 
Lietuvos ir savųjų reikalų. 

( M. Kasparaitis, 
Rengimo Kom. Sekr., 

1204 Bluff Ave., 
Baeine, VVis. 

JUSU PINIGĄ i 
Užtai kad mes visuomet geriausia patarnaujame savo 

kostumierianiH. Gali būti užtikrintas kuomet atsilankysi pas 
mus. Mūsų Kryno aukso graznos, laikrodžiai ir deimontai ran
dasi dideliame pasirinkime ir už labai priekumias kainas. 

4525 S. Ashland Avenue 
Chica«o, Illinois. \ 

mm mm 
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i Didelis Kalėdų Išpardavimas 
Pirkite Kalėdų dovanas (Christmas Preseutg) dabar 
mūsų krautuvė yra pripildyta naujausios mados tavo-
rais. Kaipo Deimentų ir aukso žiedu gryno aukso ir 
paauksuoti laikrodėlų, leneugėlai, branzalietai, koloni-

5 ku, spilku ir visokiu sidabrinu dalykų. 
ja 

Mūsų tavorai yra teisingai gvarantuoti ir kaina pi
gesne kaip kitur, i 

mm M 
! 

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

i JOFFEY'S 
ac: 

DAYTON, OHIO. 
-

» 

DR. S. MIKELIS 9 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofts&a Ir Gyvenimo vieta 

S2S2 Soath Halsted Slareet 
Ant viriau* fnivenml Mat* Baak 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
S Iki 4 po pietų; nuo 7 Iki • rak. 

Nedaliomis nuo 10 Iki i 
N S M B M 

Dr. A. L Yuška 
1900 S. Halsted Str. 

Tel Canal SI l t 
Valandos: 10 ryto Iki 8 vakare 

Gyvenimas 
2811 W. 63rd 8tr. 

„ Tel Prospect 8466. 

iiiiiymiuimttiiuin 

ATONIC 
•3E2LI \\r?7'\CWą 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviai yra EATO-
NIO. PrefiaMim visos nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pas visos aptiekoTius. 

} | « > « • • m m ' 

. . Draugo" 289 nuin. Įlipu
sioje korespondencijoj iš JJay-
ton, Ohio, įsiskverbė klaida 
skaitlinėje, kuri rodo, kiek iš 
Daytono pasiųsta Lietuvon 
auksinų. Parašyta 25,000 auk
sinų, turėjo-gi būti 35,0Q0 auk
sinų. Taip buvo mano paduota. 

Kun. M. Cibulskis. 

J. P. WAITCHES 
LAVVYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
. rytais 8 iki 11, vak. 6 iki 0 

Nedėliomls 11 iki 1. 
I 8. Ashland Ave. Chicago, IU. 

Phone Vards 1053 

« • — — • — • $ $ 

Tel. Harrison 6688 
DR. L C BORLAND 

200 6. State Str. K a a p . Adams 
Valand.: 1 iki 4 po plet. Nedel. 10 
vai. iki 12 dieną. 

Lietuvis perkalbetojas 
Sered—6 lkl 8 vak. Ned. 10 lkl 12 

I 
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Didelis Kalėdinis 
PASIRINKIMAS 

Laikrodžiai, laikrodelej, žiedai deimantai ir kitokie dajktaj 
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 

4012 South Aslitand A ve. Telefonas Boulevard 336* 

Phone Seeley 7480 
DR. L M. FEINBERG 

Gydo specialiai visokias vyrq Ir 
moterų lytiškas ligas. 

2101 Madlson St., kampas Wes-
tern Ave., Chicago. 

Valandos: f—4 po pist; 7—t vak. 

i DAINOS 
SPA VDON 
Žymesniems mūsų kompozito

riams išvažiavus ' Lietuvon, A-
merikos Lietuvių chorai likosi 
be naujų dainų. Todėl nuspren
džiau išleisti tuoj po Naujų Me
tų (1921) keturias dainas: 

"Eemi Jaunas Piemenėlis," 
"Malda Prieš Karę," 
'•Kur Tie Laikai?" ir 
"Pavasaris Tėvynei." 
Iki Sausio 1 d.. 1921 m. šių 

dainų prekes bus sekančios: kas 
orderiuos ne inamu kaip 100, 
gaus po 20c; nemažiau 50,/gaus 
po 25c egz.; nemažiau 25, gaus 
po 30c; nemažiau 10, gaus po 
35c; o vienas egs. 40c. Po Nau
jų Metų tos pačios dainos par-
siduos po 50c. 

Norintieji gauti už sumažin
tas prekes siųskite užsteliavi-
mus Nepažymėdami, kiek ir ku
rių dainų), su pinigais sekan
čiu antrašu: 

VINCAS GREIČIUS, 
8014 Bel/evue Ave., 

Oleveland. Ohio. 

Phone Canal 257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 lkl 4 
po piet. i iki 9 vakare. 

Tel. Ganai 6223 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

2201 West 22-nd A So. Leavltt Sts. 
Chicago. 

dandos 9:30 A. M. to 12 N. 
1:00 P. M. to 8:00 P. M. 

S KALĖDINES DOVANOS • 
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 i r mylimųjų. Turime gramafonų, rekordų, 
rožančių, kryželių ir kitų religijinių dalykų. 

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

LiEksmiaTirn Ka!6dn Virleins. 

S 
• • 
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K — 
*Tel. Yards 6666 Drover 8448 

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

Aku seras. 
8203 S. Halsted St. Chicago. 

Valandos: U)—12 iŠ ryto 1—2 Ir 
6—8 vakar" Ned. 10—12 i i ryto. 

V III . . . . . . . . . I I I - ! • . 1 1 . - - • ! „ • . . • . . — • » .1 1 . 1 I I .1 I .1 , lll.l 

Lietuvos Misijos Adresas; 
257 YVest 71 str., ftew York, 

Dr. AL L STRK0L1S 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgą* 

Perkelia df Įsą 1 People Teatrą 
1616 W. 47th St. Tel. Boul. U 
Valandos: 1 iki S po pietų. 6 Iki 

vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 
Res. 2914 W. 48rd Street. 

Nuo ryto iki plet. 
Tel. McRlnJey 268 

J. WENCKUS 
LAIKRODININKAS 

3327 So. Halsted S t , Chicago, Iii. 

j ^ s g g ssssassgg:g,:asssggsssKsas 
Tel. Drovtr 

Dr: C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 8 ryto iki • vak. 
Seredomls nuo 4 lig t vakare 
4712 SO. ASHLAND AVENUE 

art i 4 7-tos Gatvės 

MUZIKA 
• i 

BELTHOVENO KONSERVATORIJOJE Etkos mokslo metas. t E T U O V t j t u K U M S U K V A T U K U O J K muzikos mokslo mei 
Prasidėjo Rugsėjo (September) v d., 1920 m. 

Mokinama įvairių muzikos šakų. Užsirašyti galima bile kada. 
3259 South Halsted Street Chicago, U i 

< Telefonas Boulevard 9244 
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BAM BINO 

Vaikai myli jį! Jie prašo daugiaus! 
Nekankink sergančio viduriti užkietėjimu kūdikio tu niekingais, 

vidurius traukančiais, alifjais. Duok jam šaukštuką BAM BINO, 
turinčio prijininų skoni lengvai veikiančio ir labai pasekmingo vidurių 
paliuosavimui v»i«4o. Jis stebėtinai greitai pagelbsti nuo gazu, išpū
timo, diegliu, viduriavimo ir vidurių užkietėjimo. 

Pabandyk butalį. Tik 50c. vaistinyčiose arba tiesiai nuo isdirbčjy 
60c. su persiuntimu. Tėtnyir Btmbino J*»* «nt pokeflo. Be jos n6ra tikras. 

F. AD. RICHTER k C0., Buh Termiiui BMf. N*. 5, BROOKLYN, N. Y. 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES, s. Vai&kauairis, P, Kukėki , 
i fSt. Andailkibas. 

Trečiadienis, Gruodžio 22 d., 
Zenono kareivio. 

Ketvirtadienis, Gruod. 23 d., 
šv. Viktorija. 

CHICAGOS IR VISOS ILLI 
NOIS VALSTIJOS LIETU

VIŲ KOLONIJŲ DOMEI. 

J? Tautos Fondo $100,000 va
juje, Cliicagai ir visoms Illi
nois valstijoj Lietuvių koloni
joms paskirta surinkti $23,000, 

Prasidėjus tam šimto tūks
tančių dol. vajui, A. L. R. K. 
Federacijos Chicagos Apskri
tis, kaipo viršiausia kataliku 

' organizacija, energingai ėmėsi 
darbo. J i ėjo pacelbon visiems 
Tautos Fonde skyriams, pam
pindama kalbėtojus, ir reng
dama prakalbas mažesnėse ar
ti Cliicagos kolonijose. 

Pastarame Federacijos }>osė-
dy, išdavus komisijai" raporte, 
pasirodė, kad Chicąga ir Illh-
nois valstija ŝ avo kvotos da 
neišlygino, todėl ir reng. ^pra
kalbų vijose kolon. bei rinki
mas aukų kvotos išpildymui 
nesustojo. 

Šiuo Federacijos prakalbų 
rengimo komisija atsišaukia į 
visas Cliicagos' ir apielinkės 
Lietuvių kolonijas, ragindama 
nesustoti, o girties prie savo 
kvotos. 

Gautomis informacijomis, 
- po Kalėdų iš rytinių valstijų 

atvyksta Cbicagon žymus vei
kėjas ir didelis prakalbinin-
kas, nesenai sugrįžęs iš Lietu
vos. Todėl Cbicagos Lietuviif 
kolonijos, katroms daug da 
trūksta ligi paskirtos kvotos, 
išanksto registruokite dienas, 
gaukite dideles svetaines ir 
praneškite Federacijos pra
kalbi] rengimo komisijai 
"Draugo"' adresu. Tnicijatyv;) 
turi imti Tautos Fondo sky
riai arba Federacijos kuopos. 

Visos kitos Illinois valstijoj 
Lietuvių kolonijos gali kreip-
ties į prakalbų rengimo komi
sija, pažymint dieną, kurią no
rėtų pašvęsti Lietuvos laisvei. 
Komisija duos reikalingų in
formacijų ir atsiųs kalbėtojus. 
Tat, visi darban! 

A. L. R. K. Fed. Ch. Aps. 
prakalbų rengimo 

Komisija. 

Po $1.00: Joe Tx»wes, A. Spū
dis, K. Virbiekis, J . Vanagas, 
V. Valteris, K. Bračas, P. Ma-
ėijauskis, V. Šimkus, Tg. Kip-
SJTS, K. Norkevičius, Gust 
John, f m. Guy, C. McCarty, J . 
Kelly, Anton Sadoma, Red 
Lavvley, Pet. Sidor, Frank 
Carison, A. Deiueys, Charles 
Costar, Joe Demaco, A. Bro-
pby 75c ir St. Kliuzas 50c. 

IŠ WEST SIDE. 
• 

Buvusiame vakarėlyj, Gruo
džio 5 d„ pas p. Kazimierą 
Kulbj (2131 \V. 28rd PI.) su
sirinkusieji svečiai besilinks
mindami nepainirso ir Lietu
vos. Kaz. Mackevičiui įnešus, 
kad susirinkusieji paaukotų 
Lietuvos gynimui nuo Zeli-
go\vskio^bandų, aukojo: 

Kaz. Mackevičis $5.00. 
VI. Mikšis $3.00. 
Po $2.00 :> J . Kulbis, I La

banauskas, P. Bikenas, D.Pa-
car. 

Po $1.00: Kaz. Kulbis, Kaz. 
Pūkis, Juoz. Kulbis, Joz. Pas-
kacimas. > 

Viso $20.00. 
Aukos pasiųstos Lietuvos 

Šauliams. 
% Siuntėjai: 

Alex Mikelevičis. 
Joz. Paskacimas. 

/ , 

IŠ WEST SIDE. 
'• 

Kad neišdžiutų aukų upelis, 
bet vis sriauniai bėgtų ir neštų 
pagelbą tėvynei, draugija Lie
tuvių Jaunikaičių Dainos My
lėtojų praeitam savo susirinki
me padarė sumestinę ir sudėjo 
$20.00. Komitetai tuos pinigus 
tuojau išsiuntė Lietuvos Gyni
mo Komitetui Kaunan."" 

Aukojo: 
donas Krūmas $3.00. 
Po $2.00: J, Pranauskas, A. 

Aitntis. 
Po $1.00: J . Antanaitis, A. 

Jaras, J . Barchauskas, J . Ku
likauskas, M. Palionis, F . Za
karauskas, T. Pauksnis, A. 
Stanevičia, U. Perriiskis, A. 
Burdulis, T. Curdulis, W. Pa-
lionis, T. Olaliunas. , 

Komitetas: 
A. Aitutis, 
A. Mezlaiškis. 

nė, K. Lanka nskis, V. Zencins, 
J . Krans, J . Sabas, J . Pocius, 
P. Račius, V. Kurlikauškas, A. 
Bursas, A. Knksta, D. Matiko-
ra, J . Jakas, A. Dimskis, f J . 
Pocius, N. Miller, J . Kruša, P. 
Sidabras. 

Mūsų kolonijoje yra išrinkti 
kolektoriais T. Pocius ir Jo
nas Kalvaitis, kurie vakarais 
eina per namus. Jiedu surinko 
$150.00. 

PARSIDUODA FARMOS. 
124 akrai geros žemės, 100 aljrfj 

aramos, 8 akrai vaisingo sodno ir 16 
akrų stambio mjftko. į»u gerais bu
dinkais prie pat vieškelio, 35 akrai 
užsėta dobilais, 17 akrų kviečių ir 14 
akrų rugių. Kelias $3.00 nuo Chica* 
gos. Kaina tik $12,000.00. 

80 akrų, su budinkais, nauju gara-
gu, 2 arkliai, 3 melžti mos karvės, 1 
jautis ir 2 veršiai, visas mašinerijas. 
Kelias nuo Chicagos $4.54. Reikia 
įmokėti $3,0.00.00. Kaina $6,000.00. 

4Q akrų su budinkais, 4 karvės, 2 
arkliai, 1 jautis, 50 v*Stu ir visi pir
mos klesos padargai. 40 akrai užsėta 

tJUtų g e r a i , k a d ir k i t o s n m - dobilų viri J 00 kelmų obeHų ir viso
kių iiogų. 4 miles nuo Į Pullman, 
Michigan. Kelias $4.00 nuo Chicagos 
Kaina $4,500.00. 

žosios Chicagos kolonijos imtų 
Atlantiko pavyzdį, kuri t'rnm-
rm taiku taip pasidarbavo. 

T. Pocius ir 
J. SaJvaitis, 

Kolonijos Komitetas. 
. Atlantiko Lietuvių 

Suma $250.85 priimta nuo 
virsminėto komiteto ir prisių
sta Lietuvos Misijai jos ižd. 
kun. J . Žiliui persiuntimui 
"Oeležinjam Vi lku i / ' 

Evaldas ix Pupau*kas. 

MOTERŲ SĄJUNGOS 
KUOPOMS. 

Visos A. IM R, K. Moterų Są
jungos kuopos, priklausančios Ch. 
Apskritin, teiksis prisųsti skait
lingai delegačių į priešmetinj su-
sirnkimą Gruodžio 26 d., 1920 m., 
Nekalto Prasidėjimo parapijoje, 
Brighton Parke, 2 vai. po pietų. 

Susirinkimui prašau prirengti 
šiuos dalykus: 1) Kiek kuopa ga
vo narių per 1920 m. t 2) Kiek 
buvo surengta vakarų? 3) Kiek 
aukota Lietuva!? 4) Ar pirko L. 
L. P. boną? 5) Ar randasi kokie 
nesusipratimai su Centru? 6) Ar 
remiama "M. D.?" 

Gerbiamos kp. raštininkes, malo
nes prirengti atsakymą j minėtus 
klausimus. 

Tuomi paaiškės, katra kuopa ir 
kiek yra pasidarbavusi, o prie to 
paskatinsime prie veikimo ir tas, 
kurios bent kiek prisnūdo. 

A. Jakaiti, 
M. S*. Ch. Apskr. pirm. 

40 akrai su gerais budinkais. Ke
lias "$6.00 nuo Chicagos. Reikia jmo 
kėtt $1,500.00. Kaina $4,000.00. 

60 akrų su budinkais. Kelias $6 00 
nuo Chicagos. Reikia jinokėti $2 400,-
00. Kaina $5,000.00. 

80 akrų, 6 akrai užsėta rugių. Ke
lias $10.00 nuo Chicagos. Reikia įmo
kėti $1,000.00. Kaina $2, >00.00. 

16 akrų prie pat miestuko su bu* 
dinkais. Kaina $2,000.00. 

115 akrų žemė.s miesttike ant Šios 
žemės randasi vienintelis suliunas ta
me miestelyj ir 'e pragyvenimui kam
bariai, ledaunė, vienas Storas, barnė, 
ir ga/ažus. Gena vieta tikram žmogui. 
Kaina $8,000.00 daug pinigų padaro 
vasaros laike iš Summer Reaprt. Ke
lias nuo Chicgoa $12.00. Kaina $8,000. 

134 akrų žemės, 100 akrų aramos 
su bėgančia upe, 8 budinkai. 3 ark
liai, 16 karvių, 6 kia\ilėa, 100 vištų, 
5000 pėdų supjauto materiolo ir 45 
ašis medžiui. Savininkas sužeistas del 
to parsiduoda už $10,000.00. 

Turim didelj išsirinkime farmų ir 
namų del mainymo. Del platesnių ži
nių kreipkite* prie 

A. Petratis S. L. Fabionas 
A. PETRATIS & CO., 

809 W. 35th St., / 
Chicago, 1/1. 

I š NORTH SIDE 

' AUKOS. 
1 

Chicago Surface Lines, 
Lavvndale stoties darbininkai 
per p. Joną Petrošių (833 W. 
33rd St., Chicago, 111.) ir Mar
tyną Tamošaitį (3213 Auburn 
Ave.) surinko 301 dolierj Lie
tuvos- Gynimo reikalams. Pi
nigai pasiųsti per Lietuvos 
Misiją. Štai aukotojų sąrašas: 

Vincentas Aismontas $34.00. 
Julijonas Virbickis $20.00. 
Martinas Tamošaitis $10.50. 
Jonas Petrošius $10.25. 
Po $10: A. Martinkonis, 

S. Eisinas, P, Vilička, J . Ur-
Į btitis, M. P. Platakis, P. Mik

sa, P. Rumšą, T). Augustinas, 
K. Čepulis, J . Kuneika, V. 
Staponavičius, J . Čemauskas. 

I Po $6.00: A. Belazaras, A. 
Venclovas. 

•Po $5.00: J . Naudužas, P. 
• Geštautas, J. Knistautas, A. 

Bukauskis, A. Dabulskis, K 
Saunorins, A. Gečas, P^ Ša« 
kauskas, J . Paterabas, J. Nor
kevičius. 

I Ig.-Zilnis $4.00. x 

a Po $3.00: P. Gricius ir J . 
Kuklinski. 

Po $2.00: Charley Simpson, 

ATLANTIKO LIETUVIŲ 
KOLONIJA, CHICAGO, ILL. 

Lietuvių Tautiška draugija 
priešmetiniame susirinkime 
nutarė iš kasos paaukoti Lie
tuvos Gynimo reikalams $50, o 
nariai suaukojo $50.85. 

Surinktos kolonijos komite
to sekančiai: 

Po $10.00: A. Šaputis, J . 
Pakeltis, P. ŽemgulLs. 

Po $5.00: J . Šaputis, J . Žu
kauskas, Ą. Saputis, S. Leng-
vis, B. Apstas, A. Valavičia, P. 
Pluskus, J . K. Rakažis. 

S. Mohgertas $4.00. 
F. Latoza $3.00. -
Po $2.00: F. - T verkus, ' R. 

Randienė, J.. Drigancius, A. 
Patkauskas, J . Bacevičia, P . 
Jucius, J . Vilkis, J . Zickus, F . 
Rumbinas, K. Balsis, K. Den-
fentas, D. Ūselis, J . I}irnskis, 
J . Norkus, A. Danauskas, D. 

L. R. K. Federacijo* 23 Rkyrio 
prieSmetinis susirinkimas bus 21 d. 
Gruodžio 7:30 vakare, Šv. Mvkolo 
parapijinėje svetainėje. 

Malonėsite draugijų atstovai 
atsilankyti, nes bus svarstoma la
bai svarbus reikalai ir rinkimas 
naujos valdybos 1921 metams. 

Taip-pat kviečiami L. L. P. bo-
nų pardav. komitetai susirinkti į 
Katalikų Federacijos susirinkimą 
pasit<;>*ti kasi ink užbaigimo mūsų 
kolonijai paskirtos kvotos. 

L. R. K. Fed. 23 skyr. valdyba. 
^ _ 

s Šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų 1 skyrius turės savo susirin
kimą Gruodžio 21 d. 7:30 valan
dą, Šv. Kryžiaus bažnytinėje sve
tainėje. Visos narės malonėkite su
sirinkti paskirtame laike. Taip-gi 
visos moterys, kurioms rupi mūsų 
tautos gerovė, malonėkite atsilan
kyti j sį susirinkimą ir jsiralyti 
draugijon. • . 

Nut. rast. M. Mikšaitė. 

NUO $50 IKI $100 
Į SAVAITE 

Kiekvienas gali užsidirbti. 
Nereikia nei mokslo nei prity
rimo. Jeigu nenori, kad kitas 
ant tavęa bosautų, tai kreipkis 
prie mus, o liksi biznierium. 

STRUPAS and CO. 
90-92 Ferry St., Nevark, N. J . 

s 
JOHN MINSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Ofisą* Didmiesty! 

I» 8o. L* Saite Street 
Kambaris 816 Tel. Central 3684 

Valandos* 9 ryto iki 1 po piet 
m West Sldea Ofisa« 

3201 W. 22-nd Street 
Kert* Leavitt S t Tel. Canal 1662 
Valandos: nuo 4 iki 6 po piet Ir 

nuo 7 Iki 9 vakare 

IŠ LIETUVOS:—Neužmirškite savo mylimųjų tėvynėje! Tegul Kalėdų 
šventės būna jūsų tėvukams, broliams ir sesutėms linksmios! Siųskite jiems do
vanas piningais, per:— • 

LITHUANIAN SALES CORP. 
(Lietuyiij Prekybos Bendrovė) 

3 2 4 9 S. Halsted St., Chicago, III. 
' TELEFONAS YARDS 6 0 6 2 

Mūsų kursas yra pigiausias. Piningai { Lietuvą nueina į 20 dienu. Mušu čekius išmai
no visur be klapato. Į Kauną važiuot piningu atsiimt nereikia, ne* piningus pristatoma i 
artimiausią pastos stot]. 

* 

Kas norr*pa«idėt piningus į Banką Lietuvoje ant procentą, mes patarnaujame. 
Pas mųs galima pirkti laivakortės, ir siųsti į Lietuvą baksais dovanas ir drapanas sau

giai. Už pristatymą mes, pilnai gvarantuojame, nes kiekvieną liuntinį jliuriname nuog ugnies, 
vandens ir vagių. 

/ 

ŠI Bendrovė kviečia visus kad pirktu jos akcijas (serus) ir dalintųsi pelnu. Šerai kai
nuoja po $6.00. Kas ankščiau prisidės prie mus tas daugiau pelnys. 

Kurie važiuoja į Lietuvą, mes parūpiname pasportus ir kitus reikalingu* dokumentus ge-
pai ir greitai. 

MUSŲ ofisai yra įsteigti šiuose miestuose: Turime kelis šimtus savo agentų 
Boston 27, Mass. (414 W. Broadvvay) įvairiuose Amerikos miestuose. 

Chkago, DL (3249 So. ffid S t n f Lietaveje T **į* .*•?**. J*?* 
YVilk -̂Barre, Pa. (300 Savov ^ f ' ^ l T 1 ^ . ^ ^ į$* JJ0" 

Theatre Bldg.) 7 0 ) ' VdmuJ (D»dz«ojt gatve 73), Ma-
New York City, N. Y. žrikiuose, Panavežyje, Skuode, Liepojoj, 

(498 Washington Str.) Vabalninkuose, Šiauliuoie ir Mauručio j e. 

Dr. L L MAKARAS 
Lieturys Gydytojas Ir Oairurgas 
Oflsaa 10900 So. Mlohlgan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; Z iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare. 
Realdenclja: 10588 Pcrry Are., 

Tel. Puilman 342 

Tel. Randolph 28*8 

A. A. SUKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas viduraHestyj 
ASSOCIATION BLDG. 

19 So. La SaUe St. 
VaTandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 

Punedėliais fki 8 vakare. 
Nedėliomis ofisas uždarytas. 

| a > . . « » a » « . » « « > » > » a » ^ a a • • 3j| 

Paieškau g-ero ir telsingro vyro, ne-
jaunesnio kaip 35 ar 40 metų ir kad 
butų dirbęs ant didelių farmų, ir ži
notų gerai apie arklius ir maflnas ir 
kad butų geras darbininkas ir mylėtų 
farmų gyvenimą. Darbas ant visados 
žiemą ir vasarą geram vyrui. 

Jeigu a tai ras toks vyras lai atsi
šaukia Šiuo adresu: 

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

Paiešltau savo dėdžių Antano ir 
Kazimiero Mikolaičių, prieš karą gy
venusių Chicagos apielinkėje. Jų gim
tinę Kėdainių apskrityj, Josvainių 
valsčiuje, Kunvonių kaimoj. Per ka
rą ir po karui jokių Žinių mes apie 
juos nieturime. Jeigu kas žinotų apie 
juos, meldžiu pranešti šiuo antrašu: 

Kazimieras Juodis, 
Moksleivis IV kliasos. Pirmoji Kau

no Gimnazija, Laisvės Alėja 55, Kau
nas, Lithuania. 

TelefMM PnllBMUi SMi 

Dr.%P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas / 

10801 So. Michigan A venų* 
Rosetaad, m . 

VALANDOS: 9 ryto iki • v i k a n . 
Pollman 342 Ir 8180. 

T e l e f o n a s B o u l e v a r d 8 1 M 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

8881 South Halsted Street 
Valandos; »—12 Ą. M. 

1—6; 7—t P. M. 
| | a . » » a » . a » » a < > « a . « a . • • • •%{ 

I 

S. D. LACHAW1CZ 
. LIETU VYS GRABORIUS 

Patarnauju laidotuvėse koplgiauala. ltel 
kala meldžiu atsišaukti, o mano darna 
busite užganėdinti. 
2314 W. 23rd PI. Obios«o, DL 

Tel. Canal SlfO 

IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIimilllllllllllllllHlllIflIlIlIlIlIlIlIlIll 

S 
Pbone Boulevard 401 

i 

Ashland Jewelry Music Store 
Specijales Columbia E 2 Grafa-

nola su 12 rekorde $126.50. Speciįale C 2 
Grafonola su 12 rekordų $56,50. 
Cash ar ant išmokes&o. Naujausi lietu
viški rekordai. 

Dideliame pasirinkime auksi
niai laikrodžiai, deimantai, žie
dai ir kiti auksinai dalykai. 

4 5 3 7 So. Ashland Avenue 
i Chicago, UI. A i ^ 
Tiiiiiiiiiiiiiimfiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiii'ii 

i 

Šulcą, P. Pikturnas, A. Lom-
sargienė. ^ 

Po $1.00: P. Velvičia, J . 
Paplauskas, A. Petravičia, A. 
Šeškas, R. Moi/trim, F. Milą, 
F. Zabrinas, M. Kartauskis, V. 
Kairįs, A. Viržulienė, A. Mar-
causkas, V. Zaneckas, P. Joni-

Ig. Aldonas, A. Klioštoraitis, keviei^, J . Salvaitis, B. Ge^ie-

Paiefikau brolio Mykolo ir pusbro
lio Kazimiero ir Domininko Haske-
vidių, paeinančių iš Ukmergės miesto. 

G l l d s i u n a S , A . B a g d o n a s , K . ' Prašyčiau Jus, brofiai, atsišaukti, nes 
turiu svarbius reikalus su jumis su
sirašinėti. Jeigu kas kitai apie juos 
žinote, praneškite šiuo adresu: 

Antanas Mackevičius, 
2506 Grand St.. 8kmx City, Iowa 

Paieškau Leono Milaiio, Povylo 
Bajoro ir Antano Kaupšo. Jie gyve
na Pittsburghe, Penn. Paeina i i Kau
no gubernijos, Raseinių apskr. Jie 
Patys, ar kas žinote apie juos, mel
džiu pranešti šiuo adreąu už ka bu-
s}u labai dėkingas. • 

Edwaraas Noskevičla, 
447 Crosby St., Grand Rnpids, Mloh. 

g V. VV. RUTKAUSKAS 
I 

1 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty]: 

I 29 South La Salle Street J 
Kambaris 834, 

Telefoną*: Central 0290 S 
i Vakarais, 812 W. 33rd St. • 
g Telefonas: Vards 40S1 J| 
mm . ™ 

I I i m 

Vienu Laivu iš Liepojaus j New Yorką 
Jau atsidarė taip ilgai laukiamas tiesioginis kelias iš Liepojaus (Libavos) į New Yorka. 

Laivakortes (Šif kortės) Kainuoja $145.00 
Mes parduodame laivakortes (šifkortes) BE PERSĖDIMO ii Libavos į Ameriką. 
Iki šiol žmones be patyrimo turėdavo daug neparankumų, bet dabar Kompanija {steigė 
savo skyrius KAUNE ir LIEPOJTJJ. Tas daug pagelbės išgavimui ir užvizavimui 
pasportų kelionei į Ameriką,. 
Žmonės kurie pirko laivakortes (šifkortes) per mus jaû daug ii tų pasažierių yra at
važiavusių. Nėra abejonės,kad dabar galima bus otva*uot gTsĮstaa. 

i P h o n e C i c e r o M 6 3 

DR. A. P. GURSKIS i 
LIETUVIS DENTISTAS 

4847 W. 14th Street Oor. 49th Ave. 
Cicero, D!. J> 

VaL t išryto iki t vak. Himant 
Nedėlias ir Seredas. 

Parandavojame 
Baksus $2.50 

Metams 

Parūpiname 

Notariškus 
Raitus 

AN AMERICAN BUREAU 
A. PETRATIS ir S. L FABIONAS Vedėjai 

dhieago, UI. 809 West 35-th St., (prie Halsted) 
Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakare. 
Vakaraie: Utaminkais, Ketvergais ir Suba tomis nuo 9 vai. ryto ikf § vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 vai. išryto iki 3 po piety. 


