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Lenkams Parupo, kad Vokiečiai
Neturi Jie nei Kalbos apie 

Apleidimą Vilniaus
Jiems tik Svarbu ar Pasilikti 

VilrAuj Plebiscito Metu
LENKAI DAR KARTĄ AT
SISAKO APLEISTI VILNIŲ

I,.
 I IIIJW,Wį

frj
|ĮI Šiuo kartu jie įžiūri Vokiečių 

intaką, Lietuvoje.

Varšava, Lapkr. 14 (Rašo 
angį. laikr. korespondentas). 
— Tautų Sąjungos komisija 
užvakar ir čia iškeliavo Kau
nan, Lietuvon, kad tenai iš
tirti, ar tikrai Vakiečiai Lie
tuvoje turi kokią nors inta
ką.

Ir jeigu bus susekta, kad 
Prūsų karuomenė perėjusi 
sieną ir jei Prūsų oficierai 
lavina Lietuvos armiją, sąjun
gos komisija imsis priemonių 
sustabdyti tokį pasielgimą.

Reikia žinoti, jog Tautų Są
jungos taryba tą komisiją yra 
įgaliojusi padaryti reikalin
gus tardymns visuose Lenkų- 
Lietuvių ginčuose.

Lenkai didžiai nepasitiki 
tos komisijos pirmininku, pul 
kininku Cbardignv. Ir todėl 
abejoja, kad komisijos tyrinė
jimai duotų kokios naudos ar
ba butų pasekmingi. Pulk. 
Chardigny patsai save yra 
padaręs čia nepopuleriu. Len
kai jam primeta Rusofilo ten
denciją ir stoką takto.

Pulk. Chardigny stovi už 
plebescitą Vilniuje, kaip yra 
nutarusi Tautų Sąjungos ta-
ryba. Gi Lenkams be niekur, bėSėliais Norvegijon atkeliau- 

inti VH-" ’nieko norisi pasisavinti 
nių neva sušaukus ten seimą. 
Kadangi pulk. Chardigny no
ri pildyti Sąjungos nutarimą, 
Lenkai ant jo# verčia kalnus.

Lenkų seimo komisija, pasi
tarusi su vyriausybės atsto
vais, nusprendė rekomenduo
ti ir tolesniai okupuoti Vil
nių. Nęs, girdi, tas reikalin
ga susiaurinimui Vokiečių in
takos ir intrigų Lietuvoje.

Be to, toji pati komisija 
pasiųlė Vilniaus uzurpatoriui 
Zėligowiskiui. prieš Vokiečių 
intaką imtią? tokių priemonių, 
kokios jam atrodo tinkamiau
sios.

Vokiečiams.

VOKIEČIAI IŠ AMERIKOS 
APTURI KARVIŲ.

BUS NUGALABINTI 6 PIK
TADARIAI.

Berlynas, Lapkr. 15. — Iš
Amerikos Vokietijon prisių- Wasriwrton T kr ig __ 
sta 700 karvių Holstein veis- a,, m • a -i i Susirinkus republikonmiamlės. Tai Amerikonų dovana’. .i kongresui preteidentas Wilso- 

nas neturės noro paduoti iš- 
nanjo taikos sutartį.

Ossining, N. Y., Lapkr. 15.
Sing Si-ng Kalėjimo vir-, tartį. 

Šininkas Latves paskelbė, jog 
ateinantį ketvertazlienį kalėji
me bus nugalabinti 6 piktada-

LENKAI PAĖMŲ DU LIE
TUVOS MIESTELIU.

Mūšiai eina Daugpilio apy
linkėse.

Copeuhagen, Danija, Lapkr. 
14. — Iš Kauno pranešta, kad 
šiaurrytiniam Lietuvos fron
te praeitą trečiadienį Lenkai 
pakėlę smarkų puolimą prieš 
Lietuvius.

Po žiaurių mūšių Lenkams 
pavyko užimti miesteliu Smo- 
tmy ir Tufmond, Daugpilio 
(Dvinsko) apylinkėse.

Mūšiai seka šalimais Naujo
jo Aleksandravo.

Podraug pranešta, jog gen. 
Zeligowskio karuomenėje pa
kilę nepasitenkinimai.

TROTZKYO GIMINAITIS 
PASPRŪDO NUO BOLŠEVI

KŲ TERORO.

Bolševikai posenovei palaiko 
terorą Rusijoje.

Stockholmas, I?a!pkr. 15. — 
Pabėgę Norvegijon Rusijos 
pabėgėliai iš. Archangelsko 
pasakoja, kad šiaurinėj Rusi
joj bolševikai palaiko baisų 
terorą..

Sako, bolševikai veda gal- 
važudybių kampaniją. Tūk
stančiai žmonių žuvę. Su pa-

ja ir kai-kurie teroristai, ku
rie galų-gale atsipriklina žu
dymais žmonių Jr pameta bol
ševikus. " ' -

Pabėgėlių tarpe yra ir žino
mo Trotzkyo giminaitis, tur
būt pusbrolis.

APSIMOKĄS PANAMOS 
PERKASAS.

Washington, Lapkr. 15. — 
Sulig paskelbtų sąskaitų pasi
rodo, jog Panamos perkasas 
Dėdei Šamui jau duoda pel
no.

Praeitais fiskaliniais me
tais turėta įplaukų $8,935,871, 
gi , išlaidų $6,548,272. Taigi 
pelno butą $2,387,599.

GAL KONGRESUI BUS PA
DUOTA TAIKOS SUTARTIS

Beit, sakoma, demokratų 
partijos lyderiai stovi už tai, 
kad prezidentas paduodu Su-
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milijonai; bus bedar
bių ANGąLlJOJE.

Bet nepramatomi darbininkų 
sumišimai.

Londonas, Lapkr. 15. — 
Čia nuomoniaujama, kad kol 
praeisianti žiema, Anglijoje 
busią be darbo 10 milijonų 
darbininkų. Nesama vilties, 
kad darbai pagerėtų, nes Eu
ropos pinigų kursas taip nu
puolęs, kad negalima laukti 
jokios prekybos, išėmus maž
možius.

Jau ir šiandie šimtai tūk
stančių darbininkų arba ma
žai turi darbo, arba visai ne
turi. Tokios padėties laiko
tarpiu smarkiai išvysto savo 
veikimą komunistai ir viso
kios rųšies radikaliai agitato
riai, kurie finansuojami iš Ru
sijos. ✓

Žinomojo Scotland yardo 
slaptosios policijos viršinin
kas^ Sir Basil ,Thomson, tvir
tina, kad Anglijoje neprama
tomi rimti darbininkų sumišė 
mai, nepaisant komunistų vei
kimo.

Gal bus išalkusių riaušių.

“Manau, Anglija praleis žie
mą be didelių sumišimų ir 
riaušių” sako Thomson. “Bet 
jei riaušės pakils, tai bus pa
prasti išalkusių žmonių neri
mavimai, daugiau nieko.

“Musų problema sukompli
kuota faktu, jog riaušes galės 
sukelti buvusieji kareiviai, ty. 
tie, kurie ginklus gali valdyti 
kur-kas pasekmingiau už tuos, 
katrie 'bus pašaukti anuos 
malšinti.’ ’

Anglijoje gyvuoja dvi buvu
sių kareivių organizacijos. 
Slaptosios policijos viršinin
kas tečiaus džiuginasi, kad or
ganizacija, kurioje vadovauja 
radikalai, yra neskaitlinga. 
Todėl nesama baimės.

Anot jo, didžiausius nesma
gumus gali pakelti paprastųjų 
išalkusių darbininkų minios. 
Tas esą yra sunkiau patvar
kyti.

PRANCŪZAI SUTINKA SU 
ATMAINOMIS.

Paryžius, Lapkr. 15. — 
Prancūzijos ministeris pirmi
ninkas Leygues Peruvijos pa
siuntiniui aną dieną pareiškė, 
jog Tautos Sąjunga su patai
symais, kaip to nori Suv. Val
stijos, busianti gal geresnė ir 
tinkamesnė.

NeTEKO $12, GAVO $14.

Mary Short, 16 metų, 6734 
Indiana avė., aną vakarą inėjo 
centralėn policijos stotin ir 
pranešė, kad jinai eidama iš 
darbo pametusi rankinį krep
šiuką su $12. Tai paskutiniai 
buvę jos pinigai.

Tjęitenantas Murphy pa
kvietė viėną policmoną parin
kti aukų nuo policmonų. Suri
nkta $14,*50 ir mergaitei ati
duota.

Ta padėkojusi džiaugsmin
gai apleido stotį.

BADA USIEJI ŠIANDIE 
J ŠIĄ ŽUVŲ.

užimsią daug lai

Cork, Airija, Lapkr. 15. — 
Pertraukę bado streiką po 94 
dienų devyni Airiai vietos ka
lėjime ligi šiandie kas trys 
valandos buvo gaivinanrizspe- 
cijaliai paruoštu gaivinančiu 
skystimui.

Kaip šiandie, sakoma, jiems 
duota pb, truputį žuvies su 
pienu.

Du gydytoju jų prižiūri. 
Reikia didelio atsargumo jų 
penėjimei Jie, sako, valgydi
nami kaipo 6 mėnesių kūdi
kiai. Sako, užimsią daugiau 
trijų mėnesių, kol jie atsigai
vinsią ir sustiprėsią.

Sinn-feinerių organizacijos 
įkūrėjas Arthur Griffith pa
skelbė, jog badavusieji užtek
tinai prirodė pasauliui savo 
mesulamdomą patrijotizmą. 
Tad gana jiems badauti. Te
gu jie gyvena dėl Airijos.

PASKIRTAS “SHIPPING 
ROARD’AS.”

Washi&8ton, Lapkr. 15. — 
Prezidentas Wilsonas paga- 
liaus paskyrė naujus ' narius 
‘ ‘ sh ipping boardan ’ ’ pagal 
kongreso parėdymo. Paskirti 
7 nariai: 4 demokratai ir 3 
republikonai. Boardo pirmi
ninku paliktas admirolas Be- 
nson.

Kadangi prezidentas visus 
demokratus narius paskyrė 
ilgam terminui, sakoma, kon
gresas to paskyrimo nepatvir
tins. Ir sekantis prezidentas, 
Hardįng, atnaujins paskyri
mą.

SALVADOR RESPUBLIKOJ 
ATRASTA ŽIBALO.

San Salvadar, Lapkr. 15. — 
Salvador respublikoj, La Uni
on departamente, atrasta ži
balo versmės.

WRANGELtS BĖGA Iš 
SEVASTOPOLIO.

NORI IŠGELBĖTI SAVO 
KARUOMENĖS LIEKANAS

60,000 žmonių lankia progos 
pabėgti.

Konstintinopoliz, Lapkr. 15. 
Gen. Wrangelio armijos puo
limas neišvengtinas. Bolševi
kai Jįturmuoja ir truškina Kri
me paskutines gen. Wrangelio 
tvirtumas. Kad tuo tarpu rau
donoji raitąrįja atsidūrusi ties 
Simferopoliu.

Kas valanda laukiamas Se
vastopolio puolimas. Talkinin
kų ir Amerikos karo laivai 
Se»astopolj paima, kiek yra 
galima, pabėgėlių ir bagažų 
ir pasirengę apleisti uostą.

Patsai gen. ^rangelis pri
pažįsta, jog nėra jokios pa- 
gelbos jo karuomenei. Norima 
išgelbėti nors liekanas.

Intakos Tautfl Sąjugs aP‘e Plebiscitą 
Vilniuje

Paryžius, Lapkr. 15. — A- 
not depešos iš Revelio, Suv. 
Valstijos pripažins neoficija- 
lį Estijos vyriausybės atsto
vą ir leis jam įsteigti ofisą 
Washingtone.

Estijos atstovu Washingto- 
nan bus pasiųstas Virgo, bu
vęs atstovas Italijoje.

POLICMONAI PERŽIŪRI 
NĖS automobilius: >

New York, Lapkr. 15. — 
Čia nutarta kiekvieną poli$- 
moną trims savaitėms pris
tatyti mokyklon ir supažin
dinti juos su blogomis ir ge
romis automobilių pusėmis.

Paskui kiekvienas policmo- 
nas visame mieste turės tei
sę sustabdyti bile kokį va
žiuojantį automobilių ir per
žiūrėti ar automobiliaus ma
šinerija tinkamai veikia.

Jei automobiliuje pasirodys 
kokie trukumai, toksai bus pa
siųstas tiesiog automobilių 
stotin ir savininko lėšomis 
pataisomas.

Bet jei automobiliaus ma
šinerija bus gera, tuomet tin
kamoj vietoj ant automobi
liaus policmonas prilipins 
(ženklą, kad jis yra peržiūrė
tas.

Be to, kiekvienam automo- 
biliaus savininkui arba šofe
riui bus išduota knygelė su 
reikalingais parėdymais apie 
važinėjimą. Ant knygelės vir
šelių bus parashs: “Nežu
dyk.”

DAUG ŽMONIŲ ATKE
LIAUJA.

New York, Lapkr. 14. — 
Tomis dienomis iš Europos at
plaukė visa eilė garlaivių ir 
atvežė suvirs 10,000 ateivių. 
Taigi saloje EUis šiandie jau 
pasidarę perankšta.

Sevastopolis, Lapkr. 14. — 
Gen. Wrangelio karuomenė 
Krinlfe atsidūrė tiesiog despe- 
ratinėn padėti n. Bolševikai 
persilaužė per visas apsigini- 
mo vietas ir šiandie Wrange 
lio karuomenę vietomis puola 
iš užpakalio.

Sevastopolis šiandie eva 
kuojamas. Apie 60,000 gyven
tojų laukia progos, kada jiems 
teks gauti vietų laivuose ir 
knoveikiaus apleisti šitą nelai
mingą miestą ir K rimą su Ru
sija.

Deja, trūksta laivų paimti 
tokią daugybę žmonių. Nes 
daugelio laivų reikalinga ir 
karuomenės liekanoms. Gen. 
Wrangelis nenori vienas pa
bėgti iš K rimo.

Siaurinėj K rimo daly j bol
ševikams teko dideli grobiai. 
Paimta 12 milijonų šautuvų 
patronų, 18 armotų, viena tan
ką, 3 šarvuoti traukiniai, 10 
tūkstančių armotų šovinių ir 
ir daugybė visokios karo me
džiagos.

TAUTŲ SĄJUNGA ATIDA 
RO SUSIRINKIMĄ.

Sakoma, turima aptarti svar
bių reikalų.

Geneva, Šveicarija, Lapkr. 
13 (suvėlinta). — Pirm pra
sidėsi ant abelnojo Tautų Są
jungos suvažiavimo sesijo
ms, rytoj po pietų Sąjungos 
taryba Turės pirmutinį susi
rinkimą ir pirmiausia aptars 
du svarbiuoju klausimu: Dan- 
zigo konstituciją ir Lenkų su 
Lietuviais ginčus Vilniaus 
klausime. s

Sąjungos taryba jau nus
prendusi, kad Vilniuje turįs 
įvykti plebiscitas. Ir dabar 
bus rišamas (tik klausimas, ar 
plebiscito metu leisti Lenkų 
karuomenei pasilikti Vilniu
je, ar ji turį apleisti tą Lie
tuvos sostinę.

Iš Varsa vos Tautų Sąjun
gos tarybos pareikalauta, kad 
plebiscito metu Lenkai turė
tų pasilikti Vilniuje. Nėra a- 
bejonės, taryba palinks prie 
to Lenkų reikalavimo.

Kiti. klausimai.

Be anų klausimų taryba dar 
aptars nepabaigtus reikalus 
buvusioj savo konferencijoj 
Brusselyj, kaip tai: finansinės 
ir ekonominės komisijų kons
tituciją; mažumos klausimus 
Jugoslavijoj ir Čeko-Slovaki- 
joj; nuolatinio mandatų komi
teto principus, ir tt.

GHICAGOJE.
POLICMONAI REIKALAUS 

DIDESNIŲ ALKŲ.

Policmonai ir gaisrininkai 
rengiasi pareikalauti didesnių 
algų ateinančiais 1921 metais, 
taip kad per metus miestas 
turėtų išmokėti daugiau 2 mi
lijonu dolierių.

Pasakojama, kad paprastie
ji policmonai reikalausią po 
$2,500 per metus. Šiandie 
jiems kiekvienam mokama po 
$2,000.

OATVEKARIŲ UNIJA 
RENKA VIRŠININKUS.

Šiandie gatvekarių unija 
Cliicagoje renka viršininkus 
1921 metams. Pramatomas tru
kumas. Nes radikaliai unijos 
gaivalai pasirengę paimti li

niją savo rankosna.

SUŽEISTA TEISĖJO ŽMO
NA IR DVI DUKTERĮ.

Municipalio teisėjo Daniel 
P. Trude žmona su dviem 
jaunom dukterim važiavo į vi- 
dumiestį. Ant jų automobi
liaus iš priešakio užlėkė kaž
kokie piktadariai su dideliu 
pavogtu automobiliu.

Kaip Mrs. Trude, taip abi
dvi dukteri smarkiai sužeista. 
Gi tie niekšai palikę automo'- 
bilių pabėgo.

Lordas Robert Cecil, pietį 
nes Aprikos delegatas, šian

perguli ti<

die atvažiavo su Anglijos de
legatais, kurie, kaip manoma, 
padidins Amerioknų opozici
ją Sąjungai.

Prancūzų delegatai laukia
mi atkeliaujant rytoj.

Apie 200 Japonų delegatų . 
užima 150 kambarių įvairiuo* 
se viešbučiuose. Japonijos v„- 
liavos visur plevėsuoja Ame* 
rikoniškų nesimato.
Priešiusis priimti Voki

Miestas pilnas 
skas baisiai brangu, 
riams kaina 
daugelis delegatų
siog kur ant bilijardinių 
lų.

Šitą pirmadienį 
beinąs Sąjungos

Susirinkifne bus 
na svarbus klausimai, 
navijos šalių delegaitai 
kalaus žymių 
gos įstatuose, 
gatai, sakoma, 
lygybės klausimą.

Paskui seks 
jungon naujų 
pe anų Sąjungon nori 
ti ir Vokietija, 
gi Prancūzai su 
galutinai tą klausimą 
vers kitų šalių 
jei šitie pageidaus 
įsileisti Sąjungom, 
tai nepadarys Prancūzai 
Anglais.!

pakelti 
įai. Ska

priėmimą

Vokieti
nieko pri

PADĖKONĖS DIENA.

Illinois valstijos 
rius paskelbė 
apie Padėkonės 
šįmet įvyksianti Lapk

Prezidentas 
taippat apie tai 
bęs proklamaciją.

NUŽUDĖ MOTERĮ IR 
SIDARĖ GALĄ.

Lenkas K. Rutkowski, 
West 51 gat., nužudė 
terį, mirtinai 
ir patsai pasidarė

Automobiliaus 
ir mirė James 
tų, 1109 West

s suvazn 
Bredall, 7 
Jrffersort

Iš Minneapolio 
kad miltų bačkai 
pardavime mokama jau 
Taigi daug pigiau.

MO ŽENKLELIUS

Svetimų Salių 
nftnt nemažiau 

j buvo tokia sulig 
and Trust Co.:

(Anglijos sterlingų 
| Lietuvos 100 auksinų 
Lenkijos 100 markių 
Vokietijos 100 markių 
Pranerreijos už $1.0(4 
Italijos už $1,00

pinigų
$25,000
t Mereh
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Tauty Sąjunga ir
f Hardingas.
t':_______

Amerikos visuomenė nepa
prasta dauguma balsų parodė 
nepagiriant Demokratų parti
jos apsėjimo valdant šią, šalį, 
ypač Wilsono sudarytos Tautų 
Sąjungos.

„ Paryžiuje sudarytoji Ver- 
sailles’e patvirtintoji Tautų 
Sąjungos konstitucija suside
da iš dviejų kita kitai prie
šingų dalių. Viena jos dalis 

^yra gera, kita bloga. Geroji 
"Tautų Sąjungos dalis yra pa- 

žadėjimas panaikinti karus, 
-teisybę pastatyti vietoje jie- 

gos, kad nulemtų nesutiki
mus tarp tautų, apginti silp- 
iesRį užpultąjį nuo stipresnio 

iliko. Blogoji Tautų Są- 
4<jsė yra ta, kad nę 

tautas priėmė į save, o 
" tik kai-kurias, ir kad nežiūri 

teisybės, o tik savo narių nau
dos, ir kad negina silpnų už
pultųjų, o tik padeda galiu- 
gesniems užpuolikams.

Mums rodėsi, kad Wilsonas 
matė, jog blogoji Tautų Są
jungos dalis visai panaikina 
.gerąją. Mes tikėjomės, kad ji
sai ims kovoti su blogąja da
lim, idant išliktų geroji. Per 
pusantrų metų mes to laukė 
me ir nesulaukėme. Atėjo lai
kas, kad Wilsonas su savo 
partija stojo prieš tikrą Ame
rikos valdovų — balsuotojus 
— teisman. Rinkiniai yra tau
tos teismas valdžiai. Tame 
teisme, tuose rinkiniuose Wil- 
sonas ir jo šalininkai nei vie
nu žodžiu nepapeikė Paryži- 
nės, arba Versaillesiškės, Tau
tų Sųjungos, neparodė jos blo
gumų. Amerikos tauta papeikė 
Wilsono partiją.

Bet liko klausimas, kaip į 
tą dalyką žiuri naujai išrink
tais prezidentas W. G. Har
ding’as. Jis neabejotinai pa
peikia peiktiną,jų dalį. Bet 
užeina rūpestis, ar jis tuo pa- 
peikimu neapima ir gerosios 
dalies? Tas klausimas labai 
rupi visiems, kurie nori tikros 

* mažųjų tautų laisvės, visiems 
militarizmo ir skriaudos prie
šams.

Pats Harding’as, kol neap- 
ėmęs valdžios, tyli ir protin
gai daro. Bet kiti įtekmingi jo 
partijos žmonės išreiškia to
kia? mintis, kokių nerasdavo
me pirma jų laikraščiuose. Tš 

> matyt HaTdingo įtekmė.
Taip Chicagos Tribūne 10 

įiupkr.- 1920 m. ražo:
A revision of the treaty of 

/ersailles, tlierefore, ie inevi- 
pble We believe ir might be 

accompliihed as to bring 
natioBa Inte a new scheme

void the mistakes of the Pa
ris convenant, and while res- 
pecting the principle of sove- 
reignty of all nations, great 
or small, would provide means 
of conference and friendly 
cooperation, foster openness 
in International deaUngs and 
thus develop an intelligent 
International publie opinion, 
and be a deterrent instead of 
a breeding ground of war. 

Tat reiškia: Tai-gi be 
Versailles’o sutarties perdir 
bimo neapseis. Mums rodo
si, kad tą galima padaryti 
įtraukiant visas tautas į 
naują bendro darbo suma
nymą, kuris turėtų išveng
ti Paryžiaus sutarties klai
dų ir kuris gerbdamas ne
prigulmybės principą vi 
soms tautoms, didelėms ir 
mažoms, pagamintų priemo
nės susitarti ir prieteliškai 
išvien dirbti, stotų tarptau
tinių veiksmų atvirumą ir 
iš to išvystytų protingų 
tarptautinę viešų opinijų, ir 
tokiu budu nubaugintų nuo 
karų, o ne kurstytų jas. 
{Labai norėtume, kad šitie 

žodžiai reikštų ką Harding’as 
ketina padaryti tarptautinių 
santikių srytije. Jų įvykini 
mas butų be abejonės tikra 
laimė Lietuvai ir kitoms tau
toms, kurios svetimo nenori. 
Bet lygiai naudinga tat butų 
ir Amerikai.

£i šalis gyvena nuolatinia
me pavojuje didelio karo, 
arba dviejų karų iš dviejų 
pusių. Jei militarizmas . ne
taps panaikintas pasaulije, tai 
netolymoje ateitije Suvieny
toms Valstijoms teks para
gauti to, ką šiandien kenčia 
Vokietija. Amerikos tat poli
tikai protingiausia ir naudin
giausia yra šiandien visas sa 
vojjiegas panaudoti, kad pa
saulije įsigyventų teisybė, ne
kaip kaip kad užmiršus tų 
uždavinį rengtis prie dides
nio už ką tik buvusį karo 
ir po jo turėti visus praloši
mo vargus su nelaimėmis. Jau 
dabar aiškiai matyt, kad A 
merika arba laimės • įvesdama 
teisybę ir tarptautinius santi
kius, arba praloš pirmą bu
siantį pasaulinį karą. Leng
vesnis yra darbas pataisyti 
Tautų Sąjungą negu įveikti 
Anglijos, Vokietijos, Rusijos 
Japonijos, Meksikos ir kai-ku- 
rių kitų sutartį prieš Suvieny
tas Valstijas. Kam persunkus 
bus lengvesnysis uždavinys 
tas neišpildys sunkesniojo 
Mes tikime, kad Harding’as 
supranta Amerikos reikalus 
ir aprupįs juos.

Kun. Serafino Pasidarbavimas. DRAUGIJOMS ŽINOTINA
6v. Kazimiero Seserų vie

nuolija yra labai jauna. Ji į- 
sikurė tik 1904 m., tai-gi ga- 
i skaitytis bemažko jauniau
sia katalikiškų vienuolijų šei
mynoje. Nors jaunumas yra 
geras daigtas, bet turi ir savo 
sunkumų. Tarp tų yra netu
rėjimas ištekliaus, sudėto pra
eitų laikų taupymu. Nesant 
ištekliaus priseina gyventi 
skolomis, o skolos atima lais
vę

Ką atneš Pavasaris
Anot telegramų, bolševiku 

ir Lenkų delegatai išnaujo su 
važiuoja Rygon darytų galuti 
nos taikos. Pačioje Rygoje 
bet-gi nuomoniaujama, kac 
taikos tarybos prasitęsiančios 
keletą mėnesių.

Reikia manyti, tie nuomo 
movimai nebs išlaužti iš pirš 
to, arba šiaip sau pramanyti 
Galimas daiktas, kad tokios 
kalbos paeina nuo pačių bol 
ševikų delegatų.

Ilgos tarybos, apie kuria 
išanksto kalbama, turi svar 
bią reikšmę. Galimas daik 
tas, kad bolševikai tas su Len 
kais tarybas ves taip ilgai 
kaip ilgai jie neapsidirbs su 
savo vidujiniais priešininkais 
Paskui — kas gali užtikrinti 
jei bolševikai išnaujo nesipuls 
prieš Lenkus imperijalistus

Kad taip gali įvykti, yra 
daug gana svarbių priežasčių 
Iš tų svarbiausios tos:

Amerikinis kunigų Marija- 
nų viršininkas tėvas Peliksas 
Kudirka paskyrė tėvą Pran
ciškų Bonaventūrą Serafiną, 
kad rinktų seserims aukas. 
Paskyrimas įvyko Balandžio 
mėnesije 1920 m., kuomet pa
aiškėjo, kad niekas kitas ne- 
apsima dirbti to darbo. Chi
cagos Arkivyskupas 1 Gegu
žio šių metų išdavė kun. Se
rafinui tąm tikrą raštą, bet 
kunigų klebonų patariamas

Senovėje vienuoliai ir vie- kun. Serafinas rinkimo ne-
nuolės eidavo patys per žmo
nes kalėdodami savo reika- 
ams. Tokiu budu, tiesa, tap

davo aprūpinti gyvenimo rei
kalai, bet vienuolių dvasia 
dažnai susilpnėdavo. Ypač se
serims būdavo kenksminga 
eiti per žmones. Tą pastebė
jusi Bažnyčia senų vienuolijų 
status paliko nemainius, bet 

naujoms ypač moteriškoms 
vienuolijoms įrašė į įstatus už
draudimą, kad jos pačios ne
galėtų eiti rinkti sau aukų. 
Tokis uždraudimas yra įrašy
tas ir į Šv. Kazimiero Seserų 
Konstituciją.
Norint aprūpinti skolas joms 

priseina šauktis svetimos pa
gelbos. Jų reikalą suprato ir 
padėjo aprūpinti pirmiausiai 
a. a. kun. Antanas Staniuky- 
nas. Nors jis bevaikščiodamas 
per žmones, berinkdamas au
kas sveikatos neteko, bet su
rinko pinigų tiek, kad sese
rys turėjo prie ko skolą pri
traukti. Jug nieko neturin
čiam niekas nieko nepaskoli
na.
Paskui 1918 metais seserims 

labai pasitarnavo kun. Fabijo
nas Kemėšis. Jis perėjo Bal
timorės Lietuvius, kai-kurias 
Pensilvanijos vietas ir didumą 
Chicagos parapijų. Tų rink
liavų vaisiai buvo apgarsinti 

Drauge”. Jei triobų staty
mas nebūtų trisyk pabrangęs 
šiais dvejais metais, tai kun. 
Kemėšio rinkliava butų ište
kusi pušiai naujo statymo iš
kaščių. Brangenybė padarė, 
kad teišteko tik penktai da
liai. Tapęs Detroit’o Lietuvių 
klebonu kun. Kemėšis nebega
lėjo toliaus dirbti tą naudin
gą darbą.

Seserys per pusantrų metų 
kalbino įvairius kunigus, kad 
užbaigtų pradėtąjį darbą. 
Nors visi kunigai tam darbui 
pritarė, bet ne visi galėjo jį 
apsimti. Vienus trukdė prie
dermės, kitus sveikatos men
kumas. Pagaliaus seserys krei
pėsi prie kunigų Marijonų. 
Jie taip-gi yra vienuoliai, bet 
jų kongregacija tapo įkurta 
septynioliktame šimtmetije. 
Jų įstatuose nėra draudimo 
rinkti aukas, ypač ne sau.

pradėjo iki Spalio mėnesio.
10 Spalio kun. Serafinas 

pradėjo rinkliavą Šv. Anta
no parapijoje Cicero, III. Ir 
Ciceriečiai, kaip visada, pasi
rodė suprantą Katalikystės ir 
Lietuvystės reikalus. Trumpu 
laiku jie sudėjo 1244 dolie- 
rius su centais.

Iš Cicero kun. Serafinas 
iškeliavo į Scranton’ą Pensil
vanijoje. 31 Spalio pasakė iš 
kalbingą pamokslą ir užkvietė 
žmones, kad per Visus Šven
tus 1 Lapkričio suneštų sese
rims aukų. Scrantoniečiai per 
ilgus metus vedami uolaus 
feisingo ir pavyzdingo klebo
no kunigo J. Kuro urnai su
prato rinkliavos naudingumą 
ir reikalingumą. Į savaitę 
laiko jie sudėjo 1107 dolie- 
rius su centais.

Reikia pripažinti, kad kun. 
Serafinas yra gabus ir jaus
mingas kalbėtojas. Jis pasa
ko karštų pamokslų bažny
čioje iir gražių įdomių pra
kalbų svetainėje. Jis taip-gi 
parodo gražių krutamu pa
veikslų. Kada susirinkusių į 
svetainę žmonių ausys pailsta 
klausydamos, tada akys džiau 
giasi žiūrėdamos. Kada akys 
pailsta nuo mirgėjimo, tada 
vėl ausys gėrisi klausyda
mos. Skirstydamiesi iš svetai
nės žmonės grįžta namo link
smi, nes jaučia, kad nevien 
pasigėrėjo regėdami ir girdė
dami gražių daigtų, bet dar ir 
patys daryte padarė gražų 
bei naudingą darbą tėvynei 
ir Bažnyčiai.

Ir kitose vietose Lietuviai 
katalikai yra taip jau geri ir 
protingi kaip Cicero’je ir 
Scranton’e. Todėl mes turime 
vilties, kad kunigo Serafino 
darbuotė ir kitur bus taip pat 
vaisinga. Ir kitur Lietuviai 
kunigai taip-pat pasekmingai 
padės savo draugui dirbti 
naudingą darbą, kaip padėjo 
kunigai Jeronimas Vaičiūnas 
ir Juozapas Kuras. Nuoširdi 
sutartis visuomet padaro di
delių daigtų.

■ias smūgis sovietų valdžiai 
Maskvoje. Iš gaunamų žinių 
tenka patirti, kad tas nuotikis 
sumažino sovietų valdžios au
toritetą. Tuo didžiai nepaten
kintos Rusų valstiečių minios. 
Nereikia nei sakyti, kaip" tai 
daug Rusas valstietis neap
kenčia Lenko. Rusuose žodis 
“Poliak” (Paliokas-Lenkas) 
reiškia panieką.

Ir štai tie nepakenčiami 
“Poliškai” šiandie turi ap- 
valdę kai-kurias pačios Rusi
jos teritorijas. Tai nesupran
tamas Rusui daiktas.

Ir todėl nebus stebėtina, jei 
apie pavasarį bolševikai per
trauks ryšius su Lenkais ir 
prieš šituos pakels naują, pa- 
sekmingesnj, geriau apgalvo
tą puodinią.

Nugalėjimas bolševikų ar-! Kitas daiktas — tai pačių 
ooptTBttū® which woul a- nujos Lenkijoje tai didžiau- bolševikų militarizmas. Bol

PIRKITE LIETUVOS 
KOLOS BONŲ.

PAS

Draugijos, kurios buvo ar 
yra užkviestos dalyvauti pir
mutiniame Labdaringosios Są
jungos Seime, šiuomi yra kvie 
čiamos išanksto išrinkti savo 
delegatus, o jų mandatus, ar
ba įgaliojimus, pirm Seimo 
pasiųsti jo Rengimo Komisi
jai vardu M r. S. Jucevičius 
726 W. 18-th str. Chicago, III.

Pirma buvo garsinama, kad 
Seimas bus Šv. Jurgio para
pijos svetainėje. Dabar pareiš
kiame, kad dėl svarbių prie
žasčių jis tapo perkeltas į 
Dievo Apveizdos parapijos 
svetainę W. 18 .str. ir S. Union 
avė. Chicago, 111. Seimo pra
džia 2:00 po pietų 5 Gruodžio 
1920 m.

Draugijos, kurios negavo už- 
kvietimų, o nori prisidėti prie 
našlaičių šelpimo ir prieglau
dos namo pastatymo, tegul tei
kiasi atsiųsti savo atstovus. 
Sprendžiamąjį balsą turės tik
rieji Sąjungos nariai ir tų 
draugijų atstovai, kurios yra 
užsimokėjusios mokestį sulig 
to, kaip sutarta direktorių ir 
centro posėdžiuose.

Seimo Rengimo Komisija,
A. Bislis,
B. Nenartonis,
S. Jucevičius.

KLAUSIMAI IR ATSAKY
MAI.

Telefouu Boulcvard 910*

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS 

8831 South Halated Street
Valandos: •—12 A. M.

1—8; 7—8 P. M.

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS 

Lietuvis Dentistas 
£2201 West 22-nd & So. Leavitt Sts.

Chicago.
£ Valandos 9:30 A. M. to 12 N. 

1:00 P. M. to 8:00 P. M.

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

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir 
Akušeraa.

3203 S. Halsted St. Chicago.
Valandoa: 10—12 iš ryto 1—2 Ir 
6—8 vakare Ned. 10—12 tš ryto.

•K

:: »ss
Phone Seeley 7438

DR. I. M. FEINBERG
Gydo specialiai visokias vyrų ir | 

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

tem Avė., Chicago. 
Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak. 

a------------------------- ------------------------------a

X-

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 99 

Ofisas 8149 So. Morgan St.
Kertė 32-ro St., Chicago, DL 

8PECIJAU8TAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
Iki S po pietų, nuo t Iki 8 valan
dų vakar*.
Nedėllomis nuo 8 Iki S po piet. 

Telefonas Yards 887

K- •n
Phone Canal 257

X-

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

. Chirurgas
1821 So. Halsted Street 

Valandos: ^10 Iki 12 ryte; 1 Iki
po piet. 6 iki 9 vakare.

V. W. RinUUSMS
ADVOKATAS
Ofisas Didmiestyj:

29 South La Šalie Street
.Kambaris 324 

Telefdųias: Central 0890

■■■

4-

•1
■
itai

fakaraisj 81 
TelefAiaa:

812 W. 33rd St
Yards 4081

5£SSSS5\
DR. S. B1EŽIS.

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Tel. Canal 6222 
Res. 8114 W. 42nd Street

Tel. McKinley 4988

________________________ ♦,
Tel. Harrison 6688

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

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

< DR. S. NAIKEUS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas Ir Gyvenimo vieta

8252 South Halsted Street 
Ant virtuos Inlvemal State Bank 

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

Nedėllomis nuo 10 iki 3. 
Telefonas Yards £M4

r
-K

ševikų valdžia be militarizmo 
negali gyvuoti. Nes jei ji pa
naikintų militarizmą, tuojaus 
ir pati išnyktų. Tai-gi bolše
vikams prisieina būtinai pa
laikyti skaitlingą karuomenę 
ir savo priešininkus laikyti 
nuolat šachmatuose. Vieni iš 
didžiausių bolševikų prieši
ninkai šiandie skaitosi Len
kai. Norėdami nuo Lenkų ap
sidrausti, bolševikai taip ilgai 
su jais kausis, kol nesuskal- 
dys pačios Lenkijos.

Šiandie bolševikai yra gra
žiuoju su Lenkais. Nes jie 
dar neapsidirbo su gen. Wran- 
geliu. Paskui, be abejonės, 
pareikalaus jie Lenkų, kad 
šitie išsikraustytų iš svetimų 
žemių.

Ateinantis pavasaris gali 
mums atnešti didelių iodomy- 
bių.

1 Klausimas. Ar naujai iš
rinktieji valdininkai išpažįsta 
tikėjimą ir kuris kokį?

Diegas.

Atsakymas. Antradienije 2 
Lapkričio 1920 m. tapo išrink
ta tokia daugybė valdininkų, 
kad Visai nėra galima paduo
ti jų pilną sąrašą ir pažymė
ti tikėjimą. Todėl pasitenkį- 
sime tik dviem: prezidentu ir 
vice-prezidentu.

Prezidentas Warren Ga- 
maliel Harding išpažįsta pro
testantų baptistų tikėjimą ir 
uoliai dalyvauja jame. Per 
dvidešimt penkerius metus W. 
G. Harding’as buvo savo pa
rapijos komitetu.

Vice-prezidentas Calvin 
Coolidge priklauso prie pro
testantų Congregational
Church ir pats kas šventą 
dieną būva pamaldose, nors 
nėra įsirašęs parapijos nariu 
savo vardu. Bet jo pati ir jo 
vaikai yra įrašyti.

2 Klausimas. Kokį mokslą
yra užbaigęs naujasis prezi
dentas? Diegas.

Atsakymas. W. G. Harding 
pirmiausiai pabaigė pradinę 
mokyklą sodžiuje Blooming 
Growe, kur buvo gimęs. Pa
baigęs 14 įlietus jis įstojo į 
Ohio Central College Herijo- 
je. Jis ją pabaigė būdamas 
devyniolikos metų.

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas Didmiestyj 
29 So. La Šalie Street 

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

We»t Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavitt St. Tel. Canal 2552 
Valandos: nuo 4 iki 6 po piet ir 

nuo 7 iki 9 vakare

1111111111111111111111111111111111111111111111111111
Resid. 1139 Independence Blvd. 

Telefonas Van Buren 294

DR.A.A.ROIH,
Rusas Gydytojas, ir Chirurgas 
Sperijallstas Moteriškų, Vyriškų 

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

pietų, 7—8 vak- Nedėllomis 10—12 d. 
Ofisas 8854 So. Halsted St, Chicago

Telefonas Drover 9098 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiitiimiiniii.

S. D. LACHAWICZ
LIETUVYS GRABORIUS 

iPatarnauju laidotuvėse koplg-lausla. Rel- 
Ikale meldžiu atsltauktl, o mano darbui 
| busi te užganėdinti.

114 W. 2Srd PL Chicago, Ul.| 
Tel. Canal 2199

ADM. ATSAKYMAI.

P. Juozapui Norvaišai, 
Harvey, III. Malonėkite at
siųsti mums tikrąjį savo adre 
są, kitaip mes negalim siunti
nėti laikraščio.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė ofisų po num.

i729 So. Ashland Avenue
SpecIJalistas 

DMOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ

Valandos nuo 10 tkl 12 išryto; nuo 
2 Iki B po pietų: nuo 7 Iki 8:10 
vakara. Nedėllomis 10 Iki 1.

Telefi

VS5

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisų { People Teatrų 

1610 W. 47th St. Tel. Boul. 100 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 

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

Nuo ryto iki piet 
Tel. McKinley 208

Telefonas Pullman 8MDr. P. P. ZALLYS *
Lietuvis Dentistas

10801 So. Michigan Avenue 
Remianti, IU.

VALANDOS; 9 ryta Iki 9 vakare, 
rei. Pullman 842 ir 3180.

Dr. A. L. Yuška
1900 S. Halsted Str.

Tel Canal 2118
Valandos: 10 ryto iki 8 vakara 

Gyvenimas
2811 W. 63rd Str.

Tel Prospeet 3461.

A. PETRATIS S. FABIJONAS
A. PETRATIS & CO. 

Mortgage Bank
REAL ESTATE—INSURANCE 

European American Burean
Siunčia Pinigus, Parduoda 

Lalvokortee 
NOTARUUSAS

809 W. 85th S>. Chicago, 111. 
Telephone Boulevard 011

F“ l_ 'o O EI
STOUGHT

IO MELBA
Ctgar- Stipr-e>ne

1O<
STPAJGHT

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras.

Paklausk savo krautuvninkn—Bet Jeigu 
ltrautuvnlnkas neturi—rašyk mums.

I.LEWI5CICAR MFC-CO-NtmuadU
Largest Independent Ciįar Faclory inthe World

Baltic - American Line
Paveldėtojial RUSSIAN AMERICAN LINE

Tiesus Pasažieriams Patarnavimas iš

DANZIG ir LIEPOJAUS
Į NEW YORK ir sugrįžtant 

Del platesnių Informacijų kreipkitės J 

A. E. Johnson & Co. Generaliai Pasadberiniai Agentai
42 Broadway, New York
Arba musų autorizuoti agentai.

ENGLANDER<
wrr-iooc spbih© Soid piv’nztvhem by fumiiuro doalars 

and department storos «

BNCLANDCH 5FRIN0 IIFD CO* 
flciv'tbrk -Brocllyn - Chlto6
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KENOSHA, WIS.

Atskaita Laibd. Sąjungos 
17 kuopos iš jos darbavimo
si nuo Sausio 11 dienos, tai 
yra nuo metinio susirinkimo.

Pabaigus svarstyti neužbaig 
tus reikalus, eita prie naujų 
sumanymų. Tai-gi, dvasios
vadas kun. A. Balinskas da- siųsti 
vė įnešimų, kad kuopa su
linktų 400 dol., o jis (kun. Ba
linskas) pridėsiųs penktų šim
tų ir asmeniai nuvešiųs cent
ram

Visi kuopos' nariai vienbal
siai parėmė tų įnešimų ir pa
sižadėjo pasidarbuoti.

Po to pradėta agitacija po 
visas katalikiškas, ' draugijas, 
kad kiekviena kjek galėdama 
paaukotų arba prtotų į gar
bės narius, įmokėdama po 
$100 . Pasekmės* to buvo gra
žios. Didžiuma draugijų sto
jo į garbės narius ir įmokėjo 
po šimtų dolierių. Vardai jų, 
taip-pat aukojusių, telpa že
miau.

Antras darbas, tai buvo su
rengimas pikniko Birželio 
mėnesyj. Pasitaikius nepato
giam orui, maža ir nauda te
buvo, nes pelno liko $23.

Trečias darbas—taippat bu
vo surengimas pikniko Lie
pos 11 d. Šitas buvo pasek- 
mingesnis, nes pelno liko 
$123 su centais.

Ketvirtas darbas, tai pra
kalbos Spalio 10 d. Vienok 
Lab. Sųjungos 17 kuopa ne
gali tų prakalbų pavadinti 
kuopos įrengtomis prakalbo
mis, nes plakatuose buvo pa
dėta, kad jas rengia Katalik. 
Dr-jų Vienybė ir likęs nuo 
įžangos pelnas paskirtas Vie
nybės iždan.

Lab. Sųjungos 17 kuopos 
pilnai įsimokėję garbės na
riai:
Šv. Petro draugija .. $100.00 
Šv. Bened. Opato dr-ja 100.00 
Birutės D. ir D. dr-ja 100.00 
Lab. Sųjungo.s 17 kp. 100.00 
Uršulė Milkentienė .. 100.00 

Pusę mokesčio ($50) įmo
kėjo S. L. R. K. Amerikoj 22 
kuopa.

Aukojo Lietuvių Rymo Ka 
talikiškų dr-jų Vienybė $10.00
J. Vitkus ........................ 7.00
St. Jocius .................... 5.00
S. Džengis ................  5.00
P. Žemaitis .............      1.00
K. Lešcauskis ..’............. 1.00
J. Žubrickis ................. 1.00
B. Jenkauskis......... .  1.00
J. Armėnas .. .................. 1.50

Iš Radine, Wis. aukojo po 
1 dol.: M. Vilkienė ir T. Va
ranavičius.

Pasižadėjo likti garbės na
riais: kun. A. Balinskis, L. 
Vyčių 38 kuopa.

Šv. Petro ir Birutės dviejų 
dr-jų atstovas, p. Stanislovas 
Želeckis, atvežė po $100. Tat 
viso pasidarė $700.

V. Varanavičius, pirm. 

WAUKEGAN, TLL.

Išgirdę apie I^enkų puoli
mų Lietuvon ir užėmimų mus 
sostinės Vilnaus, tvėrėmės dar 
bo ir mes, waukeganiečiai.

Štai, sekmadienyj, Spalio JI 
d. Lietuvių svetainėje buvo 
sušauktas visuotinas susirin
kimas suradimui ir aptari
mui būdų, kokiais galėtume 
pagelbėti savo tėvynei, Lietu
vai, "it pakėlimui halso prieš 
žiaurius užpuolikus.

Susirinkimo pirmininku bu-

Toliaus eita prie sumanymų. 
Vieni įnešė, kad rengti de
monstracijų. Tam įnešimui 
kai-kurie buvo priešingi, nes 
Lietuvių nedaug čia tesiranda, 
o išlaidos butų gana didelės. 
Tai-gi įnešta šaukti mass-mi- 
tingų, o pinigus, kuriuos iš
leistume demonstracijai, pa- 

Lietuvon, kurie labai
ten reikalingi.

Nutarta Lapkričio 6 d. su
šaukti visų lietuviškų draugi
jų pirmininkus, kad jie galu
tinai nuspręstų, prie ko ge- 
riaus butų prisirengti.

Tapo išnešta rezoliucija, 
protestuojant prieš užėmimų 
mus sostinės Vilniaus. Rezoliu 
cija perskaityta, priimta ir 
pasiųsta Washingtonan: viena 
kopija Suvienytų Valstijų pre
zidentui, antra Sekretoriui 
Colby, o trečia Suvienytų 
Valstijų Kongresui.

Nutarta svetainėje parinkti 
aukų Lietuvos šauliams.

Aukojo sekantieji:
Po 5 dol.: M. Skirius, P. 

Stulginslfts, V. Čiapas, J. Pet
kus, M. Martinaitis, J. Jocius, 
V. Čiapas, J. Genys, J. Bak
šys, P. Bagdonas, J. Visockis, 
J. Jocius, A. Sakalauskis. '

Po 3 dol.: P. Alekna ir J. 
Raila.

Po 2 dol.: J. Šalčius, K. Pet
kus, J. Ve veršy,s, J. Marozas, 
J. Rimeikis, P. Gakštas.

Po 1 dol.: S. Kelio tis, A. 
Didjurgis, P. Bakšys, N. Čia- 
pas, J. Montvila, L. Krikšče- 
navičia, S. Aidikonis, V. Ka- 
minskis, J. Daujuotas, F. Pet
kus, A. Kapturauskis, A. Tau 
čius, A. Jankauskis, J. P. Bu- 
kantis, P. Neverdauskis, S. 
Misiūnas, J. Docius, J. Zabul- 
skis, V. Raškauskas, J. Paš- 
kauskas, J. Šukaitis, P. Rau
da, P. Garska, P. Rumšą, P. 
Sadauskas, S. Petrauskas, M. 
Dūda, P. Staugaitis, O. Leš- 
kiutė, A. Saluskas, P. Jonai
tis, J. Rapolaitis, F. Rajū
nas, J. Dabažinskas.

Viso labo surinkta $117.30
Visiems aukotojams lai 

būva širdingas ačiū. Negalė
dami kitokiu budu mes pagel
bėti Lietuviams kovoje ,su 
priešu, tai nors savo aukomis, 
dolieriais bombarduokime Len 
kus ir varykime lauk 
iš mus tėvynės ir mus sosti
nės Vilniaus.

J. P. Bukantis.

liūs, P. Ginotis, O. Šlekienė, Ig. 
Bagdonas, A. Lenška, K. Ma
žeika, S. Zeleskis, R. Baliaus- 
kas, Kaz. Činga. •

Viso suaukota $34.00.
Iš iždo paaukota $50. Sykiu 

pasidarė $84.
Aukos tuojau pasiųsta 

Steig. Seimo pirmininkui p. 
Stulginskui.

Nors mažas būrelis narių bu
vo susirinkęs, bet gražių au
kų sudėjo Lietuvos gynimo 
reikalams. Gražu butų, kad 
visuomet ir visur butų taip el
giamasi.

Mes negalime statyti savo 
krūtinių prieš žiaurius prie
šus, paliokus. Bet mes gali
me savo dolieriais eiti išvien 
ir pagelbėti. Tai-gi visi, kas 
atjaučia savo tėvų, brolių, se 
serų pasiryžimų kraujų pra
lieti už tėvynės laisvę, dėkime 
aukas, pirkime Lietuvos bo- 
nų, kurie dar nepirkome. O 
kurie jaučiamės, kad galime 
da daugiau paskolinti Lietu
vai, pirkime daugiau bonų 
Lietuva šaukiasi musų, ame 
rikiečių, pagelbos.

J. Trakšelis.

KEWANEE, ILL.

KENOSHA, WIS.

Spalio 17 d., šių metų, Bi
rutės draugija laikė pusmetinį 
susirinkimų.

Paėmus naujai valdybai 
vesti susirinkimų ir apkalbėjus 
draugijos reikalus, naujas 
pirmininkas, p. J. Trakšelis, 
prisiminė apie dabartinį Lie
tuvos padėjimų ir Lenkų brio- 
vimųsi musų tėvynėn, Lietu
von; priminė taip-gi, kaip Lie
tuvos žmonės yra nusistatę 
ginti savo teises iki paskuti
nio kraujo lašo. Po to sakė, 
kad ir mes negalime ramiai 
sėdėti, nes ir mes esame jos 
vaikai. Turime padėti kiek 
tik galime.

Paklausus, ar visi sutinka, 
kad butų parinkta aukų, visi 
sutiko ir pradėjo nešti prie 
stalo penkines bei dolierius.

Aukojo:
Po 5 dol.: S. Pinigis, K. Ba- 

liauskas, S. Jocius.
Po 2 dol.: J. Lausiųs, A. 

Mockus.
vo išrinktas Alekas Jankaus- Po 1 dol.: S. Ralys, J. Trak- 
kis. raštininku 'Jurgis P. Bu- Sėlis, J. Blaževičius, P. Rabi
kautis. jonaitis, A. Kvėdarna, P. Ti-

kenas, E. Judveršienė, Z. Va
latka, V. Kazlauskas, Ig. Ged
vilą, J. Stapunavičia, J. Jon- 
ša, S. Jasiunas.

Kitos smulkiomis.
Viso surinkta $309.80.
Aukos pasiųsta per L. Mi

sijų Lietuvon. .
J. Nedvaras,

326 W. 6 St. 
Kewanee, III.

P. 8. Kitų pavardės buvo 
labai neaiškiai rinkėjų užra
šytos, tat negalima buvo įs
kaityti ir paskelbti.

. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street

OMCAUO, ILLINOIS 
Telefoną* Yards *08$ 

Valandos: — 8 Iki XX lfi ryto:
6 po pietų Iki 8 rak. Nedėllo
mls nuo 5 Iki 8 vai. vakara

Dr. 1. L MAKARAS
Lietuvys Gydytojas lr Chirurgas 
Ofisas 10*00 So. Michigan Avė., 
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 Iki 4 po 

piet. 8:80 Iki 8:80 vakara 
Resldenclja: 10588 Perry Ava^ 

Tel. Pullman 842

■■
S■
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KENOSHA, WIS.

Nėra abejonės kad Jus siųsite saviškiams į Lietuvą dova
nų Kalėdoms.

Gražiausia dovana ir tai visiems metams gali buti Lietu
vių dienraštis

j “Draugas”

GUNARDLINE
I

HAMBURGU IR LIEPOJĄ
Per Anglija

Acųuitania ............. Lapkr. 23

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

Atsišaukite į arčiausia 
Cunard Agentą.

Jo kaina į Lietuvi} metams $8.00. Jis mielai Lietuvoje skai
tomas. Jame ras Jūsų aukas Lietuvai ir Jūsų pasidarbavimų 
jų gelbėti.

Jame matys ir visų Lietuvių gyvenimų ir veikimų Ameri- . 
koje.

Pasiskubinkite užsakyti dabar, kad Kalėdoms galėtų gau
ti. Adresuokite:

I
 “DRAUGAS” PUBLISHING CO.
2334 South Oakley Avė. Chicago, Illinois.

■■■■■■■■■■*■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda labai pigiai, mu- 
rengtas šeimininis vakarėlis Į r^n*s namas ant 2 ltibu 4 ir 5 
pagerbimui jaunos veikėjos kambariai Kaina $4,450.
E. Vaičiūnaitės, kuri daug Taipgi parsiduoda mūrinis 
veikia Kenoshos Lietuvių tar- namas ant 2 lubu 6 ir 6 kam
pe. Vakarėlis buvo p. Vaičių- bariai su karštu vandeniu šil- 
nų namuose. domas. Gas, Elektra ir Vanas.

Susėjęs jaunimas gražiai Cementinis Baismentas Kainas
žaidė ir linksminosi. Per va- 
karienę p-lei V. Vaičiūnaitei Mūrinis namas ant 2 lubu 
liko įteikta dovana ir kiek- 6 ir 6 kambariai Gas, Elektra 
vienas išreiškė savo linkėji- Pr Vanas su Pečiu šildomas 
mus. Jos sesuo Salomėja taip- Cementinis Baismentas ir au 
gi daug darbuojasi Lietuvių gštas kaina $8,500 
tarpe. • Norintis pirkti namus tai
Spalio 31 d. Nekalto Prasidė-1 kreipkis į-

jimo mergaičių draugija, ru

Pastangomis p. V. Strase- 
vičio, Spalio 30 d. buvo į-

Nors nedidelė Kewanees 
Lietuvių kolonija, bet uoliai 
darbuojasi, šelpdama tėvynę, 
Lietūvų.

Išgirdus, kad Lenkai puolė 
Lietūvų ir nori pavergti jų 
po savo jungu, sušaukė ne
paprastų susirinkimų visų 
draugijų ir nutarė dėti au
kas Lietuvos gynimui.

Žemiau telpa surašąs, kiek 
aukojo draugijos ir pavieniai 
asmenys einant peT namus.
Šv. Antano dr-ja .... $50.00 
Šv. Kazimiero dr-ja .. 25.00 
Lietuvių Ukesų dr-ja 25.00 
S. L. R. K. A. 168 kp. 5.00

Pavieniai asmenys:
Po 5 dol.: P. Zujus, A. Šur- 

kus, Ig. Pialeckis, J. Nausė
da, V. Šuklis, J. Valantėjis, 
J. Paulauskis, J. Pakotinskas, 
Al. Šauklis, J. P. Brady (ai
ris), S. Etshokin (žydas), J. 
Corey (sįrijietis).

Po3 dol.: J. Krapavickis, V. 
Gudmonas, J. Bagdonas, K. 
Skrabulis, J. Kloris.

Po 2 dol.: A. Kapočinskas, 
J. Urvakis, A. Radzis, V. Pod- 
zivelis, M. Piliponis, B. Ku- 
čiukas, M. Gedvilą, F. V. Bel
skis, A. Baliutis, F. Gudmo
nas, B. Valančiunas, K. Pe
traitis, J. Pinaitis, D. Kavo
lis, A. šauklis, P. Navickas, 
J. Vianevičia, A. Kela, M- S. 
Piliponis, K. Monkiavičia, J. 
Višniauskas, J. Jasulaitis, S. 
Linsburgas, J. Pialeckis, M. 
Vaiviaris, P. MaceviČia, J. 
Norkus.

Po 1 dol.: A. Blazis, F. Bei 
skis, K. Kvitinskis, A. Aulin- 
skas, A. Šurna, K. Mušeikis. 
P. Vičas, A. Babrauskas, J. 
Gaiza, J. Ned varas, St. Rama
nauskas, J. Melenas, P. Vi nc- 
kus, A. Krupavičius, B. Naru- 
tavičia, A. Sadauckas, J. Ple- 
sauskas, A. Okmonas, F. Bal
sis, K. Indas, J. Babarskis, J. 
Zablackas, J. Strašinskas, S. 
Rudelis, J. Tautkus, J. Januš
ka, F. Simaitis, A. Montvila, 
A. Nausėda, P. Kaitrusis, P. 
Petronis, P. Sabaliauskas, J. 
Šaltis, J. Šlekis, M. Ladiga, 
A. Bučkis, J. Poleikis, K. Pi- 
liiponts, M. Šimkienė, J. Šau- 
lis, A. Baibokas, K. Gide ik is, 
J. Aulinskas, A. Lekavičia,
J. Poškis, P. Valunfiunas, B. 
Sakalauskas, J. Sakalauskas,
K. Sakalauskas, J. fturkus, 
A. Stanislovaitis, A. Saulis, 
V. ftilgalis, J. Pipiras, A. Grai- 
čius, J. Sabonas, S. Žilis, F. 
Stunskis, F. Karpavičia, A. 
Žilis, A. Povilavičia, A. Mi

pesniu seserų mokytojų, sta
tė scenoj veikalų “Suomija”. 
Veikalas įdomus ir pamoki
nantis. Abelnai imant, lošimas 
pavyko. Publikos buvo daug ir 
visa ramiai užsilaikė. Pagei
daujama daugiau panašių va
karų.

Vietinės seserys mokytojos 
čia labai darbuojasi. Negana, 
kad vaikus mokina, bet ir 
dailėje lavina jaunas mergai
tes. Ten Buvęs.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.

G. PETKUS
Real Estate 

Loans & Fire 
Insurance 

3402 
S. Halsted St. 
Chicago, UI.

I DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ

■■■■■
S ■■

Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios 
mados $8.50 vertes už $6.00. Turime 
pilna eile moterų čeverykų 
nuo $5.85 iki $14.00.

VICTOR SHOE STORE
4719 S. Ashland Av. Chicago

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

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

arti 47-tos Gatvės
U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, Ine.

Rašo kun. A. šaulinskas bro 
liui Juozapui į St. Bonaven

tūre seminarijų.

Mielas broli Juozupai:—
Pranešu, kad apleidau New |

York ’ų 14 dienų pereito mėne
sio ir laimingai parkeliavau Į 
pas tėvus 9 d. šio mėnesio.
Taip tad važiavau per vande
nynų 9 dienas ik į Londono.
Čia sėdau 6 dienų ant kito lai
vo. Kelionėje biskį pavargau, 
bet tai prie pabaigos. Parva
žiavęs pas tėvus susirgau ir 
kelias dienas priverstas buvau 
gulėti lovoje. Tėvai randasi 
sveiki. Negaliu tau aprašyti, 
kaip nudžiugo tėvai pamatę 
mane. Brolis Stasys ir sesuo 
Domicėlė negali atsidžiaugti.
Kiek iki šiol girdėjau, tėvai 
gana daug nukentėjo karo me
tu. Gyvena prie pat plento, 
dėlto tad kas tik atitrukęs 
puolęs prie jų: rekvizavo, vogė 
ir kitais budais vargino.
Apsigyvenu pas vietinį Jezno 

klebonų. Buvau su klebonu 
ant 40 v. atlaįdų Pivošunuose.
Čia susitikau ir susipažinau 
su daug kunigų ir Merkinės 
dekanu. Visi man labai pa
tiko. Sakiau pamokslų Jezno 
bažnyčioj. Leidimo išpažin
ties klausyti dar neturiu, bet 
neužilgio Vilniaus vyskupas 
prisius. Dabar Lietuvoje eina 
kruvinas karas su Lenkais a- 
pie Seinus ir Suvalkus. Iki 
šiol dar nežinia kuom viskas 
pasibaigs. Čia prasideda ti
kras ruduo, Uja kasdien ir 
purvino daug. Toliau parašy
siu daugiaus. Tuotarpu pasi
lik sveikas ir linksmas. Siųs- KAM KENTĖTI?
damas nuo visų Širdingus vė- Raumalizmo, neuralgijos ir raumenų

jimo*. Tavo broli., ’i“”"1 i,i«u
Kun. Alex šaulinskas. PAIN-EXPE11ER &

VaiibaiaaklU u*r.g. 8. V. Pat. Otu.
Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per 
daugiau kaip 50 mėty.

rytais 8 ik:
Nedėllomls

Saugok akiq regėjimą

Kada kankinies dėl galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sll- 
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, Joa pri
valote kreipties 1 manę klausti 
patarimo dėl jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriaus} patarnavimą dėl 
Akiq, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specijallsto,

W. E. MONCRUEP, M. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Avė., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 8-Clos lubos 

Kambaris 14-16-18-17 
Virfiul PLATT'S aptiekos 

Tėmyklts mano parafią. 
Valandos: Nuo 10 ryto Iki 9 
vak. Nedėllomls nuo 9 ryto iki 
12 d.

MUZIKA
(fva.

LIETUYUKŲ ŠOKIŲ GAIDOS 
VISOKIEM INSTRUMENTAM 
Talp-gl parduodam styginius ir 

pučiamus instrumentus. 
Reikalaukite kataliogo.

V. NICKUS,
10803 So. VVabaah Avenue 

VifeS5SS5S^gS5»5

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS Reikalauk,Įkaro (Anchor) j

S. S. “SUSQUEHANNA”
Iš New Yorko tiesiai {

BREMEN ir DANZIG
Išplaukia Gruodžio 30

Kambarėliai | Bremen nuo $185 iki $210 t Danzig $200 iki $226 
Trečia kliasa t Bremen $120 } Danzig $130 

Kares Taiai $5
Atsišaukite J
U. S. Mail Steamship Company Ine.

H. CLAUSSENIUS & Co. Generole Vakarine Agentūra 
100 North La Šalie Street, Chicago, III.

MAGDE. “Ak, kaip man nieiti gal
vą f HbandUau visokius mazgojimus, 
trinkimui, muilo limus — ir viskiu tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi E*

MARE. “Na, tai kam tau kęst be
reikalingai ! žiūrėk, kokie mano plau
kai graius, ivelnus ir lysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLR81”

Kas tni yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojie,

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?R UPFLR 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 žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. .

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu; 
—h—T. AD. RICHTER O CO.. 316-330 Broadsroy, Nev York*

Užsiprenumeruok “Vytį**
Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvęil, 

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su “Vyčio** 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome 
tusias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietuvoj,’ 
iliustracijomis puošime kiekvienų “Vyties” numerį. "

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliuatrs 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningii 
kalba neatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracijai

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Vaidinu* 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningų Li«tWfj/ 
gamtų.

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

“VYČIO” Administracija 
3261 S. Halsted St. Chicagte;
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DRAUGAS Pirmadienis, Lapkr. 15, 1920

CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES, bridgeportiecių ir a 

PIELINKIŲ LIETUVIŲ

Antradienis, Lapkr. 16 d.,
Šv. Edmundas, vysk.

Trečiadienis, Lapkr. 17 d.,
Šv. Grigalius Vondervodk.

DOMEI!

tainėj. Posėdį atidarė pirmi- Rėikia pastebėti, kad jau- UiHiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitiim

DIDELĖS POLICIJOJE 
PERVERSMĖS.

Prašalintas deaektivų virši
ninkas.

z -Naujas Chicagos policijos 
viršininkas Fitzinorris pradė
jo reorganizuoti vietos polici
ja. Bus pakrigdytos įvairios 
pAliąijinės kuopos, kuojoms 
ligšiol daugiau rūpėjo kas ki
tas, negu paties miesto ir gy
ventojų gerovė. Daugybė poli
cijos perdėtinių ir šiaip polic- 
monų bus sumainyti vietomis.

Bus sumainyti vietomis 
kiekvienas patrolinis seržan
tas. Bus perkeltas kiekvienas 
operatorius. ,

Detektivų Viršininkui Moo- 
ney sugražinama senoji leite
nanto ranga. Jis laikinai pri
skiriamas prie indęntifįkavi- 
mų biuro.

Detektivų viršininko vie
ton paskiriamas leitenantas 
Hughes. Jis įgaliojamas pasi
rinkti sau detektivų štabų.

Panaikinami visi specijaliai 
detektivų būriai.

Policijiniai mieste distrik- 
tai (apskričiai) padalinami į 
skyrius. Kiekvienas skyrius 
pavedamas seržanto priežiu- 
roh.

\ ‘ ' i * f t *
M.yisi seržantai kasdien ra
portuoja savo distrikto kapi
tonams apie įvykusius nuoti- 

jkius. Kapitonai kasdien rapo-
—fįabja policijos viršininkui.

Viršininko pagelbininku pa
skirtas Alcock, kurs ilgas lai
kas yra buvęs pirmuoju asis
tentu buvusių viršininkų. 
'Įvykinama ir kitokių atmai

nų. Įvykus toms atmainoms 
tuojaus prasideda abelnas 
miesto valymas nuo visokios 
rųšies piktadarių.

Miesto majoras Thompson 
paskelbė, kad naujam virši
ninkui duota pilna valdžia re
organizuoti kaip patinkama 
policijų ir pakelti koaštriausių 
kovų prieš piktadarius.

Sveiki būdami matysime, ar 
toa perversmės daromos su ti
kta širdimi apdrausti miesto 
gyventojus nuo blogų žmonių, 
ar gal tik politikos tikslais;

LĖKTUVO LIEKANOS SU
RASTOS EŽERE.

Kaip kitose kolonijose, taip 
ir pas mus, Bridgeporte, nuo 
<en)ui yra susitveręs L. Raud. 
Kryžiaus Rėmėjų skyrius. Jis 
daug jau pasidarbavo tautos 
labui, daug yra pasiuntęs au
kų šelpimui Lietuvos. Dabar 
varo svarbų ir prakilnų dar
bų, t. y. nori kuodaugiausia 
pasiųsti Kalėdoms . dovanėlių 
Lietuvos gynėjams, kurie su
vargę, sušalę, sėdėdami apka
suose ant šaltos ir šlapios že
mės neturi rūbo persimainyti, 
šiltų pančiakų, pirštinių arba 
kuo apsišluostvti savo veide
lius.

Tai-gi šiuomi ir atsišaukia
ma į visuomenę paramos. Nes 
Amerikos Liet. -Raud. Kry
žiaus rėmėjų nariai neįstengia 
vieni pasiųsti tiek daug dėžu
čių, kad užtektų visiems Lie
tuvos kareiviams.

Tai-gi, Lietuviai, sutaisy- 
kim jiems kuodaugiausia tų 
dėžučių su Kalėdinėmis dova
nėlėmis, kad nei vienas Lietu
vos kareivis neliktų negavęs 
tos .dovanėlės. Suraminkim jų 
nuvargusias sielas, atgaivin- 
kim jų dvasių, sustiprinkim 
jų viltį.

Koks tai bus jiems džiaugs
mas gavus dėžutę dovanė
lių nuo Amerikos Lietuvių. 
Doyanų sudėais visiems jau 
žinoma ir jos neatkartoju.

Tos dėžutės yra visiems pri
einamos, nes kainuoja tik 
$3.15. Dėžučių galima užsisa
kyti pas p. P. Baltutį, 901 
W. 33 St.

Dar sykį primenu, neatidė
liokime laiko, bet eikim tuo
jaus, šiandie ir užzsakykim, nes 
reikia tuojau išsiųsti, kad 
prieš Kalėdas dar jas gautų 
Lietuvos kareiviai.

Atjaučiųs Liet. Kareivius.
J. Mikšių.

ninkas p. A. Mareinkevičia 
malda. Apsvarščius bėgančius 
draugijos reikalus, kaip tai ra
portus iš Federacijos atstovų, 
Labd. Sąjungos, Raud. Kry
žiaus rėmėjų, rengiamo vaka
ro ir tt. Tai vis buvo paprasti 
draugijos svarstymai. 

Svarbiausia paminėti rei-

nos čia augusios mergaitės, 
kurios nematė, nei nepažįsta 
tėvynės Lietuvos, uolini rėmui 
visus tėvynei naudingus dar
bus. Jų jaunose širdyse degte 
dega tyra tėvynės meilė. Gar
bė joms.

Prie progos reikia pažymė
ti, kad choras turi gabų vo

kia šie: draugija gavo laiškų <*ėjų vargonininkų p. St. Žilių

IŠ NORTH SIDE.

Pinigai,LaivakortesLietuvon I
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI- = 

NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ.

Pagaliaus Michigano ežere 
surastos pražuvusio lėktuvo 
liekanos. Trys lakūnai, matyt, 
pražuvę ežere.

Prateitų trečiadienį ryte jie 
buvo išskridę hydroplanu iš 
Grėat Lakęs stoties. Kuomet 
per dienų ir naktį nesugryžo, 
imta jų ieškoti.

Aišku juos buvo pagavusi 
siaučianti tuo metu ant ežero 
audra.

SVARBUSPRANEBIMAS 
T0WN OP LAKE ORGANI

ZACIJOMS.

Visų organizacijų, , dalyva
vusių ap vaikščiojime Spalio 
31 dienų, valdybos būtinai tu
ri pribūti susirinkiman Lap
kričio 15 d., 8 vai. vak., J. J. 
Elias svet., 46(X) S. \Vood str.

Taipgi abi L. Laisvės Pa
skolos bonų stotys ir Lietuvos 
[bnisvės Gynimo Komitetas ir
-isi visuomenės veikėjai.

Yra labai svarbus dalykas.
LKvu ,a Town of Lake Lie
kos Gynimo Komitetą®.

“Draugo” 259 num. buvo 
aprašyta Šv. Juozapo Apie- 
Jnino dr-jos per dešimts metų 
nuveikti darbai Bažnyčios ir 
tėvynes naudai.

Lapkričio 7 d., 1920 m., 
lygiai suėjo dešimts .metų 
kaip ta d r-ja gyvuoja. Tų die
nų buvo surengtas milžiniškas 
vakaras paminėti sukaktuves.

Posėdis.

Tzapkiričio 6 d., 1920 m., Šv. 
J. A. draugija turėjo posėdį, 
Šv. Mykolo Ark. parap. sve

iš Tautos Fondo Centro, ku
riame buvo išdėta dabartinė 
Lietuvos padėtis ir kuris ra
gino draugijų, kad prisidėtų 
su auka gelbėjimui Lietuvos.

Perskaičius laiškų vien
balsiai nutarta iš iždo paau
koti $100.00. Be to dar ir pa
tys nariai, kurie buvo tame 
susirinkime, sumetė $35.50 ir 
išrinko komitetų iš keturių 
narių, kad pereitų per namus 
visų narių, katrie priklauso 
prie Šv. J. Ap. draugijos, 
ir kad kožnas vienas, kiek ga
lės, tam tikslui paaukotų.

Bonai.

Jauzdama Šv. J. A. draugi
ja dabartinį Lietuvos padėji
mų ir girdėdama Lietuvos 
balsų, šaukiantį gelbėkit, nes 
žustu, trumpai apsvarčius nu
tarė da nupirkti Lietuvos Lai
svės Pask. bonų už $250.00. 
(Pirmiaus, Kovo 7 d., 1920 
m., buvo pirkus už $250.00. 
Viso tat bus $500.00). Tokiu 
budu Šv. Juozapo Apiekuno 
dr-jų gausia auka id paskola 
lig antspauda prispaudė pa
minėjimų dešimts metų su
kaktuvių ir gražų pavyzdį da
vė kitoms draugijoms.

Vakaras.

Vakaras nusisekė. Publikos 
buvo pilna svetainė. Progra
ma atlikta kuogeriausia. Jų 
išpildė Šv. Mykolo parapijos 
choras. Du syk kalbėjo p. J. 
Poška. Įspūdį gadino tik vai
kai, kuriuos atsivedę tėvai 
svetainėn paleido jų valiai.
Buvo renkamos aukos Raud. 

Kryžiui.^Surinkta $120.02, už 
kurias Šv. J. A. draugija au
kotojams širdingai ačiuoja.

Po programo prasidėjo šo
kiai. Jaunimas linksminosi, se
nesni šnekučiavo apie sunkių 
Lietuvos padėtį. Paskui visi 
išsiskirstė. A. Z. Bislis.

.Jo gabumus toje srityje lindi 
ja choro giesmės bažnyčioje ir 
pasirodymas šiokiuose vaka
ruose.

Tat kviečiamas jaunimas, 
taip-pat ir vedę, įsirašyti Šv. 
Agnietės choram

J. N. Ziekaitis.

IŠ NORTH SIDES.

Šiuomi skelbiu, kad visų 
North Sidės draugijų atstovų 
susirinkimas bus pirmadienio 
vakare, Lapkričio 15 d., 8 va
landų, Šv. Mykolo parapijos 
svetainėje. įžangos ženklai 
vakairui, kuris bus Sausio 23 
d., 1921 m., Lab. Sųj. naudai, 
jau gatavi ir kiekvienas ga
lės pasiimti.

Todėl visus draugijų atsto
vus kviečiu susirinkti.

A. Nausėda.

IŠ BRIGHTON PARK.

Šv. Agnietės choras, gyvuo
jantis prie Nekalto Prasidėji
mo Šv. P. Marijos parapijos, 
mėnesiniame susirinkime, La
pkr. 5 d., apsvarstęs bėgančius 
reikalus, užsiminė apie šian
dieninę tėvynės padėtį. Trum
pai apkalbėjus nutarta paskir
ti iš iždo 50 dol. ir nupirkti 
L. L. P. bonų.

Parduodame laivakortes 
5 į Lietuvą ir iš Lietuvos.
|

Padarome legališkus do- S kumentus, dovernastis, 5 įgaliojimo aktus.

H S1
Sijoto

Esame registruoti Lietu- 5 
vos Atstovybės Wnsliing- S 
tone. /

Parduodame lotus, na- = 
mus, farmas, padarome 5 
paskolas ir apdraudžiame = 
nuo ugnies. s

Visus reikalus atliekame greitai ir sųžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas

PAUL P. BALTUTIS and CO. I
| 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, III. | 

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

■ ■ ■ ■ ■■■«■■■■■■■■■■

REO
Vartotu Karu Išpardavimas

Mes garantuojame už kiekviena REO kara kurį mes parduodame — ar jis bu
tų naujas ar iš antros rankos;

Mes jums duosime ta pati dykai patarnavima, ir ta pačią gvarancija su varto
tu karu kaip ir su nauju.

GARFIELD PARKO LIETU- , 
VIAMS PRANEŠIMAS.

Utarninke, 16 d. Lapkričio 
pas mus bus prakalbos apie 
Lietuvą Liberty Club House, 
3420 Roosevelt Rd. Kalbės 
gerb. kun. H. Vaičiūnas. Pra
šome visų skaitlingai susi
rinkti. Pradžia 8 vai. vakare.

Kviečia Rengėjai.*

ws.s.
VARSAVINGSSTAMPS 

IS8UED BY THE 
1 UNITED STATES

GOVE NT

PAIESKAU PARKERIŲ.
Kas sutiktu eiti ln maSinSapio biz

ni išdirbt namie išrastu ir pelningu 
dalykų kurie žingedaūto su to malo
nėkit atvažiuot Nov. ltf? 7 vai. vak.

S. ZAVE
4121 S. Sacramento Av. Chicago.

Ši komapnija y- 

ra tai fabriko sky

rius REO MOTOR 

CAR Kompanijos, 

kurios rekordai 

kaipo geriausia,

teisingiausia išdir- 
«

gystė automobiliu 

linijoj per paskuti

nius šešiolika me

tu yra visiems ži

nomi.

1920 Reo 6 Cylinder Sedan........

Čionais yra proga tikrai sutaupyti piningus. 
Nauji cord rataplankiai, arba vartoti labai 
mažai. Tapati gvarancija kaip ir ant naujo karo 
Reo 6 Cylinder Touring ............. $1150

Paieškau aeno žmogaus ant farmo 
prie poro karvių ir poro arklių at
sišaukite greitu laiku.

S. P. Kazlauskas
4032 S. Ashland Avė. Chicago.

Parsiduoda bučerne ir grocerne tu
ri būti parduota trumpu laiku, prie
žastį patirsite ant vietos.

Atsišaukite
4104 So. Campbell Avė.

ANT PARDAVIMO, 
dana pigiai dailus mūrinis naujas

namas (bungalow), gražioj vietoj, 
šalimais Sv. Kazimiero vienuolijos. 
Oreital parduodamas. Kreipkitės:

H. STENN,
2043 West OOth St.

7 pasažieriu. Su Bonnet Žirniniu Viršum, jeį- 
gu gergždžia mes ji pertaisome. Geri raaplan- 
kiai. Tikrai geras karas kiekvienam.
1917 Reo 6 Cylindrų Žieminis Roadster $1100

4 Pasažieriu. Žieminis viršus, spare .rata
plankiai, buniper. Perdirbtas musu šapoj. Par
duodamas su gvarancija.
1917 Reo 4 Cylindrų Touring .............$800

5 pasažieriu. Su Rex Žieminiu Viršum. Ka
ras pertaisytas musu šapoj Naujai nuteplio
tas. Geras karas dėl žiemos.
1916 Modelis E-49 Buick ....................$925

7. psaižierių. Su Bonnet Žieminių Viršum, jei- 
teplotas. Viršus visas geras. Dideli rataplain- 
kiai. Motometer. Gabriel Snubbers. Nevisuo- 
met galimas gauti taip žemai kaip $925. 
Clieverolet 490 Sedan.......  $750

Labai geram stovij, extra rataplankiai ir 
bumper. Nepaprastos vertės, musu k. tik $750. 
1919 Maxwell Coupe • • • • $1000

3 pasažieriu. Wire-wheels, labai geram sto
vij visas. Demonstracija parodys jo geruma.

šiandiena, ypa- 

čiai kiekvienas ge

ras automobiliaus 

pirkėjas turi žiūrė

ti labai aaydžiai 

ką jis perka ir ko- 

kios kompanijos 

jis yra išdirbtas, 

nes produktas pri

guli kompanijos ku 

ri ji išdirba.
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MILDOS TEATRO BENDROVES PRANEŠIMAS DALININKAMS
Metinis susirinkimas Mildos Teatro Bendrovės įvyks Sausio 16, 1921, Mildos 

Teatro Svetainėj, ant trečiu lubu. Tame susirinkime bus išduotas raportas: išrink
ta nauja valdyba, ir išmokėtos dividendos.

L) Susirinkimas bus sušauktas laiškais. Todėl, visi dalininkai, kurie nuo pri- 
sirašimo prie Mildos Teatro bendrovės persikėlė į kita vieta, o Savo nauja antra
šą dar nepridavė sekretoriui, privalo tą padaryti ne vėliau kaip iki 15 dienai 
Gruodžio mėnesio 1920 metų.

2) Visi dalininkai, kurie iki šiam laikui neatsiėmė savo šėrų, privalo ta pada- 
dyti iki 15 dienoj Gruodžio, 1920, nes kas neturės atsiėmės šėras, negalės susirin
kime dalyvauti, ir negaus dividendu.

, 3) Kas yra pirkęs šėras, turi jas permainyti ant savo vardo iki 15 dienoj Gruodžio, kad 
hutu žinota ant kieno vardo išrašyti čekį už dividendas.

4) Nuo 20 Gruodžio, 1920, iki 17 Sausio 1921 metų, knygos pemainyjno Serų nuo vieno 
žmogaus vardo ant kito, bus uždarytos, kad nebutu jokios klaidos su dividendu išmokėjimu

5) Visi dalininkai privalo lankyti MILDOS TEATRAS nuo šio laiko iki mėtiniam susi
rinkimui, kad žinotu kokios permainos bus reikalingos ant toliau invest. Kas savo bizni ne
mato, tas sau yra kaltas.

MILDOS TEATRAS nuo pereito., Vasaros yra puikiai atnaujintas, ir stato labai puikius 
aktus ir krutamosius paveikslus. Valdyba deda visas savo pastangas, kad šitas teatras pra
lenktu visus kitus teatrus C'hieagoj. Todėl visi privalo ji lankyti, nes kito tokio puikaus te
atro Lietuviai' visame pasauliuje neturi.

VISI DALININKAI MALONĖSITE PRISITAIKINTI PRIE VISU VIRŠUI PADUO
TU PARAGINIMU, KAD PAS MUS PILNA TVARKA:

Su visais reikalais kreipkitės pas sekretorių, -kasdiena nuo 5 iki 7:30 vai. vakaro, se
kančiu antrašiu: J. J. HERTMANOWICZ, 3133 Emerald Avė., Ohicago, Illinois.

TmiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiniiitiiiiuitiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiHiiiiiiimiimiiitiiiiimr

Atsiminkite: — Kad vartotas karas nėra geresnis už žmogų nuo kurio tu pirkai.
į

Reo Motor Car Co. of Chicago i™.
1228 S. Alichigan Avė. Telefonas Calumet 6050 "

Atdara kiekviena diena ir vakarais iki 9 valandai. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKAgRA'JTUVE RHIGI6ME

.MIAKL OllBHN KONCBftTISA;

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Mnsų krautuvė—viena ii didžiausių Ghicagoje
Parduodame ui žemiausią kainų, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šlinbl- 
niua ir deimantinius; gramafonna lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir- 
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 AVĖ., OHIOAGO, ILL.

Telefonas: DROVER 7309




