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Setuvos Valdžia Padarius Paliaubų Sutartį su Lenkais;,ŽINI0S !lyfTUVOS
r j - ~ LIETUVOS VALSTYBĖS Visa« naskolos ūžt

_ ...ir ___________________________________

igyno Sekretorius Reikalau
ja DMesniij Mokesčiu

NEBUS VILNIUJE PLE
BISCITO.

įtaria Padidinti Mokesčius už 
z Inplaukas

teginama Atkalbinti
Konstantiną nuo Sosto

*ER 4 METUS REIKIA PO I tnokęstis už iplauk'as ir pelnę,

UŽ ZELIGOWSKĮ ATSA
KYS VARSA VA.

BOLŠEVIKAI SUTRUSKI- 
NO TRIS PRIEŠŲ ARMIJAS

40,000 Ukrainų ir Gudų inter
nuota.

WILS0NAS NUSTATĖ AR
MĖNIJAI RUBEŽIUS.

4 MILIJARDUS.

Pataria už viską padidinti 
mokestis.

Washington, G r. 9. — Piiū- 
gyno sekretorius Houston kon
gresui indavė savo metinį ra
portą. Raportu jis pasiuto 
kongresui kuoveikiaus pertai
syti šalies mokesčių įstaty
mą, kurijom pasiremianĮ pel
kėtu ris ateinančius metus bu
tų galima surinkti mokesčių 
kas metai po 4 milijardus do

rių.— -N^J^M^riausybę laukia
didelės išlaidi

Sekretorius ljaikurias mo 
kestis pataria i»$4aukti. Bet 
kitas siųlo 'gana
didinti.
, Štai kai-kurios ištraukos iš 
jo raporto, paliečiančiok aug

ės mokestis:
Padidinti Mokestis nno 4 li

gi 6 nuoš. už įplaukas ligi 
$5$0<) ir mažiau per metus, 
ir nuo 8 ligi 12 nuoš už įp
laukas nuo $5,009 ligi $10,000 
per metus.

Galionui gazolinos 2c.

Galionui gazolino imti 2c. 
inokesčių. /

deęalės licencijos visiems 
mojiiliams ir motoriniams 
čiams — 50 centų už vie- 

arklio jėgą.
riedinės mokestys už pa- 
odamus automobilius ir 
orinius dviračius.

LIETUVOS VALSTYBĖS 
IŽDO PASKOLA

Lietuva gyvena svarbiau
sią savo istorijos metą — ra- 

Washington, G r. 9. Iš šo Kaune leidžiamas laikraš- 
valstybės departamento pas- ti,s Darbininkas. Priešai Len-

Varšava, G r. 9. — Visos 
Rūsti pfiešbolševikinės spė
kos rytiniam Lenkų fronte su
traškintos ir sunaikintos bol-

G ruodžio 4 dieną vukąre 
Lietuvos Atstovybė Ameriko
je yra gavusi iš Kauno miobįevikų. Gen. Bulak Bulako-

pasiūlo padalinti į “taupia 
mas” ir skiriamas valstybės 
‘‘išlaidoms,’’ taip kad butų ga 
Įima lengviau sudaryti reika
lingo fondo atmokėti viešą
sias skolas. .

Kaip prezidentas Wilsonas, 
taip ir sekretorius pasiuto 
stiprią valstybės vedime eko
nomiją. \.

GRAIKIJA-PAJUNTA TAL 
KININKŲ SPAUDIMĄ.

Pasiuto Konstantinui atsisa
kyti sosto.

Atėnai. Graikija, Gr. 9. — 
Naujoji Graikijos valdžia va- 

*ai Pa kar nusprendė dar palaukti 
pakviesti atgal sostan karalių 
Konstantiną.

Ir tuojaus po to valdžia 
mušė telegramą Konstantinui 
pasiųlydama atsisakyti sosto 
ir šitą pavesti savo įpėdiniui.

Talkininkų finansinis spau
dimas į Graikiją jau imti at
siliepti. Todėl palikta pačiam 
Konstantinui gerai pagalvoti 
apie Graikijos ateitį, jei jis 
labai pageidauja užimti sos
tą.

Jei Konstantinas sutiks grV 
žti, tuomet jis bendrai su gy
ventojais turės .darbuoties, 
kaip išbristi iš talkininkų 
priespaudos ir pasirinkti sa- 
vistovį gyvenimą.

Atsiliepiama, į kariškius.

Balučio tokių kablegramą, 
siųstą Gruodžio 3 dieną:

“Plebiscito musų sostinėje 
Vilniuje prie jokių aplinky
bių nebus. Toksai yra visų 
Lietuvos gyventogų šauksmas. 
Tokios nuomonės prisilaiko ir 
musų valdžia.

Kad pagreitinus Zeligows- 
kio likvidavimą, Lietuvos val
džia yra padariusi paliaubų 
sutartį su (Lenkijos valdžia. 
Visą atsakomybę už tai, kad 
2eligowski išpildys tos sutar
ties išlygas, paėmusi yra ant 
savęs Lenkijos valdžia. '

Tautų Sąjungos kontrolės 
komisija yra pasiųlusi suda
ryti neutralę zoną tarp mū
sų ir Zeligowskio karuomenės. 
Musų linija eitų nuo Jakaičių 
ties Varėna Vievio Enk į ry 
tus nuo to miesto, toliau ant 
Širvintų ir Giedraičių, paEe- 
kant šiedu miesteEu neutra- 
lėj zonoj, ir toliau Dubinkių 
ir Joniškiu Enk. j
Zeligowskio Enija prasidėtų 

nuo Deksnių (apie Varėną, į 
vakarus nuo geležinkelio Var
šava —< Vilnius) ir eitų ruo
žu per 6 iki 10 kilometrų į 
rytus nuo musų linijos, pasi
baigdama apie Varnėnus (Wo 
rniany).

Kontrolės komisijos nariai 
išvažiavo šiąnakt Į VEniy ir 
Varšavą.

Genevos konferencijoj Lie
tuvos valdžia yrą atstovąuįa- 
ma A. Voldemaro ir jo pagel- 
bininkų: P. Klimo ir T. No
raus.

(Pasirašęs) Balutis,

wie ir Boris Savinkov po ne
pavykime atbėgo Varšavon, 
kuomet jų armija pradėjo 
traukti Lenkijon,, vengdama 
susidūrimo su bolševikais.

Lenkai sakosi internavę a- 
pie 40,(X)0' Ukrainų, Gudų ir 
gen. WrangeKo kareivių. 

Nežino kur dėti.

\ Lenkai internavo tuos ka
reivius pareikalavus bolševi
kams. Šiandie nežino kur juos 
dėti. Maitinti juos nėra kuom. 
Patys LėnkaL kuone badmi- 
riauja.

Tas klausimas čia rimtai 
aptariamas.

Kai-kas pataria tuos inter
nuotus kareivius pasiųsti 
Prancuzijon. Nes ten reika
lingi darbininkai. Bet var
giai Prancūzų vyriausybė su
tiks priimti tuos sudemorali- 
zuotus iš įvairių pakampių 
surinktus žmones. Prancūzai 
bijosi kaip gaisro kokios nors 
propagandos safo šalyje.

Petlura taippat pasprūdo.

Atamano Petluros ir Pav- 
lenkos armija taip-pat sunai
kinta. Patsai Petlura po ne
pavykime, kaip kaJ'Bulako-

ŠNIPAI VADOVAVĘ AME
RIKOS KARUOMENEI.

Taip tvirtina suimtas armijos 
.. kapitonas.

New York, Gr. 9. — Čia pa
skelbta labai sensacijinių ži
nių apie Vokiečiūs šnipus

uiuhf.'SSi'f8"- V8l>,ijos'’ karo
UžvakaT čia suareštuotas Suv.

jųioš daugiau už teatrų Buvęs ministerisf pirminin-
m įlietus

$2.00 daugiau už kiekvieną 
[tūkstan t į oi garėtų.

23c. daugiau už kiekvieną, 
Į ifkstantį cigarų.

fic. daugiau už kiek vieną 
žarą tabokos.
ldumynai — 5 nuoš. dau

giau. \

5 nuoš. daugiau mokesčių 
saldumynus.

puoš. daugiau nž krem- 
»ą gumą-

f. nuoš. danginu už toaleti- 
nrilą *

nuoš. mokesčių už k vė

kas Gounaris, kuris daugiau
sia pasidarbavo Venizeloso 
nupuolimui, paskelbė stsilie 
pimą į Venizeloso šalininkus 
armijoje, kad jie\ laikytųsi 
savo vietų if butų Ištikimi 
naująjai valdžiai. * < 

Ministerių kabinetas dau
giausia laiko pašvenčia rišti 
finansines problemas, pakil
siančias sugrvžus Konstanti
nui Į

TAIKOS SUTARTIES KLAU 
SIMAS.

Washington, G r 9. — Nie
kas negali čia pasakyti, kaip 

mok. už Toliaus bus rišamas ' taikos 
us akmenėlius ir jubi-. sutarties klausimas.

OI daiktus; } pats sutarties dokumentas
daugiau už muzika- yra pas jirežidentą. Manoma, 

hwlrnm*>ntus. kad ar kartais prezidentas ne-
jnuoŠ. dauginu už filmas, pasiųs specijalio rašto kong- 
tretofin’ [oponuojamas resah tos sutarties reikale. '

lu.
nuoš. daugiau

Apie tas padarytas paliau
bas vakar buvo telegrama iš 
Varšavos. Anoje buvo pasa
kyta, kad Vilniaus sritin jau 
siunčiama internacijonalė ar
mija. Siunčiama ji plebisci
tui įvykinti. Čia gi tetogra-

Valstijų armijos dezerteris ka 
pitonas John Willef; tarna
vęs 48 infanterijos pulke. Su
imtas išpažino, kad jis tikrai 
vadinusis Hans Willers. Vo
kietijos armijos kadetas Jigi 
1914 m. Tais metais jis su

moję sakoma, kad Vilniuje ne- kitais 300 Vokiečių kadetų- - - - - , X* , ,
buvo pasiųstas Amerikon į- 
stoti Suv. Valstijų armijom 

Willers įtvirtina, kad jis 19- 
18 metais, už kelių savaičių 
po armisticijos, paėmęs savo 
konppanijos $6,000 fondą "ir 
pasprųdęs i< Sevier stovyk
los.

Jis čia suareštuotas ne kai
po intariamas šnipas, bet kai
po dezerteris iš armijos. Pir
masis buvęs leitenantas to 
48 pulko eidamas gatve pa
žino buvusį kapitoną, pakvie

bus plebiscito. Nes prieš tai 
pakilę-visi Lietuvos gyvento
jai.. Reikia daugiau pasitikėti 
šitos iš Kauno kablegramos 

ai s.

GAL ANGLIJA PAKELS
PROTESTĄ DE VALEROS 

KLAUSIME.

Londonas, Gr. 9. — Angli
jos vyriausybė, pasakė parla
mente Bonar I>aw, aptarian
ti, ar nebūtų galima parei
kalauti S»v. Valstijų vyriaudtė poliemoną ir liepė suareš-
sybės, kad jinai uždraustų 
prof. de Valera visokią agita
ciją, atkreiptą prieš Angliją. 
Tas butų reikalinga draugiu-

žy. *

giems abiejų' šalių santikiams. 
Prof. de Valera yra Airijos

respublikos prezidentas.

tuoti.
Washingtane buvę šnipų.

“Jus turite stebėties, kiek 
tai ^daug augštųjų ^Vokiečių 
valdininkų turėjo užsiėmimus 
AVashingtone karo metn,”bu-

kelbta, kad prezidentas Wil- 
sonas galutinai nustatęs./Ar
mėnijai rubežius i? ,?u pasių- 
lymais pasiuntęs Tautų Są
jungai, Genevon.

Tarpininkauti Armėnijoje 
prezidentas nepadaręs jokių 
pienų. Sakoma, laukiąs infor
macijų iš Genevos, kokias me
todas pavartoti tam tikslui.

TAIKOS KONFERENCIJAI
v IŠLAIDOS,* ' » V-

VVashington, Gi^ 9. z— Spe- 
cijaliu raštu kongresan prez. 
Wilsoną§ pranešė, jog jaikos 
konferencija, tai^i visa taikos 
sutartis, Suv. Valstijoms at
siėjusi $1,703,712.06 nuo G r. 
1, 1918, ligi Gr. 4, 1920.

KARO LĖŠOS.

Washington, Gr. 9. — Ak-
tualis karas Silv." Valstijoms 
atsiėjo $24,010,000,000, sako
ma pinigvno sekretoriaus ra
porte.

Imant'bendrai ir pašalinąs 
išlaidas, kurios pakilusios dėl 
karo,‘išviso išleista suvirs 38 
milijardai doT.

>ič, paliko savo kyuomenę 
ir pabėgo savais keliais.

Pranešta, kad jis su Pav
ieniu atsidūręs net vidurinėn 
Galicijon ir tenai apsigyve
nęs kokiam laikui.

vęs kapitonas Willers pasako
jo de*ektivui seržantui O’Le- 
ary.

Suareštuotas, padarė parei
škimą, kokiais tikslais jis at
keliavo Amerikon ir kaip jis 
butų buvęs vedęs kareivius 
mūšių laukuose, jei butų pa
tekęs su savo pulku Prancu
zijon.

“Aš bučiau vedęs savo ka
reivius „tiesiog skerdynėsna ir 
savo šaliai (Vokietijai) bu
čiau patarnavęs kitokiais ke- 
jiais,” aiškino jis policijai.

Po ištirinėjimų policija pra 
nešė forto Ja^- komendanto 
ofisui Gubernatoriaus saloje. 
Iš ten tuojaus atsakyta, kad 
buvęs kapitonas yra ieško
mas armijos Valdžios. >

Į pusvalandį policijos nuo- 
vadon -atvyko kareivių sar
gyba, surakino Willet’ui ran
kas ir išgabeno salon forto ka 
Įėjimam

Išlavintas šaipu.

Leit. Cbandler, Castle Wili- 
ani kalėjimo viršininkas, pa 
skiaip pranešė, jog Kuareštuo- 
taS prisipažinęs esąs buvęs 
John A. WillarR, 48-ojo pul
ko Kį. kompanijos kapitonas.

Kalėjimo valdžiai jis to- 
liana išpažino, kad gimęs Vo
kietijoj ir tenai mokinęsis.

“Aš iš mažens buvau lavi
namas šnipu ir paskui dar 
man esant kadetu Voltiečių 
mili tarinė j akademijoj.

kai visomis jėgomis* puola 
Lietuvą ir nori jos piliečius 
pavergti.

Lenkij dvarininkų vedami 
legijoninkai puola paveržti 
Lietuvos bežemiams ir maža
žemiams žadėtas žemes.

Puola Lenkai, kad iš Lietu
vos padarytų Lenkų provinci
ją, kad pavergtų Lietuvos tur
tus ir pajungtų jos žmones.

Visų Lietuvos piliečių šian
die vienintelis tikslas tai žūt
būt atsigint nuo Lenkų ir juos 
išvyti iš Lietuvos.

Daugybė vyrų stoja į ka
ruomenės eiles, mokiniai me
ta mokyklas ir eina Tėvynės 
ginti. Moters ir merginos me
ta kasdieninį darbą ir eina 
į kbvų laukus, kad karei
viams žaizdas apraišiotų.

Sukilo visa Lietuvą prieš 
priešą, sujudo visi Lietuvos 
kampai ir stvėrės ginklo. Bet 
ginklams ir kitoms karo rei
kmenims įgyti reikia daug pi
nigų.

Tad Steigiamasis Seimas, 
Lietuvos piliečių valios reiš
kėjas, nutarė netraukti nepa
prastą vidaus paskolą gynimo 
reikalams šimtą milijonų au
ksinų trims metams,' sumo
kant iškalno už visus tris me- 
flis visą nuošimtį po 3.60 au
ka. Jie to nutarta išdalinti du 
milijonu auksinų dovanų sko
lintojams. > ,

Visas paskolos užtraukimo 
darbas pavestas atlikti Ęinan- 
sų7 Prekybos ir Pramonės mi
nisterijai. * ' '

Nepaprastos paskolos pasi
sekimas yra Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės klausi
mas.

NAUJAS ĮSTATYMAS DVA 
RŲ KLAUSIME.

Steigiamasis Seimas 'priė
mė įstatymą, kurio pats pa
grindas yrar*

Visi dvarai, kuritiose patys 
savininkai neukininkauja, i- 
mami Valstybės globon, išsky
rus tuos savininkes, kurie 
tarnauja Lietuvos karuoine- 
nėje arba Lietuvos valstybės 
įstaigose. Tokius dvarus vals
tybė privalo išnoiųuotį visų- 
pirma tų dvarų darbininkams' 
Taippat dvarų inventorius 
pavedamas tiems, kuriems 
dvarų- žemė tenka ir pirmoj 
eilėj pavedamas dvarų darbi
ninkams

NAUJAS ANGLIJOS KOMI- 
SIJ0NIERIUS.

Kaunan atvyko naujas An
glijos komisijonierius Lietu
vai Wilton. Jisai turi plačių 
įgaliojimų ir su Anglų užra- 
bežinių reikalų ministerija 
galės susinešti tiesioginiai. 
Anglų konsuliatas KafiTietaip 
pat pasilieka.

VILNIAUS UZURPATORIŲ 
PROGRAMA.

z

i i

“Kuomet prasidėjo europi
nis karas 1914 metais, buvau 
parinktas prie būrio, kadetų, 
skiriamų keliauti į Suv. Val
stijas ir čia įstoti armijom 
Kitos- kadetų grupės buvo pa
siųstos Prancūzų ir Anglų 
armijosna. Apie 300 kadetų at 
keliavo į' Suv. Valstijas.” 

Priimtas m. Albany.

Toliaus 'VVillars ar Willers 
pasakojo, kad jis Suv. Valsti
jų armijon priimtas mieste 
Albany, N. Y. Nereikėję jam 
turėti nei pirmųjų pilietybės 
raštų.

^lilitajinį išlavinimą jis tu
rėjęs, tad veikiai jis buvęs 
paaugštintas, pagaliau* pali
kęs oficieru.

Kuomet Suv. Valstijos įs
tojo karan, jis su savo pulku 
stovėjęs Sevier stovykloje. 
Tikėjęsis patekti Prancuzi- 
jon. >

Ir sakosi jam širdis kuon» 
neplyšus, kuomet paskelbta 
armisticija ir jis nepatekęs 
Prancuzijon. Tad į penkioliką 
dienų po armisticijos jis pa
ėmęs kompanijos fondą ir iš
dūmęs.

Perniai buVęs Chicagoje ir 
tenai apsivedęs. Atvykęs 
New Yorkan Čia apsigyvenęs. 
Aną penktadienį jis, sudau
žęs savo akinius, kuriais bu
vo prisidengęs. Be akinių ga
tvėje buvo pažintas.

i ...

Zeligowski pirmą kartą kal
bėdamas į savo “valdžią” 
Vilniuje tarp kitko pasakė,' 
kad pačiam Vilniui ir jo ka- 
ruomenei nėra iš kur gauti 
maisto. Ir todėl vedamas ka
ras su Lietuviais, kad prapla
tinti Vilniaus “valdžios” val
domų žemių plotus ir aprū
pinti- susisiekimą geležinkeliu 
tarp Kalkunų ir Gardino.

Be to, Zeligowski žada da
linti žemes'. Pirmiausiai žemės 
gausią legijoninkai ir Len
kai savanoriai, kurie padėjo 
pagrobti Vilnių.

VYR. L1

X
3TUV0S GYNIMO 
KOMITETAS.

■ Vyriausias Lietuvos Gyni
mo komitetas nusprendė:

-Paskirti pusę milijono au
ksinų ginklams pirkti.

Įrengti savo paštą frontui, 
kad laikraščiai ir laiškai grei 
tai butų gąunami.

Suaukotus visuomenės dai
ktus skirstyti tiesipg karuo- 
menei ar karo ligoninėms.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,OOO^Vlrnod2io 
8 buvo tokia pagal Merebnnts Lo- 
an and Trust Co.:
Anglijos sterlingų svarui $3.44 
Prancūzijos šimtui frankų 5.87 
Italijos šimtui lirų
Vokietijos šimtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų 
Lenkijos šimtui markių

Z



LIETUVIU KATALIKŲ DIENRAŠTIS

“DRAUGAS”
Eina kasdiena išskyrus nedėldieulus. 

PRENUMERATOS KAINA:

CHICAGOJ IR UŽSIENYJE:
Metams ...................................  $8.00
Pusei Metų ...........................  4.00

SUV. V AUST.
Metams ..........................  $0.00
Pusei Metų ................................. 8.00

Prenumerata mokas! 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 iSperkant krasoje ar exprese "Mo
ney Order” arba Įdedant pinigus J 
registruotą laišką.

“DRAUGAS” PUBL. CO. 
2334 S. Oakley Avė., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791

Lenkų Politikos 
Permaina.

Iki šiol Lenkijos imperija- 
listai ėjo rankomis susikabinę 
su Prancūzais. Varšava tikė
josi, kad Paryžius visą Tautu 
Sąjungą padarys imperijalis- 

' tais, nors tiek, kad Lenkija 
galėtų praryti Lietuvą. Tautų 
Sąjungos Taryba ištiesų el
gėsi taip, kaip Lenkai norėjo.

Bet Uapkritije prasidėjo pa
čios Tautų Sąjungos delegatų 
posėdžiai. Lenkams nepatiko, 
kad tos Sąjungos pirmininku 
tapo Belgas Juozapas Hy- 
mans. Negali sakyti, kad jis 
butų Lietuvių šalininkas, bet 
jis mintija, kad Sąjungai bu
tų nenaudinga šelpti tarptau-
tinius plėšikus tokios rųšies, lt
kaip Lenkija. Tas pažiūras ži7 ro<^0 sav° provokiškumą
nodami Lenkai Hymans ’ą, 
nors nevadino lit.vomanu, bet 
skaitė, lyg Lietuvių šalininku.

Dar labinus nepatiko Len
kams Tautų Sąjungos posė
džiai, o jau sutarimas pasiųsti 
Sąjungos karuomenę į Vilnių, 
išplėšti Lietuvos sostinę iš 
Lenkų nagų galutinai smogė 

. Lenkams į pačią, skaudžiau-
siąją vietą.

Sąjunga nesisakė atidub- 
siant Vilnių Lietuvai, tik ža
dėjo padaryti plebiscitą, t. y. 
žmonių balsavimą. Bet Len
kai žino, kad tas balsavimas 
naudos jiems neduos. Balsuo
jamų žemių gyventojai yra 
jau paragavę penkių valdžių: 
senosios caro valdžios, paskui 
Vokiečių karinės jiėgos, pas
kui Lietuvos-, paskui bplševi- 

1 kų, ant galo dviem atvejais ir 
Lenkų. Lietuvos valdžia žmo
nėms patiko geriausiai, nes 
neplėšė, nespaudė, nekankino 
į karuomenę neėmė, o dar ža
dėjo žemės.

Net subaltgudėję Ašmenos 
ir Lydos apskričių gyventojai 
balsuos už Lietuvą, nes jie 
Lenkus augštai statė tik dėl
to, kad nežinojo, jog yra ir 
kitokių ponų pasaulije. Dabar 

- jie patyrė, kad po Lietuvos 
valdžia ir jie patys gali būti 
lygus ponams žmonės. Tai jie 
ir balsuos už Lietuvą. Jjenkai 
tą žino ir balsavimo nenori. 
Dėlto Zelgowskis ir užpuldi
nėjo Lietuvos karuomenę, kad 
tik nesiliautų karas tarp Liet. 
ir Lenkijos. Jis ir jo Var
šuviškė vyriausybė mintijo, 
kad karui esant Tautų Sąjun
gos karuomenė negalės ineiti į. 
balsavimų (įlotą ir balsavimų
nebus.

Tik čia vėl pasipainiojo 
Tautų Sąjunga. Ji nusiuntė 
Vienus savo įgaliotinius j 
Lietuvą, kitus pas Zelgowskį

įsakydama’abejiems, kad sus- 
tabdintų karo veiksmus. Zel- 
gowskiui paliovus užpuldinėti 
Lietuvius apsistojo kuras tarp 
jo ir Lietuvos. Sąjungos ka- 
ruonierte galės ineiti į Vilnių, 
plebiscitas, arba žmonių bal
savimas, įvyks. Lenkai žino, 
kad jų apiplėštieji tos šalies 
gyventojai nekenčia Lenkų.

Jeigu Lenkai butų protin
gi, tai jie apsižadėtų svetimo 
Vilniaus ir viskas butų už
baigta. Bet Dmowski’s yra 
tokis jau žiaurus užsispyrėlis, 
kokis kitados buvo Rusijos 
ministrų pirmininkas P. A. 
Stolipinas, tik neturi Stolipi- 
no proto.

Nepelnęs iš Tautų Sąjungos 
tiek paramos, kiek tikėjosi 
Dmowskis, ir su juo visa Len
kų politika, neatsižada Vil
niaus, tik ieško naujų draugų. 
Varšava.savo atstovui Rygo
je įsakė taip pasigerinti bol
ševikams, kad su jais suda
rius sutartį. Kadangi bolše
vikai yra geruoju su Vokie
čiais, tai Lenkija pradeda ge
rintis ir Vokiečiams. 6 Gruo
džio telegrama jau pranešė, 
kad p. Grabskis pradeda de
rybas apie «geruosius pirkliš
kus santikius tarp Vokietijos 
ir Lenkijos. Tie santikiai dar 
nesudaryti, bet ta telegrama 
iš Varšuvos \jaū baugina Tau
tų Sąjtmgą, ypač Ameriką, 
kad Lenkija paliks Prancū
zus ir Ameriką vienudu, o su
sidės su bolševikais, Vokie
čiais ir kitais Amerikos prie
šais.

Mes pažiūrėsim kas iš to iš
eis. Kol kas mes žinom, kad 
Lenkai neturėjo gėdos šaukti 
prieš kitus, buk tie susideda 
su bolševikais ar Vokiečiais. 
Dabkr jau pati Lenkijos už- 
rubežinių dalykų ministerija

ir probolševikiškumą.
Vokiečiai buvo iinperijalis- 

tai ir militaristai, bet dabar 
jie tųdviejų kaltybių yra nuo
širdžiai atsižadėję. Kuo to
liau nuo Tautų Sąjungos bus 
Lenkija, tuo arčiau prie tos 
Sąjungos prieis Vokietija. 
Dabar Vokietijos \argų ka
ruomenė nesumažįs, o gali su
mažinti tik tarptautinė’teisy
bė. Todėl Lenkijos ir Vokieti
jos sutartis nebus pastovi.

Proletarijato diktatoriai iš 
Maskvos šiandien gal bučiuo
jasi su dvarponių vadais di
džponiais iš Varšuvos. Kuni
gaikštis Sapiega tiki prigauti 
Trakų miesčionį, bet mums 
rodosi, kad veikiau Trockis 
prigaus Sapiegą ir Dmowskio 
sumanytoji santarvė žlugs.

ATITAISYMAS.

Lapkričio 10 <1. “Draugo” 
No.. 265 straipsnije Svečias 
minėjome, kad kun. Jladdad 
yra Maronitas ir krabas. Jis 
yra Meldiitas. Meldiitai ski
riasi nuo Maronitų i*r Arabų, 
nors vartoja vienokius rasine 
nis. Svetimi supainioja Mel
di ituš, su Arabais, kaip mus 
su Lenkais.

RED. ATSAKYMAI.

P. Jonui Gemauskui Detroi
te, Mich. Mes jau .seniau ga
vome tokį laišką, kaip Tamis- 
tos atsiųstasis, bet jo netal
pinome dėlto, kad jis yra 'Lie
tuvių rašytas lenkiškai. Tas 
laiškas yra atspausdintas tuo- 
mi tikslu, kad Strzelcy Nad- 
niemieiisey negalėtų plisti Lie
tuvoje. Apie judošiška Strzel- 
cų darbą mes jau rašėme per
nai ir minėjome kelis kart šį
met. Dabar butų nenaudinga 
atkartoti.

A. A. Kun. Serafinas
Pėtnyčio.s naktije 3 Gruo

džio į Cliicagą parėjo netikė
ta ir skaudi žinia, kad Wilkes 
Barre’je mirė kunigasz Pran
ciškus Bladislovas Serafinas.

Jis buvo Pranciškaus ir 
Barboros Vasiliauskaitės Se
rafinų sūnūs, gimęs Kvedai- 
nos mieste, Raseinių apskri
ti je, Lietuvoje, 3 Spalio, 1871 
metų. Jo tėvai buvo bajorai, 
bet nabašninkas tuomi nesigy
rė nekuomet. Į Ameriką atva
žiavęs jis dar vadinosi Serafi- 
nowicz, bet būdamas'' karštas 
Lietuvis patrijotas senai prieš 
pasaulinio * karo pradžią ėmė 
rašytis grynai lietuviškas Se
rafinas ir nekuomet to nemai
nė.

Mokintis jis pradėjo jaunas 
Kvėdarnoje ir pabaigė tenykš
tę miesto mokyklą. Baigęs še
šioliktus metus jis atvažiavo 
į Cbicagą ir čionai kaipo dar
bininkas uždarbiavo, kaipo 
tepliotojas (maliorius), kaipo 
dailidė ir kaipo mašinistas.

Užsidirbęs pinigų jis išva
žiavo mokintis į Dėtroit’ą. 
Ten išbuvo vienus mietus Tr 
gavo tokį mokslo liudijimą, 
kad su juo galėjo įstoti į ku
nigų seminariją. Jis įstojo į 
Kenrick • seminary šalę St. Lo- 
uis, Mo. Ten išbuvęs penkerius 
metus įšventintas į kunigus.

Jis mokėjo šešias kalbas. 
Lietuviškai ir angliškai kal
bėdavo ir rašydavo puikiai; 
lenkiškai, rusiškai ir čekiškai 
susikalbėdavo lengvai; mokė
jo taip-gi ir lotyniškai gana 
gerai. v

Pirmutinė jo parapija buvo 
mažytė misija valstijoje'Ter
as, kur katalikų buvo apie 30 
šeimynų, o Lietuvių buvo tik 
klebonas ir jo tėvai. Jis val
dė keturias tokias mažytes mi
sijas važinėdamas kas sekma
dienį į kitą.

Po 2 metų nabašninkas dėl 
motinos ligos turėjo atvykti į 
Cbicagą. Apsibuvęs čionai jis 
išpradžių buvo prie Šv. Kry
žiaus parapijos, paskui tapo 
Visų Šventų klebonu Roselan- 
de; pagaliaus tapo Aušros 
.Vartų klebonu Westsidėje.

Abiejose parapijose jam fee- 
klebonaujant įsikūrė lietuviš
kos mokyklos ir abiejose mo- 
kintojavo šv. Kazimiero sese
rys. Joms persikeliant iš Mt. 
Carinei’io į Cbicagą, nabaš
ninkas uoliai darbavosi, kad 
suradus tinkamą vietą vienuo
lynui. Kuomet vienuolynas ta
po pastatytas, nabašninkas nu
pirko didelį ir gražų altorių 
į koplyčią.

Nabašninkas turėjo gražų 
balsą ir gerai įsakydavo pa
mokslus. Jis taip-gi būdavo 
greitas patarnauti artymams, 
nekuomet nežiūrėdamas nei 
kokio atsilyginimo už tatai 
Jis mėgdavo dalyvauti vieša
me veikime ir dalyvaudavo 
jame.

Jis rašinėdavo straipsnių į 
lietuviškus katalikiškus laik
raščius Amerikoje: į “Žvaig
ždę,” į “Žvirblį” ir į “Drau
gą”. Jis buvo ypatingai geru
su nabašninku kun. A. Kau/•
pu. A. a. kun. Serafinas iš 
anglų kalbos išvertė Baltimo- 
rės Tarybos Katekizmą. Žy
mesnius atskirus veikalėlius 
nabašninkas parašė šituos: 
“Kur tiesa”, “Pumpurėlis 
“Ūkininkų Bendrovės Uždėji
mas”, “Sugrįžtuvės” ir “Auš 
relė.” Daugiausiai nabašnin
kas mėgdavo rašyti eilės. Jis 
jų prirašė tris šimtus feu vir
šum.

Ištisa kalba jis vienu tarpu 
rašinėjo į “Draugą” skyrių 
vadinamą “Katalikiškais pa
davimais. ’ ’

1918 m. kun. Serafinas at
sisakė nuo klebono vietos ir 
įstojo į kunigų Marijonų vie
nuolyną. Lapkričio ir Gruo
džio mėnesiais tų metų jis 
dur važinėjo pas Lietuvius! 
kunigus “Draugo” reikalais. 
Paskui 1 Sausio 191$ m. pra
dėjo novicijatą. Jį užbaigė .1 
Sausio 1920 m.

Būdamas novicijate 
pabaigęs nabašninkas 
“Draugo” redakcijoje
damas straipsnelius ir versda
mas iš anglų kalbos kun. A- 
lexander veikalą Missionary’s 
Notebook.

Novicijatą pabaigęs nabaš
ninkas važinėjo į įvairias vie
tai davinėti Misijų. Jis jas 
davė New Philadelphijoje, 
Youngstown’e, Cleveland’e, 
Oliio, Springfielde, III.

Nuoširdus Lietuvių Katali
kų Labdaringosios Sąjungos 
rėmėjas jis buvo pasižadėjęs 
rinkti tai sąjungai aukas Chi- 
cagoje ir apielinkėje, bet dėl 
priežasčių nepriklausušių nuo 
jo jis negalėjo pradėti to dar
bo. Tada jis apsėmė rinkti au
kas Šv. Kazimiero Vienuoly
nui.

Tą darbą nabašninkas pra 
dėjo 10 Spalio 1920 metų. Iš 
pradžių jis rinko aukas šv. 
Antano parapijoje Cicero, III., 
paskui Scranton’e, paskui 
Kingston’e. lt>se trijose Lie
tuvių parapijose nabašninkas 
surinko apie tris tūkstančius 
dol i erių;

20 Lapkričio kun. Serafi
nas atvažiavo į AVilkes-Barre 
lengvai sirgdamas. Sekmadie
nio rytą jam pasidarė taip 
bloga, kad prisėjo šaukti gy-, 
dytoją. Tas pasakė, kad ligo
nis turi visiškai pasilsėti 
Sekmudienije ir pirmadienije 
jis nekėlė iš lovos. Skausmai 
pasiliovė.
, Gydytojas Mc. Guire brau
kymais ir vaistais sustabdęs 
skausmus patarė ligoniui eiti 
į Moreey llospitltl tame pat 
mie^te.Kun. Serafinas'paklau 
sė. Toje ligoninėje jis pažinę 
D-rą Trapper ir labai gėrėjosi

s J

to gydytojo chirurgiškais ga
bumais ir žadėjo pasiduoti o- 
peracijai. 25 Lapkričio nabaš
ninkas parašė paskutinį laiš
ką į Cbicagą kunigui F. Ku
dirkai, tėvų Marijonų virši
ninkui. Niekas nesitikėjo, kad 
ta liga taip urnai ir taip 
skaudžiai pasibaigs. 3 Gruo
džio 9 valandą vakare nabaš
ninkas atidavė Dievui dūšią.

Nabašninkas turėjo žymių 
dorybių. Iš jaunų dienų jis 
buvo įpratęs taboką rūkyti, 
bet kunigu būdamas atsižadė
jo to pajunkimo ir nebegrįžo 
prie jo. Jis taip-gi buvo pil
nas blaivininkas. Augščiau 
minėjome, kad jisai skubiai ir 
noriai patarnaudavo visiems. 
Už tą artyano meilę, veikiau
siai, Dievas jam davė gražią 
gyvenimo pabaigą.

Mums liūdna ir skaudu, kad 
netekome vieno Lietuvio dar
bininko išėjusio mokslus, bet 
džiaugsmas, kari ji,g pas Die
vą atrado ramybę.. Jo dūšiai 
geidžiame amžinos atsilsies 
visa širdimi.

IŠ LIETUVOS.
Telšiai.

ir jį 
dirbo 
rašy-

‘ (Pabaiga).
Tečiau tikimasi greitu laiku 
šiokiu, ar tokiu keliu apsigin
kluoti. Tada jau nebebus lais
vės plėšikams ir priešingiems 

ietuvos valstybei gaivalams. 
Spalio 31 d. š. m. Telšiuose 

vyko visos apskrities kuopų 
atstovų Šaulių Sąjungos suva
žiavimas, kuris sudarė Tel
šiuose skyrių ir išrinko sky
riaus valdybą iš šių asmenų: 
A. Tomau, M. Mačernio, F. 
Misevičiaus, F. Milevičiaus, P. 
Sudžiaus ir A. Salio. Revizi
jos Komisiją iš—:J. Stonkus, 
Pranas Urbonas ir A. Valat- 
kaitis ir į garbės teisinę: T. 
Mitkevičius, St. Vaitkevičius 
ir J. Šaulys.

Besivažinėjant po Tauragės 
ir Kretingos apskritį gavau 
patirt, kad ir ten šauliai dar
buojasi. Tauragės apskrity la
bai energingai darbas eina: 
jau beveik visi Šauliai esą 
ginkluoti ir pradeda sargybą 
savo krašte: parubežy eina 
sergėt rubežiaus ir net ma
čiau paimto spirito butelį nuo 
30—50 literių ir kitų daiktų. 
Bet čia ir nelaimės yra: tarp 
tų šaulių įsibriovė daug ne
geistinų, nenaudingų asmenų 
ir dėlto nekuriose vietose ti- 
kosi sauvalių pasielgimų: kra
tų be valdžios leidimo ieškant 
ginklų ir kontrabandos, prie 
šingų valstybei gaivalų ir t. 
t. To, žinoma, valdžia Taura
gės apskričio negalėjo iškęst 
ir išleido įsakymą visiems 
šauliams ir nešauliams ati
duot ginklus. Kitaip elgsis su 
lig karo teismu. Tečiau vis-gi 
Tauragės apskrity, kaip ir 
Telšių, visur ramu ir plėšimų 
retai teatsitinka.

Tečiau Kretingos apskrity 
ties Salantais girdėti atsitin
kant plėšimų ir žudynių. Dėl
to tai paskutiniu laiku ir ten 
pradėta organizuot šaulių 
kuopas ir susitvarkius, be abė- 
jo, visi plėšimai ditgs

Kuomi liksis Šaulių Sąjun
ga ateity, jau šiek tiek numa
tome. Iš to kils nemaž naudos. 
Šaulių būriai gal ateity užims 
vietą karuonienės. Ramiu lai
ku urs laukus, sės, piaus javus, 
karo laike ginsis nuo priešų. 
Jei Lietuvos valdžia tam su
tiks, nemaž ir finansai laiky
mui karuonienės sumažės ir 
gal likti Lietuva panaši lais
vai Šveicarijai. Bet Šaulių Są
junga ramiu laiku užima spor
to vietą ir jos nariai šauliai 
nuolat lavinasi, > mankštinasi. 
Iš to turėsime sveiką ir tėvy
nę myliutį jaunimą.

i
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, VAIKUČIAMS KALĖDŲ 

DOVANELES ,
Betlejuus Stainelė No. 1.................. .'......................$3.25
Betlejaus Stainelė No. 2 ....................................... 2.25
Betlejaus Stainelė No. 3 ............................ ».... 1.25
Santa Claus ....................................L....................... 50c.

Tai yra gražios pastatomos stainelės, neperdidelės, pana
šios į tas, kokios vartojamos yra bažnyčiose.

Dovanų Dalintojams.
Turime įvairių gražių paveikslėlių Kalėdinių ir kitokių. 

Ant užpakalio jų atspausdiname maldelės, ar linkėjimus kaip
nori. Imant 100-tais
Serija 114 parsiduoda po .............. .................. $1.00
Serija 117 parsiduoda po ................ .................... 1.00
Serija 118 parsiduoda po ................ .................... 50c.
Serija 121 parsiduoda po ............
Serija 124 parsiduoda po ................ .................... 1.50
Serija 125 parsiduoda po .................................. 1.2|
Serija 126 parsiduoda po ............ .................... 70<l
Serija 148 parsiduoda po ............ . .................. 1.2 J
Serija 108 parsiduoda po ............ ................ 1.00

Vieni šių paveikslėlių didumo 3x2, kiti 3y2*2 ir truput 
dėsnių. Virš paduotas kainos yra paveikslėliai be spar 
Su spauda bus po 25c. ant šimto brangiau.

Turime gražių atviručių su kalėdiniais vaizdeliai^. 
Kalėdų linkėjimams. “Draugo” ofise parsidtroda ^>o 5c. 
su prisiuntimu 8c. viena atvirutė.

Adresuokite:

“DRAUGAS” 
2334 South Oakley Avenue

PUBL. CO.
Chicago,

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU

i LIBERTY BONDSUS
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 Developmenl Corporation
35 South Dearborn Str., Chicago, Illinois.

CUNARDLINE
Tiktai per 0 Dienas į

' HAMBURGĄ IR LIEPOJ?
Per Anglija

S. S. AQUITANIA Gruodžio 14
Trečia Klasa kainuoja

Hamburgą................... $125.00
Liepoju ......................... $145.00
Pridedama $5.00 Karės Taxu.

I

Yra lokalia agentas Jūsų mieste. 
Nueik pas ^1.

iiifiiiifiiimmiiiiiimiimmimimiimiimmiiimimiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
I LmVOS PREKYBOS IR PRAMONIS

BANKAS,
ir jo skyriai

Vilniuj Panevėžyj Šiauliuos Rasei
Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbai]

= kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AG L’ 
š TURĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk 
| nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi
į 7% padėjus 2 metams
į 5% ” 1 ”

3% ” neapribuotam laikui,
s Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidėk 
T jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

M. NARJAUSKAS 
. 747 BROAD STREET. NEWARK, N. J.

...................................................................................................wsu

S
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| NEPAPRASTA PROGA

Mos esame priversti atiduoti už Storage Cbarg 
Dvidešimts musų augščiausios rųšies Victorolas vsr 
Iki $300.00 už taip žema kaina kaip $35.00, Ir da| 
duosime dykai 12 pasirinkimui rekordų ir 200 srJat\ 
Dauguma iš tų mašinų yra naujos ir garantuoto* aal 
Dešimts metų. Norint žinoti geruma, reikia Jas maj 
tyjl. Nepraleiskite šios progos Jų nemate, nes tikrai 
gallesltes, n,es lai gal vienas tokis atsitikimas gyl 
venime. Atsiminkite tiktai $35.00 už augštos rųšlel 
kvarantuota Vfttorolų. Mes taippat turime parduot| 
Dešimts tikros skuros tapostry Parlor Setus. 8l« ■< 
tai yra nauji Ir naujausios mados. Mes parduosi 
juos už pirma pasiulijimą nežiūrint koks Jis bi

Storage Kaina nes mums vieta yra reikalinga. Jums apaimol- ‘
Tiktai $85.00 važiuoti nežiūrint kur Jus gyvenate. Pristatymas II 

kai, mieste ir apielinkėj, taip-pat siunčiame C.
Atdara kasdiena iki 9 vai. vakare. Nedėldiomis nuo ( M 
po pietų. Liberty Bondsus priimame.
NATIONAL STORAGE CO. 2O$S S. Ashland Avė. Cor. 21-tP 8r ® IIIIIIIIIIIIIIIUIIlllllIiilllllllimilllllllllllIIIIIUIIlllllIIIHUIHl11111111 i i 11 lllliui
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DRAUGAS

1

SHEBOYGAN, WIB.

LIETUVIAI AMERIKOJE.

Lapkr. 24 d. Lab. draugija 
buvo įrengus vakarėlį parapi
jos svetainėje, kurio programą 
sudarė dainos, deklemacijos, 
monologai ir dialogai. Visų 
neišvardysiu, tik pasakysiu, 
kad visi pildytojai programos 
savd uždavinius kuogeriausia 
atliko. Ypatingai pasižymėjo 
dalininkės ir dainininkai.Da- 

‘ vę negalėjo atsigerėti, 
os vakarėlyj buvo ne- 
)augelis neatėjo dėl to, 
vargę gal buvd nuo pa- 

s ferų.
"programos jaunimas gra- 
r padoriai pasilinksmino, 
aišino lengvais gėrimais, 
koše ir išsiskirtė.

Manoma,. kad pelno labda
rius vis-gi liks.

S. Rėklaitis.

ST. LOUIS, MO.

FLapkr. 21 d.' L. Vyčių 80 
Įp. surengė vakarėlį Lietuvos 

rndai. Vaidinta du veikalė- 
įu: “Nieko be priežasties” ir 
F*Tarnas 1 įpainiojo”. Veikalė
liai nors nekokie, bet' kad ar- 

I lietai gerai sulošė, tad gerai
ir išėjo.

Po vaidinimų kuopos clio- 
padainavo “Nesigraudink 

Jpiergužėlė, ir “Du broliukai 
[•kunigai”. Padainavo labai 

ražiai ir gyvai. Solo “Straz
deli“ dainavo E. Živaičiutė, 
pati pianu pritardama. Pet. 
Lipmoniutė gražiai padainavo 
“Vai varge varge”. Net no
rėta iššaukti antru kartu dai
nuoti. Jai pianu pritarė p-lė 
E. Živaičiutė, 9 metų mergai- 

Ptri mokinasi vienoj iš 
didžiausių ^Strassberger”

Į konservatorijų, j
Gražu, kad Ll-it. Vyčių jau

nimas darbuoja^h4r Nurengia 
Jokius vakarus. Už tai peikia

3uis tarti pagarbos žodį ir 
sėti, kad daugiau tokių su

veikia pastebėti, kad
‘iigi.ant tokius vakarėlius sy- 
įu reikėtų ir tvarką daboti 
KOainėje. Į minėtų vakarėlį 
|>i lankęs tūlas žulikėfis, pa- 
h įėjęs girtuoklyste ir muš- 
ičmis ,su kitais savo sėbrais 

■lė betvarkę, mėgždžiojo ar- 
ftijs, darė gėdų ir nedavė 
įonėms klausyties ir gerei- 

Vaidinimu.. Ir nebuyo kam 
Ifhumalšinti, nes jokio 
įvėilžio svetainėje nebu- 

[asidėjus šokiams minė- 
jišeika vėl norėjo kelti 
įę, bet jau tapo su- 

ir išmestas iš svetai- 
■yįfe * ,, f *
iras labai gražiai 

dbaigė. Reikia priminti, 
id tie nenaudėliai jau dųug 
[‘smagumo pridirbo vietos 
'tuviąins. Mat, yra Lietu- 
j, slapta parduodančių svai
nis ir duodančių tokiems 
jigerti. Nesenai jie buvo 
nuo nubausti už muštines, 
“k i kitas vidurnaktyj atė- 
iį savo draugo namus pra- 
|> šaudyti; kulkas suvarė 

i j, išgųzdino kaimynus 
įbėgi

gi ne gėda jums peštukai 
iii užlaikote svaigalus, 

įdžmi kada nors už tai
priseis atsakyti.

Balta Rožė.

DAYTON, OHIO.

............ . . ■ K
kirto kitas kolonijas, nes -tik 
vienas šimtas .suvirs para
pijom} sudėjo $481.00. Link
sma matyti tokius tėvynai
nius, kurie savo skatiku Šel
pia Lietuvius kovojančius už 
tėvynės laisvę. Vienok atsi
randa ir išgamų, kurie dar 
pašiepia aukotojus. Tik, ačiū 
Dievui, kad tų pašiepimų da
ro ne tie, kurie priklauso prie 
parapijos, bet musų tautiečiai 
ir laisvamaniai.

Aukojo:
V. Štreimikis ......... $20.00
J. Alinskas ................. 15.00

Po 10 dol.: K. Augustas, 
A. Majauskas, J. Mačiuta, K. 
Tamašas, P. Vienys, K. Žu- 
kaitis, J. Bielskis.

Po 5 dol.: J. Šlapikas, S. 
Moskevičia, A. Žukaitis, P. 
Zubrikas, J. Gečauskas, J. Ži
linskas, K. Keliačius, K. Zup- 
kus, D. Zupkus, J. Krimisius, 
Ign. Kazlus, P. Petkus, J. Sen
kevičių, P. Bumeika, A. Va
nage viči a, J. Mašinauskas, J. 
Zubrikas, J. Augustas, P. 
Latuvas, Ign. Mikalauskas, J. 
Sakalas, A. Sakalauskas, S. 
Griusevičia, A. Palubinskas, 
J. Sliužinas, J. Noreika, Iz. 
Drulia, A. Kizas, Jur. Žilins
kas, J. Duosaukienė, A. Vait
kus, J. Murauskis, Kun. M. C. 

J. Tulauskas $4.00. į 
V. Birbalas, J. Ambrožai- 

tis ir E. Butkus po $3.00.
Po 2 dol.: J. Ražanauskas, 

A. Gudelis, P. Valušienė, J. 
Širvaitis, M. Petkus, J. Šeške
vičių, Z. Gudelis, V.. Varkala, 
J. Skačkaš, V. Mataitis,' S. 
Mašinauskas, S. Ražauskas, P. 
Šliužinas, A. Kudirka, S. Mar- 
kevičia, K. Valusis, F. Vedei- 
kis, A. Lukas, Š. Reipą, M. 
Ribokas, S. Čepulionis, K. 
Stankaitis, M. Ūsas, S. Kle- 
mauskas,

Po 1 dol.: A. Meliauskas,
J. Varkala, K. Butkaifė, J. 
Paškevičia, S. Zakarevičia, P. 
Valukas, S. Kavaliauskas, P. 
Andriuška, A. Bortkertienė, 
P. Žaltauskas, J. Kavaliaus
kas, P. Dambrauskas, J. Gu
dauskas, J. Kubilius, K. Juk- 
nevičia, K. Vareikių A. Ar- 
žuolaitis, M. Bernatonis, K. 
Tulauskas, J. Balsis, M. Pet
rauskas, J. Kavaliauskas, J. 
Noreika, S. Bugenius, M. A- 
leksinas, V. Keidošius, A. 
Skačkas, A. Rinkevičienė, M. 
Bartulis, P. Paškevičia, I. 
Mikalauskas, -J. Grinius, J. 
Martinaitis, K. Petrokienė,
K. Znamenskis, J. .Augulis, J. 
Šeškevičia, P. Bartkus, J. Ole
kas, E. Vaitkienė, K. Galdi
kas, A. Andrušis.

Kitos smulkiais.
Pirmiau buvo surinkta $100. 

Sykiu $481.00.

Lietuvos nelaimei. Per* pra
kalbas vienus žmogelis, paju
tęs karštus kalbėtojo žodžius, 
ėmė rėkti, kad sustotų.

Kalbėtojo nesustabdė, bet 
pats turėjo apleisti svetainę 

Aukų .surinkta $51.00. 
Aukojo:
Po 5 dol.: A. Zilevičia, L. 

Kungis, J. Pocius, P. Z. Kau
kienė, E. Sieiiga ir A. Tiške
vičius. 4

Po $2.50: V. Mazulenas ir 
A. Nok rosi s.

Dr. Kasputis $2.00.
Po 1 dol.Alg. Tiškevičius, 

F. Stasevičia, A. Loucis, K. 
Grinis, J. J. Janušauskas, L. 
Sirutienė, P. Prusis, K. V., 
J. Burauckas, A. Likšp.

Snpilkiais $3.50.
Pinigai pasiųsti (per Liet. 

Misijų) Lietuvon.
Roselando L. L. P. stotis 

J. J. Janušauskas, rašt.

^gggS8S8ĮW5ą=SĮa3W'B!^ĮCj
Dr. L E MAKARAS

Lletuvys Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Miehlgan Are., 
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

plet, 6:80 iki 8:80 vakare. 
Residencija: 10688 Perry Ava..

Tel. PuUraan 842 a

Telefonas Pullman _
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 So. Miehlgan Avenne 

Itunrland, III.
V AI AN DON; ii ryto iki 9 vakaro. 

Tel. Pullman 342 ir 3180.

Tel. Yards ^666 Drover 8448

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

Akušeres.
3203 S. JJalstod St. Chicago.

Valandos: 10—12 iš ryto 1—2 ir 
6—8 vakar-- Ned. 10—12 iš ryto.

1 •K

HARVEY, ILL.

[Tel. Harrlson. 6688
DR. L C. BORLAND

| 200 S. State Str. Kamp. Adams 
j Valand.: 1 iki 4 po piet. Nedel. 10 
į vai. iki 12 dieną.
I | Lietuvis perkalbėtojas 
! Sered.—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 12

Lietuviški Rekordai

I !

Linksmos Dainos ir smagus Šokiai dėl žiemos mėn.
\ 10 CoHų — $1.00

E-4795

-U

kolonijose Lietuviai 
mvo mielai Tėvynei 
čiai ir gi nepasilieka.

Savo aukomis jie-su

. Rinkimo aukų komisija 
šaukia visuomenės jų draugi
jų susirinkimų ketvirtadieny j. 
Gruodžio 9 d., 7 valandų va
kare, Goncerio svetainėn, 
15709 S. Halsted str.
Justinas Beinors, Komitetas.

BRIGHTON PARKO LIETU
VIAMS.

Nebūkite Be “Draugo”

“Draugų” dienraštį galima 
gauti be kitų vietų ir šiose:

F. ŠIMKIENĖ, »
4358 So. Fairfield Ave. I,

KRUKAS BROS.,
3853 So. Rockwell St.

BUCIUNAS,
2900 W. 40th Str.

EXTRA! Reikalingas bučeris: ■— 
Geram žmogui gera viela, pastovu" 
darbas su geru pamokėjimų. A'ii- 
šaukite tuojaus. Lithuanian Co-opera- 
tive Trading Corporation, 9th & So. 
lincoln St., Waukegan, III.

Tel. 497 Waukegau.

““ DOMICĖLĖ MATJOŠAITIENĖ
Paieško savo vyro Jono Maijošai- 

tis, kuris prapuolė 1 diena Gruodžio. 
Išėjo j barber Shop apię 7 vai. va
kare ir negrįžo. Jis neturi dešines 
rankos nykščio. Jei' kas apie jį ką 
žjnotumet praneškite šiuo adresu:

Juozas Matjošaitis
712 W. 17 Plaee Chicago, III.

Parsiduoda groserne iabaiK pigiai 
ir giej-oj vietoj, ant bizniavus gatvės, 
visokių, tautu apgyventa. Priežasti 
pardavimo patirsite ant vietos.
3121 So. Morgan St. Chicago.

ANT PARDAVIMO.
2 flatu mūrinis namas su baise- 

m*ntų* furnace šilumą, elektra. Ran- 
dos neša $80. Kaina $65000. Šaukite 
Rockwell 578. f

AKIŲ
ŽINOVAS

Atitaiso žvairas akis 
vienu atsilankymu, be

/SS
MUZIKA

&va..

LIETUVIŠKU ŠOKIŲ GAIDOS 
VISOKIEM INSTRUMENTAM
Taip-gi parduodam styginius ir 

pučiamus instrumentus. 
Reikalaukite kataliogo.

V. NICKUS,
10803 So. Wabash Avenuę

Dr. 0. VAITUSH, O. D.
MBTVVIS AKIŲ SPECIAIJSTAS

Palengvina visų akių 
tempimą, kas yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner- 
votumą, skaudančius

ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys, 
katerakto, nemiegio; netikras akis indedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 Tki 8 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų.

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
Telefonas Drover 9660.

<7ŽSS~
PRANEŠIMAS

Dr. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Perkelia ofisą J People Teatrą 
161# W. 47th St. Tel. Boul. 160 
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 268

iiimiiiiiiiiiiiihiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii
STel. Canal 257 ' ~
1 DR. C. K. KLIAUGA 1

LIETUVIS DENTISTAS = 
= 1821 So. Halsted St., Chicago, 111.5
2 Kampas 18th St.
SValand.: 9—12 rytį, ir 2—9 val^.i
ITiiiiiiciiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

Lietuvis Dentistas
2201 Wcst 22-nd & So. Leavitt Sts.*

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

1:00 P. M. to 8:00 P. M.
Jokios clilorofonnos^ I
Suvirs 8OO išgydymų

Skaudamos Akįs 
. Raudonos Akįs

visi pinigai pasiųsti Lietu- .žvairos_ Akįs

užrašuose.
Ateik ir leisk aužiurėti diplortiuo- 

tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specijalia išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo 
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 

LIGAS..
PATARIMAS DYKAI 

Silpnos Akįs Į Kurčios
Tekančios
Ūžiančios
Užkimštos

Ausįs 
Ausjs 
Ausįs i 
Ausįs i

LIŪDNAS GYVENIMAS

HOTELYJE. EA796
NEDĖLIOS RYTA. Polka.

DEL MUSŲ JAUNIMO. Polka.

von D-ro J. Puryckio, Liet. 
Užr. Min., vardu, 25,500 mar
kių. ‘

Aukotojams tariu nuoširdų 
ačių.

Kun.\M. Cibulskis.

ROSELAND, ILL.

Lapkr. 18 d. Roselando Lie
tuvos Laisvės paskolos stotis 
buvo įrengus prakalbas Ken 
sington Turu Hali, Kensing- 
ton. III. Kalbėjo Dr. Kasputis 
dr. Naikelis ir p. B. Sivickas.

Pasirodė, kad Kensingtono' 
Lietuviai dar neišbudę* iš tau
tinio nesusipratimo, nes pra- 
kalbosna atsilankė apie 4 tu
zinai žmonių, o toje npiolinkėj 
Lietuvių randas virš ŲOOO.Bet 
ir alsilankusieji ne visi, tik 
mažų 'dalelė, aukomis prijautė

Skaudama Nosis Skaudama Gerklė
Bėganti
Kreiva
Užkimšta

Nosis
Nosis
Nosis

Silpna 
Kataruota Gerklė 
Pąputus Gerklė

Nauji Columbios Rekordai yra malonia dovana 
bile laiku, bet ypatingai malonus palinksmini
mas dabartiniu metų laikų prieš Kalėdas ku
riame plečiasi meilės dvasia ir pačių išpažintis 
ir kada šeimynos ir draugai gyvena linksmume. 
Šiame laikotarpyje yra dvasinė armonija kuri 
pakelia^visų širdis prie gerų minčių, gerų dar
bų ir gėdos muzikos. Tie Rekęrdai viršuje yra

kaipo priedas viliojančios grožybės, todėl kad 
jie yra vėliausi Columbios Lietuviški Rekordai. 
Jie yra kaip tik tie daiktai, kuriij jus norite 
šiame sezone patįs dėl savęs, kaip ir dėl jūsų 
draugų. Koks linksmumas turėt tokius artistus 
savo namuose, kuriuos galima išgirst dainuo
jant arba grajinant kada tik norit!

Nurodytos čia Dainos ir Šokiai padarys Jums ilgus žiemos vakarus trumpais.

E-1246
GIESME J PANELĘ ŠVENČIAUSIU. 

M. Brandunienė, soprano.
AVE MARIA. Violincello solo.

E-2356
LIETUVA TjjVYNE MUSU- 

Mikas Petrauskas, tenoras.
TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA.

E-2359
NEMUNO VILNYS. Valcas. šokių 

orkestrą.
SUDIEV. MAZURKA.

Paprašyk jūsų pardavėjų naujo Kataliogo Tarptautiškų Instrumentalių Rekordų.

Columbia 
Rekordai geria
usia skamba ant 
* Columbia

Grafonolo 
Kaina $32.50 

iki $2100

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

Rekordų primindamas numerį.
Žiūrėk kad butų Vaizbaženkles ant kiekvieno 

Rekordo.
COLUMBIA GRAPHAPHONE COMPANY

J?
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2 ;S. FABIJONAS <

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank

REAL ESTATE—INSURANCE
European American Bureau 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
Laivokortes 

NOTARUUfiAS /
809 W. 85th 8>. Chicago, TU. 

Telephone Boulevard 611

A. PETRATIS

? DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po num.

4729 So. Ashland Avenue 
Specijalistas

DMOVŲ, MOTERŲ VYRŲ LIGŲ’

Valandos nuo 10 iki 12 ifiryto: nuo 
2 iki 6 po pietų; nuo 7 lkl 8:89 
vakare. Nedėliomis 10 lkl 1. 

Telefonas Drezel 3880

J. P. WAITCHES 
LAWYER

LIETUVIS ADVOKATAS
£Val. rytais 8 iki 11, vak. 6 iki 9 j 

Nedėliomis 11 iki 1.
^4509 S. Ashland Ave. Chicago, IlLj 

Phone Yards 1063

Gerklė , **phone Seeley 7489

DR. I. M. FEINBERG
Gydo specialiai visokias vyrą ir 

moterų lytiškas ligas.
2401 Madison St., kampas Wes

tėm Ave., Chicago.
Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak. X

Franklin O. Carter, M. D.
23 metai prie State gatvės 

120 So. Stati- St., <'lii<-ago. Illl.
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldie- 

niaia nuo 10 iki 12.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiumii
Pilone Boulevard 491

Ashland Jewelry Music Store
Speeijalcs Columbia E 2 Grafa- 

nola su 12 rekordų $126.50. Specijale G 2 
Grafonola su 12 rekordų $56.50. 
Cash ar ant išinokesčio. Naujausi lietu
viški rekordai.

Dideliame pasirinkime auksi
niai laikrodžiai, ih-imontal, Žie
dai ir kiti auksinai dalykai-

4537 So. Ashland Avenue 
Chicago, III.

Phone Canal 257

DR, P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1881 So. Halsted Street

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 lkl 4 
po plet. 6 lkl 9 vakare. ,

TeL Drover 7043

Dr. C. Z. Vezellfls
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: 'nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare 
4712 SO.VSHLAND AVENUE 

arti 47-tos Gatvės

V, W, RUTKAUSKAS į
ADVOKATAS ■
Ofisas DidmiestyJ: *

29 South La Šalie Street !
V Kamh^ts 834 g

Telefonas: Central 6396 g

Vakarais, 812 W. 33rd St. 
Telefonas: Vąrds 44*1 lį, ‘

iiiUtiiiiiiiiiiiiiiirHiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiittiiittiiiiuiiiiiii n
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j Automobiliai 

i LIETUVOS GYNIMAS
IR

Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gynimų. 
Žaibo greitumu reikia susisiekti, susinešti su įvairiais 
centrais. Geresnieji arkliai paimti “Geležiniam Vil
kui.” Kaip žuviai vandens, taip Lietuvai reikia au
tomobilių.

Amerikiečiai, šarvuodami “Geležinį Vilkų,” pirk
dami šautuvų, prisidėdami prie steigimo Perkūno ar
tilerijos ir Ili'clo oro lr.?r; įtaisykite Lietuvos gy
nėjams automobilių.

Lietuvoje geras automobilius kainuoja $1,000. A- 
merikiečiai, sudarinėkite tūkstantines, kablegramu at
siųskite į Lietuvių Prekybos Bendrovę Kanne ir tų 
pat dienų automobilius bus inteiktas nurodytai orga
nizacijai.

Intaisykite automobilių Lietuvos Gynimo Komi
tetui, Šauliams ,Krašto Apsaugos ministerijai, gene- 
raliarn štabui, Lietuvos Raudonųjam Kryžiui ir tt.

Kuri kolonija pirmutinė intaisys automobilių Lie
tuvos gynimo organizacijai! :

Tame reikale susižinokite su

Lithuanian Sales Corp.,
(LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĘ)

414 W. Broadway, So. Boston, Mass.• •
Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrininkai ypač pri

valėtų visose kolonijose šitame reikale pasidarbuoti.

'■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a R
fl'op oi

MELBA
TKa Cięar

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras.

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

I.LEWlS.£ICARtHK.£O.N«MMjjJ.



Ketvirtadienis, Gruod. 9, 1

HICAGOJE
KATA12KISKOS ŠVENTĖS Raud. Kryžiui, arba Ta Šau- 

liams^ Mažas tai skirtumas, 
nes ar čia, ar ten, vis-gi Lie
tuvai pagelba. Pagalios balsų 
diduma nusvėrė, kad šį sykį 
butų paaukota L. Šaulianfs. 
Nutftrtu iš kasos paimti $26.

Po to pasigirdo balsas^ kad 
dar'i r nariai gali sumesti liuo
bų aukų. Padaryta rinkliava 
ir sekantieji aukojo:,
J. Buka viekas L....... $3.00
Š. Mažeikis ................ '2.25
J. Baltušnikas................ 2.00

Po $1.26: M. Sriubas, J. Kul 
bis, V. Juranauskas, A. Rudu
kas, K. Želnis.

Po 1 dpi.: M. Aleliunas,'A. 
Jorudas, S. Budaviėis, K. Ju
stinas, A. Levickas, P. Belskis, 
J. Gricunas, J. Kulbis.

Kitos smulkiais.
Viso labo $60.(X).
Pinigai (3000 auks.) ant 

rytojaus per Met. State ban
kų tapo pasiųsti Liet. Šiau
liams.

Siuntimo komitetas:
S. K. Rokas.

Penktadienis, Gruod. 10 d 
tv. Eulalija.

išeštadienis, Gruod. 11 d, 
Šv. Damazas.

IŠ NORTH SIDE

Team Work Essential 
to Good Service

‘ Svitcliboard operatorkos pagelbsti viena kitai 
atsakant telefono šaukimus, užtat kad pas 
jas yra bendras sutarimas. *

Netiktai prie -switchbqard ta'rasime bet ir vi
sur kooperacija tarpe darbininkų tai raktas 
prie gero patarnavimo.

Bell Svstemas turi suvirs 200,000 darbininku. 
Šie darbiiųnkai savo globoj turi 25,0OO,QOO 
mylios telefono linijų. Jie turi savo prie- 
žuroj terminai aparoto tūkstančiuose skyrių. 
Jų ko-operatvvis darbas užlaiko suvirs 12,- 
000,000 telefonų, kasdieną jie sujungiu 30,- 
000,0000 telefono kalbų, kurios yra akstinų 
biznio rųusų tautos.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Nortlisidiečiai! Koki darbų 
meš pradedame^ veikti, tokį 
visada gražiai nuveikiame ir 
dėl to musų kolonijai, musų 
vardui tenka garbė. Turime 
dar vienų didelį darbų, kurį 
pradėjome, bet da neužbaigė
me? Tas darbas, t. y. išpirki
mas Liet. Laisvės Paskolos 
bonų mums paskirtos kvotos.

Pasvarstykime, ar ne laikas 
mums baigti tos darbas Į Ar 
ne laikas mums parodyti vi
soms Chicagos Lietuvių kolo
nijoms, kad Northsidės Lietu
vių kolonija ir dideliausigs 
tėvynės naudai darbūs gali 
nuveikti.
Matėme “Drauge”, kad mu

sų kolonijai yra paskirta kvo
ta Jį36,000.00. Turime parda
vę bonų jau už $30,200.00 su
virs. Broliaij Bukime pirmu
tiniai išlyginime savo kvotos. 
Tik visi sukruskime, o veikiai 
parduosime ir trinkstančių da
lį. Visi bonų pardavinėtojai 
prašomi šokti darban, surasti 
visus Lietuvių namus, kuriuo
se da nėra L. |L.. P. bono, o 
veikiai “pamatysime, kad kvo
ta jau užbaigta.

Tht darban visi, nes kritin- 
gas dięjias gyvena mus tėvy
nė. \

A. Rugienius, stot. ižd., 
J. K Sloksnaitis, st. rašt.

IŠ LIETUVOS ■Neužmirškite savo mylimųjų tėvynėje! Tegul Kalė* 
Šventės huną jūsų tėvukams, broliams ir sesutėms linksmios! Siųskite jiems d 
vanas piningais, per:— '•

(Lietuviu Prekybos Bendrove)
3249 S. Halsted St., Chicago, III

jos gavusios svetainę susiži
notų su gerb. Seserimis ir tuo-K
jaus duotų-/tikietus dirbdinti.

- /
Skyrių raportai iš jų veikimo.

1. skyriais praneša, kaffturi 
paėmęs svetainę ant Gruodžio 
13, 1920 ir rengia puikų va
karų. Laiškų dar nesiuntinėjo, 
bet tų padarys vėliau. I Z

2. skyrius praneša, kad agi- 
tatyyio vakaro negalės su- 
Vengti, nes negauna svetainės. 
Vienok veiks kalbindamos 
nares. IXi draugijos jau ^ra 
nutarusios skirti pelnų:nūo sa
vo rengiamų vakarų. Laiškus 
išdalinusios ir jau kai-kurios 
draugijos yra aukojusios.

3. skyrius taip-pat rengia 
vakarų, Gruodžio 13, su dide- 
e, gražia programa. Laiškai 
išdalinti, pasekmių dar neži-

' Musų kursas yra pigiausias. Piningai į Lietuvą nueina j 20 dienų. Musų 
no visur be klapato. Į Kauną važiuot piningu atsiimt nereikia, nes piningus 
artimiausių paetos stotį.

čekius išmai- 
pristatome j

koft VOUR STOMAClfS SAftT-IŠ BRIDGEPORTO
r Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skUviui yra EATO- 
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pas visus aptiekorius.

Kas nori pasidėt piningus į Banką Lietuvoje ant procentą, mes patarnaujame.
Pas mus galima pirkti laivakortės, ir siųsti į Lietuvą baksais dovanas ir drapanas sau

giai. Už pristatymą mes pilnai gvarantuojame, nes kiekvieną siuntinį įsiuriname nuog ugnies, 
vandens Ir vagių. —

Praeitų mėn. L. Vyčių 16 
kuopa įrengė šeimininį vaka
rėlį Šv. Jurgio parap.. svetai
nėje, kurio tikslas buvo pa
gerbti kuopos naujus narius.

Susirinkęs jaunimas žaidė, 
linksminosi iki paskirtam va
karienės laikui. Tada vakaro■ 
vedėjas p. A. Budri s paprašė 
visų, kad susėstų prie stalo. 
Kun. J. Svirskas atkalbėjo 
maldelę ir visi pradėjo už
kandžiauti. Gabios mus šeimi
ninkės tiek visko ^parengė, 
kad tik'visi butų patenkintL

Paskui vakaro vedėjas pa
aiškino vakarėlio tikslų ir pa
prašė naujai įsirašusio kun. J. 
Statkaus pasakyti prakalbėlę. 
Kitn. J. Statkaus kalbfl buvo 
visiems maloni. Po to iššauk
ta visi nauji nariai i f -papra
šyta dvasios vadovo kun. J. 
Svirsko ištarti keletu žodžių. 
Kun. J. Svirskas savo žodžiuo
se sakė, kad tie nariai stoja 
L. Vyčių organizaeijon dar
buotiem Bažnyčios ir Tėvynės 
labui.

P-lė J. Akistauskaitė padai
navo tris daineles, “Kur ba
kūžė samanota”, “Vai mo
čiutė mano’ZJr vienų angliškų. 
Jai pijami pritarė p-lė A. 
Petkiutė.

Kalbėjo “Vyčio” redakto
rius p. J. E. Karosas. •

Duetų “Mielaširdystė” pa
dainavo p-lės E. JoVaišaitė ir
J. Janušailska^. Iššaukti pa
dainavo “Spragilų dainelę”.

Dar kalbėjo muzikas
K. Sabonis, žadėdamas kelti 
dailę kartu su Vyčiais.

Gražiai padeklamavo eiles 
“Tėvynė” Vytė B. Karei vin
te. Smuiką solo, pritariant pi
jami p. N. Kuliui, išpildė A. 
Stulga.

Reikia pažymėti, kad L. Vy
čių 16 'kuopoj randasi stam
bios muzikalėsųiegos. Ateityje 
tikimės daug kų nuveikti.

. Nik.

Šį Bendrovė kviečia visus kad pirktu jos akcijas (Serus) ir dalintųsi- pelnu. Šėrai kai
nuoja po $6.00. Kas ankščiau prisidės prie_mus tas daugiau pelnys.

Kurie važiuoja į Lietuvą, mes parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus ge
rai ir greitai. , \ . •• - /

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

— Oflaaa ir Gyvenimo vieta 
8252 South Halsted- Street 

Ant TlrUiu Universal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 0 vak. 

Nedėliomis nuo 10 Iki 2. 
Telefonas Tartis 2544

Musų ofisai yra įsteigti šiuosd'miestuose: 
Boston 27, Mass. (414 W. Broadvvay) 

Home Office
Chicago, III. (3249 So. Halsted Str.) 
Wilkes-Barre, Pa. (300 Savoy r 

« Theatre Bldg.)
New York City, N. Y. į z

(498 Washmgton Str.)

J Turime kelis šimtus savo agentų 
įvairiuose Amerikos miestuose.

Lietuvoje musų skyriai randasi šiuose 
miestuose:-*—Kaune (Laisvės alėja No. 
70), Vilniuj (Didžioji gatvė 73), Ma
žeikiuose, Panavežyje, Skuode, Liepojoj, 
Vabalninkuose, Šiauliuose ir Mauručioje.

IŠ BRIGHTON PARK LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRURGAS 

2201 Weat 22nd Street 
Tel. Canal 6222 z '
Re®. 5114 W. 42nd Street

Tel. McKinley 4988

Lapkričio 14 d., š. m., Tau
tos Fondo 60 skyrius surengė 
prakalbas. Kalbėjo “Drau
go” red. kun. prof. Pl\ Bu
čys.
Pertraukoje skyrio pirm. pa

prašė susirinkusių paaukoti 
Lietuvos gynimo reikalams. 

Aukojo:
B. Nenartonis . ........... $11.00
R. Amdreliunas ..........  11,00
A. Pakaitis ................ 10.00
V. Milašius ................ J0.00

T., Atraškienė $6.00.
Po 4 dol.: A. šrupša, J. Še

putis. - >
Po 3 dol.: V. Milašius, Kun. 

Pr. Bučys, Z? Sakalauskienė.
Po 2 dol.: A. Banis, A. Vit

kus, J. Adamavičius, J. Pu- 
džiuvelis', E. Statkienė.

Z. Jonukienė $1.50.
. Po $1.25: Ig. Sakalauskas 
ir T. Atraškienė.

Po 1 dol.: Rudakas, T. Dali
klis, T. Radavičia, J. Poška. 
R. Nenartonis, J. Šarka, A. 
Žilienė, A.. Pužauskas, J. Ri-» 
dikauskas, A. 'Rodvilaitis, T. 
Dabkus, D. Kuntza, K. Kil- 
kius, J. Stej^onkaitė, A. Jau
čius, M. Preikienė, V. K ii kilia, 
T. Rukaa, D. Rudakas, A. Ru
dakas, ,J. Mickeliunas. Sųiul- 

'kių $1.75. Viso labo $101.75.
Nekalto Prasidėjimo, Panos 

Marijos draugija aukojo $15.
Visiems aukotojams ačiū. 

T. F. 60 sk. pirm.

4. skyrius praneša, kad ren
gia vakarų, Gruodžio 13, 1920. 
Stato scenoje “Desenzano 
Mergelė” su kitais pamargini- 
u'.ajs. Turi 6 amžinus barius. 
Jcj taip-pat išdavė raportų 
už 'Vest Pullman skyrių, kad 
;enai atsinaujino skyrius ir 
jau p. įsirašė 12 narių. Jos jau 
surengė vakarų, Lapkričio 28, 
1920, su pagelba Vienuolyno 
auklėtinių.

9. skyrius praneša, kad su
rengs tam tikslui vakarų po 
Naujų Metų, nes yra prama- 
tonia, fyad tuomet daugiau lai
mes. Skyrius jau buvo rengęs 
vienų vakarų, kuris pelno da-. 
vė $42.00. '

10. skyrius praneša, kad su
rengė vakarienę, nuo kurios 
liko pelno $80.(XL Laiškus iš
dalino. 1

Kiti svarstymai palikta at
einančiam priešmetiniam su- 
'sirinkimui. Surinkimą užMarė 
malda pinu. p-nia A. Nausė
dienė.

A. E. Nausėdienė, pirm., 
M. L. Guri n skaitė, rašt.

Telefonas Boolevard 91*9

NIEKAS NEGALI SUSILYGINTI

su ColumbiaįffiDENTISTAS
8551 South Halsted Street 

Valandos: 9—12 A. M.
1—5; 7—8 P. M.

Tiktai viena “Non-Set Automatiško Stop” Mašina 
$25 iki $275.00.

Ateikite pasiklausyti Naujų Gruodžio Mėn. Rekordų.
Jeigu gero teisingo patarnavimo ieškai, tai čionais ji 

visuomet rasi. x •'.jagL'i
Mes nekuomet negarsiname vienos rųšies dalyka,.o mi^ 

duodame kitos. f /
Laikrodžiai, Deimantai ir Gražnos 14 K. Žiedai, Lel 

ciugelai už labai prieinamas kainas. 1

LIETUVIS ADVOKATAS 
Ofisas DldmiestyJ 

29 So. LA Šalie Street 
K am bar i» 816 Tel. Central 8684 

Valandos: 9 ryto Iki 1 po plet

West Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavltt St. , Tel. Ccųial 2662 
Valandos: nuo 4 lkt 6 po plet Ir 

npe 7 Iki 9 vakare

4625 So. Ashland Avenui 
Chicago, UI. JJOFFEY’S

Praktikuoja 29 metai 
Ofisas 2149 8®. Morgan St. 

Kertė 82-ro St., Chicago, DL 
SPECIJALISTA8 ' 

Moteriškų, Vyrllkų. taipgi chro
niškų ligų.

OFISO VALANDOS: Nu® 16 ryte 
Iki S p® pietų, nue 6 Iki B valan
dų vakare. ; »
Nedėliomis nue t iki S po plet. 

Telefonas Yards 987Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vldurmiestyj 
associatiom bldg.

19 So. SaUh St.
Valandos: 9 ryto Iki 5 po pietų. 

Panedėliais Iki 8 vakare. 
Nedėliomis ofisas uždarytas.

ZMAKL OUBBN K0NC8RT1NA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO i
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujaur 
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubb 
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir- 
bysčių. Balalaikų, gitam 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 7308

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ DR JOS 

PROTOKOLAS.
1000 S. Halsted Str.

Tel Canal 2119
Valandos: 1S ryto Iki 8 vakar® 

Gyvenimą® '
2811 W. 68rd BU.

Tel Prospect 8468.

IŠ WEST SIDE
iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiniiiiiiii
Rosld. 1139 Indepondenoe Blvd. 

Telefonas Van Dnren <94

(Pabaigų).
Toliaus svarstyta apie gavK 

mų svetainės veikalui, kurį 
žadama statyti gavėnios laike. 
Pirmo skyriaus^lelegatės pra
nešė, kad jos gali gauti Sclioo 
Hali svet. Nutarta tų pasam
dyti ir įftaliotd p-nia M. Še- 
dienė ir Z. Bajorluajtė, kac

Draugija Leib. gvardijos D. 
L. K. Algirdo laikė mėnesinį 
susirinkimų Lapkr. 21 d., M. 
Meldažio svet.

Baigiant svarstyti draugi
jos reikalus^ prisiminta ir a- 
pie dabartinį Lietuvos padėji
mą. Tuojau pasigirdo balsai, 
kad reikia kiek paaukoti Liet.

Rn.<®u Gydytojas Ir Chirurgas 
Kpccljallstas Moteriškų, Vyrllkų 

Valkų tr visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 po 

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 19—12 d. 
Ofisas 2854 So. Halsted 86., Chleago 

Telefonas Drover 9098
iiųiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

LIETU V Y8 GRABORnrs 
iPstarnsaju laldotuvtiM koplffiaoslt. Rsl 
|ksl« mtl<Ulu itallauktl. o maat darbi 
būti ta utcantdtntl.
2214 W. 28rd PI. Chleago, D1 

I T®1- Ganai 9199 1 I


