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Pabaltijos Valstybes Nepri
imtos del 10-ojo Skirsnio
•

Daug intakos Į Tai Padare Colby Nota
y

GOS N A R Y S .
Pabaltijos valstybės turės at
stovus komisijose.
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Paskui paaiškėjo, kad tos
valstybės .nepriimtos d a r ir
del 10-ojo skirsnio.
Brazilija prieš Pabaltijy.

/
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Delegatas Viviani.

ANGLŲ POLICIJA UŽPUL
DINĖJA VIENUOLYNUS,

Viviani y r a Prancūzijos de
legatas. J i s iškalbus ir todėl
dažniausia kitus delegatus nu.
rėkia, t a i p kad pabaigoje vir K A I P GALVAŽUDŽIAI
LAUŽIA DURIS.
šų gauna.

Iš

Jis sakė:
4

' K o m i t e t a s nerekomenduo
j a priimti tas valstybes ne dėl
to, kad su jomis ankštai butų
surišta neišaiškinta
Rusijos
problema, bet del to, kad de
šimtuoju Sąjungos
konstitu
cijos skirsniu kiekvienas S%jungos n a r y s
priverčiamas
duoti pagelbą kitam nariui pa
sitaikius kokiam pavojui. Tai
yra visai blogas daiktas nešti
pagelbą, kuomet esama be pri
sirengimo.
" V e kodėl Prancūzai dele
gatai balsuos prieš priėmimą.
" A š manau, kad kiekviena
valstybė, kuri balsuos už pri
ėmimą, pasiims ant savęs 10ojo skirsnio priederme ir tegu
bus pasirengusi keliauti kitan
Europos galan ir gelbėti tuos

Užvakar prasidėjus deba
tams
Pabaltijos
klausime,
Geneva. Šveicarija, (Jr. 18. Brazilijos delegatas Octavio,
— T a u t u Sąjungos
suvažia komiteto narys, t a i p pareiškė
vimas v a k a r Sajungon priėmė apie tas naujas valstijas:
Albaniją, nors u ž v a k a r tai ša
" N e p a i s a n t genijų komite
liai laivo a t s a k y t a vieta. Su
to norų padėti toms tautoms
Albanija šiandie Sąjungoje ykovoti prieš jas apsiaučianra 47-ios viešpatijos.
ėius betvarkius elementus, ne
Iš pat ryto v a k a r atidarius
surandamas joks būdas pa
sesiją, pietinės Aprikus dele
siūlyti suvažiavimui priimti
g a t a s lordas Robert Oecil pir tas v a l s t y b e s " .
yy
savo narius.
mutinis pareikalavo
priimti
Coiombia gina Pabaltiją.
Sajungon Albaniją, pranešda
Restrepo d a r prabilo.
mas jis nesutinkąs su komi
Colombijos delegatas ResColombijos delegatas Res
teto raportu, kuriuo a t s a k y t a t r e p o s m a r k j a i s žodžiais pratrepo d a u g nesmagumo padarė
priėmimas tos šalies.
, , )i|()< g į n < j a i n a s Pabaltijos valypač Prancūzams, kuomet jis
K a n a d o s delegatas Rowell j stybes ir visas mažąsias taua n t r u k a r t u kalbėdamas pri
ir kiti d a r delegatai Aprikos . tas. J i s tiesiog po visu akių siminė Lietuvą ir kitas mažą
delegatui pritarė. Pagaliaus ! pareiškė, kad Pabaltijos valssias tautas. Prancūzai
ėmė
sutiko už Albaniją balsuoti ii J lybiu priėmimui priešinasi yprunkšti, mėgino sukelti juo
Anglijos delegatai, kuomet In- j p a ė Prancūzai, kurie laukia
kus.
dijos d e l e g a t a i > i r e i š k ė , kad Į atgimsiant ir vėl nepądalinaBet Restrepo atkirto, k a d jei
priėmimas Albanijos turėtų Į „ m i prieškarinei Rusijai.
jis kalbąs už Lietuvą, tai jam
didele reikšmę visame mabo.. , , .. .
0 ,
_ pasaulyj
.., . .ir padarytų
Bet toji lūkestis juos ir vi- kalba turi but t r u k d o m a ? Tometanų
sus kitus gali skaudžiai apvil liaus sakė:
d a u g intakos.
ti. Nes nepriimtos
valstybės
" Č i a nėra skirtumo
tarp
Colby nota.
gali persimesti bolševikinės
mažųjų ir didžiųjų valstybių
Rusijos pusėn.
kas palyti priėmimą Sajungon.
P o to paaiškinimo kuone
Po jo kalbos argumentavo Yra tik geros a r blogos prie
vienbalsiai Albanija pripažin
Rumunijos ir Lenkijos delega- žastys. Anot komiteto raporto,
ta Sąjungos nariu.
Priėmimas Sajungon atme- į tai. Šitie taip-pat gynė Pabai tos valstybės a t a t i n k a visoms
gtas Azerbaidjano, Ukrainijos tijos valstybes. T a i p buvo da- Sąjungos konstitucijos prie
roma todėl, nes Rumunai ir de rmėms.
i r Licbtenstein.
" T a d kodėl jos atmetamos?
V a k a r paaiškėjo, kad už Lenkai pageidauja, kad Rusi
nepriėmimą Sajungon Pabal ja kuolabjaus butų suskaldy Vienatinė priežastis, tai kaž
kokia " a p l i n k y b ė " , k u r i fi
tijos valstybių ir Gruzijos rei ta.
gūruoja raporte. Kokia " ap
kia padėkoti Suv. Valstijų vy
Belgija ir atsakomybė.
linkybė f"
A r gal bolševiki
riausybei už sekretoriaus Col
Belgijos delegatas
Poullot nė padėtis Rusijoje J e i taip,
by notą, kituomet pasiųstą
Italijai. Tąja nota Amerika iš pareiškė, kad Sąjungos suva t a d aš patarčiau t a r y b a i gel
žiavimas, a p t a r d a m a s priėmi bėti visoms tautoms, kurios
reiškė priešingumą, kad Pa
mą Sąjung6n
mažųjų tautų, pagelbos reikalingos. K i t a i p
baltijos valstybės turėtų atsi
pirmiausia turi atsižvelgti į
tegu Sąjunga pasisakys apie
mesti n u o Rusijos.
Sąjungos konstitucijos 10-ąjį
savo žygių n e p a v y k i m ą . ' '
Colby nota p a d a r ė intakos skirsnį.
suvažiavimo komitete, kuris
Pabaltijos g a v o 5 balsus.
Sakė,
jei
tos
t
a
u
t
o
s
bus
pri
peržiūrinėjo naujų
valstybių
imtos, Sąjungos
priedermė Norvegijos delegatas Nansen
aplikacijas.
bus joms a p d r a u s t i jų žemių d a r kalbėjo mažųjų t a u t ų nau
10 skirsnis.
nepaliečiamybę,
gvarantuoti dai, ypač už priėmimą Gruzi
T a u t ų Sąjungos konstituci militarinę pagelbą, jei to pri jos.
jos dešimtasis skirsnis, del ku reiktų.
P a s k u i lordas Robert Cecil
rio Suv. Valstijų senate d a u g
Tai-gi tas Belgų delegatas k a m a n t a v o dešimtąjį skirsnį.
buvo debatuota ir s u t r u k d y t a suvažiavimui p a t a r ė priimti Pareiškė, kad jis gražiai skani
t a i k a su Vokietija,
Sąjungai komiteto pasiųlymus, ty. ap ba teorijoje. Bet p r a k t i k o j e
k
d a r o didžiausius nesmagumus. sakyti vietą mažosioms tau vargiai butų pildomas.
Kuomet tik pakeliamas Są toms.
Balsuojant priėmimo klau
jungos stiprumo klausimas, ta
sime Pabaltijos valstybės ga
Peisija už Pabaltiją.
sai skirsnis visuomet atsistoja
vo 5 balsus iš visų 41 balso.
Už Pabaltiją pakilo Persi Gruzija gavo .10 balsų.
kaulu koserėje ir neleidžia
jos delegatas princas Dowleh
veikti rimto darbo.
T u o pasiremiant tos mažo
K a i - k a s reikalavo tą skirsnį J i s s a k ė :
sios tautos nepriimtos, bet
visai panaikinti. Bet ką dary
" S u v a ž i a v i m a s negali but leista joms turėti savo atsto
si, k a d be jo negali apsieiti partijinis. Čia turi but viena vus techni kalėse Tautų
Są
talkininkai. Tuo skirsniu Są visiems teisybės idėja. Reikia jungose komisijose.
j u n g a t u r i ginti visų savo na pažymėti, kad mes p e r d a u g
rių valstybinę nepaliečiamy- j kritikuojami visam pasaulyj, VOKIETIS NUŽUDĖ ANG
gi ypač Suv. Valstijose.
bę.
LŲ OFICIERĄ.
P i r m i a u buvo pranešta, kad
" A š balsuoju p r i i m t i P a b a l 
Berlynas, Gr. 18. — K a t o . Pabaltijos valstybės — Lietu tijos valstybes i r Gruziją. Gi
va, Latvija, ir Estija, Sajun Ukrainiją ateinančiais metais. vicuose, Prūsijos Silezijoj, vie
gon nepriimtos todėl, nes tal
Italijos delegatas Shanzer nas buvęs Vokietis l a k ū n a s po
kininkai lukeruoja
Rusijoje ir-gi p a t a r ė priimti Sajungon susibarimo su vienu Anglų oficieru pastarąjį nušovė.
visas mažąsias t a u t a s .
. sulaukti naujos valdžios.
t
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Suareštuota du vienuoliu kuni
Dublinas, Airija, G r. 18.—
V a k a r čia Anglų militarinę' 1
policija buVo užpuolusi d u vie
nuolynu ir bažnvčias. Pirmiausia įsilaužta Pranciškonų vie
nuoly man. Per šešias valandas
buvo daroma (nuodugniausia
k r a t a visuose
kambariuose.
Apieškota visos kertės ir ker
telės. P a i m t a vienuolyno doku
mentai.
Pabaigoje suareštuota du
vienuoliu kunigu ir paimta žinomon čia Dublino pilin. Tė
vas Albertas veikiai buvo paliuosuotas. Bet Tėvas Pominikas sulaikytas.
Tėvas Albertas pranešė apie
žiaurių įr begėdišką su su
areštuotais kunigais policijos
apsiejimą pilyje. Tenai abudu
kunigu moraliai buvo kanki
namu. Grūmota jiedviem su
virvės kilpa, su šautuvais ir
revolveriais. Buvo verčiamu
pasakyti, a r jiedu neturi kąnors bendra su įvairiomis už
mušė jystė-miu Dubline ir visoj
Airijoj atliekamomis.
M i Ii tarinei policijai buvo pagelboje keli skutai kareiviu.
Atlikta kratos net bažnyčioje.
Turbūt, ieškota ginklų.
Paskiau užpultas Karmelitų
vienuolynas ir bažnyčia. Kuo
met vienuoliai nesuspėjo lega
lizuotiems užpuolikams atida
ryti durių, jie išlaužė jas.
Iškrėtė visus kambarius ir
visus kampus. Bet čia nieko
nesuareštavo.
Čia v a k a r gatvėje n u š a u t a s
militarinės policijos inspekto
rius O'SuMivam P o to Anglų
policija d a r labjaus pašėlo.
Prasidėjo užpuldinėjimai pri
vatinių namų.

DIDELIS SUJUDIMAS DEL
NUŽUDYMO KUNIGO.
Nieko bloga jis nebuvo pada
ręs Anglams.
Dublinas, G r. 18. — Del nu
žudymo kunigo Canon Magner
visoj Airijoj pakilęs didis žmo
nių sujudimas. Net patys A.nglų šalininkai bjaurisi tokiuo
Anglų policijos darbu.
Kunigas buvo senyvas žmo
gus. J i s , kaip paprastai, Dunmanvvay apylinkėsebuvo išėjės
pasivaikščioti, kuomet netoli
mais pamalė, kaip policinonai,
važiuodami armijos automobi
liu, mirtinai pašovė ūkininko
Crowley jauną sūnų. .
Policmonai važiavo i š ' C o r ko, iš k u r jie buvo prašalinti
po sunaikinimo to miesto.
Kun. Magner paskubo pagelbon pašautajam, nieko ne
s a k y d a m a s policmonams. I r
tuojaus ant vietos buvo nušau
tas tų piktadarių.
T a baisią tragediją
matė
kažkoksai B r a d y . J i s tuojaus
pakėlė trukšmą.
SUMANOMI MOKESČIAI
- U Ž DEPOZITUS
BANKOSE.
Washington, Gr. 18. — Kon
greso būdų ir priemonių komi
teto narys, atstovas
Freadrepubl ikonas,
w,ay is
•>
padavė sumanymą uždėti mo
kesčius už depozitus (padėtus
pinigus) bankose. Mokestis tu
ri but viena ketvirtoji dalis
vieno nuoš.
J i s sako, kad tuo būdu p e r
metus butų galima turėti mili
jardą pajamų.
B U S I Ą S ATIDĖTAS BONU
S Ų KLAUSIMAS.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
K A D DAVŽ, T A I DAVĖ
LIETUVIAI LENKAMS.
Kauno laikraštis Darbiniu
kas rašo:
Tuo laiku, kai T a u t ų Sąjun
gos kontrolės komisija buvo
siulusi abiem pusėm sustabdy
ti kovas, Lenkai išpasalų puo
lė Giedraičius su t r i m i s raite
lių pulkais, daugybe minasvaidžių, kulkasvaidžių ir pėsti
ninkų dalimis.
J i e m s buvo p a v y k ę perkirsti
frontų ir net pasiekti Kurk
lius, Kavarską, T a u j ė n u s . '
Prasidėjo smarkus mūšiai.
Mūsiškiai atkakliomis kovo
mis atsiėmė savo b a r ą ir davė
Lenkams tokį smūgį, iš kurio
jie neveikiai atsipeikės.
P a i m t a nuo Lenkų d a u g ka
ro grobio: 4 armotos, 22 kulkasvaidžiai, 6 bombasvaidžiai,
200 šautuvų, telefono įrankių,
10(\ arklių, apie 300 nelaisvių,
7 virtuvės, 32 vežimai, vienas
lengvas automobilius, divizijos
štabas i r pulko štabas.
Lenkų raiteliai arba " l e n 
kiški t o t o r i a i " , kaip žmonės
juos vadina, kurie net Taujėnus buvo pasiekę, buvo atkir
sti ir visų gyventojų, šaulių ir
dalių karuomenės gaudomi.
Tikrai esąs toks pat vaizdas,
kaip senovėje su Totoriais. Iš
badėję, plėšrus Lenkų raiteliai
vagia, plėšia.
Bet netrukus tie "lenkiški
totoriai*' buvo išgaudyti. Var
sa va nesitikėjo, kad jos X X
amžiaus " t o t o r i a m s " t a i p bai
siai nepasiseks. O Pilsudskį,
t u r but, jau ne vieną ašarų
klaną bus priverkęs.
•Mūšių metu Širvintuose, sa
koma, buvęs ir patsai Zeligowski. K a i mūsiškiai kontrapuo
limu atsiėmė Širvintus, mums
beliko Zeligowskio automobi
lius. Matyt, jo tai mašinai pri
stigo benzinos. P a t s paklusnus
Varšavos avinas turėjo pėsčias
pūškuoti atgal į Vilnių ir tenai
pasiskųsti savo sėbrams apie
Lietuvių nemandagumą.

Washington, G r. 18. — F i 
nansinis senato komitetas pra
sitaria, kad jei kongresas pri
pažinsią^ buvusiems
karei
viams bonusus, tai t a s klausi
mas busią* įgyvendintas ne
anksčiau k a i p 1923 a r b a 1925,
kuomet vyriausybė bus geres
PLATINKITE " D R A U G Ą . n nėje finansinėje pozicijoje.
^
Galimais daiktas, k a d kon PRIENŲ APYLINKIŲ DAR
B I N I N K Ų NUTARI
ORAS. — Gražus oras šiam- gresas kareiviams bonusus pri
MAS.
die ir, t u r b ū t , rytoj. Maža a t  pažins ateinantį pavasarį. Bet
išmokėjimas bus atidėtas.
maina temperatūroje.
Visų Prienų apylinkės dva
rų darbininkai susirinkime iš
ta ^darbininkams užmokesnis ma nešė protesto Tezoliuciją prieš
žiau dienoje: $1, 75c. ir 50c.
Lietuvos p r i e š u s :
K a d a n g i Lietuvos dvarinin
BELLAIRE, O., Gr. 18. —
PHILADELPHIA, PA., Gr. 18.
legijoninkus,
Wheeling Steel Corporation Ohio — Bedarbiaujančių daugybė. Kuo kai, pasisamdę
klonyj paskelbė sumažinimą dar met aną dieną viena kontraktinė veržiasi Lietuvon darbo žmobininkams užmokesnio nuo 46 ligi firma paskelbė reikalaujanti 25 nių pavergti ir siundydami
38 centų valandoje. Kai-kuriems darbininkų, į atsiliepimą suplau legijonus nori Lietuvos respu
darbininkams valandoje atmušta kė tokia daugybė žmonių, kad pri bliką sugriauti ir ją Lenkijai
$1.98.
siėjo šaukties policijos palaikyti prikergti, mes šių apylinkių
tvarką.
dvarų darbininkai protestuo
YOUNGSTOWN, O., Gr. 18. —
j a m e i r stojame a t v i r o n kovon
Independent Steel dirbtuvių val
MILWAUKEE, WIS., Gr. 18. su dvarininkais ir jų veda
dyba paskelbė, kad darbai visai •— Apskaitoma, kad Čia Jmsią apie mais legijoninkais, eidami išsumažėję ir ligi Naujų Metų 20- 40,000\>edarbiaujanČių įmonių.
vieno su Lietuvos valdžia.
čiai tūkstančių darbininkų busią
G^arbė karžygiams
didvy
visai mažai užsiėmimo.
PHILADELPHIA, PA., Gr. 19. riams, kurie, gindami savo
— Hog saloje laivų dirbtuvėse ki tėvynę, p a g u l d ė galvas, ilsisi
SALT LAKE CITY, UTAH,
tuomet dirbo apie 36,000 darbinin ramiai atlikę savo pareigas.
Gr. 18. — Utah Copper kompani
kų. Šiandie beliko vos 3,500. Ne
Tegyvuoja mūsų narsioji k a
ja pranešė sumažysianti užmokesužilgo, kaip sakoma, ir šitie netek- ruomenėt
nį darbininkams su Sausio 1 d.
,sią darbo.
Tegyvuoja
nepriklausoma
— vienu dolieriu mažiau valan
Lietuvos d a r b o žmonių respu
doje.
BRIDGEPORT, CONN., Gr. 19. blika!
Šalin Lenkų legijonai, šalin
BUTTE, MONT., Gr. 18. — ši •—Čionai laikinai uždarytos trys
tame vario ir zinko kasyklų aps dirbtuvės, kuriose dirbo apie 5,- dvarininkai, kurie veda LieĮtuvon legijoninkus!
krity su,Sausio 20 d. bus sumažin- 500 žmonių.

IŠ DARBO LAUKO.

V

C HIC A G 0 J E,
VAKARAS LABDARYBĖS
NAUDAI.
Sekmadieny, 19 Gruodžio,
Dievo Apveizdos parapijos sa
lėje bus v a k a r a s Labdarių Są
jungos naudai. Gerbiamoji pu
blika kviečiama skaitlingai su
sirinkti.
Pakilo nesutikimai Ohicagos val
dybos su apskričio teismo teisėju
David. Pastarasis paliuosuoja po
paranka suareštuotus intariamus
piktadarius, kuomet policija už
trunka prieš juos surasti kaltini
mo faktų. Teisėjas tvirtina, kad
policija negali ilgai laikyti kalėji
me suareštuotų neturėdama po
ranka prirodymų.
Aną vakarą žuvus vienam policmonui ir vienam piktadariui apsisaudant su plėšikais, policija su
čiupo keliolika intariamų plėšikų.
Teisėjas Landis saliunininką Lewinsohn nubaudė 1 metais kalė
jimo ir $1,000 pabaudos už pardavįnėjimą svaigalų. Nieko negeibėjo nei saliunininko .moters pra
šymas 8U8imvlėti.
SVARBUS SUSIRINKIMAS.
:

Sv. Antano iš Padvos draugijos
priešmetinis susirinkimas bus šį
sekmadienį, Gruodžio 19, 1920,
1:00 po pietų, Dievo Apveizdos
parapijos salėje, So. Union ave. ir
18 gat.
Kviečiami visi nariai ateiti su
si rinkiman.
Valdyba.
SUSIRINKIMAS.
'

Lietuvos Ūkininko dr-jos susi*
rinkimas bus sekmadienį, Gruodžio
19, 1920, Meldažio salėje. Prasidės
lygiai 1:00 po pietų.
Valdyba.
ROSĘLAND, ILL.
Rytoj, t. y. sekmadieny,
Gruodžio 19 d., tuojau po pa
maldų (12 vai.) Visų Šventų
parapijos svetainėje bus dide
lis Lietuvių mass-mitingas Tė
vynės nelaimėmis ir jos kova
už neprikalusomybę parsiėmę,
visi coselandiečiai kviečiami
susirinkti.
L. L. P . stotis.
PASILIUOSUOS NUO PRO
PAGANDOS.
Londonas, G r. 18. — Mmisteris pirmininkas Lloyd Geor
ge kalbėdamas parlamente pa
reiškė, kad a t n a u j i n t a preky
ba Anglijai duos naudos d a r
tuo, kad bolševikai sustabdvsią savo propagandą Anglijo
je.

PINIGU KURSAS.
Svetimų šalių pinigų įvertė, mainant Tiemažiau $25,000, Gruodžio
17 buvo tokiu pagal Merchants Loan and Trust Co.:
Anglijos sterlingų svarui
Prancūzijos šimtui frankų
6.15
Italijos šimtui lirų
3.62
Vokietijos šimtui markių
1.44
Lietuvos šimtui auksinų
1.44
Lenkijos šimtui markių
.17

»
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Darbo Trukumą.
•

Iš Mažosios Lietuvos.

LIETUVOS PREKYBOS K PRAMOKS

JOHN KUCHINSKAS

BANKAS

L1ETDV1S ADVOKATĄ*
Pirm dviejų inettj Amerika
kaiš.
Lenkai
norintys
pripažin
Ofisas Didmiesty}
(Pabaiga).
E i n a kasdieną išskyrus aedėldienlus. buvo išrinkusi iš savo žemės
2t
La Salle Street
ti Klaipėdos kraltą per ypa- Kambaria60.
818
Tel. Centrai t«S4
PRENUMERATOS KAINA:
tris milijonus jaunų sveikiau- Prancūzai buvo labai įpy tišką kantoną (kaip Šveicari
Valandos: S ryto iki 1 po piet
CHICAGOJ I R U Ž S I E N Y J E :
siųjų vyrų į Europą kariauti. kinti per pašaukimą, VokiškoWest Sides Ofisas
Metams
$ 8 0 0 Darbą už juos turėjo nudirbti J je kalboje atspaustą, kuriame joje), taipojau jie nori ir Kau
ir jo skyriai
3201
Street
Pusei Metų
4.00
no bei Vilniaus redybas pri Kerte LeavittW.St.28-nd
Raseinius
2562
Vilniuj
Panevėžyj
SauHuoi
BUV. VALST.
kiti. Likusieji namieje dar tu buvo išrodoma, kad Klaipėdiš pažinti per ypatiškus kanto Valandos: nuo 4 ikiTel.6 Canal
po piet ir
Metams
$6.00
Virbalyje
kiams
butų
naudingiausia
Liepojuj
Klaipėdoj
Marijampolėj
nuo
7
Iki
8
vakare
rėjo
pagaminti
visokių
reik
Pusei Metų
;
*•«<>
nus. Tik tokiu būdu teranda
Prenumerata mokasl iškalno. Lai menų
kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN- |
aniems kovojantiems. prie Lietuvos prisiglausti. Po mas Lietuvai kelias išsigelbėti
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos
Prancūzų valdžia pareisiąs
TURĄ NEWABKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi
ne nuo Naujų Metų. Norint permai Tokiu būdu darbo Amerikoje
nuo pražūties.
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir buvo daug, o darbininkų maža. kraštas į didžias skolas ir ne
nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi
Taip išaiškino Augštuolaitis
senas adresas. Pinigai geriausia sių
niekaip išsimokėti.
Dr. I. E. MAKARAS
7% padėjus 2 metams
sti išperkant krasoje ar ezprese "Mo- Dėlto ir algos greitai kilo aug- galėsiąs
padėtį.
O
kadangi
jis
gerai
ney Order" arba įdedant pinigus J štyn. Karui pasibaigus daugu Nes okupacijos valdžia draug
Lietu vys Gydytojas ir Chirurgas
5%
"
1
"
kalbėti gal, jam keli Prusieregistruotą laišką.
Ofisas 10900 So. Michigan Ave.,
su
1000
kareivių
daug
kaštuo
ma spėliojo, kad darbai suma
|
3% "
neapribuotam laikui.
Vai. 10 iki 12 ryte: 2 iki 4 po
"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . žės, nes nebereikės daugiau ja, o kraštas mažas. Toksai čiai įtikėjo. Bet giliaus apgal
piet, 6:30 iki 8:30 vakare.
S Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie iusidėvojus
retai
kas
su
juomi
su
Residenclja:
10688 Perry Are..
2334 S. Oakley A ve., Chicago. dirbti karinės medžiagos nei Prancūzams labai nepatiko.
Tel. Pullman 842
I jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas
tiks. Juk ir mes Klaipėdiečiai,
sssssseįo
Tel. Roosevelt 7791
sau, nei kitiems, nes sugrįž Jie tyrinėjo išsijuosę, kas butų kad ir su Lenkais neturėjome
autorius pašaukimo, bet neištrys milijonai darbininkų.
tiesioginio susinėsimo, tečiau
Telefenaa Pullman SSS2
Tečiaus tas prisidingėjimas gavo.
§ 747 BROAD STREET,
NEWARK. N. J. §
esame gana skaitę laikraščiuo
Dr. P. P. ZALLYS
neįvyko. Darbininkų vis-gi bu Šiaip Lietuvystė vargsta se, kaip lietuviškuose, taip ir
iiiiiiiiHiuiiiiiuiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiiiiuiiiiiiiiiuuiliiiiiiMiin
IIIIIIIMIIII
Lietuvis Dentistas
vo mažiau negu jų reikėjo, Klaipėdos krašte. Pradinėse vokiškuose, apie Lenkų plėl10801 So. Michigan Avenue
nors karuomenė tapo paleista. mokyklose, kaip paprasta, vo rumąj tautišką šovinizmą ir
Roaeland, m .
-uiuiiiiiiiiiiiim«miriiiiiiiii»iiiiiiHHiiiiiiiiiiiMHiMiiiiiininiHiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiį
VALANDOS: 9 rfU Hd » ••*»*•.
Sunku pasakyti kaip tą pada kiškai mokinama, tik retai lie veidmainišką karakterį. A. Pel. Pullman 842 ir 3180.
rė Amerikos valdžia, bet ji tuviškai. Vadovėlių lietuviškų yra be abejo Lenkams parsi
padarė. Jai padėjo puikiai su nėra. Pastorius Keidys, kurį davęs, taipojau jis ir bus šmo
\
LIETUVIS .FOTOGRAFAS
organizuota Suvienytų Valsti Prancūzai pavadino per baž tą pinigų atsigabenęs, kad pa A. PETRATIS
8. FABIJOHA8
3130 B. Halsted St., Chicage, m.
jų pramonija. J i mokėjo per nyčių bei mokyklų perdėtinį, pirktų keletą Klaipėdiečių,
Kurie raunate paveikslus Iš Laetuvos
A. PETRATIS & C0.
neatideliodami
pasidarykite daugiaus arba
du metu parūpinti tiek darbo, nesirūpina už lietuviškumą nei kad .įsteigus tinkamą komite
Mortgage Bank
didelius. Mes perimame senus padarome
RKAL ESTATR—nrSURAMOE
didelius. Sudedam ant vieno i i kelių skir
kad darbininkų vis nepritek- bažnyčiose nei mokyklose. Da tą ir priėmus rezoliuciją, pra
tingi}.
davo. J i galėjo tą padaryti dėl bar privatiški asmenys dar šančią prisijungimo prie Len European American Bureau
•
Traukiame paveikslus namuose,
prie
Siunčia Plaišus. Parduoda
buojasi
prie
vadovėlių
ir
yra
to,
kad
turėjo
neapsakomai
Bažnyčios,
sueigose,
v.eselijoee*
grupes,
Vaikams džiaugsmas minty
Lalvokortes
kijos. Tokia rezoliucija butų
pavienius Ir tt. Darba atliekame kuogeNOTARUU&A0
viltis,
kad
veik
jų
turėsime.
daug
kapitalo.
Jis
karo
metu
S
ti apie Kalėdas ir jų dovanas.
riausta.
Pnone Drover 6869
tad pasauliui garsinama.
«0» W. 35U» b •».
d u o a f o , 111.
Jie
dar
bus
gotiškomis
raidė
iš
viso
pasaulio
suplaukė
į
ATėvams iš to darosi ir rūpes
Telepbone Boulevard 611
lUIlIlIlflIlIlIlIlflHlllllllllllllllllllllllllllllllllimeilIlIlIlIinilHIIUKIIIIIIIHIIIIIIlEr
Berods Lietuvos valdžia bu
•• • • » • ! • • » • • • • • • >• • • »—
mis
atspausti,
nors
išdalies.
meriką.
Per
du
metu
Amerika
čio. Parsineša tėvas ir motina
tų turėjusi Klaipėdiečiams
daug visokių daiktelių bei žai gaminosi reikmenų daugiau
Du šviežus gydytojai apsi
prielankesnė iŠsirodyti, tad
slų, pradžiugina vaikus dviem negu ji galėjo parduoti arba gyveno mūsų krašte: d-ras
Telefonas Boulevard 9 i W
butų
mūsų
ūpas
ir
daugiaus
trims dienoms, išdeda nemaža suvartoti. Dabar urnai mąžta Sauga Katyčiuose ir daktarė
ant Lietuvos linkęs. Mūsų
pinigo. Žiūrėk į kelias dienas darbai. •
Zaunytė Klaipėdoje, duktė pa ūkininkai jau seniai prašo iš
Numanu, kad pramonija ne žįstamo lietuviško veikėjo Zau
po Kalėdų jų dovanomis vai
DENTISTAS
Lietuvos valdžios, kad gautų
Įkurta 1841
SSS1
South Halsted Street
kai apsidžiaugę; tos dovanos benori toliaus gaminti išdir niaus iš Bokaičių. Taip-gi ir
Valandos: 8—12 A. M.
leidimą parsigabenti malkų
Kapitalas
jau guli kur pamestos kampe binių daugiau negu jų parduo du šviežiu kunigu radosi: Berl-_f; 7—8 P. II.
kurui ir medžių budavonėms. *m — mm m mm mm « » » » « m i n —i • » • '•{<{
$18,000,000.00
arba po lova. Vaikas apsi dama. Galima tikėtis, kad-da tulaitis ir Lokys.
,
Ale kaip negauna, taip negau
džiaugė ir sudaužė. Motina va bar įvyks tas, kas turėjo įvyk
Abelnai mes Lietuviai turi na. Žydai visokie gauna tuoGreita patarnavimą piningu per
lydama triobą liūdnai linguoja ti pirm dviejų metų, tai yra
siuntime
Lietuvon kuri
American
me gerą viltį kaslink ateities. jaus. Tik Lietuviai negauna.
galvą radusi numestą panie darbininkų perteklius. Todėl
Expręss
Company
suteikdavo
prieš
beviešpataujant
Bus kas bus, lietuviai nepra Maskoliams
kare, ir vėl tapo sugrąžintas.
kintą žaislą ir neša jį į išma kai-kurie bijosi didelių bedar
gavo Prusai malkų ir medžių,
žus!
ADVOKATAS
tų dėžę, mintydama, kad tuš bių trumpoje ateityje.
Sugrįžę receiptes parodo kad pi
Ofisas Didmiesty j :
kiek tikt norėjo, o dabar be
ningai išmokami j tris savaitės. Mes
čiai pinigas išgaravo.
Bet; mes tikimės, kad tie pri29
South
La
Salle
Street
veik
nieko.
Iš
to
sekasi
didis
mokame markėmis kurios legaliskai
Klaipėdos krašte dabar pra
sibijojimai
ne
visai
išsipildys.
K
am
baris
S24
yra priimtos Lietuvoj. Mūsų kainos
Mažiems kūdikiams būtinai
sidėjo agitacija del sujungimo neužganėdinimas su Lietuvos
Telefonas:
Central
OSOO
yra žemos, mueų patarnavimas, užreikia tų greitai nusibostančių, Kapitalistai ir pramonininkai šio krašto su Lenkija. Pažįsta valdžia. Ir šiaiį pirkliauja
ti
tas.
turi labai rimtų priežasčių ne
žaislų. Bet dauguma bernaičių
masis Aukštulaitis, kurį Lie Lietuvos valdžia toli daugiau
Vakarais, 812 W. 33rd
American Express Kompanija tapo
duoti dabar įsigalėti bedarbeL
su
Žydais
bei
Vokiečiais,
ne
uždėta
1841, ir turi sumokėto kapi
tuvos
valdžia
pernai
buvo
del
Telefonas:
Yards
4*81
ir mergaičių jau nebe kūdikiai. Ji dabar butų neapsakomai pa
talo $18,0G'b,000,00, ji pasiunčia dau
giau piningu Europon negy kokią, ki
Jie išmano pinigo vertę, tik vojinga, nes veikiai galėtų lenkiškos prietelystės per de gu su Lietuviais. Tiktai, žino
tą, finansine organizacija. Ji turi pa
ma,
patėmija
Prūsų
visuome
stačius sj d i d e l i gražų namą ant 21
nemoka su jais apsieiti: gavę įvykti ekonominė revoliucija šimt savaičių Kauno kalėjime
lubų ant Broadway Gatvės, New
pavietojusi, parkeliavo iš Vil nė, ir Klaipėdiškiai sako: Ką
rūpinasi greitai parpirkti ir ir įvesti socijalizmą Ameriko
York, kuris šiame paveiksle randasi,
DR. S. BIEŽ1S.
mums dėtis su Lietuva arba
niaus
ir
Varšavos
į
Klaipėdą,
jame yra didieje ofisai.
LIETUVIS GYDYTOJAU
gaudami pinigo įgija įpročio je. To bijodami kapitalistai kur jau jo žmona gyvena, ir Žemaičiais, kad jie mūsų neno
IR CHIRURGAS
Vartok
m u š u dol Šerinius
Money
darbuosis, kad bedarbės ne
2201
W c s t 22nd Street
Orderius
m
o
k
a
n
t
b
i
l
a
s
ir
s
i
u
nčiant
ri
ir
mums
neprijaučia.
Lietu
išmesti jį.
suvadinęs pulkelį Lietuvių pas
Tel. Canal 6222
piningus šioj šalyj ir Jianadoj. Tu
įvyktų.
rime ir kitų salų piningų ant parda
Joną Vanagaitį, jiems savo va neturėtų mums vien plato Res. U 1 4 W . 42nd Street
Tiems reikia duoti pinigo,
1
Tel.
McKlnley
I
M
8
vimo.
Siunčiant piningus būtinai rei
Wi
niškai savo prielankumą ap
bet tokio, kad negalėtų išleisti. Valdžia taip-gi turi gražių programą išguldė.
kalauk American
Express reoeipto.
priežasčių
mažinti
bedarbę,
Tai
yra
apsauga
prieš
pragaišti.
Didysis Ofisas Ameri
Todėl vaikams nuo 8 iki 15
Jis paaiškino, kad Lietuvos reikšti, bet jį ir praktiškai pa
Nueik j bile kurią agentūrą Ame
>w»—»—*•—*»•<'*
can
Express
Komp.
65
metų geriausia dovana yra nes Tautų Sąjunga taip man valdžia Kaune negalėsianti rodyti. Klaipėdiškiai turėtų S Tel.
Randolph 2898
rican Railway Express Company ar
Broadway,
New
York.
taupymų lapas su taupomai dagi Suvienytoms Valstijoms laikyties, nes ji neturinti žmo pripažinti galėti: Lietuva gel
ba i mūsų lokali ofisą
A. A. SLAKIS
kaip
tinklas
žuviai.
Kol
ta
Są
.
bsti
mus,
kadangi
mes
Lietu
siais ženkleliais. Aštuntų ar
nių išsitikėjimo, ji esanti daug
ADVOKATAS
junga
nepaliaus
buvusi
tinklu,
23 W. Monroe Street
Chicago, III.
Ofisas vidurmiestyj
dešimtų metų vaikas jau su
klaidų padariusi, ypač per sa viai esame. Tad ir butų dides
ASSOCIATION BLDG.
Arba rašyk savo kalba tiesiai į Foroign Money Order Dcpt.
pranta, kad lapas su penkių tol Amerika turi ginkluotis, 1 vo agrarreiormą, taipojau pa nis noras, prie Lietuvos prisi
19 So. La SaUe St.
y.
duoti
darbo
jaunai
karuo9 ryto iki 6 po pietų
dolierių taupomuoju ženklu
laikydama visokius netikusius dėti, patėmytinas. Dabar gau Valandos:
Panedėliais
iki 8 vakare.
yra pinigas. Už tą pinigą kol- menei ir duoti darbo amunici valdininkus, kurie žmones iš na Klaipėdos miesto valdyba
Nedėliomis ofisas uždarytas.
•
kas nieko negalima pirkti. jos dirbtuvėms. Tokiu būdu siurbia ir neteisės provyja rugių iš Lietuvos be jokio tarNew York
mažįsis
bedarbė.
65 Broadway
Dėlto reikia įprasti ji turėti ir
Kaslink Prūsų Lietuvos, yra j pininkavimo lietuviškų įstaigų
*m*m>m+m.m+m*m*mrm>m>4*m*m**mwmimmm
Vis-gi protingai daro kaineišleisti.
lietuviškoji valdžia beveik vi- Prūsuose, gauna miltų už komkurie unijų vadai kalbindami
Jei prie to bernaitis ar mer darbininkus prie atsargumo, sai nesirūpinusi, Stulginskis penzaciją anglių arba pope•••••••••I
Praktikuoja
19
metai
ros.
Todėl
mums
Lietuviams,
gaitė turi dar kitą knygutę, į jšiandie smarkiais žodžiais esąs jos išsižadėjęs, o PurycOfisas 8149 So. Morgan St.
g
MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ JUSU
kurią yra lipinami 25 centų sunku padaryt blėdies kapita kis esųs ją ant vokiškų ginklų negaunant paramos iš valsty Kerte 82-ro St..
CbJcago. DJ.
SPECIJALISTAS
ženkleliai, tai vaikas pripranta listams ir negalima padaryti išmainyti norėjęs. Prūsų Lie bės, ūpas nupuolė.
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
O Vokiečiai kovoja prieš
niškų Ilgų.
ne vien laikyti, bet ir dauginti naudos darbininkams. Labai tuviai nelabai Lietuvoje ken
VALANDOS: Nuo 1# ryto
savo pinigą. Gavęs nikelį nuo svarbu yra neduoti dirbtuvių čiami; lietuviški valdininkai mus, kaip papratę; jie terori OFISO
Iki 8 po pietų, nuo 6 iki t valan
S
giminių jis atideda jį ir laiko, valdyboms progos smarkauti ant jų žvelgia, kaip ant įsiver zuoja mus, todėl ir " Tautos dą vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki t po piet.
Jeigu Jus turite Liberty Bondsus ir norite*
kol gauna ir antrą ir trečią ir prieš darbininkus. Protingiau žėlių, kurie jiems tik duona Taryba" nelabai gal drįsti su
Telefonas Yards A87
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite
• " ' • > • •
ketvirtą ir penktą. Už 5 nike
sirinkimus sušaukti, nes juose .
sia darbininkų politika šiuo norintis išplėšti. Vilniečiams
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime
lius jis perka mažąjį taupymo
Vokiečiai bei vokietininkai
laiku mums rodosi vra: nesi- Lietuvos valdžia tuomi labai
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu '
ženklelį ir vėl pradeda darbą
užpuola Lietuvius veikėjus ir
įsipykino,
kad
ten
beveik
vien
bijoti gązdinimų, bet įsakmiai
iki pripildo penkių dolieriij
sumuša juos. Ir pas mus yra
laikytis kontraktų. Kontraktų lietuviškus valdininkus įstatė,
lapą.
Lietuviai ramus, ale Vokiečiai
keitimas šiuo tarpu darbinin neatsižvelgdama ant lenkiškų
Perkėlė savo ofisą po num
Toki daiktai neina į išmatų kams neišeina geran. To reikia bei gudiškų gaivalų. Todėl panašus Lenkams. Berods Vo
35 South Dearborn Str.,
Chicago, Illinois.
4729
So.
Ashland
Avenue
kiečiai,
neapkenčia
Lenkų
ir
dėžę. Jei savo Kalėdinėmis do saugotis, kol sunkenybė praeis. esantys Lenkai su ZeIigowskiu
BBHHajlBBBHIfBBHaVai
SpedJaUstM
nieko darbo su jais nenor tu
iškilmingai
Vilniečių
sulaukti
vanomis tėvai pažadina tą vai
Yra žmonių suprantančių,
rėti, ale BU Lietuviais jie taip DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ
ir
priimti.
Santarvės
atstovai
kų įprotį, tai pinigas nebūva kad dabar, gangreit, geriau
gi nenor susiderinti. Todėl ko Valandos nuo 10 iki 1* išryto; nuo lfllllIifll!iltalieilliIillltllllllilllflllilllllllllllIlfllllIllli1lltltll»«ISIIIlllllilllfH#llSSIllll
esą
nuo
Lietuvos
valdžios
atsi
j
2 iki 5 po pietų; nuo 7 lkl 8:14
išmestai tuščiai. Jis lieka šei sia proga vykdinti socijalizmą. kreipė ir Lenkams prisigreti vojama toiyn.
rI
vakare. Nedėliomis 10 iki 1.
mynoje. Tokios Kalėdų dova Tie žmonės rūpinsis padaugin nę. Lietuvai prijaučiąs Anglų
Telefonas Drozel 3*Su
Mes esame priversti atiduoti uS Storage Charges
Dabar generolas Odry už
ti
bedarbę,
kad
vargstantieji
Dvidešimts
musy aukščiausios rųsles Victorolas vertas
nos nemažina šeimynos turto.
konsulis
Kaune
Vard'as
esąs
=
=
s
^
***£££
prašė
Lietuvių,
jam
suteikti
iki
$300.00
ui taip žema kaina kaip $25.00, ir dar
darbininkai savo krauju ir gy
Priešingai įpratinus bernaitį
,
duosime
dykai
12 pasirinkimui rekordų ir 200 adatų.
vybe įvykdintų svajotojų pa (atšauktas ir Lenkų prietelis į projektą del vartojimo lietu
Dauguma iš tų mašinų yra naujo* ir garantuotos ant
ar mergaitę dauginti sutaupinjo
vietą
pavadintas.
Tai-gi
Dešimts metų. Norint žinoti geruma, reikia jas ma
t
u
vis
k
ai
kalbančių
mokytojų.
viškos
kalbos
mokyklose.
Iki
žiūras. Už kelių dešimčių me
tyti.
Nepraleiskite šios progos jų nematė, nee tikrai
tuosius pinigus, dideliai dau tų tos pažiūros bus atgyvenu matant, kad ikišiolinė Lietu šiol ir po Prancūzais buvo Ir seminarijose tikt labai
gailesites, nes tai gal vienas tokls atsitikimas gy
venime. Atsiminkite tiktai $36.00 u i augštos rųšiea
ginasi visos šeimynos turtas. sios amžį ir atmestos, bet jos vos valdžia negalinti išlikti, o veik vien vokiškoje mokina menk Lietuvių teyra. Čia tur
kvarantuota Victorolą. Mes taippat turime parduoti
todei
ir
Lietuvos
valstybė
ma.
Lietuviai
dabar
reikalau
patys
Lietuviai
rūpinti
ir
reik
Dešimts tikros skuroa tapestry Parlor Setus. Sie se
Butų perdaug šalta vien tik yr a dabar mylimos kai-ku- žlugsianti, reikia stoti Klaipė
tai yra nauji ir naujausios mados. Mes parduosime
ja, kad jų kūdikiai nors tiky del to propagandą daryti.
juos už pirma pasiulijima nežiūrint koks jis butų,
*
taupomuosus ženklelius davi riems ir dėlto joms įvykinti
dos kraštui į derybas su Len- bos dalyke vien lietuviškai
M< i;.j_< Kaina n t ' 8 mums vieta yra reikalinga. Jums apsimokės atKlaipėdiškis.
nėti švenčių dovanoms, bet žadama daug pašvęsti. Kurie
Tiktai $*».00 važiuoti nežiūrint k u r Jus gyvenate, pristatymas 9r*
butų
pamokinami.
Taipojau
12-Xl-20.
_
kai, mieate tr susieliiOcėj, ta»p-pat aiųnCiauie C. Q. D.
butų labai protinga, jei didžių neperdaug trokšta pašvęsti sa
£
Atdara kasdiena iki 9 vai. vakare. Nedėldiomls nuo « iš ryto lkl t
didžiausioji Kalėdinių dovanų vo turte, ir gyvybę socijalizmo kad nepadauginus bedarbės kūdikis pradžioje vien lietu
E po pietų.
įifcerty Bondsus priimame.
PIRKITE
UBTUVOB
VAL
viškai
skaityti
njukyties,
Tikt
dalis butų tie taupymo ženkle tikslams, tie tegu dabar saugo- visuomenei ir (nuostolių sau
S
N A T I O N A L STOK AGI: OO.
2023 S. Astilaud A ve.
Oor. 2 1 - t h S t
_
STYBjfcS BONUS.
vargai,
kad
turime
menk
liellllllllItlIlIltlIllIlIlIlIlItlIlIllIltUHIlIllIlIltlIlUIIHIIIlIflIJllljlllllllllItlUtlIltlHaiIHiilJ
liai.
jasi mainyti darbo kontraktus, patiems
0mm+m>i1m>*m**m+^
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Pirmadie

Pirmadienis, Gruod. 20, 1920.
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DR. G. I i GLASER

LIBERTY B0NDSUS

Musų
no visur tu
artimiausią

-

Kas ne
- Pas m
giai. Už pr
vandens ir

•

DR. CHARLES SEGAL {

Baltic States Oeveiopment Corporation
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nuoja po $(
Kurie
rai ir greita
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NEPAPRASTA PROGA

Musų ofise
Boston 27
Chicago, 1
Wilkes-Bai
New York
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Pirmadienis, Grupd. 20, 1920.
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Lietuviai Amerikiečiai

Leiskite Jiems įsirašyti į Kalėdini Taupymo Kliuba, kuris randasi

a

BANKE

" Ant kampo 47th ir Ashland Ave.

Ateikite Čia

Tenais jie gali taupyti savo centus ir nikelius kas savaitė.

Musų Turtas

MES KALBAME LIETUVIŠKAI.

PEOPLES

T

J. Liekus $3.00. •
{ĮiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮi
Po $2.00: T. Vaičys, J . Ma
čiulis, P. Stasiulis, J . Jonikas.
Po $1.00: A. Geštautas, P.
Kapitalas ir Surplus
Bliudžius, P. Vingeliauskis, J .
IS NORTH SIDE.
Viktaravičius, B. Račkauskis,
$225,000.00
S
J. Deringis, P. Gudjonis, J .
Trečias North Sidos draugi Jančauskis. Kiti po 50c,
jų atstovi} susirinkimas reika
Daugelis narių stambias aule vakaro, kuris bus, įtuiA^^'^į^
į į f i į į i \ayna&m
23 d., 1921 m., Sclioenhofeno prakalbose, bet ir šį kartų ne
svet. Lab. Sąjungos naudai, atsisakė sumesti Lietuvos gy
buvo pirmadieny, firnod. 13 d. nėjams del šovinių.
| Jei Norite rasti saugumą savo sunkiai uždirbtiems §
Nutarta programa praduti 6 Reikia pažymėti, kad ta
dolieriams.
vai. vakare, be laukimo. Pro draugija nėra tiek skaitlinga
t*
Siunsti pinigus j Lietuvą.
gramą sudarys vaidinimas,] ir tiek turtinga, kaip semijų
•i
dainos, deklemaeijos. Paskui kolonijų draugijos. Bet tautos
Investyti pinigus kad jie uždirbtu didesni |
bus šokiai.
nuošimti.
reikalus visados atjaučia. Dar
Nutarta visu smarkumu iš- pasaulinio karo metu nemažai
anksto pardavinėti bilietus.
yra aukojusi į Tautos Fondų,
Nutarta atsišaukti į draugi taip-gi yra pirkusi L. L. Pa
ir užtikrinimą rasite šiame Banke.
jas, kad kiekvienas narys nu skolos boną už $100.00.
sipirktų bilietų. Katra draugi - Tolesniai išrinkta valdyba
ja išpirks daugiau bilietų, ta sekantiems metams: T. Vaičvs
pasirodys didesne r&b&jft lab r—pirm., J . Pudžiuvelis—vice—
darybės.
pirm., J . Mačiulis—nut. rast,
Dabar yra laikas nesugadinus nuošimčio perkelti y |
savo pinigus J SIA DIDŽIAUSIA ir .tvirčiausia Lietuvių Valstyjine
•Sekantis draugijų atstovų J. Sandaris—fin. rast., P. Sta
Banką. PRIDUOKITE SAVO BANKYNE KNYGUTĖ bile kurios =
susirinkimas įvyks, Gruodžio siulis—ižd., P . Gečas ir P.
Chicagos arba kito miesto bankos, kuri jus neužganėdina arba nėra
Bliudžius—iždo s
globėjais.
28 d.
jums paranki — mes sukolektuosime ir perkelsime visus pinigus su
nuošimčiais į šią,
\
3
Be to draugijų atstovai nu- Naujai valdybai linkėtina ge
UNIVERSAL STATE BANK
tarč, kad kiekvienai draugijai rų pasekmių pasidarbuoti dr•
jos,
tautos'
ir
Bažnyčios
nau
Čia
jusu
pinigai
bus
saugoje
vietoje,
nes ta saugumą užtikrina
hutu pasiųstas laiškas, prašan
Suv. Vai. Valdžia, kuri ir-gi dali savo pinigu laiko šiame banke su
J. M—lis.
tis užsimokėti metinę mokestį. dai.
tūkstančiais Chicagos ir kitu miestu lietuviu. VISI LIETUVIAI I
Draugija turinti narių nedau
LIETUVIU VAL8TYJINE RANKA — lai būna mušu obalsiu. REM
KIME PATYS SAVE O N E SVETIMTAUMl S.
giau šimto, moka $10.00, tu
č i a padėtus pinigus galima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo
rinti daugiau šimto (ligi 200),
TO* VPU* STOMACIfS WL
su S-ėiiĮ nuošimčiu.
Po valgiui neužmiršk, kad geriau
moka $1f>.(M).
sias vaistas tavo skilviui yra EATOMusų bankas yra atdaras visa diena Utarninkais ir Subatorais
NK3.
Prašalina visos nesmagumas
A. Nausėda.

Ar Jųs Norite Kad Jūsų Vaikai Turėtų
Pinigų ant Kalėdų?

PEOPLES

. «• •

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.

Motinos -- Tėvai

STOCK
YARDS
STATE

•

virš

STOCK
YARDS
STATE

I

Didysis Bankas

I

Ant Kampo
47-tos Gat. ir Ashland Ave.
Chicago

I* BRIDGEPORTO.

lMMMMMMMMMMMMm«MMMMMM

suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną.
Parduodama
pas visus aptiekorius.

iki 8:30 vai. vakare, o kitomis dienomis iki 5 vai. po pietų.
Dabar siunčiami pinigai per mušu banką pristatomi Lietuvon
f 25 dienas — Pristatima ii va rantuojame.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Ilesid. 11*9 Independenoe Blvd.
Telefonas Van Buren 194

Parduodame laivakortes, Draftus, ir "Cash" Markes, pagal die
nos Kursą. Iš kitų miestu prisiųstus dolierius pasiųsime Lietuvon
Auksinais.

EXTRA!
.- *•

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

PRANEŠIMAS.

LITHUANIAN SALES CORP.
(Lietuviu Prekybos Bendrovė)
Chicago, III.

TELEFONAS YARDS 6 0 6 2
i

Musų kursas yra pigiausias. Piningai j Lietuvą nueina j 20 dienų. Mūsų čekius išmai
no visur be klapato. Į Kauną važiuot piningų atsiimt nereikia, nes piningus pristatome j
artimiausią pačtos stotį.
Kas nori pasidėt piningus į Banką Lietuvoje ant procentą, mes patarnaujame.
Pas mijs galima pirkti laivakortės, ir siųsti j Lietuvą baksais dovanas ir drapanas sau
giai. Už pristatymą mes pilnai gvarantuojame, nes kiekvieną siuntinį jšiuriname nuog ugnies,
vandens ir vagių.
r

•

Šį Bendrovė kviečia visus kad pirktu jos akcijas (serus) ir dalintųsi pelnu. Šerai kai
nuoja po $6.00. Kas ankščiau prisidės prie mus tas daugiau pelnys.
Kurie važiuoja į Lietuvą, mes parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus ge
rai ir greitai.

PETER A, MILLER

Visų Šventų dr-ja gali pasi
girti, kad šįmet neturėjo nei
vieno ligonio, kuriam butų rei
kėję pašelpų mokėti.
Draugijos Narys.
IŠ BRIGHTON PARK.

Musų ofisai yra įsteigti šiuose miestuose:
Boston 2 7 , Mass. ( 4 1 4 W. Broadvvay)

I

1 UNIVERSAL STATE BANK I

. -.

3 2 4 9 S. Halsted St.,

i

Gruodžio 5 d, Sv. Jurgio
parap. svet. Visų Šventų pašelpinė dr-ja laikė priešmetinj
BANKOS VALDYBA:
susirinkimų, kuris buvo skait
Joscph J. Ellas, Prcsident,
Joseph J. Krasowski, Vice-Pres.,
Wm.
M.
AntonLsen,
Vicc-Frrs.,
S. V. Valančiui u skas, Ass't.
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
lingas. Pirm. A. Maziliauskis
E
&
Cashier.
Cashicr.
SpecJJallstas Moterišku, Vyrišku
atidarė susirink ynu malda.
Vaikuta*visu chronišką Ilgu
VALANDOS:
10—11 ryto 9—8 po
Protokolas iš praeito susirin
pietą, ?—* vok. Ifedeliomls 10—19 d.
kimo perskaitytas ir vienbal Ofisas 9964 So. Halsted St., Chicago
Telefonas Drover 9999
siai priimtas. Svarstant dr-jos
iillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
reikalus, įnešta 1921 m. rengti
Į 3252 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILL. Į
»!•»!• m <į» pm/mmmmmmmmmmti
piknikų, bet po apsvarstymo jf»
I
IPhone Canal 1678.
iiiiiiHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiHiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiul
nutarta vietoj pikniko mokėti
Notary Public
po $1.00 extra į dr-jos iždų.
JUSTIN MACKIEWICZ
Sekė rinkimas komisijos su
DIDELIS KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS.
Real Estate
rengimui balio su išleidimu
Žiedai, Laikrodėli-1, Bet eželei. Špilkos, ^rino aukso ir paauksoti
granetos (?). Vakaras bus Į Loans, Insurance & Foreign
daiktai. Ivbry setai. Auksines plunksnos, visokie daiktai tinkami
prezentams gaunami pas mus už numažinta kajna. Atvirutės su
Exchange
sekmadieny), Sausio 30 d., Šv.
Lietuviškais parašais ir šilkais išsiūtos, ir Jvairjos knygos. 'Geras
pasirinkimas tikru Columbia Gramafonu. taip-gi ir tikru BronsJurgio parap. svet., (32-ro pi. 2342 South Leavitt Street
wiek masinu, katros išduoda stcln tinai aišku ir garsu, tikrai naChicago, 111.
ir Auburn Ayc.). Komisijon
turališka baisa.
i nėjo pp. A. Maziliauskis, N. Siunčiu Pinigus į Lietuvą
dienos kursų.
Ovcrlingas, V. Minelga. Rei }>J • • • • pagal
» » • • • • • • • —»—— • • • • . a a S
kia tikėties, kad vakaras bus
puikus, nes komisijon inėjo
darbštus nariai. Atstovais į
Lab. Saj. Visų Šventų draugi
ją įgaliojo dvasios vadų klebo
Siunčiame piningus Lie
nų, kun. M. L. Krušų ir kun.
tuvon, pri siuntimas užtik- Į
J. Svirskų.
•
. nntas.
Po to eita prie rinkimo val-*|
Inšuruojame nuo ugnies,
dybos kitiems metams. Visi
namus, rakandus ir auto
sutiko, kad senoji valdyba gemobilius.
^a, todėl vienbalsiai jų užgyrė
Parduodame namus, sko
ir užtvirtino sekantiems me
liname piningus.
tams. Valdybų sudaro: dvasios
Evaldas & Pupauskas
85 tukstanėai rewuruu įvairiose kalbose.
vadas gerb. klebonas, kun. M.
Lietuviški rekordai tinkami del švenčiu.
840 W. 33rd S t
L. Krušas, pirm.—A. Mazi
4415 Pemenelis, Pavasarije. Indainavo M. Petrauskas.
4474 Mielaširdy8tė, Vai Verčia Laužo.
Yards 2790
liauskas, pirm. pagel.—J. Leš2356 Lietuva Tėvynė M-usų, Tikiai Nemunėlis Teka.
čauskis, nut. raŠt.—S. Šimkus,
2357 Birutė. Kur Bangoja Nemunėlis.
2392 Sveiki Brolei Dainininkai. Ko Liūdėt Svetelėj.
fin. rast.—Pr. Bupainis, iždin.
3796 Eisiu Mamci Pasakysiu, Bernužėli Nesvoliok.
—N. Overlinga.* iždo glob.—
Komiški Rekordai
4795
Liudnaa
Gyvenimas.
Oteli je.
K. Laucius ir A. Stumbris,
4535
Jaunavedžio
Pasiskundimas.
P a s Tardytoja.
Lietuvis Laikrodininkas
maršalka—P. Antanavičia ir
4575 Gyrtuoklio Metavonė. Pasakos Stebuklai.
4237 Jonaa Smikis. Maušo Kelionė.
J. Kliucinskas.
2343 Ant Vienos Galvos.

DR.A.A.R0TH,

•

V«-M fcv)uuviw. s

Turime kelis šimtus savo agentų
įvairiuose Amerikos miestuose.

, Gruodžio 3 d. Saldž. Širdies
V. Jėzaus draugija laikė priešC
4HJ
/
n
^
n
c
u
i
*
J
c.
\
Lietuvoje
musų
skyriai
randasi
šiuose
m
metinį susirinkimų. Narių su
Chicago, DL (3249 So. Halsted Str.)
*
/i • .
i- M
* sirinko neperdaugiausiai, t m \
WHkes-Barre, Pa. ( 3 0 0 Savoy
miestuose:—Kaune (Laisves alėja No.
| but, del to, kad tą dienų Mc70
Theatre Bldg.)
) » Vilniuj (Didžioji gatvė 7 3 ) , MaKinley Parko svetainėje buvo
prakalbos apie Lietuvą."
New York City, N. Y.
žeikiuose, Panavežyje, Skuode, Liepojoj,
Iš svarbesnių nutarimų ver
( 4 9 8 Washington Str.) Vabalninkuose, Šiauliuose ir Mauručioj e.
ta paminėti, kad Lietuvos gy
iPiPiPiPiP>p>PiPiPiiiiPiPiP>Piiiin>PiPiP>PiPipniiiiPiPiPiPiiiip>PiPiPftiiPiPjpiip>PiPiPiPiPiP»Pt
nimo reikalams vienbalsiai
nutarta iš iždo paaukoti $25
ir, padarius rinkliavą, nariai
sudėjo $26. Aukojo sekantieji:
J. Bučinskis $5.00.

Eiznieriai Garsinkites "Drauge".

Prirenku akinius. Taisau laikrodžius.Užlaikau geriaus. Edison Pho
nografus ir rekordus. Taip pat lai
kau laikrodžus, deimontus ir graz
nas. Kainos prieinamos darbas
atsakantis.
2128 West 22nd Street
Chicago, EI.

1248 Velnias Ne Boba 2 dalis.
*
4180 Ąledžiotojai 2 dalis.
Giesmės Dainos.
1246 Giesme į Panelė švenčiausia Ave. Marija.
1247 O Kur Buvai Dėduk Mano.
3191 Ant Mariu Krantelio. Saulutė Tekėjo.
3625 Miškas ūžia. Sudiev Lietuva. M. Karužutė.
4273 Padainiosiu gražia Daina. Butėnas.
3190 Tris Bernelei. Vakarienė Daina.
>v
3244 Skambančios Stygos. Tu Mano Motinėlė.
Karalėnės Antolu Choras.
318,8 Ant Kalno Karklai Siūbavo. Aš Pasėjau rūta.
3242 Oželis. Mes Padainiuosime.
3313 Sukruskime Brolej. Eina Garsas Nuo .Rubežiaus.
1170 Kur Bakūžė Samanota. Brandunenė.
•
šokei.
2397 Klumpakojis. Koketka.
3314 Dėdukas Polka. Saldžios Lupos Valcas.
2359 Nemuno Vilnie Valcas. Sudiev Mazurka.
2652 Raseinių Polka. Kazokas.
4536 Pavasario Dainiosr Pakol Jaunas tol Linkimas.
4363 Kas Subatos Vakarą. Jau Saulutė Leidžias.
4181 Pilviškių Valcas. Atvilo Ežero Bangos.
2002 Krokoviakas.
2417 Padespanas.
2998 Venecijos Menulis. Boloboo.
*
2883 Afghanestanas. Mahometas.
4796 Nedėlios Rytas. Del Musų Jaunimo.
Tavoms paslnnėiame visur už prisiuntlmo nieko nerokuojame.
Kiekvienas pirkdamas pas mus aplaikys gražu kalendorių.

JUOZAS F. BUDRIK
3343 So Halsted Street,
Chicago, Illinois.
Telefonas Beulevard »167
r 11

=

^
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ĮVAIRUS VAKARAS
LIET. VYČIŲ CHIGAGOS APSKRIČIO
.

•

i:

Pi11"

C S. P. S. Svetainėje,

\

]

1 1 2 6 W. 1 8 t h S t , Netoli Racine Ave.
Pradžia 7 valandą vakare

. i

Seki
1920 n
6v. Ai
papras
A, Ma
Mišias
Dra
vauti
su^irii
valam

•
.

•

Nedelioj, Gruodžio-Dec. 26 d., 1920 m.

•

Pirmadienis, Gruod. 20, 1920.

DRAUGAS

»

'

Gerbiamieji Vyčiai ir visa jaunuomenė! Nepraleiskite šio vakaro, ties labai bus indomus
v.akaras ir puikus programas. Išpildys L. Vyčiu Ch. Apskr. Choras po vadovyste p . A. Poviaus ir p. J. Balsio, r o programa grieš puiki orkestrą iki vėlumai.
Kviečia L Vyčių Chicagos Apskritys.
—

wmmmmmmmmmmmmmmfii
IIIIIIIIIIIIIIlIflIlIlIlIlIlIlIIIIIIIIIlIflilIlIilIlIlIilIlIEItlIflIlIfililflIElJlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPIlIflIlIlIlIflIllIIIIIIIIIIlIflIlIltlIlIlIlIlIlIlIlIlIĮlĮ

H3llllllll|JII!!l!l!IIIIIIIIilllEllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
•i

Pitone Boulevard 491

GERA PROGA

<

Ashland Jewelry Music Store

KALĖDINES

ninka, 8 : 0 0 vai. vakare Bažnytinėj svetainėj 4 6 tos
ir Wood gatvių. Skolinam pinigus ant pirmo mortgage.
Bendrovės Kapitalas Suvirs $245,000.00.

liiimiiiiHiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii
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Dovanos Kalėdoms! (
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$1.800,000.00 i I

$245000.00

»

!

•
•
•
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KALĖDŲ

Vftu miestu Lietuviai gali taupinti savo pinigus šiame banke

prisiunčiant

dolieriais čekį arba money order. Pilna savo parašą ir antrašą.
• • » » » • » • • » • • • • .
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(Uiiausia vieta pirkti Kalėdoms Dovanas, tai pas Alex E.
Junievk'z. Auksiniu ir paauksuotų Laikrodėlių, Deimantų ir
Auksinių Žiedų, Špilkų, Kolonikų, Bronzalėtu, Auksinių Rašo
mų Plunksnų, Sidabrinių Šaukštų. Užtikrintos kainos numuš
tos nuo kiekvieno pirkinio.

to

Didelis Kalėdinis

P. KVORKA & SONS

Vienu Laivu iš Liepoiaus j New Yorką
Laivakortes (Šifkortes) Kainuoja $145.00

II

•

\\WJ"ty

-.—

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

ALEX R. JUNIEVlCZ,
3317 So. Halsted Street
Priešais 33-dio Place

Mes parduodame laivakortes (šifkortes) BE PERSĖDIMO iš Libavos į Ameriką.
Iki šiol žmonės be patyrimo turėdavo daug neparankumų, bet dabar Kompanija įsteigė
savo skyrius KAUNE ir LIEPOJUJ. Tas daug pagelbės išgavimui i r uivizavimui
pasportų kelionei į Ameriką.
Žmonės kurie pirko laivakortes (šifkortes) per mus jau daug iš tų pasažierių yra at
važiavusių.
Nėra abejonės,kad dabar galima bus atvažiuot greičiau.

PASIRINKIMAS
Laikrodžiai, laikrodelėj, Žiedai
deimantai
ir kitokie
dajktaj
parduodame nebrangiau kaip ir kitur už tavora užtikriname. Tai
some laikrodžius ir laikrodėlius, dirbame žiedus ir draugijoms
ženklelius už prieinamos prekes.
CHARLES K. KINDERIS
Laikrodininkas
4612 South \-hlaiul Ave.
Telefonas Boulevard 3386

(

Parūpiname

Parandavojame
Baksus $2.50
Metams

Notariškus
Raštus

*
-

PIRMA LIETUVIŠKA HOMEOPATHIC VAISTINYČIA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE.
.šie vaistai yra priimti garsingiausių homeopathic gydytojų S. V.
ir Europoj.
Mūsų Tonsilitis Tabletai 111 yra ypačiai rekomenduojamos del
didelių arba folecular tonsilitis — galima jas duoti ir Vaikams,
greitas palengvinimas yra užtikrintas.
šis vaistas yra nepavojingas ir turėtų rastts kiekvienuose namuose
visuomet.

••

Greitas palengvinimas, Užtikrintas.
Tie kurie gyvenate toliau nuo mūsų vaistinyčios, galite vaistus
gauti per Parcel Post, kaina 75 centai. Pamėginkite mūsų Reumatism
Tabletas 110, dauguma daktarų esa šias tabletas išmėginę
ir daug ant jų pasitiki: Adresas:

EUR0PEAN AMERICAN BUREAU
A. PETRATIS ir S. L FABIONAS Vedėjai

809 West 35-th St., (prie Halsted)

Chicago, I1L J

Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakare.
Vakarais: Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.
Nedėliomis nuo 9 vai. išryto ijd 3 po pietų.

SOUTHPORT PHARMACY
1341 Irving Park Bl*d.
Z. L . Lukauskas
X****"-

Sveiki kūdikiai yra linksmi kūdikiai
Apsaugok savo kūdikio sveikatą laikant visuomet po ranka nuo vidurių
užkietėjimo, traukymo, dieglių, viduriavimo buteli

BAMBINO

•

Jis veikia greitai, maloniai ir pasekmingai! Vaikai myli ji? Jie prašo jo
daugiaits. Gaunamas visose vaistinyčiose arba tiesiai iš ląbaratorijos. •
Reikalauk pokelio su Bambino lėlės paveikslu.
Kaina 50c. butelis. Užsakant nuo išdirbejų 60c. su persiuntimu.

F . AD. R1CHTER & CO., Biuh Terminai BUg. No. 5 , BROOKLYN, N. Y.

PIRKITE KARO TAUPYMO ŽEKKLBUTO (W. S. S.).

Telefonas Lake VJew 679

. ^JSP

Taupyk Pinigus del Ateities
iiHiiiiiiiiiimiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii
Lietuvos Vyčių Paskolos
Nauja Serija numeris
Susirinkimai yra laikoma
vakare iki 9:00 vai. vakare,
prie 32 PI. ir Auburn Ave.
Jurgis Kakas, Pirui.
001 W. 33rd St.

ir Taupymo Bendrovės.
23-čias tik prasidėjo.
fcas Panedėli nuo 7:30 vai.
6v. Jurgio Parap. svetainė

Antanas Overliiigas, Rast.
8201 Auburn Ave.
W. Rutkauskas, Adv.
812 W. SSrd St.

Pas
tegyv€
je 2i
dos vi
tuvis
sakan
asmen
ti dvi
Tarp
metų
vus u
ninkė
palei.terštu
tos p
ėjo gi
pirma
vo su
ir buc
vosi t
svetin
dviem
ėjus
tėva^,
do sal
nėtuot
viai, ž
apraše
pe. B
saliun

VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po piet, Utarninkais ir
Subatoms iki 8 : 3 0 vakare.
f
7 t , n
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Perkant visus savo KAKANDUS, PEČIUS, KARPETUS,
PIANUS, VICTOROLAS, SIU
VAMAS MASINAS ir t.t. pas

Telefonas Mooroe 2500
Krautuve
atdara Seredomis Ir
Petnyciomis iki 6 vai. vakare. Kitais
vakarais iki 10 vakare.

S

S

Taupykite Piningus:

1549-51-53 W. Chicago, Ave.
arti Ashland Ave.
Cash a r ant Išmokesščiu.

Turtas
Daugiau

i Kapitalas ir

•
LAIKRODININKAS
Chicago, 111. * si
3327 So. Halsted St.,
• • • • • u m m M U

|

Chicago, UI. S

2201 W. 22nd St. ir Leavitt

J. WENCKUS

* \ t> t «

Bank

an

DOVANOS

Visuomet turėk omenyje, kad mūsų nauja krautuvė pri
pildyta puikiausių deimantinių žiedų, auksinių ir paauk
suotų laikrodėlių, karolių ir šiaip auksinių papuošalų.
Galėsite pasirinkti tą ko Tamsta geidi del savo gerbia
mųjų draugų ir mylimųjų. Turime gramafonų, rekordų,
rožančių, kryželių ir kitų religijinių dalykų.
Jei Tamsta reikalauji gero ta v oro ir ge
ro patarnavimo, tai atsilankyk pas mus.
Linksmiausių Kalėdų Visiems.

Nepamirškite gerbiaimeje kostumerėj, kad mano =
= krautuvėj galima gauti visokių relygijinių dalykų už s
s labai prieinama kaina. Taipgi paveikslų rankom įneštų s
5 ant drobes, kurie butų labai puiki dovana — Kalėdoms =
S savo mylimiems.

SIMPL£X UMYERSAL

S

i
C h i c a g o , 111.
—-—«r
HiiiiiHiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiitiniiiiiiiiiiniiiiiiiHttitHiiiiiiimmitiniHitiiiftiiHfiiiiiiii

ant 4 % nuošimti. Susirinkimai atsibuna kas Utar-

•*

Prigulės nuo gero pavyzdžio tėvu Geriausis pavyzdis pinigus taupinti patariant vaikams taupinti Kalėdiniame skyriuje.

• s

4537 So. Ashland Avenue

ty, suvirs 6 metų ir 12 mėty. Teipogi yra šėrai $100

I 903 W. 33rd Street

-

i Pirmutine Didž. Lietuvių Valstijine Banką Amerik. |

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

Šeras galite įšmolcėti ir gauti savo pinigus virš 3 mė

Art Picture Store

aime

.

Specijales Columbia E 2 Grafanola su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2 =
Grafonola
su J.2 ^rekordu. $56.50. =
Cash a r ant išmokesčio. Naujausi lietu
viški rekordai.

PORT

m

\ S

Lietuvos Skolinimo ir Taupinimo
Bendrove

:

I'

_

Sutaupinti pinigus sekančiu būdu yra 4 kliasos,

i

_

ŠTAI

KUR
SEKRETAS

SVEIKATOS

Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA L I E 
TUVIŠKA VA1STINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pasai
Europos metodą, nuo visokiu lif»ų.
Mes turime tą. sekretą, kuriuom PERGALIME visokias ligas. Ta sek
retą sužinosite kaip vartosite MUŠU VAISTUS, nes mušu PAŠLOVINTI
vaistai PASEKMINGAI GYDO.
Visuose gerose APTIEKOSE visoj Amerikoj galima gauti šias mušu
liekarstas:
Kalmaru Kiuri del vidurinių ligų.
Regulatoriu.s del moterių,
Kraujo Valytojas kurie pats u^vąrdijtmas išaiškina reikalingumą
Salutaro Liuimentas del visokių kaulų skaudėjimo ir kitokių skausmų
Trąjanka Kas-gi dar jos nežino? Tos garsingos namų gyduolės
Reikalaukite mūsų surašo vaistų ir žolių—siunčiame už dyka

iW^L^R^.DW,c-.*
1787 S«. Hakted St.,

CHEM

- «MH*N¥

T e l Canal « 4 1 7

Chiago.
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Pirmadienis, Gruod. 20, 1920.
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LIETUVIAI AMERIKOJE

Saugok akių regėjimą

Geležiniam
Vilkui

Bpį^psi • • • • • fc-^f mm » » » » • » • • a * • • » » • » » • » » • » • • t » < į — »•• • » • • • | »ŠI

CICERO, ILL.

KONCERTAS

giausių
metų
pasekmingai
darbuoties Kristaus vynyne.
Kada kankinies
del
(aivos
skaudėjimo,
kada
regėjimas
stlSekmadieny, Gruodžio 19 d.,
V. J. Beisogalietis.
nsta skaitant, siuvant ar tolyn
1920 m., per sum^ (10:30 ryte)
žiūrint — tai reiškia, Jos pri
CICERO,
ILL.
valote
kreipties j mane klausti
Šv. Antano bažnyčioje bus ne
patarimo del jūsų akių; mano
Lenkų gaujos vadovaujamos Zeligowskio įsiveržė
rengia
paprastos iškilmės. Gerb. kun.
20
metu
patyrimas
suteiks
Tautos Fondo 59-to skyr. ir L.
Vilniun ir nori užgrobti visą Lietuvą. Geležinis Vilkas
jumu geriausi patarnavimą del
A.. Martinkus laikys pirmas šv. R. Kryžiaus priešmetinis susirin
Akių. Ausų, Nosies Ir Gerkles
ir kiti kovotojai užstojo jiems kelią. Mes privalome
BENDRAS
LIETUVOS
GYNIMO
KOMITETAS
Ligos
gydoma
spocljalisto.
Mišias (primieiją).
kimas yra šaukiamas sekmadieny,
jiems padėti. Todėl visi V "hiviai vyrai, moterys ir mer
W. F. MONCRUFF, M. D.
Draugijos, žadančios daly Gruodžio 19 d., 4 vai. po pietų, Šv.
ginos ateikite koncertan. Atlikite savo pareigą.
JOHN
J.
SMETANA,
vauti " i n corpore," prašomos Antano parap. mok. kambaryje.
AKIŲ SPECIJAJLISTAS
Kviečia Rengimo Koncerto Komisija.
Visi nariai ir kolonijos darbuo
susirinkti parap. svetainėn 10
1801 S. Ashland A ve., Chicago.
'
'
tojai kviečiami koskaitlingiausiai
valandą ryte.
J.
kertė 18tos gatvės; 3-člos lubos
Vietos rezervuotos. Tikietus galima gauti dabar šio
Kambarts 14-15-16-17
pribūti į šį susirinkimą, nes turime
Viršui PLATTS aptiekoa
se vietose:
PORT WASHINGTON, WIS. daug svarstymui svarbių ir neati
Tėmykite mano parašą.
dėtinų reikalų. Taip-gi šiame su
Valandos: Nuo 10 ryte iki 0
741 So. Wabash Ave. ir 8th St.
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki
sirinkime bus renkama valdybos
Universal State Banke, 3252 80. H&lsted St.,
Pas mus nedaug Lietuvių ateinantiems metams.
12 d.
" N a u j i e n ų " ofise, 1739 So. Halsted St.,
tegyvena, bet Padėkos dieno
Muzikalį programą išpildys Beethoveno Konservatori
Tat, kam rupi dabartinis Lietu
A. Kareiva, 4537 So. Wood S t ,
je 25 Lapkričio pasidarė gė vos padėjimas ir kas trokšta pasi
J . J . Elias, 4600 So. Wood St.,
ja, vadovaujama A. Pociaus.
dos visam miestui. Vienas Lie darbuoti Lietuvos gerovei šioj ko IIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll
STel. Canal 257
P. P. Baltutis, 901 W. 33rd St..
tuvis saliuninkas, arba tiesiai lonijoj, prašomi atsilankyti.
•
PRADŽIA 8:15 VAL. VAKARE.
J . Zolp & Barkus, 4601 So. Marshfield Ave.
sakant jo pati, išdavė savo
T. F. ir L 6. Kr. Valdybos. I DR. C. K. KLIAUGA 1
METUVIS DENTI8TAS
asmeninį kambarį paleistuvai5 l 8 2 1 So. lialsted St., Chicago, 111.S
CICERO, ILL.
Kampas 18th St.
ti dviem porom dienos laiku.
SValand.: 9—12 rytą, ir 2—9 v a k *
Tarp tų buvo viena Lietuvė 16
Sekmadieny, Gruodžio 19 d., T i i f 111111111111 s 111 s 11••1111111 i 11111111111111111tT rfS^S:
^s^^^^^^^^^^s^
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiitftiiifiiiiiiffiiiiiiiii4iiiitiitiiiiiiiiffiiiiiiiuiiiitiiftiiiiiii:iiin
metų. Kad daugiau pinigų ga Mot. Sąjungos vietinė kp. rengia
Tel. Drover 704zffl
^
_
vus už ta bjaurų darbą saliu- vakarėlį, kuris susidės iš prakal
Phone Cicero 5963
LIETtJVIS DKNTISTAS
ninkė viešai visiems parodė bų ir kitų pamarginimu. Vakaran
Valandos: nuo t ryte iki • vak
DR.
A.
P.
GURSKIS
paleistuvių suplėšytus ir su kviečiamos, daugiausia, moterys,
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PISeredomis nuo 4 U | i vakarą
LIETUVIS DENTISTAS
4 U 8 SO. ASHLAND AVĖK LTS
NIGUS Į PASKUTINĮ PASTĄ Į 30 DIENŲ.
terštus skarmalus. Po to gir nes bus aiškinama apie Mot. Są 4847 W. I4th Street Cor. 49th A v c (
a r t i 4?-tos O a H ė a
Cicero,
m
.
tos prasiradėlės svyruodamos jungos organizaciją, nurodoma Vai. 9 Išryto iki 9 vak. Išimant
Esame
ėjo gatve. Prasiradėlės tėvai prie ko mes turime siekti ir kokią Nedėliaa ir Seredaa.
Parduodame laivakortes
I
registruoti Lietu• ' •
.
."Ii
I
I ,'
. "MS
naudą
moterys
atneša
pasauliui.
:
s
pirma to žinodavo, kad šokda
į Lietuvą ir iš Lietuvos.
™ ^ ^ U s
WashingŽodžiu sakant, prakalbose paaiš
Tel. Tards C6Ii
Drover S448
vo su Vokietukais po salimui*
tone.
=
Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D.
kės daug mums nežinomų dalykų.
Dr.
V.
A.
VIOZ
ir bučiuodavosi. Tėvai didžia Vakaras prasidės lygiai 7:30 vai.
LIKTI VIS AKIŲ SPECIALISTAS
Lietuvis Gydytojas,
Ir
Parduodame lotus, na
Padarome legališkus do
vosi tuomi, kad duktė patinka bažnytinėje svet. Nepraleiskite
Palengvins visų akio.
Akašeras.
tbinpims} kas yr»
mus, farmas, padarome
priežastimi BkauAsS90S S. Hakted St. Cblcaco.
kumentus,
dovernastis,
svetimtaučiams. Jos dora jie progos.
M. S. 2-ros kp. rast.
jlnio Ralvoa, svultm- j Valandos: lfr-^12 is ryto 1—1 ir
paskolas ir apdraudžiame S
llo, aptemimo, n*rįgaliojimo aktus.
dviem nerūpėjo. Dukteriai iš
votunia. skaudančio* j » — t vakar- Hed. l*— u ii ryte.
nuo ugnies.
r
Ir užsidegusius karkiu akiu kreivos a'^ys, įC» wsess»e*ess - • » e i e i a » • » • • • » m\ n
ėjus iš saliuno ten atėjo jos
katerakto, nemiegio- netikras akis indedam.
Daroma egsaiuinas* lektru parodantis ma
*
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
tėvas, motina ir brolis. Jie ra
gai, toli ir eiti matantiems pugelbsta. ser
Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas
gėkite savo regėllmo ir valkus einančias
do saliuninke beplaikstant mi
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki t vakaro.
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų.
nėtuosius skarmalus. Lietu
1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
viai, žiūrėkime, kad tokių kai})
Telefonus Drover 0«60.
aprašytieji nebūtų mūsų tar
1900 S. Halsted Str.
pe. Baisi mergšės kaltė, bet
Tol Ganai t i l t
rilfllllllllIllllllIllI£IIIIIIIIIIfflllllllll||ltlllltlllllllllllllII||||||ltlllll||||||Il||I||||B|||llIlll|tllllllllllllIlIIIIIIllllliIIIIII!llIlllllllllllIllt#S
Valandom
i«
ryto
tai
I
vakare
Tel.
Harrison
6688
saliuninko ir saliuninkės didyveniuift*
DR. L C. BORLAND
'^snė.
Portvašinis.
»
—T—«I—»—'""STl^l
Ok Wl "30^1 ^rt—r
K
^ 2hi t W. aard Str.

Ned., Gruodžio 19,1920
Aryan Grotto Temple Svetainėj

^ * — • • — • ? * • **" • '
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Dr. C 2. VezeJis

1

1

PAUL P. BALTUTIS and CO.

Dr. A- L- Yoški

901 W. 33rd Street

a

209 S. State Str.
Kamp. Adam*
Valand.: 1 iki 4 po plet Nedel. 10
vai. iki 13 dieną.
Lietuvis perkalbėtajam

LISLE. HLL.

Phone Canal 257

Prospect 84M.

Sered.—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 12

j

•
•

112 m

! DR. P. Z. ZALATORIS

S

Tel. Yards 4669

Chicago, UI. |

VISIEMS MŪSŲ DRAUGAMS

LEVESH02Eln0aYKLA

OKYKLA

•

DR. S. NAIKELIS

^ ^ ^ • ^ • • '

UAKARIENF;

j Nedelioj, Gruodžio-Dec. 19, 1920
S

Naujus Metus gerai pa
dedant savo pinigus i šią stiprią
Valstijinę Banką.
Jeigu nori perkelti savo accouni'ą, atnešk
savo knygutę mums. Mes viską padarysime,
ir gausi savo nuošimtį.
Pinigai siunčiami į Lietuvą
ir visas dalis pasaulio.
Laivakortes ant
visų linijų.
Didžiausia Banką Šioj Apygardoj.

CENTRAL M ANUFACTURING
DISTRICT BANK
1112 West 35th Street
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Mes turime dideliame pasirinkime, dei
mantų, laikrodžių ir kitokių graznų. Mes I
parduodame už žemesnę kainą užtat, kad
mes perkame dideliuose lotuose. Antra, 1
kad mes importuojame (deimantus) iš Eu
ropos, užtat mes ir parduodame pigiau ne I
gu kokia kita krautuvė Chicagoj .

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Gydytojas Ir
*_
«*u
Gruodžio 5 d., 7:30 vai. va
L U m V Y S OKA BOKI l S
Chirurgas
Patarnauju laidotuvėse kopigiausia.
J.
P.
WAITCHES
kare Šv. Prokopo seminarijos Iteikal?
1821 So. H a l s t e d Street
meldžiu atsiSaukti, o m a n o K —
K
LAWYEE
Phone Soeley 7439
•
salėj buvo dijakono Martin- darbu busite užganėdinti.
Valandos: 10 lkl 12 ryto; 1 iki 4
•
2314 W. 2»nl Ma<v
Chicago, III.
UET'c VIS ADVOKATAS
po
p
i
e
t
4
iki
I
vakare.
DR.
I.
M.
FEINBERG
[
•
kaus išleistuvės.
Tef. tanai 2«90
Vai. rytais * iki 11. vak. f Iki »] •
• •
, • • • •
. •
•
Gydo specialiai visokias vyru ir
N e d ė l i o m i s 11 iki 1.
M e s t a i p - p a t turime pilna
Programa pradėta Slova
m o t e r ų lytiSkas ligos.
ioO» 8. Ashland Ave. Chknjro. 111
m e . pasirinkime
Columbiat
2401 MadLson St,, kampas We»Ptione Tards If&S
kų himnu, nes vienas k iš jųjų
•
Tulking Mašiny ir Rekordų.
teni Ave., Chicago.
Mūsų maJfinu kainos n u o
•
tarpo užbaigė dvasios seminn- Illinojaus Farmų Ieškotojams. Valandos: 2—4 po plet; 7—9 vak. •tnooat»oo»»o»oeeoo»io<e<ij^
250 iki | 2 7 5 .
SIAiOJI
•
Dabar tai geriausia proga
rija. Paskui buvo kalbos, mu
Del
SutgKifį
IR
PREKYBOS
Gražia Vieta.
nusipirkti.
AMERIKOS LIETUVIŲ
MOKINA: Lietuvių Ir Anglų kalbų; •
zika, dainos.
Linkėdami Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų.
90 akrų žemės farma; 70 akrų
Grammar
School, High School
ir
Vakaro vedėju m buvo slova dirbamos žemės; 20 akrų ganyklos
Tel. Canal 0222
Prekybos dalykų taip-gi
prirengia • Hankan Jewelry & Graphophone Co., Inc.
su
mišku
ir
gražus
upelis
bėga;
prie kvotimu J visas aukštesniąsias • 2209 West 22nd Street,
Arti Leavitt
kas J. Lach, vienas gabiausių
DR. C. K. CHERRYS
budinkai gražus. 7 kambarių na
Mokinama: anstiakoa Ir lietunskos mokyklas. Dienomis: NHIO 9:00 ryto • Mes pritaikome akinius. Turime Columbia Grapnaseminaristų. Jis pirmiausia mas, barnė, jaunas, gražus sodne
Lietuvis Dentistas
kalbų, aritmetikos, knygvedystėa, ste iki 4 p. p. Vakarais nuo 7:20 iki
nolas ir Rekordus. Telefonas Canal 5176.
•
nografijos, typewriting, pirklybos tei 9:80.
2201
West
22-ad
&
So.
LeaviU
Sts.*
perstatė kalbėti gerai chieagie- lis. Bita farma turi būti parduota
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos Isto 1747 So. Halsted St. (arti 18tos g a t )
Chfcago.
geografijos, poli tikinės ekono
eiams pažįstamą klieriką J. arba išmainyta ant Chieagos pro- Valandos 9:30 A. M. to 12 N. rijos,
mijos, pllietystės, dailiarasystėa.
4=
1:00 P. M. to 8:00 P. M.
Mokinimo valandos; nuo 9 ryto Iki
Skrypko, kuris pirma kalbėjo pertės.
Illinojaus Farma 115 Akrų
4 valandos po pietų; vakarais ano •
angliškai, paskui lietuviškai.
5 kambarių namas. Grūdinė 10x
Iki 10 vaL
Ant galo keletą išsireiškimų 16 pėdų; barnė 20x40 pėdų, 2 šu
3106 So. Halsted 81, Chicago.
•
•
liniai
gražus
šaltinis.
Puiki
vieta.
PRANEŠIMAS
pasakė Slovakų kalboje. Kl. J.
i
Illinojaus Farma
•
&krypko kalba ilgai liks at
Dr.
M.
T.
STRKOL'IS
280 akrų žemės, visa išdirbta; 6
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
minty kaip dijak. Martinkaus, kambarių namas, 2 barnės 40x40
Perkelia ofisą t Poople Teatrą
Tel. Boul. 160
taip ir visų seminaristų.
ir 60x75 pėdų, 10x10 kiaulinyčia, 1616 W. 47th St.
Valandos:
1
iki
3
po
pietų. 6 iki 8
Paskui kalbėjo dijakonas kornų hauza, 1 smoke house ir ki
vak. Nedėl. 10 iki 11 ryte.
LIETUVIS
ti maži budinkai.
Res. 2914 W. 42rd Street.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Slavokas M. Bue. Po to pra
Illinojaus Farma 67 Akrų
Nuo ryto Iki plet.
Ofisas Ir Gyvenimo vieta
bilo dijakonas A. C. Martin2252
South Halsted Street
Tel.
McKinley
262
50 akrų dirbamos, 17 akrų ga
Ant rtrteos Uairenal State Beak
kus. J o kalba žavėte žavėjo nyklos, 4 kambarių namas, barnė
Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo
4 po pietų; nuo 7 iki » vak.
seminaristus. Ašaros visiems 45x50 pėdų, kornų hauza, vištiny- PIRKITE KARO TAUPYMO 2 iki Nedėliomis
nuo 19 iki '-i.
eia, 2 melnyčios, aptverta gera
Telefonas
rodėsi akyse, kuomet pasakė, tvora. Puiki vieta.
ŽENKLELIUS (W. S. S.).
=
kad paskutinį vakarą būnu su
Illinojaus Farma
160 akrų žemės, 140 įdirbamos,
jumis.
Dijakonas A. C. Martinku> 11 akrų ganyklos, 9 akrai miško;
4 kambarių namas, 2 barnės 40x46
buvo šios seminarijos klerikų ir 30x30, 1 kiaulinyčia, kornų san •
I
perdėtiniu ir visi klerikai sekė de, 4 šuliniai, tvoros aptvertos.
•
jo pavyzdžius.
Taipgi turime 40(^ visokiu far I
Paskui kalbėjo muzikos prot*. mų didelių ir mažų. Parduodami •
kun. Francis, Benediktinas ant lengvų išmokėjimų arba iš ••
LIETUVOS NAUDAI
I
vienuolis. Jis linkėjo dijako- mainome ant miesto namų. Farmos randasi valstijose Illinois ir
•
nams geriausios kloties, ilgu Indiana.
metų darbuoties Dievo garbei
Norintieji pirkti geras farmas • Draugystės Aušros Vartų Š. P. M. Moterių ir Merginų
ir savo tėvynės naudai. Dėko atvažiuokite.
FIRST NATIONAL
jo kl. A. C. Maitink ui už
REALTY 0 0 . ,
gražią tvarką esant perdėti
AUŠROS VARTŲ PARAP. SVETAINĖJI,
niu. Su šiuo vakaru klerikų 736 W. 35th S t , Chicago, I1L
Taip-gi priimame Liberty Boperdėtiniu paskyrė kl. J.
2323 W. 23rd Place
nus kaipo pirmą, mokestj.
Skrypką.
/
PRADŽIA 6:00 VAL. VAKARE.
Keikia pažymėti, kad šioje KEI KALA UJU VIENO AR DVIEJL'
LIETUVIŲ VYRVseminarijoj klerikai, taipogi ir Kurie savo atliekame laike norėtų
Vir*min*ta vakarienė yra rengia.ua su labai PUIKU* PROGRA.gero biznio. Gali uždirbti
kolegijos studentai myli Lie pramokti
ML*. taip, kad dalyvavuaieji joje svečiai atmintinai minės.
nuo $50 ir daugiau į savaitę mokiA STATE BANK
nanties.
&i»
pašalinis
darbas
nekliuTodėl yra labai pageidaujama, jog ir jųs0 joje dalyvautuniėt, o
tuvių kalbą, ypač lietuviškas
dis jusi.i d ihartiiiio užsiėmimo.
mes moterys pilnai užtikriname, kad jųs busite užfraaėdinti.
y
dainas. Tai pavyzdis Lietu Atsišaukite uito 9:00 vai. išryto ilil
Visas vakarienes pelnas skiriamas Lietuvos Gynimo Reikalams.
Atdara Panedėlio, Seredos ir Suiiatos vakarais.
\-il. vakare.
Kviečia ftirdingai visus atsilankyti j šiy vakarienę
viams moksleiviams, kurie gė 9:00
Reikalaukite Sales Maitažeriaus
ta.V<.|MO ROMU LT AK.
MR. JONELIS,
disi savos kalbos.
ftooni 846 First National Bank UUlg
Linkime kl. Maitinkui ii
6k W. Mouroe Street.
• ••••

DIDELIS BARGENAS.
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Turtas virš $6,000,000.oo
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Pirmadienis, Gruod. 20, 1920.

DRAUGAS

••

t+mm

S S.L.B.-K. FEDERACIJOS CHICAGOS APSKRIČIO

|

—

«• ^

•

\

bu S/ -

*

19,1920

SEKMADIENY,
Schooi Hali Svetainėje,

.

ie West
prie
vvest 48th ir
Honore gatvių
=
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Pradžia 7 vai. vak.

Durys atsidarys 6 vai.
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P NIA L. SABONIENĖ
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p. K. SABONIS
(Baritonas)

(Smuikininkė)

Muzikalę programos dalį pildys p-nia Leokadija

L i e t V y č i u 4ta k p , vadovaujant artistui J. Balsiui

Saboniene, žymiausia Lietuvių artiste-smuikininke
Art Une Babickaite; Dram. kursų vedėja Chicagoje
ir p.K. Sabonis, vienas iš geriausių Amerikos Lietu
vių dainininkų.

vaizduos keturių veiksmų parašytą i š Lietuvos
liaudies gyvenimo vaizdelį " S U G R Į Ž O " .
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DIDELI, SPALVUOTA LIETUVOS
RESPUBLIKOS ŽEMLAPJ DOVANAI
GAUS VIS!, KURIE TURI PIRK? ARBA
«
H!IE KASOS LANGELIO PIRKS BIUE| ik Už $1.00.
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PASAKYKITE APIE TAI IR SAVO
I DRAUGAMS, KURIE DA NEŽINO.
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(Plačiau ap:e tai žiūrėk vietinėse
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J. BALSIS

UNE BABICKAITE
(Artistė)
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garas. Šitas bazaras bus vie
nas iš didžiausių ir įdomiau
sių, todęl kviečiami northsidieeiai skaitlingai jį atlanky
ti. Apart kitko tame bazare
KATALIKIŠKOS ŠVENTES, mus, šaudo, karia kunigus, in kiekvienas galės išbandyti sa
—
teligentus 'ir visus, kurie ne vo laknykį ant vištų, ančių,
Pirmadienis, Gruodžio 20 d. moka "poniškai" kalbėti. No žą^sų ir kitokių gyvulių.
•••M

CHICAGOJE.

r- i

rite žinoti., kokiose vietose
Adjutas.
Antradienis, Gruodžio 21 d. narsi Lietuvos armija grumia
si su Lenkų, Lietuvos dvari
šv. Tomas ap.
ninkų vedamais, legijonais?
Jei norite, tai domėkitės:
KONFERENCIJOS AUŠROS
Sekmadieny, Gruodžio 19 d.,
VARTŲ BAŽNYČIOJE.
Schooi Hali salėje, kaip jau
sekmadienyje, Gruodžio 19 d. daugeliui žinoma, bus A. L.
R. K. Federacijos Chicagos
tuo po sumai.
Apskričio vakaras. Kas jau tu
4). Kūno geidulių valdymas. ri nusipirkęs arba tame pačia
Konferencijas laikys kun. P. me vakare prie kasos langelio
Bučys.
pirks bilietą, už $1.00 kiekvie
SKAITYKITE IR SAVO
DRAUGAMS, PAŽĮSTA
MIEMS PASAKYKITE.
"Ar fcurite, ar puošia Jūsų
namus didelis spalvuotas Lie
tuvos žemlapis, kuriame gali
ma rasti, ne tik dideli ir dide
sni Lietuvos miestai, bet maži
miesteliai, parapijos ir net kai
mai.
Visi norite žinoti, koki plo
tą Lietuvos žemių turi okupavį Lenkai, kokiose vietose ai
kanos Zeligowskio bandos ne
1 žmoniškai plėšia Lietuvos kai-

Remdami šį bazarą^ northsi
diečiai parems našlaičius ir
prisidės prie 'greitesnio pasta
tymo jiems prieglaudos namo.
Reng. Komitetas.

Akademijos Rėmėjų Draugijos
Narėms.
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S. L. R. K. A.v 160 kp. priešme-] pietij. Bus renkama valdyba 1921
tinis susirinkimas bus Gruodžio 19 m. Už nepribuvimą į susirinkimą
d., 1920 m., N. P. šv. P. M. svet.! bausmė kaip pažymėta įstatuose.
Maloniai kviečiu kiekvieną narį
Valdyba.
—
pribūti į tą susirinkimą, 12:30 vai. |
Dr-jos
Lietuvos
Gojus priešmepo pietų ir užsimokėti mėnesines '
duokles, kad neliktumėt skolingi tinis susirinkimas įvyks penkta
ant ateinančių metų. ^Išrinksim ir dieny, Gruodžio 17 d., 1920 m.,
naują valdybą. Prašomi atsivesti 7:30 vai. vak., D. Shemaičio svet.,
kampas 18-tos ir Union gatvių.
ir naujų narių.
Yra svarstymui daug reikalų. Bus
R. A.t 16Q kp. rast.
rinkimas valdybos ateinantiems
Pirkite Kalėdų dovanas (Christraas Preseuts) dabar
Tautos Fondo 32-jjc s£. ir L. 1921 metams. F. Anužis, rast.
: mūsų krautuvė yra pripildyta naujausios mados tavoRaud. Kr. Rėmėjų draugijos priešs
rais.
Kaipo
Deimentų
ir
aukso
žiedu
gryno
aukso
ir
metinis susirnkima's įvyks sekma
paauksuoti laikrodėlų, lencugėlai, branzalietai, kolonidieny, Gruodžio 19 d., 2 vai. po
pietų, Šv. Jurgio mokyklos kam
ku, spilku ir visokiu sidabrinu dalykų.
baryje, ant 3-eių lubų.
Mušu tavorai yra teisingai gvarantuoti ir kaina pi
Visi nariai esate kviečiami ateiCHIOAGOJE.
ls gesne kaip kitur. •
1į tan susirinkiman. Bus renkama Kalbos:
»
nauja valdyba 1921 m.
1) Raymonfl Chapel, 816 W. Slst
Valdyba. St., Nedėlioję, Gruodžio 19 d., 2 vai.

Sv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų
Draugijos
susirinkimas
įvyks sekmadieny, Gruodžio 19 d.,
1920 m., Šv. Kazimiero Vienuoly
ne, 2 vai. po pietų.
nas gaus po tokį Lietuvos Visi skyriai malonėkite prisiųsti Labd. Sąj. 1 kp. priešjnetins
žemlapį.
delegates, nes randasi svarstymui, susirinkimas bus sekmadieny,
Kas išanksto turi nusipir daug dalykų. Taip-pat skyriai, Gruodžio 19 d., 1920 m., 5 vai.
kęs bilietą ui 75c arba už 50c, kurie dar nepardavėte ženkliukų, vak., Švt Kryžiaus parapijinėje
svetainėje.
o norės gauti žemlapį, tie prie malonėkite juos sugrąžinti.
Nariai malonėsite skaitlingai su
Valdyba. '
kasos langelio turės primokė
ti: prie 75c bilieto 25c, p prie S. L. R. K. A. 16 kp. priešme- sirinkti, nes bus išduotas* raportas
iš seimo ir renkama nauja valdy
50c kitus 50c.
tinis susirinkimas bus Gruodžio 19 ba 1921 m.
Valdyba.
Žemlapiai bus duodami tik d., Šv. Mykolo parapijos mokyk\
tai svetainėje.
Komisija. ] los kambaryje, tuojaus po pamal
Šv. Dominiko dr-jos susirinki
dų. Nariai, priklausantieji Susi- mai nebus šeštadieniais Woodman
vienijiman, nepamirškite atsilan svet, bet sekmadieniais Šv. Jurgio
kyti, nes bus renkama valdyba parapijos mok. kamb. No. 1. Su
IŠ NORTH SIDE.
sirinkimai bus kas'3 sekmadienį
1921 m.
Taip-gi prašomi užsimokėti už kiekvieno mėnesio.
KSekmadieny, Gruodžio 19 d. silikusias duokles.
Priešmetinis susirinkimas bus
bus Lab. Sąjungos kuopos baP. 8. Mureika, pirm. Gruodžio 19 d., 1920 m., 1 vai. po

PRANEŠIMAI.
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| Didelis Kaiėdy Išpardavimas Į

DR. JONAS ŠLIUPAS

3) Town of Lake—Elijofiiaus Sve
tainėje, 4600 So. Wood St., Paaedėlyje. Gruodžio 20 d.. 7:SO vai. vakare.

i

\

P. K. BRUCHAS

po pietų.
2) North Side—Lluosybės Svetainė
je, 1822 Wabansia Avenue, Nedėlioję,
Gruodžio 19 d., 7:30 vai. vakare.

nis.

i 3321 S. Halsted St.
5
§

Chicago, 111

4) \Vest Sido—Meldažio Svetainėje,
2?42-44 W. 23rd Place, Utarnlnke,
Gruodžio 21 d., 7:30 vai. vakare.
5) Roselande—Brolių Strumilų Sve
tainėje, 158 E. 107th S t , Seredoje,
#

Gruodžio 22 d., 7:30 vai. vakare.
IIIIIIIItlHmilIlIlIlIUIIMIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIIimilllllllllllllllllllHIIIIHnillllllllllHlllllir
Tėmytina: šios prakalbos bus vien
tik Šiandieniniams reikalams pašvęs
tos, kurios privalo užgirsti kiekvienas
Lietuvis ir Lietuvė—Jžanga 26c y pa
PAMEGDTK
tai.
10c 30c 60c Buteliai ar Proškel

PAPUDINE
LABAI

GEROS

DEL

GALVOS SKAUDĖJIMO
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