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WILSONAS DALYVAUS IŠ
KILMYBĖSE KOVO 4 D.

NAUJAUSIOS ŽINIOS.

Pagal įpročio dalyvaus Har

LONDONAS. — Armėnijos Amerikos admirolas aplankė

ffl
"Draugo" Redakcija ir Administracija Gerbia

bolševiku sovietas paskelbė
Konstantiną.
proklamaciją, kurtąja panai
Washington, G r. 23. — AWashington,
G r. 23. — kiną visas svetinių salią pas
merikoniškų spėkų komendan
Prezidentas Wilsonas pienuoja kolas, kituo/net duotas Armė
tas Adrijatikos juroje, admi
Kovo 4 dieną dalyvauti naujo nams.
dingo inauguracijoje.

muosius Dienraščio Skaitytojus, Bendradarbius, Pla
tintojus, Rėmėjus ir Vbus Lietuvius Širdingai Pas- nr
veikina su Kalėdų Švente.

rolas Andrews, karo laivyno SE
M
———
prezidento Hardingo inaugu
ė i a pranešė,
BRUSSELIS. — Talkininką departamentui
racijoje ir visose tą dieną iš
jog jisai, Italijos vyriausybės
kilmėse, surištose su pavedi- su Vokiečiais atlyginimą klauJ
pavyzdžiu,
pagerbęs
Graikijos
'
mu savo augštosios vietos nauiSime konferencija pertraukta
karalių Konstantiną, .kuomet
ligi Sausio 1- d. Kalbama, kad
jam šalies viršininkui.
tąsai buvo atvykęs Venecijon. JLENKŲ PLĖŠIMAI LIETU kur buvo pakasti tie pinigai.
>
VOJE.
Kadangi Kaganas buvo
ir
Prezidento Wilsono sekreto- Vokiečiams prisieisią užmokė Gruodžio 14.
v
tarp turtingas pHietis,
tai
Irius Tumulty vakar pranešė, ti talkininkams 100 milijardą
Kuomet
karalius
KonsjantiKaunan
atvykę
iš
Valkininmušdami privertė parodyti ir
jog- prezidentas jam išdėstęs markią.
nas inėjęs ten Graikų karo ląi- kų pabėgėliai — rašoma Kau
kur pakasti jo nuosavi sidab
pienus, palytinčias tą iškilmyvan, tu,o,iaiifc ant to laivo pa no laikraščiuose — pasakoja,
ro ir aukso daiktai ir pinigai.
l)p. Sulig pripažinto įpročio, PARYŽIUS. — Gen. Sarra- sirodė išskleista karaliaus vė
kad
likę
ten
žmonės
ken
Viso pas Kagana Lenkai ofiKovo 4 d. prezidentas-elektas.1^ b u 7 f ttlldntakų spėkų va liava, sakoma admirolo AuSĄJUNGON TURI PRIGU Į APGULAMA D'ANNUNZIO
čia
tokį
vargą
ir
legijoninkų
Harding tuojaus pirm pusiau- das Salonikuose, sako, kad ry drews raporte. Tuomet Italų žiaurumą, kad nežinia kuo vi eierai laimėję sidabru, auksu
UfcTI IR SUV. VALSTIJOS.
TVIRTOVĖ.
tinėj Europoj renkasi/ karo
ir įpinigais apie 300,000 mar
dienio busiąs pakviestas į
admirolas papuošęs savo lai sa tai ir pasibaigsią. Valkinin
kių.
tuosius Rūmus. Iš tenai prezi debesys.
vą ir tuomi pagerbęs kara kai šiandie-yra neutralėj zo
VBOS šalys turi susitarti iš
Lakūnas skelbia nepasiduodentas su prezidentu-elektu
lių. Tą patį padaręs ir admi noj. Miestelyj nėra nei Len
Lietuvos dvarininkas.
ginklavimo klausime.
siąs gražiuoju.
DUBLINAS.
—
Sinn-feinevažiuosią Pennsylvanijos averolas Andrews.
ką, nei Lietuvių. Tik retkar
Ypač savo žiaurumu -kaip su
rių
organizacijos
vadai
tvirti
nue į kapitoliumą, kur preziPaskui
Italų
admirolas
ap
Fiume, (Jr. 23. — Fiume, la
čiais apsilanko Lietuvių žval Kaganu, taip su kitais žmo
Londonas, G F. 23. — Ant?
dentas-elektas bus prisiekdin na, kad ligi Kovo de Valerą leidęs savo laivą ir aplankęs,
Gabrielle d'Annunzio j
gai ir beveik kasdien atjoja nėmis apsiėjęs oficieras Bobilijos ministeris
pirmininkas kūno
tas ir kur jis pasakys inau- nelaukiamas sugryžtant Euro karalių. Taippat padaręs ir
lęgijonmkai pasiplėštų. Pirmą cki, Lietuvos dvarininkas.
«Lloyd George čia pirmininka tvirtovė, apgulaVna Italijos repon. Anglai čia užėmė visus
guracijiifę kalbą.
amerikoniškas admirolas. Bet kartą jie iš Valkininkų išvevo pokylyj, kurs buvo suren guliarės karuomenės.
Išpradžių plėšė ir skriaudė
municipalius
trobesius.
Iš-ten
paskui
naujas
prezi
amerikoniški laivai šaudymais ž e 28 vežimus žmonių turto ir daugiausia tuos, kurie nemo
gtas pagerbti parvykusius iš
dentas
su
pasitraukiančiu
pre
Rymas, G r. 23. — Italų ar
Genevos Tautą Sąjungos su
susikalbėti.
LONDONAS. — Mieste No nesaliutavę karaliaus, kaip y- įfeįvede visus gyvulius ir ar kėjo lenkiškai
zidentu
ves
parodavimą
į
ra
padariusios
Italijos
pakraš
klius.
O
dabar,
kasdien
atsivažiavimo Anglijos ir domi mijos Fiume apylinkėse ko
Paskui puolėsi už kitų.
rwich 2,000 bedarbių po mi
Baltuosius
Rūmus,
kur
bus
čių
batarėjos.
lanky<iami, reikalauja pinigų
mendantas, gen. Gaviglia, pas
nijų delegatus.
Lenkų legijoninkų išrabavotingo
pakėlė
riaušes
ir
puolė
surengtas
pokylis.
Tuojaus
po
Karo laivyno departamente ir jietimis bado ižemę ir ieško ti sodžiai: Darguži ai, Kuršiai,
Pirmininkas kalbėdamas pa kelbė kuoaštriausią blokadą
si
daužyti
ir
plėsti
krautuves.
pokylio prezidentas Wilsonas
reiškė, kad
Tautų Sąjunga Fiume ir salų: Veglia, Arbe
Bet policijai pavyko išvaikyti admirolo Andrews pasielgi paslėptų daiktų. Pasipriešinu Čižiūnai, Maistunai, Tiltai ir
išvažiuos į savo namus kaipo
mas pripažįstamas gerai atlik sius apmuša ir išveža.
taip ilgai neatliksianti tikro-į ir San Mareo.
kiti. Lieponyse pririnko tris
riaušininkus.
privatinis pilietis.
/
tu darbu, kaip liepia karo lai
maigus vištų ir išsivarė
7
jo progreso, kb.1 jon neįstoKaip žuvo Dovydaitis.
t
Sekretorius
Tumulty
sako,
Londonas, G r. 23. — Italijos
GRAIKIJOS KARALIUS AP vynų įprotis. Nesaliutavimas
meitėlius. O daiktus ir rūbus ^
siančros visos pasaulio viešpa
kad
presktentas
Wilsonas
žy
Pabėgėliai pasakoja
apie žmonės suspėjo sumesti į 'šu-ft
reiškia, kad karalius Konstan
vyriausybės spėkos, kurioms
LANKYSIĄS M. AZIJĄ
tijos.
>
tinas tuo metu nesiskaitė dar pirmutinį Lenkų (zeligowski- linius.
Pasakė, kad jis su viltimi vadovauja gen. s Caviglia ir ad miai sveikėjąs. Apleidęs pre
ninlrų) puolimą ir apie karžy Visur žmonės vaikščioja kaip \
žiūrįs į Suv. Valstijas, kurios mirolas Millo, blokuoja Fiu zidento vietą ir atsilsėjęs, aa- Tai kelionei klansianjas talki Graikijos valdovas. *
gio šaulio Dovydaičio mirtį. šešėliai, nežinodami, ko toliau^ f
ninkų leidimas.
būtinai turi įstoti Sąjungon. me nuo sausžemio ir vandens. ko Tumulty, Wilsonas imsiąs
Lenkų sulauks.'
" ŠIMTAI ŽUVC ANT RUSI Pasirodo, Dovydaitis
Kas momentas laukiami smar rašyti istoriją apie pasaulinį
Tai esą būtinas daiktas.,
karą.
/
buvo užkluptas rinkoje,
įsJOS GELEŽINKELIO.
Atėnfc,, Graikija, Or. 23. Negali gyvuoti tikroji tai- kus susirėmimai.
prukęs per vartelius į švento- [LENKŲ VAIVADIJOS LIEGraikijos karalius Konstanti
ka, pareiškė pirmininkas, kol
Duota 48 valandos laiko vi
Londonas, Gr. 23. — Gel- rių iš ten pradėjo šaudyti į
TUVOS ŽEMĖSE.
nebus sutartas abelnas pasau siems tiems, katrie nori apleis VISA ANGLIJA SUJUDIN nas nusprendė į porą savaičių
singforso depešoje
sakoma, legi joniukus.
išvažiuoti Mažojon Azijon, ap
TA NEDARBU.
lio nusiginklavimas. Gi nusi- ti blokuojamą miestą Fiume
kad keli Šimtai žmonių žuvę
Kiti Lietuviai šauliai buvo ^Vilniuje leidžiamas Lenkų
lankyti savo karuomene Smir
ginklavimui reikalinga, kad Ir tris salas, kurias lakūnas
ar sužeista ištikus nelaimei
Pati vyriausybė nieko negali nos fronte. Tuo tikslu kreip ant geležinkelio-arti Petrogra kitam gale miestelio. Pradė laikraštis Dziennik Wilenski
visos viešpatijos pirm to įsto d'Annunzio buvo užvaldęs.
jus legijoninkams supti jie pa praneša iš Varšavos, kad Len
tasi j talkininkus leidimo.
išgalvoti.
tų Sąjungon.
Blokada paskelbta* tuojaus
do.
sitraukė. Dovvdaitis šaudė kol kų vidaus ministerija svarstau
Čia pareikšta,
kad miruJeigu Tautų Sąjunga butų po~to, kuomet lakūnas paskel
, Sakoma, traukiniai susidau
buv^. sužeistas.
Bešaiuryda- t i klausimą rytų Kernių pas- 1
Londonas, Gr. 23.
Angli- šiam Graikijos karaliui Alekgyvavusi
pirm Rugpjūčio, bė jis atsisakąs pripažinti pa
žę del perdidelio skaitliaus(?) mas peršovė per galvą vieną kirstymo vaivadijomis.
]
pirmininkas sandrui talkininkai buvo leivaivadij<
1914 m., sakė jis, tad nekuo- darytą taiką Italijos su Ju os minfeterią
keliauninkų.
ulaną, kuris tą pačią dieną ir
Manoma esą įsteigti
tris
Lloyd George kalbėjo parla dę važiuoti Smirnos frontan.
met nebūtų buvęs pakilęs bu- goslavija mieste Rapallo.
Washington, Or. 23. — Bo- mirė, du arkliu nušovė ir ke naujas vaivadijas: šiaurės su
vnsis baisus karas. Nes tok
Anot žinių, iš Fiume, d'A mente apie bedarbę šalyje. Jis Bet toji kelionė neturėjo skaibūstine Vilniuj arba Gardine;
lling lakūnų lauke žuvo lakū turis sužeidė.
sai karas nebūtų buvęs gali nnunzio-skelbia nepasiduosią* sakė, kad skaitlius bedarbiau- tyties oficijalė.
Lenkai ne tiek pyko
ant Polesiaus — su būstine Brestjančių žmonių .kasdien didėja.
Atėnų ir kitų miestų gyven nas Walter - Alexander, komer
mas.
gražiuoju.
T r kol-kas nesama jokių prie tojai vis dar turi iškili#ybių, cijos sekretoriaus sunūs. Pa Dovydaičio už sužeisto drau- Utovske ir pietų (Volinijoj)
Jis pasitikįs, jog ateityj nemonių bedarbiams pagelbėti* paminėdami Konstantino sug- leistas lėktuvo propeleris smo gą, kiek keikė už du nušau su būstine Lucke.
bustį jokią priešginybių pri
Tuo *budu, sako -laikraštis,
Tuo tarpu žymi dalis bedar ryžimą. Ypač čia dar vis paro- gė jam galvon,
neatsargiai tu arkliu k už keturis kitus
imti Sąjungon Vokietiją, jei
sužeistus.
visa Lenkija bus padalkuta į
bių yra buvusių kareivių.
davimai nepasiliauja.
prisiartinus prie mašinos.
toji pasižada pildyti tarptau
Vienas legijoninkas, keršin- 15 vaivadijų.
Ministeris pirmininkas pa
tines priedermes.
davė sugestijų, kad gal busią BELGŲ AUDEKLŲ INDUS j gamintus audekjus paduotų damas už savo sužeistą arklį,
Nusiginklavimo
klausime
norėjo Dovydaitį
pribaigti.
IŠ LEIPALINGIO.
galima koki a dalį bedarbių pa- TRIJAI GRŪMOJA KRIZIS.' turgun "kuožemiausiomis kai
pasakė, kad visos šalys sun
Bet tik peršovė jam ranką.
siųsti į kolionijas. Nors tas e-1
padaryti
sutarimą ir vienu
nomis.
Londonas, Gr. 23. — Į Cen są sumažintų čia skaitlių g y - ^ š i m t a i tūkstančių darbininkų
Leipalingis yra Seinų apsApmuštas rabinas.
kartu visos apribuoti ginkla
B e \ vyriausybė tą sumany
kr. Kelių piliečių
rupesniu
neteks darbo.
vimąsi. Tas darbas neturi but tral News depešoje iš Gelsin- ventojų, bet nesama kitokio
mą
neprielankiai
sutiko.
Po
tos
kovos
Lenkai
pradė
čia susidarė gynimo komite
*
atliekamas paslapčia, bet vi gforso pranešta, kad, Petrog išėjimo.
4-udiminės
netftri
užsaky
Ghent,
Belgija,
Gr.
23.
—
jo
plėšti
gyventojus.
Visus
rade pakilę dideli darbininkų
tas. Komitetas rūpinasi rinkti
soms šalims viešas.
Kai-kurie laikraščiai aštriai J
mų.
Pirkliai
neperka
audeklų
Belgijos
audeklų
industrijai
Žydus
išrikiavo
miestelio
ai
sumišimai. Karuomene dauge kritikuoja vyriausybę
uč tą grūmoja rimtas krizis. Šiomis del nepaprastai augštų kainų. kštėje, o paskui landžiojo per aukų, ragina žmanes stot kaTautų Sąjunga ligšiol jau
lį žmonjų nužudžiusi ir sužei
padėtį. Sako, pačios vyriau dienomis gali but suspenduo Tad pagamintų audeklų nėra jų butus, nešė ir krovė į vė ruomenėn.
daug atlikusi. Ji pakėlusi dar dusi.
Nežiūrint to, kad Leipalin
sybės išlaidumas pakėlė šian ta visa produkcija ir šimtai kur dėti. Jie kraunami į san jinius jų turtą.
bo padėtį visam pasaulyj. Dar
Darbininkų riaušės sutrušgio valsčius baisiai Lenkų pa
dieninę nepakenčiamą situaci tūkstančių darbininkų gali ne delius ir pačios dirbtuvės už
bo biuras atlieka didelius dai kintos ir Trotzkyo
Daugelį
apmušė.
Apmušė
ir
įsakymu
skiausių laikų apiplėštas, bet
ją. '
•
ktus.
daromos.
tekti
darbo.
rabiną.
Nupjovė
su
kardu
jam*
sušaudyta 105 darbininkai.
žmonės, kas kiek
galėdami,
)
i^arzdą
ir
jį
patį
išsivežė.
Ra
Čia
linų
audiminėse
silpnai
Darbinhikų sumišimai paki
aukoja.
Paliesti krautuvininkai.
ANT EGLAIČIŲ AMERIKO lę, kuomet bolševikų valdžia SUNŪS PRAGABINO VI dirbama. Socijalistų koperatibino turto prisikrovė du ve
SUS TĖVO TURTUS. vė audiminė jau uždaroma. Audeklų išdirbėjai gelunV žimu. Oficierai savo legijonin Vietos Lietuviai (dzukaj)
NIŠKOS VĖLIAVOS.
atsisakius išpildyti jų reikala
baisiai neapkenčia Lenkų.
bių
yardui
ima
7
frankus.
Uždaromos
ir
kelios
didesnės
kams
leido
plėšti
vieną
valan
vimuos. Jie reikalavę daugiau
Montreal, Kanada, G r. 23.— privatines audeklinės.
Dayton,
-O.,
G
r.
23.
—
Šito
Krautuvininkai gi nuo ižmo- dą. Bet kuomet Lenkai karei\
maisto ir trumpesnių darbo Žymus Kanados
advokatas
miesto yienas pilietis „ preziVisos medvilnės audiminės nių reikalauja 18 frankų yar viai padūko, tai jiems ir ga
valandų. Nes paroje vdirbę po Cahan iškeliavo kokiam laikui
dewtui-elektui Hardingui pa
Tad lo nebuvo.
dar laikosi. Bet po Kalėdų, dui. Žmonės neperka.
16 vaJandų.'
Luropon
ir
visus
savo
turtu*
x_i--«.
*
,
.
.
-,.
A
rašė laišką paklausdamas, ar
krautuvininkai 'kreipiasi į iš
Patys Lenkų oficierai išplėSvetįimų galią pinigą vertė, roai,
.
/
.„.
.v
.
matyt,
bus
uždarytos.
Šiandie
nebūtų patrijotinis
daiktas, KETURI ŽUVO PARAKO
dirbėjus, kad šitie atsiimtų šė Valkininkų Žydų bendruo- nant nemažiau $25,000, Gruodžio
paliko prižiūrėti savo sūnui, j , , ,
. ,T
n.
kad šįmet ant parėdytų Ka
v
menės bankelį. Išpradižių bah-j22 buvotokiapagal Merchants la
EKSPLIOZIJOJE.
^
~
i audeklų industrijoje yrą 24,- savo prekes.
v
A A
lėdomis 'eglaičių viršūnių bu
Sugryžęs nerado turtų Sunų,, m
. V 1 Išdirbėjai atsisako grąžinti kelio vedėją Kaganą sumušė tn and Trust Co.:
bedarbiaujan«
reikalas atsidū
tų pakabintas S. V. vėliavė
Scranton, Pa.,
Gr. 23. — gaišino..Visas
visus pinigus. Sutinka duoti ir pareikalavp parodyti ban- Anglijos sterlingų svarui $3.53
kuriuo pasitikėjo, viskąvpralės.
Belįn sodžiuje Dupont parako rė vietos augstesnin teisman. Nori vyriausybės kontrolės. tik pusę to, kas jiems buvo kos knygas/Knygose buvo įra Prancūzijos šimtui rankų
5.92
Tai naujas sumanymas. Pre dirbtuvėje eskpliodavo para
3.42
šyta, kad priimta 50,000 mar Italijos šimtui lirų
Praeką savaitę darbininkai, užmokėta.
zidentas-elektas paskelbė su kas. 4 žmonės žuvo ir 2f sužeis- g OEAS. —- Šiandie sniegas ir bijodami uždarymo visų audiVyriausybė pranešė, kad ji kių*.
Vokietijos šimtui ^uirkią
1.42
tuo gražiu sumanymu sutin-Jta. Trenksmas supurtė
visą šalta; rytoj giedra ir^daug šal minių, reikalavo vyriausybės, pati neturinti reikalingų jėgų
1.42
Paskiau oficierai taip ilgai Lietuvos šimtui, auksinų
Lackawanna klonį.
kąs ir jį indorsuojąs.
čiau.
.17
kad ji užimtų visas audimi pagelbėti tokiam padėjimui.
mušė Kaganą kol jis parodė Lenkijos šimtui markių
nės, vestų visę darbą ir pa•

Visos Viešpatijos Turi Prigulėti
Sąjungon
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS

"DRAUGAS"
Etna kasdieną Išskyrus nedėldlenlus.
PRENUMERATOS KAINA:
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE:
Metams
$8.00
Pusei Metų
4,.it>*ft»« 4-Wi
8UV. VALST.
Metama
$0.00
Pusei Metų
.
8.00
Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraaymo dienos
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iftperkant krasoje ar exprese "Money Order" arba Įdedant pinigus 1
registruotą laišką.

» /

.
1

ii

Mitchel Palmer, Suvienytųjų
Valstijų Generalis Prokurato
rius arba Attorney General.
Jis
laikrašti je New York
Times 7 Gruodžio šių metų
atspausdino raštą prieš svetimžemius. Ten jisai sako,
kad iš kiekvieno šimto komu
nistų ir anarchistų šitoje Šalije yra 90 svetimžemių. Jis
taip-gi kaltina neangliškają
spaudą už smarkius straips
nius prieš valdžią ir tvarką.

Pasaulio Politika ir Lietuva.
Iš se«nosios Rusijos kilo daug
tautinių klausimų. Šioje va
landoje viešąją Prancūzijos ir
Europos opiniją labiausiai už
ima Lietuvių tautos klausi
mas. Paryžiuje visi žymesnie
ji politikos ir ) diplomatijos
asmenys su kuriais aš suseinu,
net ir tie, kurie iki šiol buvo
tarsU užipnotizuoti Lenkų ir
Europos rytų klausimams te
matė atsakymų tik per len
kiškus prizmus (trikampius sti
klus), pradeda dabar gyvai
užsiimdinėti Lietuva ir rodyti
jai tikros užuojautos.

nas. Kiekvieno delegato sąži
nė jau rodo aiškiai, kad Lie
tuva veikiai turės užimti vie
tą lygiai su pačiomis didžiau
siomis didelėje laisvų tau<tų
šeimynoje.
Kokia gali būti priežastis,
kacj Prancūzija, Anglija ir
Europa pradeda daug intere
suotis Lietuva? Šiandien aš
norėčiau trumpai pasakyti tik
keletą žodžių, ketindamas vė
liau prie to grįžti ir pridėti
daugiau smulkmenų.
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Vienu Laivu iš Liepojaus į|New Yorką
Jau atsidarė taip ilgai laukiamas tiesioginis kelias iš Liepojaus (Likavos) į K«w Yorką,

Laivakortes (Šifkortfes) Kainuoja $145.00
Mes parduodame laivakortes (šifkortes) B E PERSĖDIMO iš Libavos į Ameriką.
Iki šiol žmonės be patyrimo turėdavo daug neparankumų, bet ciabar Kompanija įsteigė
savo skyrius KAUNE ir LIEPOJUJ. Tas daug pagelbės išgavimui ir užvizavimui
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.

Gera, kad nors ne visi augštieji Suvienytų Valstijų val
Pampiname
"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . dininkai taip varosi prieš mus.
Parandavojame
Notariškus
2334 S. Oakley A ve., Chicago. Edward Hale Bierstadt Gruo
Baksus $2.50
Tel. Roosevelt 7791
džio 13 d. parašė, o 17 dieną
Metams
Lenkija susikompromitavo.
Raštus
pagarsino tame pačiame New
Pirmiausiai tat yra supran
York Times straipsnį, kame
Paryžius ir Lietuva.
tamas dalykas, kad Lietuvai
sako, kad Palmer'is tarsi ser
Ir užrubežinių dalykų ko ant naudos išėjo baisus nugąs liga matančia visa blogą
svetimžemiuose. Bierstadt iš misijose Senate bei Aitstovų smukimas to įtikėjimo, kurį
rodo PaLmerio išvedžiojimų Bute, ir centralėse didžiųjų kitos tautos buvo turėjusios
A. PETRATIS ir S. L FABIONAS Vedėjai
politikos partijų valdybose, ir Lenkijoje. Tas nusmukimas
klaidingumą.
Republikos Ratetije (Cercle ypač paaiškėjo generolui ZePirmiausiai atvažiavusių į
Republicain), kur suseina žy ligowskiui užėmus Vilnių. Nie
šią šalį neangliškai kalbančių
Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakare.
•
miausieji respublikos vyrai, kas neabejoja, nors Varšavos
žmonių negalima kaltinti už
Vakarais: Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.
visur aš stebėdamasis gir valdžia užgina, kad Želigovs
komunizmą
ir anarchizmą
Nedėliomis nuo 9 vai. išryto iki 3 po pietų.
džiu kalbų ir ginčų, karštų kio užpakalije stovi Lenkija.
dėlto, kad rš kiekvieno atkebet kompetentiškų, anie Lietu Tas dorinis Lenkijos susikom
.
A
leivių ^ šimto devyniasdešimt
vos klausimą. Visai nesenai promitavimas dabar daro labai
Nedaug yra Prancūzų su penki yra ištikimi ir naudingi ji buvo nežinoma ir atidėta į daug įtekmės Europos Rytų
ATYDA! ATYDA!
,
prantančių Lietuvos dvasia ir šios šalies gyventojai. Ne-gi šalį, nes Lenkijos ir Rusijos politikoje.
žmonių
Daugelis "Draugo" priete- ••
prijaučiančių jos pastangoms galima devyniolika
Tas klausimas yra užvis la
klausimai buvo ją nustelbę.
MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU
i
išlaikyt savo tautinę laisvę. kaltinti už vieno' prasižengimą
lių
užrašo
dienraštį
"Drau
biausiai svarbus. Aš prie jo
Rinktinių
Paryžiaus
žmo
Tarp tų retų asmenų yra p. tik dėlto, kad visa dvidešimtis
nių vieškambariuose (salio- dar grįšiu plačiai. Kol kas gą" Kalėdų dovanų savo •
užgimę
išmoko
tos
pačios
kal
Rene Vinci, kuris jau senai
nuose) Lietuvos klausimas da kiekvienam aišku, kad visa draugams, pažįstamiems ir I
bos.
pažįsta mųs kalbą, raštus, že
I
bar nuolatai apkalbamas. Aš kas blaško iš nustebusių tautų giminėms Lietuvoje ir čia A- •
mę ir dvasią. Jis nepritaria po
Bierstadt 'as primena Palšneku ne vien apie p-nios Mė- akių tą gražų reginį, kurį bu merike. 0 , Tamista, ar Besu •
Jeigu Jus turite Liberty Bondsus ir norite
litikai norinčiai pavesti mus, meriui, kad šio karo metu
vo jose sau susidariusi Lenki
nard Dorian ir baronienės De
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite
kad vergautume kam nors. svetimžemiai stojo į karuomeja, tat visa parodo Lietuvą manysi taip padaryti? Jug !
La Caze vieškambarius. Jie
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime
Prancūzijos politiką jis su nę neblogiau
už čiagimius
tikroje jos šviesoje ir atsa "Draugas" teisingai rūpinasi •
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu
pranta geriau negu mes galė ir pirko paskolos bonus iš dvi labai augštai gerbdavo kančioje perspektyvoje stato tarnauti Lietuvių visuomenei, II
tume suprasti.
Prancūzijos paskutinųjų. Mums perdaug didį Lietuvos patrijotą Gabrį, Lietuviškos Valstybės klausi
nežiūrint visų kliūčių, kokių
reikšmė pasaulio politikoje y- vietos užimtų atkartoti visas kuris Prancūzų akyse atstova mą, nors Varšavos valdžia iki
ra taip didelė ir jos įtekmė skaitlines. Bierstadt'as pripa vo Lietuvą. Todėl rinktinė pat paskutiniam laikui užsis jis turi iš visų pusių.
35 South Dearborn Str.,
Chicago, Illinois. g .
''Draugo" Adm.
mųs neprigulmybės kliūtims žįsta, kad Amerikos karuome- Paryžiaus draugija suseinanti pyrusi vertė Lietuvą į Lenki
I
prašalinti gali būti taip pa nėje 1917 ir 1918 metais tar į tųdviejų kilnių moterų vieš jos pridėČką. Galų gale Lietu
sekminga, kad vjsi tėvynės navo trisdešimts penki tuks- kambarius, nuo pasaulinio ka va, taip sakant automatiškai
ypač
Taikos
ateitį mylintieji Lietuviai tu stančiai Lietuvių vyrų, kad ro pradžios,
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šiais pastaraisiais laikais pa
Konferencijos
metu,
rodyda
ri gražiuoju tartis su tais Lietuviai vienos ketvirtosios
traukė prie savęs didžiųjų Eu
1900 8. Halsted Str.
vo
daug
veiklios
ir
pasekmin
Prancūzais, su kuriais tik ga paskolos išpirko už dvyliką
ropos viešpatijų opiniją, suim
Tel Oanal S U S
lima. Žinodami nepaprastas p. milijonų dolierių. Valdiškų gos simpatijos Lietuvių tautai dama te pagarbą ir įtikėjimą,
Valandos: 10 ryto iki •
R. Vinci ypatybes mes drįsta surašų daviniai parodo, kad ir jos tikslams. Dabar net gry kurių Lenkija prastojo.
Gyvenimas
•
nai
pasauliniai
salionai
kaip
f
2811 W. ftSrd Str.
me ištarti, kad negalinie savo Lietuvių Amerikoje yra ma
Tel Prospect 1411.
N
skaitytojų džiaugsmingiau pa žiau negu mes sakome. Skai ponios Barband, jau rengia Ko pasaulis tikisi iš Lietuvos.
•
sveikinti Naujais Metais, kaip tant, kad mųs yra pusė mili Sausio mėnesiui didelę artistiir jo skyriai
Yra dar ir kit6 priežastis
pranešdami, kad p. Vinci ra jono, tai išeina, kad vienos nę^ir literatui* šventę Lietu- ^ ^ ^ i n t e r e s a v i m o Lietu
Panevėžyj
Šiauliuos
r Vilniuj
sinės i ''Draugą" straipsnių ketvirtosios tik paskolos kiek vai.
J. P . WAITCHES
| Liepojuj
Klaipėdoj
Marijampolėj
Virbalyje
vos dalykais*ne vien diploma
apie. Lietuvą išliedamas pa vienas pirkome už 24 dolieLAWYER
\ kogreiČiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGENTautų Sąjunga ir Lietuva. tijos rastinėse, bet ir plačioje
LIETUVIS
ADVOKATAS
žangiųjų teisybę mylinčiųjų rius. Jeigu iš pusės milijono
1 T U B 4 NEWABKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi8 lkl 11, vak. « iki 9
Dabar ne vien Prancūzai Prancūzijos bei Europos pub •Vai. rytais
Prancūzų pažiūras į mūsų tė gyventojų susidaro 35 tūks
Nedėliomis 11 lkl 1.
likoje. Viešoji opinija su
nigus L. P. P . Bankan. Ten gausi
A ve. Chicago, I U A |
vynę. Apie patį p. R. Vinci tančiai kareivių, tai jau reiš rūpinasi Lietuvos klausimu. pranta paskutinių keleto mė 4509 S. Ashland
Phone Yards 1068
\ '7% padėjus 2 metams
Aš
buvau
Genevoje,
kur
daly
mes nieko nepasakome ir ne kia, kad į karuomenę liko ne5%
"
1
"
nesių reikšmę, ypač Lenkijos
galime, nors turime ką pasa beįstoję vien tik moterys, vai vavau pirmuose Tautų Sąjun atsimetimo Ukrainoje ir Wran
3%
"
neapribnotam laikui
gos . posėdžiuose. Kalbėjausi
» » » • » • » • • » i » » » » mJ i E
kyti. Bet mūsų gentkartės vai kai, seniai ir ligoniai.
E Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidėsu delegatais ir su viso pasau gelio žlugimo. Dabar jau len
Phone Canal 267
kai, gal, minės jo vardą besi
= jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas
Palmeris kaltina aieangliš- lio laikraštininkais. Neminti- gva suprasti Lietuvos geogra
mokindami Lietuvos atgimi
kuosius laikraščius, o jie tuom- ju, kad perdėsiu sakydamas, finės padėties svarbą Euro
mo istorijos.
tarpu talpina vyriausybės pra kad Lietuvos ir Lenkijos kon pos rytuose ir tą, kad soc-jaLietuvis Gydytojas Ir
| 747 BR0AD STREET,
NEWARK, N. J.
Straipsnis minėja Paryžiaus nešimus išversdami juos į sa fliktas ir klausimas ar Lietu lės Lietuvos žmonių nusista
Chirurgas
1891 So. Halsted Street
vieškambarius. Mes negalime vo kalbas ir duodami jiems va taps priimta kaipo narys į tymas yra aiškiai priešingas
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Valandos:
10
Iki
12
ryto;
1
iki
juos vadinti taip kaip autorius dovanai vietos. Vienas Raudo Tautų Sąjungą visiems rūpė bolševikų komunizmui, kad
l
1
'
,.,'
JI
•-' '
„I.
,
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' , ""
.m
po piet 6 iki 9 vakare.
vadina — salons, nes Ameri nasis Kryžius per svetimkal- jo daugiau negu nusiginklavi jos gyventojai myli savo tėvy
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koje tas žodis gavo visai ne bių laikraščius praplatino vy mas, nors tam tikslui Tautų nę, kad ta mažytė bet galinga
viešpatijėlė gali didelį darbą
gražią reikšmę. Paryžiuje pa riausybės žinių ir pamokini Sąjunga tapo sudaryta.
Tel. Yards 666«
Drover 8448
padaryti neduodama susisiek
rinktieji ir žymesnieji politi mų netoli dviejų milijonų žo
Dr. V. A. SZYMKEVICZ
Ypač Anglai Genevoje rodė
kai, literatai, poetai ir veikėjai džių, įsakmiai kalbant 1,796,ti bolševikams su Vokiečiais.
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir
labai praktingą ir didelį užAkuseras.
suseina vakarais į kokio nors 625.
Visos mųs gaunamosios ži
siinteresavimą Lietuvos klau
8203 S. Halsted St. Chicago.
turtingo asmens namus ir te
Norint žmones erzinti gali simu! Jau agencijos jums pra nios šioje valandoje rodo, kad Valandos: 10—12 iš ryto 1—2 ir
nai rimtai linksmoje draugijo ma taip rašyti kaip A. M. Pal
bolševikai ir Vokiečiai stato 6—8 vakare Ked^, 10—12 19 ryto. S
je mainosi stambiomis minti mer rašo, bet norint kad šios nešė, kad Sir Robert Cecįl Su paskutines jiegas, kad tiktai
rinkime (Assemblee) atsidėjęs
mis. Tat vadinasi salons.
didžios šalies gyventojai ra reikalavo pagarsinti visus do per Lietuvos kūną galėtų pa
Tel. Canal 9222
siduoti vienas kitam rankas.
miai dirbtų savo darbus sutik
kumentus paliečiančius Lietu
Pirkite Kalėdų dovanas (Christmas Preseuts) dabar
Kol bolševikinis pavojus bus,
DR. C. K. CHERRYS
dami tarp savęs, nereikia kal
vos ir Lenkijos konfliktą. Tas
Lietuvis Dentistas
mūsų krautuvė yra pripildyta naujausios mados tavokol jis grūmos civilizuotam
tinti svetimžemių.
augštasis valstybės vyras be2201 West 22-nd & So. Leavltt 6ts.<
pasauliui, tol Lietuvos svarba
rais. Kaipo Deimentų ir aukso žiedu gryno aukso ir
Xors pasaulis nuolat giriasi
Chicago.
abejonės turėjo mintį, kad do
Liaudos 9:20 A. M. to 12 N.
paauksuoti laikrodėlų. lencugėlai,^branzalietai, kolonidabar mylįs ir gerbiąs laisvę SVEIKATOS NURODYMAI. kumentų apgarsinimas išves neliaus didėjus ir Lietuvių
1:00 P. U. to 8:00 P. M.
tauta, jeigu ji supranta savo
bei lygybę, teeiaus mums Lie
ku, spilku ir visokiu sidabrinu dalykų.
aikštėn Lietuvos reikalavimų
uždavinį
sergėti
Europos
civi
(Prisiųsta
iš
Am.
Raud.
Kryžiaus)
tuviams gana tankiai priseina
teisingumą, o kreivą ir veid
K
::
Mūsų tįvorai yra teisingai gvarantuoti ir kaina pi
abejoti apie tų žodžių nuošir Turintieji šaltį ar kosulį, ku mainišką Lenkijos diplomati lizaciją nuo. azijatiškų Lenino Phone Seeley 7430
:
gesne kaip kitur. \
'
DR. L M. FE1NBERG
dumą, kuomet skaudus ypai ris užsisenėjęs nors kiek, arba ją parodys labai blogai sto gaujų, jeigu ji turi drąsos
atkelti sunkų jai tenkantį už Gydo specialiai visokias vyrų ir
lininis smogia į krutinę ar į jaučiantieji silpnėjimą, turi vint.
lytiškas ligas.
davinį, tai ji veikiai galės kaip 2401 moterų
Madison 82., kampas Wes*
nugarą. Rusija mus vadinda kreiptis pas gydytoją. Labai
Kaip našlaitė ilgai nepripa lygi tfu lygiais kalbėti su kito
tern Ave., Chicago.
vo inorodcais, Amerika foreig- pavojinga apsileisti.
žįstama ir perdaug apleidžia mis Europos tautomis, net s a Valandos: 2 — i po piet; 7—9 vak.
neriais.
Spjaudymas visur taip-gi ma Lietuva visų akyse ima pačiomis didžiausiomis ir rei
it
Visokius vadinimus leng daug prisideda platinime įvai kilti visa savo tikra grožybe ir kalauti iš jų pilnos pagarbos pasitarnauti civilizuotam pa
vai pakentė tume, jei prie jų rių ligų. Ligonių spjaudymas jiega ir svarba. Galimas daig- savo laisvei ir savo tautiniam šauliui, kad prie jos kryps vi
neprisidėtų neteisingų apkal privalo būti deginamas.
tas, kad šitoje Tautų Sąjungos individuališkumui.
sų domė. Nors visų Europos
tinimų ir skaudžių grasinimų. Daugelis turinčių pavojingas sesijoje Genevoje dar nebus
Kaip atskiri žmonės taip ir rytų padėtis yra liūdna, nors
Kuomet visokių pančių mums ligas labai prižiūrintieji save jai pripažinta teisė įeiti į Tau tautos tik tada užsipelno kitų Lenkų padarytoji
Vilniaus
f
žada
įvairios
politikierių ir savo sveikatą per kokį laiką tų Sąjungą. Bet tas neįsileidi- pagarbą ir dėkingumą kada perversme yra keista, bet Uiedyglės, teliai tylime mėgdami išvengia didelių ligų.
mas, neturintis nei kokių tei kitoms visuomenės kūno dali tuvos ateitis nekuomet* man
ramybę. Bet pastaruoju laiku
singumo ar patogumo priesžas- ms padaro naudingų pa tarną- neišrodė pilnesnė vilties %ir
%
prieš mųs pakilo ponas Ą. PLATINKITE • DRAUGĄ. 1 ' čių t tegalės būti tiktai laiki- vinių. Lietuva dabar gali taip šviesos.
Rene Vinci:

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

4

J.
J.
D.

Chicago; 111.

Rene Vinci.
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Dr. A. L Yuška
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DR. P. Z. ZALATORIS
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.

M. NARJAUSKAS
1

I

Didelis Kalėdų Išpardavimas [
i

I

P. K. BRUCHAS

3321 S. Halsted St.

\

Chicago, 111
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BRIDGEPORT, CONN.

4.

L. Norbutas
$3.00
J . J . Stankus . ^
2.00
Gruodžio t d. L. L. P . sto
Po 1 dol.: A. Leiiuga, J .
tis buvo surengus prakalbas. Reekauskis, J . Žlibinąs, W.
Kalbėjo p. V. Vaškas, ragin Markauskis, A. Stanevičia, M.
\
damas pirkti L. L. P . bonus. Dunbrauskis, J". Lileika, F .
Prie to rodė ir paveikslus iš Setkauskis, P . Šetkauskis, P .
Galima butų tajp įtaisyti telefoną, kad
Lietuvos. Kadangi dabarti Kuzanas, Dom. Vielavičia, A.
niu laiku pas mus y r a didelė Laučis, F . A. Česnauskis, J .
žmogus sėdėdomats kitoje pusėje kai.bedarbė, t a t mažai parduota Gedminas, J . Bražinskis, Ad.
bario, galėtų savo balsą paleįsti dratu.
paskolos bonų ir nedaug sūdė-. Draugelis, A. Jucius, J . KersNepatogumas su tokiu telefonu butų t a s
ta aukų.
nauskis, St. Yurchis, J . Ker
• kad netiktai kalbėtojo balsas, bet ir ki
Vienok gerėties reikia, kad pa uskas, P . Balčiūnas, P . ČiIŠ LIETUVOS:—Neužmirškite savo mylimųjų tėvynėje! Tegul Kalėdų
loki visoki garsai tuo pačiu laiku pak
randasi Lietuvių, kurie atjau binskis, J . Šetkauskas.
Viso $128.00
čia Lietuvą ir savo aukomis
šventės būna jūsų tėvukams, broliams ir sesutėms iinksmios! Siųskite jiems do
l i ū t i telefonai! — kaip tai tipewriterių
Aukos pasiųstos per Lietu
prisideda prie jos reikalų.
vanas piningais, per: —
traškėjimas, gatvinis užimąs i r kitų kal
vos
Misiją
Lietuvon.
Per
prakalbas
Lietuvos
bos kambaryje.
Taip-gi
paskyrė
3
narius
Šauliams sudėta $36.50.
veikti sykiu su L. L. paskolos
J ų s telefonas skirtas Jūsų išimtinam nau
Aukojo:
dojimuisi. Kalbant pridėjus lupas prie
J . Eidukevičia
$20.00 stotim ir eiti per Lietuvių na
mus
renkant
aukas
ir
par
J . Baltušnikas
5.00
telefono ausies, toli jųs balsas y r a pra
dundant
Paskolos
bonus.
D. Stasiunaitis
2.00
leidžiamas j klausytojo ausį prie ant
J.
Gedminas,
pirm.,
Po 1 dol.: A. Sapiega, J .
ro drato galo.
St.
Jurchis,
rast.
Ragickas, Radzvilas, J . Dulbis, J . Dulbis, P . Duheinė,
CHICAGO TELEPHONE COMPANY
CICERO, II^L.
P. Sagevičienė, S. Pitkunas,
V. Vaitkunskas, A. Kulkaitis
'•
TELEFONAS YARDS 6 0 6 2
Svarbu
visoms
Ciceros
i
r
Chi50c.
•€>©^©^
cagos katalikiškoms
Šimtmetis atgal baltieji žmo
Paskutiniam stoties susirin
Telefaaaa Pullman 8M2
Musų kursas yra pigiausias. Piningai į Lietuvą nueina j 20 dienų. Mūsų čekius išmai
draugijoms.
nės
neišdrįsdavo
pasirodyti
kime nutarta surengti balių
Dr. P. P. ZALLYS
no visur be klapato. J Kauną važiuot piningų atsiimt nereikia, nes piningus pristatome į
artimiausią pačtos stotį.
. t
.-.. \ į .
Haulių naudai.
Lietuvis Dentistas
' Gal da ne visos Chicagos ir Indi jonams ir skelbti sveika
10801 So. Miehlgan Avenue
Sekantis stoties susirinki apielinkės draugijos žino, kad tos nurodvmus. nes keli, kurie
RoMland, Iii.
Kas nori pasidėt piningus į Banką Lietuvoje ant procentą, mes patarnaujame.
VALANDOS: » irto Iki 0 v d o n
mas bus pirmą trečiadienį po Ciceroj gyvuoja 6v. Antano bandė tai daryti, paguldė sa
1. Pullman 844 Ir 8180.
Pas
mųs galima pirkti laivakortės, ir siųsti į Lietuvą baksais chanas ir drapanas sau
vo
galvas.
Bet
šiandien
ne
t
i
k
Naujų Metų.
pa r. benas ir orkestrą. J i s piigiai. Už pristatymą mes pilnai gvarantuojame, nes kiekvieną siuntinj įšiuriname nuog ugnies,
ką
gerbiami,
bet
i
r
reikalauja
vandens ir vagių.
Presos Komisijos narys,
klauso ir prie A. L. R. K. Fe
mi šie mokytojai. I r tame pa
A. Sapiega.
deracijos 12 skyrio.
T e l e f o n u BooIeraMI »t*i
Šj Bendrovė kviečia visus kad pirktu jos akcijas (šėrus) ir dalintųsi pelnu. Šerai kai
sitarnavome Amerikos Raudo
Tat visos draugijos, pri
nuoja po $6.00. Kas ankščiau prisidės prie mųs tas daugiau pelnys.
nasis Kryžius turi nemažai
BENTLEYVILLE. PA.
Kurie važiuoja j Lietuvą, mes parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus ge
klausančias prie Federacijos
progų.
rai ir greitai.
'm&mfaL*A
neturėtų pamiršti savųjų. Pri
DENTISTAS ,
Kosėjant
n
r
čiaudėjant
visa
Visose kolonijose Lietuviai siėjus reikalui a r tai ren
M31 South Halsted Street
aukoja savo tėvynei. Nepasi giant pasilinksminimus, ar da reikia užimti burną a r tai Valandos: 9 — U A. M.
]
1—6; 7—8 P. M.
lieka užpakalyje ir Bentleyvil- balius, ar kitką prašomos ne nosine a r ranka, ir reikalauti,
1 iečiai. Dar-gi net pralenkė sikreipti į kokius svetimtau kad ir mūsų draugai tai]) da
Musy ofisai yra įsteigti šiuose miestuose:
Turime kelis šimtus savo agentų
—
ir daug didesnos kolonijas. čius, kurie kartais ir perdaug rytų.
Boston 27, Mass. (414 W. Rroadvvay)
įvairiuose Amerikos miestuose.
Nors nei vienas neprivalo su
Linksma matyti tokius tėvv- paima, taip kad ir draugijai
nome Orn
urnce Lietuvoje mūsų skyriai randasi šiuose
S. U. LACHAW1CZ
Home
džiova
sergančiu
perdaug
JLIETUVrs GRABORIUS
nainius, kurie savo skatiku mažai pelno lieka.
Chicago, UL (3249 So. Halsted Str.)
[Patarnauju laidotuvėse kopigiausla. 1U!-|
miestuose:—Kaune (Laisves alėja No.
draugauti, ypatingai miegoti, Įkalė meldžiu atala&uktt, o mano dari
šelpia įiietuyjiis v kovojančius
VVuWBarre, Pa. (300 Savoy
ILusice užganėdinti.
Visos katalikiškos draugijos
bet saugus džiovininkas visai [ 2 3 1 4 XV. 2 S r d P I .
C h i c a g o , 111.1
už tėvynės laisvę.
Theatre Bldg.) 70), Vaniuj (Didžioji gatvė 73), Ma- ]
turėtų žinoti ir privalėtų imti
Tel.
Ganai
S
l
f
t
žeikiuose, Panavežyje, Skuode, Liepojoj,
Atsiranda ir išgamų, kurie tikrus Lietuvius muzikantus, nepavojingas.
Ncw York City, N. Y.
atsisako gelbėti Lietuvą. Tai beveik va pusę tiek kiek
(498 Washington Str.) Vabalninkuose, Šiauliuose ir Mauručioj e.
Lenkų bemai, kuriems neturė reikia mokėti svetimtaučiams
Tel. Harrison 6688
Dr.
L
L
MAKARAS
tų būti vietos Lietuvoje.
arba ir kai-kuriems Lietu
DR. L C. BORLAND
Lietuvjrs Gydytojas Ir Chirurgas
Per prakalbas p. Krušinsko viams, katrie dar nepriklauso
208
S. Stote 8tr.
Kanip. Adams
Oflaaa 1090O So. Michigan A v c ,
Valand.: 1 iki 4 po piet. Nedel. 10
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po
aukų surinkta $210.00: po na orie A. L. R. K. Federacijos.
vai. iki 12 dieną.
piet, 6:30 iki 8:20 vakare.
Lietuvis perkalbėtojas
mus $25.00; Lietuvos LiuosyR e* i danei ja: 10588 Perry Avs..
Reikale muzikantų
visos
\\\\»J3^
Sefed.—6
iki 8 vak. Ned. 10 iki 12
Tel.
Pullman
842
^ . . • . • . . . . . . . . . ^ į , • » • •
» m į
bės Sargai aukojo $21.00, Lie Lietuvių draugijos prašomos
LIETUVIS
tuvos Vyčiai $9.00, Viso $265. kreiptis į savuosius. Mes pa
Į
-W-±U
G Y D Y T O J A S LR C H I R U R G A S
Pinigai pasiųstr T. F . Vitarnausime geriau ir pigiaus
Oflaaa ir Gyvenimo vista
IIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIUII
8862
South Halsted Street
Dr.
0
.
VAITUSH,
0
.
D.
Ręski. 1188 Lndependence Blvd.
siem aukojusiems tariama šir kaip kiti.
Amt vtriaua Unireraal Stata Baak
Laikrodžiai, laikrodelėj, žiedai
deimantai
ir kitokie
dajktaį
LIETI VIS AKIŲ 8FBCIALISTAH
Telefonas Van Buren 884
Valandos nuo 10 Iki 12 ryte; nuo
parduodame
nebrangiau
kaip
ir
kitur
už
tavora
užtikriname.
Tai
dingas ačiū.
Reikale muzikos kreipkitės
Palengvins vlsy akių
2
iki
4
po
pietų;
nuo
7
iki
8
Tak.
some
laikrodžius
ir
laikrodėlius,
dirbame
žiedus
ir
draugijoms
tempimą
KUM y r a
Aukojo:
priežastimi s k a u d ė 
Nedėliomis nuo 10 iki 3.
ženklelius už prieinamos prekes.
laišku a r asmeniai į L. Krikš
j i m o galvos, svaigu
Telefonaa
Tardą
S6M
*
>
CHARLES K. KINDERLS
lio, aptemimo, n e r $25.00 čiūną, 1420 So. 48th Ct. Cice
Kun. J . Misius
votuma. skaudančius
Laikrodiniu kas
Rusas
Gydytojas
Ir
Chirurgas
ir užsidegusius karščiu akių kreivo* akys,
4812
South
Ashland
Ave.
Telefonas Boule^ard
? « a r d 3888
Stanys Kuksinavičius . 20.00 ro. 111.
k a t e r a k t o , nemiegio; n e t i k r a s a k i s indedam,
SpecJjalistas Moteriškų, Vyriško
Daroma egzaminas lektra p a r o d a n t i s m a 
Vaikų ir Tisų chroniškų Ilgų
2^.00
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
Klem. Radžianskis .,
gai, toli ir eiti m a t a n t i e m s pagclbsta. Ser
VALANDOS:
ryto 2 — * p o
15.00 INDIJONAI IR SVEIKATA. gėkite savo regėjimo ir vaikus #inančlus pietų, 7—8 vak. 10—11
V. Stanulonis
Nedėliomis 10—18 d.
mokyklon. Valandos: n u o 12 iki % vakaro.
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po piety.
Ofisas 8884 So. Halsted SL, Ohlcago
J. Ambrozas
16.00
Telefonas Drover 8888
y
Prakukuoja 88 matai
Po 10 dol.: J . Kižis, J . Mic (Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 1553 W. 47 St. i r Ashland Av. llllllllllllllllllllllllllllllillllllillilllllllll
Ofisas 8148 So. Morgan St.
Telefoną* Drover 9600.
-.
Laikai žymiai mainosi, su
Kertė 82-ro St.,
Chicago, UL
kus, K. Grigas, K. Daminaus• Visuomet turėk omenyje, kad mūsų nauja krautuvė pri
SPECIJALISTAS
kas, S. Varnelis, M. Krikščiū laikais ir žmonės, NeperdauMoteriškų. Vyriškų, taipgi chro
uiiiiNiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
pildyta puikiausių deimantinių žiedų, auksinių ir paauk
nienė, M. Gramas, F . Margya- giausia metų atgal, kada pul
nišku ligų. (
Phone BoulcTard 481
suotų laikrodėlių, karolių ir šiaip auksinių papuošalų.
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto
kai Indijonų susirinkdavo pra
vičius.
iki S po pietų, nuo 6 iki 8 valan
Galėsite pasirinkti tą, ko Tamsta geidi del savo gerbia
leisti
dieną
a
r
pusdienį,
tiks
dą vakare.
Po 5 dol.: K. Bačkus, A.
mųjų draugų ir mylimųjų. Turime gramafonų, rekordų,
Nedėliomis nuo t iki 1 po p i e t
Sviatas, P . Kundrotas, J . lu to susirinkimo visada būda
I
rožančių, kryželių ir kitų religijinių dalykų.
Telefonas Yards 887
vo
ar
tai
mirtis
ko
nors,
a
r
tai
Specijales Columbia E 2 GrafaKvolita, T. Zatavečkas.
Jei Tamsta reikalauji gero tavoro ir ge
:
nola su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2
Po 2 dol.: P . Stalevičius, A. jo užmušimas. Pagal aprašy
ro patarnavimo, tai atsilankyk pas mus.
:
Gral'pnola
BU 12 rekordų
$56.50.
Raulinaitis, L. Daminauskienė, tas apysakas, paprastai balto
Linksmiausių Kalėdų Visiems.
A. P E T R A T I S
& FABIJONAS
I
O. Stulgienė, J . Miemikas, J . žmogaus a r tai deginimas ant
Cash a r ant išinokesčio. Naujausi lietu
A* PETRATIS & C0.
Karsokas, O. Rasulienė, V. laužo, a r jos pakaušio lupimas
viški rekordai
Mortgage Bank
būdavo priežastim šaukiamo
Zatavačkas, P. Barisa,
Dideliame pasirinkime auksi
REAL ESTATE— INSURANCE
LAIKRODININKAS
Po 1 dol.: V. Markevičius, susirinkimo.
niai laikrodžiai, deimontai, žieEuropean American Bureau
Bet šiomis dienomis dalykai
3327 So. Halsted St.,
Chicago, UL
[ dai ir kiti auksinai dalykai.
Siunčia Pinigus, Parduoda
Ig, Navickas, M. Vilkelis, P .
Laivokortes
Ambrazas, P . Bau|a, C. Rau visai kitokio krypsnio. MinneNOTABJJTJ8AS
453 So. Ashland Avenue
808 W. SSUi S T .
Chioago, liL
linaitis, B. (Irigienė, M. Sta- soto valstijoj, kada susirenka
^
•
Chicago,
111.
Telephone
Bonlevard
811
Ind.,
t
a
i
j
a
u
visai
kitokiais
nuolionienė, J . Radžianskis
llllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliuilllllllllllllllllllllllllllllll
(vaikas), A. Yakubauskas, J . tikslais. Vietoj mirties a r už
J. Ambrazas, M. Arnbrazienė, mušimo, susirinkimai yra šau- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimi
Tel. Drover 7042
Mes turime dideliame pasirinkime, dei
M. Mazetienė, A. Balezentis r kiami paskaitų, nurodymo a r
:
mantų, laikrodžių ir kitokių graznų. MBS
M. Zatavečkienė, J . Yakubaus- pamokinimo sveikatos tikslui.
parduodame už žemesne kaina užtat, kad
r r tai iš jų pat tarpo ir jų kal
kis.
Tėvynainis.
LIETUVIS
DENTISTAS
mes perkame dideliuose lotuose. Antįra,
"N.
Valandos r nuo t ryto iki 9 vak.
boj šitie pamokinimai yra su
kad mes importuojame (deimantus) iš Eu
Seredomis nuo 4 lig 2 vakare
teikiami.
Tarpe
Indijonų
ran
ropos, užtat mes ir parduodame pigiau ne
4712 SO. ASHLAND AVENUE
ROSELAND ILL
gu kokia kita krautuvė Ohicagoj.
arti
47-tos
Gatvės
dasi daug džiovininkų, todėl
JUSU PINIG
Mes taip-pat turime pilna
/ Šv. Petro ir Povilo dr-ja lai Amerikos Raudonasis Kry
me
pasirinkime
Columbia!
Talking Mašinų ir Rekordų.
kė
mėnesinį
susirinkimą žius, kiek galint, mokina ir
Mūsų mašinų kainos nuo
Užtat kad mes visuomet geriausia patarnaujame savo
Gruodžio 12 d. Tarp kitko nurodo jiems, kaip ne tik iš
$50 iki $275.
^Tel^ Randjolph 2888
kostumieriams. Gali būti užtikrintas kuomet atsilankysi pas
Dabar tai geriausia proga
vienbalsiai nutarta iš iždo vengti, bet ir prižiūrėti i r 'pa
nusipirkti,
y
A,
A.
SLAKIS
mus. Mųsų gi-yno aukso graznos, laikrodini ir |iein^)ntai ran
v
ii
Linksmų
'
Kalėdų
ir
Naujų Metu. iMt
Lietuvos šauliams paaukoti neigti su ligoniais. Senasis jų
ADVOKATAS
dasi
dideliame
pasirinkime
ir
už
labai
prieinajuas
kainas.
Ofisas vidunmiestyj
Hankan Jewelry & Crraphophone Co., Inc.
$100.00 ir kad kiekvienas na vadas " T w o H a w k s " y r a la
/
;
ASSOCIATION BLDG.
4
5
2
5
S#
2209 West 22nd Street.
Arti Leavitt
18 So. La Šalie St.
rys tam tikslui paaukotų ne bai geras įrankiu -Amerikos
TACrrVC
Ashland Avenue
M<**
pritaikome
aJcbMfis.
Turftne
Colmnb^i
GraphaValandos: i ryto' i k i , 6 po pietų,
J Ų r r J t i I
D
Chicago, Ulinois.
mažiau kaip vieną dol. Susi Raudonajam Kryžiui ir gan
nolao
ir
Rekordu*.
Telefonas
Canaj
5478.
Pabedėliais fki "8 vakare.
idėliomif ofisas uždarytas.
tinkamai
dalykus
perstato.
Nedėliomis
rinkime aukojo:
' • *>» • A *i

Your Exclusive
Telephone

je

oi
it-

J

LITHUANIAN SALES CORP.

1.

(Lietuviu Prakybos Bendrove)

i

K

>

S

Chicago, III.

DR. G. KASPUTIS

:

iš.

3 2 4 9 S. Halsted St.,

I

•

mum

us
je

DR. S. NAIKELIS

m

N- I

Didelis Kalėdinis

PASIRINKIMAS

pi- 3

DR. A. A. ROTH,

lė-

DR. 6. M. GLASER "

S KA^DIN^S

imiiiu.

DOVANOS

•
•
•

Jewelry Music Store

•
•
•
•
•
•

J. YVENCKUS

I

•
•

GERIAUSIAS
UŽ

'

\vS?f3HEŠ

U

l

•

'<

mini

^

fi Dr. C. Z. VezeMs

J
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VISIEMS MŪSŲ DRAUGAMS

/ •

Penktadienis, Gruod. 24, 1920

oHnoam

• —

C. S. P. S. Svetainėje,

ĮVAIRUS VAKARAS

1 1 2 6 W. l S t h St., Netoli Racine A ve.
Pradžia 7 valandą vakare

LIET. VYČiy CHICAGOS APSKRIČIO

Gerbiamieji Vyčiai ir visa jaunuomenė! Nepraleiskite šio vakaro, nes labai bus indomus
vakaras ir puikus programas. Išpildys L. VyčiŲ Ch. Apskr. Choras po vadovyste p. A. Poviaus ir p. J. Balsio, ro programa gries puiki orkestrą iki vėlumai.
Kviečia L Vyčių Chicagos Apskritys.

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

CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

IŠ WEST SIDE.
\

: DIDELIS KONCERTAS:

Visiems Mųs Depozitoriams ir Prieteliams

Rengiamas

Linkime

ŠV. AGNIETĖS CHORO
Lietuviu kooperacija West
Penktadienis. Gruod. 24 d.,
Sidėje jau baigiama tvarkyti,
8v. Adomas ir Jieva.
Prie Nekalto Prasid. šv. P. Parap. Iš Brighton Parko
[statų
projektą*,
po
ilgų
svar
Šeštadienis, Gruod. 25 d.,
Šv KALĖDOS.
stymų, tapo priimtas susirin
kime šeštadieny j, 11 flruodr/io.
=51=H
s
SCHOOL HALL SVETAINĖJ prie 48 ir Honore gatvių
Sekantis susirinkimas bus
šeštad., 18 Gruodžio p. JauksPradžia 7 vai. vak.
Durys bus atidarytos 6 vai. vak.
ei o svet.
Stengkitės visi atsilankyti ant Šio mūsų koncerto, o
Nėra abejones, kad koopera
Šiandie, Kūčių d., "Drau
mew stengsimės užganėdinti kaip galėdami geriau*.
go" Ofisas bus atdaras tiktai cija savo nariams suteiks di
- Po Koncerto bus šokiai.
Kviečia visus, <
delę nauda, nes ji užlaikys ge
iki 2 val^po pietų.
t \
v
šv.
Agnietės
Choras.
riausios rųšies produktus ir
pardavinės žemiausia kaina
Teisėjas Landis Clricagoje
imdama pelno tik tiek, kiek
dar prieš 31 saliunininkn dau
STOCK
.bus reikalinga apmokėjimui
giau išdavė laikinus "injuncnamo raudos ir darbininkų. •
YARDS
•
tions," kad jie paskirtu laiko
Pašaliniems asmenims koope •
STATE
tarpiu saugotusi šiukuoti svai
racijos krautuvėje produktai • DRAUGYSTĖS MOTINOS DIEVO AUŠROS VARTŲ
galus ir šaukiami stotų teis
nebus parduodami, nes tiki •
man pasiteisinti, kodėl nepildo
masi, kad nes iras West Sidėje
sva'igalų prohihicijos įstaty
Lietuviu šeimynos, kuri liktu
Atlas Didžioj Svetainėj
mo.
neįsirašius. Kooperacijos šėrai
1444 Emma St. arti Milvvaukee Ave. ir Noble St.
I
kiekvienam prieinami, nes vos • Pradžia 4 ta vai. po pietų
Įžanga 35c. ypatai.
R. J. Schl^singer, President
i
La Baile gat. tunelyj susi ."50 dol. tekainuoja.
•
3tf=
•
Juozapas Grisius
daužė du valiuojančiu gatveKrautuvės vedėjas užstato
Prašome visus kaip senus taip ir jaunus atsilankyti
.>.^'..
kariu. Du zmogti sužeista. Ne kauciją sulig kapitalo didumo. •
Rapolas Gečius
grieš puikiausius konservatorijos muzike, gražiausius
laimė įvyko del perslidų bėgių.
Visų pramonę kuontroliuos • šokius nepraleiskite progos. Užbaikite linksmai Kalėdas
Juozapas Sedemka
Daug žmonių važiavo. Lai nu'', šeši draugijos išrinktieji di •
• o nesigailėsite.^
Kviečia KOMITETAS.
Agnieška Kušleiko
č
kad susi trenki ums
nebuvo rektoriai draug su valdyba.
Jonas Viscontas
tsmarkus.
Westsidiečiai,
nepamokite
^T
Jonas Mickievicze
ranka
į keletu
desėtkų Pa ieškau savo didžių Antano Ir
/
Po automobilio ratais Jack- žmonių, kurie* pradėjo tų dar Kazimiero Mtkolaičtų, prieš karą gy
venusių Chicagos apielinkėje. Jų gim
<on boulvarde (ties Clinton bų, nes tas daroma visij rtiusų tinę Kėdainių apakrityj, Josvainių
Kunvonių kaimoj. Per ka
Į?at.) žuvo jauna mergina 1- labui. Ateikite sekantis susi- valsčiuje,
LIETUVIS ADVOKATAS
rą ir po karui jokių žinių mes apie
juos
neturime.
Jeigu
kas
žinotų
apie
<anel Robertson, 5618 8o. May rinkiman ir prisidėkite, kurie
Ofisas Didmiesty)
juos, meldžiu pranešti šiuo antrašu:
28
8o. La SaUe Street
^at. Ji buvo išvažiavusi iš na turite gerus norus.
Kazimieras Juodis,
iKambaris 816
Tel. Central 8684
Moksleivis IV kliasos, Pirmoji Kau
mų pirkti eglaitės Kalėdoms.
Valandos: 2 ryto iki 1 po piet
Nenuoramos tvcia atėję nm- no Gimnazija, Laisves Alėja 55, Kau
4iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiitiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiaiiiiiiiafiiiiitiititiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifliiiiiitffLffiiifiiiiiiii| lf || f frfti
1
[Šoferis, kurs ja suvažinėjo, sų darbą trukdyti, bus man nas, Lithuania.
West Sldes Ofisas
I M I W . I S - n d Street
pasprūdo.
i*, 'eškau Leono Milašio, Povylo
dagiai paprašyti apleisti susi
Kerte
Leavitt
St. Tel. Canal 2552
Bajoro ir Antano Kaupšo. Jie gyve^Valandos:
nuo
4 lkl • po piet ir
rinkimų.
na Pittsburghe, Penn. Paeina iš Kau
nuo
7
iki
t vakare
guoernijųs, Raseinių apskr. Jie
Sausio 12 d. Cliicagoje tu \
Narys. no
I SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOfrKURSAS YBA ŽEMAS. DASTATOME PI
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Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
LIETUVIS GYDYTOJAS
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Valst. 40 akrų žemes su budinNedėl. 10 iki 12 lyta.
Res. 2114 W. 42nd Street
. 2814 W. 43rd
kais ir gyvulas yra 7 karves
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Tel. McKinley 4228
IŠ TOWN OF LAKE.
Nuo ryto Iki piet.
melžiamos, vienas teliukas 1
Tel. McKinley 208
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svarbų susirinkimą kotvirfadieny,
reikalingas prie ukes Kaina
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Alumnai malonėsite skaitlingai
4729 So. Aanlanrt Avenue
atsilankyti, nes turime aptarti rinis namas 6 ir 6 kambariai
SpedJaHstas
daug svarbių reikalų jr pakalbėti gazas ir vanos, Brighton par
DilOVU, MOTERŲ Ir VYRŲ LI<
apie busiąmąjj vakarą, kuris įvyk-s ke $7,000.00.
Valandos nuo 10 Iki 12 išryto; nuo
Mirė Gruodžio 22,1920,
Parsiduoda mūrinis namas
Sausio 1 6d., 1921 nv. Setiool Hali
2 lkl B po pietų; nuo 7 lkl 2:22
paė£o iš Jovaišų kaimo
svetainėje.
ant 2 lubų 4 ir 5 kambarei
vakarą Nedėliomls 12 iki 1.
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Pašvyntinio parap. Žiemė
Telefonas Drexel 2880
Tai-gi, neužmirškite ir nesive- geroj vietoj tik už $4,500.00.
lio valsčiaus. Panevėžio
luokite.
Aš turiu ir daugiaus farmų
Apskričio Kauno Red.
Musų krautuvė—viena 11 didžiausių Chicagoje
Valdyba, ant pardavimų ir po kitas
Parduodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
laidotuvės bus panedėValstijos. Del platesnių žinių
Mašinėlių laiSkamu drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
U Gruodžio 27, 1920 iš
kreipkitės į mano offisą.
NUO $50 IKI $100
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, fliubiŠv.
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Į SAVAITC.
G- PETKUS
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų isdirŠv. Kazimiero kapinės.
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ADVOKATAS
Kiekvienas gali užsidirbti.
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
*
Ofisas DidmiestyJ:
Real Estate
Kūnas randasi po num.
bame visokius ženklas draugystėms, taisome laikrodžius ir
Nereikia nei mokslo nei prity
29 South La SaUe Street
Loans & Fire
4600 So. Marshfield Ave.
muzikališkus instrumentus atsakančiai
Kambarls 824
rimo. Jeigu nenori, kad kitas
Giminės
ir
pažįstami
Insurance
|
Telefonas: Central 8820
ant tavęs bosautų, tai kreipkis
kviečiami
dalyvauti
laido
3402
prie mus, o liksi biznierium.
tuvėse.
4632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, LLL.
• V a k a r e , 812 W. 33rd St.
S. Halsted St.
8TRUPAS and CO.
Domicėle Sarkienė.
Telefonas: Yards 4881
Telefonas: DBOVEB 7809
90-92 Ferry St., Newark, N. J.
Chicago, 111.

Ned. Gruodžio 2 6 d. 1920
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PAUL P. BALTUTIS and CO.
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DR. CHARLES SEGAL
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