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Annunzio Atsisakė 
I nuo Fiume Valdžios
Vedamos Tarybos; Taika 

Netolima
BOLŠEVIKAI MĖGINA 

PRISIVILIOTI VOKIEČIUS
MOKSLININKUS. *

Žada jiems užtektinai maisto 
ir geras algas. '

METAI-VOL. V. No. 306

BOLŠEVIKAI IŠNAUJOI- 
MA NERIMAUTI,

EUTĘĄUKIAMA KARUO
MENĖ Į STRATEGI

NES VIETAS.

Apie tai gauta žinių užrube- 
žinių reikalų ofise.

NAUJAUSIOJ ŽINIOS.
RYMAS. — D’Annunzio pas 

kelbė prokliamaci/ą. jog ne 
verta mirti dėl Fiume. Savo 
kareivius paliuosavo nuo pri- 
siegos ir patsai Jėktuvu aplei
do miestą Fiume.

CALIFORNIA PĄKILB 
PRIEŠ VISUS SVETIMŠA

LIŪS.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

lIS EINA VISOS LA
KŪNO PASTANGOS.

’ertraukUs militariuis vei
kimas.

Fiume, G r. 30. — Gabriele 
d’Ajinunzio vakar atsisakė 
nuo visokios valdžios Fiume 
mieste. Valdžią pavedė miesto 
piliečių tarybai. ✓

" Lakūnas d’Annunzio su■ ’ i . '/.A; ’ ”*•
8,000 Italų kareivių užėmė
Fiume miestą Rugsėjo 1.2,

. 1919 m., kuomet už miestą
vedė ginčus Italija su Ju
goslavija. Šįmet Italija ^su
Jugoslavija padarė z taiką 
mieste Rapallo. Taikos su
tartimi Fiume miestas pri
pažintas liuosas. Tą sutartį 
atsisakė pripažinti d’Annun
zio. Tad prieš jį pagaliau 
pavartota karuomenė. 

Pertrauktas veikimas.
Italijos gen. Caviglia Fiu- 

mė'miestan pasiuntė savo de
legatus su taikos sąlygomis. 
Tie delegatai knoveikians su
siėjo konferencijon su miesto 
taryba.

Tuo pačiu laiku aplink Fiu
me pertrauktas visoks milita- 
rinis veikimas.

x Kas bus su d’Annunzio.
? ' 'Lakūnas d’Annunzio vakar 

išryto Fhune’s valdžią perda
vė miesto mojorui Riekardo 
Gigante , ir kapitonui ITost 
wentur. Šitiedu su kitais mies
to tarybos nariais 'apsiėmė 
miestą ginti arba taikinties.

Patsai d’Annunzio atsisakė 
maišyties į valdžios reikalus. 
Nežiiua.kw jfš turės apsiver- 
eti.jT

STO TARYBA RŪPI
NASI BEDARBIAIS.

gyventoja:
pažadame

Ohic&goje jų esama daugiau 
100,000. >

Pftstarąjam susirinkime Cbi- 
eagos miesto taryba fiadarė 
rezoliuciją, kurtąja pareikala
vo miesto majoro paskirti ko
misiją ir anai pavesti r u pin
ties bedarbiaujančių žmonių 
likimu. Tuo keliu mieste bus 
susiaurintas visoks piktas, zį- 
\ « i t ųs praaiŽengiinai.

Rezoliucijoje pasakyta, kad 
bedarbių "skaitlius Cbicagoje 
siekiąs virš 100,090. Tad kuo- 
veukinus turi būt pradėti vi-

Berlynas, G r. 30. -4- Rusi
jos bolševikinė valdžia-Vokie
tijon prisiuntė du Rusfh-pro
fesorių — I^iodorovskį ir Ne- 
nienkovą/šituodu čia kalbina 
Vokiečius mokslininkus ke
liauti Rusijon ir tenai Įstoti 
bolševikų valdžios tarnybon.

Žadami pinigai ir maistas.

Tuodu profesorių sako .Vo
kiečiams mokslininkams:

“Nors, musų 
kenčia nikį, mes
jums gana maisto, ir nors mes 
turime neperdaugiausia pini
gų, mes pažadame jums jų už
tektinai. 'Tiktai sutikite su 
musų pąjįiųlymais.’’

Kai-kurie Vokiečiai' profe
soriai sutinka su tuo pasiųly- 
nm. TiJ< stato bolševikams 
sąlygas, kad jų laisvė Rusijo
je nebūtų varžoma, ir kad jie 
liuosai galėtų visuomet susi
siekti su Vokietija.

Paliesti vargo Ir skurdo.

Vokiečiai mokslininkai yra 
reikalingi nuosavai saliui. Bei 
savo šaly jie turi kęsti didį 
vargą ir Skurdą.

Ve kodėl iš jų daugelis ap- 
sima keliauti Sovietijon, kur, 
rasi, rastų geresnį ir tinka
mesnį pragyvenimą.

ATNAUJINTOS RYGOJE 
TARYBOS.

Ryga, G r. 4). — Po Kalėdų 
čia ir vėl atnaujintos bolše- 
vikų-Lenkų taikos tarybos. 
Kuomet šventėms tarybos bu
vo pertrauktos, buvo paskelb
ta, kad bolševikai visai per
traukę darybas. Bet tas netie-

r —i-sa. \

Paryžius, G r. 30. — (Rašo 
angį. laikr. koresp.). — ko- 
vielinė Rusija išnaujo grūmo
ja briauties į vakarus, anot 
gąutų slaptų informacijų Pfan 
cužų užrubežiinių reikalų ofi
są iš Pabaltijos valstijų,- Len
kijos, ^Armėnijos ir Kaukazo.

Prancūzų užrubežinių reika
lų ofise pakilęs nerimavimas 

{gavus žinių apie koncentravi
mą skaitlingos bolševikų ka
ruomenės. Minsko šone strate
ginėse vietose, Estijos, Latvi
jos ir Lenkijos parubežiais ir 
Kamenec-Podokko plotuose. 
Bolševikai grūmoja Vadavai 
iš pietii šono. ir pačiai Rumu
nijai. . r
Kaukazas pakeičiamas raudo

nuoju.

Kuone visas Kaukazas sis- 
teinatiniai bolševikų apsupa
mas ir atskiriamas nuo susi
siekimo su išlaukiniu pasau
liu. Kuomet talkininkai Kau
kazą visai apleido, bolševikai 
šiandie jau beveik baigia jį 
sovietini i.
''Šiandie Alexandropoly seka 
konferencija pašos KiazimKa- 
rabekia, kurs reprezentuoja 
Armėniją, su bolševikų komi
saru /Legrand. Tos 'konferen
cijos tikslas subolševikinti vi
są Kaukazą ir sovietizmo ,do- 
ktrinas perkelti Persijon. 

Bolševikai Latvijoje?

Apie 50,000 bolševikų ka
ruomenės, anot žinių, jau per
ėjusi Latvijos rūbeliftis. Prie
šakinės sargybos užėmusios 
keletą Latvijos miestų. Lau
kiamas pertraukimas • diplo
matinių santikių Maskvos su

LONDONAS. — Iš Mask 
vos radio telegrama pranešta, 
jog dalis bolševikų armijos 
demobilizuojama. Sakoma, bol
ševikų valdžia koncentruojan- 
ti savo spėkas prie ekonomi
nių safl.es reikalų.

NEW YOjRK. — čia viena, 
me susirinkime vakar kalbė
jo gen. Pershingas, patarda 
mas visoms viešjratijoms su 
siaurinti giųklavimąsi. .Sako, 
gana jau pasaulis pasimokė 
dėl nuolatinio ginklavimosi.

TOURS, Tmcužija. — čia 
Prancūzijos sociįalistų parti
jos suvažiavime ' nubalsuota 
partijai susijungti su Maskvos 
internacijonalu, ty. su bolše-' 
vikais.

CHICAGO. — Su 1921 metų 
pradžia Illinois valstijoje, tai
gi ir dhicagoje, panaikinamos 
visos privatinės bankos. To
kios bankos turi būt inkorpo
ruotos v arba turi visai išnykti.

Washington, G r. 29. — Cali- 
fornijos valstijoje Įstatymu 
uždrausta Japonams įsigyti ko 
kias nors ne jodomas nuosavy
bes. Prieš tai -pakilusi Jafmni- 
jos vyriausybė ir tuo klausi
mu čia vedamos tarybosl

Kad šiaip-taip patenkinti 
Japoniją, Califomijoje suma
nomas prie to prieš.japoninio 
įstatymo priedas, kuriuomi 
norima visiems svetimšaliams 
uždrausti Įsigyti nuosavybes.

SUSTABDĖ RODOMĄ NE
PATINKAMĄ FILMĄ.

Havana, Kubos sala, G r. 29. 
— Karo metu Vokiečiai Belgi
joje nugalabino Anglijos nar
šę (ligonių slaugotoją) Gavelį 
už gelbėjimą Belgų karei
vių. x , •

Krutančių paveikslų kompa
nijos iš to nuotikio padarė fil
mą. Viename teatre čia ta fil
mą buvo rodoma.

Prieš tai pakėlė -protestą 
vietos Vokietijos pasiuntinys. 
Kubos vyriausybė uždraudė 
rodyti tą filmą. K
 -

MEKSIKOJ MIRĖ ISPANI 
JOS PASIUNTIŲYS.

GIRTIEJI BUS BAUDŽIA
MI.

Vilkijos valsčiaus taryba 
(Kauno apskr.) nesenai nuta
rė visus viešai pasirodžiusius 
girtus žmones bausti nuo 25 
ligi 500 auksinų. Surinkti iš 
pabaudų pinigai eis Lietuvos 
Gynimo Komiteto naudai.

ŽEMAIČIŲ VYSKUPAS PIR
KO PASKOLOS. ‘

J. F. Žemaičių vyskupas 
Karevičius pats lankės j Kau
no iždinę ir paskolino nepap
rastai iždo paskolai 6,000 au
ksinų, paimdamas bevardį kvi
tą, *

LENKAI PERKA NUO VO
KIEČIŲ GINKLUS.

Tš Tilžės Kaunan pranešta, 
kad tenai prancūziukai ir len
kiškai kalbą pirkliai atsidan
ginę supirkinėja buvusios Vo7 
kiečių armijos karo medžia
gos likučius, ypač amuniciją. 
Visa tai siunčiama i Pozna- 
nių. Su tais daiktais Poznaniu- 
je ateina kasdien po keletą 
traukinių.

J______________ . \ '
NEDUODA ORDINARUOS.

IŠ VILNIAUS. K

MAJtTENS DEPORTUOJA
MAS IŠ SUV. VALSTIJŲ.

Tad bolševikai sulaiko S. V. 
piliėCius.

Washington, G r. 30. — (Jau
ta ^inių, kad keletas Suv. Val
stijų piliečių iš bolševikų ne
laisvas buvo ųaliuosupti ir 
pasiųsti Rygon. Bet staiga jie 
kelionėje sustabdyti ir išnau-

municipaliai darbai ir jo grąžlnanii -Rusijon, 
įsti'iglii- iiiunicipnlės pneg-
laihlos (nakvynės).

Tai visa turi būt veikiama 
knoveikians. Nes paskui pasi 
rodys por-vėlu. I lomet bedar
bių skaitlius pa lidins.

jonu {tftartn paskiri i
; kurion inei-

Ui,-I - ,

Čia ir kitur Zeligowskio 
darbininkai neapsidirba kraš
to pamoSime plebiscitui. To
dėl jų vietoje greitu laiku 
manoma steigti jųinisterijas.

Kainoms Vilniuje vis au 
gaut, vietinė “valdžia” nuta
rė greitų laiku išleisti įsaky 
mus kovai su spekuliantais. 
Bausmės,sieksiančios 100 tūk
stančių markių ir trijų metų 
kalėjimas.

Vilniaus visuomenė džiaugs
mu ir nusistebėjimu sutiko 
paskyrimų, daktaro filos. St. 
Koscialkowskio į istorijos pro -j 
fesorius Vilniaus universitete.- 
Tai esą didelio mokslo ir re7$ 
to Lenki) tarpt1 objektingumo' 
Lietuvių klausime žmogus. *jj

ZELIGOWSKI IR GUDAI.
/ , - -i

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

LIETUVOS LAISVĖS PAS
KOLOS STOČIŲ KOMI- 

~ TETAMS.
I

(Gauta 29 Gruodžio.Hed Prier.).

PRIMINIMAS. *

Gerbiamieji: ,
Naujiems Metams "besiartinant,

nofirne dar kreipti Tamstų domę 
j sekančius dalykus:

Ryga, nes Latvių karuomenės Atkartotinai patariam ir reė
oficierai vieną bolševikų ko
misarą Ganeckį pasieniuose 
buto suėmę ir išlaikę per 48 
valandas. Maskva pasiuntė 
Rygon aštrų p^ptesSį. Bet 
Latvijos" vyriausybė užsigynė 
to darbo.

Anot žinių, Estijos parube
žiais bolšetikai sutraukia 
skaitlingą rartariją. Minsko 
šonan kns<liėn karuomenė siun 
čiama iš-Krimo.

Grūmoja Rumunijai.

Bolševikai reikalauja Ru
munijos apleisti Besarabiją. 
Kadangi tas reikalavimas ne
pildomas, ir tame fronte/bol- 
ševikai koncentruoja savo 
spėkas.* - i

Tas pat daroma ir Podoli- 
jos apskrityj. Iš ten bolševi
kai gali -pasukti ant Lvovo 
arba ant Rumunijos.

Visame bolševikų fronte 
šiandie smarkiai užšalusios u- 
pės, pelkės ir mažesnieji eže- 

| rai. Tad jiems gera proga ves- 
p«r

• *Tasai bolševikų žygis čia 
aiškinamas tuo, kad kuomet 
bolševikų valdžia patyrė apie 
deportavimą iš Amerikos sa
vo agento Martenso, tnojaus 
sugrąžino Rusijon ppliuosuo- 
jamns Amerikonus.

Šitam atsitikime šios šalies J ti militarinę kampaniją
įjfldemiaBai ir 15 pi vyriausybės veikimas nežino- kokius tris sekančius rnėne-

SIUS.

j
X <

kalaujam, kad instrukcijos. Gruo
džio mėnesio pradžioj išsiuntinė
tos, butų išpildytos pilnai.

2. Metinės darbuotės Raportai 
turi būt sąžiningai surašyti ir 
prisiųsti Lietuvos Misijai, su ki
tais reikalaujamais priedais, jokiu 
bildu nevėliau penktos dienos Sau
sio, 1921 metų.

3. Nauįd-t Šeduvos Misijos ad-t tingus. 
rtsas nuo Naujų Metų Sausio pi r 
moff dienos, 1921 metų, toks bus 
162—31st Street, New York, N. Y 
Atvykstant New Yorkaų, Penn

' Mexico City, G r. 30. — Čia i 
mirė Ispanijos pasiuntinys 
markizas Joaųuin Goųzales y 
Gonzalęs

lieka likviduota. Ne. Stotis kaip 
buvusi pasilieka. Iediniukai tegul 
dar neatsiiina savo užstatų. Sto
čiai prisieis veikti valstybinį dar
bą ir toliau: tai paskolos, tai Lie
tuvos gynimo reikalais. Juk Len
kai rengia naują ataką ant Lie
tuvos. Tylėti ir ilsėtis nebus ga
lima. Permainius stoties valdybos 
adresą, reikia tuoj apie tai pra
nešti Lietuvos Alisijos ofisan.

5.. Aukavusiems po 10 dol. ar 
daugiau “Gynimo Komitetui,” 
“Šauliams”, ir “Lietuvos Raud. 
Kryžiui,*’ yra pagaminti liudy- 
mai, kuriuos galima gauti, prista
čius sąrašus su paskolos stoties 
valdybos parašais arba draugijų 
fr kitų žinomų visuomenės orga
nizacijų, su nurodymu, kada au- 
ka buvo pasiųsta L. Misijos ofi
san.

6. Lietuvos Misija yra išleidu
si dvi knvguti, kurias patariame 
išplatinti kuogreičinusia per lųi-

1) Kun. X" Žilinus —■ “Lietu
vos mbežini,” kaina 50 centų. 
Knygelė yra su Lietuvos žemla- 
piu. Pinigai už ją skiriami Lic-

sylvanijos stotion, lengvai atran- Į tuvoft gynimo reikalui, 
dama Lietuvos Misijos ofisas: 2) Mnj. P. Žadeikio — “Su 
kampas 31 gatvėn ir 7 avenue, Lietuva, ar prie Lenkijos’”. Te- 
“Pcnn Sųudtt Building,” .Sale ’ ,^rn jar Kpaudoje, bet "tuoj iš- 
geležinkelio stoties. AtvykstanV į cįR telpa akyvos žinios dėl Lie- 
(Jrand Central stotį, reikia paini- Į tuvių-Lenkų ginčo. Knygelė ma- 
ti “Subwav Shutlle” iki-“Times jhltĄ'Kaina liuosa. V isi pinigai 
Sųuare,” o čia persėsti ant “Se-'„ž ją skiriami sužeistiems karei- 
venth Avenue Liric,” ir vožiuo-į vjaniH Kauno Karo liogninėje. 
ti iki “Pennsylvania” stoties., Reikalaukite iš^Lieluvos Misijos 

Gyventojams iš Brooklyno ir *ii- <rris«> prieš rengiant prakalbas.
pylinkių patogiausia važiuoti-“ sub 
wny” iki 34 gatvės. *

4. Prisiuntus metinius rapor
tus/ paskolos pinigus ir vtstts nu
rodomus dokuaacųtua, tegul nieks 
nemano, kad stotos nuo to ’ ”

Linkėdami sveikatos linksmu 
Kalėdų ir laimingų Naujų Metų, 
liekame

Su pagarba,

20 Gruodžio, 1920 m.

Juozas PadoJskis iš Sargė- 
nii dvaro (šalo Vilijampolės) 
tarnau,įa šarvuotame traukiny
je. Jis namie-(dvare) paliko 
tėvus, žmoną ir 1 metų kūdi
kį.

Gudų spaudos biuras pranę-1 
ša:

Zeligowskio “valdžia” sa
vo darbuotėj stengės gaut'Gn- 
dų tautinių organizacijų Vil
niuj ir Gardine palankumo. ‘

Tečiau, kiek tenka -phtirti, 
tikrieji Gudai ir jų organiza^ 
ei jos ir Vilniuj |r Gardine mu| 
Zeligowskio griežtai šalinas.

Pav., kai į Zeligowskio “va^ 
džią” dėjos Gudų vardu “Gu^ 
dai” Ivanauskas ir Tara,šked 
vičius, Tautinis Vilniaus 
dų komitetas inteikė Prancū
zų atstovui Reboul pareiškė"

Nuo Velykų, jam išėjus į nią, paminėti žmonės nė- 
karuomenę,.dvarininkas Sas- ra Gudų organizacijų atsto- 
nauskas neduoda prigulinčios vaį jr Gudų gyventojų valios 
sulig įšPJrtymų ordinaruos pa- reiškėjai.
liktai šeimynai. Šeimynos pa 
dėtis sunki.

i —- --------------------
LENKŲ PLĖŠIMAI. ‘

Iš Ukmergės pranešama, 
kad tenai vis dar baugina 
žmones gandai apie aplinkui 
besisukančius Lenkų raitelius, 
ypač dėl jų plėšimų.

Kartais nuo ,karto praplinta 
žinių, kad už 3 ar M viorstų 
esama legijoninkų. Bet tas, 
bendrai imant, nesugadina 
žmonių ūpo.

Visi\persiryžę kuo kas gali 
gelbėti musų narsiąjai karno- 
menei.

SUSIPRANTA LIETU- 
> VIAI. ’ ‘

KUO LENKAI SAUDO.
—--------  "į

Karo gydytojų pranešimais 
Lenkai prieš Lietuvius varto
ja sprogstamąsias švino kul
kas. Tai neleistina kariavimo 
priemonė.

LENKAI ŽANDARAI IR RA 
jŠTININKAI.

Vilniaus ir G.ardin.0 apskri
tyse žandarų ir raštininkų 
vietas ūžimą Lenkai prisiųsti 
iš Lenkijos, daugiausiai iš Po 
zuaniaus ir Galicijos.

GALI PAKILTI STREIKAS 
NEW YORKO UOSTE.

Žeimiai, Kėdainių apskr., 
skaitosi labjaus už kitus, ap- 
lenkintas Lietuvos kampelis. 
Daugybė dvarų, kuriuose gy
vena sulenkėję “bajorai.”Tie 
dažnai paskleidžia žinių apie 
atėjimą Ivenkų.

Pastaruoju laiku čia Lietu
viai ėmė susiprasti. Ypač su
judo jaunimas. įsisteigė pavas 
aviniukų kuopa, krikšČ.-^emok 
ratų partijos skyrius, kuris 
labai užimponavo vietos “Len 
kailis.” Daugelis jų jau mo- 
kbsi Lietuvių kalbos. Nori būt 
Lietuvos pntrijotais.

New York, Gr. 30. — ŠitcnJ
uoste laukiamas didelis dar 
bininkų streikas pradėjus] 
Sausio 1 d., jei darbdaviai ne 
sutiks sų kaikuriais da 1 ininJ 
kų reikalavimais, pažymėtais 
1921 metų" daromoje sutartyje.

ORAS. -*— šiandie ir rytoj 
ražus oras; išdalies debesio- 

LIETU.VGS MISIJA AM. ta; maža atmaina temperai,!

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, 

nant nemažiau $25.000, CMS 
29 buto tokia pagal Merei 
•D ahd Trust Co.:
Anglijos fedingų svan 
PraneuzŲo* šimtai fra 
Italijos Mintai .lirų
.............. .. 1,’Ui toj.

' ■"•t'ivs lųinUu
i.» iikųw SimS

safl.es


Ketvirtadienis, Gruod. 30, 1920

Žodžiai Neatatinka 
mi Darbams.

Hardingas ir Tautų Sąjunga
Tik ką gautos Knyg 

iš Lietuvos
DRAUGAS sumušti. Ji tą ir padarė tarp 1 

1914 ir 1918 m. Nors sunkiai t 
atsėjo, bet galutinai pavyko. 1 

Dabar Amerika stovi iš ei- 1 
lės. Anglija vieną ranką turi > 
įkišusi į taip vadinamąją Tau- 1 
tų Sąjungą Paryžiuje ir Gene- ' 
voje. Toje Sąjungoje Anglija 
turi daugiau negu penkis pirš- < 
tus. Anglijos įtekmė tenai už
tikrinta. Kita Anglijos ranka 
jau renka tas tautas ir vieš
patijas, kurias žlibi Brancuzi- 1 
jos politika neįsileidžia į Tau
tų Sąjungą. Senas laikraštinin
kas Harding’as aiškiai su
pranta tą politiką.

Jis mato, kad Anglija da
bar sumaningai ir pasekmin
gai beveik visur ardo Ameri
kos politišką darbą. Jug iš 
Lietuvos vienu tarpu net 
Raudonasis Amerikos Kryžius 
buvo turėjęs pasitraukti. Iš
manančiam aišku, kad Anglį/ 
ja rengiasi mušti Ameriką a- 
biem kumščiam.

žabangų Sutraukymas.
, J

Amerikos uždavinys yra nu
tverti abi kumšti pirma negu 
jiedvi ims ją mušti. Colby va
žinėją po pibtinę Ameriką ir 
tylomis rūpinasi sudaryti vi
sos Amerikos sąjungą. Tam 
tikslui priseina paaiškinti kai- 
kurias neaiškias dalis iš pre
zidento Monroe taisyklių. Jei
gu p. Colby ir pasisektų suvie
nyti visą pietinę Ameriką, tai 
dar liks kietokas akmenukas 
Meksiką. Kanada, kaipo Ang
lijos dominija, visuomet liks 
prie Anglijos.

Bet sakykim,, kad Colby’ui 
arba jo įpėdiniui pasisektų 
suvienyti didumą respublikų 
Amerikos sausžemėje. Tada 
Anglijai gali pasisekti suvier 
nyti daugumą kitų sausžernių 
ir pakreipti prieš Ameriką. 
Jei taip įvyktų, tai Amerikos 
pražūtis butų neabejotina. 
Anglija juoktųsi atmonijus už 

■ 1776 metus.
Į Šios šalies prezidento užda

vinys yra padaryti, kad tokia
1 nelaimė neįvyktų.

Jis pirmiausiai gali ir turi 
padaryti, kad dvi Anglų kumš
čios pavirstų į vieną. Šiandien 
Tautų Sąjunga pageidauja, 
kad Amerika į ją įstotų. Ame- 

' rika gali pastatyti sąlygą, kat 
5 su ja taptų įleistos visos iki 
1 šiol nepriimtos šalys. Visoms 
1 šalinis suėjus į Tautui Sąjun

gą nebeliktų skirtumo tarp 
priklausančių ir nepriklausan
čių jon. Kitaip sakant, dvi 
kumščios susilietų ir pasidary
tų viena.

1 Ji nebūtų jmvojingesnė už 
abi, nes dabar Anglijai lengva 
šeimyninkauti Tautų Sąjungo
je, kadangi Amerikos toje nė-

1 ra. Dalykai virstų kitaip Anie- 
1 rikai įstojus. Toliaus, Ameri

ka įsisvestų su savim visą 
L’ būrį balsų, kurie per ją butų 

tapę įleisti: Lietuva, Latvija, 
Estonija, Rusija, Vokietija’ir 

>- t. t. Ypač tos tautelės pritar- 
e tų Amerikai, kurioms Angli- 
u jos pantis jau buvo bcužsive- 
>i riąs ant kaklo.
s Amerika šiandien yra taip

||Hfe-.)BtMfooų ISMkyrit.1 rieilėkllenliis. 
HRl nUGNUMEHATOS KAINA:
^RfCAGOJ XXI UŽSIENYJE:

Metams ....................... SS.oo
■.VaM Metų ..............  4.oo

VALST.
••••.••••••••••« 86.uo

51 Otų «••••••••••••• 8.00
ĮĮjfr+ątuneraLa. mokasi iškalno. Lal- 
■ftt* Skaitosi nuo užsirašymo dienos 
Ha nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adrocų visada reikia prisiųsti ir 
■Įnom adresas. Pinigai geriausia slų- 
iMt Ulperkant krasoje ar eiprese "Mo- 
rasy Order” arba įdedant plataus į 

registruotų laiškų.
f “DRAUGAS” PUBL. CO.
2334 8. Oakley Avė., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791

Bažnyčios Istorija (215 puslap.) ............................. 50c.
Ar-gi kalta čia Katalikų Bažnyčia? ..................... 50c.
Dvasiškoji iškalba (Kliu. Dro.^Jauniaus) ..,.........  35c.
Homilijos (pamokslai) Visų metų Sekimui.........$1.50
Sakyklai Vadovas (pamokslai) 3 knygos .........  3.00
Viešosios Šv. Sakramento Adoracijos Vadovėlis . 50c,
Paveikslai žmogaus nusidėjėlio, teisaus ir tobulo 35c, 
Štai Tavo Motina (Geguž. ir Spalio mėn. skaitymai) 25c,
Jėzus musų meilė ........................................................ 25c,
Štai Viešpaties Tarnaitė (Gegužinė) ..................... 20c,
Katalįkų Tikėjimas ir jo priešai ............................. 25c
Apie tikrąjį pamaldumą ........................................ 25c
Ar katalikas gal? Luti socijalistų! ......................... 50c
Dvasiškoji Komunija ................................................ 25c

Vadovas po Rymą 2 knyg......................
Auksinės Varpos (Dainos) ...............
Antano Baranausko (Vyskupo Raštai)
Šeimyninkėms Vadovėlis ...................
Darbininkų klausimas ......................... .
Iš Gyvulių gyvenimo (Labai įdomi) .o Kabinetas

Jau kelintą syk Amerikos 
laikraščiai paerzina skaityto
jus žiniomis apie busimąjį 
Harding’o kabinetą, t. y. apie] 
busimuosius Suvienytų Vals-| 
tijų prezidento sekretorius. 
Nuo sekretorių sąstato parei
na visas šalies krypsnys. Ame
rikos gyventojams jis rupi dėl
to, kad gali padauginti arba 
sumažinti jų gerbūvį. Svetimų 
salią žmonėms tat svarbu, nes 
Amerikos įtaka pasauli j e yra 
taip didelė, kaip dar niekad 
■nebuvus. Bet laikraščių prane
šimai tiktai erzina pasaulio 
lakyvumą, o nenumaldo jo. 
LDar vis nėra tikros žinios koki 
Į^nonės bus artymiausi Har- 
Hįigo. pagelbininkai.
■ Jis ir jie jau, gal, tą ir ži- 
R>, bet plačiai visuomenei pa- 
Rkta tik spėlioti. Busiantiems 
Rkretorianis naudinga tą žino- 
R kokiais dviem mėnesiais 
jpirma laiko, kad galėtų sut- 
IVarkyti savo reikalus prieš 
‘gyvenimo stambią permainą,
ir kad galėtų prisirengti prie 
naujų didžiųjų priedermių.

Bet visuomenei ta žinia pir- 
. ma laiko nėra perlabai rei- 
kMinga. Priešingai, ji galėtų 
tapti kenksminga, nes visoki 
angštų valdininkų išnaudoto
jai rūpinasi juos pasižaboti 
kol jie dar neturi valdžios. 
Tada jie lengviau duodasi bal-

■ noti. .

Hardingas protingai elgiasi. 
Jis žymiausiuosius vyrus kvie
čia pas save pasikalbėti apie 
svarbiuosius tėvynės reikalus. 

[Taip darydamas jis pats tuos 
I reikalus geriau pamato ir pa-Į 
I čius veikėjus geriau pažįsta. 
Illgas keturių mėnesių laikas 
■tarp prezidento išrinkimo ir 
■jo įėjimo valdžion turi blogu- 
■mų, bet jis turi tą gerumą, 
■tad busiančiam prezidentui 
Ralieka. užtektinai laiko pasi- 
Rink+i pagelbininkus.
■•'Laikraščiai turi progos at- 
R&rtoti savo juokus, kuriuos 
finu 1912 metais rašė, kada 
I Wileonas rengė savo kabine- 
I lą. Viena dailidžių rųšis ang- 
I liškai vadinasi cabinetmakers, 
R. y. kabineto darytojai. Ka- 
ĮRangi prezidento sekretorių 

Rvba taipgi vadinasi kabi 
Į|||^L. b,.b l u- patį prezidentą 
jHR:- p:iva«iin:i juokai- Jai 

ralulaU nui.kui . n lai 
: iJiua

tal|- ' l'H'.lkt.:

R ' 1
t na

Rika Irticia-'I

Ponas ir Muzikai (Teatralis veikai.) 
Šventoji Agnietė (Teatralis veikai.)

DRAUGO” KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL’IS

' Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Perkelta ofisų i People Teatrų

1618 W. 47th St. Tel. BouL 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 

▼ak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.
Bes. 2914 W. 43rd Street.

Nuo ryto iki piet.
Tel. McKinley 268

Dr. F.O.Carter
Duokit Okulistui Pritai

kinti Akinius Jūsų Akims

1900 S Halsted Str.
Tel Canal 2118

Valandos: 10 ryto iki 8 vakar* 
Gyvenimas 

2811 W. 6Srd Str.
Tel Prospect 3468.Jūsų nkįs gal reikalauja gy- 

<fyinoL arba pritaikymo akinių 
Kaipo Okulistas galiu duot: 
jums patarimą.

Aukso Filled $4, $5, $6, 7
$8, $9, $10.

f'ysto aukso $6, $7, $8, $9
$10, $11, $12.

Apsibuvęs ant State St. pci 
23 metus. '

Ištaisau žvairumą. Gydau vi
sokias akių ligas. Išpjaunu ton- 
silus.

V, W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas DldmlcstyJ: 

South La Šalie Street. ■ t
Kambaris 824 

Telefonas: Central 6890FRANKLIN O. CARTER 
M. D.

120 So. State St. Vakarais, 812 W. 33rd St,
Telefonas: Yards 4681ANTRAS IR PASKUTINIS 

ATVIRAS LAIŠKAS. Valandos nuo 9 iki S. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1

P-nui Grigaičiui, “Naujienų” 
Redaktoriui.k

Socijalistų laikrašty “Nau
jienose” Tamstos redaguojan
čiose, 289 šių metų numeryje 
“Apžvalgos,” 1. y. pačios 
redakcijoj kontroliuojamame 
skyriuje, Tamsta apšnieižei I

J. P. WA1TCHES fl 
LAWYF,R 1

LIETUVIS ADVOKATAS g
Vai. rytais 8 iki 11. vak. 6 iki 9B 

Nedėliomis 11 iki 1. f
4509 S. Ashland Avc. Chicago, ULB 

Phone Yards 1058

Dr. 0. VAITUSH, 0. D
UETUVIS AKIŲ SPBCTAEISTAS
f-s Palongvins visų akių

z->-****h. tempimų. kas yra 
priežastimi skaudė- KVjJ -J11110 galvos, svaigu-
Ho, aptemimo, ner- 
votumą. skaudančius 

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

f553 W. 47 St. ir Ashland Av.• 1Telefonas Drover 9060. '

Tamsta tenai .parašei, kad 
aš stengiausi suardyti Rock- 
l'orde bendrą Lietuvių demon
straciją prieš Lenkus; ir kad 
aš netiktai nerėmiau jos, liet 
ir mėginau atkalbinėti nuo jos 
savo parapijomis. Vadinasi, 
Tamsta įtarei ii' apkaltinai 
mane prasižengime prieš tan-

LLETUVI8
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oftaan Ir Gyvenimo vieta
• 8252 South Halsted Street
Ant vtrtnns Fniversal State P—Ir 

Valandos nuo 10 iki 12 ryta: nuo 
2 ikt 4 po pietų; nuo 7 iki 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki ‘4. 
Telefonai, Tardo >844Perkėlė savo ofisų po num.

4729 So. Ashland Avenue
SpedJalistM

DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGŲ* *
Valandos nuo 10 iki 12 Iftryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:80 
vakare. Nedėliomis 10 Iki 1. 

Telefonas Drnel 2880

Phone Canal 257Kalbingi,visi tie “apkaltini
mai” neturi jokio pagrindo 
nei pamatot bet yru vien aiš
kiausiu “cicilikiškos doros” 
produktu, ir kadangi dar iki 
šiol aš norėjau mintyti (matyt 
klaidingai), kad Tamsta, ma
ne a|»šmeižęs, nors šiokios-to- 
kios etikos prisilaikyti pano
rėsi, t. y. arba šmeižtą at
šauksi, arba jį trečiųjų teis
me, mano proponnoja mama, 
priparodytj pasistengsi; to
dėl aš savo pirmame “atvira- 

(Pabaiga ant 4 puri.)

dyti Lietuvius, lieti jų krau
ją, grobti Lietuvos miestus, 
savinties svetimas žemes. Tai 
bent “demokratija”!

Ne už tos rųšies demokrati
ją Amerika buvo pakilusi ka- 
ran. Ne už tą prancūzišką de
mokratiją paguldė galvas de
šimtys tūkstančių Amerikos 
jaunų vyrų.

Kai-kurie talkininkai lygiai 
kaip ir karo metu gražiai nu
kalba apie daniokratiją, prisi-
dtaigia tuo pasaulinei t\arkos

simbolu. Bet jų žodžiai šiandie 
neatatinka jų darbams. Vie
naip .jie kalba, kitaip elgiasi. 
Žodžiais visus ragina taikon, 
bet savo darbais palaiko ir 
paremia priespaudą, kruvinų 
imperijalizmą ir tiraniją.

Kodėl jie taip elgiasi? To
dėl, kad jie jaučiasi galingi. 
Tuip jauzdaniiesi jie pamiršta, 
kad iez juos galingesnė yra 
Amžinoji Teisybė — Galybių 
Vmsnats. Turėtų jie tą atsi-

Lietuvis Gydytojo# Ir 
Chirurgas

1821 So. Halsted Street
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 

po piet. 6 iki 9 vakare.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Restd. 1139 Indepcndcnce Blvd. 

Telefonas Van Iluren 294

Drovnr >441Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Speeijalihtas Moterigku, Vyriškų 

— Vaikų Ir visų i hronlAkų Ugrų 
VALANDOS: 19—n ryto 2—8 po 

pietų, 7—8 vak. NedėlIomiB 10—12 d. 
Ofisas 8854 So. Halsted St., Chlca*o 

Telefoną* Drover 9*98 i 
niillUIllltlIIllltlUIllllllllllllllllllitlilIU
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CICERO, ILL. dainų ir gražiai mokėdavo de- 
klemuoti eiles. Paskutinį sykį

leista Juozo Šeirio pavardė. 
Jis aukojo $40,00.

S. C.

Gruotlžio 20 d. Šv. A.ntano 
parap. svetainėje L. I). S. 
49-ta kp. turėjo priešmetinį 
susi rinki mą. Naujon valdybon 
ateinantiems metams išrinkta: 
d v. vad. — kleb. H. Vaičiū
nas, pirm. — P. G arbūzas, 
pag. — L. Krikščiūnas, prot. 
rast. — Alex Kreneius, fin. 
rašt. — Alex Zakaras, ižd. — 
J. Mikolainis, kasos glob. — 
P. Ambrozaitė ir J. Mockus, 
maršalka — J. Brazauskis.

Galima pastebėtų kad nau
jon 1921 m. valdybon pateko 
darbščiausi nariai. Pasitikima 
puikių pasekmių.

Paaiškinimas.

^L^l,). S 49-tyje kuopoje at
sirado kurie, nežinoda
mi aiškiai dalykų arba neno
rėdami sužinoti, skleidžia ne 
tikusias paskalas ir tuomi no
ri pakenkti kuopai ir jos už
siėmimui. Sako, kad sankro
va esant ne kuopos, bet kelių 
asmenų, kad organizacijos 
vardas esąs neteisingai išnau
dojamas kelių narių labui.

PADĖKA.

mačiau jį Lapkr. 20 d. kjebo-i Širdingiausia ačiū tariu vi-
nijoj. Už aukų Šv. Kaz. Vie
nuolynui jis suteikė man do
vanų — Šv. Kazimiero paveik
slų. Tada skundėsi turįs šaltį. 
Lapkr. 20 išvyko j Wilkes 
Barre.

Gruodžio 15 d. bažnytinėje 
svetainėje atvykęs p. Norkū
nai rodė įdomius paveikslus 
iš Lietuvos ir kalbėjo apie 
Prekybos bendrovę. Skyrius 
los b-vės įsikūrė Wilkes Bar- 
rėje, 300 Savoy Bldg.

Gruod. 17 d. čia lankėsi Fil
mų Bendrovė — Račiūnas ir 
Ko. Rodė gražius - krutumus 
paveikslus iš Lietuvos. Matė
me vaizdus Kauno ir Marijam
polės apielinkių. Rodė įvairias 
Lietuvos įstaigas bei inteligen
tijų. Labiausia domėjomės Lie
tuvos karuomene, kuri duoda 
kailiu atėjusiems plėšti Lietu
vos varsaviokams. K. K.

PORT WASHINGTON, WIS

Tos ir tam panašios zaunos s. Lauryno draugija 
gadina kuopos daugiau vei-
kintiems asmenims upa; ypa
tingai tiems, kurie turi dau
giau paskolinę pinigų kuopai 
ir josios labui veikia. -

Gruodžio 20 d. susirinkime 
liko nutarta paaiškinti dalykų 
viešai ir reikalauti, kad nariai 
nežinantieji kam sankrova 
priklauso, lankytųsi į kiekvie
ną susirinkimą. Tuomet jie iš
girstų išduodamus direktorių 
raportus ir sužinotų pilnai ke- 
no yra sankrova. Tuomet mu
sų pačių naudai kenkiančios 
paskalos užsibaigtų.

Nutar. rašt.

RACINE, WIS.

Gruotlžio 31 d. L. L. P. sto- 
ikr'rėngia vakarėlį parapijos 
svetainėje, kuris bus skirtin
gas nuo paprastų vakarėlių. 
Jame dalyvaus stoties dar
buotojai-gi valdyba išduos ra
portą iš visų metų nuveikto 
darbo. Įdomu bus išgirsti, už 
kiek Racino Lietuviai yra 
išpirkų L. P. bonų. Tame va
kare darbą turėsime apvaini
kuoti, nes pasirižę esame savo 
kvotą išlyginti. Tat visi Raci
no--Lietuviai, kurie yra pirkę 
Uonų ir kurie nėra, kviečia- 
'mi z sykiu tame vakare daly
vauti. Bus programa pritai
kinta prie užbaigimo senų ir 
laukimo Naujų Metų. Paskui 
bus šokiai ir įvairus žaidimai.

M. Kasparaitis.

WORCESTER, MASS.

Pilnųjų Blaivininkų metinis 
susirinkimas buvo Gruodžio 
IG d. Išrinkta 1921 metams 
valdyba, kurion inėjo: dvasios
vadovas gerb. kun. J. J. Ja
kaitis, pirm. P. Landžius, vice- 
pirm. p-lė M. Voniukė, prot. 
rašt. J. Svirskus (senas), fin. 
rašt. V. Blavackas, ižd. Izb. 
Ročkienė, iždo glob. A. Ben- 
doraitienė ir A. Mačiuliukė. 
Korespondentas V. Blavuckas.

Gerų pasekmių naujai val
dybai.

Koresp.

KINGST0N, PA.

i valsta-s tavo skilviui yra EATO- 
NIO. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėgluU Viena. Pardundama 
pas visus aptiekorius.

miiiiiiiitiiiiiiHiimiiiiiiiiiiMiiimittiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiimimiiimmmmifiiiiiimn

| Pinigai, Laivakortes Lie
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS.

NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ.

siems, kurie kokiu nors budu 
prisidėjo prie mano pirmų iš
kilmingų šventų Mišių.

Labiausia ačiū gerb. klebo
nui kun. H. J. Vaičiūnui. Nie
kados neužmiršiu jo gerų, įųa- 
lonių širdį ir jo visą pagel-bą, 
kurių jis man suteikė.

Taip-gi ačiū ir gerb. kun. 
F. J. 'Vaitukaičiui. Kaip man 
linksma atsiminti jo malonius 
atsiliepimus į mane ir visų ge,- 
ra, kurių jis man velijo.

Tariu daug ačiū p. Juoz. 
Mockui ir jo žmonai. Nieks 
tiek del manęs nerizikavo, 
nieks tiek daug kartų man 
nepadavė rankos, kiek jie.

Labai daug ačiū seserims
Kazimierietėms, o labiausiai 
gerb. seseriai Cecilijai.

L. R. K. rem. 107 sk. meti
nė auka:

$10.00
S. L. R. K> A. No. 227 kp. 5.00

Po 1 dol.: A. Savicku, A.
Valienė, J. Daukša, J. Petro- 
kas, A. Bargaila, K. Rupšis,
P. Sirusas, V. Parnavarskienė, C1U1 
P. Šukienė, P. Ramanauskienė,
J. Ulinckas, M. Ulinckienė, J. 
Yuška, J. Savickis, P. Šležas,
B. Šaputis, A. Mockus, P. 
Laurinaitis, P. Laurinaitienė,
A. Vitkus, O. Kucienė, P. Kve- 
cis, EI. Kveciukė, K. Kverdu- 
kė, J. Dapkus, Y. Murauskis,
J. Raiponas, M. Zukaitienė,
S. Zukaitis, K. Griškienė, A. 
Zukaitis, K. Oriška, K. Kve
daras, B. Gečis, D. Pamiditis,
M. Patasienė, J. Jokubaus- 
kas, V. Ezerskis, J. Čiplins- 
kas, J. Ezerskienė, R. Butkus,
A. Varašius, B. Trynka, B. 
Jenkunienė, P. Auryla, J. Au- 
rylaitė, M. Aurylienė, S. Va
siliauskis, A. Laurynaitis, S. 
Samalonis, D. Samalonienė, A. 
Samalonaitė, E. Samalonaitė,
-J. Bilius, St. Yenkunas.
Smulkių aukų surinkta $13.90
Viso lalio ................ . $83.90

Stasis Jankūnas.

Negaliu užmiršti nei drau
gijų Šv. Antano parapijos, Ci
cero, 111., kaip va: Vyčių, 
Dievo Motinos Sopulingos, Vi
sų Šventų, Apaštalystės Mal
dos, Saldžiausios Šir. Jėzaus, 
Mot. Sąjungos kp., Šv. Antano 
ir daug kitų. Ačiū labai joms 
visoms už taip didį man pa
tarnavimų.

Širdingai ačiū Šv. Antano 
parapijos giedoriams, labiau
siai vargonininkui p. Laurai-

Ačiu visiems Šv. Antano pa
rapijos mokyklos mokiniams ir 
jų tėveliams. Visi jie nemažai 
prisidėjo prie šių iškilmių.

Tariu taip-gi labai ačiū vi
siems tiems, kurie prisidėjo 
prie asistos per šv. Mišias, 
kaip va: klebonui kun. Vai
čiūnui, kun. Albavičiui, kun. 
Svirskui ir kun. Vaitukaičiui. 
Taipgi, ir klerikams: pp. 
Skrvpkai, Linkui, Damašui ir 
Placheckai labai ačiū.

Ačiū ir-gi visiems svečiams: 
gerb. kun. Kyušui, kun. Ur
bai, kun. Kulikauskui, kun 
Raškauskui ir Čužauskui.Taip 

i ačiū ir kunigams Benedik 
linams: kun. Mitadiui O. S. B
ir kum Pranciškui O. S. B.

Ačiū visiems nuoširdžiai! 
Kun. Ant. Martinkus.

DETROIT, MICH.

T. F. aukotojų surašo, pas
kelbtame Lapkr. 18 d. liko Ap-

ws.s.
WAR SAVING8 STAMPS 

ISSUEI) BY THE 
UNITED STATES 

•RN2GOVERNMENT

TAUTOS FONDO PAJAMŲ BEI IŠLAIDĮ! ATSKAITA.
' (Pabaiga)

Popcra niimcografui, kopijoms, raštinei, atvirutės ............ .. 31.56
Liet. R. Kryž. Rėm. Dr-ja ...................................................... 1256.13
A. Stulginskis, Lietuvos Prezidentas, gynimo reikalams,

548.000 markių ....................................... .............................. 8000.00

Viso ......................................................................................... $11.756.18
Keturių mėnesių išmokėjimai ........................... ..................$21,855.7
1 d. Rugpjūčio ižde buvo likę ................................. $26.137.07
Keturių mėnesių pajamos ..............................................33.195.29

DR. S. BIEŽIS.
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IK CHIRURGAS 
3201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Res. 3114 W. 42nd Street

Tel. McKinley 4988

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Seredomls nuo 4 lig 9 vakare 
4712 SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-tos Gatvės

Tel. Drover 7042

Dir. C. Z. Vezelfls

Parduodame laivakortes 
į Lietuvą ir iš Lietuvos.

Padarome legąliškus do
kumentus, dovernastis, 
įgaliojimo aktus.

Esame registruoti 
vos Atstovybės Washi 
tone.

Parduodame lotus, na
mus, farmas, padaroma 
paskolas ir apdraudžiame 
nuo ugnies.

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas

S PAUL P. BALTUTIS and CO.
| 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, III.
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Puikus Balius I
imiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiimimimiiiiiiiiiimmiiiimmiiiimii ■

Rengiamas
DR JOS RAŽANČAVOS PANŲ IR MOTERŲ

Nedelioj, Sausio-Jan. 2, 1921
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJ 

32i 1 Place ir Auburn Avenue 

Pradžia 6:00 Vai. Vakare. Įžanga 35c.

Visus nuoširdžiai kviečia atsilankyti
RENGĖJOS. =

sitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiii

PRAKALBOS, KONCERTAS ir

BALIUS
Rengia Lietuvių Tautiška Draugija Vienybė. 

I’ĖTNYČIOJ
GRUODŽIO, (December) 31 D. 1920 M.

M. Meldažio Svet., 2242 W. 23rd PI.
Įžanga tik 35e. ir 50c.Prutu.?' 7:30 viii. vakare.

Gerbiami, lietuvių Visuomene! Tesilankykite j musų rengiaiytų. 
vakarą, kur išgirsite naudingą, prakalbą, puikias dainas ir deklema- 
cijas ir kitus pamarginimus. Dainuos AIDO Choras iš Roselando. 
Grajys ant gitaros ir tt. Atsilankiusieji i šj vakarą bus pilnai už
ganėdinti, o kurie neatsilankys, tai gailėsis po laikui.

l’o Koncertui — šokiai prie puikios muzikos.
Vsus kviečia atsilankyti KOMITETAS.

PIRMAS DIDELIS

Maskaradinis Balius
nililltlllilllllHIIIIHUIHHIIIIHIIIIHHIlllllllllHHIIIIHIIHIIUHIIIHIUIIIIIIIIIIIII

Su Dideliomis Dovanomis
------------------------Rengia -

Susivienijimo Liet. Rymo

T

1

Kat. Amerikoje 33 Kuopa
Roseland, III.

Sausio [Jan,] 1 d. 1921 m.
C. Strumil Svet. 158 E. 107-th St.

Kamp. Indiana Avenue
/

Pradžia 6 vai. vak.

Nuoširdžiai Kviečia visus atsilankyti:yu.
KOMITETAS.

Sykiu .............................................................,............. $59,332.36
Nuo įsteigimo T. P. iki 1 d. Gruod. pajam u buvo.......... $476.295.92
Nuo įsteigimo T. Fondo iki 1 d. Gruodžio išmokėta .... 438.819.30

Gruodžio 1 d. lieka .................................................................. $37.476.62
Atsargos kapitalo ....................................................... 8,833.58
Universiteto Fondas ................................................,... 1.033.73 >
Kun. J. Laukaičio Fondas .................. ................. į,.. 10.154.41
Kud. Jėzaus Našlaičių Fondo ...................................... 2,152.62
Liet. Pašto Ženklelių 90% .......................................... 5.006.76
Vajaus, atėmus 5% lėšoms ................................8.045.18
Vajaus, L. L. P. bonų .................................................. t.400.00
Lėšų fonde ............................................................... 1........... 850.30

A. a. kun. P. Serafinas va
žinėdamas Šv. Kaz. Vienuoly
no reikalais pag mus pasakė 

keturis pmnokslus, vieną 
!>&«>:,• Inj Ji.- pa dainuodavo1

Sykiu ............................................................................. $37.476.62
Ir 5000 markių.

K. J. Krušinskas.
Tautos Fondo Sekretorius, s

Telefonas Boulevard 9199

DR. G. KASPUTIS

8-

DENTISTA8
3881 South Halsted Street

Valandos: 9—Ii A. M.
1—5; 7—8 P. M.

•t

A. PETRATIS R. FABIJONAS
A. PETRATIS & C0. 

Mortgage Bank
REAL ERTATB—INSURAN0B

European American Bureau
Siunčia Pinigus, Pardunda 

Ijilvokorlra 
NOTARU UBAS

KO» W. SSth m*. Uhleagro. IU.
Telepbooe

I WATCHES

GERIAUSIAS
už

JUSU PINIGĄ
Sh

Užtat kad mes visuomet geriausia patarnaujame savo 
kostumieriams. Gali būti užtikrintas kuomet atsilankysi pus 
mus. Musiį gryno aukso graznos, laikrodžiai ir deimontai ran
dasi dideliame pasirinkime ir už labai prieinamas kainas.

4525 S. Ashland Avenue 
Chicago, Illinois.

Tiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiimiimjiiiimiiiimmiimiiiiiiiimiiiiiuiiiiiiimi

! JOFFEY’S
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I LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMI

BANKAS
ii

- ir jo skyriai
| Vilniuj Panevėžį Šiauliuos Raseinius
5 Liepojuj Klaipei Marijampolėj Virbalyje

| kogreičiausia išmok| pinigus pasiųstus per savo AGEN 
5 TURĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi- 
5 nigus L. P. P. Bankapsr Ten gausi
= 7% padėjus* hhetams
| • 5% ” ”

3% ” .neapribuotam laikui.
s Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidė- 

• jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas
! i M. NARJAUSKAS
| 747 BROAD STREET, NEWARK. N.

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimii
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RAS iDr. I. L MAKARAS
Lletuvya Gydytojai Ir Gtiirurgaa 
Oflaaa 10900 So. MlchlgM Avė., 
Vai. 10 Iki ti ryta: 1 Iki 4 po 

piet, 8:30 iki 8:80 vakare. 
Residencija: 10588 Perry Ava., 

Tai. Pullman 84t

Tel. Randolph 2898,
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Salia St. 

Valandos: 9 ryto Iki 8 po platų. 
Panadėltaii tkl 8 vakare

Nedėtomis

llllllllllllilIlMIlIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIII
Phone Boulevard 491

N *
Ashland Jewelry Mnsic Store

Specijales Columbia E 2 Grafa-' 
uola su 12 rekordų $126.50. Specijale C 
Grafonola su 12 rekordų $56.1 
Cash ar ant išmokesčio. Naujausi lic 
viski rekordai.

Dkkliame pasiiuJume auksi
niai laikrodžiai, delmontai, žie
dai ir kiti auksinai dalykai.

4537 So. Ashland Avenue 
I Chicago, UI.
TiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiHvii

Užsiprenumeruok “Vytį”
Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė | 

virš 300 įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su “Vyčio” 
9-ju No. išleistu už gegužės 15 d., pradėjome 
tąsias iliustracijas laikraščio skiltysna. Dabar Lietui
iliustracijomis puošime kiekvieną “Vyties” numerį.

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustraeų«.| 
Nė gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiau^ 
kalba ncatvaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija.

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdsc 
žmones, kariuomenę, kitos vaizduoja turiningą Lietuve 
gamtą.

Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jąja — užsieatyl 
“Vytį.” Prenumeratos kaina: Metams $2.50.

“VYČIO” Administracija 
3261 S. Halsted St. Chicago,

ENG L ANDER Ę^/rr-grYTir <ODIMC. > Jfr/.- I Sold ovenadiom by 
ana di---- ‘----*arui daparimueri i

S"-.. , <■fe.. Vrt .,W»

iNI

222 South 9th St., Brooklyp, N. Y.



Ketvirtadieinis, Gferued. J 920 
.'

NEPAVYKO APIPLĖŠTI 
TRAUKINĮ.

Vakaras bus penktadieny,, 31 
d. Urnodžio, 1920 m., .8 vai. 
vokai'©, Aušros Vartų parapi
jos svetainėj©.

Kviečiami nariai, narės ir 
rėmėjai, taipgi ir kurie ne
priguli prie šios draugijos ii 
iš kitų kolonijų Lietuviai, Lie
tuvės atsilankyti ir paremti 
tą vakarą. Programą išpildys 
gabus West Sides artistai*.

Vardu našlaičių, kviečiam 
visus Lietuvius j rengiamą va
karą.

Pelnas eis L. S. našlaičių na
mo naudai. įžanga pigi.

Rengimo komitetas.

C AG 0.1 E
Užpraeitą naktį tarpe Gil

inai ir Kankakee, III., du jau
nu plėšiku įsi kraustė Illinois 
Central geležinkelio traukiniu 
ir apiplėšė vieno Pullmano va
gono visus keliauninkus.

Kiek palaukus abudu buvo 
sugautu šaliniais Kankakee. 
Vienas buvo pašautus ' i r -už 
kelętos valandų mirė. Kitas 
laikomas Kankakee kalėjime.

Pasirodė, kad tai du tikru 
broliu — Jake ir Joe Scott iš 
Grpenville, III. Sakoma, tai 
buvęs pirmas jųdviejų mėgi
nimas plėšimo keliu pasipel
nyti pinigų. _

KOS SYFNTES, lavičis. .L Kaitulis $1.59. Po 
$1.99: J.*" Prane^ičis, .1. Jan
kauskas, A. Janušauskas, V. 
Sinkevičis, P. Martinka, S. 
Kupeiimas, K Alekna, V. f'ir- 
lųdis, V. .Ližėmis, J. Krutke- 
\'ičis, J. Kišimas, T, Penkaus- 
kas, V. CĮioiniekas^Z. Kagen- 
tavičis, J. Rudelis, M. Aiidruš- 
kevičis, J. kalelis, A. Banmi- 
las. Smulkiais $1.90. A'iso 
$101.99,

Be to draugija nutarė skirti 
10 nuoš. nuo Įrengtų^ Jialių 
piknikų ir t. t. Labdaringąja i

Šv. Jurgio Parap. “Kanklių” Choropuei , Gruod. 31 d, 
stirtų; pop. Naujų. Metų Vakare, Sausio 1, 1921

SV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJ
Pradžia 7 valandą vakare

32 ros ir Auburn Avenue
Įžanga 35c. ypatai.
Orkestrą. bus IA pat 

sutikti Nuu.Uis Metu*. 
RENGĖJIAI.

Iš NORTH SIDES

■^iriK^žio 12 d. Moliu,, Ui,-

I
® Aušins Vartų dr ja laikė 
H’iešniėUjij «>usii inkimą, ku 
y ame nutarta 'rautos l’ondan 
išili'-jo- i/įlo paaukoti $59.1)9. 
Po to jimštu, kad tani pačiam 
tifjshvl paaukotų ir nariai, 

•k i atigali. įnešimas pri- 
injtąs ir aukojo: V. Nausėda 

M. Stungis po $4.1)0. A. Mai 
(inkevičius$3.-00. P,, $2JH): A. 

Stumi-, A. Pankauskas, A. 
ipdavičis, J. Kupčiūnas, J. 
•i’kelis, M. K a n-,'Im.1. H. u 

gijRTO^V. .Dpvidaitis, J. Sapi-

Vlsi kus 
Kauno, tai-gi

K.vvffH ant Šio. puikaus pasilinksminimo vakaro. 
Advento galėkite smagiai pasišokti ir linksmai 

Kviečia visus

L. VYČIŲ CHICAGOS APSK 
- VAKARAS. Pinigai Lietuvon jPaskui liko išrinkta nauja 

valdyba 192K m., kurion inėjo: 
pirm. — M. Andruškeviyia 
vice-pirm. — J. Daugirda 
prot. rašt. —- A. Janušauskas 
fin. rašt. -— M. Stungis," ižd.— 
V Nausėda, iždo glob. — V 
Čerbulis, V. Sinkevičis ir J 
Kupčiūnas.

J. Kupčiūnas.

L. V. C. A. Dramos Batelis 
rengėsi atvaidinti “Eglę Žal
čių Karalienė”, 2G d.Gruodžio, 
C. S. P. S. svetainėje, 1126 W. 
18 gat. -Susidėjus daugeliui 
svarbių klinčių, vaidinimas^ a- 
lidėta truputį vėlesniam, lai
kui. B.

SUTIKO SU MAŽESNE UŽ 
MOKESNIMI.

FalI River, Mass., Gr. 30. —
Šešios čia American Federa- 
tion of Textile Operatives li
nijos — apie 35,000 darbinin
kų, susirinkime nutarė pripa
žinti sumažintą užniokesnį už 
darbą/— 21 Ve nuoš.

mus siųsdami pinigus suteiksti saviškiams pagelba į 20 dienų. Musų k ne
pigiau sius. Musų čekius išmaino visoje Lietuvoje be jokio vargo. Į Kauną 
piningų atsiimti nereikia, mes pinigus pristatome į artimiausią pačios stati.

sas yra 
važiuoti

• TVIRAS LAIŠKAS “NAU 
JlENf” REDAKTORIUI. Kas noii pasidėti piningus j Banką Lietuvoje ant procento, mes persiunčiame 

Lietuvon. Pas mus galima pirkti laivakortes, ir siųsti į Lietuvą baksais do^nas ir 
drapanas saugiai ir greitai. Už pristatymą m£s pilnai gvarantuojame, nes kiekvieną 
siuntinį nuo ugnies vandens ir .vagių.

PRANEŠIMAS
(Pabaiga nuo 2 pūsk) y

jSrašbm Tamstos. 
S) gentleman’o, visus 

• man užmetamus prie- 
tautą prasikaltimus timduju 
teisme špriparodvti, apšilimui 

■ \uės” laimi paaukoti nei 
tūkstanti dolieriu, jeigu teis-' 
■nas IptSkrųjįi tame dalyke 
lįianei'apkali imtų. k

■ Bėfi, .jjėja . .š. .! Skau-
Hu^UŽsivi.linu ....! Tamstos 
■įkainuoti nemokėjau. Apsiri 
■m. Taikstą, kaip paprastai 
■•ilikiškai ii- šiame <la!vl;e

IŠ T0WN OF LAKE
Lietuvos Laisvės Bonų Parda

vinėjimo stotis Town of Lake 
praneša visiems, kad pardavinė
jimas Bonų pasibaigia su Gruo
džio 31 d., 1920 m. Visi tie, kat
rie yra pirkę ir pilpai užsimokėję.-, 
o Bonų dar negavę, atsiimkite 
juos. Ii- katrie neužbaigę mokėti, 
užmokėkite ligi Naujų Metų. At
siimti Bonus ir užmokėti trūks
tančios pnigus reikia kreipties 
pas stoties iždininkų Jonų Viskon- 
tų, 4635 So. Wood gat. Stotis bus 
likviduota su Sausio 1 d., 1921 m. 
Visi Bonų pardavėjai turi sugrą
žinti iždininkui knygutes, Bonus, 
ženklelius. Tat reikia padaryti 
pirm Naujų Metų. Nes turime iš
duoti pilna sąskaita Lietuvos Mi
sijai Amerikoje.

Stoties Valdyba.

S. D. LACHAWICZ
LIETUVYS GRABORIUS 

Patarnauju laidotuvėse kopigiausia. Rei
kale meldžiu atsišaukti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI. Chieago, Dl.

Tek Ganai 2129

Gruodžio 5 d. Šv. Antano 
iš Padvos dr-ja laikė priešme- 
tinį susirinkimą, kurife-buvo 
neįpinti skaitlingas. Apsvars
čius bėgančius reikalus, pirm. 
A. Dausinas priminė Lietuvos 
padėti. P-as J. Balnis įnešė, 
kad iš kasos paankoti $50 tė
vynės gynimo reikalams. Ine- ' l ----snnąs paremtas. Be to dar '.ir 
nariai sumetė $35.00.

Aukojo: A. Česna $5.00. Po 
$2.00: A. Macas, XS. Maniška. 
Po $l.GQį,J. Klumbis, A. Bro- 
nušas, vij^EicTus, L. t Irigoravi- 
čia, Jį įBalnis, T. Stelmokas, 
A. Vaitkevičių, Y- Jakuzis, V. 
Braza^kįs, A. Klumbis, J. 
Jespdąih’ia, J. Kundrotas, L. 
Juciuv^VL Dobilas, P. Zonsi- 
tifi, Ak' Mikalauskis, A. Okoc- 

kis, K.-‘ Kliora' R. Jucius, A. 
t^anis, F. Šimkus, A. Dausi
nas, P. Galdikas,/P. Šertvitis, 

Kitos smulkiais. Aukos į- 
teiktos 'Lietuvos (Tinimo Ko
mitetui, kuris pasiųs Lietuvos 
Misijai. | <

Ant galo Išrinkta nauja val
dyba 1921 metams: pirm. — 
A. Dausinas, vice-pirm. — A. 
Macas, prot. rašt. — A. Mika
lauskis, fin. rašt. — p. šertvi- 
tis, ižd. — A. Česna, iždo 'glo
bėjai — A. Jenutavičia ir A. 
Dkockis, Inaršalka — Z. Elz- 
berkis. Rašt.

Lietuvių Prekybos Bendrovė kviečia visus kad pirktai jos akcijas (Serus) ir da
lintųsi pelnų. Šerai kainuoja po $6.00. Kas ankščiau prisidės prie mus tas daugiau 
pelnys.

Kurie važiuoja į Lietuvą mes parūpi name pasportus ir kitus* reikalingu* do 
kumentus gerai ii* greitai. Visais,reikalais kreipkities šiuo adresu:

LIETUVIS ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty]

20 So. La Šalie Street 
Kambaris 816 , Tel. Central '8684 

Valandos: 9 ryto Iki 1 po piet

Lithuanian Sales Corporation
(Lietuvių Prekybos Bendrovė)

3249 S. Halsted St., Tel. Yards 6062 'Chieago, III,
West Sides Ofisas 

2201 W. 22-nd Street 
Kerte Leavitt St. Tel. Canal 2652 
Valandos: nuo 4 Iki 6 po piet Ir 

nuo 7 Iki 9 vakarefamsta neapsėiųei nei į ' pripafodyti, nei jo 
Įtikti, bet užuot to 296-ame 
«ljienų” num., negana 1o 
Briano itzėnfelmo'i’ft^a po 
Hmą atmetei, ir už tibVIur 
■i-visai p išjfi avardžiivai 
Hkei. Tmia i pi ipa/.istiį kad :

■taiijiemi" i .'Jaktoriu^, ži 
■a, nesib‘is i .jokius iė»me- 
Rus ginčus su tuo keiku- 
R” apdovanojęs mane dar 
lis naujais titulais (siųirask 
eiii H tiškos literatūros per- 
li^i: ‘‘rymiškių klebonas... 
asio ubagas... koks begė- 
«... šitaip kunigas pliaiišk'm... 
.saiBiatis... ko .jisai plusta-

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

Laivakortės (Šifkortės) Kainuoja $145.00/
Mes parduodame laivakortes (Šifkortės) BE PERS4DIM0 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 ir užvizavimui 
pasportų kelionei į Ameriką. . , / ’
žmonės kurie pirko laivakortes (šifkortės) per mus jau daug iš tų pasažierių yra at
važiavusių. Nėra abejonės,kad dabar galima bus atvažiuot greičiau.

DR. C. K. CHERRYS
Lietuvis Dentistas

2201 VVest 22-nd & So. Leavitt Sts. 
Chieago.

Valandos ^:30 A. M. to 12 N. 
; 1:00 P. M. to 8:00 P. M.

_ Pranešimas Simano Daukanto 
Skolinimo ir Budavojinio Draugi
jos, Narių'ms.

Šiuome pranešu Simano Daukan 
to Skol. ir Bud. Dr-jos akėijonie- 
riams, kad metinis susirinkimas 
bus ketyerge. Gruodžio 30 d., 
d., 1920 m., 7 vai. vakare, M. 
Meldaž i didžioje svetainėj, 2242- 
44 West 23 place, Chieago, III. Na
riai malonėkite laiku susirinkti.

Su pagarba
- JI e n. Kazanauskan, rašt.

Tel. Harrison 6688.
, DR. L C. BORLAND

200 S. State Str. Kamp. Adams 
Valand.: 1 Iki 4 j>o piet. Nedel. 10 
vai. iki 12 dieną.

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

TelefMUM Pullman 88«i
Dr. P. P. ZALLYS :

Lietuvis Dentistas ;
10801 So. Mlchigan Avenne 1

. Roaeland, IU. ]
rALAtfUOS: 9 ryto Iki • vakaM.
. PuUfhan 842 Ir 3180. '

Parūpiname

Notariškus

Raštus

Parandavojame
Boksus $2.50 

Metams
Uook apkr. šįmet krimina

liam teisme buvo teisiami 6,- 
408 piktadariai. Tr iš jų vos 
360 nubausti kalėjimu.

Nestebėtina, jei Chicagos 
policija neturi spėkų apsidir
bti su'1 visokios rųšies pikta-i 
dariais.

Puiku stilius, p. Grigaiti.... 
Jakvįr “Šakė-Kartlas” tokiu

ilhnm 2 i si. BraVn!
Mipno dat quo(l non babet, 

sajtiS lotynų patarlė (lietuviš- 
li tėfšfeia: niekas negali su- 

*1 ikii kitam to, ko pats netu
rį. Tai-^ ar gali “Naujio- 
■■” ’ reaktorius -“leistis į 
^■riis’’ ii uniti urgiiiiirnlŲ 
■ n keik inui kuopmt .jis 

■I non Indret“ (neturi). Iš' 
|B >a iid.'i tunu, Icid 

' -iLlkt'.l iiu '“l<u
^■eim'' skuui. ir ji- ,i;? nuo 
^Hklirui “iirniveriu"' uz |'i 
^^^kninu p> n-
IgBbei .-fi gų

" o'11'
p;id:iiHB*! bet k;i :i i <|i h \

Phone £eeley 7489
DR. I. M. FEINBERG

Gydo speclalUU visokias vynj Ir 
motery lytiškas Ilgas.

2401 Madison St., kampas Wes- 
tern Avė., Ghlcago. 

Valandos: 2—4 po piet: 7—9 vak.

IŠ BRIGHTON PARKO

A. PETRATIS ir S. L FABIONAS Vedėjai

809 West 36-th St., (prie Halsted) Chieago, III
Kasdien nuo 9 Vai. ryto iki 6 vai. vakare.
Vakarais: Utarninkais, Ketvergais ir Subatomųs nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 vai. išryto iki 3 po pietų. •

Lietuvių P0šelpinisz ir Po
litiškas kliubas laikė mėnesi
nį susirinkimą Gr. 19 dieną, 
Mckinley parko svetainėje. 
Tarp kitko prisiminta ir Lie
tuva bei musų broliai, kurie 
kariauja su Zeligovvskio-gau
jomis. Vienbalsiai nutarta iš 
kasos paaukoti $50, o nariai 
sudėjo $24.50. Sykiu $74.50.

Pinigus nutarta pasiųsti 
Lietuvos Misijai. -

Aukojo po 1 dol.: A. Guri
nąs, J. Rupšis, J. Petraitis, 
A. -Liakas, A. Baltunas, S. 
PetrauskAs, F. Pieža, A. Sal- 
dukas, P. Vingeliewskis, F. 
Bistras, J. MardaąRs<J. Atko- 
čaitis, J. Spitlis, V. Gotautatf, 
A. Fger, J. Lenkartas, K. Pi
na^, A. Valiulis, J. Janiūnas, 
M. PovęJaBis, V. Vaicikaus- 
kis, K, Balčius, U. f^herpitis, 

■V, ZoĮM'lis. A. Saldukas.

BRIGHTON PARKO LIETU 
VIAMS.

Nebūkite Be “Draugo”

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

F. ŠIMKIENĖ,
4358 So. Fairfield Avė.

KRUKAS BROS.,
3853 So. Rockwell St.

BUCIUNAS,
2900 W. 40th Str.

Praktikuoja 2» metai 
OfiMM 8140 So. Morgan St. 

Kertė 32-ro SU, Chieago, IU. 
SPECIJALISTAS

Moterifilcų, VyrIBkų, taipgi chro
niškų ligų.

OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 8 po pietų, nuo e iki t valan
dų vakare.
Nedėllomls nuo • iki > po piet.

Telefonas Varde 887

piguti s:i ’ (Protnu jiin-
i užtenka) Bet užtat 
ita ttiri pnpu/Hi'li m,-m 
Ifjeisę iiIch p' i Tamstą 
LĮtiTėti ii i

apru:\i
<I"II1,

oubbn koncbrtina

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO i
' Musų "krautuvė—viena iš didžiausių Cbicagoje

Parduodame už iemiansią kainą, kur kitur taip neganai. 
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedas, Silabi
nius ir deimant irflus; gramafonns lietuviškais rekordais ir 
koncertinių, geriausių, armonikų rasiikų ir prūsiškų išdir- 
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muaikališkus instrumentus atsakančiai.

Steponas P. Kazlawskt
4*V52 So. ASHLAND AVĖ CHICAGO. ILL

r-b’.nM IHIH.EK 7309

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ JUSU

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

South Dearborn Str icago


