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Tautų Sajangos Taryba 
audžia Lietuvą 

• « 

tume Legijoninkams Skelbia-
» 

v 
itta Abelna Amnestija 

Prancūzijos Socijalistai Suskilo 
į Tris Dalis 

QlAIIDIKJ AMl Dl CDICPITf LEGIJONINKAMS BUS 
01AUHI N AIYII N.CDIOUI IU D O V A N O T A S P R A S I Ž E N 

PLOTAI. GIMAS 

RINKIMUOSE MASKVOJE 
* 

ELEMENTAS, N 

TROTZKY PRAŠALINTAS 
IŠ ARMIJOS VADOVAVIMO 

-l 
Iš dešiniųjų pasiliko vietoje 

tik Leninas. 

PULLMANO DARBININ
KAMS PASIŲLYTA MA-

ŽESNĖ UŽMOKĖSNIS. 

LIETUVA NEGALI SUTIK 
TI SU TOKIOMIS ItfACHI 

NACIJOMIS. 

Lakūnas d'Ar.nunzio nubara 
Italus. 

VARSA VA, Gr. 31. — For 
malis pranešimas pasiųstas 

•Lietuvai, kad geležinkelis tar
pe Vilniaus ir Dvinsko turi 
prigulėti Lenkams. ir kad 
proponuojamas plebiscitas tu 

Londonas, (ir. 31. — Iš Ry
mo depešoje sakoma, kad lta-
1 i jos regu 1 i a rės ka ruomenės 
vadas gen. Caviglia prieš ap
leisi ant Fiume d'Annunzio'ui, 
pastarajam indavė pasidavi
mo ir taikos sąlygas. D'An-
nunzio pripažinęs jas. rės įvykti tik vakarinėse nuo 

to geležinkelio teritorijose. Sulig tų sąlygų, d'Aramą 
Rytinės teritorijos prigulės Į zio.legiJoniukai busia nugink-
Lenkams be. jokio plebiscito^ 
* Tą pranešima Lietuvai pa 
siuntė Tautų ^sąjungos kont
rolės komisija, kuriai Sąjun 
gos suvažiavimas buvo pave
dęs pagaminti smulkmeningus 
pienus * sumanytam plebiscitui 
Vilniaus apskrityj. 

Čia gana gerai numanoma, 

luoti, demobilizuoti ir paskel
bta jiems v i satiną amnestija, 

"ls "Milano telegrafuojama: 
kad d'Annunžio dar neaplei
dęs Fiume. Bet kas momen-
tas gali išskristi lėktuvu. Ža
dąs keliauti pietinėn Ameri
kon. 

IVAnnunzio paskutiniam 
kad Lietuva nesutiks su tuo savo paskelbtam manifeste 
kontroles komisijos sprendi 
mu. Pasekmėje gali išeiti, tas, 
kad plebiscitas visai bus at 
mestas. 

Tautų ^Sąjungos kontrolės 
• komisija yra Varšuvoje. Te

nai ji su vienai Lenkais ta
riasi tais pienais, kaip ge
n a u ir pasek m ingi a u Len
kų okupuotus Lietuvos plo
tus priskirti Lenkijai. Ir to
ji komisija, patariama Len
kų, štai jau kokius daiktus 
išgalvoja. Jei Sąjungos ta-

. rybos kontrolės komisija i-
ma vartoti prieš Lietuvą 
'kuoaškiausią neteisybe, Lie
tuva bus priversta imties ki
tokių priemonių prieš Len
kus. 

BRANGIAI ATSIĖJO KON 
N TROLĖ KURO. 

Washington, G r. 31. Čia 
pnskeŲbta, kad karo metu kon
trolė kuro vyriausybei atsiėju
si $4,824,681. 

SUIMTA DU BANKOS 
PLĖŠIKU. 

sako, jog jam neapsimoka gul
dyti galvos už Fiume del Ita
lijos. Ir štai kodėl: Kuomet 
anot jo, vienos tautos vaikai 
žudosi už Fiume, Italijos vi
suomenė prieš tai nepakelia 
protesto. Italijos gyventojai, 
sako, linksmai pamini Kalė
das tuo metu, kuomet vyriau
sybės pasiųsta karuomenė žu
do Fiume ginėjus. 

Iš Trieste pranešta, kad pa
sidavimo sąlygas pripažino ir 
pati miesto Fiume taryba ir 
reguliarė gen. Caviglia ka
ruomenė inėjusi miestam. Bet 
apie reguliarės karuomenės 
inėjimą miestan nėra patvir
tinančių žinių. 

Revelis, Est i ja Gr. 31. — 
Centralis Rusijos bolševikų so
vietas Maskvoje suskaldytas 
nesenai įvykusiais rinkimais, 
anot gautų čia žinių. Laimėjo 
kairiausias bolševikų elemen
tas, kuris didžiai palankus 
terorui. Iš dešiniojo sparno, 
sakoma, laimėjęs tik vienas 
Leninas. Tr todėl jis pasilikęs 
vietoje. 

Iš vadovavimo armijai pra
šalintas Tro-tzkv. Bet Leninas 
jį tuo jaus paskyręs liaudies 
ekonomijos komisijarato pir
mininku. 

Prašalinti iš savo vietų ap-
švietos komisaras Lunachars-
ky ir religijos klausimuose 
viršininkas Bruevich. 

Bolševikų valdžion įsikrau
stė Bueharin, Zinovjov ir Kari 
Radek. 

Rusijoje prasideda dar 
smarkesnis teroras. 

p, ii laimėti. 
\ r\LUAUdlfjd iSkYt^ k i e t a i šauks dar- ^ dirbtuvę, s u s t i ^ g * ir rci 

PARYŽIUN. 
TEN JIS PRANEŠIĄS APIE 

BOLŠEVIKŲ PAVOJŲ. 

Paryžius, Gr. 31. — Sausio 
15 d. čia atkeliauja Lenkijos 
prezidentas Pilsudskį. J is kon-
feruos su Prancūzijos valdinin 
kais. Pranešė jiems apie grū
mojantį Lenkijai bolševikų 
pavojų. Pareikalaus iš Pran
cūzijos daugiau ginklų ir a-
municijos. Nes 600,000 bolše
vikų grūmoja Lenkams. 

Nežinia, ką į tai atsakys patys 
darbininkai. 

— ' 

Pullman Co. įstaigose, Pull-
man, UI., dirba apie 9,000 or
ganizuotų darbininkų. Kiek
vienas darbo skyrius turi iš
rinktus darbininkų komitetus. 
Tie komitetai turi savo atsto
vus generaliam darbininkų 
komitete. Pastarasis su kom
panijos viršininkais turi tary
bas įvairiais darbo klausimais. 

Reiškia, Pulhnano kompa
nijoje darbininkai turi, taip 
vadinamą, reprezentaciją. 

Tomis dienomis tasai gene-
ralis darbininkų komitetas 
pasiųlė darbininkams sutikti 
su sumažinta užmokesnimi už 
darbą. Tai esąs liuesas pasių-
lymas — 20 nuoš. mažiau. 

Darbininkams "išdėstyta vi
sa kompanijos reikalų padė
tis, prisiminta gyvenimo at
pigimas ir paklausta, kokios 
nuomonės yra apie tai patys 
darbininkai. 

Ne pati kompanija pasiųlė 
darbininkams mažesnę užmo-
kesnį, bet pačių darbininkų 
komitetas tai padarė. Tas nau
dinga kompanijai. Nes ji ga 

IŠ DARBO LAUKO. 
New Haven, Conn., Gr. 31. — 

Geležinkelio New York, New Ha
ven & Hartford kompanijos ge-
neralis valdytojas Bardo paskel
bė, kad ateinantį mėnesį kompa
nija iš darbo pal mosuosi ant i dar 
apie 2,000 darbininkų. 

Pradėjus Lapkričiu ligšiol ta 
kompanija yra jau paliuosavusr 
apie 3,000 darbinmkij. Tad trum
poj ateityj viso bus paliuosuota 
apie 5,000 darbininkų. 

' • » » » » » » » » » j | 

cr General. 

METAI-V0L VI. No. 1 

LENKAI UŽĖMĖ JONIS-
KIUS. 

LAUŽO JIE PADARYTĄ SU 
TARTĮ SU LIETUVIAIS. 

- ————— 

Willimantic, Conn., O r. 31. — 
American Thread kompanija pas
kelbė, kad jos visose audimhiėsc 
pradėjus Sausio 3 d. darbinin
kams sumažinama 4 užmokesnis 
2114 nuoš. 

Tasai sumažinimas palies 8,000 
darbininkų. Nes šita kompanija 
turi savo audiminių ir kituose 
miestuose. 

Xewbern, N. C, Gr. 31. — Ne
senai Newbcm Iron Works kom
panija sumažino darbininkams už
mokestį. Darbininkai nepasitenki
no. Jiems pasiūlyta patiems tvar
kyti k darbus ir naudoties kompa
nijos pelnu. Darbininkai sutiko. 
Padirbę porą savaičių įsitikino, 
kad mažai padaryfa pelno ir turi 
pasitenkinti užmokesniu tokiu, ko
kį kompanija buvo sumažinusi. 
\v Tad darbininkai atsisakė tvar-

Lenkai užėmė Joniškius. 
Tautos Sąjungos .kontrolės 
komisija nukeliavo Varšavan 
ir rūpinasi Lenkų naudon pra
plėsti naujai nustatytą demar
kacijos liniją iki tų rubežių, 
kuriuos Lenkai buvo užėmę 
Birželio mėnesyje. 

Lietuvos valdžia yra prisiun
tusi Gruodžio 25 dieną per 
Balutį tokią kablegramą: 

" Tarpininkaujant kontro^ 
lės komisijai Lapkriėio 29 
dieną padaryta sutartis del 
mūšių sustabdymo tarp mūsų 
ir Zeligowskio karuomenių. 
Lenkų valdžia yra pasiėmusi 
atsakomybę, jog Zeligowskio 
karuomenė pildys sąlygas. 

1 

nai aptarti. Sulig šios siitar-
ties visa Želigovskio karuo
menė turėjo jau senai pasit
rauki i iš Vilniaus ir jo aps
krities už ,4os linijos. Juo 
ilgiaus, kaip koksai įpibrio-
vęs vilkas, pasilieka Lietuvo
je, tuo aiškiau darosi netei-
singesnis Lenkų darbas. Jau 
ir Rudų karuomenė pradeda 
nerimauti del tokios padėtie-
Gal ir Latviai pagal i aus susi
pras. Tuomet bus lengviau iš
vyti tą vilką. 

Lietuvos Inform. Biuras. 

KONGRESAS SIAURINA 
VYRIAUSYBEI IŠLAIDAS. 

SKALDOSI PRANCŪZŲ 
SOCIJALISTŲ PARTIJA. 

Viena dalis atsidavė Leninui 

Tours, Prancūzija, € r . 31.— 
Prancūzų soči jai i s tų partijos 
suvažiavime cia tomis dieno
mis įvyko didelių trukšmų. 
Pasekmėje partija susiskaldę 
į tris ualis. 

Užvakar keturi plėšikai iš j Kairiausieji socijalistai nu-
Cbieagos nuvažiavo į Culver, sprendė pasiduoti Rusijos bol-
Tnd., miestelį ir apiplėšė ten ševikų vado Lenino globai, 
vienatinę privatinę banką. Vidurinė srovė nubalsavo pri-
Paėmė keliolika tūkstančių si jungti prie Maskvos kraštu-
dolierių. jtiniansių ir žiauriausių takti

n e s tel i o gyventojai, tai pa ko je komitetų. Dešinysis 
jutę, pašoko vyties. Du plėši- sparnas "kaip buvęs pasiliko 
ko sugavo. Pas juos atrado j partijoje. 
bankos pinigus. Kitu du pik- Socijalistų partijos suvažia-
tadariu pabėgo. jvime Rusijos bolševikai turė-

Pirm sugansiant du plėši- jo agentų. Suvažiavimas užlie-
kn tiedu pašovė du žmogų, j tas pasveikinimais iŠ Maskvos. 

AIRIJOJE PERSEKIOJAMI 
KATALIKAI. 

(Londonas, G r. 31. — Airi
jos provincijoj Ulster, kur 
dauguma gyventojų yra pro
testantai (anglikoniškos baž
nyčios išpažintojai) ir kurie 
stipriai įsygyvenę, pagaliau 
ima persekioti Airius katali
kus. .Katalikai prašalinami iš 
darbo, atsakomas jiems visoks 
ten užsiėmimas. 

Down ir Connor dijocezijos 
vyskupas Ulsterio provincijo
je tomis dienomis pasiuntė 
kablegramą kardinolui CTCon-
nor Bostone, Suv. Valstijose. 

bininkų susirinkimus ir tas 
klausimas bus aptartas. Jei [ tušf to P1*110 

darbininkai sutiktų, kompani
jai per metus atliktų apie 
pusketvirto milijono dolierių. 
Jei nesutiktų, tuomet kompa
nija, gal, išrastų kitokį kelią 
sumažinti savo išlaidas. 

Reikia pažymėti, kad pra
ėjusiais ketveriais metais Pull-
mano kompanijos darbinin
kams užmokesnis beveik pa-
dv igub in iv kuomet gyveni
mas keleriopai pabrango. 

Kompanijas viršininkai sa
ko, kad jei darbininkai ap-
simtų pigiau dirbti ir kompa
nija gauti} pigiau medžiagos, 
tuomet imtųsi djrbti prekinius 
vagonus ir butų daug' darbo 
ilgiems laikams. 

kala uja seno nžmokesnio, ty. iš 

» 
• ••• 

Detroit, Mieli., Gr. 31. -^ High-
land Parke Fordo dirbtuvė už
daryta Gruodžio 24. Buvo žadėta 
atidaryti tuo jaus po Naujų Me
tų. Dabar paskelbta, kad dirbtu
vė stovės uždaryta neapribuotą 
laiką. 

mą perkir to perpus ir butui 
Mūsų valdžios buvo tyčia pa- 'pas iųlė pripažinti tik $383,-

Washiogton, Gr. 31. — Že-
me.si.ni o jo kongreso buto išlai
dų skvrimo komitetas veikiai 
apsidirbo su pareikalauta vy
riausybės sąskaita civilių rei
kalų išlaidoms. Vyriausybė 
buvo pareikalavusi $804,525,-
484. Komitetas tą re i įa lavi-

_ 
Andover, Mass., G r. 31. — Tyer 

Rubb«r Co. nesenai 500 darbini n-
kų sumažino užmokesnį 15 nuoš. 
Dabar paskelbta, kad dirbtuvėje 
bus dirbama tik dvi dieni savai
tėje. 

— 

— 

ATSARGIAI SU GAZU! 
' 

Užtroškinti devyni žmonės. 

KUN. J. J. JAKAITIS CHI 
CAGOJE. 

• T ' 

Gruodžio 30 dieną išryto 
Chicagoje keliuose n a m i i a ^ j r a p i j o s klebonaa, pladiai 
atrasti gazu užtroškę net 9 
žmonės.. 

Sakoma, kad tie žmonės 
buvo įpratę per naktis palikti 
bežiban/t gazą. Kadangi čia 
pristatomas ne kokios rųšies 
gazas ir pasitaiko sumažinti 

Naujų Metų dienoje, Sausio 1, 
Dievo Apveizdos parapijos svetai
nėje, vakare, kalbės nesenai iš 
Lietuvos sugryžęs gerf>. ktm. J. J. 
Jakaitis, Woreesterio Lietuvių pa

žinomas 
tautos ir Bažnyčios labui darbuo-
tojas. 

Iš Lietuvos jis parsivežė daug 
indomių žinių, kuriomis pasiketi-
no pasidalinti su Ohicagos Lietu
viais. Neilgai jis viešės Chicago
je. Tad kiekvienam Lietuviui did- rUomenės ir Zeligowskio jau 

jo spaudimą^ degantis iš rage-
Prašo pagelbos. Sako, toje di-jlių gazas užgęsta ir miegan

čius žmones užtroškina. 
Tad atsargiai su. gazu. Ne-

kuomet nepalikti jo degančio 
per naktį be priežiūros. Nuo 
gazo jau žuvo daug žmonių. 

jocezijoje 50,000 katalikų grū
moja badas. Sako, kad Ulste-
ris šiandie valdomas ne žmo
nių, bet tiesiog bevardžių sa
trapų. 

ORAS. — l&iandie apsiniau
kę; vakare ar rytoj laukiama 
oro atmaina; šiandie kiek šil
čiau.' 

ATVEŽTA 45 KAREIVIŲ 
LAVONAI. 

Iš Europos Chicagon atvež
ta vienu kartu net 45 žuvų-

Bolševikai norėjo to susiskal- sių kare kareivių chifiagiečių 
dymo. LTž tai daug darbavo- lavonai. Iškilmingai pasitikti 
si. Ir atsiekė savo tikslą. geležinkelio sftotyje. 

527,610 

žiai naudingas daiktas išgirsti, kas 
veikiasi Lietuvoje. 
N-Į šitas prakalbas Lietuviai kvio-

brėžiama, jog tokia sutartis y-
ra daroma vien tik tuo tikslu, 
kad pagreitinus išsinešdinti 
Zeligovvskio karuomenei. 

Lapkričio 30 dieną Kontro
lės Komisijos buvo nustatyta 
neutralė zona. Mūsų linija ei
na per Jakaičius, Žuklėją, 
Daugirdiškius ir į rytus nuo 
Vieviof Širvintų, Giedraičių, 
Ųųbųikių, paliekant paskuti
nius tris miestelius 
neutralėje zonoje, i r baigiasi 
Joniškyje. Želigovskio linija 
pravesta per Deksnius, Rud-
/iškių stotį, ir toliaus per 5 
iki 12 kilometrų į rytus nuo 
mūsų linijos, ir baigiasi Or,-
nenuose (netoli nuo Joniš
kiu). 

Zeligowski visai nepaiso tų 
sąlygų. Ką tik dabar jo ka
ruomenė, užėmė Joniškius. 
Gruodžio 17 dieną kontrolės 
komisijos nariai išvažiavo 
Varšavon ir dabar siųlo pra
tęsti neutralę zoną tarp mūsų 
ir reguliarės Lenkų armijas į 
šiaurę nuo Joniškiu iki punk
to, kursai yra penki kilomet
rai atstu į pietų-rytus nuo E-
žerėnų (Novoaleksandrovsko). 
Tokiu būdu Lenkų norima 
naikinti Varėnos-Bastunų de
markacijos liniją ir Suvalkuo
se padarytąją sutartį. J ie 
stengiasi atgauti liniją, kaip 
buvo užėmę seniau, dar Bir
želio mėnesyje. Mūsų valdžia 
į tą reikalavimą dar nėra da
vusi atsakymo. (Pasirašo) Ba
lut is ." 

Toksai tai kablegram6s tu
rinys. Apie tą naują demar
kacijos liniją tarp TITUSU ka-

611,292. 
Komitetas sako, jog šaliai 

reikalinga gryžti prie prieška
rinių išlaidų. 

PRANEŠIMAS TOWN OP' 
LAKIEČIAMS..., 

Lietuvos Laisvės Paskolos 
Bonų Pardavinėjimo Stotis, 
dirbusi A. L. R. Katalikų Fe
deracijos vardu Šv. Kryžiaus 
parapijoje /Chicagoje šiuomi,, 
praneša gerbi amnpms^^noi^ 
pirkėjams pardavinėtojams ir 
visiems pasitarnavusiems pr ie 
to tėvynei naudingo darbo, 
kad pirmadienije ^ 3 Sausio 
parapijos svetainėje (W. 46th 
ir S. Wood str.) bus Stoties 
valdybos pranešimų apie jos 
veikimą ir prakalba daug nau
dingai pasidarbavusio visiems 
žinomo veikėjo, ką tik sugrį
žusio iš Lietuvos gerb. kun. 
J. Jakaičio. Susirinkimo pra
džia 7:30 vakare. Meldžiame 
atsilankyti. Visiems įdomu bus 
pasiklausyti. 

Stoties Valdyba. i 
PRAKALBOS WEST SIDĖJB. 

Sausio 2 d. (Nedėlioję) bus di
delės prakalbos parapijos svetai
nėje, 2323 W. 23 PI. apie -Lietu
vos padėtį. Kalbės gerb. kun. J. 
J. Jakaitis, nesenai, sugryžęs i£ 
Lietuvos. Turi labai indomių da-
lykų pasakyti. Tad visi Westei-
diečki'^-kviečiami pasiklausyti. 
Pradžia 7 :0J0 vakare. 

Prakalbų Rengėjai. 

buvo paduotos žinios. Lygiu 
būdu jau pasiųsta spaudai ir 
visa sutartis, kuri Lapkričio 

eiami susirinkti kuoskaitlingiau 29 dieną buvo padaryta. 6i-
s,ai# toj kablegramoj nurodoma, 

Kvieslys. jgBe ko pačių Lenkų einama. 
Jie norėtų visai atsisakyti nuo 
padarytos Suvalkuose Spalio 
7 dieną su mumis sutarties, 
sulig kurios jie yra akkveiz-

SUSIR1NKIMAS. 

L. R. K. Federacijos 7 skyriaus 
metinis susirinkimas bus Sausio 
2 d., 1921 m., Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnytinėj salėj (Town oi: 
Lake). Prasidės 4:00 po pietų. 

Draugijų atstovai kviečiami su-
sirinkiman. Prisieis daug svarbių 
reikalų aptarti. 

\ 

doje tos pačios kontrolės ko
misijoj narių sutikę, jog jie 

ROSELANDIEČIAMS. 

Atvažiavę iš Cleveland'o artis
tai Pirmadienio vakare, 3 d. Sat 
sio, 7:30 vai. vakare, K. Strumi
los svetainėje 158 E. 107 str. los 
vaizdą Žulikow«kis. Prie to vakare 
dainuos solistai ir solistės. Pelnas 
Lietuvos Gynimo reikalams. 

neisią toliau j šiaurę nuo lini
jos Varėna-Bastunai, ir jog 
toji linija pasiliksianti visą 
laiką, iki visi ginčai t a rp ' a -
biejų valstybių nebus galuti-

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Gruodži 
30 buvo tokia pagal Merchants 
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui 
Prancūzijos šimtui frankų S. 81 
Italijos šimtui lirų 3.33 
Vokietijos šimtui markių 1.40 
Lietuvos šimtui auksinų J.40 

# 

Lenkijos šimtui markių .18 

http://me.si.ni
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

J "DRAUGAS" 
t Ctna* kasdieną t&kvrus nedėldienius. 

PRENIMERATOS KAINA: 

Į CHICAGOJ IR U Ž S I E N Y J E J 
Metanu $800 
Pusei Metu 4.04) 

*IV, VALST. 
Metama $6.00 
Pusei Mėty 3.00 

Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užslraSytno dienos 
ne nuo Naujų Metu Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia siu
sti išperkant krasoje ar ezprese "Mo-
oey Qrder" arba {dedant ninisrus J 
registruotą laišką. 

j "DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
BJM£ 

« 

gų Naujų Metų. Tie linkėji
mai turi but sujungti su au
komis. Lietuva aukų reikalin
ga, kuomet nedoras priešinin
kas kėsinasi prieš jos laisvę, 
ir kuomet jos piliečiai už ne
priklausomybę lieja kraują ir 
vargsta. 

Lietuvos karuomenė reika
linga širdingų linkėjimų ir 
aukų. , 

Nauji Metai. 

Laimingų Naujų Metų vi
siems Lietuviams, nežiūrint 
t u r jie gyvena ir kokioj pa
saulio daly tą dieną švenčia. 

Nauji Metai šiandie visame 
krikščionis kam e pasauly šven
č i ami Sausio 1 dieną, išėmus 
Rytų pravoslavijos šalis, kur 

\ laikomasi taip vadinamojo se
nojo Julijoninio kalendoriaus. 
Nors ir tenai Nauji Metai y-
ra 1 Sausio, bet tas Sausis 
pas juos prasideda 18 dienu 
vėliau. 

Senovėje ne taip butą. Kuo-
yinet pasauly žydėjo stabmeldi-
i ja, tuomet Nauju Metų jįventė 
\turėjo kitokią prasmę ir no 
J visur vienodu laiku buvo šven-
| eiama. Tai būdavo taip sau 
'naujų arba sekančių metu 
"pradžia. Vienos tautos t^ me
tų pradžią minėdavo arba 
švęzdavo Gruody j , kitos 
Rugsėjyj; dar kitos rudens 
ar pavasario pradžioje. Ir 
krikščioniskoMos tautos prad
žioje neturėjo* nuskirtos dienos 
Naujus .Metus Švęsti. Metu 

j pradžią pradėdavo Kalėdo-
)mis, Gruodžio 25 d., arba Ad-
1 ventų pirmu sekmadieniu. 

Pagaliau popežius (Jrigo-
Į rius XIII vijoms kriksėioniš-

koms šalims pagamino naują 
kalendorių, kuriame Nauji 

'-**etai priskaityti prie švenčiu 
tai šventei paskirta Sausio 

yč diena. 
Didžiuma šalių tą naują ka

lendorių veikiai pripažino. 
Atsisakiusios buvo pripažinti 
tik Anglija, Graikija ir Rusi
ja. Galų-gale Anglija pasida
vė 1752 metais. Graikija tai 
padarė praėju>:a metašim-
čru. Tik viena Rusija pasiliko 
atkaklume. 0 gal bolševikai 
padarė atmainą Rusijoje. Bet 
kad bolševikams svarbesnis 
daiktas teroras už krikščioniš
kas šventes, tad ir nesvarbu. 
jei jie įvykdė atmainą del sa
vo parankamo. 

Naujų Metų šventė Sausio 1 
d. visur visaip švenčiama ii 
minima. Pasveikinimais dali
namasi. Visur girdimi '•Lai
mingų Naujų Metų" išsireiš
kimai ir balsai. Daugeliui tik
rai būna laimingi. Nes yra žino 
ndų, kurie tą dieną atsižada 
visokių blogų palinkimų, ne
gražių 'įpročių, ar pasiketina 
atlikti kokius-nors naudingus 
sau, kitiems ar kokiems pra
kilniems tikslams darbus. Ima 
naujai gyventi. 

Amerikos Lietuviai, paminė-
idami šiuos Naujus Metus, ne-
lurėtrį pasitenkinti savitar
piais \ linkėjimais. Turi atsi
minti nelaimingąją savo Tė
vynę ir jai palinkėti laimiu-

Busiantis Valstybes 
Sekretorius. 

Sulig Amerikos konstituci
jos, kaip ir popežiaus / įpro
čiuose, Valstybės sekretorius 
veda užrubežinę politiką. Tuo-
mi Suvienytos Valstijos ski
riasi nuo caro Rusijos, kurioje 
svarbiausias skaitydavosi vi
dujinių dalykų ministras. A-
merikoje užrubežinių dalykų 
sekretorius dėlto vadinasi Val
stybės sekretorium, kad per 
jį turėtų eiti patys svarbieji 
Valstybės reikalai visose val
dymo šakose. Bet ištiesų kiti 
sekretoriai per jį leidžia savo 
šakų tiktai iškilminguosius 
aktus, nors jie ir nesvarbus. 

Mes Lietuviai esame piktu 
su dabartiniu Valstybės sek
retorium p. Colby todėl norė
tume žinoti, kas bus jo įpėdi
nis ir ko galime tikėtis. 

Iki šiol buvo minėti penki 
kandidatai j Valstybės sekre
torius prie Hardingo, būtent 
Elihu Root, senatorius Knox 
iš Pensylvanijos, ^Charles 
Evans Hughes, kuris buvo re-
publikonų kandidatu į prezi
dentus 1916 metais, David 
Jayne H i 11, buvęs Suvienytų 
Valstijų ambasadorius Vokie
tijoje ir buvęs Utah'o senato
rius George Sutherland. 

Pastarasis skiriamas valsty
bės sekretoriui kandidatu tik 
dėlto, kad yra artyinas Har-
dingui žmogus, ir kad išrinkta
sis prezidentas labai tankiai 
su juo pasikalba. Jeigu spėji
mai išsipildytų ir jis imti] 
vesti Amerikos užrubežinę po
litiką, tai mes grynai nieko 
nežinotume, kaip jis žiūrės į 
Lietuvą. 

Maža vilties yra, kad taptų 
valstybės sekretorium p. Hill. 
Jis pataisytų Amerikos san-
tikius su Vokietija. Tada butų 
ženklas, jog Am., Vokietija ir 
kai-kurios kitos šalys sutaria 
eiti išvien prieš Japoniją ir 
prieš jos rėmėjas. Tada Lietu
va turėtų kasgreičiaujsnai ge
rintis Vokiečiams, tada lenkiš
kasis pavojus mums pranyktą 
beabejonės. 

Hughes savo amžį perleido 
teismuose. Prieš 1916 m. jis 
buvo augsčiausias Suvienytų 
Valstijų teisėjas. Hardingui 
tapus prezidentu p. White, 
kaipo demokratas, veikiausiai 
atsisakys. Tada Hughes'ui la
bai pritiks užimti savo senąją 
vietą. Jei AVhite neatsisakytų, 
tai Hughes'ui parankiau butą 
tapti generaliu prokurato
rium (attorney general) negu 
l>ersimesti j svetimą užrube-
žinės politikos srytį. Žmonės 
taip rimto amžio ir taip daug 
garbingai pasidarbavę teisių 
srytije, kaip Hughes, nelabai 
mėgsta senatvėje mainyti sa
vo specijališkumą. Jeigu tat 
jo kandidatūra į Valstybės 
sekretorius yra minima, tai 
veikiausiai deito, kad nenori
ma pasakyti tikrojo kandida
to. 

Senatorius Philander C. 
Knox yra buvęs Valstybės sek
retorium prie Tafto. Maža yra 
Amerikiečių žinančių užrube-
žinius savo tėvynės reikalus 
geriau už Knox'ą, gal nei nė
ra tokių. Mes labai džiaugtu-
mės, jei jis taptų Valstybės 
sekretorium, nes jis turėjo 

Per Kančias - prie Laisves. 
II i r m i 

Šiuos metus baigiama ir 
Nauji Metai sutinkami su di
deliu širdies skausmu visos 
Lietuvių tautos. Pelei pasku
tinių atsitikimų Lietuvių-Len-
kų fronte, yra susirūpinusi 
visa Lietuva. Vilnius tebėra 
Zeligowskio rankose. Neišlai
kę mums duoto žodžio,' nei 
Tautų Lygos paisydami, Len
kai diecna-naktį gabena pil
nus traukinius karo medžia
gos i r siunčia naujas divizi
jas Zeljgowskio pagelbon. Li
kučiai geji. Balakovičiaus ar
mijos, sumuštos Rusų fronte, 
dabar pasirodo permesti prieš 
Lietuvius. Karingiems Lenkų 
generolams didesnis išrokavi-
mas kariauti su mažesniai
siais. Yra visai galimu daik
tu, kad šiomis dienomis pra
sidėjo arba prasidės dar ar
šesnės Lenkų atakos, negu y-
ra buvusios ligi šiol. Nors idė
jišką Lietuvių karuomenę tas 
nelabai gąsdina, bet padėtis 
vis-gi yra labai rimta ir pats 
paliuosavimas Vilniaus sunkė
ja. 

Sulig patikrintą žinių iš 
Vilniaus, avanturininkas Želi
govskis labai "k iepsko" jau
čiasi: mat gavo per nosį nuo 
Lietuvių, o ir jo "lietuviško
j i " karuomenė prašosi namon 
44do Warszawy". Del to tai 
Zelgowskis sumanęs užleisti 
savo vietą kitam Lenkų sėbrui 
Bobickiui, del to tai traukia
mi iš Varšavos nauji Lenkų 
legijonaį. Yra dar ir kita 
priežastis, del ko Lenkai di
dina savo okupacinę armiją 
Vilniuje. Lenkijos imperia
listai ir Lietuvos išdavikai — 
"p'rosze pana i " — yra sugal
voję naują nedorybę su tikslu 
prijungti Vilnių ir jo apielin-
kes prie Lenkijos. } Želigovs
kio avanturą visas pasaulis 
žiurėjo, kaip į atvirą banditiz
mą. Dabar tam banditizmui 
norima priduoti legalį pama
tą. Lenkai suskubo šaukti Vil
niuje kokį ten "Seimą". Su 
tuo seimu, kurs susidės iš vie
nų "prosze p a n ų " ir jų tar
nų, Lenkai bandys mulkinti 
pasaulio valstybes. Bijodami, 
kad Lietuvos karuomenė ne
suardytų tąaedorą pieną, Len
kai ir tvirtinasi ir pučiasi ir 
net grūmoja. Žinia, kad Lie
tuviai nedaleds savo žemėje 
ir savo sostinėje panašių 
"pramogėlių" rengti ir nepa
kęs tyčiojimosi iš Lietuvių 
vardo ir savkiimosi Lietuvos 
žemėmis, kaip brangiai tas 
nekainuotų. 

Kada Lenkai didina savo 
karuomenę Vilniuje, kada jie 
griebiasi tenai "Se imo" ko
mediją lošti ir kada taip sku
binasi su tuo, tai tie faktai ne 
kį, kitą reiškia, kaip Lenkų 
silpnybę. Didina savo karuo
menę, nes prisibijo Lietuvių 
armijos, mekierioja su "Sei 
mu", nes bijo plebiscito, sku
binasi su visu tuo, nes bijo 
pavasario, kada iš žiemos 
" m i e g o " pabus Rusų meška. 

Viskas taš butų juokinga, jei
gu nereikalautų naujo pralie
jimo kraujo, naujų aukų. 

Iietuvįų-Lenkų ginčą ban
dė rišti Tautų Lyga. Bet iki 
šiol nieko nepadarė. Prieain-
gai-dar apsunkino jo išrišimą. 
Tautų Lyga neturėdama jėgos 
arba neturėdama noro Lenkų 
imperijalizmą malšinti visą 
reikalą, tarytum, iš antro ga
lo bandė vykdinti. Kalbėjo 
apie plebiscitą, apie siuntimą 
tarptautinės expedicijos, tik 
vieno' "mažmožio' ' neminėjo--
Zeligowskio iškrau^tymą iš 
Vilniaus. I r tuo pačiu laiku, 

. kad Lenkai pina Lietuvai nau
ją erškiecių vainiką Vilniuje, 
Tautų Lyga Genevoje atsisa
kė priimti Lietuvą ir kitas 
Baltijos valstybes į savo na
rių tarpą. Tai buvo žiaurus 
politinis smūgis Lietuvai, 'taip 
sunkiai ir taip heroiškai kovo
jančiai už savo neprigulmybę. 
Tas Tautų Lygos nuosprendis 
skatina ir be to jau besotį 
Lenkų imperijalizmą ir taip-gi 
erzina Rusų apetitą. Kalbama, 
kad tas dalykas įvyko ne iš 
blogos valios, bet iš baimės 
prieš Rusus ir nusilenkiant 
Amerikos tikslams. Išeina da
bar, kad Lietuvai priseina 
ginti savo- neprigulmybę be
maž prieš visą pasaulį. Kaip 
ten nebūtų, bet-gi iš to dar 
neišeina, kad jau reikia liau
tis kovojus, pasiduoti rūs
čiam likimui ir sutikti su 
vergo padėjimu. Ne. Tas tik 
rodo, kad kova už neprigul
mybę ims dar daug laiko ir 
reikalaus daug darbo ir pasi-
aukavimo. Gyvenimas yra ko
va, kovoje įgijamo* teisės. 
Tad ir gyvensime kovodami, 
tad ir kovosime gyvendami. 
Senas lotinų priežodis sako: 
"Vandens lašas suskaldo uolą 
ne savo jėga, bet nuolatiniu 

• lalėjimu." Taip ir Lietuvių 
tauta prakirs sau kelią į pas
tovią neprigulmybę nepails
tamu darbu ir pasirįžimu. Tau 
tų Lyga turės d a r savo nu
tarimą peržiūrėti. Ačiū ne-
prigulniybei, Lietuva ir šian
dieną laikosi geriau negu jos 
kaimynai. Tad del tos nepri-
gulmybės negaila mums dėti 
energijos ir negaila aukų. 

Lietuvos naujos kančios ir 
erškiecių takas, kuriuo ilgai ar 
trumpai priseis Lietuvai eiti— 
negali nerūpėti Jums, Ameri
kos Lietuviai. Lietuvos rei
kalai yra ir Jusiį reikalai. Ne
pamiršdami savęs, nepamirški
te ir Lietuvos. Remkite Ją 
paskola i r aukomis, kiek galė
dami. Bukite prisirengę drau
ge su visa Lietuvos liaudimi 
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, nešti sunkią kovos naštą. Ne
šime tą naštą ne vargo rolėje, 
bet kaipo piliečiai laisvos ša-

j lies! Tad baigdami šiuos me
tus ir pradedami Naujus lin
kėkime savo mylimam kraštui 
Lietuvai, — atvaduoti savo 
širdį-Vilnių iš Lenkų vampiro 
nagų ir iškelti krašto nepri
gulmybę ligi neįveikiamos 
aukštvbės. 

Kaip Galilėjus deginamas 
ant laužo • nenulenkė galvos 
prieš tamsybę, taip ir Lietu
vis mirdamas už gimtojo kra-
štof laisvę nenulenks galvos 
prieš vergiją, 4>et tars:' Tegy
vuoja Neprigulminga Lietu
vos Respublika! 

Lietuvos Misija Amerikoje. 

Redakcijos Prierašas. Visam 
šitam straipsniui mes nuošir
džiai pritariame, tik stebimės 
sakiniu: "Kaip Galilėjus de
ginamas ant laužo nenulenkė 
galvos prieš tamsybę". Apie 
kokį Galilėjų čia kalbama. 
Vienas garsus apostatą (krik
ščionijos išdavikas) tuo vardu 
vadindavo Kristų, kadangi V. 
Jėzus buvo iš Galilėjos. Bet 
Kristus jnirė ne ant laužo tik 
ant Kryžiaus. Mums išrodo, 
kad Lietuvos Misijos Ameri
koje mokslininkai galėjo būti 
girdėję apie tai. Bet gal jie 
kalba apie Italų astronomą 
Galileo Galilei. Teeiaus tas 

* 
nekuomet nebuvo deginamas 
nei ant laužo nei be laužo, jei 
neminėsime karpų naikinimą 
arba kitų ligų deginimą, kaip 
tat buvo gydytojų daroma jo 
laikais. Tas G. Galilei 1616 
metais tapo nubaustas. Teis
mas jam uždėjo priederme 
kalbėti/ Septynias atgailos 
Psalmes kas savaitę po vieną 
kartę, per trejus metus. Atli
kęs išpažintį ir priėmęs kitus 
ligonių Sakramentus didžiau
siasis Italų astronomas mirė 
8 Sausio, 1642 m. Popežius 
Urbonas VIII prisiuntė mirš
tančiam mokslininkui palai
minimą su visatiniais atlai
dais. Galilėja lavonas tapo 
palaidotas Šv. Kryžiaus baž
nyčioje Florencijoje. Lietuvos 
Misija Amerikoje minėjo tam
sybę, prieš kurią Galilėjus 
galvos nelenkė. Tiesa, yra 

j tamsybės, kųrips niekas neį
veikia apšviesti, nei tikėjimas, 
nei istorija, nei gamtos mok
slai. Laisvamanių tamsybė 
tų dalykų arba nežino, arba 
nepripažįsta. 

drąsos trumpai ir aiškiai su
imti į kelis punktus bei iš
reikšti visas Versailles'o tai
kos ydas, kaip tik tos taikos 
tekėtas tapo pagarsintais A-
merikoje. Knox'o žodžiai per-
skambėjo per visą Ameriką. 
J ie atsiliepė ir mūsų širdyse. 
Knox'as aiškiai papeikė 
Versailles'e sudarytąją Tautų 
Sąjungą dėlto, kad ji yra nri-
litaristiška ir mažosioms tau
toms kenksminga. 

Elibu Root yra taip pat bu
vęs Valstybės sekretorium ir 
yra visame pasaulije žinomas 
teisininkas užvis geriausiai 

žinąs tarptautines teises. J is 
yra gavęs Nobelio taikos pre
miją. J is sustatė projektą 
tarptautiniam teismui, kad 
nereiktų karių. Žmonės abe
joja ar jis taps valstybės sek
retorium dėlto, kad jisai aiš
kiai pritaria tautų sąjungai, 
nors ją vadina kitu vardu, o 
Uardingais dar abejoja. 

. Iš visų tat kandidatų į Val
stybės sekretorius mums lab
iausiai tiktų Knox ir Root. 

Apie Hoover'į nekalbame, 
nors ir jo kandidatūra buvo 
iškelta. Maisto dalykai yra jo 
specialybė. 
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Dr. A. L. Yuška 
1900 S. Halsted Str. 

Tel Caual 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakar* 

Gyvenimas 
2811, W. 68rd Str. 

Tel Prospect 8466. 
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i V. W. RUTKAUSKAS I 
ADVOKATAS • 

I 
I 
I • 
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Ofisas DidmlcstyJ: 
29 South La Salle Street 

Kambarį* S24 
Telefonas: Central 6390 

S 
Vakarais, 812 W. 33rd St. 

Telefonas: Yards 4681 

I 
I 
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J. P. WAITCHES 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai. rytais 8 iki 11, vak. 6 iki 9 p 

Nedėliomis 11 iki 1. \ 
4509 S. Ashland A ve. Chicago, IU.** 

Fhone Yards 1053 \ 

Phone Canal 257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 
po piet. 6 iki 9 vakaro. 

• 
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LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES I 

I ir jo skyriai 
s Vilniuj Panevėžyj Šiauliuos Raseinius | 
| Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje | 4 

fcogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN : 

I TURĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi ' | ' 
nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi 

7% padėjus 2 metams 
| 5% 1 " 

3 % " neapribuotam laikui. 
'Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie iusidė-

a jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas—y 

| M NARJAUSKAS 3 
1 747 BROAD STREET, NEWARK. N. J. | į 
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U.S.MAIL.STEAMSHIP 
COMPANY.Ilf 

30-ta Gruodžio ir 19-ta Vasario 
Iš New Yorko be jokių, mainymu tiesiai į 

BREMEN ir DANZIG 
S. S. "SUSQUEHANNA" 

Atsišaukite pas U. 8. M AI L STEAMSHIP OOMPANY, Inc. 
H. CfcAUSSENIUS ik Co. Gcneraliai Pasažieriniai Agentai 

100 North La Salle Street, Chicago, IU. 
Freight Skyrius 120 Broadway New York City 

MUZIKA 
BEETUOVENO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas . . 

Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m. 
Mokinama jvainių muzikos šakų. Užsirašyti galima bile kada. 

3259 South Halsted Street Chicago, I1L 
Telefonas Boulevard 9244 

I 
I 
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Po CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St., Chicago. 111. 
Kurie gaunate paveikslus Iš Lietuvos 

neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno ii kelių skir
tingų. 

I 
SSBI 

E 

i 
Traukiame paveikslus namuose, prie 

Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge-
riausia. Phone Orover «3«9 
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j VISUOMET TURĖK OMENĮ JE | 
Kad mūsų nauja, krautuvė pripilayta puikiausių 

| auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų 
s laikrodėlių* laikrodžių, lenciūgėlių, karolių 

ką4ik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų. 
Turime gramafonų rekordų, rožančių, 

kryželių ir kitų religijinių dalykų, 
vorų užtikriname prekę prieinama. 

J. WENCKUS 
Laikrodininkas 

3327 So. Halsted St. Chicago, 111. 1 
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Tel. Yards 6666 Drover 8448 
Dr. V. A. SZYMKEVICZ 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir 
Akušeros. 

830* S. Halsted St. Chicago. 
Valandos: TB—12 iš ryto 1—2 ir 
6—8 vakar* Ned. 10—11 UI ryto, 

g • • • • • » » « , w ^ • • • • • » » » » * » » * » S 

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ 
KRAUTUVE SOUTHSIDEJ 

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

VICTOR SHOE STORE 
4719 S. Ashland Av. Chicago 

I 

s Taupykite Piningus: 
Perkatrtf visus savo BAKAN-

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICT0R0LAS, SIU 
VAMAS MASINAS ir t.t. pas 

P. KVORKA & SONS 

S1MPU3 UNlVtKbAt 

1549-51-53 W. Chicago, Ave. 
arti Ashland Ave. 

Cash ar ant Išmokesščiu. 
Telefonas Monroe 2500 . 

Krautuve atdara Seredomis ir 
Petnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. ,• 
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PLEBISCITO KLAUSIMI). 
Paskutiniu laiku ir Ameri-. Gardynas pasilieka Lietuvai ir 

kos spaudoj tenka užtikti 
daugiau straipsniu ir žinių dė
lei bendros Lietuvos padėties. 
Pradeda atsirasti- ir dangiffti 
balsu, kurie yra kaip ir prie
lankus Lietuviams. 

Nustatytoji Amerikos Su-
vienytų Valstijų valdžioj po
litika link Kusi jos, o drauge 
link Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstvbiu, jeigu dar ir nėra 

ji Jp&Y*\mainiusi, tai vis-gi yra 
daviniu, kad ii turės mainv-
ties. Noras pirkliauti š̂ i Ru
sija kas kart eina stipryn ne 
tik Anglijoj, bet ir IVamnizi-
joj ir paėioj Amerikoj, kuriom 
dvi no r vesti ten vienoda po
litika. Ieškomi v ra nauji ta-
Kai. Ne tik leidžiama, bet pa-, 
tariama surasti tie nauji pre
kybos ryšiai iš baimės, gal, 

/kad kiti u/, akių neužbėgtų. 
(Keiėianties šiai politikai, turi 
keistis ir pniitiKa link parios 
Lietuvos.. Jau šiandien atvi-

• rai sakoma, kad u;>,'s Valsty
bės sekretoriaus B. Colby iŠ 
Rugsėjo 10 dienos notoj ir bu
vo minima 'apie Lietuvius, 
kad jie buk negali susilaukti 
savo nepriklausomybės pripa-
žinijno. iki paėioj Rusijoj ne
susidarys nauja demokratinė 
valdžia. lvt tokio pasakymo 

\ nereikią buk didžiai imti prie 
• širdies, nes apie mus buvo pa
minėta, kad vien tik kitų ne
minėjus. Tie*a, toksai inusii 

jokios kalbos apie plebiscite 
tose vietose ir būti negali. ] 
vakarus nuo to punkto, kame 
baigiasi rnbežis, siena su Len
kija dar nėra nustatyta ir tik 
ėion gali but keliamos kalbos 
apie plebiscitą. Jeigu Lenkai 
mėgintų užimti, kad ir plebis
cito keliu, ar Lydos, ar CJardy-
no sritį, tai -tas priešintųsi mū
sų taikos sutarčiai ir Rusai 
galėtu kad ir dėlei tokio su-
laužymo sutarties kelti pro
testą, o gal net Lietuvai ap
šaukti karą. Tai v ienas moty
vas. 

Toliau dėlei priveizdėjimo 
plebiscitą, Tautų Sąjunga bu
vo pasiryžusi siųsti kiek ten 
savo karuomenės. Tokios ka-
ruomenės siuntimas ir laiky
mas jos Lietuvoje lygiu būdu 
sulig ketvirto punkto mušu 
taikos sutarties su Rusija nė
ra galimas ir vien dėlei tos 
priežasties Lietuvai gali gre-
sti karas iš Rusijos pusės. 

Šiuodu momentu prof. Vol
demaras vra nurodęs Tautu 
Sąjungai, persergėjęs ir už
klaustas, kame Lietuviai tik
tų turėti plebiscitą, prisiminė 
apie Slonimo apskriti, kuria
me yra Lietuvių ir kursai jau 
yra už sienos, kuri buvo tarp 
Rusijos ir Lietuvos nustatyta 
ir pasiūlė, kad patys Lenkai 
iŠparodytų išpradžios kokiais 
nors p r i r odyma i s , dėlei ko _įi• -

D R A U G A S 
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čia yra viršelis "Draugo" Kalendoriaus 1921 m. Didžiai parankus pakabinti prie sienos kiekvienuose Lietuvių namuose. i>ažymėtos Bažnyčios 
šventes, tautinės ir amerikoninės. Už dienos kitos jis bus pilnai pabaigtas. Kiekvienas Lietuvis galės gauti. Kaina 25c. Skaitytojams dovanai. 
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w LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
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Adresas: 
"DRAUGAS" PuM. Co., 

2 3 3 4 So. Oakley Ave., 

Chicago, 111. 

paminėjimas jau apsėjo mumsjvirnur :\y kitur nor plebiscito, 

I 

brangiai, urs (laimiausiai juo-
«ni pasi tvindama 'Pautu Są-
juhga nesutiko Lietuvos pri
imti l savo narius. 

Jeigu ištk'su jau tokia klai
da yra Įvykusi, tai niekam 
kitam, kaip pariai Amerikai 
priseina ta klaida atitaisyti. 
Proga tokiam darbui šiandien 
labai smagi tai Tautu Są
jungos sumanytas ir Lietuvos 
Rytams drauge su Lietuvos 
sostine Vilniumi primetamas 
plebiscitą-. 

Lietuvos At>tovybė Ameri
koje- (iruod/.io l'l dien;l yra 
įteikusi Valstybės sekretoriui 
platesni rasta dėlei šk> ple
biscito, kuriame nurodoma, 
kai}) to ])lebiseito idėja susi
rado, kokiomis sąlygomis jis 
Lenku norima pravesti ir dė
lei ko jis Lietuvos valdžiai ne
ria priimtinas bent toj formoj 
ir tose ribose, kai}) jis norima 
Tautu Sąjungos nustatyti. 
» Apie tuos visus klausimus 
jau buvo mušu spaudoj daug 
kas rašyta, todėl nėra reikalo 
išnaujo kartoti ėion visu mo
tyvų, dėlei kurių Lietuva ne-

** gali sutikti ant plebiscito y-
paė Vilniuje ir jo apskrityje. 

Prie visu jau žinomu mot v-
vii galima paminėti dar sekan
čius, kurie ir prof. Voldemaro 
Tautų Sąjungoj buvo paliesti. 
Lenkų atstovai buvo tvirtinę, 
buk dėlei pleminarės taikos, 
Juiri Rusu Sovietų Respubli
kos su Lenkų valdžia Rygoje 
buvo padaryta, "yra visai pa-
naikinoma ir Lietuvos Respu
blikos su Rusų Sovietų Res
publika taikos sutartis, kuri 
įvyko Liepos 12 dieną. Apie 
tokį panaikinimą šios sutar
ties negali būti kalbos ir kaip 
yra priparodęs prof. Volde
maras abi pusi, t. y. ir Lietu
va ir Rusija iki šiol tos tai
kos prisilaiko ir kaip tvirtino 
Sovietų vaklžia ir patys Len
kai apie tat privalo žinoti, nes 
Bygoje* apie tat buvo aiškiai 
kalbėta. Todėl ta sutartis šių 
abiejų valstybių yra saugoja
ma, o sulig jos Lietuvos siena 
su Rusija iki pat Stabnių mie

s t e l i o pasilieka tvirtai nusta
tyta. Ir Vilnius ir Lyda, ir 

o paskui jau jis atsakysiąs. 
Kirk žinoma. Tautu Sajun-

ga tuo tarpu susilaikė siun
tusi savo karuomenę ir da
bar laukia, kuomet Įvyks tarp 
Lietuvių ir Lenkų sutartis de 
lei plebiscito vietos. 

Iki ta sutartis i vyks, abi 
L m, J 

pusi ruošiasi kovon, o ir Rusai 
koncentruoja apie Moliileva ir 
Polocką savo pajiegas. Tokia 
tat dėlei plebiscito padėtis. 

Liet. Inf. Biuras. 

APSISAUGQJIMAS NUO 
FLIU. 
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KAINA: 
Chicagoje Metams 98.00 

Pusei Metų ... 94.00 
Kitur Amerikoje Metams 96.00 

Pusei Metų 93.00 
Lietuvoje Metams 98.00 

Pusei Metų 94.00 
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Gedimino Pilis Vilniuje 

Jo Eksc. Vilniaus Vyskupas 
Jurgis Matulevičius 

Lietuvių Tautinis Hymnas 

Lietuva, Tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, 
Iš praeities Tivo sunijs, te stiprybę semia. 

Tegul Tavo vaikai eina vien takais dorybės, 
Tegul dirba amt naudos Tau ir žmonių gėrybės. 

Tegul saulė Lietuvos, tamsumus prašalina 
I r šviesa, ir tiesa, mus ' žingsnius te lydi. 

Tegul meilė .Lietuvos, dega mūsų širdyse, 
Vardan tos, Lietuvos, vienybė te žydL 

HH 

Švenčiausioji Motina 
Vilniaus Aušros Vartuose 

\ 
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Kapitalas ir Surplus 

$225,000.00 

\ 

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Bes i saugojau t limpančių *li-
ųu, svarbiausia vra užlaikvii 
knna tvirtai ir švariai. Kūnas 
privalo tinkamai šiltai būti 
apdengtas ir patartina varto
ti vien tik šorius bei sveikus 
valgius, ypatingai Įvairias 
daržoves. Nuosaikumas dar
be, pailsyje, maiste ir žaidime 
taipgi begalo svarbus. 

Pienas yra vienas iš sočiau
sių ir lengviausių valgių jie tik 
vaikams, bet ir suaugusiems. 

Užkrečiamai ligai atsitikus, 
ypač FIu, labiausia svarbu y-
ra prašalinti susigrūdimas ar 
susikimšimas, todėl geriausias 
būdas apsiginti nuo tos ligos 
yra kaip galint liuosai užlai
kyti ir nuolat vėdinti kamba
rius. 

Taipgi svarbu saugotis žmo
nių, kurie neužsidengia bur
nos kosėdami ar čiaudydami, 
Užlaikant darbvietes ir namus 
švariai ir liuosai, saugojanties 
didelių susirinkimų ar vietų, 
kur daugelis maišosi, vaikščio
jant kiek galint ar taip būnant 
tyrame ore daug retai pasitai
ko limpančių ligų. 

Tampančios ligos daug grei
čiaus užsikrečiamos netiesiogi 
niu būdu, negu kad tiesiog nuo 
ligonių, bet šis netiesioginis 
būdas labai lengvai išvengia
mas. Epidemijos laikuose pa
tartina visai Besisveikinti, ne
lankyti nesaugias ir nešvariai 
užlaikomas restauracijas' ar 
bent užkandžių vietas: reika
lauti, kad mėsininkai ir kro-
mininkai švariai ir sanitariš
kai užlaikytų savo prekes. 

Lietuviai Amerikiečiai 
Jei Norite rasti saugumą savo sunkiai uždirbtiems 

dolieriams. 
Siunsti pinigus j Lietuvą. 
Investyti pinigus kad jie uždirbtu didesni 

nuošimti. 

Ateikite Čia 
Saugumą ir užtikrinimą rasite šiame Banke. 

Musų Turtas 
virš $2,825,000.00 

Dabar yra laikas nesugadinus nuošimčio perkelti 
: savo pinigus I SlĄ. DIDŽIAUSIA ir tvirčiausia Lietuvių Valstyjine g 

Banką. PRIDUOKITE SAVO BANKYNE KNYGUTE bile kurios I 
Chicagos arba kito miesto bankos, kuri jus neužganėdina a rba nėra 

• jums paranki — mes sukolektuosime ir perkelsime visus pinigus BU S 
nuošimčiais j šią . S 

j UNIVERSAL STATE BANK | 
čia jusu pinigai bus saugoje vietoje, nes ta saugumą užtikrina S 

S 
• Suv. Vai. Valdžia, kuri ir-gi dali savo pinigu laiko šiame banke su g 

tūkstančiais Chicagos ir kitu miestu lietuviu. VISI LIETUVIAI I 
LIETUVIU VALSTYJINE BANKĄ — lai būna mušu obalsiu. R E M - S 

5 RIME PATYS SAVE O N E SVETIMTAUČIUS. *~ S 
S 

: čia padėtas pinigus galima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo 
• su 3-čių nuošimčiu. 

Musų bankas yra a tdaras visa diena Utarninkais ir Subatomis S 
• iki 8:30 vai. vakare, o kitomis dienomis iki 5 vai. po pietų. 

Dabar siunčiami pinigai per mušu banką 'pr is tatomi Lietuvon 
: I 25 dienas — Pris ta t ima G va rantuojame. 

Parduodame laivakortes, Draftus, ir "Cash" Markes, pagal die- S 
• nos Kursą. Iš kitų miestu prisiųstus dolierius pasiųsime Lietuvon 2 

Auksinais. 
S 

= BANKOS VALDYBA: 
Joseph J . Elias, Fresident, Joseph J . Krasowskl, Vice-Pres., 

Wm. M. Antonisen, Vice-Pres., S. V. Valanchauskas, Ass't. 
E & Cashier. 1 Cashier. 

(UNIVERSAL STATE BANK! 
f 3 2 5 2 SOUTH HALSTEO STREET . CHICAGO, I L L j 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiTi 

ŠIVAKARĄ 
. nuo 6 iki 8 vai. 

Depozituok savo Kalėdų Pinigus 
šiame stipriame Šešių Milijonų Dolerių 
Valstijiniam Banke. 

Pinigai siunčiami į Lietuvą 
ir visas dalis pasaulio. 

Laivakortės ant 
visų linijų. 

J. S. Czaikauskas, Vedėjas Foreign Skyriaus 

CENTRAL M ANUFACTURING 
DISTRICT B A N K 
1112 West 35th Street 

Turtas viri $6,000,000.oo ' 
A STATE BANK 

Atdara Panedėlio, Seredos ir Subatos vakarais. 

KUR 
SEKRETAS SVEIKATOS 

Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIE
TUVIŠKA VAISTINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistua, pagal 
Europos metodą nuo visokių - ligrj. 

Mes tur ime tą sekretą kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tą sek
retą sužinosite kaip vartosite MUŠU VAISTUS, nes musų P A Š L O V I N T I ^ I 
vaistai PASEKMINGAI GYDO. i | 

Visuose gerose APTIEKOSE visoj Amerikoj galima gauti Šias musų 1 
liekarstas: / 

Salų ta ra Bitei i del vidurinių ligų. 
Regulatorius del moterių. % 
Kraujo Valytojas kurie pats užvardijimas išaiškina reikalingumą. 
Salutaro Linimcntas del visokių kaulų skaudėjimo ir kitokių skausmų 
Trajanka Kas-gi dar jos nežino? Tos garsingos namų gyduolės. 
Reikalaukite musų surašo vaistų ir žolių—siunčiame už dyką. 

SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY 
1707 So. Hakted St., Tel. Canal 6417 Chicago. 
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RAUDONASIS KRYŽIŲ? 
K, 

/ 

las yra Kaudonasis Kry
žius? O-gi tai Motina visų 
tų, kurie karo laukuose liko 
snžeisti ir visų vargšų pašau 

Kaip motina verkiantį savo 
vaiką, paėmus ant rankų nutil
do, nušluosto jam ašaras, pri
spaudžia prie savo krutinės, 
taip Raudonasis Kryžius daro 
su vargšais. Sužeistiems užri
ša žaizdas, randa tinkamą 
vietą ligoniams, patarnauja ir 
suramina. 

Kiek yra mūsų tėvynėje se
nelių, kurie atidavė savo su
nūs, idant išliuosuotų Lietuvą 
nuo priešų. Šiandie žili sene
liai neturi nei tinkamo kamba
rėlio, nei kam apžiūrėti. 

Iš anos pusės okeano, pla
taus vandenyno, iš anos pusės 
augštų kalnų girdžias grau
dus ir liūdnas balsas mūsų 
brangiu draugų, brolių, sesu
čių, motinėlės ir žilgalvėlio tė
velio. Mūsų tėvynė už viso pa
saulio turtus brangiausia. Mū
sų motinos Lietuvos balsas at
simuša į mūsų ausis, jos pa
veikslas stovi išblyškęs, suvar
gintas amerikiečių akyse. 

O mes, amerikiečiai, ar greit 
imamės tų darbų, ar mums ru
pi suteikti pagelbą, ar visi tos 
motinos tėvynės — Lietuvos 
vaikai padedame f 

Broliai ir sesutės, amerikie
čiai, kaip mes vieną turėjome 
motiną, kuri mumis užaugino, 
užnešiojo ant rankų, taip mes 
turime viena tik savo tėvyne 
Lietuvą-motiną, kuri mums 
davė stiprius kimus, energin
gą dvasią. Mes neatsilygiin;, 
apleidom ja palikdami po sve
timų priežiūra. Tie nepakentė 
jos. J i vergavo svetimiems, bet 
pirmai progai pasitaikius nu- \ 
sikratė nuo savęs svetima 
jungą; ji tapo laisva, neprfgul-
minga šalis. 

Ketvirtas metas kaip ji ko
voja už laisvę su dideliai-
žiauriais priešais. Šiandie Lie
tuva paskutines spėkas deda 
kariaudama su Lenkais nevi
donais, vydama juos lauk iŠ 
Lietuvos. Mūsų broliai gru
miasi, nesigaili kraujo, nesigai 
Ii nei mirti už tėvynę. Daug 
jaunuolių padėjo galvas už 
Lietuvą. O labai, labai daug li
ko sužeistų ir suvargintų sene
lių, kurie taip-gi šaukiasi mū
sų. Mes turim išgirsti tą grau
dų balsą mūsų brolių kareivių 
ir žilagalviu tėveliu. 

Tai-gi, brangus sunųs ir 
dukterys, Lietuvos, skubiai 
prie darbo kiekvienas, kad 
kruvinas sužeisto Lietuvos ka
reivio veidas taptų imšluosty-
tas, kad viena jam teoelikusi 
ranka neturėtu stvroti tuščia 
atkišta veltui maldaudama pa-
gelbos. Broliai amerikiečiai, 
ar-gi mūsų ausys užkimšto.-. 
kad mes taip šaltai žiūrim i 
savo mylimiausius draugu-
brolius, kad nesiskubiname 
laisvės vaduotojams pagelbė
ti. Užsitrauksime didelę tau
tos nuodėmę, jei noprisidėsime 
tiek kiek galime prie Lietuvių 
kovos už laisvę. Iš mūsų nerei
kalaujama daug, tik reikalau
jama, kad visi stotumėm j tą 
darbą. J is yra šventas. 

Imkime pavyzdį iš tų mažų 
vabalėlių bitelių, Taurios visos 
kaip viena eina darban, išsi
sklaido po plačiausias pievas 
ir laukus, po žydinčius me
džius, apsikabinėja visus žie
delius, išrenka saldų medų, ap-
silipina savo mažas kojytes ir 
neša į paskirtą vietą. Visoms 
dirbant greit korių akutės pri
sipildo medaus. Lietuva mųs 
avilys, o mes jos bitės. 

Tad visi į darbą! 
Broliai ir besutėf?! Šaukiu 

jus visus, kur tik katras gyve
nat ar vienas, ar du, ar dau
giau, skubiai visi rinkite au
kas Raudonajam Kryžiui, ati
duokime kiekvienas savo, atli
kime ta dideli ir šventą tauti
nį darbą, rūpinkimės, kad ne-
liktumėm nuodėmėje, žinoki
me, jog už nuodėmes turėsime 
kentėti . ' 

Čia kreipiuos į tuos, kurie 
mažuose miesteliuose arba ma
žose kolonijose gyvena, kur 
nėra kam paraginti. Ten l ie
tuviai pasilikę, tarsi, lyg jie 
ne tos pačios Lietuvos moti
nos vaikai. 

Broliai, nelaukite, kad jumis 
kas panevali varytų prie to 
darbo; žinokite, kad ir į ju
mis tas pats kruvinas Lietuvių 
kareivių veidas žiuri. Nepasi
likite ne Lietuviais. Išgamos iįv 
bus ir vra, kurie neprisideda 
su auka šiandie, kuomet mūsų 
broliu jaunuoliu tūkstančiai 
krinta už Lietuvos laisve. 

Vardan JLietuvos kareivių ir 
sužeistų ir mūsų žilagalvių, 
šaukiu kiekviena gvvenanti 
Šioje šalyje rinkti aukas Lie-

Raud. Kryžiui. 
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1 Puikus Balius i 

tuvo? 
Pr. A. Kišonas, 

L. K. K. Dr-jos Cli. 
Apskr. pirm. 

IŠ LIETUVOS. 

Teisiai. 

T Lapkr. mėn. ! elsiuose, 
banko salėje įvyko Telšių pa
vasarininku susirinkimas. Be 
kito ko nutarta visų, kad pri-
>idėti pi'H" Telšių (iynimo 
Komiteto darbu: nerti karei
viams iŠ surinktu vilniu koįi-
nių. Buvo kalbos apie laik
raščių "Pavasar io ' ir Ameri
kos jaunimo organo " V y t i s " 
naudą. Raginta visiems rašant 
i Amerika užprašyti siuntinė-
ti i Lietuva 'A 'v t i . " 

Telšių mieste ligšiol varto
jama elektros Šviesa, kuri la
bai silpna (teturi vos 110 vol
tų jėgos). Dėlto viso miesto 
gyventojų nepatenkino. Kiuo 
laiku Telšių miesto valdvba 
pirko didele elektros mašina 
ir greitu laiku taps baigta j -
taisyti. Naujos dinamos jėga 
sieks ili'l) voltų. Tas labai pa 
lengvins Telšių miesto gvveii-
tojams, nes jie labai šviesos 
stokuoja: žibalo svaras kainuo 
ja b' auks. 50 skatikų. Tečiau 
elektros šviesa turint nebe-

L. 

reiks tiek žibalo ir atsieis daug 
pigiau. 

Telšių mieste šįmet pasiro
dė net trys gimnazijos: Lie
tuviu, Lenku ir Žydų. Tečiau 
Lenkų laikinai uždaryta. — 
Lietuvių gimnazijoj yra apie 
300 mokinių (berniukų ir 
mergaičių). Mokytojais yra: 
direktorius kun. kap. A. Si
maitis, inspektorių Al. Mačer
nį-, mokytojais Sargunas (l'i-
lozoi'ijos karai.), p. Košys (bai 
gęs mokslus Šveicarijoj), 
gamtininkas L. Abraniavičius, 
Fransų kalbos p. Xikolskienė, 
Liet. kai. p. Ložinskaitė. Gim
nazija šįmet ypač gerai sut
varkyta. Paskutiniu laiku į-
vedama muzikos ir sporto pa
mokos. Pradėta kreipti ypa
tinga doinė į auklėjimą. 
Įvedama net mandagumo pa
mokų. Iš viso klasių tėra sep
tynios, kitų. metą Ims jau aš
tuonios. Pageidautina, kad 
Ši gimnazija ir toliau taip 
galėtų puikiai gyvuoti. Viena 
tik nelaimė — kad ji neturi 
tinkamo gimnazijai namo. 

Jr. S. 

Rengiamas — -— 

| DR-JOS RAŽANČAVOS PAKŲ IR MOTERŲ | 

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

32t i Placft ir Auburn Avenue = 
| Pradžia 6:00 Vai. Vakare. Įžanga 35c. | 
5 Visus nuoširdžiai kviečia atsilankyti 
I RENGĖJOS. 
I = 
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Visiems Mųs Depozitoriams ir Prieteliams 
Linkime 

LAIMINGŲ ir PASEKMINGŲ 

Driskių Balius 
Parengtas 

DRAUGYSTES SVENČ. MOTINOS DIEVO SOPULINGOS 
Cicero, UI. 

Nedelioj, Sausio 2,1921 
ŠV. ANTANO PARAP. SVET. 15 gatvė ir 49 Ct. Cicero, 111. 
Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 35c. Ypatai. 

Šiame vakare bus duodama dvylika dovaną. Nuoširdžiai 
kviečia visus. KOMISIJA 
( • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 

Receptai — 
nuo Reumatizmą iš Lietuvos ir Vokietijos šita gyduole 
labai pasekmingai prašalina reumatizmą ir visokius 
skausmus kūno dalise. Šita gyduole yra išmėginta gar
singiausių Daktaru Europoj palengvinimas užtikrintas, 
Kaina To centai. Tie kurie gyvenate toliau nuo mūsų 
Aptiekus galite vaistus gauti per pasta piningus galima 
siunsti 2 centu štempomis. 

SOUTHPORT PHARMACY 
1346 Irving Park Blvd. 

Telefonas Lake View 679 

PEOPLES 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

LINKSMU 
NAUJU METU 

Šiose dienose kuomet bedarbė siaučia, labai nau
dinga yra pamąstyti apie savo brolius Europoj kurie 
kenčia badą ir nuovargi, ir dėkoti kad mes gyvena-
me Suvienytose Valstijose. 
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Ant kampo 47th ir Ashland Ave. 

R. J. Schlesinger, President 
Juozapas Grisius 

Rapolas Gečius 
Juozapas Sedemka 

Agnieška Kušleiko 
Jonas Viscontas 

Jonas Mickievicze 

STOCK 
YARDS 
STATE 

Visiems kurie nori pagerinti stovi šios šalies, kad * 
padarius ją geriausia, mes linkime jiems Laiminga ir a 

Pasekmingų Naujų Mėty. * 

American Express 
Company 

\ 

Ant Pardavimo 
2 4 0 Bačkų Miltu 

šiuo metinių cistų rugių rupus miltai, del Lietuviškos Duonos. Rugine 
duona skalsi grardi ir kvepia padaro žmogų stipre*ni ir sveikesni, miltai 
supilti į maišiukus po 49 svarus ketvirta dalis bačkos vienas maišiukas 
$2.50 du maišiukai $4.75 keturi maišiukai tai yra viena bačka $9.00 dideli 
erderei pigiau perkantiems prislųsim, apraš ima kaip iškept gardžia duona, 
tamikyte ant maišiuku kad butu Lietuviški parašai. Adr isuoki te ' tiesiai j 
Farmer i . 

\VM. GIRA1TIS, 9 . 2 H a r t Michigan 
Arba M. W A L K N e i t S , Box 96 Har t Michigan 

'- w 

EAJ-E/9UJCKLY 
' i p i 

CAPUDINE 
_ ^ W PAMĖGINK 

10c-30c-60c Buteliai ar Proškei 
LABAI GEROS DEL 

GALVOS SKAUDĖJIMO 
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Ilgiausių Metų 
Visiems Mūsų Ko s tume-

riams ir Rėmėjams 
Universal State Bankas 

Valdyba ir Direktoriai. 
Lai šiais 1921 metais jūsų, draugai, ryšiai bune dar tampresni dar draugingesni su mumis. Lai 

šiais 1821 m. Kiekvienas Lietuvis prisideda prie mūsų milžiniškos šeimynos. Čia rasite pilna saugu
mą savo doiieriums. ČIA KIEKVIENAS SAVO PRIGIMTOJE KALBOJE ATLIKSITE VISOKIUS 
REIKALUS BE KITU TARPININKAVIMO. Susipažinkite su mumis. Jus laukia mandagus pa ta r 
navimas. 

MŪSŲ TURTAS VIRŠ $2,750,000.00 
BANKO VALANDOS: Nuo 9 vai. išryto iki 5 vai. vakare. Utarninkais ir Subatonais visa diena 

iki 8:30 vai. vakare. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 South Halsted Street, Chicago, Illinois. 

I 
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] Visiems Savo Depozitoriams ir Rėmėjams 
i Linkime 

L i n k s m u ir 
t 

Pasekmingų Naujų Metų 

! 

I 
i 
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J. B. BRENZA 
J. C. BRENZA 

J. KROTKUS 

VALDYBA IR DIREKTORIAI 
J. MACKIEVIČIUS 

A. DARGIS 
A. BRU02IS 

S. A. ŠYMKIEVIČIUS 

i 
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2201 W. 22nd St. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
• — • 

MELROSE PARK ILL. 

Skaitant laikraščius matomi, 
kad visos Lietuvių kolonijos 
veikia Lietuvos gynimo reika
lais: dedama aukos tėvynės 
gynimui nuo žiaurių Lenkų, 
tūkstančiais skolinama Lietu
vos respublikai aprūpinimui 
stambiųjų reikalų. Visur ir vi
suose viena tebėra mintis: iš
vyti Lenkus imperijalistus iš 
Lietuvos žemių, kad jose lais
vai, niekelio nemindžiojama 
galėtų plevėsuoti mus tautinė 
vėliava. 

Maža Melrose Parko Lietu
vių kolonija (galėtum pris-
kaityti apie 500 asm.), bet 
pažvelgus į tėvynės šelpimo 
darbą, be abejonės, galima 
butų sakyti, kad Melrose Par
kas aukomis ir paskola pra
lenkta ir daug didesnes už sa
ve kolonijas. Tik šiuosmet 
melroseparkiečiai Lietuviai 
suaukojo Liet. Sauliams $117.-
36; Gynimo Komitetui $194.-
5(1; L.* Rauti. Kryžiui $361.00 
ir išpirko L. L. P. bonų už 
$11,800.00. 

Gruodžio H) d. 8v. Jono 
Krikštytojo draugija laikė su
sirinkimų, kuriame buvo pers
kaityta atsišaukimas nuo \*. 
L. P. stot i o , raginantis visus 
prie darbo. Kadangi susirin
kime buvo asmenų, nepirkusiy 
da paskolos bonų, ir kadangi 
tame atsišaukime buvo pažy
mėta, kokie Lietuviai yra ne
paskolinę $50 arba $100 Lie
tuvos respublikos reikalams, 
tat pradėta užsipuldinėti ant 
kai-kuriu asmenų, vpač ant L. 
L. P. stoties. Bet kadangi di
džiuma narių yra jau gausiai 
aukoję ir turi pirkę paskolos 
bonų, tat liko pastebėta, kati j 
pa>kolos stotis nieko sauvaliŠ- , 
kai neveikia. Jeigu ji daro ko-I 
kius žygius paskolos reikale, 
tai tik Misijos informacijomis 
bei nurodymu. 

Tikrieji Lietu vos piliečiai 
sumanė da parinkti aukų Lie
tuvos kareiviams, kurie kovo
ja statvdami >avo gvvastis už 
tėvynės laisvę. Aukojo: dr-ja 
iŠ iždo $5.00. Nariai: J. Vai
čiulį.- 4^-<1('. A. Samalioni< 
$o.00, A. Makaveckis i r A. 
Staškus po $2.(M). IV, $1.00: 
L. Šimaiti.-, V. Kudulis, K. 
Martinkus, A. Lrbelis, J. dė
džius, .1. Norvaiša.-, d. Žukas, 
P. (Judžiiis, J. Brazin.-kas, C. 
replikas. V. Storas, K. But
kus, S. Štaras, d. Miknevičia, 
J. Kuslis, A. Laikauskis, d. 
Miknevičia, P. Vaitkevičia, P. 
Ragena-, B. Buda. A. Meles-
ki.-, S. Bazaras, A. Damala-
kas, A. Zapalskis, J. Grinius, 
J. Kasiuli.-, A. Vaieekauskis j 
I). Tarutis, d. Radzinskis, L. 

Mažeinis, V. Zapalskis, J . Ja-
nusevičia, A. Bamasevičia, K. 
Kiscelius, R. Urbelis, P . Va-
luekas, A. Jonča. Kitos smul
kiais. 

Dr-ja Šv. Onos laikytame 
susirinkime L. R. K. aukojo 
$50.00. Reikia pastebėti, kad 
iš vietinių dr-jų, Šv. Onos dr-
ja tėvynės reikaluose užima 
pirmą vietą. J i ir L. L. P. bo
nų turi pirkus už $200 ir ki
tiems Lietuvos reikalams yra 
aukojus daugiau negu kitos 
draugijos. Antrą vietą užimą 
šv. Jono Krikštytojo dr-ja. Y-
ra čia ir tautiškų dr-jų, kurios 
nešioja garbingus didvyrių 
vardus, bet kaž kodėl taip ma
žai rūpinasi Lietuvos gynimo 
reikalais. Kai-kurios dar-gi net 
bando kenkti visam tam dar
bui, paikas jau butų susiprasti 
ir bendrai eiti Lietuvai pagel-
bon, ant kurios užsimojo ne
labas Lenkas. 

Narys. 

WAUKEGAN, ILL. 

Nerimsta AYaukegano Lie
tuviai, kad Zeligo\vskis dar 
vis sėdi Vilniuje ir nenori ap
leisti Lietuvos .žemių. Todėl 
tapo sušauktas Visų \Vaukega-
no lietuviškų draugijų bei or
ganizacijų kp. bendras susi
rinkimas ir apsvarsčius nu
tarta įrengti didžiausias pra
kalbas, kurios bus sekmadie-
nyj, Sausio 2, 1921, Lietuvių 
svetainėje, prie 9-tos ir Lin
coln gatvių, 1 valandą po pie
tų. 

Bus įžymus kalbėtojai, kaip 
}). J . Karosas, adv. Brachulis, 
kuris tik ką sugrįžo iš Lietu
vos, ir anglai. 

Kviečiami tat visi Wauke-
gano ir apielinkės Lietuviai 
atsilankyti ir pakelti baisa 
prieš nevidonus Lenkus, sykiu 
pagelbėti mūsų broliams, ko
vojantiems už tėvynę, už jos 
teise> ir nepriklausomybe. 

Lietuvoj liejasi kraujas! 
Mūsų broliai miršta už tėvy
ne! Lietuva šaukias mūsų pa-
gelbos, nes Lenkai nori ją pa
vergti; Tat broliai ir sesės, 
padėkini viską į šalį,o imkimės 
darbo, sueikim į įrengta^ 
prakalbas, pasirodykim, jog ir 
mes esam Lietuvos sunųs ir 
dukterys. Įžanga visiems vel
tui. 

J. P. B. raštininkas. 

=3= 

WESTVII«LE, ILL. 

(iruodžio 19 d. buvo parapi
jos susirinkimas. Komitetų 
ir klebono išduota atskaita 
visų parapijonų buvo užgirta 
ir priimta. Po to eita prie 
rinkimo naujų komitetų 1921 

metams. Užgirta tie patys. 
Paskui ' nutarta įrengti fėrua 
parapijos naudai, kad grei
čiau išmokėjus paskutinę pa
rapijos skolą. Fėrai prasidės 
Sausio 22 d. Malonu matyti 
tokią gražią sutartį mųs klebo
no su parapijonais. Ką kle
bonas sumano, tam parapijo-
nys pritaria ir gražus iš to 
pasidaro vaisiai. Seniau para
pijos reikalai buvo apleisti, 
dabar viskas kitaip ' išrodo. 
Tai darbas ir pasišventimas 
mųs klebono kun.*L. Brigma-
no. Nestebėtina tat, kad turė
dama tokį kleboną parapija 
kyla kaip ant mielių. J is vi
sur prisideda. Jaunimas-vyčiai 
jį laiko už tėvą. Kitoms drau
gijoms taip-gi duoda naudin
gus patarimus. 

Ilgiausių metų mųs klebo
nui darbuotis toje parapijoje. 

Parapijonas. 

BRIGHTON PARKO LIETU 
VIAMS. 

( C 

Nebūkite Be "Draugo" 
Draugą" dienraštį galima 

gauti be kitų vietų ir šiose: 
F. ŠIMKIENĖ. 

4358 So. Fairfield Ave. 
KRUKAS BROS., 

3853 So. Rockvvell St. 
BUCIUNAS, 

2900 W. 40th Str. k 

J. ŽOLYNAS, 
4063 So. Maplewood Ave. 
J . SYMONAS, 

4140 So. Maplewood Ave. 
J. SMITH. 

3813 So. Kedzie Ave. 

P&iješkau kambario Bridgeporto 
apiel inkej tarpe 32 nrba 34 gatvių, 
esu jaunas vaikinas turintys Čysta 
darbą, jeigu kas turite gera kamba
rį taip meldžiu pranešti laišku už 
kuri busiu dekingiis. 

J. \V. Staugait is 
8.S2 W. :Wni St. City. 

ae 
ANT PARDAVIMO AKHA 

MAINYMO. 
235 akrai, 2 mylios nuo miegto 

Ciary, geras akmeninės kelias, Ha,iila.i 
naujai pertaisyti, e lektros šviesa Yi-
aur. Gera farma del pievieninkystt-s, 
javu ir gyvulių auginimo. Rašykite. 

H. LANDFIELD. 
3925 Grapcvine Stnt ' t 
Imliair' lltu'hor. Imi. 

ANT PARDAVIMO 
Parduosiu properte pigiai naujas 

mūrinis namas 2 flatų po 6 kamba
rius dailioj vietoj randasi. 

2187 N. Wcstcru Ave. 

"PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRLKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgių* 
Perke l ia ofisą | Peop le Teatrą 

1616 W. 47th St. Tel. Boul. 160 
Valandos: 1 iki S po pietų. 6 iki 8 

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

Nuo ryto iki piet. 
Tel. McKlnley 26S 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAI* 
Ofisas ir Gyvenimo vieta 

3252 South Halstcd Street 
Ant vlrteus Unlveraal State Baak 

Valandos nuo 10 iki, 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po piety; nuo 7 iki 9 rak. 

Nedėl iomis nuo 10 iki . 
Telefoną* Tartis 2044 

"Adomas ir Jieva" 
Sausio 16 d., 1921 

Šv. Jurgio Parapijos Svet, Pradžia 7:30 vakare 
Operete Dviejuose aktuose M. Petrausko Vaidins L. Vyčių 16 kuop. po vado 

viste K. Sabonis. 
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Adomas K. Sabonis, 
Jieva Jo pati Sabonienė, 
Grafas A. Sadauskas, 

Tarnai J. Ramanauskas, K. Kudirka. 
Solistai M. Janušauskienė, 
J. Ramanauskas. 

Orkestrą J. Jakaičio 

Ponas Sabonis bei pone Sabonienė gyvendami Pittsburge sulošė apie 80 veika
lu. Taip-gi Chieagoje jau muzikos bei dainų srytiįe puikiai pasirodė. Dabar-gi jie 
parodys savo gabumus Dramos srytije. Tai-gi visus širdingai kviečiam atsilan
kyti. Pelnas yra skiriamas parapijos naudai. 

Nuoširdžiai visus kviečiam atsilankyti L. VYČIŲ 16 KUOPA. 
• 

toft voun STOHAdft SAftT 
P o valgiui neužmirSk, kad. geriau

sias vaistas tavo skilviui y n i EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėg ina viena. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

X ' 
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Phone Canal 1678 
Notary Public 

JUSTIN MACKIEWICZ 
Reąl Estate 

Loans, Insurance & Foreign 
Exchange 

2342 South Leavitt Street 
Cliicago, 111. 

Siunčiu Pinigus j Lietuvą 
pagal dienos kursą. 

PRANEŠIMAS. 
Siunčiame piningus Lie

tuvon, pri siuntimas užtik
rintas. 
Inšuruojame nuo ugnies, 

namus, rakandus ir auto
mobilius. 

Parduodame namus, sko
liname piningus. 

Evaldas & Pupauskas 
840 W. 33rd St. 

Yards 2790 
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f Pinigai, Laivakortes Lietuvon 
g SltTSKITB PINIGUS LIETUVON KOI, KintSABI YRA « * A S . DASTATOME M-

NIGUS Į PASKUTINĮ PASTĄ Į 30 DIENŲ. 

s 
Parduodame laivakortes 

į Lietuvą ir iš Lietuvos. 

Padarome legali skus do
kumentus, doveraastis, 
įgaliojimo aktus. L _ " 

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Washing-
tone. 

Parduodame lotus, na
mus, farmas, padarome 
pnskolas ir apdraudžiame 
nuo ugnies. 

. • - • 
Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas 

I PAUL P. BALTUTIS and CO. 
| 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chkago, 111. 
i l i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i t i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iBi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i 
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DR. S. B1EŽIS. 
t J E T U V I S GYDYTOJAS 

I R C i l l R l RGAS 
2201 We*t 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Ros. SI 14 W. 42nd s trce t 

Tel. McKlnley•4988 

Tel. Randolph 2898 

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidų rm lest y j 
AKSOCTATION 1U/1>G. 

IV Su. I.a Sullc St. 

i
* Valandos: 9 ryu> iki 6 po pietų. 

Panedėliats iki 8 vakare. 
Nedal iomis ofisas uždarytas. 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvys (lydytojas ir Chirurgą* 
Ofisas 101IOO So. Michlgan Ave., 
Vai. 10 Iki 12 ryte: 2 Iki 4 po 

piet. 6:30 iki 8:80 vakare. 
Residencija: 10588 Perry Are.. 

Tel. Pu l lman 842 

! 

K 
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A. PETRATIS 
Į > ^ » » ' » » » » » » » • » • » » » » « • — 

S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & C0. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE—IHSURAlfCB 
Enropean American Burean 

Siunčia Pinigas , Parduoda 
lAtvokortes 

MOTARIJUSAS 
809 W. S5tn 8 > , Ohieago. 111. 

Telephone Bonlerard t l l 

-3 

f 
I 

* 

Telefonas Boulevard 01 §9 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

SSSl South Hnlsted Street 
Valandos: 9—12 A. M. 

1—5: 7—8 P. M. 

(fSzžžžž. 

f Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
M E T U V I S DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 l ig 9 vakare 
4712 SO. ASHLAND AVTENUE 

arti 47-tos Gatvės 
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I PUIKUS TEATRAS IR RALIUS! 
| "Gadynes Žaizdos" 

Keturių Veiksmų Drama 
5 Rengia 

1 TEATRALIŠKAS KLIUBAS "LIETUVA" 

i 

Subat, 1 Sausio-Jan. 1921 
C. S. P. S. Svetainė 1126.30 W. 18th St. 

Nedel, 2 Sausio-Jan. 1921 
C. S. P. S. School Svet. 4758 S. Honore St. 

5 Pradžia 7:30 vai. vakare. E Įžanga 50c. ir aukš&aus = 
Cladynes Žaizdos; tai yra iš geriausiai pavikusių Br. Vargšo Dramų. Veika

las yra labai pamokinantis iš dabartinio Žmonių gyvenimą ir bus naudinga kiek
vienam ji pamatyti; ' taip-gi reikia žinoti kad T. K. LIETUVA prie to jau seniai 
rengiasi, ir atsilankiusieji bus visi užganą dinti. Kviečia visus, T. K. LIETUVA 

rMIlSIIIIIIIIIIllllllllllIIIIIIlIlItlIlIlIlIlItlIlIIIIlIlIlIlIllfillglIIIIIIIIIlllllIlilIlIlIilIlIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIllIlIlIlIlIfltlIlIlIlIlIlIlISlIlIlIIlIlillT 

Puikus Vakaras 
SULAUKTUVES NAUJŲ METŲ 

Petnyčioj, Gruodžio 3 1 , 1920 m. 
Šv* Mykolo Ark. Parap. Svet, 1644 \Vabansia Ave. 

Programa išpildys Šv. Kazimiero Seserų Mokinės 

• Gerbiemoji Visuomenė! — Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti, nes netik tu
rėsit progos prie gražaus programo linksmai sulaukti Naujų Metų, bet tuomi pačiu pri-
sidėsit priprakilnaus darbo, nes visas pelnas yra skirimas Šv. Kazimiero Akademijai. 

Pradžia 7 vai. vakare. RENGĖJOS. 

/ 

ZJ 
--•M 

LEVESKIOSSMOKYKLA 
IR PREKYBOS Del Snaigulę 
MOKINA: Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grararoar Scliool, High School ir 
Prekybos dalykų taip-gi prirengia 
prie kvot imu j visas augštesnlasias 
mokyklas. Dienomis: Nuo 9:00 ryto 
iki 4 p. p. Vakarais nuo 7:30 iki 
9:30. 
1747 So. Dals ted St. (arti 18tos gat . ) 

11III1II1II1IBMIIIIII1111IIIH1IIIIII11I1111I1II 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: anflifikoi ir l ietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedyatės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, S U T . Valst. istorijos, abelnos Isto
rijos, geografijos, polit ikinės ekono
mijos, pilietystėa, dąll iaražystėa 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto lkl 
4 valandos po pietų; vakarais noo l 
lkl 10 vai. 
3106 So. Halsted St , Ohieago. 

yyiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiifiiiiiiiitritiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiHtiinfliiii 

I Svarbus Pranešimas 
i 

Į Lietuvos Vyčių Paskolos ir 
f Taupymo Bendrove 

•Pradės nauja serija numeris 24-tas Sausio 3-čia. dieiuj 1921 m. 
Su Naujų Metų pradėk taupyti piningu.J AiCi< iaikai mainosi ir dabar sutaupytas do-

E lieris ateityje atneš savo vertė. 
Galima prisirašyti prie Lietuvos Vyeių Bendrovės 'kas Panedėlį, Šv. Jurgio Para

pijos Svetainėje 32-nd PI. ir Auburn Ave. 7:30 vai. vakare. 
Piningus gali atsiimti ant kiekvieno pa reikalavimo. 

Jurgis Žakas, Pirm. V. W. Rutkauskas, Adv. Antanas Overlingas. Rast. 
I 901 W. 33rd St. 812 W. 33 rd S t 3201 Auburn Ave. 
i s 
iTiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiiiiiiiiiciiiiiitiiiiiiiiftiiiiiiii*tiifitiftiiiiiiiiiffifiiiiiiiiiitiiiiifiiiiiiitiiiiiiitniiuitiiiir 
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Saugok aMy regėjimą 

Ęįkda kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėj imas sil-
nsta skaitant, s iuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties į manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas sutelks 
jums geriaus} patarnavimą del 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specijallsto, 

W. F . MONCRUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Ohieago. 
kertė 18tos gatvės; 5-Cios lubos 

Kambaris 14-15-1$-17 
VirSui PLATT'S aptlekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: N u o 10 ryto iki 9 
vak. Nedėl iomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 

HIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUUIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUUIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHllllli 
E P h o n e Boulevard 491 

i Ashland Jewelry Music Store 
Specijales Columbia E 2 Grafa-

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

Didel iame pasirinkime auksi
niai laikrodžiai, deimontai, žie
dai ir kiti auksinai dalykai. 

4537 So. Ashland Avenue 
i chkago, m. 
u-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiim 
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CHICAGOJE. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiHi 

KUN. J . J . JAKAIČIO 
PRAKALBOS. 

• 'Draugo*' Redakcijoje atsi 

Miksai t ė ii- B. Toleikaito. 
Kun. X. Pakalais atsilan

ko i kiekvieną Fed. skyrio po
sėdį i,- gražiai apibudina Kėde 

lankė sv«vias ka tik sugnžes j racijos veikimą. Yra vilties, 
iš Lietuvos, perleidęs o niėne-j | a , , j H)21 metais skyrius nu
sius joje, gerbiamus Worees V,/,Į<S , | a U ir gražaus darbo, 
teVio Lietuviu kataliku klebo I l r s valdybon inėjo rimti ir 
»as kun. Jonas Jeronimas Ja- pasišventę tėvynės labui žmo-
k a i t i s. J i s a \ >sėi nė j >a sa k y t i ' n ės. 
t r i s prakalbas įvairiose Lietu- Alumnė. 
vių kolonijose Cbicagoje. Xau 
fu Metu vakare Dievo Apveiz
d i parapijas svetainėje (\V. 
IStli str. ir Lnion A ve.), 2 -A. 
Sausio Aušros Vartų parapi-
jos svetain«'.|e (_'.>_.> \\ . _'.>i.l 
PI.) ir .'» d. Sausio Sv. Kry-

I š NORTH SIDES. 

Sv. Kazimiero Akademijos 
lėmėju dr-jos apskri tys yra 
nutaręs šįmet, per adventus 
rrngti agi tatyvius vakarus, 

l i aus parapijos svetainėje (S . uiU\ arėiaus Mipažindinti vi-
Wood ir VV. 4titb str . ) . Pra- , s uomenę su Akademijos remė-
kalbos prasitlės 7:.'>0 vakare. ;n dr-jos tikslu 

Ak'ademijos 

Pirma dienų Naujų 1921 metų Dievo Apveizdos para
pijos mokyklos svetainėje bus žingeidžios prakalbos. Kalbės 
plačiai žinomas tik ką sugrįžęs iš Lietuvos Gerb. Kun. JA
KAITIS Worcesterio Kleb., kuris dabar vieši Chicagoje. 

Taigi nepraleiskite tos progos. Ne vien aštuoniolikiečiai, 
bet ir kaimynai ateikit išgirs kę tas gerb. svetis parvežė 
mums iš Lietuvos, nes svetis tik ant trumpos valandos te 
užbus Chicagoje. 

Kviečia 31 Skyrio T. F. Valdyba. 

Pasilinksminimo Vakaras! 
• 

• Šv. Jurgio Parap. "Kanklių" Choro 
Naujų Metų Vakare, Sausio 1, 1 9 2 1 
ŠV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJ 
Pradžia 7 valanda ATakare 

32 ros i r Auburn Avenue 
Įžanga 35c. yparai . 

.FAVYZDIS 18 GAT. DRAU 
GIJOMS. 

Sv. Kazimiero 
K'mrjn tikslas labai prakil
nus. Jnjii darbas ir-ci nėra 
menkas, kada jos rengia to

ls paŠ/lpinin draugijų šioje kins agi talyvius vakarus, 
kolonijoj pirmutinė draugija T a i g i IJ-eias skyrius ir-gi 
Bv. Jono Kvangelislo, kuri su- nenorėdamas uei žingsnio at-
«ideda iŠ rimtu žmonių, laiky
tam priešmetiniam susirinkimo 
Gruodžio 2(> d., išdavus atsto
vui raportą iš buvusio Lab. 

Plikti tame darbe, rengia va
karą (Iruodžio .'U <!., siu metu. 

Šitame vakare bus išleista 
£10.00 per serijas, kurios bu-

IŠ T 0 W N OF LAKE. 

Draugija Šv. Vincento Fcreušo 
laikys metini susirinkimą sekma
dieny, .Sausio 2 d.,v 2 .valandą po 
pietų. Sv. Kryžiaus parapijos 
svet. Kviečiami yra visi nariai su
sirinkti, nes bus labai svarbus su
sirinkimas. Yra svarstymui daug 
dalĮ kų. Kviečiam atsivesti ir nau
ju narių. 

Juo:. Klimas, pinu., 
Juoz. LegnugariSf rast. 

S. D. LACHAWICZ 
METUVYS GRABOIilUS 

Pa ta rnau ju laidotuvėse koplgiausla. 1U1 
kale meldžiu atsišaukti, o mano darbu 
busite užganėdinti. 
2314 W . 2Srd PI . Chicago, m 

Tol. Ganai a i § 9 

Visi kas tik gryvas ant Sio puikaus pasi l inksminimo vakaro. Orkestrą, bns iŠ pat 
Kauno, tai-gi po Advento g-alėsite smagiai pasišokti ir l inksmai sutikti Naujus Metus. 

Kviečia visus REBTGfclIAI. 

• 
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Sųj. seimo, vienbalsiai nutarė jvo padirbtos del 10 d. Spalio, 
įstoti i Lab. Sąj. ( iaibės nariu> 
įmokant $HH).(H). Sekančiame 
susirinkime suras būdą tą >u-
ma i mokėt i. 

Tur iu priminti , kad ^loje m,, atsilankyti 
kolonijoj yra daug turtinges-

bet kai-kuriu priežasčių dėlei 
lik/) atidėtos (iruodžio mėn. 

» * 

Tai-gi, katrie esat pirkę tu 
serijų i j- nepirkusius kvieeia-

Remėjos. 

nių pašelpimų dr-ju, vienok 
jos nesirūpina našlaičių prie
glaudos reikalais. Tni-gi Šv. 
Jono Evangelisto dr-ja prave
dė kelią visoms pašelpinėms 

IŠ BRIDGEPORTO. 

L. VyTiu K) kuo]M)s prieš
metiniam susirinkime svarsty-
ta kuopos reikalai ir išduota 

.dr-joms. Visos turėtu eiti tuo raportai j ; kuopos vakaro. 
keliu ir padėti statyti našiai-I 1\> to išrinkta nauja valdy-

TĖMYKITE 
Kensingtono Lietuviai ga

lite gauti nusipirkti "Drau
gą" dienraštį pas p. 

IG. TYŠKEVIČIĄ 
314 E. Kensington Ave. 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofiaaa DidmiestyJ 
2» So. La Salle Street 

Kambaris 816 Tel. CentraJ 8«84 
Valandos: 9 ryto Iki 1 po plet 

VVest tikto* Oflm* 
2201 IV. 22-nd Street 

Kerte Leavltt St. Tel. Canal 2652 
Valandos: nuo 4 Iki 6 po piet ir 

nuo 7 iki 9 vakare 

C 

A K I Ų 
ŽINOVAS 

eianis prieglaudą. 
Kai-kurie dr-ju nariai sako. 

kad tai kataliku darbas, už 
v tat mušu draugija negali ten 

' priklausyti . A r g i gali būti 
bedieviška draugija, kuri ne
šioja šventojo vaidą. Antra, 
bnsimon Lietuviu našlaiėių 
prieglaudon l>u< priimami naš
laičiai ne tik kataliku tėvu. 
bet ir tu, kurie bus katalikvs-
te atmetė, š iandie tame dar-
be matosi tik kataliku žmonių 
pasidarbavimas. (!i našlaiėiai 
bus priglausti vi>ų Lietuviu 
be skirtumo. 

S. J . 

7 T S T R 0 N 0 M Ų SUVAŽIAVI 
ff MAS. 

Nortliwestern universiteto 
knygyno kambary Įvyko Ame
rikos astronomų suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo ir ži
nomas Lietuvių astronomas, 
kun. A. Petrait is , klebonas Šv. 
Juozapo parapijos So. Chica
goje. Daug kalbėta apie dan
giškus kūnus, o ypatingai a-
pie žvaigzde>, mainančias sa
vo šviesą. 

X. 

Tš T 0 W N OF LAKE. 

L. R. K. Federacijos 7 sky
rius laikė priešmetini susirin-
fctinia. Atstovų atsilankė skait
lingas būrys ir rin*tai svars-
tė reikalus. 

Raportą iš buvusio Labda
ringos Sąjungos seimo išdavė 
^onia M. Šedienė. Raportas 
pr i imtas delnų plojimu. 

Pabaigus svarstyti skyrio 
reikalus, eita prie rinkimo 
naujos valdybos. Dvasios va
dovu išrinkta kun. X. Pa
kalnis, pirm. — J . Bražans-
kis, vice-pirm. — P. ŠI usnis ir 
F . : Veriga. prot. rast. — Z. 
Jurgaič iu tė , t'in. rast. — J . 

ba H'i'l metams, kurion inėjo: 
Dvasios vadovas — kun. .J. 
Svlrskas, pirm. V. Balan
da, vice-pirm. — I>. Misevi
čius, rast. V. Buividaitė, 
t'in. rast. B. Nausėdas, ižd. 

P. (iritėnas, ižd(> globojai 
O. Rudris ir V. Petrauskas, 

reziseriuin K. Sabonis, ko-
respomlentu B. Jakai t is" 
žaislu vedėju — J . Raubkus. 

Linksma, kad L. Vyrių Iti 
kuopos valdybon inėjo darb
štus ir talentingi asmenys. 
.Yauiu narių įsirašė: J . Ma
jus. A. Jocius, B. P. Smagu
ri.-, A. šlepaviėiutė, .). Jogmi-
naitė, \*. l\odžiutė, A. (Jrigo-
laitė. 

i leriausiu pasekmių naujai 
valdybai veikti Bažnyčios ir 
tėvvnės labui. Nik. 

Atitaiso žvairas akis 
vienu ats i lankymu, be 
Jokios l i i loroformos. 

tt Suvirs 800 i š lydy imi 
*> užrašuose. 

Ateik ir leisk aužiureti diplomuo
tam ir registruotam gydytojui ir 
chirurgui, kuris specijal ia išstudi
javo palva. Ypatingai grydo 
A K IT. A l S r . NOSIES IR G E R K L Ė S 

LIGAS. 
PATARIMAS DYKAI 

Silpnos 
Skaudamos 
Raudonos 
Žvairos 

Akį 8 
Akįs 
Akjs 
Akjs 

Kurčios 
Tekančios 
Ūžiančios 
Užkimštos 

Ausjs 
A u s i s 
Ausjs 
Ausjs 

Skaudama Nos i s Skaudama Gerklė 
Rėganti Nosis Silpna Gerklė 
Kreiva Not i s Kataruota Gerklė 
Užkimšta Nosis' Papūtus Gerklė 

Fraak l in 0 . Carter, M. D. 
TK metai prie State gatvės 

J 20 So. State St., Chieago, Illi . 
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldie-

n; is nuo 10 iki 12. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

Moterų Sąjungos 3 kuopa ren
gia šeini mišką vakarėlį punktad., 
vakare. Gruodžio 31 d. laukiant 
Nauji] Metų, Dievo Apveizdos pa 
rapijos svetainėj. Nuoširdžiai kvie
čiame visus atsilankyti. Pradžia 8 
vai. vakare. Įžanga labai pigi. 

Kviečia Komisija. 

IŠ NORTH SIDE. 

Sv. Ka/aneiaus Draugija laikys 
priešmetini susirinkimą sekmad., 
Sausio 2, 1021 m., sv. Mykolo 
pa r. svet.. 2 vai. po pietų. 

Narės yra nuoširdžiai kviečia
mos, nes yra svarstymui svarbių 
dalykų. Bus renkama naujf val
dyba 1921 m. 

Raštininkė. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Draug. Visų Šventų Bridgepor-
te metinis susirinkimas jvyks 
sekmad.. Sausio 2 d.. 1921 m., 1 
vai. i)o pietų, Šv. Jurgio par. svet. 
Vyčiu kam b. 

Visi narfai kviečiami skaitl ingai 
atsilankyti, nes reiks darinkti dar. 

Illllllliuilflltllll.ltlllllttltltltlfllllllllllftt 
Resid. 1139 Indepeudence BlTd. 

Tclefouas Van fturen 3H4 

OR.A.A.R0TH, 
Rusi* Gydytojas ir Cblrnrgaa 

Specijallstas Moterišku, Vyriškg 
Talka tr Tisų chroniška lipa 

VAIiANDOS: 10—11 ryto S—S po 
Pieta. 1—S Tftk. Nedėliomis 10—13 d. 
Ofisas 83M 8o. Bal^ted St., Ghlcafo 

Telefonas Drover M9S 
Mll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l tu 

Tel. Canal 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

2201 Wcat 22-nd A^sH L«»Vitt Sts. 
Chlcago. 

Valandos 9:30 A. M. to 13 N. 
1:00 P. M. to 8:00 P. M. 

:•: « 
Tel. Harrison 6688 

DR. L C BORLAND 
200 S. State Str. Kamp. Adams 
VąJand.: 1 iki 4 po piet. Nedel. 10 
vai. ikf 12 dieną. 

Iiietuvis perkalbėtojas 
Sered.—6 Iki 9 vak. Ned. 10 iki 11 

UPh. 
! 1 

ne Cicero 596S 

CR, A. P. GURSKIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4847 W. 14th Street Cor. 49th Ave. 
Cicero, UI. 

, Vai. 9 iftryto iki 9 vak. Iš imant 
\ Nedėl ias ir Seredas. 

T«lof« Pullrnaa SSO] 

flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljlllll 
STel. Canal 257 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Miehlffan Avenne 
KoMeland. III. 

•AlJtNDOSt 9 ryto Ikf t vakar*. 
Pel. Pu l lman S42 ir 3180. 

S I Phone Seeley 7439 - - - - - a 

i DR. C. K. KLIAUGA | 
= LIETUVIS DENTISTAS 5 ' 
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DR, CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po BOHL 

4729 So. Ashland Avenue 
Speeijallataa 

DŽIOVŲ, MOTERŲ tr VYRŲ LIG 

Valandos nuo 10 Iki IS Iftryto; nuo 
2 iki 6 po piety: nuo 7 lkl I l t 
vakare Nedaliomis II (ki 1. 

Telefonas Drevei 2*80 

DR. I. M. FEINBERG 
Gydo specialiai visokias vyru tr 

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

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

a 

K — » 

DR. 6. M. GLASER 
Praktikuoja 19 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St.. Cnlcago, m, 

8PECIJALISTAS 
Moterifikų, Vyrišky, taipgi chro

niškų ligų. 
OFI80 VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki S po pietų, nuo % iki S valan
dą vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 

Telefonas Vards 687 
K — t — — * 
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MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU 

LIBERTY BONDSUS 
Je igu J u s tur i te Liberty Bondsus ir norite 
juos išmainyti ant pinigų, tai parašyki te 
mums kiek turi te, kokie bondsai. Mes gausime 
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu 

darbininkų baliui, kuris įvyks n 

Ju raška , ižd. p-nia A. Baltu- Sausio 30 d., 1921 m., Šv. Jurgio | ** aouth Uearborn Str., 
tienė, iždo globėjais p-lė? M. parap. svet. Valdybą. [™ 

Battic States Development Corporation 
Chicago, Illinois. 
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Pinigai Lietuvon j 2 0 Dienų 
Per mus siųsdami pinigus suteiksti saviškiams pagelba į 20 dienų. Mūsų kur

sas yra pigiausias. Mūsų čekius išmaino visoje Lietuvoje be jokio vargo. Į Kaunu 
važiuoti piningų atsiimti nereikia', mes pinigus pristatome Į art imiausių pačios stotį. 

= Kas nori pasidėti piningus į Bankų Lietuvoje ant procento, mes persiunčiame 
Lietuvon. Pas mus galima pirkt i laivakortes, i r siųsti j Lietuvę, baksais dovanas ir 

S drapanas saugiai ir greitai. Už pristatymą mes pilnai gvarantuojame, nes kiekvienų 
5 siuntinį M u r i n a m e nuo ugnies, vandens ir vagių. 
s * 
s Lietuvių Prekybos Bendrovė kviečia visus kad pirktų jos akcijas (šėrus) ir da
ri lintusi pelnų. Šerai kainuoja po $6.00. Kas anksčiau prisidės prie mus tas daugiau 
B 
5 pelnys. 
I ' « 
s Kurie važiuoja į Lietuva, mes parūpiname pasportus ir ki tus reikalingus do-
S 

kumentus gerai ir greitai. Visais reikalais kreipkities šiuo adresu: 

| Lithuanian Sales Corporation 
| (Lietuvių Prekybos Bendrovė) 

( 3249 S. Halsted St„ Tel. Yards 6062 Chicago, 111. | 
= = 
*iitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiififiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiir«niii iiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiifrtiiiiiiiiitiiiiiifiitiiiiiiiiiiiiitiiinifiiiilT 
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Vienu Laivu iš Liepojaus j New Yorką 
Jau atsidarė taip ilgai laukiamas tiesioginis kelias iš Liepojaus (Libavos) į New Yorką. 

Laivakortės (Šifkortes) Kainuoja $145.00 
Mes parduodame laivakortes (šifkortes) B E PERSĖDIMO iš Libavos į Ameriką. 
Ik i šiol žmonės be patyr imo turėdavo daug neparankumų, bet dabar Kompani ja įsteigė 
savo skyrius KAUNE ir L I E P O J U J . Tas daug pagelbės išgavimui i r užvizavimui 
pasportų kelionei į Ameriką. 
Žmonės kurie pirko laivakortes (šifkortes) per mus jau d a u g iš tų pasažierių y ra at
važiavusių. Nėra abejonės,kad dabar galima bus a tvažiuot greičiau. 

Parandavojame 
Baksus $2.50 

Metams 

P a m p i n a m e 

Notar iškus 

Raštus 

EUR0PEAN AMERICAN BUREAU 
A. PETRATIS ir S. L. FAB10NAS Vedėju 

809 West 35-th St., (prie Halsted) Chicago, 111. 
Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakare. 
Vakara is ! Utarninkais , Ketvergais i r Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare . 
Nedėliomis nuo 9 vai. išryto iki 3 po pietų. 
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DIDŽIAUSIĄ Į lETUVlSH KRAUTUVE C į j j j l į 

f?;PlARL OUBBN KONCBRTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Mūsų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausia, kainą, kur kitur taip negausi 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, silabi
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
mozikališkus instrumentus atsakančiai 

1 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas: OBOVEB 7809 
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