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Talkininkai Kvošia Vokiečius
apie jų Finansinę Padėtį
*

-

Laisvė ar Pražūtis Airijai, Sako
Lordas Majoras
-CORKO LORDAS MAJORAS PASIUNTĖ SVARBIŲ PAK
LAUŠIMU VOKIEČIAMS.
NEPRAMATO TAIKOS.
Jis tikisi ilgesnį laiką pavie Anglai priešinasi poperiniams
šėti Amerikoje.
pinigams.

^Neiv York, Sausio 11. — A-

ną dieną čia atvyko Airijos
miesto Corko lordas majoras
Donald O’Callagban, kurs sla
pta Amerikon atkeliavo. At
vykęs jis pirmiausia čia pa
reiškė, jog Anglija gal ir mė
gins su prievarta Airijon Įgy
vendinti savo sugalvoti) sa
vy valdą. Bet Airijos gyvento
jai neprisiims tos savy valdos
ir priešinsis visokiems Anglų
pasikėsinimams.
Anot O’Callagliano, iš Airijos padėties gali būt tik vienas iš dvieju: arba šalis turi
gauti pageidaujamą laisvę ar
ba turi būt visai sunaikinta.

Berlynas, Sausio 11. — Iš

čius Vokiečiai mokėjo pirm LENKAI SUTRAUKIA KAkaro, karo metu ir po karo. RU0MEN? PRIEŠ VOKIE
ČIUS.
Prancūzams norisi
patirti,
kiek mokesčių per metus iš
Vokiečiai bijosi užpuolimo.
eina pavieniam Vokiečiui.
Vokietijos vyriausybė, sako Berlynas, Sausio 11. — Visi
ma, darbuojasi paduoti kuoti- Berlyno laikraščiai vakar žy
kriausins atsakvmus.
miomis raidėmis paskelbė ne
paprastų trukšmą. Būtent, pa
SUAREŠTUOTAS AIRIŲ
dėjo visą eilę' sensaciji.nių ži
VADAS.
nių, kad Lenkai Vokietijos pnrubežiais sutraukia 175,000 ka
Belfast, Airija, Sausio 11.— ruomenės. Karuoinenė ypač
Anglų karuoinenė
Derrysje sugabenama šalimais Silezijos
apsiautė rezidencijų Josepb ir Poznaniaus miesto.
O’Dobertv, sinn-feinerių vado Pirm Kalėclų, sako Vokie
ir jį patį suareštavo. Sakoma, čiui, Lenkai tose apylinkėse yjis busiąs internuotas.
O’- ra palaikę apie KM),000 ka
Dolierty yra Anglijos parla ruomenės. Šiandie prisiunčia
mento narvs.
ma dar 75,000 daugiau.
Vokiečiai tvirtina, kad Len
kai,
matyt, kėsinasi pulti ir už
ANGLIJA TURĖJO DIDĖS
grobti anglių laukus Silezijo
NĮ IMPORTĄ IR EX
je, kur turi įvykti plebiscitas.
PORTĄ.
Vokietija yra kaipir beginklė.
Londonas, Sausio II. — Už Tad ne s tek*tina, jei pakelia
1920 metus Anglijos importas mas trukšmas.
buvo 1,936,000,000 svarų ster
lingų, arba 310,500,(XX) s v. st. DE VALERA UŽGINA AI
RIŲ SUOKALBIAVIMĄ.
daugiau, kaip 1919 metais.
Exporto buvo už 1,500,000,000 svarų sterlingi) arba 500,- Dublinas, Sausio 11. — An(XX),000 svarų štedingų daU-4^ijos vy™u*yfc‘ įdelbė do
kumentais, kad karo metu .Vi
ginu.
riai supkalbiavę su Vokiečiais.
Prieš tai čia atsiliepė de Va
PARAGINA GELBĖTI AI
lerą. JijB griežtai užgina tuos
RIUS.
suokalbtRvinius. Sako, tai An
glų pr»sfcjM»nymns. (
Boston, Mass., Sausio 1. —

IŠ ANATOLIJOS.

Perinai vasarą Turkijos Anatolijoje padėtis buvo nepa
kenčiama. Bet šiandie ten jau
kitaip esama. Sugryžę i5--ten
talkininkų pasiųsti
agentaižvalgai praneša, kati Turkų
nacijonalistų valdžia gana ar
ti susisėbravusi su bolševikais
ir iš to daug ką laimėjusi. Nuo
bolševikų Turkai nacijonalistai yra gavę žymias pinigų su
mas. Daug pinigų gavę ir iš
Indijos. Ta»l visus reikalus
kuogeriausiai • patvarkę.
Seniau Anatolijos gyvento
jai Turkai baisiai buvo ap
sunkinti karo
mokestimis.
Šiandie tos mokestys žymiai
sumažintos. Seniau ten visur
buvusi betvarkė. Šiandie jau
kitaip.
Pačios Mustaplia Kėniai pašos karuomenės visa padėtis
taip pagerėjusi, kad ji gali
statyties prieš bile priešinin
ką.
Talkininkai, kiek žinoma,
nesutiko peržiūrėti ir perdir
bti su Turkija padarytą su
tartį. Tad Kėniai paša mtspren
dė toliaus su talkininkais ne
turėti jokių tarybų ir laikyties vienybės su bolševikais,
pildant pastarųjų reikalavi
mus. Gi bolševiku reikalavi
mai — atkakliai kovoti prieš
ANGLIJOS KARO MINIS- talkininkus.

CITY EDITION
1*7*.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KAIP ZELIGOWSKI MOBI LENKAI NEGRĄŽINA
LAISVIŲ.
LIZUOJA KARŽYGIUS.

Anot gautų Kailiu* žinių,
mobilizacija Vilniuje Lenkams
nelabai sekasi, nors varoma
labai uoliai. Geruoju veik nie
kas nesutinka stoti karnomenėn, kiekvieną reikia gaudyti.
Namai, kuriuose gyvena mo
bilizuojamasis, apstatomi karuoine.no ir dežuruojami po ke
lias dienas, kol busimas Že
ligovskio “karžvgis” ir “vi
durinės Lietuvos’’ ginėjas per
neapsižiūrėjimą, ar reikalo
spiriamas, pasirodo
namie.
Tuomet suimamas ir gabena
mas į naujokų ėmimo punktą.
Grie-biamasi
dar kitokių
priemonių. Gimnazistams pas
kelbė, kad jų neimsia ir išda
vė tam tikrus liųdymus. Bet,
nuėję su tais liųdvinais įsire
gistruoti ir gauti atleidimo
pažymėjimą, namo negryžo.
Visi buvo mobilizuoti.

Lietuvos vyriausybė j»er
Vo atstovą
prieš Kalei
kreipėsi j Tautų
Sąjįu
kontrolės komisiją sužinot
kodėl iš Lenkijos negrąžinai
sergantieji Lietuviai belai
viai. Prašyta, katk grąžinimi
nelaisvių butų paskubintas, į
Lenkai laužė padarytus
Lietuva sutarimus.
GRAŽIAI GYVENA UK1
NINKAI.

tikrų versmių patirta,
kad
talkininkai Vokiečiams indaDvarininku kaimas (Radi
vė visų ejlę* paklausimų, pa
liškio vals.)
nors nedideli
liečiančių finansinius, ekono
bet gražiai atrodo. Ukininl
minius ir komereijinius Vo
pasiturinčiai gyvena. Jaui
kietijos reikalus. Tie paklau
nio taippat yra apsčiai.simai sutraukti 41-an jiosihan.
jis kaipir apmiręs.
Pareikalauta i juos atsakyti,
Kaime įsteigta pradinė
lies pagal to talkininkai, sako
kykla, kurią lanko 52 vaikq£
ma, paskirsiu pastovią karo at
lyginimo sumą, kuri
ligšiol
BATUME BADU MIRŽT1
dar nenustatyta.
GRAIKAI.
Vienas iš svarbiausių pakJausimų yra, kaip
brangiai
šeši jų tūkstančiai
MAŽAI SUSIPRATIMO.
Vokiečiams atsieinantis Suvkaip laukiniai.
Vnlstijų okupncijinės armijos
Dovindonių sodžius (Gud
užlaikymas, kaip tas atsilie
New York, Sausio 10.
žiūnų
valsčiaus)
nemažas
pia j Vokietijos finansus.
Viešėsiąs keletą mėnesių.
gauta
žinių, kad 6 tukstančij
ir ūkininkų yra neblogai gy
Anglija iš savo pusės yra
apylinkė
Yra Amerikoje pavienių ir jiadnvusi 36 klausimus Pranvenančių. Bet mažne visi ūki Graikų Būt ūmo
fpalei
Juodąją
organizacijų, kurioms .neduo (<««ija 3 ir Italija 2.
ninkai žiuri kreidom į savo,
da ramybės lordo majoro atkaipo piliečių, prievoles. Jie ir gyvena kaipo kokie laui
Jo Eminencija kardinolas O’Prieš
poperinius
pinigus.
,keliavima> šion šalin. Tatai
norėtų, kad jiems nieko ne iiiai. Būtinai jiems ręikalinį
Connell sekmadienio vakare
TERIS PARYŽIUJE.
siunčia protestus valstybės deTar|X. SVnrienisiųjv Angli- kvietė Ameritkos Airius ir ki
reikėtų duoti nei rekvizicijų, pagelba. Pati Graikija nes
REZIGNUOJA
SENATO

partamentan ir reikalauja <>’-!jos klausimų yra šitas:
nei mokesčių mokėti, ir nie pėja duoti reikalingos pnj
tus geros širdies žmones gel Paryžius, Sausio 11. — čia
RIUS
HARDING.
atkeliavo
Anglijos
karo
minisCallaghnnų deportuoti.
Į “Anglija nori žinoti, ar Vo- bėti kenčiančius vargus ir ba
kam nepriklausyti, bet ką pa bos.
Tie Graikai — tai iš Kau*J
Nežiurint tą protestų, <4a kiečių vyriausybė sustos kuo- dau jaučius Airijos gyvento teris. Pakeltos kalbos, ar tik
nori, tą daryti.
O’CalIaglian pasuke, kad jis met nors spnuzdinusi poperi- jus. kurio kovoja už savo tei nebus tariamas* kokiuo nors Mariau, 0., Sausio 11. —> Tai vis žmonių nesusiprati kazo apylinkių. Kuomet Gi
k i ja perniui painušė Trakiją,
budu pakelti karų prieš Ru Sausio 15 dieną rezignuoja iš mo pasekmės.
Amerikoj išbusiąs keletą mė ' nius pinigus, kurie pakerta ses.
sijos bolševikus, sulig Vokie senatoriaus vietos prezidenji paskelbė, kad tą šalį kolic
nėšių.
Vokietijos ekonomini pastovu
nizuosianti Turkijos ir Kan*}
čių
geu.
Iloffmano
sumany

tns-elekfns
senatorius
Har

Tr jei kartais jis butų de mą.”
PIRKITE ‘KARO TAUPYMO
DEL
VILNIAUS
VALDŽIOS
kazo apylinkių Graikais.
di ng.
portuotas, tuomet, be abejo Pranešama,
kad Vokiečių ŽENKLELIUS (W. S. S.). mo.
PAKEITIMO.
Tad Batuman suplaukė
nės Airijoje jis butų suimtas vyriausybės ekspertai darbuo
visų
šonų keliolika tuksi
ir internuotas, kaipo nepaklu jasi dienomis ir naktimis, ga BOLŠEVIKAI GAMINASI riausiai aprengti ir važinėja Jie nUoinoniauja, kad knoinet
Ia*nkų
laikraštis
Rzeczposčių Graikų, tikėdamies gal
snus Anglijos pavnldinis.
mindami didžiai svarbius ir PULTIES Į VAKARUS IR speeijaliai jiems paskirtuose jie jakelsią puolimą iškinko,
polita rašo apie Vilniaus tau progos nuvykti Trakijon
sunkini bi kam prieinamus at
traukiniuose, kuriuose esama tuomet pačioje Rumunijoje ra
Nesama ^vilties taikai.
RYTUS.
tinių Lenkų grupių reikalavi ten gauti žemės.
sakymus.
įvairios muzikos, paskaitų kam dikalai sukilsią ir ta šalis su
mus: “Vidurinės Lietuvos
.lis buvo paklaustas, ar tu Teko sužinoti, kad i klausi
Graikijos vyriausybė jų
bariai ir spaustuvės. Trauki dirbsianti po sovietų letena.
Laikinąjai Valdomąjai Komi lį paėmė laivais ir nuvežė Tr
rįs vilties, kad Airija susitai mų apie amerikonišką armi Pavasarį pradėsią kampaniją nių spaustuvėse
gaminama
Bessarabija, tai svarbus ne
sijai.
”
kijon. Apie šeši tukstanČii
kins su Anglija.
Persijoje.
ją Vokiečiai sustatė tokį atsa
raudonąja! propagandai įvai sutikimą kaulus. Bessarabijos
Jaipkr. 20 d. pas “valdomo jų visgi paliko. Vvriausyhj
Atsakė,
kad nepramntąs kymą:
rios brošiūros, lapeliai ir va gyventojai bolševikai ir nebolsios komisijos” pirmininką sakosi negalinti jų Graikij
taikos. Nes Airija kitaip ne “Amerikoniška okupaeijinė Konstantinopolis, Sausio 11. žiuojant tai visa skleidžiamu
ševikni praneša, kad jie neįs
Abramowiez atvyko delegaci tuo tarpu paimti, nes tam
gali taikinties, kaip tik su ne- armija Vokiečiams kasdien at — Anot gautų žinių iš ištiki gyventojų tarpan.
tengia vilkti Rutnunjios val
prklausomybės gvarantijn.
sieina $80,(XX) arba 6,000,000 miausių versmių, Rusijos bol Kareiviai klauso tik nuosa džios žiaurybių. Ir todėl jiems ja: Jan lx)kuciewski, Stanis- slui neturinti reikalingų prie|
law Brzostovvski, ZbvgniewJa tuonių.
O’CallagJian yra'tos nuomo markių. Per ‘metus padaro 2 ševikų karuomenės spėkos
po Rusijos
vų viršininkų. Jei kur nujau verčiau patekti
zinski ir Leon Perkowski nuo Batnme Graikai susikii
nės, kad laikui bėgant Airiją milijardu markių. Ligšiol A- taip padulintos:
bolševikais.
Darbininkų Sąjungos, Liau senose kazarmėse, apdru
gal užtars kitos viešpatijos, merikai išmokėta 600 milijo Trylika divizijų, kiekvienoj čiami riebus grobiai, tuomet
kareivių
narsumas
neturi
ri

Rumunijoje
siaučia
betvarkė.
dies
Tautinio Susivienijimo, puspliki, 1>e maisto, jau
bendrai su Anglija
karia nų markių iš valstybės ban po 7JKM) vyrų, sutraukta iš
bų.
vusios prieš bendrąjį prieši kus fondų, Iv. tris kartus dau ilgai Dniestro upės. Dvi divi
1 Pačioje Rumunijoje siaučia Tautos Kliubo Vilniuje ir laukia atplaukiant laivų,
Pėstininkai
gerai
maitinami,
ninką.
didelė lx*tvarkė. Jau kelintas Liaudies Tautinės Sąjungos. kift tik mirties. Iš to bi
giau, kaip vrn išmokėtu |*a- zijos ir generolo Bn»leny rai
bet nepergeriausia aprūpina mėnuo suparaližuotas geležin Delegacija pareiškė “val- kasdien įniršta apie 50 žm<j|
ta rijos atsarga yra Ukrainičiai Anglijai.”
mi drabužiais.
VIDUTINĖS PARTIJOS
kad ji nių. Kiek palaukus išmirs vfi
kelių važinėjimas. Vyriausybė domąjai komisijai;”
joje. Aštuoniolika divizijų,
Mokama
augštuoju
kursu.
LAIMĖJO PRANCŪZŲ
Rangos panaikintos. Ofieie- negali apsidirbti su agrarinė matanti būtinai
reikalinga ri. jei kitos šalys knoveikiaij
kiekvienoje nuo 5,(XXI ligi 7,SENATAN.
Prnncuzijni Vokietija ligšiol (XX) vyrų, palaikoma
Lenkų rais vadinami tik vyriausieji mis reformomis, savo pasiža “valdomosios komisijos” sąs neduos pagelbos.
vadai. Kiekvienas iš tų vadų dėjimų ųenori pildyti. Paga tato pakeitimą atatinkamai ti
Išrinktas ir buvęs prezidentas išmokėjusi 2 milijardu mar fronte. Paguliau apie 80,(XX)
ant
savo žiponų rankovių turi liau ta pati vyriausybė uvpri kriems Vilnijos politikos snn- PLATINKITE “DRAUGĄ.
kių. Amerikai išmokėta daug kareivių jr viena raitarijos di-į
Deschanel.
(odei, nes mokama augštuoju vizija palaikoma plote tarpe 1 Prif,ftktą raudoną žvaigždutę. stato žemdirbiams reikalingu tikinms, kad duotų pakanka
Paryžius, Sausio 11.
Pra- Amerikos pinigų kursu. Nes Batuino ir Gruzijos mbežių. į Apsčioj žvaigždut<*s prisiųta įrankių.,
mų gvarantijų, jog “valdo ORAS. — Šiandie npsiniau^
eitą sekmadienį Prancūzijoje Suv. Valstijos savo ofieierus
Iš Tifliso, be to, pranešta, keturkampiai šmotai gelumRumunijos valstiečiai ken mosios komisijos” tuktiku ir kę; rytoj nepastovus oras; nuuį
įvyko senatorių rinkimai. Rin- ir kareivius apmoka ne mur kad viena bolševikų armija.,t’ngal tų gelumlms šiuo čia ilideliausitis vargus, kad politikos veikimas atntiks vie ža atmaina temperatūroje.
kimuose laimėjo vidutinės kėmis, liet dolieriais.
sudarytn kuone iš vienų mn- tų galima pažinti ofieiero laip tuo tarpu augštesnysis gyvini tos ižmonių valiai ir Lenkų
pnrtijos. Pralošė kaip dešinioAnglijos pinigų kursas yra goiuetnnų,
tojų luomas naudojasi senomis seimo nutarimui dėl Vilniaus
|M*rėjnsi Persiją. snis.
sios, taip kairiosios partijos, žemesnis, ta<i mažiau jai ir iš- Pagalinu apie 2,(XX) Armėnų
privilegijomis.
Nemoka nef žemių.
Gmmoj&ma, Rumunijai.
Pasirodo, kad Prancūzų s>*-(mokama. Žemesnis pinigu kur savanorių pastatyta
Delegacija pareiškė, jei ne
karo mokesčių.
mieste
natas laipsniškai
dešinėja, sus už Anglijos yra Praneuzi- Baku, kur pirmiau buvo vei Talkininką agentai patyrė, Suprantama, gyvuojant to bus atsižvelgta į jų reikalavi Svetimų šalių pinigų vertė, i
kad ateinantį pavasarį bolše kiai padėčiai, bolševikų agen mus, jie sukelsiu Vilniuje ir nant nemažiau $25.000 Sausio
Radikalis elementas palengva jos.
kus miisiilmnnų policija.
vikai pakels kampaniją Persi tams tari vrn puiki dirva plė Varšuvoje griežtą
inin netekti savo galybės, ko- ’ Kitas klausimas paliečia Vo
opoziciją buvo tokia pagal Merehanta
Atmainos bolševikų karuome joje. Tai lytinis šonas. Bet da
kiu jis seniau turėjo.
, kiečių pinigus, indėtus užsieprieš “valdomąją komisiją.” an and Truat Co.:
sti
savą
propagandą.
Tokiuo
nėję.
bar norima tikrai patirti, jo budu pkniošiamas šaliai žlugi
Tarpe kitų senatorium iš- niuose. Taippat
klausiama,
Anglijos (derlingi) svarui
$
kioj.
vieto|
jie
pradės
puolimą
Praneuzijo*
šimtui
frankų
,
Bolševikų
arini
jos
organiza

»
ALSĖDŽIŲ.
rinktas ir buvęs rezignavęs ša- kaip daug Vokiečių turto
mas.
Dalijos šimtui lirų ,
lies prezidentas Desebanel, , slaptomis išgabenta į užsie- cija ir drausmė atmainyta. vakariniam* fronte.
Tui visa žino Rusijos bolše
Generolo Rudeny raitarija yra
kurs būdamas prezidentu iš- nius.
Alsėdžiuose susiorganizavo Vokietyjos šimtui markių
Anot žinovų tvirtinimo, bol- vikai ir tam tikslui jie turi
krito iš važiuojančio trauki Prancūzija paklausia, kaip sudaryta kuone iš vienų pra- 'ševikams pasitaiko geriausia pagaminę skaitlingąją knruo- šaulių sąjunga. Visas vargas, Lietuvoa šimtui aukainų
Lenkijos šimtui markių
nio ir buvo susirgęs.
didelius valstybinius mokes sižengėlių. Tie vyrai knoge-j proga pulties prieš Rumuniją. menę.
kad neturi darbščių vadų.

j
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V
)
pastarąjį ypatingai gerbiame.
rms per “Bangų” davėsi ge
KATALIKŲ DIENRAŠTIS P-nų Vunagaitį mes žinome
rai užsimokėdinti. L- taip to
nuo seniai; todėl mums rodosi,
lyn kariaujama. Bjauru! Svar
Klaipėdoje.
Gruodžio
13
d.
kad
jisai
guli
nuoširdžiai
įpul

jos prijunginių prie Lietuvos biausias duiktas Vokiečiams yt« tfakynu nedAMfenltu.
ti į stebėtinas politiškus klai Musų krašte stojosi sujudimus, valstybės. Prūsų Lietuviai ne ru sužinoti, ar ištikto Liet.
FREN13IERATO8 KAINA:
nors laikraščiuose. Buvome gaunantis Kaune tarnybų, o valdžios pinigai
1GOJ IR UiSIENYJE:
dus. '
Klaipėdos
etanu .............................. MM
jau
popinu
patyrę,
kad
Aukš
jei
ir
gaunantis,
tai
tikt
la

krašte
veikia.
Vieni
tvirtina,
Labai gulimus daigtas, kad
naet Metų ................................ 4.00
L VAL8T.
užpakalije Vanagaičio veikiu tuolaitis, kilęs iš Prūsų Lie bai žemų ir prastų. Ir gene kiti neigiu. Kad butų kalbama
M .........
88-00
tuvos, Labguvos apskričio, rolus Žukauskas esąs neužga apie privatiškus pinigus, tai
Metų .............................. 8.00 gabesnis už jį diplomatas, mo
valdžios, nieko, juk ir Vokiečiai šelpia
Prenumerata molcaol iBkalno. Lal- kantis panaud. ir Augštuolaitį. perėjęs į Lenkų pusę ir agita- nėdintas iš .Kauno
skaitosl nuo užslralymo dienos
diplomatas be- vojųs už susiglaudimų Lietu nes trik kart ėmęs dimisijų. savo tautos draugus užsie
nuo Naujų Metų. Norint permal- Pas slaptasis
adresą visada reikta prisiųsti Ir abejonės norėtų įtraukti į savo vos su Lenkija, žinoma, po Vilniuje norėję
Lietuviai sy niuose, ale kati kitos valstybės
adresas. Pinigai geriausia slųdėl politiškų tikslų
ilperkant krasoje ar exprese "Mo- tinklų ir Glovaekį ir Žukaus Lenkijos “globa.” Mes Aukš kiu vislab sulietuvinti ir tikt pinigai
Order” arba Įdedant pinikus 1
tuolaičio
šiaip
nepažinome,
lietuviškai mokančius tepri- vartojumi, tai sako neleistina.
kų, jei tik tuodu pasiduotų.
lotą laiSką.
ties
pirm
karo
buvo
jis
Berly

ėmę
valdininkais. Lietuva ga Matysime, kaip dalykai išeis.
Generolo Žuko daromosios
►‘DRAUGAS” PUBL. C0.
Vokiečių bendros įstaigos iš
klaidos tų uždavinį anam ne, per kokį ten sekretorių lėsianti su Lenkija susidėti
134 S. Oakley Avė., Chicago.
Vokiečiams
tur.naudams
i,
paveikslu Šveiearijos kantonų. sitarė už K lai palos krašto
slaptam diplomatui palengvi
Tel. Roosevelt 7791
retkarčiais
religiškus
pamoks

Tad busiantįs Kauno, Vii nepriklausomybę, būtent “pirna. Norint galima butų ats
pėti ir to slaptojo diplomato lus sakydama. Kare jis būda niaus, Gardino, Suvalkų, Ly klybos kamara*’ bei “socijalisvardų, liet nėra naudos kol mas Vilniuje, buk šnipinėjęs dos ir Minsko kantonai su sa tiškų darbininkų susidraugupopirm Vokiečiams, o vėliaus vo valdžiomis, kurios susidėtų vojimas.” Jie nor savotiški
kas iš to atspėjimo.
Colunibia Rekordui, kurie jiažymėti apačioje, ne vien tik
Klausimas tik ar jis ant ir Lietuviams, jiems tūlų svar proporcijonališkai pagal savo pasilikti. Bet tad Klaipėdos Lietuviški
suteiks
Jums
jiatieins daugeliui vakarų muzikos pasilinkaminimų, bet
Lenkijos pamato Lietuvos ren bų dokumentų perduodama iš tautų dauguomenę, Klaipėdos- kraštas finansijališkai,bei eko taip-gi daug vakarų palinksmins ir jūsų draugus. Ar galėtumėt jus
tinį renčia nuoširdžiai, ar as Vokiečių įuilitariškų kanceleri- kantonas butų grynai lietuviš nomiškai ižlugtų. Jau dabar jis rast kur nors kitur tiek daug linksmos muzikos, kuri taip giliai galėtų
meninius tikslus statydamas jų, nes jis buvo karišku val kas. Ir Želigauskis tokiam į gilias skolas įvažiavęs. Ma pripildę t jūsų širdis džiaugsmu? Geriausia pasaulyje muzika, kuri ga
jūsų jausmus nusiminimo valandose visados yra gatava
augščiau už tėvynės laisvę ir dininku. Revoliucijai Vokieti programui pritariųs, ale San žieji žemininkai (ypač apie liantsužadinti
Columbia
Rekordų. Jus galite rast visus užvardinimus. vardus ar
nauilų.’ Lengviausias daigtas joje iškilus, stojos jis tuojaus tarvė apie Lietuvos klausimų Smalininkus) ir Lietuviai tau tistų ir numerius Pilname Kataliogc Columbios Rekordų kalboje, ku
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ilkiniuko Glovackio anaiptol traukė, numetė- žemėn ir su kojines, siutų baltinius ir t. t jonų auksinų
V u na., duris j šiaurę nuo
imi ledinė, kur maistas laiko virinami.
l'alr Klautuves
dėl
Lietuvos
parupau
s.
jirieg
Ir
visi
pildo
tų
šventų
darbą.
vienytume
šit
pirmais mindžiojo niekšą- Lenkas, To
Jeigu *Kle,iai diegui ar liti
’iein, ims žinome jo pasilar jam dar negana. Jo plati ger Ir jus, Jiiueiikieėiai. gal gale Imu visokių kariškų prietarų, imis šaltoj !i|isaugoj, ne* ten
dinų Lieliivai karėje
a klė nebus patenkinta tol, iki lumė-le mums aukomis padėti ' ginklų, nemotų, aprėd ibi ir lt., greičiausia įvairus kvapai ai kainai neįlaisyti. .o juose dali
PIRKITE
gilinsią laikomo* daržoves, lai
ikai*. Taipgi ncsiduosime ji nesprogs. Jis eina tDlyn. nes Labai prašome! Tėvynė- bus kuriuos Lietuva iš k tur vat-‘ si randa.
LIETUVOS
PASKOLOS
kart*
nuo
kario
reikia
iJep
VerdonliN vuduiuo geriainjin*
gini aname laike butų galėju
tam pat raukt i prie jin i imu jį vilioja gardi Lietuvos dilo dėkinga savo vaikams...
..
Ikon
n
BONUS
Aiiloua,.
i
f'z fai 3i*lah Zdika- įranki- gemalam^ naikinti. Y- I l. rl l ' IURM
Z'11*11 olą Z’lLdil’kų 1 t nei**, derlnizi m- laukai. .h*

Iš Prūsų Lietuvos.

“DRAUGAS”

Columbia
L
R
ietuviški

ekordai
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Gražus Columbios Lietuviški Rekordai

Prusy Lietuva.

Just) Akįs

Pasiteiraukite pas

mana iiždyką

DR. P. Z. ZALATORIS

IŠ LIETUVOS,

Nalukiti •— atsišau
kite šiandiaa

Dr.F.O.Carter

m&m
ais, M. Slapikauskaitė ir varg.
(t), T. Čepulis, PAGELBA MOKSLEIVIAMS
Mondeiku. P-nia Moudeikienė, P. Žemutis.
baigdama savo kalbų, dėkojo Po $3.00: A. Penkautkas, V. Šiauliuose yra “Žiburėlio”
Tik ką gautos Knygos
chorui už dovanų ir šiais me Meliunas, J. Vaitiekus, J. Kerbe- moksleiviams šelpti draugijos
tais da skanesnę vakarienę ža tis, V. Srioginius, P. Ūselis, K. skyrius. Jis turi Šiauliuose įs
iš Lietuvos
ROOHESTER, M. Y.
Po $5.00: Ag. Sabutienė, J.
dėjo suruošti.
Jaunuolis. Petrokienė, V. Mozerienė $2.50.
A. Ziekus, I. Kleinauskas, J.
Po $2.00: J. Paulauskas, A. teigęs bendrabutį, kuriame koLeškunus, J. Butkus, A. Kumpi- liolika gimnazijos, kooperaci
Laukiant Naujų Metų, Gruo Miškinis, K. Bložis, J. Poškus.
MEUtOSE, PARK, ILL.
Bažnyčios Istorija (215 puslap.) ............................ 50c.
kaitis, B. Ja&kunienė, P. Naruše
džio 31 d., pas Jonų PabijansJurg. Bendikas $3.00.
jos, savivaldybės ir mokytojų
Ar-gi kalta čia Katalikų Bažnyčiai .................... 50c.
vičių, K. Junčienė, K. Vasiliaus
kį buvo pasilinksminimo vaka K. Kirdokas, $2.00.
Musų jaunimas, susispietęs į kienė, Kun. P. Vaitukaitis, J. Juš kursų moksleivių gauna butų,
Dvasiškoji iškalba (Kun. Dro. Jauniaus) ............. 35c.
rėlis. Susirinkę svečiai gražiui
Po $1.00: J. Kičas, M. Pu L. Vyčių 22 kuypą, darbuoja
maistų,
šviesų,
kuru;
biedneskumis, J. Kutis, J. Sutkus, N. (t)
Viešosios Šv. Sakramento Adoracijos Vadovėlis .. 50c.
ir padoriai besilinksmindami žauskus, P. Bartkus, S. Miliau
si tautos ir organizacijos rei Andrijauskas, A. Kumslitis, B. nieji be to aprūpinami drabu
Jėzus musų meilė..................................................... 25c.
nepamiršo ir savo brolių Lie skas, J. Kranauskas, J. Ado kalais: renka aukas Lietuvos
Stunikuuos, A. Rubačauskas, A. žiais, mokslo priemonėmis ir
tuvoje, kraujų liejančių už maitis, P. Bagdonas, S. GadeiŠtai Viešpaties Tarnaitė (Gegužinė) .................... 20c.
gynnuui, agituoju už kitus nnu Radvilas, B. Lukošaitis, Kamins
savo ir musų laisvę ir Lietu kis, M. Martišius, W. Bėr
Katalikų Tikėjimas ir jo priešai ............................ 25c.
dingus darbus. Pirmiau Vy kienė, O. Balsaitė, Aut. Javuraus- 1.1. Nuo teisėjo Pelikso Bugaivos nepriklausomybę. P-as S. žanskus,
Veleikis, Ant. čių kuopa buvo kaipir apsnū kas, F. Strelčiunas, Pet. Jukuius, liškio, kursai yra šio Žiburė
Apie tikrąjį pamaldumų .....................
25c.
Klimaitis trumpai pakalbėjęs Urbutis, W. Boksas, W. S.
Ar katalikas gali būti socijalistu? ........................ 50c.
dus, nes nieko neveikė. Da A. Milius, S. Junukevičia, A. Krau lio” vice-pirmininku, yra gau
prašė svečių, kiek kas gali, Milašius, Ad. Kinis, J. Pagė,
jalis,
J.
Vaišnoras,
K.
KuranausAuksinės Varpos (Dainos) ................................... 25c.
tas laiškas, kuriame jis prašo
bar pradėjo veikti ir Vasario
paaukoti. Tam prakilnaui su M. Janušauskas, Ant. Grubis,
kas,
A.
Globia,
K.
Lenkavičia
(t),
Antano Baranausko (Vyskupo Raštai) ................. 25c,
o d., š. m., jau rengia įdomų
Amerikos Lietuvių sušelpti ir
manymui visi pritarė ir sekan W. Kazinavičius, M. Kazina
V. Zakanijočius (?), J. Radzevi
vakarų Igno Vaičiulio svetai
Šeimyninkėms Vadovėlis .......................................... 50c.
tieji aukojo;
vičius, W. Kiseriauskas, P. nėje, prie 23 ir Lake gatvių. čių, M. Urbaitis, M. Jonikaitis, S. palaikyti musų biednuomenės
Darbininkų klausimas .............................................. 15c.
Šimkevičia, J. Budrikis, M. AlePo $2.00: Š. Mataitis, K. Za Daukšas, D. Brazauskas, J.
Bus atvaidinta veikalas, bus liunas, J. Andziulis (t), J. Tu moksleivijos veržimusi prie
Iš Gyvulių gyvenimo (Labai įdomi) .................... 20c.
karauskas ir P. Pabijanskis. Mikėnas, A. Bložis, P. Juškis, dainų ir kitokių pamarginimokslo.
Ponas ir Muzikai (Teatralis veikai.) ................. 20c.
Po $1.00: M. Kulbis, S. Kli J. Kleinauskas, M. Gailius, M. mų. Po programos šokiai. Ta čis, R. Banaitis, A. Andrijauskas,
K. Railienė, M. Srugenienė, (T)
Krikščionis Žydų Talmude ................................... 50c.
maitis, J. Pabijanskis, J. Eiš- Jokūbaitis, J. Franckus, W. me vakare žada dalyvauti
“Mokslo troškimas,” rašo
Pasackas, K. Audricjauskas, K.
Šimkus,
J.
Samoška.
montas, J. Žekas, A. Krikš
Lietuvių Kalbos Sintaksė ....................................... 75c.
tlaug svečių iš Chicagos. A- Gurskienė, K. Sukis, P. Valičkas, p. Bugailiškis, ” yra stačiai ne
Kiti
po
50c.
ir
smulkiais.
čiūnas.
part to viso, bus leidžiama J. Paulauskas, J. Valaitis, A. Jur- apsakomas. Per 1—2 savaiti į
Tikybinio Turinio.
)
Viso suaukota $12.00. Pini Vienas iš Prak. Reng. Kom. per serijas tris naudingi daig- gilaa, J. Milašauskas, J. Urnieškus paskelbtuosius Šiauliuose koJėzaus Kristaus Gyvenimas ................................... 60c.
gai tapo įduoti vietiniam Liet.
tai $25.00 vertės. Tai-gi iš (1), J. Muiliukus, P. Maziliaus peracijos ir savivaldybės kur
Raud. Kryžiaus rėmėjų sky GRAND RAPIDS, MICH. anksto užprašome melrosepar- kas, P. Jakštas, P. Mockaitis, J. sus paduota arti 400 prašy
Šventųjų Musų Globėjų Gyvenimas .................... 50c.
Budinąs,
J.
Montvilas,
J.
Dam

mų,
į
bendro
lavinimosi
kur

riui.
kiecius atlankyti tų vakarų ir
Jėzaus Kryžius — Verkiančių Paguoda................... 60c.
Sausio 2 d. Šv. Petro ir Po paremti veikiantį čionai jau brauskas, J. Krencius, A. Petke sus arti 300, į mokytojų kur
Geistina, kati ir daugiau
Trijų Dienų Rekolekcijos ....................................... 40c.
vičienė, J. Karasauskas, 0. V uit sus arti 100. Daugelio suly
vylo parapijos svetainėje vie nimų.
butų panašių vakarėlių.
Lietuvis.
Betlejaus Balsai (Kalėdų giesmės su gaidomis) .. 25c.
kicuė, M. Lekavičienė, P. Blažiu, gęs tačiau labai sunkios, tie
tinė Moterų Sųjungos kuopu
Radviliškietis.
Keturios Evangelijos vienoje..................................... 65c.
A. Jerčis, A. Rautos, A. Maeiejau siog įienornialės. Pavyzdžiui,
buvo įrengus vakarienę. Tai
WĖSTVILLE, ILL.
Dvasia Šv. Pranciškaus Salezo 1 ir II knyga .. $1.25
skis, J. Labanauskas, P. Putrimas, keli žodžiai iš vieno Šiaulių
pirmų taip skaniai paruoštų
EAST ST. LOUIS, ILL.
sųjungiečių vakarienę atsilau Jaunimo — Vyčių — kuopa A. Siųsis, J. Adominas, M. Gri- mokytojų kursų klausytojo
“DRAUGO” KNYGYNAS..
bauskienė, P. Zdankus, B. Luko
prašymo “Žiburėlio” valdy
Gruod. 19 d. vietinis Lietu kusieji svečiai suvalgė. Sve čia smarkiai darbuojasi. Nau šaltis, p-nė Pruzina.
2334 So. Oakley Avenue *
Chicago, Illinois.
čių
susirinko
daugiai!
negu
bai,
kuri
ištyrė
jo
padėtį
:..
’
gy

vos Gynimo Komitetas ir L. L.
jų Metų vak. buvo įrengus - Po $1.50: A. Maksvitieuė ir K.
Paskolos Stotis bendrai su iškalno galėjo tikėtis.
vakarų, kuriame vaidino vei- Zakarauskienė. P. Miskauskis 1.25. venu rūsy (skiepe), kuriame
rengė prakalbas. Kalbėtojum
Susėdus svečiams už stalų kalukų “Sulig naujausios ma Po $1.00: J. Mockevičių, S. Vit- rudeny pro skyles vanduo var
buvo adv. F. P? Bračulis iš klebonas, kun. A. Dexnis, su dos.” {žangu buvo liuosa, ta kauskis, Ed. Kraptavičius, A. Moc- va, žieiuų-gi sienos aptrauktos
Chicagos.
kalbėjo maldų, po kurios baž vyčiai atsilygino publikai už kaitė, 'f. Rikašicnė, Vin. Račkaus šerkšnu, nuo ko dažnai kosu
Pirmiausia parapijos cho nytinis choras, vedamas varg. parėmimų jų. Apart vaidini kas, J. Maukus, O. Antanaitienė, ir galva sukasi. Už tų “butų”
Nekurie “Draugo” skaityto
Mockus, A. Titas, T. Sapita- (kerčių)nemoku, bet reikia at
ras, po vadovyste varg. Juoz. A. Mondeikos, padainavo tau mo, Vyčių choras padainavo
Blažio, padainavo “Lietuva tos himnų. Per vakarienę bu keletu gražių dainelių. Paskui vioia. V. Luzauskas, J. Staniulis, dirbti šeimininkui, taip kad jai nekantrauja, kad da nega
brangi.” Po to išėjo kalbėti vo skambinimų ir dainų. Pas kalbėjo klerikas Karužis apie L;_Petl.'ulis’ K Petnflis, N. Jure- mokslui laiko belieka naktį, vo “Draugo” kalendoriaus.
adv. F. P. Bračulis, kuris ne kui prasidėjo kalbos. Pirmiau jaunimų ir apie mergaites, viela, K. Blauzdis, M. Urba, A. o šviesos nėra. Malkas turiu
Bet mes jau prašėme turė
senai sugrįžo iš Lietuvos. Jis sia palinksmindamas z svečius kaip jos vaiko visokias ma Tumayičia, K. Majauskas, J. Bar kasti iš žemės-degesų lieka ti šiek tiek kantrybės ir da
B. V,
kalbėjo apie tai, kų matė ir kalbėjo kun. A. Dėsnis, paskui das. Ant galo prisiminė Lie- kauskas, J. Gri.raitis, A. Mureika, nas, kurių ir šeimininkams lie prašome. Kalendoriai jau da A. PETRATI8
S. Siminauskaitė, J. Zupustis, V. ka už tat gaunu kartais sriu
A. PETRATB ft CO.
patyrė būdamas Lietuvoj; ko kalbėjo P. A. Lekešig, šv. J. tuvų ir dabartinę jos padėtį. Salosevičia, V. Šerys, B. Adomas,
linami
ir
greitai
visi
“
Drau

Mortgago Bank
kia <įąba r via Lietuvos padė- seminarijos auklėtinis, kuris Kl. Karužis nors čia gimęs ir 1’. Sutkus, A. Za* laiba, K. Grigo- bos ir kavos. Duonos perkuos
KKAL EHTAT
'tis; kad didžiausias šalies prie gražių minčių suteikė Moterų augęs, bet gražiai vartoja Lie rius, B. Vartikus, A. Rubliauskis, iš stipendijos (150 auks. $1.50 go” skaitytojai turės gauti, European American
tuvių kalbų ir labai prijatičia A. Katei va, A. Ruzgis, K. Galuin- į mėnesį) taip pat.knygas ir tik negalime tūkstančius žmo
šas yra Lenkai, kurie atrodo Sąjungai.
LtlvokortM
lig alkanų plėšikų, nustojusių
Pavalgę svečiai nemaža tu jaunimo organizacijai. Publi bickieitė, M. Feizienė, A. Maksvi mokslo priemones. Tėvas že nių susyk aprūpinti, nes ka
MOTARUV1AB
žmoniškumo gaujos. Jie, sakė, rėjo juoko įžiūrėdami persta ka laukė išgirsti prakalbų il ris, B. Johnson (ar Ch&nsonf), J. mės neturi, ir pats yra palie- lendorių negalima taip greitai MM W. Sftth B*T.
•lt
nori pagrobti jaunų Lietuvos tymų “Neperdaug ir neperum- ki. P. Juro, bet gaila, kad ne Svanis, F. Makutieuė, K. Kiuiavi- gęs-sulaužyta nugara’ ”...
padaryti, kaip laikraštį.
respublikų ir pavergti jų. A- žai.” {vairiais žaidimais pu buvo, nes svarbiais reikalais čienė, Ant. Grabrailienė (ar GabTokiose ir panašiose sųly“Draugo” Adm.
raitienė), V. Babėnus, A. Salasian- gose siekia mokslo Lietuvoj
niėrikieciai Lietuviai, sakė. si linksminimas vėlai užsibaigė. buvo išvažiavęs Cbicagon.
čius, A. Jakutaitis, M. Krikščiū jaunuomenė, jos ateitis, ypa
kiek kas gali turi pinigiškai Su gerais įspūdžiais svečiai
Vytis.
WESTPULLMANIE6IAIi
nienė, V. Gedvilas, S. Baranaus
padėti Lietuvos Gynimo Komi skirtėsi namo linkėdami sųjunčiai
kuro
nunioktose
vietose*,
Atkreipiame Jūsų atydų,
kas, J3. Veiksodienė, V. Sasaustetui, “Geležiniam Vilkui.” gietėms ir daugiau surengti
CICERO, ILL.
kas, A. Bcltkevičia, B. Tanustie- kaip Šiauliai.
kad pas Jus dienraštį “Drau
Liet. Šauliams. Ragino pirkti tokių pramogų.
nė, P. Vaišnora, K. Bajeiriunas
gą
” atstovauja p. M. Kaupe
L. L. P. bonus, nes, sakė, nar
Likusį pelnų, kurio, tikiu, Liet. R. Kat. Federacijos 12 (?), K. Kalainis, J. Kasurauskie- Kad ir nudžiausiu, keliais do
lis 11949 So. Halsted St.
sus Lietuvos kareiviai, paval galės būti virš $100 (netvirti skytio pagelta tėvynei. LietuB wiaaWi ŽUTitien4, K. leriais auka jau gali būti di
Pas jį galite gauti kasdien
gę, apsivilkę, turėdami rižtek- nu) moterys sų-gietės paskyrė vai, pradėjus Spalio 24 diena. (;)wiUna,. j, Mikšiu, M. Mironienė, delė paspirtis vienam kitam
moksleiviui. Todelei, broliai nusipirkti “Draugą”, taipztinai reikalingų ginklų taip naujos bažnyčios naudai. Gar
1920 m.
M. Feizienė, O. Vaišnorienė, J.
Amerikiečiai, padėkite moks pogi galite užsiprenumeruoti
pasotins alkanus Lenkus, kad bė 42 Moterų Si}jungos kuo
DR. S. B1EŽIS.
Aukos Lietuvos lt. Kryžiui Spa 'l'rapikas, J. Zakaitis, J. Antanai leivijai. Aukas prašoma siųsti ir apgarsinimų paduoti į
jie ant visados atsinorės Lie pai, taip-gi ačiū ir pašaliniems lio 24 d., 1920 m.
UKTVV18 GVDTRMAe
tis, R. Milkevičia, J. Chtnieliuusm oHmritGae
tuvos žemių. Ir pats Želigovs asmenims, prie to prisidėju Kun. 11. J. Vaičiūnus .... $50.00 kas, A. Johnson, J. Paliekąs, P. stačiai “Žiburėlio” Draugijos dienraštį.
net we«t nad mnd
Tol. Canal <221
kis turės apleisti Vilnių, mu sioms, ypatingai Lietuviams K. Vanagaitė ..................... 25.00 Gritėiuis, K. Dajnasevičia, P. Mu vardu. Šiauliai. Dvaro gatvė
Bes. Sll« W. 4Sad Street
REIKALINGAS
tuojaus
at

sų sostinę, ir kitas Lietuvos krautuvininkams. Čia noriu S. Tautkvcičiu..................... 15.00 šeika, A. Luzduuskas, J. Vilkelis. N. 24, “Žiburėlio” vice-pirTri. McKlaley «••• j
sakanti. V:::- ::/.: . ..
mintnkui
P.
Bugailiškiui.
•L
I
’
auga
(
f),
P.
Andraitis,
V.
teritorijas.
pastebėti vieno Lietuvio krau J. Narakas ......................... 12.00
Bešališkumo delei turime $75.00 Ir ineigos. Atsišaukti
Nors neperdaug svetainėj tuvininko nemandagumų. Pa P. Ticd........ . ...................... 11.00 Vaišnoras. Daujotienė, S. Pocius,
A. Talkauskas, A. Radvilas, J.
įiubrėžti, jog Lietuvoje yra il pas
buvo žmonių ir nevisi aukojo, tyriau, kad minėtas Lietuvis, Po $10.00: J. Zalagenas, B. Kel
Bukauskas, K. Sauplis, A. Mar
Kun. E. V. Grikis
nes virš 100 vietos Lietuvių paskolinęs vakarienei indų, pa pšas, J. Pcrniškis, J. Mockus, K. cinkevičių, P. Narusius, A. Jonu ki ta draugija moksleiviams
JOHN KUCHINSKAS
396
Church Street
yra susiorganizavę į Liet. Gy skui reikalavo atlygininioJain Kisminaitč, M. K. Mažeika, L. lius, J. Krotkus, A. Akutis, B. šelpti, būtent “Motinėlė”, ku
UETIIVU ADVOKATAS
New Britain, Oonn.
nimo Kom., kurie kas mėnuo mažai arba ir nei kiek, turbūt, Martitikus, P. Doviddnis, O. Dovi- Mergelis, J. Kavaliauskas, J. Bub- ri užsiima katuiikiškos jaunuo
Ofisas Didmiesty!
20 8o. La Saite Stteet
moka nemažiau kaip po $1.00. nerupi parapijos reikalai. Mo- donienė, K. Pahauianis, M. Ado lis, J. Bertašius, K. Malinskus. menės sušelpimu. Nors ji nėra Parsiduoda inlnkAiŲ Rcrlmi) biznis, Kambarį*
8l<
Tel. Central •••
Iš tų nebuvo daug ko norėti. terys-sųjungietės
rengdamos maitis, S. Tamošaitis, Jurg. Jaš- Berlašienė, J. Zuotas, J. Kim tuo tarpu prie Amerikos Lie pirmos k laso*, vienatine vietų, tume
Valandos: • ryto Iki 1 po plet
bloke. Priežastis pardavimo, savinin
Gi bolševikėliai, kaip visada, tų vakarienę negana kad šiaip kutius, A. Laškis, O. Jusevičienė, čius, Kaz. Pnkavunis (?), S. Spur- tuvių atsikreipusi, bet, be a- ko* turi kita blsnl. Atslžaukltc.
West Sldes Ofisas
1201
W. 22-nd Street
gis, B. Balčienė, K. Kakauuuskas, bejonėš, lygiu budu reikalauja
taij) ir dabar nieko neaukojo. dėjo daug darbo bei pasišven K. Gintautas, J. Jankaitis.
724 W. SlHt Street
Kerte Learltt St.
Tel. Canal IB8I
P.
Adomaitis
$6.00.
M.
Simnuauskienė,
A.
šeštokas,
lėšų kaip ir “Žiburėlis”. Kas
Vienok pasekmės' buvo geros, timo, bet kiekviena, kiek galė
Valandos: nuo 4 Iki • po plot
nuo T Iki • rakare
nes surinkta $134.00. įžanga jo, aukojo ir valgomųjų daig Po $5.00: O. Petrauskienė, F. Adomuaitienė, O. Petrauskienė, J. nori sudėti pušulpų “Motinė ’ ^pione" Heeley 7422
Zakarauskas,
VI.
Jankauskus,
Pr.
Kraučiukas,
J.
Daugirdas
(?),
M.
lei”, tesiunčia aukas jai |)er
davė. $33.50. Viso tat pasida ių, kad mažiau reikėtų pirkti.
DU L M. FEINBERG
Stanjslovairis,
J
ui.
ir
B.
Šliogeriui,
Mutulaitis,
P.
Jakštas,
M.
Dau

Katalikų Centrų Kaune arb* Gydo
ro $107,50. Bonų 'parduota už Ko būtinai reikėjo dapirkti,
specielUI vlsoklaa rjnj
SSmotėm lyttikM Ugm.
$450. Sykiu tat Lietuvos gy tani tikslui jos dėjo pinigus: A. Bislis, U. Miliauskaitė, J. Riiu- girdas, S. Sutkus, Plečkaitis, S. kitas katalikų organizaeijus.
Tel. Harrlson <428
kevičienė, M. Maliarienė, J. Pel- Zutkauskas. B. Natkaitienė, K.
2401 Madlson M., kampas Wea> i
nimo reikalams E. St. Ijouis’o vienos |m> dolierį. kitos net po
Liet.
Inf
.
Biuru.
•era Are., Ckfcago*
DR. L C. BORLAND
riutis (?), 1*. Rašihskas, J. Mi Bukauskaitė, M. Valančienė, A.
Valandos: 2—4 po plet: 7—• rak.!
202 S. State Mtr.
Kamp. Adama
Lietuviai davė $617.50. Apmo penkinę.
ronas, P. Pcrskautas, l’ran. Kelp Mickevičienė, P. Žadcikienė, A. AValand.: 1 Iki 4 po plet. Nedel. 14
kėjus prakalbų lėšas, likusios
Gruodžio 26 <1. toje purioji šas (ur Kelpšas), K. Bulėiunns, J. leliunaitė, M. Raudonaitė, J. l)es- BRIGBTON PARKO LIETU
ral. Iki 12 diena.
Lietasis perkalbdtofaa
aukos ir įžangos pinigai pa svetainėje vietos vargoninin Struinskis, J. Laurinaitis (ar Kuu- kis, M. Daujotas, G. Valuičia (?),
VIAMS.
Sered.—t Iki 8 rak. Ned. 14 Iki 12
siųsti Liet. Misijai, kad par kas p. A. Mondeiku visiem rinaitis), kun. prof. P. Bučys, V. P. Kazanauskas, A. Juškumis, ,A.
J. P. WAITCHES
Nebūkite Be “Draugo”
siust ų Lietuvon Gynimo Ko- savo choristams suruošė vaka- Jankauskas. A. Liutkus. J. Kava Pocius, R. Tmuraitis. K. MatuluiLAWYXR
“
Draugą
”
dienraštį
galima
LIBTCVIS
ADVOKATAS
Ihitetui.
rienę. Itrikiu pužymėti, ka< liauskas, P. StaniHlovailis, J. Bi- tią B. Šilkimeue, J. Vaičiulis, B.
Vakarais: 4&M R. Ashland Are.
gauti
be
kitų
vietų
ir
šiose:
Tel. YardK 1053
Žemiau teljm aukotojų pa musų vargonininkas jau ke levičia, J. Matukaitis, M. Klede- Budvailtene (t). M. Arlandikiutė
Dlen. Hoom 510—15» N. Clark St.
vardės. Jei kuri išeis iškrai Ii litus lnėtus su savo drau rienė, M, Vailaitis. A. Miliauskas. (T), M. Šleidcricnė, J. Jančaus- P. ŠIMKIENE,
Tel. lUndolph 3507
pyta, prašome dovanoti, nes gais, draugėmis gyvenu ge P. Grikšelis, Stef. DomrisiuN. O. kia, B. Varaba įskaitė, B. Kaspara 4358 So. Pairfleld Avė.
DR. A. A. ROTU,
Nuusėdaitė, A. Titanas, J. J. Rim vičiūtė, J. Mozeria, P. GarbinsKRUKAS BROS.,
kai-kurie rinkėjai neaiškiai už- riausioje santaikoje.
Rusas Gydytojas Ir
kaitė, Kcrliedienė, M. Bcrgilicnė, 3853 So. RockweU St.
. rusė, taip kad negalima buvo
Svečių vakarienėje dalyva kus, Ad. Vaitkus, K. Vasiliauskas,
Tel. itandolph 28t8
Rpedjaltotas
Ant. Bružas (T), Bukauskienė, J. V. Kučinskas, Jančienė, V. Glo
Valka kr rtou
įskaityti.
vo didokas būrys. P-as J. Vai Šenartas, J. Kudirka, St. Venge- biate, Jnnkaihenė, Danį. Servu, BUČIUKAS,
A.
A.
SLAKIS
VALANDOS:
10—11
. Aukojo:
ADVOKATAS
čiunas, choro pirmininkas, pa lia, Ant. Hturumis, Aut. Ventilis, Pr. Povilaitis, A. Mozeris, J. Ber 2900 W. 40th Str.
pieta, 7—A rak.
to—et
Ofisas rMormfeetyl
Ofise* 22M So.
M. Mikčiojimas ......... $20.00 sakęs pritaikintų prakalba, Ant. Beiuot'Hitė, ()u. Skirianė (f), notas, J. Abroi utvičia, Ag. Valai J. 20LYNA8.
AHMOCIATIOff BLDG.
12 So. La Šalie St.
Klein. Žukauskas ......... 11.00 choro vardu įteikė varg. Ku Mnr. Kiselienė, Bur. Stankeviėie- tienė, Vim* llovidaitis, Sim. Mie.- 4063 So. Maplewood Avė.
Valandos: t ryto Iki B po pietų.
, Po $10.00: J. Pužauskas ir bilų dovaną. Paskui gražia ne.
J. 8YMOMA8,
ki'vičbi. J. Rainis,;M. Mockus.
:
PanedAIlais iki 8 rakare.
Nedėliotais ofisas uždarytas.
j. y. zičku.
4140
So.
Maptavood
Avė.
pakalbėjo kleboną., P. A. Lok
PLATINKITE “DRAUGI ”
(DnugiMii bus)
Po ^$£00. - Zuzana Barnadišiu*.

LIETUVIAI AMERIKOJE

Pranešimas!

Antradienis, Sausis 11, 1921

DRAUGAS

NAUJAS ILLINOJAUS OU
BERNATORIUS UŽĖMĖ

APKALTINTI SUOK AL
/ BIAUTOJAI.

VIETĄ.

Fcilcrnlė grand jiuv apkal
tino ir apskundė kelias de
šimtis žmonių už suokai Via vii mą prieš visuomenės kišenius.
Kuip jau žinoma,
vakar 'I'aipt* patrauktu teisumu ySpringfielde, Illinois valstijos ia k<»ntfaktoriai, darbininku
gubernatoriaus buveinėje, gu vadai ir medžio sandeliu sa
bernatoriaus vietą užėmė nau
vininkai.
jas gubernatorius Šmuli. Se
nasis gubernatorius Lo\v»lcii Jie suokalbiavo palaikyti
Svarbi jo inauguracijinė
kalba.

iškeliauja atsilsėtu Į Californij#.

nugštns namu statymo

džiagai

me

kainas ir Cliieagon

Buvo skaitlingas
piliečiu m Įsileisti kitur pagamintos
medžiagos namam- statvli.
suvatžiaviirtns Spri.ngl'iel<le.
Gubernatoriaus Small innugurąeijinė kalba yra Chicagos NIEKŠAI ŽMOGŲ ĮKIMŠO
BAČKON.
miesto majoro
Tliompsono x
platforma. Ir ta kalba yra
svarbi visais žvilgsniais. Jei
Vakar iš ryto du piktada
gubernatoriaus Small pažadė riu užpuolė valgomųjų daik
jimai ir visokie
pasiūlymai tu krautuvę
po num. 3137
butą įvykinti, butu gera gy (’ottage (irovė avė. Krautuvi
venti šitoje valstijoje.
ninkui Gorin surišo rankas ir
Nors jo platforma
negali kojas ir ant jo užvožė tušdaug paliesti šalies valdžios,[^'ią mm cukraus bačka. I’ae
bet gali turėti didelę reikšmę, mę apie $150 pabėgo. Atėjęs
kuomet paliečiami naeijona- paskui krautuvėn vienas žmo
iš
liai klausimai.
Nes Illinois gus ištraukė nelaimingą
valstija didelė, kongrese skai bačkos ir atrišo rankas ir kotlingo būrio atstovą reprezen
tuojama. Kaip gubernatorius
kalba valstijos gyventoją var TAS TAI BENT UŽDIRBO.
du, .taip tą pat daro ir valsti
jos reprezentantai kongrese.
su
Policmono Kriz šuniu
Tas ir tie išreiškia vienodus dviem .savo šešėlini parėjo vė
gyventoji) norus.
lokai namo, 541 Nortli Cent
Naujas gubernatorius Šmuli ral Park avė., ir viduj atrado
ėavo kalboje 1>? kitko pasmer besidarbuojantį vagišių.
kė Tautą Sąjungą, kaipo to Vagišiui pavyko vieną kar
tą išauti. Bet brolis su sese
kią, kokia ji yra šiandie.
rim tuojaus jį parbloškė
ir
Prieš laužymą kontraktu.
kad davė, tai davė.
Pirmiausia jis padavė suges
Pasisakė esąs, Charles Bolttfų legislat urai
panaikinti pen. Guli kalėjime visas ap
stijos viešosios naudos ko raišiotas.
misijos įstatymą ir pačią ko
misiją. Nes ta komisija CbiCharlotte, N. C.. Sausio 7.—
eagoje atliko daugybę projo- Čia išnaujo prasidėjo darbai
vų pataikaudama
viešosios Cliadivick—1 loskine medvil
naudos kompanijom. Komisija nės nudiminėse.
pabrangino važinėjimą gatvekariais, pabrangino guzą ir Iri.
Komisija su to įstatymo pa
geltai sukoneveikė miesto pa
darytus su kompanijoms kont
raktus.
Gubernatorius Smąll pareiš FEDERACIJOS APSKRIČIO
SUSIRINKIMAS.
kė, kad ateity kontraktai ne
turėtą biit laužomi, kad tranA. L. R. K. Federacijos Chi
sportaeijos žvilgsniu Cbieagai
cagos
Apskričio metinis susi
ir kitiems ‘valstijos miestams
rinkimas bus šiandie, Sausio
duoti pilną savyvaldą.
Jis stovi, kad
kongresas 11 d., Dievo Apveizdos parap.
kuoveikiaus
per rezoliuciją svetainėje. Jame bus išduota
paskelbtą taiką su Vokietiją, raportai iš praeito meto dar
kad kongresas gausiai komi buotės, valdybos ir komisijų
sais atlygintų buvusiems ka rinkimas sekantiems metams.
Reikės nutarti keletą dalykų
reiviams ir jurininkams.

IŠ CHIGAGOS LIETUVIŲ
KOLONIJŲ.

liečiančių Federacijos apskritį
ir plačiau apkalbėti iškilusius
klausimus.
Priešinasi visokiam priver Kaipo metiniam susirinki
stinam kareiviavimui. Nes tas mui ir atlikimui visų darbų,
yra seną gadynių instrumen kuriuos tas susirinkimas iš
tas, tinkamas tik karaliams, šauks, dar gi kad patį susirin
princams ir visokiems despo kimą padarius reikšminges
tams. Priverstinas kareiviavi niu, reikia, kad jis butų skait
mas yra priešingas
žmoni u lingas atstovais bei atstovė
laisvei, ant kurios rimo šalies mis.
demokrtitvbė.
Į šį susirinkimą yTa kvie
Patariu, kad nuo federalią čiami atstovai ne tik Federa
įplauką mokesčių butą paliuo- cijos skyrių, bet ir draugijų
suoti visi tie, kurie per me ir organizacijų priklausančių
tus uždirba mažiau 5,(MM) <lo- prie Federacijos. Kurios drau
lierių.
gijos nebus išrinkusios atsto
Pagalinus
gubernatorius vų, jų valdybos prašomos da
Small stovi už laisvą spaudą lyvauti atstovų teisėmis.
ir laisvą žodį ir laisvus piliePadarykime šį Federacijos
cią, susirinkimus,
kaip tai Chicagos apskričio susirinki
' gvnrantuoja šalies konstituci mą
skaitlingu
atstovais,
ja.
rimtais ir naudingais nutari
mais »• »
Valdyba.
Priverstinas kareiviavi
mai.

kuopa metinį stuirinkimą lai
kys Sausio 1L d., 7 vai. vaka
re, N. P. P. šv. parapijos sve
tainėj, kuriu kviečiami visi
Lietuviai, Lietuvės kaip na
rini, taip ir ne nuliai apsvars
tyti svarbą dalyki).
La 1*1. Sąj. 8 kuopa rengia
didelį bazarą, kuris bus šešta
dieny, Sausio 15 d. (vakare)
ii sekmadieny, Sausio 16 d.
Visą baugi ją kaip prisblėjusiii, taip i|- neprisidėjusią piji
šunie dalyvauti tame Misi rin
kime, kad daugiau padaryti
įuišlničiunis naudos. Jeigu kas
gulėtą paaukoti kokį dalykėlį,
prašome atnešti tau susirinkiiiinn.
’
v
Kurie neturi ko aukoti, tuos
prašome atlankyti bazarą ir
dolieriu, kitu pateliui našlai
ti) reikalus. Lnb. Sąj. 8 kuo
pa turi vilties, kad sureng. ba
žmą nepralaimės, bet padarys
pelno, nes tikisi, kad duosnąs
lirigbtonparkiečiai ir ją drau
gijos gausiai tą darbą parems.
Kviečia,
Valdyba.

IŠ T0WN 0F LAKE.
Gruodžio pabaigoje, praeitą
pietą, Ląb. Sąj. 1 kp. laikė
prieš metinį susirinkimą šv.
Kryžiaus parapijinėje svetai
nėje, kuris buvo gana skait
lingas.

Pirinfausia perbėgta bėgan
tieji kuopos reikalai, bei iš
klausytu komisiją raportai, iš
kurių pasirodė, kad kuopa
rengia du vakaru ir bazarą.
Reiškia, Pirmoji Labdarių
kuopa daug veikia, liet visai
mažai giriasi dėl to, kad ji
veikia įie dėl garbės, bet dėl
augštvsnio tikslo.
Paskui p. S. šlušnvs išda
vė raportą iš buvusio Lab.
Sąj. seimo. Raportas buvo ge
rai priruoštas.
.tau trys metai, kaip p. Slušnys priklauso prie L. S. 1 kp.
Per tą laiką nebuvo tokios
komisijos, kurioje jis nebūtą
inėjęs. Jis podraug lanko vi
sus centro susi rinkimus, iš ku
liu kuopai išduoda pilnus ir
.'iškius raportus. Jo darbštu
mus daugeliui guli būti gra
žiu pavyzdžiu.
P. skili išrinkta šiems me
lams atstovai lankyti centro
posėdžius. J atstovus inėjo:
p-lės M. Bajorinaitė, M. MilA
šaitė. J. Stribaitė, K. šlušnaitė
ir V.( lalnaitė p-nia O.Cekanauskienė, pp. S. šlušnvs, F. VerygH, A. Butkus, J. Pnrtokaš,
ir A. Radavičia.
t
•**
Po to eita prie rinkimo šiems
metams valdybos. Dvasios va
du vienbalsiai išrinkta gerb.
kini. N. Pakalnis, kurio pasi
šventimas musų parapijoje yrn nepaprastas kaip bažny
čios, taip ir tautos reikaluo
se. Jani vadaujant, tikime,
kad Lab. Sąj. 1 kuopa kelinis
laipsniais pakils nugščiau.
(iurbės pirm. išrinkta gerb.
klebonas kun. A. Skrypka,
pirm. — p. F. Verygn, pageli),
-p-lė M. Mikšaitė, I rast. —
V. (lalnaitė, II — p. M. ftvaikanskns, iždo globėjos — p-lės
K. Slušnaitė ir J. Stirbaitė, iž
dininkas — p. V. Petkevičla.
Valdyba paliko visa senoji.
Linkėtina jai ir šiais metais
pasekmingai darbuotis. Šitame
susirinkime įsirašė ir naujų na
rių: A. Nikšienė, S. Jesulaitis
ir F. Drungilns.
Tyla.

IS BRIDGEP0RT0.
Po num. 1800 West 18 gnt.
aalilino salėje buvo
Lenką SVARBUS BRIGTONPAR
Sausio 2 <1, pas p. Leoną
vestuvės. Svečiai buvo įsilink
RIEČIAMS PRANEŠI
Rudaitį susieję keletas jaunų
sminę, kitąmet )>ei langą vi
MAS.
vyruką ir bešnekučiuodami adun imta šaudyti. Sakoma, tą
Labdaringosios
Sąjungos
8
pie
praeitį ir ateitį šios šalies
padarę buvusieji vestuvėse.

prisiminė ir apie gimtinį kraš
tą, tėvynę, Lietuvą. Visu min
tis buvo, kad reikia sudėti
aukų broliams tėvynėje, kovo
jautiems su Lenkais už Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybę.
Aukojo: po $5.60 L. Rudaitis,
K. Naudulaitis ir A. Puišis
(svečias iš N. Fon du Ine,
\Vis.). J. Puišis $3.IMI ir J..
Bulernskis $1.00.
Pinigui ant. rytojaus pasius
ti Lietuvos Misijai.

“Adomas ir Jieva”
Operete dviejose-aktuose M. Petrausko ir

KONCERTAS
Operete ir programą išpildys Šv. Jurgio Parap. “Kanklių” choras po vadovystė
p. K. Sabonio.
Rengia Liet. Vyčių 16 Kuopa.

L. R.

'Sausio 16 d., 1921
Šv. Jurgio Parapijos Svet.,

IŠ DIEVO AP. PARAP.

Per prakalbus kun. J. Ja
kaičio, Sausio 1 d., aukojo |x*r
Tautos Fondą Lietuvos gyni
mo reikalams:
Kun. Ig. Alhavičius .. $25.(M)
P. Gedminas ... ’.......... 20.00
A. Žemaitis ................ ll.(M)
Po $10.00: J. Jovaišas, J.
Stnpuras, P. Bitinienė^L. .že
maitis, M. Juzikoniįvtė.
Po $5.00: K. Matėjušaitis,
Kuditkienė, P. Bitinus, P. Bitinienė, A. Tamašauskas, J.
ftmukšto, J. Čenteris, J. Smal
sia s.
J. Stugin $2.32.
Po $2.(M1: Pbinciuna^ St.
Kibartas, Z. Bartkaitė, A.
Vinelovas, J. Kasputis, 1’. Pa
sklis.
Po $1.00: F. Rūkas, A. Jenšis, E. Mockaitė, J. Stuppras,
F. Semaitis, A.' Lieliukas, Ži
bias, Kuptonas, S. Jakubaus
kas, M. Jgįužis, A. Karolius,
J. Astrauskas, Gandrimus, A.
Jankauskas, St. Šimulis, A.
Briuožis, B. Nenartonis, A*
Tarvidas, St. Jucevičia, J.
Gricius, J. Žilinskas, V. Žilė,
J. Stulga, V. Stankus, A. Benaitis, M. Žemaičiuke, A. Anspalavičienė, V. Steponavičius,
J. Čenterius, J. Smulskis, P.
Sereikis, J. Bunilauckienė, P.
Gedminas, P. Ambrozaitis, A.
Smukšto, A. Tamašauskas, A.
Kukutis, P. žemaitis, V. Jodelis, A. (lustas, D. Kurkus, K.
Vanliąuskas, P. Gricius, T.
Bitinaitis, V. Stonis, J. Pa
plauskas, J. Ruikis^A. Benaitis, B. Mencika, A. Tamošaus
kus, -A. Benaitė, J. Blankus,
A. Grisius, J. Staponus, P.
Ąmbrozaitis, J. Pocius, A.
Kausteldis, A. Stulginskas, J.
Grisius, J. R. Macas, P. Jaru
ševičius, M. Kuprionis, J. Zu
las, A. Kukutis, F. Tunkevi
čius, A. Bernotus, Rėmeikis,
J. Staselis, Gretenas, J. Andrai
šunas, V. Petrauskas, Bartu-,
šaitė, Šatkauskaitė, V. Sabackienė, Žemaitinkė, Tamašaus
kaitė, V. Sabaskėlis, (laižauskienė, Al. Dargis.
Viso suaukota $12.00. PiniTautos Fondo 31 sk. visiems
aukotojams širdingai dėkoja.
F.

Kuprionis,

T. F. 31 sk. rašt.
j.

KAINA $4,500
$650 Casli, kitus mėnesiniais
mokesčiais, graži 20 akrų ūkė
arti Tinley Park ant Roek lsland Roilivny. Nepraleisk šio

Pradžia 7:30 vakare

Adomas K. Sabonis,
Jieya Jo pati Sabonienė,
Grafas A. Sadauskas,

Tarnai J. Ramanauskas, K. Kudirka.
Solistai M. Janušauskienė, J. Ramanauskas.
Orkestrą J. Jakaičio Akomp. P-lė A. Petkiutė
OjM'rcte “Adomas ir J ievą” yra labai grožį, su gražiomis dainomis ir tam pri-

taikinta orkestrą. \ iršminetą operete vaidins atsižymėjusios ypatos. ftis surengtas
vakaras bus vienas iš gražiausią ir visiems patinkamas iš visu atžvilgių. Pelnas ski
Kviečia Rengėjai.

riamas parap. naudai.

Iii

7TSJTKAlŠKAS,*i

Phone Uoulevard 481

SI

ADVOKATAS
Ofisą* DidmiestyJ:

Ashland Jewelry Mnsic Store
Speeijnles Columbia E 2 Grafanola su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2
Grafonola
su
12
rekordų
$56.50.
Casli ar ant išinokesčio. Naujausi lietu*
viski rekordai.

29 South La Šalie Street !
KiunltarLs S24
Telefonas: Central

g
g = 'I

SSM

Vakarais, 812 W. 33rd St. ■
Telefonas: Yards 4081

“
Dideliame pasirinkime auksi
niai laikrodžiai, dcimontal, žie
dai Ir kiti auksinai dalykai.

Telefonas Boulcvard 81M

■f

DR. C. KASPUTIS

|

4537 So. Ashland Avenue
Chicago, III.

miiimiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiimiii

DENTISTAS
3S31 South Halsted Street
Valandos: 9—12 A. M.
1—6; 7—« P. M.

K-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiii

■ amerikoniška
~

Tlesoginis

Dr. A. L. Yuška i NEW
1900 S. Halsted Str.
Tel Ganai 2118-

Valandos: 10 ryto Iki 8 vakar*
Gyvenimas
2811 W. «9vd Str.
Tel Prospect 84((.

S
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PRANEŠIMAS
Dr.

1
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linija

Pntnrniivima

YORK-H AM BU RG

Gerinusias

kelias

l.ietiiviums

ir

Rusams.

_

Didelis moderniškas laivas “MANCHURIA”
Išplaukia VASARIO 26, 1921
Trečia Kliasa iš New Yorko į Liėjj&jų $132.00
Trečia Kliasa iš New Yorko į Eitkūnus $130.00
Trečios klinsos pasažierini valgo didžiam dining kambaryj, kur
tarnai Jiems patarnauja. Uždaryti kambarini reservuojanil ntoteriins ir vaikams. Atsiftuukite j Kompanijos Ofisą,’ 14 No. Dearboru Str. Cltlcago, arba j l.okulj A Rentų.

BARGENAS

Gražus 40 akrą žemės plotas
arti Palos Park, tiktai 25 my
lios nuo “loop” Parduos arba
mainys ant kitos propertės.
Del platesnių informacijų at
sišaukite arba rašykite.
Paul Baubly
1404 West 18th Street
Telefonas Ganai 6296
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M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Perkelia oOsq J People Teatru
1616 W. 47th St.
Tel. Bonl. 180
Valandos: 1 Iki 3 po pietų. ( Iki 8
vak. Nedėl. 10 Iki 12 ryta.
Res. 2914 W. 4Srd Street.
Nuo ryto Iki plat
i
Tel. McKlnley 288

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

S
LIBERTY BONDSUS i
MES CAUME GAUTI PILNA SUMA UŽ JUSU

Jeigu Jus turite Liberty Bondsus ij* norite
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu

On.ii* Ir Gyvenimo vieta

8252 Honth Halsted Street
Ant viriau* Vnlveraal

Hiato Beak

Valandos nuo 10 tkt 12 ryta; nuo
2 iki 4 po pietų; nuo 7 Iki 8 vak.
Nedaliomis nuo 10 Iki 'i.
Telefoną* Tarta IMI

DR. CHARLES SEGAL

Baltic States Development Corporation
35 South Dearborn Str.,

altijos-AmerikosLInija
Vietoj Rusijos — Amerikon Unija

Perkėlė savo ofla* po nnm.

4729 So. Ashland Avenue

Chicago,

TIEKIAI

RF. PERNEDIMU

IR

NEW

YORKA

I

Spėri Jalistaa
DŽIOVŲ. MOTERŲ Ir VYRŲ LIGŲ

HAMBURGĄ Kaina 3 Klesa $125. Karės laks $5.00
LIEPOJAU Kaina 3 Klesą $145. Karės toks $5.00

Valandos nuo 10 Iki 12 fftryto; nuo
2 iki K po pietų; nuo 7 Iki 1:29
vakara. Nedėllomla 10 Iki 1.
Telefonas Drezel 2880

“ESTONIA” buvęs “CZAR” išplaukia 1 Febr.
“POLONIA” buv. “KURSK” išplauk. 15 Febr.
Kreipkitės prie musų agentu Jūsų mtante arba
K.

KF.MPF. General Western Pamencer Apent
I2O Nortli Ia» Šalie St.. Chicago, Illinois.

bargeno.

Paul Baubly
1404 West 18th Street
Telefonas Ganai 6296
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DR. G. M. GLASER
Fraktlknoja M metai
Oflnas 8148 8o. Morgan St.
Kertė 82-ro Nt.,
Chleago, Dl.
HPEftJALISTAS
Moterį Akų, VyrtAkų, taipgi chro
niškų lipų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto
Iki 2 po pietų, nuo t Iki 2 vataadų vakare.
Nedėl lomia nuo 0 Iki I po plat
Telefonas Yards 881

S. D. LACHAW1CZ

MUZIKA
REETIIOVF.IVO KONNERVATORUOJB miivlkoa mokalo matai..

Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d., 1920 m.
Juokinama įvairių muziko! takų. Utalraftytl gallma_bll«

3259 South Halsted Street

Ohicafo, HL

Telefonai Boulevard 2244
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LIETUVYH GRABORIUS

Patarnauja laldotuvl** kopl(lau*1a. Rai
kai* maldilu atelteuktl, o mano 4
hu*lt* uisaaOdlBtl.

.

14 w. aard pi
Tel. Ganai 1188
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KNGL ANDCM SP9INO BKT> CO.

