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Bavarija Gina Savo Pilietinę 
-A...._. 

m ir * i • • • 

Miliciją 
Austrijoje Pakeltas Generalis 

Streikas 
B A V A R I J A ATSISAKO PA 

L E I S T I MILICIJĄ. 

Milicija re ikal inga šalies tvar
ka i . 

Berlynas, Sausio 22. — Ba
varija ginsis visomis galimo
mis ir teisėtomis priemonė
mis prieš talkininkų norą pa-
krikdyti šiandie Bavarijoje 
palaikomą organizuotą pilie-
čių miliciją, sako Dr. George 
I teini, kurs vadinamas " n e k a -
nvnuotu" Bavarijos karaliu
mi. 

" M a n ne ga lvo je , " sako jis, 
" k o gyventojai pageidauja* a r 
monarchijos a r komunizmo. 
Bef pirm visko man rupi tvar
ka Bavarijoje. Piliečių milici
ja taigi ir palaiko tą tvarką. 

" T i k pagalvokite* Per pra
ėjusius šešis mėnesius mes 
neturėjome nei vieno Bavari
joje streiko. I r šalis industr i -
jiniai progresuoja, ačių tai 
milicija]. Milicija būt inai rei 

P A K E L T A KOVA P R I E Š 
KRIKŠČIONIS SOCIJALIS 

TUS. 

V O K I E T I J A A T M O K Ė J U S I 
TALKININKAMS P E N K I S 

M I L I J A R D U S DOL. 

Dokumentas bus induotas tal
kininkų komisijai. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS, 

Komunistų pastangos sugriau
t i valdžią. 

Londonas, Sausio 21. — Iš 
Paryžiaus čia pranešta, kad 
tenai gauta žinių apie prasi
dėjusį generalį streiką Austri
joje. 

Sakoma, visoj šalv daromi 
mitingai ir keliamas reikala
vimas Austriją prijungti prie 
Vokietijos. 

Turbūt , pakilę socijalistai. 

P inu poros dienų iš pačios 
Viennos buvo žinių, kad ge
neralis streikas pakelti nepa
vykęs. Nes streikavusieji paš
tų darbininkai susitaikę su vy-

| riausybe ir gryzę darban. 

Bet užtaigi socijalistai su 
komunistais tomis (Lėnomis 

kalinga" prieš grūmojanti b o l - | ž m l ^ ° P a e i t i revoliuciją, su-
ševikizmą." ;gr iaut i gyvuojančią v a l d a * ir 

Oen. Ludendorffui, sakė j * s l e i S t l sov ie tus . , 
TTeim, leista Bavarijoje gy-j Kova' prieš valdžią, 
venti ta ip ilgai, ka ip ilgai j is 
nesimaišo šalies politikon ir 
militarizmo klausiman. 

" B a v a r i j a , " pareiškė, jis, 
"Įs i t ikinusi , kad kiekviena 
atskira Vokiečiu valstybė ga-
Ii savitai valdyties, ka ip kat
rai pat inkama. Tr t a ip ilgai 
neatsimes nuo šiaurinės Vo
kietijos, ka ip ilgai ta dalis ne
pateks bolševikų valdžion. Jei 
kar ta is šiaurinė Vokieti ja pa-
pultų bolševiku intakon, tada 
Bavar i jaI tUrėtų pilną teisę 
pasiskelbti nepriklausoma ir 
būti t ikrai vokiška ša l imi . " 

Pagal iaus ' j is pasakė, kad j Revoliucija pakilusi del rek-

Šiamtie Austri ją valdo kri
kščionys socijali.-tai. Radika-

»lamsN tas nepatinka. Net mo-
ideratiniai socijalistai atsisako 
I prisidėti prie^valdžio^ ir prie 
kiekvienos progos mėgina pa
kišti valdžiai , koją. Tuo tik
slu socijalistai jungiasi su ko
munistais ir gramzdina šąli 
dar didesniu vargai ' . 

Berlynas, Sausio 22. — Vie
nam amerikoniškam korespon
dentui teko gauti kopija ofieija 
lio Vokiečių dokumento, kurio 
prirodoma, kad Vokietija tal
kininkams jau atmokėjusi 
penkis milijardus dolierių pa
gal Versailleso taikos sutar
ties sąlygų. 

Dokumente smulkmeningai 
išrodoma, kiek ko Vokietija 
talkininkams yra pristačiusi 
pasibaigus karui . 

. T a s dokumentas 45 puslap
ių ir didžiai indomus. Veikiai 
jis bus induotas talkininkų 
komisijai Vokietijoje. 

Pirmąją vietą užima Vokie 
čių prekybos laivai, pavesti 
talkininkams. Tų laivų intil-
pimas 4,500,000 tonų, vertės 
dviejų milijardų dol. 

Antrąją vietą užima 150, : 

000 geležinkelių lokomotivų^ 
(garvežių) ir vagonų vertės 
200 milijonų dol. Tai visa ati
duota talkininkams. 

Toliaus suskaitoma begali
nė daugybė talkininkams ati
duotų daiktų, medžiagos. Pa
galiaus priskaitomos lėšos tal
kininkų o k u p a c i n ė s armijos. 
I r pabaigoje suvedama 21 mi
li jardas vokiškų markių auk
su a rba $5,000,000,000 ameri
koniškais pinigais. 

Kiek k o jie at idavę. 

Atiduotų daiktų talkinin
kams skaitlinės gana indo-
mios. Kai-kurias čia galima 
paminėti. 

Kad i r laivų. Vokiečiai tai-

PADUOTI TEISMAN 47 
SUOKALBIAUTOJAI . 

—— 

Apkal t int i Shermano įstatymo 
peržengime. 

1 

Suv. Valstijų " g r a n d j u r y " 
pagaliaus p a b a i g i tyrinėti 
medžiagos namams s ta tyt i iš
dirbinio firrrių, kontraktorių 
ir darbininkų unijų vadų pa
darytą stiokalbiavimą Chica-
goje pfieš visuomenės k i se
ni lis.. 

Apkal t in ta ir paduota teis
man 47 jvairių firmų viršinin
kai, kontraktoriai ir darbinin
kų unijų vadai. J i e visi prasi
žengę prieštrustiniui Sherma
no įstatymui. 

Tie ponai > r a sutarę, kad 
Chicagoje namus statydint i 
t iktai iš unistų pagamintos 
medžiagos. Be to, Chicagos 
unijų darbininkams uždrausta 
dirbti prie statymo namų, jei 
medžiaga šin miestan prisiun
čiama iš ki tur . 

Tuo būdu Chicagos firmoms 
leista ka ip pa t inkama didinti 
kainas už savo medžiagą. Iš 
to pakilo samdos, visuomenė 
nukentėjo. 

• ' , — — 

SU VIENA DIENA NUŽU
DYTĄ 8 ŽMONĖS. 

ATRADO PAVOGTŲ IŠ PA 
STOS $185,000. 

Keturi vyrai suareštuoti. 
i 

Mount Vernon, UI., Sausio 
22. — Vakar čia federaliai a-
gentai daugel vietose atliko 
kra tas ir pagaliau vienoj pa
šiūrėj a t rado $185,000, kurie 
buvo pavogti registruotuose 
laiškuose, pastos*siunčiamuose 
čia iš Chicagos ir St. Louis. 

Suareštuoti keturi intaria-
mi plėšikai. Tarp suareštuotų 
esąs kažkoks buvęs metodistų 
pričeris. 

Kaip Gryžo Lietuviai iš 
Zeligowskio Nelaisvės 

Mūsų laikraščio bendradar- Į i r 7 karininkus. Vienas kari-

GRAŽINAMOS SVETIMŠA
LIAMS NUOSAVYBĖS. 

Washington, Sausio 22. — 
Karo metu vyriausybė mivo 
paėmusi savo kontrolėn visas 
čia svetimšalių nuosavybes, 
kurių vertė siekė daugiau pu
sės milijono d o l ^ . 

Dabar tos nuosavybės jau 

biui — rašo laikraštis Karys 
— teko pasikalbėti su važinė
jusiu į Vilnių belaisviais pasi
keisti majoru Petroniu ir su 
sugryžusiu iš Zeligowskio ne
laisvės leitenantu Ogilvių. 

Majoras Petronis išvažiavo 
i š Kauno su .°>43 Lenkų be
lą isviais-4) vai. ryto, 5 vai va
karo jie buvo jau Vilnhfje. 
Čia juos sutiko Lenkai su di- daug kas butų ir badu numi 

ninkas, majoras Kapciuka>, 
nepanorėjo gryžti rr pasiliko 
Vilniuje patsai. 

Kareiviai išrodė ne perblo-
gai, nes nors ir buvo paimant 
nelaisvėn labai apleisti, bet 
čia Vilniuje juos aptaisė Vil
niaus moterys Lietuvės; jos 
ta ippat rupinosį ir niusų be
laisvių maistu, be jų pašei pos 

dėle iškilme: su muzika ir pra
kalbom. J3e kitų kalbėjo taip
pat Lenkų belaisviams ir Tau
tų Sąjungos kontrolės komi
sijos pirmininkas pulkininkas 
Chardigny. Be ko ki ta jis pa
reiškė, kad tikisi, jog jie jau 
nepaklius į nelaisvę. Po to 
pulk. Chardigny reikalavo, 
kad tuojaus butų išvežti ir 
Lietuvių belaisviai. Lenkai 
tuo ta ippat labai rūpinosi, ma-

— 
Anglą kovos metodą Airijoje. 

Dublinas, Sausio 22. — Pra
eitas ketvir tadienis čia buvo 
gausus nukauta is žmonėmis. 
Žuvo 7 Anglų konstabeliai-
(militariniai policijantai) ir 
vienas civilis ar t imais šio mie
sto. 

Su viena diena — tai per
daug aukų, tvir t ina Anglai. 
Kad ateityje apsaugoti nuo 

kininkams at idavę 908 laivus, užpuolimo važiuojančius Ang-

BOLŠEVIKAI SULAUŽĘ 
REVOLIUCIJĄ ARMĖNI

J O J E . 

93 laivai paruošt i at iduoti . 
Prancuzijon i r Belgijon pa

lų kareivius i r policijaatus, 
mil i tarinė valdžia čia paskel-

įmamos grąžinti. Pirmiausia 
sugrąžinama nuosavybių ver- t v t> norėdami juos išvežti tą 
tės apie 117 milijonų doh toms 
amerikoniškoms moterims ku
rios čia p i rm karo buvo ište
kėjusios už svetimšalių prie
šininkų. 

T U R K A I PAĖMĖ MIESTĄ. 

Konstantinopolis, Sausio 22. 
— Turkai užpuolė ir nuo d ra i 
kų atsiėmė Karamursal mies
tą palei Ismido užlają. 

B E L G I J A GAUS 30 MILI
JONŲ A M E R I K O J E . 

Brusselis, Belgija, Sausio 22. 
— Belgijos vyriausybė per 
Guaranty T m s t kompaniją 
Amerikoje pasiskolina 30 mili
jonų dol. su 8 nuoš. 

Pr ie tos paskolos prisideda 
?r žinoma Morgano firma. 

s iuntę: 40,000 arklių, 184,000 bė, k a d su kareiviais a r po 
karvių, 136,000 avių, 20,000 licijantais automobiliuose vi-

ivairios paskalos apie skait
lingą Vokiečių išeiviją į sve
t imas šalis esančios prama
nytos ir daugiau kaip juokin
gos. 

K I T A NOTA A R M Ė N I J O S 
K L A U S I M E . 

Washington, Sausio 22. — 
Kuomet Tautų Sąjunga turė
jo perniai suvažiavimą Oene-
voje, Armėnijos klausimą riš
ti pavedė Suv. Valstijų prezi
dentui WiIsonui. 

Prezidentas apsiėmė. I r tam 
klausimui nuskyrė savo rep
rezentantą, buvusį S. V. am
basadorių Turkijai , Morgen-
thau. 

Po to prezidentas Tautų 

vizicijų. 

Baku, Sausio 22. — Armė
nijos mieste Delijan, už 56 
mailių rytuose nuo Alexandro-
polio, del begalinių bolševikų 
daromų rekvizicijų gyvento
ja i buvo pakėlę revoliuciją 
prieš bolševikus. 

Tečiau sukilimas veikiai nu
malšintas su didžiausiu krau
jo praliejimu. 

NELEGALĖS MOKESTYS 
UŽ SVAIGALUS. 

Taip prirodinėja advokatas 
Stansbury^ J i s sako, kad kuo
met ėmus veikti prohibicija, 
nuo svaigalų išdirbėjų ir palai
kytojų vyriausybė tik vieno-

Sąjungos suvažiavimo pirmi- | J e Chicagos apirubėje iškolek-
ninkui pasiuntė notą, paklauz-! tavusi ligšiol apie 5 milijonus 
tanias platesnių reikalingų in
formacijų apie Armėniją. 

Praėjo nemažai laiko. At
sakymas negautas. Tad pre
zidentas WiIsonas tuo tikslu 
pasiuntė kitą notą. 

Tuo tarpu reprezentantas 

dol. mokesčių. 
Anot Stansbury, tos mokes-

tys nelegaliai paimtos. Nes tas 
priešinga Valsįeado svaigali-
niam jstatymui. Svaigalų var
tojimas užgintas ir dar ima
mos mokestys. J u k niekas 

Morgenthau negali išvažiuoti nereikalauja užginamų prekių 
M. Azijon. Lauk ia instrukci- laikyti ir \& ta i mokėti d a r 
Ju- ± mokesčius. V 

ožkų ir 35,000 vištų. 
Iš geležinkelių reikmenų: 

5,076 lokomotivas' 8,900 pasa-
žierinių vagonų, 3,300 bagaži
nių vagonų i r 135,000 preki
nių vagonų. 

Pr i s ta tę ta lkininkams: ūkių 
mašinerijų, anglių, amoniako, 
vaistų, dažų ir visą eilę kito
kių prekių. 

Vyriausybes nuosavybės. 

Pr ie išlaidų priskaitomos ir 
vyriausybės nuosavybės, ka ip 
ta i : kazarmės, paštų i r teleg
rafų ofisai su telegrafais, mui
t inės v ir k t 

Tokių Vokietijos nuosavy
bių Vokietija netekusi Klaipė
doje, Danzige, Lenkijoj, Če
kos lovak i jo j i r Danijoj, ne
minint Alzaso, Lorraine i r ki
tų provincijų. 

Kabeliai ta ippat priskaito-
mi. P r i ska i toma prie abelnų 
išlaidų ir visokia karo me
džiaga, pal ik ta Belgijoje ir 
Prancūzijoje. 

Iš dokumento pat ir iama, 
kad Vokietijoje darbuojasi de^ 
šimts įVairių talkininkų ko* 
misijų. Tas visas -komisijas 
Vokiečiai tur i stambiai apmo
kėti. Be komisijų veikia d a r 
ir subkomisijos. 

suomet bus vežami suimtieji 
sinn-feineriai. Tuomet užpuoli
kai turės žudyti i r savuosius. 

Tokia metodą Anglų jau bu
vo pavar tojama Cork mieste 
ir .kitur. 

POLICIJA IEŠKO PLĖŠIKŲ 

Ketu r i , automobiliniai plėši
kai įsikraustė J ohn Weilgus 
safiunan po num. 838 Nortb 
Carpenter gat. Paėmė $1,800 
pinigais i r $700 vertės kito
kių daiktų. 

Policija ieško plėšikų. 

ORAS. — Šiandie apsiniau
kę, Šalčiau, rytoj gražus oras. 

THINCS THĄT NEVER HĄPP 
^W\ rlELLO'TONY*!-

DON'T V00 fcEMEMBER M1 I'M \ 
THE UTTLE 6 t e i 70) \)SED TO TEi u 
TH0SE FVMNTY STORES TO^l'M MM&iBb To 

POSITIVELY MUŠT COMZ ŲP 7D 6ZZ 

ADDK.ESS. 
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NEKUOMET TAIP NĖRA. 

— O, ka ip laikais, Džimai! A r neatmeni manęs. J u k ta i aš 
buvusi t a mažoji mergai tė , kur ia i tu kituomet pasakodavai 
juokingas pasakaites. Dabar esu ištekėjusį u i milijonieriaus. 
Tu būt inai t u r i atei t i į mūsų namus mane aplankyti . Štai mano 
adresas. 
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pačią naktį, kad Vilniaus pi
liečiai nepamatytų, kaip mū
sų belaisviai išrodo, bet tai 
jiems nepavyko. Majoras Pet
ronis ilgai užtruko, kol sura
do štabo viršininką. Lenkai 
buvo labai mandagus su mūsų 
majoru i r pareiškė grąžinsią 
visus mūsų belaisvius, išsky
rus vieną karkiinką, kuris e-
sąs Vokietis ir vieną kareivį, 
kuris esąs Kinietis, to reika
lavę ir Prancūzai. 

Nesurado Kiniečio. 
Majorui Petroniui pareika

lavus griežtai, po ilgų ginčų, 
sutiko paleisti , ir tą karininką. 
Pasirodė tai butą leitenanto 
Ogilvio t ikro Lįetuvos pilie
čio, kilusio iš Šakių apskričio 
ir baigusio Lietuvoje karo 
mokyklą; matyt , jo vardas 
Bruno — išrodė Lenkams la
bai vokiškas. Kareivio gi Ki
niečio taip ir nesurado; sakė 
jis išėjęs į darbus ir negry-
žęs, turbūt , pabėgęs. Paskui 
dar negalėjo grąžinti 14 ka
reivių, kadangi jie sunkiai sir
go: 46 lengviau sergančius ka
reivius grąžino. Ypač rūpino
si ligonių grąžinimu vienas 
Lenkų gydytojas kapitonas, 
už ką j am galima pasakyt i a-
čių.. Be to dar buvo palikti 9 
kareiviai del kriminalių nusi
kaltimų. Majoras Petronis rei
kalavo, k a d jie butų grąžinti 
su kaltinimo akta is ir jeigu 
pasirodytų, kad jie ištikrųjų 
.kalti, tai busią nuteisti Lietu
voje. Bet Lenkai teisinosi ne
galį tai padaryfi , nes dar jų 
byla nesanti išt ir ta. Ypač ne
norėjo jų grąžinti Prancūzai. 
Vienas Lenkų kareivis Baltgu-
dis pranešė majoruį Petroniui, 
kad jo kar ininkas areštavęs 
vieną mūsų Baltgudžių kuo
pos kareivį už jo užgavimą, 
ir jo Lenkai nepaleidę; pasi
rodo tas karininkas agitavo 
mūsų kareivius, kad jie sto
tų į Zeligowskio armiją, o tas 
mūsų kareivis su juo susigin
čijo. Kar in inkas pasijuto už
gautas ir jį areštavo. Bet pa
reikalavus majorui Petroniui 
buvo paleistas. 

Vilnius pasiilgęs Lietuvių 
valdžios. 

Iš viso Lenkaį grąžino Vil
niuje 704 belaisvius kareivius 

ręs, nes Lenkai, galima saky
ti, beveik visai nieko neduo
davo valgyti. Taippat Vil
niaus Žydai daug ko aukojo 
Vilniaus moterims belaisvių 
naudai . J ie labai nekenčia Len 
kų i r laukia Lietuvių. 

•miTuriA M&riteu ?WBd 
Išvažiuojant mūsų karei

viams iš Vilniaus vienas Len
kų karininkas prakalbėjo į 
juos lietuviškai ir palinkėjo 
jiems nebeateiti Vilniun, bet 
mušu kareiviai žadėjo da r a-
teiti Vilniun, t ik jau su kul-
kasvaidžiais. Išvažiavo iš Vil
niaus t iktai apie 12 valandą 
dienos. 

Sustojus Kaišadoryje mūsų 
belaisvius pavalgidino vietinių 
Žydų maitinimo punktas ; to 
punkto pirmininkas — Sega-
lauskas Chaimas, o jo pade-' 
jėjas Gurvič Peichas. Čia, mū
sų kareiviams minėtieji Žydai 
išdalijo 6 pūdus dešros; bet 
to kiekvienam davė kavos i r 
po gerą gabalą duonos. Čia 
pat buvo išdalintos Lietuvos 
Moterų Komiteto dovanos, ku
rių nesuspėjo išdalyti Vilniu
je : kiekvienas kareivis gavo 
po 1 pakelį paperosų. 

Moterų komiteto pasveikini
mas. 

Iš to paties Lietuvos Mote
rų Komiteto gautas drauge su 
dovanomis ir pasveikinimas 
tokio tur inio: 

"Mūsų. taut iečiams, gryž-
tantiems tėvynėn iš Lenkų ne
laisvės. 

Nežiūrint to, kad jau sus
tojo žvangėję ginklai i r jųs 
gryžti Tėvynėn mes, mote
rys, nors labai norėjome jus 
sutikti Vilniuje, šiuo momen
tu to padaryt i negalime. 

Mes žinome, kad jųs daug 
iškentėjote, patyrėte visokio 
vargo, bet mes esame tikros, 
k a d troškimas būt i laisvais 
duos jums naujų jėgų sugry-
žus namo stoti į bendrą T ė v y 
nės Gynimo darbą. 

Taigi pri imkite tą mažą do
vanėlę surištą su mūsų šir
dingiausiais linkėjimais gryž-
tantiems Tėvynėn, kurių sa
viškiai ta ip ištroškę laukia. 

Lietuvos Moterų komitetas 
tėvynei g in t i . ' ' 

PINIGU K A S . 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000 Sausio 21 
buvo tokia pagal Merchants Lo-
an and "Trust Co.: 

Anglijos sterlingų svarui $3.77 
Prancūzijos šimtui f>ankų 6.58 
Italijos šimtui lirų 3.52 
Vokietijos šimtui markių 1.67 
Lietuvos šimtui auksinų 1.67 
Lenkijos šimtui markių .12 

/ 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

f "DRAUGAS" 
Bma kasdieną Išskyros nedeldlenius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
GHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Tuael Mėty . . > . , .s_.K .v£. . 4.00 

«UV. VALST. 
Metams 90.00 
Pusei Meta v - . v * *-00 

Prenumerata mokast iškalno. Lai
kas skaitosi nuo ulslrašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus { 
registruotą laišką. 

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

TeL Roosevelt 7791 
•**#»>-^ - s ^ 

Babickaites Kursai. 

Moteriškos Vienuolijes Lietivoje. 

Jau metai su viršum, kaip 
is Kauno per Prancūziją į Chi-
cagą atvažiavo Lietuvaitė ar
tistė Unė Babiekaitė. Radusi 
čionai gana didelę tautiečių 
koloniją ir pamačiusi, kad čia 
žmonės mėgsta tankiai susi
rinkti vakarais, pažaisti, pa
silinksminti, jaunoji vieš
nia norėjo tuos pa-

„ silinksminimus pakelti kuo-
augščiausiai, kad juose butų 
kuodaugiausiai dailės. Ji pa
ti turėjo gabumų, talento ir 

, noro dirbti dviejose srytise: 
dramos ir dainos. 

Turėdama gražų, gerai išla
vintą balsą ir nepaprasta klau
są ji dainavo vietinių Lietu
vių rengiamuose vakaruose. 

•~,Ir vietiniai Lietuviai mėgda
vo suseki jos paklausyti. 

T u o s e v a k a r u o s e b ū d a v o ir 
teatrinių lošimų. Lošdavo vy
rai, merginos ir moterys šiek 
tiek pramokę savo rolių atlie
kamu nuo darbo laiku. To lo
šimo užtekdavo pasilinksmin
ti tarp savęs. Babiekaitei to 
neužtekdavo. Ji norėjo lietu
viškuose teatrėliuose matyti 
tikros dailės, prilygstančios 
šių laikų pi mintiniems teat
rams. Babiekaitė veikiai su
prato, kad negalima peikti tų, 
kurie ne iš teatro duoną val
go, už ką jie neprilygsta pro-
fesijonalams artistams. Bet ji 
teisingai mintijo, kad mūsų 
jaunuomenė galėtų savo liuo-
sąjį laiką padalinti pusiau: 
vieną pusę sunaudoti dailės 
mokslui, antroje pusėje tą dai
lę parodyti visuomenei. 

Tam tikslui ji įkūrė Dramos 
Kursus. Mes niekad į tuos kur
sus neįsigilinome, bet jų min
tį pagirdavome visuomet, vi
suomet talpindavome visus 
kursų pranešimus. Džiaugė
mės, kad jie prasidėjo; pagy
rėme, kada pirmutinė jų seri
ja pasibaigė, nuoširdžiai pa
sakėme, kokių pavojų reikia į 
saugotis, kad kursai galėtų 
augti, plėtotis, atvesti naudos 
vedėjai ir Lietuvos visuome
nei. 

Dabar girdime, kad pana-
šios rųšies kursų atsidaro ir 
daugiau. Tai ženklas, kad jų 
mintis yra gera. Jų naudą su
pranta ne vienas asmuo. Te-
eiaus malonėtume, kad butų 
tik vieni kursai. Vienybes 
mums reikia. Xors Dramos 
Kursuose buvo žmonių visai 
mūrus priešingų pažiūrų, nors 
kai-kurie žmonės tiesiog ir 
stačiai mums kenkė, tečiau 
mes kursus parėmėme ir ne
ketiname liautis rėmę, nes vi
suomenės naudą statome aug-
ščiau už savo. kad ir stambius 
reikalu-. 

Kaikam rodosi, buk Lietu
voje esanti tik Seserų Kazi-
mierieeių vienuolija. Girdėtis 
balsų, kad reikėtų vienuolijų 
daugiau, idant viena kongre
gacija, turėdama lyg monopo
liją, neapsnustų. Lenktynių 
reikalą pripažįstame ir mes 
ne vien pirklyboje ir kituose 
pasaulinio gyvenimo reikaluo
se, bet ir dvasios irytije. Žmo
gus vis yra tas pats ir dvasios 
ir kūno srytije. 

Tiktai Liet. Seserys Kazi-
mierietės anaiptol neturi mo
nopolijos. Jos penkios apsigy
veno Pažaisliuose pas Kauną. 
8 Gruodžio 1920 m. trys kan
didatės formaliai prisidėjo 
prie jų. Vyskupas Karevičius 
sako, kad yra 16. kandidačių 
išreiškusių norą prigulėti. Tai
gi viso labo Kazimieriečių Lie
tuvoje dabar yra apie dvide
šimt, bet tik penkios su įža
dais. Jų adresas: Šv. Kazimie
ro Seserų Vienuolynas, Pa-
žaisliai, paštas Kaunas, dė
žutė N. 44. Lithuania. 

Kita merginų kongregacija 
Lietuvoje yra V. Jėzaus Šir
dies Pasiuntinių. Jos jau se
nai dirba Lietuvoje. Rusijos 
laikais buvo slaptos, dabar pa
siskelbė viešai. Jos vedė 
Mergaičių Ūkės Mokyklą Obe
liuose ir parapijos mokyklą 
Liepojuje. Dabar jos turi dvi 
ištaigi savo valdžioje: Vaike
lio Jėzaus prieglaudą Kaune 
"baltuose mūruose*' prie Di
džiosios Aikštės ties miesto 
valdybos namu tarp minėto
sios aikštės ir Nemuno. Ta 
pati kongregacija, veda Mer
gaičių l'kės Mokyklą Karme-
lave. Lietuviškojo skyriaus 
viršininkė v ra sesuo Bronisla-
va Vizgirdaitė. Šita kongre
gacija neturi abito. Seserys 
devį pasaulinių merginų rū
bus, (leneralis jų namas yra 
Varšavoje prie ui. Pickna. Ta 
kongregacija yra protinga ir 
davė Lietuvaitėms autonomi
nę provincija taip, kad Lietu
vaičių lietuviškas auklėjimas 
yra pilnai užtikrintas. 

Trečioji kongregacija yra. 
Seserų Benediktiečių kliauzu-
ruotasis (uždarytasis) vienuo
lynas Kaune. Šitas vienuoly
nas atvirai perkentėjo visus 
rusiško persekiojimo laikus. 
1893 m. į jį tapo atgabentos 
dar neišmirusios Seservs ,Be-
nediktietės iš Kražių. Keletą 
senučių seserų susilaukė 1906 
m., kuomet tapo priimta kele
tą jaunų naujokių. Tokiu bū
du lietuviškoji tarptautinės 
vienuolijos šaka nenudžiūvo. 
Seserims Kazimierietėms at
važiavus Kaunan ir užėjus pas Į Plunge. Apie Plungę yra 
Benediktietes abejos meilin-| privisę plėšikų. Pasitaiko, kad 

bevažiuojant pradeda šaudyti, 

gai pasikalbėjo per geležinę 
tvorą esančia. Benediktiečiy 
vieškambarije. Iki šiol Bene
diktietes Kaune daugiau buvo 
Lenkų dvasios; dabar yra gerų 
Lietuvaičių. Nemainydamos 
savo aštrių įstatų jos gali pa
daryti labai daug naudos vi
suomenei, kaip jau yra pada
riusios. Seserys Kazimierietės 
pasižadėjo tankiai su jomis 
suseiti ir tapti susisiekimo 
priemone tarp lietuviškos mo
teriškos visuomenės ir Sese
rų Benediktiečių. Tokiu būdu 
viena sena ir naudinga kultū
ros įstaiga vėl pradės tarnau
ti savo kraštui. 

Ketvirta moteriška vienuo
liška įstaiga Kaune yra Mari
jos Širdies Pasiuntinių. Apie 
ją mažai teko žinių. Jos taip
gi, kaip ir V. Jėzaus Širdies 
Pasiuntinės slapčia dirbo Lie
tuvoje persekiojimų laikais. 
Neturime aiškių žinių kur ir 
kokias įstaigas jos veda. 

Penktoji vienuolija vadina
si Vargdienių Tarnaitėmis. Ta 
yra visai nauja kongregacija 
įsikūrusi 1918 m. kunigų Ma
rijonų generolui esant Mari
jampolėje. Jis, prieš tapsiant 
Vilniaus vyskupu, joms para
šė įstatus ir padėjo pradžioje 
tvarkintis. Šitos jaunutės 
kongregacijos pirmutinis mo
tiniškasis namas yra Marijam
polėje. Seserų ten- yra 23. Jos 
turį naminės ruošos mokyklą 
mergaitėms ir spaustuvę. Vir
šininkė yra Petronėlė Uogen-
taitė. Spėjama, kad Vargdie
nių Tarnaitės susivienys su 
Seserimis Kazimierietėmis. 

Girdėtis, kad Lietuvos Vys
kupai, laikydami savo bendrą 
konferenciją vasaros metu 
1920 m. kalbėję taip-gi apie 
moteriškų vienuolijų reikalus 
ir išrado, jog -esančių kongre
gacijų yra gana. Jie žinoma 
nedraus naujoms tos rųšies or
ganizacijoms kurtis Lietuvoje, 
bet to kūrimosi neieškos. Kiek
vienas mato, kad vyskupų su
tarimas yra labai protingas. 

IŠ LIETUVOS. 
(Nuo mūsų korespondento). 

Švėkšna. Šįmet Kalėdoms 
parvažiavo iš karuoiuenės ne
paprastai daug kareivių. Pa
viešėję jie grįš atgal. Iš Lietu
vių karuomenės dažnai atlei
džia viešėti namon. 

Žiema Žemaitijoj bloga; 
prieš Kalėdas šalo; per Kalė
das pasnigo, o antrą dieną vi
są sniegą nuleido; likosi mV 
gas kelias. • 

Kur yra keletas žmonių, 
ten visi turį gerų ypatybių ir 
trukumų. Vieni kitų trukumus 
matydami nesutinka tarp sa
vęs ir dėlto negali bendrai 
dirbti. Dėlto ir dramos kursų 
atsiranda ne vieni bet daug. 
Bei ketų, kad mes visi būtume 
pakantresni: kad nepyktume, 
kada kas parodo mums mūsų 
trukumus. Žmonių susidėjimas 
į bendrą darbą veikiausiai pa
naikina asmeninius trukumus. 
Tvėrimas daugelio vienokių 
dalykų duoda progos tiems 
trukumams patekti taip ilgai, 
kaip ilgai gyvena žmonės pra
simaniusieji trukumus. |tingos, Laukuvos ir t. t. Ma 

Sekmadienije 23 Sausio Mel-
dažio svetainėje Dramos Kur
sų įkūrėja rengia vakarą. No
rėtume, kad tas vakaras pasi
sektų, kad jis sudarytų lėšų 
įkūrėjai, idant ji galėtų kur
sus vesti toliau gražiai ir pa
sekmingai. 

atima turtą, dąr net dienos 
laike. Paskutiniu laiku jau 
kiek aptilo, nes Plungės šau
lių būrys ėmėsi juos perse
kioti. Apie Salantus (Kretin
gos apskr.) esą dar daugiau 
plėšikų ir jie plėšią net die
ną. Ten, berods, yra maža šau
lių burių, o milicija nieko vie
na nenuveikia. 

Plungėje yra linų verpiama 
mašina. Darbo yra begalės. 
Padėję darbą gauna vos pus
mečiui praslinkus ir tai dar 
kaip sako Mpatepus.'' Apva
žiuoja į ją iš Telšių, Kalva
rijos, Rietavo, Švėkšnos, Kre-

tyt, kaip reikalinga yra Lie
tuvoje dirbtuvių. 

Tauragė. Tauragės miestas 
žymiai nuo karo nukentėjęs. 
Katalikų bažnyčia suardyta, 
miesto gatvės tuščios. Dabar-
tiniu laiku pradėta į. statyt 
daug medinių nedidelių namų. 

D B A U B A $ 
Pirmadienis, Sausis, 24, 1921 

Rus^ cerkvė tebestovi ne»i 
liesta. Tečiau ji paversta san
deliu. Įėjus į cerkvę darosi ne
malonus įspūdis: čia šventųjų 
paveikslai, o čia pilna maišų 
su grūdais ir besidarbuoją 
žmonės. 

Telšiai. Paskutinėmis dieno-1 
msi Telšių gimnazijos direK 
torius gavo iš cenzūros laišką, 
kurį siuntė vienas Amerikon 
Lietuvis savo pažįstaman Lie
tuvoje, Tam laiške minėta, 
kad reikią laukti sau pagelbos 
iš rytų, kąd Lietuvių gimnazi
jos esančios kaip Rusų fcazer-
mos, kad reikią Lietuvos vai 
džią nuversti, gimnazijose rei
kią mokinių tarybų pristeigti 
ir t. t. Šis laiškas tapo viešai 
gimnazijoj perskaitytas ir ga
vėjas pasisakė visai nesutin 
kąs su ta jam prikišama nuo 
mone. 

Nors Amerikos Lietuviai —• 
socijalistai-bolševikai ir daug 
siuntinėtų panašių laiškų, te-
Čiau vargu jiems kas gal pa
sisekti. Dabar Lietuvoje sun
kus laikas, nes karas. Kiek
vienas kaimietis supranta, kad 
karo laiku patogumų ieškoti 
nėra ko. Tečiau Lietuviai ti
kisi sulauksią geresnės Lie
tuvai ateities ir be bolševikų, 
ar Lenkų. 

Visame Telšių apskrity Gy
nimo Komitetai rinko karei
viams Kalėdoms dovanų. Su
rinkta valgomais daiktais ir 
sutaisyta pakeliais, kiekvie
nam kareiviui atskirai ir pa
siųsta frontan. Kadangi dau
giausia aukų pririnko iš Ric 
tavo ir Varnių, tad važiavo 
draug su dovanomis iš Varnių, 
Rietavo ir Telšių delegatai. 
Jie nuvažiavę^pasveikins Lie
tuvos ginėjus, padėkavos už 
darbą, įteiks dovaifas, susipa
žins su fronto padėtim ir par
važiavę tą visą praneš auko
tojams. P. 8. 

APSISAUGOK NUO RAU 
PLIŲ. 

. 

(Prisiųsta Ii Am. Rąud. KryilAvuy 

Kas yra rauplės! Rauplės y-
ra tik prikli, pavojinga, lim
panti liga, kartais lengva, bet 
paprastai pražūtinga. Labai 
limpanti ir užkrečiama nuo li
gonio. Paprastai rauplės savo 
auką palieka duobutėmis ap
dovanojus. 

Kas tai yra čiepijimas f Yra 
tai būdas, vartojamas apsisau
gojimui nuo rauplių. Čiepiji-
mas yra vien tifc įleidimas uo-
don priešrauplinės medžiagos. 
Priešrauplinę medžiagą suda
ro valdžios nurodyti asmenys 
ir su valdžios vaizbaženkliu 
parduoda. 
1 Už 3 ar 4 dienų po čiepijimo 
atsiranda spuogas ir aplink tą 
spuogą uodą patįsta ir parau
donuoja. Už dešimt ar dvyliką 
dienų sutinimas nyksta ir pa
sirodo šašas. Jeigu galvos skaij 
snias ar net ir karštis pritsime 
ta, nėra ko labai rūpintis, nes 
tai paprasti čiepijimo ženklai. 

Ar čiepijimas pavojingas? 
Nei Jeigu tinkamai ar nors su
lig nurodymų prižiuromas. Nė
ra pavojingesnių už įdrėskimą 
špilkute. Praeitais dviem me
tais dauginus negu 3,000,000 
asmenų Amerikoje tapo čiepy-
tį ir nei vienos mirties iš to ne
buvo, ' 

Ką čiepijimas padaro? 
Apsaugoja nuo rauplių. Net 

ir keletą metų po Čiepijimo, 
jeigu pasitaiko susirgti, tai 
jau netoks pavojus, kaip tiems 
ligoniams, kurie niekad nečie-
pyti: 

Laikas čiepijimo yra pir-
miMse metuose kūdikiams ii 
paskiau apie dešimt metų vė
liau. Šiais,"dfieničiepais aprū
pinti neprivalo bijS'tis raup

lių pavojingumo. Jeigu epi 
dėmi ja siaučia arba kai-kurio-j 
se aplinkybėse rauplių perai 
randami, o pats dar nesi jomis j 
sirgęs arba per praeitus pen-
kius metus nebuvai čiepytas, 
pasistengk kuogreičiausia įsi-
čiepyti. 

Delko reikalingas čiepiji
masf Del to, kad išvengti rau
plių. 

Kiekvieno pareiga kiek ga
lint naikinti tą epidemiją. Jei
gu kožnas vienas pagal nuro
dymus butų čiepyti, nesirastų 
tiek daug rauplių perų. Steng-
kis nors tu savo užduotį at
likti, neatidėliodamas; jeigu 
dar nesi čiepytas, įsičiepyk. 
Jeigu praeitais penkiais me
tais nečiepytas, tai dabar tau 
laikas. 

Delko turi apsisaugoti! Del 
to, kad šiltinės šaltinis pap
rastai yra nešvarumas ar ne-
sanitariškumas. Ir nežiūrint 
kaip patys apsižiūrėsime, vis
gi aplinkybių nešvarumas dažr 
nai būva priežastim ligos. Čie
pijimas nors nuo to truputį 
apsaugoja. Jeigu dar nesi sir
gęs, pasiskubink apsisaugoti 
ir įsičiepyti pirmiau negu liga 
paims į savo galybę. 

Čiepijimas yra faktas, ne 
nuomonė. Nuomonės ir pasi
priešinimas neatgins nuo šil
tinės. Kai-kurie visai netiki 
ligų perams, ar čiepijįmui, bet 
tas jų netikėjimas nesulaiko 
nuo ligos, ar epidemijos nasrų. 

Mūsų karuomenėje ir laivy
ne rauplės beveik negirdėtas 
atsitikimas ir šiltinė daug ma
žiau siaučia negu civiliuose 
gyventojuose Suvienytų Valsti 
jų. Delko? U-gi del to, kad visi 
ir karuomenėj ir laivyne vyrai 
yra ciepijami nuo rauplių ir 
šiltines epidemijų. 
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Kapitalas ir Surplus | 
$250,000.00 | 

APSISAUGOK NUO ŠUTI
NĖS. 

1 
(Prislysta ii Am. Raud. Kryžiaus) 

Kas yra šiltinė? Šiltinė yra 
limpanti, pavojinga liga, kan
kinanti auką nuo keturių ligi 
dešimt savaičių, ar ir ilgiau. 
Kartais būva labai nepapras
tų ir pavojingų atsiliepimų, 
kaip tai votys, kraujo plūdi
mas, net ir kiaufumas žarnų. 
Beveik vienas iš kožno dešimt 
ligonių miršta. Anot paduoto 
sąrašo, kas met Amerikoje 25,-
000 žmonių šiltine miršta. 

Kaip šiltinė plėtojasi? Visa
da kokiu nors būdu nurijant 
šiltinės genialus. Gemalai pa
eina arba tiesiog nuo sergan
čio šiltine ligonio arba nuo as
mens, kuris jau sirgo šiltine, 
o perai ne visai buvo prašalinti 
Tankiausia šiltinės gemalai 
randasi mėšle, todėl šiltinė ir 
vadinama mėšlų liga. 

Vanduo, pienas ar vaisiai 
neprižiūrėti ar nešvarioj vietoj 
laikomi, nešvarios rankos, taip 
-gi musės paprastai yra šilti
nės perų agentai. 

Ar šiltinė išvengiama? Taip. 
Sanitariškumu ir viską šva
riai laikant, taip-gi ir čiepiji-
mu. 

Kas yra šiltinės čiepijimas? 
šiltinės čiepijimas yra visiškai 
nepavojingas. Trys lašeliai 
prieššiltinės medžiagos po vie
ną kas savaitę įleidžiama žmo
gui į ranką po uodą. Kožnas 
įčrepytas nors jaus galvos skau 
dėjimą ar net patinimą ran
kų, bet tas nėra pavojinga. 
Tai tik čiepijimo apsireiški
mai. Šiltinės Čiepijimas apsau
goja žmogų nuo vieno iki ke
turių metų. 

PERKELK — PADEK - ^ ŠIANDIE. s 
Gausi Pilna Nuošimti. | 

Priduokite savo Bankyne knygrutė bile kurios Chicagros arba kito = 
miesto bankos, kuri jus neužganėdina arba nėra jums paranki, r; 
mes patys sukolektuosime ir perkelsime visus pinigus su nuošim- — 
čiais į šia S 

UNIVERSAL STATE BANKĄ I 
(Under State Goverment Sdpervision J r 

Didžiausia ir stipriausia Liet. Valst. banką Amerikoje. | 
čia, kada tik jums prireiks, ant pirmo pareikalavimo gausite -

_ savo pinigrus su nuošimčiais. S 
= Chicagros miesto ir Suv. Valst. valdžios yra mušu Depozitorials. ~ 

f MUŠU TURTAS VIRŠ $2,850,00^,00 Į 
= Pirma Milžiniška Finansine Įstaiga Lietuvių Istorijoje: '-
S Žiūrėkite depozite augimą: ^ 

| 1917 M. Kovo 3 d. (Dienoje atidarymo $16,754.95 | 
i 1919 m. Sausio 1 941,689.40 i 
s 1920 Sausio 1 1,625,997.42 | 
I 1921 m. Sausio 10 $2,451,626.02 | 
I SIUSKITE PINIGUS L. IR PIRKITE LAIVAKORTES | 
E PER ŠIA DIDŽIAUSIA LIETUVIU AGENTŪRA. — Pristatome = 
E pinigus i 4 savaitės. PARDUODAME DRAFTIK IR CASHLIETU- = 
= VOS PINIGUS — MARKES PAGAL DIENOS KURSĄ. r 
= 16 KITU MIESTU SIUSKITE MUMS DOL. o mes išsiuntime auks. E 

E BANKO VALDYBA: 
E Joseph J. EUas, President, 
S Wm. M. Antonisen, Vice-

Pres. & Cashier, 
Jos. J. Krasowski, Vice-

President, 
Stasys V. Valanchauskas, 

Ass't. Cashier. 

i i 
BANKINES VALANDOS: = 

Kasdienaapart. šveht. nuo 9 S 
vai. išryto iki 4 vai. po pietų. E 
UTARNINKAIS VAKARE nuo = 
€ iki 8:30 vai. Ir SUBATOMIS E 
visa diena iki 8:30 vai." vakare. -z 

S 
X STATE BANK! 

GHIGA60, ILL. I | 3252 SOUTH HALSTEO STREET 
= Kampas 33-eios gatvės S 
^.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiitiiiitiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiififiit 

{DR. CHARLES SEGAL { 
• Perkėlė scavo ofisą po num | 

•4729 So. Ashland AvenueJ 
I Specijalistas • 
{DŽIOVU, MOTERŲ ir VYRU LIGUf 

i [ 
Valandosnuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:3 
vakare. Nedėliomis 10 kii 1 f 

Telefonas Drexel 2880 f 

^Telefonas Boulevard 9199 m 

i DR. C KASPUTIS 1 
3 DENTISTAS 

3331 Soutli Halstcd Str. 
^Valandos; 9—12 A. M. 
J 1̂ —5; 7—8 P. M. 

• • • • » 
| V. W. RUTKAUSKAS j 

ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty!: 

g 29 South La Salle Street 
Kambaris U4 

Telefonas: Central M t # 

Vakarais, 812 W. 33rd St 
Telefonas: Vards 4«M< 

S 

i 
8 i 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisą* Ir Gyvenimo vieta 

8*62 South Ralsted Street 
Ant tufcHM VnlfONMl Mato Baefc 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po piety: nuo 7 iki » vak. 

Nedėliomis nuo 10 lkl a 
Tetoteaaa Yard» 0M4 

*r— 

| T C 1 . kanai 2222 

! Dr. E.Z. ZIPPERMAN 
LIKTI VISKAS DENTISTAS 

1401 So. Halsted Street 

•
Vai. Panedėlij, Utarn. ir Ketverge 
9:30 iki 8:30 vak. 

•Seredoj ir S u bato j 9:30 iki 6 vak 
Mes geriausia taisome dantis 

Pėt. ir Nedėlioj nuo 9:30 iki 1-mai 
•už pricinamieusia kaina. I 

I 
S 

I 
I s 
i 

P h o i e Seeley 7489 

DR. L M. FEINBERG 
ydo speciJuliai visokias vyrų ir 

moterų lytiškas ligas 
9401 Madison Str., kampas Wes 

teni A ve., Chlcago 
iĮValandos: 2—4 po piet 7^-9 vak. 

LIETUVOS TISUOS 
Naujas adresas: j 

Lithuaaiiai Representative 

KewYofk;N-Y. 

Dr. Me Stupnicla 
3167 So. Morgan Street Įj 
- CHICAGO, ILLINOIS 

Telefonas Yards 5032 
j Valandos: — 8 iki 11 iŠ ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

• " • • • ' • - • - % 
i'Tel. Randolph 2898 

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyj 
ASSOOATION BLDG. 

19 So. 1 * Salle St. 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 

Panedėliais iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas • 

i i •!••» • • • • • • • • • » » » « > ^ » » » » • » » & 

J. P. WAITCHEES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4909 S. Ashland AveĄ 

Tel. Yards 1053 
Dien. Room 518—159 N. Calrk St.; 

Tel. Randolph 8507 

f n T t YUTKA"] 
I 1900 S. Halsted Str. • 
I Tel. tanai 21M • Tel. Canal 21M 
I 
• Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 5 Gyvenimas: 

2811 W. «3rd Str. 
§Tel. Prospect 2466. 

S 
w 
\ 

M M * • • • 

-

{ Phone Canal 25T 

K • • • » 

f Dr. L E. MAKARAS 1 
Lietu vys Gydytojas ir Chirurgas I 

Ofisas 10990 So. MiHiJgnii A ve., j 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po J 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare j 
Reaidencija: 10&H8 Perry Ai e. 

Tel. Pullman 342 į 

DR. S. BIE9S 
LIliJTCJVlS GYDYTOJAS 

Į IR CRIRIIRGAS 
2lį» 1 Wewt* 22nd Sireet' \ i 
Canal' %3T32 v 
3114 W. 42»d Street 

Tel. rMc^ihley 498i 

OR. P. Z. ZALATORIS I 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 lkl 4 
po piet I lkl 9 vakare. 

iiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimi 
Res. 1189 Independciiee Blvd. 

Tehfona* Vou Bureu 294 

DR.A.A.R0TH, 
Rusas Gydytojas ri Chirurgas 
Spc<?ijalistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaiku ir visų chroniškų ligų 
V.4LAHDOS: lu^r-11 ryto f—Š po 

pietų. 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 
OCjtoas 28*4 So. Hafeted S*., Chlcago 

Telefouas Drovcr 9698 
i iiiiiiiinifiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiii 

/ 

• 



Pirmadienis, Sausis 24, 1921 r « 

— i — 

\ D R A U G A S B 

AMERIKOS LIETUVIŲ LABDARINGOS SĄJUNGOS 
APYSKAITA NUO LIEPOS MĖN. 1920 M. 

Liepos 1. 6-tos kuopos, North Side, Šv. Ant. d. $56.41 
Kapinių rinkliavos 32.50, Dr. S. M. A. 15.00 103.91 

yy 

»* 
Šv. Mykolo Draugija iš North Side 15.00 

>* 

Liepos 
Liepos 

3. 
26. 

>» 
jy 

yy 

>> 

Rugpj. K) 
Rufi-s. 1. 

« y 

' 

1 kuopos Š. Kryž. Par. kapinių rinkliava 
$77.48. Šv. Antano dienos $348.75 426.23 
16-tos kuopos, Sheboygan, Wis 6.53 
3 kuopos, Cicero, UI. N ^ - . . . . 310.00 
S. J . Radavičiaus, Akron, Ohio auka 10.00 

Lalxlaringos Sąjungos Pikniko 480.00 
5-tos kuopos Šv. Jurgio Par. Kap. rinkliavos 180.02 

Liepos 31. Wankegan, 111. Labdarių kuopa 80.00 
S-ta kuopa, Nekalto P. Par. kp. piknikas 52.00 
8-ta kuopa Nekalto P. Par. Šv. Antano dienos 56.90 
7-ta kuopa, Aušros V. Par., g. nario Saunorio 20.00 

4 kuopos Garbės narių: J . Lukožaitis L. B. 
$50.00 Krist. Katkienės $20.00 , 
4 kuopos Garbės narių. A. Pikelienės $50.00 
Dr. Apašt. Maldos $10.00, Šv. Antano Die
nos $90.00 ir garbės tikietų $15.00 
22 kuopa Roekford, 111. Garbės nario A. 

Domeika $100.00 ir kitų mokesčių $19.07 , 
10 kuopos, West Pullman, illl.: kapinių 

rinkliavos $44.50, narių mokesčiai $27.25, 
ir pelnas nuo pikniko $31.24 
Cremen & O Connor nuošimčiai už paskolą 233.75 

Spalio 1. 1 kuopos: Garbės narių $190.00 ir 1-3 dalis 
kuopos ineigii $35.00 225.00 
3 kuopos, Cicero, UI. (per B. Nenartonį) 60.00 
9 kuopa, Detroit, Mich. garbės nario Ka
rolio Tvarkuno mokestis V 95.00 
8 kuopa: Gvard. T Div. Šv. Kazim. Drau
gijos garbės narių mokestis 75.00 
14 kuopa, Spring Valley, 111. Dalis kp. ineigų 25.00 

Spalio 27. 16 kuopos, Slieboygan, Wis. (per J . Žalneraitė) 4.00 
Spalio 31. 7 kp. $5.00 pelno nuo prak. ir Š. Ant. D. $17.00 22.00 

"VENTOS" AKCININ 
KAMS, 

Ruff: 

JRug* 20. 

• • » » 

70.00 

165.00 

119.07 

102.99 
Bu £TS. _• > . 

Spalio 9. 
jSpalio 14. 

Spalio 22. 

Spalio 2; 

L.apk. 
Lapk. 
Lapk. 
Lapk. 

90.00 
29.76 
20.00 

700.00 
Lapk r. r>. 
Lapk. 1"). 
Lapk. 28. 

Gruod. 4. 
Gruod. 4. 

") kuopos: amžių narių 
Centro pikniko už serijas 
21 kuopos, Kewanee, 111. kuopos ineigų 
17 kuopos, Kenosha \Vis., Garbės Narių 
po $100.00, Dr. Šv. Petro, Dr. Šv. Benedicto 
Dr. Birutės ir Labd. Sąjungos 17 kuopos i r 
Urš. Milkentienė, $50.00 S. L. R. K. A. 22 
kuopa, $10.00 L. R. K. Dr-jų Vienybė, ma
žesnių aukų ir kuopos ineigų $140.00 . . . . . 
7 kuopa, už serijas centro pikniko 7.00 

Nuošimčiai už Liberty Bonds 43.60 
5-to? kuopos nuo baliaus $153.75 ir garbės 
narės $100.00 Zof. Masiulienės 253.75 
4 k p. N. N. garb. nario $100.00 i r kp. $100.00 200.00 
17 kp. Darbininkų Sąj. 80 kp. Kenosba, Wis. 25.00 

Gruod. 5ir 6 Seimo aukos: 
Adv. V. Rutkauskas >. 10.00 
A. Nausiedienė 10.00 
J. Dimša * 5-00 
B. Sekleckis 10.00 
A. Plusnienė 10.00 
Kl. V. Damašas 1.00 
X. N 1X).00 
į X 5.00 
V. Taniukevičia . «• 5.00 
G. Brazauskis 5.00 
A. Sartuitis 5.00 
B. Varanavičia 5.00 

Smulkesnių aukų per seimą 
6. 3 kuopa Garbės narės B. Kučienės (B. K.) ' 
13. 7 kuopos kapinių dienos $42.75 ir narių 

mokesčių $57.25 100.00 
Gruod. 17. Už Lab. tikietus (per B. Nenartonį) 7.00 
Gruod. 19. 3 kp. garb. narių mokesčiai (per A. Valančių) 200.00 
Gruod. 20. Nuošimčiai už notą McMahon & Hoban . . 125.00 
Gruod. 27.16 kp. Sheboygan, Wis. Auka Šv. Juozapo Dr. 42.20 
Gruod. 28. 7 kuopa, dalis narių mokesčių 50.16 
Gruod. 31. 4 kuopa, garbėj narių mokesčiai 75.00 
Gruod. 31. 6 kuopa, garbės narių Kasp. Butkevičiaus 

$100.00 ir kuopos ineigį $29.79 129.79 
Gruod. 31. Pelnas nuo Seimo vakaro (per B. Nenartonį) 23.05 
Gruod. 31. Susivienyjimo L. K. K. Amerikoje auka Lab. 100.00 
Gruod. 31. 2 kuopa, už serijas Centro pikniko 22.75 

Užpirkusiems Akcinės Me
džio Pramonės Bendrovės 
" V e n t a " akcijas šiuomi pra
nešame, kad tos Bendrovės 
steigiamasis akcininkų susi
rinkimas rengiamas šaukti 
Šiauliuose apie 1921 m., Va
sario mėn. pradžią. Anksčiau 
jis negalėjo įvykti, nes dabar
tinės įsitikimosios "Ven tos" 
B-vės fabrikas buvo užimtas 
labai skubytinais Jsariškais 
darbais ir nespėjo laiku pada
ryti sąrašo savo tartui, kuris 
turės pereiti akcinei "Ven tos" 
B-vei. Del nuolatinių akcijų, 
tai išrinktosios tame steigia
mame susirinkime valdybos 
pirmoji priedermė bus atspau
sti akcijas ir išsiuntinėti jas 
pagal paduotų adresų visiems 
tos akcijos užpirkusiems. 

Akc. Med. Pram. 
B-vės " V e n t a " Steigėjų 

Įgaliojimu 

J. Tumas, 
Įsitik. " V e n t o s " B-vės, Direk. 
Kaunas, 20-XII-26 d. 

«i» ' i ' >li , pm 1,1 •••ii g 

A. ŽIVAIČIO 

Pamatyk Šį vei
kalą o visi abe

jojimai pra" 
nyks apie ko

munistus 

v 

T: 

PRANEŠIMAS. 
"Draugo ' ' Administracijoj 

galima gautį tikietų Dramos 
Kursų vakarui, kuris įvyks 
Nedėlioj, Sausio 23 dieną, Mel-
dažio svetainėj, West Sidėje. 
Tame vakare dalyvaus ir pati 
kursų vedėja artistė Unė Ba 
bickaitė. 

PLATINKITE "DRAUGĄ.'' 

Pranešimas 
• Dr. M J* STRIKOL'IS j 
j Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas • 

•
Perkelia ofisą į People Teatrą 1 

1616 YV. 47th Str. Tel. Boul. 1 6 0 | 
• Valandos: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8g 

vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 
Res. 2014 \V. 4Srd Street 
Nuo ryto iki piet. 

Tel. McKlnley 263 • • • • • • « ! • • • • • • i S 

Ar tie tikri dar
bo zmoniŲ prie-

teliai? 
lIlIflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIHIH,, 

5 Veiksmų Drama 

NEDĖLIOJ, 
Sausio 30,1921 

Erdvioje — Puosnuo.je 

North Side Turner 
Svetainėje N 

820-828 N. Clark Street 
Netoli Chicaco Ave. 

Vaidins 

Liet. Vyčių 5-tos Kuopos 
Artistai — Mėgėjai 

• » » • • • • • • • • : 
Pirm negu siunčiat pinigus; paklauskite mūsų kurso, nes tada galėsitespres-

ti per kur naudingiau siųsti. Pristatome pinigus į 30 dienų ir parodome kvitą su 
parašu priėmėjo. 

-i 

Parendavojame 
Safety Boxes 

$2.50 metams 

Padarome viso
kius Notariš
kus rastus 

• 

i 

: FUROPEAN AMERICAN RUREAU. 
/ 

. 
. Fabionas ir Mickeviče vedėjai -

J 

809 W. 35th St., Kampas Halsted St., Chicago. 

S 

Važiuojantiem^į Lietuvą parūpiname pašportus už $1.00. 
Parduodame cash markes ir draftus.Parduodame laivakortes j 
Bremeną ir Liepoju — vienu laivu bepersėdimo. 

&Į Patarimai dykais -
Vai.: Kasdieną — 9 ryto iki 6 v. po piety Vakarais: — Utar. Kętv. ir Subat. iki 

9 v. v. Nedėlioj iki 3 vai. po pietų. 

Hamburgą, 

\ 

• • 

i 

— 

» - * " - - • • - • 
Phone Canal 1678 

Notary Bublic 
JUSTIN MACKIEWICZ 

Real E statė 
Loans, Insurance & Foreign 

Exchange 
2342 South Leavitt Street 

Chicago, I1L 
Siunčiu Pinigus į Lietuvą 

pagal dienos kursą. 

ENG 
WIT-EOGC SPRING 

evcmvhere by mmioire dealers 
ana department siotOB -

— 

SNCLANDER SPRING BEt> CO. 
£Iew"Y&rk -Brooklyn - ChlCAgo 

A 
-

»—---»--3Ž 

Gruod 
Gruod 

Viso labo ineigų. nuo Liepos 1 d. iki Gruod. 31 d. $5,341.21 

Išlaidos 1920 m. 

" D r a u g u i " už atsišaukimus ir laiškus , $30.50 
St. Jucevičiui kelionės lėšos į Det. Mich. agitacijos tikslu 25.00 
A. Dargini už kvitų knygeles ir serijų spaudą 35.00 
S t Jucevičiui kelionės lėšos Spring Valley, agitac. 

tikslų : , . . . * 10.00 

St. Jucevičiui kelionės lėšos į Kewanee, 111. agitac. tikslu 12.00 
St. Jucevičiui kelionės lėšos į Roekford, 111. agitac tikslu 10.00 
Adv. V. Rutkauskui už darbą ir iškašeius prie užda

rymo tarpgatvių 65.95 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare 
4719 SO. ASHLAND AVĖKITE 

arU 47-tos Gatvės 

Šis veikalas vaizduoja da
bartinį Rusijos padėjimą, jos 
tvarka. 

A K I Ų 
ŽINOVAS 

Atitaiso žvairas aide 
vienu atsilankymu, be 
jokios chloroformas. 
Suvirs 800 išgydymu 
užrašuose. 

Ateik ir leisk aužiurėti diplomuo
tam ir % registruotam gydytojui fr 
chirurgui, kuris specijalia išstudi
javo galvą. Ypatingai gydo 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 

LIGAS. 
PATARIMAS DYKAI 

Nusipirk tikieta iš kalno nes 
gali pritrukti sėdynių. 

Tel. Yards 6666 Drover 8448 
Dr. V. A. SZYMKEVICZ 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 
Akušeras. 

8203 S. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1—S ir 
8—8 vakar- Ned. 10—12 i i ryto. 

Silpnos 
Skaudamos 
Raudonos 
Žvairos 

Ak)s 
Akjs 
Akjs 
Akis 

Kurčios 
Tekančios 
Ūžiančios 
Užkimštos 

A*4« 
Au«įi 
Ausis 
Ausis 

Skaudama 
Rėganti 
Kreiva 
Užkimšta 

Nosis Skaudama Gerklė 
Silpna Gerklė 
Kataruota Gerklė 
Papūtus Gerklė 

Nosis 
Nosis 
Nosis 

Franklin O. Carter, M. D. 
28 metai prie State gatvės 

120 So. State St., Chicago, 1111. 
Valandos: nuo 9 iki 7. Nedėldle-

niais nuo 10 iki 12. 

LEVESKCEM0RYK1A 
IR PREKYBOS 

' • 'Draugui" už serijų ir brošiūrėlių spaudą 84.75 

A. A. Šlakiui už darbą prie paliuosavimo žemės nuo 
mokesčių % •••' 10 .00 

" D r a u g u i " už 3 " e u t s " busiančios našlaičių prieglaudos 13.50 
Mokesčiai "special assessment for sewer pipe system 637.65 
Adv. V. Rutkauskui už čarterių kopijas 62.50 

Visų^iŠeigų . . . . . . $996.85 
*jt 

IIAHOJI 
Del Siaiguty 

MOKINA: Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School. High Schooi ir 
Prekybos dalyku taip-sl prirengia 
prie kvotimu į visas aukštesniąsias 
mokyklas. Dienomis: Nuo 9:00 ryto 
iki 4 p. p. Vakarais nuo 1:80 iki 
9:30. 
1747 So. Halsted St. (arti 18tos gat.) 

PRANEŠIMAS. 
Siunčiame piningus Lie

tuvon, pri siuntimas užtik-
rmtas. 
Inšuruojame nuo ugnies, 

namus, rakandus ir auto
mobilius. 

Parduodame namus, sko
liname piningus. 

Evaldas & Pupauskas 
840 W. 33rd St. 

s Yards 2790 

iimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiniuiiii 
STel. Canal 257 

I DR. C. K. KLIAUGA I 
IAETUVIS DENTISTA18 

S1821 So. Halsted S t., Chicago, IU.Ę 
S i Kampas 18th S t 
SValand.: 9—12 ryta, ir 2—9 vak, 
uimimiiiiiiHiiiiiimiiiimniiiHiiiiimii 

FATONIC 
mm • " '|T 

Po valgiui neužmlršk, kad geriau-
siaa vaistas tavo skilviai yra EATO-
NIC. PrjtSalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptlekorius. 

atifiitiiiiiiiiiiimĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiy; 

^ R CONRAD 
UETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St., Chicago, UI. 
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos 

neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno i i kelių skir
tingų. 
. Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge-
riausia. Phone Drover 6 I O 

rslIlflIlIlIlIlflIlIlIlIlIlllIltillllllllllllllUlllllllllllllinnilllHIIIIIIIHIIlIflHIUIIIIIII 

Saugok akių regėj 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties į mane klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas' suteiks 
jums geriausį patarnavimą del 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specljalieto, 

W. F. MONCRUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 8-čios lubos 

Kambarls 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S aptiekos 

Tėmyklte mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 0 
vak. Nedėllomis nuo 9 ryto Iki 
12 d. 

' -<^^r . *-«tS>^ 

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 75 centai. Tie kurie gyvenate toliau nuo mūsų 
Aptiekos galite vaistus gauti per pasta piningus galima 
siunsti 2 centu štempomįg. 

• 
SOUTHPOET PHARMAOY 

1346 Irving Park Blvd. 
L. Lukauskas Telefonas Lake View 079 

<*P~~ .-H<,W 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 

• Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

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

P, KVORKA & SONS 
Mokinama: angliškos l t lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewrltlng, plrklybos tei
sių* Suv. Valst istorijos, abelnos Isto
rijos, geografijos, polltlklnės ekono
mijos, pllietystės. daillarasystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto lkl 
4 valandos po pietų: vakarais nuo • 
lkl 19 vai. 
3106 So. Halsted St., Chicago 

• I • 
9 

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

Cash ar ant Išmokesščra, 
Telefonas Monroe 2600 

Krautuve atdara Seredomis Ir 
Petnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakarą j 

Iš 1919 liko kasoje $12,326.47 
Visų ineigų 1920 m. $8,19134 

Viso labo $20,518.31 
Visų išlaidų per 1920 m $996.85 

Ateinantiems metams li&ka kasoje $19.52(1.46 
Kun. Ig. Albavičius, Iždininkas. 

ŠTAI KUR 
SEKRETAS SVEIKATOS 

Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIE
TUVIŠKA VAISTINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, parai 
Europos metodą, nuo visokių ligų. 

Mes turime ią sekretą kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tą sek
retą sužinosite kaip vartosite MUŠU VAISTUS, nes mūsų PAŠLOVINTI 
vaistai PASEKMINGAI GYDO. 

Visuose grerose APTIEKOSE visoj Amerikoj salima gauti Šias mūsų 
liekarstas: 

Salutara Biteri del vidurinių ligų. 
Regulatorlus del moterių. 
Kraujo Valytojas kurie pats užvardljimas išaiškina reikalingumą. 
Sanitaro Linimcntas del visokių kaulų skaudėjimo ir kitokių skausmų 
Trajanka Kas-gi dar jos nežinot Tos garsingos namų gyduoles. 
Reikalaukite mūsų surašo vaistų ir žolių—siunčiame už dyką. . 

^SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY 
1707 So. Halsted St , - Tel. Canal 6417 Chicago. J 
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LIETUVIAI AMERIKOJE j 
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WORCESTER. MASS. 

Sausio* 11 d. buvo Tautos 
Fondo 30 skyrio mėnesinis 
susirinkimas. Perskaičius pro
tokolus, valdyba išdavė ra
portus, iš kurių pasirodė, kad 
praeitais metais mūsų skyrius 
labai puikiai darbavosi. Pirm. 
gerb. kun. J . Čaplikas, apleis
damas pirmininko vietą, pasa
kė trumpą prakalbėlę, linkė
damas T. F . 30 sk. ir toliau 
taip darbuotis. 

Naujas pirm. gerb. kun. J . 
J . Jakaitis, užimdamas vietą, 
taip-gi pasakė prakalbėlę, pa
sveikindamas narius. Pagyrė 
už gerą darbavknąsį lig šiol 
ir ragino toliaus darbuotis. 
Paskui kalbėta apie prakal
bas, kurios jvyko Sausio 13 d. 

Toliaus išrinkta komisija 
sutvarkymui T. F . mokesčių 
knygučių. Komisijon įėjo: J . 
Svirskas, A. Stoškus ir M. Va-
liukonis. Gerb. kum J . Čapli
kas pasižadėjo pagelbėti. 

Po to kalbėta apie Šv. Kazi
miero dieną. Tą dieną bus iš
kilmingos pamaldos už tėvy
nę, taip-gi bus mišparai ir .pa
mokslas. Pirmiaus pas mus 
Sv. Kazimiero dieną visados 
būdavo rengiamas koncertas. 
Šiuosmet to nebus, tik bus su
rengta didelės prakalbos su 
pamarginimais. Jos bus pirmą 
sekmadienį po Šv. Kazimiero 
dienai. Koncertas bus kada 
nors vėliau. 

Nutarta tose dienose puoš-
ties lietuviškais ženkleliais ir 
išrinkta komisija jų parūpinti. 

Toliaus pageidauta, kad 
draugijos, kurios prisiunčia 
atstovus į T. Fondą, kad užsi
mokėtų metines duokles. Taip
gi suskaityta atstovai ir nu
tarta juos paskelbti laikraš
čiuose. Atstovų vardai: 

Šv. Jėzaus Vardo dr-ją at
stovauja J . Vaitkus, P . Bart
kus ir J. Painikis. 

Vyčių kuop. — J . Svirskas, 
M. Valiukonis. 

Pil. Blavininkų kuop. — J. 
Tatulis, J . Griškienė. 

L. K. K. Mot. Sąjungos kuo
pą — Izab. Ročkienė, M. Ščiu-
kienė. 

L. D. S. kuopą — V. Rimšas. 
S. L. R. K. A. 41 kuopą — 

]P. Grožaitis, P . Liubinas. 
Šv. Povilo Spaudos dr-ją — 

A. Bendoraitienė, M. Stoškiu-
tė. 

Po to dar darinko daugiau 
organizatorių. 

Susirinkimą uždarė pirm. 
gerb. kun. J . J . Jakaitis malda. 

T. F. 30 sk. valdyba kviečia 
visus Woreesterio Lietuvius ir 
Lietuvaites prisidėti prie Tau
tos Fondo if dirbti išvien tė
vynės labui. 

Korespondentė. 

AURORA, ILL. 

Nuo senai Auroroj yra su
sitveręs Liet. Raud. Kryžiaus 
rėmėjų skyrius, kuris paskuti 
niu laiku buvo lig apmiręs. 
Pastangomis mylinčių tėvynę 
amroriečių buvo surengtos 
prakalbos, kuriose kalbėjo 
moksleivis V. Balanda iš €hi-
eagos. Nors ir skelbimai buvo 
žmonėms dalinami, vienok į 
prakalbas nedaug susirinko. 
Tas liudija, kad auroriečiai 
mažai prijaučia savo tėvynei 
Lietuvai. Kuomet surengia čia 
prakalbas visokie nemazgot 
burniai, "Biblijos studentai", 
tai auroriečiai skaitlingai su
sirenka ir šelpia juos savo 
skatikais. Bet kad ateiti pa
klausyti prakalbų apie tėvynę, 

jos vargus ir auka paremti 
brolius kovojančius už Lietu
vos gyvybę, tai aurorkčių nė-
ra. Geda. 

Nors nedaug prakalbose bu
vo žmonių, vienok nemažą au
ką sudėjo Lietuvos Raud. Kry
žiui. Apmokėjus išlaidas, Lie
tuvos Misijon pasiųsta $41.00. 

Aukojo po $10.00: Ona Ven-
skienė, Ig. K. Dambrauskas, V. 
Raslevičius. J . Baltrus $5.00, 
Ig. Daukentis $2.00. Po $1.00: 
A. Jurgelionis, A. Žekonis, T. 
Jasaitis, V. Jakucevičius, S. 
Cibulskis, V. Šoris, S. Mike-
lionis, S. Šatkauskas, J . Uoni-
kas, P . Zaboris, J . Žekonis, J . 
Petruška, S. Balrušaitis. Smul
kesniais $2.35. 

Išrinkti kolektoriai eina per 
Lietuvių namus rinkdami au
kas Lu R. K. 

* Aurorietis. 

Extra šaukiamasi 

SUSIRINKIMAS 
KO—OPERATYVIŠKOS BENDROVĖS . 

Ketverge, Sausio 27,1921 
Visų šventų Barap. Svet. 108th ir Wabash Art., Roieland, m> 

Pradžia 7:30 vai. vakare 
Bus kalbėtojai, Anglai ir Lietuviai kurie plačiai aiškins ko

kią nauda žmonėms neša ko-operatyviska bendrovė, paeių žmo
nių valdoma. Kaip galima pasiliuosuoti nuo brangaus pragy
venimo ir sutaupyti savo sunkiai uždirbtą centų. Tai-gi nei vie
nas nepraleiskite šių prakalbų neatsilankę, nes daug iš jų 
ko galėsite pasimokinti. Ko.-operatyviška Bendrovė. 
• • • i . M p r i M M l 

KEVVANEE, ILL. 

Pasidarbavimu klebono ir 
parapijonų, Gruodžio 31 d., t. 
y. vakare prieš Naujus Metus, 
buvo įrengtas vakaras para
pijos svetainėje. Pirmiausia 
jaunimas suvaidino gražų vei-
kaluką, paskui prasidėjo žai
dimai ir varžytinės paruoštų 
dėžučių. Susirinkusieji links
mai leido laiką. 

12 valandą gerb. klebonas 
pasveikino parapijonus su 
Naujais Metais. Paskui para-
pijonys pasveikino savo klebo-% 
ną, įteikdami jam gražių gy
vų gėlių. 

Vakaro pelnas skiriamas pa
rapijos naudai. 

Vienas iš parapijonų. 

VALPARAISO. IND. 

Mūsų Darbuotė ir Padėkos 
Žodis. 

Baigiantės 1920 metams mes, 
L. R. K. M. S. A. antra kuo
pa iš Valparaiso, Ind. stengė
mės, kad tų metų laikas ne
būtų be naudos, kad nors da
linai, apart mokyklos suolo, 
prie kitokio darbo prisidėjus 
ir šiokių tokių vaisių susilau
kus. Tuo tikslu nutarėme vai
dinti kaip tik šiuom laiku tin
kamą veikalą "Gims Tautos 
Geni j u s ' ' ir imamės tą savo 
nutarimą vykdinti. 

Nemažai reikėjo įtempti jie-
gų, kartais net, anot Lietuvių 
priežodžio, rankoves atsiraito
jus dirbti, kad sėkmingai savo 
užduotį atlikus. Neturint už
tektinai spėkų iš mergaičių 
pusės, reikėjo ieškoti jų sve
tur. Prie progos pasitaikė 
gauti Gary, Ind. p-les Z. Ged
vilaitę ir K. Vingiutę. Nors 
čion augusios, bet širdyse ti
kros lietuvaitės. Tai liudija jų 
noras dirbti savo tautos labui, 
o taip-gi vartojimas grynai 
Lietuvių kalbos. Atsimenu to 
veikalo autoriaus žodžius: 
"Lietuva! Laiminga, kad tavo 
moterys tokios kaip Dangeru-
t a ! " Šie žodžiai kaip tik ir 
tinka čion augusioms tikroms 
Lietuvaitėms, kurių eilėje ran
dasi ir augščiau minėtos mer
gaitės. 

Štai, Gruod. 5 d. suvažiuoja
me į Roseland, 111. Oras gra
žus. Nors jau mirusi gamtos 
grožė, bet vėl išnaujo prade
da keltis nuo žemės ir žmo
gaus širdį prie savęs vilioti. 
Kartais šiaurys lygir juokau
damas paglostys veidą :r vėl 
skrenda savo keliais. 

Vakaras. Visų Šventų pa-
rap. svetainėn susirenka bū
rys Lietuviu žingeidaudami 

(Pabaiga ant> 5 pusi.). 
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EXTRA! Palikta mūsų sankrovoj. EXTRA! 
štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rų-

šies GVARANTUOTA VICTROLĄ vertės iki $250.00 
tik už $35.00, priedų Veltui 12 rekordų, 300 adatų Ir 
DEIMANTO ADATA. Šios NAUJOS P U I K I 0 8 
VICTROLOS palikta mūsų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kur ie nubankruti jo. Kiek
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METU DIRBTUVES 
GVARANCIJOS. K a m tai pirkti is antrų rankų 
mašina, kuomet gali pirkti PUIKIA, NAUJĄ. GVA-

S
ijpg RANTUOTA VTCTROLĄ vertės iki $250.00, tik už 

_^į*^»=» • P ' l $35 .00 s u r e k o r d a i s ir a d a t o m s V E L T U I i š m ū s ų 
" I I 3ANKROVOS. 

Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krau
tuvės nei sankrovos lygios mūsų sankrovai palygi
nan t nupiginimu. 

Mes žinome, kad apsimokės tamistai atvažiuo
ti, nepaisant kur gyvenat. Taipgi nues turime kele
tą augStos rųSf«s TIKROS ODOS IR VELOURO 
SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir-

£ A P * A A ma pasiūlymą. Mums reikia vietos. 
« h < » > # U U M e s Pasta tysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir 
'įjlj priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBER-

. J-"T" T Y B O N D S A I PRIIMAMI. 
Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p. 

NATIONAL STORAGE CO. 
Viršiausia sankrova tr pardavimo kambarls 

2023 So. Ashland A v e , Kampas 21-os Gatvės. / 

Sankrovos 
Kaina tik 

iiimiimmnHNmfliimmmiimififii^^ 

Procentas bus Mokamas nuo Sausio Iroos 
iiiiiiiiimimiimimimimiumimiiiiiiim^̂  

Mes mokėsime procentą nuo Sausio l-tttfs dienos. Kurie Pasidės saTO pini
gus, fti Sausio 25-tos dienos į 

Pirmutinę Didžiausią Liet. Valstijinę Banką 

Metropolitan State Bank 

i 

2201 W. 22nd St. ir Leavitt 
mimiiiiiiiiiimiiiiiimiminiiiimmiiimMiiiiimiimiiiiii 

Kapitalas ir Perviršis 
-

v 

m.iiiiiiiimiiiiiii!iiiiiiimiiiiiiiiiiii 

Turtas Siekia Du Milijonu Dolierlų 
• M M M M M M B = I M l ——- ' 

-• 
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i LIETO VOS PREKYBOS IR PRAMONES 1 
1 BANKAS I 

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

kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN-
| TURĄ NEWAEKE. Kol žemas auksino kursas, dek pi g 

nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi 
7% padėjus 2 metams 

1 5% " 1 " \ 

Kviečiame Draugijos, Administracijos ir Pavienis Ypatas, Padėti Jūsų Pinigus ant 
Procento savami banki Chicagos miestas ir Cook Pavietas laiko pinigus šiuomi bamki 
del to kad galima, atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo. 

Bankos Valandos: Kas dieną nuo 9 vai ryto iki 4 vai. po pieta. Utarninkais ir Suba-
I tom iki 8:30 vai. vakare. 
S = 

s = 
fTiiiiiiiiiiiiifiiifiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiriiitiiiiiiiiiiiiiiii6ifiiiiiiiiiiiiiini iiiiiiiiifliiiiiiiiiiiiiiiitisiiiiiitiitiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiii 
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i 
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME P I 

| NIGUS Į PASKUTINI PAŠTĄ Į 30 DIENŲ. 
m 

Parduodame laivakortes 
į Lietuvą ir iš Lietuvos. 

Padarome legališkus (do
kumentus, dovernastis, 
įgaliojimo aktus. 

'o 
>> neapribuotam laikui. 

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidė-
jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas 

M. 
747 BR0AD STREET, NEWARK,N.J. 1 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIII1III 
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u.s. M A I i.gBass 

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybes Washing-
tone. 

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

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas 

PAUL P. BALTUTIS and CO. 

3 
i 
| 

i 
i 

J 901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chkago, 111. f 
M U M M 

T 
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194a Vasario ir Balandžio 6, 1921 
Iš New Yorko be jokių mainymu tiesiai f 

BREMEN ir DANZIG 
S. S. "SUSQUEHANNA" 

Atsišaukite pas l , 8. MAIL STEAMSHIP COMPANY, Inc. 
H. CLAUSSENIUS & Oo. Geucraliai Pasoiterinial Agentą 

100 N. La SaUe St., Clticago, 111. Tel. F r a n k l m 4130 

• 

Lietuvos Vyčių Paskolos ir 
• • . . • 

Taupymo Bendrove 
l 

* 

Freigrht Skyrlim 12ft Rrnnrtv*" 
' 
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Phonc Boulvard 491 -_ z 

Pradės nauja serija numeris 24-tas Sausio 3-čia dieną 1921 m. 
* 

Su Naujų Metų pradėk taupyti piningus nes laikai mainosi ir dabar sutaupytas do-
lieris ateityje atneš savo vertė, 

z Galima 

S 

r 
i 

Ashland Jewelry Music Store 
Speeijales Columbia E 2 Grafanola 

su 12 rekordų $126.50. Specijale (T2 
Grafonola su 12 rekordų $56.50. 
Cash ar ant įšniokesčio. Naujausi lietu
viški rekordai. 

Dideliame pasir inkime auksi
niai laikrodžiai, detmontai, žie
dą* i r kiti auksinai dalykai. 

4537 So. Ashland Avenue 
Chicago, UI. 

kalima prisirašyti prie Lietuves Vyčių Bendrovės kas Panedėlį, Šv. Jurgio Para 
Svetainėje 32-nd PI. ir Auburn Ave. 7:30 vai. vakare. 

Piningus gali atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo. 
| Jurgis Žakas, Pirm. V. W. Rutkauskas, Aclv. 
= QA1 W Q5v/1 Qt R19 W Z3.rrl ĖtL 901 W. 33rd St. 812 W. 33 rd «t. 

• 

i 

Antanas Overlingas, Rast. 
3801 Auburn Ave. 

i i i 
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AMERIKONIŠKA L I N I J A 
Tie!H)gini» Patarnavimą 

NEVVYORK-HAMBURG 
Geriausiai kelias Iiietuvlams if Rašams. 

Didžiausi Moderniški Laivai 
S. S. MONGOLli Išplauks Sausio 27 

S. S. MANCHURIĄ Išplauks Vasario 24 J 
Trt t ta Kliaaa iš New Yorko 1 ld«pojų $132.00 
Trečia KUasa iš »ow Yorko į Eitkūnus $130.00 

Trečios kliasos pasažierial valgo didžiam dining kambaryj , ku r 
tarnai . j iems patarnauja. tTždaryti kambariai rezervuojami mo
terims ff vaikams. Atsišaukite i Kompanijos Oflsfc, 14 No. Dear-
born Str. Clūuago, arba j Ix>kalį Agentą. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiifiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitifiiiititiiT 
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DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE CHIGA60JE 

\ B;PIARL QUBBN KONcearnNA:̂  

NEMOKĖSI PINIGUS BERHKAL0 
Musų krautuvė—viena ii didžiausia Chicagoj« 
Parduodame už sėmiausi) kaina^ kur kitur taip negauti. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžiu^ žiedus, filiubi-
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 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

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

Telefonas: DBOVEB 7309 
i H B H H H B l M M B H B M H H M B V H B S B l 
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LIETUVI 
(p. 

pamatyti 
turi atshj 
lankiisieji 
veidų maj 

foinias kai 
taip ir joj 

Po vai 
: kviečia vi 

*ave ir h 
' ima. Muij 

nejuntani 
^ skirties. C 

po tuo stj 
plaukia iš 
darysi; ata 
namų linll 
nes išaušl 
gos reikal 

Pabaiga 
kvėpę trii 
mokyklom 

Gruod. 
be paliov< 
žuviu apil 
karto \yĄ 
kartą su\] 
Harbor, 
pastoge 
t>et o!!j 1)1 
liai peivj| 
tainė neki 
ra. Prad< 
Nekurie 
turi FU 
būt. Vien 
liauja nail 
ir su ku<l 
kia progrj 

Sienos 
eeverykų 
tvn. Nėra 

w 

nors kiek 
lis nuram| 
gyvenimo 
prieš niu; 
kėlę ranl 
laukia ko 
šildo jų ja 
duoda jie 
Kas tarpi 
cius jų Jį 
stojasi Lil 
tuose aplj 
kūno sąi 
priešais, 
širdys ir 
dus skęsti 
ir užmii 
pradedam 
šiame Ii d 
šaltį kent| 
mi žmone 

tenkinosi 
Net viend 
savo kapšj 

Atlikę 
me Valpd 

-
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LietuyiiJ 
gos 49 ku< 
karą, su 
d^ 1921, Ą 
>\etainėj. 
linkės Li«i 
darbinink'i 
k vi eė i aini 

Xuo 8a i 
kų Užeigo] 
galima bi| 
nusipirkti 
ninką, 

Tžeigoji 
*• Draugas i 
ra»ciai. 



Pirmadienis, Sausis 24, 1921 0RI0G*$ o 
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ANTRAS METINIS BALIUS 
SU PROGRAMŲ 

rengiamas LIETUVIŲ EX-KAKEIVIŲ DR-JOS 

iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiiiiiiiii 
SUBATOJ, SAUSIO-JAN. 29, 1921 

Seventh Regiment Armory Svet., 34 ir,Wentworth A?e. 
. Lietuvių Ex4CareiviŲ Draugija rengia šį balių del labo nukentėjusiu nuo 

karės. Kaip pirmiau tarp ir šiuo Kartu visas grynas pelnas yra skiriamas tam tik
slui. Šis balius bus pamargintas su įdomiu programų, jame dalyvaus Birutės Cho
ras ir žinomi Chicagosr artistai. Griež gera orkestrą. Kviečia visus 
Pradžia 7:30 vai. vakare EX-KAREIVIU DRAUGIJA. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
(Pradžia ant 4 pusi.) 

pamatyti ką tokio moksleiviai 
turi atsivežę. Ir istiesų atsi-
laiikilsieji neapsivylė. Iš jų 
veidu matėsi didfs pasitenki
nimas kaip programos turiniu, 
taip ir jos išpildymu. 

5*0 vakaro tėvas Lapelis 
kvieria visus moksleivius pas 
sa\( ir labai nuoširdžiai pri
ima. Mums esant pas jį nei 
nejautam kaip ateina laikas 
skirties. O kaip jis greitai bėga 
po tuo stogu, kur malonumas 
plaukia iš žmogaus širdies! Ką 
darysi; atsisveikinę keliaujame 
namu link kiek nors pasilsėti, 
nes išaušus rytui proto jun
gos reikalingos kvotimams. 

Pabaigė kvotimus ir atsi-
kvėpę tris dienas vėl sėdame 
mokyklos suolan. 

Griūni. Ii) d. šalta. Šiaurys 
be paliovos švaistosi savo lie
žuviu apie ausis, kartas nuo 
karto lvžteldamas veidą. Ši 

* c t. 

kartą suvažiuojame i Indiana 
liarbor, Ind. ir lemiame po 
pastogę IvanoNvo svetainėn, 
bet o!!| brrrr rrr!!! šiurpu 
Ha i jM'rėjo visu kūnus. Sve
tainė nekurta, o ir pečiaus nė
ra. Piadrda žmonės rinktis. 
Nekurie net mažus kūdikius 
turi su* savimi. Ir but ir nu 
but. Vieni įbauginti šalčio k e-
liauja namu link, kiti-gi kad 
ir su kūdikiais sėdasi ir lau
kia programos. f 

Sienos nuo šalėio braška; 
eevervku galaį riečiasi augs-
tyn. Nėra kur prisiglausti, kad 
nors kiek apšilus ir savo dan
tis nuraminus. O, žmogpni! Tai 
gy\enimc> valanda! Matome 
prieš mūsų akis kūdikiai iš 
kė!c rankas, atvėrę akutes 
laukia ko tai nuo mūsų. O kas 
šildo jų jaunas širdis.' Kas pri
duoda jiems galės kęsti šaltį? 
Kas tarpina ledus apsupan
čius jų kūnus.' Vaidentuvėj*1 

stoja>i Liet., o jos sunųs šal
tuose apkasuose drebančiais 
kimo sąnariais grumiasi su 
priešais. Akimirksny užsidega 
širdys ir pro tirpstančius le
dus skėsta jos tėvynės meilėn 
ir užmiršę žiemos šešėlius 
pradedame savo darbą ir tę
siame ligi užbaigos. Nors ir 
šalti kentę, bet vienok išeida
mi žmoneliai didei džiaugėsi ii 
tenkinosi tuo tautiniu penu. 
Net viena moteris išėmus iš 
savo kapšelio padavė dolierinę. 

Atlikę savo užduotį grįsta
me Valpon. (Pab. bus.). 

A. Rakauskas, 
Kuopos įgaliotinis. 

CICERO, ILL. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

IŠ NORTH SIDES. 

Jau prisiartina diena, ku
rioje įvyksta mūsų didelis va
karas Seboenhofeno svetainė
je, prie Ashland ir Mihvaukec 
Ave V. Ta diena yra Sausio 
23 d. 

Visi jau žinote vakaro tik
slą. Tat belieka tik paskutinį 
kartą atsiliepti į jus, North 
Sides Lietuviai, kad rytoj va
kare niekas be jokios svarbios 
priežasties nepaliktumėt na
muose, o atsilankvtumėt va-
karan. Padarykite naudą naš
laičiams, kuriems būtinai vra 
reikalinga prieglauda. Tą rei
kalą visi mes turime suprasti. 

Dar svki kviečiame nortlisi-
diečius, podraug ir iš kitų ko
lonijų Lietuvius, suvažiuoti 
vakaran ir parodyti užuojau
tą mūsų našlaičiams .ir sene
liams. 

Programa prasidės lygiai b* 
vai. 

Moterys ir mergaitės, katros 
paruošite dėžučių arba pinti
nėlių su daiktais, prašome tą 
vakarą atnešti svetainėn ir į-
duoti komitetui. Dedamos 
daiktus dėžutėsna prašomos 
nepamiršti parašius ant kor
čiukės sykiu įdėti ir savo var
dą pavardę bei adresą. 

Dr-jų valdybos. 

nuos KU pilnu-pilniausiu prisi
rengimu, kad apie nusisekimą, 
sužavėjimą svečių nėra nei 
mažiausios abejonės. Iš kalno 
galima sakyt, kad visi džiaug 
sis atėję vakaran. Tie-gi, kurie 
neateis, didžiai gailėsis, kad 
nebuvo. , 

Skaitydamas tuos mano iš-
gyrįmus gal kas ir manys, kad 
perdėta. Bet neisiu j argumen
tus. Ką pasakiau, tas ir pasi
liks. I r dar sykį kartoju, kad 
bus, tai bus tas, kas jau senai j 
yra kur nors buvę. 

Prie* visų Dievo Apveizdos 
choro pagarsėjusių choristų ir 
solistų bus ir svečių. Bet klek, 
tai nežinau. Žinau vieną jau
ną vaikutį—supranas iš kated
ros kolegijos choro. J is giedos 
keletą giesmių ir dainų. 

Žinoma, kaip ir visad po. 
programos eiria "b ig du ing" 
iki vėlai valandai. Bus taip-
pat daroma ir nedėlioję. 

Kvieslys. 

PRANEŠIMAS, » 

Tikietus operetes "Adomas 
ir Jieva" kuria stato Šv. Jur
gio Para^. "Kanklių" choras 
po vadovystė p. K. Sabonio 
Sausio 30, 1921 Pilsen Audito
rium galima gauti "Draugo" 
Administracijotj. Kurie neturi
te dar nusipirkę tai tuojaus 
nusipirkite nes gali sėdynių 
pritrukti. Raštininkė. 
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I Didelis 
Maskinis 

Draugystes Šventos Petronėlės 
SUBATOJ, SAUSIO 22, 1921 

BAL 
' 

• 

c 

ŠV. KAZIMIERO AKADEMI 
JOS RĖMĖJŲ SUSIRINKI 

MO PROTOKOLAS. 

IŠ BRIDGEPpRTO MOTE 
RŲ DARBUOTĖS. 

Veikliu moterų būrelis su-
t. 4, 

sispietęs Šv. Petronėlės dr-jon 
įenuilstančiai darbuojasi Lie
tuvos, tėvvnės labui. 

Praeitam metiniam susirin
kime narės suaukojo $60.30, 
kuriuos per Lietuvos Misiją 
pasiuntė Lietuvon šalies gyni
mo reikalams. Laisvės Pasko
los bonų dr-ja pirko už $200. 
Nemažai pasidarbavus yra ir 
bažnyčios reikalais, pav. pa
sekmingai darbavosi Šv. Jur
gio pa lapijos bazare. 

Dabar dr-ja rengia "Kaukių 
(maskinį) balius šeštadieny, 
Sausio 22 d., 1920 m., Mildos 
abejose svetainėse, 7 vai. va
kare. 

Pelnas eis Lietuvos "(Jele-
žiniam Vilkui." 

Valio Šv. Petronėlės drau
gijos narės. Darbuokitės, ren-
gkite tokius vak., mes jus pa-
remsimė savo atsilankymai. 

Bridgeportietė. 

DIDELIS JUDĖJIMAS. 

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos V.) kuopa rengia puikų va
karą, >u šokiais. Sausio 23 
d., 11)21, Šv. Antano parap. 
svetainėj. Visi Ciceros ir apie-
linkės Lietuviai darbininkai, 
darbininkės, ir inteligentai, 
kviečiami atsilankyti. 

Nuo Sausio 21) d. Darbinin
kų Lžeigoje, 1447 So. oOtb A v. 
galima bus pavieniais num. 
nusipirkti laikraštį "Darbi-
įlinką. 

L/eigoje parsiduoda taip-gi Taip-gi praleista pavardė J . 
"Draugas ' ir kiti kat. laik- Gedvilo, kuris ir-gi aukojo $10. 
rūsčiai. A- Z. Jonas N. Žičkus. 

Aštuonioliktos parapijos cho
ras duoda pramogą Sausio 23 
d., 1921, Dievo Apveizdos mo
kyklos salėje 7:30 vvakare. 
Koncertas bus neperilgas, bet 

iš parinktinų, gražiausių muzi
koje dailės kūrinėlių. Patyrę 
dainų mylėtojai prog. išdai 

E. ST. LOUIS, ILL. 

, " D r a u g o " 9 num. aukotoją 
sąraše įsiskverbė klaida. Vie
toj J. Pužauskas aukojo $10 
turėjo būti Pran. Pužauskas. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugijos susirinki
mas buvo Gruodžio 19, 1920, 
Šv. Kazimiero Vienuolvne, 2 
vai. po pietų, kurį atidarė 
pirmininkė p. A. Nausėdienė 
malda. Protokolas iš praeito 
susirinkimo tapo perskaitytas 
ir priimtas. 

Delegatėj pribuvo iš sekan
čių skyrių: 

Skyrius 1: M. Šedienė, M. 
Bajoriniutė, Z. Jurgaičiutė, A. 
Juškienė, J . Birgilaitė. 

Skyrius 2: A. Nausėdienė, 
AL fJurinskaitė. 

Skyrius 3: Neprisiiuitė. 
Skyrius 4: A. Susnienė ir 

Siemenienė. 
Skyrius 5: Z. Bartkaitė, AL 

Benaitė. • 
Skyrius 9: Jasienė ir Ci*icai-

tė. 
Skyrius 10. V. Butkienė ir 

J. Kudulienė. 
Ponia M. ŠetHenė išdavė ra

portą, kad School Hali svetai
nė jau paimta ant Kovo 6, 1921 
ir skietai jau gatavi. Toliaus 
sekė skyrių raportai. 

Skyrius 1 turėjo* vakarą, ku
ris labai pasisekė P-as J . Eli-
jošius davė svetainę dykai ir 
žadėjo rėmėjoms pagelbėti, 
kiek tik bus galima t 

Skyrius 4 praneša, kad nuo 
vakaro pelno liko $163.00, sve
tainėj surinkta aukų $70.00. 
Ponas Strumila* davė svetai
nę daug pigiau. Šiame skyriu
je labai darbuojasi pp. Sus
nienė ir Cimienėnė. 

Skyrius 5 buvo įrengęs 
vakarą, kuris davė pelno 
$111.03. Aukų svet, surinkta 
$44.25. Sekančios draugijom 
aukojo: 
Moterų Sąjungos kuopa $39.00 
Dievo Apveizdos No. 1 21.10 
Altorinė dr-ja 11.00 
Rožancavos dr-ja . . . . . . 7.00! 

PINIGAI 
Iš Amerikos siunčiami pini

gai į Lietuvą; greičiausiai pa
siekia adresantus Lietuvos kai
muose, kada yra pasiųsti per 
Federalę Paskolų Bendrovę 
666 W. 18th St., Chieago, 

kuri turi sąskaitiškus ryšius su 
Lietuvos Bandoms. 

Pinigai yra siunčiami pas
toms ir telegramais, ir išduoda 
savo čekius (draftus) ant Lie
tuvos bankų. 
Keliaujantiems į Lietuvą yra 

sargiausiai ir patogiausiai vež
tis pinigus Federalės Paskolų 
Bendrovės Draftų formoj, iš
duotus ant Lietuvos bankų; tie 
bankai išmoka pinigus draftą 
savininkui be jofcių nutraukų. 
Parduoda laivakortes ant dvie
jų tiesiausių į Lietuvą linijų, 
ant kurių m loifcia persėsti. Iš 
Montreal į Eydkunus (netoli 
prie Kauno), kaina $107.15. 

Iš Nevv York į Liepojų, kai
na $145. Taip-pat ir iš Lietu
vos į Ameriką. 

Skolina pinigas ant Ameri
kos ir Lietuvos namų, žemių ir 
ūkių. 

Ofisas atdaras ikį 9 vai. vak. 

REHCALAUJA, 
REIKALINGAS tuojaus at

sakantis Vargoninkas. Alga 
$75.00 Ir ineigos. Atsišaukti 
pas 

Kun. E. V. Grikis 
396 Church Street; 

New Britain, Conn. 

Reikalingas atsakantis var
gonininkas tuojaus. 

Eftm. Ai Bnška 
4400 So. Fairfield Ave. 

Chieago, 111. 

ANTPARDAVIMO. 
N a m a s ant pardavimo 2 pagyve

nimų su elektra ir visais pagerini
mais, basementas ištaisytas šalę lo
tas ir garadžius. Parsiduoda pigiai 
nes savininkas apleidžia miestą. 

J. VAIŠNORAS, 
1S08 W. 49 Court Cicero, 111. 

" A 

Parduoda pigiai laikrodėlius žie
dus taipovgi visokios kningas, Kan-
tičkas, Maldos kntngąs ir visokios 
rūšies ir patentuotas giduolės iš prie
žastis kito biznio. 
3212 Aubiirn Ave. Chieago, III. 

— ! — 

ANT PARDAVIMO 
Grocerne' ir bučerne, " didžiausias 

bargenas š iam mieste, geroj vietoj. 
Biznis išdirbtas per 3 (P metų, parsi-
duos pigiai nes savininkas važiuoja 
Europon. Atsišaukit. 

1831 Canalport Ave. 

Viso tas skyrius prisiuntė 
$233.38, P-lė Z. Bartkaitė da-
dėjo savo 62c. ir padarė lygiai 
$234.00. Gerb. klebonas kun. 
I. Albavičius svetainę davė 
dykai ir kvietė, kad vienas iš 
didžiųjų veikalų butų atkar
tota. Tas ir prižadėta. &įoj 
kuopoj daugiausia veikia p-lės 
Z. Bartkaitė ir .Benąitg, 

. (Pabaiga ant 6 pu*l). 

Parsiduoda labai pigiai Pianas su 
ygaidomis. Priežastis išvažiuoja į Lie

tuva. 
B O J J . LEŠČAUSKIS 

10724 Mielii Ave. Rosclaiul, Iii. 
I Kl l " " ' . — • ' Į . " . . . ' .J ' I 'JBI . ' 
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V A L E N T I N E DRESMAKING 
COl-LEGES 

6205 S. Halfited. 2-l(»7 W. Madison,} 
1850 N. WelLs St. 

137 Mokyklos J,uu||t,. Vajatijoso. 
Moko Siuvimo, I»atternų. Kirpt* 

mo, Designing bizniui ir namams.* 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais . 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa-
Ireikalaukit knygelės. 

Tcl. Seeley 1643 
SARA PATEK, pirmininkė. 

A 

vetameje, 
6 vai. vak. 

prie 32ros ir So. Halsted St i 
Įžanga 50c. Ypatai su War Tax. i 

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio puikaus vakaro. Visas pelnas 
skiriamas Lietuvos reikalams. Kviečia visus. KOMISIJA. 
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• IŠKILMINGA BALIU 
. rengia Baltos Rožes 

\ SUBATOJE, SAUSIO 22 D., 1921 M. ' 
Columbia Svetainėj, Prie 48-tos ir So. Paulina gat. Pradžia 7:30 vai. vakare. 

Tikietas 50c. Ypatai Muzika Prof. Barthen's 

• 
• 

Baltos i l o i e s KUubas susidedantis iš Lietavių Jaunimo kuris suprato dabartini sunku padėjimo 
nuiAiį tėvynė*, rengia š ito Italių, ir \ i sas pekias surinktas šj vakarą liks tuoj pasiųstas f Lietuvos 
Misija del Lietuvos Gynimo reikalu. sTai-gi Lietuviai ir Lietuvaitės šitas gražus darbą pradėtas per Bal
tos Rožės Kliuba yra vertos parėmimo, ir t ikėmės, kad skaitlingai atsi lankysite į balių. 

Su Pagarba KOMITETAS. 

« I • M • M M . 

I 

• ' •» ' 

S. D. LĄCHAWICZ 
L I E T I VYS GRABORIUS 

Patarnauju laidotuvėse kopiglausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 
2314 YY. 23rd P laec Chieago, 111. 

Tel. Canal 2199 

TelefMUM Pullman 96*] 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 So. Michigan Avenue 

Rotteland, 111. 
VALANDOS: 9 ryt* lkl • vakar*, 

ei . Pu l lman 342 ir 8180. 

' DR. G. M. GLASĖR * 
Praktiknoja 80 metai 

Ofisas 8140 So. Morgan St. 
Kertė S2-ro St., Chieago, Dl. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų Ilgų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki S po pietų, nuo 6 11(1 8 valan
da vakare. 

Nedėlioniis nuo 9 iki S po pV*t. 
Telefonas Yards 087 

\ 
T 

jį 

20 Dienų Dykai 
Nuošimtis. Mes mokame nuo
šimti nuo Sausio 1-mos ant 
visų depozitų padėtų prieš 
visų depozitų padėtų 
prieš" Sausio 20-tą,. 

Pinigai siunčiami į Lietuvą, ir 
visas dalis pasaulio. Laiva
kortės ant visų linijų. 

J. S. Czaikauskas. Vedėjas Foreign Skyriaus 

v anufacturing 
District Bank 

1112 West 35-th Street 
• 

Turtas Virš $6,000,000.00 

A STATE BANK 
-
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I Keliaujantiems Lietuvon ( 
. 

Tel. Harrison 6688 

DR. L. C. BORLAND 
209 S. Mate Str. K a m p . Adams 
Valand: 1 iki 4 po piet. . .edėl. 10 
vai. iki 12 diena 

Lietuvis perkalbėtojas 
j s e r e < j .—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 12 

JjTel. Canal 6222 g 

I DR. C. K. CHERRYS I 
IJETLV1S DENTISTAS 

£į2201 \Yest 22-nd & So. Lcavitt S t . g 
# Chieago 
^Valandos: 9:30 A. M. to 12 N . g 
5 1:00 P. M. to 8:00 P. M. £ 

i 
B 
I 
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Šį Pavasarį 
KO V a 1 D. 1921 išplauks ant Laivo S \ X O N I A per Hamburgą 

pirma partija žmonių važiuojančiu Lietuvon kartu su Jonu Roma
nu, Lietuviu Prekybos Bendrovės prezidentu. 

• 
Jei nori su tą partija važiuoti tai tuojaus m u m s pranešk. Mes 

išgausim pasportus ir visus kitus reikalingus dokumentus, ši partija 
bus Lietuvoje j laika pradėti pavasario darbą. Galėsite parvažiuoti 
be jokiu keblumu nes p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno. 

Trečios klesos kaina i i Nevv York iki Eytkunų $180.70 Pirmos 
klesos $185.70. 

Rašyk tuojaus del platesniu informacijų. i 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins vlaų aki g 
tempimą kas yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votumą, skaudančius 

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

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Ivleloutth Dr«\er 0600. 

UTHUANIAN SALES CORPORATION, 
414$roadway, Boston 27, Mass. 
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MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ JUSU j 

LIBERTY B0NDSUS: 
Jeigu Jus turite Liberty Bondaus ir norite 
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite 
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime 
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antraM 

Baltic States Deveiopment Corporation 
35 South Dearborn Str., Chieago, Illinois, 

* . i-
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Pirmadienis, Sausis 24, 1921 
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Didelis Vakaras 
TEATRAS, DAINOS, PRAKALBOS IR ŠOKIAI 

/ 

Rengia Visos North Sides Liet Kat Draugijos 

Nedėlioję, Sausio-Ja n. 23,1921 m. 
Schoenhofen Svetainėj, Ashland ir Milwaukee Ave. 
Pelnas bus Labdaringos Sąjungos Namo Fondui Pradžia lygiai 6 vai. vak. 

M 

—~~»~»»~»> 

i 

Gerbiamoji publika. Visuomenė Labjausiai Northsidiečiai atsi lankykite į šį vakarę , nes Sis 
vakaras y ra rengiamas tlel mūsų pačių naudas nes mums reikalingas našlaičių i r senelių prie
glaudos namas, Tai-gi prašome paremti šį vaka rą ir parodyti North Sidės žmonių-susipratima. 

Kviečia DR-JOS VALDYBA. 

* * * * * * * * * * * * * * 

Pi 
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j CHICAGOJE^ 
KOMUNISTAMS NELEISTA i VAIKAS APIPLĖŠĘS MO-

ATNAUJINTI BYLOS. 

Matyt , jie apeliuos toliaus. 

TERIŠKC. 

Mrs. S. 1). Xixon, 7249 Ste-
\vart ave., pranešt'1 policijai, 
kad ja gatvėje susistabdė taip 
apie kokios 12 metų vai-Mštis 
su revolveriu rankoje ir atė
mė $12. 

Kriminalio teismo teisėjas 
Oscar Hebei Cbieagoje. vakar 
nesutiko atnaujinti bylą 20-
čiai komunistu, t a rp kurių y-
ra ir soeijalistas turčius Brossl 
Lloyc), apkalt intų Illinois vai- j A I R I y NEPRIKLAUSOMY-
stijos įstatymu už suokalbio-! g g g DIENA, 
vimą prieš šalies vyriausybę. 

Apkaltintų advokatai po to Airijos respublikos prezi-
pranešė, kad jie padnosia a - | ( | e i l t o t j e y a | e r a atstovas cfii-
peliaciją. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI). 

(Pradžia an t 5 pusi.) 
Skyrius 9 praneša; kad tu

rėjo vakarą; 15 naujų narių 
prisirašė. Vakaras buvo labai 
pasekmingas. Laiškų dar ne
dalino draugijoms, bet laukia 
patogaus laiko^ 

IŠ 10 skyrio ponia Butkienė 
praneša, kad Aušros Vartoj 
Vyrų ir Moterų draugija žada 
įsirašyti į amžinus narius. 
Tretininkų draugijos vienas 
narys aukoja auksinį laikro
dėlį, kurį ketina išleisti per 
a r i j a s . 

L. D. S. Ch. Apskr. susirinki
mas bus 23- d. Sausi ol921 m., 2:30 
po pietų, Nekalto Prasid. Panelės 
Švenčiausios parap. svet., Brighton 
Parke. Laukiame -skaitlingo dele
gatų atsilankymo. 

Valdyba. 

T ° m ' • • nnknltinti v r J ! T * ' , ^ c * ™ f 1 1 ™ " ^ Skaitvta laiškas iš Newark, Kuone visi apkaltinti > ia , k e ] b < - k Sausio 21 tlit-na v r a l v T * i • • • *• 
v i !»•• „ • i«,. ™«; . . . , '->• J . I ns skyrius prisiuntė 

Libausti kalėjimu ir dar pini- Airi os nepriklausomybės nas- U « R A n n i *• • • 

m BRIDGEPORTO. 

Tautos Fondo 32 sk. ir L. Raud. 
Kr. Rėmėjų Dr-jos sk. susirinki
mas įvyks Sausio 23 d., 2 vai. po 
pietų, šv. Jurgio mokyklos kam
bary, ant 3-Čių lubų. Šis 8UsirinT 

kimas bus svarbus, nes reiks rink
ti naują valdybą. Tai-gi visi na
riai bei aukojusieji j tuodu sk. 
kviečiami atsilankyti. 

Valdyba. 

H BRIDGEPORTO. 

nubausu tvn vn 
. - v A - , „ • .. . ». $1«>9.(M) aukomis ir narių mo-

gine pabauda. I kelbimo diena. Ir ta diena Ai-į 
Teisėjas Hebei pareiškė, k a d į r i j 0 j e p r į } ) n ^ n t a taut inė Sven-I 

tasai naujas įstatymas n e p r i e - | t e 
>ingas šalies konstitucijai. kuomet apkaltintų advokatai 
mėgino tvirtinti kitaip. 

SUIMTI PENKI JUODI 
PLĖŠIKAI. 

IŠ NORTH SIDES. 

kesčiais. Nors nesenai ten skv-
a* 

rius susitveręs, bet puikiai 
veikia. 

(ierb. sesuo Skolast ika išda
vė raportą, kad sekančios 

Užpraeitą naktį du detek-
tivu seržantu iš 50-os gatvės 

„ . • i draugijos lig šiol prisiuntė 
Naujas sumanymas. ' „ ,, . t . 

J J , savo aukas vienuolvmu: 
Visiems jau yra žinoma, jog ftv. K. dr. (Bridgeporte) $10.00 

Sausio 2') d.. Seboenbofeno svt tainėje visos North Sides ka
talikiškos draugijos rengia va 

Lietuvos V. (W. Pull.) 10.00 
S v. \f. d r. (North Side) 25.00 
M. S. kp. (G. Rap. Mieb) 15.00 

policijos nuovados ties State karą našlaičių prieglaudos nau V. ftv. dr. (Bridgeporte) 10.00 
ir 35 gatvėm mėgino sulaiĮiy- (jni. 
ti tris praeinančius intarįa- j 
mus juodukus. 

Kuomet jiems liepta susto
ti , tie leidosi bėgti ir atsisu
kę šaudyti į detektivus. Be
tekti vai atsakė tuo pat im ir 
visus tr is suginė gatvaitėn. 

Kuomet juodukams pasirodė 
pavojus toliaus bėgti, du sus-

Prie įvairaus programo, nau
dinga bus pridėti da ir sekan
tis naujas sumanymas: 

Visos motervs ir merginas 
prašomos paruošti dėžučių, ar
ba pintinėlių, su įvairiais kad 
ir nebrangiais, bet naudingais, 
daigtais, kurias reikėtų gra
žiai papuošti, padabinti , he-

Viso $103.45 
Toliaus gerb. sesuo Skolas

t ika pranešė, kad veikalas jau 
mokinamas po vardu " P a t r i 
c i ja" . J i s bus pirmų kartų lo-
šiams Lietuvių kalboj. • 

tojo ir pasidavė. Tuo metu Idant daigtus dėžutėn, a r b- į Iš Town of Lake praneša, 
trečiam visgi pavyko pasprų- Į pintinėlėn, 'reikia įdėti ir savo kad ftv. Agotos draugijos na-

vardas, pavardė bei adresas. :-oa nutarė sudėti vienuoly-
Visos suneštos vakaran dėžu- n;'i aukų, sumokėdąmos po 
tė> bus išstatvtos varžytinėms $!.()() kiekviena, gi draugijoj 

S v. V. dr-ja (Roseland) 13.45 
Iš North Sides (<lr-još ne
pažymėtas van las ) 20.00 

Lab. Sąj. 5 kuopa metinį susi* 
rinkimą laikys sekmad., Sausio 23 
d., Šv. Jurgio parapijos mokyklos 
kambary, 1*130 vai. po pietų. Visi 
nariai malonėkit atsilankyti, nes 
turim aptarti labai daug svarbių 
dalykų, ka ipg i turim išrinkti 
naują valdybą šiems mefims. Pa
geidaujama, kad ir naujų narių 
atsilankyti) į susirinkimą ir įsi
rašytų Labd. Sąjungon. 

Valdyba. 

PASKUTINIU KARTU PRIEŠ UŽGAVĖNIAS 
• v Ji omas ir Jieva 

OPERETE DVIEJOSE AKTUOSE M. PETRAUSKO 
Stato Scenoje 

\ Šv. Jurgio Parap. "Kanklių" Choras po vadovystė p. K. Sabonio 

Nedėlioj, Sausio-Jan. 30, 1921 

Pilsen Au 

J9 

• 

Adomas K. Sabonis. 
Jieva Jo pati Sabonienė. 
Orkestrą J. Jakaičio, 

rium, 18 ir Blue Island Av. 
Tarnai J. Ramanauskas, K. Kudirka. 

Grafas A. Sadauskas, 
Akom., A. Petkiutė, sufleris. M. L. Gurinskaitė. 

A r matei " A d o m a s ir. J i e v a / ' ! Je igu dar ne, tai tuojaus nusipirk tikietą, nes 0 -
perete " A d o m a s ir J i e v a " y ra labai gl°afiį, su gražiomis dainomis ir t am pr i ta ik in ta 
orkestrą. Viršminėta operete vaidins atsižymėjusios ypatos. Atėjęs šį vakarų nesi
gailėsi nes turėsi progos iki sočiai prisi juokti . Nuoširdžiai kviečia visus 

šv. Jurgio Parap. "Kanklių" Choras. 
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• 
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\ IŠ WEST SIDE. 

sti. 
Paskiau ir treėiasis pabė

gės surastas ir suimtas. 
<T> 4. 

Tuo paeiu laiku kiti keli 
detektivai suėmė dar du juo-
<luku, kuriuodu buvo užpuo
lusiu sali uną po nu m. 10510 
Indiana ave. 

DARBININKAI STOVI UŽ 
SAVO. 

Kuomet Congress viešbuty 
namams statyti medžiagos 
išdirbysėių 200 atstovų tarėsi, 
kokiuo būdu papiginti staty
mų namų, prie kurių šiandie 
sustojęs visoks darbas 
s ta tymo darbininkų unijų va
dai Cbicagoje paskelbė, kad 
jie neprisidėsiu prie to apkal
bamo papiginimo. 

J i e nutarė , kad per ateinan
čius trejus metus darbinin
kams nemokesnis negali but 
mažinama: Nes patsai gyveni
mas neatpigęs. 

(lieitaeijai), arba pardavinė
jamos sulig to, kiek kuri ver
ta. 

Pelnas, žinoma, eis našlaičių 
prieglaudos fondan. 

A. Nausėda. 
iP. S. Į dėžutes galima dėti 

ne tik valgomuosius, bet ir ki
tokius naudingus daiktus. 

ROSELAND ,i;LL. 

Lietuvos Laisvės Paskolos sto
tis rengia pasilinksminimo vakarą 

naim su {vairia programa. Pelnas ski
riamas Lietuvos gynimo reikalams. 

Kviečiame visus Lietuvius at
silankyti į šj vakarėlį, nes pir-_ 
mas mis toks šioje kol Jonijoje. Va
karas įvyks Sausio 23 d., Chas. 
Strumilų svetainėj, 158 E. 107th 
st., kampas Indiana ave.. 

Svetainė atsidarys 6 vai. vakare. 
Rengimo Komitetas. 

randasi suvirs 200 narių. Taip
gi draugija Sv. Kazimiero yrą 
aukojusi $20.00. 

Skyrius 5 praneša, kad Die
vo Apveizdos parap . Rožanea-
vos dr-ja rengia vakarų, vie
nuolyno naudai . * 

Neturint daugiau svarstymų, 
susirinkimas uždarytas mal
da, kurią sukalbėjo gerb. sesuo 
Skolastika. 

A. Nausėdienė, pirm., 
M. L. Gurinskaitė, rast. 

. PRANEŠIMAI. 
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų Draugi jos . €en t ro val
dybos ir išrinktosios Komisi
jos posėdis bus Šv. Kazimie 
ro Vienuolyne rytoj , nedėlioj 
Sausio 23, 1921, 2 vai. po pie
tų. Raštininkė. 

L. R. Katalikų Federheijos vie
tinio skyrio susirinkimas bus sek
mad., 23 Sausio, 4 vai. po pietų 
Aušros Vartų parap. svet. Visu 

- U . 

katalikiškųjų draugijų atstovai, 
taip-gi ir pavieniai nariai teiksis 
atsilankyti. Bus tarta svarbus rei
kalai. 

Skyrio- Valdyba. 

IŠ TOWN OP LAKE. 

Lietuviškas Teatrališkas Kliubas 
"Lietuva*' rengia seimininj vaka
rei] šeštadieny, Sausio 22 d. pono 
Skinderio svet, 4523 S. Wood gat. 
Visi nariai kviečiami atsilankyti. 

L. T. K}. L. Valdyba. 

I 

Sausio 27 d. Aušros Vartų 
parap. svetainėje 2323 W. 23 
pi. bus "Draugo" Bendrovės 
šėrininkų metinis susirinki
mas. Visi šėrininkai kviečia
mi atsilankyti. Kas negalėtų 
atsilankyti, teįgalioc'a savo vie
toje kitą,. Bus pasiųsti vi
siems pakvietimai. Kas ne
gaus, tepraneša savo adresą,, 
kad galėtume pataisyti ir kad 
laiškai galėtų pasiekti. 

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
"Draugo" Bendrovės Di

rektoriai. 

m 

SNIEGINIS BALIUS 
Rengiamas 

DRAUGYSTE JAUNŲ MERGINU N. P. ŠV. MARUOS PANOS 

Nedėlioj, Sausio 23,1921 
Šv. Jurgio Parapijos Svetainėj 32-ro PI. ir Auburn Avenue 

įžanga pigi. Pradžia 7 vai. • 

— 

Tokio baliaus dar Pridgeportieciai neesą turėję progos pamatyti, jis yra 
pirmutinis. Svetainė bus tam tyčia gražiai ištaisyta, orkestrą bus geriausią 
prie kurios bus labai smagų šokti. Nuoširdžiai visus kviečia. 

RENGĖJOS. 

VE 
• 

^ 
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I XTRA! XTRA! ! 
PIRMAS MILŽINAS 

Š O K I S ! ! 
S 

-

r R engiamas — 

/ 

• L. V. Chic. Apskr. Atletiško Ratelio 

Was 
Pernii 
žievini 
mėnij< 

* r iš t i 8 | 
Wilsoi 
Armėi 
Turkai 

Prezl 
ėmė t; 
paskyi] 
zentanl 
ninku 
meni joj 

Kol 
mainyti 
staiga 
apleid< 
bolševil 
tus . Pi 
Turkai) 
'apie 
Bet ki 
bolsevi] 

* - viltis, 
kios pi 

Užv 
eioje T] 
pareigi 
t a Jun
gos pii 
eio 18 
ninkau] 
prezidej 
reikale) 

Sek r. 
Wilson| 
nurodol 
gai paf 
tinus 
taikos 
tyalstijj 
bendra] 
mi, ta< 

Prezi 
- sakomi 

patekul 
J e t tai 
kitoks 

Sub. Sausio, 22,1921 - „ 

I Šv. Jurgio Parap. Svetainėje 
/ 

Armėnj 
mas di 
zidentuj 
lės i r Ą 

33rd Street ir Auburn Ave. 

1 Šis vakaras yra pirmas kuri L. V. Atletiškas Ratelis rengia, bet jei neatsi-
E lankisife šio vakaro tai per visa meta verksite. Orchestra bus viena iš geriausiu. 
| Kvieci^visus RENGĖJAI, f 
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METINIS 
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Liet. Vyčių 4tos Kp. prie Dievo Apveizdos 
Parapijos Choras ' 

rengia Iškilmingą Koncertą w 

i 

Sekmadieny, Sausio-Jan. 23, 1921 
Dievo Ąp. Par. Svetainėj, 18ta gat. ir Union Av. 

A Pradžia 8-tą vai. vakare 

Širdingai kviečiame vietinius bei apielinkės Lietuvius atsilankyti. L. Vyčių 4-tos kuo
pos choras turi žymiu solisčių bei solistu ir didelį chorą, programas bus gražus ir {vai
rus, todėl užtikriname kad visi jausis pilnai užganėdinti. Koncerto pelnas skiriama parap. 

Po programo bus šokiai. RENGIMO KOMITETAS. 
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