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ilbanija Priimta T. Sąjungon
’abaltijos Valstybes Nepri
imtos dėl 10-ojo Skirsnio

j.
Daug Intakos Į Tai Padarė Golby Nota

JANIJ A — 47-AS SĄJUN
GOS NARYS.
- m >

J

Įbaltijos valstybės turės at

stovus komisijose.

Paskui paaiškėjo, kad tos 
valstybės nepriimtos dar ir 
dėl 10-ojo skirsnio. •

Brazilija prieš Pabaltijy.

Užvakar prasidėjus deba
tams Pabaltijos klausime, 
Brazilijos delegatas Oetavio, 
komiteto narys, taip pareiškė 
apie tas naujas valstijas:

“Nepaisant gerųjų komite
to norų padėti toms tautoms 
kovoti prieš jas apsiaueian- 

( čius betvarkius elementus, ne- 
| surandamas joks būdas pa

sijų, pietines Aprikos , gįųjytį suvažiavimui priimti

reneva, Šveicarija, G r. 18.
Ta utų g(Sų jungos su važi a- 

nas vakar Sųjungon priėmė 
laniję, nors užvakar tai ša

lį buvo atsakyta vieta. Su 
Ibanija šiandie Sųjungo.je v- 

47-ios viešpatijos.
Iš pat ryto vakar atidarius 

pietinės Aprikos dele- 
itas lordas Robert Ceeil pir- 
Įutinis pareikalavo priimti 
hjungon Albaniją, pranešda- 
Įas jis nesutinkąs su komi
ko raportu, kuriuo atsakyta 
IrfėrUlmas tos šalies.

Kanados delegatas Rowell 
■ kiti dar delegatai Aprikos 

lelegatui pritarė. Pagaliaus 
sutiko už Albaniją balsuoti ir 
^Anglijos delegatai, kuomet In
dijos delegatas pareiškė, kad 
priėmimas Albanijos turėtų 
didelę reikšmę visame mabo- 
nietanų pasaulyj ir padarytų 
daug intakos..

Colby nota.
Po to paaiškinimo kuone 

vienbalsiai Albanija pripažin
ta Sąjungos nariu.

Priėmimas Sąjungon atme
stas Azerbaidjano, Ukrainijos 
ir Lichtenstein.

Vakar paaiškėjo, kad už 
nepriėmimą Sųjungon Pabal
tijos valstybių ir Gruzijos rei
kia padėkoti Suv. Valstijų vy
riausybei už sekretoriaus Col
by notų, kituomet pasiųstų 
[talijai. Tąja nota Amerika iš
reiškė priešingumą, kad Pa

rtijos valstybės turėtų atsi
mesti nuo Rusijos.

Colby nota padarė intakos 
suvažiavimo komitete, kuris 
peržiūrinėjo nauji} valstybių 
aplikacijas.

10 skirsnis.

Tautų Sųjungos konstituci
jos dešimtasis skirsnis, dėl ku
rio Suv. Valstijų senate daug 
buvo debatuota ir sutrukdyta 
taika su Vokietija, Sąjungai 
daro didžiausius nesmagumus.

Kuomet tik pakeliamas Są
jungos stiprumo klausimas, ta
sai skirsnis visuomet atsistoja 
kaulu koserėje ir neleidžia 
veikti rimto darbo.

Kai-kas reikalavo tą skirsnį 
visąi panaikinti. Bet ką dary
si, kad be jo negali apsieiti 
talkininkai. Tuo skirsniu Są
junga turį ginti visų savo na
rių valstybinę nepaliečiamy- 
bę. '

-Pirmiau buvo pranešta, kad 
Pabaltijos valstybės — Lietu
va, Latvija, ir Estija, Sąjun 
gon nepriimtos todėl, nes tal
kininkai Inkeruoja Rusijoje 
miaukti naujos valdžioj.

tas valstybes”.
Colombia gina Pabaltiją.

Colombijos delegatas Res
trepo smarkiais žodžiais pra
bilo, gindamas Pabaltijos val
stybes ir visas mažąsias tau
tas. Jis tiesiog po visų akių 
pareiškė, kad Pabaltijos vals
tybių priėmimui priešinasi y- 
pač Prancūzai, kurie laukia 
afgimsiant ir vėl nepadalina- 
mai prieškarinei Rusijai.

Bet toji lūkestis juos ir vi
sus kitus gali skaudžiai apvil
ti. Nes nepriimtos valstybės 
gali persimesti bolševikinės 
Rusijos pusėn.

Po jo kalbos argumentavo 
Rumunijos ir Lenkijos delega
tai. Šitie taip-pat gynė Pabal
tijos valstybes. Taip buvo da
roma todėl, nes Rumunai ir 
Lenkai pageidauja, kad Rusi
ja kuolabjatis butų suskaldy
ta.

Belgija ir atsakomybė.

Belgijos delegatas Poullot 
pareiškė, kad Sųjungos suva
žiavimas, aptardamas priėmi
mų Sųjungon mažųjų tautų, 
pirmiausia turi atsižvelgti į 
Sųjungos konstitucijos 10-ųjį 
skirsnį.

Sakė, jei tos tautos bus pri
imtos, Sųjungos priedermė 
bus joms apdrausti jų žemių 
nepaliečiamybę, gvarantuoti 
militarinę pagelbų, jei to pri
reiktų.

Tai-gi tas Belgų delegatas 
suvažiavimui patarė priimti 
komiteto pasiųlymus, ty. at
sakyti vietų mažosioms tau
toms.

Persija už Pabaltiją.

Už Pabaltiją pakilo Persi
jos delegatas princas Dowleb 
Jis sakė:

“Suvažiavimas negali būt 
partijinis. Čia turi būt viena 
visiems teisybės idėja. Reikia 
pažymėti, kad mes perdaug 
kritikuojami visam pasaulyj, 
gi ypač Suv. Valstijose.

“A& balsuoju priimti 'Pabal
tijos valstybes ir Gruziją. Gi 
Ukraiuiją ateinančiais metais.

Italijos dedegatas Sbanzer 
ir-gi patarė priimti Sąjungon 
visas mažąsias tautas. F

Delegatas Viviani.
Viviani yra Prancūzijos de

legatas. Jis iškalbus ir todėl 
dažniausia kitus delegatus nu- 
rėkia, taip kad pabaigoje vir
šų gauna.

Jis sakė:
“Komitetas nerekomenduo

ja priimti tas valstybes ne dėl
to, kad su jomis ankštai butų 
surišta neišaiškinta Rusijos 
problema, bet dėl to, kad de
šimtuoju Sųjungos konstitu
cijos skirsniu kiekvienas Sų
jungos narys priverčiamas 
duoti pagelbų kitam nariui pa
sitaikius kokiam pavojui. Tai 
yra visai blogas daiktas nešti 
pagelbų, kuomet esama be pri
sirengimo.

“Ve kodėl Prancūzai dele
gatai balsuos prieš priėmimų.

“Aš manau* kad kiekviena 
valstybė, kuri balsuos už pri
ėmimų, pasiims ant savęs 10- 
ojo skirsnio priedermę ir tegu 
bus pasirengusi keliauti kitan 
Europos galan ir gelbėti tuos 
savo narius.”

Restrepo dar prabilo.
Colombijos delegatas Res

trepo daug nesmagumo padarė 
ypač Prancūzams, kuomet jis 
antru kartu 1 kalbėdamas pri
siminė Lietuvų ir kitas mažą
sias tautas. Prancūzai ėmė 
prunkšti, mėgino sukelti juo
kus.
Bet Restrepo atkirto, kad jei 

jis kalbąs už Lietuvų, tai jam 
kalba turi būt trukdoma? To
li aus sakė:

“Čia nėra skirtumo tarp 
mažųjų ir didžiųjų valstybių 
kas palyti priėmimų Sųjungon. 
Yra tik geros ar blogos prie
žastys. Anot komiteto raporto, 
tos valstybės atatinka visoms 
Sąjungos konstitucijos prie
dermėms.

“Tad kodėl jos atmetamos? 
Vienatinė priežastis, tai' kaž
kokia “aplinkybė”, kuri fi
gūruoja raporte. Kokia “ap
linkybė?” Ar gal bolševiki
nė padėtis Rusi jo jei Jei taip, 
tad aš patarčiau tarybai gel
bėti visoms tautoms, kurios 
pagelbos reikalingos. Kitaip 
tegu Sąjunga pasisakys apie 
savo žygių nepavykimų.”

Pabaltijos gavo 5 balsus.

Norvegijos delegatas Nansen 
dar kalbėjo mažųjų tautų nau
dai, ypač už priėmimų Gruzi
jos.

Paskui lordas Robert Ceeil 
kamantavo dešimtąjį skirsnį. 
Pareiškė, kad jis gražiai skani 
ba teorijoje. Bet praktikoje 
Vargiai butų pildomas.

Balsuojant priėmimo klau
sime Pabaltijos valstybės ga
vo 5 balsus iš visų 41 balso. 
Gruzija gavo 10 balsų.

Tuo pasiremiant tos mažo
sios tautos nepriimtos, bet 
leista joms turėti savo atsto
vus techni kalėse Tautų Są
jungose komisijose.

ANGLŲ POLICIJA UŽPUL
DINĖJA VIENUOLYNUS.

DIDELIS SUJUDIMAS DEL 
NUŽUDYMO KUNIGO.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

VOKIETIS NUŽUDĖ ANG
LŲ 0FICIERĄ.

KAIP GALVAŽUDŽIAI 
LAUŽIA DURIS.

IŠ

Suareštuota du vienuoliu kuni 

NE

Nieko bloga jis nebuvo pada
ręs Anglams.

Dublinas, Airija, G r. 18.— 
Vakar čia Anglų militarinė 
policija buvo užpuolusi du vie
nuolynu ir bažnyčias. Pirmiau
sia įsilaužta Pranciškonų vie- 
nuolynan. Per šešias valandas 
buvo daroma nuodugniausia 
krata visuose kambariuose. 
Apieškota visos kertės ir ker
telės. Paimta vienuolyno doku
mentai.

'Pabaigoje suareštuota du 
vienuoliu kunigu ir paimta ži- 
nomon čia Dublino pilin. Tė
vas Albertas veikiai buvo pa- 
liuosuotas. Bet Tėvas Domi- 
nikas sulaikytas.

Tėvas Albertas pranešė-apie 
žiaurių ir (begėdiškų su su
areštuotais kunigais policijos 
apsiejimų pilyje. Tenai abudu 
kunigu moraliai buvo kanki
namu. Grūmota jiedviem su 
virvės kilpa, su šautuvais ir 
revolveriais. Buvo verčiamu 
pasakyti, ar jiedu neturi kų- 
nors bendra su įvairiomis už- 
mušėjyslėuHM Dubline ir visoj
Airijoj atliekamomis.■ /
Militarinei policijai buvo pa- 

gelboje keli šimtai kareivių. 
Atlikta kratos net bažnyčioje. 
Turbut, ieškota ginklų.

Paskiau užpultas Karmelitų 
vienuolynas ir bažnyčia. Kuo
met vienuoliai nesuspėjo lega
lizuotiems užpuolikams atida
ryti durių, jie išlaužė jas.

Iškrėtė visus kambarius ir 
visus kampus. Bet čia nieko 
nesuareštavo.

Čia vakar gatvėje nušautas 
militarinės policijos inspekto
rius O’Sul'livan.. Po to Anglų 
policija dar labjaus pašėlo. 
Prasidėjo užpuldinėjimai pri
vatinių namų.

Dublinas, G r. 18. — Del nu
žudymo kunigo Canon Magner 
visoj Airijoj pakilęs didis žmo
nių sujudimas. Net patys Ang
lų šalininkai bjaurisi tokiuo 
Anglų policijos darbu.

Kunigas buvo senyvas žmo
gus. Jis, kaip paprastai, Dun- 
manvay apvlinkėsebuvo išėjęs 
pasivaikščioti, kuomet netoli
mais pamatė, kaip policinonai, 
važiuodami armijos automobi
liu, mįrtinai pašovė ūkininko 
Crovdey jaunų sūnų.

Policmonai važiavo iš Cor- 
ko, iš kur jie buvo prašalinti 
po sunaikinimo to miesto.

Kun. Magner paskubo pa- 
gelbon pašautųjam, nieko ne
sakydamas poliemonams. Ir 
tuojaus ant vietos buvo nušau
tas tų piktadarių.

PLATINKITE “DRAUGĄ.”

ORAS. — Gražus oras šian
die ir, turbut, rytoj. Maža at
maina temperatūroje.

Iš DARBO LAUKO.
BELLAIRE, O., Gr. 18. — 

Wheeling Steel Corporation Ohio 
klonyj paskelbė sumažinimų dar
bininkams užmokesnio nuo 46 ligi 
38 centų valandoje. Kai-kuriems 
darbininkams valandoje atmušta 
$1.98.

Y0UNGST0WN, O., Gr. 18. — 
Independent Steel dirbtuvių val
dyba paskelbė, kad darbai visai 
sumažėję ir ligi N&fcjų Metų 20- 
čiai tūkstančių darbininkų busiu 
visai mažai užsiėmimo.

---------------- ,— r

KAD DAVĖ, TAI DAVĖ 
LIETUVIAI LENKAMS.

Kauno laikraštis Darbinin
kas rašo:

Tuo laiku, kai Tautų Sųjun
gos kontrolės komisija buvo 
siutusi abiem pusėm sustabdy
ti kovas, Lenkai išpasalų puo-

CHICAGŪ-JE,
VAKARAS 1 LABDARYBĖS 

NAUDAI.

lė Giedraičius su trimis raite
lių pulkais, daugybe minasvai- 
džių, kulkasvaidžių ir pirti
ninkų dalimis.

Jiems buvo pavykę perkirsti 
frontų ir net pasiekti Kurk
lius, Kavarską, Taujėnus.

Prasidėjo smarkus mūšiai. 
Mūsiškiai atkakliomis kovo
mis atsiėmė savo barų ir davė 
Lenkams tokį smūgį, iš kurio mo 
jie neveikiai atsipeikės.

Paimta nuo Lenkų daug ka
ro grobio: 4 anuotos, 22 kul- 
kasvaidžiai, 6 bonibasvaidžiai,
200 šautuvų, telefono įrankių,
100 arklių, apie 300 Belaisvių,Tų baisių tragedijų mate _ . , .iv,, . ,, , t \ • 7 virtuves, 32 vežimai, vienaskažkoksai Brady. Jis tuoiaus1, . ’ ....„ * ” Innrrvac UDTnmAhi line

pakėlė trukšmų.

SUMANOMI MOKESČIAI 
UŽ DEPOZITUS 

BANK0SE.

Washington, G r. 18. — Kon
greso būdų ir priemonių komi
teto narys, atstovas Fread- 
w,ay iš Mass., republikonas, 
padavė sumanymų uždėti mo
kesčius už depozitus (padėtus 
pinigus) bankose. Mokestis .tu
ri būt viena ketvirtoji dalis 
vieno nuoš..

Jis sako, kad tuo budu per 
metus butų galima turėti mili
jardų pajamų.

BUSIĄS ATIDĖTAS BONU 
SŲ KLAUSIMAS.

Washington, G r. 18. — Fi
nansinis senato komitetas pra
sitaria, kad jei kongresas pri- 
pažinsiųs buvusiems karei
viams bonusus, tai tas klapsi
mas busiąs įgyvendintas ne 
anksčiau kaip 1923 arba 1925, 
kuomet vyriausybė bus geres
nėje finansinėje pozicijoje.

Galimas daiktas, kad kon
gresas kareiviams bonusus pri
pažins ateinantį pavasarį. Bet 
išmokėjimas bus atidėtas.

lengvas automobilius, divizijos 
štabas ir pulko štabas.

Lenku raiteliai arba “len-*■ »
kiški totoriai”, kaip žmonės 
juos vadina, kurie net Taujė
nus buvo pasiekę, buvo atkir
sti ir visų gyventojų, šaulių ir 
dalių karuomenės gaudomi. 
Tikrai esųs toks pat vaizdas, 
kaip senovėje su Totoriai*. Iš
badėję, plėšri}* Lenkų raiteliai 
vagia, plėšia.

Bet netrukus tie “lenkiški 
totoriai” buvo išgaudyti. Var- 
šava nesitikėjo, kad jos XX 
amžiaus “totoriams” taip bai
siai nepasiseks.. O Pilsudskį, 
tur būt, jau ne vienų ašari} 
klanų bus priverkęs.

Mūšių metu Širvintuose, sa
koma, buvęs ir patsai Zeligoy- 
ski. Kai mūsiškiai kontrapuo
limu atsiėmė Širvintus, mums 
beliko Zeligowskio automobi
lius. Matyt, jo tai mašinai pri
stigo benzinos. Pats paklusnus 
VTaršavos avinas turėjo pėsčias 
pūškuoti atgal į Vilnių ir tenai 
pasiskųsti savo sėbrams apje 
Lietuvių nemandagumų.

PRIENŲ APYLINKIŲ DAR
BININKŲ NUTARI

MAS.

Sekmadieny, 19 Gru 
Dievo Apveizdos parapijos 

‘ Įėję bus vakaras Labdarių
jungos naudai. Gerbiamoji 
blika kviečiama skaitlingai su
sirinkti. »

Visų Prienų apylinkės dva
rų darbininkai susirinkime iš- 

darbininkams užmokesnis m a- neg£ protesto rezoliucijų priešta
žiau dienoje: $1, 75c. ir 50c.

PHILADELPHIA, PA., Gr. 18. 
— Bedarbiaujančių daugybė. Kuo
met anų dienų viena kontraktinė 
firma paskelbė reikalaujanti 25 
darbininkų, j atsiliepimų suplau 
kė tokia daugybė žmonių, kad pri
siėjo šnukties policijos palaikyti 
tvarką.

MILWAUKEE, WIS., Gr. 18. 
— Apskaitoma, kad čia busią apie 
40,000 bedarbiaujančių žmonių.

Berlynas, Gr. 18. — Kato- 
vicuose, Prūsijos Silezijoj, vie
nas buvęs Vokietis (lakūnas po 
susibarimo su vienu Anglų o- 
ficiern pastarųjį nušovė.

SALT LAKE CITY, UTAH, 
Gr. 18. — Utah Copper kompani
ja pranešė sumažysianti užmokes- 
nį darbininkams su Sausio 1 d. 
— vienu dolierių mažiau valan
doje.

BUTTE, MONT., Gr. 18. — Ši
tame vario ir rinko kasyklų aps
krity su Sausio 20 d. bus sumažin-

PHILADELPHIA,PA., Gr. 19. 
— Hog saloje laivų dirbtuvėse ki
tuomet dirlm apie 36,000 darbinin
kų. Šiandie belikti vos 3,500. Ne
užilgo, kaip sakoma, ir šitie netek
sią darbo.

BRIDGEPORT, CGNN., Gr. 19. 
•—čionai laikinai uždarytos trys 
dirbtuvės, kuriose dirbo apie 
500 žmonių.

5,-

Pakilo nesutikimai Chieagoti v| 
dybos su apskričio teismo teisėj 
David. Pastarasis paliuosuoja 
paranka suareštuotus intariar 
piktadarius, kuomet policija už-, 
trunka prieš juos surasti kaltini- 

faktų. Teisėjas tvirtina,
policija negali ilgai laikyti kaleji^Į 
me suareštuotų neturėdama 
ranka prirodymų.

Anų vakarų žuvus vienam 
demonui ir vienam piktadariui 
sišaudant su'plėšikais, policija M* 
čiupo keliolikų intariamij plėšiką.

Teisęjas Landis saliunininkų. I^b- 
uinsohn nubaudė 1 metais kalė
jimo ir $1,000 pabaudos už par
davinėjimų svaigalų. Nieko negel
bėjo nei saliunininko moters 
šymas susimvlėti.

Lietuvos priešus:
Kadangi Lietuvos dvarinin

kai, pasisamdę legijoninkus, 
veržiasi Lietuvon darbo žmo
nių pavergti ir siundydami 
legijonus nori Lietuvos respu
blikų sugriauti ir ją Lenkijai 
prikergti, mes šių apylinkių 
dvarų darbininkai protestuo
jame ir stojame atviron kovon 
su dvarininkais ir jų veda
mais legijoninkais, eidami iš- 
vieno su Lietuvos valdžia.

Garbė karžygiams didvy
riams, kurie, gindami savo 
tėvynę, paguldė galvas, ilsisi 
ramiai atlikę savo pareigas.

Tegyvuoja musų narsioji ka 
ruomenė į

Tegyvuoja nepriklausoma 
Lietuvos darbo žmonių respu
blika!

Šalin Jienkų legijonai, šalin 
dvarininkai, kurie veda Lie
tuvon legijoninkus!

SVARBUS SUSIRINKIMAS.

Šv. Antano iš Padvos draugiį 
priešmetinis susirinkimas bus 
sekmadienį, Gruodžio 19, 1920, 
1:00 po pietų, Dievo Apveizdos 
parapijos salėje, So. Union avė. ir 
18 gat.

Kviečiami visi nariai ateiti ru- 
sirinkiman. Valdvba.

T

SUSIRINKIMAS.
y

r-joZ.,Lietuvos Ūkininko dr-joLsusp., 
rinkimas bus sekmadienį, Gruodžio 
19, 1920, Meldažio salėje. Pyasidėe 
lygiai 1.00 po pietų. Valdyba.

ROSELAND; ILL.

Rytoj, t. y. sekmadieny^ 
Gruodžio 19 d., tuojau po pa
maldų (12 vai.) Visų Šventų 
parapijos svetainėje bus dide
lis Lietuvių mass-mitingas Tė
vynės nelaimėmis ir jos kova 
už neprikalusomybę parsieinu, 
visi roseland iečiai kviečiami 
susirinkti.

L. L. P. stotis.

PASILIUOSUOS NUO PRO
PAGANDOS.

Londonas, (ir. 18. - Mmis
teris pirmininkas IJoyd Geor
ge kalbėdamas parlamente pa
reiškė, kad atnaujinta, preky
ba Anglijai duos naudos dar 
tuo, kad bolševikai sustabdy
siu savo propagandų Anglijo* 
je.

’ PINIGŲ KURSAS.
Svetimų šalių pinigų 

nant nemažiau $25,000į 
17 buvo tokiu pagal 
n n and Trust Co. t
Anglijos sterlingi) svl 
Prancūzijos šimtui frat 
Italijos šimtui lirų 
Vokietijos šimtui^
Lietuves šimt
Lenkijos šimt
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BANKAS
■[ETVV1V RATAI IKI. 1 > 11 >\ - l l -I “DRAUGAS”
Bfu-- kasdieną Išskyrus ncdėlillenlus. 
■ PRENUMERATOS KAINA:

[Gili GAGOJ IK UŽSIENYJE:
I Metams ................ ................ >8.00į Pusei Metų «į<* .• • • • 4.00
leuv. VALST.
I Metams ................................... >8.00
F Pusei Metų ............................. 8.00

Prenumerata mokaai lfikalno. Lai
kas skaitosi nuo užalratymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti 1/ 

.ocMns adresaa Pinigai geriausia sių
si! tįperkant krasoje ar eipress "Mo- 

’ riey Order” arba Įdedant pinigus 1 
registruot* laišk*.

“DRAUGAS” PUBL. OO. 
2334 S. Oakley Avė., Chieago. 

Tel. Roosevelt 7791

Pirm dviejų metų Amerika .
buvo išrinkusi iš savo žemės ''
tris milijonus jaunų sveikiau- Prancūzą
šiųjų vyrų į Europą kariauti, kinti per p
Darbų už juos turėjo nudirbti je kalboje 
kiti. Įnikusieji namieje dar tu- buvo išrodt 
rėjo pagaminti visokių reik- kiams bu 
menų aniems kovojantiems, prie Lietu-’ 
Tokiu budu darbo Amerikoje Prancūzų 
buvo daug, o darbininkų maža. kraštas į d 
Įgelto ir algos greitai kilo aug- galėsiąs i 
štyn. Karui pasibaigus daugu- Nes okupa 
ma spėliojo, kad darbai suma- su 1000 ka 
žės, nes nebereikės daugiau ja, o kraš 
dirbti karinės medžiagos nei Prancūzam 
sau, nei kitiems, nes sugrįš Jie tyrulėj* 
trys milijonai darbininkų. autorius p

Tečiaus tas prisidingėjimas gavo. 
neįvyko. Darbininkų vis-gi bu- Šiaip I 
vo mažiau negu jų reikėjo, Klaipėdos 
nors karuomenė tapo paleista, mokyklose. 
Sunku pasakyti kaip tų pada- kiškai mol 
rė Amerikos valdžia, bet ji tuviškai. Y 
padarė. Jai padėjo puikiai su- nėra. Pas 
organizuota Suvienytų v aisti- Prancūzai 
jų pramonija. Ji mokėjo per nyčių bei 
du metu parūpinti tiek darbo, nesirūpina 
kad darbininkų vis nepritek- bažnyčiose 
davo. Ji galėjo tų padaryti dėl- bar priva 
to, kad turėjo neapsakomai buojasi pi 
daug kapitalo. Jis karo metu viltis, kac 
iš viso pasaulio suplaukė į A- Jie dar bi 

jmerikų. Per du metu Amerika mis atspai 
gaminosi reikmenų daugiau pu 
negu ji galėjo parduoti arba gyveno r 
suvartoti. Dabar ūmai mažta gaUgft j^g
darbai- ' Zaunytės

Numanu, kad pramoniją ne- žįstamo Iii 
benori toliaus gaminti išdir- nįaus įg 
binių daugiau negu jų parduo- ju gviežįu 
dama. Galima tikėtis, kad da- tulaitis ir
bar įvyks tas, kas turėjo įvyk- ., , .
,• • j • • . . • AbelnaiJti pirm dviejų metų, tai yra 
darbininkų perteklius. Todėl aie ' 
kai-kurie bijosi didelių bedar- v US? as

■ bių trumpoje ateityje. zus ‘
Bet mes tikimės, kad tie pri- . . .. ........... . . .v . .,T Klaipedi si bijojimai ne visai įssipildys. . r . 

. Kapitalistai ir pramonininkai „
ttt¥i labai rimtų priežasčių ne- . 
duoti dabar įsigalėti bedarbei. niasls 

' Ji dabar butų neapsakomai pa- ^UV0.Sv 'a 
1 vojinga, nes veikiai galėtų ven 18 08 
? įvykti ekonominė revoliucija simt sava 
r ir įvesti socijalizmų Ameriko- Pavi®to,jui 
i je. To bijodami kapitalistai nlaus “

darbuosis, kad bedarbės ne- U1 ^au - 
įvyktų. suvadinęs

Valdžia taip-gi turi gražių■ . v v. ° , j i programą-priežasčių mažinti bedarbę, ~
a nes Tautų Sąjunga taip man- 18.Paa

dagi Suvienytoms Valstijoms va|( Zia
kaip tinklas žuviai. Kol ta Sų- ^ai

( junga nepaliaus buvusi tįnklu, iSsitil 
tol Amerika turi ginkluotis, t klaidų pi 
y. duoti darbo jaunai karuo- vo agran

I menei ir duoti darbo amunici- laikydam 
j jos dirbtuvėms. Tokiu budu vftldinink 

mažįsis bedarbė. siurbia
r v ■ . • i , • KaslinkVis-gi protingai daro kai- 

kurie unijų /vadai kalbindami ie. UV1 /
r? darbininkus prie atsargumo. sai ”esi
I Šiandie smarkiais žodžiais '*OS 

sunku padaryt blėdies kapila- 1R es^s>:
,a listams ir negalima padaryti 1 

1 naudos darbininkams; Labai Viai n< 
10 svarbu yra neduoti dirbtuvių cia,n1’ v 
?’ valdyboms progos smarkauti ant zv
II prieš darbininkus. Protingiau- e .<u 

jsia darbininkų politika šiuo aarin^ls
10 laiku mums todosi yra: nesi- J,e^uvos 

bijoti gųediriimų, bet įsakmiai lslPy^inf 
laikytis kontraktų. Kontraktų 
keitimas šiuo tarpu darbinin- npa^sl^V(

tų kams neišeina geran. To reikia 
o- saugotis, kol sunkenybė praeis. esantys ' 
j. Yra žmonių suprantančių, ^kilminj 
fa kad dabar, gangreit, geriau- " prum1 

šia proga vykdinti socijalizmų. nuo 
Tie žmonės rūpinsis padaugin- relPS 1 

a‘ ti bedarbę, kad vargstantieji nę’ - 
°- darbininkai savo krauju ir gy- kojisuhs 
itį vybe įvykdintų svajotojų pa- at®aukta 
n žiūras. Už kelių dešftnčių me- ,|0 v’e^ 

tų tos pažiūros bus atgyvenu- nia^an^> 
sios amžį ir atmestos, bet jos vo* . 

ik yra dabar mylimos kai-kta- '
ri riems ir dėlto joms įvykinti žluKsian 
►et žadama daug pašvęsti. Kurie ^0R 
:ių neperdaug trokšta pašvęsti sa- — 
nų vo turtą ir gyvybę socijalizmo kad ne 
le- tikslams, tie tegu dabar saugo- visuome 

jasi mainyti darbo kontraktas, patiems

LIETUVIS ADVOKATAS 
Ofisas Didmlestyj 

2* So. La Baile Street 
Kambaris II* Tel. Central 8684 
Valandos: 9 ryto liti 1 po piet

kais. Lenkai norintys pripažin
ti Klaipėdos kraštų per ypa- 
tiškų kantonų (kaip Šveicari
joje), taipojau jie nori ir Kau
no bei Vilniaus rėdybas pri
pažinti per ypatiškus kanto
nus. Tik tokiu budu teranda
mas Lietuvai kelias išsigelbėti 
nuo pražūties. 1=

Taip išaiškino Augštuolaitis 
padėtį. 0 kadangi jis gerai 
kalbėti gal, jam keli Prusie- 
čiai įtikėjo. Bet giliaus apgal
vojus retai kas su juomi su
tiks. Juk ir mes Klaipėdiečiai, 
kad ir su Lenkais neturėjome . 
tiesioginio susinėsimo, tečiau ® 
esame gana skaitę laikraščiuo- | 
se, kaip lietuviškuose, taip ir | 
vokiškuose, apie Lenkų plėš- | 
rūmų, tautiškų šovinizmų ir | 
veidmainiškų karakterį. A. | 
yra be abejo Lenkams parsi- - 
davęs, taipojau jis ir bus šmo- i 
tų pinigų atsigabenęs, kad pa
pirktų keletą Klaipėdiečių, 
kad įsteigus tinkamą komite
tų ir priėmus rezoliucijų, pra
šančių prisijungimo prie Len- 

1 kijos. Tokia rezoliucija butų 
tad pasauliui garsinama.

Berods Lietuvos valdžia bu
tų turėjusi Klaipėdiečiams ■ 
prielankesnė išsirodyti, tad i 
butų musų ūpas ir daugiaus 
ant Lietuvos linkęs. Musų 

j ūkininkai jau seniai prašo iš 
r Lietuvos valdžios, kad gautų 

leidimų parsigabenti malkų 
kurui ir medžių budavonėms. : 
Ale kaip negauna, taip negau- i 

‘ na. Žydai visokie gauna tuo- j 
’• jaus. Tik Lietuviai negauna. 

Maskoliams beviešpataujant | 
gavo, Prusai malkų ir medžių, j 
kiek tikt norėjo, o dabar be- | 

L- veik nieko. Iš to sekasi didis i 
o neužganėdinimas šu Lietuvos j 
t- valdžia. Ir šiaip pirkliauja 
-- Lietuvos valdžia toli daugiau 
-1 su Žydais bei Vokiečiais, ne- 
J- gu su Lietuviais. Tiktai, žino
te ma, patėmija Prūsų visuome- 
1- nė, ir Klaipėdiškiai sako: Ką 
J, mums dėtis su Lietuva arba 
ir Žemaičiais, kad jie musų neno- 
is ri ir mums neprijaučia. Lietu- 
o va neturėtų mums vien plato

niškai savo prielankumų ap- 
>s reikšti, bet jį ir praktiškai pa
ti rodyti. Klaipėdiškiai turėtų 
o- pripažinti galėti: Lietuva gel- 
ig bsti mus, kadangi mes Lietu- 
a- viai esame. Tad ir butų dides- 
a- nis noras, prie Lietuvos prisi- 
is dėti, patėmytinas. Dabar gau- 
š- ną Klaipėdos miesto valdyba 
a. rugių iš Lietuvos be jokio tar- 
ra pininkavimo lietuviškų įstaigų 
d- Prūsuose, gauna miltų už kom
is penzaeijų anglių arba pope- 
c- ros. Todėl mums Lietuviams, 
lų negaunant paramos iš valsty- 
e- bės, ūpas nupuolė.
n- 0 Vokiečiai kovoja prieš 
a> mus, kaip papratę; jie terori- 
!T- zuoja mus, todėl ir “Tautos 
nQ Tarybų” nelabai gal drįsti šu
ns siri likimus sušaukti, nes juose 

Vokiečiai bei vokietininkai 
pn užpuola Lietuvius veikėjus ir 
tė, sumuša juos. Ir pas mus yra 
ky Lietuviai ramus, ale Vokiečiai 
I°1 panašus Lenkams. Berods Vo- 
•u kiečiai neapkenčia Lenkų ir 

<ti nieko darbo su jais neųor tu
rai rėti, ale su Lietuviais jie taip
gi- gi nenor susiderinti. Todėl ko
ki- vojarna tolyri.

Dabar generolas Odry už- 
prašė. Lietuvių, jam suteikti 

R į projektų dėl vartojimo lietu- 
‘R’1 vdškos kalbos mokyklose. Iki 
^1‘ šįol ir po Prancūzais buvo 
’ 0 veik vien Vokiškoje mokina- 

ma. Lietuviai dabar reikalau- 
P®" ja, kad jų kūdikiai nors tiky- 
en' bos dalyke vien lietuviškai 
Ssb butų pamokinami. Taipojau 
bės kūdikis pradžioje vien lietu- 
lau viškai skaityti mokyties. Tikt 

vargai, kad turime menk lie-

West Sidee Ofisas 
1201 W. 22-nd Street , 

Kerte Leavitt St. Tel. Canal 2SS2 
Valandoa: nuo 4 Iki 8 po piet Ir 

nuo 7 Iki 9 vakare
Vilniuj Panevėžyj Šiauliuos Raseinių
Liepojuj Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje
kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN 
TURĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi 
nigus L. P. P. Bankan. Ten gausi

7% padėjus 2 metamsDr. L E. MAKARAS
Lletuvys Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Mlchigan Avė., 
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 8:10 Iki 8:30 vakare. 
Resldenclja: 10638 Perry Ava^ 

Tel. Pullman 843

Ė 3% ” 'neapribuotam laikui. . i
5 Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie Busidė- į 
5 jimų banke duoda Banko agentūros vedėjas S
J. M. NARJAUSKAS į
| 747 BROAD STREET. NEWARK, N. J. į
lilIlIlIlIlIlimillllllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIlUlIlIlIlIlIMMli

Telefanas Poli man 808,

Dr. P. P. ZALLYS :
Lietuvis Dentistas

10801 So. Mlchigan Avenue 
ItoHelnnd, III.

VALANDOS: 9 ryto Iki 9 vakaro.
'ei. Pullman 342 Ir 3180.

j|a|M LIETUVIS FOTOGRAFAS
3130 S. Halsted St., Chieago, Hl. I

= Kurie gaunate paveikslus iŠ Dietuvoa I
neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 1 
didelius. Mes perimame senus padarome I

~ didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir- I“ JR tingų. j
Traukiame paveikslus namuose, prie I 

Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, I 
= pavienius tt. Darba atliekame kuoge- j

riausia. Phone Drover 6889 I

Fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiim<iiiimiiimiiiimuiiiiiiiiiiiiii

A. PETRATIS S. FABIJONAS
A. PETRATIS & CO. 

Mortgage Bank
REAL ESTATE—INSURANCE 

European American Bureau
Siunčia Pinigus, Parduoda 

Lalvokortee 
NOTARUU&AS

809 W. X5th S-’’. Chieago, III. 
Telephone Bonlevard 611

Kalėdų Dovanos

Telefonas Bonlevard 9199

Pasiųsk Pinigus Kalėdoms
Įkurta 1841 ___Į ’ .1 ■
Kapitalas _ B3k ■! 9K (2 TI

eio nnn nnn nn ® I I *1 ■

DENTISTAS
3331 South Halsted Street

Valandos: 9—12 A. M.
1—5: 7—8 P. M.

Greita patarnavlma piningu jM'.r-' 
siuntime Lietuvon kuri American 
Express Corapany s^teikdavef prieš 
kare, ir vėl tapo sugrąžintus.

Sugrįžę receiptės parodo kad pi
ningai išmokami j tris savaitės. Mes 
mokame markėmis kurios legališkai 
yra priimtos Lietuvoj. Musų kainos 
yra žemos,, musų Katarųąyinjas už
tikrintas.

Y. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas Didmlestyj:

South La Šalie Street 
Kambaris 324 

Telefonas: Central 8390

Vakarais, 812 W. 33rd St.
Telefonas: Yards 4681

American Express Kompanija tapo 
uždėta 1841, ir turi sumokėto kapi
talo *18,000,000.00, ji pasiunčia dau
giau piningu Europon negu kokią ki
tą finansine organizaciją. Ji turi pa
stačius šį dideli gražų narna ant 21 
lubų ant Broadway Gatvės, N6w 
York, kuris šiame paveiksle randasi, 
jame yra didieje ofisai.

Vartok musu dolierinius Money 
Orderius mokant bilas ir siunčiant 
piningus šioj šalyj ir Kanadoj. Tu
rime ir kitų Salų piningų ant parda
vimo. Siunčiant piningus būtinai rei
kalauk Amerioan Express receipto. 
Tai yra apsauga prieš pragaišti.

Nueik } bile kurią agentūrą Ame
rican Railway Express Company ar
ba į musų lokalį ofisą

DR. S. BIEŽIS.
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222
Res. 8114 W. 42nd Street

Tel. McKinley 4988

Didysis Ofisas Ameri
can Express Komp. 65 
Broadway, New York.

23 W. Monroe Street

Arba rašyk savo kalba tiesiai j Foreign Money Order Dept.

Tel. Randolph 2898
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmiestyj 

ASSOCIATION BLDG.
19 So. La Šalie St.

Valandos: 9 ryto Iki 5 po pietų. 
Panedėliais iki 8 vakare. 

Nedėliomis ofisas uždarytas.

65 Broadway

Praktikuoja 99 meto!
Ofisas 3149 So. Morgan St. 

Kertė 32-ro St., Chioago, BL
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų llgrų.

OFISO VALANDOS: Nuo 16 ryto 
iki 8 po pietų, nuo 6 Iki 8 valaa- 
dą vakare.
Nedėllomls nuo 9 Iki 3 po plot. 

Telefonas Yards 987

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ JUSU

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

Baitic States Development Corporation
South Dearborn Str.Perkėlė savo ofla* po nmn. 

4729 So. Ashland Avenue
Rpedjallstos

DŽIOVŲ, MOTERŲ, ir VYRU LIGŲ

Valandos nuo 10 Iki 13 išryto; nuo 
2 iki I po pietų; nuo 7 Iki 1:80 
vakare. Nedėllomls 10 Iki 1. 

Telefonas JDrcacI 3880

Chieago, Illinois.

~ s^į^ Mos esame priversti atiduot) už 8torage Chsrgss 2S 1 Dvidešimta musų augščiauslos rųšies Victorolą* vertas S
iflBMBilH l*c< ui ttt,p žsms kaina kaip *86.60, ir dar g

r iBBmSM HL duosime dykai 12 pas,rinkimui rekordų Ir 200 adatų. S 
Dauguma i* tų mašinų yra naujos ir garantuotos ant S 

= Dešimts metų. Norint žinoti geruma, rellęla jas ma- 2
E tyti. Nepraleiskite šios progos jų nematą, nes tikrai 8S o> gailesitea. nes tai gal vienas tokia atsitikimas gy- 2
- HH venlme. Atsiminkite tiktai *85.00 už aiigštos rųšies g

a"” — _ S|M kvarantuota Vlctorol*. Mes taippat turima parduoti g
\l "■»—» J | DeSimta tlkroa skuros tapestry Parlor Setus, lie •«- ■5 JI Į tai yra nauji ir naujausios mados. Mes pardu< «im« 3

į * | juos už pirma pasiūliji m* nežiūrint koks jis butų, Z
~ Storage Kaina mun” vieta yra reikalingo. Jums apsimoku a^- 2 
S Tiktai >35.04) važiuoti nežiūrint, kur Jua gyvenate. Pristatymas’Oy- 3 

kai, mieste Ir aptallnkėj, taip-pat *iųr$l*nte c <) 1> s 8 Atdara kasdiena iki 9 vai. vakare. Nėdėldtomis nuo C Hkrytn iki 4 g 
B po pietų. Liberty Bondsus priimame. g
B NATIONAL STORAGE CO. 2928 S. Astti md v. < or il-lh SL 2 
|||ll|!lllll)illll<Hil!IIIIIIH llllllhllllllllllllllllllllllUlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIMIlIlillii

tuviškai kalbančių mokytojų. 
Ir seminarijose tikt labai 
menk Lietuvių teyra. Čia tur 
patys Lietuviai rūpinti ir reik 
dėt to propagandų daryti.

Klaipėdiškis.
12-Xl-20.

PIRKITE LIETUVOS V AL 
STYB4S BONUS



Hmis, Gruodžio 18, 1920. 0RKUGAB

Kfrifrrr ... .-yw

Motinos — Tėvai
< *1

(ųs Norite Kad Jūsų Vaikai Turėtų 
Pinigų ant Kalėdų?

iiskite Jiems įsirašyti j Kalėdini Taupymo Kliuba, kuris randasi

PEOPLES BANKE
Ant kampo 47th ir Ashland Avė.

mais jie gali taupyti savo centus ir nikelius kas savaitė.

ES KALBAME LIETUVIŠKAI.

PEOPLES STOCK
YARDS
STATE BANK

Didysis Bankas
Ant Kampo

|4Ttos Gat. ir Ashland Avė. 
Chicago

*T.

EXTRA!

Musų kursas yra pigiausias. Piningai į Lietuvą nueina j 20 dienų. Musų čekius išmai
no visur be klapato. Į Kauną važiuot piningų atsiimt nereikia, nes piningus pristatome j 
artimiausią pačtos stotį.

Kas nori pasidėt piningus į Banką Lietuvoje ant procentą, mes patarnaujame.!
Pas mus galima pirkti laivakortės, ir siųsti j Lietuvą baksais dovanas ir drapanas sau

giai. JJž pristatymą mes pilnai gvarantuojame, nes kiekvieną siuntinį įšiuriname nuog ugnies, 
vandens ir vagių.

Šį Bendrovė kviečia visus kad pirktu jos akcijas (šėrus) ir dalintųsi, pelnu. Šėrai kai
nuoja po $6.00. Kas ankščiau prisidės prie mus tas daugiau pelnys.

Kurie važiuoja į Lietuvą, mes parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus ge
rai ir greitai.

IŠ LIETUVOS:—Neužmirškite savo mylimųjų tėvynėje! Tegul Kalėdų ' 
F šventės būna jūsų tėvukams, broliams ir sesutėms linksimos! Siųskite jiems do- ' 
Ivanas piningais, per:—

LITHUANIAN SALES CORP.
(Lietuvių Prekybos Bendrovė)

1249 S. Halsted St., Chicago, III,
TELEFONAS YARDS 6062 •

į-

I
Musų ofisai yra įsteigti šiuose miestuose: Turime kelis šimtus savo agentų
Boston 27, Mass. (414 W. Broadway) įvairiuose Amerikos miestuose.
Chicago, m. (3249 So. Ifakted SbFf Lie‘“¥0’e randasi šiuose

Wilkes-Barre, Pa. (300 Savoy miestuose:—Kaune (Laisves alėja No.
Theatre Bldg.) 70), Vilniuj (Didžioji gatvė 73). Ma- 

New York City, N. Y. žeikiuose, Panavežyje, Skuode, Liepojoj,
(498 Washington- Str.) Vabalninkuose, Šiauliuose ir Mauručioje.

iznieriai Garsinkites “Drauge”.

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

IS NORTH SIDE.

Trečias North Sidės draugi
jų atstovų susirinkimas reika
le vakaro, kuris bus Sausio 
23 d., 1921 m., Sehoenhofeno 
svet. Lab. Sąjungos naudai, 
buvo pirmadieny, Gruod. 13 d.

Nutaria programą pradėti G 
vai. vakare, be laukimo. Pro
gramą sudarys vaidinimas, 
dainos, deklemaeijos. Paskui 
bus šokiai.

Nutarta visu smarkumu iš
anksto pardavinėti bilietus.

Nutarta atsišaukti į draugi
jas, kad kiekvienas narys nu
sipirktų bilietą. Katra draugi
ja išpirks daugiau bilietų, ta 
pasirodys didesne rėmėja lab
darybės.

Sekantis draugijų atstovų 
susirinkimas ivvks Gruodžio 
28 d.

Be to draugijų atstovai nu
tarė, kad kiekvienai draugijai 
butų pasiųstas laiškas, prašan 
tis užsimokėti metinę mokestį. 
Draugija turinti narių nedau
giau šimto, moka $10.00, tu
rinti daugiau šimto (ligi 200), 
moka $15.1X1.

A. Nausėda.

J. LiČkns $3.00.
Po $2.00: T. Vąičys, J. Ma

čiulis, P. Stasiulis, J. Jonikas.
Po $1.00: A. Geštautas, P. 

Bliudžius, P. VingeiiRuskis, .T. 
Viktaravičius, B. Raekauskis, 
J. Deringis, P. Gndjonis, J. 
Jančauskis. Kiti po 50e.

Daugelis narių stambias au
kas aukojo nesenai buvusiose 
prakalbose, bet ir šį kartą ne
atsisakė. sumesti Lietuvos gy
nėjams dėl šovinių.

Reikia pažymėti, kad da 
draugija nėra tiek skaitlinga 
ir tiek turtinga, kaip senųjų 
kolonijų draugijos. Bet tautos 
reikalus visados atjaučia. Dar 
pasaulinio karo metu nemažai 
yra aukojusi ii Tautos Fondą, 
taip-gi yra pirkusi L. L. Pa
skolos boną už $100.00.

Tolesniai išrinkta valdyba 
sekantiems metams: T. Vaieys 
—pirm., J. Pudžiuvelis—vice- 
pirni., J. Mačiulis—nut. rast., 
J. Sandaris—fin. rašt., P. Sta
siulis—ižd., P. * Gečas ir P. 
Bliudžius—iždo globėjais.
Naujai valdybai linkėtina ge
rų pasekmių pasidarbuoti dr- 
josf tautos ir Bažnyčios nau
dai. J. M—lis.

IŠ BRIDGEPORTO.

Gruodžio 5 d. Šv. Jurgio 
parap. svet. Visų Šventų pa,- 
šelpinė dr-ja laikė priešmetinį 
susirinkimą, kuris buvo skait
lingas. Pirm. A. Maztliauskis 
atidarė /susirinkimų malda. 
Protokolas iš praeito susirin
kimo perskaitytas ir vienbal
siai priimtas. Svarstant dr-jos 
reikalus, įnešta 1921 m. rengti 
pikniką, bet po apsvarstymo 
nutarta vietoj pikniko mokėti 
po $1.00 extra į dr-jos iždą. 
Sekė rinkimas komisijos su
rengimui balio su išleidimu 
granetos (?). Vakaras bus 
sekmadienyj, Sausio 30 d., Šv. 
Jurgio parap. svet., (32-ro pi. 
ir Aubum Avė.). Komisijon 
inėjo pp. A. Maziliauskis, N. 
Overlingas, V. Minei ga. Rei
kia tilcėties, kad vakaras bus 
puikus, nes komisijon inėjo 
darbštus nariai. Atstovais į 
Lab. Sųj. Visų Šventų draugi
ją įgaliojo dvasios vadą klebo
ną/ kun. M. L. Krušų ir kun.
J. Svirską.

Po to eita prie rinkimo val
dybos kitiems metams. Visi 
sutiko, kad senoji valdyba ge
ra, todėl vienbalsiai jų užgyrė 
ir užtvirtino sekantiems me
tams. Valdybų sudaro: dvasios 
vadas gerb. klebonas, kun. M. 
L. Krušas, pirm.—A. Mazi
liauskas, pirm. pagel.—J. Leš- 
čauskis, nut. rašt.—S. Šimkus, 
fin. rašt.—Pr. Rupainis, iždui. 
—N. Overlingas, iždo glob.—
K. Laucius ir A. Stumbris, 
maršalka—P. Antanavičia ir 
J. Kliucinskas.

Visų Šventų dr-ja gali pasi
girti, kad šįmet neturėjo nei 
vieno ligonio, kuriam butų rei
kėję pašeipų mokėti.

-Draugijos Narys.

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO- 
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pas visus aptiekorius.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII
Resld. 1139 Independence Blvd. 

Telefonas Van Buren 294

DR. A. A. ROTH,
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Spccijalistas Moteriškų, Vyrišky 

Vaiky Ir visų chroniškų ilgų
VALANDOS: 10—11 ryto 2—S po 

pietų, 7-*—8 vak. Nedėllomis 10—12 d. 
Ofisas 8354 So. Halsted St., Chicago

Telefonas Drover 9093 
iiiiiiiiiiiimiiiiiitiimiiiimuimiiimiiii

Phone Ganai 1678
Notary Public

JUSTIN MACKIEWICZ
Real Estate

Loans, Insurance & Foreign 
Exchange

2342 South Leavitt Street 
Chicago, III.

Siunčiu Pinigus į Lietuvų 
pagal dienos kursų.

-8

PRANEŠIMAS.
Siunčiame piningus Lie

tuvon, pri siuntimas užtik
rintas.
Inšuruojame nuo ugnies, 

namus, rakandus ir auto
mobilius.
Parduodame namus, sko

liname piningus.
Evaldas & Pupauskas 

840 W. 33rd St.
Yards 2790

PETER A. MILLER
Lietuvis Laikrodininkas

«-

Iš BRIOHTON PARK.

Gruodžio 3 d. Saldž. Širdies 
V. Jėzaus draugija laikė prieš
metinį susirinkimų. Narių su
sirinko neperdaugiansiai, tur
but, dėl to, kad tų dienų Me- 
Kinley Parko svetainėje buvo 
prakalbos apie Lietuvų.

Iš svarbesnių nutarimų ver
ta paminėti, kad Lietuvos gy
nimo reikalams vienbalsiai 
nutarta iš iždo paaukoti $25 
ir, padarius rinkliavų, nariai 
sudėjo $26. Aukojo sekantieji:

J. Bučinskis $5.00.

■AbiAi

Prirenka akinius. Taisau laikrod- 
žius.Užlaikau geriaus. Edison Pho 
nografus ir rekordus. Taip pat lai
kau laikrodžus, deimontus ir graz
nas. Kainos prieinamos darbas 
atsakantis.

2128 West 22nd Street 
Chicago, UI.

L
-ė.. • ___ —

Lietuviai Amerikiečiai
Jei Norite rasti saugumą savo sunkiai uždirbtiems 

dolieriams.

Siunsti pinigus į Lietuvą.

Investyti pinigus kad jie uždirbtu didesni 
nuošimti.

Ateikite Čia
Saugumą ir užtikrinimą rasite šiame Banke.

MusM.Tur.as $2,725,000.00
Dabar yra laikas nesugadinus nuošimčio perkelti

savo pinigus Į ŠIA DIDŽIAUSIA ir tvirčiausia Lietuvių Valstyjine 
Ranka. PRIDUOKITE SAVO BANKYNE KNYGUTĖ bile kupos 
Chicagos arba kito miesto bankos, kuri jus neužganėdina arba nėra 
jums paranki — mes sukolektuosime ir perkelsime visus pinigus su 
nuošimčiais j šių

=

UNIVERSAL STATE BANK
>

Čia jusu pinigai bus saugoje vietoje, nes tų saugumą užtikrina 
Suv. Vai. Valdžia, kuri ir-gi dali savo pinigu laiko šiame banke su 
tūkstančiais Chicagos ir kitu miestu lietuviu. VISI LIETUVIAI J 
LIETIVIV VALSTYJINE RANKA — lai būna musų obalsiu. REM
KIME PATYS SAVE O NE SVETIMTAUČIUS.

čia padėtus pinigus galima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo 
su 3-ėių nuošimčiu.

Musų bankas yra atdaras visa diena Utarninkais ir Subatomis j 
iki 8:30 vai. vakare, o kitomis dienomis iki 5. vai. po pietų.
Dabar siunčiami pinigai per musu banką pristatomi Lietuvon 5

J 25 dienas Pristatima Gvarantuojame.

Parduodame laivakortes, Draftus, ir “Gašli” Markes, pagal die- =
S nos Kursą. Iš kitų miestu prisiųstus dolierius pasiųsime Lietuvon “- 3Auksinais. J

BANKOS VALDYBA:
2 Joseph J. Elias, Presldent, Joseph J. Krasovvski, Vice-Pres.,

Wm. M. Antonisen, Vlcc-Pres., S. V. Valaneliauskas, Ass’t. -
& Cashier. į Cashicr.

Į UNIVERSAL STATE BANK
I 3252 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL.
riiiuiiimiiiNiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniin

DIDELIS KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS.
Žiedai, I.aikrodėlci. Retcželci, Špilkos, grino aukso ir paauksoti 

daiktai. Ivory setai. Auksines plunksnos, visokie daiktai tinkami 
prezentams gaunami pas mus už pamažinta kaina. Atvirutės su 
Lietuviškais parašais ir šilkais išsiūtos, ir Jvairjos knygos. Geras 
pasirinkimas tikru Colnmbia G ra malonu, taip-gi ir tikru Bruns- 
vvick mašinų, katros išduoda stebėtinai aišku ir garsu, tikrai na- 
turališka baisa.

36 tukstančal rekomu Įvairiose kalbose.
Lietuviški rekordai tinkami dėl švenčia.

4415 'Pemenelis, Pavasarlje. Indainavo M. Petrauskas.
4474 MielaSlrdystė, Vai Verčia Laužo.
236# Lietuva Tėvynė Musų, Tikiai Nemunėlis Teka.
2357 Birutė. Kur Bangoja Nemunėlis.
2392 Sveiki Brolel Dainininkai. Ko Liūdėt Svetelėj.
379# Eisiu Mamel Pasakysiu, Bernužell Nesvotlok.

Komiški Rekordai ( '
4795 Liūdnas Gyvenimas. Otelije.
4 536 Jaunavedžio Pasiskundimas. Pas Tardytoja.
4575 Gyrtuokllo Metavonė. Pasakos Stebuklai.
4287 Jonas Smlkls. Maušo Kelionė.
2343 Ant Vienos Galvos.
1248 Velnias Ne Boba 2 dalis.
4180 Medžiotojai 2 dalis.

Giesmės Dainos.
1246 Giesme J Panelė švenčiausia Avė. Marija.
1247 O Kur Buyai Dėduk Mano.
8191 Ant Mariu Krantelio. Saulutė Tekėjo.
3625 Miškas uita Sudiev Lietuva. M. Karužutė.
4273 Padainioslu gražia Daina. Butėnas,
3190 Tris Bernelet. Vakarienė Daina.
3244 Skambančios Stygos. Tu Mano Motinėlė. iz

Karalėnės Anlolu Choras.
8188 Ant Kalno Karklai 8iubavo. AS Pasėjau rūta.
3242 Oželis. Mes Padalniuosime.
8313 Sukruskinie Brolej. Eina GarsaA Nud Rubežlaus.
1170 Kur Bakūžė Samanota. Brandunenė.

Aokei.
2397 Klumpakojis., Koketka.
8314 Dėdukas Polka. Saldžios Lupos Valcas.
23S9 Nemuno Vilnis Valcas. Sudiev Mazurka. ,
2652 Raseinių Polka. Kazokas.
4636 Pavasario Dalnlos. Pąkol Jaunas tol Linkimas.
4363 Kas Subatos Va k ar a. Jau Saulutė Leidžias.
4181 Pilviškių Valcas. Atvllo Ežero Bangos.
2002 Krokovlakas.
2417 Padeapanas.
2998 Venecijos Menulis. Boloboo. #
2883 Afghanestanas. Mahomatas.
4796.Nedėlios Rytas. Del Musų Jaunimo.

Tavoms pnsiunčiame visur už prisliuitlmo nieko neroknojame. 
Kiekvienas pirkdamas pas mus aplalkys gražu kalcmlorlu.

JUOZAS F. BUDRIK
3343 So Halsted Street, i Illinois.

Telefonas Boulevsrd 8i«7
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C. S. P. S. Svetainėje,
1126 W. ISth St., Netoli Racine Avė. Ji 

Pradžia 7 valandą vakareLIET. VYČIŲ CHICAGOS APSKRIČIO
Nedelioj, Gruodžio-Dec. 26 d., 1920 m

/ yčiai ir visa jaunuomenė! Nepraleiskite šio vakaro, nes labai bus m< 
programas. Išpildys L. Vyčių Ch. Apskr. Choras po vadovyste p. / 
o. ro programa grieš puiki orkestrą iki vėlumai.

Kviečia L. Vyčių Chicagos Apsl

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllltb■M M
Phone Boulevard 401

| Ashland Jewelry Music Store .
5 —• -r. Specijales Columbia E 2 Grafa- :
E Įiafl^įįjįįįįį^ nola su rekordų $126.50. Specijale C 2 Ė 

Įw Grafonola su 12 rekordų $56.50. :
S Cash ar ant išmokesčio. Naujausi lietu- E
= frail «<> viski rekordai. S

GERA PROGA Jusu Vaiku Laim
Prigulės nuo gero pavyzdžio tėvu Genausis pavyzdis pinigus taupra 

tariant vaikams taupmti Kalėdiniame skyriuje.

Pirmutine Didž. Lietuvių Valstijine Banka Ame

Sutaupinti pinigus sekančiu budu yra 4 kliasos,

Lietuvos Skolinimo ir Taupinimo 
Bendrove

Šeras galite išmokėti ir gauti savo pinigus virš 3 me
tų, suvirs 6 metų ir 12 metų. Teipogi yra šėrai $100 
ant 4% nuošimti. Susirinkimai atsibuna kas Utar- 
ninka, 8:00 vai. vakare Bažnytinėj svetainėj 46'tęs 
ir Wood gatvių. Skolinam pinigus ant pirmo mortgage. 
Bendrovės Kapitalas Suvirs $245,000.00.

j. Yta * — Dideliame pasirinkime a ūks i-
E a | '—v" niai laikrodžiai, dcimontai, žle-

. . dal ir kiti auksinai dalykai. T~~~^^^gigBjBa|

4537 So. Ashland Avenue =

ir LeavittKALĖDINĖS DOVANOS
Visuomet turėk omenyje, kad musų nauja krautuvė pri
pildyta puikiausių deimantinių žiedų, auksinių ir paauk
suotų laikrodėlių, karolių ir šiaip auksinių papuošalų.

Galėsite pasirinkti tą ko Tamsta geidi dėl savo gerbia
mųjų draugų ir mylimųjų. Turime gramafonu, rekordų, 
rožančių, kryželių ir kitų religijinių dalykų.

Jei Tamsta reikalauji gero tavoro ir ge- 
ro patarnavimo, tai atsilankyk pas mus. 

Linksmiausių Kalėdų Visiems.
(( r/ B J- WENCKUS

" Si LAIKRODININKAS

3327 So. Halsted St., Chicago, III.

Kapitalas ir 
perviršis

Turtą
Daugi;

$1.800,01

Dovanos Kalėdoms!
Visu miestu Lietuviai gali taupinti savo pinigus šiame banke pri^iuncian' 

dcheriais čekį arba money order. Pilna savo paraša ir antraša. /
Nepamirškite gerbiamieje kostumerėj, kad mano 

krautuvėj galima gauti visokių relygijinių dalykų už 
labai prieinama kaina. Taipgi paveikslų rankom pieštų 
ant drobes, kurie butų labai puiki dovana — Kalėdoms 
savo mylimiems. , VALANDOS? Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po piet, Utarninkais i: 

Subatoms iki 8:30 vakare.

Geriausia vieta pirkti Kalėdoms Dovanas, tai pas Alex R. 
Junievicz. Auksinių ir paauksuotų Laikrodėlių, Deimantų ir 
Auksinių, Žiedų, Špilkų, Kolonikų, Bronzalėtų, Auksinių Rašo
mų Plunksnų, Sidabrinių šaukštų. Užtikrintos kainos numuš
tos nuo kiekvieno pirkinio.

Vienu Laivu iš Liepoįaus į New Yorką
Piningus;

Perkant visus savo RAKAN
DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VTCTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir t.t. pas

Jau atsidarė taip ilgai laukiamas tiesioginis kelias iš Liepojaus (Libavos) į New Yorką.

Laivakortės (Šifkortės) Kainuoja $145.00
Mes parduodame laivakortes (šifkortės) BE PERSĖDIMO iš Libavos j Ameriką.
Iki šiol žmonės be patyrimo turėdavo daug neparankumų, bet dabąr Kompanija įsteigė 
savo skyrius KAUNE ir LIEPOJUJ, Tas daug pagelbės išgavimui ir užvizavimui 
pasportų kelionei į Ameriką.
Žmonės kurie pirko laivakortes (šifkortės) per mus jau daug iš tų pasažierių yra at
važiavusių. Nėra abejonės,kad dabar galima bus atvažiuot greičiau.

ALEX R. JUNIEVICZ, 
3317 So. Halsted Stleet 

Priešais 33-čio Place

Didelis Kalėdinis
PASIRINKIMAS1549-51-53 W. Chicago, Avė 

arti Ashland Avė.
Cash ar ant Išmokesščin.

Laikrodžiai, lnikrodelėj, žiedai deimantai Ir kitokie dajktaį 
parduodame nebrangiau kaip ir kitur už tavora užtikriname. Tai
some laikrodžius ir laikrodėlius, dirbame žiedus ir draugijoms 
ženklelius už prieinamos prekes.

CHARLES K. KINDERIS 
Laikrodininkas

4612 .South Asliland Avė. Telefonas Boulevard 3386

Parūpiname

Notariškus

Raštus

Parandavojame
Baksus $2.50 

Metams
Telefonas Monroe 2500

Krautuve atdara Seredomis Ir
Petnyčiomia iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare.SIMPLOi UNIVERSAt

PIRMA LIETUVIŠKA HOMEOPATHIC VAISTINY- 
ČIA SUVIENYTOSE VALSTIJOSE.

šie vaistai yra priimti garsingiausių homeopathle gydytojų S. V. 
ir Europoj.

Musų Tonsilitls Tabletal 111 yra ypačiai rekomenduojamos dėl 
didelių arba folecular tonsilitls —• galima jas duoti ir vaikams, 
greitas palengvinimas yra užtikrintas.

Sis vaistas yra nepavojingas Ir turėtų rastis kiekvienuose namuose 
visuomet.

Greita? palengvinimas, Užtikrintas.
Tie kurie gyvenate toliau nuo musų vaistinyčios, galite vaistus 

gauti per Parcel-Post, kaina 75 centai. Pamėginkite musų Reuma- 
tism Tabletaa 110, dauguma daktarų' esą Sias tabletas išmėginę 
Ir daug ant Jų pasitiki: Adresas:

SOUTHPORT PHARMACY 
1341 Irving Park Blvd.

Z. L. I.ukaiiskns Telefonas Lake View 670

A. PETRATIS ir S. L. FABIONAS Vedėjai 

809 West 35-th St., (prie Halsted) Chicago, III
Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakare.
Vakarais: Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis nuo 9 vai. išryto iki 3 po pietų..

SVEIKATOSKUR
SEKRETAS

Sveiki kūdikiai yra linksmi kūdikiai
Apsaugok savo kūdikio sveikatą laikant visuomet po ranka nuo vidurių 

užkietėjimo, traukymo, dieglių, viduriavimo bfltelį

Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA D1D2IAUSTA. LIE
TUVIŠKA VAISTIMYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, pagal 
Europos metodų, nuo visokių ligų.

Mes turimo tų sekretų kuriilom PERGALIME visokias ligas. Tą sek
retų sužinosite kaip vartosite MUSU VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI 
vaistai PASEKMINGAI GYDO.

Visuose gerose APTIEKOHE visoj Amerikoj galima gauti Šias musų 
lliekarstas:
I Kalniam Hltcrl dėl vidurinių ligų.

Rcgulatoriiis dėl moterių.
Krnnjn Valytojas kurie pats užvardijimas IfciiSklna reikalingumų
Halutaro Lluimentas dėl visokiu kaulų skaudėjimo ir kitokių skausmų
Trajanka Kas-gl dar Jot nokino? Tos garsingos namų gyduolės.
Reikalaukite musų surafto vaistų ir žolių—siunčiame už dykų.

SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY 
1707 So. Halsted St., TeL Canal 6417 Chicaųo

iimiimimniiimimiiiiiimiiimiiiiiiiimiimiiimmimiiiiiiiimmiiimiimii

Lietuvos Vyčių Paskolos ir Taupymo Bendrovės.

Nauja Serija numeris 23-čias tik prasidėjo.

Susirinkimai yra laikoma kas Panedėli nuo 7:30 vai. 
vakare iki 9:00 vai. vakare, Šv. Jurgio Parap. svetainė 
prie 32 PI. ir Auburn Avė. ,

BAMBINO

■ Jie, veikia greitai, maloniai ir pasekmingai! Vaikai myli jj! Jie prašo jo 
Igi.iiis Gaunamas vieose vaistipyčiCįse arba tiesiai ii labaratorijos.

i Reikalauk pokelio su Bambino lėlės paveikslu.Į Kaina 50c. buteli*. Užsakant nuo iidirbėjų 60c. su parsiuntimu.
AD mrrER & CO., Bttk Terminai BUg. Na. 5, BfcOOKLYN, N. Y.

•Jurgis Žakas Pirm, 
®Ot W. S3rd St.

Antanus Ovnrlingas. ItaSt. 
3201 Anhnrn Avė.

V. W. Rutkauskas. Adv. 
812 W. 3Srd St.

PIRKIT F KAM TAUPYMO MfNKLELIUS (W. Si 8)



\ DRAUGAS

Geležiniam
Vilkui-—.CICERO, ILL giausių metų ' pasekmingai 

darbuoties Kristaus vynyne.
V. J. Beisogalietis.

Kada kankinies dėl galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sll- 
nsta skaitant, Bluvant ar tolyn 
tiurint — tai reiškia. Jos pri
valote kreipties 1 manę klausti 
patarimo dol jūsų akių; mano 
20 metų pntyrimas sutelks 
jums gertausj patarnavimų. giel 
Aldų, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma spectjallsto,

W.- F. MONCRVFF, U. D.

JOHN J. SMETANA,
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Avė., Chicago. 
kertė 18toa gatvės; 3-filos lubos 

Kambaris 14-15-16-17 
VirSul PLATT’S aptiekos 

Tėmyklte mano parašų. 
Valandos; Nuo 10 ryto iki V 
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto lkl 
12 d.

Įbadieny, Gruodžio 19 d., 
Ii., per sumų (10:30 ryte) 
Ritano bažnyčioje bus ne
itos iškilmės. Gerb. kun. 
artinkus laikys pirmas šv. 
s (prŲirieijų). 
kūgi jos, žadančios daly- 
į “in corpore,” prašomos 
rakti parap. svetainėn 10 
idų ryte. J. •

CICERO, ILL
Lenkų gaujos vadovaujamos Zeligowskio įsiveržė 

Vilniun ir nori užgrobti visų Lietuvų. Geležinis Vilkas 
ir kiti kovotojai užstojo jiems kelių. Mes privalomo 
jiems padėti. Todėl visi VcGiviai vyrai, moterys ir mer
ginos ateikite koncertam Atlikite savo pareigą.

Kviečia Rengimo Koncerto Komisija.

rengia
Tautos Fondo 59-to skyr. ir L. 

R. Kryžiaus ‘priesmetinis susirin
kimas yra saukiamas sekmadieny, 
Gruodžio 19 d., 4 vai. po pietų, Šv. 
Antano parap. mok. kambaryje.

Visi nariai ir kolonijos darbuo
tojai kviečiami koskaitlingiausiai 
pribūti į fiį susirinkimų, nes turime 
daug svarstymui svarbių ir neati
dėtinų reikalų. Taip-gi šiame su
sirinkime bus renkama valdybos 
ateinantiems metams.

Tat, kam rupi dabartinis Lietu
vos padėjimas ir kas trokšta pasi
darbuoti Lietuvos gerovei šioj ko- 
lonijoj, prašomi atsilankyti.

T. F. ir L C. Kr. Valdybos.

BENDRAS LIETUVOS GYNIMO KOMITETAS

Ned., Gruodžio 19,1920
Vietos rezervuotos. Tikietus galima gauti dabar šio 

se vietose:Aryan Grotto Temple Svetainėj
741 So. Wabash Avė. ir 8th St.

Muzikali programą išpildys Beethoveno Konservatori 

- ja, vadovaujama A. Pociaus.

WASHINGTON, WIS

Universal State Banke, 3252 So. Halsted St 
“Naujienų” ofise, 1739 So. Halsted St.,
A. Kareiva, 4537 So. Wood St.,
J. J. Elias, 4600 So. Wood St.,
P. P. Baltutis, 901 W. 33rd St..
J. Zolp & Barkus, 4601 So. Marsbfield Avė.

M s mus nedaug Lietuvių 
nH\<ma, bet l’adekos dieno 
HM> Lapkričio pasidarė gė- 
llBvisain miestui. Vienas lae
■PL,saliuninkas, arba tiesiai 
lakant jo pati,' išdavė savo 
asmeninį kambarį paleistuvai- 
li dviem porom dienos laiku. 
Ifarp tų buvo viena Lietuvė 16 
'metų. Kad daugiau pinigų ga-. 
Vus už tų bjaurų darbų saliu- 
ninkė viešai visiems parodė 
paleistuvių suplėšytus ir su
terštus skarmalus. Po to gir
tos prasiradėlės svyruodamos 
ėjo gatve. Prasiradėlės tėvai 
fcinna to žinodavo, kad šokda- 
■o su Vokietukais po saliunus 
■' bučiuodavosi. Tėvai didžia- 
■osi tuoini, kad duktė patinka 
Rreiimtauėiains. Jos dora jie- 
■vieni nerūpėjo. Dukteriai iš- 
Hus iš saliuno ten atėjo jos 
■vas, motina ir brolis. .Jie ra- 
■> saliuninkę beplaikstant mi
ntuosius skarmalus. Lietu- 
' virai, žiūrėkime, kad tokių kaip 
aprašytieji - nebūtų musų tar
pe. Baisi mergšės kaltė, bet 
saliuninko ir saliuninkės di
desnė. Portvašinis.

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
STel. Canal 257 £

PRADŽIA 8:15 VAL. VAKARE| DR. C. K. KLIAUGA Į
LIETUVIS DENTISTAS 

z: 1821 So. Halsted St., Chicago, III.E
Kampas 18th St.

ŽĘValand.: 9—12 rytų,. Ir 2—9 vak.5
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

CICERO, ILL

Sekmadifeny, Gruodžio 19 d., 
Mot, Sąjungos vietinė kp. rengia 
vakarėlį, kuris susidės iš prakal
bti ir kitų pamarginįmų. Vakaran 
kviečiamos, daugiausia, moterys, 
nes bus aiškinama apie Mot. Są
jungos organizaciją, nurodoma 
prie ko mes turime siekti ir kokią 
naudą moterys atneša pasauliui. 
Žodžiu sakant, prakalbose paaiš
kės daug mums nežinomų dalykų. 
Vakaras prasidės lygiai 7:30 vai. 
bažnytinėje svet. Nepraleiskite 
progos. M. S. 2-ros kp. rast.

lĮiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiniiiiiifiiiE . _ t t

I Pinigai, Laivakortes Lietuvon/
| SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI

NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ.

T61. Drover 7042

! Dr. C. Z. Vezellns
Lietuvis dentistas 

'Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak. 
Į Seredomls nuo 4 llfc 9 vakare 
[ 4712 SO. ASHLAND AVENUE

arti 47-toe Gatvės

Phone Cicero 596 3

LIETUVIS DENTISTAS 
4847 W. 14th Street Cor. 49th Avc. 

Cicero, III.
Vai. 9 Išryto iki 9 vak. Išimant 
Nedėlias Ir Seredas. Esame registruoti Lietu

vos Atstovybės Washing- 
tone.

Parduodame laivakortes 
į Lietuvų ir iš Lietuvos.

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

įdėtu vis Gydytojas, Chirurgas Ir 
Akušeras.

3203 S. Halsted St. Chicago. 
Valandos; 10—12 iš ryto 1—I Ir 
6—8 vakare Ned. 10—lt ifi ryto.

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

-s Palengvina visų aklų

priežastimi , ekauclė-

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

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
Telefonas Drover 9fie0.

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

Padarome legališkus do
kumentus, dovernastis, 
įgaliojimo aktus.

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas

PAUL P. BALTUTIS and CO.
901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicagd^Ill1900 S. Halsted Str.

Tel Canal 2118
Valandoj 10 ryto Iki S vakfcr* 

Gyveni mn s 
2811 W. 83rd Str.

- TeL Prospeet >464.

Tel. Harrison 6688
DR. L. C. BORLAND

200 S. State Str. Kamp. Adams 
Valand.: 1 lkl 4 po piet. Nedel. 10 
vai. iki 12 dieną,.

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

I’hone Canal 257
VISIEMS MUSŲ DRAULISLE, H.L.

Mes turime ^dideliame pasirinkime, daL 
mantų, laikrodžių ir kitokių graznų. Mes 
parduodame už žemesnę kainą užtat, kad 
mes perkame dideliuose lotuose. Antra, 
kad mes importuojame (deimantus) iš Bu- 
ropos, užtat mes ir parduodame pigiau ne- 

k°kia kita krautuvė Chicagoj.
: •/. jjggĮ Ylja Mes taip-pat turime Pilna-^^_^^^^^_

1110 pasirinkime < 'oiiinibia
i///iH Talkins Mašinų ir Rekordų.

_Mus'l mašinų kainos nuo RrĮ ’įaMky!
Dabar tai geriausia proga 

Linksmų Kalėdų ir Nauju Midų. H
Hankan Jewelry & Graphophone Co., Ine. MllĮjĮHSB 
2209 West 22nd Street, Arti Leavitt
Mes pritaikome akinius. Turime Columhia Grapha- * V.

nolas ir Rekordus. Telefonas Canal 5478. I v

S. D. LACHAWICZ
METUVYS GRABORIŪS 

Patarnauju laidotuvėse kopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.
2314 W. 2Srd Place Chicago. IU. 

Tel. Canal 219»

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgas

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

po piet. C iki 9 vakare.

Gruodžio 5 d., 7:30 vai. va
kare Šv. Prokopo seminarijos 
salėj buvo dijakono Martin- 
kaus išleistuvės.

Programa pradėta Slova
kų himnu, nes vienas ir iš jųjų 
tarpo užbaigė dvasios semina
rijų. Paskui buvo kalbos, mu
zika, dainos.

Vakaro vedėjuin buvo slova
kas J. Lacli, vienas gabiausiij 
seminaristų. Jis pirmiausia 
perstatė kalbėti gerai ehieagie- 
čiams pažįstamų klierikų J. 
Skrypko, kuris pirma kalbėjo 
angliškai, paskui lietuviškai. 
Aut galo keletu išsireiškimų 
pasakė Slovakų kalboje. Kl. J. 

,, Sikrypko kalba ilgai liks at- 
-ąiįnty kaip dijak. Martinkads, 

" taip ir visų seminaristų.
Paskui kalbėjo dijakonas 

Slavokas M. Bue. Po to pra- 
, bilo dijakonas A. C. Marti li

kus. Jo kalba žavėte žavėjo 
seminaristus. Ašaros visiems 
rodėsi akyse, kuomet pasakė, 
kad paskutinį vakarų bunu su 
jumis.

Dijakonas A. C. Martinkus 
buvo šios seminarijos klerikų 
perdėtiniu ir visi klerikai sejcė 
jo pavyzdžius.

Paskui kalbėjo muzikos prof. 
kun. , Francis, Benediktinas 
vienuolis. Jis linkėjo diako
nams geriausios kloties, ilgų 
metų darbuoties Dievo garbei 
ir savo tėvynės naudai. Dėko
jo kl. A. C. Martinkui • už 
gražių tvarkų esant perdėti
niu. Su šiuo vakaru klerikų 
perdėtiniu paskyrė kl. J. 
Skrypkų.

Reikia pažymėti, kad šioje 
seminarijoj klerikai, taipogi ir 
kolegijos studentui myli Lie- 

. tuvių kalbų, ypač lietuviškas 
dainas. Tai pavyzd i s Lietu- 
viams moksleiviams, kurie gė
disi savos kalbos.

& Linkime • kl. Martinkui ii-

J. P. WAITCHES 
LAWYEKPhone Seeley 7439 l

DR. I. M. FEINBERG
Gydo specialiai visokias vyrų li'i 

moterų lytiškas ligas.
2401 Madlson St., kampas Wes- i 

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

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

Nedėllomls 11 iki 1.
1509 8. Ashland Avė. Chicago, Hl. 

Phone Yards 1053

LEVESKIOS.MOKYKLA
IR PREKYBOS Del SuafgUiiiĮ
MOKINA: Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar Sehool, High Sehool Ir 
Prekybos dalykų taip-gi prirengia 
prie kvotimu J visas augštesniasias 
mokyklas. Dienomis: Nuo 9:00 ryto 
iki 4 p. p. Vakarais nuo 7:30 iki 
9:30.
1747 So. Halsted St. (arti 18tos gat.)

Illinojaus Farmų Ieškotojams. 
Gražia Vieta.

90 akrų žemės farma; 70 akrų 
dirbamos žemės; 20 akrų ganyklos 
su mišku ir gražus upelis bėga; 
budinkai gražus. 7 kambarių na
mas, bamė, jaunas, gražus sodne
lis. Šita farma turi būti parduota 
arba išmainyta ant Chicagos pro- 
pertės.

Illinojaus Farma 115 Akrų
5 kambarių namas. Grūdinė 10x 

1G pėdų; barnė 20x40 pėdų, 2 šu
liniai gražus šaltinis. Puiki vieta. 

Illinojaus Farma
280 akrų žemės, visa išdirbta; 6 

kambarių namas, 2 barnėe 40x40 
ir 60x75 pėdų, 10x10 kiaulinyčia, 
kornų hauza, 1 smoke house ir ki
ti maži budinkai.

Illinojaus Farma 67 Akrų
50 akrų dirbamos, 17 akrų ga

nyklos, 4 kambarių namas, barnė 
45x50 pėdų, kornų hauza, vištiny- 
čia, 2 melnyčios, aptverta gera 
tvora. Puiki vieta.

Illinojaus Farma
160 akrų žemės, 140 dirbamos, 

11 akrų ganyklos, 9 akrai miško; 
4 kambarių namas, 2-barnės 40x46 
ir 30x30, 1 kiaulinyčia, kornų san
de, 4 šuliniai, tvoros aptvertos.

AMERIKOS LIETUVIŲ
O Tel. Canal 8222 &
f DR. C. K. CHERRYS 1

Lietuvis Dentistas
©2201 Wcst 22-nd & So. Leavitt Sts. V
A Chicago. A
©Valandos 9:30 A. M. to 12 N.4 
X 1:00 P. M. to 8:00 P. M. į

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystėa, ste
nografijos, typevrrlting, plrklybos tei
sių, Sur. Valst,istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, polltiklnės ekono
mijos, pliietystės, dalllarafiystėa.

Mokinimo, valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pistų; vakarais nne I 
Iki 10 vai. ’
3106 So. Halsted St., Chicago,

PRANEŠIMAS
Dr. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas j 
Perkelia ofisą J People Teatrą 

1818 W. 47th St. Ttel. Boul. 180 1 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 , 

vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.
Res. 2914 W. 4Srd Street

Nuo ryto iki piet. ’
Te!. McKinley 288

Pradekite Naujus Metus gerai pa
dedant savo pinigus į šią stiprią 
Valstijinę Banką.
Jeigu nori perkelti savo account’ą, atnešk 

savo knygutę mums. Mes viską padarysime, 
ir gausi savo nuošimtį.

Pinigai siunčiami į Lietuvą 
ir visas dalis pasaulio. 

Laivakortes ant 
visų linijų.

Didžiausia Banka Šioj Apygardoj.

Central M anufacturing 
District Bank

; 1112 We»t 35th Street
Turtas virš $6,000,000 .00

A STATE BANK 1
Atdara Panedėlio, Sorodoa ii Subatos vakarai®. Jį

LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofliaa Ir Gyveni ta o vieta 
8252 South Halsted Street 

Ant virtau! Universal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 lkl 9 vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 4. 
Telefoną. Varge MM4

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

Taip-gi turime 400 visokių far
mų didelių ir mažų. Parduodami 
ant lengvų išmokėjimų arba iš
mainome ant miesto namų. Far
mos randasi valstijose Illinois ir 
Indiana.

Norintieji pirkti geras farmas 
utvažiuokite.

FIRST NATIONAL 
REALTY OO.,

736 W. 35th St., Chicago, IU.
Taip-gi priimame Liberty Bo

nus kaipo pirmą mokestį.i. !■■■■ ■n""'* »i - »<■!■ j'inii ij. ■■■■■■■»>■■

LIETUVOS NAUDAI

Draugystės Aušros Vartų Š. P. M. Moterių ir Merginų

Nedelioj, Gruodžio-Dec. 19, 1920
AUŠROS VARTŲ PARAP. SVETAINĖJE,

2323 W. 23rd Place 
PRADŽIA 6:00 VAL. VAKARĖ.

REIKALAI JU VIENO AR DVIEJV 
LIETI VTV VYRV. . 

Kurie sAvn atliekame laike norėtų
pramokti gero hlvnio. Gali uždirbti 
iiki 960 Ir daugiau I savaitę moki
nau lies. kis imiAmIIiiIn darbas uektiu- 
dis J linų dabartinio ufcdėmimo.

AtMiMiukite nuo 9:00 vai. Išryto iki 
9:OO VitL inkare.

Ih'iknlaiikite Mnl<w Manaiertaua 
) MR. JONELIS,

Room 848 First National Bank Bldg.. 
I 88 W. Monroe Street.

Vlrfiinlnėtii vakarienė yru rengiama au labai IMTINIU PROGRA
MŲ, taip, kad dalyvuvunie.lt Joje aveliai atmintinai minės.

Tųdel yra labai pageidaujama, jog ir jus Joje dalyvautiimėt, o 
mes moterys pilnai uittlkrtnume, kad Jus busite užganėdinti.

Visas vakarienes pelnas skiriamas Lietuvos Gynimo Reikalams. 
Kviečia ftlrdtngul visus utsilankytl J šią vakarienę

RENGIMO KOMITETAM.

dalyvuvunie.lt


DRAUGAS

K. FEDERACIJOS CHICAGOS

Svetainėje, prie West 48th 
Honore gatvių

Pradžia 7 vai. vak Durys atsidarys 6 vai
. K. SABONIS 
(Baritonas)

P NIA L. SABONIENĖ --------------- .-----------------------------------
(Smuikininkė)

- • . • ''

Muzikalę programos dalį pildys p-nia Leokadija 
Saboniene, žymiausia Lietuvių artiste-smuikininke 
Art Unė Babickaitė, Dram. kursų vedeja Chicagoje 
ir p.K. Sabonis, vienas iš geriausių Amerikos Lietu
vių dainininkų.

Liet Vyčiu 4ta kp , vadovaujant artistui J. Balsiui 
vaizduos keturių veiksmų parašytą iš Lietuvos 

liaudies gyvenimo vaizdelį “SUGRĮŽO”.

DIDELĮ, SPALVUOTĄ LIETUVOS
RESPUBLIKOS ŽEMUPĮ DOVANA! 
GAUS VISI, KURIE TURI PIRKĘ ARBA 
PRIE KASOS LANGELIO PIRKS BILIE
TĄ Už $1.00.

PASAKYKITE APIE TA! IR SAVO
DRAUGAMS, KURIE DA NEŽINO.» *

(Plačiau apie tai žiūrėk vietinėse
ž hiose).

J. BALSIS 
(Artistas)

ICKAITĖ

pietų. Bus renkama valdyba 1921 
m. Už nepribjivįmą į susirinkimą 
bausmė kaip pažymėta įstatuose.

, Valdyba.

žaras. Šitas bazaras bus vie
nas iš didžiausių ir įdomiau
sių, todėl kviečiami nortlisi- 
diečiai skaitlingai jį atlanky
ti. Apart kitko tame bazare 
kiekvienas galės išbandyti sa
vo laimykį ant vištų, ančių, 
žąsų ir kitokių gyvulių.

Remdami šį bazarų, northsi- 
diečiai parems našlaičius ir 
prisidės prie greitesnio pasta
tymo jiems prieglaudos namo. 

Reng. Komitetas.

Akademijos Rėmėjų Draugijos 
• Narėms.

Šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų Draugijos susirinkimas 
įvyks sekmadieny, Gruodžio 19 d., 
1920 m., Šv. Kazimiero Vienuoly
ne, 2 vai. po pietų.

Visi skyriai malonėkite prisiųsti 
delegates, nes randasi svarstymui 
daug dalykų. Taip-pat skyriai, 
kurie dar nepardavėte ženkliukų, 
malonėkite juos sugrąžinti.

Valdyba.

S. L. R. K. A. 160 kp. priešme- 
tinis susirinkimas bus Gruodžio 19 
d., 1920 m., N. P. Šv. P. M. svąt. 

j Maloniai kviečiu kiekvieną narį 
i pribūti į tą susirinkimą 12 :30 vai. 
1 po pietų ir užsimokėti jųėnesines 
duokles, kad neliktumėt skolingi 
ant ateinančių metų. Išrinksim ir 
naują valdybą, t Prašomi atsivesti 
ir naujų narių.

R. -A., 160 kp. rašt.

CHICAGOJE
Dr-jos Lietuvos Gojus priešme- 

tinis susirinkimas įvyks penkta
dieny, Gruodžio 17 d., 1920 m., 
7:30 Vai. vak., D. Shemaičio svet., 
kampas 18-tos ir Union gatvių. 
Yra svarstymui daug reikalų. Bus 
rinkimas valdybos ateinantiems 
1921 metams. F. Anužū, rašt.

LiKlšROS ŠVENTES. mus, šaudo, karia kunigus, in
teligentus ir visus, kurie ne
moka “poniškai” kalbėti. No
rite žinoti., kokiose vietose 
narsi Lietuvos armija grumia 
si su Lenkų, Lietuvos dvari
ninkų vedamais, legijonais? 
Jei norite, tai domėkitės:

Sekmadieny, Gruodžio 19 d., 
School Hali salėje, kaip jau 
daugeliui žinoma, bus A. L. 
R. K. Federacijos Chicagos 
Apskričio vakaras. Kas jau tu
ri nusipirkęs arba tame pačia 
me vakare prie kasos langelio 
pirks bilietu už $1.00 kiekvie
nas gaus po tokį Lietuvos 
žemlapį.

Kas išanksto turi nusipir
kęs bilietų už 75c arba už 50c, 
o norės gauti žemlapį, tie prie 
kasos langelio turės primokė
ti: prie 75c bilieto 25c, o prie 
50c kitus 50c.

žemlapiai bus duodami tik
tai svetainėje. Komisija.

Manadienis. Gruodžio 20 d.
Įhas-
■padienis. Gruodžio 21 d 
Komas ap. Pirkite Kalėdų dovanas (Christmas PreSents) dabar 

musų krautuvė yra pripildyta naujausios mados tavo- 
rais. Kaipo Deimentų ir aukso žiedu gryno aukso-- įr 
paauksuoti laikrodėlų, lencugėlai, branzalietai, kolotii- 
ku, -špilkų ir visokiu sidabrinu dalykų.

Musų tavorai yra teisingai gvarnntuoti ir kaina pi
gesne kaip kitur.

Tautos Fondo 32-rq sk. ir L. 
Raud. Kr. Rėmėjų draugijas pries- 
metinis susirnkimas įvyks sekma
dieny, Gruodžio 19 d., 2 vai. po 
pietų, Šv. Jurgio mokyklos kam
baryje, ant 3-čių lubų.

Visi nariai esate kviečiami atei
ti tan susirinkiman. Bus renkama 
nauja valdyba 1921 m.

Valdyba.

INFERENCIJOS AUŠROS 
VARTŲ BAŽNYČIOJE.

ttnadienyje, Gruodžio 19 d 
> po sumai.
I). Kūno geidulių valdymas. 
Konferencijas laikys kun. Ph,- '

CHICAGOJE
Kalbės

1) Raymond Chapel, 816 W. Ilsi
St., Nedėlioję, Gruodžio 19 d.. 2 vai. 
po pietų. x

2) North Slde—I.luosybės Svetainė
je, 1822 Wabannia Avenue, Nedėlioję, 
Gruodžio 19 d., 7:80 vai. vakare.

P. K. BRUCHAS
3321 S. Halsted St. Chicago

KAITYKITE IR SAVO 
JRAUGAMS, PAŽĮSTA
MIEMS PASAKYKITE.

3) Town of I-nke—EIljoAlaus Sve
tainėje, 4600 So. Wood St., Pan«dėly- 
Je, Gruodžio 20 d., 7:30 vai. vakare.

4) U ėst Slde—Metdažlo Svetainėje, 
2?42-44 W. 23rd Place. VMrnlnke, 
Gruodžio 21 d., 7:80 vai. vakare.

ar puošia Jūsų 
lis spalvuotas Lie-' 
,pis. kuriame gali 
tik dideli ir dido 

i miestai, bet maži 
•arapijos ir net kai

^žinoti, kokį plo 
Hęmių turi okupa- 
HMosc vietose a)

S. L. R. K. A. 16 kp. priešine-į jg geimo jr renknmn nauja valdy- 
tims susirinkimas bua Gruodžio 19 bR 1921 m Valdyba.
d., Šv. Mykolo parapijos mokyk- ___________ ■
los kambaryje, tuojaus po pamal- šv. Dominiko dr-jos susirinki- 
dų. Nariai, priklausantieji Susi-, mai nebus šeštadieniai* Woodman 
vienijiman, nepamirškite - atsilan- svet., bet sekmadieniais Šv. Jurgio 
kyti, nca bus renkama valdyba parapijos mok. kamb. No. 1. Sn- 
1921 m. Į sirinkirnai bus kas 3 sekmadienį

Taip-gi prašomi užsimokėti už- Jdekvieno mėnesio, 
silikoną* duokle*. \ J Priešmetinia susiripkimas bus

. P. 8. Mureika, pirm. Gruodžio 19 d., 1920 m., 1 vai. po

G) Ttoselande—Brolių Strumilų Sve
tainėje, 168 E. 107th St.. Seredoje, 
Gruodžio 22 d., 7:80 vai. vakare.

Tėmytlna: A.os prakalbos bua vien 
tik Slandlonlnlams reikalams pašvęs
tos, kurias privalo užgirsti kiekvienas 
Lietuvis* Ir Lietuvė.—Įžanga 25c ypa- 
tal.

■ H DINEIS NQRTH SIDE

Sekmadieny, Gruodžio 19 d 
is Lab. Sąjungos kuopos ba > SKAUDĖJIMO

I


