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Bombarduojami Fiume 
Pakraščiai 

• • ' • • 

D'Annunzio Uždraudė Žmonėms 
Apleisti Miestą 

Bolševikai Gaminasi 
Sutraškinti Gruziją 

IŠ RYMO. 
Šventa-

S. VALSTIJOSE YRA 336, 
337 INDIJONAI. 

ITALŲ LAIVAI VEIKIA 
PRIEŠ FIUME. 

Susirėmimai ant sausžemio. 

Londonas, (Jr. 24. Depe-
šoje iš Rymo sakoma, kad d'-
Annunzio paske lbs proklia-
maciją, kurioje pranešęs, kad 
tarpe Fiume valdžios ir Itali
jos gyvuojanti karo padėtis. 
D'Annunzio aštriai uždraudęs 
gyventojams apleisti miestą 
be ypatingo reikalo ir leidimo. 

Be kitko, prokliamacijoje 
pasakyta, kad jei kas kai bo
siąs prieš d'Annunzio, toksai 
galės but sušaudytas. 

Italijos vyriausybės karuo-
menė pradėjo militarinį vei
kimą prieš d'AnnunznV spė
kas mieste Fiume ir apylin
kėse. 

Bombarduoja pakraščius. 

Daugel vietose pratiestos dyg
liuotų vielų tvoros. Pagaminti 
apkasai. 

Italijos armijos vadas gen. 
Caviglia ne juokomis apgulė 

i1 lakūno išsvajotą sostinę. 

NORIMA PANAIKINTI 
KAUKAZO RESPUBLIKĄ. 

Juodosios juros pakraščiai te
rorizme. 

Tiflisas, G r. 24. Rusijos 
bolševikų spėkos koncentruo
jamos Gruzijos parubežiais. 
Sakoma, bolševikai pradėsią 
kampaniją, prieš Gruzijos res
publiką su tikslu ją sutruš-
kinti ir visai panaikinti. 

kos 
dosios juros rytiniam uoste, 
ir miestan Gagri, toliaus į pie
tus, priešais Gruzijos rubežių 

Italijos karo laivai iižpuo-l 
lė militarinius darbus Fiume b u r i a i sugabenami į Kazak. 
pakraščiais ir tuos pakraščius 
bombardavo. 

D'Annunzio legįjoninkams 
nepavyko užimti perkaso, e i ) 
nanėio Dalmatijos pakraščiais. 

pietrytuose nuo Tifliso. Gi de
šimtoji bolševikų armija, ku
ri veikė išilgai Armėnijos ru-
bežiaua, sakoma, perėjusi tie
siog per Karaklius, - ir mar-

Rymaš, G r. 24. -
sis Tėvas Benediktas Penkio
liktasis nusprendė šįmet Ka
lėdomis t. v. piemenėlių Mi
šias laikyti vidunakčiu Sisti-
ue koplyčioje. Tas prieš Ka
lėdas vidunakčiu Mišių laiky
mas buvo panaikintas prie 
popežiaus Leono Tel ik tojo . 

Iš "Congregatio Sancti O-
fficii", vakar paskelbta nuo
sprendis, įsakantis kataliką 
vyskupams atkreiptį domos, į 
"Young Men's Cb risti a n A-
ssoeiation" (Jaunų Vyrų Kri
kščionių Sąjunga), kuri, nors 
skelbia absoliute minties lais
vę religijos klausimuose, bet 
savo narių mintyse skiepija 
indiferentizmą ir apostaziją 
atsinešime į Katalikų religiją. 
Nuosprendyje pareiškiama, 
kad ne visiems katalikams yra 
žinomi tos oragnizacijos sieki
mai. J i jaunime naikina tik
rąjį tikėjimą. 

Vyskupai prieš tos organi
zacijos pragaištingus darbus 
turi imties priemonių, sakoma 
nuosprendyj. Ir šešių mėnesių 
laikotarpiu tame klausime su* 
sinešti su Apaštalų Sostu. 

PRIEŠINASI ATMAINYTI 
SEVRES SUTARTĮ. 

Skaitlingos bolševiku - ***- iondonaa, Gr. 24. — Minis-
tos sutraukiamos Taupse, Juo t e r i s pirmininkas Lloyd Geor

ge kalbėdamas parlamente 
pranešė, jog jis nesutinkąs at
mainyti Sevres sutartį, kad 

viku karuomenė* P * t l l I * t u i š e i t i n a u d o n T u 
kams, gi nenaudon Graikams. 

GRAIKIJOS PASIUNTINYS 
S. VALSTIJOSE. 

> 

Italijos karuomenė atmušė le-
gijoninkus. Jų dalis paimta 
nelaisvėn. 

D'Annunzio, legijoninkai pa-
sprudę ir iš miestelio Žara. 

Yra kalbų, kad d'Annnnzio 
su savo legijonais manąs ap
leisti Fiume, persikraustyti 
kur-nors į Dalmatijos pakraš
čius ir tenai išskleisti, revo- r i a n t ^ k u r s b u v 0 n u o m o n ė s , 
liucijinį papartį su tikslu su
naikinti padarytą taiką Itali
jos su Jugoslavija. 

Toksai jo sumanymas te-

šuojanti ant Gruzijos respub
likos. 

Kampanija suvėlinta. 

Bolševikų karuomenė Išil
gai Azerbaidjano rubežių pie
navo šito mėnesio pradžioje 
pulti Gruziją. Bet puolimas 
neįvykintas Shiemann'ui, vie
tos bolševikų atstovui, patą 

Atėnai, U r. 24. — Graikų 
karaliaus ir vyriausybės pa
siuntiniu S. Valstijose paskir
tas Dr. Sicillianos, užrubeži-
ių ofiso politikos biuro virši
ninkas. 

NUSAKO APIE DIDELĮ. 
DEFICITĄ. 

kad laikas puolimui dar nebu
vęs pribrendęs. Rasi, ir 
šiandie dar bus rasta bent ko
kia priežastis sulaikyti puo-

čiaus vargiai gali pavykti. Kmą. 
Nes Italijos karo laivai stip- j Nepriklausoma Gruzija iki 
riai apsaugoja visus pakraš- (šį0] buvo bolševikų pakenčia-
čius. Persikelantieji iš Fiu- ma prekybos žvilgsniu. Bolše-
me legijonai tad gali papulti 
nelaisvėn. 

- N 

Pirmieji susirėmimai. 

Pirmasis ant sausžemio su
sirėmimas įvykęs ties Jeleni, 

vi kai per Gruziją turi juostą 
žemės, išeinančios Batumo- uo-

[stan, Juodose jurose. Pef tą 
uostą bolševikai pasiunčia Eu
ropon ir apturi prekių. 

Tečiau iš Batumo pranešta, 
nž 10 mylių nuo Fiume. T e - , k a d t e n a i gyventojai pakėlę 
nai žuvę keli Italijos vyriau- sumišimus. Sukilęs ir Gruzi-
sybės kareiviai. 

D'Annunzio turįs 6,000 ka-
rupmenės, kelias lauko anuo
tas ir nedaugiausia kulkasvai-
džių. Savo žinyboje jis turi ir 
keletą karo laivų. 

Fiume atvienėtas. 

• 

Fiume miestas ir uostas at
vienėtas nuo viso pasaulio. 
Perkirti visokie susisiekimai 
r— telegrafai, telefonai ir gele
žinkeliai. Visi vieškeliai Ita
lijos kareivių apsaugojami. 

jos garnizonas. Po to tuojaus 
paskleista žinių, ka4 miestą 
malšinti siunčiama bolševikų 
karuomenė. Tuomet pakilusi 
pasiauba. Gyventojai puplėsi 
uostan prie laivų su tikslu pa
bėgti nuo atvykstančių bolše
vikų. 

Nežinia, kaip toji t pasiauba 
pasibaigusi ir ar pasibaigusi. 

Naujas nesmagumas talkinin
kams. 

Tad talkininkai turi naujų 

Washington, Gr. 24. — Pi-
nigyno sekretorius Houston 
vakar pranešė, kad už šituos 
metus vyriausybė turėsianti 
suvirs du milijardu dol. de
ficito. Kitais metais deficito 
busią pusantro milijardo. 

Tai jis pasakė senato finan
siniam komitetui, kurs taria
si apie bonusus buvusiems ka
reiviams. 

Houston sakė, kad šalies fi
nansų padėtis taip esanti blo
ga, kad pajamoms reikią suras 
ti naujų versmių, nepaisant 
kareiviams bonusų. 

nesmagumų. Turi jie Gruzijoje 
misijų ir savo atstovu. Prisi
eina greitai pagalvoti apie 
pasiuntimą laivų ir paimti sa
vuosius. 

Žibalo reikale sutarimas ne
senai padarytas bolševikinės 
Rusijos su Gruzija nepildo
mas ir iš to pakilęs komerci-
jinis krizis. 

Pačioj Gruzijoj yra maisto. 
Bet jo išveziojimas nepatvan-
kytas. Tad vietomis gyvento
jai neturi ko valgyti. Maistas 
didžiai brangus. 

Anot metinio raporto, jų skai
tlius didėja. 

• 

Green Bay, Wis., G r. 24. - * 
Anot Indijonų reikalų komįj 
sijonieriaus Cato Sells meti
nio raporto, šiandie Suv. Val
stijose gyvena 336,337 Indijo-
nai. Per praeituosius dešimtį 
metų jų skaitlius padidėjo 
31,387 žmonėmis. 

Oneida Indijonų rezervaci
joje, netoli čia, yra 2,657 gy
ventojai, anot raporto. Kitose 
čia aplinkinėse rezervacijose: 
Keshena School 5,023; Laona 
agentūroj 364; Winnebago 1,-
251; Menominee 1,760. 

Išviso WisconsLno valstijo
je Indijonų esama 10,319. Ta
me skaitliuje yra 1,955 kata
likai. Protestantų yra art i 
pusketvirto tūkstančio. Kiti— 
pagonys. 

Indi jonai Wisconsino valsti
joj valdą 589,111 akrų žemės. 

TUOJAMI 

New York, Gr. 24. — Gar
laiviu Imperator Rusijon de
portuojami 24 komunistai, ku
rie senai buvo suimti, bet pa-
liuosuoti po paranka. 

Šituo garlaiviu bus nuvežti 
Anglijon. Tęsti perkelti kitan 
Iaivan ir pasiųsti Rusijon. 

TALKININKAI RAGINAMI 
SUTRUŠKINTI RUSIJOS 

BOLŠEVIKUS. 

ŽINIOS IS LIETUVOS 

OLfiEVIKIZMAS — TAI 
PASAULIO PROBLEMA. 

Taip sako Vokiečių gen. 
Hoffmann. 

— 
Berlynas, G r. 24. — Gen. 

Hoffman, buvęs rytinės Vokie 
čių armijos štabo viršininkas, 
kurs svarbią rolę lošė žinomo
se Brest-Litovsko taikos tary
bose, pasikalbėjimuose pareiš
kė, jog boiševikizmas yra pa
saulio problema, kurią galima 
išrišti tik susitarus visoms 
viešpatijoms ir pasiuntus Ru
sijon stiprią armiją. 

Vadovaujant tokiam Persb-
ingui, Joffre, ar Focb'ui inter 
nacijonalė armija turėtų užim
ti Petrogradą, sako gen. Ho
ffmann, i r iš ten maršuoti ant 
Maskvos, tkuri būtinai kristų 

24 KOMUNISTAI DEPOR- p r į e š stiprią armiją. 

Kuomet butų užimta Mask
va, Leninas su Trotzky'u ir 
šimtais komisarų išdulkėtų į 
visas puses. Gen. Hoffmann 
užtikrina, kad Rusijos darbi
ninkai ir liaudis tuomet mie
lai apleistų tuos bolševikinius 
vadus ir pačioj Rusijoj butų 
įvesta pageidautina -tvarka; 

Hoffman sako, kad perdirb
ti bolševikizmo negalima. Ne
galima su bolševikais nei pre
kyba. Nes su tos pagelba jie 
skleistų visur savo propagan
dą. Iš Rusijos nieko negalima 
laukti. Nes bolševikai ten vi
suomet palaikys anarchiją. 

Hoffman Leniną palygina su 
nuodingomis dujomis. Nors 
Leninas su Trotzky'u, sako, 

DANAI TAIPPAT PRIEŠ 
LENKUS. 

Lenkai Danijoje daro batų 
rinkliavą. Danų laikraštis Ek-
strablated todėl rašo: 

" J e i mums reikia rinkti, tai 
juk mieliau tai daryti nelai
mingiems Lietuviams, kuriems 
grūmoja galingų, kariniai ge
rai nuginkluotų Lenkų pavo
jus. Bet ne, mes, kuriems dar 
nesenai grūmojo Prūsų smur
to ir neteisingumo pavojus, el
getaujame senų batų ne tam, 
kad remti tautą, kuriai grū
moja toks pat smurto ir netei
singumo pavojus, bet kad pade 
ti tos tautos priešininkui. 

" Kiekvienas senas batas, 
kuris patenka j Lenkiją, yra 
nusidėjimas mųsų tautiniam 
susipratimui. Ar tikrai galė
tų apie mus kalbėti, kad mes 
padedam Lenkams jų prūsiš
kame brutalingume prieš ma
žą, taikią tautą, kuri tik gry
nai del geografijos priežasčių 
ne Danija, bet Lietuva vadi
nasi? 

"Danų vyrai, moterys ir 
vaikai yra apgauti, kad rem
tų tikrai prūsišką imperijaliz-
mą jo prispaudimo siekiuos 

KOMUNISTAI NEMIEGA. 

MOTERYS — LEGALtS 
PRISIEKUSIOS TEISĖJOS 

Lansing, Mich., Gr. 24. — 
Michigano valstijos augšeiau-
sias teismas nusprendėj kad 
mote!rys pHietės lygiai vyrams 
yra legalės prisiekusios teisė
jos bile vienam teisme- Nes 
moterys turi lygias teises po
litikoje. 

ZELIGOWSKIO VALDŽIA 
Jfi MASONŲ. 

Iš Vilniaus rašoma: Yra pa
tikėtinų žinių, kad Zeligows-
kio valdžia susidaro iš maso
nų bendrovės narių. Visi fe-
deralistai valdžioje priklauso* 
prie masonų ložų. 

SUMAŽINA ARMIJAI IR 
LAIVYNUI IŠLAIDAS. 

Londonas, Gr. 24. — Minis-
terio pirmininko įsakymu iš
laidos 1921 metais Anglijos 
armijai i r karo laivynui su
mažinamos perpus tos sumos, 
kokią buvo norima skirti. 

UŽDARYTA STIKLŲ DIR 
BIMO ĮSTAIGA. 

Toledo, O., Gr. 24. — Ligi 
Vasario 1 d. Rossforde užda-

prieš mažą, taikią kaimynę' ryta Edward Ford Plate Gla-
tautą," ( "Darb . " ) . 

l£ VILNIAUS. 
.•—*' 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

daug pasitarnavę Vokietijai, 
bet jiedu yra pavojus žmoni
jai. 

KAUJASI ITALAI S0CIJA 
U S T A I SU NACIJONA-

LISTAIS. 

4 žmonės nužudyta ir apie 30 
sužeista. 

Bologna, Italija, Gr. 24. — 
Gruodžio 21 d. mieste Ferra-
ra, už 25 mylių nuo čia šiau
riuose, socijali8tai buvo su
rengę demonstraciją protes
tuoti prieš nacijonaiistus, ku
rie Bolognoj nesenai buvo ap-
mušę socijalistus parlamento 
atstovus. 

Ferrara demonstracijoje ke
turi žmonės nužudyta ir apie 
30 sužeista. Penkiolika radi
kalų raudonosios gvardijos nn 
rių, kurie šaudė į nacijonaiis
tus, suareštuota. 

Daugiau 10,000 žmonių bu
vo susirinkę socijalistų de-
monstracijon Communal teat
re, kurs buvo išrėdytas raudo
nomis vėliavomis. Karališkose 
sėdynėse vietoje karaliaus por 
treto pakabintas paveikslas 
Lenino, Rusijos bolševikų pir
mininko. 

Nacijonalistų parodavus**. 

Kuomet socijalistų mitingas 
buvo pačiam įsikarščiavime, 
600 nacijonalistų išėjo iš savo 

susirinkimų vietų, artimais 
Communal teatro, susirikiavo 
ir norėjo paroduoti gatvėmis 
dainuojant-karo dainas. 

Jiems rinkiuotėje pradėjus 
eiti, susidurta su bepročių įs
taigos ligonių slaugotojais 
soeijalistais. Šitie maršavo 
kaip kartais priešais nacijona
iistus nešini raudonomis vė
liavomis, į 

Tuo metu pasigirdo papliū
pa šaudymai į nacijonaiistus. 
Šaudymai buvo iš pašalinės 
pilies, kur soči jai istai turėjo 
įsteigę savo provincijohalės 
tarybos ofisą. Tą pUį išpat 
ryto buvo uižėmusi raudonoji 
gvardija. 

15 suimta. 

^ Kuomet gatvėse buvo įves
ta tvarka, karuomenė tuojaus 
įsibriovė pilin. Penkiolika rau-
donųjų suimta. Kiti pabėgo. 

Suimtieji mėgino teisinties, 
kad jie nešaudę į nacijonaiis
tus, kad jie neturėję ginklų. 
Bet pasiteisinimas buvo be jo
kio pamato. Nes pilies viduj ir 
išlauko atrasta suvartotų pat 
ronų gilzų. Šautuvai buvo su
mesti artimuose ravuose. 

Su ginklais socijalistai vi
sur mėgina į vesti * * lygybę " i r 
"brolybę." 

ss Co. dirbtuvė, 1,500 darbi
ninkų neteko darbo. " 

Užėjus Lenkams ir pradė
jus žiauriai šeimininkauti, 
Vilniaus biržoje buvo pakilu
si panika. Lietuvos auksinas 
žymiai pakilo. 

Mieste andai buvo pakilu
sios kalbos, kad Lenkai aplei-
sią miestą. Lenkų valdžia in-
tikino žmones, kad evakuotės 
nebusią. Bet jei Lietuviai ei
ną vis arčiau Vilniaus, tai 
juos tyčia leidžią Lenkai, kad 
paskui apsupti ir paimti ne
laisvėn. 

Lenkai vadai sako, kad Vil
nius Pilsudskio esąs laidotas 
ir jis duosiąs rekalingą pagel
ba. 

Iš Kauito Vilniun atbėgo Pr-
zemenecki, Kauno Lenkų gim
nazijos direktorius. 

Jsakymas šaukti Zeligows-
kio sumanytą seimą, kaip 
kalbama Vilniuje, atėjęs iš 
Varšavos. 

Užsienių reikalų direktorių 
Vilniuje vietoj Iwanowskio 
paskirtas Krzyžanowski. 

Lenkai buvo paskleidę ži
nių, kad Lietuviai lakūnai 
bombardavę Vilnių. Tas ne
tiesa. Skrajojo kartą du lakū
nu Vilniaus padangėse. Bet 
miestan nepametė nei vienos 
bombos. 

GYVENTOJAI LAUKIA A 
TEINANT LIETUVIŲ. 

Lš Vilniaus rašoma: Visų 
plėšiami ir niekur nesurazda-
mi teisybės, Vilniaus apylin
kių sodiečiai laukia Lietuvių, 
labai nuolankiai atsiliepdami 
apie Lietuvių karuomenę, kuri 
esanti daugiau žmoniškesnė, 
kaip Lenkų. 

HARDING VEIKIAI PAS 
KIRS DU SEKRETORIŲ. 

Washington< G r. 24. — Pre-
zidentas-elektas Harding pra
nešė, kad ateinantį mėnesį jis 

• paskirsiąs du sekretorių — 
valstybės ir pinigyno. j 

Tad čia šiandie spekuliuoja
ma, kas tokie bus tie parink
tieji. 

SKOLINA PINIGŲ GĖLE 
ŽINKELIŲ KOMPANI 

JOMS. 

Washingtoii, Gr. 24. — Tar-
pvalstijinė prekybos komisija 
nusprendė iš vyriausybės iždo 
paskolinti $26,775,000 aštuo
nioms vakarinių geležinkelių 
kompanijoms. 

mm 

DANIJA PRIPAŽINO LIE 
TUVĄ. 

Lietuvos respublikos atsto
vas Danijoje pranešė, kad Da
nijos vyriausybė pripažino de 
f acto Lietuvą. 

ORAS. — Šiandie gražus o-
ras; rytoj taippat; rytoj kiek 
šilčiau. 

VILNIAUS GYVENTOJŲ 
VARGAI 

Vilniaus lenkiškoji miesto 
valdyba uždėjo krautuvėms 
didelius mokesčius ir įsakė 
sumokėti į 24 valandas. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų Salių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Gruodžio 
23 buvo tokia pagal Merchante Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.53 
Prancūzijos Šimtui rankų 5.92 
Italijos šimtui lirų 3.42 
Vokietijos šimtui markių 1.42 
Lietuvos šimtui auksinų 1.42 
Lenkijos šimtui markių .17 

Iš Vilkaviškio Kaunan pra
nešta, kad tenai naktimis da
žnai primėtoma lietuviškų ko
munistų lapelių, kuriais nori
ma sudrumsti ūpas Lietuvos 
karuomenei. 
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LIKTUVIV KATALIKŲ DDEJTRAfiTIS 

"DRAUGAS" 
Etna kasdieną išskyrus nedėkUenlua. 

PRENUMERATOS KATNA^, , 
CSICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams . . 
Pusei Metų 

8UV. VAL6T. 
Metanu . . 
Pusei Metą 

Prenumerata mokasi lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užslrašymo 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 ntnisrus i 
registruotą laišką. 

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

TeL Roosevelt 7791 

Kol kas turime daug viso
kių uždavinių. Bet pamaželi 
juo.s atliekame. Yra viltie*,1 

kad apsidirbsime su visais/ 
— — P 

Sulaukus Švenčių. 

Kalėdos. 
Tikėjimas ir gamta eina 

drauge, nes abudu yra iš to 
paties Dievo. Kiekvieną metu 
dalį krikščionija, ypač Katali
kų Bažnyčia, pažymi didelė
mis šventėm!*. Pavasarije y-
ra Velvkos. V tiara Dievo Ku-
no šventė, rudenije Uždusinę 
diena, žiemoje Kalėdos. 

Šita šventė įėjo j Lietuvių 
gyvenimą taip giliai, kad nuo 
jos ūkininkai žemdirbiai dar 
iki šiol pradeda savo metus, 
nors kalendorių žino ir skaito. 
Visa samdytoji šeimyna Lietu
vos sodžiuose per Kalėdas gau
na visų metų uždarbį — algą. 
T o d ė l t a š v e n t ė t a i p l i n k s m a 

pačiai vargingiausiai daliai 
žmonių mūsų tėvynėje. 

Senas įprotis padarė, kad 
svetimiems tarnaujančioji jau
nuomenė, kuri ištisus metus 
dirba atsiskyrusi nuo arty-
miausių giminių, per Kalėdas 
išeina viešėtis pas tėvus. Tai
gi nuo Kalėdų iki Trijų Kara
lių vargdienių bakūžėse Lie
tuvoje buvo pilna žmonių. 
Šiaip pakrikusios šeimynos 
suseina, susivienija. Vaikai 
gyvena pas tėvus, broliai ir 
seserys suseina pasidžiaugti 
bendru giminės gyvenimu. 

Tas paprotys buvo priešin
gas ekonominiam mųs krašto 
gyvenimui, bet už ekonomiją 
galingesnė buvo Evangelija ir 
prigimties reikalų pagerbimas. 
Evangelija sakė, kad Juozapas 
ir Marija iš Nazareto keliavo 
į Betlejų, iš kurio buvo jųdvie
jų giminė. Sulig to kiekvienas 
samdytas piemenukas, tarnaitė 
ir tarnas per" Kalėdas ėjo ten, 
kur būdavo gimęs. Stambieji 
ūkininkai, pripratę vaduotis 
samdytu darbu, turi nuo Ka
lėdų iki Trijų Karalių patys 
šerti savo galvijus ir atlikti 
kitokią naminę ruošą. 

Tas įprotis labai naudingas 
saindomąjai šeimynai, (taip 
gi labai sveikas samdantiems 
ūkininkams, nors jiems ir ne
patinka. 

Reikėtų daryti, kad mųs 
tautoje visuomet samdomieji 
žmonės galėtų būti neatsisky-
rę nuo savo šeimynų. Jei ren
giamoji žemės reforma įvyks, 
jei kiekvienas turės tiek že
mės kiek pats galės apdirbti, 
tai Kalėdą džiaugsmas išsities 
per visus metus, nes nereikės 
skirtis vaikams nuo tėvų. 

Bet pramonija labiau už vis
ką skaldo šeimynas.- Tai-gi 
ž e m ė s t v a r k ą p a d a r i u s d a r 
reikės įžiūrėti ir į pramonija, 

^ kad ji neskirtų mažų vaikų 
nuo tėvų, jaunų nesubrendu
sių brolių nuo seserų. 

Septyneri metai eina, kaip 
Lietuva Kalėdų šventę pralei
džia karo audrose ir dideliam 
varge. Išpradžių Lietuvą te-
riojo Rusų ir Vokiečių urani
jos. Paskui jon inėjo bolševi
kai. Šitiems galą gavus, šian
die Lietuvos kūną dmsko Len
kai. Užimtuose Lietuvos plo
tuose jie muša ir žudo musifi-
kius, plėšia gyventojų turtą, 
mėgina pavergti visą žalį. 

Šitomis juodomis valando
mis bet-gi Lietuvis nenusime
na. Su karšta širdimi jis pa
mini garbingą Kalėdų šventę. 
Jis pildo savo bočių paliktą ir 
nuo jų paveldėtą šventąją prie
dermę, t 

Todėl šiandie Lietuvis yra 
stiprus nei plienas, iStvermus 
nei uola. Lietuvos Jaikraščiai 
mums sako, kad Lietuviai bū
riais mielai ėjo ginti savo Tė
vynės, kuomet ten buvo pas
kelbtas visatinas karan vyrų 
pašaukimas. 

Šįmet daugybė Lietuvos vy
rų Kalėdų šventes* pamini karo 
laukuose. Gina jie savo žemę 
nuo Varšavos gunų. Saugoja 
šalies laisvę, prieš kurią kė
sinasi kraugeris priešas. Tad 
tie karžygiai užsipelno garbin
gą vardą. Gi nuo mūsų, Ame
rikos Lietuvių, priguli jiems 
gausi pagelba. 

Pagelba jiems būtinai rei
kalinga. Su laiku nusidėvi -ir 
plienas, sutrupa ir uola. Su
menkėja ir tų didvyrių sveika
ta šalčiuose ir darganose. Rei
kia rūbo ir maisto. Reikia ge
rų ir daugybės ginklų, nuo 
kurių priešo eilės turėtų tirpti. 

Mes davėm ir duodam pagel-
bos. Ir turime jos duoti. Tai 
kiekvieno Lietuvio priedermė. 
Bet d l̂ sistematingesnės pa
g e l i teiktų kiekvienam A-
m os Lietuviui įstoti į mū
sų 6anizaeijas. Tas nei vieno 
negali apsunkinti. Ir laikas bu
tų tą padaryti šitomis Kalėdo
mis. 
Šitomis Kalėdomis tegu kiek

vienas Amerikos Lietuvis įsto
ja Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Rėmėjų draugijon ir Tau 

[tos Fondo organizacijom Tai 
bus svarbus daiktas Lietuviai, 
jei tik kiekvienas t^įp pada
rys. 

Pigus daiktas tą padaryti. 
L. R. Kr. R. draugijon per 
metus reikia mokėti vieną 
dolierį. Įstojus Tautos Fon-
dan — aukoti pagal *išgalėji-
mo. Turtingesnis duoda dau
giau, neturtingas mažiau. Bet 
aukoja ir turi aukoti visi. 

Jei Amerikos Lietuviai taip 
padarytų,, negalėtų but stebu
klas.. tNes kitų tautų žmonės 
taip elgiasi. Tuomet Lietuvių 
išeivijos pelai, kurių yra neper 
daugiausia, butų visai atskirti 
nuo grudų. Tuomet butų aiš
ku, kad vieni grudai tautai 
yra naudingi. Nes pelai lekia 
ten, į kur juos papučia vėjas. 

Kas svarbiausia, tada Lietu
va ir jos armija gautų didelę 
pagelba. Amerikos Lietuviai 
gi jaustųsi laimingi pralei-
zdami Kalėdas ir laukiant 

(Vaizdelis. Kalėdų dovana 
Adelei Rubliauskaitei). 

Teisybę sakant, K^v^lTorkas 
nelabai meilingas.atsižvelgiant 
į oio * pe|TnAmąs> kurio* žmovj 
nės kasdien-arūndavo..- I 

Viwuą <įie«ą šalta, antrą 
dieną lietus 3ija ir taip per 

VARI. 

Gruodžio 21 d., vakare, visi 
keliavo į vidumiestį savo my
limiesiems dovanėlių pirkti. 

Tarp šių žmonių, apdriskęs, 
sušalęs, apiplyšusiais čevery-
kais, stumdomas ir niekina

me tų parvažiuosi, ar taip " 
— "T | jp ," atsakė* Jonas. 

I — "Nėtd^riJrjnaa atrafyti 
apie Ameritafc ftee mair*iatrai 
norisi daugiau žinoti ayie tą 
s t e b u k l i ^ a a l į . ' ' i 

— ^ffą ( HaT Jau kokUe de
šimts kaitų prašei, kad nepa-

^ a i i u tav^s jukrinti, kad įftfce-
\*ų neuimirlitt." 

JfiflN KUCtUNSKAS 
V^rruvis AJjfc&KATA* 

i baris 116 Te!. Cstitral 3684 
Valandos:'"9 ryto Iki 1 po piet 

f i' t 'mm tti 

West Sldes Ofisas 
3301 W. 32-nd Stieet 

:erte LeavItt'St. * t e l . Canal 2552 
įlandos: nuo 4 lkl « »o piet lr | |4 

nuo 7 lkl 9 vakare 

įjiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiij 

liauju Metų su naujaisiais.pa-
* v • • stryztmats. 

WE STPULLM ANIEČIAI! 
Atkreipiame Jūsų atydą, 

kad pas Jus dienraštį "Draa* 
gą" atstovauja p. M. Kiupe-
lis 11949 So. Halsted St. 

F&s jį galite gauti kasdien 
nusipirkti , "Draugą", taip-
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paduoti j 
dienraštį. 

i • • , 

mas visų, ėjo Jonas Rimkus, 
Dievas žino kur. Sustojo jisai 
prie valgyklos ir seilę rijo be
žiūrėdamas į skaniai valgan
čius. Su lengvesne širdim dėjo 
ranką į kišenę, bet pirštai 
kiaurai išlindo. Jo prašvitusios 
akys aptemo liūdnumu, o šir
dis apvilta vėl pasidarė sun
kesnė. 

"Na, vistiek, eisiu į vidų 
gal pasiseks pabėgti nuo už
mokė jimo,*' mąstė Jonas. 

Inėjo į vidų. Pasiėmęs val
gį atsisėdo šalę vyro, gražiai 
apsirėdžiusio. Bevalgydamas, 
Jonas pamatė pinigų maišelį 
beky&ant iš to vyro kišenės. 
Niekam nematant, ištraukė 
Jonas tuos pinigus ir nusinešė 
savo vakarienę į kitą kampą. 
Atidaręs, rado 5 dolierinės. 
Nudžiugęs ir nepabaigęs val
gyti išmovė laukan. 

Eidamas* skersai vienos gat
vės, Jonas išvydo, kad1 automo
bilius tiesiai puola ant mergi
nos einančios priešais. Teisy
bė, pusgirtis ir ištižęs bute bu
vo, bet vis tik suskubo pa
griebti mergaitę is mirties nas
rų. Mergaitė apalpo Jono ran
kose, bet ir valkatai negerai 
pasidarė su širdim. Jis per 
penketą metų nebuvo palytė-j 
ję> skaisčios mergaitės, o da* 
bar vieną išgelbėjo nuo mir
ties. Jonas turėjo pernešti 
apalpusią mergaitę į krautu
vės prieangį, kad apsaugojus 
nuo baisaus vėjo ir šalčio. 
Tuojaus žmonių minia aplin
kui apstojo. Jonui pasidarė 
perankšta. Susirinkusieji nie
kino driskių. Jis buvo beinąs 
šalin, bet mergaitė atidarė sa-1 
vo gražias . akis ir dėkingai 
pažvelgė į Joną. Jo užkietėju
sią širdį senai niekas negalėjo 
sujudinti, bet dabar jis sustyro 
nuo merginos žvilgsnio. ̂ . 

"Ale...." vos ištarė Jonas 
ir jo liežuvis prikibo prie 
dantų, negalėdamas žodžio 
pabaigti. Mergaitė nepažino 
Jono, bet valkatai atėjo į min
tį reginys iš Lietuvos, pirm 
penkių metų. Jonas atsiminė 
Aleną Daunoraitę, kurios ne
sitikėjo pamatyti daugiaus. 

Palikęs išgelbėtąją mergaitę 
tarp susirinkusių,Jonas tiesiog 
inėjo į smuklę, kur gyveno ir 
dirbdavo, kada jam reikdavo 
ragauti "stipriojo vandens". 
Niekam nieko nesakęs, Jonas 
lipo augštyn į savo kinį. 

"Alena! Alena Daunorai-
tė!" Ta mintis neliovė jam su
ku sis galvoje. Atsisėdus ant 
lovos ir susėmęs galvą į rankas 
sukėlė atmintije savo praeitį 
Lietuvoje. 

Jaunas ir pilnas vyriškumo, 
jis buvo aUisveikinęs su savoj 
draugais prieš iškeliausiant į 
šalį, kur jam rodėsi tada, kad 
gatvės auksų išpiltos ir pini
gus žmonės semte semia. Ne
žinojo vargšas, kokia ateitis jo 
laukė.. Atsiminė, kaip nuėjpj 
atsisveikinti su ^Člena, Pama
čiusi Joną, ji ištolo atbėgo pa
sitikti. 

! — "Jonai, ar tai jau tu išva
žiuoji! Mai> bus labai ilgu be 
tavęs. Sakei, kad už kokių 

-— 0 Jonai, tarbut, tu grosi 
smuiką didžiuose teatruose!" 

— "Matysiu kaip pasiseks 
gauti tokią vietą. Pasakyk 
man, Alena, kad tu manęs ir
gi neužmirši, kad tu lauksi kol 
ai parvažiuosiu turtingas. AŠ 
tav* taip myliu, kad nėra žo
džių išreikšti mano meilę. 
Man, daugel kartų ateina į 
mintį, kaip aš be tavęs tenai 
galėsįu gyventį. Alen% ar tu 
palauksi, kol ai parvažiuosiu 

ftr. M. T. STRIKOL'IS f 
Mstnvfe gydytoja* ir Chirurgas " 

PitBBlto ofisą 1 Feeple Tfetara 
10 W. 47tn St. TeL Boul. ISO 
landos: 1 lkl 3 po piety. « 11d I 

Tdfc. Kedėl. 10 lkl 12 ryta. 
Ros. 3914 W. « r d Street. 

Nuo ryto lkl piet. 
Tol. MoKniley 263 
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Pirmadieni 

4 \ •„ w.» 

Kapitalas ir Surplus 
$225,000.00 

: 
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Lietuviai Amerikiečiai 
Jei Norite rasti saugumą savo sunkiai uždirbtiems i 

dolienams. 

DR. S. 

į brangią Lietuvą! .. Į į g Į 
'•Jonai, aš kartais taip-gi 

manau, kad man bus labai ilgu 
be tavęs, kad aš negalėsiu su 
tavimi praleisti tokių linksmų 
valandų dainuoti drauge. Ne
užmiršiu ir lauksiu, kaip No
jus laukė Balandžio su alyvos 
šakele, to linksmo laiško, kuris 
praneš, kad jau grįžti. Tu man 
buvai labai geras ir ištikimas, 
tikiuosi, kad ir toliau manęs 
neužmirši.'' 

Juodu pasibučiavo ir atsis
kyrė. Abiem akys buvo pilnos 
ašarų, i 

Kaip tik Jonas atkeliavo 
New Yorkan, auksu- išpiltos 
gatyės pavirto -purvynu, o 
pinigų nebuvo iš kur semti. 
Nemokėdamas Anglų kalbos, 
Jonas negavo smuikuoti teat
ruose, bet -susidraugavo M 
"mokslinčiais", kuriems ne
buvo nei Dievo, nei dangaus 
nei sąžinės. Jie mokėjo -rr mė
go gerti bei kozyruoti. Išmo
ko ir Jonas. Centeliai, kuriuos 
prakaitu uždirbdavo, pradėjo 
nykti. Begeriant pajunkimas 
prie svaigalų ėmė stiprėti, ne
rūpėjo Alena, nerašė ir nesiun
tė jai savo antrašo. Per pen 
kerius metus Jonas nusmuko 
iki pat dugnui. 

Atmintis tos dienos, tos pa
skutinės valandos su Atena, 
taip Joną sugraudino, kad net 
šiurpuliai apėmė visą jo kūną. 

— Neužmiršau tavęs, Alena, 
aš tau daug laiškų nurašiau 
Dieve, Dieve mano mielas! Ko
ksai gyvuolys aš esn, kad ne
turėjau nei širdies nei jausmų, 
tik vieną troškimą išsigerti. 
Jeigu yra pragaras ant žemės, 
tai aš jame per penkerius me
tus išbuvau. Taip, Alena, aš 
smuikuoju ir mano vardas 
skamba.... smuklės*. Mano 
smuikas, kas žino kur jis da
bar? :, 

Taįp Jonui bemintijant štai 
kasžin kas pabarškino į duris. 
— "Važiuok sveikas į vidų" 

prabilo Jonas. 
Durys atsidarė, inėjo Baltrus 

Burbulas, JOBO sėbras, nešinąs 
maišu po pažastim. &M#Ŵ  

— "Iš kur tū išlindai kad ta
vęs jau trya dienos kai^ nė^ 
matytis. Gal paklydai ir rei-5 
kėjo įieloje nakvoti-. Ką &$ 
vaikioji tame maiše' \ 
— "KJausyk Johtoai. Aš netu

riu nei šunies cento, o gerti 
taip noriu kaip apdžiūvusi žo
lė. Šį smuiką aŠ pirkau nuo 
vieno Italo už 5 doiierius. Jis 
buvo girtas ir truko jam pini-
įrų. Italas-siūlė tą smuiką' sa-
liuncikui, bet tai nei^žiurėt* 
nenorėjo. Ant gak> kad* jau 
niekas- neėmė, Italas įbrU&o ̂ i 
man ir aš nouoromis paėmiau 
manydamas sau kam norinta 
parduoti. Italas sakė, kad 

LIKBCTB3 GVTMPTO i AB 
III CH1R UTtGAS 

aaoi Weat 22nd Street 
Tel. Canal 6222 
Re*. 3114 W. 42nd Street 

Tel. McKlnley 4188 „ 
*^3t i ui h - ^ _ _ _ _ ^ -

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo oflsa po avan. 

729 80. Ashland Avenue 
SpedJallstas 

*fOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIG*; 

alaudos nuo 10 iki 12 išryto: nuo 
lkl 6 po pietį); nuo 7 lkl 8:80 

vakare. Nedėllomls 10 lkl 1. 
Telefonas Dresel SSSO 

I 
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Siunsti pinigus i Lietuvą. 
Į -

Investyti pinigus kad jie uždirbtu didesni 
nuošimti. 

Ateikite Cia ST5 § 

Saugumą ir užtikrinimą rasite šiame Banke. 
Musų Turtas C1 

virš 
nuošimčio perkelti E 

tvirčiausia Lietuvių V aisty Ji ne = 
Dabar yra laikas nesuga 

savo pinigus I 61.^ DIDŽIAUSIA ir 
Banką. PKIDt OKITK SAVO B A N K I N E KNYGUTĖ bile kuries 
Chicaffoa arba kito miesto bankos, kuri jus neužganėdlna arba nėra 
jums paranki — mes sukolektuosime ir perkelsime visus pintims «n» 
nuošimčiais j šia 

UNIVERSAL STATE BANK 
• 

č ia jusu pinigai bus saugoje vietoje, nes ta saugumą užtikrina 
Suv. Vai. Valdžia, kuri ir-gi dali savo pinigu laiko Siame banke su 
tūkstančiais Chicagos ir kitu miestu lietuviu. VISI LIETUVIAI I 
lilETUVTŲ VAL*TYJINE BANKĄ — lai būna muau obalalu. 
RIME PATYS SAVE O HE SVETIMTAUČIUS. 

V. W. RUTKAUSKAS | 
• ADVOKATAS 

Ofisas Didmlestyj: 
į 29 South La Salle Street J 

Kambarį* 824 
Telefonas: Centrai *8M 

Vakarais. 812 W. 33rd St. 

I • 
I 
I 
S 

Telefonai; Tardą 4081 S 
•BE 

T«lefmM Pullmon S56J 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 80. Mlchigan Avenue 

RMelud, 111. 
VALANDOM: 9 ryto iki t 

Pullman 842 Ir 8180. 

UY. A* L. IUSKCA 
1900 S. Halsted Str. 

Tel Canal 2118 
Valandos: 19 ryto lkl 9 vakare 

Gyvenimas 
2811 W. «3rd Str. 

Tel Prospect 1444. 

J. P. WAĮĮČHES 
LAWYER 

i 

METUVIS ADVOKATAS 
Vai. rytais 8 iki n, vak. 4 iki 9 

NfedėliomlB 11 iki l. 
4509 S. Aanland Ave. Cnicago, DL 

Pfiode Yards 1058 

čia padėtus pinigns galima at«iimti ant kiekvieno pareikalavimo 
su 8-člų nuašinif'in. 

Mušu bankas yra atdaras visa diena Utarninksis ir Subatomis 
iki 8:10 vai. vakare, o kitomis dienomis iki I vai. po piety. 
Dabar siunčiami. pinigai per mušu banką pristatomi Lietuvon 

w 

I 25 dienas — Pri.statima Gvarantuojame. 
Parduodame 

nos Kursą. Is 
Auksinais. 

laivakortes, Draftus, ir "Cash" Markes, pagal dle-
kitų miestu prisiųstus doiierius pasiųsime Lietuvon 

BANKOS VALDYBA: 
Josoph J. Elias, Pre&ident. Joeepfa. J. Kraaovraki, Viee-Pres., 

Wm. M. Antoniscn, Viee-Pres., S. V. Valanchauskas, Ass't. = 
& Cashier. Casliier. -

3 

STATE BANK j 
3252 SOUTH HALSTEO STREET CHIGAGO. ILL. i 

-

Didysis O 
can Exprei 
Broadway, 

23 W. M< 
Arba rašyk 

> Ja ĮJ 

^65 Broadvd 
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I 
I 
1 MES GALIME GAUTI PHNA SUMA Vž JUSU 

I I i 
j Baltic Sta 
į 3 5 South Dearborn Str., 
• 

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

Chicago, Illinois. 

v 

jjiimniimmimimi 

I 
Nepamirs 

krautuvėj 
labai prieinį 
ant drobes, 
sa vo mylimi] 

Į» • • ' • • ! • • • • • » » • ! • • • » • ! • • • • • !!• 

Phone Canal 2D7 

BR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

1 lkl I Valandos: 10 iki II ryto; 
) po piet 9 iki 9 vakare 
H* «»-•»*•" 

« - - . , . - . . . - , . . » * — - K 
ITel. Yards 6666 Drover 8448! 
1 Dr. V. A. SZYMKEVIOZ 
j Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir j 
Ą Aknieraa. 

3208 S. HalstetrSt. Chicago. 
10—12 1* ryto 1—2 Ir I 

Ked 
j Valandos 
j 8—8 vakar~ 
K 

10—19 i i ryto.! 
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D I R B T U V Ė 

Vėliavų, Karūnų, šarpų. Ženklelių 
ir kitokių draugystėm reikalingų 

dalykų. 
A. J. POŽĖLA 

1908 W. Division St. Chicago, m. 
Tliiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiil 
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MUZIKA 
BE£TUOVEXO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo m e t a s . . 

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

3259 South Halsted Street Chicago, UI. 
Telefonas Boulevard 9244 

uiiiiiiiiiiiiiTiiiiii 

Lietuvos \ 
Nauja ! 

Susirinkin 
vakare iki 9 
prie 32 PI. i 
i * ' 

Jurgis Žakas, lj 
•01 W. 33rd 

CUNARD LINE 
r«t te^- tminiii 

įm»im »L i m m m m 

f i^hof te Seel 
^m m m m • • • • » < i ^ M aąžj 

(Tąsa anf 3 pusi) 

Seeley 7489 
DR. I. M. FE1NBERG 

2401' Madihon s t . 

V a l a n d o l T ^ / % ^ e ? r ^ 9 MM 

S. S. SAX0NIĄ 14,300 
Sausio 22 diena 

Kambarių Kaina $180.00 
3čia Klasą Kaina $125.00 

Pridedant $5.00 Karės Taxų 

TIESIAI J HAMBURGĄ 
3čios Klasos Kaina \ Eitkūnus per Hamburg $130.40 

- Pridedant $5.00 Karės Taxų 

Jūsų mieste randasi lokalia agentas. Ęik pae 
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Geriausia \ 
Junievioz. Aul 
Auksiniu Žiedu 
mų Plunksnų, i 
tos nuo kiekvin 

Ę& 
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Pasiųsk Pinigus Kalėdoms 
.Anksti. Įkurta 1841 

Kapitalas 
$18,000,000.00 

U 

i 
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a 
u 
I 

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

23 W. Monro e Street 

Greita patarnavimą piningu per
siuntime Lietuvon kuri American 
Express Company suteikdavo prieš 
karė, ir vėl tapo sugražintas. 

0 

Sugrįžę receiptėa parodo kad pi
ningai išmokami j t r is savaitės. Mes 
mokame v markėmis kurios legališkai 
yra pri imtos Lietuvoj. Mūsų kainos 
yra žemos, mūsų patarnavimas už
tikrintas. 

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 organizacija. J i turi pa 
stačius šj dideli gražų narna ant 21 
lubų an t Broadway Gatvės, New 
York, kur is Šiame paveiksle randasi, 
j ame yra didieje ofisai. 

Vartok mušu dolierinius 'Money 
Orderius mokant bilas ir siunčiant 
piningus šioj šalyj ir Kanadoj . Tu
rime ir kitų salų piningų an t parda
vimo. Siunčiant piningus būtinai rei
kalauk American Express receipto. 
Tai y ra apsauga prieš pragaišti . 

Nueik j bile kurią agentūrą Ame
rican Railway Express Company a r 
ba j rmimj loknl; ofisą. 

STRADIVARI. 
mm 
—— 

t* - >m 

Chicago, III. 
\rb» rašyk savo kalba tiesiai į Forcign Moncy Order Dept. 

> - \ - AMERICAN EXPRESS COMPANY 

: 

n S 

New York į ^65 Broadvvay 

• : 

[ 
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J Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

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

P. KVORKA & SONS 
1549-51-53 W. Chicago, Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant IšmokesšČin. 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve atdara Seredomls Ir 

Petnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitai* 
• i l l H i i iW 1 e vakare. 

8 
• 
• 
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Dovanos Kalėdoms! 
F S 

Nepamirškite gerbiamieje kostnmerėj, kad mano = 
i krautuvėj galima gauti visokių relygijinių dalykų už | 
| labai prieinama kaina. Taipgi paveikslų rankom pieštų | 
| ant drobes, kurie butų labai puiki dovana — Kalėdoms | 
E savo mylimiems. 

' Art Picture Store j 
'm I . 33rd Street Chicago. III. f 

a 
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Taupyk Pinigus del Ateities 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimii 

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 Ave. 

Jurgis Žakas, Pirm. 
901 W. 33rtl St. 

Antanas Ovcrlingas, Rast. 
<y 3201 Auburn Ave. 

V. W. Rutkauskas, Adv. 
812 W. 33rd St. 

1 - * ^ ! 

X KALĖDŲ DOVANOS 

A * 
• ' 

Geriausia vieta pirkti Kalėdoms Dovanas, tai pas Alex R. 
.hinieviez. Auksinių ir paauksuotų Laikrodėlių, Deimantų ir 
Auksinių Žiedų, Špilkų, Kolonikų, Bronzalėtų, Auksinių Rąžo
mu Plunksnų, Sidabrinių Šaukštų. Užtikrintos kainos numuš
tos nuo kiekvieno pirkinio. 

ALEX R. JUNIEVICZ, 
3317 So. Halsted Street 

Priešais 33-čio Place <3 
:•****: °#&- • * » « - •*}&*• *&»> 

(Pabaiga nuo 2 pusi.). 

smuikas yra geras, daugiau 
vertas negu dešimties dol. 
Man vis ta pati čirškynė, bet 
paėmiau. Dabar, po šimto pyp
kių, man reik pinigų; imk jį 
po kelmų už 2 dolierių. Johnai, 
tu buvai mano geras draugas, 
ir aš sykį mačiau, kad tu tu-
rėjei suplyšusių gaidų. Imk 
Johnaii duok Šią du dolierių.'' 

— "Na, kad jau tu (taip nori 
mane atskirti nuo tų dviejų 
dolierių tai še pinigai, mesk 
smuiką ant lovos. Ma ją šim
ts. Gavai pinigus, bėgk lakti 
ir truk sprandą. Aš noriu bul 
vienas/p , 
Baltrus valandėlę žiurėjo nu

stebės, bet spjovė ir išėjo. Jo
nas likęs vienas vėl paskendo 
mintyse apie praeitį. Jos jam 
buvo skaudžios, bet negalėjo 
be jų apseiti. Ilgaįniu pailso. 
Tada nenoromis pažiurėjo į 
smuiką ir ketino mesti jį po 
lova. 

— "Bet k a man kenks pa
bandyti' ' tarė sau, ir ištraukė 
suklypusį šmiėiola iš po lo
vos. Smuikas buvo apdulkėjęs, 
subraižvtas i r išrodė niekam 
netikęs. Jonas patraukė ašu
tais per stygas. Smuikas verkė 
grynu, aiškiu, maloniu balsu. 
Jonas grojo toliau; šiurpuliai 
apėmė visą jo kūną. Smuiko 
garsai buvo nepaprasti. Tarsi 
žmogaus verksmas ėjo iš tar
po sudžiūvusių lentgalių. Jo
nas grojo vis smarkiau, vis 
jausmingiau. Tik štai nutruko 
styga." 

Jonas liovėsi grojęs, bet jo 
pirštai ir rankos drebėjo kaip 
ligonio. 

N-n-n-nu, nu! Man šiandie 
galvoje "kaput" , a r smegenų 
streikas. Pirmai Alena vaidi
nosi, o dabar sapnuoju, kad aš 
jrrajau ant tikros Stradivario. 
Jau, vage, perdaug golės į-
maukiau. Vakar rodėsi velniai, 
šiandien šventieji. Ženklas, 
kad veikiai tiksiu kirminams. 
O kad ne, reikės atsisveikinti 
su karčiąją sriubelė. Taip 
bemintydamas Jonas dar vis 
kraipė smuiką rankose. Užėjo 
jam noras pažiūrėti į vidų, bet 
viduje per apdulkėjimą nebu
vo matyt dirbtuvės parašo.Nu-
putęs,dulkęs pasistojo ant lo
vos ir prikišo smuiką prie 
žiburio. Per skylutę pas šakas 
buvo matyt aiškios raidės: 
Antonius Stradvarius Cremo-
nensis faciebat anno Domini 
1718. 

Jonas kuone nukrito nuo lo
vos ir bemažko nesumušė 
smuiką. Jis jautėsi springstąs 
Adomo obuoliu. 
— "&vents Jackau!!" suriko 

Jonas. "Ar tai galimas daik
t a s ! " 
" Baltrau JBaltrau!" šaukė jis 

bet Baltraus nebuvo. 
Kučioje pradėjo snigti, ir 

visą dieną minkšti balti pūke
liai krito iš dangaus. Va
kare pradėjo pusti šaltas vė
jas nuo Atlantiko. Jonas buvo 
nuėjęs į muzikos sankrovą ir 
nusipirkęs stygų, sutaisęs 
smuiką grįžo namo. Vėjas pu
tė gatvėmis, švilpė pro triobų 
kerčias; pro iškabų lentas. Jo
nas su smuiku po pažastim 
skubinosi n/imo. Vėjas blaškė 
jo sudriskusius drabužius, o 
šaltis gnybo į veidą, siekda
mas ir nugaros kaulų, drebu
lys purtė, bet nešildė. Kojas 
pynėsi ir slydo. 

"Nejaugi sušalsiu" mintijo 
Jonas. 

Apsuko kampą ir štai du 
bažnyčios bokštu stugsojo 
rimtai. Jonas sumanė ineiti į 
vidų pasišildyti. Bažnyčia bu
vo tamsi ir tuščia. Baimė apė-

— ! 

mė Joną, jis ketino išbėgti, bet 
šilumos spėka buvo didesnė už 
baimę. Po valandėlės ir tamsa 
nebesirodė taip baugi. Žiburys 
spingsojo ties altorium. Jonas 
ėjo arčiau prie žiburio. Ilgai
niui jis nusiramino, atsisėdo 
suole ir žvalgėsi aplinkui. Jau 
širdis pradėjo smarkiau plakti 
ir geresnieji jausmai kilti. At
siliepė ir sąžinė. 

"Niekše, valkata, niekam 
netikęs gyvuoly! Kas tu per 
vienas, kad užmiršai Dievą? 
Kad apleidai motiną. J i tavęs 
nesulaukdama pasimirė! Ap
gavai suižiedotine žmogau fKur 
tavo širdis! Kam tu taip apsi-
leidai? Kaip gražu buvo kada 
priėmei pirmą Komuniją. Kur 
tavo prižadai? 

Jonui prisiminė motina, ir 
ji išmetinėjo jam: 

"Apleidai mane, nerašei nei 
žodelio. Kodėl! Joneli, ar at
mini, kada aš tave mokinda
vau poterių vakarais!" 

Jono širdį apėmė graudus 
gailėsis. Pasidėjęs smuiką ant 
suolo, Jonas atsiklaupė ir ėmė 
melstis. 

"Dieve! Dieve mano! Aplei
dau tave! Atsižadėjau tavęs 
ir, savęs. Ar dovanosi man 
Ar aš vertas! Aš valkata, su
lipęs ir biaurus drįsau įeiti į 
tavo namus, bet Dieve! žadu 
pasitaisyti, man akys atsida
rei Matau savo nelaime! Vieš
patie! dovanok!" 

Ašaros riedėjo jam iš akių 
ir kaip žirniai biro per veidus 
ant rankų ir suolo. Apžėlęs ir 
sudriskęs buvo, bet gailesio 
apimta širdis skaudėjo smar
kiai. 
Jonas nepajuto, kaip pas var

gonus atsidarė du žiburiai. 
Švelniai ir lengvai, tyliai 

kaip mažas upelis ėmė plauk
ti iš vargonų meilus ir ramus 
balsai. Vargonininkas buvo a-
tėjęs į tuščią bažnyčią pasila-
vinti prieš šventę. Jis rengėsi 
ant rytojaus nustebinti klau
sytojus įspūdinga giesme 
"Ave Maria", todėl ir grojo 
ją iš vakaro. Jonas buvo iš 
mokęs tą giesmą Lietuvoje. Iš
girdęs galingo jausmo balsus, 
Jonas nesijuto, kaip pagriebė 
smuiką ir ėmė groti pritar
damas vargonams. Grodamas 
jis meldėsi, kad Marija užta
rytų už nedorą nusidėjėlį. Jam 
žybtelėjo per galvą motinos 
žodžiai atsisveikinant: "Jonu
ti, neužmiršk Švenčiausios Pa
nelės J i tave išgelbės." 

Vargonai tebegrojo i r Jonas 
taip-gi. Jis uižsimiršo kur sto-
vys ir ką veikiąs. Vargonai 
nutilo, Jonas grojo toliau. 

Smuįko aimanavimas plau
kė po visą bažnyčią ir siuntė 
savo balsus dangun. Juose bu
vo ir tėvynės išsiigimas, ir 
sulūžusio gyvenimo gailestis 
nusidėjėlio viltinga malda 
prie Dangaus Karalienės. Var
gonininkas buvo pragarsėjęs 
New Yorke artistas, bet jis 
nebuvo girdėjęs taip jausmin
gai išpildant "Ave Maria." 
Jam atėjo abejonė, ar čia žmo
gaus ar čia dangaus muzika. 

Tik štai pasigirdo irildėsis. 
Jonas vos suskubo padėti 
smuiką ir apalpęs parvirto ant 
grindų. Vargonininkas lekiosi 
bėgti žemyn nuo vargonų. At
bėgęs ties' didžiuoju altorium, 
užžiebęs didžiuosius žiburius 
vargonininkas pamatė ant grin 
dų pavirtusį apdriskusį žmo
gų, o prie jo pavargusią 
mergaitę. Tai buvo Alena ne
senai atvažiavusi į Ameriką 
ir Kučioje atėjusi į bažnyčią. 

Pamatęs smuiką vargoni
ninkas suprato, kad valkata 
buvo artistas. Vargonininkas 
ir mergaitė veikiai atgaivino 
nelaimingąjį. Jonui atsipeikė-

(Pabaiga ant 4 pusi.) 

Ilgiausių Metų 
Visiems Mūsų Kostume-

riams ir Rėmėjams 
Universal State Bankas 

Valdyba ir Direktoriai. 

• • 
i 
i 

i 
S 
I 
I 
I 
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• Lai šiais 1921 metais jūsų, draugai, ryšiai bune dar tampresni dar draugringesni su mumis. Laį 
šiais 1821 m. Kiekvienas Lietuvis prisideda prie mušu milžiniškos šeimynos, ^ ia rasite pTlna saugu
mą savo dolieriams. ČIA KIEKVIENAS SAVO PRIGIMTOJE KALBOJE ATLIKSITE VISOKIUS 
KEIK ALI'S BE KITU TARPININKAVIMO. Susipažinkite su mumis. J u s laukia mandagus pa ta r 
navimas. 

MUŠU TURTAS VIRŠ $2,750,000.00 
BANKO VALANDOS: Nuo 9 vai. išryto iki 5 vai. vakare. Utarninkafs ir Subatomis visa diena 

lkl 8:30 vnl. vakare. 
— J. . — 

-^ 

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

« • 

£ 
E 
I I 5 i 
• m I 

• 
: 

: 

• • 
: 

y 

Seni metai beveik jau pasibaigė. Vienok Naujus Metus f5asi-
tiksi būdamas neturtingų. Kad kiti Nauji Metai butų linksmesnį 
todėl nuo dabar pradėk taupint "pinigus. Geriausia ir saugiausia vie
ta del taupinimo pinigų, yra mūsų banką. Gali pradėt taupint nuo 
vieno dolierio. Ateik pasiteiraut. Mes taip-gi skolinam pinigus. 

•• 

Mes siunčiam pinigus \ Lietuvą pagal dienos kursą. Jau mili
jonai auksinų yra pasiųsta j Lietuvą per mūsų banką, ir pinigai 
buvo išmokėti greitai. Kad jūsų pinigai nueitų greitai ir saugiai 
į Lietuvą — siųsk per mūsų banką. 

Parduodam laivakortės ant sekančių linijų: Baltic American 
Line; Cunard Line; United American Line; Scandinavian Line; 

* 

per Antverpą, Hamburgą, Paryžių, ir j Liepoju. 
• 

Dabar mūsų bankoj dirba Lietuvis, I. J. KUČINSKAS. Tu 
rinti reikalus del siuntimo pinigų; norinti pirkt laivakortės važiuot 
į Lietuvą, ar parsikviest gimines iš Lietuvos, ateik ypatiškai, arba 
rašyk laišką, o gausit informacijos dykai. 

m 
Mes parupinam effidavitus ir pagelbstim gauti pasportu^ A-

j j Lietuvą, ir iš Lietuvos į Ameriką. 

Bankos Turtas $3,500,000.00 

Bankos valandos į̂uo 8:30 ryto iki 5:00 vai. vakaro. 
Atdara Utarninkais ir subatomis vakarais iki 8:00 vai. vakare. 

KRAUSE 
1341 MIL,WAUKEE, AVE - NEAR PAULINA. 
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v5ūr?Tt>BghT3EE 
Vo valgiui aeuimlrSk, kad geriau

s i a vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIO. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pas visus aptlekortus. 

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda farma Michigan 

Valst. 40 akrų žemes su budin-
kais ir gyvulas yra 7 karves 
melžiamos, vienas teliukas 1 
arklis, 4 kiaules ir 30 vištų, 
vežimas ir kitokios mašinos 
reikalingas prie ukes Kaina 
$4,200.00. 

Parsiduoda ant 2 lubų mū
rinis namas 6 ir 6 kambariai 
gazas ir vanos, Brighton par
ke $7,000.00. 

Parsiduoda mūrinis namas 
ant 2 lubų 4 ir 5 kambarei 
geroj vietoj tik už $4,500.00. 

Aš turiu ir daugiaus farmų 
ant pardavimą ir po kitas 
Valstijos. Del platesnių žinių 
kreipkitės į mano offisą. 

G. PETKUS 
Real Estate 

Loans & Fire 
Insurance 

3402 
S. Halsted St. 
Chicago, m. 

PETE!! *, 1LLER 
Lietuvis Laikrodininkas 

STRADIVARI, 

PinnadieniB, <*ru(xl. 27, 1920 

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

2128 West 22nd Street 
Chicago. UI. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: anglis* oi Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting. pirklybos tei
sių, Suv. Valst. Istorijos, abelnos Isto-

•rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietybės, dailiarašystė*. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto lkl 
4 valandos po pietų; vakarais nno C 
lkl 1S vai. 
3106 So. Halsted St., Chicago. 

CUNARDLINE 
S. S. AQUITANIA 46,000 Tonų 
Išplaukia Vasario 3 d., 1921 m. 
CHERBOURG per Southampton 

Taip-gi kelionė sutvarkyta i 
HAMBURGĄ ir LIEPOJU 

Trečia Klasa kainuoja 
Hamburgą per Anglija $125.00 
Liepoj u per Anglija $145.00 

Pridedama $5.00 Karės Taxu 
Yra lokalis agentas Jūsų mieste. 

Nueik pas ji. 

'.MiiiiiiiiiiiiiiiiimiMiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiii-. 

R CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

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

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

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge-
riausia. Phone Drover 9S6 • 

(Žiur. pusi. 2). 
jus, vargonininkas paklausė 

"Iš kur ir kas esi!'' 
"I am John Skirgaila, 

t'rom Sintautai", atsakė Jo
nas. "Jonas Skirgaila iš 
Sintautų", atkartojo mergai
tė t 

Ji susiėmė veidą į rankas. 
Jos pundelis iškrito iš rankų. 
Ji ėmė svyruoti. Nustebęs-var
gonininkas pasodino mergaitę 
į suolą i r padavė ja i vandens 
iš to stiklo kurį buvo atnešė* 
Jonui. Mergaitė ėmė graudžiai 
verkti. 

"Lady, whq, are you," už
klausė vargonkiinkas, bet 
mergaitė, nesuprato. 

"Kaip tamstos vardas!" at
kartojo Jonas lietuviškai. 
''Alena Daunoraitė iš Sintau

tų ar tamsta manęs nepažįs
ti!" 

Jonas valandėle pastovėjo 
lyg stabo ištiktas paskui puo
lė ant kelių prieš mergaitė, ir 
tarė. 

— "Alenutė širdelė, dova
nok! Nusidėjau Dievui, mamai 
ir tau! Radai mane „valkatą, 
bet rytoj veikiau mirsiu negu 
busiu toks kaip vakar! Gana 
man purvais braidžioti!" 
i — "Ar ne tamsta mane išgel-
bėjei ahariien nuo mirties, kad 
automobiliai susibėgo iš prie
šingų pusių ?" 

— "Taip, tai aš! Todėl do
vanok man Alenute, mano iš
tvirkimą. 
Vargonininkas nesuprato kas 

čia darosi, ką juodu šneka. 
— "Is she your wifef " pa

klausė jis Jono. 
— "No sir" atsakė Jonas, 

ir ėmė aiškinti kaip juodu bu
vo susigiedoję Lietuvoje, kaip 
persiskyrė važiuojant į Ameri
ką, kaip Jonas ištvirko, kaip 
dabar netikėtai susitiko. 

Vargonininkas buvo artistas 
ir žinojo kaip lengvai artistų 
širdys pasiduoda pagundoms. 
Jis tikėjo' kiekvienam Jono 
žodžiui. 

— "Well" tarė jis, "tamsta 
man sugadinai šį vakarą re
peticiją, užtatai turėsi rytoj 
atsilyginti. Pernakvosi šią 
nakt pas mane, o rytoj per Su
mą mudu grosi va "Ave Ma-

Metai pijaslinko, Jonas buvo 
didfeosioą New Yorko bažny
čios vargonininko pagelbinin-
kas ir to miesto operos artis
tas. 

Kitoms Kalėdoms praėjus, 
buvo Jono ir Alenos šliubas.. 
Baltrus buvo broliuose. Jam 
buvo nejauku naujuose šva
riuose rubose, nors jis taip-gi 
jau nebegirtavo, bet kartais 
slapčiomis dar imdavo burne
lę. Užtat Jonas buvo ir liko 
pilnas blaivininkas. 

Akmenukas. 
•M _ — — 
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Visiems Savo Draugams ir Rėmėjams 
Linkime 
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Jonas džiaugsmingai apsiė-

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. 

Laivakortės ant 
visų linijų. 

;ia Banką Šioj Apygardoj. 

. 

IŠviesiau saulutei blikstelė
jus ant Lietuvos žemelės, kaip 
štai ir vėl tamsus, juodi debe
sys užklojo jos padangę. 

Lietuviai, narsiai kovodami 
už Lietuvos nepriklausomybę, 
nugalėjo vakarų priešus. Ry
tų priešas, pamatęs mušu 
griežtą nusistatymą būti ne
priklausomais, nusileido. Ir 
su tais padaryta, taika. Liko 
vien pietų priešas. Pastarasis 
griežtai nusistatęs Lietuvos 
kunan leisti savo nagus ir am
žinai čiulpti mūsų kraują. Tas 
priešas yra Lenkai. Šiandie jie 
yra didžiausi mūsų priešai, 
nes jie pagrobė neginčijamus 
Lietuvos žemės plotus su sos
tine Vilnium. 

Negalima gražumu su Len
kais tartis, nes jie nesukalba
mi. Reikia griebties ginklo ir 
vyti lauk Zeligowskį su jo plė
šikų gaujomis. 

Sujudo šiandie visa Lietuva 
ir nuo krašto lig krašto visi 
griebėsi ginklo. Visi turi viltį 
paskutinę kovų laimėti, nes 
teisybė g mųs pusėje. Ir mes, 
amerikiečiai Lietuviai, lygiai 
turime suprasti ir sykiu su 
Lietuvos žmonėmis stoti ko
von ir ginti tėvynę nuo impe-
rijaiistinių priešų. . 

Mes ne&alime kardu kovoti 
sykiu su savo broliais karo 
lauke, tai kovokime pirkda
mi paskolos bonus, dėdami 
aukas. Mūsų bonai, mūsų do-
lieriai sustiprins Lietuvos ar
mija, kuri užduos smūgį Želi-
goWskiui ir turės jis negdin-
ties Varsavon. 

Netoli Šv. Kalėdos, kurios 
lig laivas apkaišytas didele 
linksmybe artinasi prie mųs. 
Kai-kas iš mųs gal nesulauks 
tos šventės, o kurie sulauks, 
Dievą pagarbinę, prašvęs, pa
silsės. Bet reikėtų pamastyti 
ir apie savo brolius, sesutes, 
Lietuvoj, kaip jie laukia ir 
sulaukę švęs 6v. Kalėdas. Gal 
nevienas tėvas ar motina ap
verks savo sūnų, kuris karo 
lauke žuvo už tėvynę; nevieno 
tėvo sunūs sužeistas kentės 
sopulius, o tūkstančiai sūnų 
stovės karo lauke. Del ko jie 
ten stovės ?Jie gina tėvynę nuo 
priešo. 

Tat ir mes, laukdami ir su
laukę Šv. Kalėdų, dėkim pas
tangas, rinkim aukas Lietuvos 
karžygiams. 

J. A. Tulauskas. 

Linksmu Kaledu ir 
i 

Naujų Netų 

State Bank 
. -
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Jau atsidarė taip ilgai laukiamas tiesioginis kelias iš Liepojaus (Libavos) į New Y orka. 

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

» • 

Parandavojame 
Baksus $2.50 

Metams 
T - r 

Pampiname 
Notariškus 

Raitos 

DISTRICT BANK 
1112 West 35th Street 

Turtas virs $6,Q00,000.oo 
A STATE BANK 

i 
Atdara Panedėlio, Serėdos ir Subatos vakarais. 

1 

S 

EUR0PEAN 
A. PETRATIS ir S. L. FABI0NAS Vedėjai 

809 West 35-th St., (prie Halsted) Chicago, 111. 
Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakare. 
Vakarais: Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare. 
Jtfedėliomis nup 9 vąl. išryto iki 3 po pietų. 

i 
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f Pinigai, Laivakortes Lietuvon \ 
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI- I 

NIOUS Į PASKUTINĮ PASTA Į 30 DIENŲ. 

= " • » = 

Lietuvos Misijos Antrašas: 
257 West 71 str., New York, 

< 

PRANEŠIMAS. 
Siunčiame piningus Lie

tuvon, pri siuntimas užtik
rintas. 
Lašuruojame nuo ugnies, 

namus, rakandus ir auto
mobilius. 
Parduodame namus, sko-

I liname piningus. 

Evaldas & Pupauskas 
840 W. 33rd & 

Yands2790 

Parduodame laivakortes 
į Lietuvą ir iš Lietuvos. 

Padarome legališkus do
kumentus, dovernastis, 
įgaliojimo aktus. 

i 
Esame registruoti Lietu

vos Atstovybės "VVashing-
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. J 
i 901 W. 33rd Street TeL Yards 4669 Chicago,lU. 

I 
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ŠTAI KUR 
SEKRETAS SVEIKATOS H 

Mes t©askelbiame . visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIE
TUVIŠKA VAISTINYČIA visoj Amerikoj, kuri išdirba vaistus, papai 
Europos metodą nuo visokią ligų. 

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

Visuose gerose APTIEKOSE visoj Amerikoj galima gauti šias mūsų 
liekarstas: 

Salutara Jiiteri del vidurinių ligų. 
Regulatorius del moterių. 
Kraujo Valytojas kurie pats užvardijimajB ^išaiškina reikalingumą. 
Salutaro Linimentas del visokiu, kaulų skaudėjimo ir kitokių skausmų 
Trajanka Kas-gi dar jos nežino? Tos garsingos namų gyduolės 
Reikalaukite rausų surašo raistų ir folio—siunčiame už dyką. 

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

• -- — 
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CLEVELAND, OHIO. 

Parapijos reikalai. 
Lietuvių R. K. Sv. Jurgio 

parapijos bažnyčia ir mokykla 
statoma Sparčiai. Sienos mo
kyklos jau baigiama mūryti. 

Jeigu oras bus gražus šią 
žiema, tai, be abejonės, Vely
kas jau švęsime naujoje, gra
žioje bažnyčioje. 

Po bažnyčia, rūsyje, bus 
kambariai susirinkimams. Ant 
pirmų lubų bus erdva moky
kla. O ant antrų bažnyčia. 

Žodžių sakant, bus parankus 
ir gražus namas. Jis puoš gra
žią dalį vidurmiesčio, rytų pu
sėje. O Lietuvių vardas pakils 
svetimtaučių akyse. 

Aukų rinkimas. 
Pradėjus rinkti aukas Lietu

vos gynimo reikalams, darbas 
seknungai eina, žmonės gau
siai aukoja. Tikimės kad Cle-
velandas persiris per jam 
skirtą kvotą $2,000.00. Jau y-
ra surinkta $1,800.00. 

Nuo Lapkr. 12 iki 19 d. bu
vo bazaras, kuris, manoma, 
duos daug pelno. 

Pradėjus aukų rinkimo dar
bą, kai-kurie neduosnųs tautos 
reikalams, priešai labdaringų, 
T. Fondo, L. R. K. R. bei kitų 
naudingų katalikiškų organi
zacijų, pradėjo tą darbą truk
dyti. Tame ypač pasižymėjo 
vienas augštas plikis ir jo 
draugai. Jie parodė savo nesu
sipratimą, (Sutrūnėjusio ca
rizmo metodą). Sėdėdami na
me, neduodami ir nerinkdami 
aukų, jie užsispyrė, kad aukos 
butų siunčiamos Lietuvos Mi
sijai. Gi iš antros pusės, bū
rys iš 50 jaunų vyrų, aukų 
rinkėjų, hei visuomet gausiai 
aukotojų tautos reikalams, nu
sprendė aukas siųsti T. Fon-
dan, Lietuvos Gynimo reika
lams. 

Tie keli socijaListų "agentė
liai" savo užsispyrimu norėjo 
už nosių vadžioti daugiau kai 
50 pasišventusių darbuotuoju. 
Tai daugiau negu juokas. Jie 
pamiršo, turbūt, kad gyvena
me demokratijos laikais. 

Išvažiavo mokyties. 
P-nas J. Sadauskas, buvęs 

vienas verkliaus katalikų jau
nuomenėje, Lap*kr. 12 d. išva
žiavo Valparaiso universitetan 
mokyties. Linkima jam didelio 
pasisekimo moksle ir tapti 
naudingu sau, o ypač katalikų 
visuomenei. 

Simono Sunūs. 

(3,670 auks.) liko pasrųsta 
per Lietuvos Prekybos bendro
vę Kaunan vardu St.Seimo pir 
mininko, Alek. Stulginsko. 

Visiems aukotojams tariame 
ačiū. 

Tad. F. Bičiukas, 
Juozas Damidavičia. 

^ _ , 
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ROSELAKD ILL. 

Gruodžio 12, 1920, Chas. 
Strumilo svet. Šv. KAK. Akade
mijos rėmėjų 4 skyrius buvo 
įrengęs vakarą. Vaidinta "De-
senzano Mergelė". Visos ar
tistės savo roles gerai atliko. 
Prie to dar buvo ir prakalba, 
kurią pasakė p-nia A. E. Nau
sėdienė apie Šv. Kaz. Akade
mijos rėmėjų tikslą. Buvo ren-
karnos aukos. 

Aukojo: 
A. Ladonis $5.00 
A. Tiškevičius 2.00 

Po 1 dol.: A. Salinkas, P. 
Simėnienė, O. Labanauskienė, 
J. Mockus, D. Žukauskienė, 
K. Gruzdys, O. Ščiukienė, J . 
Fabijonavičius, P. Gedvilas, N 
Pariesčius, A. Nausėdienė, M. 
Kalnikas, G. Piktuzis, A. Kal-
nikas, Strumilienė, F. Jasins-
kas, J. Fiskevičia, M. Tuške-
vičienė, J. Abromavičia, S. Šid 
lauskas, A. Fabijonavičia, Ja
nušauskienė, A. Likša, S. Pik
tuzis, € . Petrikauskas, P. Gal
vanauskais, M. Kučinskienė, T. 
Gronskienė, J. Drazdauskas, 
P. Povilionis, K. Račkauskas, 
J. Dargienė, B. Jurgienė, J. 
Burbulienė, V. Sarkunienė, S. 
Virkutis, J. Kretkauskienė, B. 
Astrauskas, J. Valantas, P. 
Talentą, P. Jakšis, A. Genienė, 
Kalikauskas, J.. Stančius, A. 
Joniulionienė, A. Astrauskas, 
P. Savičienė, M. Vinciunienė, 
O. Bagdonienė, A. Petraitienė, 
J. Reekus, E. Norvaišienė, S. 
Norvaišas, K. Draugelis, S. 
Kalionis, A. Mikalionis, A. 
Puidokas, V. Žilinskienė, A. 
Malkevičia. 

Viso $71.00. 
Pelno liko $92.87. Viso labo 

$163.87. 
Širdingai tariame ačiū vi

siems, kurie ir kiek galėjo at
silankė vakaran ir aukojo. 

Vakaro rengėjos: 
P. Simėnienė, 
P. Susnienė. 

~A". Jankevičius, iždo glob-. — 
Vaičiūnaitė' ir A. Lemešius, 

tvarkdarys ir korespondentas 
J. Trakšelis. 

Geriausių pasekmių naujai 
valdybai. 

Iš priežasties nedarbo, kuo
pa sumažėjo nariais.' Dar
bams prasidėjus, tiki
mės, kad vėl padidės. 
Nepriklausantį jaunimą kvie
čiame įsirašyti, ypač mergai
tės. Nes kas prie Vyčių pri
klauso, tas darbuojasi tėvy
nei, Lietuvai. 

Koresp. Pagalbininkas. 

= 
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Visiems Mųs Depozitoriams ir Prieteliams 
Linkime 

ROCHESTER N. Y. 

Vardai aukojusių Lietuvos 
šauliams. 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABOEIVN 

Patarnauju laidotuvėse kopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užjram'dlntl. 
2314 W. 2:Jrd Place Chicago, 111. 

Tel. Canal 2199 

DETROIT, MICH. 

STEGER, ILL. 

Lapkričio 26 d. pas mus bu
vo padaryta rinkliava Lietu
vos gynimui. Nors darbai čia 
veik visai sustojo ir algas su
mažino ant 15 ir 25%, vienok 
einant per Lietuvių namus nie
kur neatsisakė paaukoti sulig 
savo išgalės. 

Po 5 dol : L. Švedas, J. Sti
rnas, J. VaidylaiS, A. Oauri-
lius, J. Milzanskas, T. F. Bi-
eiušas. 

J. Kaminskas $4.00. 
K. DamidaviČienė $3.00. 
Po 2 dol.: A. Gudavičia, M. 

Lapatinskas, J. Skraudelis, J. 
Damidavičia. 

Po 1 dol.: P. Ciuprintfkienė, 
P. Skraudelienė, J. Petreikis, 
J. Vingys, J. Yurkšas, J. Sau-
norius, T. Bagdonas (iŠ Chica
go Heiglits), L. Nareika, W. 

W\ Mičiull. 
Kiti po 50c. 
Viso $55.50. 

Katrie Detroito Lietuviai 
esate pirkę Lietuvos Paskolos 
bonų, o da neatsiėmėt iš sto
ties iždininko, prašau atsiimti 
prieš Naujus Metus, nes po 1 
d. Sausio visi bonai bus su
grąžinti L. Misijai. 

Norintieji pirkti, arba pa
baigti mokėti, prašomi pasis
kubinti prieš Naujus Metus. 

K. J. Crervilis, 
L. P. B. Detroite S. ižd. 

9690 Russell St. 
Detroit. Mich. 

KENOSHA, WIS. 

Gruodžio 2 d., š. m., Lietu
vos Vyčių 28 kuopa laikė 
piiešmėtinį susirinkimų. Aps
varsčius kai-kuriuos dalykus, 
išduota raportas iš Labd. Sąj. 
pirmo seimo. Atstovu buvo p. 
A. Lemešius. Raportą visi 
priėmė su pagyrimu. Pasiro
do, kad vyčiai prijaučia tam 
prakilnam darbui. 
Tapą išrinkta nauja valdyba 

ateinantiems 1921 metams, ku
rion inėjo: pirm. — A. Lau
raitis, pagelb. — P. Pavilionis, 
rast. — A . Pūras , mokesčių 

Gruodžio H) d. minėta suma • rast—ponia Lauraitienė, ižd. 

Šv. Jurgio draugija $111.00. 
Šv. Petro ir Povylo draugija 

$100.00. 
Bridgewaterio Darb. koop. krau

tuvė $12.00 čevcrykus, kurie davė 
pelno $83. 

Šv. Marijos Moter dr-ja $25.00. 
Kazys Dapšys $15.00. 
Pranas Barzilauskas ir Juozas 

Brakys po $13.00. 
A. Žvironas, V. Uzdila po $12.00. 
O. Zdanavičiūtė, A. Žiemys ir 

A. Vevonis po $11:00. 
Po $10.00: P. Balnelis, A. Kun

drotas, S. L. R. K. 103 kp., A, 
Gribauskas, V. Butrimai ts, ^ . 
GluSokas, J . Barzilauskas, A. Let-
kauskas, T. Puhiikis, J . Gikis, A. 
Vaitonis, A. Gečas, J. Gudas, S. 
Butrimavičius, A. Stukas, P. Piku
liu, A. Vežalis, M. Tankus. J. P. 
Levickas, P. Grybaits, J . Mustei
kis, J . Putrimas, K. Valiaska, K. 
Medžiukas, J . Noviekas, P. Šlape
lis, P. Orlauskas, J. Dauda, P. 
Skyrmontas, S. Jonaitis. 

Po $5.00: P. Kazakevičius, H. 
S. Purvin, A. Mileriuj , Z. Vili
mas, A. Česnavieius, P. Orlauskiu-
tė, J . Kazlauskas, J. Saunaris, 
2-ras J . Saunaris, M. Ventys, M. 
Nevidonskas, V. Motejunas, J. 
Dirsė, J. Žemaitis, J. Paliulionie-
nė, J . Žemaitis. 

Po $4.00: K. Vadeikis. J. Davi-
donis. 

A. Paliulionis $3.15. 
Po $3.00: B. Grieus, V. Stanys, 

P. Juodviršis, M. Milevieiutė, Jaf-
son (studio), S. Baranauskas. 

Po $2.00: V. Bagdonas, J. Ta
mašauskas, A. Pabijanskas. P. 
Aleksa, V. Norkevičius, J. Nevi-
donskas, J . Lakickienė, S. Plata-
kys. A. Budreika, P. Peekus, A. 
Butrimavičius, M. Palvenikas, J . 
Vaivada, J . Šaulys, P. Pranckevi-
eius, A. Kraučiunas, A. Sinkevi
čius. 

Po $1.00: T. Banblauskas, S. 
Nevinskas, A. Kunparskas, A. Vil
nonis, J . Gikis, V. Butrimaitis, J. 
Ribynskas, V. Gečas, A. Sedzavi-
eia, N. Radavičiuą M. Tankus, A. 
Ulozas, J. Vaitas, A. Norkevičius, 
P. Pockevičius, J. Motuzas, J. Ru-
tus, P. Skyparas, D. Began.skas, 
A. Vištarta, J. Devonas, P. Dau-
siavičius, A. Budreikis, F. Gikis. 
J. .Gikis, A. Letkauskas, K. Žel-
nys, A. Dusevieius, P, Černis, J. 
Maldeikis, M. Levickienė, O. Pe-
redViiukė, M. Joneys, M. Valiuko-
naičiukė. O. Šilinienė, K. Stašai-
čiukė, J . Bitinas, A. Vpžalis, M. 
Vežalis, S. Levickas, J. Levickas, 
S. Šievas, K. Tumonis, J. Šimo
nius, A. Gudelienė, S. Kazakevi
čius, M. Baltrušaitis, M. Juodvir-
šienė, J. Sedleekaitė, S. Sedleckas, 
J. Radzevičius, K. Dapšys, A. Let
kauskas, V. Apahavičia, J. Nevi-
donskas, D. Beganskas. F. Baltai-
tis, S. Sedleckas. 

Viso $918.15. Pirmiau buvo pa
siųsta- $400. Sykiu $1,318.15. 
Turėtų but $1,281.65. Skaitlinė 
netinka, kad septynios penkinės 
antru syk paskelbtos del to, kad 
tie asmenys pirmiau buvo aukoję 
po $5.00. Vėliaus aukojo po kitą 
$5.00. Del to ir prisiėjo antru syk 
talpinti. 

Lapkričio 28 d. buvo visų vieti
nių draugijų fr kuopų surengtos 
prakalbos, kuriose surinkta $286.-
68. Sykiu suėmus, pasidaro $1,-
568.33. $1,281.65 pasiųsta kun. J. 
Žiliaus vardu Lietuvos Šaulių pa

ramai, gi $286.6g per Lietuvos Mi
siją Lietuvos Gynimo Komitetui. 

Vietir.ė L. L. Paskolos stotis bo-
*nų paiMavė $18,000. Kai del ma
žos Rochesterio kolonijos, o dar 
prie tokių bedarbių, kaip dabar 
yra, tai nebloga Lietuvai auka. 
Aukų rinkime ir aukojime labiau
sia pasižymi susipratę Lietuviai 
katalikai. 

Antanas Žiemys (Zininickas), 
577 Hudson Avenue, 

Rochester, N. Y. 

GATVEKARIAI SU VIENU 
PATARNAUTOJU. 

Gatvekarių kompanijos pre
zidentas pranešė, kad kompa
nija turi pagaminusi dešimtį 
gatvekarių, kurių kiekvienam 
bus tik vienas patarnautojas, 
ty. viename a/menyje konduk
torius ir mototfnanas. 

Tie gatvekariai ant kai-ku-
'rhj linijų bus i*taėgmti. Jei 
bus praktinei ir tinkrfmi, tuo
met kompanija Chieagai pa
rūpins kelis šimtus tokių gat
vekarių. 

KALĖDŲ 

1 

Ant kampo 471 h ir Ashland Ave. 
. 

Jonas Mickievicze 

Šv. Vardo Jėzaus Draugijos su
sirinkimas Ims sckin.. 26 d. Gruo-
džio, 1 vai. p. o. Visi nariai kvie
čiami susirinkti, nes bus renkama 
nauja valdyba. 

Valdybč ir Klebonas. 

A. PETRAT1S S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & C0, 
Mortgage Bank 

KKAL ESTATE—UTSURAHCB 
European American Bnrean 

Siunčia Pinigus, Pardaod* 
LttlTokorte* 

IfOTARIJUfiAS 
80y W. S&tb K ?̂. Cbicairo, UL 

Tolephone Bonlerard t l l 

Baltic - American 
raveldėtojial RUSSIAN AMERICAN LINE 

'•MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIHIIIIH 
STel. Canul JZ57 S 

I DR. C. K. KLIAUGA § 
LIETI VIS DENTISTAS 

S1S21 So. H a l s t o d St.. t ' h i t a g o , I1I.S 
K a J n p a s 18th St. 

-Valand.: 9 - 1 2 r>t4. ir 2—9 rak .S 
uiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii 

[ 
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DR. A. P. GURSKIS ' 
LIETUVIS DENTISTAS 

4847 W. 14tli Stroet Cor. 49th ATC. \ 
Cicero, III. 

Vai. 9 Išryto iki 9 vak. Išimant R 
jNedėlias ir Seredas. 

Tel. Dror«r 7 04 2 j 

Dr. C. Z. Vezel aš i 
LIETUVIS DENTISTAS 

HValandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lig- 9 vakare 
4712 SO. ASHLAND AVENUK 

arti 47-tos Gatvės 

Tiesus Pasažieriams Patarnavimas i i 

DANZIG ir LIEPOJAUS 
Į MTEW YORK ir sugrįžtant 

Del platesnių informacijų kreipkitės į 

A. E. Johnson & Co. Generaliai Pasažieriniai Agentai 
42 Broadway, New York 
Arba mūsų antorizooii agento*. 

Gen. NORTHH'ESTERN Ofisas: Boston Bloek, Minncapolis, Mina. 

Tel. Randolph 2898 -—fl 

LEVESKIOSEMOKYKLA 
IR PREKYBOS Del Suaiguty 
MOKINA: Lietuvių ir Anglų kalbų; 
Grammar School, High School 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. Halstcd St. (arti 18tos ga t .^ 

A. A. SLAK1S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG. 

19 So. L A SaOe St. Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų. 
Fanedėliais iki 8 vakare. 

Nedėliomis ofisas uždarytas. 
į | » !• • » » • ! • » • » • • • !• » • » l» • M » • » • j 

^^B ^ ^ ^ JM ^m — ^ — ^ ^ ^ •, ^m M - ^ ^ ^m ^m mĖ M^ ^ ^ Jfc — ^ ^ V f f 

| m v v p v i ^ a v 4 4 H P | < v 9 V | H M | M P v v > 4 P v a ^ ^ 9 v 9 ^ ^ v įf^ 
Tel. Harrison 6688 

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

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

K • • • -> • • » 

• DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ ČEVERYKŲ 
g KRAUTUVE SOUTHSIDEJ 
j Vyru rudi ir juodi čeverykai vėliausios 

mados $8.50 vertes už $6.00. Turime 

I pilna eile moterų Čeverykų 
nuo $5.85 iki $14.00. 

: VICTOR SHOE STORE 
l 4719 S. Ashland Av. Chicago 

i i i t r t t r i m i 

Phone Boulevard 491 

1 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 
Ofleaa tr Gyvenimo vieta 

S252 South Halsted Street 
Ant virtau* Cnirerml State Baak 

Valandos nuo 10 Iki 12 ryte; nuo 
2 Iki 4 po pietų; nuo 7 iki • vak. 

I Nedėliomis nuo 10 iki 'i 
Telefoną* Tardė S544 

Telefonas Boulevard »1 i t 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

R331 South Halsted Street 
Valandos: 9—12 A M. 

1—6; 7—8 P. M. 

Dr. L L MAKARAS 
Llctuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Oflsa-s 10900 So. Michigan' Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:80 vakare. 
Residencija: 10588 f»erry Ave., 

Tel. Pullman 841. 

" 

Ashland Jewelry Music Store 

} { » » • » • » ^ » — — M 1 »i • , « » ' » » 

DR. G. M. GLASER * 
Prakukuoja 29 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Chicago, UL 

SPECIJALI8TAS 
MoteriSkų, Vyrišku, taipgi chro

niškų lig\J, 
OFISO VA.LANDOS: Kuo 19 ryto 
iki 8 po pietų, nuo 8 iki 8 valan
da vakare. 

Nedėliomis nuo 9 lkl S po piet. 
Telefonas Tards 9S7 

įg«. » » O i • mm m • ^ » » ^ * y ^ • • • » » • j | 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
I . IKTIVIS AJKH SPECIALISTAS 

Palengvina visy akių 
tempimą k a s yra 
priežastimi skaudė
j imo galvos,. svaigu
lio, aptemimo, ner-
votumą, skaudančius 

ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys, 
ka terakto , nemiegio: ne t ikras ak i s indedam, 
Daroma egzaminas lekt ra parodant is ma
žiausias klaidas. Akiniai pr i taikomi teisin
gai, toli ir eiti ma tan t i ems pagelbėta. Ser-
ui'klte savo regėjimo ir vaikus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro . 
Nedėliomis nuo 10 iki i vai. po pietų. 

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Urover 9660. 

KjJJ^cljcuei) Coiumbia E 2 Grafa-
nola su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2 
Grafonola su 12 rekordų $56.50. 
Cash ar ant išraokesčio. Naujausi lietu
viški rekordai. 

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

4 5 3 7 So . Ashland Avenue 
Chicago, III. 

riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiunA 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiitij 
Resid. 1189 Independence Blvd. 

Telefonas Vaa Boren 2»4 

DR. A. A. ROTH, 
Kusas Gydytojas tr Gbirurgaa 
SpecijaUstas Moteriškų, Vyriškų 

VaikŲ i r v i s ų c b r o n l š k u lJgTl 
VALANDOK: 10—11 ryto a—S po 

pietų, 7—a vak. NedėUomte 10—1» d. 
Ofisas S»B4 So. Halsted St., Ohlcaffo 

Telefonas Drover 969S 
HlIUIIIIIllIlUIIIIUIIIUlIlIllllIlItlIllIlIlU 

Didelis Kalėdinis 
PASIRINKIMAS 

Laikrodžiai, laikrodelėj, žiedai deimantai ir kitokie daiktai 
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 

4*12 South Ashland Ave. Telefoną> Boulevard 33S6 

•r 

y ^K5^ I k Jk\ iW m\\ I C T C Ą IVif ̂ .MIIP 

30-ta Gruodžio ir 19-ta Vasario 
1- \ e \ v Yorko be jokių mainymu tiesiai j 

BREMEN ir DANZIG 
S. C. <*SUSQUEHANNAM 

Atsišaukite pas L. S. M Al L STKAJUSHIP COMPAKV, Inc. 
H. CLALSSEML'S ii. Co. Generalini Pasažieriniai Agentai 

v 100 Aorth La Salle Street, Chicago, 111. 
•Freight Skyrius 120 Broadway New. York City 
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Pirmadienis, Grtiod. 27, 1920 

VAIDINIMAS 
s | #•***. 

1 m* 
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I 
LORETT0 JJ 
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i (Prie Sv. Marijos Namelio) 

t • 
I oš šv. Jurgio Mokyklos Mokiniai 

• 

m i 

Nedelioj, Gruodžio 26 ,1920 m. 
* 

Šv. Jurgio Par. Svetainėj, 
« 

Prie 32ro PI. ir Auburn Ave. 

S 

i 
Pradžia 7 vai. vakare 

5 

Visi nuoširdžiai kviečiami atsi lankyti . Atsii ankę d ž i a u g s i t e , o neatsi lanke gailesitės. — 

• 

. ̂  » » » • • » • » • • • • $ * 

CHICAGOJE. 
» • • • » » » < < ' » » ' : : 

IŠ TOWN OF L A K E . 

i KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 
i 

r 
> 

\ 

Šeštadienis, Gruod. 25 d., 
Šv. KALĖDOS. 

Pirmadienis, Gruod. 27 d.. 
Šv. Jonas, apašt. 

BLOGA IŠSISUKINĖTO 
J A M S NUO MOKESČIŲ. 

i 

RKI KOVA PRHiš PIK
TADARIUS. 

Hcijos kap i t a l ams duotas 
savarankumas. 

Kuomet perniai (bicagoje 
valstijos istatvmdavvbės buto 

I nutarimu buvo padidintos nio-
i kestvs už nejudoma nuosavv-
Į bę, daugelis prieš tai u&protes 
tavo ir ią reikalą, padavė au

kšč iaus iam valstijos teismui. 

Valstijos teismas ilgai nepa
skelbė nuosprcntržio ir (lange
liui davė progos išsisukinėti 

\ JTCadangi Chicagoje visokios! n u o tų padidintų mokesčių, lemavo " T ė v o Sugr įž imas . " 
f . . I . . . . rrf i i I • 1 V I . . ! I . V u i 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų skyrius p. EI i josi aus 
svetainėje surengė puikų va
karą su programa, kurią atli
ko gabios Šv. Kazimiero Vie
nuolyno auklėtinės. 

Pirmiausiai programa vedė
ja p-lė M. Mikšaitė paaiškino 
vakaro tikslą ir perstatė I . 
Nausėdaitę, kuri paskambino 
anV pijano " T b r o w i n g Kis-
ses . " xMergaitė da r jaunutė , 
bet gabiai skambina. Paskui 
" E u r e k a " ant pijano paskam 
bino L Klimaitė. Antru syk 
išėjus p-lė Nausėdaitė padėk-

eiui. J i e savo automobiliais 
atvežė seseris i r mergaitės i r 
po programo vėl parvežė. 

Garbė Šv. Kazimiero sese
rims už jų pasišventimą. 

Lai gyvuoja Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų draugija 
ilgiausius metus! v 

Alumnė. 

PRANEŠIMAI, 

iiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiitiiiiii tiiiiiiitiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiifiiiitiiiiiitiiPiiiiiiitiiiiiiiiiiiiil 

. 
Mūsų Dainininkė 

MARIUTE 
Pilname savo gražume pasi rodys 

^ p i k t a d a r y b ė s pleėiasi visu. Dabar gauta žinių, kad au-
smarkiimu, tad policijos vi r- gščiausias teisinas tą mokes-
šininkas įgaliojo visus polici-lčių Įstatymą patvirt ino. Išsi
jos kapitonus savo distr ik- ' sukinėtojai tad antkar t tu rė
tuose savarankiai veikti ir bu- pakloti miestui užtrauktas 
tinai išgaudyti ir panaikinti mokestis. 
visus piktadarius. i 

, Viso miesto policijai į sakyta ' ŽUVO INŽINIERIUS CHE 

: 

Ji ka ip 1:0(1 nakti uždarvti visas 
#' ligi vienos viešąsias užeigas.! 

MIKAS. 

Tie dalykai publikai labai pa
tiko. 

" V a l s e " ant piano paskam-

L. R. Kat. Federacijos Bridge 
porto skyr. svarbus priėsmetinis 
Susirinkimas [vyks sekmad., Gruo
džio 26 d., 1920, 2 vai. po piet. 
Šv. Jurgio par. svet. ant trečią 
lubų. 

Susirinkimas svarbus ne dėlto, 
kad priėsmetinis, bet del to, kad 
turime aptarti nepaprastai svar
bius dalykus liečiančius mūsų tė-

bino maža E. Griniūtė. Žmo- vyne Lietuvą dabartiniame mo 
nės stebėjosi iš jos gabumų. 

monologą 

intariami s gazo valy-
ligi 
kuriose susirenka nuariami j (,'Uzo koinpanijo 
žmonės. Tr po 1 :D0 naktį poli- m o laboratorijoje, 22 gat. ir 
*ija jgaliota gatvėse sustab- , RaeJne a je . , vaka r išryto pra-
ilyti kiekvieną i n t a p a m s pra- ' , i ,- . j0 tekėti gazas. Neužilgo ga
dinant i arba važiuojantį žmo- z l l prisipildė pilnas kamha-
r i i r išklausinėti. r v s 

Policijos kapitonams aiš 
,/kiai pareikšta, kad • kiekvie-

Pakviestas inžinieiius-cbe— 
mikas, Edvard Cimpinau dir-

nas iš iu atsako uz piktus dar- , , XT «. 
) . \ . ' . , »ys gazo kumpam |oie. Neziu-

bus, įvykusius jų d is tnk tuo-
|u 

se (apirubėse) . 
Tokiuo būdu piktadar iams 

niekur nebus duodama ramy
bės ir jie turės patekti polici
jos tinklan arba išsinešdint! 
iš miesto. 

Užpraeitą vakarą du plėši
ku užpuolė jubilierinę krautu
vę po mini. 25o6 Mihvaukee 
ave. ir nužudė jos savininką. 

>cs gazo kompanijoj* 
rint perspėjimų jis inėjo la
boratorijom Kiek palaukus 
ten jis užtroško. 

Pritroško dar kitu du -dar-1"Močiutė* Drąsuolė. 

" N u b u o d u m a s " 
pasakė L. Šertvetis. 

" D u e t ą " ant pijano pas
kambino E. Griniūtė ir F. Nau 
sėdaitė. 

Iš augštesnės klesos penkios 
mergaitės atl iko " P a n t o m i n a " 
už scenos dainuojant " P a s k u 
tinė vasaros rožė . " Pijanu pri
tarė Gertrūda Pociūtė. Panto-
minas ir dainos žavėte žavėjo 
užinteresuotą publiką. Pr ie 
gražios sutart inės prisidėjo ir 
sesers M. Skolastikos tvir tas , 
gražus, gerai išlavintas balsas. 

I • » to O. Auškalnai tė pr i ta
riant pijanu, padeklamavo 

mentė. Todėl prašome visų Bridge-
porte esančių katalikiškų draugi
jų prigulinčių prie R. K. Fed. bei 
manančių prigulėti atsiųsti atsto
vus bei pačią valdybą ateiti. 

Kviečia Valdyba. 

4 , 

S 
kurį jai rengia B I R r T O 

ir kurs įvyks 

§ 

r 

Kaledu Antrą Dieną 
Gruodžio 26 d., šių 1920 metų 

K I M B A L L HALL, vidurmiestyj , prie AVabash ir Jackson gatvių. 
Pradž ia 8:15 vai. vak. 

šiuomi pranešu, kad šiandie 
(Gruod. 24 d.) Liet. Vyčių Ohi-
eago8 Apskričio choro •' praktiko 
nebus. Sekantį sekmadienį bus 
specijalė praktika C. S. P. svet., 
1129-30 W. 18-ta gatvė 5-tą vai. 
po pietų. 

Visi nariai kviečiami skaitlingai 
atsilankyti į tą praktiką, nes vaka 
re turėsime dalyvauti programoj. 

Valdyba. 

= Koncerte da lyvauja : L E O K A D I J A S A B O N I S , smuiką, P. STOGTS, Basas , K. 
K V E D E R A S , bari tonas. 

Kviečia visus atsilankyti į šį dfdelį koncertą 
7 2 A N G A $1.05 i r $1.00 

\ 
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bininkų, inėjusiu ieškoti cbe-! yA Jur^a ič iu tė 
uodu atgaivintu.» padek lemavo "Trošk imas mik 

u, mėju 
Bet %\\\ 

jausmingai 
M 

[ 

"KLEBONAS KALTAS" 
Už dveitos-treitos cavaieiŲ jau išei* 

iŠ spaudos nauja originale is 1919 ir 
1920 motų iš tikrų lietuviškų atsi-

ApiplėŠilTiai Žmonill, ga tvė- ^ ' " ų keturių veiksmų komedija 

se, vogimai automobilių Įvyks 
ta kuone kas valanda. 

Paskui būrelis mažų mer
gaičių atl iko " J a p a n e s e 
Dr i l l " , kuris žmonėms patiko. 

Paskui gražiai pakalbėjo p. 
EI i josiu s. 

Ant galo vaidinta f "La ižy-
b o s . " Pono Švano rolėje buvo 

MAŽAI DARBO. 

uTllinois Free Employment ' 
agentūra paskelbė, kad į kiek-

Klebonus kaltas". Para.šė T. Janu
sas. Artistai, mėgėjai -lošėjai, pa.sis-
kubinkit .šį veikalą užsisakyti. Reikia 
užsisakyti 8 knygutes: nei apie tiek 
yra veikiančių asmenų. Kaina tik ( O. Karpav i č iū t ė , Svaniene — 
45 rentai. Pirm negu pradėsit šj vei- r\ Ą VI 0i_0;i.A rlub-fAc 7n 
kalą skaityti, stipriomis virvėmis su- J- AXX ^ U 

nškite 
ekspli 
kitės j leidėją M. S. Du, 130 VVooster 
Ave., Akron, Ohio. Reikalaukite viso-

NL. D. S. Chieagos Apskričio 
priėsmetinis susirinkimas bus 2(J 
d. šio mėnesio, 2:30 po pietų. Sv. 
Ant. parap. svetainėje, Cicero, 111. 

sj kartą bus renkama nauja 
valdyba ateinantiems metams. Vi
sos kuopos privalo imti dalyvu-
mą prisiųsdamos kuodaugiausia 
delegatų. 

Valdyba. 

*Phone Canal 1678 
Notary Public 

JUSTIN MACKIEWICZ 
, Real Es ta te 
Loans, Insurance & Foreign 

Ezchange 
2342 South Leavit t S t reet 

Chicago, m . 
Siunčiu Pin igus į Lietuvą 

pagal dienos 'kursą. 
55 »• f • m m » •' • • 0 m »»"*» 

: DIDELIS KONCERTAS: 
Rengiamas 

ŠV. A G N I E T Ė S CHORO 

Pr ie Nekalto Prasid. Šv. P . Pa rap . Iš Brigfhton P a r k o 

> 

. 

e ravo šonus, kad is juoko ne- pį j0s — L. Klimaitė, pirmo ne-
ioduotų! Su užsakymai! kreip- Į ,_ T . v . . . 

pažįstamo — Z. Jurgaic iu te , 

IŠ W E S T SIDE. 

se 

bų. 

redakcijose ir knygynuose. Kas 
VienilS 100 UZSieminių ( d a l b ų ) nori pasiskaitymui, gali užsisakyti tik 
S i u n d ė flKrfiiUikin nM 99^ 5nm v i e n * knygutę. Šios vienos komedi-
siandie a t snau iua net i ^ zmo j o a u ž t e n k a v i s a m v a k a r u i loš t i. Vei-
nės . T a i p š iandie tn jks ta dar- kalas yra moksliškas, morališkas, 

naudingas, o juokų be jokio galo.. 
Pasiskubinkit su užsakymais! nes 

po Naujų Metų beveik visi egzemplio
riai bus persiunsti IJetuvin. 

Leidėjas 
M. S. \. 1)1 

ISO \V<x».>»ter A v e . , A k r o n , OITio. 
P. 8.-Nesant merginų artisčių, lo

šėjai gali būti vien vyrai, už tai ir 
mažuose kolonijose šis veikalas gali 
b ii t i suloštas. 

SUKOS 
soioasvci soAiixan 

aiiXHW 

antro nepažįstamo — M. Bu-
nevičiutė, gydytojo — J . Bu-
dreckaitė. Vaidinimas publiką 
labai prijuokino. 

Po to da r pakalbėjo p . F . 
V eriga. 

Didelė padėka priklauso po
nui J . Elijošiui, nes svetainę 
davė veltui. Padėka lai būva 
pp. J . Brazauskui ir J . Ju rgu -

T. M. D. 28 kp. priėsmetinis su
sirinkimas įvyks antradienį, Gruo
džio 28 d., 7:00 vai. vakare, M. 
Meldažio svet., 2242 W. 23rd PI. 
* 

Valdyba. 

RED. ATSAKYMAI. 
— 

T. M. D. 22 kp. Mus dienraštis 
nededa pranešimų, šaukiančių 

žmones susirinkiman 11 vai., kuo
met visose katalikų bažnyčiose 
būva pamaldos. 

Saugok akių regėjimą 

Kads. kankinies • del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sll-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties } manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
Jums geriauaj patarnavimą del 
Aklų, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specljallsto, 

W. F. MONCRTJFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPBCIJALISTAfl 

1801 6. Ashland Ave., Chicago. 
kertė IStos gatvės: 8-čios lubos 

Kamba.-is 14-15-16-17 
Viriui PLATFS aptiekai 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryte iki 0 
rak. Nedėliomis nuo • ryto iki 
12 d. • 

Ned. Gruodžio 26 d. 1920 
SCHOOL HALL SVETAINĖJ prie 48 ir Honore gatvių 
Pradžia 7 vai. vak. Durys bus atidarytos 6 vai. vak. 

ii 
i 

Stengkitės visi atsi lankyti an t šio mūsų koncerto, o 
mes stengsimės užganėdinti ka ip galėdami geriaus. 

Po Koncerto bus šokiai. Kviečia visus, 
Šv. Agnietės Choras. 

t-> 

BALIUS 
Rengiamas 

SIMONO DAUKANTO TEATR. JAUN. KLIUBAS 

Nedelioj, Gruodžio-Dec. 26, 1920 
DIKViO A P V E I Z D O S PA HA P . S V £ T . 18tos Union Ave. 

Pradžia G vai/ vakare 

Visus kviečiame atsi lankyti . K O M I T E T A I . 

L 

ĮVAIRUS VAKARAS 
LIET. VYČIŲ CH1CAG0S APSKRIČIO 

s 

Nedelioj, Gruodžio-Dec. 26 d., 1920 m. • 

C- S- P- S. Svetainėje, 
1 1 2 6 W. 18th St., Netoli Racine Ave. 

Pradžia 7 valandą vakare 

Gerbiamieji Vyčiai ir visa jaunuomenė! Nepraleiskite šio vakaro, nes labai bus indomus 
vakaras ir puikus programas. Išpildys L. Vyčių Ch. Apskr. Choras po vadovyste p. A. Po
ciaus. Po programo gros puiki orkesrta iki vėlumai. *, 

Kviečia L. Vyčių Chicagos Apskritys. 
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Airijos 

Dublii 
Air ių }* 
dų dien; 
vą prie 
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