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Premieras Briand
TAD PRANCUAIPRAMA TOMAS BAISUS PAVOJUS
WASHIXGTON, lapkr. 22.
— Vakar čia ginklavimosi su
mažinimo konferencijoje pasa
kė ilgą kalbą Prancijos premieras Briand.
J i s kalbėjo
tiktai apie šiandieninę

METAI-VOL. VI

ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCH «l f 101f, AT CHICAGO, ILl INOIS tTNDER THE O F ACT OP MARCH 8. 1878.

dalis, vadovaujama tokių militaristų, kaip Ludendorff, ne
paliauja plačiai visur skleidę
prūsiškų doktrinų.
Nežiūrint to, sakė Briand,

Pran- Prancijos vyriausybė

galvoja

BUVĘS IMPERATORIUS
JAU SALOJE.

lt I I I I . 1

i
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NEW YORKO ARKIVYSKUPAS PROTESTUOJA.

II

REIKALAUJA ATVIRŲ
SESIJŲ.

———

LIETUVOS INFORMACIJŲ BIURO PRANEŠIMAI.

y^

Priešinasi gimdymų kontrolės
BUENOS AIRES, lapkr. 22.
propagandai.
— Pietų Amerikos spauda pei
kia šiandieninės Washingtano
nusistatymą,
FIJNCHAL, Madeira sala,
N E W YORK, lapkr. 22. — konferencijos
lapkr. 22. — Buvęs Austrijos Čia pradėjo
savo
veikimą kuomet viskas vedama užda
imperatorius Karolis su žmo "gimdymų kontrolės" sąjun rytomis durimis. Laikraščiai
na čia atvyko Anglijos karo ga. T a ypatinga sąjunga pra- reikalauja atvirų konferenci
tr^iff ir pradėjo iš-J eitą savaitę buvo surengusi jos sesijų. Sako, tegu viso pa
tremtojo gyvenimą, kaip yra viešąjį susirinkimą.
Tečiau saulio žmonija žino, kas toje
.nusprendusi sąjungininkų am policija susirinkimą pertrau konferencijoje veikiama. Nes
basadorių taryba.
kė ir dvi kalbėtojas, Mrs. San- slaptos sesijos yra priešingos
Laivas Cardiff sutiktas su ger ir Miss Winsor, areštavo, demokratijos/ dvasiai.
armotų šaudymais. Laivą ap Tečiau teismas jasdvi paliuolankė Anglijos konsulis ir Por savo ir jos vėl ima veikti.
NUŽUDYTAS ARGENTINOS
rugalijos valdžios atstovai.
-' GUBERNATORIUS,
Todėl
prieš
tos
sąjungos
vei
Važiuojant automobiliu bu
vusiam imperatoriui į vilią, kimą pakėlė protestą patsai BUENOS, AIRES, lapkr. 22.
kurioje ' a p s i g y v e n o , pakeliui New Yorko arkivyskupas Ha- — Čia nužudytas San J u a n
gyventojai j j linksmai sveiki- yes. Arkivyskupas sako, kad provincijos gubernatorius Dr.
tokia biauri propaganda veda Amable Jonės, kuomet jis lipo
.no.
,.
Karolis išreiškė pasitenkini žmonių rasę prie saužudystės. iš automobrliaus. Su juomi žu
mą, kad jis prisiųstas Madei- Tai baisus nusidėjimas lop vo ir jo vienas palydovas.
ron, bet ne kur kiton kokion šiui. Taip tvirtino ir miręs
Užpuolikų buvo keletas. Bu
Thcodore vo apsiginklavę šautuvais.
tclimon nuo Europos salon. garsus patriotas
Jį saugoti paskirta vyrai ci Roosevelt. Gydytojai tvirtina,
kad ypatingi genijai gema tik 3 VAIKAI UŽSINUODIJO
viliuose rūbuose ir policija.
po penktojo šeimynoje.
ALKOHOLIU.
BUVCS SENATORIUS PER
AREŠTUOTA STAMBI
SPĖJA S. VALSTIJAS.
NEVV YORK, lapkr. 2 1 —
ŽUVIS.
Trys vaikai, du iš jų 14 metų,
N E W YORK, lapkf. 22. —
trečias
13 metų, paimti IiBuvęs Suv. Valstijų senato
Areštuotas Moritz J. Loeb, goninėn ir vargiai bus išgel
rius iš Chicagos, James *Ha- milionieriaus Jacob -M! Loeb bėti. Jie užsinuodijo mediniu
milton Lewis, čia kalbėjo ko giminaitis. J i į buvo viename alkoholiu. .
mercijos mokyklos fakulteto socialistų radikalų susirinki
Vienas iš jų dar galėjo paš
susirinkime.
me, kuomet susirinkiman inėjo nekėti. J i s sakė, kad butelį su
Džiaugiasi, kad nepasiųstas
kur kitur.

cijos padėtį. Nurodė kitų ša sumažinti savo armiją. Nori
lių delegatams baisų pavojų, ma palikti tiek, kad tiktai už
kokį Pra'hcija pergyvena. Tas tikrintų valstybei apsidrausti
pavojus yra iš Vokietijos pu galimo pavojaus.
sės. Bet nemažesni" PranciNemilitarė.
1
jai pavojus yra ir nuo pačios
Briand' * prisiminė pasauly
bolševistinės Rusijos.
Bolševistinės Rusijos pavo pakeliamas skundas, kad šian-f
jus premiero Briando minti die Praneija yra militariškiau
sia valstybė visame pasauly.
mis taip atrodo: m
Bolševistinė Rusija per die- Tečiau tos skundos, sakė prenų-diejias grūmoja Lenkijai. mieras, neturi jokio pagrindo.
Niekas negali pasakyti, ar Kiekviena valstybė, būdama
Lenkija išvengus tų pavojingų Prancijos vietoje, ne kitaip
Nes-Vokietija į viepasekmių. Kas mielą dieną elgtųsi.
bolševikų raudonoji armiįa ga 'ną dieną gali sumobilizuoti ke
Podraug
li užplųsti Lenkiją ir gali ją lis milionus vyrų.
pamušti.
Griuvus Lenkijai, j vokiečiai gali veikiai gauti ir
Vokietija gautų progos pakil-j k a r o medžiagos. Nors žalioJ i s perspėjo Suv. Valstijas, detektivai, jis juos pašiepė. ti prieš Pranei ją i r šitą su Į ™* medžiagos jie neturi, bet ^
*
j o s af
Tai svarbus atsitikimas Chi
dumblais s u m a i š y t i /
[Vokietija turi daugel* genijų, ssvetimomis
^valstybėmis
^
'nusi
.
vetimomis
cagoje. UŽ tai kartais gali
kurie viską gali išgalvoti.
ginklavimo klausime. Nes, ga tekti detektivams, jei Loeb įLenkų galingumas.
Prisimindamas bolševistinę
limas daiktas, kad svetimos
Kad tai neįvyktų, Praneija Rusiją Briand pasakė, kad valstybės šiandie Suv. Valsti rodys §avo neraudonumą.
visas laikas darbuojasi už tai, Rusija, prireikus, galinti su- jas mėgina nusilpninti-, kad
kad Lenkiją padaryti didele ir : mobilizuoti 20 milionų vyrų paskui galėtų tuomi pasinau PRIEŠ PIKTADARYSTES.
galinga' valstybe.
Lenkija ' Jei bolševistinė Rusija susiju- doti.
Chicagoje plinta visokios
negali but didelė ir galinga ngtų su Vokietija, kas gi
Anot buvusio senatoriaus,
piktadarystės, nežiūrint smal
nuosavose
tikros?
sienose, tuomet liktų daryti Prancijaif
svetimos valstybės darbuojasi
kaus policijos veikimo. Ypač
Tam. tikslui yra persiauri et- klausė premieras.
Suv. Valstijas nustumti iš jų
žiemos laiku pikti darbai- čia
nografiniai Lenkijos plotai.
Nori gvarantijoa.
užimamos pirmaeilės vietos vi
gali pasidauginti. Taigi poli
Todėl Lenkijai būtinai reika
šame
pasauly.
Kuomet
tas
Del tų visų aplinkybių ir pa
cijos viršininkas skelbia polilinga atgauti visas istorines
bus atlikta, tuomet Suv. Vals
sienas. Eenkijon turi inefti vojų Praneija negali sumažin- tijos bus priverstos dovano ei j a imsiąsis , kuoaštriausių
priemonių, kad tai visa sumavisos kitos mažesnės jai kai- f i ginklavimosi ant sausžemio.
ti Europai visas karo skolas.
Kas nori, kad butų kitaip, te
zinti.
\
miningos tautos.
gu gvarantuoja Praneija apr
Kuomet Lenkija bus didelė,
PETROGRADĄ PALIETĖ
drausti nuo galimų nelaimių.
ji bus galinga ir stipri. J i na
NAUJAS GAISRAS.
Pakilo kalbų, kad ar tik S.
vien galės atremti bolševikų
Valstijos nedues kokios nors
pasikėsinimus, bet nuolatinėj
MASKVA^ lapkr. 22. —Pet
parankos Prancijai, kad ją
€hicagos arkivyskupijos Jo
savo priežiurioje turės ir pa- į
rogradas praleido naują di
apdrausti nuo tų visų pavojų.
čią Vokietiją. Tuomet ir pa-i
delį gaisrą. Šiuom kartu su Mal. vyskupas sufraganas Ale
Tečiau kalbos gali but tik
ciai Prancijai bus mažiau padegė Varšavos
geležinkelio ksaridras McGavick Šventojo
i_- " ^ m
4.' šiaip "jau kalbos. Nes S. Vai
Tėvo paskirtas vyskupu La
vojaus nuo vokiečiu. Tuomet
^ _ _._ _ v .
_ C „ * i - stotis.
stybių vyriausybė ^nusistačiusi
visoje Europoje bus užtikrin
Seniau ten gaisras sunaiki Crosse, Wis., vyskupijon. Vy
nesimaišyti į vidujinius Euro
ta ramybė.
no centralę telefonų stotį ir skupas MoGavick tenai užims
pos reikalus.
Nors to visa aiškiai premie
Gott dirbtuvę. Bolševikų val pereitą vasarą mirusio vysku
po Jokūbo Schwebach vietą.
ras Briand nesakė, bet tai vi
džia ieško piktadarių.
TURĖS KONFERENCIJĄ
sa jis ture j d mintyje pasako
Vyskupas MoGavick vysku
- S U CRAIG.
damas apie Prancijos pergy
KONGRESAS PRAVEDA
pu konsekruotas 1899 m e t a k
^ T lapkr. 22. 3
ventus ir pergyvenamus var
Ir iki šiolei gyveno šventųjų
LONDONAS,
"MOTINYSTES" BILIŲ.
gus.
J| | . £
Angelų parapijoje, kurios bažRytoj čia Anglijos premieras
f
VVASHINOTON, laukr. 22. nyčia yra ties Oakwood boulv.
Vokietija turi kareivių.
Lloyd George turės konferen
— Žemesnieji kongreso rūmai Yra gimęs 1863 metais Fox
ciją
su
Ulsterio
provincijos
Apie pačią Vokietiją Briand
pravedė * * motinystės'' bilių.Lake, UI.
premieru
Craįg.
sakė, kad nors ji iš pažiūros
Seąatas tai buvo pirmiaus paBe to iš Romos oficialiai
nuginkluota, tečiau jos karo
darCS
D a b a r b i H u s b u S pa
'
" pranešta, kadr naujas vysku
mašinerija nesunaikinta. Nes DARBAS UŽ LAIVYNŲ MA- vestai
konferencijiniam
abie
ŽINIMĄ.i
pas Hoban paskirtas sufraga
trumpu laiku ji gali sumobili
jų rūmų komitetui ir po to
nu Chicagos arkivyskupijoje.
zuoti G arba 7 imliomis vyrų,
LONDONAS, lapkr. 22. — prezidentui patvirtinti.
Šventojo Vardo katedroje,
buvusių kareivių, rmlitariai Anglijos darbo partija remia
Biliaus pravedimui prieši
gerai išlavintų.
Amerikos projektą sumažinti nosi vienatinė kongrese atsto Chicagoje, vakar kun. Hoban,
iki šiolei buvęs arkivyskupi
Anot jo, šiandie Vokietijoje karo laivynus.^ Tuomi tikslu vė moteriškė, Robertson.
jos koncleris,
konsekruotas
kasdien apie 250,000 vyrų la-1 paskelbtas net manifestas.
vinamd militarizme.
GENEVA, lapkr. 19. — Un- vyskupu.
Manifeste pasakyta, kad da
Associated Press iš Romos
Nors viena Vokietijos dalis rbo partija, prireikus, visomis garijos valdžia nusprendė Apageidauja taikos ir taikos priemonėmis rems tą projek merikon pasiųsti finansinę mi praneša apie kitų vyskupų pa
skyrimus ir paskirstymus.
siją paskolos reikalais.
tikslais darbuojasi, bet kita tą.
•

alkoholiu radę gatvėje ir kiek
vienas išgėręs po keletą gurkšV
nių
ŠVENTASIS TĖVAS APIE
NUSIGINKLAVIMO KON
FERENCIJĄ.
ROMA, lapkr. 21. — šiandie
Vatikane įvyko slapta Švento
jo Tėvo konsistorija. Anot ži
nių, Šventasis Tėvas Benediktas Penkioliktasis savo aloku
ei joje prisiminė ir nusiginklavimo konferenciją. Išreiškė vii
ties, kad ta konferencija duos
pradžią abelnąjam
visiškam
pasaulio nusiginklavimui.

VYSKUPAS McGAVICK APLEIDŽIA CHICAGį

,i

No. 273

Brooklyn, N. Y., vyskupijos
administratorius,
vyskupas
Molloy, paskirtas tos vyskupi
jos vyskupu.
Čgdensburgo, N. Y., vysku
pijos administratorius vysku
pas Conroy paskirtas tos vys
kupijos vyskupu.
Vyskupas Curley iš St. Au-

LENKAI PERSEKIOJA
LIETUVIUS NEUTRALĖJE
ZONOJE.

VILNIAUS ŽYDAI NEDALYVAUS ZELIGOVVSKIO
SEIMO RINKIMUOSE.

WASHINGTON, XI — 18d.
(Liet. Inf. Biuras)). — Eltos
pranešimu
lenkai įsibriovė
Punsko rajone tris kilomet
rus neutralėn zonon ir^persekioja lietuvius. Persekiojami
Lietuvos gyventojai neutralėje zonoje prašo Tautų Sąjun
gos pagelbos ir vietoje ištir
ti lenkų padarytas skriaudas.

WASHINGTON, XI — 18d.
(Liet v Inf. Biuras). — Eltos
pranešimu Vilniaus žydų bend
ruomenės pirmininkas, D-ras
Vygodskis, pareiškė, kad did
žioji dauguma žydų organi
zacijų nedalyvaus
busimuo
siuose Zeligowskio seimo rin
kimuose Vilniuje, kuriuos Zeligowsksi mano įvykinti š. m.,
gruodžio mėn. 2 d.

LIETUVOS ATSTOVAS
SUOMIJAI.
W A S H I N G T O N , X I — J 8d.

(Liet. Inf. Biuras).. — Suomi
joje įkurta Lietuvos atstovy
bė ir paskirtas Lietuvos at
stovu p . Ignas Jurkūnas —
Šeinius. Jurkūnas, Šeinius gy
veno Skandinavijoje nuo 1915
metų, dirbo prie švedų-lietuvių komiteto Stokgolme, vėHau buvo paskirtas L. T. A.
(Lietuvos Telegramų Agentū
ros) Kopengagoje
direkto
rium. Pastaruoju laiku laiki
nai ėjo pareigas Lietuvos at
stovo švedams ir norvegams.

LIETUVOS ŽYDŲ TAUTOS
TARYBA STOVI UŽ "VTLNIC LIETUVAI."

VVASHINCTON, X I — 18d.
(Liet. Inf. Biuras). — Eltos
pranešimu lapkr. 13 d. Žydų
Tautos Tarybos šeštos sesi
jos posėdyje Kaune, Tarybos
pirmininkas, Dr. Rosenbaumas, pareiškė, kad Lietuva
nepasiliks dabartinėse sienose
ir kad Vilnius bus Lietuvos
greičiau negu manoma, tam
yra faktų. Tuomet žydai su
šauks tautos susirinkimą iš
visos Lietuvos.

LENKAI GRASINA TERO
RU VILNIEČIUS.

ZELIGOVVSKIO IŠVAŽIA
VIMAS NEPAKEITĖ VILNIAUS SITUACIJĄ.
WASHINGTON, X I — 18d.
(Liet. Inf. Biuras). Eltos pra
WASHINGTON, X I — 18d.
nešimu gruodžio 2 d. turėtų įvykti Vilniaus krašte rinki (Liet. |^f. Biuras). — Eltos
mai Vilniaus Seiman. Iš tos pranešimu Želigovskio • išva
priežasties lenkai
grasina žiavimas Varšavon nepakeitė
prieš kiekvieną priešingą ir situacijos Vilniuj. Tas Želigo
neprielankų rinkimams asme skio išvažiavimas tai yra be
nį griebtis griežčiausių prie galinis Tautų Sąjungos San
monių ir teroro tikslu bau tarvės ir viso pasaulio apga
vimas.
ginti gyventojus.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS,

nei su kuo neturėjo. Priežas
tis i* kaltininkas kol kas neišaiškinti.

ŽEMĖS ŪKIO PARODA.
LENKŲ KAREIVIAI NEUTŠiaulių apskrity Šį rudenį
RALĖJ ZONOJ.
įvyko trys Žemės Ūkio pa
rodos.
Pirma rugsėjo 8 d.
Lenkų kareiviai laiko užėmę
Jonišky, antra rugsėjo 13 d. neutralėj zonoj mūsų -pusėje
Papilėj ir trečia spalių 2 d. Beržininkų ir Burokų kaimus
Šiauliuose.
ir savo pusėje — Bobelių,
Vaitakiemio, Slinakiemio, Di
(< KRIKŠTO MOČIA."
džiulių ir Burviškių kaimus.
Žmonių padėtis labai sunki.
ŠIMONYS, Šis " s l a u n u s "
VILKAVIŠKIO " Ž i b u r i o "
miestas juda, kruta. Ypač bu
joja, kaip grybai po lietaus, gimnazijoje, kurioje šįmet vei
tai smuklės. Bet užvis labiau kia 6 k l , lanko 297 mokiniai:
g^ento^us"" p i k t i n a m i viena į 0 8 mergaitės ir 189 bernaismuklė, kuri »stovi sale vals ciai.

* u s f i n e > F l a " ' ^ k u p i j o s pa
au štintas
S
arkivyskupu ir pa- čiaus įstaigos ir. mokyklos.
skirtas
Bet gal tas ir gerai, kad ne
Baltimorės arkivyskureikia kojų daug varginti,
pijon.
Toledo, O., vyskupas Schre- mat "krikšto močia V čia pat.
mbs/paskirtas vyskupu į CleNUŠOVĖ ŪKININKĄ.
veland, Oy.
N Nashville vyskupijos kancBIRŽAI.
Sodžiuje Kirdolieris kun. Stretch paaugštintas vyskupu ir paskirtas To nių, Pabiržės valsč., 8 dieną
spalių, 9 vai. vakare, tapo nu
ledo vyskupijon.
New Yorko arkivyskupijos šautas ūkininkas Jonas Vaikancleris kun. Dunn paskir- 1 čhilis. Jis,-sugrįžęs iš pirties,
tas vykupu sufraganu toje stovėjo ties langu; tuo laiku iš
arkivyskupijoje.
oro pusės iššovė per langą ir
Philadelphijos arkivyskupi- pataikė į stovintį Vaičiulį.
jos generalis vikaras kun. Cra- j Vaičiulis nesenai sugrįžo iš
ne paskirtas vyskupu sufra- kariuomenės, gyveno santaiganu toje pat arkivyskupijoj, koje su kaimynais ir pikčio

CHICAGO IR A P I E L I N K&S. — Šiandie apsiniaukę;
gali but sniego; šalčiau

PINIGU « A S T ~
Svetimų šalių pinigų vertė,
mainant nemažiau 25,000 do
lerių lapkr. 21 buvo tokia pa
gal Merchants Loan & Trust
Company:
Anglijos sterl. svarui
3.75
Prancijos šimtui frank. 7.33
Italijos šimtui Irrų
3.97
Vokiečių šimtui markių
.37
Lietuvos šimtui auksinų
.37
Lenkų šimtui markių
.04

!
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fcelmė. Dėlto su tolimesnėmis aitorium Miku Petrausku, ku
to sulaukti?
puse žodžio namini, kiek jis su
fil
T F I C į $ Ifi TFIris tuomet, aplinkybių pri
išvadomis nesiskubinkime.
Tiesa, buvusių karų išlaide, savo satrapais — budelkis už • * • " » ' " l E l v M PI I L T
verstas, gyveno Londone. Pa
kurios čia stovi pirmoje vie komunistinį socializmą nužu
Washington& konferencijoje
sitarus, dalykus visapusiai ap
toje, negalima sumažinti. Bet dė žmonių.. Jo ir jo sėbrų au
t u k į ^ j ^ | i&skynis nedėldienlua
Japonijos delegatai mažai
svarsčius, mes priėjome prie
kos
taipat
skaitomos
milionais.
galima
išlaidas
žymiai
siau
PRENUMERATOS KAINA:
Paryžiui, (Elta). "Revue kalba. Gi kalbėdami jie taipat
vienintelio išvedimo kad Rabirinti busimiems karams, ty. Dar ir šiandie Rusijoje del to
CH1CAGOJE IR UŽSIENYJE:
;
HiR
straipsny reiškia vilties, kad konferenci
navičiaus ir Gineičio skundai
paties socializmo žmonės žudo InternationJlle"
MeUmi
a,,
M W 0 ° ginklavimuisi.
Pūdei Metų
- . . 4.00
ant Grafo Tiškevičiaus be pa
mi šimtais ir tūkstančiais. Ir "Lenkija ir Lietuva" apra ja duos geistinų pasekmių* ,
Už
išlaidas
ginklavimuisi
8LV. VALST.
šinėja ^Lenkų ir Lietuvos gin Plačiau reikšti savo mintis K. Pilėnas, buvęs 1920 m. mato. Nutarta apie tai pers
nesimato
Metanu
: $0.00 kaltinti valdžią nebūtų logi tam Lenino terorui
1 čo eigą, nurodo, kad jis dar japonus
Pusei Metų
8.00
delegatus priverčia Lietuvoje Žvalgybos skyriaus pėti grafą ir mes visi trįs gra
kos. Nes visos didžiulės val galo. Jis, turbūt, pasibaigs tik
Prenumerata mokasi iSkalno. Lai
neišrištas, nors Hymansas da laikraščių atstovai. Kad ne lai viršininko padėjėjas ir kiele fui esame sakę ką iš Rabinakas skaitosi nuo užsiraiymo dienos stybės stovi apsiginklavusios galą gavus pačiam jų plati
ręs visa, ką galėjęs, pakartojo kraštininkai, vargiai tektų pa vėliaus Piliečių Apsaugos De vičiaus lupų apie jį girdėjome;
B * nuo Naujų Metu. Norint permai
namam
socializmui.
ir
ginkluojasi.
Šiandie
visas
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir
kai kuriuos Hymanso projekto tirti japonų nuomones. Jie ne partamento i ^ice-disektorius, su Gineičiu mes visiškai nesisenas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iiperkant krasoje ar exprese "Mo- pasaulis ginkluojasi.
punktus ir tarp kit ko rašo: turi laiko tuščioms kalboms. pradeda garsinti slaptus Lie skaitome, nes jo kalbos yra
ney Order" arba Įdedant pinigus i
Bet štai Washingtone pra
"Naujasai paruoštas Hymanso Jie atsidėję gilinasi į gyvąsias tuvos atstovų užsienyje žygius. tik pakartojimas Rabinaviregistruotą laišką.
sidėjo nusiginklavimo konfe
Nesenai jis sukėlė nemažai čiaus intarimo Grafo TiškevL
projektas duoda Lenkijai di problemas. Jie dirba savo tau
"DRAUGAS ' PUBL. C0.
rencija. J i galėtų daug ką ge
delių prerogatyvų. P. Icelle tai ir šaliai naudingus darbus. sensaeijos Amerikos laikraš čiaus neištikimybėje Lietuvai
2334 s. Oakley Ave., Chicago. ra atlikti žmonijai.
t
""Information" . laikrašty pa Japonijos delegacijos narys, čiuose dėlei pagarsintų slap Aš visai nenusistebėčiau kad
Tel. Roosevelt 7791
Bet ar ji tai padarys, reikia šiandien Lietuva jau turi
sakė: "Atgaivinant kadaise kunigaikštis Togukawa, laik tų Prancijos ir Lenkijos, nu grafas, kaipo dvarininkas, bu
•flIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlUIIIIIIIIIIIHIin
labai abejoti, nors pirmieji savo jurų garlaivių: mūsų
apie šviesdamas Pabaltjurio vals tų Lenkų šalininku, bet kur
Suv. Valstijų pasiūlymai ir la Garlaivių B-vės laivai "Kas buvusią tarp Lenkijos ir Lietu raštininkų klausiamas
Kinai pirmieji pradėjo ginti bai nustebino visus.
vos sąjungą duodama Lenki konferenciją? davė tokį pareiš tybėse jų imperialistinius tik darodymai?!
tytis", "Palanga", " J u r a i t ė " jai galimybės naudotis Klai
slus.
Tolimųjų Rytų klausima. Jų
Naruševičiui Londone linų
kimą:
jau
plaukioja
Baltijos
juro
Va kaip jis nun įvertina reikalais besilankant, matyt,
pėdos uostu, o Pabaltjurio są
delegatai reikalauja, kad di
"
J
e
i
kas
nors
iš
mūsų
prieš
mis. Lietuvos vėliava pasi junga daroma bejėgė. Jei su
mūsų Atstovybės valdininkų tos Rabinavičiaus ir Gineičio
džiosios valstybės pagerbtų ir
išvažiavimą
abejojo
apie
kon
puošę, jie keletą kartų jau sikurtų Pabaltjurio sąjunga,
intrigas prieš buvusį atstovą pasakos patiko ir jam pagami
neužgautų jų teritorialės visu
ferencijos pasisekimą, tai toji
buvo
Danijoj,
Švedijoj,
Nor
grafą Alfr. Tiškevičių "Dir nus ant Grafo Tišk. skundą,
priešinga Lenkijai, ji butų la
mos ir jų administratyvės ne
abejonė
išsklaidyta
mums
pa
vegijoj, Latvijoj, Estijoj, o bai pavojinga Lenkijai ir duo
vos" 46 num.
priklausomybės.
Rabinavičius automatiškai pa
siekus
Suv.
Valstijas.
Visur
Suomijoj. tų'Anglijai progos pasmaugti
Šiandieninis Rusijos auto šiandien viešėja
"Kada apleidau Lietuvą, ma sidarė liudininku prieš savo
kiekviename žingsny matome
Eks-imperatorius Karolius, kratas Leninas skelbia, kad* Lietuvos Garlaivių B-vė taip Lenkiją. Hymanso projektas uolumą ir tikrumą. Niekur ne no uždaviniu buvo sugaudyti viršininką. Mums iš šalies be
pat jau stato ir kitus jurų atidaro Lenkijai nesitikėtą ga
tikrą teisybę apie priežastis žiūrint, buvo matyti kas kita.
kurs vyksta kaipo tremtinys trumpoj ateity Amerika turė
teko
matyti
jokio
nepalanku
garlaivius. Tad prieš ją dabar limybę: jis jai duoda puikių
dėlei kurių nenorima Pabalti- Po to pasisekė Naruševičiui
į Maderos salą, paliko kelis sianti karą ar su Japonija ar
mo.
Gi
Suv.
Valstijų
preziden
jau kyla klusimas, kur reik teritorijos plotų ir juros ba
jos valstybių pripažinti de gauti Atstovo vieta. ^
milionus skolų Šveicarijoje. Jo su Anglija.
to ir valstybės sekretoriaus iš
laikyti
tuos
garlaivius
.žiemos
jure. Ir mano tyrinėjimas iš
zių, kurie padengtų didesnę
Jis tai tvirtina ilgokame
skolintojai, beabejo, amžinai
Grafo tardymas buvo tai išreikšti
žodžiai
mus
visus
pri
metu. Neturint nei vieno dalį nuostolių, padarytų L.
davė
sekančius
rezultatus.
straipsny,
užvardintame
"Auk
atsimins savąjį skolininką.
kalno pasmerkto žmogaus tar
pildė džiaugsmu."
savo
uosto,
mes
turime
ieškot
Sugryžęs Londonan, apie ga dymas.
George'o noru Danci.ge. Tuo
«<o vertė dabar ir laimėjus so
ę
Japonijos
delegatas
taria
pastogės
pas
svetimus.
lą
spalio
mėnesio,
užėjau
Lie
tarpu
Lietuva,
kuri
duoda
ir
cializmui."
Tas
jo
straipsnis
Sovietų vyriausybė pasirjNorėdama plačiau išugdyti nieko neguuna, kuri Milošo tokią nuomonę, kokią reiškia tuvos Atstovybėn, kur ma
žusi prisipažinti prie savo parašytas ketverių metų suir visų kitų šalių delegatai. čiausi su Grafu Alfredu Tiš
skolų kurias Rusija užtraukė ' kaktuvėms, kaip socialistai jurų prekyba, taip pat paleng žodžiais, ma*ė "lietuvių kraš
Jie visi patenkinti Amerikos kevičium ir sekretorium Hen- Pastaruoju laiku staiga žyprieš 1914 m. Bet didžiosios į bolševikai terorizuoja Rusiją. vinti savo piliečiams susiseki- tą su sostine nelegaliu būdu
projektu. Bet "kuomet teks a- riku RabinaviČium ir Kaziu jmiai atpigo ^kviečiai. Grįžta
valstybės nesiskubina ją sveiRusijos autokratas aiškiai mą su Amerika, Kanada ir pagrobtą, ir iš ginčijamo objek
pie tą projektą debatuoti — Gineičiu. Ant manęs minėti;kaina tokia, kokia buvo pirm
kinti už taip "iš bėdos'>> su pripažįsta, jog bolševikų val kitais pasaulio kraštais, L. to padaryta pakaitų objektu",
tai jau kitas klausimas. Jei vyrai padarė štai kokį įspu- j šešerių metų.
vėlintą padorumą. Jos reika džia negalėjo atlaikyti pasau Garlaivių B-vė yra padariusi ta Lietuva taikos išlaikymui
kartais nepavyks konferencija, dį. Grafas Tiškevičius yra Lie- j Pereitą savaitę Chicagoje už
laus kad Leninas liautųsi va lio kapitalizmo atakų ir atsi sutarčių su didžiausia Angli deda skaudžiausių didžiausių
negi projektas turės but kal tuvos dvarponis ir pilnoje žo kviečių bušelį mokėta vos 99
ręs bolševistinę propagandą ir metė į užpakalines pozicijas. jos jurų linija "Oceanic" aukų, kokių tik galima reika
tas?
džio prasmėj ponas-aristokra- centai. Pernai tuo pačiu laiku
nedrumstų grąžinamos pasau Bolševikai, sako Leninas, tai White Star Line and Wbite lauti U tautos. Hymansas
padarę norėdami sustiprinti Star Dominion Line, kurion vis susiduria isu lenkų paslap Kitų šalių delegatai perdaug tas. Žmogus kultūriškas, turi čia pat mokėta $2.05 už buliui taikos.
savo poziciją ir paskui pa pasauly didžiausi garlaiviai tingu dirbtinu nesi taikinimu. visur plepa. Japonai to nedaro. plačius ryšius tarpe aristokra
Nesenai Japonijoje nužudy
"Olimpic" 46,5 tūkstančių Toliau straipsny pabrėžta, kad
kilti naujon kovon.
tijos Londone; su Grafu Tiš
Leninas sako, kad pasaulio tonų, "Mkjestetie" 56 tūks plebiscitas Vilniuje neįvyko tas premieras Hara. Kągi pa kevičium skaitosi ir augštie- Taigi vieneriais metais taip
Viena organizacija paduoda kapitalizmas del aukso žudo tančiai tonų ir kiti, iš Klaipė ne del to, kad lietuviai norėjo saulis žino apie tą ypatingą ji Britanijos valdininkai. Lie žymiai^ atpigti yra nepapras
įdomių žinių, kaip šiandie tvar žmones. Anot jo, ir patsai bu dos plaukios į visus pasaujio laiduoti laisvę balsuojantiems, žmogžudystę? Nieko kita, kaip tuvos valdžios politikos ir nu tas daiktas. Pasirodo, kad šian
. komos Suv. Valstijų išlaidos. vęs karas buvo pakeltas del kraštus. Nesulyginamai pato bet del Lenkijos pažiūros, kad tik patį nužudymo faktą. Jo sistatymo nesupranta ir jis die ūkininkai daugiausia už
1920 metais šalies federalė aukso nepasidalinimo. Dėlto giau butų Lietuvos piliečiams Vilniaus okupavimas jos ka- kios priežastys nepaduodamos. apie tai nepaiso: daro kaip visus kitus .šalies gyventojus
a
n
kenčia.
valdžia turėjo 4 miliardus 582 karas turėjo praryti apie 30 susisiekti su pasauliu jei pa riuomene duoda jai teisių į tą ^ P ° f laikraščiai nededa a- ^m Todosi t u r ė t ų b u t i
Prezidento rinkimais repubmilionų žmonių. Už tą nelai našus garlaiviai galėtų mųs kraštą. Straipsnį
milionu dol. išlaidų.
baigiant pie tai sieksninių straipsnių. Henrikas Rabinavičius yra
likonų partija žadėjo šaliai
Iš tos milžiniškos sumos iš- mingą auksą trumpoje ateity pačių uoste apsistoti.
nurodoma,
kad
nuomo Japonija užsidarusi kokiame gudrus Žydas. Duodamas Gra
grąžinti gerovę, jei gyventojai
Kiti mano, kad šiam tikslui nė,
fui Tiškevičiui patarimus kajog Verduno ir Valmy tai ypatingame kevale.
leista: buvusiems karams 2 Amerika sukibs su Japonija
jai reikš savo pasitikėjimą.
galima butų išnaudoti Palan Prancūzija, kuri pasauly buvo Japonijos salos gyventojais slink Lietuvos nusistatymo,
. miliardu 890 milionų; busi arba Anglija.
Tie patys u&ininkai, kurie su
miems karams 1 miliardas 348 Taigi Leninas aiškiai nuro gą, bet pirmiau reiktų labai teisingumo ir teisių saugotoja, prigrųstos. Daugely vietų tenai paskui slaptai pranešdavo adaro 45 nuoš. visų šalies gy
milionai; civiliams departa do, kad jis Rusijoje mėgina į- daug lėšų padėtį, kad įruoštum kuri išvengė didžiausių pavojų siaučia vargas, kuomet japomj pie grafo neištikimybę Lietu
ventojų, balsavo už jų partiją.
mentams 220 milionų; viešie vesti socializmo tvarką, tokią uostą Palangoj, ir tas uostas ir kuri del savo principų sto militaristai vis daugiau gin vos Užsienio Reikalų MinisIr štai kokios pasekmės.
siems darbams 65 milionai;[ tvarką, kokią skelbia ir mūsų neveikiai galės but įruoštas. O vi didžiausios garbės aukšty kluojasi. Tečiau žinių apie tai teriui, o taipgi ir savo drau
Paskui kviečius toli nepro
Japonija
neskleidžia.
Japonai
gui
Soloveičikui,
Žydų
Minisir
šiandien
jau
jaučiamas
gy
bėj
atsisakys
nuo
to
viso
ir
tyrinėjimams, visuomenės svei socialistėliai. Reiškia, kad Le
porcionaliai atpinga 'čia mil
dirba.
Europos
žmonės
turi
teriui
Kaune.
Apie
Gineitį
ga
vas
reikalas
turėti
savo
uostą,
savo
tyla
parems
tautą,
minkatai apsaugoti, apšvietai 59 ninas pats yra stipriausia so
tai. Gi apie duonos atpigimą
mažai
supratimo
apie
jų
dar
liu
tiktai
tiek
pasakyti
kad
džiojančią
tuos
principus
ir
nes negalima tenkintis sveti
cializmo galva.
milionai.
kol-kas negali but ir kalbos.
jisai savo nuomonės neturi ir
Bet kiek jis yra uolus so ma pastoge. Be savo uosto idealus ir iškels pasidkižiavi- bus.
Tai visa imant nuošimčiais,
Ūkininkai savo visus mais
vadovaujasi
Rabinavičiaus
nu
Ką
manyti
apie
japonų
nu
negalės
tinkamai
plėtotis
mu-'mo
obalsį,
yra
Praneuzijos
įcializmo
vykintojas,
tiek
dide
štai kas pasirodo: praėjusiems
to produktus šiandie beveik
rodymais.
sistatymą
nusiginklavimo
kon
sų
jurininkavimas,
negalės
au
žeidimas.
lis
sukčius
ir
akyplėša
melagis
ir busimiems karams iš visos
pusdykiai parduoda. Kad tuo
ferencijoj
?
Jie
daugiausiai
ki
gti
taip
visam
kraštui
naudin
Man
besilankant
Atstovybė
kitiems
nuodėmes
prikaišioda
išlaidų sumos išleista 92.5
tarpu miestuose siaučia mai£
ga ir pelninga jūrių prekyba.
Plunksna yra galingesnė ne- tų ramiai klauso, bet savo pla je, taip Rabinavičius kaip ir
nuoš. Ir tik 7.5 nuoš. palikta mas.
to brangenybė.
nus sparčiai vykdo. Jie lau Gineitis yra pasakoję buk Gra
Visa tai nurodo į reikalą, gu kardas..
Kaltina jis kapitalizmą, kad
visokiems kitiems šalies reika
Tokią keistą padėtį galima
žiasi savo vaisinga rase į va fas Tiškevičius yra Lietuvai
šis del aukso pragaišinęs tiek kad Klaipėdos uostas juo vei
lams.
išaiškinti tik tuo, kad valdžios
Matomi daiktai yra apribuo- karus. Jų diplomatijos paslap neištikimas, varo Lenkų dar
Giliau apsvarsčius tas skait ir tiek milionų žmonių. Kapi kiau mums tektų.
organai negali suvaldyti iš
ties
šydas
mums
taip
svetimas
L.
Garlaivių
B-vės
vice-pirjami,
nematomi
daiktai
neapritalizmas,
beabėjo,
turi
nemaža
lines žmogų ima baimė. Nes
bą. Man teko apie tai kalbėti naudotojų. Nes tam tikslui
ir neįmanomas kaip vandenyno su Kun. Matulaičiu ir kompoMajoras Petronis, buojami.
kokių gi pasekmių galima iš savo nuodėmių. Bet jis nei mininkas
trūksta įstatymų.
U-kas.
•M*
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LENINAS IR SOCIALIZ
MAS.
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KVIEČIAI ATPIGO.
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KOKIOS BUS PASEKMĖS,

SOCIALISTAI LIAUDININKAI IR
HYMANS'AS.
Kaunas, Spalių 25 d.
Paskutinis Lietuvių Valstiečių sąjungos
ir Socialistų Liaudininkų Demokratų su
važiavimas tarp kitko padarė šitokį nu
tarimą:
Negalėdamas nešti atsakomybės (nesti
otvietstvennost) už valdžios politiką, kuri
yra vedama Krikščionių Demokratų Par
tijos, esant Ministerių kabinete tik vie
nam mūsų partijos atstovui ir tam pa
čiam jokios Ministrijos nevaldant, be portfebo, ir atsižvelgdamas į tą sunkią ir ne
pakenčiamą padėtį, kurioj yra atsidūręs
mūsų su lenkais santikių klausimas, L.
V. S. ir S. L. D. P. suvažiavimas pareiš
kia, kad jis negalės pasitikėti tokia vyiriausybė, kuri kuogreičiausiai nesaugos
Lietuvos Suverenumo ir kur tiks daryti

mažiausio nusileidimo, vedančio prie ben
drų organų užsienio ir ekonomijos srytyse, o taip pat (a takže) militarinės kon
vencijos, pirm negu buvo nustatytos ga
lutinos sienos tarp Lenkijos ir Rusijos".
{Liet. Ūkininkas No. 42 p. 5).
Visas tas raštas rodo aiškų norą su
mesti kaltę ant krikščionių-demokratų, už
ką mųs tarptautinė padėtis pasidarė sun
ki. Jei jau ką galima kaityti už tos padė
ties sunkumą, tai mūsiškę delegaciją Tau
tų Sąjungoje. Toje delegacijoje buvo santarietis p. T. Naruševičius, ir buvęs socia
listas p. E. Galvanauskas. Trečiasis tos
delegacijos žymiausias narys buvo p. Milosz, kuris niekad prie krikščionių-demo
kratų neprigulėjo ir negali prigulėti del
nuomonių skirtumo Taip pat ir p. Kli
mas niekuomet nebuvo krikščioniu demo
kratu. .
*

Tarp devynių Lietuvos ministerių krikščionys-demokratai turi tik du. Visi kiti,
t. y. daugiau negu keturisyk tiek yra arba

socialistų liaudininkų, arba žmonių daug
artymesnių jiems negu krikščionims-demokratams. Kadangi septyni balsai visuo
met persveria prieš du, todėl Lietuvos mi
nisterių politika neina krikščionių-demo
kratų takais. Du krikseioiuų-demokratii
asmenys einantieji ministerių pareigas ne
gali nei savo ministerijose vykinti savo
partijos programli, nes kabineto dauguma
apstatė juodu valdininkais jiedviem prie
šingų pažiūrų. Tais valdininkais remda
miesi nekrikščioniški vice-ministeriai daug
daugiau reiškia negu krikščioniškieji miništeriai. Pavyzdžiui galime imti švieti
mo ministeriją. J i neturi laiko žmoniškai
perrašyti tris egzempliorius teologijos fakulteto įstatų projekto, kad įteikus jį
Lietuvos vyskupams.
Ne be kaltės yra, žinoma, ir krikščio
nys-demokratai. Tik jų įkaitė ne ta, kurią
primetinėja socialistų liaudininkų susivažiavimas. Krikščionys-demokratai yra kal
ti už ką jie, turėdami Seime daugumą,

leidžia socialistams ir kitiems savo užpa
kalyje vesti kenksmingų slapukų politi
ką Lietuvoje ir užrubežyje ir tos politi
kos pasekmes suversti ant krikščionių-de
mokratų.
f ,
Mūsiškio Steigiamojo Seimo dauguomenė turi visus Lietuvių tautos privalumus:
yra kantri ir nuolaidi daug perdaug. Be
širdžiai išdykėliai kuolus tašo Seimo
dauguomenei ant galvos. Nors ir labai
pateisinama, kad ajtstovai turi privalumus
tų> kuriuos atstovauja, tečiaus laikas butu
j&.

•' •

suvaldyti išdykėlius .kenkiančius Lietu
vai ir drumsčiančius tėvynės viešąją bpiniją.
Pažangiečiai ėmė naudo tisx sunkia užrubežine Lietuvos padėtim, kad savo par
tiją sustiprintų. Netrukę tuo pavyzdžiu
ėmė naudotis ir socialisiai-liaudininkai,
kaip Želigovskis kad .pasinaudojo Gabrie
liaus d'Annunzio pavyzdžiu.
Nepriklausydamas prie krikščionių-de
mokratų partijos neturiu savo rejlkalo
•

_
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rūpintis jos ateitimi. Tik aš nesuprantu,
kodėl jie neima taip atsidėkoti, kaip juos
užgeria jų draugai. Nieko bendra netu
rinčios su kr^čionimis-demokratais mi
nisterijos uždarė "Lietuvos Balsą", o at
sakomybę už tatai verčia ant krikščionių
demokratų gerai organizuotas jiems prie
šingas Kauno plepėtojų tytveikas.
Krikščionys-demokratai,
gal, tikisi,
kad Lietuvos visuomenė tiek yra protin
ga, jog atskirs tikruosius .kaltininkus nuo
neteisingai kaitinama amonių. Tat gali bu
ti, bet. reikia žinoti, kad nei
geriausias
teisėjas negali žvengti kkidos, jei jis tu
ri žinių tik iš vienos pusės. Kol krikš
čionys-demokratai tyli, tol jie nepadaro
kashmkėtų, idant Lietuvos visuomenė ga
lėtų teisingai spręsti. KJrikšeionys-demokratai turi priedermės ir save ginti nuo
neteisingų apkaltinimų ir patarnauti vi
suomenei pareiškimais, parodančiais ne
kaltųjų teisingumą.
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gimties įsakymo, kark rasų
"rojuje" nebūtų iaušoims. Il II MOTERIMS ir VYRAMS
gai dar jie vargs.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Praktikuoja SO metai
"I»» • 1 « » Į
Ofisas 8142 Bo. Morgan S*.
Daug ginčo sukėlė netinka
>fim>+>
4442 South Weatern A T C
-*•?
Kerte
S2nd
«
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Chioago,
111.
Telefonas Lafayetta 4144
mo jų mokyklon mokytojo įPRAKALBOS PASKOLOS
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Moko Siuvimo, Patternų kirsfciutė. Kas norės įsirašyti į j giančius vilkus ir kaip jie kie 'An American į i the Making', žvairumas ir kiti negerumai pa
nelio ir išgelbėjo jo gyvastį.
'pimo, Designing bizniui i r nasidaro .nuo atsirandimo kirminų
, manos. Vietos duodama dykai.,
Gaila, kad yra čion žmoniu, Šv. Kaz. Pr-ją, gali kreiptis į no ranką, kieno koją išsitrau rašydamas specialį straipsnį skilvyje! Visa tai pranyksta pra
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sose dalyse Cbioagos. Norinti par mos ir yra daugumos žmoniu
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2247 Emerald Avenue
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' » • • • • • » • • > • • • • • • • • • • • • mįį
Telefonas Boulevard 9397
Šv. Kaz. Dr-jds Generalis gauja, kita dalis — žmonės be laukiančiu. Kreipkitės ypaUškai a r kainuoja $1Q48, pusė $6.75. Jei
MZNIE RIAI "GARSINKITES
721 W. 18-th Gatvė
laiSku. J. Namon J. Bru8a« Čo., 3«&2 gu jautiesi nesveiku tai tuojaus
Nuo 2 iki 8 v a s a r a
So.
Halsted St.
Įgaliotinis
Amerikoje.
PLATINKITE "DRAUGĄ"
įtekmės.
Nesą
to
Dievo
ar
pripradėk gydytis nes gali ilaivysty"DRAUGE"
ti kunvulsijos ir kokios kitos li
gos t- Laxtan yra parduodamas
Dro. Lamęco Lab., Forbes st
»»»»»«.»»»»»»»*<{
Moultrie, Pittsburgh, Penna.
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DR. A. L. YUŠKA
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J. P. WAITCHES
Lavvyer

IŠPARDAVIMAS
Pnae — Prekes

LIETUVIS ADVOKATAS
Dien.: R. 811-137 N . Dearborn St.
Tel. Dearborn 6096
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave.
Roseland
Tel. Pullman 6377

LIETUVIS DENTISTAS10801 South Michigan Avenue
ROSELAND, ILL.
[VALANDOS: 0 ryto Iki 0 vakare]
TEL.: PULLMAN 342 ir 3180

Vyrų Ir jaunų vaikynų Siutai ir Overkotai $20 — 125 ir | 3 0 . Dabar
po 110. SI2.50 ir f 16. Kiti siutai ir
overkotai iki $45. Mes turime pilną
stocka vyrų, jaunų vaikinų ir vaitai
Siutų, O* Kotų, Mackinaws,
Rain*
coats ir kelnių kurias parduodame o i
puse buvusios karnos Turime kuferhi
ir volizų. Gausi už pilnos verčioa At
dara Kasdiena iki 9 vakare. Nedė-,
liomis iki 6 vakare.
Įsteigta 1902

NlllllllfiNilNIIIIIIIIIIIUlIflIHIlIlHlllllllls
S P h o n e Seeley 7430
S

S. GORDON
1415 S. Halsted Street
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Telefonas

Pullman

SoOj

Dr. P. P. ZALLYS

I

DR.LM. FE1NBERG

|

S553T

SGydo specijaliai visokias vyrų i r s
moterų lytiškas ligas.
E2401 West Madison St., k a m p a s j
Western Ave., Chioago.
E Valandos: 2—4 po plet, 7—9 v.S
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Tel. Randolph

\A»T
PARDAVIMO bufierne Jr
grocernė, geroj lietuvių ir lenlw|]
apgyr«ntoj vietoj, parsiduoda pigiai.
Atsišaukite.
8M1 W. 21 STREET,
CHICAGO
Telefonas: Oaaal S072.

A A ŠLAJOS

Paie*ka.u pussers Elzbietos M^ka-j
mavidiutės po vyrų
Braslauekieoa
pirmiau gyvano New Britain ir gtt> \
dejom kad išvažiavo
kitur turU į
svarbu reikalą, ji pati ar kas a p*
ja žinote praneškite šuo adresų:
Magdalena BLtaeierlčtat*
SOžl W. SS PI.
Ohlcago,

ADVOKATAS
Ofisas vidumJeetyJe
ASSOCIATION BLDG.
18 South La Salle Street
Valandos: » ryto iki 8 po pietų
Panedėliais iki 8 v a k a r e . . .
Nedėliomis ofisas uždarytas.
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LIETUVIS O H A B O M ū S
S Patarnauja iaidaia»6— * • * » ' Sffiausia. Reikale meldžiu atsišauK t i , o mano darbu busite užga-
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Šv^ento Grigaliaus Choras, Gcero, 111.
Šis choras yra puikiai išlavintas. Turi gabų vedėją p. B. Lauraitį. Tas choras dalyvavo dienraščio Draugo naudai surengtame kon
certe spalio 30 d. McConnick svef Chicagoij. sj
i
y
Spalio 24 d. duos koncertą šv. Antano par. svet. Cicero, I1L
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REIKAIJTfGI VYRAI HOKUITIS
BARZDASKUTY8TES AMATO.
Amatas kuris napalie&issaas etrsl
kų. Geras uždarbis -psr viaus meti j
Darbai liaasria. Disnlass ir vakar
kliasoa Rasy
105 S. Wells
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•!••

•

v

v

.*. *

-• • -. 4

/
*M

•

[

1

DRAU

X

Antradieniu Ltjkf. 22, 3,921
One
SU
AT j
DRA1
2S34

j > W Į į į m W į • • • ^ ^ ^ ^ • • • • • • • • • • ^ ^ » » • » • • » • • • • » •» • • »»<s»a»^s»<u»^

CHICAGOJĖ.

ankštai buvo sustatyk ir ap j j suteigdami penkis šūvius.
krauti skaniausiais val£iais""ir Sako, kad policija fcai-kuriuos
| gėrimais. T a r p stalų tik jau piktadarius jau suėmė.
j S S ^ P S į S S S — » » » » — • • • • » • » • • » » » • • • » • • » • • • • • • • • • • • • » • • • • • • nos mergaitės tegalėjo išiaipV.
MIESTAS NIEKO NELAI
VIENAS VAIKINAS MIKĖ. taip p r a s t i su patarnavimu.
"«T
IŠ ROSELANDO. •
MĖJO.
V
Vakarienė ir programa tęVakar mirė John Ziemba, s ė s i n u o g v a l M 12.M . v a l
Labdaringos Sąjungos cen
Augsčiausias šalies teismas 1-6 metu, 4514 So. Hoiiore g a t n a k t i e s . Vakarienė su savo tro iždininkui prisiuntė čekį
paskelbė, kad miestas neturi Areštuotas Adam Matitra, tai- programa užžavėjo svečius; $10.00 auką nuo Sv. Petro ir
teisės nustatyti ratos už va pat 16 m., 4359 So. Honore laikas prabėgo nepastebimai. Povilo dr-stės. Žada metiniame
žinėjimą gatvekariais, jei val gat.
Tvarką prižiūrėjo ir ją ve susirinkime daugiau paaukoji.
Kalbama, kad abudu " susi dė mūsų gerb. klebonas kun. Tai garbinga draugija. V. \L
stijos legislatura yra įsteigusi 4 'statė public Utilities'' ko- faitavę' ir pasekmėje Ziem H. J. Vaičiūnas. J i s linksmi
misija, tam' tikslui: Taigi ta bai galva perskelta. Iš to jis no svečius pridengdamas sa
komisija n u s t a t o r a t a s .
ma ręs.
I
vo širdies skaudžią žaizdą, ku
Tos " s t a t ė publie utilities"
rios ir gi neišlaikė ne atvėręs
CENTRALINIŲ ORG. SUS. —
Pranešta, kad turbūt Chi
komisijos vietą šiandie užima
savo numylėtiems parapijo- L. L. [Paskolos Chicagos ir apievalstijos komercijos komisija. cagos teisėjas Brentano bus nams.
linkės Apskričio svarbus susirin
Taigi, ši komisija turi teisę di paskirtas, pasiuntiniu AustriJ i s pranešė, kad jo gerb. pa- kimas bus ketvirtadieny, lapkr. 24
jon.
dinti arma mažinti artas.
gelbininkas, kun. Pranas Vai d., 2:30 val. po pietą Šv. Jurgio
Pranešta, kad šios savaitės
tukaitis sužeistas ir šiandien par. svet. Visų Chicagos centralipabaigoje ta komisija grąžins IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.
vietoje dalyvauti šioje vaka niu organizacijų atstovai ir bonų
Chicagai 5 centus už važinėji
Kartą trečiadienio vakare, rienėje, tai guli Švf Antano li- pardavėjai atsilankykite, į
mą gatvekariais.
man einant i svetainę, maniau, gonbuty. Kun. Vaičiūnas vaJ. Mickdiunas, pirm., %
kad turėsim kokią ten prak- karienėje ir ant rytojaus iš sa
E, Statkienė, ra$t.
MILIONIERIUS NENORI
tiką, todėl aš sau ir einu drą kyklos ramino savo parapijo
BUT PRISIEKUSIU TEI
ALUMNŲ PIRMA KUOPA
siai; atsidariau svetainės du mis pranešdamas, kad kun. Pr.
SĖJU. v
ris ir užėjau ant scenos. I r ką Vaitukaitis yra nepavojingai rengia pasilinksminimo vakarėlį
vien šokiais. Tas vakarėlis įvyks
matau? Didžiąusį būrį vaikų, sužeistas.
Pereitą savaitę
teisėjas
antradieny, lapkričio 22 d. š. m.
kurių buvo mažiausiai apie 75.
Taigi vietoje linksmios va
Scanlon tarpe kiti} piliečių į
Manau kas čia f Ugi "Saldžiau karienės, ji buvo kiek ir liūd Davis Square Parko svetainėje;
prisiekusius teisėjus pašaukė
prasidės 7:30 val. vakare.
sio. V a r d o " vaikų draugijos na.
žinomą Chicagos milionierių
Tad-gi visų kolonijų Alnmnai esusirinkimas. Pasislėpiau. Žiū
Cyrus H. McCormick.
riu ir gerb. klebonas Ig. Alba- Priežastis gerb. kim, Pr. Vai sate kviečiame skaitlingai atsilan
Šis nevvko teisman. Pašinutukaičio sužeidimo
kyti ir linksmai laiką praleisti.
tė savo advokatą su nurody vičius atsilankęs, kun. N. J..
Alumnų į kuopa:
Lapkr. 18 d. 1921 m. kun.
mais, kad negalįs būti teisme. Pakalnis taip-gi buvo. Susirin
P. Vaitukaitis aplankęs Š. AnTatai teisėjas McCormicko kimą veda Jonas Šemaitis.
IŠ ROSELANDO. — Katalikų
Ką
jie
tarė
nežinau,
tik
pas
tano
parapijos'
parapijonus
atėjimą atidėjo ligi vakar die
Spaudos Dr-jos centras vietiniams
nos. I r vakar teisman atvyko tebėjau, kad visi jautėsi na- grįžo su automobiliu namo su nariams prisiuntė, knygas. Trečia
mie esą. Matau, kad man čia p. Lauraičiu
(vargonininku)
milionieriaus advokatas.
dieny, lapkr. 23 d., 7:30 val. vak.
ir
su
zakristijonu
J.
Milanėra
vietos,
lipu
augštyn,
kur
Tad teisėjas Scanlan pra
bažnytinėje sve*. tos knygos bus
man
senai
reikėjo
būti.
Prak
šausku.
Automobilių
valdė
jo
nešė, kad milionierius kaip
išdalintos nariams. Kurie dar neT
šiandie būtinai pats asmeniš- tikuojame kas mums reikėjo. savininkas p. Grigaliūnas. Auužsimokėjote; ateikite^ir užsimokė
I kai turi but teisme. Jei jis to Už kiek laiko išgirdau, kaip tomobiliaus mašina sugedo ir
kite ir gausite knygas.
nepadarys, varu bus pristaty jie pradėjo žaisti, žinoma ne nebegalint valdyti, užvažiavo
Taipgi kviečiami ir naujų "na
aguonėlę, bet amerikoniškus ant tilto geležinio stulpo. Au
tas.
rių atsilankyti ir prisiralyt prie
Kiekvienas pilietis, butų žaidimus. Kiek pažaidus gir- tomobilius sutrenkė. P. Lau
stos ^draugijos, nes užsimokėję
jis vargšas ar turtingas, turi clėt pianas skamba, visi links raitį ir p. Milašauską lengvai
atlikti pilietybės priedermes. mi.Už kiek laiko išsiskirstė na užgavo, bet vežėjas p. Griga dolerį,^ galėsite gauti knygų už vdu
mo. Lai gyvuoja priaugantis liūnas ir kun. Y^itukaitis ta dolerių ir pusę sekantį metą.
Valdyba.
jaunimas.
Alpha.
po skaudžiai užgauti. Kun. Pr.
POLICMONAS NUŽUDĖ
Vaitukaičiui perskrodė veidą
BAILIFĄ.
CICERO, ILL.
ir veidas šiandien labai su
• ANTANAS A. 0LIS
putęs. Dėlei veido supmtimo
Naktį prieš sekmadienį vie
Klaidų atitaisymas.
(OLSZEWSKI. JR.)
:
kun. Vaitukaitis silpnai tega
name saliune seržantas Ryan
ADVOKATAS
• Mot. Są-gos 2-tros kp. vaka
Veda
bilas visuose teismuose
li kalbėti. Ciceriečiai džiaugia
iš Brighton Park policijosjnuo
Miesto Ofisas:
ro aprašyme num. 272 įvyko
S. Dearborn 8t.,
Room 1040
si kad gerb. veikėjas nepavo
I vados nužudė vieno munSipaTelefonas: Central 1774
pora klaidų. Veikale " V a g į s "
jingai sužeistas.
J . S.
lio teismo baili f ą (kaipir vai
Alenos rolę turėjo ne MartinVakarais: S2&1 S. Halsted St.
tas) Tierney. Seržantas tei
Telefonas: Boulevard 553.
kaitė,
bet
E.
Martinaitė,
Elz
Lapkr.
20
d.
penki
vyrai
su
sinosi, kad bailifas nedailiai
atsiliepęs apie jo seserį. Ma bietos rolę ne O. Valaitienė, kaukėmis ir kostiumais apsirė
dę automobiliuj atvažiavę pas * - ^JEIGU norite gero plumberlo, :
tyt, vadovaujančią
rolę lošė bet O. Valatkienė.
smuklininką Cieslialc nušovė tai pašauk
Žinanti.
nelaimingoji ' ' moon-shine.' •*
THOMAS HIGG1NS
Po nužudymo seržantas pa Šauni vakarienė — kun. Vai
Mes atliekam darbą gerai Ir
pigiai.
bėgo ir per naktį slapstėsi. tukaitis skaudžiai sužeistas.
%
2253 W. 24th St.,
Chicago.
Phone Canal (MtO.
Policija jo visur ieškojo. Tik
Lapkričio 19 d. 1921 m. fev.
ant rytojaus pirm pietį} »jis
SIUVIMO IR KIRPIMO
parėjo į savo namus ir tuo- Antano parap. svetainėje įvy
JOSEPH C. SOBOL
ko parapijos įspūdinga vaka
jaus areštuotas.
P-iė Kazlauskiutė, Vedėja
LIETUVYS ADVOKATAS
rienė su puikia programa. Er 59 E . Adams St.
Chicago, 111.
Namu Ofisas
1045 Wabansia Ave. t ft-£ių labų
TeL Harrlson 14511
, Chicago j e pavogta 9 auto dvioje svetainėje vietos sve Room 403
TeL Haymarket S8St
Miesto Ofisas
mobiliai paroje lapkr. 20—21. čiams neužteko, nors stalai Mokina siuvimo ir kirpimo mote

DAR NE V Ė L U
KALĖDŲ DOVANAS
s * * : :

TeL

JOHN G. MEZLAISKIS

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ parduoda savo Šerus po $7.00. Kas
ankščiaus prisidės prie mų.< daugiau pelnis.
Važiuojantiems Lietuvon nies parūpi name pasportus ir kitus reikalingus do.kumentus gerai ir greitai.

S

KOMISIJA

Kviečiame visus atsilankvti

Generahs Kontraktoriu*, staty
tojas ir genų namų taisytojas.
2338 S. Oakley A ve., Chicago
Arti 23-čio Plaoe.

T0WN Of LAKE: Chicago
M. J. Damijonaitis,
4559 So. Hermitage Avenue
TeL Boulevarof 7078

g . - - • - - - - - - . . • • • • ..•>..,
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Auksinai Labai Pigus
•

*

O

BHOADW.W

Ntv\

> OR K N .Y

Tleal Kelionė 1 LIETUVA P E R PILIAVA
(Karaiiaučio Prieplauka)
ARBA P E R LIBAV'A. HAMBURGĄ—^EITKUITUS
Siuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant
mūsų pasažierial, O. YPATINGAI LIETUVIAI, galėfų keliauti STA
ČIAI J P I U A V Ą .
lietuviai, važiuojanti 1 Piliavą. aplenkia Lenkų juostą (Koridorą ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų nereikia
Susinėsimas su Piliavą, tai yra nauja šaka mūsų reguliariško su
atnešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o del Lietuvių, tai
trumpas ir parankus kelias namo dasigauti.
Dideli dviejų sriuba pacto laivai išplaukia: * "
»^^t.POLONIA Gruodžio 7
LATVIA Gruodžio 28
IATUANIĄ Gruodžio 21
S. S. LATVIA Sausio 4
Pasažterams tiesus patarnavimas tarp LIBAU-DANZIG-Hallfaz, Con.
Vlal laivai tori puikus kambarius trečios kttaaos keletviaaM
Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas
K. W. KJEMPF. Gen. Western Pass. Agt. 120 y . LaSaUe St. Clticago

'!

Norėdami žinoti pinigų kursą kreipkitės
< šiuo adresu:

"Draugas" Publ. Co.

Chicago, IU.

4 4 3 8 So. Fairfield Ave.
Telephone Lafayette 5 9 4 $

'
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ADVOKATAS

i
i

Ofisas Didmiesty j :

|

Baile Street

Yards

4181

S
"
|

fel

^ • • • • • • • • • • » J Į W » »
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.5,000 Markių $24.00
10,000 Markių $47.50
Prie Tiri nurodyto sūnų dadėklte 400. aut parsiuntimo kašto.
' Ant didesnių sumų duodame specialtfkBi iemas kainas. Pinigai yra
pristatomi Lietuvon f trumpiausi
laika. Parduodame laivakortės J ir
15 Lietuvos. Abošaukite ypatižkai
i

La

žmonės serganti tąja biaurtar*Hga pap
rastai skundžiasi dideliu pilvo skaudėjimu;
jiems rodos, tartum kas l gerkle
kjla
vemt v e r č i a , valgyt neturi noro, galva
skauda, viduriai
sukietėję,
ausyse užla,
skauda po krutinę.
Kas tokiu simptomų turit tegul ateina
pas mane: išgydysiu visai trumu l a i k u /
Gydau taipgi Ir kitokias ligas, kalp^vyrų
taip Ir moterų. Patarimai dykai.

160 K. Well8 Street,
OHIOAGO, ILL.
Valandos Biuro: Ęasdiena iki 7-tal
•ai. vakaro. Nedėliomis iki
1-mai val. p o pieC

DR. DICKSON.
1645 West 47th Str.
snv

!«»•

ATRADO!

Užvakar
ėjo namo 5]
len Kirwan
kai tėvams]
kampo 73
kažkoks val
ant dviraČi]
nuvažiavo.
Būriai ži

RllSSIAN-AMERICAN
BUREAU

Kirmėlės ženklai

ras Briandl
je.
Jis
niu žvilgsn]
kšta ir nuj
riniu žvilgį
pasilikusi
pavojinga,
žius reikia
Kad tail
Hardi ngo
reikalaus M
fereneijon
galima paj
daryti apii
kl avimą.
Teeiaus
bijosi susi
delegatais,
domių dai)
k>'tų apie
valstybes,
vija ir šaul

permainai

1,000 Markių $4.90

9

Tūkstančiai žmonių nežino, kad Jie turi

*

prigulintis

»-^»^^» • m m i

•

/

KURSAS MARKIŲ
(AUKSINĮ!) ŠIANDIEN

3249 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 7366
Ar tavo šviesos geram
stovij! Vedame elektra į na
mus, ir taisome. Turime lampu ir kitus elektros dalykus.

|

tfl»»eū»ogeįa oi ęgpMiwįm i
V ^ « t , . 812 W. 8SM l t

•

HALSTED ELECTRIC
-SHOP

Tarp Marshflald Ir Paulina gat. Ofiso va
landos nuo 10 ryto iki S val. vak.
Nedėliomis nuo r0 Iki 12 diena.

a

Chicago, 111.

2334 So. Oakley Ave.,

viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai nuo ki
tokios ligos; deitogi ir neišsigydo.

•

:

_

Kam toe reikalo kentėti? Mano specia
lia gydymo V>urla.s liarydA jau daug žmoniy
nuo kaapininėa kirmėlės, kurie buvo nebe
tekę vilties-'paaveikti.

FRANK STASULIS & C 0 .

Reikia ai
i

:

Sveikam Kūne Stipri Dvasia

Visi vienas kitam perkame dovanas. Todėl .neuž
mirškime savo giminių Lietuvoje nusiųskime jiems Ka
lėdų dovanėlę.
Markės-Auksinai dabar labai pigus, todėl už mažą
sumę pinigu galima suteikti labai didelę dovaną Lietu
voje. Persiuntimas saugus ir greitas.
i
v

S

•

•

Telefonas:

» ^ 'f

/

•

I R K I T E jų dabar kodaugiausia Draugo Pinigų Siuntimo
Skyriuje ir siųskite saviesiems į
LIETUVĄ.

Kr

:

Toliau kj
rtina, kad
go adminis|
pakviesti
f\ą Vokieti|
Yra žin<
reneija nei
nebus nutal
žemio armj
ju sumažini
bos be Vol
konferencijĮ

"

!
•i

Kalėdos Artinasi.

BALTIJOS AMERIK05 UNIJA

-•--K

-•—f

±

KENOSHA, WIS.
J. Trakšelis
464 No. Sheridan Road

»—

Kambaris S24
Telefonas Central 6S90

1&21 South Halsted Street
Valandos: 10 iki 12-ryte: 1 iki4
po pietų; • Iki * 9 vakare

WASH1
Kai-kurįy
dentai, ki
sėsi Prane
ndo kalboj
kit'u vaisi
mieroi
tvirtina,
tybės Praį
ntik morali
parama Pi
ką* ir ji
savo armi.

I

29 South U

v

ROSELAND, ILL.
J. Ramanauskas
10808 So. Michigan Avenue
. TeL Pullman 974

VVAUKEGAN. ILL.
A. J. Sutkus
\
*1317 So. Victory Street
Tel. VVaukegan 1306 R.

Ganai 257, Tale Canal 2118

\

Ar

Taip-gi pranešame kad pinigų siunti me ir kituose reikaluose kam arčiau ir
patogiau malonėkite kreiptis į sekančius mūsų skyrius: —

V. W. RUTKAUSKAS į

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas

Suv.

Laivakortes parduodame į Lietuva ir iš Lietuvos ant visų linijų. Laivakor
tės iš New York į Piliava $106.50, iki Eotterdam $100.00.

W. Randolph St. Room 4 7 t
Metropolitan Block
* 1
TeL Main 25SS

DR. P. L ZALATORIS

1V

3313 So. Halsted St., Tel. Yards 6062, Chicago

• M į

Telefonas Canal 5395

GAL

LITHUANIAN SALES CORPORATION

LIETUVIŠKA MOKYKLA

154

Pasiųsti Lietuvon savo tėveliams ir giminėms. Neužmirškite sa
vo mylimųjų* tėvynėje! Tegul Kalėdų Šventės būna jiems linksmos!
Kol kursas pigus siųskite jiems dovanas pinigais, per:—
,

&i

PRANEŠIMAI,

rų ir vaikų drabužių.

KAlNj
PR1C

—*«

PLATINKITE "DRAUGE"

lewoodo ir
mergaitės i|
lytoj aus ji
ir bęverkial
se plotuose,
Blackstone
Policija u
ko, kurs ją |
nuvežęs.

