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Tuotarpu šaitano ’ ministeriai yra bejėgiai ir nežino kas
jiems daryti.
Savo keliu Anglijos vyriau
sybė ima spausti turkus na
cionalistus, kad tie sušvelnėtų
prieš Anglijos reikalus ir su
pačia Anglija taikintusi, pri
pažindami paduodamas jiems
Anglijos sąlygas.
Bet nacionalistai nenori pa
WASHINGTON, gr. 5. — į PARYŽIUS, gr. 5 — Sųjun- siduoti.
Tarybos karo laivų proporei- gininkų atpildymo komisija
jos klausTine čia pertrauktos, (ta komisija yra vadinama.
Japonų vyriausysis delegatas “targaliantų” atpildymo koadmirolas Kato, nors sakus misija, iws jon ineina ir \ oneturjs instrukcijų iš Tokyo, kietijos atstovas), anot pranetečiau jis iš ten laukia sau rei Šimo, rytoj čia susirinkusi imkalingų žinių. Taigi be instru sianti tartis apie Vokietijos WASHING.TON, gr. 5. —
Iš nusiginklavimo konferen
kcijų jis nieko negali veikti. karo kontribuciją.
tame susi cijos pasirodo tokios naujos
Pasirodo, japonai
nelabai ^Kalbama, kad
delegatai
lengvai pasiduos
Amerikos rinkime Vokietijos atstovas žinios: Japonijos
komisijai, sutiko atiduoti Kinijai Shanprojektui. Kadangi Suv. Vals formaliai praneš
tijos taipat nemano nusileisti, kad Vokietija neišgalinti be tungą. Anglija Kinijai ati
tad nežinia kaip tąA klausimas didelės sau ekonominės skriau duos Weibaiwei teritorijų, gi
Kwancho-wei.
dos mokėti kontribucijos. Tai Prancija
gali pasibaigti.
Kai-kas kalba, kad jei japo gi būt? pasiųlyta komisijai ati Su karo laivynų proporci
nai stovės už savo nusistaty tarti moratoriumas.
ja sutiko Hughes, Balfour ir
mų, tuomet ar tik nebus jiems Neoficialėse depešose iš Ber Kato. Visi trys jie turėjo kon
lyno sakoma, kad Vokietijos ferėncijų. Taigi šiandie lau
pasiųlytas kompromisas.
Bet vargiai ir tas patenkins vyriausybė prašysianti mora kiamas tik iš Tokyo sutiki
toriumo. j
mas.
japonus.
Japonija Rytuose turi nu Sakoma, prancūzų užsienių
jokių PREMIERAS BRIAND JAU
sistačiusi savus siekimus. Ji reikalų ofisas neturįs
NAMIE.
nori tenai viršininkauti taip, oficialių žinių iš Londono, kad
kaip Suv. Valstijos viršinin Anglijos vyriausybė dirba už
Opozicija rengiasi jį “pasvei
moratoriumų.
kauja Amerikoje.
kinti.”
Kaip ilgai to japonų nusis Taigi kuomet tomis dieno
tatymo Suv. Valstijos nepripa mis iš Amerikos parvyko pre
žins, taip ilgai Japonija kon mieras Briand, pirmiausia su PARYŽIUS, gr. 5. — Pre
ferencijoje statys visokių klin šauktas ministerių susirinki mieras Briand jau sugryžo iš
mas ir plačiai aptartas mora Amerikos. Jis namie nebu
čių.
vo G savaites. Žmonių sutik
Japonai yra labai manda toriumo klausimas.
gus. Tai jų tokia prigimtis.
Nežinia, kų apie tai sakys tas be entuziazmo.
Premieras parvyko p e r
Gal su mandagumu jie laimės, i atpildymo komisija

Washingtone Laukiamos Žinios
iš Tokyo
Gal Rytoj Bus Žinoma apie
Vokietijos Moratoriumą

JAPONAI ATIDUOSI KI
NIJAI SHANTUNGĄ

1 Luvre.

SULTANUI DAROSI ANKŠTA KONSTANTINOPOLY
TURKŲ SULTANAS R0V0 Labai mažai interesuojasi šaJA UŽ SOSTĄ.
'lies likimu.
,
Pramato prieš jį nacionalistų
veikimų.

Konstantinopolis, gr. 5. —
Turkij sultanas Mehmed Šeš
tasis atsiduria pavojun. Prieš
sultanų smarkiai darbuojasi
žinomas turkų nacionalistų va
das Mustapba Kernai paša.
Jis nori sultanų pašalinti nuo
sosto. Ir jei Kernai paša (dar
ilgiau pasilaikys tokioje stip
rumoje Anatolijoje, kai kad
šiandie, sultanui būtinai pri
sieis nuriedėti nuo sosto.

Dėlto sultanas iškalno ima
si jam galimų priemonių, kad
kaip nors suardyti Angoros
nacionalistų valdžių ir po
draug su ta valdžia pragaišin
ti patį K*emal pašų.
Šiandie pati Anatolijos turkų liaudis vis dar labiau lin
kusi prie šaitano, kaip prie
nacionalistų valdžios. Bet ga
li greitai ateiti tas laikas,
kuomet nuo sultano nusisuks
ir pati liaudis. Tnomet bus
viskas pabaigta.
Kaip Kernai paša, taip jo
Angoros valdžia smarkiai da
rbuojasi sultano negerovei.
Kernai paša sultanų vadina
tiesiog netinkamuoju valdovu.
Rako, sultanas yra perdaug
savimeilis.
Jis daugiausia
užimtas personaliais reikalais,

Atsisakė pasirašyti.

Nacionalistų valdžia prieš
sultanų ypač pakilo už tų at
sitikimų.
Nacionalistų valdžia padarė
taikos sutartį su Prancija. Ka
dangi nacionalistįų valdžios
nepripažinusi nei viena vals
tybė, tad Prancija pareika
lavo, kad sutartį pasirašytų
pats sultanas, ar jo valdžia,
kuri skaitosi legale Turkijos
valdžia.
Nacionalistų valdžia tad čia
per savo atstovus pasiuntė tų
sutartį šaitano ministerių ka
binetui. Ministeriai atsisakė,
spręsti be sultano. Jie pažy
mėjo, kad sultanas skaitosi
galva ir tokias sutartis jis
pats turi pasirašyti.
Sutartis paduota sultanui.
atrėžė, kad su nieku ne
daręs jokios sutarties ir to
dėl negalįs pasirašyti. Tr ne
pasirašė. Dėlto nacionalistai
ir pakilo prieš sultanų.

Jį tenai sutiko kuo-

ne visi ministeriai.
Ateinantį antradienį premie
ras eis parlamentan ir pasa
kys, kų jis Wasbingtone nu
veikęs.
Kalbama, kad parlamente
prieš jį ir jo visus rainisterius sudaryta stipri opozici
ja. Norima jį nuversti ir į
premierus pašaukti buvusį
šalies prezidentų Poincare.
Patsai Poincare darbuojasi
prieš Briandų.
Briando puolimas tečiau
bus neišvengtinas ir tikras,
kuomet Vokietija nesugebės
paskirtu laiku mokėti karo
kontribucijos.
♦
Savo keliu, premiero Bria
ndo šaliniųjcai turi vilties ap
siginti opozicijos. Jie taipat
stipriai susiorganizavę.
Š VEDIJ A PATENKINTA
WASHIN0f0N0 KONFE

PREMIERAS BRIAND
KARINGAS.
PARYŽIUS, gr, 5. — Par
vykęs iš Amerikos premieras
Briand pasirodė didžiai ka
ringas. Jirf išreiškė noro kuoveikiau akis į akį pasimaty
ti su Anglijos užsienių reika
lų sekretoriumi Curzon. Sek
retorius Curzon nesenai dųvė
vėjo Prancijai už skaitlingos
*
armijos palaikymų.
VOKIETIJA TURI BŪT AT
(
GAIVINAMA.

LIETUVOS NUSISTATY
MAS HYMANSO PRO
JEKTU.

1879.

No. 283

STOCKYARDAI APSTATOMI POLICIJA

(i ai vi jų skerdyklų kompani
AVASIIINGTN, XI—33 d. jos nors sako, kad menka da
(Liet. Inf. Biuras). — Eltos lis darbininkų šiandie išeisian
pranešimu 25 lapkričio Stei ti streikan ir sustreikavusiems
giamame Seime Social-demo- darbininkams grūmoja, tečiau
kratų frakcija įteikė interpe jos iškalno savo įstaigas sauliacijų, kokis yra Lietuvos vy • goti parūpino didelį skaitlių
riausybės nusistatymas dėl at policijos
sakymo Tautų Sųjungai p.
Tuomi reikalu kompanijos
Hvjnans’o projektu*
Užsie
kreipėsi į policijos viršininkų.
nių reikalų ministeris, Dr.
Puryckis, pareiškė, kad pir Policijos viršininkas priža
miau Hymans’o projektas bus dėjo šiandie aplinkui skerdypatiektas Steigiamųjam Sei
mui.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

-Taip tvirtina Anglijos pre
mieras.

METAI-VOL. VI

klas pastatyti policijų ir ap
drausti streiklaužius, jei toki
butų imami darban
Tuom tikslu policijos virši
ninkas konferavo su keturių
policijos nuovadų kapitonais.
Tos nuovados yra: Brigbton
Park, Deering gat.,
Stock
Yards ir New City. Jos visos
yra arčiau stockyardų.
Pranešta, kad stockyardai
šiandie busiu apstatyti polici
jos kordonu.

CHICAGOJE.

PAČIOJE JAPONIJOJE NE
SAMA VIENYBĖS.

ALVITAS. Kasžin ar ilgai
AR SULAUKSIME 5 CEN
taip bus. Kiek laiko atgal su
TŲ?
LONDONAS, gr. 5. — Nors
šaukiau darbininkų susirinkiAVASHINGTON, gr. 5. —
kas kaip nori, taip kalba, bet
'mų Alvite. Susirinkiman la
Trys federaliai teisėjui g$£
Anglijos premieras Lloyd Ge Gauta žinių, kad pačioje Ja ibai mažai atsilankė: gal dėl
orge yra nusistatęs turėti ge ponijoje nesama vienybės ka blogo 6ro. Vėlai susirinkimų vekarių klausimų turi savo
ruosius santikius su Prancija ro laivyno sumažinimo klausi užbaigus turėjau Alvite nak rankose. Pranešta, kad atei
ir darbuotis atgaivinti Vokie me. Viena, dalis gyventojų voti. Kur dabar gauti nakvy- nantį trečiadienį jie paskelb
tijų. Jo nuomone, Anglija su stovi už didesnį karo laivynų. ■nę. Nutariau eiti į Alvito dva- usių savo nusprendimų: ar gatkompanija turi imti
Prancija gali nesutikti visuo Kita — stovi už Amerikos jrų pasikalbėti su darbininkais j"
projektų.
se kituose klausimuose, bet
ir pernakvoti. Gavau nuėjęs nuo žmonių 8 centas ar 5 cen
Vokietijos klausime neturi būt
nakvynę ir paklausiau: ar ne tus.
LIETUVIAI IŠTREMIAMI
dviejų nuomonių.
susirinktų darbininkai pasi
PLĖŠIKAMS TEKO 6,300
IŠ VILNIAUS.
Kųd Vokietija finansiniu
kalbėti. Namų savininkė mo
DOL.
ir ekonominiu žvilgsniu turi
stelėjo ranka ir sako:
būt palaikoma, negali būt ’ M’ASHINGTON, XI—30 1.
“Sunku sušaukti, šiandien
Keturi plėšikai ant kampo
klausimo, sako Anglijos vy (Liet. Inf. Biuras,). — Eltos yra gužynė.”
riausybės atstovai. Neremia pranešimu Vilniuje jau prasi
Paklausiau ar ir suaugę Congress' ir Halsted gat. už
ma ir nešelpiama Vokietija dėjo planingas atskirų lietu žmonės eina į gužynes. — Dar puolė G. Field, American Ex-j
labai greitai )£ali sužlugti. Tuo vių ištrėmimas. Tarp kitų iš aršiau, ženoti geria ir šoka, press Co. kolektorių. Atimtai
met pavojus paliestų kaip tremtas “Romos” viešbučio negu jauni. Bekalbant įėjo G,300 dol. pinigais *ir money
Prancijų, taip Angliju ir vi savininkas, p. Račkauskas.
trys vyrai ženoti, pusėtinai orderiais.
sas kitas Europos valstybes.
girti ieškoti šokikių.
Sugė
LENKAI JAU UŽSTATĖ
Anglija Prancijai tad sako:
dinti savininkės išsinešdino. TEKS MATYTI VOKIEČIŲ
ARMOTAS.
Alės turime turėti eksportų
SILEZIJA.
Keletai minučių praslinkus at
importo žvilgsniu ir turime tu
ėjo vyresnysis
miliciantas,
|Cook apskrities komisionieBERLYNAS, Kalba, kad kuris iš karto mane pamatęs
rėti importų afba badauti.
Mes negalime eksportuoti, j Paryžiuje lenkai gavo iš Pran susigėdino, bet pasidrųsinęs riai pagaliau sutiko į atsargos
kuomet markės vertė neverta icijos pusę miliardo frankų vadino šokikes eiti šokti, kų miškelius parodon padėti kn'v
nei jos pačios poperos. Pran ! paskolos po G nuoš.
ir laimėjo. Na visų mielų metu nuo vokiečių atimtas ar-;
Už tai, buk, lenkai užstatę naktelę šoko trepsėjo ir Nion- motas ir kitas trofejas.
cija gali nukentėti mažiau.
Nes ji gali pati pasigaminti įgautų nuo Vokietijos Silezijų. kui nedavė miegoti, nes jis ten
Tai visa pasiųlė komisionie^J
_______________
daug reikalingo maisto. Bet I
pat turi traktierių ir ant kiek rianis karo departamentas. Iš-.,
NEW YORK, gr. 5. — Vie vieno
kaipgi su Anglija?
pareikalavimo turėjo pradžių komisionieriai su tais *
Ve kodėl Anglija darbuoja tos avalinių (čeverykų) dirb duoti baltakės. Paklausiau ar “papuošalais” nesutiko.
si, kad Vokietija nežlugtų fi tuvėje darbininkams sumažin tankiai esti pasilinksminimai,
Bet legionieriai pakėlė to--’
ta užmokesnis 10 nuoš.
nansiniai ir ekonominiai.
atsakė — kas šventadienis.
Draugai darbininkai, vietoj kių audrų, kad komisionie-'
šokių pratinkimės lankyti su riai buvo priversti nusileisti.'
By GENE BYRNES
sirinkimus, vietoj baltakės nu Juk tai nepatriotinis daiktas
sipirkti laikraščių ir juos skai neturėti po akių karo atmini- :
tyti.
Atsiminkime draugai, mų.
kad be jųsų pačių nė Darbo
APIPLĖŠTAS OFISAS
Federacija, nė Seimas nepa
darys jus laimingais, jeigu jus
Tys plėšikai, kurių vienas
patys neprisidėsite. Milicijos
t U. H AVĖ
YTo ASK fftPA
prašyčiau taipgi kuo kitu užsi buvo su šautuvu, užpuolė len
AbOUT,
White Eagle
imti, o ne šokikių ieškojimu. kų valdomųjį
Ą LlTTLe
BoY v/MO ©1ON7
Tikiuosi, kad su laiku.toji gū Brewing Co. ofisų, 3755 So.
KNOW MOV7 TU
Racine avė.
FINO OOT fO«
žimų programa sudils.
HIMStUF,
-------MAoe svsttf
Paėmę $1,100 pinigais ir lai-,'
Simanauskns.
L. “Darb.” krodėlinis pabėgo automobilių!

THINGS aHAT NEVEŠI hnPPEi

RENCIJA.

S

KARALIAUČIUS.
Kad
Chicagoje pavogta 13 auto-.]
lenkai dar vis nepasotinti gau mobilių paroje gruodžio 2—’
tomis žemėmis, tai apie tai 3 d.
rašo ir Varšavos “Ostpr. Zeitung” koresp. sekančias ži
nia*, kad lenkai rengiasi rei
. ■■
I
kalauti dalies Rvtprusų ir kad
Svetimų
šalių
pinigų
vertė,
tas pats Korfanty, kurs Si
mainant nemažiau 25,000 do
\ lezijoj padarė sukilimų, dabar lerių gruod. 3 Imvo tokia pa
rengiasi prusus užpulti.

STOCK ITOLMAS, gr" 5.—
Švedų laikraščiai, išėmus ra
dikalius, rašydami apie Wasliingtono konferencijų reiš
Tooį
kia daug pasitikėjimo. Didžiai
augština valstybės sekreto
Susirinkimas rūmuose.
riaus Hugbes projektų karo
Po to įvykio sultano rū
laivynų sumažinimo klausime.
muose tafėta susirinkimas.
Anglų patariamas sultanas
AAPLEIDŽIA VIENNĄ.
pareiškė, kad jis nereikalaujųs tvirtinti kokių ten nacio VTENNA, gr. 5. — Po baisių
Ktcnnatiomai. Camtooh co 8. T.
nalistų daromų nuosprendžių. čia riaušių daugelis pirklių
NEKUOMET TAIP NĖRA.
Ir pranešė savo ministeriams apleidžia miestų. Kai-kurios
pakelti kovų nacionalistų vnl- miesto dalys atrodo nei po
Mažas vaikiukas nežino, kaip savo sesers lėlę paguldyti
žemės drebėjimo.
džiai.
lovutėm. Taigi ir sako: Verčiau apie tai paklausiu tėvo.

PINIGŲ KURSAS.

gal Merchants Loan & Truat ’
KALINAS. Atvažiavo Suo Company:

mių atstovas Lietuvai Reino
Sylvander, kuris yra parašęs
suomių kalba veikalų apie
Lietuvų, kuriuOmi supažindi
no *snvo tautiečius su imisų
tauta.

Anglijos sterl. svarui
3.7
Prancijos šimtui frank. 7.3
Italijos šimtui lirų
3.9
Vokiečių šimtui markių
.4
Lietuvos šimtui auksinų.
Lenkų šimtui markių
.(]

4

f

DRAUGAS

2

tų padėdami darbavosi už vi
bos Siletijos užgrobimą. Ang
lijos premjerą išvardino be
(Tąsa).
yra priešingas Liet., ir tai to
moksliu. Nesigailėjo jį apjuo
Bet greitai tie visi žygiai dėl, kad jie mato Lietuvos sodinti. Tečiau tie patys lenkai
AVasliingtono nuėjo niekais. Katastrofingas cial-demokratus labai mažai
nepadavė jokių
prirodymų

LIETUVA IR KLAIPĖDOS KRAŠTAS.

TAUTŲ SĄJUNGOS
KLAUSIMAS,

•n

Nesenai
iš
pranešta, kad kuomet pasibai lenkų finansų suirimas, ben
gsianti nusiginklavimo konfe dra jų betvarkė, privertė pa
rencija, tuojaus busianti stei čią Klaipėdos krašto vokiš
giama nauja tautų sąjunga kąją buržuaziją gėdytis savo
vardu “Association of Na- darbų. Ji pati pradėjo viešai
ankščiaus labai
tions”. Ir ta nauja sąjunga keiksnoti,
užkilsianti vietą šiandie gy mylimąjį D. Altenberg’ą už jo
vuojančios, bet Suv. Valstijų kelionę Varšavon, net viešai
nepripažintos,
“League of savo laikrašty — “Memeler
Nations”, kurią mes vadina Dampfboot”, ir nuo šito kelio
ėmė trauktis.
me Tautų Sąjunga.

Pirmadienis, Gruoctž. S, 1921

ANTRASAI

POSĖDIS.

KAT. VEIKĖJŲ PRIEŠKONFERENCIJINIS SUS-MAS
DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVET., LAPKR. 27 D.
3 VALANDĄ PO PIETŲ

iiiiiHiiinnimiiHiHiiiiiiiiHit
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIE’IRAATIS

“DRAUGAS”
Bnl* katMUen*

liskyrua oedėldlvolu

HUAlMEKATOti KAIIAl
CHICAGOJE IK UŽSIENYJE:

įtakos turinčius į Lietuvos vi Silezijos “lenkiškumui.”
Metams ................................. *8.00
Pusei Met« ....................
4.00
kolos
komitetams
ir
spaudai
Kadangi
pirmame
posėdy
suomenę, o tuo tarpu kaip Vo
Ačių Prancijos pastangoms
8U V. VALST.
vos aptarta pirmasai Atstovy išmokėjimo įstaigas.
kietijoje social-demok. šian
Metams ................................... *4.00
lenkai visgi laimėjo dalį tos
bės dienotvarkės punktas, šia
5. Prirengiamasai antrosios
Pusei Metų ..............
8.00
dien yra beveik stipriausia par
provincijos. Šiandie pasirodo,
Pranu/DM-ata
mokus!
Ukalno.
Lai

me einama prie tolimesnių die Gynimo paskolos darbus svar
tija.
kad Lenkijos lenkai su Silezi
kas skaitosi nuo užsirafiyiuo dienos
Mūsiškiai socialistai daro iŠ jos “lenkais” labai mažai su notvarkėje pastatytų klausi stoma plačiai. Prieta prie šių oe nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir
išvadų.
to šitokią išvadą; drauge su kalba. Silezijos “lenkai” turi mų.
senas adresas. Pinigai geriausia sių
l&perkant krasoje ar eaprese "Mo
Kad paskatinus ir sustip sti
“Naujienomis” jie sako:
2.
Amerikos
lietuvių
žings

li ey Order” arba {dedant pinigus 1
išsidirbę nuosavą kalbą. Ta
“Taigi jeigu Lietuvos dar kalba sudaryta iš čekų, vo niai dėl Lietuvos nepriklauso rinus dabartinių Paskolos ko registruotą laišką.
ibininkai nori, kad Klaipė kiečių ir pačių lenkų kalbų. mybės pripažinimo išgavimo. mitetų pajėgas, reikėtų išleis
“DRAUGAS” PUBL. CO.
dos kraštas prisidėtų prie Tik apšvie6tesni«ji silezie- Šį klausimą referuoja Dr. A. ti Paskolos komitetų bei jo <334 S. Oakley Avė., Ohicago.
Šį
rudenį,
Vokietijos
ekono

Lietuvos, tai jie turi visoms čiai išmokę lenkų kalbos. Dar K. Rutkauskas nurodydamas darbuotojų albumas, kuriame
Naujos tautų sąjungos stei
Tek Roosevelt 7791
minei
padėčiai
staiga
pradė

fotografijos
bei
jiegoms kovoti prieš kleri bininkų ir valstiečių minios įvairias priemones kurias butų tilptų jų
gimo sumanymas išėjo iš Bal
•fiiiiiniiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNb
Amerikos trumpas jų darbuotės aprašy
kalinę reakciją”.
tųjų Namų. Apie jos reikalin jus pulti žemyn, iš priežasties
lenkų kalbos arba visai nesu galima pavartoti
mas. Lygiai, albumo gale tu
O klerikalais socialistai va pranta arba labai mažai.
lietuviams.
gumą aiškinama taip: šiandie privertimo kontribuciją sąjun
nams Lietuvoje apie prisiuntigyvuojanti Tautų Sąjunga dau gininkams mokėti, nes anks- dina paprastai kiekvieną, kurs
Referentas pažymi tinkame rėtų tilpti sąrašas visų pirku mą pakvitavimų gautų aukų
Tokia tai yra “lenkiškoji”
pirmosios ar* antrosios
giausia linkusi tik prie vienos čiaus vis buvo viltis • vokie ne socialistas. Vadinasi nori,
snį panaudojimų Amerikoje sių
tai draugijai kuri yra tokių
Silezija. Todėl Varšuvos impe
Europos reikalų. Bet nauja są čiuose kaip nors iš tos nelai kad Lietuvos valdžia butų ati
anglų spaudos ir sumezgimą paskolos bonų. Smulkiai kal aukų pasiuntusi tai ar kitai
rialistinė valdžia laimėtų plo
prasidėjo vėl duota grynai į socialistų ran
junga busianti universale. Ji mės išsisukti,
ekonominių ryšių Lietuvos su bama apie prarnatomas to al valstybinei įstaigai bei orga
tų gyventojus pradeda lenkin
apimsianti viso pasaulio gy- masių bruzdėjimas. Brange kas (dalinai ir dabar jie turi
Amerika, neleidžiant tečiaus bumo technikines puses. Re- nizacijai.
ti. Tas daroma mokyklų stei
nybė, skurdas, finansų iškri valdžioje savo žmonių, tik vi
suosius reikalus.
savęs išnaudoti ar pavergti. dakcijinį ir leidimo darbą tu
Sus-mas baigtas su pakilu
gimu ir iš dalies laikraščiais.
rėtų pasiimti Atstovybės fi
Kuomet AVasliingtone pas kimas pranašauja liūdną Vo suomenėje jiems visai nevyk
Advokatas
J.
Brendza
pas

siu upu, kad New Yorko konJei kaip, tai Varšava dar už
kelbtas naujos sąjungos suma kietijai ateitį, gali krašte pa sta), tai tada girdi ir Klaipė draus sileeieČiams vartoti nuo tebi, kad norint įsigyti Ame nansinė misija.
fer. sėkmingai aptars Atstovy
dos social-demokratai ims į
Svarstant
ar
nereikėtų
panymas, pranešta, kad visų val kilti anarchija ir t. t.
rikos Vyriausybės pritarimo,
bės pažymėtus klausimus ir
savą kalbą.
(
Šitokia Vokietijos padėtis Lietuvą meiliaus žiūrėti T...
reikia kreiptis prie žymiausių gaminti ir už mažesnę kainą įjudins musų visuomenę į su
stybių delegatai entuziastiniai
Kaip yra su Silezija, taip
greitai atsiliepė į Klaipėdos
Bet, mes ką kitą žinome iš
bonų, nutarta palikti kainą
sutikę tą sumanymą.
tartiną darbą vargstančiai tė
yra su Vilnija. Ir Vilniaus sri finansistų, kurių rankose, žy
krašto
vokiško
buržuazijos
praktikos.
Jau
dabar
Lietuvos
$50
ir
$100
mažiausiai.
Bet šiandie yra žinių, kad
vynei. Baigiama sus-mas 6
ty ant pirštų suskaitytum tuos mia dalimi, yra visos Suv.
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dairosi
į
Vo
gaivalo
nusistatymą
politiko
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paskolos
darbą
taip nebuvę. Svetimų valsty
vai. vakare.
lenkus, kurie tikrai lenkiškai Valstijų politikos siūlai.
je.
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Lietuvos
pusėn.
kietijos
galingus
social-demopradėti
ne
aukščiaug
kaip
už
bių delegatai tvirtina, kad gy
3- Kalbant apie Amerikos
Pirmininkas
kolba. Valstiečių minių kal
I •
Dabar
šitoji
grupė
nutilo
ir
kratus,
o
jei
jie
gautų
Lietuvo

pusės metų.
vuojančios Tautų Sąjungos ne
lietuviams
registracijos
planą,
Dr. I. česaitis,
ba arba yra lietuviška arba
6. Aptariant Piliečių Sąjun
galima jokiu budu griauti. Gi reikia tikėtis, kad šitoji pa je pilną galę, tai ir su visa yra lietuviška arba gudiška, kurį turėjo patiekti gerb. kun.
Sekretorius
dėtis
išeis
Lietuvos
naudai.
Lietuva,
susikibę
su
Klapėdos
gos
darbuotė
ir
organizacija,
jei to negalima daryti, tai yra
Dr. A. K. Rutkauskas.
arba gudiškai — lenkiška. A. Briška, jam negalint at
tuščias daiktas steigti kokią Klaipėdos social demokratai. social-demokratais, nudardėtų Varšavos ponai mažai tegali vykti į antrąjį posėdį, pasi įvairių nuomonių išklausius
Šeidinano —Eberto link!...
kitą sąjungą, susivienijimą,
Vokiečiai džiaugiasi šį-tą
susikalbėti
su tais Vilniaus naudota jo raštu pagaminto prieita prie nusistatymo, kad
Paskutiniuoju
laiku
Klaipė

Klaipėdos
social-demokratai,
tasai
klausimas
nevykusiai
sandarą, ar kaip kitaip tai už
laimėsią iš AVasliingtono kon
“lenkais”, prie kurių jie turi referato. Konkrečiai nurodyta
dos
social-demokr.
net
Tarp

būdami
tiesioginioje
įtakoje
Atstovybės
įspraustas
konfe

vardintum.
ferencijos. Tečiau jų džiaug
prisikabinimų kaipo prie len įvairus registracijos budai.
Vokietijos
social-demokratų, tautinėje Darbo Konferenci
rencijos
dienotvarken,
privalo
smas veltus. Nes premjeras
Anot delegatų, gyvuojanti
kų.
Atstovybė atsikreipia į dabar
bendrais
ūbaisiais ir siekiais joje Genevoje yra paskelbę
būti
pašalintas.
Tautų Sąjunga jau išsprendu
Briand su paskuba apleido
Taigi Vilniaus srity lenkų esančias Amerikoje Centraligyvendami, yra užėmę vokiš viešą protestą prieš Klaipėdos
7. Priėjus prie delegatų rin- Suv. Valstijas. Ar tik jis ne
si svarbius klausimus ir atli
kaipir nėra. Jei jų yra mies nes organizacijas, Paskolos
ką politika nuo pat Klaipėdos krašto prijungimą prie Lietu
kusi didelius darbus. Sąjuntuose, tai jie yra atkeleiviai Stotis, ypatingai į klebonas,) kimų iškelta klausimai, keli siskubina sutramdyti tą vo
vos.
atskyrimo
nuo
Vokietijos
ir
įgoje priguli 51 atskira tauta.
iš Lenkijos.
(kun. N. Pakalnio įnešimas) atstovai bus siunčiami, keno kiečių pradžiugimąf
(Bus daugiau)
žiuri
tik
Vokietijos
link.
{junga «4uri tarptautinį teis
Tečiau Varšuvos imperialis kviečia juos pasidarbuoti tam lėšomis ir įgaliojimu.
Kas iš musų socialistų ir jų
Atstovų nutarta siųsti du
Klaipėdos social-demokratai
iną. Ji pagaliau turi įgijusi
tai tvirtina, kad Vilniaus sri reikalui. Kartu pagumina tam
daugelio milionų dol. vertės ir dabar skaito save, ir faktitis apgyventa lenkų ir kabi tikras blankas — forniulas ku Cliic. Feder. Apskričio vardu pasekėjų nori rojaus, tegu ke
nuosavybių Genevoje. Bet svar nai taip yra, Vokietijos social
išpildyti regis ir jų kelionės išlaidas paden liauja sveiki Rusijon. Tenai
nasi prie to Lietuvos krašto. rias reikėtų
jau kelinti metai vykinamas so
gia C'hic. Feder. Apskritys.
biausia už viską, ji tampriai demokratų partijos nariais, pa
Kituomet Anglijos premieŠiek-tiek jie laimėjo Silezi truojant Amerikos lietuvius.
surišta su Versailleso taikos laiko su ja nuolatinius ryšius, ras Lloyd George pareiškė, joje. Bet jie nieko nepeš Vil
Į siunčiamus New Yorko cialistų rojus. Delko gi socia
4. Del nuošimčių už pasko
maitinasi jos laikraščiais, bro kad Augštoji Silezija, nekuo- nijoje. Nes Vilnija yra Lietu los apmokėjimą referuoja adv. konfer. atstovus išrinkta adv. listams nepasidžiaugti savo
sutartimi.

“LENKIŠKA” SILEZIJA.

Taigi

tokios

tarptautinės šiūromis ir t. t.

organizacijos jokiu budu nega- Tiesa, social-demokratų Klailiina griauti kadir vien dėl to, pėdos krašte yra nedaugiausia,
kad su jąja nesutinka Suv.įviso organizuotų yra nedaug
Valstijų vyriausybė.
viršaus 3,900 žmonių, bet jie
Pati Suv. Valstijų vyriausy- yra įsibriovę veik į visas dar
be dar netarė oficialio žodžio bininkų organizacijų centraliapie
“Association of Na- nes įstaigas, ir kalba, kaip pations” sumanymą. Ir tas su- prastai visi socialistai daro,
manymas dar nėra aiškus. Bet visų darbininkų vardu, nors
aišku

tas,

kad

sumanymas ištiesu jų nei nesiklausę.

vargiai gaus reikalingo prita

rimo.

Šitoksai Klaipėdos krašto
social-demokratų nusistatymas

Parašė Dr. Jonas Totoraitis.

LIETUVOS ATGIJIMAS.
Tęsinys.

Nors dvarininkai daug daugiau už kuni
gus buvo dalyvavę maište, tečiaus visu
rusų galybės sunkumu Muravjovas užgu
lė ant kunigų, ne ant dvarininkų. Jis su
prato, kad katalikų dvasiškijoje Lietuvoje
buvo daug daugiau nerusiškos jėgos negu
dvarininkuose ir sulyg to supratimo elgė
si. Dvarininkams buvo uždėta kontribuci
ja. 10 procentą nuo pelno ir 1 procentas
huo vertės namų, kuriuos jie turėjo mies
tuose; kareivijai jie turėjo pristatyti maisto ir patvadų. l’ž mažesnes kaltes buvo
baudžiami didelėmis piniginėmis bausmė
mis, už dalyvavimą sukilime buvo sušau
domi, arba ištremiami į Siberiją ar bent
Rusiją; jų turtai ir dvarai buvo atimami.
Dar smarkiau buvo prižiūrimi ir bau
džiami kunigai. Muravjovas, ką tik at
vykęs į Vilnių, jiarašė Vilniaus vyskupui
Krasinskui, kad kunigija dalyvaujanti su
kilime, garsindama bažnyčiose sukilimo
manifestus, saikdindama sukilėlius, prisi
dėdama prie jų burių ir kartais n«»t iems
vudovaudumu, ir prūsė, kad vyskupas ku

met nepriklausė Lenkijai. To vos istorinė ir etnografinė da
dėl ta provincija nėra jokia lis.
lenkų žemė. Toje provincijoje
Tai lenkai turi žinoti. Bet
lenkų atsirado, kuomet jie ten kodėl jie atkakliai laikosi Vil
išėjo uždarbiautų ir apsigyve niaus. Tai daro liepiami Pran
no. Tokių lenkų juk yra ir ki cijos militaristų. Nes kitokiu
tose Vokietijos dalyse. Per ke budu negalima padaryti Len
letą šimtmečių lenkų skait kijos “wielkiem mocnrstwėin”
lius pasidaugino. Tečiau pas — didele vaistyta.
taruoju šimtmečiu juose kuone
visai pranyko lenkiškumo dva Naudokiesi saule pakol ji švie
čia.
sia.
• • • • •
Nežiūrint to, lenkai, pranen-

nigus nuo to visko draustų. Nekęsdamas
katalikų, ypač jų dvasiški jos Muravjovas
nemokėjo suprasti ką vyskupas gali ir ko
negali. Sulig genčiai-gubernatoriaus rašto
išėjo, kad vyskupas turi tapti jo politikos
įrankiu. Vyskupas tylėjo ir nieko į tai ne
atsakė. Muravjovas ištrėmė jį į Viatką.

J. Brendza Metropolitan Valst.
bankos prezidentas. Priimta
šie pasiūlymai. Nuošimčių iš
mokėjimą už pirmą paskolą
reikėtų paskelbti
bankierių
žurnale Am. Bankers magazi
ne, kad Lietuvos Misija Wasliingtone ir atskiri lietuvių ban
kai išmoka. Gi antrosios pas
kolos kuponose pažymėti ban
kų vardus kurie išmoka nuo
šimčius už Gynimo paskolą.

Boto Atstovybė praneša Pns-

mą duoti viršininkas galėdavo nedaugiau
kaip septynioms dienoms. Pastatyti buvo
tam tikri sargybiniai, kurie sekdavo kur
kunigas eina, ką kalba, ką daro. Smarkio
je priežiūroje buvo sem.; klier. į jas įstoji
mas buvo labai sunkinamas ir įvairiais
reikalavimais suvaržytas; kiekvienas įs-

J. Brenza, kurs pareiškia, kad propagandos vaisiais.
jis važiuosiąs savo lėšomis.
Reikia nepamiršti apvaikšSus-mas delnų plojimu dėkoja
čiojinvą Šv. Vardo šventės Šv.
p. J. Brenzai už dovaną Ch.
Vardo katedroj sekmadienio
Feder. Apskr. atsisakius nuo
vakarą, sausio 8 d., 8 v. v.
kelionės išlaidų padengimo.
Antras atstovas išrinkta kun.
I. Česaitis ir atsarginis dele

gatas p. J. A. Mickeli unas.

Geriau žodis laiku, negu <lu
po laikui, bet gražiais žodžiais
kišenių nepripildysi, reikia ir

Į naujus įnešimus p. J. A. darbo, darbas tai auksas.
Mickeliunas prašo įtraukti tą,

kad Liet. Atstovybė AVashing-

Klaida išpažinta, yra pusiau
tone praneštų valstybės orga- atitaisyta.

me, įvairiais įsakymais taip suvaržė ku
nigų veikimą, kad geras pareigi] atliki
mas buvo labai apsuąkintas ir kartais vi
siškai negalimas. Suvaržymas buvo toks,
kokio tada nebuvo niekur pasaulyje.

baudžiavų panaikinimą. M. Muravjovas ir
nenorėdamas turėdavo tų šnekų klausyti.
Būdamas ministeriu ir kitokiose augštose
vietose jis turėjo progos išreikšti savo
nuomonę. Jis daug kartų griežtai išsitarė,
Mumvjoyas bausdamas kunigus už su kad baudžiavų nereikia naikinti, nei ūki
kilimą persekiojo drauge ir Bažnyčią: pa ninkų paliuosuoti. Būdamas dvarininkas
Buvo besirengiąs tai pat padaryti ir su tojantys į seminariją turėjo būti patvir naikino 30 vienuolynų, atėmė daug baž jis dvarininkų pusę laikė. Bet Lietuvos
tintas netik gubernatoriaus, tat ir general nyčių ir atidavė jas pravoslavams, uždari1 dvarininkai jam buvo svetimi. Su jais jis
Žemaičių vyskupu Valančiausku, nors tas
visai neprijautė Lenkų maištui. Muravjo gubernatoriaus. Rusų kalbos, geografijos daug koplyčių. Taip darydamas ėjo prie apsėjo kaip su priešais ir mintijo, kad
ir istorijos į Žemaičių ir Vilniaus semi to, kad katalikų tikėjimas žmonėse silp- juo geriau patarnaus Rusijai, juo daugiau
vas pašaukė Valančiauską į Vilnių. Vyskupns išsirengė iš namų nesitikėdamas narijas tapo įsprausta tiek daug, kad te nėtų ir kad tokiu budu jie butų palengva žalos pridirbs Lietuvos dvarininkams.
ologiją nustelbtų. Tani tikslui tapo uždrau rengiami prie pravoslavuos.
atgal grįžti į savo vyskupiją. Išgelbėjo jį
Kuolahiausiai nekęsdamas baudžiavos
sta laikyti klierikus seminarijoje ilgiau
tik ši aplinkybė. Žemaičiai, pajutę, kad
Muravjovo tikslas buvo rauti ir griauti naikinimo
Rusijoje,
kuosinarkiausiai
negu ketverius metus. Net pamokslų saky Gminose ir Lietuvoje lenkystė iš vienos tą baudžiavą naikino Lietuvoje. Tą dary
jų mylimasis vyskupas vargiai jau grįšiąs,
gailėdamiesi norėjo atsisveikinti, ir keli mas bažnyčioje buvo suvaržytas tam tik putas, o iš kitos taisyti kelias rusų tautys damas jis dar tikėjosi, kad Lietuvos liau
rais įsakymais. Visokis visuomeninis vei tei ir rusų įtakai. Varžant kunigus ir per dis atsidėkodama už tai rusų valdžiai, ne
tūkstančiai ruitų vyrų jį palydėjo. Tokis
žemaičių prisirišimas prie savo vyskupo kimas kunigams buvo užgintas; panaikin sekiojant. Bažnyčią norėta prirengti ke klausys dvarininkų ir kunigų, kad ji Į>ajaularė didelį įspūdį Muravjovui, ir jis tos buvo ir užgintos draugijos (Idaivyle',
lią provoslavijai. Einant prie šio tikslo links prie rusų ir pasiduot) rusų įtakai.
jam, Vilniuje pripasakojęs daug skaudžių susišelpiamosios draugijos ir tt.) Mažiau
sukilimas buvo tik gera priekabė ir pa Sukilimas jam ir čia davė geriausios pro
ir smarkių žodžių, leido grįžti atgal. Ku sias nelaikymas tų įvairių-įvairiausių togi proga jnin vykdyti. 1
gos jo tikslui vykdyti: jis galutinai pa
nigus Muravjovas baudė sušaudymu, iš varžymų ir įsakymų buvo baudžiamas
naikino bamlžiavą
Lietuvoje lengvo
trėmimu j Siberiją ar tolimas Rusijos gu- smarkiomis bausmėmis. Tik vienais 1863
mis sąlygomis duodamas žmonėms žemės.
panaikinti.
tamijafc, kalėjimu, pašalinimu nuo vietų m. Vilniaus vyskupijos įvairiai nubaustų
Taip jisai netyčiomis padėjo pamatą mus
ir įvairiomis piniginėmis bausmėmis. įsa kunigų buvo arti Šimto, Žemaičių per šim
Muravjovas laužė įsigalėjusią (Juduose ir liaudies gerovei.
kė, kad kunigai, vyskupo skiriami į para tą; mažiausiai nubaustų buvo Seinų vys Lietuvoje lenkystę, spausdamas kunigus
Baudžiavą naikinti ne Muravjovas pra
pijas klebonais ar vikarais ar į kitokiai kupijoje, tat ir čia vienų tik ištremtų į
ir persekiodamas Bažnyčią silpnino kata dėjo, tat jis pabaigė.
vietas, butų būtinai valdžios patvirtina Rusiją buvo arti 20, vienas sušaudytas, likų tikėjimą. Butų klaida mintyti, knd
(Bus dauginu)
mi. Uždraudė kunigams be ypatingo lei ir keli suskubo pabėgti j užsienį. Bebaus- jam rūpėjus liaudies gerovė. Visai ne. Po
dimo išvažiuoti iš savo parapijos, o leidi damas Muravjovas už dalyvavimą sukifl1856 m. Rusijoje buvo daug šnekos apie
Aleksandro

II

manifestas

baudžiavai

Pirmadienis, Giuodž. 5, 1921
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Telefonas

KURSAS MARKIŲ I
(AUKSINĮ!) ŠIANDIEN

Praktikuoja 80 metai
Ofisas 8149 So. Morgan St.
Kertė 82nd St,,
Chicago, UL

GYDYTOJAM Iv CHIRURGAS
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šš&š

8PECIJALI8TAS
Moteriškų, Vyriškų Ir chroniškų
ligų
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto
iki 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vak.
Nedėliomis nuo 10 Iki 2 po pietų.
Telefoną* Yards 847

Valandos: 9-11 rytais, l-l poJ
{pietų Ir T-S vakarais. Nedėldle)
Įnlata tiktai po pietų S iki B v.l
<3004

7-——
J Dr. M. T. STRIKOL’IS l
J
I
1

■Lietuvis Gydytojas Ir Cliiruigaa’
PEOPLES TEATRO NAME
■ l61< W. 47th St.
Tel. Boul. 1601
BvALANDOS: nuo 4 iki 8 vakare.l
Nedėliomis nuo 10 Iki 1? ryte.J
alb*. 2914 Wuet 43rd Street
SNuo ryto Iki pietų.
Telefonas McKinley 263!

į

9199
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DR. G. KASPUTIS

i
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&

DENTISTAS
°
3331 So. Halsted KL
’Valandos:
9—12 A.M.
•
»
1—5: 7—8 P. M.
J
i ajtk*a.ta*2Xvi*2*jc*uYfi*a«ja*v

O mes išpardavėin už $1,200. ro vedėjo kompozicijos.

Milvvaukee lietuviai!

DR. A. A. ROTH,
Rusas Gydytojas rl Chirur
Mpec4Jall*tas Moteriškų, Vyriškų
Valkų Ir visų chroniškų ilgų
VALANDOS: 10—11 ryto 2—» P»
pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—124
Ofisas BS54 So. Halsted RL, OfcUagt
Telefonas Drovev 9*9»
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SO. ASHLAND

(OLSZEWSKI, JR.)

numeriui
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Į

4681

į DR. CHARLES SEGAL S
AV ENUE

SPECI-T AUSTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų

g
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DR. M. STAPUL10NIS

I

Įlydė Park

Gyvenimas:— 2811 W. 48rd Str.

sesu

Gerb. klebonui už taip dide
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,

dukštiecių kauksmas.

Protestuojame prieš daromų

jų vyrų nuo 18 iki 45 metų

Štai čia 13 d. lapkričio tapo

KAIP TIK Į LAIKĄ!

S

Nauji lietuviški voleliai dėl playr plano SU 2ODZIASI pačių
lietuvių išdirbystės.
Reikalaukite visur arba kreipkitės Į sandėlj.
Reikalingi agentui. Turine (Mede:

/o

,

W. Saratoga

lu AVilenska” Nr. 54 5. m. buk

visas minėtasis valsčius pra

šantis prijungti prie Lenkijos
— už

A. RAMOŠKA,
Str.

Bahimore, Md.

2
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DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytoju Ir *
Chirurgu
1821 South Halstcd Street
Valandos: 10 Iki 12 ryta: 1 Iki!
po pietų; 6 Iki 9 vakar*

-į e.
256

Dr. P. P. ZALLYS
LIETI VI8 DENTISTAS
10S01 HouUi Miehigan Avonuo
KOKELAND, ILL.
VALAMDOfl: 9 ryto Iki 9 vakare.
TEL: PULLMAN 342 Ir 8110 «

k
k Telefonas Boulevard 4139

r,

nF

visuomenę

šaukiame atsakomybėn
visų Lietuva:

*

prieš

kitę
iitekis
pakelis.

Blgreklte,

FADRKHIFkaąCO

V

ni už koriko — Muravjovo lai

Graborius *

F’atarnauJų lal-Įj
dotuvėse,
ves-J
tuvese,
krikš-*
tynos* Ir k,tuo-Z
»e
reikaluose*
Kalno* prieiaa-£
mos.
•

♦3307 Auburn Avė. Chicago *

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Naujas Terpentino išradimas suteiks ūma palengvi
nimą nuo skaudamos gerkles, krupo, slogų, išsisukimų
ir Rumatizmo.
Terpentinas panaikina Salt) taip hronchttls, pleursy. mmatlzmų, lumkaip ranka atima. Jeigu turi blogų latgo. katarą ir neuralgiją. Jis pa
sauijnjų jun tuunuuna pnj nkĮaf ‘hl'N gelbsti nuo galvos skaudėjimo, kojų,
ar komilj nokentek bot tuojau* pasi- nuatdeglnlmų, išsisukimų ir kitų skau
trlnk su tluo vaistų.
dėjimų. Prašalina krupą — skaudė
Nauja* Ižradimas Turpo turi savljs jimą gerklėje.
vImus Terpentino gydančius vaistu*.
Prašalinkite šalt.) tuojau* su Turpo
Turpo nedegina nedažo nei pūslių ne — Turpcntin* Olntment kuris turi
daro ant trinamos vietos. Turpo nėra savlje Menthol Ir Catnphor. Turpo
taukuotas Ir ne smirda,
36c. Ir 60c. už puodeli.
Famėgiak Turpo

TIms

prisi eloaat gul

ti »1 vakarų. Turpo greitai prašalina

.

__

CuaMpMy.
FImliay, Ollio.

kad batų

IKK1BO
vala-

■d SM T F PMiHAk 41 L»f
BROOKLV N
M 'V YORK

b-

baženkUi.

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLEF
VUzbaUnklU nžrag. 8. V. Pat OtU.,

Garins per daugiau kaip
60 metą.

Tel. Off. Humboldt 4880
Res. Humboldt 8398

M.E.ZALDOMS
ARKITEKTAS
1263
Kamp.

žemesnes

N. Paulina St.
Milraaakpe Avė.
Ghiaago.

YRedStarLine
Išplaukia kas savaitę

sargus — Valdžia neužmiršti

musų.
Visur

Nc\v Torko c H amini rg
Etnlaml Gruod. 31, sanitand Kanalo 14
Kamland) Tik 3-čia klcsa Lapkr. 80
Zeetand)
)
Gruodžio 24
Kroonland Antwerp
Gruodžio 17
Manchuria
Gruodžio 29
I .aplami....................... .....................Sausio
7

žybtelėjo

šiokie

to

INTERNATIONAL MERCHANTILB
MARINE CO.,
116 laivų —- 1,280,000 tonų,
Chicago: F. C. Brown, We*t Paša
Agent. 14 North Dearborn St.,

nmiiiiiMiiiiiiiiiiitimiiiimiiiiiiiimiiiis
Pinisc tk-olcy 7439

I

DR. I. M. FE1NBERG s

gGydo Hftceljnliai visokia* vyrų Iri
moterų lytiškas ilgas.
£2491 West Mnillaon Kt., kampas:
W estem Avc., Cliieago.
JVnlandos: 2—4 po plot, 7—9 v.

S

kie Laisvės spinduliai, o mus siiiuiiiiiiiimnMiiiiHiiiiiiiiiiiiiiNiimiiii
kalami rtitėžiai ir tai bjaures

kus!

Pasirašė 173-jų šeimynų na
rijai.

JEIGU norite
tai pašntuk

gero

pluraberlo,

THOMAS HIGCINS
Mes Htllekam darbą gerai Ir
pigiai.
225$ W. 24th Kt..
Chicago.
Phone Canal 410.
JĮ

PLATINKITE “DRAUGĄ”

HALSTED ELECTRIC
SHOP
3249 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 7366

>> American Line
M innr katula)Hainburg (Gruod.
19
Mougoliu)
8auslp 12
Tiktai tiestai J Piliau Z

to

5 Terpentinas
Panaikina Šaltį!
*

♦

Batiaai
reikglag.

(!>'• N'S -.JI' C>.-

Tėmyk Įkaro (Anchor) Valzbaieak/

I

paties kūno narius, brolius ir

rA k A.
1

melų prieš

Prašome, Jus Lietuvos,

LIETUVIS GRARORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopi■Klausia. Reikale meldžiu atatšau-B
•ktl, o mano darbu busite užga-=
nėdlntl.
=2214 W 28rd PI.
Chicago, 111 =
Ž
Telefoną* Canal 2199
69IIIIIMIII llllllllllllllllllll IIIIIIIIIIIIH1IIIIII

Vak. Ganai 2118

sko melų, kuriedu Dūkšto val
sčiaus vardu paskelbė “Gazt

Imtuvus himnas Ir Kur bakūžė samanotu.
Giedu dainelę ir Mazurka.
Jono sapnus ir Bum-f'ik-Clk.

labaratorijos.

amžiaus registracijų ir jų le- Pisr B8-8? North Rlver, Nerv York

Vlaxlo Gurskio ir Malachau

Dvi dainos į vieną ralę dūdelė

lllHIHIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI

r

siopsmmuf
»MMtMorr s
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Tas C5.00

kainos

gionuosna.

514

-

n»
Ai » na c
AlCOHOL4Q%

organizaci

eina savanoriais.

PLATINKITE “DRAUGĄ.”

JOHN G. MEZLAISKIS

S. D. LACHAWICZ

Cabln $145.00
III Kl. $103,50
Taksu $5.09
Per CHERBOI RG SOI TIIAMPTON
UVERPOOb and OLASGOW
ALBANIA ............................ Gruodžio 10
OOLUMBIA . . . ............... Gruodžio 10
AŲIITANIA ...................... Gruod. 1$
ALGEFIA ............................... Gruod. 21
Per Angl’a ar Ihimlmrg.-) i Danzig
'100 .'.O
Per litiųiojo
................................ $110,00

LABD. DR-JOS DARBUOTĖ. jų nei draugijų.

lingos kuo toliaus tuo uoliaus

Aptiekose
parsiduoda
po Ode. arba
ataiuskite
7$e., tad
ataiuaime

Motinos Lietuvos — neduoda

Neleidžia jokių

pradeda darbuotis.

Telefonas Canal 5395

S

Pullman

ir

3395

S

Tel. Trospect 3464.

Telefonas

broliai

1022 — 151 St., <-or Noreotte Avė.,
Kast Chicago, Ind.

Tel. Canal 2112

8 vakare.

lel Boulevard 611
Valandos: 9 iki b kusdirna
Vakarai*: Utar.. K*t. ir Sub. iki 9 vakare
Neč iki 3 po pietų.

^3

L1THUANIA

K-

Halsted Str.,

Tel. Canal 257,

' Lapkričio 25 d. įvyko pra

W, 35th St, arti S. Halsted St.

Protestuojame prieš neteisė

2338 S. Oakley Avė., Chicago
Arti 23-čio Place.

DR. A. L YUŠKA

Ruffleg yra laoai paveikiantis
pleiskanų pašalintojas— begaliniai
puikus plauku sutaiaytojas. kuris
patik* kad
ir gaSniaueiaiypatai.

KAUNAS. (Elta). Respubli
Lenino ir Trockio botagų. Mat akompanojant p. L. Vasaičiui.
kanccdiarijoj
mano nuo jų apturėti žemiškų Į Šv. Kazimiero dr-jų įsirašę: kos Prezidento
rojų. Tikrai, Leninas ir Troc amžinaisiais nariais: gerbia gauta toks protestas.
“Mes žemiau pasirašiusieji
kis turi rojų, bet jų engiami mieji kunigai J. Kasakaitis ir
ANCHOR - DONALDSON
darbininkai Rusijoj badu mirš Petras Vanagas, ir 34 metiniai ir musų visos šeimos: žmonos DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULI
LAIVAI, 6AUNUS APSIEJIMAS
ta. Tuo tarpu musų tėvynėje nariai. Į kuopų pateko: gerb. bei vaikai, broliai ir sesers
SU KELEIVIAIS.
Dūkšto
valsčiaus,
Ežerėnų
aps
Lietuvoj žmonės turi duonos klebonas, A. Višniauskas, p. P.
Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste
ar netoli Jo.
bei pilietės,
ir mėsos užtektinai, dar net Arlauskiutė, p. L. Vasaitis krities piliečiai
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ii
Lenino ir Trockio prispaustus, varg. ir M. Anibrozaitis. Kuo protestuojame prieš nuožmių
visa? Baltiko Valstijas tiesiai
Lenkų
valdžių ir
badaujančius darbininkus su pa rūpinsis ir toliaus Šv. Kaz. okupantų
į Hamburgą *
tvarkų,
kurie
atplėšę
mus
nuo
šelpė.
Dr-jos ^reikalai s.

General is Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas.

ryto Iki

809

Protestuojame prieš išgamų

Valandos: — S iki 11 Iš ryto:
6 po pietų Iki S vak. Nedėllemla nuo 5 Iki
vai. vakar*

10

N41TAKI.IUŠAS

savo tėvynei čio triusu. Klebonas yra žynius

vo dabartinių darbų.

Visos tvirto*, gemalus užmnianėioi ypatybės šiame vaiste idėtos,
tu priemaiėa priimnial švelnaus
kvepalo.

PAIEŠKAI; ŠEIMININKES .(gasWorcester, Mass. — Malonu tų ėmimų vyrų į legionus, kur
padinėš)
prie namų prižiūrėjimo.
Yra 2 vaikeliai: vienas 4 metų, ki
tas 8 mėnesių.
Netoli nuo Chica- pranešti visuomenei, kad čia sugaudyti vyrai
kankinimais
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
gos. Norint platesnių žinių, atsišau vietinė Labdaringoji Draugija,
ta. Geras maistas. Ir užtektinai. Di
yra verčiami—pasirašyti, kad delė pasivaikščiojimui vieta. Vist pakite šiuo adresu:
Jonas VVitkcvIėius,
po globa Dievo motinos sopu
rankumal, moderniško alivo.
Dabar

ADVOKATAS
Ofisai vldiiinletdyje
ASSOCIATI O N B L D G.
19 South La Šalie Street
Room 1303
Valandos: 9 ryto Iki 6 po pietų

(iNamų Tel.

Naujame mėlyname pakelyje.

siuntimas pinigų,
laivakortes, psšportai ir 11.

darbų dirbę. Tada gėdysis sa veikėjas.

CHICAGO, ILLINOI8
Telefonas Yards 5032

Valandos:

blėdingų

B. S. R.

a
Tel. Randolph 2898

Dr. M. Stupnicki

FABIONAS ir MICKILVIC2, Ved.

Ittn.l l'.siate, PartkoloN,
liistirinai ir i.t.

Lawyer

LIETUVIS ADVOKATAS
Dlen.: R. 511-127 N. Dearborn St.
Tel. Dearborn 8096
Vakarais: 10736 S. Wal>ash Avė.
Koselaml
Tel. Pullman 6377

Su uir*tUtraoto v»l*b*A«nklluflaT. Valat.
ratuota Biure.

kas kuomet jie susipras ir pa išlavintas choras, p. L. Vasai-

liaus

enS

pUROP^AN AMERICAN R U R E A U

V—B—S.

rankoves bučiuoja. Prieis lai kų draugijų, didelis ir gerai

Taigi,

A. A. S L A K I S

1900 S.

Randasi

tės lietuviai; Rūpinkimės savo lį prielankumų, vaišingumų ir mums ne tik mokyklų, bet ir
mokantiems neleidžia naudo
S. Dearborn St.,
Room 1040 * tėvyne. Tenai yra musų tėvu visiems už paramų Šv. Kaz.
. Telefonas: Central 1774
čiai, broliai ir sesutės. Apsau Dr-jai, reiškiu aukštos pagar tis pasaulio žiniomis, gina ir
areštuoja už skaitymų Lietu
Vakarais: 3251 S. Halsted St. Įjj gokime juos nuo piktų, žiaurių
bos ir padėkos žodžius.
Telefonas: Boulevard 553. jp
vių pakraipos laikraščių, per
priešų — lenkų, rusų, vokie
Kun. P. Kasčiukas,
sekioja lietuviškai kalbančius,
čių ir kitų. Užtikrinkime sa
Šv. Kaz. Dr-jos Gene- o dar
labiau
prisipažįstanviesiems laisvę. Pirkime L. L.
J. P. WAITCHES
ralis Įgaliotinis Amer.čius lietuviais.
(
Paskolos bonų!

J

3107 So. Morgan Street

tokių, klebonijų; visos įstaigos yra' Labdaringoji Draugija panalenkams tarnauja, jų muro. Yra keliolika katalikiš- ši’us vakarus surengtų,

yra.

:/

Pamėginkit/ vtnjo.

Veda bllas visuose teismuose
Miesto Ofisas:

■Vai.: ryte nuo 10—12; nuo 2—5|
■po pietų; nuo 7—8:30 vakare.
■Nedė'lomls: 10 Iki 1.
Telefonas Drexel 288t)g

NAPRAPATH
| GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE
OPERACIJŲ
Ofisų Valandos:
2347 Emerald Avenue
[9 Iki 11 ryte ir I Iki 10 vakare
Telefonas Boulevard 9397
731 W. 18-th Gatvė
Nuo 7 Iki 8 vakare.

Valandos Biuro: Kasdiena iki 7-tai
vai. vakaro. Nedėliomis iki
l-m*i vai. po picL

Vakaro vedėju buvo P. Man-

Negalima praleisti nepaini- kalbos. Jas gražia prakalba
1
nėjus
musų cicilikų ir bolševi atidarė klebonas. Ūpų sukėlė
■ ■■■■kklIlMHIMBBU
| Į kūčių. Jie yra labai pamėgę
solistė, p-lė P.
Arlauskiutė,

ANTANAS A. OLIS

savo

kurie

Kambarin 324
Telefonas Central <390

Ofisas ir vyvenimo vieta:

| Perkėlė

liausia

Oflsa9 Didmlcstyj:

3252 South HaLsted Street
Ant viršaus Unlver. State Bank
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo
2—4 po pietų; nuo 7—9 vak.
Nedėliomis nuo 10—2
Telefonas Yards 2544

1#

Pittston, Pa. — Miestas vi kus, pirmininkas.
Kaip teko patėmyti tai pu
tėvynės reikalams, kaip tai dėl so labo turi 50,000 gyventojų.
Liet. Raudonojo Kryžiaus.
Lietuvių 4,000 sielų. Turi savo blika tapo labai patenkinta
Gerai butų kad ir tolinus
Vienok dar ne viskas tobu gražių bažnyčių, svetainę ir

Telefonas Voa Bsrea 1
Res. 1199 Indepcndeooe Hh

Valandos: Nuo 10 ryto Iki 9
ra. Nedėliomis nuo 9 ryto liti
lt dlcn.

CHICAGO, ILL.

prakilniems

aukoja įvairiems

lllllll

kertė 18-tos gatvės; $ lubos
Kambarys 14-15-16-17
Viršui PLATT’8 AptleRos
Tėmyklts mano parašą.

160 N. Wells Street,

,

Jie ir duosniai

bonus perka.

JOHN J. SMETANA
1801 So. Ashland Avė., Chicago

Draugija ir kodėl kiekvienam

LIETUVIŲ ĮSTAIGOS. PRA lietuviui privalu prie jos pri
gulėti.
KALBOS.
čionai nevien

Bet žmonės

I 29 South La Salto Street 1
S
I
J Vakarais, 813 W. SSrd St J

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

gų darbų atlieka Labdaringoji

Valio
<

Ar eal nervuotas, kenti galvos
skaudėjimą, ar tamiatoa akjs
įdaroj a, raidė* susibėga kuo
met skaitai, pailsta akle bseiuvant, jei taip, tuojau* tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo,
kuris
autelks tamlstal geriausią pa
tarnavimą.

RUSSIAN-AMERICAN
BUREAU

Dar bėjo dvejuose atvejuose. Gerb.

Pipiras.

Negali susilai

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 10900 S. Mlchlgan Avė.
Vai. 10—12 ryte: 2—4 po pietų,
6:80—8:80 vai. vakare.
Resldencija; 10538 Perry Avė.
, Tel. Pullman 342 ir Pull. 349

ADVOKATAS

DR. S. NAIKELIS

ir

Ir dar darbo neužbaigėni. Mes daug kitų naujų dainuos. Lau kalbėtojas savo kalboje aiškiai
publikai nurodė kaip naudin
manome, kad dar daugiau^ bo kiame to vakaro išsiilgę.

kyti nuo nesurikimo:

W. RUTKAUSKAS

tai deklemacijomis

vvestvilliečiai dar prakalba. Čia vietos klebonas,
»
šiai kolonijai paskirta $1,000. negirdėjo. Kai-kurios bus cho gerb. kun. J. J. Jakaitis kal

Dr. L L MAKARAS

į Y.

daino kaip

KAIP JUSy AKIS

Prie virš nurodytų Hunų dadėklte 40c. aut persiuntimo kaštų.
Ant didesnių sumų duodame speclahškai žemas kalnas. Pinigai yra
pristatomi Lietuvon | trumpiausi
laikų. Parduodame laivakortės | Ir
iš Lietuvos. Atsišaukite ypatiškal
arba laišku 1

'spręsti. L. L. Paskolos kvota mis, kurių

I

nų parduosim.

u*2.te*aAa#a<s« ■»
į. Telefonas Boulevard

Galima ir iš to sirodys su gražiomis

darbuojasi.

Dr. C. Z. Vezelis

NAPRAPATH
g
Gydau Be Vaistu ir Be Operacijos^
10787 S. Mlchlgan avė.
Nuo 8 Iki 12 vai. ryte.
2418 W. 45 Str.
Chicago u
(Prie tVestern Avenue)
Nuo 2 iki 7 vakare.

10,000 Markių $59.6o

buvo pamargintas

Vakaras

jbytinti”. Čia žmonės smarkiai Metų dienoj. Choras taipgi pa

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4481 So. Ashland Avė.
Tel. Yards 904
OFISO VAL.:
8 iki 10 v. ryto, 1 Iki 8 Ir 7 Iki
9 v.
Tel. Naktimis Ir nedėlloj po pietų
Oakland 1224

DR. P. ŠIMAITIS

5,000 Markių $30.00

Milwaukee, Wis.
— Reta. kuopa rengiasi prie statymo vo išsilavinę, tai ir puikiai at
j kolonija gali Milvvaukee “su- anglų kalboje veikalo Naujų liko savo roles.

DR. MAURIGE KAHN

permainai

1,000 Markių $6.00

Westville, UL — L. Vyčių artistai-mėgėjai gana gerai bu

Tek Blvd. 7042

LIETUVIS DENTISTAS
4712 SO. ASHLAND AVENUE
ARTI 47-tos Gatvės.
Valanuos: nuo 9 ryto Iki 9 vak.
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare, [i

Prigulintis

teatras,
PRALENKĖ. — LENKBER VAKARAS ANGLŲ KALBOJ sulošta milžiniškas
vardu Šv. Kazimieras. Veika
— NAUJŲ DAINŲ.
NIAI. — BOLSEVIKUlas puikiai pavyko, nes visi
CIAI.

REIKALINGI VYRAI MOKINTIS
BUIZItAMtl TYirrES AMATO.
Amatas kurta nepaliečiamas strei
kų. Oeraa uždarbis per visus metu*
Darbai liauki*. Dienines Ir vskarlnšs
kllaaos. Rašykite ar atsišaukite.
MOl.Elt BAltBFK COLLE4JE
105 H. Well* Str.
( hle*£«

Ar

tavo šviesos

geram

stovi j T Vedame elektra į na
mus, ir taisome. Turime lam-

pu ir kitus elektros dalykus.
«-

14oo»e99<9ao9oooe9eeeeeeeq
VAI.ENTINE IMtl sMAKING
COLIiEGES
į940l W. Mndlnon, 1659 N. Wetts,
62415 8. Halsted Streiets
137 Mokyklos 8irv. VsIMljosn.
Moko Siuvimo, Patternų klr[plmo,
Deslgnlng btsnlui ir
Inam*.
Vietos
duodama dykai,
įtilploinal. Mokslas lengvata at
mokė) t mals.
Klesoe dienomis ir
Iv&karals.
Reikalaukit
knygelė*
įTrl. Secley 194$
8AR A PATEK, pirm.

N l() NSTHMOM P MENGVINIMAtl
DYKAI DEL ISMėGINIMO.
Po Ilgų bandymu, Chicago labo
ratorija ISrado vaistų nuo Aatbiao’*Yru tai mažos plgulkėlėa, kurio* nekenksralngos, o rezultatai yra už
tikrinti.
ši firma sutinka pasiųsti
AR SKOLINGAS KAS TAU PINI- $1.00 dėžutę DYKAI, ant pareikala
gų? Negali Jų lškolektuntl? Pavelyk vimo tam, kuris nuo Asthihos kenčia.
nuims tą psdiirytl. Mes teippat per Kuomet matysi, kad gelbsl tavi, tuo
met galėsi nusipirkti, Jeigu n s, tai
kamo judgement*.
nemokėsi net vieno cento. Nieko
Norilt American Imotigatliig A
lenKvesnlo negali
butt.
Kreipkitės
Prošsntlvr Co.
šiuo adresu:
Itoom 619 — 117 N. Iharlmni Mtr. MARUI > l\B<»RATGRIfc>. Dept E.
44*4 Wc*it«virth Avė., Clilis^n, UL

DRAUGAS

B

Pirmadienis, Gruodi. 5, 1921

i——
j

j CHICAGOJEL
KOMPANIJOS GRŪMOJA
DARBININKAMS.

! '

Iš Bridgeporto: Dr-stė Šv. labai gražus programas ir šo
Onos $15.00 ir dr-stė Nekalta kiai iki vėlumos. Taipgi bus
Prasidėjimo Mergaičių prida “skrajojanti kruša”; kuris tu

Jau Galima Gauti 1922 metų
“DRAUGO” SIENINĮ KALENDORIŲ.

vė $1Q.OO ir dr-stė Šv. Alfon rės daugiausia atviručių gaus

dovaną. Šis vakaras yra ren
kurtu ir priešseiminis susirin so — $4.20.
Iš North Sidės: Moterų Są giamas
kad visi galėtumėm
kimus įvyko lupkr. 30 d. 1921
m. Aušros Vartų parapijinėje jungos kp. — $25.00; Labd. linksmai sulaukti Naujų Metų.
svetainėje,

2323 W.

Armour & Co. paskelbė per Chicago, III.

23 PI., Sąj. 6 kuopa — $10.00.
Iš Wėst Sidės pati 7 kuopa

spėjimų. darbininkams, kad jie
1) Pirm. A>-Nausėda atida — $25.00; minėtos kuopos šei
mininkės pasižadėjo surinkti
nestreikuotų. Nes, girdi, kuris rė susirinkimą su malda.
kiek galima aukų dėl valgių,
tik šiandie išeis streikan, ta
2) Protokolas iš -pereito su
sai neteks darbo ant visados. sirinkimo perskaitytas ir pri kad nereikėtų užmokėti, o tik
pelną atneštų. Šeimininkės ap
Tos kompanijos atstovai tvir imtas.
siėmė puikiausius pietus ir va
tina, kad kompanijos darbi
3) Iš kuopų atstovų atsilan
karienę paruošti; taipat sve
ninkai per “savo tarybas” su
kė sekančiai: 1 kp. 2, 2 kp. 1,
tainę papuošti kiek galima.
tikę su užmokesnio sumažini
3 kp. 4, 4 kp. 2, 5 kp. 1; 6 kp.
8 kuopa paaiškino, kad dar
mu. Taigi, esą, kogi daugiau 3, 7 k p. 9, 8 kp. 3.
nieko nesužinojo apie draugi
reikia.
Draugijų atstovų iš Town of jas, tik pažymėjo, kad gerą
jKompanija džiaugiasi tuom,
Lake: Šv. Onos dr-stės 2; iš
darbą atliko 1921 metais: su
kad labai menka dalis darbiCiceroš: dr-stės Šv. Antano 3;
rinko $2,000,00 Nuveikta gra
ibininkų prigulinti prie unijos.
iš North Sidės: dr-stės Šv. Juo
žus darbas.
Taigi
streikas nesulaikysiąs
J
zapo 1.
10)
Agitacijos
komisijos
ra
darbų įstaigose ir publika vi
4) Pirm. pranešė, kad diplo
portas: S. Jucevičius aiškino
sas laikas gausianti
sviemai garbės nariams dar nepa
kad jis važinėja, sako prakal
žios” mėsos.
gaminti. Kai bus padirbti tai bas ir organizuoja kuopas, bet
Matysime.
metiniame susirinkime bus pri
žmonės vis dar permažai do

Kaina 25c.
Šiemetinis “Draugo” kalendorius skiriasi nuo kitų metų tuo, kad kiekvieno mėne

sio lapą puošu paveikslėliai iš Lietuvos.

CICERO, ILL.

Daugiausia paveikslų iš lietuvių kareivių gyvenimo.
Skaitytojams ir naujai užsirašantiems “Draugų”, mažiausią trims mėnesiams, kalen

Lapkr. 27 d. prie bažnyčios

dorius duodamas dovanų.

buvo renkamos aukos našlai

Adresuokite

čiams. Gražiai pasisekė. Aukų

surinkta $23.07.

•*

“DRAUGAS” PUBLISHING CO.

2334 South Oakley Avenue

Chicago, Illinois.

Ačiū toms rinkikėms, kurios

nesigailėjo nei brangaus

lai

ko, nei tokio sunkaus darbo at ganizacijos, esate kviečiami susi
likti.

Aukas rinko

šios: M. rinkti paskirtu laiku, nes turime

svarbių dalykų aptarti.
Taipgi bus renkama valdyba se
26, Z. Valančiūtė $5.61.
h. V. kantiems metams.
ilobienė $11,20, M. časienė $6, daug

J. Vaišvilas, rašt.

L. P. CHI. IR APIEL. AP
Lietuviški kratomi paveikslai.
SKR. STOČIŲ DOMEI.
Genavaitės gyvenimas.
L. L. Paskolos vajui įsisiu-

Natlji kratomi paveikslai iš

javus nemažai bonų tapo por Lietuvos,

ir Sovietų

Rygos

uota. Bet yra žinių, kad kai Rusijos. Gudrus kvailys, 2-jų

AMATŲ UNIJOS PAKELIA duoti kuopų atstovams, atsto mės kreipia į tą svarbų reika trios stotys dar nepasiuntė aktų komedija, Lietuviij parovai parsivežė priduos valdy lą. Jis pažymėjo kad jau su
KOVĄ.
linigus L. Misijai už parduo- da National darže.
išdalins garbės

boms, kurios
Chicagos “Building Trades

organizavo keletą kuopų, bet

;us bonus ir lauke iki užbaigs

Bus rodomi sekančiose ko

nariams.

tos kuopos vėl apsileidžia, ar sayo kvotą. Taigi vaduoda- Joni jose:
5) Seimo rengimo komisijos ba visai išyra, arba kad ir mies Paskolos Apskr. nutari
Gruodžio 5—6, Visų Šventų
turėjo susirinkimą ir nutarė
raportas: P-as Vitkus pranešė veikia, tai labai mažai. Da mu prašau visų Pask. stočių par. svet., Roseland, III.
pakelti kovą piliečių komite
kad viskas yra tvarkoj veda bar esąs užkviestas į Rockfor- iždininkų pinigus tuojaus pa
Gruodžio 7—8. West Side.
tui, ‘kuris darbuojasi įvykin
ma ir programas jau sustaty dą ir kitur, bet jis ten jau ke siųsti L. Misijai. Jos antrašas: Aušros Vartų parap. svet.
ti teisėjo Landiso užinokesnių
tas. Centras nutarė, kad sei letą kurtų buvęs. Jis nori kad tepresentative of LithuaniaJ Gruodžio 10 — 11, Nekulto
pripažinimą visų prie namų
mo atstovams butų padaryti ir kitas kalbėtojas su juo va 370 Seventh Avė., New York Prasid. par. svet.,
Brigbton
statymo amatų unijų darbi
ženkleliai su parašu “Labd. žiuotų; palikta jam pasirūpin City.
Park.
ninkams.
Sąjungos 2 Seimas”. Tą dar ti kalbėtoją ir abiem važiuoti.
Paskubinkime L. L. Pasko- “Raistas”, Želigowskio var
Be to, karpenterių
unija
bą p. Nenartonis apsiėmė at
P-as
Šliogeris
pažymėjo, os darbo užbaigimą išpildy gai
ir
“baltosios
vištos”
paskelbė, kad karpenteriai jo
likti. Susirinkimas nutarė, kad kad jis visoms kuopoms išsiun
sprando nusukimas Vilniuje.
darni savo kvotas.
kiu budu nekuųmet nesutiksią
seimo dienoje pamaldos butų tinėjo blankas dėl Naujų Metų
Lietuvos kariuomenė. Bus roJ. A. Mickeliunas,
dirbti pigiau kaip $1.25 valan
pradėtos 10:30 rytą, Aušros atskaitos. Kurios kuopos ne u. L. P. Cbi Ap. Apskr. pirm.'doma gruodžio 3—4 Šv. Jurdoje. Ir apie tai negali būt
Vartų parapijos bažnyčioje. gaus tegul kreipiasi į centro
_____________
I gio
par.
svet.
Bridgeport.
dviejų nuomonių.
Visi atstovai nutarė gruodžio valdybą. Taipogi ta pati ko
S. A. L. EX-KAREIVIŲ 1-mos Gruodžio 12 Šv. Antano parap.
Tuo tarpu piliečių komite
11 d. atvažiuoti 10 vai. į sve misija rengiasi prie rodymo kp. pricšmctinis susirinkimas į^Cicero, III.
tas pranešė, kad jis nieko ben
tainę,
ten visi gaus
seimo krutamųjų paveikslų. Jie bus vyks pirmadieny, gruodžio 5 d.,
Pradžai 7 vai. vak.
dra neturįs su karpenterių u^ženklelius ir sykiu eis į bažny rodomi - visose lietuvių apgy
vai. vak., pirmos kp. skaity
Rodys Lietuvių Teatro Ben
Uija.
. '
čią ant pamaldų. Po pamaldų ventose kolonijose. Pelnas eis kloj, 4G03 S. Marshfiefc Avė.
drovės vedėjai.
Council” praeitą penktadienį

VIRŠUTINIŲ GELEŽINKE svetainėje bus pagaminti pie našlaičių naudai.
Visi nariai ir Es-kareiviai, ku
tus, kurie norės galės gaut 11) Komisijos dėl baliaus ra rie dar neprigulite prie žios orLIŲ KLAUSIMAS. %
skaniai pavalgyti.

portas. P-as Sekleckig prane
6) Centras nutarė, kad va šė, kad svetainės negavo. Prie
žinėjimo papiginimą Chicagokarui. kur bus sulošta “Žie tos komisija darinkta J. Šau
je valstijos komercijos komi
mos
Ledai” reikės visiems lienė ir Rožė Palonaitė.
sija atidėjo iki sausio 10 d.
be skirtumo pirkti tikietus,
12) Centras nutarė, kad kuo

Viršutiniais geležinkeliai^ va

120 ŠAPŲ UŽDARYTA.
Sustreikavus

rubsiuviams,

dirbantiems moterų sezoninius

kas tik norės tą veikalą pa pos <lirbtų paeiliui. Taip: 1
matyti. Vakaras prasidės 7.30 kuopa turės centrui surengti
v. v. Veikalą loš L. Vyčių 36 pikniką, 2 kuopa gal bazarą,
k uopos a rt i sta i -mėgėjai.

ar panašiai ką kita nuveikti,

rubus, 120 šapų uždaryta.

LABD. SĄJ. SUS.
LAS.

7) 6 kuopa per namus su ir taip visos kuopos savo už
linktų aukų centrui pridavė duotis paeiliui turės atlikti.
PROTOKO
Tame darbe ir centras pa
$125.00.
8) 3 kuopa

davė įnešimą, gelbės, bet ta kuopa viską
Lietuvių R. K. Labdaringos išrinkti pasaulietį žmogų va tvarkys.
Sąjungos
centro
mėnesinis, žinėti po visą Ameriką, or
13) Darbininkai dėl seimo
ganizuoti kuopos ir rinkti au ir seimo vakarui. Prie tikietų

A. f A.

JURGIS JURGAITIS
mirė Gruodžio 2 d., 1921
m., 5:10 vai. vak., 56 me
tų amžiaus. Amerike išgy
veno 30 metų. Paliko di
deliame nubudime moterį
Oną, dukterį Zofiją ir tris
sūnūs: Juozapą, Antaną ir
Pranciškų. Taipgi paliko
du broliu: Motiejų Ame
rikoje; Antaną Lietuvoje.
Paėjo iš Girdiškės par.,
Palendrinės kaimo, Skau
dvilės pačto.
Laidotuvės įvyks antra
dieny, Gruodžio 6 d., Iš
šv Kryžiaus bažnyčios
nulydės į šv. Kazimiero
kapines.
Šermenys yra po num.
4622 So. Wood St.
Kviečiame visus gimi
nes ir pažįstamus,
Pasilieka dideliame nu
liūdime. moteris, duktė,
sūnus ir brolis Motiejus.

C. G. Lukšis.
J. B. Kudirka.

Columbia
L
R
ekordai

ietuviški

Šiame mėnesy jie. vėlina jums Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų
Metų — šie parinktiniai jūsų artistai, Butėnis, Plicniunas, Lušnaknjia, Petrauska’s, Columbia Lietuvių Orkestrą ir Armonikų Duetų
Grojikai. Tai yra apskritų metų Kalėdų džiaugsmas jums, jūsų šei
mynai ir jūsų draugams Columbia Rekorduose Lietuvių kalboj. Pap
rašyk Columbia pardavėjo pagrajit jums naujus Columbia Rekor
dus Gruodžio mėnesio.

kas dėl našlaičių. Tame daly pardavimo, p. Bislis ir Vin.
ke
kalbėjo
p. Jucevičius, Radzevičius; prie tikietų atė
dabartinis organizatorius, kad mimo, Andr. Radzevičius.
pasaulietis žmogus neturi to

Kiek

daugiau

bai

įtekmės

gerai,

į

žmones

kad

butų

sunkų

tą

darbą

Ant Suvienytų Valstijų Laivų

galima J Nausėda su malda.

gauti kunigą kurs pasišvęstų
atlikti.

A. Nausėda, pirm.,
M. Cesnavičius, rašt.

Tą

10 Inch — 85c.

'klausimą tolesniam aptarimui

paliko ateinančiam seimui.

'Gul

IS NORTH SIDES.
K-72M

9) Iš Tdwn of Lake: kai-kurios draugijos
užkvietimą.

priežastį,

atmetė seimo

paskyrė $10.00

priduoti Telegramą

taip-gi

dėl našlaičių ir dr-stė šv. Pran Kalėdų Dėdei
čiskaus paskyrė $25.00.

E-4635

užkvietimą

priėmė

E-4474

Padainuosim gražią
E-4273

l’LYMOI TH-CHEKBOt'RG—BREMEN

S. K. George Wnslinlgton ........ Gruodžio H — Sausio 17
S. S. America ............................................................ Sausio 3, Vasario 4.

Pllenlunaa Ir Luftnakojls.

polka.

K. S Prlncess Malolka ................... Gruodžio 10 — Sausio 2S

Vestuvių

vairųjį.

S. 8. HtTDSON ............................................ Sausio 14—Vasario 25

SI ra/.didis.
E-4272

Spragilų

<la!nn.

M. I'etihlinkus, tenor.

J. skilki* keliauna rninvm

• Maušaiis kellonč.

Mylimoji

Columblns <4k' t ra.

dainą

Nailya.
Jonas Butėnis, basso.

Taipogi pati Labd. Sąj. 2 kuo atvažiuos. Tokio įvairaus va

1

E-lllfl

Vai verčia laužo.

M. Petrauskas, tenor.

ir E-4237

karėlio kaip šis dar musų ko

Greičiausi Ir didžtauil Amerikos vėliavos laivai pa rve?,
tave | Tėvynę kaip j laiką linksmai atftvęstl Kalėdas

BREMEN

' Mielašlnlyslė.

su užkvietimu kad atsilankytų

tro ir Povilo paskyrė $10.00. girdėt

Pasako* Ir stebuklai.

menkinus Ir Luftnakojls.

Plienlunaa Ir Luftnakojls.

pasiunti

(Santa Claus

Del.

Girtuoklio melavonė.

E-4475

Pas tardytoją.

Į Namo Ant Kalėdų

Maria.

Agnu!

Trluboa Ir orkestrn.

baaao.

Jaunavedžio paslsknnd.

Iš Roselando dr-stė Šv. Pe viršminėtame vakarėlyje, kaip

pa rengia seimui vakarą.

E-7271

Vaikelių Marijos ir Angelu

priėmė ir dar aukas paskyrė. Kalėdų dienoj, gruodžio, 25d
L. Vyčių 13 kuopa seimo die 1921 m. Šv. Mykolo par. svet
nai

Avo

Sveikas J<-xan mažiausi*.

dr-jos rėlį su programų, kuris įvyks

kitos

šiandienę.

Jonas Butėnla,

Išradę tai kokią Sargų Draugija rengia vaka
bet

Yra visuomet sveika. Suvargus, nedagalinti mote
ris nesijuokia. Tokioms gyvenimas yra našta, ir kuomet
jos metais yra jaunos, ir turėtų būti malonios ir gerame
upe, tai kentėjimai daro jąs pasenusoimis ir panurusiomis. Mažos ligos, kurios graužia moteris palieka žymes
ant jų veido ir figūros, ir kiekvienos sužiedotinės, mo
teries ur motinos yra priedermė jaustis ir išrodyti kuogeriausia. Nuo seniai moterys patyrė, kad garsusis Laxvibur Compound yra gera pagelba įvairiose ligose, nes
taiso ir pergali jų lyties silpnumus — nereikia pavojingų operacijų.
Jei jus kenčiate nuo mėnesinių ne savo laiku, nuo
nereguleriškumų, silpnumų, alpimų, periodinių kentėji
mų, netvarkaus apetito, išblyškumo, inkstų skaudėjimo,
šiurpulių, kojų ir rankų šaltumo, išpūtimų, karščiavimo,
apkvaitimų, širdies drebėjimų, nerviškumo, chroniško
galvos skaudėjimo, nemigio, neramumo, abelno kentėji
mo, spazmų, širdies mušimo, slinkimų, skaudėjimų nu
garkaulio ir tarp pečių, gazų pilve, žiaugčejimų, nevirš
kinimo, nuo sunaus ėjo šlapumo su karščiu arba diegi
mu, susierzinimų šlapinimosi organų, slogučio, niežėji
mo, desperacijos, bisterijos, lenkorreos, nerviško trau
kimo, sustirimų, pilvinių gazų, vidurių išpūtimų, pastirimų, skaudėjimų klubuose, netekimo atminties, tru
kumo energijos, kojų
skausmų, nupuolimo ysčiaus,
nerviško nusiminimo, melancholios, vemymų nėščioms
esant, duslumų, skaudžių ir nereguleriškų mėnesinių ir,
abelnų negalių, įsigyk tų vaistų, tą jūsų lyčiai dovaną ir
jus laiminsite tą dieną, kurioje pastebėsite šį apgarsini
mą.
Trijuose kritiškuose perioduose moteries gyvenimo, t.
yra, perėjimuose iš mergystės į moterystę, laike nėštumo
ir “gyvenimo mainymo” Laxvibur Comp. moteriškiems
negerumams yra brangenybė.
Pilnus Laxvibur gydymas kainuoja dešimts dolerių
keturiasdešimts centų, pusė — šešis dolerius ir septy
niasdešimt* penki centai. Laxvibur parduodamas tik Lameco Laboratorijoje, Forbes netoli Moultrie, Pittsburgli,
Pa. Laxvibur bus pasiųstas tuojaus kaip tik bus gautas
Money Order, casli ar banko draftas.

NEW YORKO
J EUROPĄ

darbininkų

kaip reikės, tai 7 kuopa parūpins.
kunigas ir sakė, kad butų la
Susirinkimą uždarė pirm. A.
kios

LAIMINGA, LINKSMA, NESUSIRUPINUSI MOTERIS

Atcnapiiitė. Polka-Mas.
E-SA24

Kur

upelis

teka.

Armonikų duetas.

Paprašykit jūsų pardavėjo DYKAI kataliogo ir dadėjimų.

Labd. Sąj. 3 kuopa paskyrė lonijoje nebuvo.

Žiūrėkit kad butą
Columbia Vaizbažen
A. L. R. K. Federacijos vie
cijos 12 skyrius $10.00.
klis ir paminėk nu
Dr-stė Šv. Kazimiero pas tinis skyrius rengin vakarėlį
merius Columbia Re

$25.00 ir A. L. R. K. Federa

kyrė $6.00; Labd. Sąj. 4 kuo šeštadienyj, gruodžio, 31, 192
kordų —
m. parapijos svetainėje. Bus
pa paskyrė $10.00.

Columbia Lietuviš
ki rekordai yra tikrai

Lietuviški,

padaryti

Lietuviškų artistų.

llHlįMEN—DANZIO
R. R. Polomac........... \........................ Gruodžio 31 — Vasario 11
l’I.YMOtTH—IMH’MNINF—LON1ŽON
R. H. Ceiiti-iinlal Rtale ........................ Gruodžio 14 Sausio 31
H. R. Panliandle State .................. Gruodžio 27 _ Rausto 31

kla I* Plers 1 Ir 4 Hoboken. N. J.

Visi laivai

United Statės Lines
MOORK and McCORMACK COMPANY. Ine.
ROGREVF.LT kTEAMRIIP COMPANY, Ine,
CNITFU

AMERICAN

M N KM,

Ine.

Vedantieji operatoriai dėl IT. R. Shlppltig Boardo
Del knygelės kreipkitės II, 8, Lines
45 Bmadway, Mrw York

