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Vieną vaiką maitinti 80c. per
mėnesį.
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Japonija vis dar Neduoda Ga
lutino Atsakymo
AVASHINGTON, gr. 6. —;auka butų Praneija. KaiČia nusiginklavimo konferen I po tokia ji visuomet pridencijoje, matyt,
anglų-japonų 'gia Angliju nuo pramatomų ir
sąjunga bus panaikinta. Vie galimų nelaimių.
toje tos sąjungos apgalvoja Taigi nors Anglijos val
ma nauja schema, kaip patir džios organai dažnai reiškia
nepasitenkinimų prancūzų pa
ta iš ištikimų versmių.
Būtent, Anglija nori įkurti sielgimu. Bet patsai premje
sandarų. Nori jon patraukti ras Lloyd George visas laikas
ne vien Japoniją, bet dar laikosi vienybės su Praneija.
Ir toji vienybė vargiai pa
Prancijų ir Suv. Valstijas.
Tai vadintųsi keturlypė san liaus gyvavusi. Ne« Praneija
dara, kurios niekas negalėtų Anglijai yra gyvas reikalas.
Vakar ir šiandie nebuvo jo
sutrušldnti.
/
•
Šiandie apgalvojama
tai kių nusiginklavimo konferen
sandarai pienai ir žiūrima kaip cijos sesijų. Neturėjo jokių se
daug ji butų naudinga kiekvie sijų nei atskiri komitetai. Te
einu valstybių delegatai savo
nai atskiriai .valstybei.
Nes nežiūrima taikos. >Pir- darbus dirba. Jie laiko neforRytų klausi
mon vieton visuomet statoma males sesijas
mais.
nauda.
A
Jei tas pienas butų įkūny Tik karo laivynų proporcitas, tuomet Suv. Valstijos ne jos klausimu nieko neveikia
galėtų sakyti, kad jos nesimai- ma. Nes japonai delegatai lau
kia žinių iš Tokyo.
šo į Europos reikalus.
t
Anglijai tokia Praneija ne Čia atvyko Čitos valdžios
turi didelės reikšmės ekono misija. Ta misija reikalauja,
miniu žvilgsniu. Bet anglams kad japonai išsinėšintų iš ry
Praneija yra svarbi politiniais tinės Siberijos. Be to, Čitos
klausimais — Praneija Angli misija darbuosis, kad valsty
jai skaitosi buferinė valstybė. bės pripažintų Rytų Siberijos
Jei pasitaikytų Europoje koks respublikos valdžių ir užmegypatingas trukšmas, pirmoji 'stų komereijinius ryšius.

400 KOMUNISTŲ AREŠTUOTA VIENNOJE
KOMUNISTŲ RIAUŠIŲ
PASEKMĖS.

Vienną suspaus dar didesnis
vargas.

VIENNA, gruodžio 6. —
Pereitų katvirtadienį ei a įvy
ko pasibaisėtinos riaušės, ku
rias sukėlė komunistai. Aust
rijos valdžia neturėjo po ran
ka skaitlingos kariuomenės
garnizono.
Gi policija pa
sirodė persilpna. Tad komu
nistams buvo progos pilnai iš
lieti savo pagiežų prieš krau
tuvininkus ir turtingesfiiuo-'
sius gyventojuR.

MAITINS MILIŪNĄ RUSŲ
VAIKŲ.

kokį iki šiolei turėjo.
Nežiūrint to, Austrijos vaL
džia pasimokino tomis riaušė
mis. Pirmiau į radikalių gai
valų veikimų neatkreipė (lo
mos. Šiandie juos jau ima
varžyti.
Miestan sutraukta daugiau
kariuomenės. Sustabdyta koYnunistų leidžiamas laikraštis
“Raudonoji Vėliava.”

Kalbama, kad čia esama apie 40,000 organizuotų komu
nistų. Taigi prieš juos gami
namos kuoaštriausios priemo
nės.
Komunistai riaušėmis pada
rė milžiniškus nuostolius, ku
rie skaitomi milinrdais kronų.
Dalimis arba visai sunaikinta
ir išplėšta 147 krautuvės, re
storanai ir viešbučiai.
Be komunistų areštavimo
policija suėmė dar kelis šim
tus asmenų, kurie prisivogė
iš krautuvių visokių brangių
daiktų.

Riaušes sustabdė pašokęs
staiga šaltis ir sniego pusty
mai. Areštuota apie 400 ko
munistų, dalyvavusių riaušėse.
Areštuoti teisinasi, kad jie il
giau negalėję pakęst: vargo,
ypač matydami, kuomet tur
tingesnieji žmonės
lėbauja
restoranuose. Kad tuotarpu
jiems patiems maistas ir kilo
ki daiktai neįperkami ir jie PANAIKINTA RESPUBLI
turi badauti.
KŲ NEPRIKLAUSOMYBĖ
Pasirodė, kad komunistai
tuomi savo biauriu pasielgi Konstantinopolis, gr. G .—
mu pačiai Austrijos valdžiai Pranešta, kad Rusijos bolševiir pačiam miestui atliko meš jkų valdžia panaikino neprik
kos patarnavimų.
Nes po lausomybės visoms trims Knu
riaušių paliko dar didesnis kazo respublikoms. Bolševi
pareikalavo, kad tos
vargas. Turtingieji žmonės kai
apleidžia miestų ir miestas ne respublikų* susijungti! su Ru
tenka reikalingo sau pelno, sija.

MASKVA, gr. 5. — Pradė
jus ateinančiais Naujais Me
tais Amerikos šelpimo admi
nistracija pradės maitinti suvirš vienų miliouų rusų vai
kų bado paliestuose plotuose.
Tąip tvirtina tos šelpimo
administracijos
direktorius
Brown, kurs nesenai iš tų
plotų gryžo Maskvon ir tuojaus iškeliavo Rygon.
“Turime mažiau sunkeny
bių, negu buvome laukę, kuo
met pirm trijų mėnesių darė
me reikalingus pasiruošimus
maitinti rusų vaikus,” pasa
kojo Brown. “Raudonoji ar
mija neatima mums maisto ir
šelpimo darbų varome Ik1 di
delių sunkenybių ir be nuosto
lių. Tiesa, pasitaiko maisto
pavogimų. Bet tai menknie
kis palyginus su nuostoliais,
kokius kituomet turėdavome
darbuodamies Austrijoj arba
Lenkijoj.
Vienur ir kitur
maisto produktai buvo vagia
mi.
Pigus maitinimas.

Šiandie maitiname apie pu
sę miliono vaikių, gi su sausio
pradžia skaitlius sieks dau
giau vieno miliono. J
“Tasai milžiniškas musų
vedamas darbas nebrangus.
Per vienų mėnesį išmaitinti
vienų vaikų atsieina, 80 cen
tų. Taigi daugiau vieno mi
liono vaikų išmaitinti ligi at
einančios pinties bus reikalin
ga apie 12 miliouų dolerių.
“Be k i tako mes savo ižde
turime 4 milionus
dolerių
vaistams ir pusantro miliono
dol. drabužiams.
“Bolševikų valdžia taipat
darbuojasi. Ji savo lėšomis
iš Baltijos uostų maisto pro
duktus pristato į musų nuro
domas vietas.
“Kamenev išreiškė didį dė
kingumų musų šelpimo orga
nizacijai už teikiamų pagelbų.
Tr pažymėjo, kad musų darbas
neturi nieko bendra su politi
ka.
Suaugusiems nėra maisto.

“Amerikos šelpimo admini
stracija neturi jokių pienų
maitinti suaugusius, nei pri
statyti reikalingų javų sėklai,
kad tuomi apdrausti gyvento
jus nuo tolimesnio bado.
“Yra aišku, kad suaugę ir
išbadėję žmonės mažai įsės
jav*ų. Nes jiems daugiau rū
pės šiandie numalšinti savo
alk^ negu rūpintis ateitimi.
“Ar kitais metais Rusijoje
atsikartos naujas badas, sun
ku pasakyti. Tas prigulės
nuo to, kiek daug lnuk,ų bus
užsėta ir koks bus tų javų
derlius.
“Kiek teko patirti, bolševi
kų valdžia ir gi darbuojasrėjos reikalais. Girdėjau, kad
sėklai javus ji perka Londo-
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AMERIKOS LIETUVIŲ ATIDARYTA KONGRESO Stiprus Būriai Policijos Sau
SESIJA.
VEIKĖJU KONFERENCIJA
goja Stockyardus
NEW YORK’E.
WASHING(TON, gr. G. - Streikas Cbicagos stockyar- tais streiklaužiais.
Aplinkui stockyardus sut
[Vakar atidaryta 67-ojo kong duose (gyvulių skerdyklose)
Ryt “Draugas” pradės skel reso antroji reguliarė sesija. yra faktas. Prasidėjo vakar raukta daug policijos.
bti tos konferencijos dviejų Pirmoji sesija/ buvo specialė. rytų. Unijos viršaičiai prane
Policijos leitenantas Lynch
dienų darbus. Ji įneša musų
ša,
kad
streikan
išėjo
apie
praneša, kad kol-kas nebūta
Kaip šiandie prezidentas
visuomenėn nąują krypsnį. Pri Hardingas skaitys kongresui 40,(MM) darbininku.
niekur jokių sumišimų.
eita bendro susitarimo valsty savo pranešimų. Kalbama, kad
Priešingai tvirtina kompani (Tas pat leitenantas kapita
biniame darbe. Šiuo mo-men-. nusiginklavimo konferencijos jos.
listiškai tvirtina, jog streikas
tu toks žygis reikia sveikinti. delegatai bus kongreso rū Armouro kompanija vakar neturėsiąs pasisekimo. Girdi,
Musų skaitytojai turės pro muose, kuomet prezidentas .pranešė, kad vos 5 nuoš. dar daugiau 80 nuoš. darbininkų
gos nuo dalyvavusio toje kon skaitys pranešimų.
bininkų neatvyko darban.
vakar atėjo darban. Taigi už
ferencijoje išgirsti įdomų pra
Tųpat tvirtina ir Morris & i kokių 48 valandų streikas buRUSIJOS
KOMUNISTŲ
simą.
Co. ir kitos kompanijos.
busiųs sulaužytas.
KONGRESAS.
Vietoje neatėjusių darban , Darbininkai turėtų saugotis
darbininkų, sako kompanijos, visokios provokacijos. Turi jie
NIEKO NĖRA IS ANGLŲMASKVA, gr.p G. — Pas- priimami bedarbiai,
kurių būt labai budrus. Nes kompa
AIRIŲ TAIKOS.
kelbta, kad Rusijos komunis [skaitlingi būriai laukia ties ja nijos pakėlė kovų su tikslu
unija.
LONDONAS, gr. G. — Čia tų kongresas čia įvyks atei taigų inėjirnais.
Į sugriauti darbininkų
pasi Jos savo pusėje turi polici
pranešta, kad anglų su airiais nantį vasario mėnesį. Kongre Nežinia, kaip ilgai
taikos konferencija sulužo. san kviečiami delegatai iš Uk džiaugs kompanijos su savo ją
Sinn-feinerių delegatai veikiai rainos, Kaukazo, Turkestano
ir kitų Rusijos provincijų.
gryšių Dublinan.
Laukiama, kad tuom tikslu
premjeras Lloyd George pas ŽUVO APIE 12 ŽMONIŲ.
JAPONAI PERKA DAUG
čių iš Anglijos.
kelbs viešąjį pareiškimų.
KVIEČIŲ.
Kviečių pirkliai tuos įvy
Dar nežinia, ar bus pertrau
PHILADELPHIA, Pa., gr..
kius
aiškina, kad -Japonija
ktos paliaubos nepavykus kon- •G. — Tarpe AVoodiraont ir
ferencijia.
Paper M iii stočių, Philadel- LONDONAS, gr. 6. — An rengiasi karau. Pavasarį ji
Konferencija sutruko, kuo phia and Reading geležinke glija visų savo kviečių svir turėsianti karų su Suv. Vals
A
met sinn-feineriai atsisakė lio, susidaužė du traukiniu. nų turi Baltijos juros uostose. tijomis.
prislėgti ištikimybę Anglijos Apie 12 žmonių žuvo ir tiek Pereitų mėnesį Anglijos
Iš kitų versmių patirta, kad
kviečių pirkliai didžiai palie
karaliui.
pat sužeista.
sti buvo faktu, kad Japonija Japonija turi permažų ištek
galybes kviečių supirko Aust lių ryžių. Taigi superkanti
H0WAT PRIEŠ LEWISĄ.
GALABINAMI RUSIJOS
daugybę kviečių, kad kariais
----- <---ralijoj ir Kanadoj.
KOMUNISTAI.
Kas indomiausia, kad Ja ir vėl dėl stokos ryžių nesu
KANSAS CITY, M o., gr. 6.
— “United Mine AVorkers of
REVELIS, gr. G. — Gauta ponija kažkodėl nepirko kvie laukti sumišimų.
America” prezidentas Levis žinių, kad prieš bolševikus pa
pašalino iš prezidentystės 14- kilo revoliucija Turkestane ir
me anglekasių distrikte Ho- Archangelsko gubernijoj. Vie
watų ir visus jo šalininkus vir nur ir kitur komunistai gnlaVILNIUS.
binami.
šaičius.
Dabar Jaekson apskr. teisė
Katedrą norėjo apvogti.
AVASHINGTON, gr. G. -įjas Dew išdavė Howatui “inKAUNAS, Lapkričio 2 d.
Augščiausias šalies teismas
junetion” prieš Lewiso nuos vakare pirmininkaujant D-rui Spalių 26 d. vakare prieš nusprendė, kad organizifotas
prendį. Taigi Le\vis neturi J. Puryckiui “Metropoly” į- uždarant bažnyčios duris, sar darbas streiko metu neturi
teisės maišytis į šios valstijos vyko visuotinas
“Lietuvių gus pastebėjo
po vyskupo teisės piketuoti dirbtuvių įs
anglekasių reikalus ir negali Kliubo” narių susirinkimas, sostu kyšančias kojas. Uždaręs taigų, jei tas daroma kenks
pašalinti anglekasių viršaičių. kuriame dalyvavo apie 60 na duris, bėgo pašaukti policijų. mingumo tikslais.
rių. Jame tapo įstatai užtvir- Padarius kratų, atrado du vy Tas nuosprendis išduotas
;AAų vakarų
saliunan po į tinti ir senoji valdyba patvir- ru su įvairiais vagių
įran augščiausian teisman apelia
num. 3300 So. Ashland avė. j tinta, būtent: D-ras J.’ Purve kiais. Jų dokumentai
rodo, vus American Steel Foundries,
inėjo vienas plėšikas nužudė lis, K. B. Baltutis, P. Dobke- kad vienas esąs karininkas, Granite City, III., kur darbi
saliuno savininkų Josepb Kar- . vičius, B. Žabriekas, p. Bikas kitas studentas. Abudu atva ninkai streikuodami piketavo
gol, 36 m., ir, paėmęs 50 dol., [ ir p. P. Šleževičius.
•
žiavę iš Lvovo pavogti bran dirbtuvę.
pabėgo.
• Narių yra priimta 139.
gių paveikslų iš katedros.
,Tečiau teismas visai neužI
draudė darbininkams piketaVILNIUS, “Gazeta Wilen- vinio. Tik uždraudė tokį piska” praneša iš Vileikos ap ketavimų, kurs surištas su blo
NESAMA EUROPOJ LAI dingo-IIugbeso pienai bus pa skrities, kad valstiečiai labai gais norais.
nepatenkinti iš lenkų* poniškos
KOS.
sekmingi,” sako gen. Hoff
valdžios. Nes ponai parduo jChieagoje pavogta 13 auto
man.
“Bet kas link Euro
da miškus žydams arba spe mobilių paroje gruodžio 4—5
Turėtų vienytis Europos
pos, mano nuomone, perankskuliantams, o žemes dalina dienomis.
armijos.
ti nusiginkluoti. Mes esame
kolonistams iš Lenkijos atvi-1
karo padėty. Maskva yra oBERLYNAS, gr. 6. — Eu
kimiems. Tuomi ir patįs len
ORAS
fensyvoje prieš Europą. Tė
ropa yra karo padėty. Karo
kai susirūpinę, kad neapvkan-i
čiai! ta ofensvva atvirai dar
CHICAGO. — šiandie gra
metu ne laikas nusiginkluoti.
ta nuga visur.
nepripažinta.
žus ors; mažu atmaina tempe
Rusijos bolševikai ruošiasi už
pulti Europą.
Tas užpuoli
“Sovietų karo metodą ne VILNIUS. Valgomųjų daik ratūroje.
mas veikiai bus vykinamas.
utilitarinis puolimas. Tai pro tų brangumas: rugių pūdas
revoliucionierių' 22,(MM) lenkų markių, bulvių
Taip tvirtina žinomas vokie pagandos ir
čių generolas Hoffman, kurs organizacijų
kambinacijn. pildąs nuo* 650 iki 700 1. m.,
kituomet Brest-Litovske daiv Tose šalyse, kurias jie mano sviesto svaras nuo 950
iki
Svetimų šalių pinigų vertė,
taikų su Rusijos bolševikų val pirmiau pulti, vedama smarki 1,000, lašinių svarus 650, juo mainant nemažiau 25,000 do
džia.
propaganda,
organizuojami dos duonos svaras 50 lenk. m. lerių gruodž. 5 buvo tokia pa
Gen. Hoffman yra vienmin komunistai ir tuo laidu taiso
gal Merchants Loan & Trust
tis su generolu
Ludendorff. mi keliai militariniam puoli
ŠIAULIAI, Sausas ruduo Company:
Jiedu pienuoja suorganizuoti mui.
ir staigus užšalimas daugumo Anglijos sterl. svarui
3.75
skaitlingų Europos armijų. Jų
“Šiandie sovietai dauginu je vietų išdžiovino šulnius ir Prancijos šimtui frank. 7.33
pienus finansuoja amerikie sia užimti Anglija, kur airiai kaikurias upes.
Italijos šimtui lirų
3.97
čiai. Su tąja armija norima kovoja už seperatizmą ir kuo
O žinoma nuo to kenčia gy Vokiečių šimtui mark.
.43
nugalėti Imlševikus.
met Indijose pakilęs veikimas ventojai, nes sykiais reikia Lietuvos šimtui auksinų
.43
“Aš turiu vilties, kad Har- už nepriklausomybę.”
gan iš toli gabenti vandenį. Lenkų šimtui markių.
.03

JAPONAI RENGIASI KARAN SU S. VALST.?

ŽINIOS Iš LIETUYŪS.

PRIEŠ ORGANIZUOTI
DARBĄ.

RAGINA PAKELTI KARĄ RUSIJOS BOLŠEVIKAMS
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LIETUVA IR KLAIPĖDOS KRAŠTAS.

LENKŲ RIETENOS.

Rusijos bolševikai painfor
(Pabaiga.)
mavo pasaulį* kad šiandie
Žinoma, jiems tai padiktavo
Lenkijoje gyvuoja ir veikia ne Klaipėdos krašto darbo
dvi valdžios. Vienos valdžios žmonės, kurie yra visoje savo
priešaky
stovi
prezidentas masėje lietuviais ir nori glauPilsudskį, kita valdžia — tai sties prie Lietuvos, bet Eberto
patsai Varšavos seimas.
— Šeidemano valstybinė par
Tiedvi valdžios šiandie pa tija iš Berlyno. Tą mes puikiai
gedusiai riejasi dėl Vilnaius. žinome, ir kiekvienas gali ži
Pilsudskį iš Vilniaus srities noti jei pasiskaitys Vokietijos
nori padaryti atskirą, valsty
social-demokratų partijos lei
bę, kuri turėtą būt sufedera- džiamus laikraščius. O Klaipė
zuota su Lenkija. Ta valstybė dos social-demokratai, būdami
turėtų vardą: “vidurinė” Lie V okieti jos
social-demokratų
tuva. Kadangi tokiai valsty partijos nariais, turi noroms—
bei viena Vilniaus sritis per- nenorams klausyti partijos į-

negali — jie daugiaus prie
šingi ir vienai ir kitai nei mes,
Didžiosios Lietuvos gyvento

Mat tame traktate yra pa
jai. Lygiai tokios nuomonės yžymėta, kad Klaipėdos kraš
ra ir lietuviškoji gyventojų da
tas yra lietuviškas ir liks pri
lis mieštose.
skirtas Lietuvai, kuri bus
Toji nedidelė dalis bui’zua“drauginga
sąjungininkams
zijos ir socialdemokratų, ku
valstybė”.
rie kaip pirmieji arba sviruoti
Už tai, kad Lietuva iki šiol arba kaip antrieji, tiesioginiai
neturi savo ribose Klaipėdos yra nusistatę • prieš Lietuvą,
krašto, tai mes pirmiausia tu jokios sprendžiamos reikšmės
rime “padėkoti” musų pačių krašto likime negali turėti. Jie
socialistams! “Padėkos” jiems ir šiandien žmonėse jokios Įir istorija..
takos neturi, tik dažnai mėg

AR TIK «u». NE APSIGAUTA?
(pašalinus jas iš taikos ir nu
siginklavimo konferencijos?
Kiekvienas iš musų norėtų
Jeigu tuip, tai kokiems ga
būti “pranašas”. Prasidėjus
lams buvo šaukiama konferenWasbington’o konferencijai ir
cija? ne vienus pasakys.
dar neišgirdus jos darbų, pa
Visi pranašai be pranašo,

saulio spauda jos likimą pra
našavo. Maža buvo optimistų
— šviesią jai ateitį lemiančių,
gi daugiausiai pesimistiniai —
tamsiai buvo žiūrima į jos li-

kimą.
Pirmame posėdyje Suv. Val
stijų sekretoriui Hughes pas
kelbus konkretų projektą lai
vyno nusiginklavimo klausi
mu, laikraštija prielankiai at
siliepė, visiems akys nušvito.
Bet deja, neilgam.
Šiandien vėl norima jos tam
si ateities uždanga atidengti
Bandome.

Bet Lietuvos visuomenės ap sta veidmainingai jų vardu
skritai, yra kaltė tame, kad ji kalbėti.
leidžia socailistams tą pra
Tie jų skelbiami, protestai
gaištingą darbą dirbti. Ypač tarptautinėje politikoje labai
maža, tad prie jos norima gakymų, partijinę discipliną
dabar, kada Lietuvos St. Sei menką vertę turi, nes visiems,
prijungti keletą Gardino ir užlaikyti.
me yra krikš.-demokratų dau kam reikia žinoti ir kas nori
Minsko apskričių. Pilsudskio
Ten kur lietuvių apgyventos guma, negalima niekuomi kitu
žinoti, yra aišku, kad tai ma
pienams pritaria ir Zeligowski. vietos ir šiandien tebėra tie-. pateisinti
krikš.-demokratus,
Varšavos seimas, kurį valdo sioginėje Vokietijos valdžioje, Į j<a(j jje kU(jaillį gį. Seime dau- žos dalies gyventojų suklasendekai, kitaip sąprotauja. Sa kaip H ilžėje, Ragainėje ir k., <rUmoje leidžia socialistams tuota politika, ir kaipo su to
kia galutiname atsiskaityme
ko, kad prie Vilniaus srities nors dabar valdžia Vokietijoje
Veltui vilką sotinsi.
valdžią išnaudoti savo partijos niekas nesiskaito.
negalima prijungti jokių paša yra social-demokratų įtakoje,
» i
Anglų laivyno vyriausias
reikalams, kaip tik neleistinu
Mes darydami pastangas,
linių apskričių. Nes tos aps nors ten eina revoliucija, bet
nuolaidumu.
kad Klaipėdos kraštas kuo- admirolas lordas Beatty tvir
kritys yra neatskiriamos Len lietuviams nevalia savo tauti
Toji tarptautinė politika, greičiau butų Lietuvai pri tina, kad jų laivynas privalo ir
kijos dalys. Jos Lenkijai pri nu} susirinkimų laikyti, nevakuri šiandien veikia ne musu jungtas, o jis turi būti pri-į ateity viešpatauti jurese dipažintos Rygos sutartimi.
Įlia savo politinių nuomonių
naudai, jei tik mes patys savo | jungtas, nes tai yra grynai lie-desnei tautų “laimei ir geroTaipat nereikia steigti jo pareikšti. Juos ir šiandien
1 nu0Įaį(luinu nebūtume socialiatuvių apgyventas kraštas įvĮvei ", kurios įeiną į Didžiosios
kios “vidurinės” Lietuvos. Gi tautinį darbą ‘sodina į kalėji
j, ■ Britunijos sąstatą. Ir jeigu tuvisą Vilniaus sritį be jokių mus. Ką parodo areštai veikė tams leidę naudoti Lietuvą sa~ vienintelis Lietuvai kelias
į juras, privalome rėsime noro bent kiek pagalceremonijų priskirti prie “mo jų, p. P. Stiklioriaus, Aušros, vo partijos politikai, butume sėjimui
galėję padaryti
veikiančią tai ką daryti.
voti, pripažinsime kad Anglija
tinos” Lenkijos.
Jagomasta ir k-, baudimas lie
1) Paveikti į Lietuvos vi-inegali sekti kitokios politikos,
Kadangi seimas savo pažval tuvių laikraščių redaktorių ir muši} naudai. Tos politikos
nukrypimas prieš Lietuvą yra suomenę ir Steig Seimą, kad Nusiginkluoti jurose, tai vbgų atkakliai laikosi, Pilsudskį
vaisius žabalos socialistinės di jie pašalintų nuo valdžios vai vien ką nusižudyti.
buvo paskelbęs net norą rezi
Taigi vis vienokis, ar tai bu plomatijos, kuri visą valstybi- ro raudonus vokiško-rusiško
Tas pat ir Prancijai, kaip
gnuoti. Bet kad jis nerezigna tų kaizeriškas ar raudonas,
nį mokslą sėmė ir semia iš 5 internacionalizmo orientuotės pareiškė AVasliingtone minisvo, tai aišku, kad abi pusės su
žandaras lietuviams nedrau Markso barzdos. Skrupulingai
socialistus ir visuomenei ati terių pirm. A. Briand’as. Tik
tiko su kompromisu, ty. nusi gas.
bijodami
prasikalsti
marksiz

ji nemananti nuginkluoti sausdengtų jų slaptąją politiką;
leidimais.
mo
doktrinoms,
jie
savo
poli

2) Remtį Klaipėdos krašto žemio armijos išsigandusi va
Pilsudskį su Zeligowskiu sa Lietuva ir tarptautinė politika
vo pienus pamatuoja tuom.
Sako, kuomet “vidurinė” Lie
tuva bus sufederuota su Lenja, tuomet ir “kauniškė”
Jetuva norėsianti susiartinti
Bu Lenkija. Žinoma, paskui
busią galima “kauniškę” Lie
tuvą sujungti su “vidurine”
Lietuva ir iš abiejų padaryti

vieną didelę “lenkišką” Lie
tuvą.
Pats miestas Vilnius ir Vil
niaus sritis yra neatskiriamos
Lietuvos respublikos dalys.
Jas užgrobi’ lenkai ir už tą sve
timą daiktą jie riejasi, barasi.
Negeidžiame lenkų tautai
nelaimių. Bet juos nelaimės
patiks už savo kaimynų skriau
dimą. Kuomet jie taip skriau
džia Lietuvą, savindamies Vil
nių, jie patys ieškosi nelaimių.
Ateis laikas, kad jie tą gaus,
ko šiandie nori ir ieško.

Delei sekančių priežasčių
kodėl Klaipėdos kraštas iki
šiol Lietuvai neprisikirtas,
svarbiausią rolę lošia sąjungi
ninkų žvairavimas į Lietuvą
dėl jos tariamos neištikimy
bės.
Mat, kaip jau pirmesniuose
straipsniuose
esu minėjęs,
musų socialistai ir ministeri
jose ir visuomenėj neiškentė
nepareiškę savo simpatijų sa
vo intemacionališkiems drau
gams iš raudonųjų rusų ir šeid
maniškų vokiečių. O tie ir vie
ni ir kiti, sąjungininkų skai
tomi yra už savo priešus.
Iš čia tai, visai ir supranta
ma, kodėl sąjungininkai į Lie
tuvą žvairuoja ir iki šiol gyveninian neįvykdo Versailisio
Taikos Konferencijos nutari
mą — nepriskyrė Klaipėdą
Lietuvai.

Parašė Dr. Jonas Totoraitis.

LIETUVOS ATGIJIMAS.
Tęsinys.

Ęaudžiavos panaikinimą sumanė ir įvy
kdė ciecorius Aleksandras 11. Po Krimo
karo, kurs parodė, kad Rusijos tvarka,
ant baudžiavos ir dvarininkų rymanti,
silpna yra, tasai ciecorius kovo mėnesyje
1856 Imdamas Maskvoje savo prakalboje
pasakė dvarininkams, kad esančioji bau
džiavos tvarka negali likti neatmainytn:
geriau esą baudžiava atmainyti iš viršaus,
nekaip laukti to laiko, kada ji ims pati
mainytis iš apačios. Po to Peterburge val
džios buvo įsteigtas slaptas komitetas svar
styti įvairiems sumanymams, kaip bau
džiauninkų būvis pagerinti. Boto, Vilniaus
general gubernatoriui Nazimovui buvo pa
vesta sužinoti Lietuvos dvarininkų nuo
monė apie tą patį dalyką.
Lietuvos dvarininkai turėjo tada sun
kenybių su valdžios įsakytomis jiems in
ventorių taisyklėmis. Tos taisyklės pir
miausiai valdžios buvo įsakytos Ukrai
nos dvarininkams. Tikslas jų buvo leng
vinti rusinu baudžiauninkų būvis ir
drauge mažinti lenką dvaiininkų įtaka.

tika padarė
nesuskaitomai ūkininkų ir darbininkų susiordaug Lietuvai nelaimių.
ganizavimą į grynai lietuviš
kas organizuotes;
Kame išeitis.
3) Kurti Klaipėdos krašte
Del vidujinio Klaipėdos kraš lietuvių prekybą — pramonę,
to daugumos gyventojų nusis ką gali padaryti ypač ameritatymo nėra abejonės — jis y- kiečiai grįžtą Lietuvon.
ra su Lietuva. Visi laukinin
Rugys.
kai — ūkininkai ir žemės dar Kaunas
bininkai, kurie čia sudaro dau Lapkričio 12 d.
gumą visų gyventojų, yra lie
tuviai ir vieno tik nori —
Musų poetai bei tautinės k ui
kuogreičiausia susijungti su turas rašytojai, iškelia ne vie
Lietuva.
ną didvyrį kovoje už savo tė
Šiais metais, man asmeniniai vų kalbą ir raštą. Semkime iš
teko važinėti po Klaipėdos jų raštų įkvėpimo gindamies
kraštą. Kame tik buvau, kai nuo ištautėjinio bangi}, kurios
muose, dvaruose, miesteliuose, vis drąsiau rįžtas praryti mu
valstiečių susirinkimuose, vi sų išeiviją.
sur iš jų dalyvių girdėjau vie
Gyvenimas
yra praloštas
ną — norą kuogreičiausia pri
siglausti prie Lietuvos — mo “biznis”, jeigu jis išlošia že
tutės. Apie simpatijas Vokie mę, o pralošia dangų.
tijai ar Lenkijai, kalbos būti
(Caussette).

Svarbiausi jose įsakytiejie dalykai buvo
šie: valstiečių naudojamoji žemė visada
lieka valstiečių ir negali būti priskirta
prie dvaro; nustatyta, kiek dienų savai
tėje reikia dvare eiti baudžiava; visi dar
bai, atlikus įsakytąsias dienus, turi būti
mokami pagal tam tikrą taksą. Invento
riai su šitokiomis taisyklėmis buvo įsa
kyti 1852 ir Lietuvos dvarininkams. Bet
jie skundėsi Aleksandrui II, kad tie in
ventoriai netinką jų šalies sąlygoms. (,’iecorius išklausė jų ir leido dvarininkų ir
valdininkų komitetams juos peržiūrėti.
Nors dabar jie ir galėjo tas taisykles sau
lengvesnes pasidaryti, bet vis tik jos buvo
jiems sunkenybė; nes į dvarų inventorius
turėjo Imti įrašoma baudžiauninkų žemė,
darbo dienos ir mokesčiai.
Kitaip dalykams esant, Vilniaus general-gubernatorius ėmė tartis su Lietuvos
dvarininkais, kad patiektų sumanymą
baudžiauninkų būviui pagerinti, nesivar
žydami inventorių taisyklėmis. Dvarinin
kai sutiko |Ni1iiiosuoti žmones iš baudžia
vos be žemės, kaip buvo jau padaryta
Kurše 1817. Tai buvo tasai garsusis Lie
tuvos bajorų sumanymas, pastūmėjusia
pirmyn baudžiavos panaikinimo klausimą.
Nazimovas jį pristatė į Peterburgą vals
tiečių reformos komitetui, kurs pats, tą i

Ar ambicija ar pasigailėjimas.

Galėtume spėti, kad Hardingo ambicija norinti pasižymė
ti skambiu žygiu tarptautinė
je politikoje ir pasekti Wilsono pėdomis, įkūrusio tautų są
jungą taikos konferencijoje,
pagimdė \Yashingtono konfe
renciją. Bet mes esame labjaus
linkę manyti, kad noras pa
gelbėti militarizmo prislėgtai
žmonijai, paliuosuoti ją nuo
nepakeliamos mokesčių naštos,
liepė jam įsikišti su dabartine
konferencija.
“Iš principo be principo.”

Bet jeigu ta jo mintis, mums
baisu, kad jis savęs ir kitų ne
apviltų. Ligi šiol kiekviena
valstybė nors nusiginklavimo
“principą” priėmė, bet prie
praktiškų išvadų neina, visi
savaip purtosi. Kai-kurie da
lino nusiginklavimo projektai
priimti ir dabar juos komisi
jos nagrinėja, kad butų atmes
ti.
Bent viena kandusi nenutuks.
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Metama ...................................... 96.00
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Prenumerata tuokusi lškalno. Lai
kas akaitoal nuo užalraSymo dienos
oe nuo Naujų Metų. Norint permal
tum adresų visada reikia prisiųsti ir
tanas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iAperkant krušoje ar ettprese "Mo
ti*)' Order" arba {dedant pinigus 1
registruotų laiškų.
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Lloyd George pagelbon. Ar
jis bus laimingesnis ir ar ge
riaus jam seksis rišti Wash.
konfer. klausimus negu kaip
Irlandijos! (
Kokios bus šios konfer. pa
sekmės galima laukti greitu
laiku Ir daugiaus panašių kon
fer., kurios galutinai gal atriš nesantaikos mazgą. Ligi
šiol jis dar neapčiuopta. Tie
pasitarimai bus gera proga pa
sivažinėti ir paviešėti visai di
plomatų armijai, kuri, bukime
tikri, neprives prie nusiginkla
vimo.
Nepranašas.

Viena tauta kuri berods pa
sinaudos iš tos konf. yra Ki Vokiečių tauta privalo pri
nija. Dangiškoji respublika pa pažinti du dalyku: didžiausia
tiekė visą propozicijų virtinę Versailles nelaimė, tai nuginnorėdama apginti savo politi kluvimas vokiečių tautos: va
nę ir ekonominę nepriklauso pirmoji tiesa. Antroji: kaip
karykščio priešo Vokietijos.
mybę. Nuostabu, visi priėmė praeity, lygiai ir ateity pas
Ne geriaus nusistato Italija “principą”. Reikia dabar iš kutinis politikos argumentas
kuriai Berlyno vyriausybė ne tirti ar bus praktiškos, ir čia bus karas. Tas įsitikinimas
gali dovanoti 1916 m., kuomet pasirodo keblumai kurie pir prikergtas prie “vyriškos ka
Ttalija perėjo Prancijos pumu atveju rodos nenugalimi. ro meilės”, negali būti išrau
sėn, o kuri neįsitiki savo vaka Žinome, kad Kiniją valdo tas iš vokiečio širdies, nepai
rykščiai ir šios dienos sąjun
dvi Vyriausybės: Pekino kuri sant visų Santarvės pastangų.
gininkei Prancijai.
kontroliuoja visas žiemių pro Tai yra musų politikos pagrin
Gi Japonija ir labai spiria
vincijas ir Kantono vyriausy das, kertinis akmuo musų at
si prieš laivyno mažinimą taip
bė, kurią pripažįsta beveik vi eities — sako vokiečių gene
kaip siūlo Suv. Valstijos. Jai
sos pietų provincijos. Wash- rolas Ludendorff. Nieko tad
nemaž rupi galutinas pasisavi
ington’o delegacija pripažįsta nuostabaus kad prancūzai dre
nimas Korėjos, Kinijos, Fortik Pekino vyriausybę, bet ant ba ir iš kailio neriasi girdėda
mosos ir kitų.
roji neapsileidžia ir nori pri mi tokį vokiečių karininkų
Lygiui ir Dėdė Šamas kurs versti kitaip manyti.
pasirįžimą.
pasiūlė nusiginklavimo projek Viena, regis, tikra, kad ry
tą, ta pačia valanda kada šau tai nesugeba valdyti- pietinės
Tarp AVilson’o įstaigos —
kia tuo tikslu konferenciją, Kinijos, o jeigu taip, kokiu bil Tautų Lygos Genevoje ir Harnubalsuoja kongrese svarbią du konferencija gali nuosekliai dingo tariamos Tautų Bendri
laivynui statyti programą.
rišti Kinijos patiektus klausi jos, matomas didelis skirtu
Galoji, kaip galima tikėlis mus? Skaudi mįslė.
mas. Pirmoji uždarė vokie
nusiginklavimo, kuomet neiš-j
čiams duris, gi antroji plačiai
Diplomatų aras atplasnos.
rišti, painus ir pavojingi Ru
jas atidaro.
• • •
sijos ir Vokietijos klausimai,
Konferencija tikisi sulaukti

klausimą norėdamas nustumti į tolimą
ateitį, tris savaitės jį svarstė ir nežinojo,
ką su juo daryti. Pagalio^ Aleksandras
1.1, norėdamas, kad baudžiauninkų būvio
gerinimas greičiau įvyktų, įsakė per tris
dienas duoti Nazimovui atsakymą ir drau
ge nurodyti svarbiausius pamatus, kuriais
liuosavimas nuo baudžiavos turėjo būti
remiamas. Tai buvo Aleksandro II gar
susis reskriptas, pasirašytas 20 lapkričio
1857, sujudinusi* visą Rusiją. Pamatai
jame nurodomiejie buvo šie:
L Dvarininkams paliekama visos žemės
nuosavy1x*s teisė, liet valstiečiams duo
dama jų sodyba, kurią paskirtu laiku išsipirkdami įgyja nuosavybėn; lieto tei
kiama valstiečiams naudotis tokia, pa
gal vietines sąlygas, žemės kiekybe, kokia
reikalinga jų būvio aprūpinimui ir atliki
mui jų priedermių privalomų valdžiai ir
dvarininkui; už tą žemę jie arba moka
mokestį arba atidirba.
2. Valstiečiai turi būti paskirstyti vai
sčiais, jKilieija paliekama dvarininkams.
3. Tvarkant busimuosius dvarininkų ir
valstiečių santykius tinkamu bildu turi
būti apdraustas valstybinių ir valsčiaus
mokesnių bei rinkliavų mokėjimas.
Tais pamatais remiantis, sumanymų pa
tiekimui buvo įsakyta Lietuvos guberni

jose (Kauno, Vilniaus ir Gardino) sudary
ti komitetai iš bajorų vado, iš bajorų ren
kamų }Mi vieną nuo pavadų ir iš dviejų
gubernatoriaus paskirtų dvniininkų.Tieni.s
komitetams darbą pabaigus, Vilniuje tu
rėjo būti sudaryta viena bendra komisija
su pirmininku general-gubernatoriaus pas
klidu, iš rinktų atstovų nuo kiekvieno
komiteto po du ir vieno atstovo iš vidaus
reikalų ministerijos. Tiems komitetams ir
tai komisijai laiko duota dirbti po (i mė
nesius. Ciccoriaus reskripte buvo pažymė
ta, kad reforma turi Imti įvykdyta ne
staiga, liet palengva, tik ne ilgiau, kaip
per 12 metų, per kuriuos valstiečiai turėjo
būti pereinamam su dvaru surištame sto
vyje. Prie to ministeris pabrėžė, kad vals
tiečių naudojamoji žemė negali būti pri
jungta prie dvarininkų laukų, nors, vals
tiečiams nepildant pareigų, galėjo būti at
imama iš vienų ir duodama kitiems.
Tasai reskriptas po keturių dienų buvo
išsiųstas visiems gutiernaloriams ir bajorų
vadams. Peterburge j vietą slapto refor
mos komiteto buvo sudarytus vadinamas
“Nyrinusias komitetas”, kuris svarstė
sumanymus siunčiamus iš visur .susidariu
sių Rusijos gubernijų komitetų. Tas vy
riausiasis komitetas ir kiek vėliau įsteig
ta redakcini’ komisija pu trimi, teisės, ad

ministracijos ir ūkio skyriais galutinai
prirengė sumanymą ir nustatė taisykles,
pagal kurias baudžiavos panaikinimas tu
rėjo įvykti. Žemės valstiečiui buvo pas
kirta gauti nuo 2 iki 6 dešimtinių. Bau
džiavos laiku žemės jiems naudotis buvo
puvesta daugiau, kaip kad dabar šitie nustatytiejie daliniai. Jų tą žemę, liuosuojaut nuo baudžiavos, apkarpė dvarininkai.
Tą skiriamąją žemę valstiečiai turės išsi
pirkti, valdžiai į tai įsikišant, tai yra, val
džia mokės dvarininkui už žemę, o vals
tiečiai už tai valdžiai turės mokėti po 6
procentus per 49 metus. Taip buvo nus
tatyta tikrajai Rusijai.
šitokiu bildu nustatytas paliuosavinias
nuo baudžiavos buvo paskelbtas Aleksan
dro II manifestu 19 vasario 1861.
Lietuvoje vykdyti šitas manifestas bu
vo pavestas patiems dvarininkams, kurie,
kaip žinia, norėjo paliuosuoti nuo baudžia
vos, liet be žemės. Iš jų buvo išrinkti
vudinnmiejie “taikos tarpininkai”, kurių
pareiga buvo tarpininkauti tarp dvarinin
ko ir valstiečio ir daryti vadinami perkamiejie rustai arba aktai, kuriais žemė
turėjo Imti pavedama valstiečio nuosa
vybėn.
•>
*
(Bus daugiau)

Antradienis, Gruodžio C, 1921
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puikiai pakalbėjo a- nės, giliai atjaučiu vargšų naš

seiman gruo pie musų tėvynę Lietuvę.
laičiu
apverktinų padėjimų.
džio 11 d., Chicagoj. Pakvie
Keletą desetkų narių įrašė Mes nekantriai to laukiame.
timų vienbalsiai priėmė. At į Šv. Kazimiero Dr-jų. Suor
Pavargėlis.
stovu į seimų išrinko A. Stan- ganizavo tos draugijos kuopų.
šauskų. Kuopa paskyrė našlai Valdybon įėjo: kun. J. Inčiuro
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čiams aukų $15.00.

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 10900 S. Michigan Avc.
Vai. 10—12 ryte; 2—4 po pietų.
4:30—8:20 vai. vakare.
Residcncija; 10538 Perry Avė.

Paskui pranešta,

Lietuvė motina iš Milwaukee Rašo:
“Per daugelį savaičių mano kūdikis verkė be
veik be perstojo dienomis ir naktimis. Aš tikrai
nujaučiau, kad tam kaltas jo maistas, ir visur
ieškojau pagalbos, bet be pasekmių. Pagaliaus ma
no gydytojas patarė

SVIESKITE SAVUOSIUS.

— pirm., J. Agurkis — pirm.
Kai-kurie Amerikos lietu
kad buvo pag., Kaz. Kučinskas — lašt.
viai, siųsdami savo giminai
kreiptasi į visas vietines drau ir ižd.
sĮjįzazss r-aesi
čiams Lietuvon netikusius raš
gijas
dėl aukų
labdarybei.
Norėdami įsirašyti į Šv. Ka
Tel. Pullman 342 ir Pult 349
tus, įžeidžia jų tikybos ir do
Aukavo šios: Šv. Rožančiaus zimiero Dr-jų kreipkitės šiuo
ros jausmus.
DR. P. ŠIMAITIS
moterų dr-ja — $10 00; L. Vy antrašu: 278 Pringle St.. King
NAPRAPATH
Ne viskas auksas, kas žiba.
čių 85 kp. — $5.00; Liet. Dar ston, Pa., arba prie klebono.
^Gyviau Be Vaistu Ir Be Operacijos^
Telefonas Von Boren 3*4
Yra gerų ir blogų knygų, lai
10737 8. Michigan avė.
bininkų Sų-gos 75 kp. — $3.00.
Rea. 1189 Independeooe Blvd.
Butų malonu, kad jis dar
Nuo 8 Iki 12 vai. ryte.
kraščių. Iš geros knygos, ge
Dar Sus. L. R. Kat. Amer. kartų čia apsilankytų.
fc2418 W. 45 Str.
Chicago^
(Prie Westcrn Avenue)
ro laikraščio galima daug ge
vietinė kuopa žadėjo aukoti.
Kazimieras.
Nuo 2 Iki 7 vakare.
Rusas
Gydytojas
rl
Chirurgas
ro ir naudingo pasimokinti ir
J fe>'
Atstovas įteiks aukas seimui.
•pecijallstas Moteriškų, Vyriškų
iš to turėti nemažai naudos. Iš
Vaikų ir visų chroniškų Ugų
Garbė draugijoms, kad jos ne
PRAKALBOS.
»«xa#aAa#siJLSi*SAa*a*a*iL«a* *
VALANDOS: 10—11 ryto 2—* P«
blogos knygos bei laikraščio
t Telefonas Boulevard 9199
pamiršta našlaičių.
pietų, 7—S vak. Nedėllomis 10—12 d
Raclne, Wis. — Lapkr. 27 žmogus apturi kunui ir sielai
Ofisas 8354 So. Halsted St., Cbh*r*
Gi ir ant vietos turime daug
Telefonas Drover *3*3
<1. įvyko prakalbos. Kalbėjo didelį nuostolį. Blogas knygas
š
w Į
DENTISTA8
J allMIlIlIlIilIUIIIIIIIII^IIIIIIIIIIUIIIIIIlIlM našlaičių.
skaitydamas
3331 So. Halsted St.
’
N. Radis, Liet. Maisto Ben ar laikraščius
SO. ASHLAND AVENUE
ARTI 47-tos Gatvės.
Valanaos: nuo 9 ryto Iki 9 vak.
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare.!
4712

eagle; brand
(CONDENSED MILK}

ir bevęik ant sykio mano kūdikis paliovė verkęs,
miegojo gerai, ir dabar yra sveikiausias kūdikis
visoje musų kaimynystėje“.
The Borden Company
Borden Building
New York

DR. A. A. ROTH,

l

DR. G. KASPUTIS

IValandos:
9—12 A.M.
J
1—5; 7—8 P. M.

Pipiras.

•

PLĖŠIKŲ DARBAS.

S V. W. RUTKAUSKAS S

DR. S. N AIKELIS

Pittsburgh, Pa. — Nesenai

Ofisas DidmiestyJ:

viena šeimyna, Frenkai parda

I 29 South La Baile Street

LIETUVIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas ir vyvenimo vieta:
3252 South UaLsted Street
Ant viršuus Univer. State Bank
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo
2—4 po pietų: nuo 7—9 vak
Nedėllomis nuo 10—2
Telefonas Yards 2544

įTr'ThARLES

ADVOKATAS
Kambarin 324

Į

I

1

Telefonas Central 4390

Į Vakarais, 812 W. SSrd St J
Telefonas:

Yards

vė savo namus ir žadėjo va

žiuoti Lietuvon. Jie gyveno po
Vienų naktį

4481

plėšikas

revolverį

pareikalavo atiduoti

pinigus.

Petronė Frėnkienė

SEGAL į

ANTANAS A. OLIS

ir padavė jam $500. Tada plė

(OLSZEWSKI, JR.)

šikas liepdamas

ADVOKATAS

| Perkėlė savo ofifų po numeriui
|472B SO. ASHLAND AVENUE |

Veda bilus visuose teismuose
Miesto Ofisas:

SPECIJ ALISTAS

ii 7

Džiovų, 3»otcrų ir Vyrų Ligų

g

■Vai.: ryte nuo 10—12; nuo 2—5
■po
"V/ pietų; nuo 7—8:30 vakare.■
fedė'lomis;
10 iki *1.
Kr.
.....................

9

S. Dearborn St.,. Room 1040$
Telefonas: Central 1774
Vakarais: 3251 S. Halsted St.
Telefonas: Boulevard 553.

Frenkienė yra išvežta ligoni

nėn.

laikyti.

;

Pagerbkime

3347 Emcrald Avenue
|> Iki 11 ryte Ir 9 iki 10 vakare
Telefonas Boulevard 9397

R

CHICAGO, ILLINOIS
Telefonas Yards 6032
(Valandos: — I Iki 11 Ii rytoj
įf> po pietų iki 8 vak. Nedėlio-I
[mis nuo ■ Iki 8 vai. vakarai

Prigulintis

Room 1303
Valandos: 9 ryto Iki 6 po pietų
Namų Tel. Hyde I’ark 3395

5,000 Markių $27.50
10,000 Markių $54.00

—

Telefonas Canal 5395

Prie virš nurodytų sūnų Judė
kite 40c. aut persiuntimo kastų.
Ant didesnių sumų duodame speciališkal žemas kalnas. Pinigai ym
pristatomi Lietuvon J trumplausj
laikų. Parduodame laivakortės. į ir
14 Lietuvon. Atsišaukite ypatiškal
arba laišku i

General is Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas.

2338 S. Oakley Avė., Chicago

DR. A. L. YUŠKA

iiiiiiMiimiiimiiiiiiiiiiiiiiimiimmiiHi

RUSSIAN-AMERICAN
BUREAU

S. D. LACHAWICZ

160 N. Wella Street,

Arti 23-čio Place.

1900 S. Halsted Str.,
Tel. Ganai 2118

I

Tel. Prospect 2444.

LIETUVIS

CHICAGO, ILL.

GR A KORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopt- S
■Klausia. Reikale meldžiu atslftau E
=ktl, o mano darbu busite užga-ZS
snėdintl.

Lietuvli Gydytojai Ir
Chirurgas

-2814 W. SSrd PI.
Chicago, 111.Z
Telefonas Ganai 21*9
•9IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

5

^Telefonas

Boulevard 4139

850

Dr. P. P. ZALLYS
LIETUVIS DENT1STAS
10801 South Mli'lilgan Avenue
ROKELAND, ILL.
.VALANDOS: 9 ryto iki 9 vakare j
t TEL : PUI.LMAN 342 Ir 8180 J

Maisto Bendrovės šėrų perda Ne vienus būdamas Lietuvoje
vė už 300 dol. Kad ne bedar buvo tikintis ir doras, bet atė

J. S. K.

LABDARIŲ SEIMAS.
Gruodžio

11 d. jau čiapat,

tik kelios dienos beliko. Todėl

laikas jau subrust, labiau iš
sijudinti.
šiasi: draugijos, kliubai ir pa

vieniai asmenys.

ja musų žmonės — katalikai,

Amerikon ' ir

šliuptarnių

pakliuvęs

tarpan, beskaity

Jus nebūtumėte pakraipos bei: žmonijų prie pažinimo tikros
įsitikrinimų, gerbkite šventus
jų Lietuvoje.

Patarnauju lai-3
doturAso,
vcm-3
tuvene,
krlk4-|
tynone Ir kltuo-d
■e
relkaluoNeg
Kainos prtelna-J
mot
•

I

*3307 Auburn Avė. Chicago *

««««««•

PLATINKITE “DRAUGĄ”

sei

mo dienoje jos visos taps už
rašytos

į

knygas

neišdildan-

čiomis raidėmis.

damas jų šlamštus liko pana
erzinti, siųskite jiems gerus j
šus savo pataikūnams. Ne vie-'
laikraščius, kuriuos jie mėgs-į
nas ateivis ap.jakintas blogais '
tą skaityti. Kaip antai: “Drau
raštais, drįsta juos siųsti ir sa
gų’’, “Darbininkų” ir kitus.
vo giminaičiams Lietuvon. To
Tuomi, Jus padarysite jiems
kius raštus giminaičiai gavę
malonumų ir prisidėsite prie
nesidžiaugia,
bet nuliūsta ir
apšvietimo savųjų Lietuvoje,
apgailestauja, kad jų suims
Reikia labiaus gerbti visos
bei giminaitis liko šliuptarniu
tnutos-Lietuvos
įsitikinimus,
ir bedieviu. Tų laikraščių ne
negu atskirų išdavikų. Bloga
skaito ir juos sunaikina.
stumia
tautas pra
Todėl, gerb. išeiviai, kokios spaula

FABIONAS ir MICKIEVICZ, Ved.
'

Geria lįsiu Riuntimus pinigų,
laivakortės, paš|x»rtai ir t.t.
NOTAItMliAM
ltnnl Eslnle, l'nakulon,
liiNiiriuni ir i.f.

809 W. 35th St, arti S. Halsted St.
Tai BouUvard *>tl
Valaiuint: 9 iki 6 kandimi
Vakariu. Ular., Kct ir Sub ibi 9 vakare
Ne.l iki ! po piktų

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

vo nuomones pareiškė.Viena iš

lai pašauk

kurs prasideda su šv. Misio-

ARKITEKTAS
1263 N. Paulina St.
Kamp. MIKvaukeo Avė.
Chicago.

«—
«■

jVlGŪ

tokiame geime,

M. E. Z ALDOKAS

OflRat:
Gydo moterių Ir
IsntlV. Madkon
vhoklns IIst. Km p. l’aullnn
IVi m naro oflVai. 10 Iki lt p.
ftiinMe nr II1 Iki 8 vak.
Rea. ofisai, 2011 Fullertoir .aonbu^liie
Avr. Kanip. Albany Avo.
Vai. 8 Iki 9:30 ryte
1:80 Iki 9:30 vak.

Cbieaco, 111.

tokių dr. štai kų jmsakė: “Mes

Tel. Off. Humboldt 4830
Ites. Humboldt 3393

DR. J. SHANKS

užkvietimus, ir net viešai sa

norite

gero

pluniberlo,

THOMAS HIGGINS
Mos atliekam darbų gerai Ir
pigiai.
2253 W. 2lth St.,
Chicago.
Uhone Canal 610.

HALSTED ELECTRIC
SHOP
3249 So. Halsted Str.

Tel. Boulevard 7366

mis”.
tos

rais raštais šviesti, o neklai'dinti ir žeminti jų gerus pasirf

žimus visokiais šlamštais, ku
rių tikslas yra šmeižti ir griauti kas gero ir naudingo, kitų
^įveikta. Siųsdami

Lietuvon

blo«us ra»tus, jų nepatrauksi-

te, o tiktai tapsite savųjų priešais. Todėl Lietuvon siųskite

tautiškai-katalikiškų

žagarietia.

MOTERIMS ir VYRAMS

gijų, kurios atmetė Labd. Sųj.

Mat

žengiančia prie tobulesnės ateities, privalo jos piliečius ge

gaištin. Gi spauda dora ir pa tiktai
remta Kristaus įdėjomis, veda spaudų.

Bet atsirado ir tokių drau

nedalyvausiu!

žmogus, norėdamas savo Tė
Ir vieton juos vynę matyti d*rų, tikinčių ir

įteikimui

didžių pagarbų,

išreikšti

tiesos, grožio ir gero. Todėl

tikybos doros ir jausmus savų

Sųj. pakvietimus į seimų, ir

draugijos

bijoda

mos šv. Mišių, atmetė, atstū

mė, nenori girdėti apie našlai-

NEPERSTOJANTIS
KOSULYS.
KriHulj galimu auktuhdyti! Jin kūdi
ki guli vlalšknl auniilkintl Jeigu ncprndeal vartoti vaistini. Oleaaco pa
lengvins š) koHijIj tuojaiiM arba vi
sai J| HiiHtahdya.
Gleaaco prtuuufta, šalti Ir BUHhdo
krupa ) 15 mlnutų. |50 pus visus
vaistininkus.

a
G LESSCO
Dr. Drake’s

Graboriua j

1821 South Halsted Street

Pullman

Valandos Biuro: Kasdiena Iki 7-tal
vai. vakaro. Nedėllomis iki
1-mal vai. po plet.

A. Masalskis!

Valandos: 10 Iki 12 ryte; 1 Ikl4
po pietų; 4 iki 2 vakare

Telefonai

permainai

1,000 Markių $5.50

JOHN G. MEZLAISKIS

DR. P. Z. ZALATORIS

Liet. gus tampa ištvirkimo vergu.

išrinkdamos atstovus, dar pa

KURSAS MARKIŲ
(AUKSINŲ) ŠIANDIEN

ADVOKATAS
Ofisas vidumiestyje
ASSOCIAT1ON B L D G .
1* South !j» Salin Street

Dr. M. Stupnicki'

Tel. Canal 257, Vak. Ganai 2118

atsilankę.

seimo dienoje.

A. A. S L A K I S

Gyvenimas: — 2811 W. 63rd Str.

keletas buvo

skiria kiek pinigų

Tel. Randolph 2898

10 ryto iki 8 vakare.

..........................................................................

kurių tikėjimo, o be tikėjimo žmo

Tokioms draugijoms reikia

Nuo 2 IRI 8 vaitare.

Valandos:

nuomonę

ir žodžio laisvę.

781 W. 18-th Gatvė

3107 So. Morgan Street

kitų

Tel. Dearborn 4094
Vakarais: 10738 S. Wahash Avc.
Roseland
Tel. Pullman 8377

Ofisų Valandos:

Vardus

ir bolševikėlems

tiko

su mielu noru priima Labd.

LIETUVIS ADVOKATAS
Dien.: R. 511-127 N. Dearborn St.

| GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE
OPERACIJŲ

konominę padėtį. Jo kalba pa- jų skaitęs, palengva nustoja

Draugijos, kuriuose dalyvau

Gasparas.

J. P. WAITCHES
Lavvyer

..........................................................................

Kaip girdėti, beveik visi ruo

Su pinigais reikia būti at

—-H

NAPRAPATH

tylėti išėjo.

sargiems. Geriau juos banke

Telefonas Drezel 28H0j|

DR. M. STAPULIONIS

išsigando

instrukcijas Jūsų kalboje. 0104

Adresas

įėjo parduota/

į stubų ir atstatęs

tinimo

labai gražiai apie Lietuvos e- jime ir doroje. Ir jei nesiliauja

bė, beabejo, butų už dauginus jęs

num. 2122 Forbes St.

Iškirpk ši kuponų DABAR — ir prisiųsk
ŠIANDIEN 10 ir gair-I DYKAI niubų knygų,
Kl D1K1Ų GĖROVĄ, kuri paaiškins, kaip
užlaikyti kiullkĮ sveiku. Taipgi gausi mai

Kalbėjo žmogus pradeda silpnėti tikė

drovės pirmininkas.

J

18Jta*ajta*aAa#aAa *via *a<s *1.

'i

Reikia tokias draugijas ap

Skaitė laiškų iš Lalui. Sųj. perstatė svetį kun. P. Raščiu sios, tvirtesnio tikėjimo žmo

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS

, !

atsilankė ne- bos (kada? — Red.). Vietinis gailėti ir laukti iki juose skai

perdaugiausia-

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS
4331 So. Ashland Avė.
Tel. Yards »»4

7042

mėnesinis susirin par. svetainėje įvyko prakal

kimas. Žmonių

DR. MAURICE KAHN

■ 1416 W. 47th St.
Tel. Boul.
IvALANDOS: nuo 6 Iki 8 vakare.
{Nodėliomls nuo 10 Iki 12 ryte I
■ Rcs. 2914 West 43rd Street
?Nuo ryto Iki pietų.
Telefonas MeKlnlcy 263*

TeL

Vyriškų Ir
ligų

OFI8O VALANDO8: Nuo 10 ryto
Iki 3 po pietų, nuo 5 Iki 7 vak.
Nedėllomis nuo 10 Iki 2 po pietų.
Telefonas Yards 387

IgM&GfiKKSKs

■

Praktikuoja 30 metai
Ofisas 814* 8o. Morgan 64.
Kertė S2nd St.,
Chicago, III.

mv/vmoooot
VALENTINE DREKMAKING
COLLEGES
Į 2107 W. Maillson, 1850 N. WeUs,
42(15 8. llalsled Streeta
137 Mokyklos Smr. Valstijom.
Moko Siuvimo, l’attcrnų klr[ptmo, I)enlgning bizniui Ir na[rntrni.
Vieton
duodama
dykai,
k Diplomai. Mokslas lengvais atįuiokrjlinais. K Ienos dienomis Ir
Ivakaraia.
Reikalaukit knygeli'*.
jTel. fccclcy 1643
SARA PATEK. pirm.

tavo Šviesos

geram

mus, ir taisome. Turime lampu ir kitus elektros dalykus.

aHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis

• l'hiine Hčcicy 7430

| DR. I. M. FEINBERG |
j,Gydo speeijalinl visokias vyrų irS
moterų lyllškna Ilgas.
£2401 AVest Maillson Rt., kampnsZ
AVestern Avė., Chicago.
“Valandos: 2- 4 po plet, 7—9 v S

-Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ANT PARDAVIMO
Grorerno Ir nnlrinlntų krautuve ge
roj vieloj, parsiduoda pigiai. Atsi
šaukite.
3302 W. 38-lh l’laee

For Cough?,Coldsand Croup
PAIEŠKAI
ŠEIMININKES .fgaspndlnės)
prie
namų
prlžiurf-Jimo.
Yra 2 valkeliai: vienus 4 metų. ki
tas K mėnesių. .Netoli nuo t’hlen.
gos. Norint platesnių žinių, atsišau
kite Alno adresu:
Jonas AVitkevii'IUM.
1022 —- 151 M.. «v»r Norcrrtte Avė.,
Eaet Chicago, Imi.

Ar

stovij? Vedame elektra į na

REIKALINGI t TIIAI.
I’iinliivlnetl S nuošimčiu Uoliai ial
Ulrat Mortgngc Notės Ir ti nuošimčio
Pirmo Mortgugo
Auksinius IIoikIn
ant lengvų llmokesčlu. s| propoztrlja
yra Inip lengvų kad kiekvienas Amo
gus gali užsidirbt I nuo
00 Iki 91.000
1 mėnesi. Atnlšauklte ypntlšknt pnn« I
dt'llale. Minininkais Ir kelvergals nuo
2 iki 4 po pietų nuo 5 iki 8 vokuriils.
Pulutloo 5121 lloddnii Avė., Chleago,

m.

REIKALINGI VYRAI MOKINTIS
BARZBASKI TYKTES AMATO.
Amalas kuris nepaliečiamas strei
kų. Oeras uždarbis per visus metus.
Darbai liauki*. Dienines Ir vakarinės
kllasos. Itašyklte nr atsišaukite.
MOI.ER BARIIER CbLLKGB
105 S. Wells Str.
Uhlcage

AK RKOLINfiAH KAS TAU PINI
KŲ? Neguli Jų Iškidi ktimti? Pavelyk
mums lų teįdaryti. Mea telppat perkaine jiidgeiucnts. •

American Iii tesi Igaliug A
l’rotcelive Uo.
Itoom 619 — 117 N. Dcarlgim Ntr.
North

LAIMINGA, LINKSMA, NESUSIRUPINUSI MOTERIS.
Yru visuomet
sveika. Suvargus,
nedagalinti moteris nesijuokia. To
kioms gyvenimas yra našta. Ir kuemet jos metais yra jaunos, ir turė
tų būti malonios
ir gerame upe,
tai kentėjimai daro jus pasenusoimls ir panuruslomls. Mažos ligos,
kurios graudžia moteris palieka žy
mes ant
jų veido
ir figūros, ir
kiekvienos sužiedotlnėa, moteries ar
motinos yru priedermė jaustis Ir l*
rodyti kuogorlausia. Nuo seniai mo
terys patyrė, kad garsusis Laxvlbur
Conipound yra gera pagelba Įvairio
se ligose, nes atlso Ir pergali Jų ly
ties silpnumus — nereikia pavojin
gų operacijų.
Jei Jus kenčiate nuo mėnesinių no
savo
laiku, nuo
ncreguleriškumų,
silpnumų, alpimų, periodinių kentė
jimų, netvarkaus apetito, lėblytkumo, inkstų skaudėjimo, šiurpulių,
kojų Ir rankų šaltumo,
išputtmų,
karščiavimo, apkvaitimų, širdies dre
bėjimų, nerviškumo, chroniško gal
vos skaudėjimo, nemigto, neramu
mo, abelno kentėjimo, spazmų, šir
dies mušimo, slinkimų, skaudėjimų
nugarkaulio ir tarp pečių, gazų pil
ve, žiaugčejlmų, nevirškinimo, nuo
sunaus ėjo šlapumo su karščių ar
ba diegimu, susierzinimų šlapinimosi
organų, slogučio, niežėjimo, despe
racijos. Isterijos,
lenkorreos, ner
viško traukimo, susltlrlmų, pilvinių
gazų, vidurių Išpūtimų, pastlrlmų*
skaudėjimų klubuose, netekimo at
minties,
trukumo energijos,
kojų
skausmų, nupuolimo
ysčiaus, ner
viško nusiminimo, melanchollos, vėmymų
nėščioms esant,
duslumų,
skaudžių Ir neregulerlškų mėnesinių
Ir abelnų negailų, įsigyk tų vaistų,
iŠ jūsų lyčiai dovanų Ir Jus laimin
site tų dienų, kurioje pastebėsite Š|
apgarsinimų.
Trljuoso
kritiškuose
perioduose
moteries gyvenimo, L yra, perėji
muose Iš mergystės | moterystę, lai
ko nėštumo ir "gyvenimo
mainy
me" Laxvibur Cntnp. moteriškiems
negeramains yra brangenybė.
Pilnus I^»xvlbur gydymas kainuo
ja dešimta dolerli,
keturiasdešimta
centų, pusė
šešjs dolerius ir sep
tyniasdešimta
penki centai. Taxv1bur parduodamas tik I-ameco Laporntorljoje, Forbes netoli Mnultrle,
Pittsburgh, Pa. Laivlhur bus pa
siųstas tuojuus kaip tik bus gautas
Money Order, casb ar banko draf-

(Apgr.l
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DRAUGAS
lys pasiliko neišpildytos.

CHICAGOJE.
AREŠTUOTAS DARBININ
KŲ VADAS; KITAS
PASIDAVĖ.

NUŽUDYTAS POLICMONAS

Narės 21 kupos permatyda

Antraęlięnis, Ųmędiio 6, 1921

370 Seventh Avė., New York
City.

DAR NE VĖLU

mas savo pirmininkės p-lėg M.
Brenzaitės

prasdamos

Paskubinkime L. L. Pasko
darbštumų ir su los darbo užbaigimų išpildykaip
didelę dalį darni savo kvotas.

W '3K- <♦> «•

J. A. Mickeliunas,

darbo ji atlieka moterų tarpe,

Robert Emmet
Meinorial sumanė nupirkti gėlių bukie L. L. P. Chi. Ap. Apskr.’pirm.
liuli, 2179 Ogden avė., šio sek tų ir jai įteikiant parodyti už
CICERO, ILL. — L. Vyčių 14
Šeštadienio vakare galiūne, madienio vakare buvo suren uojautų. Gėlės buvo nupirktos,
153 West Randolph gat., nu gti šokiai be policijos leidimo. bet pasiliko neatiduotos. Gerb. kuopos labai svarbus prieimetinig
žudyta dų žmogų: saliuno sa Šokiai buvo trečiąjame augš- kun. Antanas C. Martinkus, susirinkimas įvyks trečiadienyj,
energingasis
musų veikėjas, gruodžio 7 d., 7 :30 v. v. Yra įvai
vininkas Adolph Georg ir te. Gast Donat patarnautojas.
Iš Marųuette policijos nuo kuris taip tankiai save užsi rių svąrbių reikalų. Visi nariai
Tai įvyko pirm 6:00 vakare, vados pasiųstas policmonas miršta, taip-gi neturėjo progos bei narės atsilankykite.
kuomet kelttas darbininkų li Harrington sustabdyti šokius. savo mintis išreikšti. Gerb. sve
Taldj/ba.
nijų vadų tenai lėbavo ir gir Kuomet policmonas nuėjo, čias kun. Norbertas J. Pakal
tavo. Nes tas galiūnas — tenai prie salės durių jis susi nis, kuris savo patrijotišku- CHICAGIEČLAI, ATSIIMK!
tai užeiga visokių “business” ginčijo su- trimis vyrais. Ši mu visakame musų apielinkė
TE LAIŠKUS.
agentu.
taip
augštai
pastatė
ir
sųjuntie tad policmonų nutvėrė, iš
Policija areštavo Thomasą nešė prieangėlėn ir iš tenai jį gietės ji kvietė tikslu išgirsti
ChicagOB pašte
(vidumiestv)
prie
Adams
ir
Dearbom
gatvių
J. Walsh, “Sheet Metai Wor- metė žemyn iš 50 pėdų augš- jo iškalbos dėlei minėtų aplin
randasi atėję iš Lietuvos laiškai
kers” unijos “business” age tumos.
kybių negalėjo kalbėti.
žemiau įvardytiems asmenims, ku
ntų. To saliuno bartenderis
Tyla.
Policmonas žuvo ant vietos,
rių delei adresatų persikėlimo
jį pažino. Sako, AValsli yra
(Bus
daugiau).
kiton
vieton arba kitokių priežas
žmogžudžiai pabėgo. Policija
tas pat, kurs nužudė du žmo
čių
išnešiotojai
negalėjo surasti.
darbuojasi rasti liudininkus ir
gų.
IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. Laiškus galima atsiimti prie Ge
pačius kaltininkus.
neral Delivery (iš Adams gatvės
Tos žmogžudystės metu saįėjus po dešinėj pusėj), prie
liune be kitų dar buvo ir
Savybės vakarėlis.
1ED. PROJEKTŲ KAM. SUS.
pirmo langelio, ant kurio viršaus
“Chicago Building T radę
Lapkr. 23 d. Dievo Apveiz- parašyta ADVERTISED.
Couneil” preidentas Tbomas
Prašydami laiško paduokite laiš
A. L. R. K.
Federacijos dos pąr. svet. dvi moterų idė
Kearney. Šitas patsai pasida
ko numerį, nes su juo greičiau
Projektų komisijos labai svar jinės draugijos, Amžinojo ir laišką suras negu su pavarde.
vė policijai antrytojaus paža
bus susirinkimas įvyks šį va Gyvojo Rožančiaus surengė
901—Aluzuites Antony
dėdamas išpasakoti, kaip ten
karų gruodžio 6 d.,
Aušros savybės vakarėlį, kuriuo pel-L 903— Aprevičius John
tame saliune buvę.
Vartų par. mokyklos kamba nas paskirtas bažnyčios pa
904— Antanawice L.
Valstijinis prokuroras Croryj. Visi komisijos nariai at puošimui.
<
907—Baltuvnene Steiji
we nurodo, kiek tai šiandie
silankykite.
Valdyba.
Iš pradžių susirinkęs jauni
910—Baltromegeis Jascrinraa
Chicagoje papildoma žmogžu
mas linksminos, muzikai gro
912—Bieliuniene Eava
dysčių, ačių sali linams, kuriuo
IŠ T0WN OF LAKE.
jant. Apie dešimtų vai. vakaro
915—Bladzis J. B.
se liuosai pardavinėjami svai
vedėjas, gerb. kun. Ig. Albavi926—Dameneele Gaspar
galai. Seniau to nebuvo, kuo
Moterų vakaras.
čius pakvietė visus prie vaka
met negyvavo prohibicija.
928- —Dulinskas Jov
rienės.
Tuo
pačiu
laiku,
bevaNamie gamintas alkoholis ar Lapkričio 20 d. Moterų Sų
929— Elias Antonin
karieniaujant,
trumpų
prog.
ba “moonsbine” žmones pa jungos 21 kuopa į*rengė šei
936—Giuzanckiene I’aliona
išpildė
mus
žymiausi
daininin

daro puskvailiais, kitiems vi myninę vakarienę Pavis Squa946—Juraitis Adam
kai:
dvi
dainelį
padainavo
J.
re Parko svetainėje.
sai atima protų.
950— Kavaleuskite Antanina
Reformatorių sąjungos ap-' Devintų v. v. vakaro vedėja Balsis; pianu akom. D. Šulč- 951— Kavaleuskas Jurgis
galvoja kampanijų prieš na p-lė M. Brenzaitė pakvietė kaitė. Paskiau O. Sautulaitė
953—Klumleye Stasys
prie vakarienės. Pradedant padainavo solo tris daineles,
mie dirbamus svaigalus.
959—Kuodis Stąnley
vakarieniauti
prasidėjo ir pianu akom. J. Balsis.
/
963—Lideikis Ktamenci
Ant galo dar jaunimas link
KEARNEY PASAKOJI
programa, kuri savo margumu
968—Marozas Ą.
smai pažaidė ir išsiskirstė vi
MAS.
buvo panaši geniui.
970— Melas John C.

>»
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KALĖDŲ DOVANAS

&
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:—

LITHUANIAN SALES CORPORATION
3313 So. Halsted St., Tek Yards 6062,

Chicago

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

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE parduoda savo Šerus po $7.00. Kas
ankščiaus prisidės prie mus daugiau pelnis.

Važiuojantiems Lietuvon mes parūpiname pasportus ir kitus reikalingus do
kumentus gerai ir greitai.
Taip-gi pranešame kad pinigų siuntime ir kituose reikaluose kam arčiau ir
patogiau malonėkite kreiptis į sekančius musų skyrius: —
T0WN Of LAKE: Chicago
M. J. Damijonaitis,
4559 So. Hermitage Avenue
: Tel. Boulevard 7078

A. S. Precinauskas
760 S. Sheridan Rd.
Waukegan, III.

WAUKEGAN, ILL.
A. J. Sutkus
1317 So. Victory Street
Tel. Waukegan 1306 R.

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

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

Jau Galima Gauti 1922 metų

1

“DRAUGO” SIENINĮ KALENDORIŲ.

Kaina 25c.
Šiometinis “Draugo” kalendorius skiriasi nuo kitų metų tuo, kad kiekvieno mene- j
šio lapą puoša paveikslėliai iš Lietuvos.
Daugiausia paveikslų iš lietuvių kareivių gyvenimo.
Skaitytojams ir naujai užsirašantiems “Draugą”, mažiausią trims mėnesiams, kalen- •
dorins duodamas dovanų.
. Adresuokite
“DRAUGAS” PUBLISHING CO.

; 2334 South Oakley Avenue

Chicago, Illinois.

si patenkinti.

“Building Trade Couneil”
prezidentas Kearnev, kuris bu
vo saliune,
155 West Ran
dolph gat., kuomet įvyko dvi
lypi1 žmogžudystė,
tvirtina,
kad
“business”
agentas
Walsh nekaltas. Sako, jis ne
galėjo nušauti saliuno savi
ninko Geor ir jo bartenderio, nes su jais gražiuoju su
gyveno.
Kearney sako, kad tų dvi

lypę žmogžudystę atlikęs kaž
koks svetimas, kurs, kiek jis

žinųs, buvo atvažiavęs iš New
Yorko.

Tečiau yra trys stiprus liu
dininkai, kurie Walsh’e paži
no žmogžudį.

Programa.

Sekanti asmens ėmė dalvvunią: gerb. kun. Juozas J.
Pužauskas, kuopos dvasios va
das pasakė puikių prakalbų,
nurodydamas
organizacijos
svarbą. iP-lė Kušleikaitė, p-lei
Milaševičaitei pianu pritariant
padainavo solo. Jos dainavi
mas publikai patiko, nes buvif
priversta ir daugiau dainuoti.
P-lė J. Skinderiutė paskambi
no solo ant piano. Ji turi ga
bumų muzikoje.

P-ni A. E. Nausėdienė,
“Moterų Dirvos” redaktorė,
pasakė gražių prakalbų, kreip
dama domės į moterų reikalus.
P-lė Z. Jurgaitė pasakė eiles
“Joanos D’ Are, Mirtis”. Jos
jausmingas deklamavimas į
visus darė malonų įspūdį. Kle
bonas gerb. kun. A. Skripkus
pasakė įdomią
prakalbėlę,
kurioje iki soties visus prijuo
kino. P-lė K. Norvilaitė ir
p-lė Z. Jurgaitė atliko mono
logų “Lietuvos Sapnas.” La
bai gerai išėjo.

Labdarių vakarienė.
Lapkričio 20 d. Nekalto Pr.

Šv. M. Panos para p. svetainė
je įvyko Labd. Sų-gos vietinės

Bet tai neviskas. Kadangi
jos rakorduose susekta, kad J dėl kaikurių priežasčių progra
Georg tai komisijai kituomet mu prasidėjo truputį pervėlai,
liudijęs, jog jis kelis kartus kadangi parko svetainėje ne
mainęs didelius čekius Wn1- valia būti ilgiau kaip iki lt
Dailey legislativės

sh’ui ir Kearney.

komisi

988—Porilaitis Kazimieras
990— Petrunelije Franeke

tuopos vakarienė pagerbimui

viešų aukų rinkėjų vidurmies-

991— Raeienie Ana
994—Rimsaj Antanu

tije labui našlaičių namų. Nie

kas negalėjo tikėti, kad taip
puiki ir skani

996—Rimas Antanas
1002— Senavaitis K.

vakarienė bus

surengta. Už tai te būna gar

1003— Serpeciu Kazimerui
1006—Sikskius Andriano
K
1009—Sokuhauskis Jurgis

bė ir ačiū šeimininkėms.

Prie

vakarienės* susirinko

gražus būrelis labdarių ir sve

1013—Stankaitis Vincentas
1017—Tamutis A. 2
1918—Tarvidu Antanui
1019—Tomas Joscf

čių. Po vakarienei p. Petraitis
perstatė visų eilę įvairių kal

#

tus bonus ir lauke iki užbaigs
savo

kvotų.

Taigi

vaduoda

mips Paskolos Apskr. nutari

mu prašau

visų Pask.

1022— Turiga Marije
1023—Urbs Peter
1025— Viapstas Ant.
1026— Waitukaitys .Tūzas
1034— Zilguzis Jahn

1035— Zilwitis J.

Lietuviški krutomi paveikslai.
Genavaitės gyvenimas.

Nauji krutomi paveikslai iš
Lietuvos, Rygos ir Sovietų
Rusijos. Gudrus kvailys, 2-jų
aktų komedija, Lietuvių paro
da National darže.
Bus rodomi sekančiose ko
»
lonijose:
Gruodžio 5—6, Visų Šventų
par. svet., Roseland, III.
Gruodžio 7—8, West Side.
Aušros Vartų parap. svet.

I ŠE, TAU DOLARINĖ-TAI KALĖDOMS DOVANA. j

pinigus L. Misijai už parduo

Dar neviskas.

liudininkus.

971—Nausiedaitci Antoninai
977—Nemehauskis Stiaponas
979— Nievedomski JonaR
980— Palukaiti Uršule
981— Postimokas Villiam
984— Petrousair Simonos
985— Poeevich Adolf

IŠ BRIGHTON PARKO.

bėtojų, kaip tai vietinį kun.
(Tasai saliunas
visgi yra
klebonų A. Briškų, moksleivį
garsus. Atsiminkime, kad te
J. Poškų, kuopos pirmininkų
nai tos žmogžudystės metu
p. Kriaučiūnų ir kitus. Pro
gėravo ir linksminosi ne vien
gramas tapo užbaigtas su dai
darbininkų unijų viršininkai
nomis ir deklemacijomis. Pas
didpilviai, bet dar ir: augštekui prasidėjo žaidimai, ku
sniojo teismo teisėjas Brentariuose visi linksmai dalyvavo.
no, buvęs Cook apskrities tei
Apušė.
sėjas Owens, apskrities agen
tas Ehemann, valstijinio pro
kuroro asistentas Michels ir Tuomi programa užsibaigė.
PRANEŠIMAI.
įriti.
Reikia pasakyti, jog šis vaka
Pastarasis tuojaus atsista
ras atnešė netiktai medeginę L. L. P. CHI. IR APIEL. AP
tydino iš užimamos
vietos,
SKR. STOČIŲ DOMEI.
naudų, bet ir moralę. Garbė
kad nedaryti keblumų valsti
tiems, kurie savo užduotis
jos prokuratorijni, kuomet byL. L. Paskolos vajui įsisiū
programoje taip rūpestingai
la papuls teisman ir jam pri
išpildė, taiposgi garbė sąjun bavus nemažai bonų tapo par
sieis liudyti.
ginėms, kad taip turininga duota. Bet yra žinių, kad kaž
Koronerio teismas,
matyt,
kurios stotys dar nepasiuntė
vakarų surangė.
čia visus išvardintus šauks į

971— Miknius Jonas

Tas.

stočių

“Darbininkas,” kainuojąs metams $4.00, o po Naujų Metų
kainuosiąs $4.50, dabar per gruodžio mėnesį nuleidžiama iki
$3.00 metams užsienin ir Bostone ir artimose apylinkėse $4.00.
Tepasinaudoja ta proga visi Amerikos lietuviai, tenclieka
nei vieno lietuvių namo lx* “Darbininko.”
“Darbininko” skaitytojai ta proga gali pasinaudoti atnaujindami prenumeratą šiame grudžio mėnesyjč, šių 1921 melų.
“Darbininkas,” atsižvelgdamas į nedarbą ir algų suinažėjimą, teikia progą užsisakyti gerą, darbininkišką laikraštį, tris
sykius savaitėje einantį už tokių pigią kainą, kokios ikišiol jokis laikraštis negalėjo pastatyti. Darbininkas tų nupiginimų
išgali padaryti dėlto, kad turi moderniškų spaustuvę su gerinusioinis mašinomis. Ir dar dėlto, kad žino, jog šia proga luksiaueiai lietuvių pasinaudos. “Darbininkas” vienu mėnesiu gaus
didžiulę sumą pinigų. O juk žinoto, kad kiekvienas biznie-ius
savo tnvorą kelinis nuošimčiais pigiau parduos tam, katras iš
jo vienu kartu daug pirks ir tuoj pinigus užmokės. Todėl čia
“Darbininkas” Amerikos lietuviams paveda pnsinaudoti aiškia
biznio taisykles.
Savo giminėms užsakyk dabar “Darbininką” Kalėdoms. Už
sakyk giminėms Lietuvoj, metams $4.00.
“Darbininkas” tris sykius savaitėj išeinąs yra geriausias. patogiausias ir pigiausias laikraštis.
Pinigus už prenumeratą siųsk money orderiu, čekiu arba apdraustame laiške šiuo adresu:

vai. tad žymios programos da Representative of Lithuania, 7

j
»
$

J
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$
*
•
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“DARBININKAS M

iždininkų pinigus tuojaus paį*'"" L. Misijai. Jos flntraSas:

i|

J6g

BR0ADWAY,

BOSTON 27, MASS. J

Gruodžio 10 — 11, Nekalto
Prasid. par. svet., Brigbton
Park.
“Raistas”, Zeligowskio va rgai ir “baltosios vištos”
sprando nusuk imas Vilniuje,
Lietuvos kariuomenė. Bus rodoma Gruodžio 12 Šv. Antano
parap. Cicero, III.
Pradžai 7 vai. vak.
Rodys Lietuvių Teatro Ben
drovės vedėjai.
C. G. Lukšis.

J. B. Kudirka.

63 METAI PRITYRIMO VAIKŲ AUGINIME.
Suvirs 28.000 motinų yra rašę į
Borden Company apie rezultatus
gautus kuomet savo vaikučiams
duodavo Bordens Eagle Brand
Condensed Pieno. Jeigu tavo ma-

žukui nctinka *>iena8 kuri dabar
duodi pamėgink Eagle Brand o pamatysi kokia bus atmaina.
Ant 3-čio puslapio šios dienos
laikraščio rasi jų pagarsinima. Iš
kirpk ta kuponą ir pasiųsk į Bor
den Company, o gausi dykai kningute apie maitinimą kūdikio sų
Eagle Brand.
(Apgr.)

BALTIJOS -AMERIKOS UNIJA

«»
NEW YORK N V.
9 bwoadway
Tl<*f Kelionė | LIETUVĄ
PER PILIAVĄ
(Karallaučlo Prieplauka)
ARBA HKR LIBAVĄ. HAMBURGĄ—EITKŪNUS
ftluoml lhiKaii.J mums pranešti, kad mea pasldarbavom idant
musų pasažieriai, O. YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STA
ČIAI I PILIAVĄ.
Lietuviai, vaJtluolnntl J Plllava, aplenkia Lenkų Juostų (Korido
je Ir privalo turėti liktai lietuvtftkų pasportų; Jokių vizų nereikia
Susinėsimas su P'llava, tai yra nauja Saka musų regulIarlSko su
slneSO- << su Hamburgu, Danzlgu Ir LlepoJum, o dėl Lietuvių, tai
trumpa* ir parankus kelias namo daslgautl.
indeli dviejų sriubų paėto laivai iSplauklat
IATUANIA Gruodžio 21
EKTONIA Kanalo 18
S. S. LATVTA Sausio 4
“I.rTI’ANIA” Vasario 1
Pusažlerams tiesas patarnavimas tarp I,IBAU-DANZIG-Hallla«, Con.
Vist laivai turi pulkas kam Karlas treėtos kllaaos keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų Jūsų mieste arba pas
K. W. KEMPE. G<n. Wost<-rn Psss. Agt. 120 N. IaMallc St. Chicago

Sveikam Kūne Stipri Dvasia
Ki.m be rplkalo kentėti? Mano sperla■ Ifl gydymo budai ItsydA Jau daus Įmonių
nuo kaNpInlnėi klrmėlAi, kurie buvo nebe
teko viltie! pnavelktl.
Tukitnnflal Įmonių nellno, kad Jie turi
vldtirlunnn kirmėlę. Ir sydoil vlanl nuo ki
tokio! IIkor; deltos! Ir nellalsydo.

Kirmėlės ženklai
žmonės aergantl tąją blaurla Ura papraetal įkundllaal dideliu pilvo skaudėjimu;
Jiems
rodos, tnrtun, kas | gerklę
kils
vemt
verčia, valgyt neturi noro,
galva
skauda, viduriai
eukletėJė, ausyse ulla,
skauda po krutinu.
Kits
tokių simptomų turi, tegul
ateina
pas mane: tlgydyslu visai trumu laiku.
Gydau taipgi Ir kitokias Ilgas, kaip vyrų
taip Ir moterų. Patanlmal dykai.

DR. DICKSON.
1645 West 47th Str.
Tarp Marahfleld Ir Paulina gat. Ofiso va
landos nuo 10 ryto Iki R vai. vak.
Nedaliomis nuo 10 Iki 11 dienų.

L*

