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Airija Bus Laisva Valstybe

DAUGELIS BEDARBIŲ
ELGETAUJA.

SUIMTA A*IE 500 PLfi£IKŲ.

ŽINIOS Iš LIETUVOS,

i

=i

No. 285

«

Prezidentas Praneša Apie
Taikos Erą

•
BUENOS AIRES, Argenti KLAIPĖDOS KRAŠTAS
«>
'
V
na, gr. 7. — ,Santa Cruz pro
STOCKHOLMAS, Švedija,
* /
Klaipėdos krašto likimas
vincijoje susidarė skaitlingos
gr. 7. — Visoj Švedijoje bai
gaujos
plėšikų galvažudžių. dar neišspręstas, todėl dabar
siai pakilo nedarbas. Bedar
Išpradžių jie terorizavo gyven- Jpareina žinių, kad Augščiau-j
bių skaitlius kasdien eina di
tojus. Paskui pradėjo grūmo šioj į Sątarvės Taryba, pabai
dyn. Atėjus žiemai daugeliui
gus spręsti A. Silezijos klau-1 WASHINGTON, gr. 7. —'ateinančiais metais įveda tamti vyriausybei.
prisieis badauti. Šiandie apie
simą imsis ir lietuvių-lenkų Prezidentas Hardingas vakar prią ekonomiją išlaidose,
Pasiusta,
prie
juos
milita150,000 vyrų ir moterų neturi
bylą nagrinėti ir šio krašto asmeniškai nuėjo kongrfesan ir Skatino • kongTesą kuoveiBIRMINGHAM, Angį. gr M kos sąlygas.
rė
bausminė
ekspedicija.
T?o
laimę lemti. Daug yra tokių, j abiejų rūmų atstovams skaitė, kiau pasidarbuoti muitų tariTaikos sąlygos priimtos tik darbo. Vyriausybė bus priver
7. — Lordas kancleris Birkenkelių
kruvinų
kovų
plėšikai
head kalbėdamas pranešė, kad po visokių trųj^miftgu. gandų, sta šauktis visos šalies gyven apsupti ir turėjo pasiduoti. A- kurie tuo kraštu rūpinasi.' savo pirmąjį reguliarei sesijai fos pravedime.
Pasidarbuoti bedarbių su
trumpoj ateity Airija vadin kurie buvo skleidžiami išvaka- toju pagelbos.
pie 500 plėšikų suimta ir dau Rūpinosi juomi Didžioji Lie- j pranešimą.
Nedarbo klausimu valstijos
tuva, kuriai, ištikrųjų, tas
sis "Laisva airiu, valstybė." ro apie konferencijos pertrau
Pranešimas buvo skaitomas mažinimo klausime ir didžiau
gybė nukauta.
Paimta apie)
Tokia sutartis padaryta čia kimą, apie kovos atnaujinimą komisija praneša, jog 53,000 3,000 arklių, daug ginklų ir a-^ kraštas priguli, rūpinasi vo žemesniuose kongreso rūmuo sią domę atkreipti į ūkininkų
bedarbių visai neturi
jokių
ir tt.
kiečiai, kurie nuo kryžeivių se, šusirifikus nusiginklavimo padėjimą. Nes ūkininkai mū
anglų-airių konferencijoje.
munieijos, taipat apie 67,000
Bet vakare premieras airių fondų. Kiek palaukus pasidi
laikų jį nuo Lietuvos atplėšę 'konferencijos - delegatams ir sų respublikai yra svarbiau
Abiejų pusįų priimtos sąly<Tol. pinigais.
gos kuo veikiau bus paduotos 'delegatams indavė naujas tai- dins žmonėms skurdas.
valdė ir norėjo lietuvius^vM svetimų valstybių diploma- sias pagrindas.
K
Čia visuose gatvių kampuo
Anglijos perlamentui, kaip kos sąlygas. Už kelių valanslškai išnaikinti, bet tas jiems Į tams, taipgi 'ambasadoriams Darbui teisė organizuotis yMIKADOS
SUKUS
KELIAU
nepavyko. Einant Versailės , j r pasiuntiniams.
ra būtina, kaip .būtinas orga
tik šis tuojaus po Naujų Me- dų airių delegatai gryžo pre- se sutinkami bedarbiai su dė
JA
ffUROPOK.
miero rezidencijon ir susitai žutėmis. Praeivių prašo išsutarties aiškinimu, Klaipėdos
tų susirinks sesijon.
Pranešime prezidentas pa- nizavimasis kapitalui. Taigi,
"^
maldos.
anot prezidento, darbininkams
Airija bus laisva valstybė ir į kinta sąlygų klausime.
SHANGAI, fr. 7. — Gar kraštastapo nuo Vokietijos \ m gyviausius savo šalies
atskirtas ir pavestas Pranei ir viso pasaulio reikalus. Iš niekas negali uždrausti orga
Švedijoje premierauja soci
savanoriai prigulės prie Bri-[
laiviu Hakone Maru per čia
tanijos imperijos. Taipat pri NAUJAS PLENAS TAIKAI. alistas Branting. Jo prieder Europon iškeliavo Jarjbnijos jai valdyti iki ^Lietuva nebus reiškė vilties, kad ilgiausiais nizuotis, dorai kovoti už sat
didžiųjų
valstybių
pripažinta
v o buvio
mė
pasidarbuoti
darbininkams
pažins galva Anglijos karalių.
ateinančiais metaįs mūsų respagerinimą ir pelnyprincas Kito8*hirakawa, mika"de jure. , ,
Airiai trumpu laiku turK duoti darbo arba reikalingos
tį tai kas
pnblika bus taikoje su visu
. '
darbininkams tikrai
dos sunūs, jaunesnysis Japo
n
atsakyti.
pašelpos.
LONDONAS, gr. 7. — Ang
nijos regento brolis. Jis kėliau t Tam pripažinimui ypatingai pasauliu. Taigi po praeitų ke- P &uli.
Tečiau
kai
P organizuotas
lija šiandie jaučiasi nusikra
ja prisidengęs svetimąja pa trukdo lenkai ir jų sąjunginin lėtos metų sunkenybių seks
d
a
r
b
a
s
tei
LONDONAS, gr. 6. — Sinn- DAUG PINIGŲ IŠMOKAMA
'
P organizuotas^ ka
kė Pranei ja.
Eina gandų, taikos I r gerbūvio era.
čiusi didžiausios sunkenvbės,
varde.
feinerių delegatai čia gavo
PENSIJOMS.
pitalas neturi teisės suokalkad lenkai nori Vilnių sau gau
kuri ją nemaloningai slėgė, j
Taikos reikalais daug laiko biauti su tikslu išnaudoti vi
Tai bwvo nesutikimai su Ai- ^ p m n i e r o Lloyd George
ti, o Lietuvai, kaipo atlyginiWASHINGTON, gr. 1, — ATKELIAUJA BULGARI
pašvenčia pati respublikos vy-J suomenę arba jai kokiu nors
I naujus Airijos taikos pasiulymą, pavesti Klaipėdos kraštą, • r i a
fe
Tasai darbag turės
Pensijų komisionierius paskel
rija.
JOS PASIUNTINYS.
.T..
.
,
.
,
,
-m-y
būdu kenkti.
mus, bi tik kokiu nors būdu
v %
kuris * ' *
"
" '
Šiandie tie nesutikimai jauj
bė metinį raportą. Pasibaigu
—i
• . ..
-v .,
• :apdrausti taikos konferencija
4 . ..
Jv
ir be lenkų malonės. *Dabar'
pabaigti.
Airija išsikovojo t
_ A.
. .
siais birželio 30 d. fiskaliniais
SOFĮĄ,
Bulgarija,
gr.
7.
—
.
, .. . , • nuo galutino suirimo,
T.
Ji ateitv skaitysis lai
metais karų veteranams ir jų Paof. Slephan Panaretov, bul- lenkai, Apsigyvenę Klaipėdoie,
v laisvę.
\alstijų respublika neturi jo- n u o ^tų vį8VLomenė
turi but
Kalbama, kad sinn-feinerift namiškiams išmokėta pensijo Įgarų pasiuntinys Suv. Vals kursto nesusipratusius dėtiea Širdį. \
sva dominija.
likti kongresas. Tai turi atTik atvirą apdraudžiama.
Vokiečrų-gi kios savimeilės.
Skaitlingus sveikinimus už . l e g a t a i naują propoziciją mis $258,715,8^. . , r į
tijoms, iškeliavo; Amerikon tiž prie - Lenkijos.
Kongresą pa ragino atšaukti
Pagaliau prezidentas atsidauguma
norėtų
šį
kraštą
ne
taikos padarymą čia gavo ai-, t u o J apsvarstysią ir duosią
Birželio 30 d. pensionierių imti sau skirtą vietą.
priklausomu laikyti; bet kiti visus karo įstatymus, kurie ne-|4į ep ė visomis galimomis prierių (sinn-feineri-ų) delegatai greitai atsakymą premierui.
skaitėsi' 566,053. Iš jų 281,327
Pirm iškeliausiant jis kalbė
teko savo reikšmės padarius monėmis šelpti badaujančią
ir Anglijos premieras Lloyd' Premieras Lloyd George, našlės, nepriaugliai vaikai ir josi,su karalium Borisu ir pre- ir vokiečiai, matydami, kad
Rusiją. Nors bolševikų vald
šis kraštas jau negali būti at taiką su buvusiais priešais.
George.
^^J? 1 paduosiant
sinn-feine- tarnavusių civiliame kare de- mieru.
Paragino
kongreso
atstovus
žia nepripažįstama ir tos val
gal prijungtas prie Vokietijos,
Patsai Anglijos karalius. r i a ™ n a u J a propoziciją, kon- pendentai. v
ir kaipov n e p r i k l a u s o m a pirmojon vieton visuomet dė džios kenksminga propaganda
GUBERNATORIAUS
premierui Lloyd George p r i - K e r a v o s u karalium, paskui i
;
[valstiją negalėtų gyvuoti, su ti ne partija, bet tautos rei neturi but pakenčiama, tečiau
BYLA.
siuntė pasveikinimą už pasek- j s u * " * • ministeriais.
14,000 DARBININKŲ
tinka, kad butų prie Didžio kalus. Tautos reikalai visais kenčianti Rusija neturi but pa
minga su Airija susitaikymą, j Pirmiau to buvo, pranešta,
GRYŽO.
sios*, Lietuvos prijungtas. Iki laikais turi stovėti pirmoje mirštama. Neturi but pamir
.
WAUKEGAN,
ILL.,
gr.
7.
Šiandie bus paskelbtos susi- kad taikos konferencija suiro,
ktos Amerikos su Rusija drau
koliai tas. įvyks, dar bus daug vietoje.
NEW
YORK,
gr.
7.
—
151
—°
Čia
prasidėjo
valstijos
gutaikymo sąlygos.
I kad sinn-feinerrų delegatai apPranešė, kad vyriausybė su gingumo tradicijos.
diplomatams ir politikieriams
60,000
rubsiuvių.
streikininkų
Į
bernatoriaus
Small
byla.
SkaiŠitame atsitikime UĮsterio i leidžia Londoną, ir kad kongalvosūkio.
provineijos sutikimas visai: ferencija be nieko pabaigta. apie 14,000 gryžo darban, sTL-jtlingas tad valstijos srovių poKAUNAS. Prof. kun. Pr. PARLAMENTAS NIEKO
sitaikius su šapų savininkais, litikų suvažiavimas.
Buvo
pavojus,
kad,
gryžus
. nereikalingas.
KAUNAS. Ateina žinių iš Bučys Katekėčių Kursų salė
NESAKO.
sinų-ieinerių delegatams AiDabar
Vilniaus,
lenkai nesiliau je laiko paskaitas.
LONDONAS, gr. 7. — Va rijon, tenai neprasidėtų nau
)
ja persekioję ne- tik lietuvius, jau turėjo iš eilės 3 apie "Iš
PARYŽIUS, gr. 7. — Pran.
kar oficialiai paskelbta, kad ja kora.' Tatai premieras ap
, -'
bet ir gudus. Taip jie užda mintį įamtoje."
cijos parlamentas atidėjo to
Anglija su Airija jau tikrai sukriai apsidirbo.
: >
Kauno dirbtuvių darbinin- liau svarstyti premiero Brianrė Barunų gudų mokytojų se
baigia taikintis. Abi pusi su
Sinn-feineriai dviem sąly
Streikas galvijų skerdyklose pusė normalio darbo neatlie minariją. Prasidėjus mokslo kai, puolus markių vertei ir d o po Z į c ij a įvairiuose reikaluo
tiko su taikos sąlygomis. Tų gom priešginiavo. Pirmoji An
sąlygų visas tekstas bus ypas- glijos sąlyga buvo, kad Airi Chiė^agoje ir kituose miestuose kama. Už dienos-kitos kom metams vietos valstiečiai su maistui ir kitiems daiktams g e B u g p a l a u k t a kol pasibaigs
prasidėjo visu intempimu. A- panijos bus priverstos dauge nnko apie 5,000 parašų, kad dvigubai pabrangus, pareika-; W a s n į n g t 0 1 i e konferencija.
- kelbtas šiandie.
ja turi but padalinta į dvi da
mokyklų administ-1lavo nuo darbdavių, algos pa
Su sąlygomis sutikta vakar lis. Antroji, kad sinn-feine not darbininkų unijos virši lį darbų visai pertraukti. Pas- l e n k y
Tarpininkaujant J
anksti rytą. Vienas Anglijos riai prisiektų ištikimybę An ninkų, labai nežymus n u o š i m - ^ i gal reikės ir visai įstaigas racija leistų vėl pradėti se didinimo.
ŽUVO 23 ŽMONĖS.
Darbo
Fed.
atstovams,
pavy
minarijoj
mokslą.
Jei
vald
tis organizuotų
darbininkų^ uždaryti, jei kompanijos ne
ministerių, apleidęs premiero glijos karaliui.
dar dirba. Tečiau veikiai ir sutiks su. darbininkų reikala žia atsisakysianti duoti leidi ko susitarti šiomis sąlygomis:!
Lloyd George rezidenciją, kur j
mą, tai valstiečiai maną sa Darbdaviai pasižadėjo laike" PHILADBLPHIA, PA., gr.
įvyko galutina sesija, pasakė,
Antroji sąlyga buvo sure tie pames dirfcę ir prisidės vimais.
7
Artl
Br n
M h
Pa
penkių
mėnesių
išduoti
kiek-i
~
y
^
"
vo
lėšomis
palaikyti
semina
/
kad žinios apie konferenciją Į daguota taip, kad Airija yraprie tų visų, kurie kovoja už
Anot darbininkų vadų, Chi'susidaužė
d
u
pasažieriniu
vienam darbininkui kas mė
riją.
'laisva 'valstybė, bet ji priguli savb ir savo šeimynų geresnį
patenkinančios.
cagos skerdyklose jau strei
1 traukiniu. Pranešta, 23 žmo
nuo:
pusantro
pūdo
ruginių
Britanijos
imperijai,
kurios
gyvenimą,
kuomet
besočiai
ka
Paskui tasai ministeris da-*
kuoja apie 30,000 darbininkų.
nės žuvo.
RASEINIAI.
Čia
buvo
atvy-|
miltų
po
10
auksinų
pūdui,
30
galva
yra
Anglijos
karalius.
pitalistai
mėgina
skerdyklose
vė tokį oficialį pareiškimą:
Streikininkų skaitlius kasdien
kęs iš Kauno Katalikų Veiki- • svarų kvietinių miltų po 3 a.J
M
Del
tų
dviejų
sąlygų
turėjo
darbininkams grąžinti vergi eina didyn.
Pilnas sutarimas įvyko. Vi
ORAS
mo Centro atstovas Dr. Bis svarui, 9 svarus po 8 auks. ;j
sos sąlygos viešai bus paskelb but netraukta konferencija. jos laikus.
Toksai pat skaitlius darbitras. Tapo iš apylinkių ka- turintiems šeimynas ir norma
fTečiau
tam
užbėgo
premieras
Darbininkai
stipriai
laikosi
tos trečiadienio rytą."
• talikų draugijų atstovai ir veij padidinama tris kartus.
Be CHICAGO.
^ ^ ^ ^—
^ ^Šiandie
^ ^ ^ gra^ ^ ^ ^
Airijos (sinn-feinerių,) dėle Lloyd George su naujomis są- savo organizacijos. Keli tūk i m e 8 t u o s e
*
kėjai sušaukti ir įkurtas Ra- to, išduoda avanso nusipirkti žus oras; maža atmaina temstančiai jų aplinkui skerdyklų
gatai priemiero rezidencijon , lygomis
Smarki streiko kova veda- ' s e i n i u o s e Kfit
y e } k # Centro penkiems mėnesiams malku;, peraturoje.
*
[įstaigas Chicagoje pikietuoja.
nuvyko prieš pat pusiaunaktį,
ma ypae Kansas City. Te- g k y r i u s
Be to, pinigais pridedama: I *=-?
Žinomos penkios didžiulės
kur sesija su anglų ministe SUMAŽINTOS IŠLAIDOS
nai gyvuoja įstatymas, kurs j
gaunantiems į dieną 35 auks.'
DVIEM METAM.
kompanijos skelbia raminda
Dr/
riais tęsėsi ligi 2:30 ryto.
draudžia darbininkams strei-1
Bistras tame susirinki- 20 nuoš., o>gaunanUem& j die-j
mos
save,
kad
girdi,
labai
maPasibaigus sesijai pirmieji
kus, Tečiau to nežiūrima. Va-; me aiškino plačiai apie nau- ,ną mažiau kaip 35 auks. -/- 251
premiero rezidenciją apleido j WASHINGTON, gr. 7. —! za dalis darbininkų išėjo strei Istijos autoritetai ten grūmoja
<
Svetimų šalių pinigų vertė,
^
^
S
^
S
?
^
^
»
*
4
*^«"Wliį
abi
pusi]
airiai. Tečiau jie atsisakė j Prezidentas Hardingas pasiun kan ir nei viename skyriuje paskelbti karo padėtį ir apvakare padarė Ateitininkams
išvengė nemalonaus konflikto. mainant nemažiau ^25,000 doL
ką-nors paduoti viešumon.
Itė kongresui biudžetą sekan- j darbai netrukdomi.
Sako, linkui sjrerdyklas
gruodžio 6 buvo tokia pagal
pastatyti ir šiaip moksleiviams paskai-j
darbas
eina
kaip
ėjęs,
nęs
Kiek palaukus rezidenciją, tiem dviem metam. Tą biudk a r e i v i ^ jei darbininkai ne-|tą: Ar šiandie inteligentas gay j L ^ r j s . Lenkai ^ a gai JMerchants Į^oan & Trust Co.
apleido
ang^ų
ministeriai, žetą pagamino generalis dire streikininkų vietoje paimti ki
li būti kataliku.
,.
^P-J *. . ..
, ,
paliaus streikavę.
Anglijos sterl. svarui 4.07
Nuo šitų patirta visas padė ktorius Dawes, 1922 metams ti darbininkai,
dina žydus, jei jie nedalyvaupečiau yra pamato daugiau
Salė buvo pilnutė. Po pas- sią rinkimuose į seimą, tai i Prancijos 100 frankų 7.55
sumažinamos išlaidos $1,961,Kompanijos
skelbia, jog
jimas,
i
4.34
- Kiek vėliau pranešta, kad ,241,921. Taigi išlaidoms rei-1 tikėti organizuotu, darbininkų darbai s|:erdykl<pie eina <fnQr- kaitos buvo daug užduotų tegul bijo blogoj pasekmių delj Italijos 100 lirų
fr
Vokiečių 100 markių .52
°^ tuotarpu jau klausimų, ant kurių pasek-; savęs,
į Belfastą pasiųstas specialis kalaujama tik $3,505,754,727. vadams. Vadai skelbia, kad 'maliai. , , s "Kad*
Lietuvos 100 auksinų .52
Nežinia mingai atsakinėjo gerib. atsto
kurieras, kurs nuvežė TJlsterio' Sumažintos išlaidos ir 1923 skerdyklose darbai nyksta. N ė branginama mėsa.
vas.
J03
[ra kam dirbti. Šiandie jau nei kaip ta išaiškinti.
premierui Craig priimtas tai-Jlnetams.
PLATINKITE "DRAUGĄ" Lenkų 100 markių
— — — — — • » -

švedų bedarbių skaitlius auga.

Tečiau "Savanoriai" Prigulės
prie Britanijos Imperijos

PATSAI SKAITO KONGRESUI PRANEŠIMĄ

•

SUSITAIKYMAS j VYKO VISAI NETIKĖTAI
t

•

•

'i^^r^t^2^ž s d

Taigi kaip nuo vie ų taip

--

SKERDYKLŲ KOMPANIJOS DARBUOJASI SULAU
ŽYTI STREIKĄ

V

PINIGU KURSAS.

\

r

•K

/

'

Trečiadienis,
ša;

Trečiadienis, Gruodžio ?, 1921

DRAUGAS

• »
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*
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r

•n
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BUDĖKIME

laiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimmmmmimi Galicijoj gyventi.
yjBri'imiŲ KATALIKŲ METRAŠTIS
Lenkų žvėriškumas prieš ru
sinus Galicijoje padidėjo po
44
Silpnos dvasios asmenys maty- visokias partijines kovas, kaiEuropos laikraščiai paduoda
lenkų sukilimo Silezijoje. Rukasdien* išskynus nedėldienias
dami pavojų silpnėja, o stiprių'po vaiktj žaislus, padėti į šalį,
sinams gyvenimas darėsi jau žinių, kaip Maskvoje gyvena
PRENUMERATOS KAINA:
žinomas bolševikų karo komi ĮVYKUSIOS LAPKRIČIO 30 IR GRUODŽIO 1 f>., 1921 M. dvasinių jėgų paveldėtojai sa- \ o imtįs prie sutartino tautos
ne
gyvenimas,
bet
pragaro
CHICAGOJE IR LŽSLENYJE:
P1HNBYLVANIA SOtfEL, NEW YORK OITY.
vo didvyriškumą parodo kuo laisvės gynimo darbo. t
saras Trotzky.
Hetemi • • • • •»«,,»»• • • • • . • $s.w kančios.
P u e i Metų . ,
4.00
met didžiausias pavojus gre
Mūsų ištvermingieji tėvy
Jis ten gyvena vienuose rū
Apšviestesniojo luomo žmo
verenitetą.
BUY. VALST.
REZOLIUCIJA PIRMA.
sia. Ne veltui Lietuvos Atsto- nainiai pavaduotojų nesulaukmuose,
kurie
apjuosti
aplinkui
priemonių,
Metama
$6.00 nės ėmė ieškoti
•
4) I r visi griežtai gindami vas New Yorkan kvietė lietu- darni, iš Dievo jėga imdami,
s
Pusei Metų
S.00 kaip nusikratyti lenkų teroro. augštu akmenų mūru. Kieman Lietuvos De Jure Pripaiisrimo
Vilniaus sritį siūlome Ameri vius pasitarimui. Lietuva per visų Lietuvoje
Prenumerata mokasi lškalno. Lai
gyvenančiųjų
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Klausimu.
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kas skaitosi nuo užsirasymo dienos
kos lietuvams šias priemones: gyvena sunkiausius laikus.
tautų \T Lietuvos Respublikos
vartai. Tenai dienomis it nak
ne nuo Nauju Metų. Norint permai tus susirinkimus.
Amerikos Lietuvių ne kar
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
a)
Skleisti
viešą
nuomonę
Mūsų tautiniai ir valstybi- reikalus aprūpina p i n i n g a i !
senas adresas. Pinigai geriausia sių
Vienas toksai rusinu susi timis stovi parinktini ištiki tą buvo daroma įvairių žy apie savo nusistatymą gyvu
sti iaperkant krasoje ar ezprese "Momiausi kareiviai baškirai.
niai priešai sumedžioję mūsų Man dar Lietuvoje būnant, Lie
ney Order" arba įdedant pinigus 1 rinkimas įvyko Šv. Jurgio ka
gių, kurie be abejonės, jau vei žodžiu privačiai ir viešai, pa
registruotą laišką.
Kieman ir į Trotzkyo rūmus
pačių dvasioje prarugėlius, tuvos valdžią aplankęs Japotedros rūmuose Lvove. Nelai
kė į Amerikos gyventojų ir naudoti Amerikos anglų spau
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mūsų
tauti-j
Jos atstovas išsireiškė: " A įleidžiami
tik
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paties
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"DRAUGAS" PUBL. CO.
mė davė apie tai 'patirti len
valdžios įstaigų opiniją.
dą,
nę vienybę ir nors dalimis už- Sai aplankiau daug visokių
8334 S. Oakley Ave., Chicago. kams. Lenkų žandarai užpuolė čiami asmenys. Bet ir tie ties
Amerikos Lietuvių darbas
b) savo pasirįžimą užakcen
susirinkusius ir iŠ jų daugelį vartais ir rūmų prieangy visa tečiau dar neatsiekė tikslo. — tuoti vasario 16 d., tam tikro grobti Lietuvos žemės plotus. valstybių, bet turiu pripažinti,
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pusiai iškrečianii, kad neturė
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Šiandie lenkai urbi et orbi tų su savimi jokių ginklų.
ryžimas netik neprivalo nusilp jas Valstybių vyrams nuo ku pasekėjų) mano, kad su jais
visame pasaulyje".
Su atėjusiais
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skelbia, kad katedros rūmuo
nėti, bet juo labiau įsitempti rių Vilniaus klausimo spren lenkai kitaip elgtųsi. Gali būti
J ų s — visi silpnieji broliai—
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Konferencija
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kupas Šeptyckis, šiandie gy
mums pagelbės!
vena užsieniuose. Nes del len
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Kur bonas
Žinokime, kad dabar reikia
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tuvos reikaluose.
kų žvėriškumo jis negali ryt. vos meilė.
. Antanas Rutkauskas.
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įsakė, kad valstiečiai, paliuosuoti nuo
baudžiavos, turėtų l visas tas ištaigas k
patogumus, kuriuos buvo turėję baudžia
vos laiku: kur turėjo bendrą ganyklą a r
šieno dvaro pievoje, tai turėjo jiems ir
toliau likti; kur turėjo girioje malką ar
medžių troboms pasitaisyti, tai turėjo
jiems įbuti duodama ir iššiliuosavus iš
baudžiavos (servitutai). Taip buvo tyčia
padaryta ne vien tam kad ūkininkai turė
tų kuro ir ganyklos, bet labiausiai tam,
kad del neaiškių servituto taisyklių^ nesi
liautų ginčai tarp dvarininkų ir ūkininkų
už nepilnai atskirtą nuosavybę. Daugel i je
vietų dvaro žemės buvo įterptos į ūkininkų
ganyklos, ir ūkininkų pievos į dvaro ga
nyklos. Mat norėta kad nuolatiniai in
teligentų ginčai su liaudim silpnytų kraš
tą,
Naujiejie taikos tarpininkai, darydami
perkamuosius raštus, nežiūrėjo^ į norus ar
nenorus dvarininkų, bet savo darbą va
rė, kaip jiems Muravjovo buVo nurodyta.
Buvo atsižiūrėta ir į tuos valstiečius, ku
riems grėsė pavojus likti be žemės. Iš kaikuiių valstiečių dvarininkai buvo atėmę
jų naudojamąją
žemę, jau
apgarsinus
manifestą 19 vasario 1861. Daugiau buvo
tokių, kuriems atimta buvo žemė, susta

du tvarkyti savo valdomąją šalį ir kelti
joje rusų gaivalą, gudus baudžiauninkus,
drauge su jais ir lietuvius. Dar jam ne
sant Vilniuje, kovo mėnesyje, Vakarų gu
bernijose, dėlto ir Lietuvoje, Aleksandras
I I buvo liepęs sustabdyti visas baudžiau
ninkų pareigas privalomas dvarininkui,
pareigas, kurias Rusijos valstiečiai dar il
gus metus ėjo. Perkamiejie rastai, kurie

Lietuvos gubernijoms valdžios įstatymais nebuvo nustatyta, kiek valstie
tis turi gauti žemės. Iš to lengva suprasti,
kad dvarininkai 1 mosuodami nuo bau buvo padaryti manifestą pagarsinus iki
džiavos valstiečių žemę galėjo smarkiai 1863, ir kuriais buvo pavedama nuosavy
karpyti. Lietuvps valstiečių buvo laimė, bėn valstiečiams žemė, buvo ne pagal įs
kad paliuosavimą nuo baudžiavos vykdė tatymus sustatyti, su valstiečių skriauda:
ne patys dvarininkai nei ne iš jų tarpo arba mažiau buvo duota žemės, arba duota
išrinktiejie taikos tarpininkai, Ijet Lie niekam netinkama, arba perdideli mokes
tuvos dvarininkų nekenčiantis Muravjo čiai uždėti. Muravjovas tiems perkamiemsiems raštams patikrinti, nors jų dar ne
vas.
daug buvo padaryta, įkūrė tam tikras ko
Aleksandro II manifestą Lietuvoje vykdo
misijas, kurios turėjo atitaisyti visas val
Muraviovas.
stiečiams padarytas skriaudas. Pasalino
Sukilimą Muravjovas Lietuvoje nuslo visus senuosius iš dvarininkų rinktus tai
pino tais pačiais 1863. J a u rugpjūčio mė kos tarpininkus, kurių pareiga buvo tar
nesyje Lietuvos dvarininkai per jo ran pininkauti tarp valstiečių ir dvarininko
kas siuntė Aleksandrui I I adresus, kuriais ir daryti tie perkamiejie raštai. Naujus
gailestaudami už praeitį reiškė ištikimy taikos tarpininkus pargabeno iŠ Rus. rusus
bės jausmus. Iki tų metų pabaigai visi Jiems Muravjovas įsakė, kad, darydami
sukilėlių būriai buvo išgaudyti. Murav perkamuosius raštus, valstiečiams pavestų
jovas, vėl gavęs iš ciecoriaus ko plačiau nuosavybėn visą tą žemę, kuria jie nau
sius įgaliojimus, ėmė smarkiai nauju bu- dojosi būdami baudžiauninkaL Beto dar
•

i

čius inventorius ir ypač tarp 19 vasario
186Į ir 20 lapkričio 1857. Prie šitų rei
kia priskaityti ir tie liuosiejie bežemiai
žmonės, kurie buvo pasiliuosavę nuo bau
džiavos prieš 20 lapkričio 1857 ir po tų
metų iki 19 vasario 1861. Šitiems visiems
jų seniau naudotoji žemė buvo grąžinama,
jeigu ji nebuvo užimta. Jei kur to nebuvo
galima padaryti, tai buvo jiems duoda
ma žemės po 3 dešimtines'.
Buvo dar viena rųšis bežemių žmonių.

numažinta 20 procentą, ir naudojamoji
baudžiauninkų
žemė turėjo būti jiems
atiduota visa, be jokių apkarpymų.
Tokiu būdu Lietuvoje buvo panaikinta
baudžiava. Ūkininkai lengvomis sąlygo
mis gavo nuosavybėn tiek žemės, kiek
jiems buvo pavesta naudotis baudžiavos
laiku. Kad, paliuosuojant nuo baudžiavos,
jiems nebuvo sumažinta žemė, "tai pasibarė
del sukilimo ir jo malšintojo Muravjovo.
Muravjovas, palaikydamas Valstiečių pusę
tai buvo bernai ir kampininkai. P a g a l ir prižiūrėdamas, kad jiems tektų visa jų
įstatymus žemės jie negalėjo gauti. Mu naudotoji žemė, padėjo pamatą jų materavjovas Tupinosi, kad ir jų būvis bent rialei gerovei. Pjripažįstant tai Muravjo
kiek pagerėtų. Jis įsakė taikos tarpinin vui, reikia pažymėti, kad jis valstiečius, įkams ir tikrinamomsioms komisijoms, kad simaišiusius į maištą, ibaudė nemažiau,
į juos atsižiūrėtų ir kad neversdami pri kaip dvarininkus. Buvo tokių kaimų, kurių
kalbinėtų ūkininkus duoti jiems išsipirktiT- gyventojus jis liepė kareiviams išvaryti,
nai bent po sklypelį žemės daržams. jų akyse sudeginti visas jų trobas ir juos
Taip bent dauguma bernų ir kampininkų pačius su vaikais ir žmonomis drauge iš
gavo po daržą.
tremti į tolimas Rusijos gubernijas, o į
•Gaunamoji nuosavybėn žehiė nebuvo jų vietas iš Rusijos pargabeno rusų ko
duodama dovanai, bet reikėjo išsipirkti lonistų. Muravjovo pagalbininkai Lietuvos
Išsipirkimas žemės pagal įstatymus nebu sodiečiams darydavo kruvinų skriaudų,
vo privalomas. Sukilimas buvo priežastis, už kurias nebuvo kam skųstis.
kad trims Aleksandro I I ukazais 1 kovo
(Bus daugiau)
ir 2 lapkričio 1863 ir 28 balandžio 1865 /
buvo įsakytas privalomas išpirkimas, įs
tatymų nustatytoji kaina už žemę buvo
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Draiug<
Iš Kauno į
Anuo kartui
Kauno į Šėtą n
rašęs " Draugo |
išsiunčiau Am«
man teko važiui
Singą pusę, bi
per Mariampolj
Buvo graži
Iš vakaro nuėj|
Lietuvių Prel
automobilių ki(
kau kelionės ž(
riampolei. Ni
ima auksiną ir
n|ų būva ki
todėl ir vietą
ti iš anksto.
Ketvirtą vali
automobilių kiej
mobilis ketino
valandžiu vėliai
tiems asmenimj
ir joje du šuoli
ku ten saulė n<
tus neužlyja,
vėjo ji nesaugoj
togėje šnekuČii
žmonių: vieni ri
ti, kiti buvo atėjj
ti.
Prieš pat 4:3(
/lumos atbirzgėj
fordas. J o ašį
viena nuo kitos,
jų pastatyta m\
apkalta palšai m
'Joje yra trys la|
je pusėje ir try
dėlės augštis yi
das.
Vidutinio
joje išsitenka
gai budelės yra
riuose sutelpa
kiekviename. Š<
tidalinta nuo k<
dviejų ar pusti
lentine tvora.
Konduktorius
įėjo pats viena*
nieko neleisdamal
kui sukimšo kel<
po suolais, pagž
sti ir keleivius vj
ko trečioji viel
viduriu. Norinčij
sirado daug. Pri<
dinčių prisidėjo
Konduktorius m
budelės gale, pei
įlipę vidun. Pi
rius atsisėdo h
dar vienas asmu<
jų. Viso labo
žmonių ir vienas
Ypatingas
Šuni vežėsi asj
draugas, keliolikc
.kinas vadino pu]

tas pulkininkas
karininkas, o tik!
plačias kelines aj
ir labai kešeninj
rudus trinyčius,
liui pradėjus eiti!
Dar labiau nerimJ
kadangi rugpjūtį
yra šunų dūkimo
korespondentas
vo patirt, kad
draudžiama vežioj
ge su žmonėmis,
viai ginčyjosi del
mobilius užvažiavj
soto kalną ir pa*
ampolės plentu.
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DARBININKŲ ŽINELĖS.

tojams ir gerbiamiems prieteliams rinkėjams vardu Mi
roslavo parapijos viešai taria
Numušė durininkams
Algas.
me nuoširdžiai, ačiū!!! Laišminčiai. Brangiems mūsų ge- ; Pradžioje lapkr. men. viena
radariams te atlygina* Aukš- pianų kompanija ir vėl numu
čiausis brangiomis savo malo šė darbininkams algas 10 nuoš.
nėmis. Jūsų gailestingieji aNors pragyvenimo reikme
merikiečiai aukos ištraukė mū nys ir mažai pigesnės už per
sų bažnyčios reikalus iš gilios nai metą, bet darbininkams al
bedugnės!
gą šįmet x sumažino 35 nuoš.
K Kauno i Liudvinavą. no apielinkės vaizdai greitai viai išsitraukė iš po suolo jos
Laimingi jaučiamės sunke
Mat, darbdaviai * žinodami
likosi užpakalyje; prasidėjo pintinę ir atsisėdę ant jos žy
miai įlenkė viršų. J i ėmė sa nybes nugalėję.
jog daug darbininkų ,yra be
Anuo kartu važiavau iš lygus laukai.
v.
kyti savo
nepasitenkinimą.
•
Kun. J. Lelešius, darbo, tai tuos, kurie dar dirba
Garliava.
Kauno į Sėtą ir tą kelionę ap- ,
Kaltininkas atsiliepė. J i s bu
spaudžia kuodaiigiausiai, kad
Bažn. Tarybos narys rašęs " D r a u g o ' * skaitytojams,
Privažiavome Garliavą. Ge- vo jaunas žydas mokintojas.
tik daųgiaus iš darbininkų sk
Pirmininkas
išsiunčiau
Amerikon.
man
teko vaiiuoti
į visaiPaskui
prie- (ležinkelio vėžės ją apkabina J o s baramas jis išsiėmė savo
A. Norus. riaudos sau turtus sukrovus
>iš k a i r ė s
usės
T o s v ė ž ė s ei
šingą pusę, būtent iš Kauno
P
" kelionės ženklą, ant kurio bu
Pernai, kuomet dar darbai
n a nu<>
(Antspaudą)
per Mariampolę į Liudvinavą.
Nemuno iki Mauručių vo dvyliktasis numeris. Tat
visur gerai ėjo, tai kartas nuo
karto ir čia pas darbininkus
Buvo graži vasaros diena. ir, turbūt, toliaus įeina į Kau reiškė, kad jaunasis vyras tu Miroslavas 6-XI-21
rėjo teisės gauti
sėdimąją
Iš vakaro nuėjau į Amerikos n6-Virbaliu geležinkelį.
EED. P R I E R A Š A S . Dėlei kildavo mintis organizuotis į
Garliava labai pajuto karo v^etą. Jis liepė senai moteriš stokos vietos, nesame atspau- uniją, kad iškovojus sau teisi
Lietuvių Prekybos Bendrovės
automobilių kiemą, ir nusipir baisybes. Protestonų bažny kei parodyti kelintas jos n u y [ - s d i n ę a u kotoįų pavardžių.'jos ngesnį udarbžį, atlyginimą ir
kau kelionės ženklelį iki Ma- čia su nugriautu bokštu, su meris. Senutė nenorėja ro užimtų bent vieną puslapį mū apsidraudus nuo darbdavių
riampolei. Nuo kilometro jie persprogusia siena riogso nei dyti. Visi suprato, kad jos sų dienraščio.
besąžiniškumo. •
netaisoma.
Katalikų
bažny
numeris
didesnis,
ir'
kad
jai
ima auksiną ir visuomet žnfbBet, deja, tai minčiai nelem
čia
teip-gi
buvo
beveik
su
sulig
teisės
butų
prisiėję
sto
n|ų būva kimšte prikimšta,
ŠIAULIAI. Čia nesenai ta ta buvo čia prigyti nes darb
griauta,
bet
ji
jau
baigiama
vėti.
Taip
jaunuolis
jai
ir
todėl ir vietą reikia užsipirkdaviai patyrę koki nors darbi
t a i s y t i ė . Katalikų klebonija t a r ė : "Jei-gu Tamsta keli po sušaudyti nuteisti plėšikai:
ti iš anksto.
Rupkus, Virbickas, Antonai- ninkų judėjimą tuojaus £uoKetvirtą valandą jau buvau pataisyta tiek, kad joje, tur- triukšmą del pintinės, tai va- tis.
Adomaitį. Plašikį, Kai greičiausiai surasdavo prie
but,
gyvenama,
bet
tinkas
%iuok
stačia,
aš
atsisėsiu
saautomobiliu kieme, nors auto
r i ir Levanį nuteisė sunkiems monę kaip ji nuslopinti.
(pleisteris)
daugeli
je
vietų
vo
vietoje.''
IšVjo
akių
buvo
mobilis ketino išvažiuoti pus
darbams iki gyvos galvos. Nu
I r taip tai šios dirbtuvės da
nukritęs
nuo
mūrinių
*sienų
matyt,
kad
jis
ketina
išreika
valandžiu vėliau. • Laukian
teistųjų tarpe Rupkus ir Ado rbininkai paliko nesusiorgani
daro
tdkio
įspūdžio,
lyg'
žiulauti
savo
teisių.
Drauge
va-1
tiems asmenims yra pastogė
maitis, stambus ūkininkai, tu zavę ir apsidraudę nuo darb
ir joje du suolu. Vasaros lai rėtum į nebaigtą lupti gyvulį, žiavo ir katalikų kunigas. Jis, rintieji nuo 25 iki 35 dešimti
ki
davių
meilės".
Garliavoje
automobilis
sumatomai,
suprato,
ką
žydai
ku ten saulė nekepina ir lie
nių žemės.
Todėl darbininkai dar kar
tus neužlyja. , Nuo šalčio ir stojo. ^ Šuo per atsidariusias kalba t a r p savęs, ir tarė jau
tą turėjo progos persitikrinti,
vėjo ji nesaugo ja. Toje pas duris išbėgo. " P u l k i n i n k a s " nam mokintojui lietuviškai:
togėje šnekučiavo
keliolika ir jo sėbras uoliai vaikėsi šu "Buk, Tamsta, taip geras; nu jp*ttftawc<afttttQftgtttgftttiff6fl0ii^^
Tamista
žmonių: vieni rengėsi važiuo nį norėdami jį sugauti. Kas sileisk moteriškei.
r
_
ti, kiti buvo atėję juos palydė žin a r butų jiedviem pasisekę, jaunesni s. už ją.' Mokintojas 13 i » >
jei vietinis vaikinas nebūtų toliau oebekėlė gin<to.
ti.
'
(Bus daugiau)
Prieš p a t 4:30 iš kiemo gi- P a ė j ę s . Mes tuomtarpu lau-

Draugo Korespondento Kelione Po Lietuvą

m

lumos atbirzgėjo perdirbtas
fordas. J o ašys atitolintos
viena nuo kitos. Ant jųdvie
jų pastatyta medinė, skardu
apkalta paisai nutepta budelė.
Joje y r a trys langeliai vieno
je pusėje ir trys kitoje. Bu
delės augštis yra apie 6 pė
das.
Vidutinio ūgio žmogus
joje išsitenka stačias. Išil
gai budelės yra du "suolu, ku
riuose sutelpa po 6 žmones
kiekviename. Šofero vieta atidalinta nuo keleivių vietos
dviejų ar pustrečios pėdos
lentine tvora.

*

Konduktorius
pirmiausiai
įėjo pats vienas į omnibusą
nieko neleisdamas vidun, pas
kui sukimšo keleivių ryšulius
po suolais, pagalios ėmė lei
sti ir keleivius vidun. Man te
ko trečioji vieta, t. y. ties
viduriu. Norinčių važiuoji at
sirado daug. Prie dvylikos sė
dinčių prisidėjo keturi stati.
Konduktorius uždarė dureles
budelės gale, per kur buvome
įlipę vidun. P a t s kondukto
rius atsisėdo šalę šofero ir
dar vienas asmuo šalę jųdvie
jų. Viso labo mus buvo 19
žmonių ir vienas šuo.

Ypatingas keleivis.

*

Šuni vežėsi asmuo, kurį jo
draugas, keliolikos metų vai
d i n a s vadino pulkininku. Bet
tas pulkininkas visai nebuvo
karininkas, o tik turėjo labai
plačias kelines augsciau kelių
ir labai kešeningus
gelsvai
rudus trinyčius.
Automobi
liui pradėjus eiti šuo nerimo.
Dar labiau nerimavo keleiviai,
kadangi rugpjūtis Lietuvoje
yra šunų dūkimo mėnuo. J u s

i

korespondentas tą progą gavo patirt, kad Lietuvoj nėra
draudžiama vežioti Šunis drau
ge su žmonėmis. Kol kėleiviai ginčyjosi del šuns, automobiliU8 užvažiavo \ prieš Aleksoto kalną ir pasileido Mariampolės plentu. Gražieji Kau-

' š u o > matomai, buvo labai nepatenkintas kelione. J i s
visaip nerimo ant savininko
kelių ir nuolatai galva bei ko
jomis saikstė į čia pat sėdė
įušias moteris. Jos susirau
kusios gynėsi ir liepė "Pulki
ninkui" atsiimti šunį.
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NUOŠIRDŽIAI AČIŪ.

Gerbiamoji Redakcija.
Malonėkite savo laikrašty
užleisti vietos svarbiai mūsų
gerbiamiems geradėjams ži
niai.
Miroslavo bažnyčios atsta
Veiveriai ir Skriaudžiai. tymui Amerikoj paaukavo Sįe
Ties Mauručiais pervažia asmens:
vome skersai per geležinkelį.
1) Iš SCKANTON gauta
Ant plento jau nebebuvo to
1,8G0 auksinų.
liaus gležįnkelio bėgių. Mau
2) Iš E L I Z A B E T H gauta
ručių stoties gerai negalėjau
išmatyti, bet girdėjau, kad jo 2,270 auksinų.
Pasidarbavo
je neliko akmens ant akmens Ona Milukienė. \
ir dabar tik ant greitosios su
3) /Iš CHICAGO, per kun.
kaltoje lentų būdoje parduo
K. Stučką 12,500 auks. Gau
da bilietus.
ti 4-IV-21.
Per Veiverius pervažiavo
me nesustodami. Bažnyčia ir | 4) Iš PITjTSBURG'O P r .
klebonija visai teip išrodo Marcukonienė 884 auks. Gau
kaip prieš karą. Tik mokin ti 27-IV-21.
5)Iš BOCHESTER gauta
tojų seminarijos sodas išrodo
apleistas, prižėlęs brūzgų be 2,260 auksinų. Gauti 16-V-21.
tvarkos. Nematyt Veiveriuo Pasidarbavo Roz. Vencevičiese nei mokinių, nes mokintojų ne.
seminarija dabar Mariampolė6) Julius Švedkauskas 208
je. Tečiaus Veiverių miesteauks. Gauti 23-V-21.*
lis dėlto nesumažėjo, nes ma * r
7) Iš HOMESTEAD Ig.
tyt statoma naujų namu. Mat
seminarijos vietoje yra ketur- Švedkauskas 400 auks. Gauta
6-VI-21.
klesė mokykla.

kad be tam tikros organizaci
jos —unijos, jie yra bejėgiais,
kad ir savo būvio pagerinimui.
Darbininkų ašara.
BUFFALO, N. Y. — The
Eastern Buffalo Karų taisy
mo dirbtuvės kurios y r a NeV
York Central geležinkelio nuo
savybe buvo uždarytos per de
vynis mėnesius, dabar vėl pra
dėjo dirbti bet visai atskiram
nuo gelžkelio. Darbo gaus 1,
5000.

DULUTH, MININT. —150 da
rbininkų jau pradėjo dirbti
karpetų fabrike po 8 valandas.
Pranešama, kad į pora savai
čių pj-adės ir daugiau dirbti.

KANSAS CITY, KANS,—
Miltų fabrikai jau pradėjo dir
bti normaliai. Šių metų rugsė
jo meneso sąskaitos parodo,
DAYTON, OHIO. — Siame kad išdirbystė pakilus 58 nuoš.
mieste cash-registerio planta daugiau negu pereitų metų.
pradėjo dirbti pilnas valan
PITTSBURGH, PENN. —
das ; joje dirba 5,200 darbinin
kai. Užsakymų turi daug, tuo- McKeesport, didžiausio cino
mPpadidino darbininkų skai- blėkos (tin plate) dirbtuvė pa
v*
sauly, 4Ą dirbtuvės dirba pil
cių.
nas valandas. Darbo turi 3,000
ALBANY, N. Y—Sulyg va darbininkų.
lstijos oficijalių raportų pra
WASHINGTON, D. C . —
nešama, kad skaičius visokių
išdirbinių yra didesnis negu Kares Finansų Korporacija
kad prieš 1919.
praneša, kad Blackfoot, Idaho
bankeriai, ūkininkai ir biznieNEW YORK, N. Y. ^ A u k  rai tveria korporaciją su kapi
so, sidarbro ir skuros daiktų talų $100,000, kuriuo pirks ir
per šiuos devinis mėnesius 1921 parduos gyvulius. Panaši or
metų yra parduota 73 nuoš. ganizacija jau susitverė Tusdaugiau negu pernai metą.
cont, Arizonoj su kapitaluN$200
000.

a

KAS

kėme

BALTIMORE, MD, —Du
dideli laivai atplaukė pripildytoi 1,800 dėžučių (cases) žais
iš Vokietijos. Tikimasi kąd
trumpu laiku iš Hamburgo dar
daugiau žaislų bus pristatyta.
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Skriaudžiai,
turbūt,
dar
greičiau auga už Veiverius,
nes daugiau naujų
namų.
Skriaudžių bažnyčia su savo
dviem bokštais dailiai stovi
ant gražaus kalnelio. Ten da
bar klebonauja kun. Tarnas Ži
linskas gerai žinomas South
Boston'o lietuviams, buvęs
Kunigų Sąjungos prezidentas.
Kadan-gi automobilis nestojo,
tai neturėjau progos nueit
pasveikint amerikietį.
Automobilius sustojo Gudejmose#
Konduktorius \pagars m 0 y k a d turime laiko dešimt
minučių. Visi statieji keleiVįai išlipo ir sėdinčiųjų kal
^ 1 © . g ^ e " P u M i u n k o " sėdėjo sena-moteriškė žydė. Grįždama atgal j automobilių ji
pastebėjo, kad statieji kelei-

8) Iš HOMESTEAD, komite
to surinktų aukų gavau Čekį
ant 21,200 auks. —6-VI-21.
Šitam rinkime darbavos Gerb.
kun. Čepanonis ir komiteto
nariai: J . Gudzinas v Pr. Monkelis, Ben. Matukonis,, Alek.
Švedkauskas, M. Vaikšnora, J.
Kaselionis, Pr. Monkelis ir
Leonas Brindzas^
9) Iš J E R S E Y CITY g. ku
nigas J. Krasnickas 5,000 a.
Gauti 5-IX-21.X
10) Rozalija Vencevičienė
500 auks. Gauta 10-VI-21.
Viso labo aukų gauta 47,082
auksinai.
/
Vsiems gerbiamiems aukokusMr kitus dokumentus aukų
reikalais gautus sudėjome pa
rapijos archivan brangiai at-

/*

AR

AUKSINA!??
Nevienas laužo sau galvą, kaip čia geriau butų' siųsti pinigai į
Lietuvą ir kaip pačiam važiuojant geriau jie nusivežti su savim —
AR AUKSINAIS, AR DOLERIAIS.
Žinant, kad vokiečių markė pakils, gerai butų dabar* prisipirkti
' daug markių, nes jos yra pigios.
Bet žinant, kad markė da labjau kris žemyn, tai tuomet beabėjo
butų geriau doleriais siųsti pinigai į Lietuvį ir pačiam važiuojant vežtis dolerais, nes tai y r a pinigai pastovus, jų vertė nemažės.

f

#

**

,
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KAIP GI ISTIKRŲJŲ BUS SU VOKIEČIŲ PINIGAIS?- ,
'

Turbūt viens to nežino tikrai. Apie tai galima tiktai SPĖLIOTI.
0 kur yra spėliojimas, ten yra rizika.
Todėl daugelis lietuvių dabar gabena pinigus į Lietuvą doleriais,
o kiti vėl pasirenka dvejopą būdą.: padalina savo pinigus j dvi dalį
ir vieną dalį persiunčia auksinais, o antrą dalį doleriais.

I

Jie taip sau galvoja: jeigu pralaimėsiu su auksinais tai bent lai
mėsiu su doleriais.
<
*

'

PER "DRAUGĄ" GALIMA SIŲSTI PINIGAI KAIP NORINT —AUKSINAIS IR DO
LERIAIS IR LIETUVOJE ŪKIO BANKAS IŠMOKA KAIP KAS NORI ARBA DOLE
HAIS ARBA AUKSINAIS.
DRAUGO PINIGŲ^SIUNTIMO SKYRIUJE GALIMA TAIP-PAT NUSIPIRKTI DRAFTŲ DEL VOKIŠKŲ MARKIŲ IR TUOS DRAFTUS IŠSIMAINYTI VAŽIUOJANT Į LIE
TUVĄ, BERLYNE ARBA KAUNE.

t

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius
2334 S. Oakhy Avę.,
Chicago, Iii
Telefonas: Roosevelt 7791
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BLAIVYBES DIRVA.
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KELIOS TIESOS APIE
GlkTYBĘ.
—

Girtybė y r a vargo motina.

Girtybė naikina turtus. Gir
tuoklis nors tratų ir turtingas
jis netruks juos pragerti, o
jei neturi, tai jis niekados jų
neturės. Nes ypač šiais lai
kais, svaigalai taip y^ra bran
gus, kad norėdamas išsigerti
rur daug pinige praleisti. O
išsigėręs kiek bereikalo išmė
to arba jam kas nors iš ki
šenės išima.
Todėl girtybė
kaip šluota šluoja žmogaus
turtus. Pats girtuoklis nepa
junta kur jo turtas dingsta.
Nevienas, anot tos dainos,
t.
netekęs savo pleciaus meet-

Kiek jis ten aibių bei žalos
pridirba. Jis darbo neatlieka,
kiti didelius nuostolius turi
panešti. Kad nori geriau per
sitikrinti skaityk ' '{Tautoj''
iš Kauno išeinančio laikraš
č i o straipsnį tilpusį n u m e 
ryje 41-e, 1920 metų, apie ku
rį ir gerb. kun. P. Saurūsaitis
rašo pridėdams dar prie So
domos ir Gomoros. ,Tai Lie
tuvos valdžioj girtuoklio vir
šininko darbas. Nebereikalo
Suvienytose Valstijose atsa-

klausime drąsiai ištarti savo
nuomonę, nes Su jo amatu yra sujungta liūdna dieną į
dieną baisiausių ir nelaimin
giausių, ligų gydymo pareiga,
ir dar tokių ligų, kuriomis ki
tų priežasčių negalima rastf,
kaip tik gėrimą."
Dr. \VilHam Guli, vienas iš
žymiausių Anglijoj gydytojų
sako: "Yra' tai paprasčiau
sias anghj Visuomenės apsirei
škimas, kad žmonės pasidaro
sau daug blogo alkoholio gė
rimu, nebūdami patys girtuo
kliais,
Tai daroma begalo pamažėliu, sunku ir pastebėti. Pap^ v y J ^, i f a l k o h o _
rastų ^

kantesnį
darbą
duodamas
darbdavys Mausią ar vartoji
svaigalus.
Tikrai tarius kasgi besurokuos materialį blėdį paeinantį
iš vartojimo svaigalų. Seno
vės išminčius teisingai pasakė
jogei girtybė yra neturto ir
viso vargo motina..
Knygų
tomai prirašyti šioje temoje.
Tegul todėl tie baisumai, ap
verktinos girtybės pasekmės,
paskatina nevieną girtuoklį
prie išsižadėjimo svaigalų ant

lio vartojimu, daromas savo
sveikatai didelis nuostolis, net
ir tuomet, kuomet jis varto
jamas labai atsargiai. Tai su
kelia kūno narvelių (cells)
mažėjimą, naikina sveikatą ir
na nei nuo žydo pečiaus."
protą.
Abejoju, ar žinau
Ne vienas geriantis darbi
svarbesnę ligų priežastį, kaip
ninkas nepralobo. Senai, se
alkoholis, jau nebesakant apie
nai jau išminčiaus pasakyta.
tai-, kad del jo daromos viso
Darbininkas uždirbdamas vi
kios piktadarystės. Mano nuo
dutinę užmokestį galėtų susi
mone butų labai gerai, jei at
dėti atostogai ar bedarbei.
sirastų žmonių, kurie važinėtų
Bet jei jis geria, ir gerą algą
visur skaitydami viduriniam
uždirbdamas nesusitaupįs nie visados. Stok žmogau prie ir augštajam luomui lekcijas,
ko. Daugelis girtuoklių ką blaivybės, o netrukęs geriau apie kasdieninio alkoholio var
dieną uždarbiauja, vakare pra pradėsi gyventi. Tavo vaike tojimo kenksmingumą.,,,
laidokauja. O nekartą su vie liai, tavo moteris tau dėkuos
Dr. Thomsonas, belgų uni
nu vakarų praleidžia kelių die ir tu jiems ašaras nušluostysi.
versiteto ligoninės chirurgas,
nų ar mėnesio uždarbį. Nete O jei esi nevedęs, tai galėsi
į Kanteburio vyskupą rašo:
kęs pinigų, netekęs darbo pa susidėti sau turto ir busi visų
"Jau senai buvau įsitikrinęs,
sijunta dideliame varge esąs. gerbiamas. O girtuokli, kada
kad mūsų krašte nėra dides
Nieks girtuoklį nenori nei su mesi gėręs?
nės nelaimės kūnui ir dūšiai,
šelpti, nei priglausti. Tikrai
K. P. J.
kaip alkoholio vartojimas. Aš
girtybė yra neturto ir vargo
(T. B.)
čia kalbu ne apie tokį alkoho
motina.
lio vartojimą, kuris veda į
Didelę blėdį girtybė daro GYRTYBĖ NETIK PRARIJA girtybę. (Tokis jau visiems
pavieniui žmogui. Bet dides
TURTUS, BET IR NAI
žinoma neša visų didžiausią
nę blėdį išvysime jei dirstel
KINA SVEIKATA
blėdį). Ne! Apie paprastą
sime kiek ji plačiaį visuome
vartojimą, apie gėrimą su
nei yra kenksminga. Girtuo
Šv. Cirilius Aleksandrietis saiku, kurs kenkia tanui ir
klių šeimynos yra apleistos, sako: "Kaip blaivybė yra vi
mažina proto jėgas„ lig lokio
biednos. Jų vaikeliai pusba* sų dorybių motina, taipat vi
laipsnio, apie kurį labai ma
šiai, pusvalgiai. Jie jau iš sų nedorybių motina yra giržas žmonių skaičius turi su
mažens prathiaml prie blogo tuoklybfė.,, Iš girtybės paeina
pratimo. Neabejoju, kad la
gyvenimo. Jie iš jaunų me daugelis visokių ligų. Dr. Bibai didelis ligų nuošimtis su
tų įpranta vogti, keikti, pik ehardson'as sako: Jeigu kal
kuriomis teko susidurti ir ku
tažodžiauti. Kaip Amerikoje bama apie ligas, kurių prie
rias kiekvienas gydytojas tu
girtuoklių tėvų vaikai tampa žastis yra tas skystimas, var
ri gydyti, kįla nuo paprasto
"bomais," valkatomis. O. kiek tojamas didelės pasaulio civi
kasdieninio vartojimo kurių
ašarų mato girtuoklio mote lizuotų žmonių daugybės atsi
nors fermentuotų alkoholio
ris. Kiek ji prikenčia, tai tik gerti kaip ir vanduo, tai ga
gėrimų po truputį." Todėl ne
vienas Dievas težino.
li pasirodyti, kad pajuokiama vien sveikatą naikina didelis
.. Toliaus, vėl jei viešą visuo- civilizacija. O tečiaus kiekgirtuokliavimas — tą visi
menės vietą užima girtuoklis, vieno gydytojo pareiga tame
greit pastebi, bet ir mažas gė
rimas. Juk ir lašas po lašo
vandens puldamas ant uolos,
duobę pramuša. Iš visokio at
žvilgio girtybė sveikatą naiki
na. Girtybė yra tikrai moti
na visų nedorybių.

r
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DRAUGAS
kitiems padėsime įgyti laimę.
sergėgimės, kad kartais mūsų
širdys nebūtų,
apsunkintos
apsirijimu ir girtuoklybe.
Blaivas.

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj

. t.

ATSIŠAUKIMAS Į MO
TINAS.
Brangios Sesutė* BlaivininPlt«L OUaSN KONC8RTINA
kės, štai jau baigiasi 1921
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
rnetai ir jau\ artinasi laikas
Husų krautuvė—viena iš didžiausių Ghicagoje
daryti metinę sąskaitą viso
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip neganu
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
darbo. Todėl mums Feikėttf
tios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, limbi
pagalvoti, kiek mes pasidarba
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
vome šiais metais blaivybės
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų ifidirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokiųtikreikia. Dir
labui. Gražus ir prakilnus y••-:-£_
bame visokius ženklas draugystėms, taisome laikrodžius ii
ra žodis blaivybė, bet maža
r- '*
muzikališkus instrumentus atsakančiai
t:
žmonių dalelė tuomi prakilnu
mu tesirūpina. Štai ir iš miusų pačių, daugelis ikišiol per4632 So. ASHLAND AVE.,
CH1CAG0, ILL.
niažai tesupratome blaivybės
Telefonas: DROVER 7309
reikalus, ar nenorėjome jų
suprasti. . Gal tik del šios
priežasties šiandie blaivinin keliai bus mums dėkingi. To
kų organizacija žymiai suma dėl ir turime vaikelių padoriu
žėjo. Bet mums nereikėjų išauginimu rūpintis, kad nesu
perdaug nusiminti ir rankas lauktume gėdos nuo savo vai
kų.
nuleisti.
Turime gražaus laiko, tad
Dar mums nėra pervėlu ati
r
taisyti iWo klaidas. ,Tad ir naujais pasirįžimais ruoškiTIESUOTAS
stokime į darbai
mės pasitikti Naujus 1922
AGENTAS VISŲ
Mes matome kokią rolę lo- metu* Su didesniu uolumu
šia namuose daromi svaigalai, pasidarbuokime blaivybės laPrieš šitą darbą mes turime Dm#
V
kovoti. I r šitas apsireiški Auklėdamos jaunąją kartą
mas labiausia mumis skatina blaivybės* dvasioje, kartu pa
idant stengtumės kuodaugiau- dėsime ir muąų brangiai Tė
Agentūra Uždėta
sia prikalbinti
šeimininkių vynei, Lietuvai atsikelti iš al
1910 M.
prie blaivininkų organizacijos, koholio vergijos.
Nes blaivi šeimininkė nesutiks
Blaivininke.
savo namuose tuos kenksmin
gus syvus dirbti.
PELĖS IR ALKOHOLIS.
Ir IS LIETUVOS parduodu per Rotterdama, Antverpeną,, Hambur
ge,
Biemena, Klaipėda, Karaliaučius, Eitkūnus, ir Liepojų ant ge
Yra kitas dar svarbesnis
riausių ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalauju visiems keliaujan
tiems \ LIETUVA, Pinigų siuntimas ir mainymas pagal dieninį ktrrdarbas, kuris irgi mums rei- Nepersenai viename Kauno
są. ISvažuojant J Lietuva mainyti pinigus nė priverčiame Atvakia atlikti, tai yra prižiurėji Liaudies Namų kambarėlyje
žuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties ir bagažius pristatau
ant
laivo.
mas visos šeimynos blaivy apsinakvojo tūlas alkoholio
Su visomis informacijomis kieipkites ypatiškai arba per laišką
bės žvilgsniu. Labai svarbu, mylėtojas. Vakare jis parsipas sena ir užtikrinta agentąVisuotina užsitikėjlma įgijau teisingumu ir mano geru- patarnavi
kad netik mes pačios būtume | ne gė nusipirkęs iš smuklės de
mu, užganėdijau dauguma, užganėdinsiu ir jus.
blaivios, bet kad ir visa šeimy gtinės butelį įr ėmė gerti. Be
na, ypatingai-gi kad jaunuo geriant butely s ^iškrito is ran
menė neragautų svaigalų.
kų ant aslos ir pasipylė deg
New York. N. Y.
179 East 3 rd Street
Dažnai girdime motinų nu tinė.' Apgailėdamas, kad ne
siskundimus, 'dėlei vaikų ne visa degtinė pakliuvo jam į

Steponas P. Kazlawski

GRIGAS
KUNAŠAUSKAS

GARLAIVINIU
UNIJŲ

i

LAIVAKORTES \ LIETUVA

G.

paklusnumo, bet dėlei to ne gerklę, nabagas užmigo. Nak
galime mes, motinos nustoti ties tylai esant pradėjo pelės
šeimininkauti.
perspėjusios bei mokinusios po kambarį

savo vaikus. Mes čia ture- Pribėgusios prie degtinės ant
tume prisiminti savo jaunas aslos jos ėmė tuoj ragauti ir...
Ant rytojaus
dienas: gal nekartą ir mes ga nusinuodijo.
na skaudžiai įžeidėm motinos viešbučio šeimininkė, atėjusi į
Širdį, ar tai pasipriešindamos kambarį ir atrado tris peles
perspėjimams, ar tai mahyda negyvas ties išlieta degtine,
mos, kad ne reikalingai mums nurodė alkoholio mylėtojui
mokina. Šiandien, mes esame kad alkoholis — N U O D A I,
dėkingos savo tėveliams užnuo kurių ne tik pelės, bet ir
gerus pamokinimus.
Taigi žmonės žųsta.
ateis laikai, kad ir mūsų vai.-,-,-,-.
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DIRBTUVE

Vėliavų, Karūnų, Šaipu ženkle
lių ir kitokių draugystėm reika
lingų dalykų.
JL f POŽĖLA
1908 W. Division Str.
Chicago. =
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Ar Jus Kankina Pleiskanos ?
N A U D O K I T E Pi
Ar Jums Galvos Oda"* ->
NAUDOKITE g i
Ar J I H H Plaukai*5U*lm?

NAUDOKITE PtįffteS

s

•

.

NAUDOKITE

Įįjufftes

Užlaikymui galvos odos sveikai n* svariai

NAUDOKITE Jjfįffti

DRAUOIJU

ATYDAli

V61iav

T^11*Vl"Hl\70
V ' Kokarda, visokių Ženklelių, Guzikučių, AntJL/J.I U U U. V C spaudu ir kitokių Draugystėms reikalingu dalyku.
Reikalaudami Katalogo ar Sampalfc pažymėkite ir jusu dr-tes vardą.

STRUPAS CO., 9 0 - 9 2 f+rry

S t . Newark, N. J.

Ruffie* galima, gauti visose aptiekos© po 65*. boaka, arba tiesiog
id ifidirbeju per pažtą už 7oc. bonką.
F. A D . R I C H T E R A Č O .
& 35tH St.
R T.

X

NEABEJOK!

BET NUSIPIRK
COLUMBIA GROFONOLA
TURI GERIAUSI TONA IR STIPRI

Terpentinas
Panaikina Skausmą!

Ar dar reikia daugiau ir
Naujas Terpentino išradimas suteiks urna palengvi
aiškesnių priparodymų, kaip
nimą nuo skaudamos gerkfes, krupo, slogų, išsisukimų
girtybė yra pavojinga. Maty
ir Rumatizmo.
rfia
•
dami tas gydytojų išvadas,
iv*
•
n
i
matydami aplink save žmones Terpentinas panaikina skauslna bronchitis, pjeuray. rumathsma, lumbasro, katarą ir neuralgiją. Jis **m mirštant iš girtybės, o Mek{TV O JAUS!! Skausmą tu ojaus veja gelbsti nuo galvos skaudėjimo, kojų,
lauk. Taip kaip ranka atima skaus
susideginimu, išsisukimų ir kitų skau
nelaimių
apturi
girtuokliai,
:
m*.
1112 VVest 35-th Street
Prašalina krupą — skaudės
v
.
! kasdien • laikraščiuose skaito Naujas iSradimas Turpo turi savije dėjimų.
j l m ^ gerklėje.
Chicago.
me, argi mes ilgiau gersime t f visus Terpentino gydančius vaistus.
Prašalinkite šaltį tuojaus su Turpo
A State Bank
A Clearing House Bank. 1 Meskime gėrę visi. Bukime Turpo nedegina nedažo nei pūslių ne — Turpentine Ointment kuris turi
daro ant trinamos vietos. Turpo nėra savije Mentnol ir Camphor. Turpo
blaivais,
pagerės
mušu;
gyve
TURTAS VIRŠ ŠEŠIŲ MILIONŲ DOLERIŲ ~ •
30c. ir 60c už puodeli.
nimas, prailgės gyveiiimo die
Pamėgink Turpo prieS tinant gul
Tke Glessner Company
nos, busimo laimingi patys ir ti Ii vakarą. Turpo greitai prašalina
Findlay, OnJo.

visokio styliaus, numažintos prekės

(

$30.00 iM $175.00
Jei nori linksmai šventės praleisti nu
sipirk šiuos rekordus.
E—7256

Central Manufacturing
S
Distnct Bank

E—3625

Gul Šiandiena
Sveikas Jėzau mažiausias
j Miškas ūžia
{ Sudiev Lietuva

E—4415

Piemenėlis
Pavasarlj

E—3797

Jau kad aš augau
614 nedelėlę

E—4475

Girtuokliams
Metavonė

E-7026

Pasakos ir stebuklai
Plauke žąselė per Nemunėli

Korių Miego Saldaus miego
K—42"57 j Du ubagu ubagėlis.

•

••••••••••••••••••••••••••••S

m

Ar Jų* Norita Apsau^oTrJuo*? į
N A U D O K I T E Pu/fiCS
* į
Uflaikymui savo plaukų grasiais ir tankiais *

S

Sulyg Dr. Marambat, Pary
žiaus Akademijos
profesoB riaus išvadtj:
Iš kiekvieno
šimto valkatų — bomų, be
i reikalo elgetauja 79 girtuok
Lietuvoj yra tavo giminės kurios gali pradžiuginti, j liai Iš vieno šimto vagių, ap
gavikų yra 71 girtuoklis. Iš
Pasiųsk jiems pinigų Kalėdoms per šią banką. Grei
šimto piktadarių jaunuolių nečiausia nueina už žemiausia kaina. Mes garantuojame ta
, | pilnamečių randasi 64 girtuo
pristatymą.
Hkliai. Iš šimto ant nekaltybės
2 j užpuolančių yra 53 girtuok•«•»»'
| liai. Iš šimto žmogžudžių yra
Mūsų Kalėdinis Taupymo Kliubas dabar tveriasi
50. girtuoklių. Iš kiekvieno
šimto sergąnčįų du trečdaliu
Kiekvienas narys jusą šeimynos gali jame prigulėti. Nuo
— ligų priežasčių esti gėri
2c. iki $5.00 savaitėj. Prisirašyk šiandien.
mas.

f

H. JDFFpY

4625 South Ashland Avenue

kfiadienis, Gruodžio 7f 1921
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OR. A. K. RUTKAUSKAI

OR. G. M. GLASER *

KURSAS MARKIŲ
(AUKSIN))) ŠIANDIEN

P r a k t i k u o j a S t Sietai
Ofisas S 1 4 t S o . Morgan S t
K e r t ė SSnd 6t.,
Chicago, DL
SPECIALISTAS
Moterlakų, V y r i š k ą Ir c h r o n i š k u

GYDYTOJAS Iv CHIRURGAS
444S South We*tern Ave.
Telefonas Lafavetta 4144
Valandos: »-ll rytai*. 1-1 po]
[pietų Ir 7-8 vakarais. Nedėldte
įiais tiktai po pietų 1 lkl i ••'

PRAKALBOS. — PARiMĖ L. L. PASKOLOS DARBAS.
K
TAUTININKAI >>
LIET. KAT. UNIV. —
REZOLIUCIJOS.
W66tVitte, IU. — L. L. Pas
D,. M. T. STRIK0L1S į iL_JL_ • — » •
Waterbnry, Conn. — Lap- kolos bonų pardavinėjimas ne
[Lietuvis Gydytojas ir C h i r u r g a s *
krieio 20 d. musų koloniją Ap kaip eina. ^Turime dvi stoti:
P E O P L E S TEATRO NAME
P i 6 I i W. 47th S t
T a t Boul. 1 6 0 1
lankė nepaprastas svečias, kiy vien$ katalikų, kit% tautinin
I V A L A N D O S : nuo 6 iki 8 vakarė. Į
G Y D Y T O J A S LR C H I R U R G A S
| N e d ė l i o m i s n u o 10 iki 12 ryta •
tik iš Lietuvos atvažiavęs kun. kų. Katalikai 'bonų išpirko
I B e s . 3 9 1 4 W c s t 43rd Street
4631 S o . A s h l a n d A v a .
. N u o ryta iki pietų.
Garmus. Gerb. svečias per su už $700, o tautininkai žada
TeL Y a r d s 0 9 4
T e l e f o n a s M c K i n l e y 268
OFISO V A L . :
mą, bažnyčioje pasakė labai Vileišiui varpą, paskambinti,
8 iki 10 r. ryto. 1 lkl 2 ir t
• r.
gražų pamokslą ir paprašė žmo kai jis sugryš Amerikon.
TeL N a k t i m i s ir nedėUoj p o pietų
nių, kad vakare skaitlingai
Musų kolonijai kvota Išs
Oakland 1294
TeL B l v d . 7042
n
atsilankytų į salę, nes turįs pa kirta $1,000. Katalikai savo
pasakoti daug svarbių iš Lie dalį su kaupu išpildė. Tauti
LIETUVIS
DKNTISTAS
ninkai nesirūpina. Jie laukia
Dr. L L M A K A R A S tuvos dalykų.
4712 SO. A S H L A N D A V E N U E
Lietuvis
Gydytojas
ir
Chirurgas
A R T I 4 7 - t o s Gatvės.
iki komunistai pirks. Varg
Ofisas 10900 S. Michigan Ave.
Dainos.
V a l a n a o s : n u o 9 ryto Iki 9 vak.Į
VaL 10—12 ryte; 2—4 po pietų.
šai tie tautininkai. Jie turi
ĮSeredomis n u o 4 iki 9 vakare.)
6:30-r—8:80 vai. vakare.
Prisiartinus gi vakarui žmo savo tautišką bambiznyčią, bet
Restdencija: 10538 Perry Ave.
TeL Pullman 24Ž ir Pull. 849
nių prisirinko pilnutėlė salė prie iautos darbo tokie spar
liV4
M
ir nekantriai laukė prakal tus, lyg meška — padvėsusi.
DR. P. ŠIMAITIS
MUilIlIlIUIIIIIIilIlIlilUIHIIIIIilIlIlIlIlIta
NAPRAPATH
bant gerb. svečio. Visų pir-J Q jie~ giriasi fa savo vardu
[Gydau B e V a i s t ą ir B e O p e r a c i j o j
Telefonas Van Burea 994
miausiai Šv. Juozapo parap. "tautininkai". Geriau pritiktų
10787 S. M i c h i g a n a v e .
R e a 1129 Independenc* Btvd.
N u o 8 Iki 12 vai. ryte.
j choras, po vadovyste gerb. jiems vadintis trockininkais.
1418 W . 45 Str.
Chlci
(Prie Western Avenue)
vargonininko Vismino p a g i e - J T o k i ų tautininkų musų tauta
N u o 2 iki 7 vakare.
dumtus Gydytoja* rt Chirurgą*
dojo Lietuvos himną ir padai nenon. j
4pecUaltstaa Moteriškų, Vyriikų
navo "Ant tėvelio dvaro''.
Vaikų tr visų chroniškų Ugų
Ex-tautininkas.
i
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto
Iki S po pietų, nu© 5 iki 7 vak.
l
Nedėliomis nuo 10 iki 2 po pietų.
Telefonas Yards t«7

i

DR, MAURICE KAHN

i

' f . ^ ^ a ^ ^ J b f c . , ^ - a^—•— — »»,.<• i, —n I I I ^ ,|

Dr. C. Z. Vezelis

DR. A. A. ROTK,

Telefonas

Boulevard

9199

DR. C. KASPUTIS
DEHTISTAS
SSS1 So. H a l s t e d Ss.
3Valandos:
9—12 A.M.
1
1—5; 7—8 P. M.

o
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V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

DR, S. NAIKUS

Ofisas Didmiesty j :

LIETUVIS
G Y D Y T O J A S ir C H I R U R G A S
Ofisas ir v y v e n i m o v i e t a :
3 2 5 2 S o u t h H a l s t e d Street
A n t viršaus Univer. Stato B a n k
V a l a n d o s : n u o 1 0 — 1 2 ryte; nuo
2—4 p o p i e t ų ; n u o 7—9 vak.
Nedėltomis nuo 10—9
T e l e f o n a s Y a r d s 2544

29 South La Salto t a r t *
Kambaris 224
T e l e f o n a s Central 6 S 90

Vakarais, 812 W. 33rd I t
Telefonas:

Yards

4481

=

į D R. CHARLES SEG AL J
1 Perkėlė savo ofisą po numeriui
į 4729 SO. ASHLAND AVENUE |

SPECIJALISTAS
DUovų, Moterų ir Vyrų Ligų
•Vai.: ryte nuo 10—12; nuo 2
vakare
• p o pietų; nuo 7—8:80 vakJ

Lr "'

Telefonas Dreacl 2880a

DR. M. STAPUU0NIS
NAPRAPATH
| GYDAU B E GYDUOLIŲ IR B E
OPERACIJŲ
Ofisų V a l a n d o s :
9247 E m e r a l d A v e n u e
9 Iki 11 ryte ir • iki 10 v a k a r e
T e l e f o n a s B o u l e v a r d OJtT
731 W . 18-th Gatvė
N u o 7 lai 8 v a a a r e .

>i\ Ma Stupn icki j
3107 So. Morfia Street
CHICAGO, LLLDIOI9
Telefonas Yards 6922
(Valandos: — 9 iki 11 « ryto:]
I po pietų lkl I t i k . Modelio-]
mis nuo • lkl I vak vakarai

JR,)

ADVOKATAS
Veda hilas visuose teismuose
Miesto Ofisas:
>7 S. Dearborn St. Roo«a 1940
Telefonas: Central 1774

Musų idėjos priešag nepriva
lo būti neprietelius.
IŠ LATVIŲ LAIKRAŠčrp.

1,000 Markių $6.20
5,000 Markių $31.00
10,000 Markių $60.00

\ ^ RED STAR LINE

V AMERICAN LINE

RUSSIAN-AMERICAN
BUREAU

Valandos Biuro: Kasdiena iki 7-tai
vai. vakaro. Nedėlioinis iki
1-mai vai. po piet.

Lenkų paprastas darbas.

NOI \ K I » I S « S
• Ie,«J l ' s t a ' e , P a x k o l o a ,
l i t K i i r i i i a i ir i . t .

' CHICAGO, ILL.

•' '

TeL Ganai 9119
Valandos: 10 ryto iki S vakare.
Gyvenimas:— 2811 W. •3*41 S4r.
Tel. Prospect l 4 i t . —»»••»••—•»»»9

99P
' <f

TeL Canal 297, Vak. Canal 9112

OR. P. Z. ZALATORIS J
Lietuvis Gydytoju Ir
Chirurgas
1821 South Halstad Street
Valandos: 10 lkl 13 rytas; 1 lktf
p o p i e t ų ; • iki v vakaro

Telefonas PulUaan S5C

Dr. P. P. ZALLYS
LIETUVIS UENfBKtAS
10801 Sootli M i c h i g a n A v e n u e
ROSELAND,
UJL.
V A L A N D O S : 9 r y t o flri • v a k a r e i
T E L . : P U L L M A N S42 l r _ _ t l H

Tel Pcuiuvr.fd 611
Valandos. 9 iki 6 kasdiena.
Vakarais- ' " a j . Kel h vv.ib iki 9 vakare
Nvd iki j p o pietų

MO'ERIMS ir VYRAMS

• •

•

PRAUGĄ.

. mo įsrokavimo,

Gasparas J.

v4466

w«mvorth Ave.,

•

i

KAIP JUSI) AKIS

Dr. 0. VATTUSR, 0. D.
LIETUVIS

AKIŲ

8PBCIALJ8TA8
Palengvins visų aklu
t(Htiptm% kas
yra
pHelastlml skaudė
jimo Kalvos, svaigu
lio, aptemimo, norvotumą, skaudančius
Ir uisIdoKusfus karščiu akių kreivos akys,
•calerakto, iitm.ii-mu: netikras ak'f> indfdnm.
Daroma e g / a i r m s - t^ktrn paro<tan*is n»aklausias klsiilav An'n>aj pi iH'koni tei.-in
gal, toli Ir «lti tn:i:aniHi>p pa«r«li>(^« S*Mįceklte savo rtK^^nm i> va/kus einančius
mokyklon. Va 'H »WK»H <IU<> I V kt 8 v* kare
Nedėllomis nu< H) Iki I vai. po plotų.

Ar esi nervuotas, kenti galvoti
skaudėjimą, ar tamistos akjs
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojau* t u 
ri pirmiausia pasiteirauti m a 
no 16 metų patyrimo,
kuris
suteiks tamistai geriausią p a 
tarnavimą.

JOHN J. SMETANA
1801 So. A s h l a n d Ave., Chicago
k e r t ė 18-tos g a t v ė s ; 2 labos
Kambarys
14-15-16-17
Viršui PLATT'S A p t l e k o s
Tėmykite m a n o parašą.
Valandos: N u o 10 ryto Iki t
ra. Nedėliomls nuo s ryto 11d
12 dien

HALSTED ELECTRIC
SHOP

• ' > •

PLATIKMTB

•

chtcaao, m.

• i ••

'

MARGO L A B O R A T O R I E S .

m*

6YDU0J4S Ir CHIRURGUS

A. Masalskis

M

"i »•'"" '

Ofisai:
(i>do motorig Ir
ISSTVV. MailiHon
vyre visokias H^t. Kmp. Paulina
savo ofi
VaL 10 iki 12
suose ar 111 iki 8 vak.
Koabučlaas
Re* ofisas 3041 Fnllerton
Are. Kam p. Albany Ave.
Vai. 8 <ki 9:80 ryt*
8:80 lkl fe:S0 v a k

•fc^M.

i<

)

DR. J. SHANKS

f JOHN G, MEZLAISKIS

PUTINKITE "DRAUGE"

"

SAXONIA
Sausio 2 1
Cabin $145.00
I U Kl. $103,00
TsJom $5.00
Per CHERBOl'RG SOITHAMPT03T
TilVKRPOOL and OliASOO^T
ALBANIA
Gruodžio 10
COLPMBIA
Gruodžio 10
AQUITAN1A
Gruod. 13
ALGERIA
Gruod. 21
P e r Anglja a r Hamburgą i Danzig
91O0.5O
P e r Liief>oji| $110,00
Taa ?5.00

•.* <

• ' • '

ii'

Į Lietuvą, Lenkija, Ukraina ir
visai Baltiko Valstijas tiesiai
{ Hamburgą

Geriausiu siuntimas pini^ij.
laivakortes, pašportai ir t i

IT
gerb. kalbėtojas daug aiškino
VALENTINE DRESMAK1NO
TEATRAS IR FĖRAI.
COLLEGES*
| apies mokslo svarbą ir kaip
ffl407 W. Madlson, 1850 N . WcUs,
Vakarais: 3251 S. Halsted St.
-A6205 S. H a l s t e d Strcets
Lietuvoje yra stoka mokytų
Telefonas: Boulevard 553.
1ST Mokyklos Suv. Valstijose. ]
Racine. Wis. — Labui Šv.
žmonių. Toliaus aiškino, kaip
Moko Siuvimo, P a t t e r n u kir
timo, D e s i g n l n g bizniui ir naKazimiero
parapijos
lapkr.
lT
svarbus
neatbūtinas yra
imama.
Vietos
duodama
dykai.
20
«d.
buvo
suloštas
veikalas
•Diplomai. Mokslas lengvais atreikalas lietuviams Lietuvoje
•mokėjimais. Klesos dienomis ir
J. P. WA1TCHES
"Rytų
Pilis".
Vaidinimas
nu
|vakarais.
Reikalaukit
knygelės. \ 1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
turėti katalikišką universitetą.
Lavvycr
Trtafeana Drover 9SM.
sisekė labai gerai, publikos bu Tol. Seeley S A1643
LIETUVIS ADVOKATAS
Tam
tikslui
aukų
surinko
R A P A T E K , pirm.
Dlen.: R. 511-127 N . D e a r b o r n St.
vo pilna svetainė net vietos
TeL D e a r b o r n 10 94
$325.00.
'» » ^ » » » » » » ^ * » » ^ » j
V a k a r a i s : 10736 S. W a b a s h A v e .
stokavo.
Nors musų kolonijoje darbai
Reeeland
Tel. P u l l m a n 9377
Užsibaigus programai, bu
silpnai eina, bet tam šventam
vo šokiai ir paskui prasidėjo
darbui visgi žmonės nesigailėTel. Randolph 2818
fėrai, kurie traukėsi per tris
jo savo sunkiai uždirbtų cen- ,
3249 So. Halsted Str.
A. A S L A K I S
dienas, fėrų pasekmės buvo
tų.
ADVOKATAS
Tel. Boulevard 7386
neblogos. Kiek pejno davė ti
Ofisas vtdumlestyje
ASSOCIATION
BLDG.
Dainelės meliodijos.
Ar tavo šviesos geram
krai dar nežinoma.
19 South L a Salle Street
N e d u o k kietėma v i d u r i a m s užnuoR o o m 1303
stovi j ? Vedame elektra į na
. J. 3. K.
dinti tavo kraują ir
Ltiike aukų rinkimo choras
Valandos: 9 ryto iki B p o pietų
atimti energija. Jeigu
' N a m u Tel. H y d e P a r k 3395
mus, ir taisome. Turime lamvėl sudainavo keletą gražių,
tavo
kepenys
pu ir kitus elektros dalykus;
ir vi
žavėjančįų lietuviškų dainelių BOLŠEVIKŲ ŠEIMYNOJ. nesveikos
duriai nedirba
gerai
pamė
kas žmonėms pridavė daugiau
gink
"Carter's
Telefonas Canal 5395
Pittsburgh, Pa. — Laike di Little
upo ir sulaikė nuo išsiskirsty
Liver
IIHIlIlIHIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlilIlIlilIlIlIlHIs
PiHs"
o
p
ama
džiojo
karo
vienas
vaikinas
iš
•
P h o n e Scclcy 7489
B
mo. Nes gražios dainelės raetysi kad tau pagelbės. Jeigu neturi
1. M. FEINBERG i
liodija kiekvieno žmogaus jau eidamas kariuomenėn savo šei apetito, g a i v a skauda, akyse m a r g - f£ G y dDR.
o .spccijaliaJ visokias vyrų i r S
Generalis Kontraktorius, staty
mininkei užrašė $1,000 su i š l y - J £ l ^ r S ^ T ^ Z ** Ma"
m o t e r ų lytiškas ligas.
smus
pagauna
ir
tartum
suža
tojas ir senų namų taisytojas.
£ 2 4 0 1 We*tt Madison St., k a m p a s S
m
•
5
Weetern Ave., Chicago.
+rm
2333 8. Oakley Ave., Chicago vi jį. Žmogus nors ant trum ga, jei<gu sugryštų gyvas iš
£ Valandos: 2—4 p o piet. 7—9 v . S
pos valandėlės užmiršti savo kariuomenės, tai turės jam su
=.ffiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiifiiiiiiiiii:iiiiitiiiinii
Arti 23-čio Plaoe.
ĄJTT PARDAVIMO
3S
vargus, ir nuliūdimus. Rodos gražinti.
Grocarne
ir
saldainių
krautuve
ge
—>»P
Po karui tas vaikinas sugry- roj vietoj, parsiduoda pigiai. Atsi
pakyli kur tai aukščiau žemės
FR. W A T E K A I T 1 S
ilIlUIIUIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIUIlIlIlHIIIIIIIIIU. vargų ir gėrėsi vien tik grože... žo. Prašė tos šeimynos atiduo šaukite.
L A I K R O D I N I N K A S
3302 W. 38-ih Placc
f
& D. LACHAWICZ I Tai dainelės galybė f
ti jam t$ tukfitantį dolerių. To
^ T a i s a u ir užlaikau jvalrių auksinių
LIETUVIS GRABORIŪS
2
daigt^ krautuve.
ji bolševikų šeimyna neduoda,
Patarnauja laidotuvėse kuopi-1
•
Sąžiningai
patarnauju.
de
geriausia. Reikale meldžiu atsišau-s
P o VISU d a i n ų ir k a l b ų v ė l
bet dar jam primetinėjo,kad su A R SKOLINGAS KAS T A U PINT- S Į M t So. Halhtcd St.,
Chicago.įj
Skti, o mano darbu busite užga-S i
.
'.
v
,
-•nėdinu.
: visiems sugiedoius * Lietuva moteriške turėjęs artimus san- g ų ? Negali jų Iškolektuoti ? Pavelyk « F¥e BS31T»TO3^W5fc ?*»r8,&ff8
J
52114 W. fSrd PL
Chicago, m . I
.
m
padaryti. Mes teippat per
tykius ir užtai jai tuos pini kmaummes tą
|
Telefonas Canai 2i»9
S Tėvyne
musų,
Tu
didvyrui
žej
u
d
gements.
išsiskirstė namon.
R E I K A L I N G I V Y R A I MOKINTIS
gus užrašė.
N o r t h American Invcstigating &
ifiitiinHmiiiitmiiiiiiiiiiiiitiiiimifiimiii
.,, .v . , . .
B A R Z D A S K U T Y S T E S AMATO.
P r o t e e t i v e Co.
Rezoliucijos.
A
m a t a s kuris nepaliečiamas strei
Kitą rytą 6 vai. tas vaiki- Itoom 619 — 117 N . D e a r b o r n Str.
^Telefonas Bomlevard 4130
k ą . Geras uždarbis per visus metus.
Ta vakarų dar buvo išneš- nas nuėjęs pas tų šeimynų vėl
Darbai l i a u k i s . Dienines ir vakarinei
kliasos. Rašykite ar atsišaukite.
tos dvi rezoliucįji: Viena pro- prašo savo pinigų. Pradėjo N U O ASTHStOS P A L E N G V I N I M A S
M O L B R B A R B E R COLLEGE
D Y K A I D E L IŠMĖGINIMO.
Graborius
106 S. W e l l s Str.
Chicage
testo rezoliucija prieš lenkų nmšties. Biauriai apsikulė. ViP o ilgų bandymų, Chicago laboPatarnauju lai-,
Į
Vilniuje
barbarišką,
pasielgi-Į
si
trys
buvo
suareštuoti.
Tų
ratorija^isr^do
vaistį nuo Asthmo'a a c
dotuvėse,
vesYra tai m a ž o s pigulkėlės, kurio* ne
REIKA1ANGI V Y R A I .
tynose'ir kituo" \ \lu* s u lietuvių gimnazijos mo-j Šeimyną kas nors išbondsavo, kenksmingos, o rezultatai yra už Pardavinėti 8 nuošimčio Collateral
Ši firma sutinka pasiųsti First Mortgage^ N o t ė s ir 6 n u o š i m č i o
^jcaJodsel | kiniais ir antra reikalaujanti bet tas vaikinas tebetupi ka- tikrinti.
se
$1.00 dėžutę D Y K A I , ant par-eikala- P i r m o Mortg-ag-e - A u k s i n i u s B o n d s
K a i n o s prieina
Amerikos pripažinti Lietuvą Į Įėjime. Yra kalbama, kad ^is v i m 6 tam, kuris fauo A s t h m o s kenčid. ant lengvų išmokesčių. š į proposncija
mos.
i K u o m e t matysi, kad gelbsi tau, t u o - yra taip lengvą kad kiekvienas žmo
7 Anburn Ave. Cfliicago. de jure.
> V e d ę s IT JO Š e i m y n a e s a n t i L i e - m e t galėsi nusipirkti, jeigu ne. tai gus gali užsidirbti nuo $500 iki $1,000
nemdkėsi
nei vieno cento. N i e k o į menes]. Atsišaukite ypatiškai pan/e%CC*l:C€€€€€<:€C€€»Ž€€sŽ€tž€€€jl
Taškaa. .'tuvoj.
lengvesnio negali
būti.
Kreipkitės deliais, utarninkais ir ketvergais nuo
2 iki "4 po pietų nuo 5 iki 8 vakarais.
I Reikia atsargumo ir geres- šiuo adresu:

Greitai
Pergali
Negru muliavimą

••*•"

DIDŽIAUSI, G R E I Č I A I 8 1 P d b A t L i
LAIVAI, SAUNCS A P S I E J I M A S
SO K E L E I V I A I S .
Ten yra vietinis a g e n t a s Jusu m i e e U
<
ar netoli jo.

FABIONAS ir MICKIEVICZ, Ved.

PRAKALBOS PASKOLOS
REIKALAIS.

MOKYKLA

M i n n c k a h d a ) H a m b u r g (Gruod. I I
Mongolia) •
Sausio 12
Tiktai tiesiai \ Piliau
LNTERNATIONAL MEJRCHANTILB
MARINĖ! CO..
116 laivų — 1.250,000 tonų,
Chicago: F . O. Brown, West F a s a
Agent, 14 North Dearborn SL,

160 N. Wells Street,

Pirmoji prakalbos dalis.

Letgalijos lenkai padirbo
Paskui sekė kun. Garmaus
Lenkijos žemlapį. Jame visą
kalba. G erb.« kalbėtojas aiškiai
Letgaliją priskyrė prie Lenlrinupiešė visa Lietuvos kariuoAurora, IU. — L*pkr. 20 d. jos, ir pradėjo jį vartoti savo
j menės organizuotės pradžią ir L. L. Paskolos stotis surengė jnokyklose, Latviai tą patėmyj jos pirmutinius karo, apsigy prakaJbas. Kalbėjo S. Valan- JS suareštavo mokytojus,
nimo nuo įvairių užpuolikų,
causkas ir J. A. Mickeliunas, Į
K.
.
I
žygius. Mat, gerb. kalbėtojas
chieagiečiai. Jie nurodė Lietu
yra buvęs pirmutinio Lietuvos
AMERIKOS LIETUVIU
vos dabartinę padėtį ir jos rei
kariuomenės pulko kapelijonu.
kalus.
Todėl yra labai daug patyręs
Prakalbos žmonėms patiko.
M o k i n a m a : a n g l i š k o s Ir lietu v i l k c*
įvairių karo lauke įvykių, juo
Paskui parduota keletą L. L. kalbų, aritmetikos, knygvedrstėe, st*~
nogTafljoa tirpewritinf, pirklybos tel
kingų ir liūdnų. Kalbėtojo
Pask. bonų. Taipgi rinko au sių, Suv. Valst. istorijos, abelnoe isto
kalba matyt žmonėms labai
geografijos, politikinės e o k n o
kas Liet Gynimo komitetui. rijos,
mljos, pilietystės, dailiarasyst< s s.
patiko, nes tai liudijo jų rim
Aukojo šie po $1.00: Ant. Že Mokinimo valandos: nuo 0 ryto ik
tas užsilaikymas.
po piety: vakarais nuo »
konis, F. Zoborąs ir Pet. Jesas. 4ikivalandos
10 vai.
Smulkių aukų sumetė $3.00.
Antroji kalbos dalis.
3106 S. Halsted S t , Chicago
K. K.
Antroje dalyje savo kalbos

Išplaukia k a s savaite
Pler tš-92
N o r t h River, N e w T o r a
N e w Yorko e H a m b u r g
Finland G m o d . 8 1 , Samland Sausio 14
S a m l a n d ) Tik 3-Čia klesa Lapkr. 30
Zeeland)
j
Gruodžio 24
Kmuiiland
Antwerp
Gruodžio 17
Manchnria
Gruodžio 2a
I-apland
Į
Sausio 7

Prie viri nurodytu sūnų dadėkite 40c. aut persiuntimo kaštų.
Ant didesnių sumų duodame speciališkai žemas kainas. Pinigai yra
pristatomi Lietuvon 1 trumpiau*)
laika. Parduodame laivakortės t ir
iš Lietuvos. Atsišaukite ypatiškai
arba laišku |

Džiaugiasi sulaukę savo vys
kupo,
i
I
"Letgalio žodis'' rašo, kad
Latviai susilaukė savo, latvio
vyskupo: Dvinsko <}žekonas
tapo paaukštintas į vyskupus.
Praeitą vasario mėn. važinėjo
po parapijas. Žmonės juo labai
džiaugėsi. Rugsėjo mėnesį at
važiavo į Lietuyos parubežį,
Alukštą, Subačių, kaip kur lie
tuviškai pasakė gražų pamok
slą. Žmonės labai verkė. Kaip
latviai taip ir lietuviai buvo
pilniausiai patenkinti.

•

1900 S. Halsted Str.,

. . -i i

(OLSZEWSKI,

Staigus žodžiai ir storžieviš
ki atsiliepimai bei šmeižtai su
sirinkimuose, niekuomet daly
kų rišimo nepaskubina.

XII

DR. A. L YUŠKA

-xr

ANTANAS A. 0LIS

ta. Geraa maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi pararrkumai, moderh!ško allvo. Dabar
Kainos žemesnes

Priirulintia permaluaJ

M

V A L A N D O S : 19—11 vyto 9—9 p
pietų, 7—9 vak. Nedėllomis 10—19 4
OffcNM 2264 So. R a i s t e * Rt.. OHtahf
Telefoną* Drovar 9 a a s

L1TMUANIA
Areiausla pasiekimui Lietuyos rl%-

^~"

'

-

"

"

Dept. E . IJalatine 5121 H o d d o n Ave., Chicago,
cuicago, m IU.

i

f

i i

iiifiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;iiiii
g T e l l Canal 257

|

DR. C. K. KLIAUGA

LIETUVIS D E N T I S T A *
1821 S. Halsted St., Chicago, 111.
K a m p a s 18th St.
J V a l a n d . : 9 — l t rytą ir 2-^-t vak.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiimiiiiiiin
• • — i

SKILVINIAI KIRMINAI TAI
ŽARITC. PARAZITAI.
Dauguma mote
rų vyrų ir vaikų
yra gydomi nuo
visai kitokiu ligų
kuomet ištikrųju
visa priežastii yra jų skilvis. Kuo
met neturi apeti
to, širdi griaužia,
jauti skausmą viduruose, skausmą
strenuose silpnu
mą akyse mirguliavimą tai ženW
lai kad kas nors yra negerai su
jusu skilvių, kad skilviniai kdiv
minai tenais ponavoja. Pas va*
kus tuojaus galima patemyti, ji*
nenori valgyti, nhegoti jiems tan
kiai galva skauda, jie neturi noro
žaisti Su kitau vaikais. Lartan yra sutaisytas kad panaiknti
skilvines krimeles iš jūsų systemos ir yra daugumos žmonių
vartojama su gerais rezultatais.
Pilnas būdas gydymo Laxtan
kainuoja $10.48, pusė $6.75. Jei
gu jautiesi nesveiku tai tuojaus
pradėk gydytis nes gali išsivysty
ti kunvulsijo« ir kokios kitos li
gos? Laxlan yra parduodamai
Dro. Lameco Lab., Porbes st
Moultrie, Pittsburgh, Penna.

PUTINKITE "DRAUGĄn

v y

y

Tm-iit^i^ni*, Gtoiodžio 7, 1921

DRAUGAS
— :
'

•

CHICAGOJE.
• • • • f *

• • • " • «

'iiimiiiiiiKiiimiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii

PRANEŠIMAS.

•

••o»g*w^i

PAPUOLĖ PETER PRITKU(5.

fMax\vell gat. municipaliame
Rytoj, 8 d. gruodžio, yra teisme teisėjas "grand jury"
Nekalto Prasidėjimo šventė. atidavė Peterį Pritkus, 30 me
"Draugas" tad rytoj neišeis. tų, 1931 Caiialport Ave., kurs
Be to, "Draugo" ofisas bus andai užpuolęs kažkokią mer
uždarytas visą dieną,
gaitę. Pritkus areštuotas rei
11111111111111 ii s 111111 kii 111111111112111 M 1111 e; 111kalaujant mergaitės motinai.

tuvių yra nelygaus turto. Bet
iš aprėdalą sunku juos atskir
ti.
Pas mus inteligentų, profe
sionalų labai mažai yra. Ir tie
daugiausiai žiuri savo reikalų.
Prie' tautinio, visuomeninio
darbo mažai kuomi prisideda.
Mūsų žmonės yra keistos dva
sios. Kai-kuriuos sunku pažin
ti kas jis: katalikas, tautinin
kas ar bolševikas? Jie patys
nežino.
\

buvo 4 metus ir 20 dienų.

Jau Galima Gauti 1922 metų
"DRAUGO" SHfNINį KALENDORIŲ.

JCa rado.
^Jis rado gerą, malonų visų!
parapijonų mylimą kleboną, Į
gerb. kun. Aleks. Skrypkų, j
gražią bažnyčią, gerb. seserų į
Nazariečių pavyzdingai veda- ;
iną mokyklą, daug draugijų, \
gerus parapijonus ir mažą bu- j
relį silpnučių, veikėjų, politi-1
niai neišsilavinusių.. Tyla.
^Bus daugiau).

Kaina 25c.
Siometinis "Draugo" kalendorius skiriasi nuo kitų metų tuo, kad kiekvieno mėne
sio lapą puoša paveikslėliai iš Lietuvos.
Daugiausia paveikslų iš lietuvių kareivių gyvenimo.
Skaitytojams ir naujai užsirašantiems "Draugą", mažiausią trims "mėnesiams, kalen
dorius duodamas dovanų.
'
;
Adresuokite
JĄ
"faRAUGAS" PUBLISHINO 0 0 .
"
12334 South Oakley Avenue
Cfaicago, Iffinoi*.

Reikia Čia mums agitacijos,
judinimo, bet nėra kam tuo
KEARNEY AREŠTUOTAS
NUŽUDĖ SAVO VYRĄ.
užsiimti. Laukiame ir laukia
me vis giedresnės dienos. Oal
LIET. VYČIŲ 8 KUOPA ren
LIET. VYČIŲ/5 KP. prjeameValstijinio prokuroro pasi
Mrs. Luey Blake, 48 m., sulauksime.
tinis susirinkimas įvyks, trečiadie gia "Bunco Party" trečiadieny,
darbavimu areštuotas "Chiea- 2828 Warren ave., nužudė sa
Kampinis. > ny* gruodžio 7, 1921 m. parap. gruodžio 7, 1921, 7 :30 v. v., Visų
go Boilding Trades Council" vo vyrą Waltor Blake.
Šventų parap. svet., 10806 Wasvet., 8 vai. vak.
prezidentas Kearney, kuris po
IŠ TOWN OF LAKE.
.
Reikės —PMIIUV « neują valdytoj bąsh Ave.
prisiega pasakojo, kad ne VYČIŲ APSKR. PRIEŠ-ME
1922 m. ir yra daug kitų visokių
Todėl kviečiame visus dalyvauti
^business" agentas AValsli
•
TINIS SUS.
Moterų vakaras.
reikalų.
šiame mūsų užmanyme.
nužudė du žmogų aną šešta
>
Vytė.
Pranas J. PeKulis, rast.
(Tąsa)
dieni, bet kažkoks nežinomas, L į e t Vyčių Chicagos Ap*
< l
nechicagietis.
Čia noriu nukreipti skaity-,
.te
trieio prieš-metinis susirinkiCICERO, ILL. — L. Vyčių 14
L.
VYČIŲ
16 KUOPOS pmšTuotarpu prokuratarija tu- mas įvyko gruodžio 4 d. Šv. tojų mintis visai į kitą pusę.
metinis susirinkimas įvyks gruo kuopos labai svarbus priešmetinis
ri keletą stambių liudininkų, | p e t r o h . P o v i l a pkn^
^ ^
Pažvelgę bent truputį į gam
džio 7 d. Šv. Jurgio svet, Vyčių susirinkimas įvyks trečiadieny j,
kad tą žmogžudystę atliko AVest Pullman, 111.
tą pamatysime begalinį įvaikambaryje 8 v. v. Tame susirin- gruodžio 7 d., 7:30 v. v. Yra įvai
Walsb.
Be kitų atliktų reikalų išrin rumą. Medžiai visokios rūšies .,.
.,. .. , i u .
,, ,
rių svarbių reikalų. Visi nariai
Taigi Kearney areštuotas
Y
kime
reikės
išrinkti
valdybą
atei
ko valdybą 1922 metams. Į ją
bei narės atsilankykite.
nantiems metams.
už prisiegos laužymą, vadina
Įėjo: dv. vad. — kun. Norber auga miškuose. Jų nesuskaito
Valdyba.
Tad visi malonėkite susirinkti.
si už melavimą, norėjimą iš
/
ma
daugybė
duoda
progą
va
tas J. Pakalnis, paliktas per
• *
_
gelbėti savo draugą.
Valdyba.
aklamaciją; pirmininku — J. dinti miškui Dangaus paukš
Bet areštuotas Kearney tuoj
B. Jakaitis, pagelb. — Anta čiai atlekia, susikrauna sau tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiuiiiiiiiuiitiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
paliuosuotas užstačius jam
nas Mureika, raštininke — Al gyvenimą ant jų šakų ir gy
7,r>(M) dolerių parankos.
bina C. Alaburdaitė, ižd. — A. vena per kai-kuriuos metų se
zonus. .
KURIUOS SIUNTI: PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENIS:
APIPLĖŠTA KRAUTUVĖ. Valonis, iždo globėjai — P.
Laukų
lelijos,
taip
puikiai
Varakulis ir P. Sedemka, ko
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiJimiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
respondentu J. Sorokas, reži aprėdytos, kad nė Saliamonas
Proscęvičius Kazimieras
Du plėšikai užpuolė Xe\vark
visoje
savo
grožėje
nebuvo
sierium — J. Balsis.
Česąavičius Jurgis (Shady Side, Ohio) y
Shoe krautuvę, 1398 MihvauTikimasi, kad ši naujoji- vai* taip apvilktas kaip viena iš
A Rugienius Antanas
kee Ave. Paėmė 500 dolerių
jų. Ji pažydi dieną, antrą, pa
Jackūnas Boleslovas^
iš geležinės šėpos ir pabėgo. dyba pasidarbuos tiek, kiek
pereitų metų valdyba: Šimulis skui nudžiusta, išnyksta, pa
Bartkus Juozapas
virsta
j
nieką.
Nepaisant,
kad
\Vilkas Dominikas (Milwaukee, Wis.)
GAL UŽDARYS VISUS SA- išbuvęs 4 metus iždininku, Va
tu
visų
dalykų,
kurie
puošia
lūnas rast., Balsis pirmir kiti.
^
. Tamošaitis Stanislovas (Cicero, UI.)
*
LIUNUS.
gamtą gyvenimas* yra nelai
Sodaitis V, (r^ru, III.)
,
Buvęs.
Vakar pranešta, kad atatin
mingas, bet poetai juos aprašo,
Braapuįjk^is Vaclovas
kamieji autoritetai Chicagoje t š DIEVO APVEIZDOS PAR. jausmingas eiles sąstato, kad
1 )omkus Vincentas
rimtai tarėsi apie uždarymą
net ir žmogaus širdį suvilioja.
Biuividas Pranriškus (Rolkford, 111.)
visų saliunų Chicagoje. Tam
'
Ir tas viskas yra del žmo
Padėkos žodis.
Nurki* Steponas
tikslui norima pavartoti ži
gaus, protingo sutvėrimo. Jis
f
Urbonas Jurgis (Benton, 111.)
Gruodžio
4
d.
Dievo
Apveiznomą valstijos "search and
gali' tuo visu džiaugtis, nau
Paųliukonis Jokūbas
dos
par.~svet.
L.
Vyčių
8
kp.
seizure" prohibicijinį įstaty
dotis. Žmogus savo siela visą
Ankudavičienė Viktorija (Cleveland, Ohio)
(iš Roselando) atvaidino vei-,
mą.
tą gražų neprotingą sutvėrimą
Žemaifiutė M.
kalą
"Motinos
širdis".
Vaka
Nes kiek saliunn yra Chicaviršija. Bet prieikime prie r
Bružienė Marijona
visuose pardavinėjami ro pelnas skiriamas Labdarin- mums artimesnio gyvenirnOv
Stuksiu Ona (Milwaukee, Wis.)
šv'aigalai. ,gai Sų-gai, našlaičiams.
visokios
r u sies
Noriu čia apibudinti darbą,
Solubą- Martinas
'
Vaidinimas pavyko. Vaidin- ir dar dabar tebenokstančius
Chica^o. šiandie skaitosi di
KaraŠauskas Juozapas
l
džiausia Snv. Valstijose "šla- tojai puikiai atliko savo roles. 1t.to "darbo
T>'I i vaisius
• i
t •
kun. NorberIndrelė Petras
f gėrėjosi
. . . . tokiu
. persta- į to Pakalnio, kurs savo akais
T)umo,! vieta. Chicago tuom Žmonės
įčiu, vaisingu darbu spindėjo
Laprihskaitė Agota
žvilgsniu, matyt, pralenks ir tymu. Butų gera, kad ir kitur
lyg toji poetų apdainuojama
ftrazas Juozapas (E. St. Louis, UI.)
patį New Yorką ir kitus mie tą veikalą perstatytų.
lelija.
' 1 Urbelig R. (Melrose Park, UI.)
stus.
L. Vyčių 8 kp. nieko neėmė
Jis per keturis metus mūsų
*' Sausinti" Chicagą reikia. už vaidinimą, išskyrus tik lė
DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMČ SKYRIUS
'apielinkėje
dirbo
tautos
darbą
Bet kaip tą atlikti.
šas. Už tokį pasišventimą,
2334 So. Oakley Ave.
Tel. Roosevelt 7791
ir šiandie jį tebedirba nors ne
Žinovai tvirtina, kad tą ga- gražų pasitarnavimą, tai kuopas mūsų, bet kitur.
>
li padaryti miesto polacija. Ji pai, vardu Labd. Są-gos, reišKun. Pakalnis pas mųs per
gali apsaugoti Cbicagą. Ket kiu širdingą ačiū.
sikėlė kovo 13, 1917 m., išėjo
vietos policija pasitikėti yra
S. Jucevičius, Labd. Sąj.
bal. 2, 1921 m. Reiškia jis išabejotinas daiktas. Chicagos
Agitatorius.
policija turi pilnai darbo ko
Lietuviški kratomi paveikslai.
voti su piktadariais, kurių
IŠ BRIGHTON PARKO.
* Genavaitės gyvenimas. daugybė mieste priviso.
Nauji krutomi paveikslai į š l
"Sausieji" šaukiasi miesto
Nebepasitenkina.
Lietuvos, Rygos ir Sovietų
majoro, idant jis visą reikalą
Ant Suvienytų Valstijų Laivų
Bažnytinis eboras bažnyčio Rusijos. Gudrus kvailys, 2-jų
paimtų savo rankosna.
Majoras "sausųjų" reika je gražiai gieda, bet kai-kurios aktų komedija, "Lietuvių paro
lavimus padavė miesto advo- to paties choro panelės kaip da National darže.
Bus rodomi sekančiose ko
katui, kaipo legaliam sprendė- t a i z T - i r & M nebepasitenGreičiaus) ir didžiausi Amerikos vėliavos laivai parvež
jui. Š i s l u r i pirmiau išspręs-1 kiną giedojimu bažnyčioje, bet lonijose:
tave į Tėvyne kaip } laiką, linksmai atšvęsti Kalėdas
Gruodžio 5—6, Visų Šventų
ti klausimą, ar miesto virsi- į ieško didesnio pelno ir garbės
PLYMOIJTH—CICERBOtiRG—BREMEN
v. • -. —>, •
ninkai turi teisės čia tokiais .pas komunistus. Čia klausimas par. svet., Roseland, 111.
8, S, George Wa»hn»Kton
Gruodžio 8 — Sausio 17
budais vykinti prohibiciją.
j kįla, ar pelną ir garbę galima Gruodžio 7—^ West Side.
S. S. Amei^c*
Sausio S, yasario 4.
BREMEN
Aušros Vartų parap. svet.
S.
S
Prlnccas
Matofka
Gruodžio 10 — Sausio SS
PAIMTA DAUG 8VAIOALŲ. l " ^ T > S ^ **" *
, Gruodžio 10 — 11, Nekulto
S. 8. HUDSOI*
Sausio'14—Vasario 2t
r
>neturi!? Gerbianti save mer:
BREMEN—DANZIG
Georg'o saliunas, kur aną | gaitė ne taip žiūrės į tuos ke- Prasid. par. svet., Brigliton
S. Š. Potomac
-.
Gruodžio 31 — Vasario 11
dieną nužudyta du žmogų, po- j Kų komunistų pakištus kelis Park.
PIJYMO.LTH—BOUIiOGNE—IiONDON
8, 8, Oenteitnial State
Gruodžio 14 Sausio 31
licijos parėdymu visai uždą- j dolerius, bet žiūrės daugiaus ''Raistas"; Želigowskio var
S. S. Panhandle State
Gruodiio 27 — Sausio 31
rytas,
[savo garBės, nes garbė yra gai ir "baltosios vištos"
Visi • laivai išplaukia Iš Piers 1 ir 4 Hoboken, N. f.
Prohibicijos agentai tenai brangesnė ir vertesnė už do- sprando nusuklmas Vilniuje.
atliko kratą. Atrado 260 ga lerius.
Lietuvos kariuomenė. Bus ro
lionų California vyno, 72 kvo
doma Gruodžio 12 Šv. Antano
I Apušė.
..
MOORE
and
McOORMACK
COMPANY. IncV
rtas parinktinos degtinės, 12
parap. Cicero, UI.
V
ROQ8EVEI/r STEAMSIIP COMPANY, Ine,
kvortų "džinės" ir 12 kvorta
UNITED AMERICAN LINES, Inc.
IŠ ROSELAND.
Pradžai 7 vai. vak.
Vedantieji operatoriai del U. S. Shipping Boardo
importuoto šampano.
Del knygeles kreipkitės U, S, Lines
Rodys Lietuvių Teatro Ben
45 Broadway 4 New York
Tai visa konfiskuota.
Roselandas yra vienas iš gra drovės vedėjai.
Taip tai atrodo Chicagos žiausių lietuviais apgyventų
G. G. Lukšis.
M
sausieji" saliunai.
Chicagos miesto dalių. Čia lieJ. B. Kudirka.
,
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VISAAIE pasaulyje yra priimta sveikinti savo gimines, savo
artimuosius, didžiųjų švenčių sulaukus. Kiekvienas Amerikos
Lietuvis turi savo artimųjų Lietuvoje, kurie su išsiilgimu lau- \
kia dovanų, laukia gal ir.labai reikalingos pašalpos. Ir kaip
tik dabar 'yra laikas pasirūpinti, kad tos mūsų dovanos pasiek
tų juos dar pirm švenčių.Nebetodar, kąd nebūtų reikalinga Lie
tuvoje ir šiaip paramos, žiemai ateinant, — DAR DAUG YRA
TENAI VAGO IR SKURDO, DAR TOLI GRAŽU. NEUŽ
GIJO TOS MŪSŲ ŽMONIŲ ŽAIZDOS, KURIAS UŽDAVĖ
JIEMS KARĖ. Taigi mūsų, Amerikiečių, pareiga yra nepamirš
ti anoj pusėj vargstančių savo giminių.
Dabar kaip tik gera yra proga pasiskubinti, su persiuntimu
Lietuvon pinigų, nesą kursas pinigų yra labai žemas. Maža
viltis, kad jis dar žemiau pultų, bet yra^elaug galimybių, kad
gali pakilti, — TADKIEKVIENAS KAS TURI REIKALĄ
PERSIŲSTI LIETUVON PINIGUS, LAI PASINAUDOJA
ŽEMU KURSU dabar jau.
Ka*d žmonės naudojasi puolimu kurso, matoma iš žemiau
paduotos ištraukos iš mūsų knygų, parodančių, kaip su kiek
vienu mėnesiu vis daugiau pinigų siunčiama per mūsų Ban
ką. Taip išsiųsta Lietuvon per BALTIC STATE BANKĄ:
1921 m. Sausio mėnesy — 2,530,456 auks.; Vasario mėn. —
2,082,795 auks.; Kovo mėn. — 2,640,861 auks.; Balandžio mėn.
— 2,087,633 auks.; Gegužės mėn. — 3,118,044 auks.; Birželio
mėn. — 2,501,950 auks.; Liepos mėn. — 4,904,886 auks.; Rug
pjučio mėnr— 5,696,o50 auks.; Rugsėjo mėn. — 5,114,750 auks. j
VISO PER 9 MĖNESIUS IŠSIŲSTA PER MŪSŲ BANKĄ Į !
LIETUVĄ 31 MILIONAS 678 TŪKSTANČIAI IR 25 AUK- •
SINAI. IR NEI VIENAS SKATIKAS IŠ TŲ PINIGŲ NĖRA ,
ŽUVĘS!
BALTIC STATES BANKAS užtikrina, kad per jį siųsti
pinigai kuogreičiausiai pasiekia Lietuvą,; BALTIC STATES
BANKAS duoda pilniausią garantiją ui pinigų čielybę.
Taigi ir gerb. Tamsta pasinaudok'tais patogumais, t. y. kur
su, kuogreičiausiais jr teisingiausiais BALTIC STATES BAN
KO patarnavimais ir siųsk į Lietuvą dabar, kuomet už dolarį
gaunama labai daug aufcsinų.
L
Adresuokite mums šitaip:

Baltic States Bank
294 Eighth Ave , New York, N. Y.
mmmMmėmmmmmškmmimm
mmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmim
SKAITYKIT IR PLATINKIT
TĖVYNĖS GYNĖJŲ — ŠAULIŲ LAIKRAŠTĮ

"T Ri WITĄ"
"TRIMITĄ" leidžia Lietuvos Šaulių sąjunga, kuriai rupi ne
bet kuriu atskirų partijų ar luomų reikalai, bet Lietuvos Lais
vės ir Nepriklausomybės gynimas ir demokratinio jos surėdymo
tobulinimas ir stiprinimas.
\
"TRIM\ITAS" teikia daug žinių iš Lietuvos vidaus * ir tarp-*
Jame aiškiai ir vaizdžiai nušviečiama Lietuvos vidaus ir tarptautnė padėtis.
•
I
"TRIMITAS" deda eilėraščių, apysakėlių, vaizdelių iš šaulių
kovų už nepriklausomybę, politinių' ir mokslinių straipsnių ir
šiaip daug- gražių pasiskaitymų.
"TRIMITAS" eina kartą J savaite 32 puslapių knygelėmis. Jo
kaina Amcril.ado; metams 4 doleriai; atskiras numeris 10 cen
tų. Lietuvoje: metams — 96 auksinai; atskiras numeris 2 auksinai.

BROLIAI AMERIKIEČIAI!
Jums, už jūrių-marių gyvenantiems, Trimitas geriausiai paaiš
kins padėtj mylimos tolimos Tėvynės, del kurios gerovės Jūsų
šrldys taip jautriai plaka.
Tad išsirašyklt Trimitą, sau ir išrašykit savo giminiems Lie
tuvoje.
Tuojau pasiuskit laiškeli TRIMITUI, pranešdami savo adresą.
Vieną mėnesj — 4 numerius, — siuntinėsime Trimitą dovanai,
kad galėtumėt su juo susipažinti. O turime vilties, kad susipa
žinę panorėsit, kad Jūsų namą fTuolat lankytų TRIMITAS.
Laiškus ir pinigus reikia siųsti tokiu adresu:
"TRIMITO" ADMINlbigktACUAI. LITHUANIA
Kaunas. Laisvės Alėja Kr. 26
SSE
IM«'I
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BALTUOS-AMERIKOS UNIJA
<#
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Tiesi Kelionė 1 LIETUVĄ P E R PLLIAVA
(Karaliaučio Prieplauka)
ARBA P E R LLBAV4, HAMBURGĄ—ETTKUNU8
Siuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant
mūsų pasažieriai, O. YPATINGAI U E T U V I A L galėtu keliauti STA
ČIAI I PILIAVA.
|
^
Lietuviai, važiuojanti t Piliavą, aplenkia Lankų juostą (Koridorą ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių visų nereikia
Susinėsimas su Piliavą, tai yra nauja šaka mūsų reguliariško su
sinešimo su Hamburgu, Danzigu Jįr Liepojum, o del Lietuvių, tai
trumpas ir parankjis kelias namo dasigauti.
Dideli dviejų sriubų pačio laivai ^ ^ n l r t a t
LITUANIA Gruodžio 21
ESTONIA Saosio 18
S. S. LATVIA Sausio 4
••UTUANIA" Vasario 1
Pasažierams tiesus patarnavimas tarp LIBAU-DANZIG-Halifaz, Oon.
Vtet laivai turi puikus kambarius trečios kUasos keleiviams ,
Kreipkitės prie mūsų agentų junų tnieste arba pas
K. W. KEMPF, Gcn. Weajern Pasą. Agi. 120 N. LaSalle St. Ctiicago

i

