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ZELIGOVVSKIS KALBINO
ŽYDUS DALYVAUTI VIL
NIAUS SEIMO RINKI
MUOSE.

Padarytas Keturlypis Sutari
mas Pacifiko Klausime

w w w
w
VIENNA, Austrija, gr. 12.'
",w'
-i
— Oia daug žmonių areštuota ZEUG0WSĮCI8 PASKYRA
sąryšy su buvusiomis riaušėm SAVO ĮPiDINĮ VILNIUJE. WASHINGTON, XII — 7
WASHINGTON, gr. 12. — mai.
d. (Liet. Inf. Biuras). —
mis. Tarpe areštuotų yra vie
,
Eltos pranešimu Vilniaus mie Šeštadienį plenariame nusigin
nas ligoninės gydytojas. Jis
AVASHINOTON, XII — 7 sto salėje buVo' Želigowskiui klavimo konferencijos susirin-] Su sutarimu sutinka ir Ja
kaltinamas vogime iš vienos d. (Liet. Int. Biuras). —
ponijos delegatai.
Bet kaip
.
surengtas pokylis. Šiame po-'kime skaitytas keturių valsty bus su ratifikavimu, niekas
krautuvės kumpio.
Eltos pranešimu lapkričio 30
Šiandie Chicagos stockyar- ja su kompanijų agentais-proŽymi dalis riaušininkų, tai d. Želigovskis paskyrė savo kylyje lietuvių nebuvo, gudų bių - Suv. Valstijų, Anglijos, negali pasakyti.
duose (galvijų skerdyklose) į- vokatoriais.
profesionalų luomo, kurie la įpėdiniu Vilniuje Panevėžio buvo tik avantiūristas Alek Pranei jos ir Japonijos, pada-j Pasiremiant tuom sutarimu,
vyksta generalis darbininkų! Ypač raitoji policija "narbai pigiai apmokami ir kurie dvarininką Aleksandrą Meiš- siukas, o žydų buvo "Giant" rytas sutarimas per dešimtį visos keturios valstybės Paci
streikas. Nes iki šiolei strei- .šiai" pasižymi streiko malšilaikraščio redaktorius (iš Len metų palaikyti taiką Pacifike fike per dešimtį metų.palai
neuždirba nei tiek, kiek pap tavičių.
kavo tik darbininkai, kurie nime. Kapitalistų laikraščiai
kijos specialiai atgabentas žy ir Rytuose.
rastas darbininkas.
ko taiką. Sutarimu apdrau
užimti mėsos gaminimu. Šian- ją išgiria. Ir už tatai, kad jos
das leisti jų kalba, bet lenkų Sutarimas priimtas. Vals džiama kiekvienos valstybės
Bet žymiausioji dalis riaušidie sustreikuoja
kitos sker-. brutalumas neturi ribų. Policninku, tai jauni darbininkai, ZEUGOWS*I# *ASITRAU- orientacijos laikraštį). Želi tybių delegatai su juom suti posesijų nepaliečiamybė.
dyklų įstaigų darbininkų u- monai tiesiog su arkliais meK* DKįI P0UTINIŲ
govskis savo prakalboje kal ko, bet dar nepasirašė. Sutari Daromu sutarimu griauna
kurie daugiausia uždirba už
nijos.
I tąsi minion nei kiluomet caro
MOTYVŲ.
bino žydus dalyvauti Vilniaus mo turinys bus pasiųstas val ma pagarsėjusi anglų-japonų
kitus. Tečiau ir tuomi jie
Iki šiolei didžiulės skerdyk- j kazokai Petrograde. Tuo būdu n e p a s įt e nkina.
Jie stipriai
seimo rinkimuose.
stybių vyriausybėms. Paskui j sąjunga.
lų kompanijos gyrėsi, kad jos daug moterų ir vaikų sužei- -SUOrganizuoti komunistų parWASHINGTON, XII — 7
delegatai jį pasirašys.
Pasirodo, kad Suv. Valsti->
turinčios užtektinai darbinin- jdžiama. Aplinkui skerdyklas tijon. Pirmasis jų tikslas ne d. (Liet. Inf. Biuras). — LENKAI UŽDARĖ LENKŲ
Be delegatų pasirašymo bus jų diplomatija šioj konferenkų. Nežinia, ką jos pasakys policija tokia galinga, kad laz- kovoti del didesnio uždarbio, Eltos pranešimu lapkričio 30 KALBA LIETUVIŲ ORIEN
dar reikalingi kiekvienos vai- ei joj įrodo savo nepaprastą
rytoj ir paskiau.
Į domis daužo ir pašalinius pra- bet viską naikinti.
d. Želigovskis paskelbė dek
TUOTĖS LAIKRAŠČIUS stybės parlamentų ratifikavi- energiją ir apsukrumą.
Užvakar ir vakar daugel eivius.
retą šaukt Vilniaus seimą sau
VILNIUJE.
vietose įvyko skaitlingi dar- Kai-kuriose vietose streikiIŠTREMTA KELIOLIKA sio 8 d. Šiuo dekretu Želi
VALDININKAI PAMETA
nalistų valdžiai reikalauda
bininkų susirinkimai. Susirin- ninkai neleidžia vežėjams vež-1
RAUDONŲJŲ.
govskis ramina savo šalinin
WASHINGTON, XII — 7|
TURKŲ SULTANĄ.
mas instrukcijų.
kimuose streikininkams išaiš- ti mėsos iš skerdyklų. Tad
kus nenusiminti, nes jis pasi d. (Liet. Inf. Biuras). —
Angoros valdžia jam tuokinta, kad streikas eina ge- } kompanijos pareikalavo poli-[ VIENNA, Austrija, gr. 12. traukęs iš Vilniaus del politi Eltos pranešimu, lenkų vy- i Ambasadorius Persijai perėjo jaus pasiuntė instrukcijas.
rais keliais ir kad turi but lai-j cijos apdrausti vežėjus. Bet|__ j$ ( ^ o n a į ištremta dvylika nių motyvų. Kariuomenė pa riausybė Vilniuje uždarė len
nacionalistų pusėn.
Liepė jam su savo visu šta
jos
neilgai
džiaugsis
vežėjais.
komunistų, tarpe kurių yra 6 siliekanti ta pati, vidaus ir iš kų kalba lietuvių orientuotės
mėtas.
bu kuoveikiaus keliauti AngoNes jei darbininkai pralai- Ir tie, kaip pranešta, išeisią žinomo ungarų komunisto Be orinį priešą apgalėsianti.
laikraščius. Lenkų vyriausybė Konstantinopolis, gr. 12.— j ron.
lą Kun adiutantai.
Nes su
mėtų, tuomet juos laukia ver- streikan.
Sultano ambasadorius ta'p
konfiskavo pradėtus leisti Vil Turkijoje šiandfe skaitosi dvi
gija skerdyklose.
' Niekas negali pasakyti, kaip sekta, kad jie dalyvavo buvu NAUJO V i t a l i u s VALDY niuje vienadienius laikraščius valdžios. Viena čia — sulta- ir padarė. Tenai jis maloniai
daug streiklaužių dirba sker- siose čia riaušėse.
TOJO MANIFESTAS.
vardais "Adamova, ,, "Ju- no valdžia. Kita Angoroj — buvo priimtas. Nacionalistų
Kad laimėti streiką,
prie A , ,
x> , ,
,zef " ir tt.
\:>35 nacionalistų valdžia. Skirtu valdžia kaip jam, taip jo šta
. .
.dyklose. Bet kompanijos giriaŽEMĖS DREBĖJIMAS
\YASHrN(JT(>N, X I l J j ( _ _
mas tarp tų valdžių toksai, bo nariams, davė atsakančius
streiko turi prisidėti visi dar- .
J v.
, u
JAPONIJOJE.
d. (Liet. Inf. > Biuras) - PASIKĖSINIMAS NUŽUDY kad sultano valdžia yra prapi- užsiėmimus.
*
I
si
vedančios
darbus
normatie, kurie iki šiolei abejojo, na, ar neina, bet iŠ kamnių
«.
Gruodžio I ^ f M©iihivičtui,|TI (lALVANAUSKĄ IN8PI- žinta visų valstybių. Nacio Trukdomas ratifikavimas.
blninkai.
Turi mesti
darbus ir ] H a i I p ftr ^ k i e k d a f b a i rfi
kurie nepriguli
prie organiza
WASHINGT0N, gr. 12. — perėmęs Vilniaus valdžią iš'
durnai verpetais verčiasi per
i,y,
« •*!
naliste valdžios, kurios galva]
RUOTAS P. O. W
cija.
Turkų
nacionalistų
su itar
dienas ir naktis. Nesigailima Japonų ambasada gavo žinių Želigovskio, išleido į miestų
yra Mustapha Kernai paša,
Taipat susirinkimuose pra- . ,. , »
, ,.
j
iš Japonijos sostinės Tokyo, ir kaimų žmones manifestą,
iki Šiolei niekas dar nepripa lai s padaryta taikos sutarti!
VVASHINGTON,
XII
—
7
„.
,
\
.
,
anglių,
kad
parodyti
savo
darnešta, kad streikininkai atsi bų normalumą.
iki šiolei dar neratifikuota.
kad tenai įvykęs smarkus že kuriame ramino gyventojus,
žino.
d.
(Liet.
Inf.
Biuras).
—
v
sako visokios arbitracijos, prie Kaip ten nebūtų, bet strei mės drebėjimas. Daugybė naItalai, negeizdami nesutikikad
nesibaimintų
del
ateities,
Indomiausia
tas,
kad
kuo,.
.
Yra
davinių
manvti,
kad
pa-1
v
kurios kompanijos linksta ir kas turi but laimėtas. Visos
m u s u An 1J a tokiu k o k i u s t u
met
svetimoms
'
valstybėms
^ J
>
mų
sugadinta,
keletas
žmonių
{^g,
nors
gen.
Želigovskis
p
a
j
^
f
l
^
.
alva
sifee8inimag
p 0
per kapitalistų
laikraščius kitos darbininkų organizaci
sužeista.
si t raukė, bet palieka Vilniuje nauską buvo inspiruotas P. prisieina daryti kokius nors ri šiandie su Pranei ja del su
skelbia, buk patys streikinin jos privalo remti skerdyklų
;"#arbingą" kariuomenę, ku O. W. (lenkų karinė organiza- [sutarimus, visuomet tariamasi tarties su turkais, pirmiau mė
kai norį tokios arbitracijos.
streikininkus. Nes kompani HARDINOAS RENGIASI
rie jis vadovavo, ir netoli pa ei ja).
su nacionalistais. Bet kuomet gina tos savo sutarties klausi
ALASKON.
Riaušių mažiau pasitaiko. jos pakelė kovą organizuotam
lieka narsią lenkų kariuome
padarytus sutarimus reikia pa mu susinešti su Londonu.
Del to italai pasiųlė tur
Bet ir tas riaušes sukelia ne! darbui. Darbininkai gina sanę. Manifestas toliaus sako,
DUBLINAS, gr. -12. — Ai tvirtinti, kreipiamasi į sultakams, kad sutarties ratifika
WASHINGTON, gr. 10. — kad Želigovskio pasitrauki-j rijos prezidentas de Valerą, ną.
streikininkai, tik pati polici-'vo teises.
vimas butų prailgintas. Tur*
Pranešta, kad ateinančią va mas apsaugos Vilniaus seimą
Iš visako tėčiu matosi, kad
sakoma, nori rezignuoti, jei
kai sutiko prailginti laiką.
sarą prezidentas Hardingas nuo įtarimų, buk seimo rin
anglų-airių taikos sąlygos bus nacionalistų valdžia vis stip Taip elgdamiesi turkai nori
rengiasi keliauti Alaskon. No kimai įvyks po jo spaudimu.
riau įsigyvena ir paties sul
priimtos.
laimėti sau šiek-tiek Anglijos
ri jis susipažinti su tuomi
tano
autoritetas
todėl
eina
žePatsai Kapp gyvena Švedijoje jis šypsojosi ir naiviai atsaki kraštu.
palankumo.
jmyn.
Pasirodo,
kad
Musta
nėjo į vyriausiojo teisėjo pa
h
. . . * *WGS THAT NEVER
BERLYNAS, g. 12.—Pirm
pha Kemal paša palengva sa NORI PAKEISTI VARDĄ.
duodamus klausimus.
By GENE BYRNCS
O'CONNOR BUS PAKAR
penkiolikos mėnesių Leipzige
vi naši sultano autoritetą.
TAS.
buvo teisiami vokiečiai "karo
Ką jis sako.
Pereitą rugsėjį sultano val GELSINGFORSAS, gr. 12.
kriminalistai." Tomis dienodžia nusprendė Persijon pa-j
Bolševikai Petrograde pa
mis tenai vyriausiame teisme j P r i n c a s v o n J a S o w a P i e t a
Teismo pasmerktas miriop
siųsti ambasadorių. Apie tai
kėlė sumanymą to miesto pa
prasidėjo "taikos kriminalis- revoliuciją §tai ką nusakė:
O'Connor, kurs atrastas kal
painformavo
nacionalistų
vai[
tų" byla.
"Kovo 13 d. rytmetį aš iš- tas už detektivo O'Neill nu
keisti vardą Leninbergu. Tuo
džia.
Ši
tuojaus
sultano
val
būdu norima pagerbti Leni
šie "taikos kriminalistai" ė * u . V™™™"*
B ^ " 0 žudymą, gruodžio 15 d. turi
džiai
atsakė,
jog
ambasado
...
i- y • i_ • i
gatvėse, kuomet pamačiau but nugalabintas pakorimu.
ną.
x
riaus
siuntimas
butų
tuščias
tai tie vokiečiai, kurie kovo ,f>
'
. .
mėnesiu 1920 metais laikinai 'lL.rhardto jurininkų brigadą fO'Connor advokatai apelia
daiktas.
Nes nacionalistai
11
MAISTAS
"PIGESNIS.
vo
vyriausian
valstijos
teis
iš čia pašalino šiandieninę vai maršuojančią tiesiog per Bran
turi jau nuosavą atstovą Per
man. Tas teismas atmetė ape
sijoje.
,v.
, , denburgo vartus. Kiek pav.
m
Sultanas tuo nepasitenkino. Darbo departamentas iš Wadžią ir su pačiu prezidentu •
. .
*~ liaciją.
iui susimylėjimą
Jis atsakė, kad turkai nacio-1 shingtono paskelbė, kad lapkri
„,
_ ^ L JT
| . laukus ties manimi automsobigali
tik gubernato
nalistai priskaitomi prie suki čio mėnesiu Chicagoje maistas
ir
pabėgti Tuomet
pietinėn Ebertas
Vokietijon.
Ebertu.
bu.
— ^paskelbti
.
N
, .. T
> i
buje pasirodė Dr. Kapp. Jis 1 rius.
~,~
,
lėlių grupės ir kaipo toki ne atpigęs vienu nuošimčiu.
Žinomas vyriausias
revoliu
vo
priverstas
apleisti
Berlyną
\ . . . . . .
O'Connor'kad apeliacija bugali niekur reprezentuoti Tur
cijos
vadas, Dr.
Wolfgang
von i ziavome
.. *f , av . , Pranešta,
v.
r
mane pasikvietė
auto- . L.
kur jurininkai
uzeme valdžios
.
kijos. Taigi, sultano atstovas SKAITYKITE IR PLATIN
Kapp,, šaukiamas neatvyko tei 'tuojaus
¥V.
KITE "DRAUGĄ"
,., ir mes drauge nuva- sianti paduota augsciausian
sman. Anot žinių, jis gyvena mobiliun
f.
Persijoje būtinai reikalingas.
į Wilhelmstrasse, : šalies teisman. Jei taip, tai O 'Švedijoje nei karalius. Tenai
Sustojo Trebizonde.
Princas
von
Jagov
išpažino,
[.Connor
'ui
gyvastis
žymiai
bujis turįs pinigų ir visokių gejog jis personaliai nekuomet; ių prailginta.
Pereito mėnesio pradžioje
reneturėjęs
sultanas taigi ir paskyrė sa
Reikia atsiminti, kad tos bu
publikoninęminties
valdžiągriauti
ir vietoje
Von Jagow teisme.
vo ambasadorių Persijai. Ji
Svetimų šalių pinigų vertė,
vusios Kappo revoliucijos me
anos įsteigti monarchistinę.
sai su skaitlingu štabu iš čia mainant nemažiau 25,000 dol.
tu Leipzige nužudyta apie 400
Tečiau teisman atvyko se
Princas saugojamas.
iškilmingai išlydėtas. Duota gruodžio 10 buvo tokia pagal
darbininkų. Už tatai daugiau
nyvas princas von Jagov
jam kelionei pinigų tiek, kiekį|Merchants Loan & Trust Co.
kurs kituomet, valdovaujant Leipzigan sutraukta daug \ sia kaltinamas von Jagov.
leido daryti sultano valdžios Anglijos sterl. svarui 4.07
kaizeriui, buvo Berlyno poli gvardijos policijai pagelbon. Daugelis su žingeidumu luPrancijps 100 frankų 7.55
iždas.
cijos viršininku. Tai senojo Nes pramatoma galimos reak keriuoja, ką pasakas gen. LuNEKUOMET TAIP NĖRA.
4.34
Ambasadorius su štabu lai Italijos 100 lirų
tipo karininkas, nepakenčiąs cionierių demonstracijos. Tai- [dendorff- ir buvęs apsaugos
Vaikas į vaikus: — Jųs man turite dovanoti. Mielai no mingai nuvyko Trebizondan Vokietijos 100 markių .55
jokios žmonių laisvės.
Del |'pat galimas daiktas, kad von ministeris Noske. Jiedu Leip.55
tos revoliucjios jis kaltinamas Jagov gali but užpultas ir nu- zigo teisman pakviestu liudi rėčiau su jumis žaisti. Bet pirmoji mano priedermė — eiti ir tenai sustojo. Iš ten jis mu Lietuvos 100 auksinų
namo ir pag*lkėti sesutei paruošti lekcijas.
.03
šė telegramą į Angorą nacio- Lenkų 100 markių
ninkais.
už šalies išdavimą.
Nuolat [linčiuotas
j

Darbininkai Būtinai Turi Laimėti
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KAPPO REVOLIUCIJOS VADAI TEISME

PINIGU KURSAS,
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"DRAUdAS" *
nedėldienio*
CHICAGOJE IR C i S t E N Y J E :
$8.00
• • • • • • • • • • • • <

BUV. VALST.
Pusei Metu . . . . . . . . . . . . . . ••©•
Prenumerata mokasi iškalno. Lalskaitosi nuo uisirasymo dienos
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
senas adresą*, Pinigai geriausia sių
sti iAperkant krasoje ar exprese "Money Order" arba {dedant pinigus i
registruotą laišką.

"DRAUGAS' PUBL. C0.
g3M S. Oakley A ve., Chicago.
Tel. Roosevelt 7791
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AMERIKA IR RUSIJA,
*• -

Suv. Valstijų prezidentas
Hardingas savo pranešime
kongresui tikrai išreiškė daug
užuojautos badaujančiai Rusi
jai. Jis sakė, kad nors šiandie
ninės Rusijos valdžios negali
ma pripažinti ir prieš tos val
džios propagandą reikia kovo
ti, tečiau nereikia pamiršti nu
kentėjusios Rusijos. Seniaus
Rusija draugingai sugyveno
su Suv. Valstijomis. Tas drau
gingumas tradicijinis. Todėl
nereikia leisti žūti milionams
gyventojų.
Amerikos šelpimo organiza
cija šiandie Rusijoje atlieka
didelius darbus. Šimtus tūks
tančių vaikų šelpia. To neuž
tenka. Reikia tiesti pagelbos
ranką i» suaugusiems, kurių
milionams mirtis grūmoja.
T a d prezidentas rekomenduo

ja, kad tai šelpimo organiza
cijai Suv. Valstijų vyriausybė
parūpintų pasiųsti nors 10 niilionų bušelių komų, kurių čia
šįmet yra didis perteklius ir
kurie labai atpigo. Taipat vie
ną milioną bušelių kitų javų.
Komai butų pavartoti maistui,
gi kiti javai — sėklai. Šelpimo
organizacija tuos visus javus
tenai kuotinkamiausiai pa
vartotų.
Iki šiolei Rusija buvo šelpia
ma privatinių žmonių aukomis.
Tad ir pati Amerikos vyriau
sybė šiandie Rusijai turi pa
rodyti gfecą širdį.
Tiek prezidentas Hardingas.
Pirm keletos dienų laikraš
čiai pranešė, kad Amerikos
Raudonasis Kryžius pasiuntė

puikių dovanų nukentėjusiai
Rusijai. Pasirodė, kad tos do
vanos, tai avalinės, rūbai, bal
tiniai, muilas, gelumbė ir įvai
riausios rųšies medikamentai.
Tai visa yra verta milionus dol.
Amerikos geraširdingumą ga
lima suprasti. Tai visa nušvie
čia, kaip jau minėjome, kores
pondentai. Šie kartais įžiūri
tiesiog įtartinus dalykus.
Bet antraip vertus, Amerika
visgi yra gailiaširdė ir duosni.
Antai karo metu vyriausybė
pati įsiskolino, bet aliantams
davė miliardus.

NERANDA TEISYBĖS,
Nusiginklavimo konferenci
joje "VVashingtone Kinijos de
legatai rado tik vieną apsi*
vylimą. Jie tikėjosi savo vals
tybei išderėti nepriklausomy
bę. Manė atsikratysią visokios
rųšies okupantų, ypač japonų.
Bet pasirodė, kad japonų su
ktybės neturi ribų. Toms jų
suktyfcėms pritaria ir kitos
didžiulės valstybės.

sse

ssfis

p*

!!l tft

AMERIKOS LIETUVIĮf VBlĖJI! KflNFERENCUA.
ĮVYKUSI LATKRIMO M tt GRU0D8I0 1 fi. IMI M.,
PENKSYtVAMlA KOTEL. HSW tOftK OlfY.
Konferencijos belMddaat
Dviemis savaitėmis prieš
konferenciją, Amerikos i vei
kėjai ir Centralinės organiza
cijos be skirtumo srovių girvo
iš Atstovybės pakvietimą dar
lyvauti šaukiamon New Yorko konferencŲoB.
Ne visi lygiai sutiko Atsto
vo pakvietimą. Kai-kurie ii
kalno atmetė Atstovybės pa*
kvietimą, nes tai, girdi, ne mū
sų žmogus. Neišeidami iš parlijinio gardo ir savo siaurais
partijos rėmais neapimdami
plačių valstybinio gyvenimo
reikalų, jie bevelijo tūnoti if
pelėit namie. Težuva viskas,
Lietuva, jos vargai ir rūpes
niai mums svetimi, jeigu ne
mes vadovaujame Lietuvos
nepriklausomybei.
Kita grupe Amerikos veikė
jų kitaip atsiliepė. J i pirmiau
siai išliejo visą savo piktumo
tulžį ant Lietuvos Vyriausy
bės kuri atsiuntė dabartinį At
stovą, iškoliojo Amerikos ka
talikus kad jie išėdė jų nepa
judinamą stulpą Vileišį ir nu
tarė boikotuoti konferenciją,
tuomi pat Atstovą ir Lietuvą.
Pirmoji ir antroji lietuvių
grupė pasirodė neskaitlinga.
Tai mūsų visuomenės atmatos,
gyvo mūsų respublikos kūno
nupuvę ir nukritę sąnariai.
Niekas jų nepaiso, niekas ių

Japonai atsisako pilnai išsi
kraustyti iš Manchurijos. Ne
nori jie apleisti ir Shantungo
pusiausalio. Už šio pusiausalio apleidimą japonai Kinijai
stato tiesiog nepriimtinas są
lygas.
Taip skaudžiai apsivylus re
zignavo iš užimamos vietos generalis Kinijos delegacijos se
kretorius, Dr.% P. K. C. Tyau,
pasiuntinys Kubai.
Savo rezignaciją jis pasiun
tė Pekino valdžiai ir pranešė,
kad jis keliausiąs Kubon pil krečiamo šposo nenusigąsta.
Be šių neskaitlingų ir atgy
dyti savo pareigų.
venusių savo amžių " v a d ų "
Dr. Tyau sako:
44
Viena išeitis mums beliko, be kariuomenės, kiti stropiai
būtent, pranešti Kinijos gy rengėsi konferencijon.
Jie nors ir turi savo aiškes
ventojams, jog nėra jokios
vilties rasti teisybę, kuomet nę ar mažiaus aiškią politikos
mes esame silpni. Kad mes tu- I platformą, bet išgirdę Valsty
rime perorganizuoti savo ar bės Atstovo pakvietimą, užsi
miją, pakelti ją iki vakarų miršę partijos reikalus ir aukEuropos armijų laipsnio ir pa- į štesnio, valstybinio tikslo vesiruošti atgauti savo teises jė* darni, važiavo.
Tiesa, ir vieni ir. kiti va
£*•
Toliau jis sako, kad Wash- žiuodami nemanė nusileisti,
ingtono konferencijon kelia rįžosi ginti savo įsitikinimus,
vęs su džiaugsmu. Buvo ma bet turėjo geros valios susi
nęs, kad konferencija sustab tarti, jeigu bus galima surasti
dys Kinijoje svetimų šalių bendrą valstybiniam darbui
plėšriuosius žygius. Labiausia j sritf. Taigi ši konferencija
jis pasitikėjo Amerika. Bet .turėjo būti kvotimai iš mūsų
pasirodė, kad taip nėra. Visur. valstybinio pribrendimo, lauksiaučia neteisybės ir suktybės, ta nuo mūsų atsakymo į klau

simą: ar mes tikrai nesutaiko
mi teri kur galima susitaikin
ti, apsitarti!
Kaip ti« kvotimai pavyko,
toflmeunis konferencijos ap
rašymas paaiškins.
Chicagos prieškonferencijinis
susirinkimas.
Viena didžiausių Amerikos
lietuvių Chieagos apielinkė
stropiai rengėsi konferencijon.
Per du posėdžiu apie 30 įvairių
kolonijų darbuotojų, nagrinėja
ir svarsto Atstovybės patiek*
tą dienotvarkę.
Kiekvienas klausimas turi
savo referentą, Diskusijos ve
damos gyvai. Apsisvarstyta,
bendrais bruožais nusistatyta,
siunčiamiems atstovams tei
kiamos informacijos.
Jų nuveikti darbai buvo pa
žymėti "Drauge". Nekartosi
me. Belilo vien linkėti, kad
taip tolima atstovų kelionė
nenueitų veltui. Išvažiavo du
atstovu.

lionės nuovargius, nusiskundi
mus.
Pasikalbėjęs
au keliones
draugu rįŽausi arčiaus susipa
žinti su vienu, kure turėjo bū
ti opiausiu konfer. klausimu
— Piliečių Sąjunga. t
Medžiagos netruko. Dideliausias pluokštas
mašinėle
spausdintų protokolų, praneši
mų, konstitucijos, ir kiti tos
organizacijos dokumentai gra
žiai surankioti Jabąi pravertėjo.
Beto beletristika ir laikraš
čiai užkimšta liuosos valan
dos. Kelionė sekėsi. 8 vai. vak.
buvome New York'e Pennsylvanijos stoty.
(Bus daugiaus)

SUTARTIS SU RUSIJA.

Šiandie Washingtonas yra
visokių projektų, sumanymų ir
pienų šaltinis. Iš ten po visą
pasaulį plinta kuogražiausios
idėjos, taikos ir meilės žodžiai.
Suvažiavę iš visur daugelis ko
respondentų. Jie vieni per ki
tus paduoda įvairiausių žinių
iš nusiginklavimo konferenci
jos, iš pasikalbėjimų su pavie
niais delegatais. Dažnai jie pra
Kelione.
neša įdomių dalykų, bet dažnai
E*ti žmogaus gyvenime lai
paduoda šiaip sau išsvajotų
kotarpis, kuomet kelionė yra
žinių, arba ištolo nugirstų.
didžiausia pramoga ir pasisma
ginimas. Bet ateina laikas, Mes žinome, kad Suv. Vals
kuomet kelionė yra tikras pa tijų vyriausybė nusistačiusi jo
kiu būdu nesusidėti su bolšesišventimas. Ir ne juokai!
Išsėdėti 24 valandas trauki vistine Rusija, ir nepripažinti
bolševistinės valdžios.
ny, tai visvien ką jas ištrauk
ti iš savo gyveninio. Juola- Bet vienas korespondentas
biaus, kad nieko rinito negali

veikti. Rašyti — sunku. Trau
kinys dunda, bilda. Banką dre
ba. Keleiviai švaistosi, pro
langus reginiai mainosi. Susi
telkti lemtai negali.
j
Ateina naktis. Eini guolin.
Bet nepratus daužytis trau
kiniais neužmiegi. Snūduriuo
ji ir vėl pabundi. JKartais jau,
regis, užmigai, tik kaip truk
tels tave į priešingą pusę, visi
vagonai sudardės, sakytumei
žemė prasivėrė ir tu su savo
guoliu kasžin kur n i ^armesi.
Beabėjo, tte visi lygia? Ipergyvena tolimos kelionės nepato
gumus, bet yra ir kelionės
kankinių.
*
Visa kuo gali išnaudoti ke
lionę, tai skaitymas ir pasikal
bėjimas. Jis malšina visus ke-
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p a d u o d a žinių, k a d už kokio

pusmečio Suv. Valstijos pada
rysiančios sutartį su bolševistine Rusija.
i

...

Pasibaigus šitai konferen
cijai, sakoma, pavasarį įvyk
sianti kita. Tai busianti pir
mosios tąsa. Tuomet busią pa
kviesti ir Rusijos atstovai. To
je konferencijoje Suv. Valsti
jos užmegsiančios
artimus
santykius su Kinija ir Rusija,
kad tuo keliu pasipriešinus anglų-japonų reikalams tolimuo
se Rytuose.
Amerikai gerieji santykiai
su Rusija palaikyti labai rei
kalingi, sako korespondentas.
Nes tik tuo būdu Amerika ga
li apdrausti savo interesus ry
tinėj Siberijoj ir nors dalimis
atgauti savo skolas iš Europos

IŠ MŪSŲ
KULTŪROS VAJUS.

Parašė Dr. Jonas
•

Totoraitis.

LIETUVOS ATGIJIMAS.
Tęsinys.
Mokyklos.

i.
L

f"

L
^

Tįesa, Muravjovo buvo leista ir kate
kizmas ir šventoji istorija dėstyti lietu
viškai. Bet tai neilgai truko. Jau jo įpėdinys general-gubernatorius fon-Kaufman'as 1865 tai uždraudė gana įdomiu bil
du. Lankydamas Kauno guberniją Kaufmann'as užvažiavo į Devaltuvos mokyklą,
esančią netoli plento, einančio iš Ukmer
gės į Kauną. Iškvotęs vaikus, paklausė,
kokia kalba dėstoma tikyba. Kunigas at
sakė, kad lietuviškai ir parodė seną trum
putį lietuvišką katekizmą. General-guber
natorius sudraskė jį ir įsakė tokių daly
kų niekad nenešti į jokią liaudies moky
klą, lietuviškai mokyti poterius, o kate
kizmą būtinai rusiškai. "Liaudies moky
klai nereikia jokių svetimų abėcėlių,"
pridėjo prie to.
Is to aišku, į kurią pusę mokyklose ru
sų mokytojų buvo kreipiamos vaikų šir
dys. Rusiškam mokyklos auklėjimui sus
tiprinti būdavo naudojama kiekviena pro
ga, dalinama rusiškos knygos, rusiški pra
voslavų paveikslai, kryžiai, medalikėliai.
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valstybių.
Jei tas tiesa, kas korespon
dento paduodama, taį bus tie-,
sa taipat, kad Amerika ton
naujon pozicijon traukiama
Prancijos.
Prancija jau neišgali išgy
venti iš vienos vokiečių mo
kamos karo kontribucijos. Tad
jai norisi gauti senų skolų dar
ir iš Rusijos. Eiti jai vienai į
santykius su bolševikais yra
nedrąsu ir pavojinga. Gi čia
kaip kartas pasitaiko proga
Dėdę Šamą pakalbinti sau pagelbon. Rusija, turėdama ar
timų santykių su Amerika,
kitaip kalbėtų su Prancija. Ru
sijai paliktų atviros prekybai
sienos ir su Vokietija. Prancijai taipat butų naudos. Ne•*^

t
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CENTRO
turos vajus. Lietuvos Katalikų
UmvOTtttttai, Lietuvių Kole

prisieitų nuolat kaulinti nuo
Vokiečių kontribucijos. Nes vokįečiaijjttękiaudami su Rusija,
turėtų daugiau pinigų. Tų pi
nigų dalis tektų- ir Amerikai
nors nuošimčių formoje.
Niekas negali pasakyti, kiek
yra tiesos tose žiniose iš Washingtono. Tečiau taipat nie
kas negali užginti, kad šian
die toki dalykai, tokios kom
binacijos nebūtų galimos.
Anglija su bolševistine Rusi
ja padarė prekybos sutartiDelko gi tokios sutarties ne
padarytų Amerika?
Ką sakai, tai sakyk trumpai
ir aiškiai, be veidmainystės ir
baimės.

nilovas. Jis norėjo čia turėti daugiau iš
mokslintų rusų mokytojų ir sužadinti tarp
jų literatinį ir mokslinį judėjimą, kuris
plėtodama8is
išstumtų
labai
įsi
galėjusį lenkų dvasinį darbą. Prie
to prisidėjo. dar vieną
aplinkybė,
kurios
Kornilovas
ir
Muravjo
vas norėjo išvengti. Juodu matė, kad, pa
likus tik vieną gimnaziją, Kauno guber
nijos gyventojai leis vaikus mokytis į vo
kiškas Kuršo gimnazijas, ir tokiu būdu
ims plisti vokiečių įtaka. Del tos prie
žasties Kauno gubernijoje gimnazija buvo
palikta netik Kaune, bet ir Šiauliuose.
Panevėžio, Keidainių gimnazijos ir Telšių
progimnazija buvo panaikintos; taip pat
uždaryta Vilniaus gubernijoje Švenčionių.
\ paliktąsias gimnazijas buvo partraukti
mokytojai rusai pravoslavai, seniejie mo
kytojai lenkai katalikai buvo prašalinti
Lenkų kalba, lenkų pakraipa, lenkų kny
gynai buvo ko smarkiausiai uždrausti. Bu
vo įsakyta, kad mokiniams kambarius lai
kytų pravoslavai. Tokį įsakymą duodama
ėjo pravoslavijos misijonoriaus pareigas o
ne protingų politikų darbą dirbo.
Tikyba buvo įsakyta dėstyti rusiškai.
Kiek vėliau buvo bandoma mokiniai vers
ti, kad bažnyčioje melstųsi iš rusiškų mal
dą knygų, kad rytais ir vakarais maldas
kalbėtų taip pat rusiškai.

t

DR. A. I
GYDYTOJAS
Telefonas
Valandos: t(piety ir 7-J
niaia tiktai po

1 Dr. H. T.
Lie
GYDYTOJAS
Perkėlė
4*01 SOUTH
AL.:
l«:t» iki
6.30 iki 8:30
N am.: 2MU
Tel. Imfi

*1
2=

Dr. C. Zl
LIETUVIS
4712 SO. ASHl
ARTI 47-1
Valandos: nuo
domia nuo

DR.P.
KAP1
Gydau Be Vatoti
10737 & Mi<
Nuo 8 Iki U
418 W. 45
(Prie Wc
Nuo 2 iki

*OftJB*&JtA*SJtA>|
1 Telefonas Bouh

DR. C.
Dl

sssi bo.
andos:
91—5; 7-

HtA*fiAA#&i£4

DR.S.
GYDYTOJAS
Ofisas ir
8352 South
Ant Ylriaos Ui
Valandos: nuo
2—4

po

pietų: I

Ne<l*liomis|

Telefonai
=

j DR. CHAR|
| P e r k ė l ė saro
į 4723 SO. AR

Į

SPECIJ

1

Ditovu, M
ai.: ryte nuo
o pietų; nuo
edėUomis: 18

i

DR. M. SI
NAPl
|GYDAU B E
OPI
Ofisų
3847 EiH
t Iki 11 ryte
Telefonas
731 W.
Nuo t

Tavo kalba tebūva teisinga.
•i

11 II

i

»

Pavyzdžiui gali būti šiokis atsitikimas. nazijas. Kaip mokykla turėjo rusinti liau
Trakų pavieto karo viršininkas Tolmače- dį, taip gimnazijos turėjo išauklėti rusų
vas 1865 surinkęs iš 13 mokyklų 80 ge dvasioje išmokslintus lietuvius, kad jie
resnių mokinių lietuvių, aprėdytus rusiš patys nevirstų lenkais ir savo tautiečius
kais raudonais marškiniais drauge su jų nuo to laikytų. Statant šitokį tikslą rei
tėvais ir mokytojais pristatė generalgu kėjo griauti arba bent visai kitaip tvar
bernatoriui. Tasai maloniai su jais elg kyti tos vidurinės mokyklos, kurios buvo
damasis, dovanojo jiems ciecoriaus ir ci- buvusios iki lenkmečiui. Tų buvo nemaža.
ecorienės portretų, pravoslavų paveikslų • .'Iki 1863 Kauno gubernijoje buvo ketu
ir pinigų. Po to minėtasis viršininkas dar rios gimnazijos: Kaune, Šiauliuose, Pane
jiems davė po rusišką Evangeliją, pravos vėžyje, Keidainiuose ir viena progimna
lavų paveikslų ir kryželių. Suprantama, zija Telšiuose. Vilniaus gubernijoje lie
tuvių pusėje gknnasija buvo Vilniuje ir
prie ko čia buvo vedama.
v
Šitokią mokyklų pakraipą neužjautė ir Švenčionyse. Kauno gubernijos gimnazi
negalėjo užjausti kunigai. Valdžia, tai ma jose ir progimnazijoje 1864 buvo, 820 mo
tydama, už kiekvieną neprielankų prasi- kinių, tarp kurių 267 buvo valstiečių sū
tarimą baudė smarkiomis bausmėmis. Kad nus. Direktorių dauguma buvo rusai, o
kitokios pakraipos mbkyklų nebūtų, buvo mokytojų dauguma lenkai arba bent toki,
uždrausta steigti mokyklos, be valdžios lei kurie jautėsi esą lenkai. Lenkų kalba bu
dimo; nepaklausymai buvo smarkiai bau vo mokomasis dalykas. Gimnazijų dvasia
džiami. Mokyklos steigti buvo uždrausta buvo.lenkiška. Gimnazijoje mokiniai kal
bėjosi tarp savęs lenkiškai, gimnazijų
ypač kunigams.
Suvalkų gubernijos mokyklose pakrai khygynai buvo pilni lenkiškų kntgų.
pa iš viršaus nors vis ta pati buvo t nusta Tokiu būdu gimnazijos platino lenkystę
tyta, bet praktikoje buvo bent truputį ir gaivino tautinius lenkų idealus.
Muravjovas tat turėjo labai gražių prie
lemtesnė tik dėlto, kad mokytojai čia bu
kabių Lietuvos gimnazijoms laužyti. Jis
vo daugiausiai lietuviai katalikai.
sumažino jų skaičių. Išsyk buvo manoma
Gkmnasijos.
palikti kiekvienoje gubernijoje tik po vie
Muravjovas pagal savo tikslą kūrė ne ną gimnaziją, bet 'tani fcuvo priešingas
tik mokyklas, bet savaip perdirbo ir gim Vįmįaus mokslo apygardos globėjas Kor-

Pirmadienis,

———

(Tąsa).
Lietuvai &%*&*
Uni- flg ? ~ * *
* * * * « ?
.
.'
sldeiviųw po Visa Ameriką bus
T. .
versiteto, Amerikos Lietu,
,
+%
viams gelbėti, reikia kolegijos, renkamos aukos maždaug per
puse metų.
reikia šelpti einančią jau mok
Per tą pusę mėnesio štai kas
slą jaunuomenę.
padaryta:
Mes- klausėmės ir negalėjo
Kingston, Pa. surink. $1,153.00
me nesutikti.
Torest City, Pa.
57.70
Lietuvių kultūros reikalamg
Scranton, Pa
703.46
sumėtėme 120 dol. ir 5 centus
Pittston, Pa
172.00
pinigais. Gerb. klebonas kun.
Hazleton, Pa,
60.00
Paukštis paaukojo L. L. Pask.
Sugar Notch, Pa.
73.75
Boną už 50 dol. Dar pasižadėjo
Wilkes Barre, Pa
230.05
paaukoti L. L. P. Bonus po 50
Breslau, Pa
12.85
dol. — Elzbieta Janiškienė ir
Montreal, Canada
120.00
Magdalena Rutkauskiutė. To
'VVaterbury, Conn. . . . . 325.00
kiu būdu iš tos dienos Lietu
Lawrence, Mass
120.04
vių tautos svarbiausiam dar
Brighton, Mass
66.25
bui iš viso surinkta 270 dol.
Lomeli, Mass. . . . . . . . . 24.35
ir 5 centai.
Nashua, N. H. . . . . . . . . 40.00
Tolimesnį darbą varyti WiiManchester, N. H
103.00
kes Barre apsiėmė gerb. kun.
Lewiston, Me
111.00
Paukščiui vadovaujant, StulIki šiam laikui tokių būdu
gaitis, Jonas Kazlauskas, VI
surinkta lietuvių
apšvietai
Saudargas, Pov. Petrauskas,
$3,343.45. Trys
tūkstančiai
Kaz. Deltuva, Jurgis Rėkus ir
trys šimtai keturias dešimts
Baltrus Palionis.
trys doleriai ir 45 centai. Yra
Kingstoniečiai jau surinko
ir daugiau surinkta, bet dar
1,153 dol. ir dar varosi iki 3,žmios neatėjo. Tik girdėtis,
000 dol. Wilkes-Barriečiaį nekad visas Amerikos lietuvių
apsneis.
,]
pasaulis sujudo ir dirba.
Dirbkime, vyrai. Kuomet mū
Valio Lietuvių tauta! Turi
sų Tauta bus mokyta, nei len
me turėti mokslo ir turėsime!
kas, nei francuzas, nei koks
Am. Liet. Katalikų Federa
kitas velnias mųs neapgalės I
cijos Centras ir Liet. Kat. Cen
Amerikonas.
tro atstovas Amerikoje kųn.
B. Bumšas visiems aukotojams
Kaip sekasi Kultūros Vajui?
ir darbuotojams taria širdingą
20 lapkričio prasidėjo Kul- ačių už taip gausias pasekme-

— — — — — — — — t m m — —
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Į taip visai rusiškai ir naujai sutvarky
tas gimnazijas buvo įvestas dar vienas lie
tuviams visai naujas dalykas — lietuvių
kalba, kurios pirma gimnazijose nebuvo bu
vę, kuri pinfla netik buvo pašiepiama ir
niekinama, bet ir mokiniams uždrausta.
Buvo ji ketinama įvesti į Kauno ir Šiaulių
gimnaziją. Į Šiaulių buvo tikrai įvesta, o
į Kauno, nežinia. Vilniaus gimnazijoje lie
tuvių kalbos nebuvo. Kur ji buvo įvesta,
mokiniams nelietuviams nebuvo privalo
ma.
Tas lietuvių kalbos pagerbimas buvo ne
nuoseklus. Tikyba nevalia buvo dėstyti
Lietuvoje lietuviškai, nors Lenkijoje ji bu
vo dėstoma lenkiškai. Mokintojai dažnai j žeizdavo lietuvius mokinius paniekinančiai
išsitardami jiems girdint apie jų gimtąja
kalbą. Mokiniai neretai susikirsdavo žo
diiais su mokintojais. del tų užgaulioji
mų. Lenkų kalbai Lietuvos gimnazijų mo
kintojai rusai rodydavo daugiau pagarbos.
Iki 1863, be gtmnasijų kai-kuriuOse pa
vietų miestuose buvo dar triktesių bajorų
mokyklų. Tos visos būva perdirbtos į dvikleses miestų mokyklas. Lenkų kalba ir
pakraipa, mokytojai katalikai ir iš jų bu
vo prašalinti; į jų vietą buvo įstatyti ru
sai.
(Bus daugiau)
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[nlais tiktai po pietų S lkl 5 v.

ai kas

>fttee Tel. Brvd. .7*9*
Pranešimas

jg

Dr. H. T. STRIKOL'IS?

153.00
57.70
703.46
172.60
60.00
73.75
230.06
12.85
120.00
335.00
120.04
66.25
24.35
40.00
103.00
111.00
būda
svietai
tančifti
lešimts
ai. Yra
>et dar
irdėtis,
ietuvių
>a.
Turirėsirae!
>derat. Cene kun.
tojams
rdinga
;ekmes.

Mtimm • » » • • • » • • » • •

IŠ MOKSLSIVIŲ OYVENI' MO.
St. Bonaventūre, N. Y. —
Nors laikraščiuose visai ma
žai girdėti apie šv. Bonaven
tūro moksleivių darbuotę, bet
tas nereiškia, kad jie nesidarbuoja. Be savo lietuviškų klesų ir susirinkimų su programais, jie lošia svarbia rolę ir
kitose savo klesose. Beveik
kiekvienas lietuvys šioj mo
kykloj yra kuomi nors pasi
žymėjęs. Užtai jie čia pagerb
ti netik visų kunigų, bet net
ir vyskupų.

• » » •

ra:

DR. MAURICE KAHN

lietuvis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Perkėlė savo ofisą }
4401 SOUTH ASHLAND AVS.
•JVAL.: 19:99 lkl 11; 8:1© iki 5 Ir
1:30 iki 4:30 Ned. 10:30 iki 19.
Nam.: 2914 W. 48 St.
o(
Tel. Lafayette 249
JJ

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
4*81 So. Ashland A ve.
Tel. Yards 9*4
OFISO VAL.:
8 iki 10 v. ryto, l iki 8 ir 7 lkl
4 v.
Tel. Maktlmls Ir ncdeUoJ po pietų
Oakland 1294

jwn^^¥r*svc»kiww^virwv8

I

II*

• •! • • » * • • » • —'

Dr. L L M A K A R A S
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgą*
Ofise* 109*0 S. Michigan Ava.
VaL 19—11 ryte; 2—4 po pietų,
4:89—8:99 vai. vakare.
Residencija: 10588 Perry Ave.
Tel. Pullman 848 Ir Pull. 849

4IUllllllllllllllllllllUlltMtNIIIIIIIIIIII«UM
Re*.

1199 Independenee Btvd.

DR. A. A. ROTH,
RIUM

Gydytoja*

H

epecUallstas Moteriškų, Vyrišku
Valkų Ir visų chroniškų l i g i
4tfb9^*saA*&it&*ai&#&*&#£*A**
VAIiAHDOSt to—11 syto 9—» P*
[Telefonas Boulevard 9199
S pietų, 7—8 vak. Vedettoml* 10—1141
Ofise* 89*4 So. Halsted BC, Chlsagi
Telefonas Drovev •a**
DENTISTAS
HWIlMMIHIIinilllllUlllimilUMIIimUIM
3991 So, Halstcd St.
Valanda*:
9—18 A~M.
g
1—8; 7—8 P. M.
. 2

Nesenai atsilankęs Jo Malo
nybė Vyskupas William Turner, D. D , ne apie vien$ tau
tą neužsiminė, o tik apie lie
tuvius. Jis klausė, ar lietuviai
turi savo klesas, ir visus lie
tuvius ragino mokytis savo
kalbos, kad užbaigę

JAUNIMO DARBUOT*.
Detroit, Mich. ^- Norint vi
sapusiškai atpasakoti mūsų
kolonijos Veikimą užimtų daug
laiko ir nemažai popieros rei
kėtų suvartoti, todėl gailėda
mos laiko ir popieros pasiten
kinsiu trumpai apibrėžti mūsų
r
veikimą.
'; }
l i e t . Vyčių T9 kp. veikimas
ir dramatiškas skyrius. Iki šių
dienų mūsų kuopa sirgo ma
terijai* liga, nes kaip nariai
nesidarbuodavo ir tas visas
narių triūsas esti paaukotas
skolų padengimui, o skolos
rasdavosi todėl, kad mūsų va
dai nebuvo taupus ir mylėdavo
paskolų užtraukti be susirin
kimo
nutarimo, bet dabar
jau kas kita. Valdyba tvirtai
laikosi ir be reikalo pinigėlių
neeikvoja, o ypač iždininkas

K
moksle, fp;
Barauskas iždą gerai pri

S

i

DR. S. NAIKUS

V. W. RUTKAUSKAS i

i

HALSTED ELECTRIC
SHOP

*

*

Pas mųs dar yra tokių žmo
nių, kurie lietuviškų laikraš
čių neskaito. Jiems geriau pa
tinka lenkiški, nors ir gerai
nesupranta, kad juos ir skaito.
Jie nori būti "ponais", saky
dami, kad pas lietuvius ponų
mados nėra. Gal ateis laikas,
kad ir jie susipras.
Vargias žirnis.

DR. R. C. CUPLER

|"D"R"CHARLES SEGAL Š

ti, kiek
iš Waat nieI sians koms. .
e Rusisutartį.
įes ne-

rumpai
stės ir
inga.
— — «

Stupmcki

varkyaas lieietuvių
uvo bu
ma ir
rausta.
Šiaulių
estą, o
oje lieį vesta,
•rivalo-

JOHN G. MEZLAISKIS

•

DR. A. L. YUŠKA

•*Si«9faaw*tiwew«*»ritW>-twįW«

A. Nasaisk

UK. f . Z. ZAUTORIS

-

P

J

BJPJ

Jf^

saama. Vietos duodama dykai.
Diplomai. Mokslas lengvais at-1
mokėjimais. Klesos dienomis iri

CHIRURGAS
Kamp. Oakley Ave. Ir 24 Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 5 po
pietų kasdien, Panedelij ir Ketver
ge vakarais.
Offso Tel.: Canal 1713—241
Res. Tel.: Midvvay 5512

i

I

Ses voRusija,
Tų pinerikai

nis susirinkimas bus gruodžio'
13 d. š. m. Visi nariai' yra
kviečiami atsilankyti, nes yra
FABIDNAS Ir MiCKIEVICJ, Ved.
svarbių reikalų ir bus renkama ((iriausia siuntimas : i
valdyba 1922 m. Pasirūpinki
iivakort<
irtai ir 11
\<>T M : I . M v \ v
me išrinkti valdybą, kuri ne
l
l
e
a
l
Kstal c. I'askolo.s,
LIETUVIŲ GYVENIMAI nuilstančiai kuopoj darbuosis
1 iisiirina i ir i.I.
tautos ir Bažnyčios labui.
W. lutr. St , arti s Halsied St
Tel Rouipvard h\\
Mllw»ukee, Wis. -r- Čionai
S. J Rėklaitis, rast.
Valandc
darbai nepergeriausiai eina,
Vakarais: Uta
•
ki 9
galima sakyti, kad bedarbė
siaučia. Tai daugelis išvažinė
jo ant ūkių dirbti. Tikimasi,
kad darbymečiui praėjus jie
Rinkimai.
sugryš miestan, nes čia links
ma .gyventi.
Telšiai. Telšių ir Alsėdžių
Lietuviai smarkiai darbuo valsčiuose lapkričio 20-21 įvy
3249 So. Halsted Str.
jasi. Tik mūsų veikimą mažai ko vėl rinkimai į valsčiaus Ta
Tel. Boulevard 7396
laikraščiuose aprašo. Atrody rybą, nes pirmu kart jie buvo
Ar tavo šviesos geram
tų lyg esą apmirę. Tas tai ne nepavykę. Telšių valsčiuje iš
stovij ? Vedame elektra į na
tiesa. Štai Padėkonės dienoj, statyta 10 sąrašų; bus balsuo
mus, įr taisome. Turime Umlapkr. 24 d. įvyko parapijos jama keturiose vietose: Tel
pu ir kitus elektros dalykm
ferai. Jie pavyko. Gerą pelną šiuose, Viešvienuose, Eigir
—i
davė. Reikia pasidžiaugti dar džiuose ir Godunave. Alsėdziuo
bu mūsų komitetų ir vietinio se gi išstatyta 9 sąrašai; bal
VAUBHT1SE Dl
klebono kun. A. Daugio, mūsų savimo vietos Alsėdžiuose ir
COULEGES
MadJson, 1850 14. Wells,l
(Tvasios vado, energingo vei Naručių kaime.
4205 S. Halsted
;
187
Mokyklos Suv. Valstijos*.
kėjo, kurs aukomis ir darbu
Moko Siuvimo, Patternų kir
pimo, Designing: bisniul ir na-'
mūsų parapiją žymiai pakele.

kiekvienas galėtų išreikšti sa žiuri. Todėl ir turime įsigiję
vo mintis be jokio keblumo. nejudinamo turto. Be to, turime
Lapkričio 5 ir 6 d. čia buvo pianą, jau išmokėta, knygynų
šventinimai. Devyni seniinaris su nemažu skaičiumi įvairių
tai tapo įšventyti į kunigus. knygų.
Gruodžio 11 d. vėl buvo šventi Girdėjau, kad ir lioterija bai
1
REIKALAUJAM DAUG
giama
leisti,
kuri
jau
atnešė
nimai.
Jo
Malonybė
Vysk.
! ii8ia*ajaa#atJ2*ajafl*aiA*flaa«
DARBININKŲ.
John Cannon, D. D., šventino apie $151 dol.
I
Be skirtumo litie s butų gei
tris klierikus kuniguosna, še
Prie 79 kp. įsikūrė drama
ADVOKATAS
stina kad turėtų kiek kapitalo
šis diakonuosna, tarp kurių tiškas skyrius ir prie jo jau PAVEIKSLAI PARAPIJOS bet ir be l^fritjppo^us' galima
Ofisas Dhbniestyj:
JJETTJVTS
fcTATOAt a
29 South U Bali e Streai I buvo vienas ir lietuvis, subdia prisirašė viso s gabiausios ir
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
gera,darbą gauti nepamirškit
*'•
Kambari* 824
n
I
Ofisą* ir vyveftlmo vieta:
konas
Juozas
daulinskas,
ir
daug pasidarbavusios mūsų
Telefonas Central 4899
8252 South Halsted Street
kad cia jumis laukia labai ge
Philadelphia,
Pa.
—
Lapkri
_ $ viršaus Univer. State Bank
daug kitų gavo mažesnius kolonijos įvairiuose veikimuo
ra ateitis nes mes tik dabar aralandos: nuo 10—12 ryte; nuo
po pietų; nuo 7—9 vak.
I VtJcarais, 812 W. S3rd S t { šventinimus (Minor Orders). se mergaites, £ąip tai Eis. Vie- čio 27 d., Sv. Kazimiero mo tidarome naują dirbtuvė ir iš
Nedėliomis nuo 19—Z
I
Telefonas: Yards 4481
kyklos svet. buvo rodomi kin
Telefonas Yards 2544
I
Lapkričio 27 d., Giedrinin- leniškiutė, mūsų vite-pirmidirbinėsime naujausios rųšies
tamieji
paveikslai.
Gerb.
kuni
!
kų 7 kuopa laikė savo mėnesi ninkė ir daug įvairiai pasi
mašinas del maliavojimo kokiu
gai J. CepukaitiB ir J. Kara
darbavusi,
taipgi
A,
Bandžaida nebuvo ir nėra visame pa-*
nį susirinkimą. Susirinkimą
lius parinko tinkamus paveik
tė,
nenuilstanti
darbininkė
į ANTANAS A. 0LIS
saulij. Taigi kviečiame atsi
malda atidarė pirm. Jurgis
slus,
parodančius
gražius
pa
(OLSZEvVSKI, JR.)
lankyti pas mųs ir patirt dalyŠupienis. Pirmiausia buvo per rengiamuose vakaruose ir gabi
vyzdžius,
pamokinančius,
pa
lPerkėlė savo oftea p o a u m e r i u l į
ADVOKATAS
vaidintoja. £aip£i negalima
Ika. Iš kitų miestų kreipkitės
skaitytas pereito susirinkimo
14729 SO. ASHLMfD AVENTE |
Veda bilas visuose teismuose
traukiančius žmones prie do
praleisti
nepažymėjus
*
pilnai
Miesto Ofisas:
SPECIJALISTAS
i
per laiškus del platesniu infor
protokolas, kuris tapo priim
S. Dearborn S t ,
Roo«n 1040
ros.
Vaikeliams
ypatingai
bu
atsidavusių vyčių organizaci
Mfcrvu, M o t ė m 9jr Vyrą I4gU Į
Telefonas: Central 1774
macijų.
tas be pataisymo. Paskui sekė
vo,
tinkami,
nes
rodė
vaikelių
raL: ryta nuo 19—12; nuo 8 — 9 |
jai veikėjų, būtent • B. DauVakarais: 8251 S. Halsted St.
Fountain Paint Brush Co
kuopos reikalų apsvarstymas.
•po pietų: nuo 7—8:89 vakare.*
pasišventimą del savo moti
Telefonas: Boulevard 553.
mantaitės ir D. Gustaitės.
ledėMomis; 19 lkl 1.
g
1723 Blue Island Ave.
Šitam užsibaigus
prasidėjo
Telefonas Drexel 3 * * * j
nos.
Gi iš vyrų -pusės prie'' dra
Chicago, Illinois.
programa, kurioje dalyvavo
, Tą rytą bažnyčioj gerb. kun.
... - - - - ;
matiško
skyriaus prisirašė
du kuopos nariai.
J. ČepukaHis vaikučiams pa
J. P. WATTCHES
gabausi
mūsų
kolonijos
komeA. STAPULIONIS
Pirmas, subdiakonag ŠaulinPARSIDUODA PIANAI
Lawyer
sakė labai gražų pamokslą,
NAPRAPATH
LUPTU VIS ADVOKATAS
Beveik už puse kainos.
skas skaitė referatą, * 'Kalba"; dijantai, būtent K. Krištopai- ragindamas juos ramiai užsi
GYDAU HE GYDUOLTC IR BU
Dien.: R. 511-127 H. Dearborn St.
OPERACIJŲ
Vartuoti tik keletą mėnesių. Gera
Tel. Dearborn 4094
antras, p. Kundreckas ir skai tis, J. Norus. Pirmasis, tai yra laikyti per Adventų laiką, bū proga
Ofisų Valandos:
įgyti brangius pianus už žema
Vakarais: 1078* S. Wabash Ave.
9847 Emerasd Avenue
Roseland
Tel. Pullman 6877
tė referatą, " Kodėl lotynų kal K. Krištopaitis, buvo tūlą lai ti paklusnus tėvams ir klau kaina.
i lkl 11 ryta ir 8 lkl 14 vakar*
i• mmm m i
ką prasišalinę^ iš veikimo ir syti mokytojų, auklėti savy Atsigaukit:
bą
vartojama
Liturgijoj";
tre
Telefonas BouUvard 9897
=?rr
T t l W. 19-th Gatvė
nuo Vyčių, nes mat porą me mandagumą ir su nekaltomis . S. V. VALANČAUSKAS
čias
privalėjo
būti
p.
Čipurna,
N u o 7 nu I vaaare.
3246 S. Halsted St.
1 Tel. Randolpk 2898
bet, del kokių tai nežinomų tų atgal buvo neteisingai prieš širdimis sulaukti Kristaus už- j
=
A. A. S L A K I S
•
kuopos norą
suspenduotas, gimimo šventės, Kalėdų. Su =
priežasčių,
jis
visai
ant
susi
ADVOKATAS
5ASA*Xii^*Xlt^SAtA«A£afJtAaS
Ofisas vtdumlestyje
bet kuomet kuopa nutarė mi augę į dorus v y w s ir moteris Ant pardavimo grocerne ir burinkimo
nėpribuvo.
Abu
kurie
ASSOCIATION
BLDG.
čerae visokiu tautų apgyvento j vie
1* South La SaUe Street
nėtą klaidą atitaisyti ir at džiaugsitės tokiu gražiu gyve toj.
programoj
dalyvavo
atliko
sa
Priežastis
pardavimo savinin
Room 1303
kas
Važiuoja
Lietuvon.
VaĮandoe: 4 ryto iki 8 po pietų
vo užduotis labai puikiai. Pir šaukti ir visų kuqpos narių nimu. Paskui užkvietė pama
JUOZAS P l š K E V l Č l l S
^Narau Tel. Hyde Park 8395
3197 So. Morgai Street
mininkas paliepė abiem kal troškimas buvo, kad p. K. tyti krutamuosius paveikslus. 8597 S. WaUaoe Str.
Chk*a*x>.
CHICAGO, TJif TETOM
o^M^^o^e^e^o'oTiTb^oTJTyo^
bėtojam pasiųsti savo rasinius Krištopaitis vėl prisidėtų prie
Vaikams
buvo
rodomi
5
vai.
,>^»—
Telefoną* Yards 5082
' » • » * * » » » » • * — ' * .
"Moksleiviui,^ ką abu kalbė mųs kp. veikimo ir įeitų į po pietų. Vaikai visi susirin
[valandos: — 8 lkl 11 lJ ryto:
l&m*Z3S3ttTTT2ttJtM£,te*23
Telefonas Canal 5395
po ptetų iki t v*A. Hsdeslodramatišką skyrių, kaipo reiitoju sutiko padaryti.
Ant randos šiltas kambarys del ge
ko tuos paveikslus pamatyti.
I* M O 8 lkl 8 vai. vakarą.
Pabaigoj, p. Kundreckas sierius, Krištopaitis pilnai su \ Vakare 7:30 tie paveikslai ro žmogaus be valgio geistina kad
iaJJJIIMH i I l " l l l l l v W
butų katalikas.
Atsišaukite po nu
tiko pasiūlytą vietą užimti;
pranešė,
kad
knygos,
kurios
Oeneralis Kontraktorins, Btatybuvo rodomi didelėms. Žmo merių.
Chicago.
toja* ir senų namų taisytojas. buvo užsakytos, jau parėjo ir todėl mes galime didžiuotis nės skaitlingai susirinko. Kun. 8221 So. Eatcrald Ave.
2338 S. Oakley Ave., Chicago kad dar ižde liko pinigų, ui gavę savo tarpan vieną iš ga «f, Karalius paaiškino paveik
kuriuos visi sutiko daugiau biausių komedijantų. Jis su J. slą reikšmę. Visi buvo paten
Arti 23-čio Place.
REIKALINGI VYRAI kurie yra
1900 S. Hafcted Str.,
Noru dapildys visus parengtus
knygų užsakyti.
apaipažine
su žmonėmis. Tai pfrmą
kinti.) •
crrr
Tek Oaaal 9149
tokia proga Lietuviams. Gera alga
Bus neprošali dar paminėti, vakarus.
Krutamieji
paveikslai
yra
darbas nuolatinis. Atsišaukite paneValandos: 19 ryto lkl 9 vakar*.
Taipgi prie ratelio prisidėjo
kad dabar fcv. Bonaventūro
resefonas Boulevard 418*
dėli
nuo 10 iki 5 vai. vakare. Gene
roctonoi kiekvieną sekmadienio
Gyvenimas: — 9*1* W. *2rd St*.
Kolegijos lietuvių moksleivių dideliais gabumais scenoje pa vakarą. Pelnas skiriamas pa ral Manager Room 1010
T * ! Pro*p*ct 8 4 t a
20 K. Jackson Vl\d.
knygynas yra labai puikiai į- sižymėję A. Sidaras K. Daunis rapijai. Eeikėtų kuoskaitlin=
Graborius jį remgtas; visos knygos, kurios ir F. Stankus. Tai dabar man
=
giausia
atsilankyti
tų
paveik
REIKALINGI VYRAI.
Patarnauju lai-į į
minkštais popieriniais atrodo, kad mūsų kp. turi slų pamatyti, .nes tuomi pa- Pardavinėti 8 nuošimčio Collateral
dotuvėse,
ves-< > buvo
F i r s t Mortsrase N o t ė s ir 6 nuošimčio
tuvese,
knkš-j |
stiprių pajėgų ir -galės susi2*7, Vak. Oaaal 9449.
apdarais,
dabar
apdarytos
nau
tynose ir kituo-J;
remsiine v parapiją, doru būdu Pirmo Mortgage Auksinius Bonds
ant lengvų išmokesčių. Si proposicija
•e
reikaluose^ jais, geros skuros apdarais; lafiktt didelių veiialu perstafe^^į'^^
p^i^e.
yra
taip lengvą kad kiekviena* žmo
Kainos prieina-^
gus
gali
užsidirbti nuo $500 iki 91.000
visos geroj tvarkoj sudėtos ir tymo. Tik dar reikia pakviesti
mos.
S.
D.
i
mėnesi.
Atsišaukite ypatiSkai paneUetuvis Gydytoja* Ir
Auburn Ave. Chicago.* į knygas sutrauktos. Tik gaila, p-les O. Meldažiuię ir E. Vai*
deliais, utarninkals ir ketvergais nuo
2 iki 4 po pietų nuo 5 iki 6 vakarais.
kad dabartinis knygų spintas noraite, kurios aežinia dėliai
Palatine
5121 Hoddon Ave., Chicago,
VYČIŲ
KP.
SUS.
1*31 South Halsted Streat
111.
(book case) biski mažas. Da- kokių priežasčių pastaruoju
'valeado*: 14 iki 18 ryta; 1 tkU
mirtittiHiiHiHtiimiiniuiiiiiniiiiiiiiiii
po pi*tų: 4 Uci 9 vakar*
bar, kuomet parėjo naujos laiku atsisakė nuo L. Vyčių Į gj^boygaffl, Wis. — Liet. Vy
S. D. UCHAWICZ
Ant pardavimo arba mainymo ant
LIETUVIS GRABOniUS
knygos, tai biškį stoka vietos. J9 kp. veikimo ir k a d a n ^ y r a ^ 5 x ^ 0 ^ ^ y o praeitame propertes žemė su budinkais, 12 dePatarnauja laidotuvėse kuopisincinu didelis sodas arti vandenio
apriausia. Reikale meldžiu atslsau
Jeigu pasitaikys kur sugrieb
susirinkime nutarė, kad orui ir vieškelio. Kaimas Bagušiškių, SidBkti, o maao darbu busite užga
valsčiaus, Lidavenų pašto, Ra
fSnedtiiti
ti kiek pinigų, tai įsitaisysime aie> todėl yra labai pageidąu- ^ ^ l a i k y t i yįentįk mėnesi- lavos
seinių apskr. Lietuvoj. Atsišaukite pas
53114 W. 2Srd PI.
Chicago, JOM
Telefonas Ganai 9 1 * *
ir naują spintą.
jamo s idant ir vėl prisidėtų n i u g s u s i r i l l k į m u s k a g mėnesio savininką:
t990t4414Hff444UlllilllllllllllHIIHIHIflll|lin
S. F. SH1MKLS
prie kuopos veikimo.
^ ą antradienį 8 v. v.
Kuopos reporteris.
ar
- I I I
I I
80*6 East 92-nd Street
3-rd Floor Union Bank Bldg
Alašiba.
Kuopos
sekantis,
priešmeti
Telefonas So. Chicago 7479
HJtTTKKTTE ^DRAUGĄ*- i
. JL.
M

DR. C. KASPUTIS !
I

įti nuo

įvo ne
dėstyti
5 ji buįžnai įmnčiai
imtąją
vo i o
luliojijų morarbos.
•se pabajorų
i į dviilba • ir
jų buvti ru-

*

niiii»'

iw jfaiįwuįii

vakarais.

Reikalaukit

Tel.

1*49
SARA PATEK,

Sedcy

knygrelė*.]

pi

oeoočecosetoeceerf

Is PARDAVIMAS
P u * — Prekės
Vyrų ir jaunų valkynų Siutai ir Overkotai | 2 0 — $25 ir $30. Dabar
po $10. $12.50 ir $15. Kiti siutai ir
overkotai iki $45. Mes turime pilna
stocka vyrų, jaunų vaikinų ir valkų
Siutų, O' Kotų, Macklnaws, Raincoats ri kelnių kurias parduodame už
use buvusios kainos Turime kuferių
veU»j. Gausi ūž pilnos verčios. At
dara Kasdiena iki 9. vakare. IjTediHani|splkl^6 vakare. ^'
įsteigta 1*02

v

S. GORDON
1415 S. Halsted Street

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ
KENČIA NUO KIRBU
NŲ IR APIE TAI
NEŽINO.
Tukstaučiai vyrų, moterų ir
vaikų yra paliesti stu kinėms
kirmėnėmis, ir apie tai nei neži
no. Tas griausimas viduriuose ir
sveikiausiems padaro gyvenimą
nesmagų. Jų gydyjimas nuo ki
tokių ligų būva be pasekmių kol
nesuras tokio jų stovio priežas
ties. Tūkstančiams dolerių pra
leidžia visokiems tonikams ir vai
stams, kolie laimingo prietikio ne
suras kokią mažą dalį parasito, ir
tada taip kaip ranka atima ligą
ir nelaimingi gryšta prie gyve
nimo kaip ir išplėsti i£ mirties
nagų. Daug vyrų, moterų ir vai
kų kenčia ir paprastai nepasveiksta kolei kirminai nebus praša
linti iš organizmo. Tad jei nusi
manai kad tokių kirminų tavyj*
yra kuogreieiausiai imkis juoa
prašalinti. Tikriausiai ženklai jog
turi kirminus yra kad Jų dalys
išeina.
Dauguma mote
rų vyrų ir vaikų
yra gydomi nuo
visai kitokiu liga
kuomet ištikrųjų
visa priežastis yra jų skilvis. Kuo
met neturi apeti
to, širdi griausią,
jauti skausmą vidurnose, skausmą
strenuose silpnu
mą akyse mirguliavimą tai ženlV
lai kad ka* nors yra negerai įĘ
jusu skilvių, kad skilviniai
minai tenais ponavoja. Pa* vi 1
kus tuojaus galima patemyti, jie
nenori valgyti, miegoti jiem* tan
kiai galva skauda, jie neturi noro
žaisti su kitais vaikais. Laztan yra sutaisytas kad panaiknti
skilvines krimele* ii jūsų aystemos ir yra daugumos žmonių
vartojama su gerais rezultatai*.
Pilna* būdas gydymo Laatan
kainuoja $10.48, pusė 9)6.75. Jei
gu jautiesi nesveiku tai tuojau*
pradek gydytis ne* gaK ifarvygtyti kunvulsijos ir kokio* kate* li
gos! Lasiau yra parduodamat
Dro. Lameeo Lab., Forbes *t
Moultrie, Pittaburgn, Penna.
a=
AR SKOLINGAS KAS TAU PINlgų? Negali jų tskolektuoti? Pavalyk
mum* ta padaryti. Mes teippat per
kame Judgements.
North American Inve^tigetlng a
Protectlve Co.
•19 — 447 tf. Dearkeru Str.

DRAUGAS
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, vizijos komisija J. Alekna, Pr.
Valaitis ir J. Malonis. Tikima
si kad ši valdyba energingai
darbuosis organizacijos labui.
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Jau Galima Gauti 1922 metų
"DRAUGO" SIENINĮ KALENDORIŲ.

Taipgi išrinko atstovus, ku
Kaina 25c.
rie lankys A. L. R. K. Federa
Šiometinis "Draugo" kalendorius skiriasi nuo kitų metų tuo, kad kiekvieno mėne
cijos susirinkimus per ateinan
sio lapą puoša paveikslėliai iš Lietuvos..
čius metus, išrinko šiuos: K.
GAL BUS DARBO BEDAR : r : r R A C I J i s APS5C. s t S. Nutarė mokėti po $1.00 e *
Kišonaitę, J. Lebežinską ir P.
Daugiausia paveikslų iš lietuvių kareivių gyvenimo.
BIAMS.
tra j dr-jos iždą per 1922 m.
Mureiką,
Skaitytojams ir naujai užsirašantiems " Draugą", mažiausią trims mėnesiams, kalen
A. L. R. K. Federacijos Chi- Taipat nutarė kiekvienas na
dorius duodamas dovanų.
Kaslink veikalo "Avinėlis
Chicagoje apie 50,000 šeimy eagos Apskr. labai svarbus rys mokėti 15c. į Labd. Sąj.
,,
Adresuokite
nų gyvena tokiuose namuose, priešmetinis susirinkimas į- j Sekė rinkimai komisijos su- Nekalčiausis mūsų rezisorius
>
"DRAUGAS" PUBLISHING CO.
kurių negalima pavadinti na vyks antradieny, gruodžio 13d. 'rengimui baliaus ir teatro, kur paaiškino kad dar ne visos ro
2334 South Oakley Avenue
Chicago, Ulinois.
lės
išdalintos.
mais, ir kurie priešingi mies Aušros Vartų pa r. svet., Clii- bus perstatomas Vyskupo Va
cagoj.
Valdyba. lančiausko veikalas Šv. Jurgio Susirinkimas nutarė, kad
to parėdymams.
gruodžio 17 d. visi in corpore
Dauguma tų namų apgriu
parap. svet. prieš užgavėnes.
eitų prie išpažinties ir gruo niai apvaikščiojimai. Į kitas
STEIGIA SKYRIUS.
vę, tikros lušnės. Smarkus vė
Komisijon įėjo pp. J. Liesčaudžio 18 d. prie | v . Komunijos. draugijas mažiaus galėjo do
jas juos gali sugriauti. Tuo
skas, B; Sekleckas ir S. Šim
mės kreipti del stokos laiko,
Organizavimą jaunų Vyčių
met nei vienas žmogus neišŠiomis dienomis Lietuvių kus. Galima tikėtis, kad vaka
nes nekartą buvo tik vienas
reikalą
atidėjo
ant
tolesnio
lai
)iktų gyvas. f
Prekybos B-vės Cliieagos ofi ras bus puikus, nes komisijon
asistentas, gi didelioje parapi
Tokių lušnių yra cįaugybė so rūpesčiu tapo atidaryti tos įėjo darbštus nariai. P-ną N. ko.
joje yra nemažai reikalų.
Vytis J. Brazaitis davė įne
aplinkui stockyardns ir kitose B-vės du nauju ofisu, būtent: Overlingą įgaliuojo teatro ren
šimą suorganizuoti Vyčių or
Ypatybės.
miesto dalyse.
Rockford, 111. ir Spring Val- gime.
kestrą. Nariai apsvartę šį gra
Ant Suvienytų Valstijų Laivų
Kadangi šiandie mieste dau ley, UI., iš ko galima spręsti,
Jis buvo iškalbingas pamok
Po to eita prie rinkimo val
žų sumanymą išrinko J. Bra
gyfiė žmonių neturi darbo, tai jog toji B-vė daro gėrę. biznį.
slininkas ir kalbėtojas. Jo bal
dybos sekantiems metams.
zaitį
ir
Pr.
Maskolaitį
pradėt
pakeltas sumanymas tuos na
Aš—is.
sas yra švelnus bet skardus;
Valdybon įėjo: dvasios va organizavimo darbą.
mus pradėti taisyti, kuriuos
kalba reikšminga ir prie aplin
das, gerb. klebonas kun. M. L.
galima pataisyti.
Susirinkime dalyvavo įTrasų kybių pritaikinta. ParapijoIš N0RTH SIDĖS.
Krušas; pirm. J. Lesčauskis;
Greičiausi ir didžiausi Amerikos vėliavos laivai parvež
dvasios vadas, gerb. kun. A.nai buvo jį pamylėję. Jis yra
Tame darbe turi kooperuo
tave j Tėvynę kaip į laiką linksmai atšvęsti Kalėdas
pinu. pag. B . Sekleckis; nut.
P.
Baltutis.
Jis
yra
Vyčių
tik
ti bankos. Nes reikalinga ma
Pasidarbavo labdarybei
PLYMOUTH—CHERBOURG—BREMEIC
ramaus budo, turi jautrią šir
rast., S. Šimkus; fin. rast., J.
ras prietelius.
žiausia 10 milionų dol., kad
S, K, George Washnlffton
C.ruodJlo 8 — Sausio 17
dį, kiekvieną prie savęs pri
Labdaringos Sų-gos vietinė Puišys; kon. rast., V. Minelga;
S. S. America
Sausio S, Vasario 4.
O. R. P. traukiančią, savo tėvynę karš
įvykinti tą sumonymą.
BREMEN
iždo
glob.,
A.
Jaunius;
ižd.,
N".
kuopa buvo surengusi dviejų
Kas svarbiausia, kad tuo
S. S Prlncess Matolka
Gruodžio 10
Sausio 28
tai mylįs.
dienų bazarą parapijinėje sve Overlingas; maršalkos, A. Šim
S. S. HUDSON
Sausio 14—Vasario 25
se namuose daugiausia ir gy
IŠ TOWN OF LAKE.
Iškėlus jį kiton parapijon
tainėje. Pirmą dieną žmonių kus, J. Kliučinskis, ligonių
BREMEN—DA1CZIG
vena kuone vieni bedarbiai.
S.
S.
Potomac
Gruodžio SI — Vasario 11
jaunimui
ir
idėjinėms
organi
nedaug teatsilankė, bet antrą glob., M. Platakis, teisėjas, J.
PLYMOETH—BOUEOGNE—EONDON
Taigi jiems ir tęlftų žymiau
Moterų vakaras.
zacijoms buvo priežasties nu
S, S, Ccnteitnial State
Gruodžio 14 Sausio SI
dieną buvo nemažai. Tikima Urba. Dr-jos susirinkimai įsioji darbo dalis.
S.
S.
P.inhandle
State
Gruodžio
27 — Sausio SI
liūsti.
(Pabaiga).
si, kad ir pelno bus šiek tiek. vyksta kiekvieną mėn. pirmą
Visi laivai išplaukia iš Piers f ir 4 Hoboken, N. J.
Bet tai tik sumanymas. Čia
Jam
tik
X)ievas
atlygins
už
sekmadienį.
*
Reikia pažymėti, kad ši kuo
Federacija.
skelbiama dažnai kuogražiaujo kilnią širdį,ir gražius dar
*
pa turi nemažai veiklių narių,
Dišlius.
sių sumanymų. Bet labai re
Tyla.
Kuomet įsikūrė A. L. R. K. bus.
kurių tarpe yra ir Labdarin
MOORE and MeOORMACK COMPANY. Inc.
tai jie vykinami. Reiškia, daug
Federacijos
Chicagos
Apskri
ROOSEVELT STEAMSIIP COMPANY, Ine,
IŠ
NORTH
SIDES.
gos Sąj. centro pirmininkas
Lietuviški krutomi paveikslai.
kalbama, bet mažai dirbama.
UNITED AMERICAN LINES, Inc.
tys (pirmiau vadinamas Kata
Antanas Nausėda. M. Andriuš
Vedantieji
operatoriai dol U. S. Shipping Boardo
Genavaitės gyvenimas.
Tai jau toksai čia paprotys.
Del
knygelės
kreipkitės U, S, Lines
Liet. Vyčių
priešmetinis likų yienybė) tuomet kun. N.
kevičius ir J. Berkelis žymiai
45
Rroaduay,
Neiv York
Tuotarpu žiema eia pat. Be
Nauji krutomi paveikslai iš
J.
Pakalnis
pasjrįžo
Federaci
pasidarbavo rinkdami aukas susirinkimas įvyko gruodžio 7,
darbiams su šeimynomis reikia
Lietuvos, Rygos ir Sovietų
po namus. Kaip girdėjau viso 1921, 8:30 vai. vak. Šv. Myko jai pasišventusiai 'dirbti. Su
gyventi.
Rusijos, Gudrus kvailys, 2-jų
šaukęs kelis veiklesnius žmo
surinko $425.00. Gražus sun lo par. svet.
aktų komedija, Lietuvių paro
nes
išaiškino
clalyką,
įkūrė
kaus
darbo
vaisiai!
41
Nariai gan skaitlingai atsi
se
da National darže.
WQVBRUXV
AUKOS
skyrių,
išrinko,
valdybą
ir
lankė susirinkiman. Prie mū
Laidotuvės.
Bus rodomi sekančiose ko
nuolatiniu
atsilankymu
rėmė
sų kuopos prisirašė nauja na
Chicagos sveikumo komisio5 d. gruodžio tapo su iškil rė, p-ni A. Srubienė.
savo patarimais.. Savo lėšomis lonijose:
nierius paskelbė, kad šįmet mėmis palaidotas Justinas An
Gruodžio 10 — 11, Nekulto
važiuodavo į Federacijos suva
Raportą iš buvusio apskri
smarkiai pasidaugino
skait tanavičius. Jis buvo gerai ži
žiavimus ir sugryžęs kiekvie Prasid. par. svet., Brighton
čio susirinkimo išdavė vytis
Arčiausia pasiekiami Lietuvos vie
lius saužudyscių, žmogžudys nomas
visiems
northsidienoj draugijoj išduodavo ra Park.
ta. Geras maistas, Ir užtektinai. Di
čių ir kitu nelaimingų atsitiki- čiams, nes ilgą laiką gyveno Pr. Valaitis. Šis raportas tapo portą su platesniu paaiškini- "Raistas", Želigowskio \av- delė paaivaikšči jjimui vieta. Vist na:,!
rankumai, moderniško alivo. Dabai
vienbalsiai priimtas. Kaslink
gai
ir
"baltosios
vištos"
kainos žemesnes
šioj kolonijoj, priklausė prie
mų apie Federaciją.
užkvietimo kitos kuopos atvai
sprando nusukimas Vilniuje.
Už tai komisionierius kalti keletą draugijų ir buvo vienas
^ RED STAR LINE
Moterų
Sąjunga.
dinti kokį nors veikalą AdvenLietuvos
kariuomenė.
Bus
ro
na "moonshine. ,
Išplaukia kas savaitę
iš organizatorių vietinės para
Pier
88-6?
North River, N e w York
tų
laike,
vytis
A.
Mureikaj
i
Moterų*
Sąjungos
21
kuopoje
doma Gruodžio 12 Šv. Antano
pijos.
New Yorko e Hamburg
pranešė, kad Vyčių 4-ta kp. buvo šešios narės be valdybos parap. Cicero, 111.
WALSH NEPALEIDŽIA
Finland
Graod. 31, Samland Sausio 14
Ar esi nervuotaa, kenti galvom
Rep.
skaudėjimą,
ar tamistoe aJcJa
Samland)
Tik
3-čia
klesa
Lapkr.
30
sutinka atvaidinti "Gairės". narių. Kun. Pakalnis išaugino
MAS.
Gruodžio 13 — 14 Wauke- Zeeland)
ašaroja,
raidės
susibėga kuo
• i
Gruodžio 24
met
skaitai,
pailsta
ak} s be
Šį dalyką apsvarsčius nutarė iki 116 narių. Jam vadovau gan, 111., parapijos svet.
Krooiiland
Antvverp
Gruodžio 17
siuvant, jei taip, tuojau* tuIŠ BRIDGEPORTO.
Mam liuria
Gruodžio 29
ri pirmiausia pasiteirauti ma
kviesti viršminėtą kuopą ir jant sąjungieties augštai pa
Orand jury apkaltintas ir
Gruodžio 15 ir 16 — Keno- Lapland
no 16 metų patyrimo,
kuris
. . Sausio 7
suteiks
tamlstai
geriausia
pa
tas
vakaras
įvyks*
trumpu
lai
atiduotas kriminalin teisman
kilo. Tiesa, visos narės tada sha, Wisc, Parap. svet.
tarnavimą.
Gruodžio 4 d. š. Šv. Jurgio
y AMERICAN LINE
ku.
nž nužudymą, dviejų žmonių
sunkiai dirbo, bėt vis kun. Pa
Gruodžio
18,
Slieboygan,
parap. svetainėje Visų Šventų
Mongolia
, . . . . Sausio 12
JOHN J. SMETANA
"Sheet Metai Wbrkers" uni
Nauja valdyba del 1922 m. kalniui pasišventusiai vadovau Wisc, Parap. svet.
Minnekalida
Sausio 26
1S01 So. Ashland Ave., Chicago
pašelpinė dr-ja laikė priešmeTiktai
tiesiai
į
Piliau
kertė 18-tos gatvės; S labos
jos "business" agentas Walsh
tapo išrinkta sekanti: Pirm. A. jant.
Gruodžio 21, Šv. Mykolo par. INTERNATIONAL MERCHANTILB
tinį susirinkimą. Jis buvo skai
Kambarys 14-15-16-17
nepaleidžiamas
po paranka.
Mureika; vice-pirm. A. S. Va
MARINE CO.,
svet.
(Northside)
Chicago.
Viršui
PLATT'S ApUckos
tlingas. Pirm. pag. Juoz. LiesKitos Organizacijos.
116 laivu — 1,250,000 tonų,
Perdidelis prasižengimas.
Tėmykite mano parašą.
lūnas; rast. O. R. Paliuliutė;
Pradžai 7 vai. vak.
Chicago: F. C. Brovra, West Pas»
čauskis vedė susirinkimą.
Valandos:
Nuo 10 ryto iki t
Agcnt, 14 North Dearbora St.,
Kun. Pakalnis dirbo Labdafin. rast. VI. KazakeviČia; ižd.
Rodys
Lietuvių
Teatro
Ben
va.
Nedėliomls
nuo t ryto iki
AREŠTUOTAS AUTOMO
Buvo perskaityta korespon J. Lebežinskas; iždo glob. J. •
12 dlen
drovės vedėjai.
BILISTAS.
dencija iš Labdaringos Sąjun Malonis ir J. M. Rutkauskaitė; ringoj Są-goj, Spaudos Drau
Pamėginkit/- "»aojo.
C. G. Lukšis.
gijoje,
Akad.
Rem.
Draugijoje,
Henry Olson, 8423 Gilbert gos. Ji ragino dr-ją prisiųsti tvarkos vedėjais Pr. Valaitis; Blaivininkų Sus., . L. Raud.
J. B. Kudirka.
atstovus
į
Labdaringos
Są-gos
court, areštuotas. Ant kampo
rezisoriumi P. Srubas; koresp. Kryž.* sk., Tautos Fonde ir L.
Sauiregistruola vaisbaiankliaSa*. Valsk
seimą
11
d.
gruodžio
š.
m.
63 gat. ir Blackstone ave. jis
J. M. Rutkauskaitė ir O. R. Pa L. Pask. bonų stotyje.
l'uteijtu liiure.
Nanjama mčl.mnmo pakelyje.
su automobiliu - suvažinėjo 5 Koresp. vienbalsiai priėmė. Iš liuliutė; žaislų vedėju: J. Bra
L.
L.
Pask.
bonų
reikale
yra
Visos tvirtos, ^'mahig užmnBanmetu vaikiuką George J. Barr- rinko atstovais į Labd. Sąj. sei zaitis; fin. mgr. Pr. Valaitis;
l\*i ypatybes SiMtae vaiste idgtos,
daug
agitavęs,
daug
patrijo
DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PA8AUL*
mą: Juoz. Liesčauską, Jurgį at-sk-ved. Pr. Andruškevičius,
m riemaifta 2>i-iiianiai švelnaus
ett.
LAIVAI, fiAUNUS APSIEJIMAI
kvq»ulo.
Palijanską ir Pran. Vaičikaus- J. Krivickas ir M. Pociūtė; re- tinių prakalbų pasakęs, ypa
j
SU KELEIVIAIS.
RufBes yra laoai paveikiantis
tingai
kuomet
oudavo
tautilen
yra
vietinis
agentas Jumų miast*
ką. Nutarė seimui įteikti
PRANEŠIMAS.
TT-"
pleiskanų pašalintojas — begaliniai
Prigulintis permainai
ar
netoli
jo.
puikus plauku sutaisytctf&s, kuris
$10.00.
patiks kad
1,000 Markių $6.20
[ Lietnv%, Lenkiją, Ukrainą ir
Pradėjus trečiadieniu, gruo
ir gačniaunsa3 Baltiko Valstijas tiesiai
eiaiypaUi,
5,000 Markių $31.00
džio 7, 1921, visiems automo
Kita korespondencija pers
į Hamburgą
bilistams, kurie
važiuodami kaityta iš Chicago Iithuanian
10,000 Markių $60.00
Aptiokose
SAX01OA
Sausio 2t
parsiduoda
nesilaikys signalinių nurody Auditorium Corp., kviečianti
Cabin $185.00
m Kl. $108.50
po 65c. arba
Prie virš nurodytų siutų dndėTakso t&.oo
mų ties Ashland ir Jackson pirkti tos b-vės šėrus. Kadan
atsiųskite
kite 40c. ant persiuntimo kaštų.
Per CHERBOI'RG SOUTHAMPTON
75c, tad
U VERPOOL and OLASOOW
Ant didesnių sumų duu«laiiH' *|H*boulvardais, bus induoti areš gi Visų Šventų dr-jai yra ga
•
atsiusime
\UGERIA
Gruod. 21
ŠTOPSDANDRUFF
ciališkaj žemas kaina.s. rinigai yra
per paštą
tavimo lapeliai ir prasižengu nėtinai vietos Šv. Jurgio pa
SCYTHIA
Gruodžio
24
pristatomi
Littnvun
\
(riinipiausĮ
PkPMOTFS
Naujas Terpentino išradimas suteiks urna palengvi
tiesiog iŠ
laika. Parduodame laivakortės J ir
IAMERONIA
Gruodsio
81
labaraHHA1.THY SCALP
sieji bus traukiami teisman.
rap. svet. visiems jos reika
iš Lietuvos. Atsišaukite ypatiškai
OARKANIA
Gruodžio
81
nimą nuo skaudamos gerkles, krupo, slogų, išsisukimų
torijos.
arba laišku J
M'MIKIANTUAIR
Per Anfrlia a r Hamburgą i Danzig
lams
koresp.
tapo
vienbalsiai
Vakarinių Parkų Komisio•
ir Rumatizmo.
$106.50
Per
Liepojų
$110.00
Botinai
atmesta,
nieriai.

•

IŠ NEW YORKO
I EUROPĄ

Namo Ant

Kalėdų

Uristed States Lines

L1THUANIA

** <

' *|!Wf|IĮ

KAIP JŪSŲ AKIS

KURSAS MARKIU
(AUKSINįĮ) ŠIANDIEN

i

entinas
Panaikina Krupą!

— — —

John Ruski n
BEST

AND

EIGGEST

CIGAR

Juo daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi Juos
Pareikalauk mušu KataMojo No. 4.
L L L*wis Cigar Mfg. Co. Newark, M. J.
Didžiausias Neprlgulmlngas Fabrikas Paaaullj.

Kuomet tas balsus kosulis užeina • bronchitis, pleursy, rumatizma, lumkad rodos Ims ir tuojaus užsmaugę! ba§-o, katarą, Ir neuralgiją. Jis paTuomet nelauk Ilgai bet tuojaus pa- gelbsti nuo galvos skaudėjimo, kojų,
sltrink su terpentinu — tai geriau nuaideginimų, išsisukimų ir kitų skau
dėjimų. Prašalina krupą — skaudė
sias vaistas.
. .
Naujas išradimas Turpo turi savije jimą gerklėje.
visus Terpentino gydančius vaistus. Prašalinkite krupą tuojaus su Trupo
Turpo nedegina nedalo nei pūslių ne — Turpentlne Ointment kuris turi
daro ant trinamos vietos. Turpo nėra savije Menthol ir Camphor. Turpo
taukuota* Ir ne smirda.
10c. ir 60c. už. puodejl.
Pamėgink Turpo prieš einant gul
The Glessner Company
ti i } vakarą. Turpo greitai prašalina
Findlay, Ohlo.

• O t F. H» c

JI", G»'«

RUSSIAN-AMERICAN
BUREAU

AD.PICUITR^CO

160 N. Wells Street,
CHICAGO, ILL.
Valandos Biuro: Kasdiena iki 7-tai
vai. vakaro. NedėUomis iki
1-mai vaL po piet.

BHOOKIYN
SI \V Y(»RK

1

L

T—e

Tax $5.00

reikaUnUte
UUNk
pakeli*.
Žlnreklt*,
kad batą

Skausmus ir gėlimus nutildo

Talsbaženklis.

PAIN-EXPEUER

unuBo

VaitbaienkliB uir*g. & V. Pat Ofi»«.

BIZNIERIAI GARSINKITES
"DRAUGE"

DRAUGAS REIKALE

•

