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METAI-VOL. VI No. 294 

Prancija Turi Pienus Kontro
liuoti Vokietija 

-

ATPILDYMO KOMISIJA NEPATENKINTA VOKIE
TIJOS PAREIŠKIMU 

VARsAVOJ SUIMTAS 
S. V. AGENTAS. 

KOKIĄ PAGELBĄ GAUS 
VOKIETIJA. 

PARYŽIUS, gr. 19. — Są
jungininku atpildymo komi-
sia nepatenkinta trumpu Vo-
kieti jos vyriausybės praneši
mu, kad ji negalinti mokėti 
paskirtų dalių karo kontribu 
eijos sausy ir vasary. 

Komisija tad pareikalavo 
vokiečių vyriausybės apie tą 
savo pranešimą platesnių pa
aiškinimų ir įrodymų, kodėl 
negali toliau mokėti karo sko-
lų. 

VARSA VA, gr. 19. — Du 
Suv. Valstijų slaptosios po
licijos agentai čionai suėmė 
Wulf Lindenfeld, žinomą A-
merikoje vardu "Raudonasis; 
Vi lkas" arba "VVilliam Lindę 

viziją nustatytai karo kontri
bucijai. 

Pensijų klausimas. 

4. Padaryti karo kontribuci
jos nustatymo reviziją ir nors 

I J O N D O N A S , gr. 18. — Gal d v i e m trečdaliais sumažinti 
šiandie, ar rytoj čia ar kur ki- .kontribuciją. Šiandie Vokieti-

Nežinia, prie ko links Pran
cija. 

tur turės konferenciją Angli-
įjos premieras su Prancijos 
premieru Vokietijos reikale. 

ja moka kontribuciją ne vien 
už Prancijos plotų sunaikini
mą, bet dar ir Prancijos ka-

Po 24 valandų tardymų j i - . K&{ j į ^ ^ U Vokietija jau .™ veteranų pensijoms. Taigi 
sai prisipažinęs esąs vienas iš !

p a i n f o r m a v o s a j u n f f i n i n k u s , į reiktų pensijų mokėjimą pa
tų, kurie 1920 metais pametė k a d } | a t e i l i a ^ i a m e s a u s y i r naikinti. Suprantama, Pran-
bombą Wali gatvėje, N e V v a B a r y n e g a l ^ i a n t i i S m o k ė t i ei j a su tuomd nenori'sutikti. 

5. Leisti Vokietijai mokėti 
kontribuciją iš pelno, kokį gau 

Yorke, nuo kurios plyšimo 38 U m i H a r d į m l k s j n j m a r . 
žmones žuvo ir uvirs 
žmonių sužeista. 

200 

i 
kin kontribucijos. 

Taigi, reikia kas nors ve ik - , t u vokiečiai vedant rekonstra 

PARYŽIUS, gr. 19. — čia 
pusoficialiai paskelbta, kad 
jei Vokietija negalinti toliau 
mokėti kontribucijos, tai rei
kia pripažinti jos bankrutiji-
mą ir tuojaus imti kontro
liuoti jos visus finansus ir vi-[mokėti kontribuciją yra did-
są ekonominį gyvenimą. 

Gal šiandie Prancijos pre
mieras Briand turės konferen 
ciją su Anglijos premieru Llo-
yd George. Bus aptarta Vo
kietijos neišgalėjimas mokėti 
karo skolų. Taipat bus ieŠko-jcija visgi nepavartosianti mi-
mos priemonės, kas toliau vei Ii tariu priemonių. 

kti šiame atsitikime. 
Premieras Briand tai kon

ferencijai turi pasigaminęs 
pienus. Štai kokius: 
Sąjungininkai pripažįsta Vo

kietijos bankrutijimą. 
Sąjungininkų komisija pai

ma kontrolėn mokesčių rinki- Bombos pametimo t ik s l a s ' ^ "Reikia duoti Vokietijai kci«& Rusijoje. Taigi sąjun 
mą ir aktivas (assets), kai buvo nužudyti f i n a n s i s t ą l ^ ^ j ^ K i t a i t ) b u g b l o ^ a i ' g in inkams reiktų sutikti, kac 
kad daroma privatiniame ban 
krutijime. 

Tuojaus sustabdomas naujų 
markių (pinigų) spauzdini-
mas. 

Komisija paima kontrolėn 
muitines, taipat tabokos ir 
anglių monopolijas. 

Prancūzų autoritetai tvirti
na, kad vokiečių atsisakymas 

Svarbios Žinios iš Lietuvos 
ZAUNIUS PASKIRTAS MINISTERIU LATVUAL 
WASHINGTON, X I I - 1 5 d . (Liet. Inf. Biuras). - El

tos pranešimu, Dr. Zaunius paskirtas Lietuvos reziduojan
čiu Ministeriu Latvijai. 

TAUTŲ SĄJUNGOS KONTROLĖS KOMISUA 
ATŠAUKS Iš VILNIAUS. 

VVASHINGTON, XII—15d, (Liet. Inf. Biuras). Kitos 
pranešimu, Tautų Sąjungos Militarė Kontrolės Komisija Vil
niuje bus atšaukta sausio pradžioje. 

Morganą. Areštuotas M * * ^ ^ Vokietijai, bet pačiai Vokietija ineitu Rusijon tos 
ir lutus savo sėbrus, kurie y- P f a j l c i i a i > Anglijai ir visai š a l i e s atstatymo tikslais. Tai 
ra Amerikoje. T ? „ „ ™ : I b 

žiai rimtas dalykas Pranei-
jai. I r todėl Prancija reika
linga visų sąjungininkų pa
ramos. 

Premieras Briand pareiškė, 
kad šitame atsitikime Pran-

Amerikoje. Europai i b u t u d i d e l ė procedūra. I r 
Liude sakosi tam panikėm- Į K f l . k a s k f t d a b u d u pirmiausia sąjungininkams rei 

nimiu jie gavę 30,000 dol. i i I r u < ^ ^ ^ ktų pripažinti pačią Rusijos 
Maskvos nuo trecojo mter- ft £ m į ų , a i k u K i t i bolševikų valdžią. Nes be to 
n a c i o n a l ° - • Įsako, kad to visa trumpu laiku n i e k o , i e b u t ^ * a l i m a a t l i k t L 

(Iš Washingtono pranešta, ' n e b u s n e g a l ima atlikti. 
kad areštuotas Varšavoj Wi-

Moratoriumo klausimas. 
T r , . ... . 1U., , , .. jos finansus ir visą ekomomi-
Vokietijai pagelbėti, kad ji . * 
, . , 1 ^ 1 i i- -1U vokiečių gyvenimą. Šitas 

galėtų atmokėti karo skolas * ' _ . l v . . . v l . _ 

ANGLIJA NORI EKONOMINĖS KONFERENCIJOS 
LONDONAS, gr. 17 ( suvė-ku rengiasi keliauti pietinėn 

linta). — Angliški laikraščiai į Praneijon atsilsėtų po praleis-
užimti jau kelinta diena paki-jtų "va rgų . " 
tusiais gandais. Tie gandai,; Bet laikraštis Times rašo: 
tai pienuojama sušaukti Wa- | Iš ištikimų versmių prane-
shingtonan naują konferenci- j šamą, jog po konferencijos su 
ją, kuri turėtų užsiimti vienlBriandu ateinančią savaitę 
ekonominiais pasaulio reika-j premieras Lloyd George šian-
lais. [dieninę blogą Europos padėti 

^ 1 T i i- 'labai geistų perstatyti prezi-
Nesakoma, kad ta konferen- * ** - * 

, A. . . A * *„ identm Hardingui, kuris, be 
cija galutinai jau nustatyta. . . . v. . . 

lliam Lindę yra Suv. Vals 
t i jų Teisingumo departamen 
to agentas. J i s buvo pasiųs 
tas Europon surasti bombi- j (daugiausia kontribuciją Pran 
n inkus ir apie save nedavė jo- ei jai) yra daugybė projektų, 
kios žinios. Prisiėjo jį patį su- I r štai j ie : 
rasti ir areštuoti. Sakoma, j i s | , Moratoriumas. Su šiuo-
susekė ir žino visą tos bom- mi projektu galima panaikinti 
bos plyšimo suokalbį). krizis Vokietijoje. Moratoriu

mo nori pati Vokietija. Te-
eiaa Prancija "SUato projek
tui priešinga. 

2. Internacionale • paskola. 
Tokia paskola Vokietijai leis
tų atmokėti karo kontribucijos 
dalis, skirtas sausiui ir vasa
riui ir laikinai apsaugotų nuo 
griuvimo jos finansus. Bet 

Kraštutiniausia priemonė. 

6. Paimti kontrolėn Vokieti-

LENKAI PASIKVIETĖ VILNIUN PALANKIUS 
UIKRAšTININKUS. 

WASHINGTON, XII—15d. (Liet. Inf. Biuras). Eltos 
pranešimu, lenkai pasikvietė Vilniun sau prancūzų ir ang
lų laikraštininkus informuoti apie teisingumą rinkinių Vil
niuje. Anglai atsisakė važiuoti. 

PABALIUOS VALSTYBIŲ EKONOMINĖ KONFEREN-
CIJA TALINE. 

'• 

KOVA UŽ ALBANIJOS 
ŽIBALĄ. 

ROMA, gr. 17. — Ne veltui 
Italija su Anglija pasidarba
vo, kad Tautų Sąjunga Alba
nijai pripažintų nepriklauso
mybę. Nes kaip tik tas atlik
ta, tuojaus į žibalo laukus t e - l

p a g k u i hutų i r v e l tas pat ga 
įsikraustė Anglijos ir Ita- i ^ kuomet prisieitų mokėti 

v • "i i^ i _ • • • . 

projektas butų didžiai išlaidus 
ir butų kraštutiniausia prie
monė. Su tuomi projektu su
t inki prancūzai. 

Yra dar keletas ir kitokių 
projektų. 

Be abejonės, abudu premie
ru tuos visus projektus disku-
suos. * 'NeSirtia, su "kuriuom 
Briand sutiks. Bet kad Vo
kietijai pagelba reikalinga, tai 
apie tai negali but dviejų nuo
monių. 

WASHINGTON, XII—15d. (Liet. Inf. Biuras). Eltos 
pranešimu, šiandie įvyko Taline Pabalti jos Valstybių eko
nominė konferencija. Konferencijoje dalyvauja; Lietuva, 
Latvija, Estija ir Suomija. Lietuvą konferencijoje atstovau
ja Užsienio Reikalų Vice-Ministeris, Petras Klimas, ir p. 
Jurgutis. Latvijos atstovai yra pp. Mejeravičius ir Piipas. 
Estiją atstovauja p. Holsti. 

GAL TREČIADIENĮ BUS 
BALSAVIMAS. 

LIETUVOS PREZIDENTAS P R I E M E PURYCKI0 
ATSISTATYDINIMĄ. 

AVASHINGTON, XII—15d. (Liet. Inf. Biuras). Eltos 
pranešimu, Lietuvos prezidentas priėmė Užsienio Reikalf] 
Ministerio, Dr. Puryckio, atsistatydinimą. 

MASKVOJE ĮVYKSTA SO- monių, kokiu būdu valstiečius 
VIETŲ KONGRESAS. 

Svarbiausias klausimas bus 
valstiečių klausimas. I 

patraukti savo pusėn. 
Bolševikai išnaikino arba 

išvaikė visą . rusų. inteligenti
ją. Bet valstiečiams nieko ne
gali padaryti. Nes jie neįvei-

nai 

Tik sakoma, kad kuomet nusi- abejonės jaučia daug pasjgai-
•lėiimo nukamuotam Europos 

ginklavimo konferencija turės) J 

kontinentui. 
pavykimo, tuomet pavyktų ir 
su ekonomine konferencija. 

Kai-kas tvirtina, jog ekono
minė konferencija esanti rei
kalingesnė už visas kitas vi
sokios rųšies konferencijas. 
Nes siaučiančią pasauly be
tvarke būtinai reikia sustab
dyti ir padaryti jai galą. 

Gal Amerika gelbėsianti Eu
ropai. 

I r jei Lloyd George papra
šytų prezidento sušaukti eko
nominę konferenciją, rodos, 
tasai prašymas butų pasek
mingas. 

Kai-kurios pažiūros. 

Laikraštis Daily Telegrapb 
rašo, kad jei ekonominė pasau
lio konferencija butų šaukia
ma, visuomenė tai konferenci-

lijos žibaJp kompanijos ir pra
dėjo derybas vesti su Albani
jos valdžia del koncesijų. 

Staiga ten pasisuko Ameri-

kontribucijas. 
3. Sumažinti perpus sausio 

ir vasario kontribuciją. Tai 

DUBLINAS, gr. 19. — 
Sinn-feinerių parlamentas ta
riasi Londone padarytų tai
kos sąlygų klausime. Tuo 
klausimu parlamentas, matyt, 

, j jai butu daug palanki. 
Be tų visų gandų apie p le- . J * 

Teciau, kad konferencija nuojamą ekonominę konferen
ciją pasirodė indomi žinia. Sa
koma, kad premieras Lloyd 

turėtų pavykimą, ji turi 
but šaukiama pačios Wasbin-

Tir,'«»irl gtono vvnausvbes įniciativa. 
George su premieru Briand © . ; 

*i M Ą - « ^, /Ur^in Konierencnos projektas tu-
po atlaikytos cia jų dviejų v J ** J

 m konferencijos ateinančią są ri išeiti iš AVasbingtono. Tuo-
bendrai ke- m e t J i s t u r ^ t u n ePaprastą rei

kšme. 
Tokiu būdu čia ir kitur iš-

vaitę, sumaniusiu 
liauti Wasbingtonan ir tenai 
pasidarbuoti, idant ekonominė 
konferencija tikrai butų su- dirbamas tokiai konferencijai 
v j . palankumas, nors apie ją nie-

. .. . . , ko nežinoma. 
Niekas negali pasakyti, kiek 

yra tiesos toje žinioje. 

Indomi zima. 

Tečiau laikraštis Daily Mail 
užtikrina, jog per 'ateinančiu 
du mėnesiu premieras Lloyd 
George negalės iškeliauti A-
merikon. Nes jis trumpu lai-

KULKASVAIDŽIAIS MAL
ŠINA RIAUŠININKUS. 

BELFAST, gr. 19. — Aną 
dieną čia gatvėse pakilo riau 
Sės. Anglų kariuomenė prieš 
riaušininkus pavartojo kulko
svaidžius. 

NAUJI ATEIVIJAI ĮSTA
TYMAI. 

WASHINGON, gr. 19. J-
Čionai sumanomi nauji koki-
nors ateivijos varžymai. No
rimą naujų svetimšalių neįsi
leisti, kol čia gyveną svetim
šaliai nebus suamerikoninti. 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS. 

GUAM, gr. 19. — Pereitą 
penktadienį čia atjausta smar 
kus žemės drebėjimas. 

PLATINKITE "DRAUGĄ", 

IINGS ra i* fc.sy*į* —-> 
įm . » - • 

. 

J . M. Keyneso pienas. Sulig 
kos Standard Oil Co. atstovas. ^ t o p l e n 0 r e i k t ų p a dary t i re-1 balsuos šį trečiadienį. 
Šis apvažiavęs žibalo laukus 
pranešė Albanijos valdžiai ne-
sitaikinti nei su Anglijos, nei 
su Italijos kompanijom, bet 
palaukti Amerikos žibalo kom 
panijos pasiųlymo. 

Albanijos valdžia šiandie 
nežino kas daryti. J a i butų 
parankaiu amerikoniška kom
panija. Bet bijosi Anglijos 
ir Italijos rūstybės. Ištikus 
kokiai nelaimei negi Amerika 
pakils ginti Albaniją. Gi An
glija arba Italija — visuo
met, i 

Albanai del to gali gauti 
kvailą galvą. 

<>r 
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MASKVA, gr. 19. — Rytoj kiami. 
čionai prasidės visos Rusijos Tokius tai bolševikai šian-
sovietų kongresas. Išankstojdie turi vargus. I r jei vals-
kalbama, kad kongrese svar- i! tieeiai laikykis ir toliau savo 
biausias klausimas bus valstie
čių pilkasermegių nusistaty
mo klausimas. 

Bolševikų valdžia ir tie pa
tys* visokio plauko komunistų 
sovietai iki šiolei Rusijoje nu
galėjo visus savo priešus, ku
rie kėsinosi carą Leniną išvy
ti iš Kremliaus. 

užimtose pozicijose, bolševikų 
valdžiai bus suskait}rtos die
nos. 

OLANDIJA SKOLINS PINI
GŲ S. VALSTIJOSE. 

^ RCfORTffV t RCTIREp 
O poMT|ct«»l 

I 
NEKU0MET TAIP NERA. 

- Kaip tamsta galė-

Bet iki šiolei jie jokiu būdu 
negali įveikti nei savo pusėn 
patraukti šimto milionų vals
tiečių. 

Bolševikų valdžia valstie
čius novijo. Juos šimtais žu
dė. Juos terorizavo, kai-ku-
riose Rusijos dalyse nuo jų 
rekvizavo visą maistą ir galvi
jus ir tuo būdu pakėlė badą. 
Tai gražiuoju prie valstiečių 
meilinosi. 

Bet valstiečiai ir ligšiol sto
vi savo pozicijose ir atsisako 
pripažinti bolševizmo skelbia
mas doktrinas. Taigi, jie atsi
sako pripažinti ir bolševistinę 

j valdžią. 
Tuotarpu valstiečiai bolše

vikams yra svarbiausias daik
tas. Nes Rusija kuone iš vie
nų valstiečių sudaroma. Val
stiečiai kaip sau, taip visai 
Rusijai gamina maistą. Nors 
vienai valandai jie sustotų ga
minę maistą, miestų gyvento
jai badu išmirtų. Pati Trotz-
kyo raudonoji armija neturė
tų kuomi maitintis. 

Ve kodėl šis sovietų kongre-

HAAGA, gr. 19. — .Olandi
jos parlamentan induotas bi-
lius užtraukti paskolą — 100 
milionų dolerių Suv. Valstijo
se. Maximum nuošimtis sių-
lomas 7%. Paskola bus pavar
tota Olandijos Rytų Indi joms. 

Vyriausybė paragino parla
mentą kuo veikiau apsidirbti 
su tuomi biliumi. 

DIPLOMATINIAI SANTI
M A I SU VATIKANU. 

Reporteris į buvusį politikierių: -
jai surinkti taip didelius turtus? 

Politikierius: — Visokiomis nešvariomis politinėmis' sas taigi ir užims valstiečių 
transakcijomis. . '• klausimu. Bus ieškoma prie-

PARYŽIUS, gr. 19. — Pran 
euzų senatas dauguma balsų 
nusprendė palaikyti diploma
tinius santikius su Apaštalų 
Sostu. Tai padaryta tik po 
ilgų diskusijų ir griežtai to 
reikalaujant premierui Brian-
dui. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 dol. 
gruodžio 17 buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.07 
Prancijos 100 frankų 7.55 
Italijos 100 lirų 4.34 
Vokietijos 100 markių .51 
Lietuvos 100 auksinų .51 
Lenkų 100 markių .03 
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MaiiiiiiiiiHttiiiifininiHttiNiiiHniliiini nepabaigtų savo vargų, sako 
LDTTUVIŲ KATALIKŲ D I E N B A * r » j p r a f e s # J U l į U S W o l f . T u o m e t ' 

Vokietija stengtųsi pirmiau
sia tvarkyti finansus ir tuo 
tikslu sustabdytų naujų pope-
rmių markių spauzdinimą. 

Kaip tik taip padarytų, tuo-
jaus visoj šaly turėtų kilti e-
konominis krizis. Iš jo išsivy
stytų politiniai triukšmai. Pir
kimo jėga vokiečiuose tuojaus 
sumažėtų, nes vyriausybė žmo
nėms nepristatytų naujų pini
gų. Darbininkų uždarbiai bu
tų sumažinti ir visa visuo
menės mašinerija atsidurtų pa-
vojun. 

Šitą visą krizį Vokietija bū
tinai turi pergyventi. Ir jei jis 
įvyks ankščiau, bus geriau. 
Kiekviena valstybė tokio pat 
krizio turi but paliesta, kurios 
pinigų vertė šiandie nupuolu
si. 

Prasimušus kaip nors per tą 
pavojingą krizį, Vokietija im
tųsi -rekonstrukcijos darbo. 
Susitvarkius ir atsigavus, pra
dėtų mokėti karo skolas. 

Bet nežinia kokias pasek
mes duos premierų konferen
cija Londone. 

VOKIETIJOS VARGAI. 
Šiomis dienomis Londonan 

keliauja Prancijos premieras 
Briand. Jį ten pakvietė Ang
lijos premieras Lloyd George. 
Abudu turės konferenciją. 
Tarsis, kas daryti su Vokieti
ja, kuri negali mokėti karo 
kontribucijos. 

Prancija yra nusistačiusi 
nors ir ginkluota, jėga. išplė
šti iš Vokietijos sau priklau
sančią kontribuciją, neatsi- j 
žvelgiant į pasekmes į K a m p i m m į R o s e l a n d _ 

Kitaip i tai^atsmesa Anglija. x . . . , . v. i ! Netilps. Anksciaus prisiųsta Angluos vyriausybe zmo kas ^ ^ ^ ^ ^ 

n * i * i iM»w 

tSrtaad'ienfe, QrwA& lft> 1$*1 
•••" y » • aaft •***»• J-L I • • " ' • • * » m. 

LAISVOJI TRIBŪNA. 
(Kiekvienas laisvai tetaria savo nuomonę ir u i j * atsakomybę teima). 

(Pabaiga). 
Šitos progos 

senai laukė lenkų imperialis
tai... Tokiose sąlygose jei vė
liaus prisieitų "susi tar t i" su 
Lenkija, tai tas "susitarimas" 
butų nepalyginamai blogesnis 
nei šiandien einant Hymanso 
projektu! Tai viena klausimo 
pusė. (Nereikės tartis, nes len
kams prievarta pagrobus Vil
niją ir sušauktam ten Sei-

tai JpadarysJ kaip lygiai Le
ninas norėjo pakrikštyti Pa
baltijo* V-bes "Šiaurės Ko
muna. Nėra f imte pagrindo 
manyti, kad tam pasipriešintų 
vokiečiai. Jiems ir šis-tas iš 
tų dalykų tektų. (Perdrąsųs 
spėliojimai kalbant apie mūsų 
santykius su Vokietija ir Bii-
sija ir pastarosios likimą. 
Red.) 

tfaigi Lietuva liekasi vie-

kuri šalis laimės t Kas žino tuvfc atmetus Tautų S. nuta-
k% pasakys nauji Europos rimąj Tiesa, gal pasakys kas, 
Vieipaciai, jei tokie atsirastų, 
apie Lietuvos nepriklausomy 

kad priėmus irgi butų bloga t 
Gal taip, gal ne taip; bet visgi 

bęf Juk iš prityrimo žinome,'ne tiek bloga kiek atmetus. O 

mui pasisakius už prijungimą n u i v i e n a # A r §- l tok ioje pa (jė-
" V i r l n r i n p A T A « h i v n * » . r * ^ ^ j į ^ į ^ ^ g f t L e n k i - j ą 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI 

laukia Vokietiją ir visą Euro 
pą, jei kontribucija varu bus 
imama iš Vokietijos. 

Taigi premieras Lloyd Geor
ge mėgins premierą Briandą 
įtikinti, kad Vokietijos finan
sinės padėties negriautų. Nes 
kuomet grius Vokietijos fina
nsai, jie griūdami prislėgs pa
čios Prancijos finansus ir 
skaudžiai palies pačią Praja-
ciją ir visą Europą. 

Žymiausi vokiečių ekono
mistai profesoriai aiškiai pri
pažįsta, kad Vokietija toliau 
neįstengs mokėti karo kontri
bucijos. Jie sako, kad jei są
jungininkai nori atgauti ant 
Vokietijos užkrautas milžiniš
kas kontribucijas, tai jie pir
miau turi leisti Vokietijai at
sigauti, susitvarkyti ekonomi
niai ir sustiprinti savo finan
sus. 

To tikslo siekiant galimos 
dvi priemonės: arba Vokieti
jos skoloms paskelbti morato
riumą (atidėti vėlesniam lai
kui), arba Vokietijai pasko
linti milžinišką sumą pinigų 
ilgam terminui. 

Vokietija, susilaukusi mora
toriume, arba gavusi paskolą, 

pinta. Laukiame daugiaus ko 
resp. nuo Tamistos. 
Dailės Mylėtojui iš Bingham 

tono — Prie slapyvardės rei 
kia ir tikroji pavardė para 
syti. Kitaip netalpiname. 

Vidurinės Lietuvos" prie 
Lenkijos beliks vien nelygi 
kultūriniai — ekonominė ilgų 
metų kova už savo teises, o 
gera proga pasinaudojus ir 
ginklu atsiimti savo nuosavy
bę. Red.) 

Be draugų. 
Bet imkime geriausią atvė^ 

jų, kad atmetimas Hymanso 
projekto nesukels prieš Lietu
vą l au tų represijų, pasiten
kins vien Lietuvos išstojimu 
iš Tautų S. Kitas tada su Lie 
t u va, su Vilnija? 

Lietuva sulaužiusi savo pa
darytąją sutartį įstodama į 
Tautų Sąjungą pildyti jos nu
tarimus, išstojusi iš jos, lie
kasi vienų viena šių dienų Eu
ropos politiniame horizonte... 

priversti Vilniją be jokių iš
lygų gražinti ir lygiu būdu 
varu paimti iš Prancūzų glo
bos Klaipėdos kraštą! Aišku 
kad ne. Prisieitų, geriausiu 
atveju, tuo tarpu ir Vilnijos 
ir Klaipėdos atsižadėti ir 
laukti ankštose Kaunijos sie
nose susispaudus kol pasauli 
užvaldys teisybė. 

Teisybės nesulauksi. 

Kaip greitai toji teisybė pa
saulį užvaldys f.. Kas žino, kas 
atspės!... Sako ją įvykins Eu-
ropos socialė revoliucija? Bet 
tasai sako — pasako, ištiesų 
pasako tai, kad tą socialę re
voliuciją vargiai matysime, 
nes visi daviniai yra kad ru
suose revoliucija subankruti 

kad pergalėtojai labai nemėg
sta šnekų apie mažų tautų ne
priklausomybę!..; Vargiai; Ru
sija, vis vien Lenino ar Miliu-
kovo valdoma, turėdama pro
gų ir galią Lietuvą su Vokie
tija pasidalinti pusiau, kaip 
iki šiol kad buvo, butų tiek 
"mielaširdinga" ir paliktų 
nepriklausoma? Galima už ti
kro pasakyti kad taip nebū
tų!... {Tokios progos Rusija 
savo istorijoje neturės. Nėra 
pavojaus. Red.) 

0 kas su Vilniumi, su Klai
pėda per tą visą miglotą Lie-
'tuvos gyvenimo laikotarpį \-
tykst 

"ženybos." 
Nagi, Lenkai jau rengia 

gal butų galima surasti tokį 
būdą, kad tą Hymanso pro
jektą ir neatmetus nepriimti, 
tai yra jį neatmetus nukreip
ti į mums priimtinas sąlygas 
realių sutarčių formoje? Apie 
tai kitą karią. 

Dabar viena aišku (ne vi
siems! Red.) griežtas atmeti
mas Hymanso projekto veda 
Lietuvą į neišbrendamą balą, 
krauna jai naujų vargų naš
tą. 

Kol—Bol. 

NUTARĖ. 
Chic.»Liet. D-kų Taryba sa

vo metinėje konfer. padarė nu 
tarimų ir rezoliucijų. Nutar-

"demokratingu" būdu Vilni- i a R u s i j o s badaujančių žmo-

Kame ji gali sau talkininkų -j0 i r n i e k a s daugiaus jos lai-
kškotif Aišku, kad tik t o s o j m ė s mėginti nenori. O jei ji 
valstybėse, kurios nėra Tautų į v y k t u ^ t a d a ? ž i n o m a > p r i . 
Sąjungos nariai. Tokios vals- s i e i t u g a l v o t i n e ^ į t a u 
tybės yra Amerika, Rusija ir v o s nepriklausomybę, bet apie 

P. R. iš Brighton Park. — j Vokietija. (Rusija, Vokietija, g r a b o l e n t a _ (p e rdaug peši- kins visas lietuvybės žymes. 0 
Apie tą patį dalyką priduota Pabaltijos V-vės daug ištiki-
asmeniškai koresp. buvo til- mesni kaimynai už Lenkiją. 
pusi. Ačiū — Lauksime dau-
giaus koresp. 

V. Šoris iš Aurora. — Su
vėlinta. Keno kaltė — sunku 
pasakyti. Prašome rašinėti. 

Vargo Žiedeliui iš Detroit. 
— Ačiū, bet tas pat tilpo ank-
sčiaus. 

JEI MOKI . . . 
Jei ant knygos moki 
Kiek jau paskaityti, 
Imk tat rankon plunksną — 
Mokykis rašyti. 

• a • 
Ar pabaigęs darlią, 
Ar liuosam jau laike 
Griebkis už knygelės 
Ir skaityki, vaike. 

• • • 

Jei mokėsi rašto, 
Tai ir daug žinosi, 
Ir kitiems naujienų 
Daug papasakosi. 

Red.) 
Amerika (Jungtinės Valsti

jos) nėra Lietuvos pripažinu
si ir nesirengia tą padaryti. J i 
bevelija matyti atstatytą ne
dalomą Rusiją ir Lietuvą jos 
neatskiriama dalimi. Tokia y-
ra šių dienų Amerikos veda
moji politika link Lietuvos. 
Rusija ir Vokietija šiandien 
ieško sau pagelbos, ir jos prie 

jos Seimų, kuris turės pasisa
kyti kur Vilnija nori dėtis: 
prie Lenkijos ar Lietuvos... 
Aišku iš anksto, kad tas Vilni
jos "Seimas", jei Lietuva at-
mesdama Tautų Sąjungos nu
tarimą duos progos jam susi
rinkti, pasisakys ' vienbalsiai' 
norįs aukštų ryšių su "karo-
na"... (Nelaukiant Hymanso 
projekto išsprendimo, Vilniaus 
seimo rinkimai ir diena jau 
paskirta. Red.). Reiškia ten 
tuojaus, ir per visą ilgą lai
ką iki Europos politinė karta 
vėl bus keičiama, lenkai be 
atvangos, niekeno nevaržomi 
varys lenkinimo darbą, nai 

nių klausimu bendrai veikti 
su sau panašiomis organiz. ir 
kooperuoti su esamom Lietu
vos našlaičių šelpimo organi-

• 
zacrjomis. 

F*rie k o t a s * * k o o p e r a v i -

mistiška nuomonė! Red.) 
* .* 

Šaukimės didelio karo. 
Kas liekasi f VLieka laukti 1 

sekančios Europos karo, kada 
atgijusi Rusija ir sustiprėjusi 
Vokietija pakils karan prieš 
Prancija ir Lenkiją. Bet kada 
jis bus? Įsižiūrėjus į Vokieti
jos ir Rusijos padėtį negali
ma tikėtis jo trumpoje atei
tyje. Tai bus gal už 10—20 
ar daugiaus metų... Vadinasi 

geriausių norų Lietuvos pa- j per tą laiką Lietuva bus užda-
remti negalėtų, o be to, juk ryta ankštose Kaunijos rube-
mes žinome, kad tų "gerų no-j žiuose be Vilnijos ir Klaipėdos 
rų" link Lietuvos jos labai i krašto, ar ji pajėgs neužtroš-
mažai teturi — ką daro, savo j kusi nepriklausoma iŠsilai-
naudai daro. 0 kada Rusijos kyti? (Apie Klaipėdą neltal-
vairą paims kadetai su Milių- bama. Reikėtų palaukti dar 
kovu, o kad jie paims tai nėra'trečiojo Hymanso projekto! 
abejonės ir tai netolimoje at- Red.) 
eityje, tai jeigu tik bus jiems Paimkime geriausiu atveju, 

Į juridiniu žvilgsniu lenkai pa
sauliui paskelbs, kad "patys 
gyventojai, laisvu noru per 
demokratingą Seimą pareiškė 
toirtą valią amžinai prisidėti 
prie Lenkijos V.. (Tautų Sąjun 
ga negali rimtai žiūrėti į tokį 
Vilniaus lenkų pasielgimą, nes 
ankščiaus ji atmetė siūlomą 
plebiscitą Vilnijai. Red.) Taip 
kad po dešimčių gyvenimo 
metų tokiose sąlygose Vilnija, 
ištiesų gali likti "lenkiška"!.. 

Ir Klaipėdai pavojus. 

Klaipėdos kraštas, greičiau-
Fiai liktųsi "nepriklausomas" 
po prancūzų protektoratu, iki 
jis atgal neliktu Vokiečių pa
sisavintas. Reikia nepamiršti, 
kad Vokiečiai apie Klaipėdos 
kraštą nėra pamiršę!... 

mas" ir "bendras veikimas" 
veda — visiems aišku. Reikia 
kuo nors pasirodyti, na ar gi 
sunku rašalu kooperuoti? Jie 
nieko tuomi nepralošia, o be 
to ir rankos nuplautos. 

Be šių pigiai parašomų nu
tarimų, išneštos dvi rezoliuci
jos: viena Naujienų adv. K. 
G ūgio sieksninė rezol. prieš 
katalikus. J i s su pavydu nu
siskundžia dėlei gerai susior
ganizavusių katalikų, verkšle
na juos turint tvirtas pozici
jas, Lietuvoje valstybines įs-

ba svarsto Ch. Feder. Apskr. 
pakvietimą į bendrą pasitari
mą rengiant Ch. lietuvių ma-
smitingą ar ką panašaus pro
testuojant prieš lenkus del 
Vilniaus įvykių. . 

Kas šiandien nežino apie 
lenkų žiaurybes, kurie užėmę 
Lietuvos soslapilį daužo ir 
kruvina moksleivius, mokslo ir 
gailestingumo įstaigas uždari
nėja ir t. t. Kiekvienas lietu
vis (ne burliokas) kelia balsą 
prieš daromas mums skriau
das, renka aukas Vilniaus va
davimui. Ch. Feder. Aps. paė
męs iniciativą šaukė visas 
Centralines organ., šaukė ir 
Ch. L. D. Tarybą skaityda-

J mas* ją neburliokine. Pasirodo 
! apsiriko. Jie daro tokią rezo-
1 liuciją: 

Protesto prieš lenkus del 
Vilniaus įvykių klausimu. — 
"Paaiškėjus kad klerikali
nės srovės kviečia Ch. L. 
I>. Tarybą pasitarti apie su
rengimą protesto prieš Len
kus del Vilhiaus įvykiu, 
konferencija klausimą išdis-
kusavus, nutarė kvietimo 
nepriimti ir kartu su kleri
kalais (supr. katalikais) ne
dalyvauti." 

• 
Rezol. pati už save kalba. 

Atsisako protestuoti prieš 
lenkus ir net eiti į bendrą 
pasitarimą, nes katalikai kvie
čia! Kokia neapykanta! J i 
taip juos apakino, kad nema
to svarbiausio reikalo kuriuo 
šaukiamas tik pasitarimas — 
del protesto prieš lenkus. Štai 
fanatizmas prie ko priveda 
žmones. 

Antra vertus, socialistai su 
"Naujienomis šunis korė ant 
krikš.-deia apšaukdami juos 

;V^niaus-.<ipardąvikais", įta-fe taigas pagrobus ir čia Ameri
koje plačiai savo idėjų pro- rinėdami kaipo lenkų šalinin-

proga pakrikštys Lietuvą vėl 
Dievo Muzlkontas. '4Šiaur-vakarių kraštu". Jie 

1 , II i mimm •mm—m 

kad tas Europos karas įvyks 
už kelių tik metų. 0 kas žino 

Bala ir vien bala. 

Ką, tai štai kas laukia Lie-

pagandą miniose bevarant. 
Stojęs ant tokio pagrindo, 

K. G ūgis nusiskandintų, jeigu 
turėtų drąsos. Bet ne. Ar ne 
lengviaus rezoliuciją parašyti. 
Juk p. advokatas tiek ir tiek 
jų prirašė. 

Kreipiasi tad į protaujan
čius amerikiečius, (seniaus 
matomai ir su beždžionėmis 
bandė tartis) šaukdamas juos 
griežton kovon su katalikais. 
Na, dabar tai jau bus! Liepia 
mobilizuoti protaujančių jė 
gas, planuoti veikimą ir karas 
pradėtas. Ką ir bekalbėti! Iš 
nakties darbo dienai tik juo
kai. 

Daug įdomesnė antroji rezo
liucija, kur Ch. L. D. Tary-

mmim 

kus ir t. t . Gi kuomet jie turi 
progos parodyti savo nemela-
gingą nusistatymą Vilniaus 
lietuvių teises gindami, jie pa
sitraukia nuo fronto. Galima 
buvo senai to laukti. Pelėda 
neišperi vanagėlio raibojo. ' 

Vilnietis. 

MERGYTE IR PAUKŠTELIS. 
Ihinks - dunks į langelį 
Atverk jį, mergele? 

Štai ant kiemo 
Šalta žiema,— 

Ner kur gauti nei grūdelio. 
Ir mergytei pagailėjo, 
Šiltą kertę pažadėjo, 

O paukštelė jai, dėkinga 
UŽ jos širdį maloningą, 

Visą Vasarą čiauškėjo. 
Margalis. 

iilirti m T a u r i u - * * — J » * M i M >i į*h . 

KAIP APSAUGOT LIETUVOS 
FINANSUS. 

(Tąsa). 
Kaip apsisaugo! nuo markės kritimo. 

Budas, kurio prisieina nuo jos atsi
kratyt, yra išleidimas savo emisijos, sut
vėrimas valstybės emisijos banko grynai 
finansiniai-ekonominiais pamatais ir jokiu 
būdu ne politiniais. Žodžiu, kad tam emi
sijos bankui duoti galimybės likviduot 
vokiškąją valiutą, kuria mes nepasitikim 
ir įvest valiutą, kuriai mes pasitikim, žo
džiu, įvest pastovią valiutą. Apie tai gal 
bus laiko kitą kartą pakalbėti, bet turiu 
pasakyti, kad Finansų Ministerijos nu
sistatymas yra padėti pamatan mūsų e-
misįjos, kaipo vienetą ir kaipo pamatą 
pinigų, — dolerį, būtent, šimtinę dolerio 
dalį-centą t. y. tokį vienetą, kuris šian
dieniniu kursu maž daug atatinka dviem 
vokiškom markėm. Tai yra vienetas, prie 
kurio mus<ų žmonės pripratę ir be to prie 
dolertų žmonės pripratę. Dolerių plauki
mas iš Amerikos Lietuvon yra taipogi 

viena iš priežasčių, kurios mus verčia pa
dėti pamatan šitą vienetą. Bet čia visai 
kitas klausimas. Bet atsakydamas į klau
simą ką mano daryti vyriausybė tup klau
simu, turiu pasakyti, kad dabar sparčiai 
yra varomas tas. darbas, kad kuo grei
čiausia suorganizuoti emisijos banką, kaip 
sakiau, finansiniai ekonominiais pamatais 
ir kuo greičiausia atsikratyti nuo tokių 
nepastovių pinigų, kaip vokiečių markė* 
kurios ateities mes negalim gerai numa
tyti. Apsaugojimas dabar ekonominis 
mūsų krašto, puolant markei, tai yra vie
nas sunkiausių klausimų. Visi apsaugoji
mai, koki yra daromi Finansų Ministeri
jos, mano nuomonei yra Saugiau politi
niai, o nėra koki nors radikaliai žings
niai, kad galima butų apsisaugok 

Kas gi dabar pas mųs daugiausia at
jaučia šitą markės puolimą krašte. Žino
ma, daug nustoja tos draugijos, kurios 
sudarė savo kapitalą iš vokiškųjų mar
kių. Tiesa, dauguma tų draugijų nedide
lės, jų kapitalas nedidelis, taip kad, nus-
tojimas vertės to kapitalo ant 50 ar 100 
nuošimčių nelošia tos pačios rolės kaip 
kad butų, jeigu kapitalas kaipo toks loš

tų didžiausią role. Daugumoj tų draugijų 
svarbiausią rolę lošia netiek gal but dar
bo jėga, kiek medžiaga, Jmrią superka 
krašte perdirbti. Paimsim, sakysim, kad 
ir alėjaus dirbimą* iš linų sėmenų, kuris 
ypač paskutiniais laikais pradeda labai 
plėtotis. Čia* žinoma, tokios draugijos nu
stoti daug negali, aš net apsakysiu, kad 
kaip tik toks apsireiškimas — markės 
puolimas — joms yra naudingas, nes iš-
veždamos aliejų jos gauna svetimas di-
vizas, o krašte apmoka markėmis; taip 
kad, čia tos draugijos nenustoja. 

Bendrai pramonė kaipo tokia pas mus 
labai mažą rolę lošia. $ia klausimas gali 
kilt kitoks — žemės ir miškų ukyj. 

Kas del miškų, tai klausimas, žinoma, 
išleidimo tik: prisieina daboti, kad gauti 
atatinkamą sumą ir daugiau nieko- Kas 
del žemės ūkio tai ten klausimas kebles
nis, čia prisieina galvot apie reguliavimą 
eksporte ir importo* ypač eksporto. Reikia 
pasakyti, kad valgbmųjų produktų, ypač 
javų, praktiškai mes nėlrfSžiam ir tik 
išimtinais atsitikimais leitŽianm javai iš-

Kas leidžiama neapribotai išvežt, taf sė

menys ir kiaušiniai. (Iš Sd.: kviečiai!).. 
Taip, kviečiai leidžiama, bet apribotai 
(Iš Sd.. Leidžiama kiek nori!).. Neribo
tai leidžiama tik du dalykai: kiaušiniai iri 
sėmenys!.. Pradėta taipogi paskutiniais, 
laikais leist išvežt kiaulieną. Čia, žinoma, 
prisieina galutinai nusistatyt ką daryti! 
Iš vienos pusės rodos, kad reikėtų, kuomet 
markė puola, kuomet nustoja savo vertės, 
rodos, reikėtų sulaikyti visą eksportą ir 
reilcėtų pasakyti, kad markė neturi vertės 
didelės ir ateityje gali visai jos neturėt ir 
žmonės su pinigais paliko be nieko, o tur
tas tuo tarpu leidžiamas išvežt. (Iš vie
tos: Vokiečiai taip ir daro.) Bet mes to 
padaryt negalim. 

Štai kas tuomet atsitinka: mes nelei-
džiam dabar išvežt raguočių, o jeigu ir 
norėtum leist, tai • nėra rinkos. Vokiečių 
rinkos uždarytos, o vežt kitur, tlio tarpu 
išvežimas nesuorganizuotas. Tai apsireiš
kimas koks: sodžius šįmet* sulig praneši
mo Žemės Ūkio Ministerio, sumažino gal
vijų laikymo skaičių. Taip kad, kaip tik 
sumažinam eksportą, tuojaus žmonės mo-

vežt: buvo duota šiek tiek bulvių išvežt, i mentaliai sumažina produkciją. Sakysim 
toks apsireiškimas buvb, kad 20 metais 

mes buvom uždraudę iki galui metų iš
vežt kiaušinius. 

Kas tada buvo! — Kiaušiniai kaip ir 
žuvo krašte ir ka;į> paskui leidom antram 
pusmety išvežt, tai buvo išleista 19 milio-
nų kiaušinių, o šiais metais jau dabar y-
ra išvežta 72 — 73 milionai. (Atst Požėla 
iš vietos: 20 skatikų imat, kuomet kiauši
nis 6 auks.)!... Klausimas kiek duoti ūki
ninkui ir kiek sau pasilikt., bet aš turiu 
pasakyti, kad jau pakėlė ant vienos mar
kės. Pradžioj prisiėjo labai mažą muitą 
nustatyt — 20 skatikų nuo kiaušinio. Re
zultatas buvo labai geras, del to, kad ma
žas muitas nedavė tos pagundos, kad 
žmonės užsiimtų šmugeliu ir galų gale 
susitvarkė rimtos kompanijos eksportierių, 
sugaudė tam tikrą rinką ir jau dabar ga
li mokėt atatinkamas kainas ir jau kainos 
kiaušinių, kaip matome, tiesiog mainosi 
sulig kurso: markė kriata, kiaušinių kai
nos kyla — auksas tiesiog... (Salėj juo
kas). Jeigu gi mes neleidžiam kiaušinių 
išvežt, tai jie krašte kaip ir žūsta ir eks
porto nėra. Taip kad, noroms nenoroms 
yra tokių dalykų, kad prisieina leist 

(Bus daugiau) 
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Pirmadienis, Gruodi 19, 1&21 D R 

" 
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OR. A. I RUTKAUSKAI 
GYDYTOJAS tar C H I R U R G A S 

4441 South Weetera Ave. 
Te le fonas Lnfayette 4144 

Va landos : f - l l rytais , i - J po! 
[pietų ir 7-1 vakarais . Nedėldie ( 
nlals t ikta i po plotą t ik) I T. | 

ic* Tel. Blvd. 7820 

Dr. I i T. STRIKOL'IS 
Lietuvis 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 
Parkele savo ofisą į 

4801 SOUTH A S H L A N D A V E . 
A L : l t : S 0 iki 12 ; 3:S0 iki 5 ir< 
t : S 0 iki 8:30 Ned . 10:80 iki 18. 

K a m . : 2914 W . 4S Si . 
Te l . Lafayet te 263 

s-stsssrgrsssrcgarsssg 
TeL Blvd . 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LUBIU VIS D E N T I S T A S 

IT 12 SO. A S H L A N D A V E N U E 
A R T I 47-tos Gatvės. 

|Va lanaos : nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ISeredomls n a o 4 iki t vakare.] 

« i 1 * » • mama mTt*m*Šm*mm' 

0 H 6 . M . 6 U S E R 
Prakt ikuoja SO metai 

Ofisas 8149 So. Morgan 8 t 
IKertė 8 M flt, CJhJoagOv m 

SPBCIJAL1STA3 
Motertfiku. Vyrišku Ir chroniško 

t» lH»o VAULNDOB: K u o 18 Tyto 
Iki S po pietų, nuo 5 iki 7 vak. 
Nedal iomis nuo 10 iki 2 po pietą 

T t k f o a j u Yards 487 

JžmMiii 
MMOMHHMMOOkMOOt^i . SOp m • «»——»•»#» H H I I U I •. » * * m m, 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
^ L >i*< i i i h A ^ . ^ «•••!•! Į - - ± n , į V IMI • • I I I I M O 

FSD. IR VYČIŲ SUS. 
« « M 

• ' • • • • S3CS >nm)N u m % 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

4411 So. Ashland Ave. 
Tel . Yards 004 

OFISO VAI*: 
8 iki 10 v. ryto, 1 iki S ir 7 iki 
s • . 
Tel. Nakt imis ir nedėltoj p o pietų 

Oakland 1214 
• i i 

[Telefonas Boulevard 11 f• » 

DR. G. KASPUTIS i 
DENTISTAS O 

1211 Bo. Hahrted 8 t 
^Valandos: S—12 A M . • 
I i_«; T—8 P. M. J 

DR. S. NAIKEUS 
T1KTUV1S 

GYDYTOJAS Sr C H I R U R G A S 
Ofisas ir vyven imo vieta: 
1152 South Halsted Street 

i t v tr iaus l 'nlver. State Bank 
/ a l a n d o s : nuo 14—12 ryte: nuo 
l—4 p o p ie ty: nuo 7—9 vak. 

Nedė l l omis nuo l t — t 
Telefonas Yards 2544 

. • = 

fiiimiiiBsĖSi i 
tPertaė iė savo ofisą po n a m e l i u i 

S 
l Y e r k ė t ė savo of isą po 
į 4720 SO. A S H L A N D A V E N U E 

I SPECIJALISTAS -
D i i o v y , Moterą ir Vj**i ***** 

• V a i . : ryto n u o 1 0 — 1 2 : S u o 2 — H 
L s p lotą: n u o 7—8:80 vakare. | 

edėUomls: 10 iki *. 
Telefonas Drescl 2 8 8 0 | t 

DR. M. STAPUL10NIS 
N A P R A P A T H 

I G Y D A U B E GYDUOLIŲ t R B E 
O P E R A C I J Ų 

Ofisu Va landos : 
SS4T Emera ld A v e n o e 

II Iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Tele fonas Boulevard 9J87 

711 W. 18-ttt Gatvė 
N u o 2- Iki 8 vaxare. 

.M. 
3 1 0 7 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5082 

Valandos: — I ikt 11 l l ryto:l 
6 po pietą Iki f vnk. If»d«lo-
m i* nao I iki I vak 

aasagy 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 S. Halsted Str., 

TeL Ganai 1118 
Va landos : 10 ryto iki 8 vakaro. 

G y v e n i m a s : — 2811 W. 88*8 Str. 

ToL Prospect 1444. 
n e s u • • • • • a i a • • • • • • • » t 

287, Vak. Ganai 2118 

IR. P. 2 . ZALATORIS 
lietuvis Gydyto}*! Ir 

Ohlrnrgas 
Valandos: 10 fkl 12 ryto: 1 iki4 

p o p ie tą : 4 Iki % valroro 

H * * * • » » • « • • • • i » i » » » » » » » » ^ -Į 

Dr. L E. M A K A R A S 
Lietuvis Gydytojos ir Chirurgas 
Ofisas 10800 S. Michigan Ave. 
VaL 10—12 ryte : 2 — I po pietų, 

8:80—8:20 vai. vakaro. 
Restdeneija: 10618 Perry Ave . 

Tel. Pul lman 342 ir Pull. 349 

«ilillllllUIIIIIIIIIIIIlllllllllllllll!iJiilllllW 
Telefonas V o s B u r e . SS* 

Ren, 1181 Indopendcnce Btvd. 

j SprkifffoM, DL — Gruodžio 
11 d. vietinės parap svetainė
je įvyktf S. L. R.K. Ameriko
je 121 kp. metitds susirinki
mas. Raštininkas savo rapor
te pažymėjo, kad kuopa turi 
iki pusantro šimto narių ir 
pusėtinai kasoje pinigu. 

Nutarta prisidėti prie įstei
gimo viešo knygyno po globa 
Fed. skyriaus. 

Sekantiems metams išrinkta 
valdyba: P. Stirbis — pirm., 
J. Novadauskas — pirm. pag., 
B. Gabalas — fin. rast., K. 
Geštautas — prot-rašt, A. 
Mikutavičius — ižd^ J. Žibu
tis, J. Milleris — kas. glob. 

Rudienė, Gabalas, Zubavi-
eius — organizatoriais. 

DR. A. A. ROTH, 
Gydytoms rl 

Vaiką tr vtsą 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 p* 

pietą, T—8 vok, Medėlionrti t # — 1 8 8 
Ofisas 8884 Bo. Halsted 8 8 , Gkdeaąv 

Telefonas Dvover 888i 
«tui i i i imi i i tntr t inmuti i i i i t i« i i tHi i i iN 

i • • • • . » 
1 I I .1 f I II • • • • " • Į m Į - Į 

M M • • • -M • • • H t a M A S J B J H 

1 V. W. RUTKAUSKAS 
J ADVOKATAS 

S Ofisas DIdmiestyj: 

19 South La Baile Street 
Kambaris 114 

Telefonas Central 4800 

-, 

Balandis. 

= 

! ViJaraia 811 W. » r d S t 
Telefonas: Yards 4881 

Gruodžio 11 d. įvyko L» 
Vyčių 48 kp. pusmetinis susi
rinkimas. Nutarta: eiti "incor-
pore" prie Šv. Komunijos lai
ke keturiasdešimts valandų 
atlaidų? laikė Kalėdų sulošti 
teatrą "Piršlybos"; sulaąki-
mui Naujų Metų surengti va
karienę su programų; 'Vyčio' 
spaustuvės naudai išleisti ant 
lioterijų už $50.00 deimanti
nį žiodą. 

Sekančiai išrinkta valdyba: 
Gerb. knn. t Keršis — dvasios 
vad., muzikas ,A. Aleksis — 
pinu., J. Mileris — pirm. pad., 
A. Bacevičiūtė — rast., A. 
Kuperis — fin.-rašt., J. Ged-

ANTANAS A 0LIS 
(OLSZEWSKI, J R . ) 

i A D V O K A T A S 
> Veda bitas visuose te ismuose 
Į Miesto Ofisas: 
>7 S. Dearborn S t , Roo«n s 1040 
i Telefonas: Central 1774 

IŠKILMINGAS NARIŲ 
PRIĖMIMAS. 

— - 1 i i 

Detroit, Mich. -— Gruodžio 
4 df) 7s30 vai. vakare, pobaž-
nytinėj svet , įvyko dar pir
mas toks iškilmingas vakarėlis 
pagerbimui L. Vyčių 79 kuo
pos naujų narių. Dalyvavo 
kitos miesto dalies (West Si-
de) jaunimas, L. Vyčių 102 
kuopa. Tas sudarė skaitlin
gą būrį jaunimo, kurs links
mai laiką praleido. 

Pirmiausia nauji nariai bu
vo paliepti išeiti į kitą sve
taine, po mokykla. Likusieji 
susėdo paskirtose vietose. 
Kiek palaukus to vakaro mar
šalka pasipuošęs gražioj uni
formoj atvedė naujuosius na
rius. Visi juos karštai pasvei
kino. Prie raštininko stalo srl-
rašė jų vardus, pavardes. 

Paskui visi naujieji nariai 
suėjo ant Beenerijos- Pasikė
lus uždangai buvo matyt gra
žus reginys, net šešiolika nau7 

jų narių. Visi sustojo ir pa
giedojo Vyčių himną. Kun. J. 
Cižauskas pianu akompanavo. 

pradėjo programą trumpa, Kun. F. Kemėšis prisiekdino 
rimta įžangine kalba, sveikin- sulyg ceremonialo apeigų. Po 
damas naujus narius, reikšda- vakaro vedėjo padrąsinimo 

..««•• »j mas jiems daug pagarbog žo- žodžių atgiedojo VySiif him-* 
ną. Naujiems nariams buvo 
išdalintos tautiškos vėliavėlės. 

Po visų apeigų K. Tvarku-
nas ir F. Stankus atvaidino 
dialogą. Nusisekė neperblo-
giausiai. 

Paskui nuėjo vakarienauti. 
Kadangi pasirodė daug jau
nimo, tai pirmiau atsižvelgta 
į svečius ir tokiu būdu vis
kas tvarkiai išėjo. Matyt, kad 
šeimininkės, vytės Gustaitė ir 
A. Bundžiutė puikiai pasidar-

K, Rupslaukis ir Jk Grrištas— dži% drąsindamas būti ištver-
maiSalkos,, poni K. Kuperienė mingais, siekti šios organiza-
— korespondentė. cijos tikslo, persiimti jos idė-

Musų jaunimas su entusiaz- jomisį ^ 
mu ir viltimi žengia prie di- Sekantis kalbėjo gerb. kie
tesnio protinio išsilavinimo bonas, kun, Kemėšis, irgi 
ir medžiagiškos gerovės. Tad karstai sveikino naujus na-
pirmyn! Dieve jums padėk! rius kaipo labiausiai susipra

tusius narsius kovotojus ir vei 
kėjus mūsų tarpe, kaip tautos 
taip ir Bažnyčios labuL Sakė, 
kad organizacija yra tokia pa
jėga, kurios niekag negali per
galėti, jei tik gerai organizuo- bavo, nes visi buvo pilniausiai 
ta. Šie laikai, tai organizaci- \ pasitenkinę. 

minaitė — kas., O. Gudauskai-
tė ir P. Stirbis — kas. glob J Vakaro vedėjas K. Abišala 

jų gadynė. Organizuojasi kas 
tik gyvas: mokyčiausieji, pra-
sčiausieji ir net betiksliai gai
valai, veikianti vien blogą. 

Prieky scenerijos stovėjo 
maršalka, kurs Vienai mergai
tei vytei pagelbstant laikė iš
skėstą Lietuvos tautinę vėlia
vą. Raštininkas iššaukė nau
jus narius po vieną ir vakaro 
vedėjas kiekvieno užklausė, ar 
sutinka eiti pareigas sulyg 
šios organizacijos konstituci
jos. Po to jiems prisegė trijų 
tautinių spalvų ženklelius pa
dirbtus iš kasninkėlių. 

Paskui išėjo vytė Gustai-
čiutė nešina baltų gėlių bukie
tą su žaliuinynais pluoštely. 
Pasakė prakalbėlę į naujus 
narius. Sveikino naujus narius 
ir lygino juos prie. tų gėlių 
nukaltu mo. • Bogino būti pana
šiais toms gėlėms. Visiems po 
gėlę prisegė. Tuo visu laiku 
kun. J. Cižauskas, švelniai, 
maloniai grojo ant piano. 

2SE = 

rAOMJLUO fAJAUO DtOlOi čagiečiai padavė smnanymą, 

Vakarais: 8281 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 588. 

l P. WAITCHES 
Lanrer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. BĮ 1-117 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 6098 
Vakarais: 10738 S. Wabash Ave . 
Remianti Tel . Pnlfanan 8877 

i ą » m m~m~mm*mim>m » ^ i » # » » ^ » M « • » — ^ . ^ 2 6 

< a 4 l > A » 4 l i » t — « •U 
Tel. Rando!ph 2888 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumlestyje 
A S S O C I A T I O N B L D G . 

t t South La Salle Street 

i
Room 1308 

VaĮonSoo: * t y t o Iki B po pietų 
Namų Tel. Hyde Park 8^95 

—— HE 
« * ^ - ^ 

telefonas Oanal 5395 

JOHN G. MEZUISKIS 
Generalis Kontraktoriue, staty
tojas ir senų namą taisytojai, 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

AM 23 cio Place. 
S * - » » M » * » » » » » ^ < » » ^ » » « i » » • • • • ! 

e * 
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Ave., (Andrulio ir Dargio) 
stotis pinigus prisiuntė. Nuo 
kitų Chicagos stočių dar nieko 
negirdėti. 

Nors visos kolonijos buvo 
pakviestos dalyvauti Laisvės 
Paskolos vajaus užbaigime, 
bet kaž kodėl kai-kurios labai 
toli atsiliko, ypač Shenandoah, 
Pa., Niagara Falls, N. Y., Eli-
zabeth, N. J., Waterbury, 
Oonn., Gardner, Mass., Ches-

Graborius 
Patarnauju l a i - * 
dofcuveae, ve s 
tuvėse, krikš
tynose fr kituo 
se reikaluose 
Kainos prieina
mos. 

£3307 Auburn Ave. Chicago. 

AUKSINĖ PROGA BIZ
NIERIAMS. 

Ant randos 2 storai naujam name, 
š t imu šildomi ant kampo: 

10705-7-9 Michiean Ave. 
(Rose lande) 

* ? • - » - t 

SKUBINAMA ŠIAIS METAIS PASKOLOS VAJŲ 
TI. KOLONIJOS VIENA PO KTTAl SAVO KVOTĄ BAIGIA. 

* _ 

Dauguma kolonijų dirba iš-
sįjuosusios paskolos reikale. 
Stengiamasi kiekvieną progą 
išnaudoti Laisvės Paskolos bo-
nų pardavinėjimui. Pirmesnia-
me pranešime buvo nurodyta, 
jog jau aštuonios kolonijos sa
vo kvotą užbaigė, bet štai ir 
vėl trys kolonijos savo užsi
brėžtą skaitlinę padarė, bū
tent: 

Kol. Northainpton, Mass. 
Kvota $650, Užsirašė $650, Su
mokėjo $650. 

Kol. Manchester, N. H. 
Kv. $1,000, Užs. $1,500, Sum. 
<p L.UUU. 

Kol. Minersville, Pa. Kv. 
$1,000, Užs. $1,250, Sum. $1,-
250. * . 

Šios kolonijos nors ir už
baigė savo kvotas, bet kaip 
matoma jos dirba toliaus, ki
tos yra pasiryžusios savo kvo
tas padvigubinti, kaip tai: 
Amsterdam, N. Y., Grand Ra-
pids, Mieli., St. Louis, Mo. ir 
kitos. Daugelis kolonijį savo 
kvotas jau baigia, pavyz.: Ne\v 
York, Rockester, N. Y., Scbe-
neetady, N. Y., kuriai vos tik< 

pusantro šimto trūksta; Hart
ford, Conn., Forest Olty, Pa., 
St. Clair, Pa., Dayton, Ohio, 
kuriai tik $50 trūksta; Cice
ro, UI., trūksta tik $170., k 
St. Louis, 111., dar reikia ir
gi tik $170., Spring Vailey, UI., 
dar trūksta tik $180. Kaip pa
tilta kitos kolonijos »et yra 
užbaigusios, bet kadangi ^n i -
gų Misįjon dar neprisiuntė, 
todėl skaitliau baigusių jos 
dar neįeina. Ypatingai Cbica-

išleisti gražų Paskoles Dar
buotojų Albumą, sudedant pa
veikslus stočių ir šiaip pasko
los darbuotojų ir taipgi sąra
šą bonUs pirkusių. Beveik ne
abejojama, jos šis sumanymas 
bus įvykdytas, o jo svarba be 

rinktus pinigus tuojaus išsių
sti. Iš Chicagiečių tarpo tik 
ToWn oi Lake, Brigliton Park, 
Roseland ir 18-th — Union l A b e j 0 kiekvienam yra aiški. 

Todėl labai svarbu, kad visos 
stotys savo kvotas užbaigtų, 
jau nekalbant, kad jos turėtų 
bent pasirodyti jog dėjo visas 
galimas pastangas ir nors prie 
sunkių aplinkybių vienok pa
darė daugiausia kiek buvo ga
lima. To tikimasi nuo virš pa
minėtų kolonijų. Toksai albu
mas bus amžinu paminklų A-
merikos Lietuvių kolonijų" dar
buotės. Todėl kiekviena ko-

ter, Pa., Hazelton, Pa., New' lo^ij^ privalo pasirūpinti kad 
Philadelphia, Pa., Shamokin, 
Pa., Homestead, Pa., Youngs-
town, Ohio, Indiana Harbor, 
Ind., Melrose Park, Iii., Rock-
ford, 111., Eacine, Wis., Wau-
kegan, 111., So. Omaha, Neb., 
Los Angeles, CaL, Sioux City, 

galėtų tinkamai pasirodyti. 

Stočių Darbuotojų Domei. 

Patirta, jog labai apsunkina 
bonus užrašinėti kuomet rei
kalaujama priaugusius nuo
šimčius damokėti. Todėl no-

Iowa, o ypatingai Baltimore, rint darbuotojams palengvinti, 

Telefonas Pullman 2494 
^ į j u f f j j . i ^ i y ^ ^ f f t j ^ s stotys yra raginamos su-

Md. Taigi vietiniai arba apie-
linkinės darbuotojai prašoma 
subrusti ir pajudinti virš pa
minėtas kolonijas. Jei jau jos 
nepajėgia savo dali padaryti, 
tai neabejojama, jog veikles
nės kolonijos sutiks juoms pa
gelbėti-, bet reikia tikėtis kad 
jos mažesnioms nepasiduos ir 
nors vajui nesibaigiant 'savo 
kvotą sabrus pridaryti. Prašo
ma toliaus nelukurauti bet tuo 
jaus imtis prie darbo ir kuo-
veikiausia Misijai pranešti 
kiek kari iš virš paminėtų jau 
turi padariusi, nes kitame 
pranešime bus skelbiama kiek 
kuri padarė. ' 

Šio mėnesio pradžioje įvy
kusioje darbuotojų kooferen-

siuomi pranešama jog priau
gusių nuošimčių nuo šio laiko 
nereikia reikalauti* Vieton to, 
pirm įteiksiant boną, ant 1922 
metų kupono užpakalio reikia 
parašyti mėnesį ir dieną kuo
met tas bonas likosi nupirk
tas ir taipgi ant to kupono 
tegul pasirašo stoties pirminin 
kas arba iždininkas. Šis už
rašas yra svarbus, aes kuo
met metams sukakus nuošim
čiai bus išmokami, tuomet to 
bono savininkui nuošimčiai 
bus mokami rokuojant nuo 
dienos pirkimo. 

Lietuvos Finansų Misija 
Paskolos Skyrius 

370 Seventh Avetiue, 

Laike vakarienės L. Vyčių 
102 kp. pirmininkas išreikšda
mas savo jausmus džiaugėsi 
maloniais santykiais su L. Vy
čių 79 kp. Po vakarienei su
giedojo tautos himną, dar 
linksmai pažaidė ir išsiskirtė 
pilni malonių įspūdžių. 

Vargt) žiedelis. 
- ^ ' : 

Tauto* Fondo Valdybos Antrašai. 
Kun. J,» 1? JŠvagždyBį Pirminin

kes, 20 Webster SU Brockton, 
Mass. 

Kun. Dr. Ignas Česaitis, Vice-
Pirmin. 2334 So. Oakley Ave., 
Chicagtk 111. 

Kazys J. įtrušinskas, Sekretorius 
222 So. »-th St., BrooMyn, N. Y. 

Juozas B. Šaliunas, Iždininkas, 
145 Congress Ave., "VTaterbury, 
Conn. 

Kun. Fabijonas Kemėšis, Iždo Glo
bėjas, 1313 Westmin*ter Ave., 
Detroit, Mieli. 

Baltramiejus Ajayskas, Iždo 
Globėjas, 58 Lincoln St., Brigh-
ton, Mass. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E " 

f» 

LLETUVVS O R A D O R I D 8 
Patarnauju laidotuvėse kopigiausia, 

Reikale meldžiu atsišaukti, o » a n o 
darbu busite užganėdinti. 

8. D. LACHAWICZ 
TeL Oanal 8199 

8814 W. 2*rd Flaoe Chitago. DL 

ATSIDARĖ NAUJAS 
GARADŽIUS. 

Taisome automobi l ius visekio s ty-
liaus. Turime visų automobil iui reika • 
Hngtį dalių, ypačiai "Fordo" kapams. 

Samdome automobil ius, pagrabams, 
vestuvėms, krlkstynėms ir k i t i ems rei 
kalama. Kreipkitės: 

Charles Garage & Repair Shop 
8038 W. 22-nd Str. 
Telefonas Canal 0223 

Naktins Tel. Yards €64? 
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PALENGVINKITE SKAUS
MUS. / 

Naujas būdas gydimo nuo Kurna-
tlzmo. Sclatlea, Nipuratgia. Neuritis . 
Gout, Išs isukimo Skaudamų Strenu 
8r nusidirbusiu muskulų . 

Re—le—^vo ( skausmų palengvin-
tojas) yra originalis, pasitrinus tuo
jaus palengvina skausmus. 

Re—le—vo (Skausmų Palengvinto-
jas ) yra nekenksmingas ir nepal ieka 

FABIONAS ir MICKIEVICf, V 
oriausia si iti is pini 

pa \\( rtai - ( 
\ O T MCI.II Š VS 
t| i « . - . . l>H«koloix 

I • i - M i i t i •• i i » <. 
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.'aia:s-.)< r.a. 
V o k a l a i s : U1 1V1 9 vakare 

N V d . • • t r . 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

Kamp. Oakley Ave. Ir 24 Gatvės 
Ofiso "Valandos: Nuo 2 iki B po 

pietų kasdien, Panedėlij ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso TeL: Ganai 1T1S—241 
Re*. Tel . : Midvvay 8512 

— M — 
— = 

I Š P A R D A V I M A S 
Puse — Prekės 

Vyrų ir jaunų vaikynų Siutai ir O-
verkotai $20 — $25 ir $88. Dabar 
po $18. $12.50 ir $15. Kiti siutai ir. « 
overkotai iki 845. Mes turhne pi lna 
stocka vyrų, jaunų vaikinų ir vaikų « 
Siutų, O' Kotų, MackinawS, Rain-
coats ri kelnių kurias parduodame u i 
puse buvusios kainos Turime kuferių 
ir volizų. Gausi už pilnos verdoB. At
dara Kasdiena iki 9 vakare. N e d ė 
liomis iki 6 vakare. 

į s te igta 1902 

H S. GORDON 
1415 S. Halsted Street 

e^^B^^Ye^^^^Trr^^Yre^rstr 
— — — — • — , , r . , mt\ 

KONVULSIJOS IR PABUSI
MAS DAŽNAI ATSITINKA 

NUO SKILVIO KIRMINŲ 
Riemo, raugsėjimas, konvulsi

jos, nuoraark, beprotystės mania, 
žvairumas ir kiti negerumai pa
sidaro nuo atsirandimo kirminų 
skilvyje? Visa tai pranyksta pra
šalinus lauk tuos kirminus. 

Ir kitokie svarbus negerumai 
buvo nuo jųjų atsiradimo užpa
kalinės žarnų dalies. 

Dauguma mote
r į vyrų ir vaikų 
yra gydomi ano* 
visai kitokiu ligų 
kuomet ištikrųjįį 
visa priežastis y-
ra į% skilvis, Kas 
met neturi apeti
to, girdi griaužia, 
jauti skausmą vi* 
durnose, skausmą 
strenuose silpnu

mą akyse mirguliavimą tei ŽenW 
lai kad kas nors yra negerai sa 
jusu skilvių, kad skilviniai kir* 
minai tenais ponavoja. Pas val
kus tuojaus galima patemyti, jie 
nenori valgyti, miegoti jiems tan
kiai galva skauda, jie neturi noro 
žaisti su kitais vaikais. Laxtan y-
ra sutaisytas kad panuiknti 
skilvines ki-imdes iš jūsų sysfce-
mos 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 kunvulsijos ir kokios kitos li
gos? Daxtan yra parduodama* 
Dro. Lameco Lab., Forbe* at 
Moultrie, Pittsburgh, Penna. 

V A L E N T I N E D R E S M A U H e 
COLLEGES 

1407 W. Madttson, 1S50 N. WeUs.; 
8205 S. Halsted Strects 

187 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų kir-

imo, Designing bizniai Ir na
rnama. Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at-J 
mokėjimais. Klesos dienomis ir, 
vakarais. Reikalaukit knygelės. < 
TeL S e d e y 1648 

SARA PATEK, pirm. 

Ant pardavimo arba mainymo ant 
propertes žemė su budinkais, 12 de-
sincinu didelis sodas arti vandenie 
ir vieškelio. Kaimas BaguSiškių, Ši€-
lavos valsčiaus, Ladavenų pašto, Ra
seinių aoskr. Lietuvoj. Atsišaukite pas 
savininką: 

S. F . SHTMKUS 
S066 Eas t 92-nd Street 

S-rd Bloor Union Bank Bldg 
Telefonas So. Chicago 7*79 

= 
ANT PARDAVTMA. 

Parsiduoda medinis namas aoft 
dviejų aukštu. Parsiduos už pirma j pūslių ant kūno 

Kaip tik pradės skausmai kankint i , 
avė tuolaus oasitrink su Re—le-^vo< t e , a i n « a P " " 1 1 * 0 * - Namas randasi 

^Ciceros lietuvių apylinkėje. Atsišau
kite į 

Draugo Ofisą 
2334 So. Oakley Ave. CWpa#s. 

Telefonas Roosevel t 7791 
(J . M . | 

(Skausmu palengvint e jas) pamatysi 
kaip greitai tau atleis. Pasiklausk sa
vo kaimyno. ' 

Prisiųsk $1.00 o gausi € Os. buteli . 

Re—le—vo Chemical Co. 
Dept. K . - 3 4 W. Washington 

Str. Chicago, Illinois. 

ANT PARDAVIMO 2 pečiai žie
minis ir kukntnls (double range) ga
l ima vartoti ant anglių ir gazo ver
tės $175.00. Parduosiu pigiai. Atsi
šaukite 

Konstantas Vertelka 
8819 St. Lasvrenoe Ave. Chicaft t 

-

PLATINKITE "DRAUGĄ* 
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DRAUGAS Pirmadienis, Gruodž. 19, 1921 

Chicagos Žinios 
IŠ STREIKO SKERDYK

LOSE. 
PADĖJIMAS NEATSIMAI 

NCS; STREIKININKAI 
STIPRIAI LAIKOSI. 

Visi įsitikinę laimėti streiką. 

Streikas galvijų skerdyklo
se Chicagoje visu savo stip
rumu tęsiasi. Darbininkai nei 
per sprindį nepasitraukia iš 
užimtų pozicijų. Jie visi sa
ko, kad turi streiką laimėti ir 
viskas, nors atsieitii bedar-
biauti visą,- eilę mėnesių. 

Teeiau daugelis darbininkų 
tvirtina, kad trumpu laiku 
tan streikan įsimaišys pati 
vyriausybė ir pa'skirs ir vėl 
kokį-nos arbitrą, kuriam bus 
pavesta nesutikimus perkra
tyti ir darbininkams pripa
žinti tai, kas jiems tikrai turi 
prigulėti už darbą. 

Streikininkai pasilaiko ra
miai. Tad policijai, kaip pasi
rodo, nėra kas veikti. Negau
na progos riaušes malšinti. 

Aną dieną Morris & Co. 
skerdyklų įstaigose susipešė 
du juoduku streiklaužiu. Ir 
vienas iš jų nužudė kitą. 

Žmogžudis, suprantama, 
tuo jaus areštuotas, gi kito 
juoduko lavonas paimtas la
voninėm 

Streikininkai, kaip ir vi
suomet, kasdien turi susirin
kimus, kuriuose kalbėtojai 
jiems aiškina apie visą strei
ko padėtį ir ragina laikytis 
ligi paskutiniųjų. Nes strei
kas turi but laimėtas. 

mis išlaidomis. Jei kompani- rių įstaigų išrašytos su len-
ja turėtų tinkamą vedėją, tuo
met bu^ų užtektinai pelno ir 
su 5c. vietoje 8c. 

Be to, advokatas, Cleveland 
pareiškė, kad kompanija nežiu 
ri businesso, bet visą savo e-
nergiją ir daug pinigų pašven
čia tik legalėms priemonėms. 

APKRAUSTĖ KRAUTUVC. 

DAVŽ VĖJO KOMPANIJOS 
VIRŠININKUI. 

Aną dieną Chicagos miesto 
advokato asistentas Cleveland 
federaliame teisme dar dau
giau kuro pridėjo prie gatve-
karių kompanijos reikalo, per-
kratinėjamo trijų teisėjų del 
važinėjimo ratos. 

Advokatas Cleveland įrodė 
teisėjams, kad gatvekarių kom 
panija neturi kompetentinio ir 
inteligentinio vedėjo, kurįs bu
tų susipažinęs su businesso 
reikalais. 

Šiandieninis kompanijos pre 
zidentas Blair, sakė Cleveland, 
neturi supratimo apie busines-
BO vedimą. Bet ima jis 60 
tūkstančių dol. metinės algos. 

Trys automobiliniai plėši
kai užpuolė brangių kailių 
krautuvę, 3311 Fullerton ave. 
Paėmė 350 dol. pinigais ir 
3,500 dol. vertės kailių. 

VYRAS PERŠOVĖ MOTERĮ. 

"Mocu-sliine" savo veikia. 
. . Kuomet policija pradėjo " sau 

s int i ' ' Cliicagą, daugelį "moon 
shinerių" pagavo desperacija. 
Juk baisus daiktas skirtis su 
tais nuodais. Kiek palaukus 
bus tų nuodų sunku gauti. 

Theodore Scholl, 3451 So. 
Ashland ave., aną vakarą pa
rėjo namo gerokai jau aps
vaigęs. Kelinta diena nedirbo. 
Jo moteris rūsčiai parėjusį 
sutiko. Tad Scholl iš kito 
kambario išsinešė revolverį ir 
moterį mirtinai peršovė. Gi 
patsai išdūmė laukan. 

Moteris paimta ligoninėn. 
Policijai liepta sulaikyti 

gatvėse ar kitur nusigėrusius 
ir išklausinėti, kur jie gavo 
svaigalų. 

kiška uodega — sekančiai: 
wicz, wicus, ski, skis, skas. Ži
nau gerai, kad jie yra lietu
viai ir patriotai ir lenkų ne
nukenčia. Bet kodėl jie kaišo
si lenkiškomis plunksnomis? 
Tai nežinia. 

Ar yra išrokavimo rašyti 
lenkišką pavardę ant savo įs
taigos? Niekuomet, mums yra 
žinoma, kad tarp amerikonų 
žodis polaks yra paniekos žo
dis, ir svetimtautis pamatęs 
lenkišką pavardę ant įstaigos, 
nors jis ir mandagiai kalbės, 
bet žiūrės į tave kaip į neci
vilizuotą žmogų. Šiandien len
kai neturi vardo pasaulyje, 
susibankrutyję, nusmukę, visi 
iš jų juokiasi, o jie yra kar
tu mūsų didžiausi priešai! 
Todėl nuo savo pavardžių nu
kapokime lenkiškas uodegas ir 
pasiųskime " d o Warsawy". 

LABD. SĄJ. PADĖKA. 

SUSIPRATĘ DARBININKAI 

PALIUOSUOTAS PO PA
RANKA. 

Apskrities Cook kalėjimo 
vienas sargas, Davis Strauss, 
kurs daugiausia įveltas su ka
linio O'Connor pabėgimu, pa-
liuosutas su "habeas cor-
pus*' padėjus 3,000 dolerių 
paranką. 

Tuotarpu apie O'Connorą 
nieko nežinoma. 

KADA NUSIVALYSIME. 

Visiems yra žinoma, kad 
Bridgeporto kolonija yra pa
garsėjusi todėl, kad tenai gy
vena daug pasiturinčių lietu
vių vertelgų (biznierių) ir y-
ra taip įvairių įstaigų. Kai-
kurios vietos yra labai tirštai 
lietuvių apgyventos. Kai atei
ni ant Halsted ir 33-čios ga t , 
arba ant Auburn Ave., tai iš
rodo, kad Lietuvoj esąs. 

Ve kodėl kompanijos reika- Bet vienas dalykas puola į 
lai vedami su tokiomis didelė-akis, tai pavardės ant kai-ku-
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Užsisakykite "Laivą" 
niiiiiiiiiiiiiimiiiiiimimiiimimiiiiiiii iiiiiiiiiiimiiimiiiimiiiiiiiiii 

"LAIVAS" eina kartą į savaitę. 
" L A I V E " talpinamos Mišių Lekcija, Evangelija ir jų paaii-

kinimas. 
" L A I V E " telpa daug tikybinių straipsnelių. 
"LAIVAS" atveža daug žinių iš katalikų gyvenimo ir darbų. 
" L A I V E " tilps atsakymai į klausimus. Gerb. kun. Bučys ža

dėjo ir toliausvtą "Laivo" skyrių užpildyti. 
"LAIVAS" visur ir visiems naudingas, bet naudingiausias 

lietuviams tenai, kur jie neturi lietuvio kunigo ir sa
vo bažnyčios. Į tokias vietas "Laivų" turėtų plaukti 
kodaugiausia. 

"LAIVO" kaina metmas $1.50 pusei metų 75c vienas num. 5c 
Adresas 

"LAIVAS" 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

Gruodžio 14 d., j vyko Amal-
gamated Clothing "VVorkers of 
America unijos valdybos rin
kimai. Neteko matyti, kiek is 
kitų dirbtuvių, bet Kupen-
heimero darbininkai, labai 
skaitlingai rinkimuose daly
vavo. Iš to matyt, kad supran
ta unijos vertę. 

K-

IS BRIGHTON PARKO. 

Kas pametė. 

Sekmadieny, gruodžio 11 d., 
prie Nek. Pras. P. Šv. bažny
čios rasta pamestų pfnigų. Kas 
pametėte atsišaukite pas V. 
(libužį, 4442 So. Richmond 
St., Chicago. Pinigai bus su-
grąžinti savininkui. 

B. Nenartonis. 

IŠ WEST SIDES. 

Jaunimo darbuotė. 

Gruodžio 15 d. _š. m. 8 v. 
v., Aušros Vartų parap. svet. 
įvyko L. Vyčių 24 kuopos 
priešmetinis susirinkimas; ku
riame dalyvavo dauguma na
rių. Šiame susirinkime įstojo 
nauja narė p-lė M. Jociutė, 
pasiryžusi dirbti tautai ir Ba
žnyčiai kiek jos jėgos daleis. 

Apsvarsčius bėgančius rei
kalus, eita prie komisijos ra
porto del surengimo milžiniš
ko šokio. Iš raporto paaiškė
jo, kad L. Vyčių 14 kp. ren
giasi prie iškilmingo vakarė
lio kurs įvyks trečiadienio 
vakarą, sausio 18 d. 1922 m. 
Darbas, abelnai kalbant, labai 
gerai sekasi ir tikimasi, kad 
ant minėto vakarėlio publika 
skaitlingai atsilankys. 

Ant galo išrinkta ateinan
tiems metams valdyba, kuri 
susideda iš sekančių asmenų: 

Dvasios vadas — gerb. kun. 
F. Kudirka, išrinktas per ak-

Labdaringos Są-gos I I Sei
mas buvo mūsų našlaičių ir 
senelių gyvas reikalas) šauks
mas. 

Mūsų visuomenė suprato ir 
išgirdo jį. Netik skaitlingai 
tame seime dalyvavo, prie to 
savo atjautą parodė gausiomis 
aukomis. 

Už tą visą Labdaringos Są-
gos vardu reiškiu padėkos 
žodžius visiems seimo daly
viams, draugijoms prie jo pri-
sidėjusiems ir duosniems au
kotojams. 

Labiausiai dėkojame gerb. 
kun. F . Kudirkai, kuris daug 
energijos padėjo prie rengimo 
šio seimo ir už davimą svetai
nės veltui. 

Taipgi dėkojame L. Vyčių 
36 kuopai už atvaidinimą vei
kalą "Žiemos ledai". 

Dėkojame pp. Saboniams už 
'dalyvavimą vakaro programoj. 

Dėkojame kun. Dr. Ig. Če-
saičiui už pasakymą gražaus 
pamokslo bažnyčioj ir seime 
linkėjimus. 

Dėkojame visai dvasiškijai 
už dalyvavimą seime. 

Dėkojame Labd. Sąj. 7 kp. 
moterims už paruošimą gar
džių pietų ir vakarienės. Tai-
pat ačiū ir biznieriams už 
daiktų aukojimą. 

Podraug dėkojame seimo 
prezidiumui, dalyvavusiems 
delegatams, draugijoms, ku
rios juos siuntė ir visiems už 
gausias aukas. 

Dar kartą visiems širdingą 
ačių. 

A. Nausėda, 
Labd. Sąj. Centro pirm. 

TETAMS. 
lamaciją; *irm. — Pr. L. Sa-| PASKOLOS STOČIŲ KOMI-
vickas; pirm. pagelb. — K. 
Zauraitė; nut. rast. — K. An
tanaitytė; f in. rast. — S. Ci
bulskis; iždininkė — Br. La
pinskaitė; režisierius — P. M. 
Cibulskis; maršalka — S. Pau-
razas; atletų skyriaus pirm.— 
S. Žibąs; iždo globėjai — P. 
Cibulskis ir Pr. Smilgis. -

Su visų narių parama nau
joji valdyba tikisi kuopon 
pritraukti visą katalikišką 
jaunimą ir padaryti didelę pa
žanga Westsaidės lietuvių dr-
ju. gyveninfe, skleidžiant L. 
Vyčių prakilnų obalsį "Die
vas ir Tėvynė". 

Rep. 

L. Finansų Misija iš NeAv 
York'o šiandien prisiuntė p. 
J . A. Mickeliunui Chic. Apskr. 
Paskolos Centro pirmin. tokio 
turinio telegramą. 

"Prašome įsakyti visoms 
Chicagos Stotims visus L. Lai
svės paskolos' pinigus išsiųsti 
šiandien, nes turime siųsti 
Lietuvon". 

L. Finansų Misija. 

Pastaba. Gerbiamieji, šiuo 
kreipiu Jūsų domę į šią tele
gramą, prašydamas kuosku-
biausiai atsiliepti į Liet. Fiu. 
Misijos telegramą pasiunčiant 
Misijai paskolos pinigus. Lie
tuvoje sunkus ir pavojingi lai
kai. Nepriėmus Hymans'o pro 
jekto, galima laukti karo su 
Lenkais. Mūsų brolių pajėgos 
yra įtemptos kad apgynus sa
vo nepriklausomybę. Skubėki
me jiems pagelbon sukelta pa
skola, siųskime skubiai pini
gus Misijon ir dar didesniu uo 
lumu baigkime išpildyti mums 
paskirtą kvotą. Visi darban! 
Chic. Apskr. Paskolos Stočių. 

J . A. Mickeliunas, pirm. 
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Giminėms ii; Pažįstamiems Lietuvoje ir 

Amerikoje 

Dienraštis "Draugas" 
SU SIENINIU KALENDORIUM TIK UŽ 

$6.00 metams. 
Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 

2334 So. Oakley Ave. Chicago, 111 
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PRANEŠIMAI, 
BRIGHTON, P ARK. — Tautos 

Fondo GO-to skyriaus ir Lietuvos 
R. Kryžiaus Rėmėjų labai svarbus 
susirinkimas įvyks pirmadieny, 
gruodžio 19 d. š. m., 7 vai. vakare, 
Nekalto Pras. Švv M. P. parap. 
svet. prie 44-tos gat. ir Fairfield 
Ave* Visi nariai viršminėtų orga
nizacijų, taipogi ir, visi kiti, ku
riems rupi mūsų tautos ir tėvynės 
reikalai, kviečiami atsilankyti, nes 
turime labai daug svarbių reikalų 
apsvarstymui. 

Valdyba. 

AM. LIET. R. K. FEDERACI
JOS 19-to skyriaus labai svarbus 
susirinkimas įvyks pirmadieny, 
gruodžio 19 d. s. m., 7 vai. vaka
re, Nekalto Pras. Šv. M. P. pa
rap. svetainėje, prie 44-tos gat. 
ir Fairfield Ave. Visi Draugijų 
atstovai ir katalikai veikėjai kvie
čiami atsilankyti, nes turime daui^ 
svarbių reikalų del apsvarstymo. 

Valdyba. 

Visuotinas Išpardavimas 
Pranešu savo prietel iams ir rėmėjams, kad išparduodu savo vi

sa biznį didžiai nupigintoms kainoms — daug- pigiau, negii who le -
salio vertės. Turi but išparduota iki Naujų Metų. Už
prašau visus atsilankyti. Neprale iskit progos, nes 
daug daiktų paaukausiu savo draugams už trečią, da-
I] kainos, kurie su manim turėjo reikalą buvime tame 
biznyje per vienuolika metų. Taipgi nepamirškite at
sivesti savo draugus, neg pasirinkimas yra gana di
delis, kaip tai: daimantų, auksų, laikrodėlių ir Edisono 
gramafonų. Taipgi jvairus pasirinkimas, kas tik grali 
but auki..o krautuvėj. 

P. S. Parduodu visus kartu arba pavieniai: 5 wall 
rase'ius. 5 shelve-casius, 1 safe'ą., 1 registerj, 2 angli
niu pečiu. Taipgi visus įrankius 
— varstotą laikrodėlių taisymo. 

Peter A. Miller 
2128 West 22 -nd Street 

Krautuvė atdara vakarais iki 10 

DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAU1A 
LAIVAI; ŠAUNUS APSIEJIMAS 

SU KELEIVIAIS 
Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste 

ar netoli jo. 

"DRAUGĄ" GALIMA NUSI 
PIRKTI ANT ŠIŲ KAMPŲ: 

Blue Island & Westcrn Ave., 
12,th & Jefferson Str., 
12-th & Halsted Str., N. E. Cornci 
14-th & Halsted Str., 
18-th & Halsted Str., 
Maxwell & Halsted Str., N. S 

& S. E. Corners, 
Homan & 12-th., Str 
31-st & Halsted Str. 
35-th & Halsted Str., 
47-th & Wentworth Avenue, 
State & Madison Str., 
State & Van Buren Str., 
Van Buren & Wells Str. 
Clark &,Van Buren Str. S. W. 

Corner, 
Milwaukee & Paulina Str., 
MUwaukee & Girard Str., N. E. 

Corner, 
\fUwaukee & Robey Str. N. E. 

Corner, ^ 

J 

John Ruski n 
BEST AND EIGGEST C I G A R 

daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgs i 
Pareikalaut KataHogo 

Newark, 
Didžiauaiaa N«prigulminga» Fabriką* Pasauli* 

Lietuviški kratomi paveikslai. 
Genavaitės gyvenimas. 

Nauji kratomi paveikslai iš 
Lietuvos, Rygos ir Sovietų 
Rusijos. Gudrus kvailys, 2-jų 
aktų komedija, Lietuvių paro
da National darže. 

Bus rodomi sekančiose ko 
lonijose: 

Gruodžio 21, Šv. Mykolo par. 
svet. (Northside) Chicago. 

Gruodžio 25 Nekalto Pras. 
parap. Brighton Park. 

Pradžia 7 vai. vak. 
Rodys Lietuvių Teatro Ben

drovės vedėjai. 
C. G. Lukšis. 
J. B. Kudirka. 

REIKALAUJAME KNYG-
VEDĖS. 

IR DAUG PARDAVĖJU be 
skirtumo lyties. Taipgi reika
laujame žmonių kurie norėtų 
prisidėti pinigiškai prie labai 
pelningo darbo. 

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir | Mūsų gerbiamas lietuvys iš-
visa-j Baltiko Valstijas tiesiai 

} Hamburgą 
SAXONIA Sausio 21 
Cahin $ 125.00 III Kl. $103.50 

Tak««n tf*.n*> 
Per C H F I I B O I R G SOI THAMPTON 

1 rVttRPOOL and OI,A.««OW 
AT.GKRIA Gmod. 21 
SCYTHIA Gruodžio 21 
IAMEHONIA Gruodžio SI 
CARMANIA Gruodžio 31 
Per Augljii ar Hamburgą i Danzig 

J 106.50 
Per I.iepojŲ $110.00 

T a i 25.00 

m 

UTHUANFA 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos v\a. 

ta. Geras maistas, ir užtektinai r» 
dėlė pasivaikščiojimui vieta v^««. n« 
rankumai, moderniško alivo. Dabai 
kainos žemesnes 

^ RED STAR LINE 
Išplaukia kas* NSviuct 

Pler S8-«2. North Kiver. N«w» Yorh 
N e w Yt>rko c Hamburg 

Finland Gruod. 31, Sami and Sausio 14 
Samland) Tik 3-čia klesa L.apkr. 30 
Zeeland) į Gruodžio 24 
Rroonland Antwerp Gruodžio 17 

Manchuria Gruodžio 29 
Lapland Ha usio 7 

^ AMERICAN LINE 
Mongolia Sausio 12 
Miimekabda Sausio 26 

Tiktai tiesiai į Pi l iau f 
INTEJRNATIONALi MERCHANTILE 

MARINK CO.. 
116 laivų — 1,250,000 tonų, 

Oblcago: F . O. Brovm, Wes« P a s * 
Agent, 14 North Dearborn St., 

Pamėginki V **aujo. 

Su užregistruotu vaisbaienkliuSuv. Valst. 
l'ateulu Biure. 

Naojaaio mėlyname pakelyje. 
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės Šiame vaiste idetos, 
su priomuiča priimniai švelnaus 
kvepalo. 

Huffles yra laoai paveikiantis 
pleiakana paSalintojas — begaliniai 
puikus plauku- sutaisyto jas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau-
eiaiypata; 

Aptiokose 
parsiduoda 
po 65c.arba 
atbiuskito 
75c , tad 
atsiusime 
per paštą 
tiesiog iŠ 
labara-
torijos. 

Būt inai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
rafs-
baženklis. 

*m>** 

' ', • 
COHOL»»0^ 

">ANDRK 
OtTS 

UI>VITHY;SCAI.P 
tlfXURrANTHAlR 

FAD.RICHTFR&CO 
B05H Tf RMIHAL aiDC -, 

RKOOKLYN 
N E W Y O K K . • S 

rado naują, ir labai naudingą 
patentą ir paveda mums lie
tuviams kad mes ji išdirbinė-
tumėm ir platintume po visa 
pasauli. Taigi mes visi kurie 
tik suprantame kas yra nau
dinga stokime į eilė ir remki
me pinigiskai ir protiškai ta 
naudinga darbą nes tas dar
bas ne tik kad atneš mums 
dideli pelną ant mūsų įdėtu 

•pinigų bet ir pakels mūsų 
tautą. 

Norėdami platesnių žinių 
atsilankykite ypatiškai arba 
per laišką į mūsų dirbtuvė, At 
darą kiekviena diena ir nedė-
lioj po 'pietų. 

Fountaįn Paint Brush Co. 
Mfg. Co. 

1623 Blue Island Ave. 
Chicago, Illinois. 

KAM K E N T Ė T I ? 
Raumatizmo, neuralgijos ir raumem 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su 

* ' P A I H - E X P E U E I I ' * -
Vaizbažonklis uirog. S. V. Pat. Ofise. 

Žiūrėk, kad gautum tikrąjį-garsųjį pei 
daugiau kaip 50 metų. 

Reikalauk, kad turCiu Tl£?ro (Anchor) 
YaizlmžcnkJi.' 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E " 

KAIP JŪSŲ AKIS 
Ar esi nervuotas. kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akįs 
ašaroja, raidės sus ib iga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojau* tu 
ri pirmiausia pasiteirauti m a 
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausią pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland A v e , Chicago 
kertė 18-tos gatvės ; S lubos 

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S Aptiekoa 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Kuo 10 ryto lkl t 
ra. Nedėl iomis nuo 9 ryto iki 
12 dlen 

~.. 
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One 
f SU 

AT 
DRAUl 
23S4 

35^®^^®/ 

KAIN-
PR1C1 

i 

Airi 
"-

• 

PREMIEI 
UŽGINAI 

PARYŽII 
eijos užsi 
užgina pii 
nias, kad 
and Lond| 
Valstijų 
nij propoi 

Sako, 
Tš to snĮ 

cija, nmt>] 
karo laivų 
viij klausi 
konferenci 

PLAHNKITE "DRAUGĄ" 

PRANCL 
s. 

PARYžI 
Londono 
su Prancijj 
matosi | 
sadorius 

Pranešt; 
Briand pj 
dorių, kad 
geidauja 
laivyną. 
Valstijų 
riaus Hu; 
laivynų pj 
butų priii 
sutinka su] 

Anibasa] 
jo praneši 
kad Pran< 
hliingtone 
didelio la| 
"dreadnai 
gybės nai 

Ir jei 
neatsisaką 
lavimų, t\ 
gali bai| 
ja Washii 

Kadangi 
priešinosi 
bės, todėl I 

Kuomet 
su Suv. \) 
tai deŠimi 
didžiulių 
ri but tolj 

Suv. VĮ 
5; Japoni] 
Italija l.( 

Supranl 
and apie 
muoti Pij 
AVashingtj 

AIRIAI 
TAD 

DUBLll 
— Čia sn| 
te vakar 
diskusijoj 
Londone 
sąlygas. 

Delegatl 

t 

file:///fUwaukee

