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ITALIJA PERTRAUKIA PREMIE 
RŲ KONFERENCIJA 

4 Šaukiama Susirinki
mai! Vyriausioji Taryba 

Už tai kaltinami japonai. 
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NAUJAS KARAS PASKELBTA IŠTIRT KRAU-
SIBERIJOJL TTUVNBIK6 MAMA 

PELNĄ. 

WASHINGT&N; gr. 23. — 
SHANGHAI, Kinija, gr: 23. Generalis Suv. Valstijų pro-

Rytų Siberijoj prasideda nau- kuroras Daugherty parėdė at-
jas karas. Rytų Siherijos res likti visoj Saly tyrinėjimus a-
publikos bolševistinė valdžia •> pie imamus krautuvininkų pel-
'pakyla prieš Merkulovo vald- nus (profitfc) už parduoda-
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PRANEŠIMAS. 

žią Vladivostoke ir prieš pa- mas prekes. 

LONDONAS, gr. 23. —Pa
skelbta^ kad vyriausios sąjun
gininkų tarybos susirinkimas 
saukiamas sausio 4, 1922, į 
Cannes, Praneijoje. 

Pranešta, kad tame susirin
kime busianti paskirta komi
sija ir jai pavesta surasti prie 
monių kokiu nors būdu sustip
rinti eentralės valstybes ir 
Rusija. 

Ton komisijon pakviestas ir 

Proteste sakoma, kad pre-
mieru aptaria tokius klausi
mus, kurie gyvai paliečia ir 
pačią Italiją. I r todėl apta
riant tuos klausimus turėtų da 
lyvauti ir Italijos atstovas. 
Bet taip nėra, 

Italijai ypač apeina Rusija 
ir jos patvarkymas. Jtalai bi
josi; kad anglai su prancū
zais vieni neineitų Rusijon ir 
iš ten neišstumtų italų. 

S. Valstijų atstovas. Bus ir p a g l m i f o r m a l i a i p a 8 k e I b t a , 
Vokietijos atstovas. Apie Ru-K g a u s i o j i sąjungininkų 
sijos atstovybę abejojama. | t a r y b a t m . . g g u g i r i n k i m a C a n . 

nes'e, Praneijoje, pirmo je.sau-
sio savaitėje. .Taryba aptars 
abelnąjį Europos ekonominį 
padėjimą. Suprantama, tary-

čius japonus. Japonai laiko P r o k u r o r a i r s a k o > j o g d a u g e l 

WASHINGTONAS, gr. 23. 
— Valstybės departamentas 
dar neturi jokių žinių apie vy
riausios tarybos susirinkimą J 
ir apie pienuojamus kitus žy-j** apkalbės ir tai, apie ką čio

nai premieru yra taręsis. 
Oficialiai paskelbta, jog pre 

mieru nieko galutina nenuta
rė. Nes visi klausimai palie
čia visus sąjungininku*. Tai
gi, tuos klausinius gali išsprę
sti tiatai vyriausioji taryba. 

Kas link Vokietijos, kaip 
Prancija, taip Anglija esan
čios vienos nuomonės, kad Vo 
kietija turi mokėti karo sko
las. Tik nesutinkama su mo
kėjimo metodomds. Tą prob
lemą apspręs vyriausioji ta
ryba. 

gms. 
Matyt, ambasadorius Angli

jai Harvey dar nesuspėjo to 
visa pranešti departamentui. 

LONDONAS, gr. 23. — An
glijos ir Prancijos premieru 
vakar staiga pertraukė savo 
konferenciją Vokietijos ir Ru-
sijos klausimuose. 

Italijos ambasadorius Ang
lijai Martino, nuvyko Anglijos 
užsienių reikalų ofisan ir te
nai įregistravo smarkų protes
tą prieš tą premieru konfere
nciją. 

NEŽINIA KAS BUS SU AIRI- G* nepripažinimas reiškia ar-
JOS TAIKA. l b a tolesnį derėjimąsi su Ang

lija arba karą. 
Taikos sąlygų priešai labiau 

sia kovoja prieš posmą, ku-
Gal šiandie įvyks parlamente 

balsavimas. 
riame sakoma, kad Airija tu-

DUBLINAS, Airija, gr. 22.|ri but ištikima Anglijos kara : 

— Sinn-feinerių parlamentas liui. Karalių turi pripažinti 
čia antroji eavaftė debatuoja • vyriausiąja galva. Taigi, nors 
apie taikos sąlygas, kurias pa- • Airija turi but laisva, bet vis-
darė ir pasirašė Londone sinn j vien ji turi but surišta su Bri-
-feinerių delegatai. Tas tai- tanijos imperija, 
kos sąlygas tuojaus patvirtino Taigi dar nežinia, kas turės 
specialėn sesijon sušauktas įvykti su Airija. 
Anglijos parlamentas. 

Kitaip yra su sinn-feinerių 
parlamentu. Viešuose posėd
žiuose leidžiama kalbėti ir rei
kšti savo nuomonę visiems žy- AUSTIN, Tex., gr. 23. — 
mesniems airiams ir airėms. 1 Čia suimtas ir po paranka pa
vieni iš jų kalba už sąlygas, leistas prohibicijos vykinimo 
kiti prieš Kalbose prisime-] agentas \Viles, vietos detekti-
nami ir mirusieji,' kovoję už vų Viršininkas Young ir polic-
Airijos laisvę. monas McNeil. Jie visi kal-

Taikos sąlygų šalininkai tinami vieno žmogaus nužudy
me. Žmogžudystėje dar įmai
šytas ir vienas civilis "žmogus 
— Mayberry. 

okupuotėj Vladivostoką. Tai-
rgi bolševikai juos kaltina Mer
kulovo valdžios palaikyme. 

Anot Čitos žinių agentūros, 
tos valdžios karo ministeris' 
Serjshiff šaukia revoliucionie
rių armiją imtis ginklų ir pa
šalinti priešus. 

Karo ministerio atsiliepime 
tarp kitako pasakyta: 

"Kova pradėta. Bet ne mes 
pakelėm* kovą. Merkuloy, ben 
drai su japonais, darbuojasi 
sutruškinti Rytų Siberijos da
rbo žmonių valdomą respubli
ką, sugriauti mūsų laisvę ir 
mus visus pavergti. Broliai 
kareiviai, neturi but daugiau 
vergijos!" 

Priamuro provincijos ko
mendantas Melnikov pasiun
tė japonams Vladivostoke ul
timatumą. Sako, kad jei gin
kluoti japonų būriai neaplei-
sią nentralės juostos ligi sau
sio 7» 1922, tuomet jis imsiąs 
veikti. 

Rytoj "Draugo" ofisas bus 
atdaras tiktai iki 6 vai. vaka
re. 

Pirmadieny, 26 d. gruodžio, 
bus uždarytas visą dieną. 
Laikraštis tą dieną neišeis. 

Rytdienos "Draugas" išeis 
su Kalėdiniu priedu 4 pusla
pių. 

"Draugo Redakcija ir 
• Administracija. 
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NORIMA PRAŠALINTI 
TURKŲ SULTANĄ. 

Konstantinopolis, gr. 23.— 
Turkų nacionalistų seiman, 
mieste Angora, induotas su
manymas pašalinti nuo sosto 
Turkijos sultaną. 

Sumanymui priešinasi naci
onalistų valdžios viršininkas 

WASttlNGTON, gr. 23. — Mnstapha Kemal paša. Jis 
Žinomas Detroito automobilių j sako, kad šiandie sultaną rei-
išdirbėjas milionierius Ford.kia palikti ramybėje. Sako, 

vietose perdaug branginamas 
maistas, kuras, avalinės ir 
drabužiai. Gi taip neturėtų 
but. Atrodo,* kad krautuvinin
kai labai daug peli ja , ty. plė
šia žmones. 

Tai visa reiktų pataisyti, 
sako prokuroras. 

Naujausios Žinios iš Lietuvos 
* » * . i 

LIETUVOS PASIUtfrtfffBE OLANDIJOJE-
AVASHINGTONAS, XII, 20 d. (Liet. Inf. Biuras). -

Naujai atidarytos Lietuvos pasiuntinybės Olandijoje adre
sas yra šis: Lithuanian Legation in Neitherland, Hotel Bel-
levue, Hague. 

NELEIDŽIA PAPIGINTI 
ANGLIŲ VEŽIMO. 

LENKŲ NAUJA mOVOKACUA. 
WASHINGTONAS, XII, 20 d. (Liet. Inf. Biuras). — 

Varšavos radio gruodžio 13 d. pranešė, buk Lietuvos orlai
viai Vilniaus teritorijoje mėtė proklamacijas kurstydami gy. 
ventojus boikotuoti Vilniaus seimo rinkimus. . 

] Lietuvos generalis Stabas, atsakant į šias melagingas ži. 
nias, pranešė, kad Lietuvos orlaiviai vidurinės Lietuvos te-
ritorijoje neskraidė. Tai yra gryna leikų provokacija. 
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GELBĖTI RUSUA REIKA
LINGA TARPTAUTINĖ 

KOMISIJA. 

negalės konkuruoti t u Fordo, 
geležinkeliu ir todėl daug nu-
kentės. 

Turi turėti 100 milionų 
dolerių fondą. 

SUIMTI Už ŽMOGAUS 
NUŽUDYMĄ. 

pMSKAS, gr. 23. — Pasek
minga šelpimo pagelba bado 
paliestiems plotams Rusijoje 
ga l i^u t pravesta tiktai stip-
-rlai suorganizuotos tarptauti
nės komisijos, kurioje turėtų 
atstovybę ir Maskvos bolševi
kų valdžia. 

Ta komisija privalo turėti 
pasitikėjimą kaip sovietų, taip 
užsienių valstybių. J i turi 
but paremta svetimų šalių kre
ditais. Turi turėti kuopla-
čiausius įgaliojimus ir,betar
pę kontrolę visų tų plotų, ku
riuose siaučia badas. 

Pati ; bolševikų valdžia nie
ko negali nuveikti be svetimos 
pagelbos, nors. ir norėtų tą 
padaryti. Bet bolševikai vi
suomet galėtų duoti paleng
vinimą komisijai darbuose. 

Jei Rusijos gyventojai turi 

pradžioje smarkiai varėsi už 
sąlygų patvirtinimą. Bet šian
die ir jie jau apimti pesimis
tinių minčių. De Valerą, ku
ris priešinasi sąlygoms, tu
ri daugybę šalininkų. 

Rasi, šiandie vakare bus pa
baigti debatai ir įvyks balsa
vimas. O rasi, visas klausi
mas/bus atidėtas po Kalėdų 
toliau svarstyti. 

Daugelis spėja, kad jei šian 
die įvyks balsavimai, tai var
giai sąlygos bus pripažintos. 

BUVCS GRAIKŲ REGENTAS 
PAŠAUTAS. 

ATĖNAI, Graikija, gr. 23. 
— Trys iš armijos paliuosuo-
ti graikų kareiviai pensijos o-
fise užpuolė ir pašovė admi
rolą Coundouriotis, kituomet 
buvusį Graikijos regentą. 

Be to, pašauti vienas steno-
grafas ir vienas sekretorius. 

Valdo geležinkelį Detroit, To
ledo and Ironton. Jis pas
kelbė tuo savo geležinkeliu į 
aplinkinius miestus pigiau 
vežti anglis. 

Tečiau tarpvalstijinė preky
bos komisija miltonieriui už-

turkai pasi skaitys su sultanu 
ir jo valdžia pasibaigus karui 
Turkijoje. 

SOVIETŲ "RESPUBLIKA" 
MEKSIKOJE. 

LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO DELEGACIJA 
į SUOMIJOJ. 

WASHINGTONAS, Xll , 2© d. (Liet. Inf. Biuras). — 
Eltos pranešimu, gruodžio 15 d. išvažiavo Suomijon Lietu
vos Steigiamojo Seimo iš septynių narių delegacija susipa
žinti su tos šalies -parlalbentarinėmis sferomis. Delegacijai 
vadovauja St. Seimo antcasis vicepirmininkas,, kun- J. 
Staugaitis. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
UŽSIENIS APIE LIETUVĄ 

MEXIOO CITY, gr. 23. — 
gynė tai daryti. Sako, jo toks j M i e g t e pu ebla, Puebla valsti-
pasielgimas, tiesa, vartotojams j j 0 j e f u ž 75 m a n j u n u o čia 
atpigins anglis. Bet pakenks | pietrytuose, įsteigta sovietų 
kitiems geležinkeliams, kurie f.< < regpūblika.'' 

Keli tolstančiai audiminių 
dirbtuvių darbininlgi apylin
kėse užgrobė svarbiausias po
zicijas ir geriausią žemę. 

DIDESNES M0KESTYS 
VALSTIJAI. 

DVI KRAUTUVES 
APKRAUSTYT0S. 

Penki automobiliniai plėši
kai apkraustė dvi brangių 
kailių ir brangumynų krautu
ves ties Roosevelt road. Pa
imta 8,500 dolerių vertės daik
tų. 

BERNE, Šveicarija, gr. 23 
— Nacionalė Šveicarijos tary
ba po ilgų ir aštrių debatų 
priėmė įstatymui projektą. 
Tuo įstatymu kalėjimu bus 
baudžiama visi generalin strei 
kan arba revoliucijon kursty
tojai. 
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A NE KOKIOS KALĖDOS yra labiau aršesnis, nes jiems 

ELLIS SALOJE. 

Šimtai ateivių INU grąžinami 
Europon* 

neleidžiama nei kojos padėti 
ant Amerikos žemės. Tie šve
ntes turės liūdniausias. Dau
guma iš jų turės apsilieti kar 

• čiomis ašaromis. 
Salos komisionierius sako, 

jog negalima suskaityti visų 
tų nelaimingų, kurie turės Ka-

NEW YORK, *r. 23. — vi
same mieste gyventojai laukia 
linksmų Kalėdų Švenčių. Bet 
nelaimingoje saloje Ellis dau-1 ledas praleisti saloje ir kurie 

but išgelbėti nuo bado, ta tarp 
tautinė komisija privalo su 
visu atsidėjimu ne trumpiau 
vienerių metų darbuotis. Su 
visa energija ji turi užsiimti 
maisto pristatymu. Ir tam 

giau vieno tūkstančio vyrų, 
moterų ir vaikų tos laimės ne
turi. Tai jan toksai jų liki
mas. Nepasidžiaugs jie šven
tėmis. TCuomet pašonėje tur
tingo miesto milionai gyven
tojų linksmai- mdnes Kalėdas, 
tai tie-gi ti£ savo likimą tega
lės apraudoti. 

Ellis sala, tai ateivijos sto
tis. Toje stotyje iš Europos 
atvežta daugiau tūkstančio vy^ 
rų, moterų ir vaikų. Jie bus 

— laivuose. 
Salos valdininkai paminėti 

šventę pienuoja sekmadienį. 

Daugelis neturi pinigų. 
Dauguma ateivių, supranta

ma, paeina iŠ tų Šalių, kurios 
daugiausia nukentėjusios nuo 
karo, ir kuriose šiandie siau
čia badas ir visokios ligos. 

Jų tarpe yra šeimynų, ku 

"Revue Internationale" 15 
XI N-ry savo straipsny "L y 

orde regne a Vilna" plačiai 
aprašo Vilniaus įvykius. Ap-
ralvta labai objektingai 
mums prielankiai. 

iPaminėjęs atsitikimą su leh- j*^TO|. 
kų likimu, kurs vežėsi Lietu
von neva komunistų atsišau
kimus mūsų armijai, taip ra
šo: 

" Šitokios lenkų priemonės, 
deja parodo, kiek yra pama
tuota lietuvių laimė ir neno
ras (dėtis su lenkais red.) 

Baigdamas autorius sako: 
Praėjo laikai, kada viena 

tauta galėjo be bausmės spau
sti kitą. Lenkija, tai žino ir 
ji buvo paskutinė, kuri galėjo 
tai užmiršti." 

Valstijos gubernator. Small 
su valstijos iždininku ir valsti 
jos sekretoriumi pasitarę pa
skelbė didesnes mokestis val
stijai ui ųejudomas savastis-— 
46 centai už 100 dol. apfeaį-

Inuotos vertės. 
Iki šiolei buvo mokama 40 

i _ 
VAIKAS NUŠOVĖ K U M j 

BROLIUKĄ. 

Mrs. Pikh, 1313 Hucon gat., 
kažkur iščjo. Namip tiko lė
liu metu vaikas su savo OTO-
liuku, 18 mėnesių^ 

1 Vaikas v iena is statemje at
rado užtaisytą revolverį! - j & 
žaizdamas 'nušovė broliuką. 

Motina gryžusi rado pasi-
baigusią tragediją. 

— 

GIEDRIĘČIAI -
ČIAMS. 

VILNIE 

Giedriečių progimnazijos 
mokiniai ir mokytojai jau du 
kartu 19 ir 20 m, išvaikyti iš 
mokyklos ir s a v i m i pa
tyrę okupantų kumštį ir rim
bą savo silpnomis jėgomis rei
škia protestą žiauriems lenkų 
pasielgimams ir broliškos už
uojautos moksleiviams, glo
bėjams, mokytojams ir gim
nazijos direktoriui. Nenusi
minkime, į mokslo šviesą ir 
karštą Tėvynės meilė šarvuo
tas mūsų jaunutes krutinės 
sutrupės žiauraus priešo gin-

CHICAGO. — Šiandie ne
pastovus oras; sniegas ar lie
tus; šilčiau. 

PRANEŠINĄS 
"DRAUGO" BENDROV*S 

SĖRININKAMS. 

tikslui būtinai reikalinga ne- deportuoti plaukiant laivams 
mažiau—vieno šimto milionų 
dolerių. 

Tik tuo būdu butų 'galima 
išgelbėti nuo mirteis milionus 
badaujančių rusų valstiečių. 

MANILA, gr. 23. — Phili-
pinų salų valdžios finansinė 

laudamas paskolos. 

atgal į Europą. 
Negali but įleisti Amerikon, 

nes iš jų šalių ateivių jau čia 
įleista anksčiau skiriama pro
porcija. 

Šimtai laikomi laivuos e. 
Dalis tų nelaimingų ateivių 

padėtis apverktina. Genera- yra pačioje saloje. Bet ke
lis, salų gubernatorius Wood Ii šimtai laikomi tuose lai vilo-|ję apie veikiantį Suv. Valsti-
kreipėsi į Washingtoną reika- se, kuriais jie atkeliavę. 

Tos dalies ateivių padėjimas 

rios savo šalyse pardavusios! 
namus ir kitas savastis. Gi už j TELEGRAFAS KAIMAS — 
tai tolimai kelionei skersai At- MASKVA. 
tai talimai kelionei skersai Afr-
lantiką. j 

Jos bus siunčiamos atgal. Ir 
ką gi tenai ras ir kur prisi
glaus! Kiekvienam tai gerai 
suprantama. Gryžę atras tik 
vieną skurdą. 

Sakoma, kad dauguma tų ne 
laimingų ateivių nieko negirdė 

jose įstatymą, kuriuomi smar
kiai varžoma ateivija. 

Lapkričio 16 d. įtaisyta tie
sioginė telegrafo viela Kaunas 
-Maskva, tiesioginiai tarp Lie
tuvos ir Rusijos telegrafu 
keistis. 

Kiek laiko atgal gyvulių su-
skaitymas į&vė tokius rezul
tatus: arklių — 32,603, galvi
jų — ,69,156, avių — 33,279, 
kiaulių — 81,024, ožkų — 3,-
750. 

Artinasi "Draugo" Bend
rovės šėrininkų metinis susi
rinkimas. Visiems serininkams 
būva siunčiami pakvietimai, 
bet nekuriu jie nepasiekia, 
nes neranda senu adresu. 

Tat kas iš šėrininkų nėra 
gavęs perinai pakvietimo, pra
šome pranešti savo tikrąjį ad
resą, ė 

"Draugo" Administracija. 

PINIGU N I K A S . / 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 dol. 
gruodžio 22 buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.07 
Prancijos 100 frankų 7.55 
Italijos 100 lirų 
Vokietijos 100 markių 
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkų 100 markių 

4.34 
.56 
.56 
.03 
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LIKTI V1Ų KATAT.nty DIEN RASTI H 

I I DRAUGAS t f 

I k i * kasdieną Išskyrų* aedėldleaius 
PRENUMERATOS KAINA: 

CHICAGOJE IR UŽSIENYJE: 
Metams . . . . . . . . . . . . . . . . . $8.00 

« J V . F AUST. 
Metams 90.00 
Pusei Metų 8.00 

Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užslrašymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti Isperkant krasoje ar esprese "Mo-
aey Order" arba įdedant pinigus j 
registruotą laišką. 

DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
IS34 8. Oakley A ve., Ohicag* 

Tel. Roosevelt 7791 
<MiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiią 

Susivienyjimo L. R K. Ame
rikoje ir Pramonės Bendrovės 
reikale, Kunigų Vienybė buvo 
prašoma įsikišti į tą ginčų sū
kurį, kad sustabdžius visuo
menės demoralizavimą, ir 
mums brangių katalikiškų 
draugijų griovimo darbą. Su
prantama, Kunigų Vienybė 
neturi galės nieką priversti 
elgtis sulyg jos nutarimų, vie-
nog dėjo visas pastangas kad 
griovimo darbą sulaikius. 

rėsi del to kabineto sti<§arymo 
ir socialistai reikalavo neįsi
leisti pažangos, — krikščionys 
demokratai neleido to. Tijk St. 
Seimo rinkimai šiek tiek tas 
partijas sukivirčijo. Tečiau vis 
tik tie santykiai n e b u v o 
taip aštrus, kokiais jie virto 
St. Seimą išrinkus. . i 

rtun. J. Tumo redaguota?, 
nors ir neoficialinis pažangi-
ninku organas "Tauta*' bū
davo kupinas ypatingo, mitin 

Kun. A. Janusas prisipažino j g i n i o s t i i į a u s straipsnįų prieš 
peršlykštų 'varos darbą ir, kriWkmiB^ai(Alfti^, La-

i VAGIE, KEPURĖ DEGA! 
. . 

Iš Jeruzalės Chicagon atvy
ko Mendel Beilis, Kievo žy
das. Prieš karą Beilis visame 

j pasauly pragarsėjo. Jis buvo 
i kaltinamas ir teisiamas neva 
| už vieno krikščionies vaiko 
į nužudymą. t 

Tečiau jis buvo paliuosuotas. 
Revoliucijos laikais jis apleido 

f Rusiją. Nuvyko Jeruzalėn ir 
Į tenai vadovavo savo pavargė-
| liams tautiečiams. 

Amerikoje būdamas tas Bei-
I lis žada aplankyti visus di

desnius miestus ir paraginti 
žydus prie šelpimo keliau
jančių Palestinon žydų. 

Bet Cbicagos lenkų laikraš-
I čiai sakosi žiną ko Beilis at

vykęs Amerikon. Anot jų žy
dų reikalai ir jų šelpimas tai 
tik akims monai. Gi tikrasis 
kelionės tikslas — tai naujas 
žydų puolimas Lenkijos ir 
lenkų. Sako, jis čia atvykęs už 
susijungusios žydijos pinigu* 
juodinti ir šmeižti Lenkiją ir 
pačius lenkus. 

Ko Beilis čia atvyko — jo 
"biznis." Bet lenkai jau la-
Bai sus-irupinę. Matyt, jie jau
čiasi piktus darbus atlikę. 

Dėlto lenkams kaip kartas 
ir pritinka prie veido mūsų 
žmonių patarlė: Vagie, kepu
rė dega! 

pasižadėjo ateityje susvelnėti, 
bet jo garbės žodis nieko ne-

biausiai buvo liečiamas krik
ščionių-demokratų žemės klau 

reiškia, jis kaip varė taip i r | s i m o sprendimas. 1 ) # Tą 
tebevaro negarbingąjį bei ka 
talikams kenksmingąjį darbą. 
Užtai Kunigų Vienybės Centro 

sprendimo būdą pažangininkai 
vadino bolševikišku, o pačius 
krikščionis - demokratus 

Valdyba nutarė paskelbti vi- |bolševikais. Krikščionims#-de-
suomenei sekantį pareiškimą: niokratams toje polemikoje* at-

I. Kunigų Vienybė jokiu! s t ovavo a. a. kun. D-ras S. 
būdu neremia kun. A. Janu-1 g ^ G i n č a i paSįekė tat, kad 
šo vanaginės politikos ir jo 
griovimo taktikai griežtai yra 
priešinga. Jo laikraštukas ir 
visi ten įsodinti uperlai*' yra 
tai grynai išimtinas jo pada
ras ir jis užtai teatsako prieš 
visuomenę ir prieš Dievą. 

2. Kunigas A. Janusas ne
buvo pilnu Kunigų Vienybės 
nariu, nes įmokėjo tik įstoji
mą, o metinių mokesčių nemo
kėjo; bet dabar K. V. Centro 
Valdyba atima jam nario tei
ses ligi Seimui ir paveda se
kančiam Seimui išrišti galuti
ną jo likimą. 

Kun. K. A. Vasys, 
Kunigų Vienybės Centro 

Raštininkas. 

LAIŠKAS tš L E M O S . 
_ — 

PAŽANGA IR KRIKŠČIO 
NYS-DEMOKRATAI. 

KUNIGĮ) VIENYBĖS PA
REIŠKIMAS. 

Kilus ginčams ir aštriems 
užsipuldinėjimams kun. A. 
Januso ir p. J. S. Vasiliausko | nausko kabinetą, partijos ta 

Prieš karą mūsų krikščio
niškoji visuomenės dalis ėjo 
išvien. Jeigu ir pasirodydavo 
vienas, kitas šešėlis, — tad 
jis greitai ' išdildavo, ir vėl 
visa eidavo sena, ramia va
ga. Taip pasiliko ir karo me
tu, nors pati visuomenė ir pa
siskirstė dviem pažangos ir 
krikščionių-demokratų — par
tijom. 

Nebuvo didelių kivirčų ir 
paskutiniais laikais. Tą su-
gyvenimą liudija ir tat, kad 
prieš sudarysiant E. Galva-

prof. A. Voldemaras kun. d-rą 
S. Šultę paskelbė ignorantu 
(tas, žinoma, taip pat atsidė
kojo), o kun. J. Tumas pa
garsino kun. S. Šultės asmeni
nį laišką kuriuo Šis prašė įdė
ti jo, kaipo seno pažįstamo, 
atatinkamas pastabas "Tau-
ton". 

Čia ginčai įgavo ytin aš
traus, asmeninio pobūdžio 2 ) # 

ir kun. S Šultė "Laisvėj" 
(tada, "Laisvė" buvo "krikš
čionių-demokratų organas) iš-
spauzdino kun. J. Tumui atvi
rą laišką. Į tat atsakydamas, 
kun. J. T u m a s spauzdino 
"Tautoje" ilgą straipsnį "ku
nigas kunigams". Tik staigi, 
netikėta kun. &. Šultės mirtis 
ginčus pertraukė ir kun. J. 
Tumas dargi savo straipsnio 
pabaigos nebedėjo. 3)* Ife abe
jo, panašus ginčai, jeigu ir 
įdomųs,-tad tik tiems, kurie 
ginčijasi. Šiaip jau visuomenei 
jie — šlykštus. Ir, kad visai 
užbaigus tuos ginčus, suma
nytą bendrai leisti naują dien
raštį. 4)* Taip gimė dabarti
nė Kauno "Laisvė". 

Vyriausiu redaktorium buvo 
išrinktas St. Seimo narys 
D-ras E. Draugelis. D-ras E. 
Draugelis — krikščionis-demo-
kratas. Tad, suprantama, pa
žangininkai žiurėjo į jjj kaž
kaip nepasitikėdami. Ir'užte
ko neįdėti vieno, kito jų strai
psnio, kad paskelbti "Lais
vę" — krikščionių-demokratų 

laikraščiu. 
P. A. Smetona pradėjo leis

t i "Lietuvos Balsą". Dabar 
ginčų objektas buvo ne tiek 
žemės klausimas, kiek mūsų 
užsienio politika — derybos su 
lenkais. 5 ) # Taip buvo sutik
ta dalyvauti Briukselio dery
bose. Prieš tat piestu stojo 
prof. A. Voldemaras, o su juo] 
ir visa pažangos partija. Ir 
bendrai, nuo to laiko prof. A. 
Valdemaras nerado nė vieno 
tikslaus valdžios žingsnio.Kal-
tina valdžią, bet ypatingai pla
kė St. Seimo didžiumą — krik-
ščionis-demokratus. 

Kai-kurie "Laisvės" rašy
tojai yra pratę viską vadinti 
savo vardais. P. M. Keršys į-
dėjo keliuose to laikraščio nu
meriuose straipsnį "Smetona 

gerai žinomas, buvęs jo redak
torius kmn. prof. P. Bučys. 
Pirmas jo straipsnis buvo 
"Nenusigąskime", kuriame jis 
pasisako visomis savo jėgomis 
remsiąs valdžią, nors su kai 
kuriais jos nariais ir skiriasi 
pažiūromis. Vėliau ginčai tę
sėsi, ir pats kun. P. Bučys 
juose dalyvavo, tečiau* jie įga
vo šaltesnio, rimtesnio tono. 

"Laisvė" įdėjo visą eilę 
straipsnių prieš -socialistus ir 
laisvamanius. Tuo ji lyg nu
rodė, kad kitur reikia ieškoti 
priešų, kitaip reikia kreipti 
frontą. Nustojus eiti "Lietu
vos Balsui" visa kas bent 
spaudoje nurimo. Liko mitin
gai. Tečiau ir tie fyli. 

Kun. P. Bučio pastangos, 
manykime, nenueis niekais, ir 

— Voldemaras", kur nurodė, ( visos tautos jėgos bus sutelk-

aukščiausią žemės valdymo nor 
mą. Tąją normą mano busiant 
tinkamiausią 70—80 ha. Vadinasi 
daugiau kaip 80 ha. nė vienas žmo 
gus negali įsigyti. Tuo norima pa
daryti tat, kad, kiek galint, dau
giau žmonių turėtų įmes, o ne 
sueitų ji į kelių asmenų rankas. 
Nuo tų, kurie turi daugiau, kaip 
80 ha., žemė turi būti atimta, mo
kant už ją tam tikra valstybės nu
statyta kaina. Gi paskutinė (š m. 
rugsėjo m. 12, 13 ir 14 d.) krikš
čionių-demokratų konferencija 
Kaune nutarė, kad už atimtą že
mę tiems, kuriems žmonės ėjo se
niau baudžiavą, visai butų ne
mokama, dvarininkams — po 480 
auks. už ha. ir valstiečiams — 
rinkos kaina. 

2)# Buvo prieita dargi tat, 
kad kun. J. Tumas recenzuoda
mas vieną "Draugijos" numerį, 
kuriame buvo D-ro S. Šultės 
straipsnis (vėliau išėjęs atskiro
mis knygelėmis) "Savasties prin

cipas ir evoliucija", pastebėjo, 
kad esą reikia skaityti Draugo S. 
Šultės.... 

kad svarbiausias, taip sakant, 
realinis pažangininkų kritikos 
pagrindas — valdžios pasiilgi
mas. Buvęs Valstybės Tary
bos pirmininkas p. St. Šilin
gas toje pat "Laisvėje" pa
žymėjo p. A v Smetonos įtuo-
pelnus ir pasisakė pramatąs 
M. Keršio vardu esant/ prisi
dengusį kun. M. Krupavičių. 
Ar teisingai pramatyta — ne
teko girdėti. Tečiau vis tik, 
mūsų manymu, slapyvardžių 
šnipinėjimas ir skelbimas — 
nėra sektinas dalykas. 

Pažangininkai, bekritikuo
dami valdžią, gana aiškiai pa-
tarė jai atsistatydinti, o St. 
Seimui išsiskirstyti. Galų ga
le taip įsidrąsino, kad dargi 

tos į kuriamąjį tautos darbą. 
Ten, kur tautos likimas spren
džiamas, neprivalo būti nei 
luomų, nei partijų, nei šiaip 
jau nuomonių skirtumo. 

Mes kai kada klydome. Ir, 
v pavyzdžiui, kai-kurie mūsų 
delegacijos nariai, su latviais 
sieną Neskiriant, ir tai neap
sėjo be partijų reikalų. Maža 
to! Mūsų mokytojai, anot 
"Laisvės" korespondento be
tariant, nuvažiavę į estus 
skundėsi, kad Lietuvoje esą 
bloga gyventi, nes krikščio-,) 
nys-demokratas valdą. Pa
galios skaitytojui labai gerai 
žinoma mūsų kai-kurių atsto
vų Amerikoje elgesys. 

Šios skaudžios klaidos te-
įvairių susirinkimų rezoliuci-' būna visai lietuvių tautai pa-
jose reikalaudavo valdžios at
sistatydinti. Socialdemokratai 
visą laiką buvo opozicijoje, 
socialistai-liaudininkai — de
mokratai is" karto į ginčus ne
sikišo, bet galų gale savo su
sivažiavime paskelbė, kad 
valdžia dirbanti krikščionių-
demokratų politiką, — reiškia 
ir §ie aiškiai nusiplovė rankas, 
— tat krikščionims demokra
tams teko už viską atsakyti. 
Ir jeigu mes sektume pažan
gininkų ir jų draugų kalbo
mis, — tad ir atrodytų, kad 
Lietuvoje kitokių partijų nė
ra: tik jie pažangininkai arba 
žemdirbiai ir aršiausi jų prie
šai — krikščionys-demokratai. 

Tokiu nesutikimų metu pa
ėmė "Laisvę" redaguoti 

Draugo" skaitytojam labai a 

vyzdys, kad taip negalima da
ryti. Antra vertus, pažangos 
narių dauguma — katalikai. 
Tad tas dvi partijas jungia 
dar ir tikybos reikalai. Todėl 
jos privalo rimtai į savo ne
sutikimus žiūrėti, kad kartais 
neužkenktų ir tiem bendriem 
dalykam. 

Organizuotoji — reiškia są
moningoji — visuomenės da
lis tuo ir skiriasi nuo neorga
nizuotos, minios, kad ji ne
sielgia sulig upu, sulig jaus
mais, bet nuodugniai apsvars
to, ar tas elgesys nepakenks 
jos idealam, tikslam. Tat pri
valo įsidėmėti tiek Lietuvos, 
tiek ir Amerikos lietuvių par
tijoms bei šiaip jau organi
zacijoms. 

Jurgis Žagarinis, 

1)* Krifcičionys- demokratai, vis silpnėsimt, ir gražus tauti-
kaip žinoma, reikalauja nustatyti ^ kuriamasis darbas km-i 

lrlv-mr* Ttnr- . > * * U l į 

mes pradėjome sugrius. 
"Turėdami visa tai galvoj, 

mes ne tik turime teisės, bet 
mūsų Šventąja prievole yra 
šaukti visus tuos, kurie jau
čiasi surištais su Lietuva, o 
pirmoj eilėj Jus, Lietuvos žy
dus Amerikoj, kad suteiktume! 
mums pagelbos mūsų kovoj, 
kad atmintumet savo seną tė
viškę, su kuria buvote visuo
met tampriai surišti, ir kur 
dabar susidaro, po pasaulinio 
karo baisenybių, naujas, lais
vas gyvenimas, ir pirkti Lie
tuvos gynimo paskolą, kuri 
duos galimybės mums, kartu 
ir mūsų, ištikimiems Lietuvos 
sanpiliečiams, su kuriais mes 
taikingai sugyvename per iš
tisus šimtmečius, o taip pat 
išvargintai gudų tautai, sta
tyti tikrai laisvą, tikrai de-
mokratingą Lietuvos respubli
ką. 

Mūsų kariuomenė su pasiry
žimu budėja prie sienų, ir jos 
apsaugoj Lietuvos gyventojai 
stengiasi kiek ištesėdami gy
dyti karo žaizdas. • Lietuva 
plėtoja savo prekybą bei pra
monę, Lietuva turi ir veda 
savo didelį eksportą, kas su
daro tvirtą pamatą mūsų vals
tybės biudžetui. Lietuva nes-

3)* Ta istorija — labai įdomi 
mūsų visuomenės veikėjų psicho
logijai medžiaga. Deja, siauros 
laikraščio skiltys neleidžia jos čia 
plačiau liesti. 

4) * " Tauta'' jau buvo nustoju
si eiti. Ji ėjo 2-3 kartus savaitėje. 

5)* Prof. A. Voldemaras, atsto
vaudamas Lietuvai Tautų Sąjun
goje, buvo priėmęs Vilniaus gin
čui išspręsti plebiscitą. Nekalbant 
jau apie tat, kad po kelerių lenkų 
okupacijos metų butų buvę tik 
plebiscito parodija, jis mums butų 
kainavęs nepakeliamų sumų. Au-
kš. Silezijos įvykiai, manau, aiš
kiai visiems parodė, kad mūsų 
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FIN. PREK, IR PRAM. MINISTERIO 
P. GALVANAUSKO DEKLARACIJA 

ST, SEIME BIUDŽETĄ 1921 
M. SVARSTANT. 

(Tąsa). 
Bet visgi mūsų vyriausybė tikis, kad 

Steigiamasis Seimas padės šitą sunkų 
klausimą išrišt vyriausybei, padės detali-
zuot mūsų ekonominį ir finansinį ukį. 
Detalizuot toj prasmėj, kad mes, išdės-
tydami ar tai mokesnius, ar išlaidas ko
kios nors šakos, prisiartintume tuo atveju 
prie tokios mokesnių naštos, kad ji ne
kenktų mūsų ekonominiam gyvenimui; iš 
kitos pusės, kad išlaidos atsakytų, kiek 
galima, realizavimui tų pamatinių pienų 
pasiekimui to tikslo, kurį mes statom vi
sam mūsų biudžetui. Pirm, negu pereiti 
prie bendros mūsų ekonominės ir finan
sinės politikos, prisieina pabrėžti ar at
kreipti domės taipogi į kai-kuriuos dar 
neatliktus darbus mūsų finansinės įsta-
tymdavystės. Prisieina atkreipt domės į 
tai, kad pas mus dar nėra išdirbtos, įs
tatymo keliu užfiskuotos, praktikos ar 
tam tikros formos biudžetui svarstyti ir 
pačioms kompetencijoms pasidalinti tarp 
parlamento Seimo ir vykdomosios val-

džios. 
Mes nustatėm' dabar greičiau adminis-

tratyviu keliu tą svarstymo būdą, nes, 
prisitaikant prie aplinkybių, butų prak
tiška laikytis to, ką čia yra pasiūlęs Sei
mo Pirmininkas, bet visgi prisieina at
kreipt domės, kad mes dar neatlikom, ne-
išleidom to įstatymo, kuris aiškiai nuro
dytų kokiais keliais turėtų būti praveda
mas mūsų biudžetas, kokias teise3 inicia
tyvos turi pildomieji organai ir kokios! 
teisės, kokios iniciatyvos turi pildomieji 
organai ir kokios teisės, kokios iniciaty
vos turi Seimas, ypač finansų srityj. Čia 
klausimas statos grynai finansinėj sritfyj; 
tai labai svarbus klausimas, kuris turi 
but išrištas taip, kad jis kuogeriausia a-
tatijfitų mūsų kraštui, mūsų sąlygoms, kad 
pasiekus maksimam kontrolės valstybinių 
lėšų, bet iš kitos pusės duodant užtekti
nai iniciatyvos administracijai, kad ji 
galėtų kraštą tvarkyti, kad ji nebūtų pa
prasta mašina, bet butų žmonės su gal
va ir su iniciatyva. Nėra, sakau, pas 
mus dar aiškiai nustatyta įstatymo keliu 
kaip ir prirengiamas .biudžetas. Mes iš
dirbom savo praktiką; gali būti bloga ar 
gera ta praktika, bet svarstant šių metų 
biudžetą, aš manau, kad butų ne pro ša
lį, jei Steigiamojo Seimo nariai išreikštų 
savo nuomonę del pačios tvarkos kai ku-

LIETUVOS ŽYDAMS 
AMERIKOJ. 

(Pabaiga) 
'Mes Lietuvos žydai, esame 

vienintelė žydų tautos dalis, 
kuri stato saVO vidaus gyve
nimą valstybiniai pripažintų 
bendruomenių pagrindu, ku-| 
rios turi šimtus liaudies moky
klų ir dešimtis gimnazijų žy
dų kalbomis, ir kurios yra ofi-
cialės valstybės įstaigos. Mes 
turime laisvai besidarbuojan
čią žydų Tautos Tarybą, ir 
visų savo tautinių reikalų ve
dimui, — Žydų Reikalų Minis
teriją. Ko mums trūksta, — 
tai Vilniaus, tos pajėgos, ku
rią suteiks mums atkirstoji 
mūsų tautinio kūno dalis, su
sijungiant su istorine tradicija 
mūsų senos tautinės autono
mijos, turėjusios savo centrą 
Lietuvos Jeruzalėj. Be tosios 
pagelbos mes liksime silpni ir 

politikai neklydo, ieškodami naujų pausdina popierinių pinigu, 
tam klausimui išspręsti būdų. ^ ^ ^ ^ ^ ekmoml 

nę politiką ir todėl paskola y-
ra užtikrintas kapitalo patal
pinimas, kuris atneš neabejo
jamų nuošimčių. Mes prašome 
ne aukos, bet broliškos pagel
bos sunkią bet didžią mūsų is
torijos valandą, ir esame įsi
tikinę, jog Jųs suprasite mū
sų balsą ir-per vandenyną, ku
ris atskiria mus nuo Jūsų. Jųs 
ištiesite mums savo ranką. 

M. Soloveičikas. 
Žydų Reikalų Ministeris. 

Lietuvos Informacijos Biu
ras turi garbės prie šio pri
dėti sekanti: Lietuvos paskola 
Amerikoje yra vykdoma per 
tam tyčią susitvėrusias vie-
tinias paskolos stotis, kurios 
dirba kontakte su Lietuvos Fi
nansinės Misijos reikalų ve
dėjų D-ru Bielskiu (Represen-
tative of Lithuanią, New 
York Ofice, 370 Seventh Ave., 
New York €it*, N. Y.). 

rių idėjų, kurios šiek tiek, jų nuomone, 
turėtų but pakeistos, pamainytos kas del 
iniciatyvos biudžetą prirengti ir kas del 
bendros tvarkos biudžetą prirengiant, 
kas turės daug praktiškos vertės. Žinoma, 
kas del iniciatyvos pačių įplaukų ar mo
kesnių praktika yra pas mųs išsidirbusi, 
nors ir nėra dar taip aiškiai įstatymuos 
nustatyta. 

Vienas punktas, kuris finansų srityj 
pas mųs yra aiškus, tai kad joks mokes
nis negali būti paimtas be tem tikro įs
tatymo. Tai yra principas esencialis — 
pamatinis, tai yra bazė demokratinio bu
do valdyti kraštą, bet ir čia prisieina vis
gi pagalvoti kad del tos pačios iniciatyvos 
šitų mokesnių užkrovimo ant gyventojų 
Aš pasakysiu, kad tai vienas svarbiausių 
klausimų kas del mokesnių išdėstymo. Čia 
Seimas kaipo toks ar parlamentas kaipo 
toks, kuris yra arčiau gyventojų ir turi 
savo grupes ginti tam tikriems socialiams 
reikalams mūsų šalies, reikia pasakyt, tu
rės visgi aiškiai nurodyti vieną ar kitą 

mentas stengiasi kuo daugiausia pinigų | dė Steigiamojo Seimo narių tarpe prie-

centralinės administracijos ir kur prasi
deda iniciatyva ir kame ji gali apsireikšt 
paties Seimo. Aš turiu atkreipt domės 
į šitą klausimą, nes kuomet prisieina kokį 
nors įstatymą leist, tai paprastai, čia yra 
bendras apsireiškimas, kiekvienas parla-

išleist visokiems dalykams. 1 

Tai yra bendra tendencija visų parla
mentų, kad pasirodyt veiklesniai ir kiek
viena grupė savo provincijoj nori pasiro
dyti ką nors gera daranti, nežiūrėdama 
iš kur paimt išlaidoms padengt sumai. 
Šito aš nenoriu kalbėti apie mūsų Stei
giamąjį Seimą — mes pakol kas to neturi-
me, bet tai yra bendra tendencija visų 
parlamentų mesti išleist pinigus, išrinkti 
iš krašto ir paskiau norima išleist 
tokius įstatymus, kurie surištų su vals
tybinėmis išlaidomis. Ir šitie du dalykai 
yra labai svarbus, kad įstatymas juos 
aiškiai aprybotų, nes jeigu mes pradėsim 
be įstatymo, Įmris detalizuoja kokias iš
laidas galima paimt ir kokiomis sąlygo
mis galima uždėt pačius mokesnius ant 
gyventojų. Neužtenka pasakyti '.įstatymo 
keliu", nes juk kiekvienas gali pasiūlyti 
visokių įstatymų ir gali but išleistas toks 
įstatymas, kuris leis rinkti mokesnius ir 
dezorganizuoti absoliučiai visą mūsų eko-

dieną tas rybas, kur pasibaigia iniciatyva j nominį gyvenimą ar bent tam tikrą šaką 
to ekonominio gyvenimo. Aš pasakysiu, 
kad jau šičia tuose ginčuose, kurie kyla 
del tokių palyginamai nekaltų dalykų, 
kaip paklausimai del eksporto, importo; 
tai yra nustatymas muito ant išvežamų ir 
įvežamų prekių ir šičia jau aiškiai pasiro-

smgumas: jeigu vieni sako, kad nerei 
kia išleist valgomųjų produktų ir sako, 
kad eina šmugelis, tai kiti sako, kad rei
kia išleist, nes kitaip esą mes dezorgani

zuotam *avo ukį. Ir čia man visai aiškus 
dalykas. Vieni, kurie sako, kad nereikia 
išleist, aiškus daiktas, kad tai yra mies
telėnai, nes, neišleidžiant tų produktų, 
jiems bus pigiau pragyventi, b kiti, ku
rie sakė, kad reikk išleist, tai ajškus daik
tas, kad taip sako sodietis. Čia jau maty
ti, kad tarp miestelėnų ir sodiečių yra 
kaip ir toks priešingumas; ir tai supran
tamas daiktas — kitaip ir negali būti. 
Bet kad ir.yra tas grupinio pobūdžio inte
resų priešingumas, tai visą visumoj paė
mus, pastačius klausimą. — pakelt krašto 
produkciją, pakelt turtų gaminimą, tai i r 
sodžiui bus išrokavimas ir miestui bus 
išrofcavimas. Toki dalykai, kaip čia buvo 
pasakyti ir labai smarkus kaltinimai buvo 
daromi Prekybos ir Pramonės D-tui, kad 
girdi, jis bulvių Šmugeliu užsiimąs, kiti 
pasakė, kad eina galvijų šmugelis,^ bet 
kartu pasakė, kad nereikia išleist tų pre
kių. 

(Bus daugiau) 
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VOKIETIJAI GRŪMOJA 
GENERALIS STREIKAS. 

INJUNCTION" KLAU-
SIMU. 

Iš Europos pareina žinių, 
kad Vokietijai grūmoja gene-
ralis visų valdžios darbinin
kų streikas. Nes geležinkeliu 
ir paštų darbininkai pareika
lavo pirm Kalėdų padidinti 
jiems užmokesnį 50 ligi 70 
nuošimčių. Kitaip jie pakils 
streikan. 

Šiandie pačiame Berlyne 
streikuoja darbininkai ant vi-

> ršutinių ir požeminių geležin
kelių. Taigi, tais geležinke-
lais susisiekimas beveik per
trauktas,. % 

Netik Berlyne, bet visoj Vo
kietijoj visas laikas smarkiai 
veikia komunistai. Jie dirba 

Amerikos organizuotas dar
bas senai veda smarkią kovą 
prieš "injunction." "Injunc
tion'* reiškia teismo išduoda
mas uždraudimas. "Injunc
tion" čia dažniausia pavarto
jamas prieš pakilusius darbi
ninkų streikus, prieš pačius 
streikininkus, prieš piketavi-
mus ir boykotus. 

Del tų "indžionkšinų," kaip 
darbininkai taria, organizuo
tas darbas daugybę streikų 
pralaimėjo, pavieniai darbinin 
kai k^jų grupės daug nuken
tėjo. 

Kova prie "injunction" bu 
vo vedama atskiriose valstijo 

ne vokiečių darbininkų gero- !se> 

vei, bet savo srovės tikslams. \ g e t nesenai tas klausimas 
Jie pasinaudodoja kiekviena 'papuolė augščiausian šalies tei 
proga. Kadangi šiandie Vo- sman. Būtent, augščiausias 
kietijoje pakilo brangenybė, teismas išsprendė klausimą, ar 
tad komunistai neva prieš ją Į gtereikuojančių darbininkai pi-
kovoja ir tuo būdu įgija v i s , k e t a v i m o n e g a l ima panaikin-
lasdaugesnai šalininkų. • ti su "injunctions/ 

Komunistų tkislas padaryti 
Vokietijoje politines pervers-
mes. 

Prieš juos sujungtomis spė
komis kovoja kitos partijos. 
Ir kol-kas jos gauna viršų. 

Augščiausias teismas išaiš
kino, kad ramus darbininkų pi 
ketavimas , visuomet leidžia
mas. Prieš tokį piketavimą 
teismai neprivalo išduoti "in-
junctions." TeČiau tie patys 

Bet nežinia, kaip toliau pa- j teismai visuomet privalo iš 
vyks palaužti komunistų atka- d u o t i 'injunction," jei piketa-
klumą. 

Vokiečių katalikų laikraštis 
vimas yra neramus. Tas ne
ramumas reiškia, jei darbinin-

"Germania" į d u o d a tokių ži kai piketaudami kuomi nors 
pakenkia ar piketaujamai įs
taigai, ar norintiems dirbti 
darbininkams, ar patiems pra 
eiviams, ar šiaip kaip. 
. Pasirodo, kad tokiu bndu pį-

nių apie ruošiamus Vokietijo
je sumišimus: 

" I š Stockholmo pranešama 
apie rengiamas Vokietijoje su 
kilimus. Tokių informacijų 
gauta iš Maskvos. Trečiasis ketavimas visai negalimas. 
M askvos internacionalas re 
mia komunistų sukilimus Vo
kietijoje." 

Sakoma, kad vokiečiai dar
bininkai yra labiau susipratę 
už kirų šalių darbininkus. Bet 
jei jie tiki komunistų monams 
ir tuštiems pažadėjimams, tai 
jie yra tamsus nei bato aulas. 
Nes ką-gi komunistai gali duo
ti darbininkams? 

Visa ta į ką Rusijos bolševi
kai davė rusams darbinin
kams, ty. skurdą ir badą su 
ligomis. 

Nes piketninkai pastatyti vis
gi ką-nors veikti, savo tikslo 
siekti. Ir jei taip elgiasi, jų 
piketavimas skaitosi kenksmin 
gas ir draudžiamas. 

Taigi augščiausias teismas! 

nedraudžia tokių piketavimų, 
kokių visai negali būti. 

Šituomi atveju todėl orga
nizuotam darbui kliuvo smar
kus smūgis. Nuo jo gintis 
jau nebegalima. Reikia prie 
to pilnai prisitaikinti. Nes 
augščiausio šalies teismo iš
sprendimas yra galutinas ir 

neatšaukiamas. Nes tas teis
mas, tai paskutinė instancija. 

Arizonos valstijoje 1913 me
tais pravestas įstatymas, ku-
riuomi draudžiama išduoti 
"injunction" prieš ramiai pi
ketuojančius darbininkus. 

Mieste Bisbee, Ariz., Wil-
liam Traux restorane sustrei
kavo valgių gamintojai (virė
jai) ir valgių padavėjai (vei-
teriai). Streikininkai ėmė pi
ketuoti restoraną. Jie pasiga
mino didelėmis raidėmis para
šą, kad Truaxo restoranas ne
teisingas darbininkų unijai. 
Tai matė visi praeiviai šali
mais piketuojamo restorano. 

Restorano savininkas krei
pėsi teisman. Pareikalavo 
"injunction" prieš piketavi
mą. Jam pasakyta, kad dar
bininkai ramiai piketuoja, tad 
"injunction" negalima išduo
ti. 

Tas klausimas ėjo per visas 
teismų instancijas ir pagaliau 
atsidūrė augščiausian šalies 
teisman. Šis teismas aną -die
ną paskelbė ištarmę. Pasaky
ta, kad toks piketavimas drau
džiamas ir baustinas. Nes tai 
aiškus streikininkų suokalbia-
vhnas prieš restorano savinin
ką. Tai ramus atkalbinėjimas 
žmonių nelankyti restorano. 
Tas reiškia boykotą. 

Todėl prieš organizuotą 
darbą "injunction" yra viso
je savo galybėje. 

Grūdas. 

| IšMiestyirMiesteliij. i 
DETROIT, MTCH. — Per 

pirmutines dvi savaites bedar
bių skaičius čionai sumažėjo 
ant 4,400. Mįestas rengiasi 
prie įvairių pagerinimų mies
tui, kurie kainuosią apie $10,-
000,000. Tas taipat žymiai su
mažins bedarbių skaičių. 

s r 
PHILADELPHIA, PA., — 

Darbo padėtis žymiai pagerė
jo. Pastaruoju* laiku devyni 
streikai užbaigti. Bar yra ne
sutikimų tarp unijų ir namų 
statymo kontraktorių. Abi pu
si žiuri į ankstyvą susitaiky
mą. 

PHILADELPHIA, PA. — 
Balwin Loeomotive dirbtuvės 
gavo užsakymų už $10,000,-
000 per spalio mėn. Tai dau
giausia viename mėn. nuo pat 
pavasario 1920 m. 

CONNELLSVILLE, PA. - -
Virš 1000 koksų pečių pradė
jo dirbti per praeitas kelias 
savaites. Tas davė darbo ke
liems šimtams darbininkų. Tie 
pečiai nebuvo deginami nuo 
pat pavasario. 

PITTSBURGH, PA. — 
Westinghouse kompanijos dir
btuvė Wilmerdinge, pradėjo 
dirbti. Tas palietė 4,500 vyrų. 

PITTSBURG, PA. — Plie
no išdirbystė pradėjo žymiai 
silpnėti įvairiose vietose. Tas, 
aiškinama, esą todėl, kad pra
monininkas nežino kokius žin
gsnius kongresas darys kas-
link apsaugos muito- Pramo
nininkai prisibiją šio krašto 
užvertimu kitų kraštų tavoru. 

PITTSBURGH, P. — Kok
sų išdirbystė ConnellsvUle a-
pielinkėj žymiai < pastūmėta 
paskelbimu, kad H. C. Frick 
Coal Co. paskyrė darbui dar 
1,424 pečius. Šios kompanijos 
koksų pečių dbar kūrenama 
3,014. 

STEU^ENVILLE, OHIO. 
— Carnegie Steel kompanijos 
Mingo Junction dirbtuve pra
dėjo dirbti. Ši dirbtuvė sto
vėjo aštuonis mėnesius. Joje 
dirba 1,500 vyrų. 

BRIS,TOW, OKLA. — Gus 
Williams, bedarbis, norėjo pa 
sivogti dėžę žirniu, skardinė
se, č&rifo deputatas peršovė. 
Dabar netoli mirties. 

S 

I Graži Dovana 
8 
| Giminėms ir Pažįstamiems Lietuvoje ir 

!

Amerikoje 
ik y 

| Dienraštis "Draugas" 
| SU SIENINIU KALENDORIUM TIK UŽ 
1 

I $6.00 metams. 
Adresuokite: 

/ 

DENVER, COL. — Angle-
kasių streikas vis plečiasi. 
Daugiau anglekasyklų uždaro
ma iš priežasties darbininkų 
išėjimo streikan. 

AVIACIJOS NAUJIENOS. 

HARRISBURG, PA. — 
Valstijos valdžios gautomis 
žiniomis pasirodo, kad nedar
be padėtis žymiai pagerėjo. 

OLEAN, N. Y. — Čionai mi
rė Cal AVyatt, vienas iš se
niausių Amerikos Darbo Fe
deracijos organizatorių. Tik ke 
lias dienas tesirgo plaučių už
degimu. Jaunose dienose įsto
jo į Typographical uniją. 

READING, PA. — 200 vy
rų gavo darbo prie geležies 
liejimo Reading Iron kompa
nijoj. 

Anglija dabar turi 6-s stan-
džiausios sistemos oro laivus, 
tame skaičiuje du atimti iš Vo
kietijos zepelinai. Septintasis 
oro laivas statomas. 

Paskutiniu laiku Anglija at
kreipė ypatingą domesį į sani
tarijos orlaivįų statymą. Pri
imtas "Vikers Vimy" tipas. 

J i suturi 2 pilotu. Pilotų 
vietos užpakalyje yra dvi ka
jutės ;xviena gydytojui, antra 
su keturiomis lovomis sužeis-

.tiems ir vieta gailestingajai 
sesutei. Lovų vietoje gali bū
ti pastatytos 8 kėdės. Nau
dingas orlaivio krovinys 1,593 
kilogramų, veiksmo radijus^— 
5 valandos. 
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DRAUGAS PUBLISHING CO. 

2334 So. Oakley Ave. . Cbicago, HL 
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YORK, PA. — Visop 175 
tabako dirbtuvės šioj valsti
joj dirba pilnumoj. Negal vi
sų užsakymų išpildyti, nes sto
ka darbininkų. 

BALTIMORE, MD., — Bal 
timore and Ohio geležinkelis 
rengiasi prie paleidimo tūk
stančių darbininkų sjavo dirb
tuvėse, f 

SACRAMENTO, CAL. — 
Darbininkų unijos dideliai pa 
vsipiktino Master Builders su-
sivientijimo skelbimais vieti
nėj spaudoj, "kviečiančiais 
pasaulį į Sacramento del ne
paprasto namų statymo bujo-
^įimo." Tas traukimas bedar-
t)ių į šį miestą tik didina jau 
čia tajp didelį skurdą tarpe 
vietinių bedarbių. * 

Anglijoje manoma turėti oro 
susisiekimą su Australija. 

Tam tikslui projektuojama 
pastatyti 10—12 oro laivų. Nu-
lėkimo greitis 8—10 dienų. ' 

Italija mano pastatyti pu
siau standų oro laivą "Neapo
l i " tokios pat konstrukcijos 

ŠE, TAU DOLARINĖ-TAI KALĖDOMS DOVANA. 
"Darbininkas," kainuojąs metams $4.00, o po Naujų Metų 

kainuosiąs $4.50, daį)ar per gruodžio menes} nuleidžiama iki 
$3.00 metams užsienin ir Bostone ir artimose apylinkėse $4.00. 

Tepasinaudoja ta proga visi Amerikos lietuviai, tenelieka 
nei vieno lietuvių namo be "Darbininko." 

MDarbininko" skaitytojai ta proga gali pasinaudoti atnau
jindami prenumeratą šiame grudžio mėnesyje, šių 1921 metų. 

"Darbininkas," atsižvelgdamas į nedarbą ir algų sumažėji
mą, teikia progą užsisakyti gerą, darbininkišką laikraštį, tris 
sykius savaitėje einantį už tokią pigią kainą, kokios ikišiol jo
kia laikraštis negalėjo pastatyti. Darbininkas tą nupiginimą 
išgali padaryti dėlto, kad turi modernišką spaustuvę su geriau
siomis mašinomis. I r dar dėlto, kad žino, jog šia proga tūkstan
čiai lietuvių pasinaudos. "Darbininkas" vienu mėnesiu gaus 
didžiulę sumą pinigų. O juk žinoto, kad kiekvienas biznierius 
savo tavorą keliais nuošimčiais pigiau parduos tam, katras iš 
jo vienu kartu daug pirks ir tuoj pinigus užmokės. Todėl čia 
"Darbininkas" Amerikos lietuviams paveda pasinaudoti aiškia 
biznio taisykles. 

Savo giminėms užsakyk dabar "Darbininką""Kalėdoms. Už
sakyk giminėms Lietuvoj* metams $4.00. 

"Darbininkas" tris sykius savaitėj išeinąs yra geriau
sias, patogiausias ir pigiausias laikraštis. 

Pinigus už prenumeratą siųsk money orderiu, čekiu arba ap
draustame laiške šiuo adresu: 

"DARBININKAS 
366 W. BROADWAY. 

% 
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BOSTON 27, MASS. 

SOCIALISTŲ NESĄMONĖS, 
PASKAITA. " 

\ 
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"Tikėjimas privatinis žmogaus reikalas/' 

bus 45 angliškų mylių per va
landą. 

Motorų pataisymas ir pro
pelerių pakeitimas gali būti 
daromi orlaiviui lekiant. Lai
vo korpusas bus plieninis. kaip laivas "Roma," kurį ji 

prieš keletą mėnesių pardavė Be kapitono kajutės, bus 
S. Valstijoms, bet ant 20,000 kajutė 100 keleivių, valgykla 
kub. metrų -didesnis už "Ro*Įįr virtuve/ dirigablio viršuje 
ma," būtent: turės 58 tukstan- 'terasa, ant kurios bus galima 
čių kubinių metrų ir bus di
džiausias pasaulyje. s~~ 

Jis turės 12 motorų 200 ar
klių jėgos kiekvienas. Vei
kiant tik 4-ms, laivo greitis 

laiptais užlipti. 

1920 m. 1,231,468 žmonių 
Chicagoj turėjo pelningus už
siėmimus, darbus. 

KAD TYLĖJO, TAI GERAI. 

Pasigėręs tėvas užvedė kal
bą apie pasikorimą ir vaikams 
sakė: aš karšiuos, o jųs vai
kai žiūrėkite. Jei bus gerai, aš 
tylėsiu; jei negerai, tai rėksiu 
ir tada tuoj paleiskit. 

Kad tėvas pasikoręs tylėjo 
tai vaikai tarp savęs kalbė
damos sakė, kad turbūt jam 
(tėvui) gerai. 

J. M. 
• • • • • 

v 

Pas vieną ūkininką atkelia
vo iš kur ten nuo Vilniaus 
mergina ir pristojo tarnauti. 
Ten pas juos, girdi, apie Vil
nių, bolševikams užėjus, tokis 
pasirodęs badas, kad žmones, 
lyg musės krintą. Senai, gir
di, jau ten taip ir išmirsią. 
Jaunuosius, patsai kunigas pa
siuntęs pasaulin duonos ješko-
ti. — "Man, dėdiene, — kai-
bėjo mergina į šeimininkę, — 
kažin ko nereikia; jei tik duo
site man pavalgyti dar prime-
site man pavalgyti, dar prime-
siu jums, kaip kad dirbdavau 
tėvams, ir jus savo tėvais lai
kysiu/ ' 

Šitokia merginos kalba pa
tiko šeimininkam, todėl mielu 
noru. p r i ė m ė nelaimingąją. 
Mergina iš karto buvo labai 
gera: darbšti, tyli, nuolanki, 
maloni. Šeimininkai buvo be-

] vaikiai. Mergina juodviem 
i taip patiko, kad buvo beketiną 
I ją augintine pasilikti. Laikė 
I j ą v i s i ška i s avo žmogTimi. N e 
jnamieje būdami, ne bet-kur iš-
eidami, nieko nuo jos neraki
no. Mergina to tik ir laukė: 

i kai pamatė, kad' ja šeiminin
kai visiškai pasitiki, tai pada
rė savąsias. / 

Vieną kartą šeimininkai šio 
kią cfieną išvažiavo į bažny
čią Mišių išklausyti. Iš ten 
nuvyko pas gimines į Rąžan
čių. "Onute ' ' (taip mer
gina buvo vardu) sako šeimi
ninke; mudu rytoj parvažiuos 
siva, tu visa-ką gerai apsižiū
rėk! "Gerai, gerai, dėdiene!" 
atsakė mergina. 

Kai pradėjo temti, geroji 
Onutė apsikraustė visus stal
čius ir skrynes, susirišo rūbų 
ir pagalvių, kiek tik galėjo pa

kelti, susirinko nuo karčių de
šras bei kumpius ir išėjo sa
vais keliais. Šeimininkai su
grįžę rado visa ką atdara. 
Bet nerado nė pinigų, nė dau
gybės rūbų, nė pagalvių, nė 
mėsos, nė gerosios Onutės, To
lygių atsitikimų šiais laikais 
Lietuvoje nemaža yra buvę. 

Jei toji mergina butų pasa
kiusi, ko jinai norif tai šeimi
ninkai, žinoma, ištolo butų jos 
neįsileidę. Gudruolė meilinosi, 
kad apgauti. 

Panašiai elgiasi socialistai. 
Apie visus jų siekinius šiuo
kart aš neketinu kalbėti. Čia 
aš tenoriu pažymėti, kaip soci
alistai žiuri į tikėjimą. 

Visi didieji socialistų i ' apa
štalai,' ' kaip Karolius Mark
sas, Engels, Bebelis, LieK-
knechtas, Kautškis kuoaiškiaų 
šiai skelbė bedievybę. Anot 
jų, "krikščionybė ir socializ-i 
mas vienas kitam taip prieši
nasi, kaip ugnis ir vanduo."*) 
Visi, kurie turėjo nelaimės už-

*) Beleb, Christentum und Socialia-
mus, 16. ^ 

sikrėstį socialistų mokslu, sa
vo gyvenimu taip parodo. Juk 
ar matėte vadinamąjį "cicili-
ką" einant išpažinties, gražiai 
bažnyčioje besimeldžiant f Jei 
jie kartais pakliūva bažnyčion, 
tai tik pas duris pastuksoti, 
pasišaipyti, gal ko pamatyti. 
Ir socialistai savo tarpe yra 
visai atviri : jie aiškiai pasisa
ko neturį jokio tikėjimo. An 
tai Sarlotenburgo soclal-demo 
kratų mūrininkų sąjunga 1897 
metais nutaria: " Je i bet ku
rio sąjungos draugo palaido
jime dalyvautų dvasiškis, tai 
velionis neprivalo būti pager
btas vainifeu." 

Bet tokia aiški socialiste 
kalba apie religiją nubaidytų 
nuo jų žmonių minias, kurios 
tiki ir net taip lengvai duodasi 
sau išplėšti tikėjimą. Juk, 
žmogau-katalike, jei tau šian- mas, kad žmogelis atsispirti 
die iškarto kokis "cicilikas" nemoka, "cicilikas" ima būti 

mis. Jis tau sako: tavo tikė
jimo mes/ nekliudome; nori 
sveikas tikėk, nenori — neti
kėk! Tikėjimas, girdi priva
tinis kiekvieno žmogaus daly
kas. Juo socializmas visiškai 
neužsiimąs, jain terūpi tik 
žmonių būvis pagerinti. 

Kas gi savo būvio pagerinti 
nenorėtų? Tokio kuris, tai ža
da, žmogus noromis klauso. 
Socialistų apaštalas, matyda
mas, kad prie tikinčiųjų žmo
nių kitaip negali prieiti, kar
tais pats apsimeta esąs kata
likas : poteriauja, eina į bažny
čią, net išpažinties, kad tik ga
lėtų žmonėms prisimeilinti. 
Gimdytojas, *kada jau įgyja 
žmogaus pasitikėjimą, pirma 
lyg netyčiomis pakelia vieną-
kitąl abejojimą apie Katalikų 
Bažnyčios mokalfe. Matyda-

imtų biaurinti tavo tikėjimą, 
tai tu spiautum tokiam į akis. 
Norėdamas tą brangų turtą—knygpalaikę, kame biaurina-

mas Kataliku, tikėjimas. .Taip 
žmogelis palengva, palengva 

tikėjimą iš tavęs išlupti, "ci
cilikas" turi eiti užuolanko-

drąsesnis. Toliau įbruka ne
laimingajam kokią socialistų 

Ipats pavirsta "ciciliku , ,. To
kių atsitikimų patys juk esate 
matę. 

Tvirtinimą, jog tikėjimas 
esantis privatinis kiekvieno 
žmogaus reikalas, socialistai 
moka labai gražiai aiškinti. 
Mums socialistams, girdi, ru
pi pagerinti būvis visų darbi
ninkų, ar jie? butų vieno, ar ki
to tikėjimo. Būvio pagerini
mo tikslui pasiekti reikią, gir
di, darbininkams sutarties, vie 

-N 

nybės. Kuomet įvairus tikė
jimai skirią žmones, nekartą 
kįlą juose ginčų, del tikėjimQ, 
todėl, girdi, geriausia esą tikė
jimo reikalų visai nekliudyti, 
tegu kiekvienas tikįs, kaip jam 
patinka. (Tikėjimas esąs kiek
vieno žmogaus jo paties priva
tinis reikalas. 

Taigi pažiūrėkime, ar kata
likas gali sutikti su tuo, kad 
jo tikėjimas bufcų pastatytas 
visai privatinių žmogaus rei
kalų eilėje./* 

1. Mūsų Išganytojas Jėzus 
Kristus netik skelbė savo mo
kslą, bet tuos, kurie į Jį tikė

jo, tuoj tvarkė į t̂am tikrą 
draugiją, Bažnyčia vadinamą. 
Toj savo Bažn. Kristus nepali 
ko žmonių palaidų, bet įvedė 
jon tvarką, darydamas vyres
niaisiais Apaštalus. "Vieną jų, 
Šv. Petrą, padarė visos Baž-
nyčios galva. Viešpaties Kri
staus idealas, kad visi tikimde-
ji butų viena. Katalikams to
dėl jų tikėjimas — tai anaip
tol neprivatinis kiekvieno rei
kalas. Jior turi savo tarpe 
visi susižinoti ir ankštai riš
tis, kad įvyktų ta Kristaus pa
geidaujama vienybė. Vienybė 
tikėjimo moksle, vienybė Sak
ramentuose, vienybė ir vieno
dumas valdžioje, vienybė ben
droje visiems galvoje, kuria 
nerigimai yra Patsai Kristus, 
regimai gi Jo vietininkas Ry
mo Popiežius. 

Šiai vienybei pasiekti reikia 
j viešo, ne privatinio darbo. 
Bažnyčios valdžiai vykdinti, 
kad, pradėjus nuo galvos, pa
siektų ji kiekvieną kataliką, 
reikia tam tikros organizaci
jos, jerarchija vadinamos. 

/» 
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Nilan pasakė labai gražų pa 
mokslą, ragino delegatus-es 

GIRTUOKLYSTE LlEAUVOJ gę alkoholie garais. Pilnos ali-
pilnos gatvės girtų, kad 

Šiuo laiku girtuoklystė Lie-
tuvoie yra didžiausia vidaus 
valstybės nelaimė. Alkoholį 
daro viešos legalizuotos įstai-

ues, 
dažnai ir nenorinčiam prisiei
na susidurti su nemalonumais. 

Įdomų, kas grįžta narauos-
na. Vežimuose girti, pėsti ei

gos, gabenama iš užsienio. n a girti, svirinėja, puola. Nu-
(Vokietijos), daroma slaptai,!sigeria visa šeimyna: seni, už- &ai> girtuoklystė bus laipshin-
taip vadinama "samogonka" 
(moonshine). 

Apskričių komendantūrų 
sandėliai užversti katilais, triu 
bomis, ir kitais konfiskuotų 

n 

augę ir neužaugę, net vaikai 
ir mergelės. 

Visi, kam rupi Lietuvos at
eitis, dabar sutartinai pripa
žįsta, kad didžiausią pavojų 

bravorų' įtaisymais. Tokių s n d a r o girtuoklystė. Kai-kur 
bravorų'' varančių i ' samo

gonka,' Lietuvos sodžiuose 
veikia tūkstančiai. Dalis jau 
išgriauta ir konfiskuota, kiti 
tebeveikia. 

"Nuo alkoholio tvaiko, že
maičiai apkvaito" — pasakė 
vienas žymiausių Lietuvos blai 
vintojų. Šiandie nuo alkoho
lio tvaiko kvaišta visa Lietu
va. Visas gyvenimas tuo tvai
ku perimtas. Prieiti valdinin
kų, jį papirkti, kad išsiliuosuo-
ti nuo rekvizijų, stoikų, moke
sčių, ar kitų pareigų lengviau
sias būdas per alkoholį. Už
tai Lietuvoje gausybė netei
sybių, skriaudos ir nuostolio 
valstybei. Kuomet savivaldy
bių atstovų susivažiavime bu
vo kaltinami valdininkai už 
kyšius, parsidavimus, kartu 
pasmerkta ir kyšių davėjai 
bei papirkėjai, nes ir vieni ir 
antri lygiai nusikalsta ir bend
rai daro nenaudą valstybei. 

Alkoholis užteršė draugijinį 
gyvenimą, ypač meną. Ir čia 
alkoholio tvaikas tirštai įsiga
vo. Išskyrus laikiną sostinę 
Kauną,- kur menas rimtai ap
saugotas nuo visokių jį žemi
nančių įtakų, provincijoje to
kios apsaugos nėra. Čia vai
dintojai vaidina "išsimėtę" 
(kad butų drąsiau), čia vaidi
nimo žiūrinti publika ir gi 
"išsimetusi." Geriama prieš 
vaidinimą, antraktais ir po 
vaidinimo per šokius. Dažnai 
vaidinimas praeina su šiokiais 
tokiais rimtumo įspūdžiais, 
tai per šokius iš girtų elgesio 
įspūdžiai lieka kuoliudniausi. 

Vasarą Lietuvoje rengiama 
daug gegužinių. Dabar jų 
niekas nedraudžia, kaip kad 
pirm karo jos buvo sunkiai 
išgaunamos. Bet tuomet ge
gužinės buvo it tautinėmis 
šventėmis. Naujos pažintys, 
kalbos, dainos, konspiracijos 
palikdavo gilaus-gilaus įspū
džio ir pelno, kaip toliau dar
buotis. Juk dažniausia po ge
gužinių priedanga, tarp gra
žių krūmų, pušynėlių įvykda
vo politiniai susirinkimai. Lie
tuvos studentai ir moksleiviai 
tik tokiu būdu tegalėdavo sa
vo konferencijas laikyti. 

O dabar!! Dabar gegužines 
virto girtu pauHojimu. Išva
žiuojama ryte ar vidudieny, o 
gr|žtama sekamą rytą. Nuti
lo blaiva, rimta patriotinė įai-
na, o jos vietą užėmė girta, 
nerimta daina. Rimti, nuošir
dus, patriotingi pasikalbėji
mai, kalbos, žaidimai ir šokiai 
užleido vietą neestetiniam el
gesiui. 

Šventadieniu prekymečių ir 
turgų dienomis miestai ir mie
steliai pilni girtų. Kaimynas 
kaimynui iš viso vieko skelia 
ausin ir paskui abu, dažniau
sia kruvini, vedama šaltojon. 
Jaunimas po senovei skaidosi 
antausius ir pakaušius pasvai-

gai aprėžiama, kol galutinai, 
įstatymų keliu liks panaikin-

girto biznio valstybė gaunanti lu, j o g prohibieija įstatais ver-
nemaža pelno. Taip bent iš- čįama> y r a tai tik*' uSsifrooli-
rodo, bet netiesioginiu būdu ^ a n t Katalikų Bažnyčiosį sujungtomis spėkomis varyti lni N e l l i e Donovan. 
valstybė turi neapsakomų nuo nes*užgina v a r t o t i fermentuo- Blaivybes darbą pirmyn, kurį 
stolių. Alkoholio stove plau- M ^ Kataliku mokslas mo- " 
kia visuomenės dora, sveikata j ^ susiturėjimo, o ne uŽdrau-
if turtas. Visa tai paėmus d i m a y a r t o t i B v i a g a t o # 

Tame kongrese dalyvavo iš 

jau per 50 metų suvirs dirbo. 
P pamaldų visi susirinko į 

Kolumbo Vyčių svetaine. Ten krūvon, toli gražu neatstos tie- m . • •_ • ; J < , » . , , . , 
• . , . ^»„0 *i»^*L^ „v T a m e kongrese dalyvavo iš buvo surengtas pokilis, laike siogmis pelnas, gaunamas ak- . . . . , . » * 

čvžėmi ir tt įvairių universitetų studentai.,kurio buvo programėlis su kai
lį -v t v r W»4 IMMU J i e S**utilMli sudarS Ir "Tarp- bomis apie Blavybę. firma-

&W- , rinko į virš minėtą balnyčių į 

ta. 

IŠ 

"T. B." 

PASAULINIO BLAIVI
NINKŲ VEIKIMO. 

Rugsėjo mėnesyje praeitais iškilmingas pamaldas, po ku 
metais Waski»gtone įvyko rių tūoį Kolumbo Vyčių šve-
penkioliktas "Tarptautinis.Įtainčje prasidėjo posėdžiai. 

Viršininkai savo raportus iš
duodami pabriežė, kad Blaivy-

jau pradedama rimtai kovoti. 
Pakrojaus valsčiaus taryba 
šių metų rugpiučio 27 d. nu
tarė uždaryti visas įstaigas 
pardavinėjančias svaiginamus 
gėrimus. Eržvilkio valsčiaus 
taryba yra nutarusi šventadie
niais uždaryti visus traktie
rius. Suimtus girtus piliečius 
samdytais arkliais gabenti į 
namus, o kelionės išlaidas pri
valo padengti traktieriaus sa
vininkas, kuris nugirdė pilie
tį. Be to, traktierininkas bau
džiamas 1,000 auks., o nusigė
ręs pilietis 500 auks. Vilkavi
škio savivaldybės, ačių "Blai
vybės Draugijos pastangomis, 
taipat pradėjo griežtą kovą su 
girtybės įstaigomis. Tokių 
pastangų apsireiškia įvairiose 
vietose. 

"Blaivybės" Draugija šiais 
metais pradėjo uoliau kovoti 
prieš girtuoklystę. Daug in-
teligentinių pajėgų dar eina 
jai talkon. Daroma įtakos į 
Steigiamą Seimą ir valdžią 
del girtuoklystės aprėžimo ar
ba panaikinimo. 

Seimas girtuoklystę žada ap 
rėžti įstatymu. Valdžia kol 
kas į tai žiuri šalčiau, mat, iš 

timnkas Pranas Kinney; ižd. užgijo ir tankiai dar jos yra 
Pranas Dunn redaktorium p- didinamos. 

Toliaus kalbėjo apie Lietu-
Blaivus. vos kariuomenės organizavi

mą, apie didžiausius mūšius 
Chicaga turi daugiau kaip su vokiečiais, bolševikais ir 

586,000 telefonų nuolatos var- kraugeriais lenkais. Gerb. kai. 
tojamų. 

W0RCESTERJEČIAI 
NEMIEGA. 

——. 

Kongresai 
Praeitame rugpiudio mėne

syje Lausanąe Šveicarijoje į-
vyko šešioliktas priešalkoho-
linis kongresas. Iš pranešimų 
reikia džiaugtis. Atstovų daug 
susivažiavo iš įvairių šalių. 
Buvo ir Lietuvos atstovas, Dr. 
J. Eretas, Eltos direktorius ir 
Aukš. Kursų Kaune profes., 
kurs pažymėjo, kad Lietuva de 
da daug pastangų blaivybes 
srityje. 

Ten visų atstovų prieita prie 
išvadų, jog butų daug geriau 
ir sveikiau žmonijai, kad alko
holis butų visiškai prašalintas. 
Vokietijos atstovas karininkas 
pastebėjo, kad vartojimas 
alaus ir vyno yra kenksminga 
tautos progresai Kaip greit 
tą Vokietijos tautą pastebės 
tuojaus svaigalus prašalins. 
Nereikėsią ten armijos alkoho
lį naikinant, žmonės patys prie 
to prieisią. Netaip busią kaip 
Amerikoje. Čion nors prohibi-
cijaant rašto yra, bet pas 
žmones jos nėra, 

Koųgresas pastebėjo, rem
damasis Krikščionišku Moks-

Dovanų 
Laimėtojai 

priešalkoholinis kongresas". 
Ten irgi daug pažangos, {rage 
rinimo padaryta. Šiame kon£ bgs darbas su įvykimu prohi 
grese dalyvavo nuo mntsų Blai ^icijos dar toli nėra pabaigtas, 
vimnkų Susivienijimo i^t<^ d a f 4 ^ yra net daugiau gir-
vas gerb. kun. P. Saurusaitis, tybei priežasčių, Kagino dele-
kurs plačiai ta kongresą aprtf g ^ 8 U g r į ž l l s n a m o n s t e n g . 
*• jtig daugiau narių į organiaaci 

ijfc pritraukti. 
— 

51-a Metinė Pilntfų BlaMnin.1 Aniradieiiyj,, ryte akitaūn-
T „ .. ~ * ** gos gedulingos sv. Mišios buvo 
kų Konvencija, Damury,Qoim. „ „ Af 

^^/^jfe atlaikyti uz visus mirusius 
Rvjpjucio 28, 29 Ir 30 d. š > l a i ™ i a k T O - P a * « » ^ ™ 

w r, ., . . . . ., susirinko svetainėn užbaigti 
m. Connecticuro valstijos, pil nieji blaivininkai turėjo savo 
susivažiavimą. Prasidėjo pro
gramas sekmadienio vakare su 
iškilmingais Mišparais šv. Pet 
ro bažnyčioje. Jo Malonybe" 
Hartfordo Vyskupas Jonas J. 

posėdžius. Sekantiems metams 
valdyba išrinkta: pirm. kun. 
Jonas Ryan iš Danbury, Co-
nn.; 1-as vice pirm. p. Miko-
las Cronan, 2-as vice pirm. p. 

WORCES^TEB, Mass. — 
Gruodžio 4 d. buvo prakalbos, 
kurias surengė Tautos Fondo 
30 skyrius, kultūros vajaus 
reikale. Kalbėtojūmi buvo pa
kviestas g a r s u s kalbėtojas 
gerb. kun. P. Garmus. Vaka
ro vedėjumi buvo T. P*, pirm. 
gerb. kun. J. J. Jakaitis, kuris 
trumpai paaiškino kokiam tik
slui prakalbos yra rengiamos. 
Paskui sudainuota "Lietuva 
Tėvynė Mūsų". / 

Toliau perstato kalbėti gerb. 
kun. P. Garmų, kuris užėjęs 
ant estrados sveikina pukliką 
ir pareiškia, kad važiuojant iš 
Bostono į Worcesterį, matė di
delį liūdesį gamtoje, tai yra 
aplaužymą medelių, kurių dau 
guma be viršūnių stovi lig 
kad verkia del savo likimo. Sa
kė, šis liūdnas reginys mums 
primena: Lietuvą karo aud-

Florencija Fitzgerald, 3-s vice ros sunaikintą. Nors ji yra 
pirm. p. Kotryna Hayes; ras-1 ir laisva, bet žaizdos dar ne-

bėtojas tokia iškalbinga pra
kalba sukėlė nepaprasta upą 
publikoj; kad laike aukų rinki
mo ne doleriai, bet šimtinės 
matėsi. Štai mūsų didieji tė
vynainiai, kurie kiekvieną kar
tą, pasirodo su gausiomis au
komis: gerb. kun. J. J. Jakai
tis aukojo suvirs $500, Vladas 
Rimša $200. 

Viso tą vakarą surinkta su-
virš tūkstantis dolerių, tai tik 
pradžia. Worcesteriečiai ren
giasi užimti pirmą vietą. Be 
abejo, kad jie tą ir padarys, 
nors ir spaudžia #delė bedar
bė, bet susipratę katalikai ma
to, kad yra neatbūtinu reikalu 
remti Šias įstaigas. Tad ir 
aukų nesigaili. 

Antru atveju gerb. kalbėto
jas papasakojo atsitikimus, 
kurių pats buvo liudytoju. 
Worcesterio žmonės labai pa
mylėjo gerb. kun. P. Garmaus 
prakalbą. Dieve jam padėk 
ir toliau darbuotis del Lieta-
vos labo. 

Užbaigiant vakarą sudailino 
ta vėl Lietuvos himnas. 

Aguonėlė. 
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29 cash dovanos buvo duodamos tiems kurie 
geriausia parašys apie reikalingumą. 

GAZO 
del išdirbystės ir šapų. Čionais žemai yra 
surašyti laimėtojų vardai: 

1-ma Dovana, $100 — Gali geriau padaryti su Gazą. 
Tarase C. A. PATELLA, 1327 Elmdale Ave. Chicaaro 

2-ra Dovana $50 — Padaryk geriau su Gazų 
Paraše J. S. CLELAND, 7443 Langley Are., Chica*© ir WM. E. 
BETTS, 707 Grand Ave., Dayton Ohio (ktekvienam duota po $5«) 

3 čia Dovana $25 — Nėra geresnio Įrankio kaip 
guzas del Šilumos 

Paraše WM. STAHL, 2323 N. Keeter Ave. CMcaso 
4-ta Dovana $10-Gazo Industrija brangiausias {raukys 
Paraše RAGINE THOMPSON 804 Pullman Building, Chica^o. 

25 Dovanos po $2 buvo atiduotos sekantiems. 
MARK A. SELSOR 

1503 Marąuette Bld?. 
Chicago 

FRANK I* DVORAK. 
1841 S. Michigan Ave. 

Chtcago 
CHAS. McMURDY, 

c-o The Conover Moo-
ney So. Harria Trust 
Buldg., Co., Chicago. 

WM. BRUNNBR, 
4058 Wells Street 

Chicago. 
M. O'CONNBLI., 

403 So. Story Street 
Boone, Ia. 

M. E. GRAHAM. 
4230 Jackson Blvd. 

Chicago. 
MRS. K. LOWNT, 

804 N. Taybor Ave.. 
- Oak Park. 111. 

E. L. LUCA8. 
721 S. Cuyler Ave. 

Oak Park, 111. 

J. L.. ORAFF. 
1603 Belleplaine, 

Raven8wood. I1L. 
K. A. MURRAT. 

5640 Peorla Street 
Chicago. 

J. P. DEINHART, 
2114 Melroae Street 

Chicago. 
AONES V. WATSON. 

4424 La Crosae Ave.. 
Chicago. 

H. J. FIXMKR. 
207 City Kali 

CMCKRO. 
G. J. CALL.AGHAN. • 

6*6 TreftionJ St., 
Boston. Mass. 

MRS. C. NEWHfERGER 
3646 Doaglas Btv*. 

.Chtcasro. 
MARTIN R. SHEBTBR. 

1813 FoWler Street. 

ED. A N"BWHOTJSE. 

MRS. M. LBFLER. 
1835 8. 8-th Ave... 

Maywood. 111. 
LUCILLE M. MAAS, 

1548 N. Manafield Av. 
Chicafo. 

CARL GU8TAFSON. 
1510 Grand Avenae, 

Chicago. 
MRS. C. A. HOBFftR. 

502 So. Phie Ava , 
Freeport, 111. 

CHAS; B E U * . 
Btilldlng Dept. Peo-
ples Gas Light and 
Coke Co. Chfcago. 

R. D. BENNETT, 
Box 1379 

Columbus. O. 
H. B. L E 8 * A N , 

1803 Marquette Bldg. 
Chicago. 

H. JACKSON, 
LKunbard, IHinoi* 1954 So. I.oui8 Ava., 

ChicKgo. 
šios dovanos buvo duodamos po ilf^i svarstymų. Tiesė|iai 
kurie paskyrė dovanas buvo: 

Hon. F.tlward N. Hurley, Buvęs Chatrman U. S. SWfH»hi|r Board 
W. Frank McClure, Chairman Aclvertishig Counclį Chicago 

Associatioa o* Comraerec. 
VV. U. Gralfis, Former KtMtor, Gas Record 

Suvirs 6,000 raštelių tapo prisiųsta. Beabėjones kad tas ėmė daug 
laiko kad gsenai apsvarsčius. Teisėjiai pasielgę kaip teisingiausia 
buvo galima. Nors ir dauguma negavo dovanų bet šiuomi mes ao-
rjme padėkoti jiems* už jų gera. darbą. Taipat norime padėkoti 
teisėjams už jų darbą del pasekmingo įvykininio šio kentesto. 

The Peoples Gas k Coke Co. 
Induatrial Gas Department 

Michigan Avenue at Adams Street 

AiUKSINAl?? 
Nevienas kinio san galvą., kaip čia geriau butų siųsti pinigai į 

Lietuvą ir kaip pačiam važiuojant geriau jie nusivežti su savim — 
AR AUKSINAIS, AR DOLERIAIS. 

žinant, kad vokiečių markė pakils, getrai butų dabar prisipirkti 
daug markių, nes joe yra pigios. 

Bet žinant, kad markė da labjau kris žemyn, tai tuomet beabėjo 
butų geriau doleriais siųsti pinigai į Lietuvą ir pačiam važiuojant vež
tis dolerais, nes tai yra pinigai pastovus, jų vertė nemažės. 

KAIP GI ISTIKRŲJŲ BUS SU VOKIEČIŲ PINIGAIS? 

Turbūt nieks to nežino tikrai. Apie tai galima tiktai SPĖLIOTI. 

Todėl daugelis lietuvių dabar gabena pinigus į Lietuvą doleriais, 
d kiti vėl pasirenka dvejopą būdą: padalina savo pinigus į dvi dali 
ir vieną dalį persiunčia auksinais, o antrą dalį doleriais. 

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

PER " DRAUGĄ" GALIMA SIŲSTI PINIGAI KAIP NORINT — AUKSINAIS UL D O- v 
LERIAIS IR LIETUVOJE ŪKIO BANKAS IŠMOKA KAIP KAS NORI ARBA DOLE-
RAIS ARBA AUKSINAIS. 

dltAtmO JttNtGŲ MtfNtiMO SKYRIUJE GALMA TAIP-PAT NUSIPIRKTI DRAF^ 
f C D8L VOKIŠKŲ MARKIŲ TA TUOS DRAfrTUS IŠSIMAINYTI VAŽIUOJANT I LtĖ 
TUVĄ, BERLYNE ARBA KAUNE. 

}o 

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius 
2334 S. Oakley Ave., Chicago, III. 

Telefonas: Roosevelt 7791 
- » • • • • • m+.U ttm* » • • < » . • • • ' » ^ « » • r h i 
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DR. A. K. RUTKAUSKĄ! 
GYDYTOJAS tr 

4442 South V e M e n Are . 
Telefouaa Lafayette 41441 

Valandos: t - 11 rytais, 1-1 po 
>ietų Ir 7-8 vakarais . Nedėldie 

Įniala t iktai po plotu 1 Iki 5 •f 
• . 5 

*Off lee Tek Blvd. 7820 g 

Ito. H. L STRIKOL'IS-
Lietuvis 

e» GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 
P e r k ė l ė savo ofisą. į 

4*01 SOUTH A S H L A N D A V E . 
A L . : 10:30 iki 12; 3:30 iki 5 Ir 
6:30 iki 8:30 Ned. 19:30 iki 12. 

N u o . : 2914 W. 4 3 St. 
Tel . Lafayet te 263 

Dr. C. Z. VezeBis 
L I E T U V I S DENTISTAS 

4711 SO. A S H L A N D A V B N U E 
A R T I 47-tos Gatvės. 

Va iancos : n u o 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis n u o 4 iki 9 vakar< 

N 

Cfi. G. M. GLASER 
Praktikuoja 80 metai 

Ofisas 8149 So. Morgan St. 
Kertė 82nd St., Chicago, HL 

SPECIJAULSTAS 
Moteriško, Vyrišku ir chroniško 

/ l igų 
OFISO VALANDOS: N u o 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vak. 
Nedėl iomis nuo 10 iki 2 po pietų. 

Te le fonas Tardą 887 L 
PARAPIJA. — PRAKAL 

BOS. — APYLINKt. 

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

4831 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 994 

OFISO VAI*: 
8 tki 19 v. ryto. 1 iki S Ir 7 iki 
9 T . 
rel . Nakt imis ir nedėl ioj po pietų 

Oakland 1294 
' • ' • ' • ' • ' • • 

mtm 
( P r i e WesterO A v e n u e ) 

N u o 2 iki 7 vakare. 
SIS 

Dr. L E. M A K A R A S 
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas 
Ofisas 10900 8. Mlchigan A ve. 
VaL 10—13 ryte; 2 — I po pietų, 

8:80—8:80 vai . vakaro. 
Residenclja: 10538 Perry A ve. 

Tel. P u l l m a n 342 ir Pull. 349 

(UlilIlIlIlHIIIIIIIIItlIlIlIlJIIIIIIIIIIIIIIUlU 
Telefonas V o a Raren M * 

a 1189 Independenc* Mrrit 

OR. A. A. ROTH, 

Telefonas Boulevard 9199 « 
O 
c 
e 
o į 
c 
o 
* 

DR. G. KASPUTIS 
D E N T I S T A S 

8331 So. Hals ted St. 
'Valandos: 9—12 A.M. 

1—5 j 7—8 P. M. 

— . 

OR. S, NAIKELIS 
LDETUVIS 

GYDYTOJAS ir C H I R U R G A S 
Ofisas ir vyven lmo vieta: 
S252 South Halsted Street 

Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
Z—4 po p ie tų: nuo 7—9 vak. 

Nedė l iomis nuo 10—z 
Tele fonas Yards 2544 

j DR. CHARLES SEGAL J 
• P e r k ė l ė savo ofisą p o n u m e r i u i 
1 4 7 9 8 SO. A S H L A N D A V E N U E J 

• SPECIJALISTAS J 
D U o v u , Moterų ir Vyru U g ų 

• V a i . : ryte n u o 1 9 — 1 2 ; nuo 2 — 5 j 
• p o p ie tų; nuo 7—8:89 vakare. | 
gNedėMomis; 10 iki 1. 

' Te le fonas DreSel 2 8 8 0 a 

DR. M. STAPUU0NIS 
NAPRAPATH 

GYDAU BE GYDUOLIŲ Ht BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
8847 E m e r a l d Avenue 

Iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Tele fonas Boulevard 9397 

781 W. 18-th Gatvė 
N u o 7 lkl 8 vasare . 

Kui»<4 Gydytojas rl 
tipectjallstas Moterišku, Vyriška 

Valkų ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 l y t o I — 8 f» 

pieta, 7—8 vak. NedėUomls 1 0 — 1 1 9 
o f i s a s 8854 So. Halsted St* C t d e a r 

Telefonas Drover 9899 
.įMOHtiHiiftMtfHiiimiHimiiif mintimi 

DR. R. G. CUPLER 
CHIRURGAS 

Kamp. Oakley Ave. ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 5 PQ 

pietų kasdien, Panedėl i j ir Ketver 
ge vakarais. 

Ofiso Tel . : Ganai 171S—241 
Rcs . Tel . : Midway 5512 

1 'i n1 r — 
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V. W. RUTKAUSKAS 8 

ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

29 8<rath L* 8alle Starte* 
' Kambaris 324 

Telefonas Central 6399 

Forest City, Pa. — Miestas 
nedidelis, aukščiausioje Penn-
sylvanijos apygardoj. Lietuvių 
kolonija turi 350 šeimų. Pris-
kaitoma seniausioms lietuvių 
kolonijoms. Gerb. kun. Kuras 
įsteigė čia parapiją ir ją labai 
pavyzdingai išauklėjo. Tai 
žymu ir šiandien. 

Žmonės visi praktikuojanti 
katalikai, malonaus ir švel
naus budo, daugiausiai iš Vil
nijos, Kėdainių,'Josvainių pa-
rap. 

Bažnyčia degė 2 syk. Pasku-. 
tinį syk sudegė klebonaujant 
kun. A. Janusui. Jisai su para-
pijonais pastatė naują, labai 
gražia bažnyčią ir svetainę. 

Jau keturi metai &a klebo
nu yra visų mylittias ir ger
biamas kun. A. Ežerelris. Jisai 
įtaisė gražius aFNArus, var
gonus ir išmokėjo apie 10,-
000 dol. parap. skalos. $m 
valdo ir slovakų bažnyčią. 
Vieta labai graži. 

Gruodžio 8 d. bažnyčios sve
tainėje įvyko prakalbos. Žmo
nių buvo vidutiniai. Į Šv. 
Kazimiero Dr^ją įsirašė 38 
nariai. Vaclavas Kavaliauskas 
įsirašė amžinuoju nartu i r j -
mokėjo 35 dol. Labai ačiū. Su
sitvėrė Šv. Kaz. Dr-įos sky
rius iš sekančių asmenų: kl. 
kun. A. Ežerskis pirm., vice-
pinn. Vaclavas Kavaliauskas, 
rasfiniiT^h'. S ' l t ak i&kas ; 

PlymoutlTe įsirašė S meti
niai nariai. Pasižadėjo Čia 

knygų. 
Taigi malonu man yra vi-

daugiaus narių \ IŠv. rtaz. Dr. suomenei pranešti, "kad niusnj 
įsirašyti- Aclu. 

Kun. P. Kasciukas. 

*EAŽU. — LIETUVIŲ MA-

' Mishawaka, Ind. — Ne<ii-
4etis miestelis, turįs apie 17,-
000 gyventojų. 

kuopa jau šį metą turi 63 na
rius ir dar vis naujų prisira
šo kiekvieną mėnesį. Taigi, 
kurie dar nOri prisirašyti tai 
lai ateina į mūsų susirinki
mą. Susirinkimai įvyksta pir
mą sekmadienį kiekvieno fnė-
nesio pobažnytinėjė svetainė
je tuojaus po mišparų. Taigi 

Apylinkė yra graži. Per tfJ'flMiitttrafatt gera proga, o 
durį miesto bėga St. Joe upė, 
Viename šone miesto "yra miš
keliai, ūkiai, kitame Šone me
džiais ir žole apaugę kalneliai, 
ūkiai. Miestas yra švarus. Ša-
lygatviai nusodinti medžiais, 
žole apie namus. 

Dirbtuvių yra nemažai. Y-
•patingai didelė yra guminių 
Ibatų ir čebatelių dirbtuvė. Ki
tos yra įvairių .rųšių diro'tu-

l Vaksvrala, 812 W. S3rd g t j 
Telefonas: Yards 4681 | 

I I 

ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZEAVSKI, J R . ) 

ADVOKATAS 
Veda bilas visuose te i smuose 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn S t , Roo*n 1040 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 3251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 553. 

Dr. M. Stupni 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, FXLIHOD3 
Tele fonas Yards 5033 

Valandos: — 8 iki 11 « ryto: 
S po pietų lkl 8 rak. Nedėli* 
ods a n o I iki 8 Tai. raki 

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

Tel. Ganai 3118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare . 1 

ayvemmas:- asu w. «3rd str. j Telefonas Canal 5395 
T e l Prospect I 4 I I . 

J. P. WA1TCHES 
Lawycr 

LIETDVIS ADVOKATAS 
Dlen.: R. 511-187 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 6006 
Vakarais: 10788 S. Wabash Ave. 
Rosc land Tel. P u l l m a n 8377 : 
r - s • . ! » » » » - » » » » » • » » • • • • • • • • • g 

Tel. Randolph 2898 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

18 South La SaUe Street 
Roora 1303 

piety iVa landos: 8 ryto iki 5 po p 
Namų Tel. Hyde Park 8395 

»K 

T Tel . Canal 857, Vak. Ganai 2118 

I R . P. Z. ZALATORiS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Ohimrgas 
18J1 South Hals ted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 i k i ! 
po p ie tų; I iki 9 vakare 

JOHN 6, MEZLAtSKiS 
Generalis Kontraktorius, staty
tojas ir Benų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Plaee. 
BjM> * — » » » » • > » » » • » . — -

skyr. iiai*ės: M. Balčimliutė, 
P. Šlikiutė, ižd. klebonas. 

Cerb. klebonas supažindino 
su farmerių gyveniniu. Cia y-
ra nemažai lietuvių ūkininkų; 
jie gyvena pasiturinčiai. 

Liet. K. Universitetui O. 
Šliktienė davė 5 dol. 

Paviešėjęs kelias dienas Fo
rest City, automobiliu apie 
50 mylių, su kun. Ežerskiu lei
domės mainų kalnais į Wana-
mie, Pa. Apylinkės labai įvai
rios. Kalnai išrausti. Anglių 
bei iš kasyklų išvežtų nuo
trupų supilti kalnai mėlynuo
ja. Visur čia didelis judėji
mas, anglių produkcijoje. 

Gerb. kl. kun. A. Ežerskiui 
už didelį prielankumą ir tei
kimą malonios kelionės Šv. 
Kazimiero Draugijos vardu 
reiškiu aukštos' pagarbos ir 
dėkingumo žodžius. 

Kun. P. Xasčiukas, 
Šv. Kaa Dr-jos Generalis 
Įgaliotinis Amerikoje. 

gausite "gerų knygų. 
V. Blavackas, rast. 

vės. 
Didžiumoj čion gyvena vo 

kiečiai. Jie turi net dvi R. Ka-( 

-talikiškas bažnyčias. Juos 
skaičiumi paseka belgai (fle-
miški). Jie ir R Kat. bažnyčią 
turi. Įvairių kitų tautų po ke
lias, keliolika šeimynų yra.. 

Tarp lenkų yra ir lietuvių 
įsimaišę. Viena šeimyna prisi
pažįsta esą lietuviais, kiti tai 
»psivedę su lenkėmis. Pavie
nių lietuvių yra tik keletą ir 
tų dauguma sulenkėję. Vienas 
lietuvys yra su belge — pran
cūze vedęs. 
Nors čionai yr«gražu gyven

ti^ "fiet* lalsiskyT^rri 'nuo di-
desnios lietuvių kolonijos, nuo 
lietuvių draugijinio gyveninio, 
liudesis apima. 

— • — r ^ -

— 

st. 

Telefonas P u l l m a n 850 

Dr. P. P. ZALLYS 
LdtKTUVIS DCJNTSTAS 

10801 South Michisatt A v e n u e 
ROS£LANT>, ILIi. 

9 ryto Iki 9 vakare 
P U L L M A N 1*2 i r »180 

^Telefonas Boulevard 4198 

A. Masrfskisi 
Graboritas 

Patarnauju l a i - $ 
dotuvese, v « 8 - * 
tuvese, k r i k * - * 
tynos© ir k t t u o - į 
•e reikaluose 
Kainos prieina
mos. 

307 Auburn Ave. Chicago.j 

PAIEŠKOJIMAS. 
Dar yra proga kelioms ypa-

toms prisidėti pinigiškai prie 
mūsų naujo patento išdirbinė-
jimo. Taigi kurie norite kad 
jūsų ateitis butu naudinga tai 
prisidėkite pinigais ir darbu 
kol dar yra laiko nes ta proga 
į trumpa laiko užsibaigs. 

Atsišaukite ypatiškai arba 
laiškų į mūšų tik ką tveriama 
dirbtuvė ir persitikrinkite sa
vo akimi ir protu. 

Bute atdara kiekviena die
na ir nedėlia po pietų. 

Fountain Paint Brasu Co. 
Mffc. 06. 

1623 Blue Island Ave. 
Chicago, Illinois. 

SPAUDOS PLATINI 
MO DARBAS SMARKĖJA. 

W©rceoter, Mass. — Spau
dos draugijos įk)k šv. !Povylo 
globa vietinė kuopa laikė sa
vo metinį susirinkimą 4 d. 
gruodžio. Iš Visų raportų pasi
rodė, kad kuopa puikiai gy
vuoja. Taigi rinitai apvarsclus 
visus dalykus rinko valdybą 
1922 metams. Tapo išrinkti se-
kanti asmenys: ,Dvas. vad. — 
gerb. kun. J. J. Jakaitis, pirm. 
— J. Vaitkus, vice-pirm. — 
J. Tatuiis, fin. rast. — K. Sen
kus, nut. rast. — V. Blavac
kas, ižd. — O. Čirvinskaitė, 
ižd. globėja — M. Aliukienė, 
tvarkdarys — P. Kandrotas. 

l'aigi linkėtina minėtai val
dybai laimingo pasisekimo dar 
buotis. Dar čia turiu pažymė
l i , kad mūsų knapa pffsidvi-
gubino narių skaičiumi iš to* 
priežasties, kacl mūsų centro 
valdyba pasirūpino išleisti la-
"bai naudingas ir moksliškas 
knygas. Taigi kiekvienas lie
tuvis mylintis katalikišką li
teratūrą noriai rašosi prie mū
sų draugijos, nes visi gerai' 
žino, kad už vieną dolerį kiek
vienas gauna dviejų dolerių 
vertės taip labai naudingą 
r " , •• 

Bartninkai. Vilkaviškio apsk. 

Šis Lietuvos kampelis maža 
kam žinomas, lietai kacfa ga
lima užtikti žinutę iŠ jo net ir 
Lietuvos laikraščiuose. rCasžin 
ko nerašysiu apie jį, tik noria 
skaitytojui nupasakoti vieną 
čia įvykusį atsitikimą. 

Liepos 25 diena, rodos, at
vyko iš * Vilkaviškio Apskri
ties didis valdininkas—į Bart
ninkų valsčiaus raštinę. Drau
ge su juo yra tos pat apskri
ties tarybos narys. Reikalas y-
ra jiems nuvažiuoti 5 verstus 
į šalį valstybinių, o gal ir net 
privatiniu reikalu. Reikalinga 
stuika. Žinoma, kad greičiaus 
gavus arklius, ir kad gražiau 
pasivažinėjus, — įsakoma kle
bonui tuojaus atvažiuoti į stui 
ką. Ką padarysi? —» Klebonas 
liepia savo vyrukui pakinkyti 
arklius; pats vienas sėda į ve
žimą, norėdamas atlikti stui-
ką,kaip įsakyta, ir privažiuo
ja prie valsčiaus raštinės du 
rų. Persėda ant pryšakinėf 
pasotės, ir laukia "ponų." 
*'Ponai'J — laukia kada kle 
bonas atvyks į raštinę pra
nešti, kad atvažiavęs. Klebo
nas neina. Išėjusiani raštinės 
sargui stfko, kad praneštų, jog 
''furmonas laukia, ar tuojau? 
ponai valiuos?" — Ponai mo
ką {sakinėti, pasinaudoti įsa 
kymo vaisiumi nedrysta. Nes. 
kas matė, kad rimtas kleboną.4' 
važnyčiotų, " ponams — val
dininkams' ' ar tik ne pas pa
neles \ vaišes važiuojant. Kle
boną nuo stuikos paliuosavo, 
liepę važiuot namo. — Para
pijiečiai turėdami vieną kun. 
ir Jį brangindami, šiuo į vyki u 
susirūpino; valsčius "subruzdo, 
taip jog kaip kas ir vietos ne
teko. — Žinoma nesulauks ki
tą kartą kleboną atvažiuojant 
į stuikę, neis kartą paniekin
tas, su kuriuo " ponai-valdi-
ninkai" nesiteikė važiuoti, ki
tą kartą ir įsakomas vargu te
važiuos. 

Girdėjęs. 

LAIMINGA, LINKSMA, NESUSIRUPINUSI MOTERIS 
Yra Visuomet sveika. Suvargus, nedagalinti mote

ris nesijuokia. Tokioms gyvenimas yra našta, ir kuomet 
jos metais yra jaunos* ir turėtų būti malonios ir gerame 
upe, tai kentėjimai daro jąs pasenusoimis ir panurusio-
mis. Mažos ligos, kurios graužia moteris palieka žymes 
ant jų veido ir figūros, ir kiekvienos sužiedotinės, mo
teries ar motinos yra priedermė jaustis ir išrodyti kuoge-
riausia. Nuo seniai moterys patyrė, kad garsusis Laxvi-
bur Compound yra gera pagelba įvairiose ligose, nes 
taiso ir pergali jų lyties silpnumus — nereikia pavojin
gų operacijų. 

Jei jus kenčiate nuo mėnesinių ne ^avo laiku, nuo 
nereguleriškumų, silpnumų, alpii-nų, perio&mų kentėji
mų, netvarkaus apetito, išblyškumo, inkstų skaudėjimo, 
šiuręfulių, kojų ir rankų šaltumo, išpūtimų, karščiavimo, 
apkvaitimų, širdies drebėjimų, nerviškumo, chroniško 
galvos skaudėjimo, nemigio, neramumo, abelno kentėji
mo, spazmų, širdies jaiušimo, slinjvimų, skaudėjimų nu
garkaulio ir tarp pečių, gazų pilvį, žiaugčejimų, nevirš-
kinimo, nuo sūnaus ėjo šlapumo su^karščiu arba diegi
mu, susierzinimų šlapinimosi ofganų, slogučio, niežėji
mo, desperacijos, histerijos, lenkorreos, nerviško trau
kimo, sustirimų, pilvinių gazų,' vidurių išpūtimų, pas-
tirimųy skaudėjimų klubuose, netekimo atminties, tru
kumo energijos, kojų skausmų, nupuolimo ysčiaus, 
nerviško nusiminimo, melancliolios, "vėmymų nėščioms 
esant, dusi urnų, skaudžių ir nereguleriškų mėnesinių ir 
abelnų negalių, įsigyk tų vaistų, tą jūsų lyčiai dovaną ir 
jus laiminsite t$ dieną, kurioje pastebėsite šį apgarsini
mą. 

Trijuose kritiškuose perioduose moteries gyvenimo, t. 
yra, perėjimuose iš mergystės į moterystę, laike nėštumo 
ir "gyvenimo mainymo" Laxvibur Comp. moteriškiems 
negeYamams yra brangenybė. 

Pilnus Laxvibur gydymas kainuoja dešimts dolerių 
keturiasdešimta centų, pusė — šešis dolerius i r septy-
niasdešimts penki centai. Laxvibur parduodamas tik La-
meco Laboratorijoje, Forbes netoli Moultrie, Pittsburgh, 
Pa. Laxvibur bus pasiųstas tuojaus kaip tik bus gautas 
MoneyOrder, cash ar banko draftas. 

—— 

Neužsimirškime Naujiems ^^^^,®/^9^^^nis^^is^.'^^^Ę^,^,'m 
% „ ^ . _ _̂ _ w. j I VALENTINE IrRKSMAKING Metams pasiųsti gražią dova
nėle savo draugams ir gįmi. 
nėms Lietuvoje, išrašydami 
jiems "l)raugą. ti 

COlvUEGBS 
2407 W. Madison, 1860 N. WeU> 

6205 S. Halsted Streets 
187 Mokyklos Suv. Vaistijoee. 

Moko Siuvimo, Patterny kir
pimo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodama dykai 
Diplomai. Mokslas lengvais at-
mokėjimais. Klesos dienomis ir! 
vakarais. Reikalaukit knygelės 
Tel. Seeley 1648 

SARA PATEK. pirm. 

UTHUANIA 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta . Geras maistas, ir užtektinai. Di
dele pasivaikščiojimui vieta. Vinį pa
ranku mat, moderniško alivo. Dabar 
ka inos žemesnės 

V R E D S T A R L I N E 
Išplaukia kas savaite 

IŠPARDAVIMAS 
Puse — Prekės 

Vyrų tr jaunų vaikynų Siutai ir O-
verkotai $20 — $25 ir $30. r>artrax 
po $10. $12.50 ir $15. Kiti siutai Ir 
overkotai iki T*5. Mes turime pilna 
stocka vyrų, jaunų vaikinų ir vaikų 
feiutų, O' Kotų, Mackinaws, Rain-

Pier §8-6f North River, New Tora coats rl kelnių kurias parduodame už 
N ę w Yorko į Hamburg f puse buvusios kainos Turime kuferių 

Flnland Gruod. 31 , Samland Sausio 14 ir volizų. Gausi už pilnos verčioa. At-
(Tik 3-čia klesa) Įdarą Kasdiena iki 9 vakare. N e d e -

Zee land) Gruodžio 24 , I i o m l s i k i 6
4

V ^ B ' . - . -
Manctmria ^ Gruodžio M ] J*1*}?* *°L 

TApland Sausio 7 j g . I S r O R D O K 

*?*"? - J į ^ l 9 ! 1415 S. Halsted Street 
V AMERICAN I m t 
Mongolia Sausio *2 t — ' - • • 
Minnekahda Sausio 26 

Tiktai tiesiai J Pil iau 
INTERNATIONAL MERCHANTILJ6-

M A R I N E CO.." 
11$ laivu — 1,150,000 tonų. 

Chicago: F . C. Brown, West Pas* 
Ageut, 14 North Dearborn St., 

, 25,000,000 žmonių badauja 
Rusijoje, iš tų 10,000,000 yra. 
vaikai. 

• — 

PUUNKITE "DRAUGĄ" 

T Y l T * l l 4 " l 117/3iVėliavų, Kukardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant-
i y U f J l / U Y t ^ s p a u a Ų i r kitekiy DrsMgystdms retkalingy Idatyky. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą. 

FAB»HNAS W MICKIFVIC?. Ved, 

(ji r » uuntin 
laivakortes, pašportai ir f t. 

NOTAI;i .H s \ s 
i ; • * ' a s k o l o * 

i i i s i i r i n a i ir i . t . 
809 W 35th St , arti S. Halsted St. 

tar. Ke' .r Sub iki ^ rakan 
Ned . ii 

a= 
PARSIDUODA "Pool-room" su 7 

'Stalais ir barber shap su trims kė
dėmis v i skas yra nauja geram pa
dė j ime geroj vietoj tarp lietuvių ir 
rusu apjyventoj kolonijoj geros biz
nis priežastis pardavimą savininkas 
išvažuoja -Europon parsiduoda pigiai. 

1211—1217 Weetminster Ave. 
Detroit, MJ«bu 

i-sssss 

SKATTYKITE IR PUTOl-
KJTE "1*AUGA" 

ATSIDARĖ NAUJAS 
GARADŽIUS. 

Taisome automobil ius viacklo sty-
l laus . Turime visų automobiliui reika 
lingu dalių, ypačiai "Fordo" karams. 

Samdome automobilius, pagrabams, 
vestuvėms, krikštynėms ir ki t iems rel 
kalama. Kreipkitės: 

Charles Garage & Repair Shop 
2039 W. 22-nd Str. 
Telefonas Ganai 0223 

Naktins Tel. Yards 6647 

11 „ i , 

IŠPARDAVIMAS. 
Iš priežasties vattavimo Lietuvon 

parduodu rakandus, kam reikalinga 
galite ateiti į namus po numerių: 

162 — 10-th Street 
North Chicago, BĮ. 

Ant pardavimo arba mainymo ant 
propėrtes žemė su budinkais, 12 de-
sincinu didelis sodas arti vandenio 
ir vieškelio. K a i m a s BagušiSkių, Šid-
lavos valsčiaus, Lidavenų pašto. Ra
seinių apskr. Lietuvoj. Atsišaukite paa* 
savininką: 

S. F . SHIMKUS 
S086 East »2-nd Street 

S-rd Floor Union Bank Bldg 
Telefonas So. Chicago 7679 

i 

i 

\ 
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FUNKHOUSE LAIMĖJO 
KOVA. 

Xuo 1913 iki 1918 metų Chi-
cagos policijos departamente 
buvo "viešosios moralybės" 

PAKVAIŠĖLIS NUŽUDĖ 
ŽMONA. 

Mašinistas Peter J . Srnith, 
38 m., 871 E. 63\ gat., namie 
nužudė savo žmoną, paskui pa-

skyrius. To skyriaus virsi- tsai pašaukė policiją. Kuomet 

m 

ninku buvo M. L. Funkhouser. 
Tai buvo cenzorius vkrutamųjų 
paveikslų 'teatrams ir kito 
kiems dalykams. 

1918 m. policijoje įvyko vi
sokios atmainos. Politiniai 
priešai bendrai su teatrų sa
vininkais pakilo prieš cenzo
rių. Imta ieškoti priežasčių, 
kad cenzorių visai pašalinti iš 
tarnvbos. 

Surasta. ^Tuometinis polici
jos viršininkas Aleock pirmiau 
sia suspendavo Funkhouserį. 
Paskui civilės tarnybos komi
sija jį pašalino iš užimamos 
vietos. 

1920 metais atmainytos po
licijos departamento taisyklės. 
Cenzoriaus vieta visai panai
k ina . Nėra tokios vietos 
šiandie. ^ 

Pašalintas iš tarnvbos cen-
zorius tuojaus kreipėsi teis
man. Byla perėjo per visas 
teismo instancijas ir pagaliau 
atsidūrė augščiausiami valsti
jos teisman. 

Šis teismas vakar paskelbė, 
kad Funkhouser be svarbios 
priežasties pašalintas ir todėl 
jis turi atgauti savo vietą. 

Pasirodo, kad Funkhouser 
atgaus ne vien cenzoriaus vie
tą, bet ir praėjusių keletos me 
tų jam prigulinčią nuo miesto 
algą, po 5,000 dolerių per me
tus. v 

Tai kokios Chicagos politi
kierių darbų pasekmės. 

policija atvyko, jis reikalavo 
save nušauti už savo darbą. 

Detektivai vakar užpuolė 
namus, 2217 Elnrvvbod ave., ir 
tenai suėmė nesenai pabėgusį 
iš Joliet kalėjimo kalinį Ja-
'mes Thorps. 

DARO GERUS PINIGUS. 

Gatvekarių kompanija Chi-
eagoje paskelbė, kad lapkričio 
mėnesiu ji turėjo arti 5 milio-
nus dolerių pajamų, imant po 
8c. už važinėjimą. 

Iš to kompanijai lieka pel
no suvirs vienas milionas dol. 

I r kompanija spardosi prieš 
grąžinimą 5c. Kaipgi kitaip. 
Juk turi pinigų, kuriais nusam 
do parinktiniausiūs advokatus 
ir tie tamposi teismuose. 

MIESTUI PRITRUKO 
PINIGŲ. 

Šią savaitę Chicagos valdy
ba apmoka už gruodį visus 
miesto tarnautojus ir darbi
ninkus. Vakar iš iždo ištrauk
ti paskutiniai pinigai, kad tuo 
tarpu daugeliui policmonų, 
gaisrininkų ir kitų nebuvo už
mokėta. 

Todėl miestui 500,000 dol. 
laikinai paskolino apskrities 
iždininkas. Dabar tad visi 
gaus algas. 

SUIMTAS PABĖGĘS Iš 
KALĖJIMO. 

PRIEDAI Ift BONUS. 

Metropolitan State Banko 
direktorių susirinkime, kuris 
įvyko gruodžio 16 d. š. m., 
tapo nutarta, be kitų svarbių 
dalykų, kad už šiuos metus 
mokės reguliarišką 6-tą nuo
šimtį dividento ir priedo 2% 
ant kiekvienos akcijos bankos 
knygose užregistruotos prieš 
gruodžio 22 d. š. m. Sie divi
dendai bus mokami pabaigoje 
Šių metų, t. y. gruodžio 31 d. 

Taipgi nutarė banko dar
bininkams mokėti 10% nuo 
meto uždarbio, kaipo "bo-

• m • i » • • • • 

mokėti, ne s stotis nori pa-
Ijaigti darbą iki Naujų Metų 
ir sugrąžinti visas knygas L. 
Finan. Misijai. 

Taigi gerbiamieji, kurie tu
rite paėmę L. L. P. boną ant 
išmokėjimo skubėkite užbaigti 
mokėti prieš Naujus metus. 

L. L. Paskolos stotis. 

nus. tf 

WEST SIDE. 

Pranelis. 

Iš DIEVO APVEIZDOS PAR. 

Betlėjaus katelė. 

Naujų metų laukiant. 

Moterų Są-gos 3 kuopa ren 
gia savybės vakarėlį, Naujų 

PRANEŠIMAI. 

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
Vyriausioji -Valdyba*-

1921 m. Lapkričio 19 d. 
No. 1224 

Kaunas, Laisvės alėja No. 7. 
P. J. DIMŠAI. 

PrisiunČiarit Tamstai kartu su 
Siuomi kvitą H i XI. 21. m. No. 
2450 ant sumos 3370 auks. ku
rią paskyrėmė, sulig Tamstos nu
rodymo, našlaičių sušelpimui, šir
dingiausią ačin tariame aukavu-

' šiems 

f Mūsų parapijos mokiniai ti
krai nori pradžiuginti savo tė
velius ir pažįstamus. Jau ke
lį mėnesiai kaip jie rengiasi 
antrą Kalėdų dieną suvaidinti 
dramą "Betlėjaus kūtelę. ' ' 
Vakar buvo to veikalo gene-
ralė repeticija; įėjimas išimti
nai mokvklos vaikams. Tik-

f 
rai nedaro mums gėdos jau
ni artistai. Scenos labai tur
tingai papuoštos, vaidinimas 
įvairinamas gražiomis Kalėdų 
giesmėmis. Tikrai atvykęs čia 
jauti visą grožę ir galybę Ka
lėdų švenčių. Su pasiilginuu 
laukiame senesnieji antros Ka 
ledų dienos, kad pasidžiaugus 
mūsų vaikučių mums daroma 
pramoga. 

Pasiilgęs. 

ATSILIEPIMAS Į CHICA 
GOS LIETUVIUS-VES. 

Trečiame iš eilės Chicagos 
Lietuvių Centralinių Organi
zacijų posėdyje tapo galuti
nai sutarta bendrai rengti 
milžinišką visų Chicagos Lie
tuvių Masinį Susirinkimą pa
ninė ji muL keturių metų Lie
tuvos nepriklausomybės su
kaktu vių ir išnešti protestą 
prieš Lenkų kruvinus pasiel
gimus Vilniaus srityje ir t. t. 

Susirinkimas jvyks ketver-
go vakare, vasario 16 d., 1922 
m. milžiniškame "Ashland 
Boulevard Auditoriume" (tu
rintį 12,000 sėdynių), Ash
land Boulevar4 ir Van Buren 
Street. 

Prašome viršminėta diena 
atskirai kolonijoms nedaryti 
susirinkimų. 

Varde Chicagos Lietuvių 
Centr. Organizacijų. 

Spaudos Komisija. 

Del infrmacijų kreipkitės 
pas. 

J . A. Mickeliuną, 
3140 S. Wallace St., 

ChicagO; Illinois. 
Telefonas Yards 2652. 

NUBARĖ PRISIEKUSIUS Lietuviški kratomi paveikslai. 
TEISĖJUS. Genavaitės gyrenimas. 

'f _ Nauji krutomi paveikslai iš 
Teisėjo McKinley teismo Lietuvos, Rygos ir Sovietų 

rūmuose buvo teisiamas žmog- Rusijos. Gudrus kvailys, 2-jų 
žudis Szczygiel, kurs nužudė aktų komedija, Lietuvių paro-

IŠ NORTH SIDES 
— i . 

Šįmet Šv. Mykolo mokyklos 
mokiniai parodys savo džiaug
smą sulaukę 6v. Kalėdų. Jfe 
par. svet. gruodžio £5 d* 7:30 
v. v. rengia ypatingą vakarą. 
Jeigu galima įspėti iš jų uo
laus rengimosi, tai drąsiai 
galima sakyti, kad vakaras 
visapusiai pavyks. 

Orp. 

CICERO. ILL. 

Pranui Vaidotui, Stasiui Pociui, 
Juzefai Lukaševičienei, Tadui Ja-
nušiui, Lustigui, C. Widmanui, 

H M , laukiant gruodžio 31 ^ 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ; 
vakare, Dievo Apveizdos pa-
rap. svetainėje. 

Sąjungiečių surengti vaka
rėliai pereitaisiais metais vi
sus atsilankiusius patenkinda
vo su skanioms vakarienėms 
ir gražiais programais; bet šį 
metą baigiant • ketina su
rengti nepaprastą vaka
rienę ir programą. Tąj gali
mas daiktas j Kadangi šąjun-
gietės turi įsisteigusios vaka
rinius valgių gaminimo kur
sus ir juos skaitlingai tai gal 
ir parodys ką išmoko. 

Tas. 

Alek. Maselskiui, P. Dambraus
kui, Juoz. Mažeikai, Kaz. Beina-
rauskui, Kaz. Varkaliui, Elenai 
Warkalaitytei, Simonui Kaukirui, 
Daneliui Slėniui, Mikalojui Ba-
lenckiui, Peliksui Ardžijauakui, 
Reeks'ui, A. B. Junevičiui, J. P. 
Budrek'ui, Majer Braos, G. Bur
bai, Juozui Žilvičiui, Izidoriui 
Petrauskui. 
Visos šitos pavardės bus paskelb

tos laikraštyje * sietuva". 
Mums brangu_yj*a žinoti> kad 

mūsų tolimi broliai neužmiršta 
savuosius. 

Reikšdamas pagarbą 
• Ė. Šliupas 

JA R. K. Dr-jos Pirmininkas 
Reikalų Vedėjas 

(Pavarde neįskaitoma) 
Raštvedė 

(Pavardė neįskaitoma) 

GIEDRININKŲ CHICAGOS 
APSKRIČIO metihis susirinkimas 
bus gruodžio 26-tą dieną, trečią 
valandą p. p., EĮievo Apveizdos 
parapijos svetainėje. 
. Visi Giedrimnjgai — studentai 
ir alumnai — ff^ kviečiami atsi
lankyti. Šiame susirinkime bus iš
rinkta valdyba ateinantiems me
tams, p 

-.u 
"N 

Valdyba. 

y 
— 

L. L. Pask. stot. darbuotė. 

i». L. ^Paskolos stoties susi
rinkimas įvyko gruodžio 15 d. 
Sv. Antano par. mokyklos 
kambary. Perskaityta laiškas 
iš L. Finan. Misijos. 

Nutarė surengti viešą va
karą del užbaigimo L. L. P. 
bonų pardavinėjimo. Taigi ku
rie norėsite įsigyti L. L. P. 
bonų, galėsite tame vakare 
gauti. Tai bus paskutinė pro
gą. Tą darbą atlikti išrinko į 
komisiją: St. TamoSaitį, S. 
Stankevičią i r B. Posanką. 

Taipgi nutarė atsikreipti į 
tuos žmones kurie turi paė
mę bonus ant išmokėjimo, kad 
prieš Naujus Metus pabaigtų 

S. A. h. EX-KAREIVIŲ visuo
tinas priesmetinJs susirinkimas į-
vyks penktadieny, gruodžio 23 d., 
1921 m., 8 v. >v. p. J. Ežerslrio 
svet, 4600 S. faulina St, Visi 
ex-kareiviai esate kviečiami atsi-

| lankyti, nes yra svarbių reikalų, 
taipgi bus renkama valdyba atei
nantiems metama. 

>Cę»tro Valdyba." 
: J; . 

t Ę, . " . » ' ' ' • • i ' • ' 

1 

kitą miegantį žmogų, Teisme da National darže. 
jo kaltė įrodyta. Bus rodomi sekančiose £o 

DRAUGIJŲ 1% KLIUBŲ Su
sivienijimas laikys susirinkimą 
"gruodžio -26-4, pirmadieny, va
kare 8 v., Mildoąi svet., 3138 S. 
Halsted St.., Obicago. Visi atstovai 
arba valdyboa būtinai pribukite 
ties bus rinkimas valdybos atei
nantiems 1922 m. 

« 

Valdyba. 

LIET. VYČIŲ 4-TOS KUOPOS 
svarbus priešmetinis susirinkimas 
įvyks ketvirtadienyje, gruodžio 
22, tf:30 vai. vakare. 

Visi nariai prašomi neatbūtinai 
atsilankyti, nes bus renkama nau
ja valdyba ateinantiems 1922 me
tams. 

Albina C. Aldburdaitė, rast. 

i 
Nepaprastumas! 

/ Gražumas! 
Malonumas! ii 

LIETUVOS ALBUMAS! 

Tečiau prisiekusieji teisėjai 

žmogžudį paliuosavo. 
Teisėjas nubarė prisieku

sius teisėjus už apsileidimą, 

lonijose: 
Gruodžio 25 Nekalto Pras. 

parap. Brigbton Park. 
Pradžia 7 vai. vak. 

pridurdamas: * * Paliuosavote j Rodys Lietuvių Teatro Bcn 

i i 
žmogžudį. Šiandie tas žmbg- j irovės vedėjai, 
žudis miesto gatvėse veiks taf, 
kas jam patinkama. ** 

G. G. Lukšia. 
J. B. Kudirka. 

"• ALBUME yra 436 puslapiai. 
ALBUME telpa 285 paveikslai žymiausių tautos dar

buotojų. 
ALBUME surinkta 155 biografijos 
ALBUMAS visais žvilgsniais yra puikus leidinys. 
Užsisakykite sau, arba išrašykite kaipo Kalėdų dovaną 

savo'draugams ar giminėms. Kaina $5.00. 

13 

j ; 2334 So. Oakley Avenue #s 

Adresuokite t 
DRAUGAS PUBLISHING COMPANY 

Chicago. Ulinois. iį 

• a * a * M * M * * a * * f A a « ą j ą « f 

(18 

.f^SlSSSSiSSS^^ 

Betlėjaus Drama 
Antrą Dieną Kalėdų 

G rodžio 26 d. 
Aušros Vartų Parap. Mokyklos Vaikų 

Bus Atvaidinta Parapijos Naudai 

Betlėjaus Drama 
MELDA2IO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd PLACE 

Veikalas labai gražus, visi tad malonė kitę apsilankyti. 

Pradžia 7 va!, vak. 

f 

KODĖL LIETUVOS 
Ž M O N E S 

Prašo Amerikiečių siųsti pinigus Lietuvon per Lietuvių Ben
drovė? Todėl, kad šita bendrovė yra žinoma Lietuvos žmonėms, 
kuri geriausiai ir tiesingiausiai išmoka pinigus. Jeigu Tamsta 
dar nesiuntė per mus, tai kviečiame pamėginti. 

Jokia kitą agentūra Amerikoje negali lenkyniuoti pinigų greitesniu per
siuntimu Lietuvon su Lietuvių Prekybos Bendrovė. Žemiausiu dienos kursu ir 
greičiausiai išmoka pinigus Lietuvoje artimiausioje Bankcfje arba Lietuvos 
Pašte. Pilna gvarancija ir po valdžios priežiūra. 

Laivakortes parduodam į Lietuva iš Lietuvos ir j kitas pasaulio dalis. 
Pasportus parupinam važiuojantiems į Lietuva ir norintiems partraukėnl 

giminės iš Lietuvos Amerikon. 

PARDUODAME LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVES SERUS. 
Legališkus patarimus suteikiame vi šiems dykai. Patarnavimas teisingas, 

mandagus ir greitas. 
Visais reikalais kviečiame kremties šiuo adresu: 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
3313 So. Halsted Str. 

Tel. Yards 6062. • • • 
• • • 

TOWN OF LAKE CHICAGO 
[***»* «i£ j . Damijonaitis, 

4559 S. Hermitage Ave., 
Tel. Boulevard 7078. 

VVAUKEGAN ILLINOIS. 
A. S. Precinauskas 

760 So. Slieridan Rd., 
Tel. Waukegan 1017 

VVAUKEGAN ILLINOIS. 
A. J . Sutkus, 

1317 So. Victory St. 
Tel. Waukegan 1306 R. 

mmmmmmmmmmmmmm 

Chicago 
ROSELAND, ILLINOIS. 

J . ^Ramanauskas, 
10808 Miehigan Avenue 

Tel. Pullman 974 

KENOSHA, WISCONSIN 
J. Trakšelis, 

464 N. Sheridan Rd. 

ROCKFORD, ILLINOIS. 
P. Kutro, 

1012 So. Main St. 
Tel. Main 1726 

ii 
Jau Galima Gauti 1922 metų 

DRAUGO" SIENINĮ KALJENDORIŲ. 
Ka:na 25c. 

Šiometinis ^Draugo^ kalendorius skinasi nuo kitų metų tuo, kad kiekvieno m4ne'-
sio lapę, puoša paveikslėliai iš Lietuvos. 

Daugiausia paveikslų iš lietuvių kareiviu gyvenimo. 
Skaitytojams ir naujai užsirašo ntiems "Draugą" , mažiausią trims mėnesiams, kalen

dorius duodamas dovanų! 
Adresunl-ite 

! p S f '^DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
SS334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 
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Patarnauja laidotuvėse kuopi- S 
ylausla. Reikale meldžiu atsišau a 
kti. o mano darbu busite užga-s 
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Visuotinas Išpardavimas 
PraneSu savo prieteliams ir rėmėjams, kad ISparduodu savo vi

są. bi7.nj didžiai nupigintoms kainoms — daug- pigiau, negru whole-
salio vertės. Turi but išparduota ikį Naujų Metų. Už
prašau visus atsilankyti. Nepraleiskit progos, nes 
daug daiktų paaukausiu savo draugams už trečia da
li kainos, kurie su manim turėjo reikalą buvime tame 
biznyje per vienuolika metų. Taipgi nepamirškite at
sivesti savo draugus, nes pasirinkimas yra gana di
delis, kaip tai: daimantę, auksų, laikrodėlių Ir Edisono 
gramafonų. ^Taipgi Jvairus pasirinkimas, kas Uk gali 
but aukso krautuvėj. 

P. S. Parduodu visus kartu arba pavieniai: 6 wall 
case'ius, 5 shelve-casius, 1 safe'ą, 1 registerj, 2 angli
niu pečiu. Taipgi visus Jrankius 
— varstotą laikrodėlių- taisymo. 

I^eter A. Miller 
2128 West 22-nd Street 

Krautuvė atdara vakarais iki 10 
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