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Nardančių Laivių Skaitlius NESUTIKIMAI BOLŠEVIKŲ 
SU TURKAIS. 

SERBIJA ATSIGAIVELIO 
PO KARO. 

NUŽUDYTA KUNIGAS IR 
20 ŽMONIŲ. 

Mažinamas 
ANGLIJA SUTINKA SU S. V. PROJEKTU Konstantinopolis, gr. 27. — 

Turkų nacionalistų su Rusijos 
bolševikais santikiai pradėjo 

WASHINGTON, gr. 27. — .TaJfci, imant domėn naują pro j s m a r k i a į irti, kuomet Mušta-
Suv.' Valstijos niisiginklavimo' jektą, 35,000 tomį turėtų but p h a Kernai oašos vedamoji 

—-

konferencijoje pagaiiau 4 ir 
nardančių laivių klausime pas
tatė savo projekte. Tą projek
te Anglijos delegacija tuojaus 
priėmė. Bet kitų valstybių de
legacijos nusprendė pirmiau 
susinešti su savo vyriausybė
mis. 
Suv. Valstijų projektas apri-

buoja nardančių laiyių tona
ž e . Sulig projekto, Suv. Vals
tijos ir Anglija gali turėti po 
60,000 tonų nardančių laivių 
kiekviena. Gi Prancija su Ja
ponija po 31,000 tonų, paga
liau Italija—21,0001. 
/Šiandie Suv. Valstijos turi 

užmesta. 
Anglijos delegacija visas lai 

kas darbuojasi už visiška nar
dančių laivui panaikinimą. 
Bet kad Suv. Valstijų pro
jektu Prancijai pripažįstama 
tik pusė tonažo to, kiek pri
pažįstama Anglijai, 4;ad an
glų delegacija sutinka, nors 
šiandie j ! turi didesnį tų lai
vių tonažą. 

Ne taip yra su kit%mis val
stybėmis. Ypač Prancija ne
patenkinta. Ji nori turėti nV 
abribuota nardančioms Iki-
vėms tonažą. 

Taipat ir Italija su Japoni-

Nes Maskva pasitenkina tik 
pažadėjimais. % 

Turi užtektinai maisto, žmo
nės laimingi. 

pašos 
•v ? * 

AG RAM, Jugoslavija, gr. 
27. — Po karo^serbų valdoma 
Jugoslavija pirmu kart prade 
jo eksportuoti* savo maiste \ 

NOGALES, Sonora. Meksi
ka,' gr. 27. — Santa Ana pa
rapijos klebonas su savo pa
rapijos žmonėmis buvo pik-
nitike, kuomet juos užpuojė 
plėšikai (matyt, socialistai ra
dikalai). Nužudytas klebonas' 

Bolševikai Prikibo Prie 
• « » "s 

valdžia Angoroj išreiškė' norą^daugytfc kiaulių, sviesto, sūrių 
taikintis su sąjungininkais. jįr kiaušinių. Skaitant ameri-

Kuomet turkai nafeionalis- koniš&us pinigais čia maistas 

svetimas, šalis, eksportuoja i r 20 jaunų vaikinų ir įner

tai padarė taiką su -Prancija 
ir labiau susiartino su Anglr-
ja, bolševikams' pasidarė skau 
Ndu ir santikiai todėl pradėjo 
irti. 

yra labai, ptgtts. Pa v.,, svies
to svarui 17c, sūrio svarui 
13c, kiaušinių tuzinui 10c 

Jugoslavijos gyventojai tu-

Kas tiesa Mustarma Kernai , r i u ž t ( * t i n a i d w o n o s i r ? r i e 

y xi-t_ • v i * -i- i J duonos. Todėl yra sveiki'ir pasą užtikrino bolševikų vald- . v. . , . . . « - . . ' 
. , , . , . , ., . jaučiasi laimingi. Nors ne vi zia, kad turkai bus santaikoje 

su, Rusija. Bet kad bolševi-
«kai nepildo, savo pažadėjimų 
turkams, tai Angoros valdžia 
šiandie labai šaltai atsineša į 
Maskvą. 

95,000 tonų nardančių laivių., ja nepasitenkinusios. 
s. 

VALSTIEČIAMS BUS DA 
LINAMOS ŽEMAS. 

ANGLIJA SUSILAUKĖ REVOLIUCIJOS EGIPTE 
LONDONAS, gr. 27. — A 

ną dieną iš Cairo pranešta, 
kad Egipte palfilo revoliuci
ja prie& anglų okųpuotę. 

Šiandie iš kitų versmių tos 
žinios patvirtinamo*. Visuos? 
Egipto miestuose liepsnoja" su 
kilimai prieš militarę anglų 
valdžią, kuri tenai pradėjo 
valdytais tiesiog kazokiškai. 

Sukilimams pradžią davė, 
kuomet anglų militarė valdžia 
iš Cairo deportavo vyriausią 
egiptėnų nacionalistų vadą, 
Zagloul pašą. 

»#*-« - *•<*.. v 

Anglijos vyriausybė į Egip
to pakraščius pasiuntė visą ei-
lę karo laivų. 
Miesto Čairo sukilimuose nu

žudyta daugybė žmonių. Tas 
pat y r a ' i r kituose miestuose. 

Anglija visas laikas Egiptui 
žadėjo duoti autonomiją. vBet 
egiptėnai nacionalistai tuomi 
nepasitenkina. J ie reikalauja 
nepriklausomybės. / 

si. Serbų varu pavergti žmo
nės to laimingumo nejaučia, 
kaip patys serbai, kurhj vald
žia Jugoslaviją autokratiniai 
ir žiauriai valdo. 

gaiejų. , 
Prieš žmogžudžius tuojaus 

pasiųsta Kariuomenė. » 

INPLUENZA BERLYNE. 

BERLYNAS, g?. 27. — Čia 
smarkiai ėmė-siausti žinoma 

GELSINGFORSĄS, gr. 27. 
— Rusijos bolševikų valdžia 

I šiandie veikia vieną iš dviejų 
prikibusi prie -Suomijos: ar 
sistematiniai su savo notomis 
"blufuoja," a r stengiasi Suo
miją intraukti kąran provo
kuodama. 

fTai čia tokia abelna opinija 
gavus'ketvirtą Tchitcherino iš 
Maskvos notą vis tos pačios 
Karelijos klausime. 

Šioje ketvirtoje notoje bol-

I talijoj e bus įvesta žemes re
forma. 

ROMA, gr. 27. -^ Karo mê -
tu visoj Italijoj buvo pakeltas 
'pbalsis didelius plotus žemės 
suskaldyti į dalis ir žemę pa-
da l in į valstiečiams, norrn-t 
tiems gyventi iš ūkių. 

Pasibaigus karui tas obalsis 
užmestas. Sumanyta Italijoje 
kuoplačiausiai išvystyti dide-

ČEKO SILOVAKIJA PADĄ 
R£ SUTARTĮ SU AUS

TRIJA 

. OAMBRIDGE, MASS., gi . 'girdi , turi Suomijos ministe-
27. — Harvardo 'universitetą Jrių kabinete pozicijas ir duo-
lanko 6,073 studentai. Kiek- dą^ pagelbą Karelijoj sukilė-
viena valstybė reprezentuoja- liams. 

VIENNA^ gr. 21. — Iš Pra
gos pranešhi, kad Čeko-Slova-
kija padariusi ekonominę ir 
politinę sutartį su Austrija. 
Pasiremiant sutartimi, pakilę 
tarp abiejų ialių nesutikimai 
bus išsprendŽJKboi arbifraciji-
nlu keliu. Gal Austrija gaus 
paskolos ir daugiau kuro (an
glių) • 

l "S 

-^ . 

ispanių iriJluenza. Pasirodo ir ševikai pakilę prieš augščiau-
vaikų paralyžiaus epidemija, sio absurdo intardami ir kal

tindami Suomijos vyriausybę 
ir/ sukilimus Karelijoj. 

Komisaras Tchitcberin iš
vardija du žmogų, kurluodu, 

VISOKIŲ TAUTŲ STU
DENTAI. 

ma. Be to," yfk studentų 42 
įvairių tautų. \ 

•v 

NEBUS LAIVYNŲ MANEB-
RŲ. 

les plieno industrijas. 
Kad taip, tai prieš nacio- T ^ i f t u • u t*omig ; n d u s t r i j o . 

nalistus imta vartoti opresija.. 
' Anglija nebaigė kivirčių su 

Airija. Indijoje vieni nerima-
Nors pareinančios žinios f vimai. Pagaliau sukilimai E 

aštriai cenzūruojamos, bet ir.gipte. Tai sunki Anglijai pa 
iš tų patiriama, kad Egipte, dfctis. Bet ji visomis spėko 
gausiai liejasi kraujas. 'mis gįnasi. „ . 

*< 1 
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3VASHJN<^TOM, gr. 27. — 
Ateinančių metų pradžioje tu
ri įvykti Pacįfiko-ir Atlantk 
ko k aro laivynų manebrai. 
Pranešta, kad, turbūt, maneb* 
rai neįvyksią. Nenorima turė
ti didelių" išlaidi^ 

Tuotarpu yra visiems žino-
m|i ir neužginamas faktas, kad 
tiedu vyru nieko bendra ne
turi nei su vyriausybe, nei su 
Karelija. k 

bolševistinę prekybos komisi
ja, kuri čia ilgokas laikas ve
dė derybas. 

Tai ne pirmas atsitikimas 
bolševikams panašiai terori
zuoti kaiminingas sau valsty
bes. Bet^Karelijos klausime 
Tchitcherino notos yra arčiau
sios rųšies. 

Suomiją nenori karo su Ru
sijos bolševikais ir neturi reik 
kalo Karelijos gyventojų per
spėti, kad jie paliautų su savo 
'sukilimais prieš bolševikus. 
Ir todėl vyriausybė tą Tchit
cherino pasielgimą sutinka 

j kaipo nedoriausią "blufą." 

Bolševikų laikraščiai yra pi* 
lni žinių, kad šiandie Rusija 
įvairią priešų visomis^pusėmis 
spaudžiama. Tečjiau tarpe tų 
priešų *ieminima Karelija. $eS 
to krašto gyventojai nespau
džia Rusijos, jie nesiveržia 
Rusijos terito«jon. 

Suomijos vyriausybė taigi 
tuos visus bolševikų kaltini-

Be to, Tchitcherin atšaukia mus vienu žodžiu užgina. 

BELGIJA DARBUOJASI AT 
GAIVINTI PREKYBĄ. 

IR SKURDAS ODE
SOS APSKRITY. 

\ 

Odešsos apskritis priguli 
prie Ukrainos, kur valdžia tai
pat, bolševistinė. Bet ta val-

Amerikonai nuvyko su pagel-|džia visai nesirūpina gyvento-
ba. jų likimu. Vietoje maisto ir 

drabužiu žmonėms pristatoma 
Konstantinopolis, gr. 27. '— visokių bolšovistinės propa-

^Amerikos Šelpimo Admanstra--fgandos raštų. Tais šlamštais 

mis nepavyko. Taigi ir vėl 
šiandie atsiminta žemės plotų 
skaldymas ir dalininkas vals
tiečiams. 

' Tą klausimą imasi svarstyti 
jau patsai parlamentas. Pra-
matoma, kad Italija su laiku 
sulauks didelių žemės refor/f 
mų. Šalis gryž prie žemdir
bystės. Ir ant žemdirbystės 
bus remiama visa valstybės 
ateitis. . 

cijos ekspedicija pagaliau nu
vyko Odesson ir rengiasi konv 
panijon šelpti apskrities gy-
ventojus. * 

Odessos apskrity gyventojai 
taip daug nukentėję, kai kad 
Dono apskrity ir Pavolgiu. 
Tik skirtumas tame, kad Odes
sos apskrity , disorganizacija 
didesnė negu kitur. 
\ Vienas Šelpimo Administra
cijos narys, kuris aplankė 
kuone visą ^Odessos apskritį 
rašo iš ten: > 

" Pirmiausia čia mane nu
stebino dulkėti pageltę keliai 

PARYŽIUSxgr. 27.'— Už 
prekybos atgaivinime' visoje 
Europoje šiandie daugiausia 
darbuojasi Anglija. 

Dabar tatai tuo pačiu tiks
lu prią Anglijos prisideda ir 
įBeigija. Ir ji sutinka, kad 
Vokietija ekonominiu žvilgs
niu butų pastatyta ant stipriįų 
kojų: Neg kuomet gerai sek
sis vokiečiams,, inomet f bus 
naudos ir Visai Europai.' 

r 

PREZIDENTAS BUVO 
NAMIE. 

žmogus negali but pasotinta^. 
" Taipat ta pati valdžia su
geba pristatyti žmonėms viso
kių instrukcijų, kaip kovoti su 
bolševizmo priešais. _ 

Taigi Odessos apskritis yra 
priverstas-- gyvuoti nuosavo
mis spėkomis. ,Bet tos spėkos 
kaskart eina mažyn ir ipen-

N 

O R G A N I Z U O J A M A K A 
BINOTAS. 

Prezidentas Hardingas Kalė
das praleido Baltuose Namuo 
se. 

IŠ VILNIEČIŲ GYVENIMO. 
VILNIUS. Iš Lukiškių ka-

MIN. GALVANAUSKO 
SVEIKATA NEBLOGA. 

KAUNAS. Tam tyčia H 
Įėjimo 12 lapksįčio paleido ku- [Karaliaučiaus pakviestas gar 

WASHINGTOtt, gr. 27. — f*& ^ " ^ Ęidimtą, K a l e s n i u ^ gydytojas^profes orius t>r. 
kų karhendorių.. Il^ai jį ^ į ' f š į f o e i e , . i l t į r ^ lapkričio 27 

N O R I M A S U V I E N Y T I 

KIHIJĄ.~ 

16 1.. ŽEMIAU 0. 

VALENTINE^ NEB., gr. 27. 
— Čia ir apylinkėse siaučia 
šalčiai. Gruodžio 24 d. ter
mometras rodė 16 laipsnių že
miau O. 

S i o x C i t y , I o ^ a , b u v o 10 
L žemiau "O. Omaha, Jįeb., 51. 
žemiau O. ^^ 

BELGRADAS, gr. 27. — 
Rezignavęs Serbijos premie-
ras Paschich išnaujo organi
zuoja kitą ministerių kabine
tą. 

VOKIETIJA NEGAUS PA-
LENGVINIMO. 

N 

PARYŽIUS, gr. 27. — Ku-
čk>je parlamente kalbėjo pre-Odessos sovietas mėgina 

miesto finansų padėtį pagerin 
t l Todėl Ąkūrė banką. Te- kad Vokietija tegu nelaukia 
čiau. žmonės ton bankon nede
da neų sudriskusio rublio.' Nes 
bolševikais nepasitiki, nors 

iv apleisti žmonių žemės plo- žadamas geras nuošimtis už^kos šutar&mi. Vokietija tū
tai. Niekur pakeliakr žmonių padėtusSpinigus. 
nerasi, išėmus keletą besival-

uždarjg Gardino kalėjime, nu
gabenę ten iš Želigowskio va^ 
stybės. Ė^unigui užklausus ke
lius kartus raštu, kam jį iš 
Vilnijos nuvežė Gardinan ir 
kuo besivaduodami mano jį 

d. min: p. E. Galvanausko sveį 
katos padėtį, suteikė pranešt 
/ ^ l t a i ^ š t a i k a : 

Ligonio sveikatos" ir pajėgų 
padėtis gera. Temperatūra vi
sai nežymiai tepakilus, taip 

Vilniaus kalėjiman. Čia po 
kelių dienų paleido važiuoti 
namo. 

PEKINAS, gr. 27T — šian
die Kinijos respubliką suskal
dyta į dvi dalis — teisota 
šiaurinė respublika ir nepri
pažinta v"als|ybu| pietinė res
publika, i 

Šiandie kaikurie turtingi ki-
*iai patriotai pradėjo darbuo
tis išnaujo Kiniją suvienyti ir 
padaryti vieną didelę Azijos 
respubliką. 

PALIUOSUOTAS DEBS IR 
KITI: 

X 

mieras Briand. Jis jjareiškė,, ^ u n k u pasakyti, ar jiems 
kad Vokietija tegu nelaukia p a V y k s t f tg darbavimasis. Ir 
palengvinimo nuo sfcjunginin- j e i t a i p ; t a i b t l s reikalingos 

WASHINGTON, gr. 27. -
Prezidento Hardingo parėdy 
mu, iš federalio kalėjimo pa 

teisti Lenkijos teismuose^ Iš t a i paprastai būna, esant daug 
Gardino 8 lapkričio atgabeno j suteršių sužeidimų. 

Patys sužeidimai yra dau
giausia kūno minkštimo žaiz--
dos, ir tai daugiausia paviršu
tinio pobūdžio. Vos kelios 
sprogimo skeveldros tebuvo į-
lindę į paviršutinį raumenų 
sluogsnį ir vėliau išimtos. Jei 
neįvyks komplikacijų, galima 
tikėtis ligonį per kelias savai
tes viąai pasvelksiant. 

NEIKUSI PARUBEŽIAUS 
SARGYBA. 

ŽAGARĖ, (Eltos kor.). Per 
Žagarę eina didžiausia speku
liacija su Latvija, kur dide-
liausiomis partijomis slaptai 
gabenama iš Lietuvos kviečiai, 

l i u o k t * . 24-politiniai kali- ?** ^ ^ k « ^ S ir tt, n a didelė linų kontra-band*. 
_.^. o ^ L _A. •_ _.T^ jParubežine sargyba, vieton niai. Paliuosuotas ir socialis
tų vadas Debs. 

150,000 DOI*- NUOSTCLIŲ. 

saugojusi rubežių nuo speku
liantų, sergsti jį tilc nuo vi
daus milicijos ir šaulių, skir-

TILŽĖ.7 Čia patirta, kad ei-

Linų pūdui čia moka iki 1,500 
auksinų. 

O R A S 

Pakilęs gaisras žymiai pa-1 s p e k u l 

dama spekuliantams\ vietą ir 
laiką išvažiavimui. Toksai 

klojančių šen ir ten lenkų spe
kuliantų su įvairiausiais par
davimui daiktais. Rusų gy
dytojai, išbadėję ir neturėda
mi gydymui priemonių ir vai-
atų, yra apleidę ligonines. Tu* 
kstanČiai ligonių guli per die
nas gydytojų neprižiūrimi 

SIUNČIAMA 1,500 KAREI
VIŲ, i 

\ 

97 

NEW YORK, gr. 27. — 
Sausio pradžioje Suv. Vals
tijų vyriausybė į Philipinų ir 
Hawaįį salas siunčia 1,500 ka-
riuomenės. 

)S iliętė Triangfe Apron Go. įs-1 r , . . , . , 
kų. Prancųa la iko 8 l , to , kas a i d e l ė s ^ ^ g o , ir il^as la i - | t a i g % ( . 2 510 Montrose av..Nuo- ^ ^ ^ i n a s prodnkUms 
jai pnpažinta Versailles.0 tai- k a s . , • , / m « v.ei^s gyventojams pAs,da-

, , . "^ / • ' re nebeprieinama duona ir ki-

CHICAGO. — Šiandie ne-* 

iavimas sukėlė Žagarės ' V**>™ o r a s ; k i e k ^ ^ 

ri mokėti karo skolas." 

ATSAKYTAS BYLOS AT-
NAUJINIMAS. 

-V — 
36 ŽMONĖS ŽUVO. 

NEW ORLEANS, LA., gr. 
27. — Rytinę Arkansas vals
tiją, paskui Mississippį ir J 

DEDEfAiMj MASS., gr. 27* Lousiana valstijas palietė bai 
- Pasmerktiem miriop žmog-] si» visula. Pranešta, įvairio-

žudžiam'Sacco ir Vanzettktei 
sėjas Thayer atsisakė atnau 
jinti bylą. 

N 

se vietose žuyo 36 žmonės. Me-
"diiaginiai nuostoliai labai di
deli. , \ 

dolerių. 
1 

SUOMIŲ KONSULAS 
LIETUVAI. 

E L S I N r ė a , (Elta). Suo
mių konsulu į Kauną" paskir

tas, kas del ko atvirai kaltina
ma valdžia. į' 

nio iš Elsinkų.— 
\ 

RADVILIŠKIS. Radviliš
kio valsčiaus tapyba nustatė 
valsčiaus valdybos raštinėje 

tas direktorius Vaeinoe Aa*« s i a s darD<> valandas: panras-
tomis dienomis nuo^9 ryto iki 

12 vai. po pietų, o fcventadie-
P!LATINUTE ^DRAUGĄ." nlais nuo 9 iki 11 ryte. 

PINIGy KURSAS. 
Svetimų Salių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 doL 
gruodžio 24 buvo tokia pagah 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.07 
Pranei jos 100 frankų 7.55 
Italijos 100 lirų 4.48 
Vokietijos 100 markų) .53 
Lietuvos 100 auksinų .53 
Lenkų 100 markių .03 
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ImiNiiiiiiiiiimiiiinHmimitiiiNitinictiK! tymo patvirtino prezidentas 
[uMuvru KATALIKŲ DIENRAŠTIS i r ^ ^ j ^ i g ^ 

Bet prohibicijos priešai ne
rimsta. Patys aukštieji valdi
ninkai į prohibicįja; sn pagar
ba nežiūri. 

Aną dieną iš "VVashingtono 
pranešta, kad iždo departamen 
to valdininkai rimtai galvoja 
apie atšaukimą to u a l inio" 
priedo. Sako, jei butų leista 
alų ir vyną gaminti ir pardavi
nėti, tai vyriausybės iždan 
iš tos versmės kas metai į-
plauktų 500 milionų dol. 

Toki ir tam panašus atsiti-, 
kimai labiausia trukdo prohi
bicijos vykinimą. Tai tiesiogi
nis svaiginančių gėrimų my
lėtojų kurstymas prieš patf 
prohibicijos įstatymą, prieš 
konstitucijos pagrindinę dalį. 

Prohibicija visiems žmonių 
luomams naudinga. I r j i tur i 
but vykdoma. 

44 

ĮUMMIIISU Hvkjtnn ueaėldJeaius 
PRENUMERATOS KADfA: 

aiCAGOJE ER UŽSIENYJE: 
Metam* ^ ±... 88.00 
Pusei Metų ^ . . • 4.00 

SUV. VALST. 
Metanu . . . . . • • » « ..•> • • 8*«uū 
Pusei Metu 8.0© 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai-
Bkaitosl nuo užairašymo dienos 

ne nuo Naujų Metų. Norint permal-
;nytl adresą visada reikia prisiųsti ir 
I senas adresas. Pinigai geriausia sių

sti ifiperkant krasoje ar exprese "Mo-
[ney Order" arba Įdedant pinigus ] 
įregistruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
1334 S. Oakiey A ve., Ohicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
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DAR APIE PROHIBICIJA. 
Prohibicija yra pagrindinė 

Suv. Yalst. konstitucijos dalis 
J i pripažinta kongreso ir at
skiriu valstijų patvirtinta. 
Prohibicijos įstatymas palie
čia visas Suv. Valstijas. 

Reikia pripažinti, kad la
bai žymi gyventojų dalis sten
giasi išsisukti iš to įstatymo. 
Dažnai jo nesilaiko. Teciaus 
įstatymas visur varu vykdo
mas. Tai sunkus vykdymo 
darbas. Bet ateis laikai, kuo
met tas darbas duos gražių 
vaisių. 
Šiandieninė gyventojų gent-

kartė išdalies dar kausis su 
prohibicijos įstatymu. Bet se
kančioji karta bu s jau visai 
liuosa nuo visokios rųšies 
svaigalų. J i džiaugsis tuo įs
tatymu. I r stebėsis vaikai sa
vo tėvų neišmbitimi, kuomet 
tas įstatymas nepildyta. 

Kad to įstatymo šiandie vyk
dymas butų pasekmingas, rei-; s l P r a t i m § -
kia, kad vyriausieji šalies Val
dininkai su pagarba atsineš
tų į prohibicija. Pagarbos ne
galima tikėtis iš plačių minių. 
Bet to visuomet reikia laukti 
iš pačios viršūnės. 

Kuomet šaly pakelta smarki 
kampanija už alų ir vyną, 
kongresas tuojaus apsidirbo. 
Niekam nerupi su kokiu sen
timentu t a s padaryta. Gana 
toj kad aiškiai uždrausta ga
minti, pardavinėti ir varto
t i alų ir vyną. Tą kongreso 
priedą prie prohibicijos įsta-

10—Aplamai rūpintis mote
rų reikalais. 

I š to galima gsrai suprasti 
kad ši organizacija yra Vfe&a 
iš geriausių ir naudingiausių 
moterims ir mergaitėms. I£i-
tos tokios organizacijos nėra 
šioje šalyje moterims. Kiek
viena moteris ir mergaitė pri
valo skaityti šuva pareiga 
priklausyti prie jos. Kamgi 
rašytis prie kokių " Insuran
ce**, ir mokėti kokiems žy
dams, kuomet turime organi
zacija kuri mfoka pašalpą li
goje ir pomirtinę t Moterų Są-
gon priimama nuo 16—ligi 45 
metų. Pašalpos ligoje mokama 
$5.00 ir $10.00 savaitėje. Po
mirtinės mokama $150.00. 
Kurgi galima rasti kit$ tokią 
organizaciją kuri rūpintus 
taip moterų reikalais kaip 
Moterų Są-ga? 

Susirgus narės ją aplanko 
ir prižiūri jos šeimynėlę. Ne
užtenka to kad Moterų Sa
ga moka pašalpą ir pomirti

nę, j i taipat leidžia puikų ir 
naudingą mėnesinį žurnalą 

J a u 7 metai praslinko kaip "Moterų Dirva" . Čia yra dir-
usitvėrė prakilni organizaci- va>$ ant kurios geras gru-
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AMER. LIET. MOTERŲ 
SĄJUNGA. 

ja vardu Amerikos Lietuvių 
Rymo Katalikų Moterų Są
junga. 

Ta organizacija tapo sut
verta su geriausiais ir naudin
giausiais tikslais. Štai Moterų 
Są-gos tikslas. 

1—Kad sujungus visas ka
talikes moteris ištekėjusias ir 
netekėjusias į vieną organiza
ciją. ( 

2—Kad susišelpus medžia
giškai. 

3—Kad platinus tautinį su-
\ ^ 

4—Kad platinus apšvietą 
tarp lietuvių moterų. 

5—Kad platinus tarp lietu
vių moterų tikybinę dvasią. 

6—Kad jaunąją kartą pa

das yra sėjamas, vDievo, Ar
timo i r TJėvynės meilės grū
das. 

Brangios Sesutės, kurios dar 
nesate prisirašiusios prie šios 
organizacijos, prie pirmiau
sios progos prisirasykit. Nes 
gera organizacija yra tai ge
riausias draugas, ypatingai 
kada nelaimė arba liga palie
čia. v 

Brangios Sesutės, atėjo 
laikas, reikia organizuotis, 
reikia šviestis, nes jei šeimy
nos motina bus apsišvietus, 
tai galima tikėtis, kad ji už
augins gerus if dores vaike
lius. 

Sesutės, stokime visos į vie
nybę, burkimės į tą prakil-

vyzdingti auklėjimu aprūpinus} nią organizaciją. Kur dar nė-
7—Kad pramokus namų 

ruošos, dailės, ir higijenos. 
8—Kad apsaugojus atkelia

vusias lietuvaites arba čia gi
musias nuo ištautėjimo. 

9—Kad susipažinus su po
litika, dalyvauti joje tose 
valstijose, kur moterų teisės 
lygios su vyrų. 

Kitokį Mldarbiai. 

Kiti dirba miškuose arba 
tartokuoee-—lentpiuvėse. Miš
kuose kerta, geni medžius, 
piausto, veža į Kazlų—Bucfos 
fctotį ir lentpiuves* Dirba miš
kuose netik vyrai, bet mo
ters, merginos /ir vaikau 

Beto rudeniop renka miš
kuose uogas, grybus ir veža 
pardavimui į Vilkaviški, Nau
miestį — miestus esančius pa
gal Vokietijos sieną. Vienu 
žodžiu miškas rudieciams su-
teikia nemaža "uždarbio. 

Taupesni rudiečiai — darbi
ninkai netik išsimaitina, bet 
susitaupo nemaža skatikų juo
dai dienai, arba net įsigyja 
nuosavius ūkius. Taip, kad 
darbininkui taupesniam nerei
kia nei Amerikos nei Angli
jos prasigyvenimui ieškoti. 

žvėrys ir paukščiai. ' 

Miškuose yra lapių, zuikių, 
pasitaiko vilkai, kiaunės, bar
sukai, šeškai, bet nedaujr. Yra 
tetervinų, slampų, jerubių, 
laukuose kurapkų. Tiktai 
paukščių ii* žvėrių yni mažai 
ir užtat nieks med&okle nesi
verčia, jei mediioja, tai del 
pramogos. I r medžiot rudiečiai 
mėgsta. 

Karo nelaimės. 

Apie V.—Rudą didelių mū
šių nebuvo. Nors ėjo nuo Ma-
riampolės krašto dideli apka
sai. Bet V. Budoje rusai juos 
greitai apleido ir dūmė į Kau-
ną. Miestelyje trobesių nie
kam nesudėgino. Bet toliaus į 
laukus, link Pilviškių ir Gris 
kabudžio, Į gyventojai išdegin
ti per pusę. Višakio Budos pa
rapijoje daugiau s į laukus su
deginta 50 gyvenimų, Paluo 

ac 
ra kuopų tai jas neatidėlio* h[ų ^ 50 ̂ ^ Bagotosios — 
damos kurkime. 

Norėdamos kokių nors in
formacijų apie Moterų Są-gą 
kreipkitės pas raštininkę M. 
Vaičiūnienę 442 N. Leonard 
St., Grand Bapids, Mich., ji 
suteiks žinių. 

$iuo kviečiu visas moteris ir 
— _ i 1 *- - - - - • -

mergaites, prisirašyti prie 
šios organizacijos. Atsiminkit 
sesutės, kur vienybė ten ir 
galybe. « . . . 

Marijona Jokubaitė, 
A, L. Bv K. Moterų Są-gos 

<i Centro Pirm. 
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100 jgyv., Pilviškių 130 gyv. 
Griškabūdžio 100 gyv. "Vi i 
niaus 
1916 m. 35 psl. Tik dabar jau 
baigia atsistatyti. 
• Kuomet vokiečiai bombar
davo Kauną, tai rudiečius iš 
miestelio, aplinkinių kaimų iš
varė į laukininkus su visa 
šeima, manta ir gyvuliais. 
Laukininkuose gyveno po ke
lias Šeimas pas vieną gyven
toją; netilpusieji pas ūkinin
kus pasistatė laukuose palapi
nes šėtras. I r taip gyveno nuo 
birželio m. ligi 1915 m. 

191? metų pavasaryje pra
sidėjo badas, o rudenyje smar
kiai siautė dezinterija. ifad 
liga labiau nesiplatintų vo
kiečiai įtaisė tam tikrus "ba
rakus ' ' ligoniams laikyti. Tuo
se "barakuose" ligonius lai
kė labai vargingai, ne gydė, 
bet marino. Kas papuolė į 
"baraką" , retas išėjo svei
kas. Žmonės pabūgę tų "ba
rakų" slėpdavo ligonius, nors 
vokiečiai užtat baudė. Kas
dien laidodavo V-Budos ka
puose po 7*8 lavonus. Bažny
čią, kad liga nesiplėstų,' vo
kiečiai uždarė, viešų pamaldų 
nebūdavo, i 

Liūdnos karo pasekmės — 
girtuoklystė. 

1915 m. esant mušianig Vil
niaus apielihkėse ir labai su
naikinus, išdeginus kai-kurias 
Vilniaus sritis, pav. Smorgo-
nio apielinkes, badaujančius 
tenykščius gyventojus — su
lenkintus lietuvius ir baltru-
sius vokiečiai atvarė gyventi 
Lietuvos gilumon. Jų daug 
gyveno ir dabar tebegyvena 
apie VrBudą. Sako, -kad tie"* 
' fvilenskiai " išmokinę lietu
vius bravorus taisyti ir deg
tinę varyti. 

Dabar apie V-Budą, kaip 
ir visoje Lietuvoje, (Vidaus 
Beikalų ministeris Skipitis 
119 Steigiamojo Seimo posė
dyje, 2 rugsėjo, 1921 m. pra
nešė, kad Lietuvoje yra apie 
20,000 dvidešimts tūkstančių 
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slapty degtinės varyklų-bra* 
v o r u , F . 3 r . ) , labai išsiplati
nęs girtavimas. Pačiame mies
telyje yra 5-6 viešos smuklės, 
beto yra daug slaptų degtinės 
pardavyklų. O kiek kaimuose 

T j , ," /i Y J •" ""x i ir iniškuose, slaptų bravorų, a idas" (kalendorius) , , \J_L±
 XL* .. , . , 

sunku suskaityti! Bevąik kiek
viename kaime yra po bravo
rą, o degtindarių i r po kelis. 
Betas gali pasakyti: " a š be 
nuodėmės". Vestuvės, krikš
tynos, laidotuvės, šventės, tal
kos, pabaigtuvės vis aplais
toma degtine. Yra asmenų, 
kurie gyvena ir prasigyvena 
iš degtinės varymo. Valdžia 
draudžia varyti degtinę, mi
licija gaudo bravorninkus 
'bet... tie moka stebuklingai 
" i š t ruk t i " , dar stebuklingiau 
bravorą "paslėpti ." . 
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I r bolševikų priviso-

1918—20 m. V-ftudos apie-
linkėse labai buvo išsiplatinus 
bolševizmo raudonoji ' idėja. 
Bolšeyikuojančių obalsis bu
vo: nieko nedirbti ir dalin
tis turtingesniųjų turtais. Da
bar bolešvizmas .nublanko. Y-
pač#kada išsikraustė bolševiz
mo apaštalas D. Likusieji a-
paštalukai nieko rimto nevei
kia, tikšmeižia katalikui. 

Mokyklos, tartakai, belaisvių 
stovykla. 

V-Budos/parapijoje yra 6 
rjradžios mokyklos. Iš jų pa
čiame miestelyje yra viena 
dviklasė. Mokytojauja moky
tojai ir mokytoja !e«įv!al. 
Višakio — Budos parapijoje 
yra gelžkelio stotis Kazlų— 
Buda. Nuo V-Budos į Kazlų 
-Budą yra,»10 varstų tolumo, 
čia eina per miškus tiesus, 
platus vieškelis dar rusų val
džios/1913 m. nukastas 

Pakeliui {iš V-Budosv į Kaz-
lų-Budą, 3 varstai nuo stoties 
yra didelis kaimas J\irė su 
dideliu žydo tartoku ir pra
džios mokykla. Per kaimą bė-
ga nedidelis upelis Jūrė. / 

Kazlų-Buda iš visų pusiu 
apsupta dideliais miškais, ku
rie plačiai tęsėsi Kauno pu
sėn ir siaurai Pilviškių link. 
Per kaimą bėga nedidelis upe
lis Jure. Kazluose pirmiaus j 

gyveno "mozūra i " , kurie pa
sižymėdavo užpuolimais ir 
plėšimais* (&ur. D-ro Pieta
rio " I š mano atsiminimų.") 
Dabar vietinių gyventojų len
kų nėra. 

Be stoties trobesių yra dar 
vasarnamiai, į kuriuos suva
žiuoja daugiausiai žydeliai iš 
Kauno ii? VirbaHatis, dvi lent-
piuvės, maitinas ir dvi smuk
lės — vis žvdų laikoma, Kai
me yra liaudies mokykla. 

• Pirmiaus čion buvo gelžke-
liečianig rusų valdžios įtaisy
t a dviklasė mokykla, dviejų 
aukštų didelis namas. Vokie
čiai iš jo padarė belaisviams 
stovyklą. Mokyklos daržą ap
tvėrė aukšta dratų 'tvora, že
mėje prikasė rusių — Žemi
nių, kuriose laikė belaisvius 
prancūzus ir rusus. Viską 
padirbo, žinoma, belaisviai. 
Tiekis pat tikslams mokyklos 
namas tarnauja ir prie lie
tuvių valdžios. 

Per karą Kazlų — Rudoje 
išaugo žuvusių rusų — vokie
čių kareivių kapai. 

Kitos mūsų įvairenybės. 

Nuo 1919 m. kas mėnuo ir 
per didesnes šventes iš V-Ru-
dos atvažiavęs į Kazlų-Rudą 
kunigas laiko šv. Misiąs ir sa
ko pamokslą. Pamaldas laiko 
vienuose stoties namuose. 
Manoma čion net parapiją su
tverti. 
Kazlų-Budoje eina plati pre

kyba miškais, Iš čion medžius 
siunčia į Lietuvos pasienį ir 
užsienį — Vokietijon. I ^ k y -

'bą varo daugiausiai žydai. 
Kazlų-Budoje gyventojai 

neturtingi, 'mėgstą išgerti... 
1918 metais čion plačiai veikė 
bolševikų organizacija. Dau 
gelis bolševikų buvo apsigin
klavę rankinėmis granatomis. 
Granatų paliko vokiečiai. Sti
prėjant Lietuvai bolševikų 
raugas pradėjo nykti, žmonės 
dabar ramiu ir teisingu būdu 
pelno sau duoną* 

. T. Smogiais. 
18 X I 21 m 
Liaudinįikai. 

Kur bonas 
vos meilė. y 

mfmtHtm 

ten ir Lietu-
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FIN. PREK. IR PRAM. MINISTERIO 
P. GALVANAUSKO DEKLARACIJA 

ST, SEIME BIUDŽETĄ 1921 
M. SVARSTANT. 

Mūsų ekonominė ir finansinė politika. 

(Tąsa). 
Pas mus visuomet, kaipo mastas, su ku
riuo prieita prie ekonominių klausimų ar 
tai Finansų Ministerijoje ar kito«e mi
nisterijose, tai buvo vienas svarbiausias 

visuomet principas, kuris visame kame 
dominuoja, tai būtent tas principas, kad 
visuomet klausimas statosi, kaip pakelti 
gamybą mūsų krašte. Tai yra pamatinis 
mastas, kurį mes visuomet statome vieną 
ir kitą klausimą rišant. Visuomet rišant 
vieną ar kitą klausimą buvo statoma sau 
prieš akis vienas tikslas — ar tai pakels 
gamybą, produkciją mūsų krašte ar ne, 
ar mes padauginsime mūsų turtų skaičių, 
ar ne. Štai tas mastas, štai tas vienetas, 
su kuriuo buvo matuojami visi klausimai, 
štai tas kriteriumas, kuri s duoda galimy
bės vesti mūsų ekonominę politiką, štai 
tas kriteriumas, kuris duoda numatyti, 
kad ir sunkiose dabartinėse sąlygose tuos 
žingsnius, kurie galėtų vesti mūsų ekono
minę politiką naudingais kraštui ir val
stybei keliais. 

Tas nereiškia, kad neduota galimybės 

tą principą atmesti, bet mums mūsų gy
venimo praktika rodo, kad toks klausimo 
statymas yra viena iš geriausių politikų, 
vienas iš geriausių metodu, kuris duoda 
galimybės eiti sveiku keliu mūsų ekono
miniai ir mūsų finansiniai politikai. Sa
kysime tas kelias mokesčių išdėstymo* 
Juk nėra paprastas uždavinys Finansų 
Ministerijos, kaip galima manyti, kad su
rinkti didžiausius mokesnius ir tai vis-
tiek kokiu būdu, bi tik duotų iždui pi
nigų; tad Finansų Ministerijos butų tik
tai uždavinys išgauti finansų. Bet, jeigu 
taip statyti klausimą, aš nežinau, kur mes 
atsidursime ir kiek toli mes nuvažiuosi
me. Mes pavirsime į fiskalinę įstaigą, ku
ri vieną kitą mėtą mūsų gyventojai išlai
kys, bet paskiu prasidės didžiausia reak
cija. 

Mokesčių išdėstymas. 
\ 

Aš noriu pasakyti, kad mokesčių išdės
tymo įstatymo leidimas, ar tai ,mes pa
imsime vieną ar kitą mokesnį, neužtenka 
formaliai jį priimti, bet reikia žiūrėti 
kiekvieną mokestį kaip jis a t s i l iks ant 
krašlo produkcijos, kaip jis atsilieps ant 
krašto ūkio. Jeigu uidėsime mokesčius 
ant žemės, ant mūsų ūkininkų, tai vėl kjr~ 
la klausimas, kaip tas ūkininkas, nuo ku
rio reikalaujama mokesčių, ar jis galės 
juos pakelti ir kokius mokesčius gali jis 

uz tą tvarką kuri palaiko valstybinį ap
saugojimą ir už tą patarnavimą, kurį jam 

valstybė suteikia. Bet ir Čia galima eiti 
tik iki tam tikro laipsnio, paimti mokes
čius nuo žemės, iki tam tikrų ribų, ku
rias peržengti jokiu būdu negalima, ki
taip mes galime suardyti tą žemės uki. 
Tas pats, kas del mokesčių nuo pramonės 
ir nuo kitų ekonominio gyvenimo šakų. 
Čia taip gi yra tam tikras laipsnis, iki 
kurio galima eiti ir imti ar tai prekybos 
ar pramonės mokesčius. Toliau tam tikro 
laipsnio eiti nebegalima., Čia ir i>aigiasi 
taip vadinama galimybė Finansų Minis
terijos, galimybė mūsų įplaukų. 

Ir, jeigu mes matome, kad didžiausieji 
mokesčiai, kurie uždedami Europoj, tai 
yra Prancūzijoj—4&% žmogaus įplaukų, 
kurias gauna. Tai yra didžiausias mokes
tis, kurį tik gali pakelti gyventojas. J is 
čypia po sunkenybe/ tos naštos, tokio gy
venimo, jis pradedamas yra paralizuoti jo 
ekonominiame gyvenime. Toliau eiti to 
jokia valstybė nebegali. Paprastuose apsi
reiškimuose uždedama maž daug 20% 
visų žmogaus įplaukų. Jeigu reikalau
ti, kad mūsų biudžetas galėtų iškilti sa
kysime į kektą milijarde, tas butų ano
malinis daigtas. Tas galima padaryti tik 
tutfmet, jeigu mes į«morėsime imti ir per 
kokius dvejus metus likviduoti mūsų val
stybinį akį ir mūsų turtą savame krašte. 
Tokiu būdu y ta kai kurie asmenys pa
darę likvidaciją Rusijos. Tai buvo ftusijbs 

pakelti ir turi, gml but, atiduoti Vaistyk* materiale likvidacija, kuomet ji pradėjo 
spaudinti begalės poperinių pinigų ir tuo-
mi pradėjo likviduoti visą Rusiją. 

Žinoma, yra tokių momentų, kuomet 
žmogus nori likviduoti savo turtą, pasi
imdamas su savimi kapitalą ir turėda
mas tikslo, kad pasiekti dar didesnio tur
to, kad 8ar didesnį užvesti ukį ir dar 
daugiau turto iš tokios likvidacijos gau
ti. Žinoma,, aš | a i galiu padaryti, jeigu 
aš esu gyvai įsitikinęs savo laimėjime, 
bet čia priseina būti labai ir labai atsar
giam, ypatingai atsargiems reikia būti 
tiems, kurie neša už tą atsakomybę. 

Prekyba ir pramonė. N 

Toliau, jeigu mes paliesime prekybą ir 
pramonę, tą patį mastą reikia pritaikinti. 
Imantis kokios nors politikos ar kokius 
nors žingsnius darant prekyboje ir pra
monėje, prisieina lygiai statyti klausimą: 
"ką, ar mes pakelsime tuo produkciją sa
vo krašte, ar neVt Jeigu aš duodu liuosa 
iniciatyvą mūsų prekybai ir pramonei, ar 
aš pakeliu tuo savo krašte gamybą labiau, 
a r nei O gafcbutiį daugiau naudos, jeigu 
aš paimčiau tą pramonę pati kaipo val
stybė? I r čia Prekybos i r Pramonės Mi
nisterija ir Vyriausybės politikai yra duo
ta galimybes apsireikšti liuosai iniciaty
vai ir vyriausybes kaipo tokios stengiasi 
nevesti jokios pramonės kaipo tokios, gal 
but išskiriant labai specialius daiktus, 
labai vienodus savo esme. Sakysime kal
bant tikio klausimu gali būti tam tikra 
monopolizacija, kuri turės greičiau fiska
linės reikšmės ir gal .moralės reikšmės; 
bėt dabartiniu monlentu valstybė, kaįpov 

toki, Vyriausybės nuomonė, neturi kištis 
} pramonę kaipo pw)ducent%, bet ji tuvi 
reguliuoti, turi duoti galimybės duoti tam 
tikras vėžes ir laįko tai pačiai pramonei 
sutvarkyti, didinti tą pramonę, bei vys
tyti tokio ūkio iniciatyvą. Savaimi aišku, 
kad tokia jpramonė besitverdama mūsų 
krašte'pakeltų produkciją netiktai pramo
nėje, bet pakeltų produkciją gamybos 
sodžiuje) sodžiaus žemės ūkyje. Tas pats, 
Žinoma, ir su prekyba. Čia sunkus daiktas 
dabartiniu momentu, kuomet mainosi nuo
lat valiuta. Netik nepastovi yra vokie
čių Valiuta, bet ir abelnai šiuo momentu 
valiuta visur nepastovi, ir tas nepastovu
mas, aiškus daiktas, neduoda galimybės 
jokiai vyriausybei vesti kokią nors aiš
kesnė politiką. Kiekvienai iš- tokių vy
riausybių prisieina greičiau kovoti su svy
ravimu .valiutų, su sustabdymu to nepasto-
vumo»fuiansinėje srity. Šiandie tas mastas 
tas aršinas gali turėti tiek ir tiek varškų, 
o rytoj jis f ali išsitemti taip sakant elas-
t ižkai .Tas vienetas, kurį šiandie mes va
diname marke šiandie jis gali turėti 15 
santimetrų, o rytoj jis gali tu r t t i i r vh% 
metrą. Žodžiu, vyriansytou, aišktts daik
tas, dabartiniu momentu prisieina kovoti 
su ta spekuliacija ir čia prisieina susidur-

/ t i Finansų Ministerijai su klausimu mūsų 
emisijos i t su visais tais klausimais, karie 
paliečia visą mūsų bendrą ekon. gyvenimą. 

(Bus daugiau) 
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Antradienis, 
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DTU 
GYDYTOJAS 

4441 Boutli 
Telefoną* 

Valandos: t - l ] 
jplfetų Ir 7-f 
niaia tiktai po 

---v 
•pf f lce TcL BlvdJ 

i Dr. H. T. SI 
GYDYTOJAS 

Perkėlė 
4601 SOUTH 

VAL.: 10:30 iki 
6:30 iki 8:30 

N am.: 2914 
Tel. Laf4 

^ ^ ^ C S S ^ ^ ^ ^ E £ * 

Dr. C. Zl 
LIETUVIS 

4712 SO. AS1 
ARTI 47-1 

įVal&aAoe: nuo 
JSeredomis nuo 

DR.P. 
NAP1 

Gydau Be Vateti 
10787 S. Mk 
Nuo t Iki 11 

18 W. 45 StrJ 
(Prie Wt 

Kuo 2 lkl 

: Telefonas Boule^ 

DR. G. 
Dl 

8881 So. 
^Valandos: 9-

i—8: 7-

. S . 
GYDYTOJAS 

Ofisaa ir v 
8852 South 

Ant rirSaos Uni 
Valandos: nuo 
2—4 po pietų: 

NedėltomiB 
Telefonas 

! DR. CH AR! 
tėlė savo 

14788 SO. AS 
I SPECIJ 
J DŽIOTU, M01 

•Vai.: ryta nuo 
• p o pietų; 
• K ė d ė 1 lomia 

• 

nuo 
10 

DR. M. S" 
NAP3 

GYDAU BE Ĝ  
OI 

Oflau 
8847 

9 iki 11 ryte 
Telefonas 

781 W, 
Nuo f. H 

*e-= 

Dr.M. 
3107 So. 

CHICAGO ] 
Telefoną* 

SValandos: — 8 
I po pieta iki 

nno I lkl I 

DR.A. 
1900 S. 

TeL 
Valandos: 11 
Gyvenimas: — 8̂  

Tel. Prosį 

M ^ » » • • • • 

TeL Ganai 257, 

DR. P. Z. 
Lietuvis 41 

i 
1821 South 

Valandos: 10 iki 
po pietų; C 

ase — 

Teleft 

Dr. P. 
ULETUVM 

10801 South 

• • f i f > f t f > — •*•—•' 



Antradienis , Grnodž. 2?, 1921 DRAUGAS 
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M M n - S 

>fftce Tek Blvd. 7SM £ 

Dr.FI.T.STRIIGTIS: 
Lietuvis 

GYDYTOJAS IK CHTUTJHGAS 
Perkėlė saro ofisą į 

4«01 SOUTH ASHLAND A VE. 
r AL.: 10:30 iki 12; 3:80 iki S ir 
6:80 iki 8:30 Ned. 10:80 iki 12. 

Nam.: 2914 W. 4* St. 
Tel. Lafayette 26S jj 

r^^¥¥* t fo^ r i s -Ko^*¥r5wS 

< ? • « : • - * : :^~fs=- . ' S ę J ; - s S 

TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS VKJmSftAB 

4711 BO. ASHLAND AVUNTJE 
ARTI 47-tos Gatvės. 

[Valandos: nuo 9 ryto iki • vak. 
jseredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

"Telefonas Boulevard 9190 * 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

So. Halsted St. 
f—12 Ą.M. 3 Valandos: 1_ 5 ; 7—$ p,' M. J 

DR, S, NA IKUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHERURGAS 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
S253 South Halsted Street 

Ant viršaus Vniver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
2—4 po pietų: nuo 7—9 vak. 

Nedėliomis nuo 1©—t-
Telefonas Yards 2644 ». 

— -

OR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas S14t So. Morgan St. 
Kert* S l n i St., Onicago, DJ. 

SPBCIJALISTAS 
Moteriško, Vyriška ir chroniškų 

un 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
Iki 3 po pietų, nuo 6 iki 7 vak. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 po pietų. 

Telefoas* Yards «s7 

DR. MAURICE KAHN 
j 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4SS1 So. Ashland Ave. 

Tel. Yards 094 
OFISO VAI*: 

8 iki 10 v. ryto, 1 iki 8 Ir 7 iki 
9 v. 
TeL Naktimis Ir nedėlioj po pietų 

Oakland 1294 

i i i»*mm*mu • • s šmmm**.*.^ i+m M » • • •• » o » a » i » *r 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
• * • * * i n i a t i • > » • m f i* • • i » t » *•• 1 • —""S 

DARB. PRAKALBOS. 

= 

Dr. L L M A K A R A S 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 10900 S. Michigan Ave. 
VaL 19—12 ryte; 2—4 po pietų, 

8:80—8:80 vai. vakare. 
Residencija: 10S88 Perry Ave. 

Tel. Pullraan 842 ir Pull. 849 
M« . • • • • » » » » » » » » » » » » » » » » » » g f 

4uiiiiiiiiiiiiiiiiiinnii!iiiiiiuiiiiiiiiiiiim 
Telefonas Von 

l i g * 

DR. A. A. ROTH. 
Gydytojas H 

rtpooi jaustas Moterišku, Vyriškų 
Valkti ir •*•* chroniškų ilgų 

VALANDOS: 10—11 ryto 9—s gw 
pietų, 7—S vak. NedeUomls 10— l t d 
iMUaas SS54 8 o . • • h t < 4 8 t ^ C l i l M f 

Telefonas Drover tOOt 
utMilltllIlIlIinflUllIlllilIlIHllIlIlIllHlIM 

I I D R T H A R L E S SEGAL j 
! 

S 
•Perkėlė savo- ofisą po numeriui 

4720 SO. ASHLAND AVENUE | 
SPECIJALISTAS J 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
•Vai . : ryte nuo 10—12; nuo 2 — 5 | 
Epo pietų; nuo 7—8:80 vakare. | 
•NedėMomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2 S 8 0 | 

DR. M. STAPUU0N1S 
NAPRAPATH 

| GYDAU B E GYDUOLIŲ IR BB 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
2247 Emerald Avenue 

it lkl 11 ryte ir » iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9897 

721 W. 18-th Gatvė 
Nuo 7 lkl 8 vaaare. 

3107 So. Morgan 

SSSsM-T-tter , !1 . * ris ra S 

r. M. Stupnicki 
CHICAGO, ELLDIOIS 
Telefonas Yards 5082 

idos: — 8 lkl 11 
}o pietų lkl 8 vak. 

nuo 8 liti 8 vai. 

iš ryto: 
Ned< 

=23= 

DR. A. L YOŠKA 
1900 S. Hals ted Str. ; 

TeL Ganai 11 I i 
Valandos: 10 ryto lkl 8 vakare. 
Gyvenimas: — 2811 W. OSrd Str. 

Tel. Prospect 8494. 

IteL Oanal 287, Vak, Ganai 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoja* Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 Įkiš 
po pietų; 9 iki 9 vakare 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

Kamp. Oakley Ave. Ir 24 Gatvė* 
Ofiso Valandos: "Nuo 2 iki 5 po 

pietų kasdien, Panedėlij ir Ketver 
ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Oanal 171S—241 
Res. Tel.: Midway 5512 

I Š P A T E R S O N , N. J.— 
10 d. gruodžio čionai buvo 

surengtos L D S prakalbo s.Kal-
bejo " D a r b i n i n k o " admini
s t ra tor ius M. Kerbelis. Nors 
buvo gars in ta kad kalbės i r St. 
Seimo narys gerb. M. Bagdo
nas, bet nebuvo. Pi rmiausia 
biskį kalbėjo vietinis klebonas 
kun. J . Pe t ra i t i s , paaiškino 
apie darbininkų reikalus i r nu
rodė, kad visiems reikia prigu
lėti pr ie Darbininkų Sąjungos. 
M. Kerbelis kalbėjo gana ge
rai ir aiškiai. Visi galėjo sup
rast i . Bet tik bėda mūsų lietu
viškiems bolševikeliams, nes jų 
pro tas si lpnas ir vis da neaiš
ku. Vienas bolševikelis per visą 
prakalbą zurzėjo Jyg Šuva pr ieš 
mėnulį. J a m girdi vis da r neai
škiai i r negerai kalbėtojas kai 
ba. K a d a po prakalbų buvo 
klausimai, tai j is j au klausimų 
nedavė. K a d a kalbėtojas pa-
klausė kur tas žmogus ką pir
miau zurzėjo, tai j i s tuoj kaip 
galint greičiau smuko iš sve
tainės. Kalbėtojas kalbėjo vien 
tik apie darbininkų reikalus i r 
ragino visus skaityti gerus lai
kraščius, vien tik katalikiškus 
i r nurodė, kad visiems reikia 
daugiaus mokintis. * 

A U K O J O L I E T . K A T . 
UNIV. 

H A R T F O R D , CONN. — L. 
D. S. 6 kuopa susirinkime 
gruodžio 11 d. Liet. Ka t . Uni
versitetui paaukojo $5.00. 

t U. 
S U N K U P R A G Y V E N T I . 

CAMBRIDGE, MASS. — 
Darbai visai silpnai eina. Al
gos labai nukapotos. Sunku 
pragyventi . I š «to lietuviams 
čionai skurdus gyvenimas. Z 

BUVO ATLAIDAI. 

WORCESĮTER, MASS., — 
j u o d ž i o 11 d., Šv. Kazimie-
ro lietuvių bažnyčioj prasidė
jo 40 vai. atlaidai. Žmones 
skaitlingai pamaldose dalyva
vo. 

Dvasinė nauda didelė . , X. 

I V. W. RUTKAUSKAS 8 
j ADVOKATAS 

Ofisas Dtamiestyj: 
1 19 South U Baile Street 

Ra ni baris 924 , 
Telefonas Central 8399 

j WKMM*Jt4#*Mr+4*#mH9*i 
j Vakarais, 812 W. SSrd l t g 

Telefonas: Yards 4991 

I 
I 
I 
! 

• m m — M H N H Į 
ANTANAS A. 0LIS | 

(OLSZEWSKI, JR.) 
ADVOKATAS 

Veda bilas visuose teismuose 
Miesto Ofisas: 

S. Dearborn St , Roo«n 1040 
Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 2251 S. Halsted St. 
Telefonas: Boulevard 653. 

J. P. WA1TCHES 
Lawycr 

LUSTU V18 ADVOKATAS 
Dten.: R. SI 1-127 N. Dearborn St. 

TeL Dearborn 6096 , 
Vakarais: 10736 S. Wabasli Ave. 
Roscland Tel. Pullman 6277 

» • » • - — S Tel. Randolph 2898 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidiuniestyje 
A S S O C I A T I O N B L D G . 
. 19 South La SaUe Street 

Room 1303 
Valandos: 9 ryto Iki 5 po pieta 

^Namų Tel. Hyde Park 3395 " 

&mm • • • • • , • • • • • • 2 J 

'Telefonas C anai 5395 

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

Art i 23-čio Place. iiooo o. v tuuey A ve., umcago 
Ar t i 23-čio Place. 

Gruodžio 11 d. buvo -sanda-
riečių prakalbos Kalbėjo Pi jus 
Žiuris . P i rmiaus ia kalbėjo apie 
Lietuvą i r nurodė, kad Lie tuvai Lietuvos Misijai didelę šilki 

LIETUVOS VĖLIAVOS 
LAIMĖJIMAS. \ 

Būdamas Amerikoje Lietu
vos Šaulių Sąjungos įgalioti
nis K u n Jonas Žilius, 1920 
m., paskelbė vajų aukoms 
r inkt i minimai Sąjungai. Au
kos buvo siunčiamos Lietuvos 
Misijon, persiuntimui Šaulių 
Sąjungai. Pasisekimą vajui 
užtikrinti , pilietis A. Strupas 
iš Nėwark, N. J . paaukojo 

tu r i priklausyti vien tik san-
darieeiams.Tada Lietuvoje bū
sią viskas gerai . 

Ten buvęs. 

BOLŠEVIKAI IŠ "SUKA
TOS." 

nę Lietuvos vėliavą skirdamas 
tą vėliavą tai kolonijai, kur i 
daugiausia Šauliams aukų su
rinks. 

/Ulev^land, Ohio 1,302.65 
bu liepos 1 d., 1921 m. tol^^^to^, Jnd 142.50 

lt 
» 

TelefonM PnUmaa 

Dr. P. P. ZALLYS 
LIETUVIS DENTISTAS 

Ml Sontb Ifichltan Avenoe 
ROSEIiAJTD, ELL 

342 ir 8199 

vard 4139 

A. M, 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse, ves-< 
tuvese, krikš-i 
tynose ir kituo-) 
•e reikaluose^ 
Kainos prieina-) 
mos. 

BTNGHAMTOy, N. ,Y. — 
Gruodžio 13 d. mirė vienas 
bolševikelis P . T. nuo " suka 
t o s / J Nestebėtina, kad j is nuo 
" s u k a t o s " mirė, juk visi bol-
ševikėliai tur i " suka tos sus
ui u s " mio kortomis lošimo i r 
traukimosi per nakt is . 

^Čionykščiai bolševikėliai vis 
zurzėdavo, kad jie esą šmei
žiami laikraščiuose. Ką jie pa
sakys apie gruodžio 13 d. j -
vykiusf A r jie drįs sakyti, 
kad tų įvykių aprašymas yra 
šmeižtas ? 

Tas P . T. prigulėjo prie 
kokios ten bolševikiškos dr-
jos. Jį, sulyg priedermės, pa
skyrė tris narius naktimis bu
dėti pr ie P . T. lavono. Tie 
t rys budėtojai, Jv Z., J . P . ir 
J . B.j 'kunigužis gerai įsigėrę 
" m o o n s h i n ė s " pradėjo muš
tis, ausis daužytis. Besimu-
šaut užkabino grabą i r t a s nu
griuvo ant žemės ir lavonas 
iš jo išsirito. K a į užbaigė pe
štynes, tai t ie budėtojai tu
rėjo gana daug da/bo iki la
voną į g ru įo a tgal į grabą.. 

Numirėlis P . <T. turėjo 
smuklę. Vienas tų peštukų 
priėjęs prie lavono ir jį spar
dė klausdamas, kur -paslėpei 
mun&ainę? Kodėl mums nepa
l ikai! ^ 

Tai matote kaip bolševikė-

tynės dei vėliavos užsibaigė 
ir atydžiai peržiurėjus visų 
kolonijų darbuotę tame reika
le, pasirodė, jog daugiausia 
aukų surinko Nevvark, N. J. , 
todėl šioji kolonija ir tą pui
kią Lietuvos vėliavą laimėjo. 
Spalių mėn. 13 d, Newarko 
Paskolos Stotis surengė vaka
rą vėliavos priėmimui, kurią 
su didėlėmis iškilmėmis jiems 
įteikė Dr. J . Bielskis, 1./ e. 
Finansų, ' Prekybos i r Pramo
nės Ministerijos įgaliotinio pa
reigas. 

Tame pačiame vakarėly, 
Paskolos Stoties valdybai už-
proponavus, susirinkusieji 
vienbalsiai nusprendė tą vė
liavą padovanoti Lietuvos 
Hespublikos Ministerių Kabi
netui ir tuojaus • į te ik ta Dr. 
Bielskiui persiuntimui Lietu-
v o n . ^ • , • , 

Žemiaus paduodama alfabe
to tv^arkoį visas kolonijas, ku
rios viršminėtuose lenktynėse 
dalyvavo. 

P A S T A B A : — Nuo š. m. 
liepos 1 d, aukos y r a skelbia
mos Lietuvos Atstovybės. 

Kiek Aukų Sudėjo Amerikos4 

Lietuvių Kolonijos, Lietuvos 
šaulių Sąjungai. 

Nuo pradžių iki liepus 1 d'. 1921 
m. 

Albany, N. Y. . , . . . . ? $13.50 
Ambridge, Pa 73.00 
Amstefdam, N. Y. . . . «.. 3,656.55 
Ąnsoniay Oonn j . . 1,028.00 

k v 

U JUS DEDAT | JŪSŲ KŪDIKIO BUTELĮ 
Je i jųs nefal i te žindyti jūsų knoikio, išrin

ki te maistą, kuris y r a maist ingas i r t a ip leng
vai virškinantis , k a i p jusi* pačios pieaM. Duo
ki te jūsų kūdikiui 

s 

r/ lLGtCBRAND 
\(CONl>ENSED MILK) 

geriausias maistas kūdikiams— v»art»jmn»s per 
paskutinius šešiasdešimtsMu m»tu šimtų ir tūk
stančių moterų. 

The Bonlen Company 
Borden Building Nefw York 

Iškirpk šį kupon* DABAE - ir prisiųsk SIAN-
BISN 10 ir gausi DYKAI mūsų knygą, KŪ
DIKIŲ afcROVĖ, kuri paaiškins, 
kaip užlaikyti kūdikį sveiku. Taip
gi gausi maitinimo instrukcijas jū
sų kalboje. 0104 

Vardas 

Adresas • • 
«^» w k tofctl •*'•' / -

K»"fl i i 

Ham. TeL Cicero S65« 
Oltoo Tel. Cicero 49 

OR. J . SHINGLMAN 
Prafteša visiems kad po Sau-

»sio f, 1922 perkelia residencija' 
po numeriu 

1325 So. 49 Oourt 
Ofisas bus toj pačioj vietoj' 

kaip ir dabar. . 
N. E. Cor. 49 Court ir 13 Str. 

| ant virSaus vaistyničios. ' 

STAKLEY P 
MAŽEIKA 

S 

GRABORIUS IR 
lialsamuotojas 

Turių automo-3^ 
bilius visokiems^ 
reikalams. Kamaft 
priej|aamos. 

3319 Auburn 1 
Ave. Chicago. i 

Bridgepcrt, Conn 283,85 
Bridgeville, Pa 35.00 
Bristol, Conn 75.00 
Brooklyn, N. Y 5,472.75 
Cambridge, Mass. 308.13 
Canonsburg, Pa 20įK) 
Castle Shannon, Pa 35.00 
Centrai Brooklyn, N. Y. . . 98M 
Čhelsea, Mass 25.94 
Chieago, IH 5,816.87 
Cicero, 111. . . . . / . . ' 193.59 
Cle Elum, Waeh 54.50 

Cnrtis Bąy, Md. -. 251.46 
Dayton, Qhio . . 4 • . . . 27.50 
Dotroit, Mich 150.00 
Des Monos, Iowa ( 137.00 
Donorą, Pa. 907.50 
Dorrisville, 111. .,/... 20.00 
Dunmore, Pa 95.00 
Duryea, Pa 22.55 
Easthampton, Mass 13.00 
E.*Hampton, L. I., N. Y. . . 5.00 
Echvardsvilte, Pa 550.30 
Exeter 3orough, Pa 128.00 
ForesLCity, Pa 345.00 
Gardnor, Mass 45.00 
Gary, Ind 100.00 
Girardville, Pa v. 25.80 
Grand Rapids, Mich. . . . . 52.89 
Great Neck, N. Y. . ^ 3.00 
Greenfield, Mass 10.00 
Greenport, N. Y 10.00 
Hardwick, Mass 21.00 
Hamtramck, Mich 5.00 
Harrisburgh, 111 20.00 
Harrison & Kearney, N.J. 1,000.35 
Hagerstown, Md .10.00 
Herkinrer, N. Y 453.70 
Hibbing, Me 30.00 
Homostead, Pa 20.00 
Hoogick Falls, N. Y 23.90 
Indiana Harbor, Ind. . . 1/800.50 
Jamespprt, L. I. N. Y. . . 2^).00 
Kenosha, Wis 105.25 
Kewanec, 111 310.30 
Ringston & Edwardsvillc 

#a , 793.8I 
Lawrence, Mass 58.50 
Lewiston, Me. 324.86 
Lincoln, N. H 170.50 
Linden, N. J 171.J)0 
Little Falls, N. Y 20.00 
Livingston, 111 70.00 
Long Island City, N. Y. . . 5.00 
Los Angeles, Calif. . . . . . . 110.00 
Mahanoy, City, Pa 102.55 
Manchester, N. H 560.00 
Maspeth, N. Y 323.45 Į 

Meriden, Conn 157.28 
Melrose Park, 111 / . 121.86 
Michigan City, Ind 84.00 
Millinocket, Me 113.50 
Milwank.ee, Wis 615.95 
Montello & Brockton, Mass. / 

183.65 
Nashua, N. H 83.43 
Nanticoke, Pa 142.50 
Newark, TST. J 9,372.85 
New Amsterdam, N. Y. . . 5£.50 
New Britain, Conn. . . .> 3,883.22 
New Haven, Conn. . . 1,482.45 
Ncw Philadelphia, Pa 427.28 
Newport News, Va. 10.00 
Xcw York City & Staten 

(Bus daufrirn) 

[liai ^langiau negu ant i ^ ^ ^ S & ^ i i ^ ' V : : : S S 

Auburn A v* GhioftgoJ 

persistato. Savo tamsumu ne
tik mūsų tautai , bet visam su
tvėrimui gėdą daro. ' 

ir-f- r-. Lietuvos vėžys. 

SKAITYKITE IR PUTIN
KITE "DRAUGĄ" 

Baltimore, Md 2,145.42 
Batavia, 111 29.58 
Bayonne, N. J. .' 5.00 
Biughamton, N. Y. . . . . , , . . . . 39.00 
Bloomfield, N. J . . . . . . . . . 76.00 
Boston, Mass 410.80 
Braddock ir V. Braddodk, 

Pa ii 34S.J0 
Branford^ Conn - ; . . . 90.06 

• L1THUANIA 
4 

Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie
ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. VU* pa 
rankumai, moderniško laivo. Dabar 
kainos žemesnes 

^ RED STAR LINE 
ISplaukia kas savaitę \ 

Hcxv York «ki VUro Hamburg ir 
Danzlg 

Samlsnd (Tik 3-čia klesa) Kaus. IŠ 
New York iki Plymouth, Cherbourg, 

Antweri) 
Zceland • . . . Sausio-^28 
Filaml . Sausio 7 
Krooland . . . . - v Sausio 21 

V AMERICAN LINE 
Iš Wew Yorko iki Plymouth. Cher-

bourg, IJrunsbuttel, Hamburg 
Mongolia .-. Sausio 12 
Minnekahda Sausio 26 

New Yorko į Hamburg 
Haverford Vasario f 
INTERNATIONAL, MERCHANTIL.B 

MARINE CO.. 
120 laivu — 1.300,000 tonu 

Chicago: F. O. Brown, Weet Pass 
Agpnt. 14 North Dearborn st^ 

VALENTINE DRESMAKING 
COLLĘGES 

2407 W. MadLson, 1850 N. WeHs 
•205 S. Halsted Streets 

187 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternu. kir

pimo, Designing bizniui ir oa - i , 
mama Vietos duodama dykai. < > 
Diplomai. Mokslas lengvais at - ( ' 
mokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 
TeL Seeley 1848 

SARA PATEK. pirm. 

KAIP JUSU AKIS 
Ar esi nervuotaa, kent! galvos 

skaudėj imo. , ar t a m i s t o s ak}» 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojaus tu-
rV pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausia pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So, Ashland Avet, Ghicaco 
kerte 18-tos gatvės; »8 lubos 

Kambarys 14-15-18-17 
Viršui PliATT'S Aptiekos 
Tėmykite mano paraJfc; 

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
va. Nedėliomis nuo 9 ryto lkl 
12 dien 

-

ŠL D. LACHAWICZ 4As^sAJU^^AJit^A5^Aiif^AatAi 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopi-
riausia. Reikale meldžia atsiSau-
cti, o mano darbu busite uiga 
lėdintl. 

(14 W. 28rd PL Chicago, HLS 
Telefonas Ganai 2199 

I Š P A R D A V I M A S 
Prekės 

tniiiiiiiiiiiiiiiiiiiilimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiii 

REIKALINGI prityrę Vyrai ir mo
terys prie valymo mokyklos North-
sidėje. Atsišaukite pas inžinierių,\ pa-
nedėiy, 8 Ar&l. ryta, 

5900 Norih Glenwood Ave. 
50 centų už valandą. 

m i m n i . i. i • h m i i 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E " 

Vyru ir Jaunų vaikynų Siutai ir O-
verkotai %i<S — $25 ir $30. Dabar 

į'po $10. $12.50 ir $15. Kiti siutai ir 
overkotai iki $45. Mes turime pilna 
stocka vyrų, jaunų vaikinų ir vaiku 
Siutų, O' Kotų, JMackinaws, Rain-
coats ri kelnių kurias parduodame ųž 
puse buvusios kainos Turime kuferių 
ir volizų. Gaust už pilnos verčios. At
dara Kasdiena iki 9 vakare. Nedė
liomis iki 6 vakare. 

įsteigt* 1902 , 
S. GORDON 

141d S. Halsted Street 

TABiONAS ir M'CKIEVICZ, Ved. 
Greriausia siuntimas pini^ij 

laivak'^tčs, paSportai ir Lt. 
N O T A R U I J v \ s 

Eieal INta; . ' , PafkofcMi, 
IiiMUrinai ir i.t 

809 W. 35th St, arti S. Halsted St. 
Tel Boulevard 611 

Valandc ' w HU 
Vakara is . Utar . , Ket . ir Sub iki V vaka re 

Ned : ik- ! - t p ' i t u . 

NEVIRTA KIAULENA YRA 
\ LABAI NėSVEIKA. 

Paskai tyk šį straipsnį del savo 
geroves. 

Daktarai sako kad nevirta jau
tiena ar ^iaulena yra labai nes
veika viduriams nes nuo to atsi
randa skilvines kirmėlaitės. Tas 
žinoma labai sugadina vidurius. 
Kiauliena ir jautiena turi būti 
gerai išvirtos ar iškeptos jeigu 
nori kad tavb viduriai gerai dir
btu. 

Dauguma mote
rų vynį ir vaikų 
yra gydomi nuo 
visai kitokiu ligų 
kuomet istikrųjįj 
visa priežastis y-
ra jų skilvis. Kuo 
met neturi apeti
to, girdi griaužia, 
jauti skausmą vi-
duruose, skausmą 
strenuose silpnu* 

ma akyse inii-guliavima tai žena> 
lai kad kas nors yra negerai su 
jusu skilvių, kad skilviniai kif. 
minai tenais ponavoja. Pas vaf 
kus tuojaua galima patemyti, jie 
nenori valgyti, miegoti jiems tan
kiai galva skauda, jie neturi noro 
žaisti su kitais vaikais. Laxtan y-
ra srutaisytas kad panaiknti 
skilvines krameles iš jūsų syste-
mos ir yra daugumos žmonių 
vartojama su gerais rezultatais. 
Pilnas " būdas gydymo Laxtan 
kainuoja $10.48, pusė $6.75. Jei
gu jautiesi nesveiku tai tuojaus 
pradėk gydytis nes gali Išsivysty
ti kunvulsijos ir kokios kitoa li
gosi I>axtan yra pardaodama* 
Dro. Lameco Lab., Forbes ai 
Moultrie, Pittsburgh, Penna. 

PARSIDUODA "P*»l-room" su 7 
stalais ir barber snop su trims kė
dėmis viskas yra nauja geram pa
dėjime geroj vietoj tarp lietuvių ir 
rusu apgyventoj kolonijoj geros blt-
nis priežastis pardavimą savftnnkas 
išvaluoja Etiropoa parsiduoda pigiai. 

1211—1217 Westmmster Ave. 
Detrott, MW»> 

http://Milwank.ee
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CHICAGOJE! 
JUODOSIOS RAUPU6S. STATOMA NAUJA 

/ . 
Brighton Park apylinkėse 

susekta jnodttjų rauplių epi
demija. 

Tarpe 43 ir 46 gatvių ir 
tarpe Western ir California 
ave. visas' plotas paskelbtas 
gydytojų kontrolėje. Tame 
plote gyventojai varu čiepi-
jamL \ 

\ / 

MIESTO NAKVYNES 
NAMAI. 

Chicagos miesttr taryboje 
pakeltas sumanymas atidary
ti miesto lėšomis nakvynės na
mus, kur naktimis'' galėtų 
gauti pernakvoti bedarbiai ir 
benamiai. 

Dauguma aldermanų suma
nymą atmetė. Sako, dar galį 
prisirinkti ten visokių negeis
tinų asmenų. 

% ŽMOGŽUDYSTĖS, 
UŽPUOLIMAI. 

DIRBTUVE. 

East Chicago, Ind., Inland 
Steel kompanija baigia staty
dinti naują milžinišką dirbtu
vę. Ūž poros mėnesi,ų dąiige-
lis darbininkų gaus darbo. Nes 
kompanija, anot žinių, jau tu
rinti daugybę ir užsakymų. 

Tenai ir kitos dirbtuvės tai 
s^mos ir didinamos. 

1 ŽUVO, 4 SUŽEISTA. 
Jį 

Elektros traukinis arti May-
wood užvažiavo- ant skersai 
bėgių pravažiuojančio auto-
mobiliaus. 

t 

Viena 5 metų mergaitė žu
vo, kiti keturi suaugę žmo
nės mirtinai sužeista. 

ŽUVO NEŽINOMAS ŽMO 
GUS. 

1 KuČioje ir per Kalėdas Chi-
cagoje įvyko keletas žmogžu
dysčių ir nesuskaitoma dau
gybė užpuolimų ir apiplėši
mų. 

Apiplėšta keletas saliunų, 
krautuvių ir ofisų, keliolika 
žmonių užpulta gatvėse. Kai-
kas neteko^paskutinių centų. 

Bet policija reižkia* nuomo
nę, kad šįmet švenčių metu 
piktadarybių esą mažiau, ne
gu perniai. 

ŽUVO MOTERIŠKĖ, 3 SU
ŽEISTA. 

Ties Golf, 111., Chicago,, Mil-
waukee & St. Paul traukinis 
sudaužė skersai važiuojantį 
automobilių. Viena moteriškė 
žuvo ir 3 asmenys sužeista. 

VIENAS MILIONAS DEFI
CITO. 

Pranešta, kad 1921 metams 
pasibaigus Chicago turės vie
ną milioną dol. deficito. 

POLICMONAS NUŠOVĖ 
ŽMOGŲ. 

,Cicero policmonas George 
Comerford norėjo areštuoti 
Jorn Cawliunas(f),^38 m., tS-
36 So. 48 ave. 

Vedamas policijos nuova-
don Cawliunas mėgino pabė
gti. Nušautas. 

Apgriuvusioj lūšnelėj po 
num. 3800 So. Halsted gat. 
kelinti metai gyveno koks vie
nas senyvas žmogus. Aplinki
niai gyventojai nežinojo jo 
nei pavardės. 

Aną naktį ta lūšnelė sude-
gė. Liepsnose žuvo ir tas žmo
gus. 

GARSINKITĖS "DRAUGE." 

CICERO, ILL. 

' Labdarių darbuotė. 

Labd. Są-gos 3-os kuopoj 
priešmetinis susirinkimas įvK 
ko gruodžio 18, 1921 m. Sv. 
Antano parap. svet. Raportą 
iš Labd. Sąj. Seimo įvykusio 
gruod. 11 d., 1921 m. išdavė 
pirma B. Vitkienė, J. Šlioge
ris ir A. Valančius. Pastara
sis karštai agituoja už prieg
laudą našlaičiams su ligoni
ne pasiremdamas adv. B. 
Brenzos ii\Dr. Brenzos. minti
mis nurodytomis Labd. Il-me 
Seime. Kad- Seimo ^pasekmių 

Raportą iš Centro su-mo 
lapkr. 30 ,1921 Išdavė Ą. Va
lančius. Priėmė vienbalsiai. 

Delegatai į Centrą 1922 me
tams išrinkti šie: Bron. Vit
kienė, Pr. Vitkus, J\ Šlioge
ris, Mar. Časienė jr rVt. Jak-

"šta. -> 
Prieškalėdinių aukų šiandie 

vargšams surinkta $29.37. Su 
rinktų aukų iki Kalėdų tvar
kiai išdalinti vargšams ir 
1922 m. vargšus prižiūrėti iš
rinko sekančią komasiją: O. 
Dainelienę, M. Časienę, kp. 
pirm. B. Vitkienę, A. Valan
čių ir J. Šliogerį. 

Kad ciceriečiai gausiai pa
rėmė visų katalikų labdaringą 
ją organizaciją, todėl vietinio 
klebono kun. H. J. VaiČuno 
pastangomis, Stepulevičienė 
gauna kas savaitę po $6.00. 
Iš kuopos iždo jai dar skir
ta $10.00 ir Kasparienei $5.00. 
Vargšų naudai surengimui 
krutamųjų paveikslų fš šven
tųjų gyvenimo šiokiame vaka 
re išrinka kamisiją: Pr. Vit
kų, A. Valančių rr B. Posanką. 

Sekantiems metams į valdy 
bą ^išrinko: pirm. Bron. Vit
kienę, 1432 So. 49 Ave.; pag. 
M. Dambrauskas; rast. Jur
gis Ogintas 1521 S, 50th Ave.; 
fin. rast. J. Mikolainis; ižd. 
glob. p-ni Dainelienė ir M. 
"Mironienė; maršalka p. Kel
pša; koresp. J. Šliogerisv 

Komdsija knygnj peržiūrėji
mui: Pr. Vitkus, p.^Časas ir 
P. Jakštas. Atvirutes parda
vinėti ir tvarkyti, p-lė Pi. Am" 
brozaitė. ^ 

Valdybon"' įėjo veiklus ir 
pageidaujami asmenys. Todėl 
reilna palinkėti ir šįmet 3-ai 
kuopai pilno pasisekimo naš
laičių, senelių ir vargšų nauT 

dai pasidarbuoti. 

Į garbės sparius jstoįo Stan. 
ir Ona Rašinskiai, V. ir Ona 
Bukauskai užbaigė mokėti 
garbės narystės mokestį. 

J. S. 

Iš NORTH SIDES. 

NAUJA LIETUVIŲ ĮSTAI-. 
04 

Šiomis dienomis Ciceroj, po 
num. 1527 So. 48-th Court, 

aprašymas tilpo dienrašty I tapo atidaryta nauja lieiuyiš-

SUDEG* 5 LĖKTUVAI. 
• ' y 

Lėktuvų stoty, Maywoode, 
sudegė vieųa pašiurę, kurioje 
buvo pastatyŲ penki nauji 
pastos lėktuvai. Visi lėktuvai 
sunaikinti. 

"Drauge", todėl'-ir/raportai 
buvo trumpi. Kapor,tai priim
ti vienbalsiai. Seimo nepap
rastai įspūdingas ir gražus 
nusisekimas buvo pasidarbavi
mas Seimo rengimo komisi
jos, pp. Pr. Vitkaus ir jo žmo 
nos Bron'. Vitkienės. Susirinki 
mas atsistojimu ir apliacfis-
mentais ištarė jiems už tai 
širdingą ačiū. 

ka įstaiga vardu "Angelita 
Theatrical Costume House,"t. 
y. įstaiga, kuri dirbs, nuomon 
išduos ir parduos visokius rū
bus, fc t teatrams, maskara
dams ir kitiems panašiems rei
kalams Tos įstaigofe , tikslas 
yra pagaminti tokius aprėda-
lus muaų scenai kokių, mų^ų 
istoriški veikalai reikalauja. 

.A—š—i—s. 

Misijos. t 

Šv. Mykolo bažnyčioj įvyko 
savaitės misijos, kurias davė 
tėvas Alfonsas Maria. Misi
jos' pavyko Tsuopuikiausiai. 
Nors ortfs buvo gana blogas, 
lijo, bet žmonės skaitlingai 
rinkosi į bažnyčią. Tiesa, ir 
buvo ko! rinktis, nes tėvas mi 
sijonerius savo pamokslais 
žavėjo, klausytojus. Užtaigi 
kai-kurie besiklausydami jo 
graudinančių pamokslų sugrį
žo prie savo tėvų tikėjimo, o 
gerieji atnaujino savo pasirį-
žimą toliaus būti gerais kata
likais. 

Misijų atminčiai žmonėm 
sudėjo aukų ̂ įsteigimui Betlė-
jaus stainelės ir Sšv. Antano 
stovylos. Šias dovanas tėvas 

ATSILIEPIMAS Į CHICA 
GOS LIETUVTUS-VĘS^ 

rytą— 

Krutami paveikslai. 

Lietuvių Teatro Bendrovė 
rodė krutamus paveikslas 2 L 
<1. griK)džio parapijinėje sve
tainėj. Paveikslai buvo jvai- \ 
rųs. Ypač žmonėms patiko 
paveikslai iš Genovaitės gyve
nimo, nes juose yra daug 
gražių pamokinimų". A 

. Rep. 

Trečiame iš eilės Chicagos 
Lietuvių Centralinių Organi
zacijų posėdyje] tapo galuti
nai sutarta bendrai rengti 
milžiniškų -visų Chicagos Lie
tuvių Masinį Susirinkimą pa
minėjimui keturių metų* Lie
tuvos nepriklausomybės su
kaktuvių ir išnešti protestą 
prieš Lenkų kruvinds .pasiel
gimus Vilniaus srityje, ir t. t. 

Susirinkimas įvyks ketvor-
go vakare, vasario^l6 d., 1922 
m. milžinišlfame ^ "Ashland 
Boulevard Auditoriume'' (tu
rintį 12,000 sėdynių), Ash
land Boulevard ir Van Buren 
Street. •.. 

Prašome viršminėta. dien 
atskirai kolonijoms nedaryti 

Alfonsas pašventino K a l M ę ) 8 ™ ^ . T . f . 
*7 Varde Chicagos Lietuvių 

Centr. Organizacijų. ^ 
Spaudos Komisija. 

Del informacijų kreipkitės 
pas. 

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

Chicago, Illinois, v | 
Telefonas Yards 2652. 

18 ROSELANDO. / 

Moterų vakaras. ^ 

Gruodžio 18 d. įvyko Mot 
Sąjungos 46 kuopos vakaras. 

Karbėjo vietinis klebonai. 
Jis pagyrė moterų išmintį. 

Paskiau .kalbėjo ačlv. J. P. 
AVaitches. Jis taipat išgyrė 
moteris ir ragino moteris ir 
merginas įstoti į Moterų Są
jungą. Iš to didelė nauda, pa-
šelpa ligoje vir po mirties. La
biausia, sakė, ^ra naudinga 
lankyti jos susirinkimus, nes 
ten gaunama pasimokinti vi
sokiuose dalykuose. 

Po kalbų prasidėjo teatras. 
L. Vyčių 8 kuopa vaidino 
trumpą bet labai juokingą 
veikalėlį "Tarnas įpainiojo,". 
Artistai savo roles puikiai 
atliko. i 

Gaila tik kad mažai žmonių 
atsilankė.: Žadėjo geriau su
kviesti žmones į Naujų Metų 
lauktuves, kurias rengia ta 
pati kuopa. ~ \ 

. Kampinis. 

JIS UŽAUGINO TUKSTAN-
.ČIUS KŪDIKIU 

Bordens ifagle Brand Condensed 
Pienas yra užauginės tūkstančius 
kūdikių į vyrus ir moteris. Jeigu 
tavo kudikui dabartinis maistas 
netinka, tai reiškia kad būtinai rei
kia maistą atmainyti. 

Ant 3^io puslapie šio laikraščio 
rasite pagarsinimą Bordens Eagle 
Brand Condessed Pieno, Iškirpk 
ta kuponą ir pasiųsk į Borden 
Company, o jie prisius tau dykai 
kningutė su pilnomis informacijo
mis apie kūdikių auginimą. 

LABD. SĄJ. CENTRO SUS. 

8 *&&ttttt&»&Mia^^ ^ f t raaHHHHMM*^^ 
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PRANEŠIMAS 
"DRAUGO" BENDROVĖS* 

ftt UŽKINKAI. 

Artinasi "Draugo*' -Bend
rovės šėrininkų metinis susi-
rinkimas. Visiems šėrininkams 
būva siunčiami pakvietimai, 
bet nelttrrių jie nepasiekia, 
nes neranda senu adresu. 

Tat kas iš šėrininkų nėra 
gavęs perniai .pakvietimo, pra
šome pranešti savo tikrąjį ad-

«c 

y? 

ę f 

Graži Dovana 
Giminėms ir Pažįstamiems Lietuvoje ir 

Amerikoje • 
i 

Dienraštis "Draugas" 
SU SIENINIU KALENDORIUM TIK UŽ 

• -

$6.00 metams. 

Lietuvių R. K. .Labd. Sąj. 
Centro priešmetinis susirinki
mas įvyks gruodžio 28 d„ 
1921, Aušros' Vartų parapi
jinėje svetainėje, 2323 W. 23 
Place, 

,Yra kviečiami atstovai iš 
visų kuopų atsilankyti kuos-
kaitlingiausirai, nes* bus ^ren
kama nauja valdyba ateinan
tiems 1922 \m. 

M. česnavi&us, rast. 

PUTINKITE "PRAUC4" 

Pamėginkit? ^*ujo. 

Su otofUtruotn vnIsbuiankliaSar. Valtt. 
l'atatr.u Biure. 

Saajmiio rečlynamft pakelyje. 
> -

Vitos tvirtos, gemalus ulmuSan-
tips ypatybes Siame raiste idetos, 
su priemaifia priimniai Švelnaus 
kvgpalo. 

Ruffles yra laoai paveikiaAtis* 
pleiskanų pafialin to jas —begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kurie 

patiks kad 
ir gačniau-
eiaiypatai. 

• 
Aptiokoee 
parsiduoda 
po65c.arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
perpaSta 
tiesiog i i 
labara-
torijos. 

• 
Bullnal 
reikalau
kite 
šitokio . 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
tad butą 
INKARO 
Tais. 
bafeenklig. 

Kaledu Dovanos-
A 

Visiems po $1.00. 
Šįmet "Darbininkas" teikia Amerikos Jietuviams nepaprastą 

Kalėdų dovaną. « 
.Visiems Amerikos lietuviamj "darbininkas" suteik* kalė

doms po $1.00. į ** 
Si naujiena, Sis manifestas tepraskasriba po visą Ameriką nuo 

krašto iki krašto. Tenelieka nei vieno lietuvio, kurs apie tai ne
išgirstų. Tūkstančiai Amerikos lietuvių tegauna- po dovaną šit] 
metų Kalėdoms. ^ % v , 

Jau nuo senai Amerikos lietuvius darbininkus smaugia ne
darbas; slegia algų kapojimas. Todėl dabar darbininkui dola-
rinė brangesnė, negu dešimkė prieš tris metus. 

Norg dolaris brangus, bet darbininkas be laikraščio būti nega
li. ^ 

"Darbininkas,", žinodamas dabartinę darbininkų sunkią 
padėtį ir žinodamas, kad visgi darbininkas be laikraščio būti 
negali ir neprivalo, tai nutarė per gruodžio mėnesį šių metų 
ouoti progą užsisakyti taip-gi atnaujinti prenumeratą ant 
VIENO DOLERIO pigiau, negu jo paprasta kaina. 
x Ikišiol 'c Darbininko'' kaina metams būvi) $4.00, o užrubežin ir 
Bostone (ir apylinkėse, kur stampes reikia klijuoti ant kas nu
merio-buvo $5.0OxPer gruodžio mėnesį toji-kaina/VIENU do
leriu mažiau. j 

Tad visi Amerikos lietuviai privalo šia proga pasinaudoti. Pa
pasakokite apie tai savo draugams j* pažįstamiems. Supažindin
kite juos su "Darbininkų" ir prikalbinkite tfzsisakyti darbi
ninkišką tris sykius savaitėje išeinantį laikraštį už $3.00 m. 

"Darbininkas" išeina utarninkais ir ketvergais 4 puslapių, o« 
subaįinis 8 puslapių. 

Siūloma proga gali ir privalo pasinaudoti ir tie, kurie jau 
yra "Darbininke" skaitytojai. Pavyzdžiui, tas, kurio prenu
merata išsibaigs gruodžio 1 d. 1922, lai atsiunčia dabar $3.00 ir 
jam bus siunčiamas "Darbininkas" iki groudžio 1, 1923. 

Atsiminkite, kad pagal Lietuvhj Darbininkų Sąjungos seimo 
nutarimą nuo Naujų Metų "Darbininko" kaina pakeliama iki 
$4.50 metams, o užrubežin «rba į Lietuvą iki $5.50. 

Norėdamas savo giminėms ir pažįstamiems guteikti gefą Kalė
dų dovaną užsakyk metams fCDarbininką" už $3.00. Norėdamas 
pradžiuginti saviškius Lietuvoj, užsakyk jiems-" Darbininką" 
metams už $4.00. 

"Darbininkas" paduoda viso pasaulio žinias, nušviečia darbi
ninkų reikalus, gauna labai daug korespondencijų, kur atsis
pindi visų Amerikos lietuvių judėjimas, gyvenimas ir atsitiki
mai. 

Pats siųsk pinigus šiandie, o rytoj prikalbink tą padaryti vi
sus savo drauges ir draugus. Adresuokite šitaip: 

/ / tf DARBININKAS; 
L366 W. BROABWAY, ^OS*ON 27, MASS. 

= 

PAGERINK SAVO B U V j 
y 

Pradėk Taupyti Pinigus Su Naujais Metais 
GERAME IR TVIRTAME BANKE— 

UNIVERSAL STATE BANKE 
I • • • ^ - ^ » - ^ • • » » ! 

Darbininko Draugas 

PAIN-EXPELLEF 
Vaizbaženklls užreg. S. V. Pat. Oflaa. 

Garsus per daugiau kaip 
50 metų. 

Temyli Įkarę l loekor) Yafzbažei-k) 

Capital and Šaipius 
$ 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 

Jau nėra reikalo Lietuviams klajoti po svetimtaučių Įstaigas, nes 

UNIVERSAL STATE BANKAS 
jas pilnai pavaduoja, kaipo Didžiausia ir Tvirčiausis T.ietuyių Vals-
ttjinls Bankas. IT kaipo tokis liko priimtas \ Chicago Clearing Hou-
r A "«»ociation. Tas liudija pulku stovj, ir didelį Banko progresą. 
1 , . . U A R KAIP TIK YRA PATOGUS LAIKAS PERKELTI SAVO 

PINIGIS J fif BANKĄ NESUGADINUS NŪOAIMf'IO: 
Priduokite mume tik knygutę bile. kokio banko. Mes 4>atys vis

ką ' atliksime. ' 
Turėsite sau nauda, geriausi patarnavimą ir prisidėsite ~prie 

didesnio išauginimo Lietuvių Banko, ir Lietuvių Vardo. 

PINIGAI LIETUVON 
- likr ausiai ir dreicausiai Nueina Per 

UNIVERSAL STATE BANKĄ 
Nes yra siunčiami kas dieną pafttu Ir kablegramais Tiesiog Kaunan 

UNIVERSAL STATE BANK 
3257 SGuTH HALSTED STREET GHICA60, ILL. 

BANKO VALANDOS: Kasdiena nuo 9 i i ryte lkl 4 vai. po\ plet 
vakarais: marninkais nuo 6 iki 8:J0 vakare ir Subatomls visa 

iki 8:30 vakare. dieną 

. - i r . . 

Adresuokite: 
y 

resą. e 

"Draugo" Administracija. 

Ui DRAUGAS PUBLISHING 0 0 . 

2334 So. Oakley Ave. Ohicago, 111. 

t 
t 5 

RA LT UOS-
U LINIJA 9Broadvay. Nev^ork.NY 

• S'SgiLIETUVV 
VAŽIUOKIT VISI P.ULOTKI^ IR 

TIESIŲ KELIU > 
ietuviai važiuojant į PiUavą apionkla 

Lenkų juostą (karidoriu) 
įsa Trečia Klesa Padalinta l Kambarius 

Ant 2-jų, 4-riij. 6-šių Ir S-nlu Lovų 
"ESTONIA" Išplauks Sausio 11, 1922 
"LITUANIA" Išplauks Vasario 1, 1022 

Trečios Klasos Kainos Į: 
HAMBURGĄ $103^0 — PILIAVA $106.50 

LIEPOJŲ $110.00. 
Dėlei laivakor. ir žinių kreipk, prie savo agren. 

Užsisakykite "Laivą" 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiaii IIUttlIlIlIlItlIlIlIlIlHIIIIIIIIIU 

''LAIVAS;' eina kartą į savaitę. 
"LAIVE" talpinamos MiSių Lekcija, Evangelija irNjn^>aaia-

kinimas.- / 
"LAIVE" telpa daug tikybinių Btraipsnalių. 
"LAIVAS^ atveža daug žin^į iš katalikų gyvenimo ir darbų. 
"LAIVE" tilpg atsakymai i klausimus. Gerb. kun. Budys ža

dėjo ir toliaus tą "Laivo" skyrių užpildyti 
'LAIVAS" visur ir visiems naudingas, bet naudingiausias 

lietuviams tenai, kur jie neturi lietuvio kunigo ir ss-
voHaažnycios. Į tokias vietas "Laivų"-turėtų plaukti 
kodaugiausia. 

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

2334 So. Oakley Avenue Chicago, lūinois. 

/ 

y 


