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LIETUVA PRIPAŽĮSTA T. 
SĄJUNGOS PROJEKTĄ 

KAUNAS, lapkr. 8 (Associated Press telegrama). — 
Lietuvos ministeriu kabinetas nusprendė pripažinti, su kai-
kuriomis pasargomis, Tautų Sąjungos projektą, kuriuomi 
turėtų but pabaigti lietuvių su lenkais ginčai del Vilniaus. 

Tuo projektu Lietuvos valstybę turi sudaryti du pus-
autonominiu kantonu. Vieną kantoną sudaro Vilniaus sritis 
su apylinkėmis, kitą — visi likusieji Lietuvos plotai. 

UNGARIJA PAŠALINO 'MASKVA ŠAUKIA RUSUS VOKIETIJOS VISA VILTIS 

i HABSBURGŲ DINASTIJĄ. 

"Mažoji ententė" nepaten
kinta. 

TURfcTI PASPORTUS. AMERIKOJE. 

Kareiviams paskelbta amnes
tija. 

BUDAPEŠTAS, lapkr, 8.— ' MASKVA, lapkr. S. - Ru-
rno-arijos naeionalis seimas sijos bolševikų sovietu komi-
specialėjo sesijoje užvakar tre 
iuoju ir paskutiniuoju skaity-c 

Nyksta Petrogradas Bolševikų 
Valdžioje 

MIESTAS A P L E I S T A S T N A M A I GRIŪVA 
PETROGRADAS, lapkr. 8. kurie ardomi ir vartojami ku-

— Dar nesenai šis miestas bu
vo turtingas ir puošnus, šian
die jis atrodo nei apgriuvęs 
kokių Amerikos kasyklų ap
leistas žmonių miestapalaikis. 

Nesenai Petrogradas skai
tėsi Rusijos imperijos svar
biausias miestas. Visa rusų 
tauta jnom didžiavosi, šian
die jis būdamas bolševikų val
džioje baigia nykti. 

Xors bolševiku valdžia grą-j 

nu . 
Daug maisto krautuvių ati

daryta. Daugiausia jose par
duodama duona, sviestas ir 
visokios rūšies daržovės. 

- Brangenybė. 

Kores]x>ndentui 
apeiti dai 
krautuvii 

sąru taryba paskelbė, idant 
visi užsieniuose penkerius me

niu priėmė įstatymo projek- tus gyvepą rusai, ty. Rusijos 
tą, kuriuomi nuo Ungarijos valdiniai, išsiimtų bolševitfų 

sosto ant visuomet pašalina- valdžios pasportus ligi kovo 
mas buvęs imperatorius Ka- l, 1922. Kitairi neteksią Rusi-
rolis ir visa Uabsburgu dinas- j 0 s pilietybės |teisių. 

Vakar vpsinjse didesniuose 
Rusijos miestuose paminėta ke 
tvėrių metų sukaktuvės, kaip 
bolševikai valgio Rusiją, 

šiais laikais su buvusiuoju im, Todėl visiems paprastiems 
peratorium mėgino paveržti užsieniuose esalptieins rusų ka
sos^ . Ta amnestija nepalio- r e i v į a ins , kuri* kituomet ko

vojo prieš bolševikus, paskel-

llabsburgu 
tija. 

Ungarijos regentas, admi
rolas Ilorthy, paskelbė amne
stijų visiems, kurie pastarai-

Norima paskelbti karo sko
loms moratoriumą. 

BERLYNAS, lapkr. 8. — 
Vokietijos finansų ministeris 
Dr. Bernard Dernburg viena-

PIRMEIVIŲ DARBAI. 

Biržų gimnazijos socialistai 
-pirmeiviai mokytojai (kurių 

me laikraštyje rašo apie f iriau dauguma) pradėjo despotinę 
sinę Vokietijos padėtį. 

J is sako, kad ne vien Vo
kietijai, bet ir patiems sąjun
gininkams šiandie neturima 
kitokio išėjimo, kaip tik gau
ti reikalingą Amerikos pagel-
bą. 

akciją prieš Ateitininkų moks
leiviu veikimą. Gimnazijos 
direktorius p. Orite pareikala
vo iš Ateitininkų jų organiza
cijos įstatus ir sąrašą narių 
inroi'maeijos tikslu). 

[status Ateitininkai įteikė, 

ninku kuopelę sudaro ir žek 
dimais užsiima daugiausiai 
jaunesnioji ir inteligentiji 
aukštesnioji, daugumoje, la
biau myli "sėdinėjujų spor* 
tą," kurio obalsis "sveiks 
reiks — trink ausis" ir tt. 

VAGIŲ BŪRIAI. 

Anot jo, Amerika patiems M sąrašų narių atsisakė įtei-
sąjungininkams turėtų prail- kti> n o s tai yra terorizavimas 
ginti kreditui laiką ir centrą-. n a r i l b kas skaudžiai gali a t 

BUTĖNAI, (Rokiškio vaf.). 
Šiame sodžiuje pas ūkininką 
Kietį, dar nesenai, pavogė ar
klius. Vagys buk sugauti, tik 
nežinia rezultatų. 

čia tik vadų. 
"Mažosios ententės" atsto- bta abelnoji amnestija. Reiš-

vai ėia Ungarijos valdžiai in- kia dovanota jiems bausmė ir 
davė naują notą. "Mažoji leista liuosai gryžti Rusijon. 
ententė , , reiškia nepasitenki-1 į „' 
nimą pravestuoju bilium. J i AREŠTUOTAS KITAS DEL 
tame biliuje įžiūri, kad Habs- HARA HUtfJDYMO. 
burgu dinastija galinti gryž-

T i i - i i . - i Uilient; i «xrnitnfn «Q^'AC ^T./»« 4 Be to, Rokiškio apskričiui 
lems valstybėms duoti pasko- S U K J ) U ! sveikatą pačios orga-' ' , , l 

osant arti Latviu sienos, ran-

tikros ar 
uncijų arbatos arba kavos rei-

žino" Rusijai laisva p i r k l y b a | k i a ™ * r t i m>°°2 b o l 5 e v i l< i . ' 
rublių. Mainyboje pinigai— 
vienas amerikoniškas doleris 

i r kai-kur pirklyba atgįja, te-
čiau šiėia nesimato atgijimo. 
Viskas eina niekais. 

Vietos bolševikų autoritetai 
tvirtina, kad šiandie Petro
gradas skaito G00,000 gyven
toji]. Bet kam tenka šiandie 
miestą aplankyti, kiekvienas 
pasakys, kad bolševikai sako 
neteisybe. Čia yra mažiau 
gyventojų. 

Reikia atsiminti, kad pirm 
karo Petrogradas skaitė pus
antro iniliono gyventojų. 

Raudonoji armija. 
Iš provoslavų Šv. Izaoko 

katedros bonės žiūrint į pavir
šių miesto, atrodo visi namai 
riei surūdiję.x Seniau namų 
stogai įvairiomis spalvomis 
blizgėjo. Šiandie prakiurę, 
daugumos jų nebūtų galima 
nei pažinti, nei nudažyti. 

Bolševikų raudonoji armija 
kasdien mankštinama aikštė
je tarpe Šv. Izaoko katedros 
ir Mariinskų rūmų. 

Aikštėje išnykęs judėjimas. 
Jos dalis užkrauta durpėmis, 
kurias dienomis ir anktimis 
saugoja kareivių sargyba. An
glių ir malkų kurui sunku gau
ti. Tad privežta daugybė dur
pių, kuriomis kūrenami kaka
liai. 

Vokietijos dail 
visas laikas stovi tuščia ir ap
leista. Viešbutį Astoria ir ki
tus didesnius ties aikšte bus
tus vartoja bolševikai. Vieš
butis Angletter pramintas In-
temacionaliu viešbučiu. Tame 
viebuty bolševikai priima ko-
kius-nors oficialius svečius. 

Laivelių likimas. 
Puošnusis kituomet Nevskio 

prospektas kuone visai aplei 

''—• 

BUVUSIO IMPERATO-
LUS BUVEINĖ. 

PMM 

Tai daili sala Atlantiko vand. 

cbi Nakoka, tvirtina policijai, 
kad jis tame darbe neturėję:; 
padėjėjų. , 

Tečiau policija laikosi kito
kios nuomonės. J į spėja, kad 
žmogžudis būtinai turėjo pa-

LTSBONA, lapkr. 8. — Por- r ^ l b i ' h i l l k l h Xes*be to jis ilgą 
tugalijos valdžia davė sąjun- ^ ^ ^ ^ ^ p a s i s k t p c s 
gininkams leidimą buvusiam ^ l e ž i n k e 1 i o s t o t i e s l a t . 

vertas 100,000 rublių. 
Cukrus yra retenvbė. Už 

12 uncijų cukraus reikia mo
kėti 46,000 rublių. 

Vaiki} mieste suskaitoma a-
pie 200,0(10. Iš jų viena pusė,'Austrijos imperatoriui Karo- į į ^ į į į j i s ^ „ j a v o Uvo 
ty. 50.000 subnormaKame sto- li„i su žmona ir vaikais apsi- ^ ^ i n n m k a s . n K ) m e n . 
vy. Jnos visns n.aitina A- gyventi Madeira saloje. Iva- ^ ^ ^ i e n ) -

merikos šelpimo adininistraci- roliui buveinė parinkta tos . v. , . v. y. ,. . 1 1 . f Areštuotas geležinkelio sto
ja, salos vvriausiame mieste Fun- .. . v. . , , 

, , * . , .. ties viršininko padėjėjas, tarp
eliai. Tenai, sakoma, jis gau- . . , . „ , A. , , . v 

. ' . . . . . a t keliolika stoties darbininku, 
šias sau ruiminga rezidenciją. -^ . . . v. . v . . . H 

Nėra telefonų. 

Mieste nėra jokio telefonais 
patarnavimo. Centralė tele
fonų stotis sudegė ir nuo to 
laiko telefonais susisiekimas 
suspenduotas. Gal to norėjo 
patys bolševikai. 

Bolševikų autoritetai pasi
taisė sau laikinus, kur reikia, 
telefonus. Gi apie gyvento
jus, kas jiems galvoje. Nes 
ir kamgi gyventojams reika

las sau ruimingą rezidenciją 
Madeira sala yra 

ilga ir vietomis 12 mylių pla 
ti, už 440 mylių vakaruose 
nuo Morokko, Atlantiko van-
denvne. 

Sala skaito apie 150,000 gy
ventojų. Vyriausias miestas 
Funchal su 20,000 gyventojų. 

Madeira yra penkis kartus 

los įsigyti reikalingos žalio- nizacnos. 
šios medžiagos. 

Be to, būtinai reikia visom»s 
Vokietijos karo skoloms, tai
gi ir karo kontribucijai, pas
kelbti dešimčiai metų morato- vo prieš darysiant susirinki-
riuraą. mą pranešti ir kartu paduoti 

Dernberg sako, kad vokie- susirinkimo dienotvarkę. "Tr 
čįų markė jokiu būdu negali žiūrėkis miela&rdy*tė#" pri-

normalėn pozicijon, siunčia pirmeivį apaštalą pri-
s, kad Ateitinin-
ktų savo organi-

įstatams ir kad per-
ją. (l«itig negarbintų Kristaus. 

Pasak jo, šiandie kiekvienai (»al.ų-gale išėjo dar griežtes-
Vokietijos šeimynai šipuola nis "dekretas: , > draudžia sve-
per metus apie 22,000 markių, čiams, katalikams inteligen-
iš kurių apie 6,000 reikalinga tams, lankytis į Ateitininkų 

dasi dam žmonės kal-xr- , .,. . .. ixu.-i viuug vagiu; 
Kiek vėliaus, gimanzijos vy - , . *? . .Vx. ».;«,^,.i • xi T *u -.- • * /ba, buk esą dagi ištisi ju lm-nausybe uždraudė Ateitinin-y 

kams nė gimnazijos bute da
ryti susirinkimus. Parcikala-

\riai. Visi vogimai. \->ksta 
jiems susitarus. Laimi apgai
lestautinas dalykas. Žmone
lės, kurie sunkiai uždirba, tiž-
vargsta, lieka apvogti, apiph5^ 
šti be pasigailėjimo. Todėl 
žmonės yra labai prieš vagis 
nusistatę ir norėtų, kad vagys 
(ypač arkliavagiai) butų vie
šai mirtimi baudžiami. Ypač 
vaginėja ką gryžę maskoliai: 

valstybės išlaidoms. 
Vojriečių industrialistų są

jungos susirinkime išnešta re
zoliucija sustabdyti karo kon
tribucijos mokėjimą. 

susirinkimus ir laikyti jiems 

LIETUVOS UŽSIENIUOSE 
ATSTOVŲ KONFERENCIJA 

KAUNE PASIBAIGI. 

CKICAGOJE. 
STAIGA MIRĖ. 

paskaitas. I r del to, kaip jie T i — r A & 4 * .v. . . _ _ •' F ^ Lapkričio o d. Sv. Antan 
aiškinosi, kad pasaliniai as- , , .. ru f,, 

. v r bažnvcioje, Cicero, JU., be -nys neįneštų Ateitininkų v , * ' & yl*- r - ^ ^ i J*.i ,,t T, wv. . įk lausant Sv. MISRĮ staiga mn-
*enu»an ^ k r k š č o n n po -

WASHTNGTON, XI — 4 d. 

menv 

tikos nuodų.'' 
Ar nelaikąs jums, pirmei

viai, pasisakyti ką tuo keliu 
eidami siekiate? Kaip jųs 
drįstate gerb. mokytojai sau 
tokias teises pasisavinti? Gal 

o 
1KI-

35 mylių P a ^ t a r i c « i i ie"'im P° i 5 k l a ™ " j (Liet. Inf. Biuras). - Eltos pirmeivybė to reikalauja ... 
rviiu p l a - i n ^ i m ų P8 1 1"0 8 1 1^1- j pranešimu, lapkričio 1 d. pąsi- Atminkite, gerb. mokytojai. 

re senyvas žmogus, Jurgis 
Valiulis. J is buvo pavyzdin
gas parapijonas ir rėmėjas 
prakilnių reikalų. Paliko šei
myną. Laidotuvės įvyks tre
čiadieny, lapkr. 9 d. 

Kas bus sekančiu Japoni
jos premjeru, dar nėra žino
ma. 

^INJUNCTION" PRIEŠ 
PIENO MVE2IOTOJUS. 

NEW YORK, lapkr: 8. 
didesne uz L,lba salą, kurion 
. . . , .y, XT , Oia pnes streikuojančius pieno 
kituomet buvo ištremtas Na-' J. . _ „ ... . 

lingi telefonai, jei jiems nėra poleonas. Madeira yra ptioS- l S v e * , o t o ^ s P«kelbta injunc-darbo, nėra kas valg>Tti. 
Tečiau bolševikai visokios 

rūšies teatrų ir pasilinksmini
mų — tai turi. Linksminasi 
jie prieš savo galą. 

VĖSULA PALIETĖ BEL
GIJĄ. 

PARYŽIUS, lapkr. 8. — Per 

ni, turi gražius kelius. 

SUOMIŲ ATSTOVAS 
kUETUVAL 

WASHINGTON, XI — 4d. 
(Liet. Inf. Biuras). — Eltos 

išvežioto jus paskelbta ' * injunc 
t ion." Uždrausta jiems truk
dyti pieno išvežiojimą. 

KITAS PLYŠIMAS ANGLIŲ 
KASYKLOJ. 

PITTSBUBG, Kas., lapk. 8. 
— Netoli nuo Mullberry maža 

baigė Lietuvos Užsieniuose At kad savo tokiu auklėjimu ga-

DAUGIAU KAREIVIŲ 
LAVONŲ. 

stovų konferencija Kaune. 
Konferenciją užbaigus * Užsie
nių Reikalų Ministeris, Dr. 
Puryckis, pakvietė Lietuvon 
užsieniuose Atstovus Lietuvos 

minate netikėlius, ir tevvnes . , , ., , * Aną dieną iš Prancijos Cni-
įsdavikus!.... vx -. cagon parvežta dar daugiau 

i 8 kareivių lavonai. Čia jie iš-
VILKAVIŠKIS, (Eltos k.). kilmingai bus palaidoti. 

DAUGIAU DARBO. 

Šių 1921 m. pavasary Vil-
diplomatinį korpusą (skyrių) saviškio ir Kibartų šauliams 
Ministeriu Kabineto narius pradėjus klasinio sporto mė- į 
bei partijų vadus vakarienėn {ginimus, jų pavyzdį pradėjo j Milvvauke & St. Paul gele-

sekti ir šiaip jaunimas. Tai !žinkelio kompanija užsakė ]*a-
vienur, tai kitur pradėjo kur-j dirbti 2,500 plieninių vagonų, 
tis futbolininkų kuopelės ir Į Tie vagonai bus dirbami Mi-

Metropolio viešbučio salėse. 

DR. GRINIUS IŠVAŽIAVO Į 
UŽSIENIUS. 

WASHINGTON, XI — 4d. 
(Liet. Inf. Biuras). — Eltos 
pranešimu, Lietuvos Ministe
ris Pirmininkas, Dr. Kazys pranešimu, spalių 17 d. po . 

Suomijos pripažinimo Lietu- i ^ ^ f Coal kompanųos ka- G r h l h l S ( d e , a k i ų , ; ^ 
• _ .. . . . . ?svkla kuone visai Kuarianta is- v. . *;.. . . . , r . . . . 

kiek sugebėta veikti, lavintis. 
Kybartų futbolininkų kuopelė 
susidarė daugiausia iš vietos 
Šaulių organizacijos narių. 
Virbaly yra susidariusi laisva 
futbolininkų kuopelė. Vilka-

chigan City ir Devenport. 

KAI-KURIUOS PALIUO-
SUOS. 

sykla kuone visai sugriauta iš-« , .. v . , . . . . ros Nepriklausomybės de ju- ' . , _ . , v. ^. z i a v o l m 

r u c o j n
 B^8m prauze baisi vesula. F . ,J . tikus dviem plyšimam Vis- P : r T Y 1 : n^u n iii ambasada k . v . v. . ^ .. re, Suomiu Vyriausvbe nus- ,, ., . . (T v. . . Pirmininko . . | Paliete ir siaurinę Pranciją. . . - J , J kas sunaikinta. Nežiūrint strei P n r v ^ -

Juros pakraščiuose padaryta 
dideli nuostoliai. Yra ir žmo
nių aukų. 

kvre pasiuntinybes sekretorių 
-o . 0 , , . c . ko, toje kasykloje kasdien po p. Reino Svlvanderj Suomi- J- v 

ATVYKO I'RANCIJOS DE 
LEGACIJA. 

jos atstovu — charge d'af f ai
res ad interim Lietuvai Kau
nan. 

truputį buvo dirbama. 

SAULIŲ BŪRYS. 

KIDULIAI. Šioje apylin-
Suomijos spauda ypatingu k - j e g u b n i z d o j a u n i m a | | 

Miesto taryba atranda, kad 
viškv rugsėjo 4 dieną be" San- C h i c a ^ ° « gaisrininkų tarpe e-

uzsiemus. Ministerio ** susiorganizavo sporto mė- « ™ a '^^„invti S 
D r gėjų futbolininkų, kuopelė, su- # l ^ u o s l l o n m a P a m a i n y h 3au-

P u r v c - * i sidedanti iš 20 narių, kuri ma- n e s n i a i s - Palmosuotiemg iš 
' no prisidėti prie Liet. Fizinio tarnybos gaisrininkams, ma-

1 5 0 Lavinimosi Sąj. Centro. Rug- tyt, bus mokama pensija. 
sėjo 11 d. Vilkaviškio futboli-j n m i A i i i / n n n i o 
ninkai buvo iššaukę Virbalio j PINIGŲ KURSASi 
futbolininkus rungtynius ir i 

AUSTRIJAI TRUMPA 
MILIĄRDŲ. 

VIENNA, lapkr. 8. — Šian 
i š i d i e Austrijos valdžia seiman v ! l k

v
a v" č i a i l a « n 6 J ° - Esant gr. ] S v e t į inu šalių pinigų verte, 

stas. Pačioje gatvėje išmuš- rencijon. 
tos duobės ir jos netaisomos. 
Namai aprūkę ir apgriuvę. 
Perkasuose sutraukti visokios 

NEW YORK, lapkr. 8. -
Garlaiviu Lafayette Čia atke 
liavo Prancijos delegacija gin n e r g i n S9 ' 
klavimosi sumažinimo konfe- nepriklausomybės ir 

džiaugsmu ir pasitenkinimu 
sveikino pripažinimą Lietuvos ^ T ^ r ^ ^ T . . ^ ' ^ ^ u o s 1922 metams sustaty- k l ^ a i l a ^ ^ ' E-ant gražiam m a i n a n t n e m a ž i a u 25.000 do-
Nepriklausomvbės iškelia e ^ ^ U ^ ^ **Y° f™'M išlaidoms sąmatą. Bus nu- o r u i s P a l i o 2 4 VUkaviškio ie rių lapkr. 7 buvo tokia pa 

Tietuvos kova del 8T&m02e n u 8 1 8 t a t « y m k u ° - | r odv ta 150 miliardų kronu de- futbolininkai ™tarė vykti Ma g a j Merchants Loan & Truat 
. . daugiausiai išplėsti šią n a u - ! f j e i t o riampolėn ir su ten esančiais Company: 

dingą organizaciją vietinio 

Amerikos pakraščiuose gar
laivį pagavo baisi audra ir 
vilnys ko tik nenuplovė nuo 

rųšies seni mediniai laiveliai, denio keleto delegatų. 

futbolininkais eiti rugtynįų. j Anglijos sterl. svarui 
Keturių varstų atstumo nuo Prancijos šimtui frank. pavyzdingą ekonominę Lietu- j a u n i m o t a r p e > i r s u t rauk t i į BUDAPEŠTAS, Ungarija, 

vos padėtį. |.įog e i l e j g t ^ g n a l ldįngus tė- lapkr. 8. — Sudegė Radevsky Vilkaviškio, Pustapėdžių kai- Italijos šimtui lirų 
=rr=TT—•• vynės gynėjus. Prie Būrio y-'kareivinės, kuriose stovėjo mo šauliai įsitaisė* futbole ir Vokiečių šimtui mark. 

O R A S . — Šiandie gali ira įsteigta fizinio lavinimosi valdžiai ištikimoji kariuome- šventadieniais žaidžia. | Lietuvos šimtui auks. 
but sniego; šalta. futbolių sekcija. . I nė. £uvo 16 kareivių. I Vilkaviškio miesto sporti- Lenkų šimtui markių 
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"DRAUGAS" 
Kni> kaMlieną Išskynus nedėldieniua 

PRENUMERATOS KAINA: 
CH1CAGOJE IR UŽSIENYJE: 

Metams t&OO 
Pusei Met«| 4.00 

BUY. VALST. 
Metams $0.00 
Pusei Metu *•<*> 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užslrasymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių-
»ti išperkant krasoje a r esprese "Mo-
ney Order" a rba įdedant pinigus J 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PTJBL. C0. 
8334 S. Oakley A ve., Chicago 

Tel Roosevelt 7791 
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PAŠTįį SEKRETORIAUS 
ATSIUEPIMAS. 

- = « * • — » J&m S*± S = S 5 = = m u ae= 
Antradienis, LapKr. 
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8, itai 

E1S22E SS^trCSfSStt* B*m«i«(*iwwwrl»s. 
mi. Ypač tas pasitaiko, kuo- jie buvo šaudomi nei zuikiai. 
met susimaino laiškų nešio
tojai. Laiškų išnešiotojas, 
kuris vienoj apylinkėj dirba 
ilgą laika, visuomet gali su
rasti adresatą kadir kituose 
namuose. Bet naujas laiški] 
nešiotojas arba laikinas pa-
mainytojas turi didelių sun-
kenybių tai padaryti. Todėl 
daug laiškų ir laikraščių ar* 
ba laiku nepristotoma arba 
pragaišta." 
Lygiai tas pranešimas ragi- temdo anas vokiečių' žiaurybės. 

na priešakinėse namų duryse 
įtaisyti angeles pro kurias bu
tų galima įmesti laiškus ir 
laikraščius, kuomet durys esti 
uždarvtos ir nieko nėra namie. 

Suv. Valstijų paštų sekreto
rius (generalis postmeisteris) 
W. H. llays paskelbė atsilie
pimą, i šalies gyventojus. To 
atsiliepimo tikslas, idant gy
ventojai iš savo pusės netruk
dytų jiems Į namus laiškų ir 
siuntinių pristatymą. 

"Kiekvieni namai'', sa
koma atsiliepime, "į kuriuos 
pristatomi laiškai ir siunti
niai, turi turėti aiškioj vie
toj savo tikrą numerį. Kiek 

Taigi, visuose miestuose ir 
miesteliuose paštų viršininkai 
šiandie reikalauja žmonių, 
kad jie būtinai prisitaikintų 
prie to paštų sekretoriaus at
siliepimo. Tuomet bus paleng-
vinimų laiškų nešiotojams ir 
daug naudos patiems žmo
nėms. 

Mūsų priederme ir lietuvius 
paraginti, kad jie taikintusij 
prie viršminėtų nurodymų. 

Nei 'pasiteisinimo, nei teismo. 
Del to dažnai pasitaikįtidavo 

sukilimų. Dainai gyventojai 
rinkdavosi į skaitlingus būrius 
kur laukuose keldavo protes
tus. Tie susirinkimai būdavo 
tuojaus i&blaškomi bombomis 
iš orlaivių. 
Kituomet visame pasauly pa

kilo protestų už vokiečių žiau
rybes su Kamenmo : jitodukais. 
Bet Haiti - saloje žiaurybės už-

Militarės organizacijos juk 
turėtų palaikyti tvarką, sau
goti įstatymų, stovėti už tei
sybės principą. Tuo tarpu pa
sirodo atvirkščiai. 

NAUJOS KNYGOS. 
. 

JURININKU ŽIAURYBĖS. 
Suv. Valstijų senato komisi-

vienas namų gyventojas tu- Ja> pirmininkaujant senatoriui 
ri turėti prie namų išlauko, 
arba atviruose prieangiuose 
laiškams ir laikraščiams 
skrynutę. Tuomet laiškų ne
šiotojui nebus reikalo laipio
ti laiptais į antrąjį, trečiąjį, 
arba ir į ketvirtąjį augštą, 
arba švilpuku ar balsi 
šaukti, kad adresatas ateitu 
ir pasimtų laišką arba laik
raštį. Tas laiškų išnešioto-

1. Cirikov. Ant gyvenimo 
slenksčio. Sulietuvino J. 0. 
Sirvydas Brooklyn, N. Y. 
Spauda ir lėšos "Vienybės". 
1921 m. 46 pusi. kaina 25c. 

2. Jean B. Moliere. Meilė — 
visų lig-ų gydytoja. K6medija. 
Sulietuvino Šarūnas. 1921 m. 
40 pusi. Kaina 25c. " Vieny
bės leidinys. 

3. Jnl. Baniulis. 'Vaizdai — 
Vaizdeliai ir eilės prozoje. 
"Vienybės'' leidinys. 1921 m., 
104 pusi. 

4. Lithuanians. 1 Their Life 
and Background in America. 
11 Their Historv and Culture 

Lietuvių krikščionių demo
kratų partijos programos ant
rame paragrafe parašyta, kad 
Lietuva turi būti nepriklauso
ma demtfkratinga respublika. 
Lietuvos nepriklausomybė to
kiu būdų tapo kr. dem. par
tijos širdimi. Visas jos gyve
nimas ta nepriklausomybe kvė
puoja, visus savo darbus ta 
nepriklausomybe grindžia ir 
niekas iš to nusistatymo neišė
jo ir neišeis. Diustruozutai. 

' susirinkus 1917 m. Petrogra 
de Lietuvių Seimui ir iškilus 
Lietuvos nepriklausomybės 
klausimui, kada socialistai* vie
ni stojo prieš nepriklausomy
bę, kiti su Santara d.̂ l jos a-
bėjojo ir prisidėjo prie socia
listų rezoliucijos nestatyti 
griežto reikalavimo Lietuvai 
nepriklausomybės,* krikščio-
nys demokratai pastatė rezo
liuciją, kurioj aiškiai parei
kalauta Lietuvai nepriklauso
mybė ir balsų didžiuma tapo 
priimta. 

Tokią pat poziciją buvo už-
ėmę'ir krikšč. demokratai likę 
Lietuvoj po vokiečių okupacija-

Ligi pastarų laikų, būtent li
gi paskutinių derybų Genevoj 

Į visiems buvo aišku, kad kr. 

priimti, kaipo įžeidžiantį mūsų 
nepriklausomybę ir pranešti a-
pie tai visiems partijos sky
riams, kad jie painformavę tuo 
klausimu plačiąją visuomenę, 
patvirtintų mūsų nusistatymą 

l"Brutalė logika" (Laisvės 201 
No.) ir "Išmintinga politika" 
( "L . " 202 No.) tilpuaos min
tys del susitaikinimo su len
kais, nėra partijos nusistaty
mas, bet tik atskirų žmonių 
pažiūros su kuriomis konferen-

5;nKad Vilniaus srities gy. 
ventojų kultūros, kalbos, reli- \ x J r

r # * 
gijos ir vietos admtnistraei. . 
jos reikalams apdrausti Lietu
va yra^-ir buvo'-kiekvienu lai
ku, pasirįžusi duoti kuoplaciau-
sių garantijų Mek jos nekenk-

ir tuo būdu parodytu Tautu pne8ing« smerlua, kaipo pne-
Sąjungai ir visam pasauliui, 
kad ne tik vyriausybė bet ir 
visa Lietuvos visuomenė prie
šinga tam pasiūlymui. To mū
sų žingsnio pasekmė — eilių 
eilės protestų prieš Hymanso 
pasiūlymą iš visų Lietuvos kra 
štų. 

Toliau. Pasirodžius "Lais-

šingus Lietuvos visuomenes 
tuo klausimu nusistatymui ir 
keliančius visuomenėje nera
mumų. 

Konferencija griežtai atme
tė ir visą Hymanso pasiūlymą 
priimdama šią rezoliuciją: 

L. Kr. Dem. Partijos Kon
ferencija rugsėjo 14 d. posėdy j 

McCormick, susekė baisias a-
merikoniškų jurininkų žiaury 
bes Haiti saloje. Tos žiaury- in the Homeland. Written by 
l>ės tos rųšies, kad Suv. Vals-' J. Dolierty. Edited by J. May-
tijų vyriausybei tuomi daro- per. Prepared for distribution 
nias didelis pažeminimas. Ju- .by America\s Making. Litliua-
rininkai Haiti saloje sutepė nian Section. 

Spauda "Vienybės". 

• 

Suv. Valstijų vėliavą. Teks im
tis radikalių priemonių savo 
dėmes beplaunant. 

Haiti salą okupuoja S. Val-
jui yra didis apsunkinimą*! stijų jurininkai. Per seseris o-
ir nereikalingas darbas. Gi kupuotės metus nužudyta apie mą į R. Katalikų tikėjimą. 
kuomet adresato nėra na-1 2,500 tenykščių gyventojų. Kai 

Baltimore. Md. Kun. H. 
J. Monaghan praneša, kad pra
eitą metą turėjo 31 atsiverti-

demokratai yra uoliausi Lie- komybės už straipsnius, žinias 
tuvos nepriklausomybės gynė- ii* mintis, talpinamas pašali-

mie, tuomet laiškas pameta-1 kada buvo atliekamos tiesiog Sįberijoj yra apie 200,000 ka
rnas ties durimis ir dažnai; masinės juoduku egzekucijos. 
taip pragaišta. . Nes laišką; Nelaimingus salos gyvento

jus jurininkai priverstinai ir 
varu valydavo taisyti kelius. 

sunaikina arba vaikai arba 
•smalsus kaimynai. 

"Kuomet prie namų nėra 

jai ne tik žodžiais, bet ir dar-
bais. 

Pastaraisiais laikais kr. 
demokratų priešininkai ypač 
pažangos ir žemdirbių parti
jos pradėjo skelbti visuome
nei, buk kr. demokratai priėmę 
Hymanso pasiūlymą ir tuo bū
du griauja Lietuvos nepri-
klausomyBę. Tai yra gryniau
si s melas. Hymanso pasiūlymas 
kr. demokratų nebuvo priim

tas, priešingai krikščionys 
demokratai prieš jį stojo visu 
griežtumu. Tai liudija visa ei
lė jos padarytų Žingsnių ir 
sprendimų. * 

Pirma. Kada buvo gautas 
Pirma gazo kompanija buvo Hymanso pirmasai pasiuly-

suorganizuota Baltimoreje, bir mas, kr. demokratų partijos 

nės akcinės bendrovės leidžia
mame laikrašty, kuriame ben
dradarbiauja įvairių politinių 
pažiūrų žmonės; 2) kad parti
ja nesolidarizuoja su išreikš
tomis minėtuose straipsniuose 
mintimis del politikos su len
kais ir tų straipsnių mintys 
nereiškia parti jos nusistaty
mo n •> 

talikų. 

Kuomet tie jauzdamies pasku- želio 17, 1816. C K . buvo nusistatyta jo ne-

Tuo pat klausimu išsitarė ir 
šių metų kr. deni, partijos kon
ferencija. Konferencijos buvo 
priimta tokia rezoliucija: 

Kr. Deni. Konferencija kon
statuodama, jog "Laisvė" nė
ra kr. dem. partijos organu ir 
tokiu būdu ji nesiima atsako
mybės už vedamus tame laik
raštyje straipsnius, žinias ir 

cija ne tik nesolidarizuoja, bet i tų valstybės nepriklausomybei 
ekzištuoti. 

6. Kr; Dem. Partijos konfe
rencija pilnai pritaria vyriau
sybės siekimams susiartinti ir 
sueiti į angštus ryšius su mū
sų -šiaurės <kaimynais latviais 
ir estais. 

Krikščionys Demokratai Hy
manso pasiūlymą atmetė ir per 
savo frakciją Steigiamajam 
JSeime. Po interpeliarijos tuo 
reikalu jie pravedė tokią re
zoliuciją: 

"Steigiamasai Seimas iš
klausęs Vyriausybės atsakymo 
į interpeliaciją del Lietuvos 
ginčo su Lenkija, pareiškia: 

1) kad 1921 m. rūgs. m. 3 
dienos p. Hymanso patiektas 
avanprojektas yra Lietuvai 
nepriimtinas ir 

2) kad nustatant santykius 
su Lenkija, Lietuva negali 
sutikti priimti sąlygų, kurių 
tiesioginiu ar netiesioginiu bū
du galėtų aprėžti Lietuvos val
stybės suverenes teises. 
Šitoj rezoliucijoj kalbama tik 

apie antrąjį Hymanso pasiūly
mą tik del to, kad pats'Hyman 
sas siūlydamas antrą, projektą 
tuo pačiu atsiėmė pirmąjį. Del 
pirmojo tad nebuvo reikalo ir 
K a i D e i i . 

Tokiu būdu L. K.*Dem. par
tija visur ir per visas savo ins
tancijas Hynionso projektą y-
ra atmetusi, kaipo netinkamą 
mūsų politikos ir ekonomi
niams reikalams. Ir jei kas po 
vjsprjfjdar #rį£ta Jiejns, pri
kišti, buk jie sutinką tą pro-

vė j" dviem neaiškiem balsam išklausiusi politikos pranešimo 
del Hymanso pasiūlymų kr. ir apsvarsčiusi Lietuvos len-
dem. partijos Centro Komite- kų ginčą bei šio klausimo pa
tas padavė tokį sprendimą: j dėtį Tautų Sąjungoje, j atsto-

"Kilus pastaruoju laiku' vaudama didžiausiąją organi-
spaudoje ir visuomenės tarpe t zuotąją Lietuvos visuomenės 
įvairiems gandams ir nesusi
pratimams del tilpusiųjų 
"Laisvėje" kaikurių politinio 
turinio straipsnių kaip antai 
"Brutalė logika" ir "Išmin
tinga politika" (Nr. 201 ir 
202) kr. deni. partijos C. K. 
laiko reikalinga pareikšti: 1) 
kad " Laisvės " ( dienraštis nė
ra Kr. Deni. partijos organas, 
nei jos politinio nusistatymo 
reiškėją. Partija nesiima atsa-

dalį ir stovėdama tos visuo
menės lygiai visos Tautos rei
kalų sargyboje rasdama p. Hy
manso siūlomuosius susitarimo 
projektus nepriimtinais, nutaT 

rė griežtai ir neabejingai pa-
reikšti: 

1. Kad bykokie ryšiai su 
Lenkija,' kuriomis lygimis jie 
nesireikštų, jei tik jie tiesio
giniai ar netiesioginiai, (arti
moje ar tolymesnėje ateityje) 
aprėžtų ar kėsintųsi aprėžti 
Lietuvos valstybės nepriklau
somybę, yra Lietuvai nepriim-
tini. 

2. Kad prieš bikurį, bikurios 
valstybės ar tautos kesinima-
si materialės prievartos ar di
plomatinės presijos keliu pa
našų ryšį mums užmesti, par
tija kovos suglaustomis eilė
mis, žinoma visos Tautos soli
darumą. . 
. 3. Kad Lietuvių Tautą vigį 

suomet norėjo ir nori taikoje 

' 

/ 

• 
• 

gyventi su lenkų tauta lygiai jektą priimti, tai daro tikslu 
kaip ir sU kitais savo kaimy
nais tiek, kiek jie nekėsinasį 
mūsų Tautos ir valstybės bu
vimui ir plėtojimosi pakenkti. 

4. Kad Vilnius — mūsų so
stinė, lenkų neteisingai už
grobtas, ir Klaipėdos kraštas 

— 
mintis, vadinas iFstraipsnyj privalo būti mums sugrąžinti., pirmininkas. 

sukelti šaly kenksmingo nera
mumo ir pakenkti krikščio
nims demokratams. Toks dar
bas yra sunkiai pavadinamas 
tikruoju vardu. 

K. Krupavičius. 
L. Kr. Demokratų partijos 

— 

Keršys. 

LIETUVIU POLITIKOS PARTIJOS. 
Demokratinė tautos laisvės santara. 

(Tęsinys). 
Del Lietuvos valstybės kurinio Dem. tau

tos laisvės santara savo programe taip 
rašo: Lietuva nepriklausomu, savarankė 
demokratinė respublika, Lietuvos steigia
mojo susirinkimo įkuriama, esanti federa
cijoje su kitomis tautomis valstybėmis. Bet 
Santara neiškarto reikalavo Lietuvai ne
priklausomybės. J i apsvaiginta Rusijos 
revoliucijos, bijodama, "kad tuomi reika
lavimu, nepakenkti Rusijos revoliucinei 
demokratijai", kaip.tai aiškina socialistai 
liaudininkai demokratai ("Varpas" No. 1 
1918 m. pusi. 9), Lietuvos nepriklauso
mybės klausimo nekėlė. Jai svarinau buvo 
Rusijos revoliucija, kaip sakosi, negu Lie
tuvos reikalai, jos gerovė. Rusijos revoliu. 
cijai ji paaukojo Liet. nepriklausomybę. 
O kada lietuvių Seime Petrograde Krikš
čionys Demokratai su kitomis partijomis 
pareikalavo Lietuvai nepriklausomybės, 
Santara su visais socialistais, kad neduo
ti Rusijos lietuvių vardu to*; nepriklauso
mybės pareikalauti, nusprendė Seimą su
ardyti ir tai padarė išeidama su visais so
cialistais iš Seimo ir greta jo sudafyda-
mi kitą socialistinį seimą. Tas seimas sa
vo rezoliucijoj del Lietuvos likimo jau vi
sai nebekartoja net žodžio " nepriklauso
mybė", o jį paverčia neaiškiu, beprasmiu 
žodžiu "savarankiškumas". Jie išsižadėjo 

patys tarti žodį del Lietuvos likimo, o 
paliko tai padaryti tarptautiniam kon
gresui. Atkakliausiai bendram Seime prieš 
reikalavimą Lietuvai nepriklausomybės 
kovojo Santaros vadas Petras Leonas. Sa
vo tikslui pasiekti vartojo tokių nešvariu 
demogoginių priemonių, kad net toks ra
mus ir inteligentinis žmogus kaip L. No
reika neiškentęs pavadino jį viešai Sei
me demagogu. Taip iškarto Santaros par
tija žiurėjo į Lietuvos nepriklausomybę ir 
tokia buvo jos de l to s nepriklausomybės 
kova. ir tik vėliau į kelis mėnesius po Sei
mui, kuomet ji pamatė, kad Krikščioni ų-
Demokratų ir kitų partijų reikalavimas 
Lietuvai nepriklausomybės rado gyvą at
balsį visuose lietuviuose tremtiniuose, 
kuomet įsitikino, kad Rusijos revoliucinė 
demokratija nei manyti nemano pagerinti 
Lietuvos likimą,-pagerinti jos būvį, kad 
ji net trukdo lietuviams savo būvį gerinti 
ir savo tautinių ir kultūrinių tikslų siekti, 
prisidėjo prie bendrojo Seimo nutarimo 
reikalauti Lietuvai nepriklausomybės. Bet 
ir dabar, tai permainai įvykus, Leonas lai
kėsi darbo nuošaly, o daugiausia dirbo 
jos kitas vadas St. Šilingas (dabar iš jos 
išstojęs) kuris labiausia prisidėjo, kad 
Santara tame klausime stotų į ' l ie tu vos 
nepriklausomybės- kovoto jų eiles. 

Žemės klausime Santara nusistatė už že
mės reformą. Ją mano taip pravesti. Su- ; 

daroma valstybės žemės fondas. Į tą fon
dą paimama visos buvusios Lietuvoj vals
tybės įstaigų žemės, taip pat bažnyčių ir 
vienuolynų. Privatinės dvarų žemės pri
verstinai išperkamos, o lengvomis sąlygo
mis įgyti ir valdžios dovanoti gali būti 

konfiskuojami. Nustatoma, kiek daugiau
sia galima, turėti žemės dvaruose. Jei že
mės yra virš tos normos, išperkama, nors 
vietos gyventojai jau butų ir aprūpinti 
žeme. Iš to žemės fondo duodama žemė 

i 

bežemiams ir mažažemiams tik į nuomą-
randą neapribojamam laikui. Duodama že-
mės tiekj kiek Ūkininkas įstengia išdirbti 
be samdininkų. Bendrai apie žemės valdy
m e t. y. ar žemės nuosavybę paliks, ar ją 
panaikins, Santara savo programoj nieko 
nesako. 

Bažnyčios ir tikybos "klausime, kaip jau 
esu minėjęs, Santara yra priėstikybinė 
partija. J i stovi už Bažnyčios nuo vals
tybės atskirimą. Kaip ji tą atskirimą ves 
į gyvenimą, ar taip, kaip socialistai, ar 
kitaip, dabar sunku pasakoti, nes nei 
žodžiais, nei darbais pakankamų tam klau
simui atsakyti davinių nedavė. Nors atvi-

_ 

rai pasisakė, kad griežtai' kovosianti su partijų agitatoriai, kurie nori "neparh 
klerikalizmu, t) klerikalizmas\ jų suprati
mu, kaip aiškina Ikonas, nebeatmenu ko
kiam "Santaros" numery, esąs griežtas 
tikybinis įsitikinimas ir-to įsitikinimo gy
nimas, vadinasi, kitais žodžiais tarus kle
rikalizmas jo klaidingu išmanymu esanti 
tikyba. Tokiu būdu jis skelbia griežtą ko
vą tikybai. Tai jau patvirtina Santaros 
nariai Savo darbais*! Iš ' to galima butų 
spręsti, kad ir Bažnyčios nuo valstybės 
atskirimą. supranta vienodai su socialis
tais, tik gal tai vestų į gyvenimą ne to 
kiais žiauriais budais, kokiais veda bol
ševikai i r socialistai liaudininkai.su revo-

• 

liueiniais^socialistais^ liaudininkais. 
Santaros partija, būdama buržuazine 

partija, nesirūpina liaudies reikalais ir ne

dirba jos tarpe. Ji apima tik mūsų tauti
niai liberale inteligentiją, todėl nėra skait
linga. Antrojoj Lietuvos Konferencijoj ji 
turėjo vos du savo atstovų, o į St. Seimą 
nepravedė nė vieno savo atstovo. 

8. "Nepartyvių partija". 

Yra ir tokia partija, Tik ji apsireiškia 
ne visuomet gyvenime, kaip kitos parti
jos, bet išrinktose žmonių atstovų įstaigo-
se-susirinkimose, pav. Konferencijoj, Sei
me ir t. t. Jiems pasibaigus, baigiasi ir jos 
gyvenimas. Apie ją trumpai teks rašyti, 
nes ji savo programo neturi. Jos veikimas 
krypsta į tą pusę, kur vėjas papus, kurios 
partijos joje daugiau šalininkų paklius. Ją 
sudaro tokie žmonės, kurie netelpa į esan
čias partijas, Jcurie neturi nusistovėjusių 
politikos pažiūrų, kurie iš įvairių partijų 
yra išėję a r atstatyti ir pagalios įvairių 

vių partiją" pritraukti prie savo rjartijos. 
Del tokio jos nepastovumo ir neaiškumo, 
niekur ir niekad nereikia rinkti "nepar
tyvių", nes jie dažnai apvilia rinkikus, ei
dami prieš jų norus. Rinkti reikia gry
nai partijų žmones,' nes jie visuomet veikia 
savo programos nurodomi. Rinkikaf tad 
juos rinkdami žino,-/kas ko reikalaus ir už 
ką stovės. Paskutiniais laikais noparty-
viais dedasi bolševikai ir kiti jiems palan
kus socialistai. 

ekonominė ir politinė Lietuvos žemdirbių 
Sąjunga. 

Ta partija pradėjo veikti tik 1919.m. 
gegužio mėnesy. Kadangi partijos vardą 
nušviečia geriausia jos darbaį tad apie 

ją sunku kas galutino pasakyti. Bet iš pro
gramos ir iš jos steigėjų sąstatos, į kurią 
įiena keli dvarininkai, keli pramonininkai, 
"storagaliai" ūkininkai ir 1.1, matyti, kad 
tai bus lietuvių agrarų, arba didžiūnų par
tija. J i stovės sulig programos dešiniajam 
mūsų partijų sparne. Savo t programa są
junga artimiausia fTautos Pažangos ir 
kiek teko patirti, žada su ją bendrai dirb
ti. Žemės klausimas programoje rišamas 
labai neaiškiai. Kokiomis sąlygomis -mano 
aprūpinti bežemius ir mažažemius žeine 
nieko nepasako. Bažnyčiai palieka laisvę. 
Kitoms tikyboms, nepriešingems valstybei 
gyvuoti' leidžia. Ar reikalaus tikybos mo
kymo mokyk, nieko nesako. Privatinėms 
mokykloms iš valdžios paramos -Sąjunga 
neduos. Tokiu bUdu ji yra ša&rinkė ne 'de
mokratinio ir mums n e p r i k i b o valstybi
nio mokyklų monopoliaus, prie kurio "ne
duodami pašalpos privatinių mokyklų nori 
prieiti. 

Savo pirnruose darbų žingsniuose' Są
junga sakosi esanti' tik ekonominė drau
gija, slepia, kad tai nauja partija. Tuo bū
du mano-daugiau įtraukti į ^ą ūkininkų. 
Mažieji i r vidut iniai ūkininkai sąmonin
gai į ją stoti negali, o juo labiag darbi
ninkai, kadangi ne jų I ten reikalai bus 
ginami, Demokrataicjojo ' taip.pat neras 
vietos. Kaip į ją .žiūrėti .katalikams da
bar, sunku pasakyti, nes programoje ne
matyti, kaįp joje katalikybės reikalai bus 
ginami. Matyti tik tai,-kad kalboje apie 
svarbiausią katalikybei 'įstaįgą-raokyklą 
visai nutylėta.apie tikybos mokymą, dy
giai neaiškiai apibrėžta-Bažnyčios teisės. 

(Pabaiga) 
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Dt. M T. STRIKOL'IS i 
[Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas* 

PEOPLKS TEATRO NAME I 
j l .16 W. 47th S t Tel. Boul. į c o l 
1 VALANDOS: nuo e iki 8 vakar* 
į Nedaliomis nuo 10 iki 1? ry i 
Į R M . S t U West 4*rd Street 
[Nuo ryto Iki pietų/ 

Telefonas McKink y 2& 

OR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 80 metai 

Ofisas S149 So. Morgan St. 
Kertė S2nd S t , Chicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moterišku, Vyriškų Ir chronišku 

H M 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki S po pietų, nuo 5 iki 8 vak. 
Nedellomis nuo 1 iki 2 po pietų 

Telefonas Yards 687 

r 

Tel. Bl \d . 7042 

Dr. C. 2J. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. ASHLAND AVENUE* 
ARTI 47-tos Gatvės. 

(Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
sredomia nuo 4 iki • vakare. 

rgrasrargį ią-iL,t = M r r^^s^^r^m^. 

DR. P. SMAITIS <* 
NAPRAPATH 

(Gydau Be Vaistu ir Be Operaci 
10787 S. Michigan ave. 
Nuo 8 Iki 12 vai. ryte. 

(418 W. 45 Str. Chicago a 
(Prie Western Avenue) 

Nuo 2 iki 7 vakare. ^ 
^8 

= f r 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4831 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 094 .< 

OFISO VAL.: 
8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 ir 7 Iki 
9 v. 
Tel. Haktimis ir nedėlioj po pietų 

Oakland 1204 

i * aa» x / , 1 1 H « • . m • Į , , , Į «* i g » » ' i i 

LIETUVIAI AMEHK 
< i » » W t ! • » > « ; • ~ " t - o e * " - * * - • » • « * » * » 

LIETUVIŲ KOLONIJA. 
! > » • • * • i m 

: Telefonas Boulevard 9199 £ 
o DR, C, KASPUTIS = 

DENTISTAS 
8881 So. Halsu d St. 

•Valandos: 9—12 A.M. 
1—5; 7—8 P. M. A l 

o 
« 

DR. S. NARELIS 
i 

LIETUVIS 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Ofisas ir vyvenimo vieta: 
8252 South Halsted Street 

Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 

—4 po pietų: nuo 7—9 vak. 
LNedaliomis nuo 10—2 

Telefonas Yards 2344 

= 

| OR, CHARLES SEGAL | 
i 

•Perkė lė savo oflsa po numeriui 
§ 4 7 2 9 SO. ASHLAND AVENUE | 

! l SPECIJALISTAS 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

Dr. I. E. M A K A R A S 
l i e tuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10000 S. Michigan Ave. 
Vai. 10—12 ryte; 2—4 po piety, 

i 6:30—8:30 vai. vakare. 
Residemija: 10538 Perry Ave. 

Tel. Pullman 342 ir Pull. 340 

illIflillIililflIlIlIlIlIilIlIlIllimtUIDIIllIfc 
Telefonas Vos Bure* 994 

Rea, 1189 Independenoe Blrd. 

DR, A. A, ROTH, 
Gydytojas r! 

8peeijaILsU4* Moteriškų, Vyriokų 
Vaikų ir visų chronišku ligų 

VALANDOS: 10—11 ryto 8—S p* 
pietų, 7—8 vak. Nedellomis 10—19 4 
Ofisas 8854 Ho. Halsted Kt., CbJ«*r 

Telefonas Drover 0«»i 
••IMHHIIIlllimilllllHUHHIIimiMlllIlII* 

fioooooo^oocyooooog^ ooėooofĮ 
VALENTINE DRESMAK1NG 

COLLEGES 
2407 W. Madison, 1850 N. Wells. 

6205 S. Halsted Strects 
187 Mokyklos , Suv. Valstijose, 

Moko Siuvimo, Patternų kir
pimo, Designing bizniui ir na-

Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at-
mokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 
Tel. Seeley 1643 

SARA PATEK, p irm. . 

Akroa, Ohio. — Iš Cleve-
lando į Akrolic 27 spaliu. 
Miestas didelis/Dirbtuvių yra 
apie 350. Akrone, Ohio yru 
didžiausioji pasaulėje gumos 
dirbtuvė, - per karą joje dirbo 
apie 40,000 darbininkų. Dabar 
sumažėjo darbai ir darbinin
kų skaičius. 

Lietuvių Akrone skaitoma a7 

pie 650 šeimų. Turi savo riau* 
• 

jai pastatytą mokyklą, kurio^ 
je laikinai telpa'ir bažnyčiai 
taipogi yra erdvi svetainė. Bai 
giami statyti seserims namai, 
kurie pavados kleboniją, kol 
bus ji pastatyta. Dabar kuri. 
klebonas Janusas gyvena savo 
namuose, kuriuos pirko ndo 
bendrovės sykiu su dviem lo
tais. Taipogi parapija turi už
tektinai žemės naujai bažny
čiai, klebonijai ir vaikams žats 

* 

t i daržui. 
Bedarbes pasekmės labai jau

čiamos lietuvių tarpe. 
Spalių 30 d. buvo prakalbos. 

Žmonių buvo nedaug. Į Sv. 
Kazimiero Draugiją įsirašė 
16 metinių norių. Sutverta Šv. 
Kas. Dr-jos kuopa: Pirminin
ku — gerb. kun. Al. Janusas, 
vicepirmininku — J. Žemaitis, 
raštininku — A. Peleckis, ir iž
dininku — M. Jrfnickas. Jį ;ru> 
pinsis nuolat Šv. Kaz. Dr-jos 
Kaune reikalais A krono 'lie-

. — — — . i . . 

tuvių tarpe. 
Gerb. klebonui už prielan

kumą, kiioĮrios valdybai ir na-
riams už .parėmimą • katalikiš
kai — tautiškos spaudos drau
gijos, reiškiu padėkos ir pa
dėkos, ir rmgarbos žodžitis. 

Kun, Petras Kasčiukas, 
Šv. Kazimiero Draugijos Ge-

nefalis įgaliotinis Ame
rikoje. 

TOASTED 

KONCERTAS. 

Clevelaad, Ohio. — Spal. 27 
d. š. m. lietuvių Šv. Jurgio 
bažnytinėje salėje surengta 
koncertas. Dainavo muz. Jonas 
Čižauskas, p-ni Čižauskienė 
(iš Baltiniores, Md.) ir gerb. 
kun. Juozas Čižauskas (iš De-
tioit, Mieli.). Pastarasis akom
panavo pirmiesiems. Dainavo 
daugybę gražių dainelių, už 
kurias publika rodė dėkingu
mą rankų plojimu. Apie gerb. 
Čižauskų dainavimą, nereikia 
daug rašyti, nes visiems yra 
žinoma, kad jie yra tarp žy
mesnių dainininkių Iš priežas
ties lietaus, žmonių buvo ne
daug. Gaila... 

Simono Sunūs. 

N0-

^ 

a PROGRESYVIŲ" PRA
KALBOS. 

S S S 3 5 5 
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IflVal.: ryte nuo 10—12: nuo 2 — 5 | 
! o pietų; nuo 7—8:30 vakare, j 

edėliomis; l t iki 1. 
Telefonas Drczcl 2880j 

4 
IF 
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Dr. M. Stupnickif 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO. DLLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos. — 8 iki 11 U ryt©:' 
& po pietų tkl 8 vak. Nedėlto-] 

„mis nuo 6 iki I vai. vakare. (j« 

•"^-38 

DR. M. STAPUL10NIS 
NAPRAPATH 

1 GYDAU BE GYDUOLIŲ IR »E 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
8847 Emeraki Avenue 

9 Iki 11 ryte ir 9 iki% 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397 

TS1 W. 18-th Gatvė 
Nuo 2 Iki 8 vaKare. 

J. P. WAITCHES 
Lawycr 

LIETU V U ADVOKATAS 
Dien.: R. 611-127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 6996 
Vakarais: 4609 So. Ashland Ave. 

Tel Yards 1068 

M*S*» 
Telefonas Pullman 330j 
P. P. ZALLYS 

LIETUVIS DEXTISTAS 
10801 South Michigan Avenue 

ROSEL.IKD, TLL. 
^VALAJTDOS: t ryto iki 9 vakare\ 

TEL.: PULLMAN 342 ir 8189 

JliHltlIUHIlltmirtllillIlIiMIlJIIIIUIHIIIU: 
• P h o n e Sceiey 7430 
I DR. L M. FEiiatBRG | 
• G y d o speeijaliai visokias vyrų i r s 

motaru lytiškas Mgas. S 
[2401 We»t Mailison S t., kampas* 

Wėfttern Ave., Chicago. 
„Valandos; 2—4 po piet, ,7—9 v.S 
SnHiuiiiiiimiuiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Tel. Randoiph 8898 
A A SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofiaaa vtdttiaJestyje 

ASSOC1ATION BLDG. 
l t 8»uth La SaDe Street 

Valandoe: 9 ryto iki 5 po piety \ 
Paoedėltai* iki 8 vakare. . . j 
Nedellomis ofisas uidarytas. \ 

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

Tel. Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare. 
Gyvenimas: — 2811 W. «3rd Str. 

Tel. Prospect 3466. 

Vmm ! • ! • • • • • • • » • • * " į 

Tel. Canal 257, Vak. Canal 2118 

1 DR, P. Z. ZALATORIS 
Li e tu vi s Gydytoj ta Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 ikl4 
\ po piety; 6 iki 9" vakare 

KURSAS MARKIU 
(AUKSINU) ŠIANDIEN 

I 
Prigulintis permainai 

1,000 Markių $5.00 
5,000 Markių $24.75 

10,0v0 Markių $49.00 
i 

Prie virš nurodytų sūnų dadė-
kltc 10c. ant persiuntimo kaštų. 
Ant didesnių.sumų duodame spe-

ciaUskai žemas kainas. Pinigai yra 
pristatomi Lietuvon f trumpiausi 
laiką. Parduodame laivakortes \ ir 
iš Lietuvos. Atsišaukite y pa tiška i 
arba laišku į 

RUSSIAN-AMERI 
BUREAU 

160 N. Wells Street, 

CHICAGO, ILL. 

Valandos Biuro: Kasdiena iki 7-
vai. vakaro. Nedellomis 
1-niai vai. po piet. 

K . . . . . . - , , -

tai 
iki 
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S V. W. RUTKAUSKAS S 
ADVOKATAS i I 

g Ofisas Didmicstyj: f 
I 29 Soutn La Baile Street I 
1 
I 

Kambaris 324 
Telefonas Central 6390 

^ ^ O ^ ^ ^ K ; 
j ! 1 

J Vakarais. 813 W 33rd St | 
Telefonas: Yards 4681 

JOSEPH C. SOBOL 
'LTETUVYS ADVOKATAS 

Namu Ofisas 
1845 \Vabansia Ave. 3-čių lubų 

Tel. Haymarket 8888 
Miesto Ofisas 

184 IV. Randoiph St. Room 479 
Metropolitau Block 

Tel. Main 2593 

iimiiHiuiiiiiliiiiiiiiiiiimiMi««Mi«»į 
S. D. LACHAWICZ | 
LIETUVIS GHABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopi- S 
taupia. Reikale meldžiu ats i f tau* 

ktl, o mano darbu busite u ž g a - = 

^ ^ n * ! . . ^a^ F K ChJcago, i u . | 
iirmiinj? 

WtM tim ntnIrT 
ifiiiHl,WllliWWlililWMIIiMllHMii 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalls Koutraktorius, staty
tojas ir senu namu taisvtoias. fcojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 clo Place. Į 
J 
• e» m-m mm m>mmmm,m<mm m * 

FABIONAS Ir MiCKIEVICZ, Ved. 
(•eriai is ia suintinias pinigų, 

laivakortes, pašportai ir t.t. 
N O T A R U I S A S 

Kea i K š t a t e , i'Hskol<»s, 
h i sur i i i i i i Ir i . i . 

fc09 W. 35th Si , arti S Halst»i» St. 
Tel fcoulevard Si i 

Vilaii'lN>s 9 iki 6 to dienu 
Vikarais: Utk:.. Ket ir Sub. ik i 9 vakare 

*. i : i - \ p.) t»i«*'ų. 

LIETUVIŠKA MOKYKLA 
SIUVIMO Ife KIRPIMO 

P-lė Kazlaubkiutė, Vedėja 
80 M. Adams St. Chicago, 111. 
Room 403 Tel. Harrison 1431 

Mokina siuvimo ir kirpinio moto
rų ir vaikų drabužių. 

x+i . ^ - <+> m »> -5K- .** ma'tf* 

— • 

SULAUKTUVTŲ VAKARAS. 

E. St. Louis, UI. -r-
22 d., .parapijos salėje, 8 'ŠJ% 
vietiniai parapįjonai surengė 
šeimyninį vakarinį pagerbimui 
savo sugryžusio gerb. klebono, 
kun. S. E. Kolesinskio. 

Programa pradėta 8:10 v. 
v. J^arapijos ^lioras, Suside-

Binghamton, N. Y. — Spa
lio 30 d. £ vai. po pietų, A. L. 
D. L. D. I i i Aps. ir* L. M. P. 
S.4IV llajonas surengė prakal
bas. Kalbėtoju buvo A. S. 
Pranaitis iš'JPliiladelphia. 

Jis matyt ne koks kalbėto
jas. Šaukti gali, bet ka/tokio 
Iiasakyti, tai ne kaip. Užkiniu 
šiai liepė šelpti badauj. ru
sus. Žmonės pradėjo nerimau
ti. Kitas iš publikos atsiliepė, 
kg, čia taip nesuprantamai 
kalbi. Tuomet tvarkos vedėjas 
pradėjo grūmoti, kad jį laukan 
išmesią. Tą ir padarė. 

Apie musij brangios tėvy
nės LietuvoH šfomdienino; padė
tį ' nė ^otlzio neprasitarė: ̂ Tik 
sakė šia nesąmone, kad norint 
važiuoti Lietuvon, reikia nu
eiti pas kleboną ir rankas iškė-

\ 

m 

Vr 

JUSU KŪDIKIS PRIVALO TURĖTI 
GERIAUSI M A I Š U 

Lietuvė Motina iš Philadelphia rašo: 
(<Kad jos kūdikis buvo išblyškęs, plonas ir 

nei kiek nepasunkėjo per kelias savaitės. Po 
išbandymo daugelio visokių maistų, jai gydy
tojas užrašė 

>r 
A 

-. £ A G U £ AAAND 
\(WNDENSED MILK) 

ir jos kūdikis paaugo vogoj suvirs pusantro sva 
ro pirmoj savaitėj, ir miegojo gerai piram sy
kiu, iš viso suvirs mėnesio laiko gyvenimo''. 

The Borden Company 
Borden Building New York 

Iškirpk šį kuponą DABAR—ir prisiųsk ŠIAN
DIEN 10 ir gausi DYKAI mūsų 
įmygą Kūdikių Gerovė, kuri paaiš
kins, kaip užlaikyti kūdikį sveiku. 
Taipogi gausi maitinimo instrukci
jas jūsų kalboje. 0104 
Vardas . 
Adresas . 

. . . . . . . . . . . 

• 

deny, bet oro truko. 
Upė yra negili. Butų galė

ję suvaryti kareivius, jie butų 

lus prašyti pasporto. Bet jis vedėjas ir jo pagelbininkas, 
nepaaiškino pas kokį kleboną, sėdėję greta šoferio, prigėrė. 
reikią taip daryti. 

h ' 

. Vargšas. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 

dantis iš mažųjų ir suaugusių Tai va kokius kalbėtojus tos 
narių ir vietinio vargonininko nrasų "pTogresyviškos" orga-
p. J. Blozio vedamas padaina- Įįiįįsaeijos tetur. 
vo Lietuvos fyimną. Sekė va
karienė. Dalyvavo apie 200 as
menų. 

Dar buvo deklamaejių ir ki
tokių pamarginimų. .Mokyklos 
mergaitės su pritaikinta dai
nele gerb. klebonui įteikė do
vanėlę. Ihiblika džiaugėsi šiuo 
vakaru. 

Vakaro surengimu pasirūpi
no parapijos komitetas ir ke
lios moterys. Jie nemažai pa^ 
dėkos užsitarnavo už jo taip 
puikų surengimą. 

Neišgelbėjo skęstančiųjų. 

Panevėžyj. — Spalio 10 d. 
š. m. 3:40 vai. p. p. mažuoju 
traukiniu atvažiavau į Panevė
žio stotį. Iš ten eidamas miesr 
tan pamačiau iš visų pusių 
bėgančius žmones ant Nevėžos 
tilto. Tilto tvora išlaužta ir 
upėn įšokęs automobilius su trį 
mis žmonėmis. 

Mat iš miesto į stotį važia-
tfĖRA PASAULYJE TO- v o M a z g 0 B . v ė s p r ekinis au-

KIŲ GERAŠIRDŽIŲ, KURIE tomobilis su keturiais imo-
UŽ DYK4 TAUTOMS LAIS-įnėmis. Ant Nevežos, tilto au-
VĘ DALYTŲ.' :tomobiliaus mašinerija sugedo. 

Juos ištraukė tik po G vai. 
Ilgai negalėjo atversti auto 

mobiliaus. Mat jis puldamas]^0 neveikė. Keli milicijantai su 
apsivertė. Įpuolė tarp stulpų. 
Lietuvos žmonės nėra pripratę 
prie nelaimių. Nei netur su 
kuo gelbėti. Atnešė supuvusią 
virvę. Kai užriša ir pradeda 
traukti virvė tuoj nutrūksta. 
Tuodu žmogų dar ilgai buvo 

•Šoferis iššoko iš automobiliaus 
1 , • ' • ' -

aukan, o kiti. trys žmonės su 
automobiliumi - įvirto į upę. 
Užapkakly sėdėjusį is upes gy- j automobilių pakėlę ir tuodu 
vą ištraukė. Švagždys, B-vės žmogų ištraukę, Nebuvo kam 

tvarkyti. Kas kaip išmanė taip 
komandavo. Kareivių ir afi-
cierrų daug buvo, bet jie tik 
ramiai nuo tilto žiurėjo, nie-

ci viliais žmonėmis dirbo. 
V. Jodelis. 

J 

. . 

gyvi. Jų galvos nebuvo van-boną. 

Kova už Lietuvos nepriklau
somybę dar nepabaigta. Ko
vą laimi tas, kas laimi pasku
tinį mūšį. Kas pirks tam' mū
šiui sunkųjį šovinį — $500.00 

.L^.JJJ1 

BAITUOS-AMERIKOS LINIJA 
R l : O A D U , , Y R « ISI.Y 

Tiesi f Kelionė 1 TdJDTltVA ^PJER'- PTHAVĄ 
i (Karaliau#5io Prieplauka) 

ARBA PER MBAVA, HAMBCUdA—ErTJtUNUS 
ftiu>>mi- linksma mums pranešti, kąd mes pasldarbavom idant! 

mūsų aasažieriai. O. TPATINGAI LUETTUVIAV fcalėtu keliauti STA
ČIAI J,- PILIAVA. 

Lietuviai, važiuojanti į piliava, aplenkia Lenkų juostą, (Korido-j 
rą ir privalo turėti tiktai lietuviška pąsportą; jokių visų nereikia, 

SkiainešimaB *u.Prl5avai tai yra nauja* šaka mūsų reruliariško «u j 
sinešfrao su Hamburgu, Danzieru ir Liepojum, o del Lietuvių, 'tai j 
trunrpas ir parankus Jcelias namo. dasigauti. \ 

Dideli dviejų sriuba pačto laivai fšpiftaklas 
"E^TONIA" Lapkr. 2« LITUANlA Gruodžio 21 

POLONIA Gruodžio 7 I i AT VIA Gruodžio 28 
Pasažicrams tiesus patarnavimas tarp LIBAU-DANZIG-Halifax,, Oon. 

Vist laivai tori puikiu kambarius trečios kllasot keleiviams 
Kreipkitės prie mūsų agrentų Jūsų miestą arba pas 

K, W. KF.MPF. Gcn. Wc*>tem Pass. Agt. 120 N. LąSalle St. Cltica^o, 

Sveikam Kune Stipri Dvasia 
Iv&m bo reikalo kentėti? Mano specla-

Hs gydymo bodas išgydė Jau daug žmonių, 
nuo kagplnints kirmėles, kurie buvo nel>c-
tekę vilties pasveikti. 

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie turi 
viduriuose kirmėlę, ir gydom virau nuo ki
tokios ligos; deltogi ir neišsigydo. 

Kirmėlės ženklai 
Zmouėa sorganti tąja biauria liga pap

rastai skundžiasi dideliu pilvo skaudėjimu; 
jiems rodos, tartum kas i gerkle klla 
vemt verčia, valgyt neturi noro, galva 
skauda, viduriai sukietėję, ausyse ūžia, 
skauda po krutinę. 

Kas tokių simptomų turi, tegul ateina 
pas mane: išgydysiu visai trumu laiku. 

Gydau taipgi ir kitokias li>;as, kaip vyrų 
taip ir moterų. Patarimai dykai 

DR. DICKSON. 
1645 West 47th Str. 

Tarp Marshfleld Ir Paulina erat. Ofiso va
landos nuo 10 rito iki 8 vai. vak. 
NedėliouiijJ nuo 10 iki 12 diena. 

KI-.lk.YM.NGA MKRG1NA 
VVAITEKE 

Reikalingu- mergina prie išnešioji
mo valgio ir įvairaus patarnavimo 
restorane. Darbas dienomis, lengvai 
ir patogus. x 

Atsišaukite į 
KAUJIO RĘSTAI ItA^iT 

332ti feo. Leavltt St. Cuica^o. 

PIRK PAS SAVUOSIUS. 
Cicero Dairy Kompanija yra ,jūsų kaimynai. Pasisekimas 

viso miestelio remiasi ant paeiti piliečių. Kiekvienas krantuv-
ninkas laukia iš jūsų paramos. Taipgi ir Cicero Daily užtikrina 
jums gera tavora greita patarnavimą už prieinama kaina. 

CICERO DAIRY COMPANY 
2410 So. 56 Avenue , Cicero, Illinois. 

= 
• n r 

MOTERHIS ir VYRAMS 
DR. u. SHANKS 

OYBTTOJAS lf CHIRHR6AS 
Ofisai: ^ y 

l«S7W.M»HBbn 
St. Kmp. Paulina 
yta. IO tki 12 t* 

1 Iki 8 vak. 
Res; ofisas 30*1 IfuUcTtoa 

• A v e . Kamp. Aibany Arė 
- Vai. 8 iki »:30 ryte 

i:80 Iki »:S0 vak. 
Chicago, 111. 

Gydo moterių ir 
vyru visokias H-

p»» save ofi
suose ar U-

eonbueios% 

— 

Trr-
CABIŠET \VORKS & UHHOLBTK-

KING 
Nepamirškite-- kur jiis sralite gauti 

pataisyti vlHbklos ftAttlintus rakkn-
dus ui prieinama kaina, 

Antanas 8. KalasAu^kAS 
2128 \V. 23 St. Clucago. 

AUT PARDAVIMO bia\iavas nu-
maa, storas ir 2* pagyvenimai: vie
name 5' kambariai, antrame 4 ir 
storas. Geroje lietuvių apgyventoje j ralio Manag;criaus. 
vietoje. Randoa neša i metus $660 

savininką 

, » » » » » - » » » « » » « » ^ » . » » » » » » » « • • • » 

JEIGl* norite gero plumberio, 
tai pašauk 

i TH0MAS H1GGINS 
j Mes atŲekam darbą gera; ir 
j pigiai. 
J 2233 W. 24th St., Chicago. 
j J»hone Canal 610. 

Kas norėtų palikti turtingų J trum
pa laika. Štai parsiduoda geriausia 
vieta ką Chicagoj randasi 1464 India
na Ave. lietuviai pasiskubinkite bus 
tikra parduota kad kokis svetim
tautis nenupirktų Lietuviai pasisku
binkite. 
Savininkas GEO. M. CHERNAUSKA 

14«4 Indiana Avo. 

REIKALINGAS prityręs pardavėjas, 
kuris turi platų susineSimą su žrao-
nėmis, nes reikės užimti vedėjo vie
tą Lietuvių Skyriuj. Gera proga pa
kilti atsakančiam žmogui. Atsišauki. 
te tuojaus 

STATE * LAKE BLDG., 
Kambarys 930. Reikalaukite Gene-

šiuo Atsišaukite pas 
adresu: * 

JONAS KASČICKAS. 
1520 r /W Madiisou Str Cliicago ! 
Telefonas Hnj markei 6012 l 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 
" D R A U G E " 

file:///Vabansia
file:///VORKS


I&KILMAS AUŠROS VARTŲ 
PARAP. WEST SIDĖJE. 

Penkiolikos metų sukaktu
vių iškilnios cerai nusiseko ir 
ilgai bus atmintinos \vestsidie-
ciams. Bažnyčia Seselių Ka-
«imieriečių t r iūsu buvo gra
žiai išpuošta gėlėmis, vaini
kais , girl iandomis, o altorius 
skęst o skendo žolynuose ir gė
lose. 

&venč. Sakramentas buvo iš
s ta ty tas nuo G vai. ryto iki 
2 vai. po pietų, kuomet užsi
baigė pamaldos iškilmingais 
mišparais ir palaiminimu. K a r 
š tai meldėsi visi pavesdami 
save Švehč. Mari jos Globai, 
kad J i išmelstų nuo Dievo rei
kalingų malonių. 

Paskui pradėjo benai gro
t i i r iš bažnyčios išėjo pro
cesija. Pirmiausia mokyklos 
vaikų draugi jos: bernaičių A-
niolų Sargų ir mergaičių Šv. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
su savo vėliavomis. Bernai
čiai buvo pasirėdę kaspinais 
per pečius, vieni angliškos 
spalvos, ki t i l ietuviškos i r ne
šė vėliavėles, o mergaitės ru
binais rvmiškos i r lietuviškom 

mm***** • '• • • mm m 

Prokuroras pranešė, kad jis 
šiandie renka reikalingus įro
dymus prieš policijos depar ta
mentą. Kuomet tai atliksiąs, 
tai visa paduos i ąs " g r a n d ju-
r y . " Pasekmėje kova pakils 
kriminaliame teisine. 

-ęmr 
I š BRIBGEPORTO. 

Craborius p . S. P . Mažeika 
renigasi už poros savaičių per
kelti savo įstaigą į nuosavų 
butą, kur is y r a beveik greta 
vietos kur dabar randasi jo įs-
taisra. Ašis. 

Man teko girdėti ka ip vie
nas žmogus atėjės pas laiva
korčių agentą, klausinėjo, a r 

s 
w "i..-*i ** *§0b*m' 

.Ąfv •'.' III I JI • • 
ąf'WUŲ«*»Įan 

_ 
AAtra îenif, įapkr. 8, 1921 
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riayo. P-lė M> Joeai tė jbirmu 
jcart viešai pasirodė dainavi
mu. Bus gera alto. Dainavo 
p-lė Z. Juškevičiūtėj j i buvo 
iššaukta du ka r tu dainuoti . 
Dar pirmą kar tą dainavo p-lė 
0 . Tvinskaitė. Jo s balseli gali
ma pagi r t i . v 

Pakvietė p . M. Bagdoną pra
kalbėti. J i s negalėjo ats idžiaug 
ti tuo gražiu būreliu, i r stebė
josi gražiu veikimu i r prisiri
šimu prie viens kito. Sakė, 
Lietuvoj negali dažnai turėt i 
tokius vakarėlius, nes netur i to 

lapkr. 8, šv. Mykolo par. svet. 
vai. vakare 

noma kaipo gera dainininke. 
Duetas p-lės 2 . Mastanskaitė 
.- , , T • . . . • ' , : v> , . , Visos nares malonėkite atsilan-
įr M. Jocai te neblogai padai- kytį • kuoslcaitlingiausiai, »es yrą svarbių dalfkų apsvarstymui. 

Ona # . Pahuhute, tah. 

IŠ S1DES. 

Šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų susirinkimas įvyks lapkr. 8 
d*, H. m. 7:30"vai. vakare, Šv. My-
kolo Ark. parapijos svet. Visos 
|tarės yra kviečiamos atsilankyti. 
lim turime dau* ką pasitarti. 

* '" "• ' • B T., rūM. 
- * r 

CHICAGIE6IAI. ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS. 

Ohicagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvir 
randasi atėję iš Lietuvos l&į&ka; 

kiu mukiu i r viešu «alin Tis l***0*** įvardytiems asmenims, ku 
}" rių delėi »<*-«*»•" ™r«ikMi labai išgyrė Amerikos Vyčius, 

adresatų persikėlim* 
kiton vieton arba kitokių priežas 

ra skaičiumi didžiausia i r vei
kimu pasižymėjus. 

inžinierium. 
daug kalbų, tik jos visos jam 
kar tu maišosi. Smala. 

I š TOWN OF LAKE. 

galima nuvykęs Lietuvon bu- j p a s k u i p T g g a k a l a g g ^ m 

ti inžinierium. Sakė mokus . a p i b r i e ž 6 v i s ^ k u o p o s v e i k i m o . 

Ši kuopa visu smarkumu 
rengiasi pr ie vakaro , kurs \-
vyks ateinantį sekmadienį, la
pkr. 13 d. School Hal i svet. 
(48-tos Honore g-vių). Vaidins 
veikalų "Žiemos l eda i " , da r 
pirmą kar tų Chicagojc. Šita 
kuopa visad atsižymi vaidini
mu. Šiuo ka r tu norima dar pui
kiau pasirodyti . Kuopos cho
ras, vedamas p . Gaubio, y ra 
puikiai išlavintas. P r ieg tam y 

Spalio 27 d., A. L. R. K. Fe
deracijos 7-tas skyrius įren
gė prakalbas reikale Krikščio
nių Demokratų parti jos Lietu
voje. Prakalbos įvyko parapi
jinėje svetainėje. 

Prakalbų vedėjas, gerb. kle-

o labiausia 36 kuopų, nes . j i y-,gįu išnešiotojai negalėjo surast 
Laiškus galima atsiimti prie G? 
neral Delivery (iš Adams gatvė 
įėjus po dešinėj pusėj), pri< 
pirmo langelio, ant kurio viršau-
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokit* lai* 
\co numerį, nes su juo greičiai 
laišką suras negu su pavarde. 

bonas, kun. A. Skrypkus, ka ip 
spalvos i r rankose laikė pal- j visuomet mandagiai prabilo į j r a ^ b i ų solisčių. Pamatys ime 
hių šakeles. 

Toliau, Aušros Vartų mo-
terų ir merginų draugi ja su 
tririlis vėliavomis Švenč. Ma
rijos, lietuviška ir amerikoniš
k a ; kiekvienų nešė po septy-
nes moteris. Kurios nešė šv . 
Marijos vėliava, buvo pasirė
džiusios bal ta i ; kitos ameriko
niškos spalvos rūbais pasirė
džiusios nešė amerikoniška 

4. 

vėliava, o trispalves lietuvjškę 
Dar kitos devvnios motervs n^ 
še didelį žalių vainikų. Toliau 
sekė Altoriaus Puošimo drau
gija, Vyčių jaunimo, Moterų 
Sąjungos 53 kp., Aušros Var
tų vyri} i r moterų, Šv. Kazi
miero dr. i r da r kitos j a u pa
minėtos " D r a u g e " No. 259. 
A n t galo Piliečių Kliubo d r. 
i r baltas automobilius su ke
turiomis mergaitėmis persta
tančiomis Ameriką ir Lietuvą. 
Paskui sekė kiti 35 automobil. 
vėliavėlėmis papusti . Visa pa
roda sustabdė s t rytkarių ir au
tomobilių judėjimų. Ūpas bu
vo visų pakilęs i r džiaugsmas 
an t visų veidų matėsi. Žmonės 
kalbėjo, kad West Sidė tokios 
parodos nematė. 

Sugryžus procesijai į para
pijos kiemų, choras gerb. varg. 
Pociaus vedamas, pagiedojo 
kėlias giesmes. Gerb. klebonas, 
kun. Kud i rka pasakė t rumpa 
prakalbų. 

Ant galo užtraukė giedoriai 
Lietuvos i r Amerikos himnus, 
benui pr i ta r iant , o visi žmo
nės nusiėmė skrybėles del pa
garbos. Tuo ta rpu buvo da
lyta bažnyčios altorių paveiks
lai sukaktuvių paminėjimui. 

Reporteris. 

susirinkusius pers ta tydamas 
kalbėti Lietuvos Steigiamojo 
Seimo narį, p. M. Bagdonų. 

Šis t rumpai perbėgo dabar
tinę Lietuvos padėtį. 

J o kalba klausytojai apver-
t ino ramiu užsilaikymu. 

Paskui kalbėjo kun. J . J . 
Čužauskas, kun. A. C. Martin
kus ir baigant klebonas, kun. 
A. Skrypkus. 

Visų kalbos buvo karštos, 
patriotinės. 

Aukų surinkta $117.00. 
Tyla. 

I š DIEVO APVEIZDOS PAR. 

KOVA T ? S I S TEISMUOSE. 

Kuomet valstijinis prokuro 
r a s Crowe pertraukė draugin
gus santikius su Chicagos 
įmesto majoru, tai tas reiškia, 
kad kova turės prasidėt i teis
muose. 

P rokuro ras tvir t ina, kad 
Chicagoje žydi visokios pikta
darystės . I r j i s tiki, kad po
licijos depar tamento kaikurie 
augštesnieji nariai tai visa čia 
proteguoja.' 

2fi d., vakare , tapo 
sušauktas susirinkimas visų 
mergaičių baigusių pradinę 
mokyklų ir pagelbstant gerb. 
kleb. kun. I. Albavičiui suor
ganizavo sodalicijų. J ų pava
dino Panelės Švenčiausio J au 
nų Mergaičių ir išrinko val
dybų. Nesužinojau kas į jų pa
teko. Narių išviso daba r tu
ri virš 100, bet p ramatoma kad 
dar daugiau ka ip 100 prisira-
ŠVS. 

Bernaičiai savo susirinkimų 
laikė spalio 28 d. vakare . J i e 
savo draugijų pavadino Šven-
čiusio Vardo. P i rmininku iš
rinko Jon . Šemaitį, ki t i val
dybos nar ia i : J . Macas, J . Stan 
kus i r kit i . J i e narių tur i daug 
mažiau ka ip mergaitės. Gerb. 
klebonas atsilanko į abiejų su
sirinkimus ir žada duot i viso
kių pamokų, kun. N. Pakaln is 
ir-gi suteikia naudingų patar
imų. 

Pažangnokite jaunuoliai . 
Pa s mūsų klebonų Ig . Al-

bavičių vėl *Tieši kl ierikas A-
nicetas Linkus. Vėl susilauk
sime iškilmių: nugirdau, kad 
neužilgo taps įšventintas ku

ka ip viskas puikiai nusiseks. 
Lakštutė. 

PRANEŠIMAI i 

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS. 

A. L. R. K. Federacijos Chi
cagos Apskričio labai svarbus 
susirinkimas bus antradieny, 
lapkr. 8 d, vakare, Aušros 
Vartų par. (West Side) svet.. 
Chicago, UI. Valdyba. 

M. BAGDONO MARŠRUTAS. 
i. . 

Liet. Steig-. Seimo narys, p. 
M. Bagdonas svarbiais reika
lais kalbės šiose kolonijose. 

Utarninke, lapkr. 8 d. vak., 
šv. Petro ir Povilo pa*. (West 
Pullman, III.'). 

1—A lelunas J onas 
7—Abromoviciu Viccntas 
12—Bandor \Valcrya > 
14—Baleiukas Benedikt 
16—Borziwis Viccntas 
17—Belus Anna 
19—Bičkums Jurpis 
25—Brazis L. 
07—Būras Jan 
28—Budrccklcnč Agata 
30—Buttas Joscf 
34_Chcrnis Chaim 
45—Dimskini Anthanui 
54—Janiūnas Danielius 
59—Prbclskis. Anton 
64—Oarsvcnc Aponisc 
67— Ū arba js Anton i a 
69—Oivoriunas Albinas 
89—Jasnui Knzimirui 

s IŠ NORTH SIDES. 

Moterų. Są-gos 4 kuopos mėnesi
nis susirinkimas bus, šį vakarą, 

93—Kąuncckis B. 
97—Kairis Mike 

- U3-—Kreminskaitc Elzbieta 
117—Kuzma Jozapas 
119—Labuks M. 
121—Laukiskis Jozef 
122—Levicką Ajpiicszka 
124—Laužikas Jonas 
127—Leikoi Feter 
129—Liongino* Gabry* 
134—Lubin į'harlis 
138—Mnncinskis Jozas 
140—Madeksza Peter 
143—Malka Stetan 
145—^Mnslauskas A. 
150-^-Makieska Antonas 
153—Mickui l>ą(kui 
166—Nefas ^ I t e r 
172—C)wseiko Niek 
175—Panele, Oorbama 
178—Pamarauska Anton 
180—Pelenaitč Aneli . 
181—Petrukis Stanislovas 
183—Pantkevicia Klcminsio 
185—Puleckis Ekoli 
188—Pisis Antanas 
192—Povilaitis F r / 
199—Riekasi Ignacus 
200—Razgaitis Charlis 

AUKSINAI DABAR LABAI 
A T P I G O . 

Dabar Patogiausias Laikas siųsti pinigus Lietuvon, pakol kursas že
mas. Neužmirškite giminių su Kalėdų dovanomis. Pinigai j iems kuogeriau-
sia dovana. -Nelaukite ilgians, siųskite šiandieną. 

Lietuvių Prekybos Bendrovės pa rduoda laivakortes an t didžiausių ir 
geriausių linijų. Trečia klesa laivakortės iš New Yorko iki PiliavaUKa-

ral iaučiuf t ik $110.00. 'Visa kelionė Lietuvon gal ima a t l i k t i vien vande
niu, nekliudant Vokietijos, nei Lenkijos. Tiesiai iš New Yorko j Pilia-
vą arba iš Canados į Pi l iava. 

Dabar Eina Didelis I špardavimas Lietuvių Prekybos Bendrovės šė-
„ rų . del pastatymo Lietuvoje Įvairiu dirbtuvių. Šerai kol kas da r parsi

duoda po $7.00 vienas. Todei jeigu nori gaut i gerą pelną už savo pini
gus, p i rk ko greičiausiai. 

Del platesnių informacijų reikale laivakorčių, pinigų siuntimo Lietu
von, šėrų pasportu i r incorne taksu kreipkitės šiuo adresu: 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
3313 So. Halsted St., Tel. Yards 6062, Chicago 

i 

Ofiso Valandos: Kasdien 9:30 ry te iki G.00 vakare . Utarninkais , Ket-
vergais ir Subatomis iki 9:00 vai. vakare. Nedėliomis 10:00 ryte iki 3:00 
po pietų. Ofiso vedėjas V. S T U L P I N A S . 

GENERALIS OFISAS: 
Lithuaaiiau Sales Corporation, Li thuanian Sales Corp., 
414 Broadway, ~ 300 Savoy Theat re B ld į . 
Boston, 27 Mass., w i l k e s Barre , Pa. 
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201—Rieimcdaitic Miss 
203^—Rivnosnos Justinas 
217—Rusas Marioii 
220—Sutkoitis John 
228—Shleinius Kostatinas 
230—Skadauskony Ana 
2:U--Sokali8 Ar. ' 
25:1—Tcrleckicni Zofija 
266—Urban Auna 
267—Ūdas Statko 
270.—Vaičaičiui fleorge 
272—Vaitckenia Julia 
273—Vaitekūnas Alhin 
27;1—Varanius T. J. 
276—Walaiko Čarli 
279—AVaitkos Gova 
288—Zitmanas Rev. Jos. 
289—Zinkai Išnašius 
291—Zoroniskaitoi Viktorijai 
295—Zalc\vski Kazimiiisz 

AR TAVO K Ū D I K I S SVEI 
KAS. 

Jeigu ne, tai atkreipk doma ] 
jo maistą, nesveikas maistas tai 
didžiausia priežastis visų ligų. 

Ant 3-Čio puslapio šios dienos lai 
kraščio rasite pagarsinimą Bordens 
Eagle Brand Condensed Pieno. Iš
kirpk kuponą ir pasiųsk į Borden 
Company o jie prisius tau kningu-
tė dykai apie kūdikių auginimą už
vardinta "Baby Welfare.,» 

(Apgr.) 
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Auksinai Labai Pigus 

mim. Alpha. 

IŠ B R I 6 H T 0 N PARKO. 

: 

L. Vyčių 36 kuopa surengė 
vakarėlį (Halloween pa r ty ) 
spalio 29 d. Į jį atsi lankė Liet. 
Steig. Seimo narys, p . M. Bag r 

donas. 
Programa buvo ši tokia: p-lė 

Z. Mastauskaitė V b a i gražiai 
Ipadainavo solo. J i jan y r a ži-j 

i 
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IRKITE jų dabar kodaugiau-
sia Draugo Pinigų Siuntimo 

Skyriuje ir siųskite saviesiems į 
LIETUVĄ. 

Norėdami žinoti 
šiuo adresu: 

pinigų kursą kreipkitės 

i 
"Draugas" Publ. Co. 

2334 So. Oakley Am, Chicago, 111. 

» » • » » • • • » ^ i i ^ i » » ) » » » « » • • • » > « 
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LAIMINGA, LINKSMA, NESUSIRUPINUSI MOTERIS 
Yra visuomet sveika. Suvargus , nedagalint i mote

ris nesijuokia. Tokioms gyvenimas yra našta, ir kuomet 
jos inetais yra jaunos, ir turėtų Imti malonios ir gerame 
upe, tai kentėjimai daro jas pasenusoimis ir panurtisio-
mis. Mažos ligos, kurios graužia moteris palieka žymes 
an t ju vei<lo ir figūros*, ir kiekvienos sužiedotinės, mo
teries a r motinos yra priedermė jaust is ir išrodyti kuoge-
riausia. Nuo seniai moterys patyrė, kad garsusis Laxvi-
l)ur Compouml yra gera pagelha įvairiose ligose, nes 
taiso ir pergali jų lyties silpnumus — nereikia pavojin
gų operacijų. 

Jei jus kenčiate nuo mėnesinių ne savo laiku, nuo 
neregulerižkumų, silpnumų, alpimu, periodinių kentėji
mų, netvarkaus apetito, išblyškimu},' inkstų skaudėjimo, 
šiurpuliii, kojų ir rankij šaltumo, išpūtimų, karščiavimo, 
apkvaitimų, širdies drebėjimų, nerviškumo, chroniško 
galvos skaudėjimo, nemigio, neramumo, abelno kentėji
mo, spazmų, širdies mušimo, slinkimij, skaudėjimų nu
garkaulio ir t a rp ]>ečių, gazų pilve, žiaugčejimų, nevirš-
kinimo, nuo sūnaus ėjo šlapumo su karščiu arba diegi
mu, susierzinimų šlapinimosi organų, slogučio, niežėji
mo, desperacijos, histerijos, lenkorreos, nerviško trau
kimo, sustirimų, pilvinių gazų, vidurių išpūtimų, pas-
tirimų, skaudėjimų klubuose, netekimo atminties, t ru
kumo energijos, kojų skausmų, nupuolimo ysčiaus, 
nerviško nusiminimo, melancholios, vėmymų nėščioms 
esant, duslumų, skaudžių i r nereg'uleriškų mėnesinių ir 
abelnų negalių, įsigyk tų vaistų, tą jūsų lyčiai dovaną i r 
jus laiminsite tą dieną, kurioje pastebėsite šį apgarsini
mą. 

Trijuose kritiškuose perioduose moteries gyvenimo, t. 
yra, perėjimuose iš mergystės į moterystę, laike nėštumo 
ir "gyvenimo ma inymo ' ' Laxvibur Comp. moteriškiems 
negeramams y ra brangenybė. 

Pilnus Laxvibur gydymas kainuoja dešimts dolerių 
keturiasdešimts centų, pusė — šešis dolerius i r septy-
niasdešimts penki centai. Laxvibur parduodamas t ik La-
meco Laboratorijoje, Forbes netoli Moultrie, Pr t tsburgh, 
Pa . Laxvibur bus pasiųstas tuojaus kaip tik bus gautas 
Money Order, cash a r banko draftas. 
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I Išpardavimas! Pasinaudokite! j 
E Tur ime keletą kompletų pereitų 1920 m. 

| DRAUGIJOS | 
= Leidžiamos Lietuvoje Kaune 
| Kompletas „ $3.00 I 
I vietoje $6.00 | 
E Pasiskubinkite = 

i I DRAUGAS PUBL. CO. 
J 2334 So. Oakley Avenue - Chicago, D'inois. 
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