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M E R U I BRIANDUI RUPI 
RUSIJOS LIKIMAS 

Lloyd 
—— 

Sutinka su Ame 
rikos Projektu 

PARYŽIUS, lapkr. 17. — 
1< tikrų versmių patirta, kad 
Prancijos premiero Briand 
kelionė Amerikon yra keliais 
tikslais. Ginklavimosi suma
žinimo klausimas Pranei j ai y-' 
ra antraeilis. Praneija nerei
kalauja mažinti savo didelio 
karo laivyno. Nes ji tokio 
neturi. Pats premieras Bri-

Prancija mielai apsieitų ir 
be Amerikos bolševikų pripaži
nime. Bet jos vienas pripa
žinimas butų menkos reikš
mės. Nes prancūzai vieni ne
turi užtektinai kapitalo, su ku
riuo butų galima pakelti eko
nominę Rusijos padėtį. 

Tuotarpu Amerika turtinga 
auksu. Tad jos pagelba butų 

NUŽUDYTA 700 SUKILĖ
LIU INDIJOJE. 

DELHI, Indija, lapkr. 17. 
— Apie 2,000 moplah sukilė 
liu puolė Pandikkad kareivių 
stovykla. Anglų garnizonas 
sukilėlius atmušė su didėliais 
jiems nuostoliais. Apie 700 
jų žuvo. 

Iš anglų pusės 4 nukauta ir 
34 sužeista. 

Pasirodė, kad sukilėliai tu
ri artilerija. Viena jų kanuo-
lė paimta šiaurrytuose nuo 
Calicūt. 

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii TURKAI NORI TAIKOS SU 

ŠVENTASIS TĖVAS RE
MIA NUSIGINKLAVIMĄ, 
ROMA, lapkr. 17. — Puso-

ficialiame Vatikano organe 
"Corriere d'ItaUa" padėta il
gokas straipsnis apie tai, ko
kią poziciją užima šventasis 
Tėvas Benediktas Penkiolikta
sis akivaizdoje nusiginklavimo 
konferencijos Washingtone. 
"Teisinga ir stipri taika/' sa
koma tame laikrašty, "yra 

S. VALSTIJOMIS. į G0L0RAD0S ANGLEKASIAI PAKELIA STREIKĄ 
Nori susiartinti su Amerika ir 

gauti paskolą. 

Konstantinopolis, lapkr. 17. 
— Turkų nacionalistų seimas 
Angoroj skubiai daro ir rati
fikuoja visokias sutartis su 
svetimomis šalimis. 

DENVER, Colo., lapkr. 17. 
— Colorado Fuel & Iron Co. 
paskelbė, kad trylikoje iŠ 26 
jos anglių kasyklose sumaži
nama užmokesnis 30 nuošim
čių. 

Kompanijos paskelbimas 
palietė kasyklas Las Animas 
i rJ iuerfano apskrityse. Tose 

ANGLŲ KOMISIONIERIUS 
SUŽEISTAS. 

and, būdamas jau Amerikoje, i didžiai pasekminga. Butų nau 
pareiškęs, kad niekas negali Idos ne vien Amerikos kapita-
Prancijos priversti mažinti ar listams, bet ir pačiai Pranci-
mija. Nes tas klausimas, tai jai. 
nuosavas prancūzų reikalas. 

Svarbiausias premiero ke-

LONDONAS, lapkr. 17. — 
Indijos mieste Calcutta vienas 
anglų deputy komisionierius 

| ir 9 poliemonai sužeista pa
kilus riaušėms, kurias pakėlė 
streikuoją gatvekariį darbi
ninkai. 

i 

tivis kūnas pagamino ir išda-
lies ratifikavo šešias svarbias 

Vatikano "formula; S v « t 8 a i s i 8 U t a r t i s . . s , , P r a n c i j a ' K a u k a z 0 

Tėvas skelbė ir šaukė taikon. 

Trumpesniu laiku kaip mė- k a s y k l o s e d i r b a a p i e 3 j 5 0 0 d a . 
nešiu tas nacionalistų legisla- į n i n k u 

Kadangi tas užmokesnių su-

tad tie visi darbininkai šian
die pakelia streiką*. Rasi ši
tiems darbininkams eis pagel-
bon ir kitų kasyklų darbinin
kai, kurie kol-kas nepaliesti 
tuom taur iuoju kompanijos 
"ukazu." 

Iš kompanijos pusės pasiro
dė žinių, kad kaip veik visi 
darbininkai atsisakysią dirbti, 
kompanija kasyklas uždary-

mažinimas vykinamas šiandie, sianti. 

LONDONAS, lapkr. 17. — 
lionės tikslas, tai nelaimingų- \ Iš tikrų versmių patirta, kad 
j ii karo skolų panaikinimo Anglijos premieras Lloyd Ge- g^^Q MOKYSIANTI KON 
klausimas ir asmeniškas su A- j orge principe sutinka su A-
merikos vyriaiftybe pasitari-j merikos ginklavimosi sumaži-
ii.as Rusijos likimu. nimo paskelbtu projektu. 

Skolų klausimas išimtinai Anglijos delegacijos "VTash-
priguli nuo pačios Amerikos j ingtono konferencijoje pir^i" |buk Vokietija pranešusi sąjun 
atsinešimo. Ret Rusijos Ii-Įninkąs Balfour prisiuntė čia 
kimas, tai svarbus Pranei jai j savo vyriausybei platų prane-
dalvkas. šimą apie ta projektą. Bal-

Ne vien kvietė baigti tuometi
nį karą, bet ir daryti taiką su 
tokiomis sąlygomis, kurios a-
teity neleistų kelti karų. 
. ."Savo propozicijoje iš rug-
piučio ld., 1917 m., šventasis 
Tėvas pareiškė, jog pagrindi- J Italijos delegatai reikalauja 
niu taikos posmu turi but pa-, padaryti reviziją sutarties, pa 

respublika, Persija ir Afgani
stanu. Padarė ir patvirtino 
kelias konvencijas su bolševis-
tine Rusija. Dabar taiso tai
kos sutartį su Italija. 

Su pastarąja sutartimi su
tinkama daug sunkenybių. Nes 

Čia 

TRIBUCIJĄ. 

BERLYNAS, lapkr. 17. — 
oficialiai užginta žinia, 

keitimas materialės spėkos do
rine spėka." 

Toliau tas laikraštis pažymi, 
kad Benediktas Penkiolikta
sis karštai siųlė panaikinti vi-

darytos Bekir Sami praeitą 
pavasarį Romoje. Tąja su 
tartimi Italijai pripažinta pla 
čios koncesijos Anatolijoj. 

Turkai sako, kad ta sutar 

Kuomet bolševikų valdžia 
pasižadėjo grąžinti Pranei jai 
senąsias Rusijos skolas, jei 

four yra nuolatiniame susinė
sime su" vyriausybe, taigi su 
premieru Lloyd George. 

Prancija ir kitos valstybės su- j Tomis dienomis čia paskel-
i ksiančios gelbėti Rusijai pa

kilti iš ekonominių griuvėsių, 
nuo to laiko vyriausybė ne-

bta tokia valdiškoji deklaraci
j a : 

kk Amerikos ginklavimosi su 
rimsta. Visomis priemonėmis mažinimo paskelbtų pienų 
darbuojasi intikinti sąjungi
ninkus ir pačią Ameriką pri
pažinti bolševikų valdžią ir 
tuo keliu užtikrinti sau sko
lų grąžinimą. * 

Kaip žinoma, Suv. Valstijos 
visas laikas atsisako pripažin
ti Rusijos bolševikus. Taigi 
premiero Briando tikslas in
tikinti Washingtoną, kad jis 
pripažintų bolševikus. Nes, 
anot prancūzų sąprotavimo, 

širdingumas ir atvirumas čia 
valdiškose sferose pakėlė ne 
vien nuosteba, bet ir pasiten
kinimą. Drąsi prezidento 
Hardingo iniciatyva į visus 
Britanijos imperijos gyvento
jus daro kuogeriausią įspūdį. 

"Amerikos projektas laiko
mas vienas iš geriausių, kokis 
kuomet nors buvo pakeltas, su 
tikslu apsaugoti šalis nuo gin 
klavimosi sunkenybių ir visą 

gininkams, kad ji toliau nemo
kėsianti karo kontribucijos. 

Vokietija sutinka mokėti ka 
ro kontribuciją, kuomet sąjun
gininkai davė jai palengvini
mų. Ateinančio sausio 15 d; 
Vokietija turėjo išmokėti vie
na miliardą auksinių markių. 
Sąjungininkai sutiko su puse 
miliardo. 

Taigi Vokietijai žymus pa
lengvinimas. Del to ji negali 
atsisakyti nuo mokėjimo. 

sose šalyse priverstiną karei-:tis netmi reikšmės. Nes ji ne 
viavimą. Tas daugiausia prisi
dėtų prie taikos palaikymo. 
IIIIIIIHIIIUIIIIIIIIIIIIIVfHtIllllllllinillllllK 

PILIEČIAI BUSIĄ ŠNIPAI. 

DETROIT, Mich., lapkr. 17. 
— " Sausieji" apgalvoja su
daryti didelę iŠ pačių piliečių 
organizaciją, kuri turėtų užsi
imti negarbingu šnipų darbu, 
kad palengvinti prohibicijos 
agentams vykinti prohibiciją. 

buvo pasirašyta ir ratifikuota. 
Todėl keliami ginčai, kurie* ne 
žinia kaip gali baigtis. 

Nacionalistų užsienių reika-

GUDŲ KONFERENCIJA 
PRAGOJ; VILNIAUS KLAU

SIMU REZOLIUCIJA. 

Atsižvelgiant į tai, kad Vil
niaus teritorijos valstybingu
mo priklausymas Tautų Sąj. 
išrištas be Gudų tautos atsto
vų dalyvavimo, Gudų Centro 

-Vykdomoji Komisija Pragoj, 
eidama tautos teisių ir jos te
ritorijos gynimo pamatais, pa 
reiškia, kad Tautų Sąjungos 
sprendimą Gudų Tauta laikys 
laikinu, iki Aukšč. Gudijos įs-

dino krašto Gudų tauta, kad 
ta šventa susijungimo valan
da greit ateis ir tenenustoja 
vilties toj kovoj. 

"L i e t . " 

PASIRAŠĘS TAIKOS PRO 
KLAMACIJĄ. 

lų ministeris seime pranešė, j t a t y i r i U l e i d ė ; j o Organo sušau 
kad šiandie turkų nacionalistą k i m o > k u r i a m p r įklauso teisė 
valdžia darbuojasi padaryti 
taiką su Suv. Valstijomis. Tuo 
mi tikslu Paryžiun pasiųsta 
misija, kuri tenai turės susiei
ti su Suv. Valstijų ambasado
riumi ir pasitarti apie apkal-

ATSISAKO PARDUOTI VO 
KIEČIŲ MARKES. 

kuomet tas bus atlikta, Rusi-(žmoniją nuo baisių karų. 
ja veikiai pakilsianti ekono- j "Taigi nėra abejonės, kad 
miškai. Tam įvykus veikiai j tas projektas Britanijos gy-
ir pačius bolševikus imsiąs ga- j ventojų galės .but džiaugs
iąs, 'mingai priimtas. 

NEW YORK, lapkr. 17. — 
Kai-kurios vietos bankos pa
skelbė, kad toliau nepardavi-
nėsią vokiečių markių ir kitų 
vidurinės Europos valstybių 
nupuolusių vertėje pinigų. 

t y 

STREIKININKUS MALŠINTI PAŠAUKTI KAREIVIAI 
,OTTUMWA, Iowa, lap. 17. pačios dirbtuvės. 

— John Morrell "paeking" 
Įstaigose streikuoja darbinin
kai. Tomis dienomis įvyko 
didelės riaušės. Dirbtuvė vi
sas laikas apstatyta šerifo a-
sistentais. Tečiau tas nieko 
npgelbėjo. Streikininkų grū
mojimai padarė baimės dirb
tuvės sargams. 

Todėl šerifas šaukėsi gube
rnatoriaus kuo veikiau prisių
sti kariuomenę. Šerifo reika
lavimas išpildytas. Atvyko 
keturios kareivių kompanijos 
iš Des Moines. 

Kareiviai aplink dirbtuvę 
p^r kelis blokus patroliuoja 
gatvėmis. Ties dirbtuve nu
statyti kulkasvaidžiai. Nes, 
kaip sakoma, esą pavojus, kad 
kartais darbininkai nepultų pavogta 9 automobiliai. 

Gubernatorius gi paskelbė 
tokį pareiškimą: 

"Šerifas, apskrities advo
katas ir Ottumvva majoras 
man telegrafu pranešė, kad te
nai padėtis nesukontroliuoja
ma. Šauktasi kariuomenės 
apsaugoti gyvastis ir nuosavy-

MEKSIKONAI PUOLA S. V. 
KONSULIATĄ. 

Butų gerai, kad piliečiai visus ' bamą taiką. Podraug ta mi 
tuos "sausuosius*' pragintų 
ten, kur, anot patarlės, pipirai 
auga. 

12 ŽUVO EKSPLOZIJOJE. 

BERLYNAS, lapkr. 17. — 
Arti Weisbaden žibak) refine-
rijoje ištiko smarki ekspliozi-
ja. Žuvo 12 žmonių. Nuosto
liai siekia 25 milionus mar
kių. 

sija nuo ambasadoriaus turi 
patirti, ar nacionalistai gali 
siųsti specialę misiją Ameri
kon. 

Nacionalistams rupi kuovei-
kiau susiartinti su Amerika ir 
gauti paskolą. Amerikos kapi
talistams jie žada pelningų 
koncesijų Turkijos teritorijo
se. Sako, Anatolijoje ameri
konai gali padaryti puikius in 
vestmentus. 

3 3 C 

JAPONIJOS PREMIERAS— Reikalauta, kad jis pasitrau 
MILITARIZMO PRIEŠAS. 

WASHINGTON, lap. 16. — 
Pranešta, kad Meksikos mies
te Tampico sekmadienio va
kare apie 300 meksikonų ra
dikalų apspito Suv. Valstijų 
konsuliatą ir pakėlė grūmo
jančią demonstraciją. 

TRAUKINIS NUŠOKO NUO 
B4GIŲ. 

Senai prieš jį vedama kova. 

WASHINGTON, lapkr. 17. 
—Naujas Japonijos premieras 
yra vice-grafas Korekiyo Ta-
kaha shi. Nežinia koks bus jo ti iš Vokietijos likimo. Vokie 

ktų iš kabineto. Tečiau jis to 
nepadarė.' 

Memorandume už šiandieni
nius Japonijoje vargus jis kal
tino armijos štabą. J is sakė, 
kad Japonija turi pasimokin-

— 

CHATTANOOGA, T e n n., 
lapkr. 17. — Specialis Suwa-

bes. Tad mano liepimu tuo- nee traukinis, važiuojąs iš Chi 

politikoje nusistatymas. Bet iš 
praeities yra žinoma, kad jis 
yra militarizmo priešas. Mili-
tarizmą jis viešai smerkia. Ve
da aitrią kovą prieš militaris-
tų partiją. J i s eina 67 metus. 

Naujas premieras buvusia
me Hara kabinete buvo finan
sų ministeriu. * 

Nesenai Takahashi parašė 

tiją nupuldė jos generalis 
armijos štabas. To vokiečių 
štabo žygiais šiandie seka Ja
ponijos armijos generalis šta
bas. 

Toliau jis memorandume pa^ 

nustatyti nuolatines Gudijos 
sienas. 

Tautų Sąjungos nutarimai, 
traktuoją Vilniaus krašto Gu
dus, kaip tautų mažumą, prie
šingai gyvenimo faktams ir į-
žeidžia Gudų tautinį jausmą, 
dėlto Konferencija griežtai 
prieš juos protestuoja. 

Pripažindama, kad lietuvių 
tauta yra nuo amžių, istori-
niai draugingas Gudų kaimy
nas, su kuriuo riša politinių 
ir ekonominių interesų bendru 
mas, Konferencija reiškia pa
sitikėjimo, kad Gudija ir Lie
tuva šiuo momentu, kaip ir 
praeitais laikais, ras tinkamą 
kelią geram kaimynių valsty
bių sugyvenimui. Garbinga se
nos Gudijos Lietuvos Kuni
gaikštijos sostinė Vilnius tu
ri but ne.ginčo objektas tarp 
gudų ir lietuvių demokracijos, 
bet jų jungimo faktorius. 

Be to, Gudų Centro Vykdo 

WASHINGTON, lapkr. 17. 
— Kuomet su Vokietija susi
mainyta ratifikuotomis taikos 
sutartimis, prezidentas Har-
dingas pasirašė taikos prokla
maciją. 

150,000 DARBININKŲ 
DIRBS KELIUS. 

WASHINGTON, lapkr. 17. 
— Komercijos sekretorius 
Hoover praneša turįs žinių, 
kad 30 valstijų pasiryžo pra
dėti darbus prie vieškelių. Tam 
tikslui paskirta 76 milionai do 
lierių. Apie 150,000 darbininkų 
gaus darbus. 

AMBASADORIUS VOKIETI
JAI. 

WASHINGTON, lapkr. 17. 
— Čia kalbama, kad šios sa
vaitės pabaigoje prezidentas 
Hardingas paskirsiąs ambasa
dorių Vokietijai. 

AREŠTUOTI 2 AUTOISTU. 

Policija areštavo du autois-
tu (automobilistu): Morris 
Schulman ir Victor Hecker. 

moji Komisija pareiškia, kad V i e n a s s u s a v o m a š i n a s u v a " 
ji numato tą pavojų iš Lenkų ž i n ė J ° m°teriškę, kitas - vy-
imperializmo pusės, kuris glu- r a^ 
di Tautų Sąjungos priimtos 

tarė šiandie eikvojamas milži 
nįškas sumas ginklavimuisi pa kimas 
vartoti žmonių švietimui ir ge-! t a i l t ų pavergimas 

Naujos Lietuvos Konstituciji-
nėj Konstrukcijoj ir laiko bū
tinu, susitarus su eiltuvių tau
ta, dėt visas pastangas, kad 
gudų ir lietuvių žemių pagro-

gudų ir lietuvių į į į į £ £ 
Lenkijos 

SKAITYKITE IR PLATTfc 
KITĘ "DRAUGĄ" 

O R A S. — Šiandie lietus 
ar sniegas; maža atmaina tem 

jau išsiųsta keturios kompa
nijos gvardijos. Nesu susipa
žinęs su kontraversijomis, ko
kios pakilo tarpe samdytojų ir 
darbininkų. Tečiau man tas 
nei nereikalinga. Mano jprie-
dermė tik žiūrėti, idant įsta
tymai butų pildomi ir tvarka 
palaikoma. 

cagos į Jacksonville, ties 
Spring City nušoko nuo bėgių. 
Keletas žmonių sužeista. Prie
žastis nežinoma. 

SUSIRINKO TAUTŲ SĄ
JUNGOS TARYBA. 

" 
PARYŽIUS, lapkr. 17. — 

Čia susirinko Tautų Sąjungos 
taryba aptarti, kas padaryti žiūromis. 

mas buvo pasiųstas visiems 
žymesniems japonams ir laik
raščių redakcijoms. 

Tokyo laikraštis "Nichi Ni-
ch i " atrado reikalingu daiktu 
tą memorandumą paskelbti vie 
šai ir supažindinti gyvento
jus su finansų ministerio pa-

PINIGU KURSAS. 
rovei. Naminių reikalų ir švie- valstybės naudai butų neįvyk 

memorandumą privatiniam j timo ministerijas suvienyti dytį. 
vartojimui. Tas memorandu- vlenan departamentam Pasida- • Q-jxįu pasigailėjimu nuspren 

rytų mažiau išlaidų. ! d ė ) k a d j . S ą j < s p r e n d i n i a s ^ šalm^iniiru vertė 
Pasirodo kad ir Japonijoje tiduodąs.Gudų Gardiną ir vi- m a i n a n t \emJi&l £sm do 

įvyksta didžiai svarbios atmai- Są Gardino guberniją Lenki- i e r i ų k p k r . 16 buvo tokia pa
nos. Seniau tiek daug milita- j o s valdžiai, yra Gudijos skal- g a j Merchants Loan & Trust 
nstams prasižengęs žmogus dymas, padarytas ne kariau- Company: 
vargiai butų matęs dienos švie jančių pusių, bet - tarptauti- Anglijos sterl. svarui 3.75 
są. Šiandie militarizmo reikš- niais sprendimais, kurie" turi Prancijos šimtui frank. 7.33 
mė jau ir ten nyksta but teisingumo areopagas. Italijos šimtui lirų 

Japonija užeina ant demo- Gardino kraštas turi but Vokietijos šimtui mark. 
Pereitoje paroje Chicagoje su nepaklusniais serbais, kurie Taip ir padaryta. Militaris- (kratijos kelio, be kurio ilgai Gudijai sugrąžintas ir prijun- Lietuvos šimtui auks. 

terorizuoja Albaniją. tai pakėlė baisiausią trukšmą.'įir sunkiai klaidžiojo. gtas gudų žemei. Težino Gar- Lenku šimtui markių 

3.97 
.39 
.39 

.04 
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VIENATINĖ PRIEMONĖ. VYRIAUSYBĖS NOTA T. S. DEL VILNIAUS ĮVYKty. 
Nei viena kita valstybė tiek 

daug nesidarbavo, kiek Pran
cija, Vokietijos provincijos A. 
Silezijos suskaldyme. Ji tai 
veikė su tikslu padauginti Len
kijai plotus. 

Prancija atsiekė tikslą. Pro
vincija padalinta. Žymi jos da
lis priskirta lenkams. 

Šiandie pasirodo, kad Pran
cija tuom pasielgimu pati sau 
užkenkė. 

Nes kas gi pasirodo? 
Šiandie ir ateity Prancijos 

finansinė padėtis priklauso iš
imtinai nuo Vokietijos finan
sinės padėties. Kuomet Vokie
tijai gerai sekasi, gerai yra ir 
Prancijai. Nes Vokietija moka 
karo kontribuciją ir tuomi 
palaiko nuo griuvimo Pranci
jos finansus. 

Kuomet Vokietija buvo pris
pirta apsimti mokėti karo kon
tribuciją, ji tai padarė su pas
taba, kad sutartą sumą išmo
kėsianti, jei jai paliksianti vi
sa A. Silezijos provincija. 

Ačiū Prancijos militaristų 
veikimui išėjo kitaip. Kaip tik 
Silezija suskaldyta, vokiečiu 
markės kaina ėmė pulti žemyn. 
Neužilgo Vokietija turi paga
minti vieną miliardą auksinių 
markių kontribucijos. Berlyne 
skelbiama, kad tos sąlygos vo
kiečiai negalės išpildyti. Pini
gų valiuta nukrito. 

Todėl Berlyne pakeltas su-, 
manymas nors trims metams 
Vokietiją paliuosavus nuo 
kontribucijos ir kitų skolų mo
kėjimo. 

Kaunas. X. 27. (Elta). Mūsų 
Užsienio Reikalų Ministeris1 

D-ras Purickis pasiuntė Tau
tų Sąjungos generaliniam sek
retoriui p. Sir Eric Drumiond,-
ui šio turinio raštą: 

"Šiuo turiu garbės prašyti 
Tamstos pranešti Tautų Są
jungos Tarybai, kad lenkų val
džios lietuvių Vilniuje perse
kiojimas paskiausiu laiku, y-
pač padidėjo. 

1. Rugpjūčio mėnesį lenkų 
valdžia uždarė lietuvių mer
gaičių gimnaziją jau prieš 
trejus metus • įkurtą, kurioj 
pereitaisiais mokslo metais 
mokės apie 200 mokinių. 

2. Š. m. spalių 1 d. lenkų 
valdžios agentai, drauge su 
ginkluotu šautuvais policijos 
buriu, atvyko į Lietuvių Gim
nazijos rūmą (Šv. Jurgio, 38) 
kur, be gimnazijos, kurioj mo
kėsi apie 500 vaikinų ir mer
gaičių buvo dar mokytojų se
minarija, aukštoji pradedamo
ji mokykla ir lietuvių aukš
tieji kursai suaugusiems. Len
kų agentai brutaliai išvarė 15 
klasių aukštesnės pradedamo-' 
šios mokyklos ir mokytojų se
minarijos mokinius, taip pat ir 
gimnazijos direktorį Mykolą 
Biržišką su jo šeimyna, kuris 
gyveno tuos pat rūmuos. Išva
rytieji vaikai ir tie, kurie atei
davo į pamokas, susirinko ties 
rūmais, kuriuos policija dabo
jo. Prie tos lietuvių mokinių 
grupės prisidėjo lenkų gimna
zijos (Lelevelio vardu) moki-

yra gražus oras ir pakenčiama 
temperatūra, mofcrt* l a ^ r k o n f i s k w t i . 
l)et lenkų valdžia jįems už
draudė. Tada mokiniai susį-
rinko pamokoms internate, ku-
ris buvo dar lietuvių rankose, 
bet lenkų valdžia išvarė ju»o$ 
ir iš tos paskutinės pastogės. 

3. Š. m. spalių 5 d. lenkų 
Valdžia pradėjo varyti lietu
vių vaikus iš vadinamosios 
"Didžiosios Liętųyįų Prie
glaudos"; prąlotųi Mickalke-
vičiui į tai įsikišus, išvarymas 
buvo laikinai sustabdytas, bet 
vis dėlto rytojaus dieną vai
kai nuo 4 ligi 7 m/ątų lmvo iž-, 
varyti iš jų pastogės ir tųo 
būdu 247 vaįkai ir 30 tarnų at 
sirado gatvėj. 

4. Keletą dienų prieš tuos 
negirdėtus atsitikimus Lietu
vių Komitetas Karo aukoms 
pagalbos teikti nupirko na
mus ir, padarę reikalingų pa
taisų įsteigė mokinių interna
tą. Lenkų valdžia rekvizavo 
tuos namus, lietuvių vaikus iš
varė ir jų vietoj pasodino len-

i 

kų gelžkelininkus, ig Lenkijos 
atvykusius, nežiūrint to, kad 
netoli stoties buvę daug trapių 
namų, o tie namai bjryo 
nuo stoties. 

Pranešta, kad jau Anglija, niai ir lenkų studentai. Polici-
linksta paliuosuoti Vokietiją 
trims metams, gi tuotarpu 
Prancija šaukia '' gevaitą' \ 
Nes ją turėtų paliesti didžiau
sias smūgis. Bedidindama Len
kijos plotus pati sau išsikasė 
duobę. 

Anglija ir visi kiti pripa
žįsta, kad tai vienatinė Vokie
tijos finansus gelbėjimo prie-

jos komisaras pareikalavo, kad 
susirinkusieji lietuvių vaikai 
išsiskirstytų, bet kad niekas 
nepasijudino, tai jis garsiai 
įsakė uždėti durtuvus ir pulti 
mokinius; tada, sudainavę tau
tinį himną, vaikai pasitraukė. 
Policijos agentai puolė vaikus 
ir pradėjo juos pagaliais ir 
kumštimis mušti. Tuo ženklu 

toj asmuo riziku#jp būti su-^įdurė su septyniais priešais. 
Ir visus pagųjįdė. 

Tai bent karžygiškumąs! • 
Už tai WoodfiH buvę paauga 

stintas kapitonu. Gavo garbės 
medalį ir du prancūzų atžy-

muštas, suimtas įr išvarytas, 
£aip Lietuvos agentas. Vį*i 

Tom visom nežmoniškomis 
^ m ^ m i s Jęnkų Vyriausy-1 Ąėjimu. • 
bė stengias panaikinti visas 
lietuvių įstaigas Vilniuje ir 
paraduoja visus pasiprieši
nimus gręsiančius jos aneksi
jos planams ir įveda tikrą te^ 
roro re&įcpą. 

Crieš tą nepak.ęnčįamą (Ja-
lykų padėtį, priimant domėn 
lietuvių gyventojų pagalbos 
šauksmą, Lietuvos valdžia tu
ri garbės prašyti Tautų Są
jungos neatidėliojant imtis vi
sų reikalingų priemonių ir pa
daryti galą tiems lenkų per
sekiojimams, taip pat prašo 
išplėsti savo aukščiausią pro
tekciją lietuvių elementui Vil
niaus srity, kurią dabar laiko 
apėmęs g. Želigowskis. 

Prašau priimti, Ponas Gene
ralini Sekretoriau, mano auk
štos pagarbos žodžius, 

(pasirašęs) Purickis. 
Užs. Beik. Ministeris. 

—« 

APLEISTAS KARŽYGIS. 
r • 

Kuomet andai buvo laidoja
mas nacionalėse kapinėse Suv. 

5. Spalių 4 d. lenkų kareiviai Valstijų nežinomas karžygis 
apsupo lietuvių mokinių inter- kareivis,. New Yorko laikraštis 
natą Vilniaus priemiesty Mar-į Herald pranešė vieną įdpmų 
kučiuose, padarė kratą, ir rek- atsitikimą. Parašė apie vieną 
vizavo keletą šimtų sodinika- apleistą §ųy. Valstijų karžy-
vimo prietaisų (kastuvų ir ki- gį. ifis yra gyvųjų tarpe. Jis 

Pasibaigė karas. Kapitonas 
Wqq4fill gryžęs namo nenorė
jo skįrtįs su armįįa. Jis pri
imtas atgal tarnybon regule-
rėn armąjon. Ir paskirtas pa
prastu seržantu. 

Pagalvokite, karo laiku su 
tokiu dideliu laimėjimu kapi
tonas paskirtas seržantui Ar
mijos vyresnybė negalėjo jam 
duoti aukštesnės vietos. Karo 

i - v • . • . 

laikais Woodfili buvo pavyz
dingas ir karžygingas kapito
nas. Barniaisiais laikais jis 
tinkamas but tik seržantu. 

Kuomet buvo laidojamas 
nežinomas kareivis, seržantas 
Woodfill atstovavo infanteriją 
įose iškilmėse. 

Laikraštis Herald pažymi, 
ką gali apie Ameriką pamany
ti svečiai iš Europos pamatę 
iškilmėse karžygį seržantą 
Woodfillą, kurs kįtųomet bu
vo kapitonu. 

Argi taip šalis ir tauta turi 
atsimokėti savo gyviesiems 
karžygiams T 

Tai bent kur apleistas Ame
rikos karžygis! 

PRŪGRESISČiy "PRŪ-
6RESAS". 

nepamirštas. Tiktai del kerėp-
linės politikos apleistas. Tai 
jau tokia nelemtoji armijos si-
stema 

Tuo apleistu kareiviu yra 
Samuel Woodfill. 

Spalių 12 d„ 1918 metais, 
kuomet Prancijpje vokiečiams 

7. Lenkų valdžia kimba prie fcuvo Paruoštas galutinas smu-
lietuvių kooperatyvų ir preky- Sis> ^ o o ^ 1 1 *>uv<> pirmuoju 
bos namų, tik del to, kad jie ¥ tenantų 16-me S. V. infan 
yra lietuvių rankose. Pav. ji [ & # * (pėstįnįnjcu) pulke. Jis 

tų daiktų) priklausiusių lietu
vių mokiniams. 

6. Spalių 5 d. lenkų valdžia 
uždarė Lietuvos Prekybos ir 
Pramonės Banko skyrių Vil
niuje. Visi dokumentai lnrvo 
paimti, o aktyvai padėti lenku 
valstybės pąskojps Kasoj. 

atsisakė įregistruoti 'Laimės' 

tis visiems sąjungininkams, 
kuomet grius Vokietijos finan
sai. 

monė. Gi kitaip bus pragaiš- paskatinti lenkų sjtudentai, j kooperatyvą tik del to, kari 
"skautų" ("liarcerzy)") or-iten vartojama lietuvių kalbą, 
ganizacijos nariai, taip pat paskiau uždarė jį, kaip neįre-
pradėjo mušti lietuvius. Tuo j gistruotą. Be to, ji uždarė dar, 

Šiandie Prancija griežtai su'būdu buvo išvaikyti lietuvių j "Lithuanian Sales Corpora-
tuom nesutinka. Bet ateis lai-1 mokiniai, kurių keliasdešimt tion. 
kas, kuomet ji varu bus pri- buvo sumušti ligi kraujo (Ste-
versta sutikti. Jos skaitlingai j fanija Kuktaitė, Konstante Pa-
armijai nebus lemta pereiti .žimaitė, Jackevičaitė, Banytė, 
skersai ir išilgai Europos. Rimšaitė, Kauzas, Kukta ir 

M 

Kas geriausiai tinka skubiai 
dirbti f 

Atsakymas: Niekas. 
Punch. 

— _ _ — — 

Visi tie faktai, kuriuos tu
riu garbės pranešti Tamstai, 
yra tik silpna iliustracija tos 
sunkios padėties, kurioj yra g. 

t. t.). Nuo tos dienos lenkų Želigowskio valdžioje esantiej 
Lelevelio gimnazija ir apėmė "Lietuvių gyventojai. 

Asmens neliečiamybės visai 
nėra. Kiekvienas kalbąs lietu
viškai gatvėj arba viešoj vie-

lietuyių gimnaziją. Apie 1,000 
lietuvių mokinių, negalėdami 
tęsti savo mokslo, nutarė, ligi 

tą dieną su dviem savo pųlkp 
kareiviais pasileido į pirmąją 
kovos liniją išplėšdamas vo
kiečių kulkasvaidžių lizdą. 

Woodfillą keturi vpkiečiai 
užpuolė. Tris priešus jis nuko
vė būdamas už kokių dešim
ties žingsnių. Ketvirtą par
bloškė su kardu. 

Po to Woodfill puolėsi prie 
sekančio vokiečių kulkasvai
džių lizdo. Nutildė šaudymą, 
kelis priešus nukovė ir tris pa
ėmė nelaisvėn. 

. . . . . % 

Puolė ir trečią vokiečių kul
kasvaidžių poziciją, Tenai su-

-

Netikėtai į mano rankas pa
teko "Moterų Balsas", taip 
vadinamo " Lietuvių Moterų 
Progresyvio Susivienijimo" or 
ganąs. 

Labai man buvo įdomu pa
žinti kas yra tos ."progresis-
tės" 

Skaitau vieną lapą, skaitau 
kitą, ir juo toliaus tuo keis-
ciaus skamba tas vardas — 
"progresistės". Perskleidus i-
ki galui tariau sau, kad tai 
bene bus tik "progresuojan
čių" po gatves laikraštukas. 

Vaja, kaip čia dalis lietu
vių moterų grupė "progresuo
ja"! Dievaž jos nuprogresuos 
į "gatves"... Jau vien pasis
kaičius jų organą, turi įspū
džio, kad jas ir arkliai sutikę 
baidytųsi... 

Tik pažiūrėkit, tarpe kitų 
"gudrybių", No. 10 "Moterų 
Balsas", keiksnuodainas mote
ris — buožes, už jų blogus dar
bus, štai ką sako: 

Turčių klftsėfi moterys bi m 

jp Wsti darbininkėms mote
rims įsigyti net mažiausio 
žinojimo. Jos nori laikyti 

• tej paimkim pavyzd&ujį 
vargdienės moteris nežinysn 
kad ir panaitę Roberston, 
kuri dabar yra šitos šalies 
kongrese. K ^ # ėjo. apkal-. 
bėjimas taip vadinamo Shep 
par<l __ Towner vadinamo 
moterystės biliaus, kurį dau
giau kaip du metu rėmė 
daugelis darbininkų unijų, 
tai panaitė Roberston viso
mis jėgomis, stojo prieš tą 
bilių. Ji argumentavo, kad 
tas bilius tapęs įstatymu, 
išplatintų tarpe darbininkų 
moterų gimdymo kontrolės 
informacijas. Tada galėtų 
apsisaugoti nuo šeimynos ir 
tos moterys, kurios negali 
pasisamdyti gerų šiuo klau
simu specialistų. 

Vadinasi, vienatįnis tos 
ppnios argumentas prieš tą-
bilių, tai kad jis palengvin
tų vargdienėms moterims, 
neturinčioms ištekliaus, gau
ti gydytojus apsisaugoti nuo 
didelių šeimynų Tai kaip 
jąi rupi darbininkų gero
v ė ! " 
Toliaus tos "progresistės" 

p-les Roberston žodžius kaipo 
argumentą, kad įrodžius, kiek 
moterys — buožės, dar.0 
"skriaudos" darbininkėms. 

Ar matote ko šitos "pro
gresistės p' nori! Jos nori gau
ti "informacijų" kaip apsisau 
gojus nuo šeimynos! i /ksta, 
kam girdi "buožės" joms tų 
"informacijų" gailisi f Juk jos 
neižsigali pasisamdyti "gerų 
specialistų"!... Tai jau "pro
gresas", nėra ką ir kalbėti... 
Štai socialistų ir komunistų 
"žiedai"!. ''; 

Komunistai, socialistai į y i į 
"progresistai", jųs sakotės esą 
materialistais, dažnai žmogų 
paprastu gyvuliu skaitote... 
Kodelgi jųs nesielgiat nors 
kaip tie gyvuliai, kurie vado
vaujasi vien gamtos įstaty
mais! Jiems jokiu "informa
cijų" nereikia... O jųs taip to* 
Ii tuos gyvulius savo gyvuliš-
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''DRAUGAS" " 
Bate kasdieną ftfakynu nedtidJeofcf 

PRENUMERATOS KAITA: 
OHJCAGOJE IR UŽSIENYJE: 
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*9»el Meta . 

*UV. VALST. 
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Pusei Meta g ^ 
Preautnerata mokasl likalno. Lai

kas skaitos! nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Nauju lietų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių. 
ąti isperkant krasoje ar eiprese "Mo-
ttey Order" arba Įdedant pinigus J 
registruotą, laišką. 

"DRAUGAS" PTJBL. 0 0 . 
<S34 S. Oakley A ve., Ohicago. 

Tei Eoosevelt 7791 
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ŠV. VARDO DRAUGIJA. 

Pastaruoju laiku tarp ame
rikiečių žymiai auga Šv. Var
do V. Jėzaus draugija. Dabar
ty Clucagoe ąrkidiecezijoj ei
na vajus gavimui naujų na
rių. Į)arbas gana pasekmingai 
eina. 

Ji yra vyrų idėjinė organi
zacija turinti kuopas įvairiuo
se Suv. Vals, kampuose. Jos 
tikslas tobulinti žmogaus dva
sia, auklėti dievotumą, pratin
ti prie dažnaus priėmimo šv. 
Komunijos, prašalinti keiks-
snuis ir bereikalingų vartojimą 
Šv. Vardo Jėzaus. 

Pas lietuvius ta organizaci
ja neprigija. Buvo suorgani
zuota kuopų, bet kai-kurios 
kaip ir siuro, kitos vos gyvuo
ja. Nėra tikrų žinių kiek išvi
so pas lietuvius yra kuopų ir 
kokiam stovyj. Butų įdomu tai 
žinoti. 

R. 

LIETUVIO GIESMĖ. 

NVLO juros eina mūsų žemė, 
Iš amžių kyla mųs tauta! 
Ir vėl garbinga laisvė švinta 
Kovos ir darbo sukurta. 
Narsių sūnų krauju apginta 
Lig juros eina mūsų žemė. 

ku " progresu" pralenkėt, kad 
jųs be "informacijų" negalit 
apsieit... 

Keikia budėti, reikia ftemp* 
ti visas jėgas, kad tie "r>roT 
gres^šk i . ' ' parazitai neuž
krėstų lietuvių tautos, naujų 
kančių jai neĘaąamintų! 

P. Ęudupis. 

Skubus žmogus retai išeina is 
bėdos. 

Puncli. 
i . •.a'ct's* 

K A R O L I A I . 
(Tęsinys). 

—Ne, ponia, aš nepardaviau tuos ka
rolius. Aš tik pristačiau dėžutę. 

Tuomet juodu ėjo nųo vienos krautuvės, 
į kitą, tiesiąg sirgdami iš rūpesčio. 

Vienoje krautuvėje jie rado siūlelį dei
mantų kurie atrodė panašus į pamestus. 
Auksininkas sakė kad jie verti keturias 
dešimt tūkstančių frankų, bet nuleidžiant 
galima parduoti už trisdešimt šešis tūk
stančius. 

Juodu meldė auksininko kad palaikytų 
karolius per tris dienas, ir išsiprašė jo kad 
atpirktų atgal už trisdešimt keturis tūk
stančius, jeigu jiems pasisektų surasti pa
mestus ligi vasario mėnesio pabaigos. 

Luzaį turėjo aštuoniolika tūkstančių 
frankų tėvo palūkanų. Kitus pasiskolins. 

Ir skolinos* Iš vieno išprašė tūkstantį 
f rankų, iš kito penkis šimtus; vienur pen
kis, kitur teis. Jįs davė notas, apsiėmė 

Nors ateitis grūmojo sugriauti gyvenimo 
gražiausius metus ir įpančioti į skurdo 
vergija, jis bet-gi nuėjo po trijų dienų 
prie auksininko, padėjo trisdešimt šešis 
tūkstančius frankų ant stalelio ir išsi
nešė karolius. 

Kuomet Ponia Luzienė nuėjo grąžint į, 
atiduoti savo draugei, ji tarė šaltai? 

— Reikėjo ankščiau atnešti. Gal butų 
prireikia. 

Vienok dėžutės neatidarė. Ponia Luzie-
nė lengviau atsikvėpė. Kų pamintytų jos 
draugė, jei butų patėmijusi kad čia ne jos 
karoliai. Gi ka outų sakiusi? Ar nebūtų 
išvadinusi jų vagimi? 

Ponia Luzienė dabar patyrė kajp sunkus 
gyvenimas vargšų žmonių. Bet ji lošė sa
vo rolę didvyriškai. Ta skqla turi l?uti už-
mokėta.Ji atstatė savo tąrnaitę,i|sikrąųstė 
iš namų ant Kankinių gatvės ir apsigy
veno labai skurdžioje vietoje. 

' U . » . į . 

darbo. Jos minkštos rankos pasidarė,rau-
dqnos, suskilusios. Kas rytąvreik&jo ųžn£Š-. 

pragaištingas pareigas, įsirašė į nuomi- ti vandenį, sustojant ant kiekvieno „laipto 
ninku ir visų pinigų skolintojų knygas, atsikvėpti. Eeikėjo eiti pas mėsininką, į 

-

duonos ir vaiaių krautuves, lygtis, bartis, 
ginti kad sutaupus skatiką. 

Kas mėnesį jie turėjo išmokėti skolos 
dalį, kitas atnaujinti aukštesniais nuo
šimčiais ir prašyti kįtų kad dar palauktu. 

Toks gyvenimas tęsėsi dešimtį metų. Po 
dešimties metų jie visą skolą, su, visais 
padaugintais nuošimčiais, atsimokėjo. 
JPonia Luzienė žymiai paseno. Ji pasi

darė kaip lernta, moterims tokiose aplin
kybėse — stipri, šiurkšti ir be malonės. 
Basa, neiššukuotais plaukais, raudonomis 
rankomis, jos balsas šiurkščiaf girgždėjo 
kuomet taškydama grindis vandeniu maz-
gojo jas. Bet kartais, kuomet vyras išei
davo į <Įg4$!9» ji sėdėdama prie lango" at
siminė, tą vieną vakarą, labai, labai se
nai, kur ji puotos metu buvo tokia skai
sti, graži, visų mylim*... 

£ a s butų atsitikę, jeigu ji nebūtų pa-
inątusi tuos karolius. Kas žino? Kas žino? 

• « « i I P I I J •a? 

. f šviesią garbę didis kelias 
h Kilniems vaikams tėvų ša

lies. 
Nuo arklo vėl prie kalavijo 

i Jie kietą dešinę išties. 
Lietuvis mirt kovoj nebijo: 
Į šviesią garbę jojo keliasv 

• • • 

Galingas, didis mūsų Dievas, 
Teisinga jojo išmintis. 
Didi mųs Lietuva Tėvynė 
Jr mųs senolių praeitis. 
O mūsų trusą gins, kaip gynė, 
Gąliųgas, didis mūsų Dievas. 

Putinas. 
mrm 

Dabar tik suprato į^yrunąą naminio Gyvenime, tu esi keistas ir nepastovus! 

ru. Netoli patėmijo moteriškę vedančįą 
kūdikį. Iškarto pažino ją. Tai mivo Porres-
tier, dar jauna, dar graži, clar viliojanti. 

Ponia Luzienė sustojo. Ar reiktų pra
kalbinti savo draugę. Taip, žinoma. Da
bar kuomet atidavė jai karolius ir atmo-
kėjo skolą kurią buvo užsitraukusi per 
dešimtį metų, ji papasakos jai viską. Ko
dėl ne? 

Ji nuėjo prie jos. 
— Labą dien, Joana. 
Anoji nųstębįųta tokiu atviru pasvei

kinimu prastos, nematytos moteriškės, 
pasitraukė į šalį. 

— B§t aš tąmistos nepažįstu — beabejo 

Mažais dalykais žmogų išaukštini, tokiais 
pat jį pažemini. 

Vieną sekmadienį jį nuėjo pasivaikščio
ti į Elizėjaus Laukns, atsikvėpti tyru o-

— Visai ne. Aš esu Matilda Luzienė. 
— Matilda Luzienė, sušuko jos draugė, 

mano brangioji, kaip tu persimaineįj 
— Taip pragyvenau sunkių dįęjaų nuo 

įimdviejų jjąsjyitinio pasimatymo, ĮJąisių. 
dienų — o vis per tave, 

-r- Per mane! Kaip tai? 
— Atmeni tuos deimanto karolius ką 

paskolinai man per Ministerio puotą? 
— Taip. Kodėl? 

— Aš pamėčiau juos. 
— Kaip tai? Atmenu gerai kad atida

vei man. Jie yra mano dėžutėje. 
— Ne tie patys. Aš atnešiau tau kitą 

pora, labai jjanaiįą.. Ir jie mums kainavo 
dešinitį metų sunkiausio vargo. Gali su
prasti, kaip sunku.tas .mums atsiėjo — mes 
kurie niekuomet nebuyome labai turtingi. 
Bet atsimokėjome, Kupestis nuslinko. 
Nors dar vargstame, bet vis lengviau. 

Ponia Forrestięr stovėjo kaip įkalta. 
—- Ar są^ai kad nupirkai deimanto ka

rolius atvaduodama manuosius? 
— Taip. Ir tu nepatėmjjai. Jie buvo 

labai panašus. 
Ir ji nusišypsojo dideliu džiaugsmu ir 

išdidąįu, nąivišku. 
Ponia Fp^rrsst.įer, giliai sujaudiąta pa

griebė jos a,hi ranki.ir suspaudė savomis. 
— O, mano vargše Matildai Mano ka

roliai nebuvo tikro deimanto. Jie padirbti 
iš Ktiklo kuris naktyj žibėjo kaip deiman
tai, ir jie verti buvo, daugiausiai penkių 
šimtų frankų f 

Maupassant. Lietuvino Safira. 
(Pabaiga.) 
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Ik. M. T. STR1K0LTS 
ietuvls Gydytojas "ir~ 

FfcOPUES T E A T R O N A M E 
t«l« W. 47tfc St. TeL BovO. 160 
r ALANDOS: nuo 6 iki 8 vakarei 
'edel iomls nuo 10 iki 1* ryto. 

• R c a . 2«14 W c s t 43vd Street 
| N u o ryto iki p ie ty . 

Te le fonas McHJnley : 

i 
S 
i 

:. 5-a-agpgg-aiga^ 
TeL Blvd. 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
L I E T U V I S D E N T I S T A S 

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

[Valandos: n u o 9 ryto iki 9 vak. 
(Seredomis n u o 4 iki 9 vakare. 
•aSg^-tfa-jg.=,7S:.-j.s.rv.- -.r-r--w.iiig-. • m-mmT 

# f i J t a # S ^ # & * £ # £ J ^ * 8 ^ * & t & * * 
Telefonas Boulevard 9199 

DR. G. KASPUTIS 
DENTJSTAS 

3331 So . Hals ted St. 
^Valandos: 9 — l t A M . 

1—5; 7—8 P. M. 
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DR. S, NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyven imo vieta: 
3252 South Halsted Street 

A n t v iršaus Univer. State B a n k 
Valandos: n u o 10—12 ryte; nuo 
2—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedė l i omis nuo 10—? 
Tele fonas Yards 2544 

DR. CHARLES SEGAL S 
[perkė lė savo ofisą p o n u m e r i u i 

4729 SO. A S H L A N D A V E N U E I 

SPKCIJALISTAS • 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

|Val . : ryte nuo 10—12; nuo 2—5jj 
>o pietų; nuo 7—8:80 vakare. 1 

edėl iomis; 10 iki 1. 
Te le fonas Drczc l 2880a 

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

[GYDAU B E GYDUOLIŲ LR B E 
O P E R A C I J Ų 

Ofisų Valandos: 
3347 Emerald Avenue 

Iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9897 

7S1 W. 18-th Gatvė 
N u o 7 IKI 9 vaKare. 

J. P. WAITCHES Ą 

Lawyer 
L I E T U V I S ADVOKATAS 

Dien.: R. 511-127 N . Dearborn St. 
Tel. Dearborn 6098 

• Vakara i s : 107SO S. W a b a s h A ve. 
I Rose land TeL Pul lman 6377 

i • • J T •* f — r T « ~ p } 

Telefonas P n l l m a n 350 

Dr. P. P. ZALLYS 
L I E T U V I S D E N T I S T A S 

10801 South Michigan Avenue 
R O S K L A N D , ILL. 

BALANDOS: 2 ryto iki 9 vakare 
TEL. : P U L L M A N 342 ir 3180 

IIIIMIIIIIIIIIIIIIIHilĮlttlIlIlIlIlIlUIIUIIUs 
jPhone Sceley 7422 s 

DR. L M. FEINBERG | 
[Gydo specijaliai v isokias vyrq i r s 

moterų lyt i škas l igas. 
•2401 West BladJsoa St., k a m p a a S 

Western Ave., Chicago. 
Valandos: 2—4 po plet, 7—9 v . S 

iiiiiiiiiiiiiiiijiiimiiiiiufiiiiiiiiuiiuiJff 

rTel. Randolph 2898 

A A. SUKIS 
A D V O K A T A S 

Ofisas v idumieatj je 
ASSOCIATION BLDG. 

19 South La Salle Street 
Valandos: 9 ryto ik i 5 po pietų 

Panedėl la l s iki 8 v a k a r e . . . 
Nedė l iomis ofisas uždarytas. 

OR. 6 . M. GUSEB 
. t 

20 
Ofisas 314i So. Monran 88. 

Kertė 32nd St., Chicago, HL 
SPECTJALISTAS 

ir chroniškų 
* % * 

OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 8 po nietų, nuo 5 iki'8 vak. 
Nedėliomis nuo 1 iki 1 po pietų 

telefonas Yards 887 

DR. MAUffiGE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

= . 1 

S 

PRAKALBOS. — APYLINKĖ 
LR 2M0NĖS. 

4231 So. Ashland Ave. 
TeL Yards 994 

OFISO VAL.: 
8 iki 10 v. ryto. 1 iki S ir 7 iki 
9 *• 
l e L Nakt imis Ir nedėlioj po pietų 

Oakland 1294 

Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas i r Chirurgas 
Ofisas 10900 S. Michigan Ave . 
VaL 10—12 ryte; 2—4 po pietų, 

6:80—8:80 vai. vakare. 
Rezidencija; 10538 Perry Ave . 

Tel. P u l l m a n 342 ir Pull . 849 
• — , , • • • > • • • - - - - - S S 

l lUl l l l l l l l i l l l l l l l l I l l l f i l l l l i l l l l l l l lUl l l lUiH 
Telefonas Voo 

1122 Independenoe Blrd. 

DR. A. A. 80TH, 
Rasas Gydytojas rt 
SpeoUalistaM Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir v isų chroniškų l igų 
VALANDOS: 10—11 ryto f — 2 P* 

pietų, 7—8 vak. Nedėl iomis 1 0 — 1 1 4 
Ofisas 2864 So. Halsted St., C%is«r 

Telefonas Drover 9298 
(tl l l l l Itl I l I l lHHIIJIII l Ifl I lHtlIl I l I l I l I l IHtM 

1 * 0 4 0 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 
2 V A L E N T I N E DRESMAKING 

COLLEGES 
2407 W. Madison, 1850 N. Wclis , 

6205 S. Hals ted Streets 
137 Mokyklos Suv. Valstijose, i 

Moko Siuvimo, Pat ternų klr^ 
plmo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at» 
mokėj imais . Klesos d ienomis tr 
vakarais. Reikalaukit knygelės . 
Tel. Seelcy 1643 " 

SARA P A T E K , pirm. 

^ g 5 S = g ž s į s g ^ ^ 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — S Iki U Ii ryto: 
8 po pietų iki 8 vak. NedėUo-I 
mis nuo 8 iki 8 vai. 

239E ą g ą g 

i i a a e s s s a s a s s i | 

DR. A. L YUŠKA .! 
r 

1900 S. Halsted Str., 
TeL Ganai 2118 

Valandos: 10 ryto iki 8 vakare. 

G y v e n i m a s : — 2811 W. OSrd Str. 

Tel. Prospect 3466. 

> » • » • ! • • » • • • • • • » • • • » • • ^m-mt^jB 

Tel. Canal 257, Vak. Ganai 2112 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai I r 

Chirurgu 
1821 South Hals ted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki4 
po pietų; 6 iki 9 vakare 

S V. W. RUTKAUSKAS 
S ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty j : 
29 South La Salle Street 

K a m b a r į * S24 I 
I 

224 
Telefonas Central 6890 

Vakarais, 818 W. S3rd S t 
Telefonas: Yards 4621 

GirardviUe, Pa. — Miestas 
nedįdelis. Lietuvių yra apie 
200 šeinių. Darbai gerai eina. 
ŽniQUės gyvena raainerių gyve
nimu. Skyriasi nuo lietuvių 
miestuose. 

Lapkričio 6 d. įvyko prakal
bos. Į šv. Kaz. Draugija įsirašė 
gerb. klebonas kun. Yalaneiu-, 

nas amžinuoju nariu (35 dol.), 
Kazimieras Levulis amžinuoju 
nariu (.35 dol.) ir 18 metinių 
narių. • *:jį | | .fjj | 

Gerb. klebonas labai malo
nus ir patraukiantis žmogus. 
Jisai kiek galėdamas stengėsi 
daugiaus narių surasti Šv. 
Kaz. Draugijai ir toliaus pasi-.' 
žadėjo ją atstovauti savo para
pijoje. . 

Yra choras, kurs atidarant 
susirinkimą sudainavo keletą 
dailių dainelių. 

Visa apylinkė duoda liūdno 
įspūdžio, nes mėlynuoja aukštį 
akmenuoti kalnai ir juose rau
sėsi žmonės. Nelaimių tankiai 
pasitaiko. Tokie darbai išdir
ba ypatingų žmonhj būdų. Sa-
liunai sutraukia darbininkų pi
nigus. Yra ir kitaip žiūrinčių 
ateitin. Gerb. klebonui kun. 
Valančiunui ųž prielankumą 
vaišingume, tir pagelbėjimą,;k^ 
Ilonoje; ta^gfjChorii^ilt'H^ar-
gonininkui reiškiu aukštos pa
garbos ir dėkingumo žodžius. 

Kun. P. Kaščiukas, 
Sv. Kaz. Dr-jos Gcne-
ralis Įgaliotinis Amer. 

kės ir pianistės. 
Butų geri kad visas She-

boygąno jaunimas spiestųsi 
į L. Vyčių kuopa, o tuomet 
dar didesnius darbus galėtu
me nuveikti! 

Alytaus dzūkelis. 

IŠGAMOS KERŠTAS. 

LABDARINGA DEAUGUA. 

Worceater, Mass. — Spalio 
16 d. Labdaringoji draugija 
po globa Šv. Dievo Motinos 
Sopulingos susirinkime nuta
rė savo susirinkimus laikyti 
kas trečią sekmadienį 3 vai. 
po pietų, vieton pirmadieniais. 

Ši draugija užsiima ligonių 
(ankymu, šelpimu suvargusių 
našlaičių. Taigi ši draugija 
kviečia visus geros širdies lie
tuvius į ją įstoti, nes darbo y-
ra labai daug i r jis prakilnus, 
šventas darbas. Tada žinosite, 
kad nebusite apleisti varguose. 

Visos apylinkės kolonijoj 
organizuokite labdaringas dr-
jas. Darbo yra daug. Tadaf 
greičiau galėsime našlaičiams 
pastatyti namus. 

Pranas Bartkus, rast. 

I 

JOSEPH 0. SOBOL 
LTJETUVYS ADVOKATAS 

N a m u Ofisas 
1645 Wabansla Ave , 8-6ių labu 

TeL Haymarke i 8228 
Miesto Ofisas 

184 W. Randolph St. R o o m 412 i 
Mettopolttan Blook 

TeL Main 2222 
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Telefonas Ganai 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS | 
Generalis Kontraktoriua, staty
tojas ir senų naAų taisytojas. 
2333 S. Oajdey Ave., Cnicago 

m »!Čio Plaoe. 
' g * . • • < • 

VYČIŲ DARBUOTĖ. 

Sheboygaoi, Wis. — Nors L. 
Vyčių 51 kuopa yra neskaitlin
ga, bet vietinei parapijai, tau
tai ir Bažnyčiai yra gana daug 
nuveikusi. 

J i nesenai surengė vakarę, 
kuriame vaidino *' Bytų Pilis' '. 
Gerai pavyko. Žmonių atsilan
kė pilna svetainė. Visi buvo 
patenkinti. Pelnas ėjo parapi
jai. 
Dabar vyčįai vėl mokinasi te

atrą. Žada vaidinti trumpoj ąU 
eity. Sako labai gražus. 

Lapkr. 7 d. įvyko kuopos 
mėnesinis susirinkitfias._ Į kuo-
|Ją įstojo p-lė M. Stauckaitė. 
Ji, nors jauna, bet yra pasi
žymėjusi kaipo dainininkė so
listė netik tarp lietuvių bet ir 
svetimtaučių. Kuopoj yra kitų 

-

įžymių narių kaip p4ės Ona ir 
Sal. Čižauskaitės, Kot. čina-
liutė ir kitos gabios dainmin-

Kad lenkų "načelnik panst-
wa" Pilsudskis yra Lietuvos 
išgama tai mes visi jau senai 
žinome. Pilsudskis tai vienas 
iš labai daugelio Lietuvos 
dvarininkų, kurie savo išsigi
mime nebesupranta, jog bjau
ru ir'žema yra savo gimtąją 
žemę ir savo tikrąją tėvynė 
versti parsiduoti svetimos val
stybės reikalams, naudai ir 
garbei. Tokius išgamas tegali 
apšviesti kulka arba kartuvės, 
ko Pilsudskis gal ir susilauks, 
jeigu dar pagyvens ir panorės 
kada nors atsilankyti į Lietu
vą savo dvarų pažiūrėti. Var
gu ar jam bebus amnestija. 
I5et reikia pripažinti, kad Pil
sudskis, prašydamas sau am
nestijos iš Lietuvos valdžios, 
galėtų pavartoti labai svarbų 
argumentą. Juk nei vienas lie
tuvis ar geras, ar išgama ne
pridarė Lenkijai tiek daug ža
los, kiek pridarė Pilsud/to-
Tik pažiūrėkime: 

1) Pilsudskis dar karo lai
ku vos įvažiavęs Lenkijon su
gebėjo, nors ir būdamas ne
rimtas avantiurininkas, pasi
griebti į savo rankas valdžios 
vadžias ir jas po šiai dienai 
savo rankose išlaikyti. Tuo 
Pilsudskis -prirodė visam pa: 
šauliui, kad'lenkai patys žmo
nių neturi ir valdyties patys 
negali be ihiportuotų valdonų. 

2) Pilsudskis taip-pat priro-
dė, kad lenkų tauta neturėjo 
nei kiek politinės išminties, 
žengdama prie savo laisvės. 
Pradžioje Pilsudskis liepė len
kams kariauti vokiečių pusė
je — ir lenkai klausė; Vėliau, 
alijantams laimint, Pilsudskis 
užkamandavo pasisukti į Pa
ryžių, ir visa lenkų tauta pa
sisuko į Paryžių. (Palyginki-

j me čia Lietuvos žmonių išmin
tį vokiečių okupacijos metu ir 
vėliau). 

3) Pilsudskis stūmė lenkų 
gaujas į Čekiją, į Ukrainą, į: 
Lietuvą, į Baltgudiją, į Vo
kietiją — pamušti kelis kart 
tiek žemių, kiek turėjo patys 
lenkai. Visas pasaulis žiurėjo 
į žygius apkvaitusios tautos, 
nesuspėjusios dar savo laisve 
apsidžiaugti ir savo kojomis 
išmokti vaikščioti, o jau pla
čiai prasižiojusios — visy, sa
vo kaimynų ryti. Žiurėjo pa
saulis, ir galvas kraipė, ir pe
čiais traukė, o visa,lenkų tau
ta garbino Pilsudskį, kaipo 
20-ojo i amžiaus Napoleoną, 
Lenkijos tėvą ir išgelbėtoją. 
Vadinasi Pilsudskis parodė vi
siems, jog lenkų tauta nebe
teko sveikos nuovokos ir kad 
ji nesugebės laisvai ir sava
rankiai savo šalyje tvarkyties. 

4) 0 kada atėjo šaliai badas^ 
darbininkų streikai, k a r e i v į 
sukilimai, kada lenkų markės 
vertė krito žemiau jų popieros 
vertės, kada i^ieko nebeliko 
užstatyti Francijai, kada ir 
patsai Hooveris nebesuspėja 
alkanų burnų pasotinti, "kada 
kabinėtai galvas pametę, bė

ga iš valdžios vienas po kitam' 
— tuo pačiu lai^u visa Len
kija, Pilsudskio įsakyta pas
kutinius savo grašius deda, 
kad tik neatiduoti lietuviams 
jiį sostinės — Vilniaus, o Pil
sudskis, mūsų išgama, vis dar 
tebėra načelnik panstwą ir te
belaikomas tikruoju tautos va-
du. 
Jeigu lenkų tauta Jjgkiu nors 

stebuklu praregėtų ir išvystų 
Pilsudskio ' ' nugpelnus ?y jų 
tautai tikroje šviesoje, ji be-
abejo vienan baisau sukeiktų: 
" A to psiakrew litwin! patr-
zcie, co on dlianas naroMl;^ 
tada nereikėtų nei mums jo 
karti. Pakartų jį patys lenkai 
arba, geriausiame atvejyje, į-
sodinę į tačką atvestų jį prie 
Lietuvos rubežiaus ir iškratė, 
paleistų jį Lietuvos žemėn, kad 
ten pirmas Lietuvos milici
ninkas nuvestų jį nuovadon ir 
patupbdytų — iki teismo ir iki 
kartuvių. 

Bet nemanome kad tai at
sitiks. Lenkai nepraregės, jie 
gražiai, poniškai, tragiškai, su 
dailiu žestu ŽMS, su jais žus 
drauge ir Pilsudskis ir dar sy
kį lietuvio lupos ištars: finis 
Poloniae (galas Lenkijai). 

Pilsudskis atsidūrė baisaus 
keršytojo rolėje — už amžių 
skriaudas, lietuvių pritirtas iš 
lenkų tautos.' Bet Pilsudskis 
tos rolės nenorėjo ir nesupra
to. Jisai ištikrųjų dėjosi lenkų 
^ u t e i č g ę t o o į u . ^ k y r ė i i u ' 
•/ * "L*» ' i JBL * *i' i T 

jo tokiai roTei nei mes, lietu
viai. Apveizda, tautų likimą 
vedanti ir tvarkanti, panaudo
jo vieną mūsų išsigimusį dva
rininką savo' tikslams: už ąm-
žių skriaudas, už vargdienių 
ašaras, už kruviną baudžiau
ninkų prakaitą — buvo pada
rytas atlyginimas — ir tai iš, 
rankų tų, kurie Lietuvos pra-' 
kaitą ir dvasios turtus nešė, 
kai pakvaišėliai, svetimiems. 

Nesidžiaugiame betgi iš to.1 

Linkėkime ir priešui gerbūvio 
Tįk pirmiausia save apsirūpiu 
kime. Sau laisvę užtikrinkime 
Pirkime bonus. L. P. 

ntinas 
Naujas Terpentino išradimas suteiks urna palengvi-] 

nima nao skaudamos gerkles, krupo, slo£ų, išsisukime 
ir Rumatizmo. 

Nelaiik kol neuralgija pradės tau | taukuotas ir ne smirda, 
suirti galva burna, ar kaklą! Yra vai- Pamėgink Turpo prieš einan 
staa kuris suteiks tau GREITA PA- >ti Sįvakarą. Turpo greitai pi 
GJELBA! Į bronchitis, pleurlsy. runmtlzma, 

T«S^1 terpatinas gerai persisiunkia I bago, katarą ir neuralgija. Jia" 
ir išvaro skausmus tuojaus. Terpati- ; gelbsti nuo galvos skaudėjimo. 
naa ir Neuralgija nesutinka. Kuomet 
Terpatinas atmia tai neuralgija iš
eina. 

Gamta vadina Terpati na didžiausių 
skausmo naikintojų. 

Naujas išradimas Turpo turi savije 
v isus Terpentino gydančius vaistus. 
Turpo nedegina nedažo nei pūslių ne
daro ant trinamos vietos. Turpo nėra 

nusideginimų, išsisukimų ir kitų i 
d ė j i m ą . 

Kam skusties? Kam kentėt i ' 
gul Turpo išvaro skausmą tuoj 
— Turpentine Ointment kuris 
savije Menthol ir Campkor. T^ 
30c. ir 60c. už puodeli. 

The Glassner Company, 
Pindlay, 

MVij iiosi4mfflk)sIi 
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Laivas "EOELLIG OLAV*' 
LAPKRIČIO 28 

Laivas S. S. F R E D E R I K VILT 

LAPKRIČIO 18 
Visa trečia kl iasa susideda iš ka-

Jutų del 2 ar 4 žmonių. Del infor
macijų kreipkitės prie vietinio agen 
fo arba prie vieno iš Kompanijos 
ofisų: 

Scandinavian-Amcrican Line 
117 N. Dearborn St., Chicago, 111. 
27 Whitehal l S t , N e w York, N. Y. 
123 S. 3-rd S t , Minneapolis, Minn. 
248 Washington S t , Boston, Mass. 

I Filia 
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KURSAS MARKIŲ 
(AUKSINĮ) ŠIANDIEN 

Prigulintis permainai 
i 
i 
I 

1,060 *6rkių | 6 . t o / 

6,000 Markių $27.25 
10,000 Markių $54.00 

Visais dienraščio "Draugo", 
įr "Laivo" reikalais kreipki
tės pas vietinį agentą 

JUOZiį MOCKŲ, 
1301 So. 50-th Ct. Cicero, 111. 

LIETUVIŠKA MOKYKLA 
SIUVIMO IR KIRPIMO 

P- lė Kazlauskiutč, Vedėja 
59 E . Adams S t ChJcago, III. 
Koom 402 Tel . Harrtson 1421 

Mokina s iuvimo ir kirpimo mote
rų ir va ikų drabužių. 

Pr ie virš nurodyti; sūnų dadė-
kite 40c. ant persiuntimo kaštų. 

Ant didesnių sumų duodame s-pe-
ciališkai žemas kalnas . Pinigai yra 
pristatomi Lietuvon | trumpiausj 
laika. Parduodame laivakortės { ir, 
iš Lietuvos. Atsišaukite ypatiškai 
arba laišku t 

RUSSIAN-AMERIGAN 
BUREAU • 

160 N. Wells Street, 

CHICAGO, ILL. 

Valandos Biuro: Kasdiena iki 7-tai 
vai. vakaro. Nedėl iomis lkl 
1-mai vaL po plet. 

MOTERIMS ir VYI 

DR. J . SHANK 
6YDTT0JAS Ir CH1RUI8J 

St. Kmp, Paulina 

1 iki 
VaL iif M 1* P 

i • & . 
Rea ofisas 30tl Full«rf«n 
Ave. Kamp. Albany Ave. 

Vai. 8 iki 9:30 ryte 
1:30 iki 9:30 vak. 

Chlca«ro, UI. 

vyru visokia* j 
tau mv 

F6i*Best 
Resuii-

itani 

& PRESSEO 
HOPS 

FABIONAS ir MICKIEViCZ. Ved. 

Ger iaus ia siuntimas pinigų, 
laivakortes, pašportai ir 11. 

,< / i A K I . I I J 8 A H 
{.' n Ksi i«*. P u s k o l o * , 

l u s t i r i i i a i h' i . t . 
B09 W. 35th S?, arti J Halsted St. 

Tei iiL'ul«'¥2<-a 611 
Valandos: 9 .ki 6 > tiAit >. 

Vakarą s: Utar.. Ket. ir Su'i IKI 9 vakare 
S i ' 

JEIGU norite gero plumberfo, i 
tai pasauk 

THOMAS HIGGINS 
Mes at l iekam darbą gerai iri 

pigiai. 
2253 W. 24th St., Chicago. 

P h o n e Ganai 610. 

^lefonas Boulevard 4139 

PAIEŠKOJIMAS. 
Paieškau savo kaimynų Benedikto 

ir Antano Vaikaso paeina iš Avižliu 
ka imo Papi lės parapijos Šiaulių aps
kričio. Turiu svarbu reikalą meldžiu-
atsiliepti, arba jei kas žinote mel 
džiu man pranešti, t 

Kazimieras Gauronskis 
180 Sheldon St. Hartford, Conn. 

= = 3 

ANT P A B P A V I M O Paekard l imou-

sine Model 1911 geram stovi j , parsi

duoda labai pigiai. Atsišaukite 

3315 „\uburn Ave. Chicago. 

Ant pardavimo saldainių ir gro-
cerės krautuvė. Parsiduoda labai pi
giai. Taipgi jeigu kas norėtų mai 
nyti ant automobil io arba namo. 

A t s i Š a u k i t p o n u m . 
3302 W. 38-th PI. Chicaffo, IU. 

i 
A. Masalskis | 

Graborius 
Patarnauju lai-J 
dotuvėse, ves
tuvėse, krikš
tynose ir kituo-< 
se reikaluose^ 
Kainos prieina-^ 
mos. 

š iose dienose kuomet 
kas sako "Einame namo", 
kiti su nusistebėjimų klau 
sia "Kas pasidarė ar ser
g i?" 

Ot, kiek mes mintljam 
apie savo namus šiais lai
kais. 

Nusipirk dėžutė Puritan 
Malt Extract ir pakeli P u -
ritan Fresh Pressed Hopa ' 
ir pamatysi koki atsaky
m ą gaust. 

Jis yra skanus ir nepa
vojingas lengvai padirba
mas. 

Puritan yra gerai pada
rytas dėlto kiekvienas ga
li ji vartot. Reikalaukite 
jo. — Neimkite kito. 

Puritan Malt Ertract Co. 
3 1 N. Market S t., Chicago 

07 Auburn Ave. Cbicagpo.j 

REIKALINGI VYRAI MOKINA 
BARZDASKUTYSTES AMAI 

' Amatas kuris nepal iečiamas 
! kų. Geras uždarbis per visus m 
{ Darbai liaukia. Dienines ir vaki 
j kliasos. Rašykite ar atsišauki! 

MOLER B A R B Ė K CO] 
105 S. Wel ls Str. 

mmmmmmm 
Greitai 

Negrumuliavimą 
Neduok kietėms viduriams užnuo 

dinti tayo kraują ir 
atimti energija. Jeigu 
tavo kepenys 
nesveikos ir vi 
duriai nedirba 
gerai pame- f n \ I \ f | [ Ifif 
gink "Carter's 
Little Liver 
Pil is" o pama
tysi kad tau pagelbės. JeigU neturi 
apetito, gaiva skauda, akyse raarg 
sta nėra geresnio vaisto per jas. Ma- 1 

ža Pi le le — Maža Kaina. 

Paieškau .savo pusbrolio Ji 
Stuogio Načioniu kaimo Saloči 
rapijos Pasvalio Apskričio* 
gyvena apie 11 metų Pei 
valstijoj malonėkite patą 
arba žinantieji pranešti. 

F . STUOGIS 
1655 W. 33 Si. 

Paieškau pussers Elzbietoa 
mavičIutėB po vyrų Braslaue 
pirmiau gyveno N e w Britain ir 
dejom kad išvažiavo kitur 
svarbu reikalą, ji pati ar k a s 
ja žinote praneškite šuo adre 

Magdalena Kizelevt i tate 
3031 W. 38 PL Chicago, 

BIZNIERIAI GARSI 
" D R A U G E ' 

rxr:ig-37gi 

file://�/uburn


DRAUGAS KeMrtadifin. Lapkr J.7, J921 

vos Steig. Seimo narys. Ger-1 

; 

biamas svečias kalbėjo apie'j laike nemažai yra apvogę na 

• » » • » > « — - * • ! 

[SIPAŽINO KOMPANIJA. 

tlinois komercijos komisi-
gazo kompanija Chicagoje 
ripažino, kad nuo rugsėjo 

metų jai gaminti gazas 
Bau atsieina — 17e. mažiau 
stančiui kubinių pėdu. 
'aigi ilgiau nei vienerius 
tus gazo kompanija plėšė 
[o vartotojus ir niekas nie-
[jai nesakė, 
kompanija tą faktą pakėlė 
mmon, kuomet komisija 
Įdėjo tyrinėjimus su tiks-
>apiginti gazą žmonėms, 
'aigi pranešta, kad komisi-
tomis dienomis paskelb-
iti pigesnį gazą. 
'askui, kiek sužinota, pas-
įsianti 5 centus už važinė

ją gatvekariais. Sakoma, 
vienas centas bus pridė-

už transferius, kam trans-
iai yra reikalingi. 
>abar komercijos komisija 

fbuojasi viršutinių geležin
iu klausimu. 

PASIBAIGĖ VEŽĖJŲ 
STREIKAS. 

•Chicagoje po smarkių riau
šių pagaliau pasibaigė vežėju, 
ir šoferių streikas. 6,000 dar
bininkų nubalsavo paliauti 
streikavus. Ir vakar gryžo 
darban. 

Streikas pakeltas del užmo-
kesnio sumažinimo — 3 dole
riais savaitėje. Darbininkams 
pranešta, kad tų 3 dolerių 
klausimą tegu jie palieka ap
spręsti trečiųjų teismui ir te
gu paliauja streikuoti. Kitaip 
jų vieton firmos paims streik
laužius. Tuomet laimėjimas 
abejotinas. 

Darbininkai paklausė i r 
streikas atšauktas. 

[LIARDAI 500 MILIONŲ 
rERTĖ NUASAVYBIŲ. 

'iek vertės nejudomų ir 
fsonalių nuosavybių apskai-

Cook apskrity. 

PASKELBIMAS. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

japkr. 2 d., Des Moines, Ia.,; 
le St. Joseph Academy auto- i 
Įbilius užmušė dvi vienuoli, 
Paširdy stės Seseri (Sis-

of Charity), seserį Mary 
•ginis ir seserį i lary Roso-

*er snmišimą šoferis pabėgo, 
tfes tikime, kad tai buvo ap 
feytas Winton automobilius, 

Illinois numeriu (licence), 
galėjo būti ir iš kitos val

os. 
>s Moines laikraščiai iš 

(onių renka aukas atlygini-
tam, kurs duos žinių, ku-

\s prives prie suradimo ir 
teisinio kaltininko, 
[mkite už pareigą perkra-
ti Vinton automobilius savo 
ylinkėj. Dažinokite, ar kuris 
>uvo namie lapkr. 2d., ar 
>uvo Iowa valstijoj, ir jei-
taip, tai kul lankėsi. Gal 
draugų, ar giminių Des 

>ines ? j 
Fei ką apie tai sužinosi, te^į 
•afuok arba rašyk pas: 
L C. Saunders, 
Chiff of Police, 

Des Moines, To\va. 

Dievo Apveizdos parapijos 
mokyklos Nekalto Prasidėjimo 
Mergaičių draugija surengė 
"Halloween Party," kuri į-
vyko 5-tą spalio. Mergaitės 
prieš penktą valandą susirinko 
mokyklos kambary įvairiai ap
sirengusios. 

Lygiai penktą valandą, visos 
nnmaršavo į svetainę. Kelis 
kartus apmaršavo ir sėdo prie 
stalų, kurie buvo parengti. Vi
dury svetainės buvo papuoštas 
stalas del svečių. Mergaitės 
yra dėkingos, kun. Albavičiui, 
kun. Pakalniui, kun. Česai-
čiui, kun. Čužauskui, p. J. Bal
siui, p. Mikui Bagdonui ir vi
soms seserims už atsilankymą 
į jų vakarėlį. 

Pradžioje vakarienės visi ty
kiai valgė, bet paskui prasi
dėjo programa, kurią išpildė 
narės. Pirmiausia B. Žemaitė 
pasakė eilės, toliaus keletas 
mergaičių paskambino ant pia
no, paskui buvo angliška dra-

dabartinę Lietuvos padėtį ir 
jos politines partijas, kurios 
dabartiniu laiku gyvuoja* Lie
tuvoje, ir kokią jos naudą at
neša Lietuvos gyventojams. 
' Daugiausia kalbėjo L. Krik
ščionių Demokratų partijos rei 
kalais, iš ko klausytojams pa
aiškėjo, kad toji partija dau
giausia darbuojasi Lietuvos 
nepriklausomybės reikalais. 

Gerb. svečiui užbaigus pir
mą dalį kalbos, kalbėjo p. P. 
Toluba buvęs bolševikų ne-
laisvėj, taigi jis pasakė labai 
daug įdomiu žinių apie bol
ševikų rojų ir ju žvėriškus 
darbus. Sakė, kad jam pačiam 
teko to rojaus ragauti, taigi 
jis sakė, kad socialistai darbi
ninkams žada pagaminti rojų 
ant žemės, bet paėmę valdžią į 
savo rankas padaro pragarą ir 
kankina darbininkus kaip tik 
išmanydami. Taipogi P. To-' 
luba pareiškė kad viskas yra 
tikra teisybė ką p. M. Bag
donas pasakė apie Lietuvą ir 
jos partijas, ir, sakė, kad Lie
tuvai nepriklausomybę iškovo
jo vien tiktai lietuviai katali
kai, o kitos lietuvių partijos, 
ypatingai socialistinės ne tik
tai nedirba Lietuvai naudin
go darbo, bet visuomet sten
giasi ardyti ir kenkti Lietu
vos nepriklausomybei. Taigi 
p. P. Toluba ragino visus kuo-

daugiausia remti Lietuvių 
Krikščionų Demokratų partiją 
ir jos reikalams paaukoti kiek 
kas išgali ir* patsai pirmuti
nis paaukojo $6.00 nors nese
nai Rusiją matęs, bet jis pir-
miaus buvo Amerikoje. 

Antroje kalboje p. M. Bag
donas kalbėjo apie bizniškus 
dalykus Lietuvai ir jų reikš
mę. Ragino lietuvius ameri
kiečius dėtis prie gerų ben
drovių ir imti Lietuvos pra
monę į savo rankas. Buvusieji 

netik naktims, bet ir dienos) 

mų, kuomet žmonės išeina į 
darbą. 

Taip Čia nesenai tapo ap-
vogtį dienos laike p. P. Pa-
zemecko namai, po numeriu 

i 

3223 Auburn Ave. Kuomet vi
si buvo išėję darban, vagys iš
nešė keturis aukso žiedus iš 
kurių du buvo šliubiniai. Taip
gi išnešė laikrodėlį ir Lietuvos 
Laisvės Paskolos boną $100.00 
vertės. Bono numeris yra B 
00575. Apie bono pavogimą ta
po pranešta Lietuvos Atstovy
bei Washington, D. € . 

P. G. 

SKAITYK! PASAKYK NAMIŠKIAMS! 
GRAŽIAUSIAS 

ma "Tlie haunted house" 
kurią vaidino S. Baniutė, B. prakalbose tapo labai paten-
Stulgaitė, B. Ustaitė, S. Pra- kinti kalbėtojais ir daug suži-
sukaitė, A. Butkiutė, E. Va- nojo apie Lietuvos* dabartinį 
lentinaitė. Paskui S. Prasukai- padėjimą. Žmonių buvo neper-
tė ir A. Butkiutė padainavo, daugiausia. Aukų Lietuvių 

Puikus Koncertas. 

Ateinančiame sekmadieny, t. 
y. lapkričio 20 d. Šv. Jurgio 
parapijos svetainėj Šv. Jurgio 
parap. "Kanklių" choras, po 
vadovyste pono J. Saurio ren
gia vieną iš puikiausių kon
certų ką bridgeportieČiai yra 
girdėję.Dainuos naujas dainas, 
dar Chicagoj nedainuotas. 

Pelnas skiriamas parapijos 
naudai, taigi nei vienas neap
leiskite neatsilankę ant šio 
puikaus koncerto, nes netik iš
girsite gražių dainų bet ir pa-
remsite parapiją. X. 

TEATRAS, KONCERTAS IR BALIUS! 
Rengia Lietuvišką Teatrališką Dr-ja Rūtos tfo. 1 

Subatoj, Lapkričio-November 19 d., 1921 m. 
M. Meldaiio Svet. 2242 W. 23-rd Place 

Svet. atsidarys 6:30 pradžia 8 va i panga 35c. — 50c. — 75c. 

Pirmu kartu bus vaidinta "Nesusipratėliai". Koncerte dalyvaus geriausi Chicagos Chorai, bus 
deklemaciją, muzykos* ir daugiau pamarglnimų. Po programui šokiai prie geros muzikos. Todelgi Ger
biamoji Chicagos h* Apielinkės visuomenė prašome visus atsilankyti be skirtumo kaip jaunus .taip se
nus mažus ir didelius nes visu busita užganėdinti, kurie neatsilankys tai gailėsis. Prašome neslveluo-
ti nes lošimas prasidės lygiai S vai. Kviečia KOMITETAS. 

{ S 0 D 1 * ™ LIETUVIŠKA KRAUTUVE QHIGA60J 

FEDERACIJOS PROJEKTŲ 
KOM. SUS. 

A. L. R. K. Federacijos Chi
cagos Apskričio Projektų ko
misijos nepaprastas, labai svar 
bus susirinkimas įvyks ketvir
tadieny, lapkr. Į £ d . Aušros 
Vartų par. mokytos kamba
ry, 7:30 v. v. Visi nariai neat
būtinai atsilankykite. 

-Valdyba. 

PVARL Ol'fBN.KONCPRTINA . 

N£M0K£S1 PINIGUS BEREIKAL0 
Mūsų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip Degaus! 

Mašinėlių laiflrami drukuotf ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, limbi
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
musikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlaivskt 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas: DROVER 7309 
•mmmiM m~ 

* * * * * * 

ANTANAS A. OLIS 
(OLSZFAVSKI. JR.) 

ADVOKATAS 
Veda bilas visuose teismuose & 

Miesto Ofisas: * 
S. Dearborn St., Room 1040# 

Telefonas: Central 1/74 2> 

. Vakarais: »*»* d. Hal»*~3 St. j 
Telefonas: Boulevp-J 553 < 

KALĖDOMS PRISIARTINAI 
I* MSI M—IM.'t— *•%•* mrrrr rp-r?rrsm 

Toliaus J. Papriekaitė ir Zenai 
tė padainavo po dainelę. Pas
kui vaidino lietuvišką kome
diją iš moterų gyvenimo, "Dvi 
kūmutės.' Roles turėjo M. 
Daugird/iutė ir A. Grudlinkai-
tė. Toliaus P. Žemgulaitė pa-

Krikšeionių Demokratų parti
jos reikalams surinkta $46.48 
centai. Aukavo sekanti asme-
nys: 
Petras Toluba $6.00 
Bern. Nenartonis 5.00 
Juoz. Kaniušas 5.00 

A. į A. 
ONA LAIMAITĖ 

Mirė lapkričio 15, 1921 
eidama 15 metus amžiaus. 
Paliko nuliūdime tėvus, 4 
brolius ir seser/ Bronislo
va. 

Laidotuvės įvyks pėtny 
čioj, lapkričio 18, 1921 iš 
6v. Kryžiaus bažnyčios 
8:30 vaL ryte, o iš ten į 
Šv. Kazimiero kapines. 

Velionės kūnas randasi 
po numeriu 4739 So. Ho-
nore str. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvė
se. 

Nuliūdę Lauraičiai. 

sakė eiles; ant galo A. Gudlin- N. N. 
kaitė pasakė eiles "WillyVTeod. Atroskienė 
dirty face". 

Po programai ir valgui visi 
drauge žaidė įvairius žaidi
mus.* Apie dešimtą valandą vi
sos persiskyrė su linksmais vei 
dais, kurie parodė kad jos bu
vo patenkintos. Tam esame 
dėkingos seserims kurios viską 
pagamino. Juozutė. 

. . . . . . 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Lapkričio 3 d. š. m. Nekalto 
Pras. Šv. M. P. parap. sve
tainėj įvyko svarbios prakal
bos, kurias surengė Amerikos 
L R. K. Federacijos 19-tas sky
rius. Kalbėtoju buvo p M. 
Bagdonas, Liet. Krikš. Demo-
kr. partijos atstovas ir Lietu-

. . . 

5.00 
1.50 

Po dolerį aukojo: V. Ber-
gelis, Jer. Poška, Ant. Pakel-
tis, Zof. Junokienė, J. Gaižau
skas, J. Valskis, J. Mačiulis, 
J. Venckus, J. Šimanskis, K. 
Pinas, L. Petrauskas, P. Bart
kus, Bartkienė, J. ŠUinskas, 
S. Kavaliauskas, B. Jovaišas, 
Dukavičia, A. Valiulis ir J. 
Pudžiuvelis. 

Kiti aukojo smulkiais, ir 
taipogi viršminėti aukotojai, 
apart paminėtų aukų, antru 
kart aukavo smulkiais. 

B. N. 

IŠ BRIDGEPORTO. 
- i 

Šioj kolonijoj vagy s pradė
jo smarkiai veikti. Taip, kad 

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

viso miestelio remiasi ant pačių piliečių. Kiekvienas krautuv-
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. 

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

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

Jei jus kenčiate nuo mėnesinių ne savo laiku, nuo 
nereguleriškumų, silpnumų, alpimų, periodinių kentėji
mų, netvarkaus apetito, išblyškumo, inkstų skaudėjimo, 
šiurpulių, kojų ir rankų šaltumo, išpūtimų, karščiavimo, 
apkvaitimų, širdies drebėjimų, nerviškumo, chroniško 
galvos skaudėjimo, nemigio, neramumo, abelno kentėji
mo, spazmų, širdies mušimo, slinkimų, skaudėjimų nu
garkaulio ir tarp pečių, gazų pilve, žiaugčejimų, nevirš-
kinimo, nuo sūnaus ėjo šlapumo su karščiu arba diegi-

susierzinimų šlapinimosi organų, slogučio, niežėjimu. 
mo, desperacijos, histerijos, lenkorreos, nerviško trau 
kimo, sustirimų, pilvinių gazų, vidurių išpūtimų, pas-
tirimų, skaudėjimų klubuose, netekimo atminties, tru
kumo energijos, kojų skausmų, nupuolimo ysčiaus, 
nerviško nusiminimo, melancholios, vėmymų nėščioms 
esant, duslumų, skaudžių ir nereguleriškų mėnesinių ir 
abelnų negalių, įsigyk tų vaistų, tą jūsų lyčiai dovaną ir 
jus laiminsite tą dieną, ^kurioje pastebėsite šį apgarsini-
m' . . . " ttr 

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

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

•- Z4 i 

VISAME pasaulyje yra priimta sveikinti savo gimines, savo 
artimuosius, didžiųjų švenčių sulaukus. Kiekvienas Amerikos 
Lietuvis turi savo artimųjų Lietuvoje, kurie su išsiilgimu lau
kia dovanų, laukia gal ir labai reikalingos pašalpos. Ir kaip 
tik dabar yra laikas pasirūpinti, kad tos mūsų dovanos pasiek
tų juos dar pirm švenčių.Nebetodar, kad nebūtų reikalinga Lie
tuvoje ir šiaip paramos, žiemai ateinant,' — DAR DAUG YRA 
TENAI VAGO IR SKURDO, DAR TOLI GRAŽU NEUŽ
GIJO TOS MŪSŲ ŽMONIŲ ŽAIZDOS, KURIAS UŽDAVĖ 

, JIEMS KARĖ. Taigi mūsų, Amerikiečių, pareiga yra nepamirs 
ti auoj pusėj vargstančiu savo giminių. 

• 

Dabar kaip tik gera yra proga pasiskubinti su persiuntimu 
Lietuvon pinigų, nesą kursas pinigų yra labai žemas. Maža 
viltis, kad jis dar žemiau pultų, bet yra daug galimybių, kad 
gali pakilti, — TADKIEKVIENAS KAS TURI REIKAL4 
PERSIŲSTI LIETUVON PINIGUS, LAI PASINAUDOJA 
ŽEMU KURSU dabar jau. 

Kad žnibnės naudojasi puolimu kurso, matoma iš žemiau 
paduotos ištraukos iš mūsų knygų, parodančių, kaip su kiek
vienu mėnesiu vis daugiau pinigų siunčiama per mūsų Ban
ką. Taip išsiųsta Lietuvon per BALTIC STATE BANKĄ: 
1921 m. Sausio mėnesy — 2,530,456 auks.; Vasario mėn. — 
2,082,795 auks.; Kovo mėn. — 2,640,861 auks.; Balandžio mėn. 
— 2,087,633 auks.; Gegužės mėn. — 3,118,044 auks.; Birželio 
mėn. — 2,501,950 auks.; Liepos mėn. — 4,904,886 auks.; Rug 
pjučio mėn. — 5,696,650 auks.; Rugsėjo mėn. — 5,114,750 auks. 
VISO PER 9 MĖNESIUS IŠSIŲSTA PER MŪSŲ BANKĄ Į 
LIETUVĄ 31 MILIONAS 678 TŪKSTANČIAI IR 25 AUK
SINAI, IR NEI VIENAS SKATIKAS IŠ TŲ PINIGŲ NĖRA 
ŽUVĘS! 

BALTIC STATES BANKAS užtikrina, kad per jį siųsti 
pinigai kuogreičiausiai pasiekia Lietuvą; BALTIC STATES 
BANKAS duoda pilniausią garantiją už pinigų čielybę. 

Taigi ir gerb. Tamsta pasinaudok tais patogumais, t. y. kur
su, kuogreičiausiais ir teisingiausiais BALTIC STATES BAN
KO patarnavimais ir siųsk į Lietuvą dabar, kuomet už dolarį 
gaunama labai daug auksinų. 

Adresuokite mums šitaip: 

Baltic States Bank 
294 Eighth Ave., New York, N. Y. 

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 

*« 

<) H W O A D W A V \ i . V Y O H K . N . Y 
Tiesi Kelionė | LIETUVĄ PER PIL1AVĄ 

(Karaliaučio Prieplauka ) 
ARBA PER LIBAVA, HAMBURGĄ—EITKŪNUS 

šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant 
mūsų pasažieriai, O. YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STA
ČIAI l PILIAVA. 

Lietuviai, važiuojanti } Piliava, aplenkia Lenkų juosta (Korido-
rą ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasrorta; jokių vizų nereikia 

Susinėsimas su Piliava, tai yra nauja I ika mūsų regruliariško su 
sinešlmo su Hamburgu, Danzigru ir Liepojum, o del Lietuvių, tai 
trumpas ir parankus kelias namo dasigauti. 

Dideli dviejų sriuba pacto laivai Išplaukia: 
"ESTONIA" Lapkr. 23 LITUANIA Gruodžio 21 

POLONIA Gruodžio 7 LATVIA Gruodžio 28 
Pasažierams tiesus patarnavimas tarp LTBAU-DANZIG-Halifai, Oon. 

Visi laivai tari puikiu kam nartas trečios kliasos keleiviams 
K>Atpkitė* prie mūsų agentų Jūsų mieste arba Pas 

K. W. KEMPF, Qen. Westem Pass. Ąyt. 120 N. LaSalle St. Chloago 
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