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ŠVENTASIS TĖVAS PREZI
DENTU! HARDINGUI 

MIESTAS TURI 6 MAJ0-
RUS. 

•. 

Lenkai Dirba už Vidurine Lietuvą 
UKRAINOS SOVIETAI NETEKO KIEVO 

POPEŽIAUS KABLEGRAMA S. V. PREZIDENTUI. 

WASHINGTON, lapkr. 19. — Šventasis Tėvas Be
nediktas Penkioliktasis prezidentui Hardingui prisiuntė 
kablegramą. Reiškia vilties, kad Visagalis Dievas teiksis 
palaiminti didžiosios Amerikos respublikos viršininko pa
keltą iniciatyvą su tikslu įvesti pasauly nuolatinę taiką 
ir numalšinti baisų žmonijos šiurpą atsiminus karus. 

LENKŲ SEIMAS BALSUOJA VILNIAUS KLAUSIME. 

• VARŠAVA, lapkr. 19. (Žydų presos agentūra). — 
Lapkričio 16 dieną lenkų seimas 13 balsų dauguma priėmė 
prezidento Pilsudskio pieną Vilniaus klausime. Tuo pie
nu Vilnius su apylinkėmis inkorporuojamas vidurinėj Lie
tuvoj. 

Pilsudskio vedamoji valdžia laimėjo tik po karštos 
kovos seime. Visi žydai atstovai balsavo už Pilsudskio pieną. 

BERLYNAS, lapkr. 19. — 
Čekoslovakijoj yra miestas 
Pressburg. Politinių partijų 
vadai ilgas laikas negalėjo iš
rinkti miestui majoro. Kiek
viena partija mėgino užeiti už 
akių kitai. Gi tų partijų pa
sirodė net šešios/ 

Po ilgį nepavykimų kan
didatų skyrime partijų vadai 
susirinkę sutiko turėti šešis 
miesto majorus. Tad kiekvie
na partija Išsirinko majorą 
ir tie visi majorai paeiliui ^po 
du mėnesiu eina majoro pa
reigas. y 

Pranešta, visos partijos tuo-
mi patenkintos. 

STEIGIAMASIS SEIMAS 
PRIĖMĖ REZOLIUCI

JĄ DEL KLAIPĖ 
DOS KRAŠTO. 

LAIVYNO BIUDŽETAS BU
TŲ MAŽESNIS. 

Washingtonas 

WASHINGTON, lapkr. 19. 
Jei Suv. Valstijų projek-

S. V. SENATAS PANAIKINO "MEDIKAU" ALŲ 
AVASHINGTON, lapfcr. 19. Indomiausias daiktas tas, 
- Vakar senatas dauguma kad prieš pat biliaus pravedi-

XI. 15 d. -!tas % sumažinti karo laivynus , "alsų, 5G prieš 22, pagaliau mą vyriausiojo prohibicijos o-
(Liet. Inf. Biuris) Eltos pra- 'butų ^ r m ^ a s , kongreso ly^e-Įpriėmė "priešalinį bilių," ku-jfiso paskelbtas; leidimas visu-
nešimu, lapkričio 11 d. Lietu-Iriai tvirtina, kad ateinančiais (nuomi draudžiama gaminti ir ose miestuose 'pardavinėti 
vos Steigiamasis' Seimas vien- [metais 200 milionų dolerių ar-;pardavinėti "medikalį" alų ir 
balsiai priėmė rlel Klaipėdos i ba ir daugiau sumažėtų karo v y ^ -
krašto rezoliuciją, kuri su-! laivynui išlaidos. 
trumpinta skamba taip: t 

\ bilių seniau priėmė že-

medikalį" alų ir vyną. Šis 
gi bilius tai. visa uždraudžia. 

Prie "priešalinio" biliaus 

SKIRS ATSTOVĄ S. VALS
TIJOMS. 

— 

BOLŠEVIKAI NETEKĘ 44 DIVIZIJŲ. 

BERLYNAS, lapkr. 19. — Specialėje depešoje iš Lvo
vo pranešama, kad Ukrainoje sukilimai prieš bolševikus 
plinta žaibo smarkumu. 

Sukilėl 
nių miestų 
bolševikų kareivių divizijas. 

Depešoje pažymima, kad bolševikų kareiviai del alkio 
sudemoralizuoti. Skaitlingais būriais jie dezertuoja,. žudy
dami žvdus komisarus. 

BERLYNAS, lapkr. 19. — 
Pranešta, kad artimiausiomis 
dienomis Vokietijos vyriausy
bė paskira Suv. Valstijoms sa
vo atstovą, kuris išpradžių tu
rės but lygus S. Valstijų at
stovo rangai Berlyne. Tik pa
skiau bus pagalvota apie am
basadoriaus skyrimą. 

Vokietijos vyriausybė Wa-
shingtonan pasiuntė baroną 
Edmundą von Thermann. J am 
pavesta patvarkyti ilgas lai 

1. Kadangi Klaipėdos kraš
to ekonominiai it tautiniai in
teresai bei sieldmai labai Lie
tuvai bendri, ir neišvengiamai 
Klaipėda turės sU Lietuva su
daryti vieną valstybę. 

2. Kadangi tas kraštas vys
tėsi kitomis ekonominėmis ir 
kultūrinėmis jurisdikcijos są
lygomis, ir Seimas tuos skir
tumus įvertina; \r 

3. Kadangi sudarant vieną 
valstybę, krašto ypatingi rei
kalai bus pilnumoje apsaugo
ti, suteikiant jam autonomines 
teises. 

ikų skaitlius perpus galėtų but 
sumažintas. Šiandie / S. Val
stijos turi 105,000 jurininkų 
nuolatinėje tarnyboje. Taigi 
prisieitų jai apie 50,000 pa-
liuosuoti. 

To negana. Pačių jurinin- niesnieji kongreso rūmai. Pa- dar pridėtas ir priedas, ku-
bar* tą pat padarė senatas.: riuomi gydytojams apribuoja-
Bilius kuoveikiau bus pasiųs- ma duoti receptus žmonėms 
tas patvirtinti prezidentui. gauti degtinės. 

/Tad Steigiamasis Seimas pa-

Senate del to biliaus sekė Kaip tik "priešal inis" bi-
• • 

PASKIRTI KONSULIAI 
VOKIETIJAI. 

WASHINGTON, lapkr. 19. 
'— Valstybės departamentas 
jau paskyrė Vokietijai konsu-
lius ir visą konsuliarį štabą. 
Gem raliu konsuliu Berlyne pa 
skirtas Wm. Coffin iš Kentti-
cky valstijos. 

smarki kova. Buvo susidarius liūs priimtas, "sausieji ' se-
stipri opozicija. Tečiau " r e - natoriai iš džiaugsmo pakėlė 
formatorių" intaką pasidarė, sumanymą senatui pertraukti 
taip didelė, kad netekta vii- 'sesiją porai dienų. Tečiau su-
ties nusukti tam biliui spran-! tikta priešų, 
dą. • Savo keliu, iš įvairių miestų 

Prieš biliaus pravedimą bal- pranešama, kad kovai prieš 
savo 12 republįkonų senato- / ' sausuosius ' ' steigiama naci-
rių ir 10 demokratų. Už bilių onalė organizacija. Jos tik,s-
pasirodė: 33 republikonai ir las pasidarbuoti, kad butų at-
23 .demokratai. šaukta prohibicija. 

veda Lietuvos vyriausybei da : NETURI SĄRYŠIO SU BOL 

ANGLEKASIŲ STREIKAS 

iai jau okupavo Kievą ir visą eilę kitų didės- — į ~ Q * £ L į T ^ į g į ^ .. O ^ A B O J 
. Sukilėliams iki šiolei pavyko įginkluoti 44 s h i n g t o n e VokfctijOB ambasa- \ V A L S B S B U l k 

dą. 

JUGOSLAVIJA BAISIAI TER0RI-
ZU0JA ALBANIJA 

40,000 ALBANŲ TURĖJO BĖGTI NUO UŽPUOLIKŲ 
PARYŽIUS, lapk. 19. —Iki (demarkacijinės linijos, kokią 

šiolei serbų kariuomenė oku- j laikinai paskyrKprancuzų ge-
pavo 157 miestus ir sodžius j nerolas d'Esperey. Ta lini-

NEPALIAUJA RIAUŠĖS IN-
DIJOJE. ' t 

Coio.^ la|x. 
19. —• Kompanijos Colorado 
Fuel and I r W 13-se - kasyklų 
streikuoja anglekasiai, Kai-
kur paseklbta karo padėtis. 

Albanijoje. Tuo būdu apie 40 
tūkstančių Albanijos gyvento

ja turėjo but respektuota, ka
ip ilgai nebus nustatytas Al-

jų privertė apleisti savo Salį. manijai tikrosios sienos 
Nes kasgi norėtų gyventi oku
pantų žiaurioje valdžioje. 

Tokių žinių čia patiekė va- kimo Albanijoje. Bet mėgina 
kar Anglijos delegatas Tautų kitokiu būdu išsisukti ir pa-
Sąjungos taryboje, kuxi prade 'teisinti serbų valdžią. 

Serbų atstovas taryboje ne
užgina serbų kariuomenės vei-

BOMBAY, Indija, lapk. 19. 
- Čia atvykus Anglijos įpėdi

niui nepaliauja indėnų riau
šės. Daugiausia riaušes kelia 
bedarbiai. Naikinami gatvė-
kariai. Keletą žmonių policija 
nukovė. 

LEISTA ADOPTUOTI 5 
VAIKUS. 

jo čia sesijas serbų nepaklus
numo reikale. 
: Anglijos konsulis iš Duraz-
zo pažymi savo raporte, kad 
serbų kariuomenė okupuoja 
vis didesnius Albanijos plo
tus. 

Savo keliu, Jugoslavijos at
stovai (serbai) čia pareiškia, 
jog Jugoslavija tais savo ka-

Jis sako, kad šiaurinėj Al
banijos daly pereitais metais 
įsteigta kažkokia mirditų res
publika. Taigi, jis ir klausė, 
kuri Albanijos valdžia yra tei-
sota, ar ta, kuri reziduoja Ti
ranoj ar gal mirditų valdaia. 
džia. 

Tečiaus tas pat atstovas, 
turbūt, nežino, kad tasai jo 

WASHINGTON,x lapkr. 19. 
— Rabinui S. Glazeris iš Kan-
sas City prezidentas Hardin-
gas leido adopluoti 5 vaikus 
žydukus. Rabinas turi 5 savo 
vaikus. 

Tie vaikai yra našlaičiai. 
Gyvena Rumunijoje. Ateivi-
jos įstatymas draudžia adop-
tuoti vaikus. Taigi būtinai bu
vo reikalingas paties preziden 
to leidimas. 

ryti visus žingsnius įvykini-
mui Klaipėdos krašto prisi
dėjimo prie JUetuvoš Republi-
kos. 

' — i 

%* 

SUDAUŽYTAS CHICAGOS 
PASTOS LĖKTUVAS. 

ŠEVIKAIS. 

VVASIIINGTON, lapkr. 19. 
— Pakelta kalbų, kad Siamo 
valstybė turi padariusi kokių 
tai slaptų sutarčių su Rusi
jos bolševikais. Čia Siamo at
stovas užgina tas kalbas. 

»* W . 4, 

PRYCERIS PABĖGO 18 KA 
LĖJIMO. 

— -

OMAHA, Neb., lapkr. 19. «* 
Chicagos*Omahos paštą vežio
jas lėktuvas sudaužytas Mis-. 
souri paupy, skindant už 
Miuvus už medžio viršūnės. 
Lakūnas Hopson išliko svei
kas. 

M E R I D l i N , Miss., lapkr. 
19. — Vienos protestonų sek
tos pryčeris Bennett nubaus
tas kalėjimu už kreivą prisie-
gą. Aną naktį jis su kitais 
dviem kaliniais pabėgo iš ka
lėjimo. 

AUGŠT. TEISMAS PER-
TRAUKIA SESIJĄ. 

WASHINGTON, lapkr. 19. 
— Paskelbtą, kad augščiau-
sias šalies teismas pertraukia 
savo sesiją lapkr. 21 iki gruo
džio 5 d. 

TĖVAŽUDIS NUBAUSTAS 
KALĖJIMU. 

GIRTYBĖ PLATINASI. 

VILKAVIŠKIS, (Eltos k.), 

APSKRITIES RŪPESČIAI. 

UTENA, (Elta). Apskrities 

žindinti juos su raštinės dar
bu. 

LIETUVOS PAJŪRY. 

Nežinau kaip yra kitur, bet taryba, matydama* valsčiuose 
Čia Vilkaviškyje girtybė, kaip daug netvarkos, nutarė paskir 
kokia apkrečiamoji liga, vis ti instruktorių, kuris lankytų 
labiau ir labiau platinasi. Bu- valsčiaus valdybas ir vietoje 
vusios arbatinės, alinės ir kai ftoorodintų trukumus. Kol tai ' 
kurios "krau tuvės ' ' virsta ''įvyks, geidžiama sušaukti vir-
viešbučiais, kurių dabar jau j šalčius, raštininkus ir bent pt 
priskaitoma apie trisdešimts, v i e n $ revizijos narį ir supa-
vietoj prieš karą buvusių 3—4 
traktierių. Šventadieniais ir 
turgų dienomis minėtos įstai
gos pibios "linksmų' ' žmonių, 
kurie ūžia, dūzgia kaip bitės 
avily, o pavakariop kaip avi> 
nai — kaktomis sienas daužo. 
Kas Šventadienis, kuomet "su
sirenka kaimiečiai, kartojasi 
kruvinos peštynės, piaustynės 
ir veik mirtinų smūgių įvyks-
sta. Apskrities ligoninėje nuo 
latos pandi begulinčių ir begy-
doinų tokių nelaimingų aukų. 

Neperseniai č i a įsikūrė 
j '"Blaivybės" draugijos sky-

« SAGINAV7, Mieli., lapk. 19. 
— Richard Champlain bylos 
metu teisme prisipažino nužu
dęs savo tėvą ir pamotę, kuo
met tiedu jį barę už drauga
vimą su viena mergina. 
' Champlain nubaustas kalė- [rius šiame momente yra labai 
jimu ligi gyvos galvos. 

Chicagoje pavogta 24 auto
mobiliai paroje lapkr. 17-18. 

NUBAUSTAS GIRTAS ŠO
FERIS 

ro žygiais neperžengė jokios paklausimas yra begalo žiop-
tarptautinės sąkalbos ir nesi
jaučia esanti kąjta. Taip tvir
tino serbų atstovas taryboje 
Matą Bockovič. 

Kaip žinoma, Serbija kalti
nama už neteisotą užpuolimą 
Albanijos. Tas užpuolimas y-
ra priešingas Tautų Sąjungos 
parėdymams. 

Serbų atstovas taip parei
škė, kuomet Anglijos delega
tas Fisher pridavė tarybai į-
rodymus, iš pačių serbų laik
raščių išimtus, jog serbų ka
riuomenė tolokai nusistūmė už 

las. Negi jis nežino, katra al
banų valdžia buvo atstovauja
ma Tautų Sąjungos suvažia-

JANESVILLE, Wis., lapk. 
19. — Dviem metais kalėjimo 
teismas nubaudė autoraobi-
liaus šoferį John Carroll. Ne
senai jis važiuodamas su ki-

vime Genevoje. Tuomet ne- tais keliais žmonėmis kaip 
buvo kalbos apie jokią miritų 
ar ten kokią valdžią. 

Pagaliau, kas serbams gal
voje, kokia Albanijos valdžia 
yra teisėta, kuomet eina klau
simas apie serbų įsibriovimą 
Albanijdh, apie gyventojų te
rorizavimą ir ypač apie tai, 
kad serbų valdžia nesiskaito 
su Tautų Sąjungos parėdy
mais. 

reikiant nesuvaldė automobi-
liaus ir del to įvyko nelaimė. 
Žuvo vienas iŠ važiavusių. 
Bylos metu pasirodė, kad Car
roll valdė automobilių būda
mas girtas. 

Gal dar ir kitų suktybių im
sis serbų atstovai. Tečiau, 
kaip čia abelnai spėjama, jie 
neišsisuks nuo bausmės. 

IŠ NUSIGINKLAVIMO 
KONFERENCIJOS. 

susirūpinęs, todėl visuotiname 
susirinkime nusprendė s iųsį 

Tyrinėjimo viršininkui P. 
Pišcikui vadovaujant, visi pir
mo Lietuvos uosto Pabaltjury 
Šventosios upės žioty staty
mui ištyrimo darbai jau baig
ti. Nuodugniai ištirta iki di
delės gilumos visas jurų pak-
raštis ir apie 10 kilometrų 
Šventosios upės, padaryta de-
tajių planų, įvairių niveliara-
vinų, vandens gilumos išmata- — 
vimų, atvaizdavimų, surinkta 
įvairios medžiagos. 

Šventosios žiotis graži, pato-

vieną karo laivą. 
Šiandie pasirodo, kad už šios 

konferencijos sušaukimą pri
guli garbė pačiam preziden
tui HarHmgui. Tečiau laivy* 

WASHING0PN, lapkr. 19. n u s u m a ž i n i m o ^o jektą pa- | 
- Japonija indavė prašymą, g a m i n o v ' a l s t y b e s s ekretorius 
kad didesniems karo laivams l J J U g n e s 

savo įgaliotinį vietos Savy- %[ u o s t u i v i e t a ' UP« giH> v a n 

valdybos Tarybų sodžiuosna, 
informuoti apie susidėjusį bai 
sių girtybės pavojų ir referuo
ti įteiktas "Blaivybės" sky
riaus rezoliucijas. 

butų paliktas didesnis tona
žas. Amerikos projektų didelių 
laivų tonažas turi but paliktas 
nedMesnis, kaip 60 nuošimčių. 
Japonija norėta turėti tokį to 
nažą, kokis projektuojamas tu 
rėti ^ . Valstijmos ir Anglijai. 

Taipgi, Japonijai labai 
norisi savo. laivyną padaryti 
lygiu anų valstybių laivynam, 

Anglijos delegacija atsiėmė 
pirmiau savo paduotą pataisy
mą, idant dešimties metų ka
ro laivynų "šventė je" kiek
vienai valstybei butų leista 
kas metai pasigaminti nors po 

KIENO ČIA TERORAS? 

duo stovįs, jurų pakraštis veik 
neįšala. 

Pakrašty, kur senovėj buvo 
uostas ir Elijos miestas, išsi
vystys mūsų žvejyba; jis bus 
prekvbos ir pramonės žydi-
nys, tikras langas Europon. 

Panevėžio karo komendan
tas gavo iš Kauno šio turinio 

Yra nurodymų, kad Japoni- j laišką. "Lietuvos ir Gudijos 
ja ar tik nepriims pilnai visų komunistų partijos centro ko-
Kinijos propozicijų. Galimas \ mite tas nuteisė Tamstą nužu-
daiktas, japonai duos keletą [ dyt i ." \ 

O R A S . — Šiandie lie
tus; pramątomas ir sniegas; 

į šalčiau. 

pataisymų. 
Suv. Valstijų admirolas Fi-

ske pagiria Anglijos reikala-

Panevėžyje yra šie bankai: 
Lietuvos Prekybos ir Pra

monės, Lietuvos Kredito ban-
vimą, kad nardančių laivių di-, kas; Lietuvos ūkio bankas, žy 
durnas butų apribuotas. Fis- dų Liaudies bankas, Savita* 
ke taip toli nužengia, kad jis phiės Paskolos Draugija, Svir' 
pats stovi už visišką visokių skio pinigų keitimo kontora ir 
nardančių laivių panaikinimą. Eldouro pinigų keitimo kon-

Jei Amerikos projektas bus tora 
priimtas, tuomet Suv. Valsti
jose bus uždarytos visos karo 
laivų dirbtuvės. 

PINIGU KURSAS. 

SKAITYKITE IR PLATO 
KITĘ "DRAUGĄ" 

Svetimų šalių pinigų vertė, 
mainant nemažiau 25,000 do
lerių lapkr. 18 buvo tokia pa
gal Merėhants Loan & Trust 
Company: 
Anglijos sterl. svarui 
Prancijos šimtui frank. 
Italijos šimtui Mrų 
Vokiečių šimtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų 
Lenkų šimtui markių 

3.75 
7.33 
3.97 
.37 
.37 
.04 

' 

\ 
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P r e n u m e r a t a mokasl iakalno. Lai-
ka$ skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne> nuo Naujų Metų. Norint permai-
oyli adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia alų-
•U išperkant krasoje a r exprese " i io -
aejjr Order" a rba įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 
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Vilniuje lietuviškas įstaigas ir 
spaustuves. Viską naikina, kas 
tik yra lietuviška. Kalėjimuo
se laiko žymiausius Vilniaus 

f ^ t u v i u s . 
Visa Lietuva kelia smarkius 

protestus prieš tas negirdėtas 
lenkų-gunų žiaurybes mūsų 
sostinėje. ^ 

Amerikos lietuvių prieder
mė visose savo kolonijose 
šaukti susirinkimus ir kelti 
protesto rezoliucijas siųsti A-
merikos vyriausybei ir kon
greso atstovams, Washingtono 
konferencijos delegatams. 

Turime pakelti protesto bal
są prieš žiauriuosius lenkus nei 

. griausmą. Tegu pasaulis žino, 
•Vokietijos laikraščiai deda , ,. . . . . , . 

d . kas yra tie lenkai, kaip jie 
piktas pastabas dėlei Suv. , . . . . . , 
T * . . persekioja ir kankina savo ta-
Valstijų propozicijos n u s i g i n - 1 r i a m u o s . u s ^ . ^ , i e t u v i u s j . 
klavimo konferencijoje. 

EIKIME PAGELBON VILNIUI - MŪSŲ SOSTINEI. 
, — , 

NEPAPRASTAS CHICAGOS FEDERACIJOS APSKRIČIO 
PROJEKTŲ KOMISIJOS SUS-MAS. 
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TAUTU MAŽUMOS 
LENKUOSE. 

DAR DEL ŠUITO AIMA
NAVIMU. 

IPesimizmo mūsų laikuose 
Lapkričio 17 dieną, pasiųsti mūsų Atstovybei Wa-! n e t ruksta . Užtenka jo ir pas 

Visų kolonijų atstovai susi- s * 1 ^ ™ - Atstovybė gavusi | L . Vyčių centro valdybos narį 
iš vyą kolonijų protesto jr g l a i t a N e s jį s s a v o straipsny-
reikalavimų pareiškimus, su- ^ « L # Vyčių Organizacijos 
darytų memorialą anglų kai- Apžvalga Chicagoje" kuris Ul
ba ir pasiųstų Amerikos pre- p o « D r a U g o " No. 266, vientik 
zidentuKHardingui, kongreso Į p e s i m i z m u r e m damos rašo.' 

Nemanau aš tą jo raštą vį-

mercijai. 

ZVieni spėja, kad amerikiečių 
programa sužadins dar stip
resnę jurų ir oro laivyno kon
kurenciją, gi tikras unsigin-
klavimas nepramatomas. Lenkijoje yra daug įvairių > 

tautų mažumų. Pirmąją vie-
"Kiti išvadžioja, kad Rusija, tą užima žydai. Paskui seka 

Vokietija, Japonija ir Siberija gudai, rusai, vokiečiai, ukrai- j 
aukojamos Suv. Valstijų ir nai ir rusinai. Versailleso tai-
Angljgps imperialistinei ko-jkos sutartis, kuri padėjo Len

kijos valstybei pagrindus, 
toms tautų mažumoms užtik
rina vystymosi teises. Užtik
rina joms autonominį gyveni
mą ypač švietimosi srįtyje. 

Tikrose Lenkijos ribose iš 
tų visų tautinių mažumų skai
tomi tik žydai ir vokiečiai. 
Bet kad Varšavos militaristai 
okupuoja svetimų šalių plo
tus ir juos mėgina dar savin
tis, tautinių mažumų skaičius 
dauginasi. 

Jeigu Amerikos sumanymas 
bus priimtas Washingtono 
konferencijoje, kiek pinigų 
sutaupins valstijos, kuriuos 
ligšiol rijo laivyno slibinas! 

Anglijos valdžia prielankiai 
sutiko amerikiečių projektą 
mažinantį nusiginklavimą. Tai 
nereiškia kad jis be pataisų 
butų priimtas. M. Balfour an
glų delegacijos šefas konferen
cijoje, jau kalba apie Hughe? 
projekto pataisas. 

KELKIME BALSĄ, 

rinko lygiai 8 vai. vakare. Vi
si susidomėję, ko tai nepa|K 
rasto laukia. Sus-mas pra
sideda. Išrinkus į sus-mo ve
dėjus p. A. Bacevičių ir į sek
retorius p. J . Šliogerį, refe
ruojama gyviausi dienos klau
simai, kurie kiekvieno lietu
vio širdį jautriai užgauna. 
Kalbama apie paskutinius 
Vilniuje įvykius, kur lenkai 
žiauriausiu būdu elgiasi su 
mūsų broliais-lietuviais. Apie 
tai nekartą, laikraščiai pla
čiai rašė. 

Beto, paliesta mūsų politi
niai santykiai su Lenkija de : 

lei Vilniaus srities, Hymanso 
projekto, mūsų Vyriausybės 
nusistatymo. Visi kalbėtojai 
skaudžiai nusiskundžia dėlei 
daromos mums skriaudos ir 
duodami įvairių pasiūlymų, 
galutinai nustatoma konkreti 
veikimo programa. 

1. Atsikreipti į Feder. Cen
tro Valdybą, kad jinai kuo-
greičiausiai padarytų per 
spaudą pranešimus į Feder. 
skyrius bei katalikų organiza
cijas, paragintų surengti sa
vo kolonijose masmitingus su 
prakalbomis apie paskutinių 
dienų įvykius Vilniuje, beto 
pareikštų savo griežčiausią 
pasirižįmą ginti Lietuvos val
stybės nepriklausomybę ir sa
vo sostinę Vilnių. Išneštos 
rezoliucijos po kuriomis butų 
visų kolonijoje esančių orga 

Atstovams, bei Washingtono 
nusiginklavimo konferencijos 
delegatams. są kritikuoti, nes jau buvo kai 

2. Kalbant apie Chicagoje I k u r i e d a l y k a i ^ a m a t s a k y t l l 

Suprantama, ateis laikas, jĮnįzaeijų valdybos parašais, 
kuomet lenkai bus priversti • į • 
apleisti tuos svetimus plotus, judino nei vapsų kamuolį. 
Tuomet tautinės mažumos bus ' Prieš Hassbachą , pasipylė 
normalės. I r pačiai Varšavos biaurųs epitetai, kokie tik 

daromas pastangas, išrinktoji 
iš penkių narių komisija, krei
piasi į centralines lietuvių or
ganizacijas L. Chic. Tarybą, 
Socialistų Centro Valdybą, 
kad trijų centralinių organiza
cijų atstovai pasitarę, sušauk
tų Chicagos lietuvių visuome
nę be skirtumo srovių ir par
tijų, galėtų tarti galingą pro
testo ir reikalavimo balsą, už 
šventas ir neužginčijamas Lie
tuvos teises Vilniuje. 

Smulkią demonstracijos ar 
masmitingo programą išdirb
ti paliekama visų centralinių 
org. atstovam®. Tuotarpu Fe-i 

der. Projektų Komisijos na
riai duoda savo išrinktiems 
atstovams nurodymų bei pa
tarimų. 

Iš Chic. Feder. Apskričio 
tuo reikalu į komisiją širink-
ta penki asmenys: P . Žaldo-
kas, kun. I. Albavičius, J . 
Brendza, Bern. Nenartonis ir 
kun. I. Česaitis. 

Komisija privalo, griebtis 
darbo neatidėliodama. 

Projektų Komisijos sus-mo 
A, Bacevičius, pirm., 

J. Šliogeris, rast. 

valdžiai bus sveikiau. 
Lenkai visai buvo pamiršę, 

Lietuvos laikraščiai paduoda j kad jie savo valstybėje turi 
žinių apie lenkų okupantų žiau tautines mažumas ir jų teises 
rybes Vilniuje. Kiekvieną mū
sų perima šiurpas girdint, a 

privalo gerbti. Dėlto jie nepai
sė žydų, vokiečių ir kitų tau-

pie lenkų-budelių darbą. J ie j tų. J ie manė, kad kas yra 
uždarė lietuvių mokslo įstai
gas. Muša ir kruvina lietuvius 
moksleivius vaikus. Tuos vai
kus gatvėse tiesiog užpiudo 
savo moksleiviais vaikais. 

Lenkuose, tas turi but len-Įtytis. Nes ateis laikas, kuo 
kiška. 

Taigi andai į juos nei žai
bas trenkė, kuomet Varšavos 
seime vokietys atstovas Hass-

lenkų paprastai vartojami. 
Yra ko lenkams trukšmauti. 

Atstovas Hassbach pažymėjo, 
kad jei lenkai mažumų neger
bia, tai ateis laikas, kuomet 
Varšavos ponijai prisieis rim
tai su tomis mažumomis skai-

Lenkai terorizuoja lietuvii) j bach pareiškė: Lenkai privalo 
vaikų prieglaudą. Į išvytus is 
buto gatvėn vaikus tyčiomis 

atsiminti tautines mažumas ir 
j privalo tų mažumų teises 

paleidžia ir pabaido arklius. I gerbti. 
Lenkai uždarinėja visokias { Tas pareiškimas lenkus iš-

met pačiame Varšavos seime 
tos mažumos pakels obstrukci
ją, i 

Atstovas Hassbach yra Lo-
dzio atstovas. Bet lenkai tvir
tina, kad jis gaunąs instruk
cijas iš Berlyno. 

Tai pikčiurnų plepalai. Nes 

vo žodžiams. 
Tečiau ir pats Hassbach ne

teisybę pasakė, kuomet jis 
Lenkuose atrado ir lietuvių 
mažumą. Nes Lenkuose nėra 
tokios tautinės mažumos. 

Gal jis remiasi lenkų oku
puotais Lietuvos plotais. Te
čiau toji okupuotė negalės il
gai tęstis ir iš tų plotų lie
tuviai atstovai neis Varšavos 
seiman, nors to lenkai gal ir 
labai norėtų. 

Aišku tad, kad lenkai kuo-'J 

jo užmetimus. Tik noriu žval-'į 
gui Šlaitui atsakyti į san
tykius L. Vyčių su dvasiškija, 
kad nepasiliktų visuomenėje 
klaidinga nuomonė. 

Šlaitas sako savo apžvalgo
je, kad L. Vyčių santykiai su 
dvasiškija yra "apgailėt ini ." 
Gal dėlto yra apgailėtinai,kad, 
išskiriant kelių Chicagos ku
nigų, kįjj. visi paskolino bei* 
paaukojo L. Vyčių organizaci
jai nuosavios spaustuvės įren
gimui? 0 gal dėlto, kad jie y-
ra rėmėjais L. Vyčių Chicagos 
apsk. cboro? Jeigu p. Šlaitas 
to nežino, tegt l nusiima savo 
pesimistiškus akinius ir per-' 
žiuri atskaitas, o paskui ai-
manuoja. \ 

J i s taipgi skundžiasi kad 
"klebonai stato neprieinamas 
sąlygas del svetainių." Kiek 
žinau tik vienas klebonas vi
soj Chicagoje gal neprielankus 
vyčiams, o žvajgas visus klebo
nus vadina nepielankiais. Gal 
del to-, kad jie leidžia vyčiams 
kas savaitę svetainėse laikyti 
susirinkimus bei iki vėlyvos 
nakties jose žaisti? Taipgi 
reikia atsiminti, kad šviesa ir 
pašlavimas parapijai kainuoja,, 
o vyčiai, kiek žinau, regula-
rio mokesčio už svetaines ne
moka, kaip, kad kitos draugi-

| pįjai už šviesą. Butų pažemi
nimas vyčiams jeigu jie ne
galėtų atsilyginti už svetainės 
naudojimą. 

Nemažiau žvalgas Šlaitas 
verkšlena, kad "viešai baž-
nyčįose per VISOKIAS misi
jas apšaukia mus neištiki
mais, nepildančiais^savo šven
to obalsio." Iškurgi taip daug) 
p. Šlaitas suskaito tu pabari
mų? Tiesa, savo laiku Tėvas 
Alponsas perspėjo tūlą kuo
pą, kad nedalyvauja kartu su 
kitomis draugijomis prie sa
kramentų. Bet tas ir buvo rei
kalinga. Kogi begalima tikėtis 
iš katalikiško jaunimo jeigu 
jis jau nebenori suprasti misi-1 
jų svarbos, arba dažno lanky
mosi prie sakramentų? Matyt, 
kad ir pats žvalgas mažai ver
tina misijas. 

Galop gerokai perdeda Šlai
tas sakydamas, kad "dvasios 
vadų nebesilankymai į susirin
kimus parodo, kad jie nebenori 
bendrai veikti su mumis. "Čia 
tai jau gerai pameluota. Kiek 
man teko dalyvauti vyčių mė
nesiniuose susirinkimuose, vi
suomet teko matyti dvasišką 
vadovą. Jeigu ne klebonas bu
vo, tai vienas iš asistentų, Ne
gu bent jie buvo užsiėmę sa
vo tiesoginiais parapijos rei
kalais, nes jie yra svarbesni už 
vyčių susirinkimus. Tą manau 
ir pats Šlaitas gali suprasti, 
jeigu supratimo kiek turi. 
Kaslink savaitinių susirinki
mų gal ir tiesa, kad dvasiškiai 
į juos mažai tesilanko. Bet ką 
jie veiks į juos atsilankę? Nes 
tie susirinkimai dažniausiai 
esti jaunimui pažaistį, pasi
linksminti. Gal p. Šlaitas no
ri, kad ir kunigas su jo žiužę 
pagrotų? Arba su jaunuoliais 
po svetainę lakstytų? Ypač, 
kur yra klebonas jau apisenęs. 
Ne. Negali vyčiai to reikalau
ti. Kiek žinau jau ir taip dva-

nesąmonių viešai neskelbti. 
Nes tokie įtarimai ištikro gali 
pabloginti vyčių su dvasiškija 
santykius. Tadgi daugiaus rim 
tumo, o ne užgauliojimų. Tada 
tik mes vyžiai galėsime vadin
ti save karžygiais. 

Vytis. 

SOCIALISTAI NUPIRKO 
UETUVĄ! 

jos. Tiesa, jįe parengia vieną 
vakarėliai atneša pelno, kad s i š k i J a perdaug vyčiams prie-
padengus visų metų išlai- l a m U N e t k i t o s draugijos pra
das svetainės paslavimui deda jau nerimauti ir šnairuo-
antrą į metus vakarėlį parapi- t į i kleboną. Girdi, kad į vy-
jos naudai, bet nevisuomet tie « * susirinkimus tai lankosi, 

bet į mūsų ir kviečiamas neat-ir šviesai. Tadgi nėra ko ste
bėtis, kad kai-knrie * klebonai 
reikalauna nuo vyčių atlygini
mo už parapijos svetainės var
tojimą. Atsimink, jonas žval-

met nors turės daug nesma- ąe, kad vyčiai negali reika-
gumų su tautinėmis mažumo- j lauti jbkų privilegijų bei pir-
n u s - I menybių už kitas parapijoje 

esančias kuopas ir draugijas. 
Net ir labdarybės kuopos reng-Neleisk veltui laiko; visuo-

patys lenkai netiki tiems sa-1 met ką nors dirbk. B. Franklin į damos vakarus apmoka para-

eina. Klebonui visos draugijos 
parapijoje esančios turi rūpė
ti. J i s negali vieną remti, o ki
tas apleisti. Jis yra tėvas visų. 

Manau, kad Šlaitas pers-

Feljetonėlis. 

Socialistai darbininkus be
gindami neveltui dolerius rin
ko... J ie žįnojo, kad jiems rei
kės didelį biznį padaryti... 

"Kele iv is" atbulas keliavo, 
"Naujienos" visai ne naujas 
dainas raliavo, ir abu despe
ratiškai sušuko; — Lietuvoje 
socialistams nei keliauti, nei 
raliuoti nevyksta! Jokio socia

l ist inio gešefto nėra. Mat Lie
tuvos žntonės patys išmoko ir 
keliauti ir raliuoti... 

"Kele iv is" su Geguže "slap
tais reikalais" visą Lietuvą 
apkeliavo, pas Žulikovskį pa
sisvečiavo, ką tai apžiūrinėjo^ 
ką tai derėjo,., 

* * Vilnis' ' revoliucinei ban
guodama srutų klony, kokiai 
tai puotai puodus skalavo, stal
tieses prosavo... 

MLaisvė" Gegužei saldžias 
dainas dainavo apie Želigows 
kijos laisvės, darbininkų sėk
mingus krutėjimus, ką tai pir
šo, ką tai pranašavo... 

" Naujienų'' neklaidinga* 
socializmo barzdyla, neveikian
čia smegenine, tarsi puodyne, 
galvojo visai naują biznį... 

Tik šėrų truko... J au buvo 
bepradedąs šėrus medžioti, bet 
tasai nelabasis Jamontas visa 
gerąjį reikalą pagadino... 

Tai niekis, tik vienas mažas 
spjautuks!... — tarė barzdyla. 

* * Naujienos'' švilptelėjo, 
" L a i s v ė " sukukavo, "Vi ln i s" 
subangavo, "Keleivis" parke-
liavo. Nors visi į visus žvaira* 
vo, bet nesusipyko, sociaiisai-
nis kermošius įvykol.. 

Kaip derėjo, kiek kainavo 
nepranašavo... Tik "La i svė" 
extra sudainavo, neklaidingas 
barzdyla per "Nauj ienas" su* 
raliavo — biznis įvyko! V a t 
džia pardavė — socialistų tru-

kaitęs aųkščiaus paminėtus g t ^ į įe tuvą pirko!... Val ioU 

sss 

SESERS IR BROLIO LAIŠKAI. 
Brangusai Broleli, 

Nesenai, sakytumei, vakar apleidai Wa-
shingtono šalį, o kaip aš tavęs pasiilgau! 
Man nejauku ir liūdna prisiminus kad 
mudu skiria gilus vandenynas, svetimos 
žemės. Tiesa, ramindama save aš dažnai 
žiūrinėju į fotografiją mudviem nusiėmus 
prieš tavo išvažiavimą tėvynėn. Kaip ji 
man brangi! 

Atsimeni, į tavo išleistuves sugužėjo 
nemažas tavo draugų ir draugių Vyčių 
būrelis. Ką ir kalbėti. Ašarų visiems ne
truko. Ir gerasai Jonelis prispyrė mudu 
nusifotografuoti. Šiuo kart ją tau siunčiu. 
Ar ne graži? 

Prisimink savus namelius, gražiai is-
taitytą sodnelį. Berods neužsimiršai savo 
obelies, kurią tėvelis sodindamas sakė: 
Juozuk, va tavo dalis. Augink ją, dabok 
kad nenudžiūtų, o skanių vaisių susilauk
si. 

Išaugo, sulapojo tavoji obelėle, baltais 
žiedais p r a ^ d o . I r va mudu prie tos obe
lies. Aš prie tavo šalelės rymau, vaikys-
tės dienas svajdju. Deja, tik svajoju, nes 

šiandien vien kartus atsiminimas mano Į Žinoma, Nemunėlis, Šešupė, Vilija, beto 
... — 

paaiškinimus, susipras, kad 
bereikalingai dvasiškija įtarė. 
Ypač būdamas L. Vyčių cen
tro valdyboje, turėtų tokių] 

" ra 

Ponuliai, kiek sumokėjote} 
tiek ir dividendo gausite... • 

J. Skardas, r 

blakstienas ašaros vilgo. Na, tiek to. Ne
siskųsiu daugiaus, prikįši dar man: nebūk 
maža mergaitė. 

Tečiaus aš begalo nerimstu, laukdama 
tavojo laiškelio iš Lietuvos. Nors jau 
trys mėnesiai kaip tavęs čia nėra, o ligi 
šiol man nieko neparašei. Kur tavo pa
sižadėjimai? Ar atmeni kaip juos iškil
mingai stoty kartojai? Buk vyras, jeigu 
nenori kad ir aš tau nepasakyčiau: nebūk 
mažas Vytautė!is. 

Skubiai parašyk kaip sekėsi kelionė, 
kaip įsigyvenai tėvynėje. Kaip aš jos 
pasiilgau, nors jos niekad nesu mačiusi! 
Bet juk tiek apie ją skaičiau, nuo kitų 
girdėjau! Nežinau ir nesuprantu gerai 
delko, nors aš lietuvaitė, taip ji mane sa
vęsp masina, traukia, tarsi mylima moti
nėlė savo glėbin vadina. Bodos, paukščio 
sparneliais nuskrisčiau 4 savo^ tėvynės 
gūžtelę ir bečiulbėdama jos liūdnas dai
neles aplankyčiau tamsias gireles, jos 
žalįas pievas, plačias kviečių dirveles. 
Bučiau ir užsimiršusi, nors kasdien niū
niuoju: 

Tykiai, tykiai, Nemunėlis plaukia, 
0 dar tykiau..-

tėvynės miestai, miesteliai, kaimai ir so
džiai negali būti užmiršti. Beabejo, patsai 
savo akimis viską' regėjai, apie ką aš 
vien girdėjau ar svajojau. Nelaukdamas 
tad rašyk apie viską. 

Pavydžiu tau paragautos laimės, gi a?. . 
Ar teks man parkeliauti Lietuvon ir jos 
labui dirbti? Pabaigusi mokslus, t ikiuos 
ir aš padirbėti savo tėvelių žemėje. Juk 
ten, regis, darbininkų trūksta?.... Kar
tais ateina drąsi mintis. Nutraukti da
bartinį mokslą ir tų dviejų metų nelau
kus, brūkšt ir parvažiuoti 'tėvynėn. No
riu, labai noriu važiuoti dabar. Tavęs la
bai pasiilgau, bet ir tėvynę noriu išvysti. 

Pažįsta tave. Tu nemėgfeti karščiuotis 
ir* bandysi mane sudrausti, o gal ir iš
barti už jaunos širdies liepsnojančią 
meilę... Taip, sakysi kad aš jau aptingau, 
nustojau drąsos ir neužbaigusi mokslo 
sau ir tėvynei skriaudos padaryčiau... 

Tie ir panašus tavo draudimai nurami
na mano besiblaškančią sielą tėvynę pri
siminus. Atsimenu taipogi motinėlės tro
škimą kad mokslus čia baigčiau. Gerai, 
paklausysiu, nors ir nelengva. 

Parašyk man kaip dabar žmonės gy-

'" "J*L 
vena. Po Ameriką besilanką svečiai grį
žę iš Lietuvos ne vienaip nupasakoja. Vie^ 
nr sako, kad buvusios šventos Lįetuyos 
negali pažinti. Pagedimas išbujojo visoje 
savo platybėje. Gi kiti prisispyrę giria, 
nes girdį savos mokykjos, savi valdinin
kai, valdžia, visokios laisvės kultūrina ir j 
šviečia Lietuvos liaudį. 

Pas mųs, žinai, visame kame biznis įsi
kūręs savo viešpatiją, pinigais ir auksu 
pavergė kiekvieną kilnesnę mintį, supan
čiojo idėjinį gyvenimą. Žmonės galvo
trūkčiais skubinasi biznio viliojami, sa
kytumei užsuktos mašinos dūzga — birbia. 
Dažnai susimąstau klausdama savęs: ar 
jie turi bent kiek sielos ir širdies, taip 
jiems svetimi ir tolimi pastovus amžiny
bės dėsniai, gilesni dvasinio gyvenimo 
reikalai. ; 

Lietuvoje, kaip pasakoja iš ten atvykę, 
mažiaus yra tedknikiiiės kultūros, išoriniai 
mažiaus aptaškyti, taip sakant žmonės I 
gyvena pirmykščiu, gamtos gyvenimu, bet 
užtai minties, jausmo žymiai daugiaus y-
ra, draugiški santykiai gilesni, mažiaus 
išrokavimu ir bizniu pagrįsti. Ar tikrai 
esi pastebėjęs tolaus reiškinius sietuvoje? 

Aš nepaisydama visų čion esančių pa-

^ " l f i' [i n i i 

?iau laivan, k; togybių, tuojaus sėsčiau laivan, kad iš-' 
si vadavus iš materializmo atmosferos in 
persikėlus į naujai sukurtą idealizmo pa-^ 
grįndais laisvą ir nepriklausomą tėvynėj 
Čia tvankų, 

Jau atostogos pasibaigė. Ateinančia 
savaitę išvažiuoju Chicagon baigti pradė^ 
tąjį mokslą. Atsimeni mudviejų kelionį 
Chicagon ir viešnagę? Buvai sužavėtas lieį 
tuvių chicagiečių svetingumu ir prieianl 
kurnu. Tikiuos, bus tau malonu gauti nuo: 
manęs daugiaus naujienų iš tavo idea*: 
lizuojamo išeivių miesto — Chicagos. r 

Aš savo pasižadėjimus" atliksiu, bet šiuo} 
kart nekantriai laukiu takojo laiškučio^ 
Buk taip geras. Ilgai nelaukęs, paguosk*, 
mane — savo "marga gromatėle", meit; 
liais žodeliais. ; į 

Belaukdama atsakymo, linkiu geriau^ 
šios kloties, tavo darbams. -

Tave mylinti sesuo ^ 
gairiutė. Z 

Red. pastaba. Ryt skaitysime nemažiau* 
įdomų laišką iš Lietuvos brolio Vytautę 
savo sesutei. Z 
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Šeštadienis, 

v 
J. M. Al 
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Męs ture, 
kuri vis da 

Ši diena 
Ši diena ji 
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į Lietuva 
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Vilniaus mokslo jaunuomenės malda. 

O *'Aušros Vartų" Jėzaus Gimdytoja! 
Štai širdys mūsų skaudžiai ašaroja! 
Kūnas ir siela mijs visa žaizdose, 
I r liūdnos dienos skęsta ašarose!... 

B 

Caras mus ilgai ir skaudžiai kankino, 
Mušė Kražiuose, kalinin talpino.... 
Tavo pagalbos šaukėm, o Marija!... 
Žlugo slėgėjas, jau mus neberyja. 

Kiti slėgėjai aršesni dar'liko... 
Žemelė mūsų jiems labai patiko!.. 
Tėvus jie sunkiai baudžiava kankino, 
Senelius mušė ištautint ketino!.. 

Protėvių kalbai vietos jau nebuvo: 
Beveik mokykloj ir bažnyčioj žuvo; 
Ponas, endekas, mynė ją ir peikė!.. 
Artojas mūsų kalbą tik užlaikė. 

Vilniuj endėkai dirba, ką tik nori: 
. Sostinėj mūsų jų darbai nedori!... 

Užgrobę Vilnių ir Tėvynės dalį, 
Kankina žmones, kiek tiktai jie gali! 

Gimnaziją mūsų "Vytauto Didžiojo" 
Paveržus biauriai, mus skaudžiai kapojo; 
Hymną mums giedant, mušt smarkiai pradėjo, 
Skautai, žandarai kraują mųs praliejo!.. x 

Prūsas, kryžiokas, mus iš čia nevarė 
I r bolševikas blėdies tiek nedarė, 
Bet gi aršiausi endekai nedori 
Užgesint šviesą kuogreičiausiai nori: 

Mokslo, kultūros įstaigas naikina, 
Prieglaudas, banką lietuviams rakina, 
Kaimo mokyklų daugel jie uždarė, 
Kalbą mųs seną iš maldų pavarė! 

Mokslo vedėjai daug tur iškentėti, 
Liepia redakcijoms pabaudas mokėti; 
Visur Tėvynėj propagandą varo, 
Mūsų veikėjus kalinin uždaro L 

O "Aušros V a r t ų " Motina Švenčiausia! 
Išgirsk mųs šauksmo maldą šią karščiausią: 
Duok jėgų tautai smūgį išlaikyti, 
Leisk mums Tėvynę liuosą bematyti! 

Ksav. Vanagėlis. 
9—X—1921 m. 
Ši malda pritaikinta prie Moniuškos melodijos. 

MOKYKLA IR DORA. 
Suvienytose Valstijose Ame

rikoje yra taip vadinamų 
" viešųjų mokyklų/' (public 
schools) ir parapijinių. Viešo^ 
se mokyklose nevalia tikėji-' 
mos užgaulioti ir ištiesų tas įs
tatas yra pildomas. Bet tose 
pat mokyklose uždrausta taip
gi tikėjimo pamokos.^' * 

Suvienytose Valstijose yra 
t a ipg i ypatingos rųšies teis
mų, skirtij vieniems nepilna
mečiams prasikaltėliams (Ju-
venile Courts) tie teismai,tiesą 
sakant, yra jaunuomenės doros 
stiprinimo, arba veikiaus nedo
ros mažinimo įstaigos. Ameri
kiečiams rodėsi, kad tie teis-

Męs turėjome praeit], kurį dingo; bet męs turime ateitį, 
kuri vis dar mūsų. 

Ši diena yra mokinė vakarykščios. 
Ši diena yra verta dviejų busiančių dienų. E. Young. 

_ . - = g — 

mai doros* žvilgsniu atsvers 
nuostoif, susidarantį visuo
menėje, kuomet mokyklose nė
ra tikybos. 

J au senai pastebėta, kad A-
merikos jaunuomenės dorą ei
na mažyn. Pastebėta taip-gi 
kad mokyklos krypsnys yra 
nebe įtakos į tą dalyką. 

Beveik lygiai , toli nuo At-
lantiko ir Ramiojo vandeny-
mo Suvienytų Valstijų vidu
ryje yra žymus miestas Den-
ver. Jame gyvena pasižymė
jęs ir savo piliečių tarpe di
delės pagarbos įgijęs jaunuo
lių teisėjas Ben. Lindsey. J is 
nėra katalikas. Pa t s save jis 
priskaito v prie laisvamanių 
(freethinkers). Iš jo vardo 
Ben, galima spėti, kad jis y-
ra žydų tautos žmogus. 

Neperseniai jis pagarsino 
knygą, į kurią surašė, ką pas
tebėjo per ilgus metus bebū
damas jaunuolių teisėjų. J is 
tvirtina, Kad Denverro mies
to 10 nuošimtis abejos lyties 
vaikų yra sugedę lyties žvilg
sniu. 

Lindsey taip-gi pastebėjo, 
kad lyties doros sugedimas 
vaikuose, taip smarkiai ken
kiantis jų sveikatai, yra daug 
mažesnis parapijinių mokyklų 
auklėtiniuose, o didesnis vie

šose mokyklose. Iš to Lindsey 
išveda, kad religija ir auklė
jimas yra pačios stambiausios 
priemonės sulaikyti vaikams 
doroje, tvarkoje ir sveikatoje, 
bei apsaugoti jaunuomenės at
eitį nuo skaudžių nelaimių. 

Šituos dalykus turėtų rim
tai apsvarstyti tie lietuviai, 
kurie varo agitaciją už tikėji
mo išmetimą iš mokyklos. 

GIMNAZIJŲ IR.PR'OGIMNA-
ZIJŲ STATISTIKA 

LIETUVOJ 

KALĖDOS 
Nešk 

miiiiiiiiuiir 

JAU 
iif iinif tniiii ARTINASI 

1920 — 21 mokslo metų pra
džioje Švietimo Ministerijos 
žinioje buvo 46 mokyklos gim
nazijos ir progimnazijos tipo. 
Šių metų pradžioje tos rųšies 
mokyklų padaugėjo ligi 51. 
Mokinių skaičius jose iš 10,-
600 pašoko ligi per 13,000. 

Daugiausia mokinių turi 
mūsų didesniųjų centrų gimna
zijos: Mariampolės Rygiškių 
Jono — 727. Šiaulių — 679, 
Panevėžio — 589, Kauno I 
- * 508, Kauno žydų — 695, 
Kauno lenkų 509. Žada virsti 
didelėmis gimnazijomis dar 
neturinčios visų klasių: Bir
žų su 407 ir Rokiškio su 360 
mok. Tik Žemaieių centras at
silieka: Telšių gimnazija turi 
dar tik 282 mok., keliais dau
giau, nekaip išėjusiais mokslo 
metais. Netarpsta ir jų pro
gimnazijos Rietave, Kretingoj, 
Švėkšnoj, turinčios niekiek per 
100 mokinių. Jos mokinių 
skaičium stovi vienoj eilėj su 
mažai mokinių turinčiomis 
Žagarės (102), Ramygalos 
(115), Zarasų (116) progimna
zijomis, nelyginant su nesenai 
įsikūrusiomis. 

Pamažėjo mokinių nuo pra
ėjusių mokslo, metų' Linku
vos progimnazijoje iš 262 iki 
220, MariampoJLės realinėje 
mokykloje iš 292 iki 217, Za
rasų progimn. iš 121. iki 116, 
Plungės prog. iš 194 iki 172, 
Mariampolės žydų gimnazijoje 
iš 376 iki 349. Pr. Mš. 

AUKSINAI DABAR LABAI 
ATPIG'O"! 

DABAR PATOGIAUSIAS LAIKAS siųsti pinigus Lietuvon, pakol kur
sas žemas. Neužmirškite giminių su Kalėdų dovanomis. Pinigai jiems kuo-
geriausia dovana. Nelaukite ilgiaus siųskite šiandiena. 

LIETUVIŲ* PREKYBOS BENDROVE parduoda laivakortes ant visų li
nijų. Laivakortes iš New Yorko arba Canados iki Piliavai-Karaliaučiui tik 
$135.00. Visa kelionė Lietuvon 'galima atlikti vien vandenių' nekliudant Vo
kietijos nei Lenkijos. y \ 

Dabar Eina Didelis Išpardavimas Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrų dėl 
pastatymo Lietuvoje įvairių dirbtuvių. Šerai kol kas dar parsiduoda po 
$7.00 vienas. Todėl jeigu nori gauti gerą pelną už savo pinigus, pirk ko grei
čiausiai. 

Visais reikalais kreipkitės šiuom adresu: 

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

Taip-gf pranešame kad pinigų'siun time ir kituose reikaluose kam pato
giau malonėkite kreiptis į sekančias mūsų skyrius: 

Town of Lake, Chicago Waukegan, UI. RoSeland, IU. 
M. J. Damijonaitis, A. J. Sutkus, J. Ramanauskas, 
4559 S. Hermitage Ave. 1317 S. Victory St. 10808 Michigan Ave., 
Tel. Boulevard 7678 . Tel. Pullman 974 

v-> 

Dr. O. VAITUSH, 0 . D. 
LIETUTIS AKIC SPBCIAIJ8TAS 

Palengvins visų aklų 
tempimą kas yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptamimo, ner-
votuma. skaudančiu* 

•r užsidegusius karščiu aklų kreivos akys, 
katerakto, nemlegio; netikras akis lndedam, 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akintai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbėta. Ser
gėkite savo regėjimo ir valkus efnančtuf 
mokyklon. Valandos: nuo \t iki % vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 Iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefena* D-sver 9664. 

MOTERIMS ir VYRAMS 

Op. J. SHANKS 
Ofisai 

16MW. Madisou 
8t. Kmp. Paulina 
Vai. 10 lkl 13 p. 

1 lkl 8 vak. 
Res. ofisas 3041 Fullertou 

YDYTCJAS Ir CHIRURGAS 
Gydo moterisj tr 

vym visokias li
ras save ofi

suose ar 11-
gonbu£iu*H 

Ave, Kamp. Albany Ava. 
Vai. S lkl 8:30 ryte 

• :S0 lkl 9:30 vak. 
Chicago, IU. 

Savo Giminėms Lietuvoje 

Siuskite Jiems Pinigų Dabar 
į Lietuvą per šį didelį Valstijinį Banką, jie Iras pristatomi trumpu laiku 

Del Informacijų 

Kreipkitės pas Mr. Rapolą Gėčių prie 4-to langelio 

' 

LIET t V V 8 GRABORICJ8 
Patarnauju laidotuvėse kopiglausia 

Reikale meldžiu atsišaukti, u mano 
darbu busite užganėdinti. 

S. D. LACHAWICZ 
Tel. Ganai 2199 

2314 W. 23rd Place Chicago, 111 

Miestely Washington, 111., 
jaunas ūkininkas Hams su 
virve vedė bulių girdyti iš lo
vio. Ūkininkas eidamas pas
lydo ir parpuolė. Ant jo tuo-
jaus su ragais puolėsi jo ve
damas bulius ir ant vietos pa
darė mirtį. 

PLATINKITE "DRAUGE 
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i GRIGAS 
I KUNAŠAUSKAS 
| TIESUOTAS 
| AGENTAS VISŲ 

I GARLAIVINIU 
f UNIJŲ 

Agentūra Uždėta 
| N 1910 M. 

I LAIVAKORTES Į LIETUVA 
ir iŠ LIETUVOS parduodu per Rotterdamą, Antverpeną, Hambur-

S gą, Bremeną, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus, ir Liepojų ant ge
riausių ir greičiausių laivų. Pasportus išreikalauju visiems keliaujan
tiems j LIETUVA. Pinigų siuntimas ir mainy-nu-s pagal dieninį kur
są. Išvažuojant į Lietuvą mainyti pinigus nė priverčiame. Atva-
žuojančius iš kitų miestų patinku ant^stoties ir bagažius pristatau 
ant laivo. 

Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiškai arba per laišką 
pas seną ir užtikrintą agentą. f

 v 

Visuotiną užsitikėjimą Jgijau teisingumu ir mano-* geru patarnavi
mu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus. 

f G. KUNAŠAUSKAS f 
s 179 East 3 r4 Street " New York, N. Y. | 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIli i 
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PE0PLES STOCK 
YARDS 
STATE 

SSAF 
m 

LUl> 

C A 

Bankas Ant Kampo v 

47-tos Gat. ir Ashland Ave; 
* 

Chicago 
N 

i 

. KAIP JŪSŲ AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

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

JOHN. J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave., Chicago 
kertė 18-tos gatvės; S labos 

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATFS Aptiettos 
Tėmykite mano parašą. 

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

AUKSINAI PIGUS. 
Visi kurie siunčia per mūsų įstaigas pinigus yra pilnai patenkinti, kadangi mes nusinnčiame 

pinigus greitai ir teisingai. Išmokame kiekvienoje pastoje, pilnai, be jokio atitraukimo, ir gauname 
oiiginalį pasirašymą kiekvieno siuntinio. 

Siunčiame pinigus per telegrafą, išmokame pinigus laike 5 dienų kiekvienoj pastoje. Persiun
timas tuomi tarpu yra mažas, bet trumpame laike padarysime persuintimą per telegrafą, KUR 
KAINUOS TIK APIE POR£ DOLERIŲ. DABOKITE MŪSŲ PASKELBIMUS. 

Parduodame laivokortes ant visų linijų, į Lietuvą ir iš Lietuvos. • 
Parduodame visų šalių pinigus, Maries, Auksinus, Rublius, Sterling, ir kitus, sulyg dienos 

kurso. 
Parduodame namus, f armas, lotus. Darome paskolas. 
Apdraudžiame nuo ugnies ̂ ir kitų nelaimių geriausiose- kompanijose. 
Apsaugos skrynutės, įtaisytos pagal šių dienų reikalavimą, kur galima pasidėti savo branges

nius daiktusarba popieras, yra mūsų antrame, ofise, ant Town of Lake, 4600 S. Wood St., nuo 
$3.00 ir aukščiaus. •• 

Padarome visas reikalingas popieras, įgaliojimo aktus ir pardavimo. / • ^ 
Esamejšgistruoti Lietuvos Atstovybėje. 

Teisingas ir mandagus patarnavimas. Visais reikalais kreipkitės pas 

PAUL P. BALTUTIS AND CO, -
DU OFISAI: 

BRIDGEPORTE 
901 West 33-rd Street, 

TeL Yards 4669 

TOWN OF LAKE 
4600 South Wood Street, 

Tel. Lafayette 6256 
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Knygų Katalogas Dykai 
Prisius 2c. stampa po adresu: 

A. OLSZEWSKI, 
3251 S. HALSTKD ST., CHICAGO, ILL. 

••e 

o gausi .didžiausio knygyno Katalogą DYKAI. 
ČM 

Žiemos laike knyga yra geriausiu žmogaus draugu, 
suraminto jum ir pamok ytojum. 
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BAGDONO PRAKALBOS. 
BAZARAS. 

Westvifle, tH. ,— Lapkr. l€ 
d.- netikMai su prakalbomis 
šią koloniją aplankė Liai ' d a ^ l *Wi Išgalvokime f 

vį save darbdaviams ir nei tru
pučio neabejoju kad sav$jį ti
k s ^ aisiefctufftem ir* šfctarupy-
tvthtėTti tuos "dešimtukus" ku
riuos išmokame čekius iškefo-

jos labo. Daįar mūsų parapija 
geriaus gyvuoja Ąekaip kada 
pifmiaus. 

Vietinis. 

P. K VORKA & SONS 
1549-51-53 W. Chicago Avenue 

Rakandai, Pečiai, Kar-
petai, Pianai, Victrolos, 

I " &2£&^^^^3$ ^HT būvamos Mašinos, Plau-
I 9 ^^mM^KŽ^ I narnos Mašinos etc. 

i Cash arba ant lengvų išmokesčių. 
I Telefonas Monroe 3683 

I 

i 
i 
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R CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St., Chicago, III. 

Steig. Seimo narys, p. M. Bag
donas. 

Žmonių į prakalbas -atsilan
kė gražus btrrysy nors buvo tik 
trumpame laike pagarsinta. 

Gerb. Efagdoftas gražiai n#-
piešė Lietuvos padėtį. Žmonės 
buvo patenkinti. Jis prižadėjo 
dar kartą mus aplankyti, apie 

'Kalėdas. 
Aukų L. Krikščionių Demo

kratų partijai surinko $28.80. 
Pinigai pasiųsti Tautos Fon
dui. 

Buvo į prakalbas atsilankę 
keletą komunistų, bet vargšai 
taip tykiai užsilaikė kaip tri
jų dienų ožiukai. Ką tie varg
šai padarys. P-nas Bagdonas 
teisingai sakė, kad Trockis 
bernams žemės nereikia. Jie 
gali iŠ muilo gyventi. 

Bazaras. 

Parapijos Bazaras. 

Vietinė Met. katalikų Šv. 
Juozapo j>arapija rengia me
tinį bazara. Gerb. klebonas 
kum. J. Valantiejfus ir tam tik
slui parapijos išrinktas komi
tetas deda visas j>astarigas kad §v. Kaz Dr-jos nariu ir įmo-
pasiseklų. Bazaras prasidės j kėj<* 35 dol. Ūž taip gausią pa-
lapkričio 10 d. ir trauksis iki tarną Šv. Kaz. Dr-jos, tos dr-
la|)kriio 24 4., t. y. "Thanks-, jos Vardu tariu didžioj padė-
givlng Day f" svetainėje, 4S kos ir pagarbos žodžius. 
Greeū $t. Draugijos, ir kuopos 
sauniaį relnia. Verta lankytis. 

Knri« raunate paveikslus 15 Lietuvos 
r.eatifeliodamt pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno Ii kelių skir
tingų. 

Traukiams paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, 
pavienius Ir tt. Darba atliekame kuoge-
riausla. Phone Drovsr CSI9 
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fSfctASB Į SV. *AZ. DR-JA. 

ghenaadoah, Pa. -— Gerb. 
klebonas kun. S. Fautienius į-
sirašė į garbės &v. Kazimiero 
Draugijos narius ir įmokėjo 
i00 dol. Gerb. kun. Kazimieras 
Klevinskas įsirašė amžinuoju 

him. FOfCK*KA*AS Ifc M A L I O R U J S 
Fotografuoju ir malevoju v&okius paveikslus 

Jvairomis spalvomis. Atnaujinu senus ir kra/avu* 
ir ' sudedu su amerikoniškais. Darba atlieku ge
rai ir pigiai. Kreipkitės Šiuo antrašu: 

Paul Puckorius 
1435 So. 49 Čtourt Cicero, 111 

Tel. Cicero 8027 

ATSIDARĖ L00MIS GARAGE 
LAPKfcI6IO 14, 1921 

Po numerių 1315—17 W. 63-rd Street 
Telefonas Kngletvood 14P8 

JONAS VILIMAS ir POV. VIZBARAS Savininkai 
Taisome automobilius, parduodame tirėa, tubes ir kitus reika

lingus del automobiliaus dalykus. Darba atliekame atsakančiai 
ir pigiai. 9 

/ 

•Vi-šs3 

lis Įgaliotinis Amerikoje. SKILVINIAI KIRMINAI TAI 

,Ė: Lapkr. 12 d. prasidėjo pa
rapijos bazaras. Tęsis iki lapk. 
26 d. Pradžia gerai vyksta. 
Parapijos komitetai gerai dir
ba ir žmonės skaitlingai lanko. 

— —— 

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ (Jewelry Shop) 

Parduodu deimantus, laikrodžius ir kitus auksinius daiktus. 
Visokius pataisymus atliekame kogeriausiai ir už prieinamą 
kainą R A ANDRELIUNAS, 

4436 So. Fairfield A ve., Chicago, I1L 

Jonas. 

*m 

Sveikam Kurie Stipri Dvasia 
Kam be reikalo kentėti ? Mano specia

lia gydymo burtas išgydė jau daug žmonių 
nuo kaspininės kirmėlės, kurie buvo nebe
tekę vilties pasveikti. 

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie turi 
viduriuose kirmėle, ir gydosi visai nuo ki
tokios ligos; deltogi ir neišsigydo. 

Kirmėlės ženklai 
2monė8 serganti tąja biauria Hga pap

rastai skundžiasi dideliu pilvo skaudėjimu; 
j iems rodos, tartum kas 1 gerkle k|Ia 
vemt verčia, valgyt neturi noro, galv^ 
skauda, viduriai sukietėję, ausyse ūžia, 
skauda po krutinę. 

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

Gydau taipgi ir kitokias ligas, kaip vyrų 
taip ir moterų. Patarimai dykai. 

DR. DICKSON. 
1645 West 47th Str. 

1 Tarp MarshfiHd ir Paulina gat. Ofiao va
landos nuo 10 ryto Iki 8 vai. vak. 

Nedaliomis nuo 10 Iki 12 dieną. 
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ĮVAIRIOS ŽINELĖS. 

Kapitalistų šposas. 
• 

Waterfoury, Coan. — Darbai 
dirbtuvėse siek tiek pradeda 
gerėti, tik deja kad algas ap
kramtė veik per pusę negti 
kad praeitais metais buvoV 
taip kad algos darbininkę 
"populerės" yra 35e., 45c, na 
o 50tv į valanda tai jau labai 
gera mokestisI... To viso ne
laimei "pėdės'' darbininkams 
nekurios dirbtuvės moka, "če
kiais"... Na ir begalo yra daug 

[keblumų su jų iškeitimų. Jei-
nori tai išlik dieną ir eik 

(į banką kad 'čekį išmainiusi. 
Kitaip tai reikia prašyti sa-
liunininkų, bučerių ir f. t. ffie-
sa, čia yra lietuviška "1*1*1-
vate Bank V ' kur už išmainy
mą čekio netik kad* imama 
dešimts centų (Kfo.j, bet dar 
tenka prisiklausyti įvairių ne
sąmonių, išmetinėjimų*..! ir tie 

SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGf 

= ^ / P v ^ W y — f j j ^ BSffim ' k a r t ^ k>'la ga*V0Je klausimas 
^ ^ i ^ ^ < ^ s = ^ ^ ^ ^ ^ ^ B ' | kuomi tie kapitalistų šposai 
11 " - ' f pasibaigs! Būtinai reikėtų 

mums visiems darbininkams 
paaiškinti tikrąjį dalykų sta-

*t3?% QI2AUS!A LIETUVIŠKA KRAUTUVE filIBMlM / 
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PiARL"QUBBN .KONCBRTlttA V 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena i i didžiausių iThifUgoji 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negandu 

Ma&nėlių laižkama drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
si os mados. Užlaikum visokdui laikrodžius, žiedui, skubi
ni na ir deimantinius; gramafonas lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
by^rų. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
463Z Šo. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL 

Telefonas: DR0VER 7309 

Naujas Vargonininkas. 
t 

Vietinis- varg. p. Juozas Sian 
ris apleido.musų parapija ir 
išvažiavo į Chicago, gerb. 

^

; Kluse t« parapijoj. P. J. 
fis buvo^ netik gabus mu

zikas bet ir visuomenininkas, 
visad veikė su- jaunimo ir bu
vo visų mylimas. Linkime ge
ro pasisekimo. Nuo lapkričio 
16 d. atvažiuoja naujas varg. 
p. Antanas Visminas iŠ Wor-
cestėr, Mass. Jaunimas laukia 
nekantriai, nes gerb. A. Vismi
nas yfa plačiai žinomas kaipo, 
uplus darbuotojas lietuvių ka
talikų jaunuomenės tarpe. 

& Nedzukas. 

Iš Mitchell, So. Dakota, pra
nešama, kad tenykščiai uki-

Kun. f. Raščiukas, ninkai kas savaitė parduoda 
Šv. Kaz. Dr-jos Genera- sviesto už 60,000 dol . 
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PARAPIJOS BAZARAS 

Sioux City, Iowa. — 6 d. 
lapkričio prasideda parap. ba
zaras ir tęsis per visa, mėnesį 
po dvi dieni savaitėje: sekma
dieniais ir pirmadieniais. Tiki
mės, kad bazaras bus pasek
mingas,, nes visi smark. prie jo 
rengiasi. Net smagu ir rašyti, 
kad taip visi išvieno ir.' ener
gingai darbuojasi del parapi-

Tel. Oit. Httmboldt 4SI0 
Kes. HtimboMt 33ff u F 7Ainniis 

w f l li»f A>flLs#WraAw 

iae» N. Paulina 8t. 
» iny . aunvinre ore. 

—— 
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Kalėdoms Prezentai 
/ 

Geriausią Preaentą padaryti savo giminėms Lietuvoje, jeigu 
jiems ant Kalėdų parsiųsi keletą, auksinų. 

A. OLSZEWSKIS 
Per 30 metų siunčia pasekmingai pinigus ir Šlfkortės Lietu
von. Visi kurie mėgino siųsti pinigus per naujus agentus ir 
tulaa Bendrovės, dabar vėl gryžta prie Olszewskio, persitik-

Į rinę. kad per Olzcvvskj siųsti pinigai greičiausiai nueina ir 
pigiau kaStuoja. 

Norint siųsti pinigus ar šifkortes kreipkitės pas 

A. OLSZEWSKI 

3251 So. Halsted St., 

Chicago, UI. 

i • • .• — — 

ŽARNŲ PARAZITAI. 
Dauguma mote

rų vyrų ir vaikų 
yra gydomi nuo 
visai kitokiu ligų 
kuomet ištikrųjų 
visa priežastis y-
ra jų skilvis. Kuo 
met neturi apeti
to, širdi griaužia, 
jauti skausmą vi-
duruose, skausmą 
strenuose silpnu

mą skyse mirguliavimą tai ženk
lai kad kas nors yra negerai su -
jusu skilvių, kad skilviniai kir-

į minai tenais ponavoja. Pas vai
kus tuojaus galima patemyti, jie 
nenori valgyti, miegoti jiems tan
kiai galva skauda, jie neturi noro 
žaisti su kitais vaikais. Laxtan y-
ra sutaisytas kad panaiknti 
skilvines krimeles iš jūsų syste-
mos ir yra daugumos žmonių 
vartojama su gerais rezultatais. 
Pi lnas būdas g y d y m o Laxtan 
kainuoja $10.48, pusė $6.75. Jei
gu jautiesi nesveiku tai tuojaus 
pradėk gydytis nes gali išsivysty
ti kunvulsijos ir kokios kitos li
gos? Laxtan yra parduodamas 
Dro. Lameeo. Lab., Forbes at 
Moultrie,- Pittsburgh, Penna. 
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Žiurek, kad butų 
RAUDONA EILE 

ant viršaus 
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MOKYKLA 
J£okinam«: angliškos ir lietuviSkc? 

bų, aritmetikos, knygvedyatės, e t* 
nogTafiJoft, typewrltingr, pirklybos tei
sių, Suv. Valot. Istofrjoe, abelnoa isto
rijos, geografijos, polltlkinės eokno-
mljos, pilietystės. dailiarasystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto IK 
4 valandos po pieta: vakarais nuo t 
Iki l t vai. 

110$ & Halsted St., Chicago. 
a r 
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! PRANEŠIMAS, 
i 

Didžiausia lietuviška 
krautuvė po numeriu 4617 
S. Ashland Ave. Kurioj 
galima gauti rųojriu vy
rišku aprėdaliii: sulyg' 
naujausios mados over-
katftų, siutų, Tjeveryku,' 
viršutinių ir apatinių mar 
škininy vyrams ir vai
kams, skrybėlių, kepurių 
ir daug kitokiu aprėdaliu, 
prekės labai pygios . Vi
siems gerai pažįstame sa
vininkai Maikė Bandis. 
kuris difbo per 17 metų 
prie Oppenheimerjr J. Ja
nušauskas, 4617 S. Ash
land Avė., Chicago, BĮ. 
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Jeigu nori sumažinti apautuvų Kęsas tai nepirk pi
gių batų — pirk GERESNIUS batus. Pamėgink Good 
rich o pirksi mažiau porų į metus. Jiems niekad ne
reikia dėti puspadžių — penkiasdešimti metų prity-
rimas mųs išmokino padirbti kad jie ilgai DEVETUSI. 

THE B. F. GOODRICH RUBBER C0. 
Akron, Ohio. 

odricli 
Guminiai Apautuvai 
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DR. A. K. RUTKAUSKAS! 
GYDYTOJAS I* C H I R U R G A S 

4443 South Western Ave . 
Te le fonas Lafayet te 4144 

Va landos : » - l l rytais . 1-2 po] 
;>ietų ir T-8 vakarais . Nedėldie 

jniais t iktai po pietų S iki 5 r. 

• • • • • • • * • • • • « | 
• Dt. M. T. STRIKOLIS S 
• L i e t u v i s Gydytojas ir Chirurgas* 

P E O P L E S T E A T R O N A M E I 
l l « 1 6 W. 47th 8 t Tel. Boul . l i o l 
• VALANDOS: nuo 6 iki 8 vakare, 
g Nedė l iomis nuo 10 iki 12 r y t a 
• B e s . 2914 W c s t 43rd Street 

8N u o ryto iki pietų. 
Te le fonas McKinley 263 

TeL Blvd . 7042 

Dr. C. Z. Vezel is 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
A R T I 47-tos Gatvės / 

JValandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

[Gydau B e Vaistu Ir B e O p e r a c i j o j 
107S7 S. Michigan ave . 
N u o 8 iki 12 vai. ryte. 

1418 W . 45 Str. C h i a 
( P r i e Western A v e a a e ) 

N u o 2 iki 7 vakare. 

Į i — l 

^Telefonas Boulevard 8199 

DR. G. KASPUTIS ! 
a 

D E N T I S T A S O 
3*31 So. Hals ted SL * 

. landos: 9—12 A.M. t 
1—5; 7—8 P. M. g 

* - ! » • • • • • • • » • » < • • » » ! 

DR. G, M, GLASER 
Praktikuoja 20 metai 

Oflaas 3149 So. Morgan Si. 
Kertė I2nd SL, Cbioago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku ir 

OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki S po pietų,1 nuo 5 Iki 8 vak. 
Nedaliomis nuo 1 iki 3 po pietų 

Telefonas Yards SS7 

Ii % l 

DR. MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave . 
TeL Yards 994 

OFISO V A L : 
8 Iki 10 v. ryto. 1 iki 3 Ir 7 iki 
9 V. 
Tel. Nakt imis Ir netlėlioj po pietų 

Oakland 1224 

Dr. I. E. M A K A R A S 
U e t n v t s G y d y t o j a s ir C h i r u r g a s 
Ofisas 10900 S. Michigan Ave . 
VaL 10—12 ryte: 2—4 po pietų. 

« : 30—8:30 vai. vakare. 
Resldencija: 10538 Perry Ave. 

Tel. P u l l m a n 342 ir Pull . 349 
m . . - - . , • • - - - » 
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DR. S. NAIKUS 
LIETUVIS -

GYDYTOJAS ir C H I R U R G A S 
Ofisas Ir v y v e n i m o vieta: 
3252 South Halsted Street 

Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
i — 4 po pietų: nuo 7—9 vak. 

Nedė l iomis nuo 10—2 
Telefonus Yards 2544 

į DR. CHARLES SEGAL { 
| P e r k ė l ė savo ofisą p o n u m e r i u i 
§ 4 7 2 9 SO. A S H L A N D A V E N U E | 

I SPECIJALISTAS \ 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų • 

•Vai.: ryte nuo 10—12;* nuo 2—5 f 
•po pietų: nuo 7—8:30 vakare. | 
jNedėliomis: 18 iki 1. 

Telefonas Drcacl 2880 m 
f . . . . a* - - - - - a . - - - m. 

DR. M. STAPUL10N1S 
NAPRAPATH 

| GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
3347 Emerald Avenue 

Į 9 iki 11 ryte Ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397 

731 W. 18-th Gatvė . 
N u o 2 iki 8 v a a a r a 

J. P. WA1TCHE5 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dien.: R. 511-127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 609e 
Vakarais : 10736 S. vVabash Ave . 
Rose land Tel . P u l l m a n 6377 

—. B * « ! — 

Telefonas P u l l m a n 350" 

Dr. P. P. ZALLYS 
LIETUVIS D E N T I S T A S 

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

V A L A N D O S : 9 ryto Iki 9 vakarei 
T E L : P U L L M A N 342 ir 8180 i 

iuiiiiuimiHiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiaiiiiiiMii« 
Telefonas Voo Boreu 9*4 

R e a 1188 Indepertdenoe Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
Rasas Gydytojas ri Chirurgą* 
SDeciJalistas Moteriškų, Tyrlska 

Valkų tr visų chronišku Ilgų 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—6 g> 

pietų, 7—8 vak. Nedėl iomis 1 0 — I l s 
(Misas 8884 So, Halsted 8L. Chlaag> 

Telefonas Drover 0689 
•f lMII I I I I I I I I I I IUII I I I I I I I I I I I I l l l lHII I I I IHf» 

i V A L E N T I N E DRESMAKING 
COLLEGES 

2107 W. Madison, 1850 N. Wells , 
6205 S. Halsted Streets 

I 137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų kir

p imo , Des igning bizniui ir na
rnama Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at-
mokėjimais . Klesos dienomis ir 
yakara ia Reikalaukit knyge lėa 
I Tel . Seeley 1643 

SARA PATEK, pirm. 

KURSAS MARKIŲ 
(AUKSINU) ŠIANDIEN 

Prigulintis permainai 

1,000 Markių $5.50 

5,000 Markių $27.25 

1Q,000 Markių $54.00 
Prie virš nurodytų sūnų dadė-

kite 40c. ant persiuntimo kaštų. 
. Ant didesnių sumų duodame spe-
ciališkai temas kainas. Pinigai yra 
pristatomi Lietuvon i trumpiausi 
laiką. Parduodame laivakortės | ir 
iš Lietuvos. Atsišaukite ypatiškai 
arba laišku j 

RUSSIAN-AMERICAN 
BUREAU 

160 N. Wells Street, 

CHICAGO, ILL. 
Valandos Biuro: Kasdiena iki 7-tai 

vai. vakaro. Nedėliomis iki 
1-mai vai. po piet. 

— * 
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* HALSTED ELECTRIC * 
SHOP 

/gi=aegtss3ŽaŠ3=S^agsiaBr šPšffšsisssrsįs-aj 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIR 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 UI ryto: 
6 po pietų Iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo B iki t vai. v a k a r ą 

' A i ~ _ T ~ S ~ — - - ~ — ~ — i A ~ J Į ~ . 1 • • 
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3249 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 7366 

Ar tavo šviesos geram 
stovi j f Vedame elektra į na
mus, ir taisome. Turime lam-
pu ir kitus elektros dalykus. 

O R A O O K V i 
C H I C A G O S Ž I N I O S . — 

IŠ BRIDGEPORTO. . 

L. Vyčių 16 kp. metijua kon-
certas. 

Tas koncertas įvyko įapkr, 
13 d. š. m. 

Nors Chicagos lietuviai bu
vo patenkinti, sakydami, kad 
įau turi pilnai muzikales jė
gas iš lietuvių talentų, vie
nok dar vis viena spraga bu
vo. Muzikos mylėtojai ir mo
kytojai vis omeny turėdavo ir 
klausdavo savęs, kas tą spragą 
užpildys! Tą klausimą panai
kino pereitasis L. Vyčių 16 
kp. koncertas. Ta spraga bu-

Boles turėjo: Butkaus (tė-, 
vo) — K. Žaromskis; Butkie
nės (motinos) — E. Statkie
nė; Onutės (dukters) — A. 
Mažeikaitė; . ji pirmą kartą' 
vaidino, bet taip gerai, kad 
gavo tris gyvų gėlių bukietus.' 
Jono (sūnaus) — Balčiūnas; 
Kazio (sunūs) — A. Šrupša; 
Juozo (jaunikio) — A. Stan-. 
kus; Jurgiu — Paskausįas; 
Magdutės (davatkos) — M. 
Jocaitė; Petro — K. Kilkius;, 
Grigo — A. Banis. Beveik visi 
gražiai, naturališkai vaidino. 
Išimtys mažos. 

Jaunimas vaidinime labai 
gražiai padainavo. 

Po' vaidinimui vakaro vedė-l vo chicaciečiams stoka solis
tės alto. Ton vieton pirma sto- jas pranešė, kad choras dai-

« » » » » » » ' « » » » ^ » » i » » » » » » » m <m m m *Ę 
JEIGU norite gero plumberio, 

tai pašauk 

TH0MAS HIGGINS 
Mes aUlekam darbą gerai Ir 

pigiai. 
2253 W. 24th SL, Chlcago. 

P h o n e Canal 610. 

ANTANAS A 0L1S 
(OLSZEIVSKI, JH.) 

ADVOKATAS 
Veda bilas visuose te ismuose 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn St'*" 'Rdom I 1040 

Telefonas: Central 1774 

g » > » » « » » « « « • • • » • » » « • » » » » m m ! % 

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

TeL Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 v a k a r ą 

Gyvenimas: — 2811 W. 63rd Str. 

Tel. Prospect 3466. 

TeL Canal 257, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoju Ir 

Chirurgas 
1821 South Halsted Street 

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUIIIIIIIS 
£ P h o n e Seeley 7430 S 
f D R . I . M . FEINBERG 
- G y d o specljaUai v isokias vyrų 

S moterų lyt iškas l igas . 
. 2 4 0 1 West Madison SL, k a m 
J Western Ave. , Chicago. 
S Valandos: 2—4 po piet, 7—9 v . S r 
SJHUinHIlIiUlUUIlItttlIlHlIflHIIIIUIIIIUi 
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Tai. Randolph 2898 

A. A. SUKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas viduiniestyje 
ASSOCIATION BLI>G. 

l t South* L a Sal le Street 
Valandos: 9 ryto Uti i po pietų 

Panedėl iaia iki 8 vakaro. . . 
Nedė l iomis ofisas uždarytas. 

• • • • • • • • • • • P • • • ! ! ! « • « 
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ITell Canal 257 
DR. C. K. KLIAUGA 

LIETUVIS DiarwrAs 
1821 S. Halsted SL, Chicago, HLl 

Kampas 18th St. 
Valand.: 9̂ —12 ryta ir 2—9 vak. 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty j : 

28 South U gaile S tm* 
Kam baris 324 

Telefonas Central 6890 

Vakarais. 812 W. SSrd 81 
Telefonas: Yards 4681 

I 

i 
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Vakarais: 3251 S. HalMed St. ! 
^ Telefonas: Boulevard 553. 
K* ****** **«««*«^*«e***€*« 

^Telefonas Boulevard 4130 

A. 
Graborius 

! 

Patarnauju lai 
dotuvėse, ves 
tuvese, krikš
tynose Ir kituo 
Be reikaluose 
Kainos prieina-! 
mos. 

#3307 Auburn Ave. Chicago.; 

jo p-nia Sersevicienė ir pinnij 
kartą pasirodė Chicagos lietu
vių, koncerte. 

Neatsižvelgiant į tai kad tas 
koncertas buvo parengtas pa
prastoje vietoje (Šv. Jurgio 
svet.), vienok susirinko inteli
gentiška publika. Vakaro vedė
ju1 buvo B. Jakaitis. 

Pirmiausia p-ni Sersevicienė 
alto solo padainavo ^Who 
Iuu>ws!" — E. R. Bali, ir 
" lopš inė ' ' — St. Šimkaus. 
Pianu akom. P. Bauris, ką tilc 
atvykęs Chicagou. J i maloniu 
išlavintu balseliu publiką su
žavėjo. A^tra išeina p-ni M. 
Janušauskienė. Pasiliejo delnu 
plojimas. Sudainavo "Vai*ver-
cia laužo" — M. Petrausko 
ir "Carmena Waltz". — H. L. 
WUspn. Pianu akom. B. Janu-
šauska«. Išpildė sunkius vei
kalus. Matyti kad turi Dievo 
apdovanotą balsą. 

Pasirodė fj'[ Ramanauskas 
(Ramonas) kuriuo chAcagiečiai 
didžiuojasi kaipo vienatiniu 
tenoru. Sudainavo "Era mano 
brangi" — St. Šimkaus. Pianu 
pritarė P. Sauris. Publikai iš
šaukus padainavo linksmą 
liaudies dainelę. 

Antru atveju M. Janušaus
kienė sudainavo "Graži čia 
giruže, -

nuos. Maniau, kad parapijos 
choras, bet žiūriu, kad visai 
kitas jaunimas. Paklausiau 
greta sėdinčio žmogaus, kaip 
čia gali būti. Jis sakė, kad 
parapijos giedoriai su vedėju 
nuėjo į komunistų vakarą, nes 
ten mergaitės dainuosiančios 
solo. Oia, tai I^iet. Vyčių 36 
kp. choras. Ir stebėjausi. Štai 
mūsų klebonas sėdi, gi mušą 
giedoriai kur kitur nuėjo. Ir 
dar jie nori, kad parapijonai 
remtų ją vargonų fondą. 

Žiūriu, kad šį vyčių chorą 
veda p. Gaubys, choras sudai
navo "Vienas žodis nešneka" 
ir "Vakarinę dainą". P-lė Z. 
Mastauskaitė1 padainavo solo 
serenadą. J i turi labai malonų 
balselį. 

L. Vyčių 36 kp. gyvuoja. 
Garbė, kad ji dirba tautai ir 
Bažnyčiai. 

Ten buvęs parap. 

• M M 

Kaledu Šventes Artinasi 
AR PASIUNTEI LIETUVON SAVIŠKIAMS NORS 

KELETĄ DOLERIŲ? 
UNIVERSAL STATE BANKAB 

Visiems greitai ir sąžiningai tarpininkauja persiuntime pinigų 
Lietuvon, nes tori tiesioginiu? ryšius su LIETUVOS BANKAIS.. 

NEPAMIRŠK, ATEIK ČIA ŠIANDIE 

Kapitalas 
$200,000.00 
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Perviršis 
S50.000.SO 

UNIVERSAL STATE BANKAS 
yra Didžiausis, Tvirčiausia ir Parankia ILS Ls Lietuvių Vslstijlnls Pan
kas Amerikoje. 

Čia savo prigimtoje kalboje g-alite atlikti visus reikalus. 
Šiame Banke visų pinigai yra saugus, nes tą. saugumą. užUkrlna 

valdžia. 

TAtTPVBITE, 1f*?į Į£WA±TI$ PIBTIPV — AJTT VĖJO. Mes m o 
koma S nuošimčius . 

Jei dar neturi mūsų Bankinės Knygutės, gaukite jf šiandie, 
BANKO VALANDOS; Kasdiena nuo 9 ii ryto Iki « *al. po piet 
vakarais: Utarninkais nuo 6 iki 8:80 vakare ir Subatomis visa 

dieną iki 8:30 vakare. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 SOUTH HALSTEO STREET CHICAGO, ILL. 

H-' M jį1* icsys 

Aleksio ir "The 
JMermaid's Song" — J. Hay-
dn. Publika gėrėjosi nepap- P^grania, kuriame bus daly-

nanii bonai. 

Ant pardavimo 

Grocernė 
2640 W. 47-th S t Chicago. 

IŠPARDAVIMAS 
Puse — Prekes 

11- • • • i s 
JOSEPH O. SOBOL 

LIKTU VVS ADVOKATAS 
N a m o Ofisas 

1645 Wabansia Ave. S-čiu lobų 
TeL Haymsrke t S88t 

Miesto Ofisas 
154 W. Randolph St. R o o m 479 

Metropolitan Bloefc 
Tel. Main a t t g 

a 
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Vyrų ir jauny vaikynų Siutai ir O-
verkotai $20 — $25 ir $30v Dabar 
po $10. $12.50 ir $15. Kiti siutai Jr 
overkotai iki $45. Mes turime pilna 
stocka vyru, jaunų vaikinų ir vaikų 
^Siutų, O' Kotų, Mackinaws, Rain-
coats ir kelnių kurias parduodame u i 
puse buvusios kainos Turime kuferių 
ir volizų. Gausi už pilnos verčios. At
dara Kasdiena iki 9 vakare. Nedė
l iomis iki • vakare. 

į s te igta 1002 

S. GORDON 
1415 S. Halsted Street 

rąstu talentu. 
Permainai scenoj pasirodo 

jauna mergaite J. Urbiutė su 
smuiką. J i pagrojo gan sunkų 
gabalėlį. Pianu akom. jos se 

CICERO, ILL. 
. """"" 

Siuonu pranešame, kad jau 
i5 L. Misijos gavome L. Lais-' 
vės Pask. bonų. Todėl kurie 
pirkote bonus ir už juos pilnai 
užsimokėjote, tie visi galėsite 
juos gauti. 

Pirmadieny, lapkričio 21 d., 
7:30 vai. vakare, Šv. Antano 
par. svetainėje, L. L. Pasko
los stotis rengia vakarą su 

T 

KALĖDOMS PREZENTAI 
Geriausią Prezentą padarysi savo giminėms Lietu

voje, jeigu jiems ant Kalėdų parsiųsi keletą auksinų. 

A. O L S Z E W S K I S 
oer 30 metų siunčia pasekmingai pinigus ir šifkor-
tes Lietuvon. Visi, kurie mėgino siųsti pinigus per 
naujus agentus ir tulą̂ s Bendroves, dabar vėl gryžta 
prie 01szewskio, persitikrinę, kad per 01szewskį siųs
ti pinigai greičiausiai nueina ir pigiau kaštuoja. 

Norint siųsti pinigus ar šifkortes, kreipkitės pas 
A. OLSZEWSKI 

3251 S. Halsted Street Chicago, Illinois. 

lik 

Todėl gerb. ciceriečiai, esate 
kviečiami atsilankyti į šį va
karą ir atsiimti bonus. Ku
rie dar pilnai neužsimokėjote 

šutė. Publika j» išprašė ir ant- l t e n ^ * a l ė s l t e u ž b a i S t i m ° -
rą karta pagroti. P-lė Urbiu- , k ė h ]T b o n * a t s i i m t i - L7&n 
to matyt yra tikra artisto, kviečiame ir tuos kurie dar 
Koncerte apvainikavo su due- n e P i r k o b o l r a d e l kai-kurių 

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA 
*J DHO/U.»*>*y NEV VOPK 

Tiesi Kel ionė 1 LIETUVA P E R P I L I A V 4 
( K a r a l i a u t o Prieplauka) 

A R B A P E R Ii lBAVĄ, HAMBURGĄ—EJTKL'N U8 
šluomi l inksma m u m s pranešti, kad mes pasidarbavom idant 

mūsų pasažieriai, O. YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauU STA
ČIAI I PILIAVĄ. 

Lietuviai, važiuojanti J Piliavą, aplenkia Lenkų Juosta (Kprido-
ra Ir privalo turėti t iktai l ietuvišką pasporta; jokių vizų nereikia 

Susinėsimas su Piliavą, tai yra nauja saka mūsų regruliariiko pu 
sinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o del Lietuvių, ta i 
trumpas ir parankus kel ias namo dasigauti. 

Dideli dviejų sriubų pačto laivai ispiadkia: 
"ESTONIA" Lapkr. 23 LITLANIA Gruodžio 21 

POLONIA Gruodžio 7 LATVIA Gruodžio 28 
Pasažierams tiesus patarnavimas tarp LIBAU-DANZIG-Hallfax, Ooa. 

Virt laivai turi puikus kambarius trečios kllaaoa keleiviams 
Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas 

K. W. KEBCPF, Gon. Western Pass . Agt. Į 20 N. La8aUe 8t . Chicago 
*w m ^H^mm* • < » • ' 
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tu p-nios M. Janušauskienės Ir 
p. J. Ramanausko. Šis koncer
tas ilgai, ilgai bus dalyvavu
sių atmintyje. 

Nikodemas. 

-i".'_ - 1 . i"* 1 1 " » • . 

„ • • • . . . , įĮ 

Telefonas Canal 5395 

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

Arti 23-dip Pliw». 
»•*'•*' » < • • ! • • » W • m m m m m 

PAIEŠKAU savo draugo A. G. L. 
E su kuriuo man teko delel jvairių 
priežasčių persiskirti nesmagume. 
Balandžio S. 17 metais. Nepyk ant 
manęs daugiau, prisiųsk man laiškelį 
ant šio adreso kur pirmiau gyve
nome. Kiekvienas laiškelis mane ras. 

A. M 
2124 s o . 18 Str. Chlcago, 111. 

Linksma bridgeportieeiamiR, 
kad mūsų gerb. kun. J. 
Skrįpkui laimingai padaryta 
operacija ir greitai sveiksta. 

Vincukas. 

IS BBIGBTOtf PARKO. 

5= T 
Puikus mūrinis namas ir su gerai 

išdirbti bizniai. Brighton Park, ne
toli l ietuviškos bažnyčios. N a m a s pa^ 
gal naujausios mados. Parsiduoda 
labai pigiau kartu su bizniu. Prie
žastį pardavimo patirsite ant v ie
tos-. 

Atsišaukite pas: 
F R A N K STASULIS, 

4438 So. Fairfield Ave. 
Telcphonc Lafayette 5948. 

. Lapkr. 13 d. š. m. School 
Hali svet. L. Vyčių 36 kuopa 
vaidino veikalą "Žiemos le
dai". Pradėjo laįku, lygiai 
7:30 v. v. Tai pirmą kartą 
matau kad laiku pradėtų. 

II > | ' '• U i i i U i • 
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priežasčių, o ypač mūsų gerb 
biznierius, kurių mūsų koloni-' 
joj priskaitoma gražus būrys, 
bet pirkusių bonus vos keli y-
ra. Todėl gerb, biznieriai, jųk 
įr JIJS esate lietuviais ir Jū
sų yra lygi priedermė kaip ir 
visų lietuvių paduoti pagelbos' 
ranką mūsų močiutei Lietuvai 
jos kovoje ui laisvę ir nepri
klausomybę, Šiame vakare ir 
Jųs turėsite progą parodyti, 
kad mylite savo gimtinį kra
štą ir dar jo neužmiršote. 

L. L. P. S. Valdyba. 
1 '• ' ' »• • m — 

Ant pardavimo 3 namai ir 4 lo 
tai. Parsiduoda labai pigiai už $15.'-
000 kampinė prapVrUs, turiu par
duoti, nes pinigus turiu kitam at
mokėti . Atsišaukite pas savininką 
krautuvėje. 
1923 Ganalport Avenue. 
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NAUJA FOTOGRAFIŠKA STUDIJA 
Su vestuvėmis-, pagrabais ir . privatiškais užsaky

mais kreipkitės šiuo adresu: 
1411 $•. 49th Ct. C k w , UL 

FOTOGRAFAS J. B, KUDIRKA 
= ' • — • ^ H -

FABI0NAS ir MICKIEVICZ. Ved. 

Ueriaiisin siuntimas pinigų, 
laivakortes, pašportai ir t i 

NOTAKI M ŠAS 
l ieal Kstale Paskolos , 

l o s n r i na i ir i . t . 
809 VV. 351h Sl , a m S Halsf••-. ST 

Tel boulevard 611 
V a l a n d o s : V ik i 6 k^ 

V a k a r a i > : l ' t a r , K c t . i r S u b . iki 
p o , l i t i } . 

ANT PARDAVIMO Packard l imou-
sine Model 1911 geram stovi j , parsi
duoda labai pigiai. Atsišaukite 
8315 Auburn Ave, Chicago 

m 3EZ ju I I , i,« r e r 
RKIKALINGI VYRAI MOKINTIS 

BARZDASKUTYOTES AMATO. 
Amatas kuris nepaliečiamas strei . 

kų. Geras uždarbis per visus metus* 
Darbai liaukia. Dienines ir v a k a r i n į 
kliasos. Rašykite ar atsišaukite. 

MOLER BARBE31 COLLEGE 
105 S. Wel ls Str. CnicagSk. 

•'»i—B-l Li -Tl. f,f 5?5I 

= m y. •jSl̂ ^ĮETĮ^^v^T^T^^^^^ f̂fc J 

DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAC0L* 
LAIVAI, 6AUNCS APSIEJIMAS 

S ū KELEIVIAIS. 
Ten yra viet inis agentas Jūsų mieste 

ar netoli Jo.-
Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijas tiesiai 

į Hamburgą 
MJtoifLT^T^Trrrrr^Ti?^ 
CabuT^LlsTocT' ^ I U T L T T U S M M ) 

Taksu $ 5 0 0 
P E R O 0 E R B O D R G SOUTHAMTTOH 

L T V E R P O O I J and GLASGOW 
CARMAVIA Gruodžio 3 
GOLUMBIA Gruodžio 10 
AQUITANIA Gruodžio 15 
Per Anglija a r Hamburgą | Danslg 

$IS5.00 
Per Liepojų . $145.00 

Tax $5.00 

Į Į l ĮTTTZi t i i iT i i i .M i i i i ' i . ' . i n ' • II . • i • • 

Paieškau savo pusbrolio Juozape 
Stuogio Načisniu kaimo Saločių pa
rapijos Pasvalio Apskričio amerikoj 
gryvena apie 11 metų Pensylvanijas 
valstijoj malonėkite pats atsišaukti 
arba Žinantieji pranešti. 

F . STUOGIS 
1955 W. SS Si . Chicago. 

Paieškau pussers Elzbietos Maks-
mavičiutės po vyrų Braslauckient 
pirmiau gyveno N e w Britain ir g ir
dėjom kad išvažiavo kitur turiu 
svarbu reikalą, ji pati ar kas apie 
ja žinote praneškite šuo adresų: 

Magdalena Kizelevičiute 
3031 W. SS PL Chicago, III, 

— — • 

REIKALINGA MOTERIŠKE dirbt* 
klebonijoj $10 algos valgis ir kam* 
barys. Atsišaukite 

3210 S. Union Ave. 
Tel. Boulevard 24S9 

Parsiduoda namas ir lotas pa 
num. 904 W. 31 SL iš svarbios prie
žasties, kaina $3,500. Atsišaukite 
pas savininką krautuvėj. 
1083 Canalport Ave., Chicago, 1U> 
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AUTOMOBILISTAS ŠUVA 
ŽINĖJO VIENUOLC. 

St. Rrigi tos parapi jos , 7760 
So. Shore Drive, seserų moky
tojų viršininkė Augusta su se
serimi vienuole Robertą ėjo 
namo po gailestingojo lanky
mosi. Pere inant gatvę staiga 
ūžtelėjo automobilius ir dau
žė motiną viršininkę. 

Tuojaus paimta South Sho
re ligoninėn. Tenai mirė ant 
operaeijinio stalo. Nelaimin
goji automobiliaus auka ėjo 
68 metus. 

Automobiliu važiavo Tho-
mas J . McManus, 5739 Michi-
gan A ve. Policija jį suėmė. 

Motinos viršininkės Augus
ios lavonas šiandie bus laido
jamas. Tos parapi jos bažny-

UŽ GIRTAVIMĄ. 

I š Urbana , 111., pranešta , 
kad tenai iš Illinois universi
teto pašalinta dar 4 ^daugiau 
studentai už girtavimą. 
NENORI INEITI NEDARBO 

KOMITETAN. v 

Chicagos miesto majoras 
sudarė nedarbo komitetą. J in 
paskyrė i r Chicagos Darbo 
Federacijos prezidentą Fitfc-
patrick. Tečiau tas atsisakė. 
Perdaug buržujų paskir tame 
komitete. 

PAŠAUTA DU POLICMONU. 

Užvakar naktį juodukas W, 
Johnson gatvėje pašovė du 
policmonu. Sakosi, j is pama-

eioj įvyksta gedulingosios pa-«nęs, kad policmonu y r a pa-

I š visą kuopų turi suvažiuoti at
stovai. Valdyba. 

-4 
WEST ŠIDE. — Leiet. Darbinin

kų Są-gos 38 kuopos svarbus susi
rinkimas įvyks lapkr. 20 d., 3 vai. 
po pietų, Aušros Vartų par. mo
kyklos kambary. Kviečiame visus 
darbininkus ir darbininkes įstoti 
\ organizuotų darbininkų eiles ir 
kovoti už savo būvio pagerinimą. 

Valdyba. 

PiPiPiPiPiPiPiPiPiPiPiPiPiPiPn 

r*» DIDELIS KONCERTAS 
Rengiamas 

ŠV. JURGIO PARAPIJOS "KANKLIŲ" CHORO: 
KAT. SPAUDOS RĖMĖJŲ 

DR-JOS susirinkimas įvyks, sek
madieny, lapkr. 20 ch, 3-eią vai. 
po pietų Dievo Apveizdos mokyk
los kambary. 

Visk nariai teiksitės ateiti, nes 
knygos yra jau prisiųstos. Gaus 
visi kurie yra užsimokėję. Taip
gi ir" tie kurie tik prisirašys jei 
užsimokės viena dol.- gaus knygų 
už du dol. 

Pasinaudokite šia proga. 
Valdyba. 

Lapkr. 20,1921 
Sv. Jurgio Parap, Svet. 

32-ro Place ir Auburn Avenue 

Pradžia 7:30 vai. vakare. 

PELNAS SKIRIAMAS PARAPIJOS NAUDAI 

PO, VADOVYSTĖ PONO J. SAURIO 

Šiame koncerne turėsite proga išgirsti dainų kurios dar 
Chicagoj nedainuotos. Apar t " K a n k l i ų ' ' Choro dainuos 
pn. M. Janušauskienė, p . J . Ramanauskas ir M. Gurins-
kaitė. Nuoširdžiai kviečiame visus a ts i lankyt i ant šio 
koncerto kur praleisite gražiai laika ir paremsi te para
piją. Po koncertui bjis šokiai. 

šv. Jurgio Parap. "Kankl ių ' ' Choras. 

' 
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maldos. Bus palaidota Mount 
OI i ve t kapinyne. 

RADO 57,000 DOLIERIŲ. 

pras tu plėšiku. Pr is ipažįs ta 
padaręs klaidą. 

Policmonu buvo civiliuose 
rūbuose. 

IŠ NORTH SIDES. Charles S. Neumann, tur
tingas miltų pirklys, 1^0 X. 
Welk gat., aną dieną praeida- j Ka ip k i tur ta ip ir mūsų 
mas šalimais vienos bankos ra;kolonijoje netrūksta įvairaus 
do pamestą nemažą krepšį. blogo. Ypač tas namiej dary-

Nusinešes krepšį ofisan štai Į tas raugas daugumui protą į 
ką viduj r ado : 

Vieną čekį už $20.000 
; Vieną notą už $25.000. 
: Pinigais $12,000. 
* Dvi mažas notas. 

J i s mėgina ras t i savinin
ką. Bet jei nerasiąs, j is pra-

kulnis suvaro. O tų nuodų, ga
lima rast i beveik kiekviename 
lietuviškame name. Užtai ir 
blogo netrūksta . Dažnai ten-
ka išgirsti, kad vienas kitą 
gerai apkaustė, tai vėl ki tam 
žmona pabėgo, o dar kitą 

nešė, kad pinigus padalysiąs policija su visu bravaru nu-
pus iau: Raudonajam Kryžiui gabeno į novadą. Ta ip ir mau-

Europos Jįripimui. i r 

ETTELSON LANKĖSI PAS 
PROKURORĄ. . 

Vakar miesto maj . Tbomp-
son pas valstijinį prokurorą 
pasiuntė miesto advokatą Et -
telsoną. š i s nunešė prokuro
rui pasiūlymą taikintis, pa= 
liauti kovojus prieš policijos 
viršininką. 

Kitaip, kaip sakoma svetim 
taučiij laikraščiuose, ir patsai 
majoras pakilsiąs kovon. J i s 
rįs, tai ją turėsiąs—sZros:m 
sakąs, kad jei prokuroras no
rįs kovos, tai ją turėsiąs. Nes 
visų Chicagos piliečių polici
jos viršininkas pr ipažintas pa-
rinktiniausiu viršininku. 
* Advokato Ettelsono lanky

mosi pasekmės da r nežinomos. 

domasi purvyno nedorybėse. 

'Apart parapijos vakarienė*, 
kuri bus sekmadieny, 20 d. 
lapkričio, o ji žada būti gana 
iškilminga, bus taipgi paukš
čių rudininis jomarkas. Tas jo-
inarkas bus 21, 22 ir 23 lap
kričio vakarais . J a m e bus ga
lima gauti gerų ižąsų, ančių, 
vištų bei paršiukų del Tur-
keyday. Nepraleiskite geros 
progos vieną sau gauti . 

Rep. 

S. L. R. K. A. 3,60 KUOPOS 
susirinkimas įvyks lapkr. 20 d., 
1 vai. po pietų, Nekalto P. Šv. 
M. P. parap^ svetainėj, 44 ir So. 
Pairfield Ave. Yra kviečiami visi 
nariai atsilankyti į tą susirinkimą. 

V. Paukštis, rast. 

A. L. R. K. MOTERŲ SĄJUN
GOS 21-ma kuopa rengia šeimyni
nę vakarienę su programa rytoj, 
lapkričio 20, 1921, Davis Sąuare 
Parko svetainėje prie 45-tos ir S. 
Paulina gatvių. 

Programa prasidės 7:30 vai. 
vak 

CICERO, ILL. — Labdaringos 
Są-gos 3 kp. prieš-seiminis susirin
kimas bus 20 d. lapkr. Kviečiami 
visi draugijų atstovai del geresnio 
pasitarimo kasi ink Labd. Są-gos 
seimo. ' « • ' . ' . 

Valdyba. 

. 

ir kitų kuopų esate kviečiamos at
silankyti. 

Tyla. 

FRANč. KONOPACKIS 
Mirė lapkrifco 17. 1921. 42 

metų amžiaus Velionis paėjo š 
šis vakarėlis bus taip margas Kauno Red. Telšių apskričio, 

kaip genp. Smalsu butų j į j p m a - , L ^ ^ parapįj^ k a i m o Bar-
tyti. Sąjungietes 21-mos kuopos, *slĄMkXXt F»*»F*J»> a w i J M V 

gaisrių. Laidotuvės įvyks lap
kričio 21, 1921 iš švento Kry
žiaus bažnyčios 8:30 vai. ryte 
o iš ten i šv. Kazimiero kn-
pines 
v Velionio kūnas randasi po, 

numeriu 1821 W. 45th St. 
Nuoširdžiai kviečiame visus 

giminės ir pažystamus daly
vauti laidotuvėse. . 

Dideliame ilirtludime paliko 
Brolis Stanislovas Konopackis 
ir Broliene. ** 
— w — — — a 

GARSINKITĖS "DRAUGE." 

PRANEŠIMAI, 
LIET. DARBININKŲ SĄ-GOS 

Chi. Aps. susirinkimas įvyks lap
kričio 20 d. 1921 m. 2:30 po pietų 
West Sidėje, Aušros Vartų parap. 
svet. 2323 W. 23 PI. Chicago, 111. 

Susirinkimas labai svarbus, yra 
daug užsilikusių dalykų ir bus 
renkami darbininkai del vakaro. 

BALIUS IŠK ILMINGAS 
Rengiamas 

Šv. Antano Draugijos 

Nedelioj, Lapkričio 20, 1921 
M. Kuminskio Svet. 4837 W. 14 Str. Cicero 

Pradžia 6:30 vai. vak. Įžanga 25c. Tpatai. 

Kviečiame;visus an t šio baliaus kaip jaunus ta ip ir 
senus, kur galėsite linksmai laika praleist. 

Kviečia KOMITETAS. 

LIET. TEAT. DR-STĖS ŠV. 
MARTINO, mėnesinis susirinki
mas įvyks sekmadieny lapkričio 20 
d., 1921, 1-mą vai. po pietų, Šv. 
Jurgio parap. svet. Kiekvienas 
narys privalo- pribūti, nes yra 
daug svarbių dalykų apsvarsty
mui. 

Valdyba. 
—̂ —̂ ————————̂ _ 

ROSELANDIEČIAMS: — Šiuo-
mi pranešame, kad ateinantį sek
madienį, 20 d. šio mėnesio įvyks 
extra svarbus mass-susirinkimas 
tuojaus po pamaldų bažnytinėj 
svetainėje, 10806 So. Wabash Ave. 
Meldžiame visų kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti. 

Komitetas. 

DRAUGYSTĖS ŠVENTO AN
TANO iš Padvos mėnesinis susi
rinkimas įvyks sekmadienyje lapkr 
20 d. 1921 m. 1 vai. po pietų, 
Dievo* Apveizdos parapijos svetai
nėje, So. Union Ave. ir 18 gat
vės, Chicago, 111. Visi nariai bū
tinai atsilankykite, nes yra daug 
svarbių reikalų apsvarstymui. 

" Valdyba. 

LIETUVIŠKA MOKYKLA 
SIUVIMO IR KIRPIMO 

P-Iė KazUuLsklutė, Vedėja 
59 E. Adams St. Chicago, m . 
Room 403 Tel. Harrtson 1481 

Mokina siuvimo Ir kirpimo mote
r y Ir vaikų drabužių. ' 

£ 

KONCERTAS IR ŠOKIAI 
Rengia r-

Šv. Grigaliaus Choras, Cicero, III. 
Ketverge, Lapkričio - November 24 dieną, 1921 m. 

Šv. Antano parpijos Svetainėje Kampas 49 th Court ir 15-th Street Cicero, 111. 
Visas Pelnas Skiriamas Parapijos naudai. P* 

Pradžia 8:00 vai. vakare Muzika p. Ch. Bičiūno, Pangos 50c. — 75c. — $1.00 
Kviečiame visus kaip janus taip ir senus ant viršminėto koncerto, neatsilankiuseji gailosites. Nes bus 

išpildyta keletą klasiškų veikalų su Orkestrą ir gražių tautiškų dainų apar t choro bus ir Solistų tai kad 
Ciceroj nei buvo dar tokio koncerto. Atsilankusius visus užganėdinsim. 

Po programui bus šokiai. Kviečia KOMITETAS 

= 3 E E 
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KSMYBE 
. 
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PUIKU!į TEATRAS METROPOLITAN STATE BANK 
Liet. Vyčių 4-ta Kuopa 

Dviejų Aktų Komediją 

" P I R Š L Y B O S " 
Ned. Lapkr.-Nov.20/21 

Dievo Apveizdos Par. Svet. 18 Gat. ir Union Ave. 
Pradžia 7:30 vak. Pelnas skiriamas Parapijos Naudai 

Kviečiame, visus ats i lankyti nes bus labaL juokingas 
lošimas užt ikrinam kad' publika bus užganėdinta apar t 
to baigus teatrui bus puiki muzika i r šokiai iki pat 
vėlumos. KOMISIJA. 

-V 
B 

/ I r neapsakomą džiaugsmą suteiksi savo senai motinėlei, tėveliui, 
ginvinėms bei pažįstamiems nusiųsdamas jiems pinigišką Kalėdų do
vanelę. Už tokią dovanėlę jie bus širdingai dėkingi nes tada reika
lauja. 

DABAR yrg. patogiausias laikas siųsti pinigus Lietuvon nes už 
dolerį galima gaut i apie 250 auks. METROPOLITAN STATB BANKĄ 
siunčia pinigus nevien auksinais bet ir Amerikoniškais Doleriais, ir 
greičiausiai pris tato į vietą. 

Je igu Lapkričio mėnesyj pasiųsite pinigus per BtETROPOLITAN 
STATE BANKĄ tai galite būti užtikrinti kad Kalėdoms nueis. 

Kainos**pagal žemiausią dienos kursą — taigi pasiskubinkit jeigu 
norite kad Kalėdoms nueitu. 

» 

*****+» * 
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Pirmutinė Lietuviška Valstijine Banką Amerikoje 

2201 W. 22-nd ŠSSt St 
Chicago 

BANKOS VALAND: — Kasdien nuo 8:30 v. ryto iki 4:30 v. 
' . . - ' • • • . . - * -

vak. Utarninkais ir Subatomis iki 8:30 vai. vakare. 
A 

S1 

DIDELIS BALIUS 
: 

Rengia 
Draugystė šventos Petronėlės 

PADĖKAVONES DIENOJ 

s 

Lapkričio-Nov. 24, 1921 5 
šv . Ju rg io Parap. Svet. 32-nd Place ir Auburn Ave. C 
Pradžia 6 vai. vak. < Įžanga 35c. | 

Kviečiame visus koskaitl ingiausia atsi lankyti ant N 
minėto vakaro nes bus graži muzika ir gražus šokiai ga- į 
lėsite smagiai laika praleisti . ^ 

Kviečia KOMITETAS. I 
•H ffl 

Kalėdos Artinasi. 
Visi vienas ki tam perkame dovanas. Todėl neuž

mirškime savo giminių Lietuvoje nusiųskime jiems Ka-. 
ledų dovanėlę. 

Markės-Auksinai dabar labai pigus, toSlel už mažą 
sumą pini&ų galima suteikti labai didelę dovaną Lietu
voje. Persiuntimas saugus ir grei tas . įi 

FRANK STASULIS & C0. 
4438 So. Fairfield Ave. Chicago, DI. 
Telephone Lafayette 5948 . 

• I i i J h h 
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l METINIS BALIUS 
i Parengrtas 

Draugys^s Palaimintos Lietuvos 
fcETVERGE 

Lapkr. 24, 1921 
Palaskio Svet. 1715—17 So. Ashland Ave. 

E Pradžia 6 vaL vak. 
2 ••*&? 

Įžanga 50c. Ypatai ž 
Su Drabužų padėjimu. | 

= Nuoširdžiai kvįečiame visus atsi lankyti . 
| KOMITETAS. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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PRANEŠIMAS. ( 
Siunčiame piningus Lie- 1 

tuvon, pr is iunt imas užtik- | 
r intas. -

• x 
Inšuruojame nuo ugnies, i 

namus, rakandus ir auto- i 
mobilius. 

B^Parduodame namus, sko- į 
f Tiname piningus. | 

Evaldas & Pupauskas 
840 W. 33rd S t I 

Yards 2790 | 
uiitumiiiiitiiHiiiiiHiuiiiitiiiiiiiiitiiT 
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• KAINA 
PR1CE 

BRI 

Suv. 

JUGI 

BRIANDO 

WASHINl 
— Prancijo 
and užvakal 
apleidžiąs 
nantį trecii 
/. J i s pažyii 
kad konferį 
ir duosianti 
mes. 

PremierasJ 
gryžti į SUA 
premieras 
vietą, taigi 
jos pirmini] 

Kaip šiai 
ferencijos s( 
pasakyti sv? 
ri nupasakd 
atsineša į nj 
sausžemio. 

J i s įrodyfj 
skaitlinga 
yra jai būti 
Prancija jol 
mažinti sav^ 
valstybių 
drausti . 

Tuo tarpu 
ja iš niekui 

TONAŽAS 
KAIP 

WASHIN| 
— Japonija.l 
kalavo palie) 
vų tonažą 
Valstijų ir 

Tečiau jos 
mestas. Vali 
Hughes, ku| 
— Japonija, 
konferencijoj 
paičame pai 

P E T R O G R J 

KAI PR1 

Žudomi 

GELSING 
21. — Petr< 
kuone revol 
tenykščio so| 
tatymą. Dai 
ja užmokėsi 
trijų menei 
valgio porci 
kintos pirm 

Vvrai ir 
w 

ba naminii 
dirbo tik už 
Šiandie gi 
užmokesnio. 

Kaudonoji| 
grade apsiai 
i r išžudė vii 
dus, kadangi 

http://Lapkr.-Nov.20/21

