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ANGLIJOS OPINIJA STOVI Už U S ! ! ? Z S 
PRANCIJA -

Bei 
TZ 

Kalba 
LONDONAS, lapkr. 25. — 

Kaip čia, taip visoje Anglijo
je gyvai ir nuodugniai perdis-
kusuota Prancijos premiefo 
Briando kalba, pasakyta Wa-
shingtono konferencijoje. Pa
galiau sudaryta kuoaiškiausia 
opinija. Tai palankumas Pra-
ncijai. Pati Anglijos vyriau
sybė išdalies sutinka su pre-
mdero Briando išvedžiojimais. 

Taigi kuomet Anglijos de
legatas Balfour Washingtono 
konferencijoje po Briando kai 
bos reiškė Prancijai Anglijos 
simpatiją, jis mažai perdėjo 
pažymėdamas, kad Anglija Vi
nį širdimi užjaučia nelemtai 
Prancijos padėčiai ir stovi už 
jos skaitlingą armiją. 

Kalbama, kad ir patsai An
glijos premieras Lloyd Geor
ge palankus militariam Pran
cijos stiprumui, kuomet šian
die Europoje siaučia didelės 
neramybės. 

Sako, Praneįįos skaitlinga 

Ta armija palaikoma apsaugo
ti vakarinės Europos laisvę. 
Kadangi viena Prancija, kadir 
su skaitlingiausia armija va
karinės Europos negalėtų ap
saugoti, tad ji sau pagelbon 
pasiskyrusi Lenkiją, kuri irgi 
privalo turėti skaitlingą ar
miją. 

Bet yra žmonių ir< pačių an
glų tarpe, kurie kitaip žiuri į 
skaitlinga Prancijos apniją. 
Tie visi griežtai tvirtina, kad 
Prancija su savo skaitlinga 
armija nesausoj a demokrati
jos, bet ją gfiauja. Prancija 
su skaitlinga armija stiprėja 

WASHINGrTON, XI — 21 
d. (Liet. Enf. Biuras). — Eltos 
pranešimu, lenkai yra paleidę 

RUMUNIJOS EKONOMINIS 
GYVENIMAS ĮRA. 

Valstybę gTiauja perilgos 
sienos. 

VTENNA, Austrija, lapkr. 
sunkiausius laikus. Šalį palie-

melagingų žinių, buk Lietuvo- 25. — Rumunija pergyvena 
j e areštuoti lenkai yra kanki- j čia ekonominis ir finansinis 
narni ir kirviu jiems kapoja-krizis. Pradėjus pulti Ru-
mos galvos. Rašant apie šias ;m»unijos pinigį kursui, krito 
žinias Elta praneša, kad jos bankai, jos prezidentas Coma-

tinės šaly kombinacijos. Gy
ventojai kiti prieš kitus di
džiai nedraugingai atsineša. 
Pagaliau daug sveikatos ir pi
nigų Rumunijai prarijo nuola
tiniai susikirtimai su bolševl-
kais Besarabijoje. 

Medikaliam Alui 
Padarytas Galas 

WASHING.TON, lapkr. 35. 
Pačioje Besarabijoje privi- ~ "Medikalu" alus ir vynas 

so daug radikalų, ^itie veda 
prieš*valstybę sistematinį sa 

pragaišo, kaip ir nebuvęs, kuo 
met pereitą trečiadienį prezi-

botažą. Rusijos bolševikai,d e n t a s H a r d i n š a s Patvirtino 

yra pramanytos ir visai nie-
kuom nepamatuotos. 

OLANDIJA GINKLUOSIS 
JUROSE. 

Nežiūrima Washingtono 
konferencijos. 

nacionalė banką. Užsidarius 
nesti tuojaus pasidarė galą, 
gi vyriausias direktorius areš
tuotas. 

Banką krito/ nes nebuvo 

nuolat grūmoja įsibriautl Be-
sarabijon ir tą provincija at
imti. Dniestro paupiu daž
nai pasitaiko susikirtimų su 

kongreso pravestą "priešali 
hį" biliu. 

" Priešakius'' bilius "sausų 
jų" kongrese buvo pakeltas, 

AMSTERDAM, lapk. 25.— 
Nežiufint konferencijos Wa-
shingtone apie ginklavimosi 
mažinimą, Olandijos vyriau
sybė stumia ^pirmyn savo mili-
tarę programą. Parlamentui 
induotas bilius su šešerių me
tų programa naujiems karo 

militarizme. Tas militarizmas j laivams. 
ateity bus didis pavojus ne Ton programon ineina tiek 
vien Europai, bet ir pačiai 
Anglijai. 

Bet svarbiausia tai tas, kad 
del tos "histerinės" Pranei-
jos baimės Europa negali ma
žinti armijų. Kaipgi kitos vla-
stybės mažins armijas, jei pa-

armija nereiškia militarizmą. ti Prancija taip nesielgia. 

BELFASTE NAUJOS ŽMONIŲ ŽUDYNĖS -
______________ 

• LONDONAS, lapkr. 25. — I butų didžiai, parankus Ulste-
Airijos autonominės provinci-; riui, kurio valdžia laukia Airi
jos Ulsterio mieste Belfaste šį j jos pragaišties. Bet jis butų 
antradienį sušauktas sesijon didžiai kenksmingas Britani-
provincijos parlamentas. Ne-;jos imperijai. Del civilio karo 
suspėta parlamentas atidary ; j imperija turėtų daug nuken-
ti, kaip staiga mieste pakilo tėti. 
politinės riaušės ulsteriečių su Pąfi Anglijos vyriausybė 

naujų karo laiyų: .Rytų Indi-
jų apsaugai du karo laivu; Ja
vos ir Sumatros apsaugai 16 
nardančįų laivių, 12 destroye-
rų ir 2 minininku; pačios ,0-
landijos apsaugai lg nardan
čių laivių ir 2 minininku. 

Be to, programon ineina vi
sa eilė visokių mažesnių ka
ro laivių, lėtuvų ir tt. 

Del to Olandijos biudžetas 
per sekančius šešerius metus 
žymiai bus padidintas. 

gentai nardo po visą šalį ir 
sėja visur bolševistinės revo
liucijos sėklą. Nors tie agen-

. tai būriais areštuojami, užda
romi kalėjimuosna arba de
portuojami, tai vistiek. Mas-

rie turėtų pagelbėti vyriausy- kva, turi tam tikslui užtekti-

' ' Sausuosius'' apėmjė bai
mė. Jie padavė bilių kongre
sam Pirmiausia tą bilių pri
ėmė žemesnieji kongreso rū
mai. Paskui senatas. Kuo
met senate buvo vedama kova 
del to biliaus, Pinigyno sekre
torius leido medikaliams tiks
lams alų ir vyną gaminti ir 
pardavinėti. 

Bet tuč-tuojaus senatas pri
ėmė "priesaikų'' bilių ir pa
galiau prezidentas patvirtino. 

Jei iki šiolei amerikoniškoj 
dė tik vieną betvarkę visur, j <Įangi pačiame Volsteado akte' prohibicijoj kas buvo neaišku, 
pradėjus geležinkeliais ir bai- j a m s a r D a vynas nepaliečiami, tai dabar jau pašalinta, 
gus civiliu žmonių gyvenimu, bet tik kalbama apie vienai Viskas butų gerai, kad tik 

Maskva turtinga. degtinę. namuose nebūtų dirbami svai-
Ir jei medikaliams tikslams galai ir nepardavinėjami. Pa

gali but pardavinėjama degti- galiau kad visi užsilikę sa-
nė, tad tuo labiau tas pat Hunai butų išnaikinti. Kitaip 

suokalbius. Bolševikiniai a- g a l i m a p a d a r y t i s u a m m ir ^ia toji prohibicija ir pasiliks 

kuomet buvusis Teisingumo 
sekretorius Palmer buvo pas-

jkelbęs savo opiniją, jog medi-

bolševikų kareivių būriais. 
Rumunija gavus naujus že 

kaip mokėti obligacijų Pranei- m ės plotus, ten pasiuntė neiš- ^ m ^ ^ m ^ ^ i ^ 
jai nupuolus pinigo vertei. Su lavintus-valdininkus. Tie i š d a v i n ė j a m i alus ir vynas, ka 
armisticijos pradžia Rumuni
jos leu (pinigo vienutė, nor
maliais laikais lygi suvirs 19 
centų) puolė žemyn. Šiandie 
leu užsieniuose turi vertę vos 
septintą dalį savo tikros ver
tės. 

Krizio priežastys. 

Ekonominė Rumunijai ne
laimė pirmiausia paeina nuo 
.sienų ilgumo. Patvarkyti vt-
sus pas renius neturima užtek
tinai išlavintu darbininkų, ku-

Pačioje Rumunijoje komu
nistai dažnai daro visokius 

vynu. tik "prohibicija." 

nepadalinamos Airijos šalinin
kais. 

Šaudytasi išpasalų per die- butų pabaigtas tas nesmagus 
na, paskui per naktį ir ant 
rytojaus. Ir niekas negali pa
sakyti, kada pasibaigs tie kru 
vini sumišimai. 

Iki vakar dienos apie 15 
žmonių jau buvo nužudyta ir 
arti šimto kitų sužeista. Pa
šaukta iš kitų miestų daugiau 
kariuomenės. 

Seniau Belfaste ilgas laikas 
siautė kruvinos riaušės. Tai 

stovi už tai, kad Ulsteris su
sidėtų su visa Airija ir tuomi 

Airijos klausimas. 
Tečiau Ulsterio valdžia su 

tuom nesutiko. Ir kuomet pre
mieras Lloyd George prispir-
tinai reikalavo būtino nusilei
dimo, tai valdžia sušaukė Uls
terio parlamentą ir šiam pa
davė spręsti Anglijos vyriau-
svbės reikalavimus. 

Savo keliu premieras Lloyd 
George užvakar tarėsi su 

. VOKIETIJA PRIEŠ 
BRIANDO PASAKAS. 

Sako, jo tvirtinimai melagingi 
. 

pat daug žmonių buvo nužu- si™-feinerių atstovais, paskui 
dyta ir sužeista. To s riaušės j s u Ulsterio premieru Craig. 
pranyko, kuomet čionai prasi- F « konferencijų pasekmės ne
dėjo sinn-feineritT su Angli- ž m o m o s - f 
jos vyriausybės atstovais kon
ferencija sn tikslu apramin
ti Airiją. 

Kadangi ta konferencija be
galiniai prailginta atsisakant 
Ulsterio provincijai jungtis su 
visa Airija, tad tenai išnau-
jo visu smarkumu pakilo riau
šės. 

Kai-kas sąprotauja, kad to
mis riaušėmis norima varu 
priversti Ulsterį jungtis su Ai
rija ir dalintis dominijos val-
dymosi forma. 

PAVOJUS ANGLIJOS SOS
TO Į P - D I N I U L 

BERLYNAS, lapkr. 25. — 
Vokietijos vyriausybės nariai 
užgina visus Prancijos pre-
miero Briando nupasakojimus 
apie Vokietiją Washingtono 
konferencijoje. Sako, premie-
ro Briando tvirtinimai, buk 
Vokietijos policijos spėkos 
pririuošiamos busimai armi
jai, yra melagystė. 

Briand sakė, kad ta vokie
čių policija sudaryta iš buvu
sių karininkų ir lavintų karei
vių. Tuotarpu visiems žino
ma, kad policijai surekrutuoti 
jauni 19 — 21 metų vyrukai, 
kurie visai netarnavę kariuo
menėje. 

bei. ,;, 
Antroji ekonominio krizio 

priežastis, tai lįmetinis javų 
menkas užkerėjimai. Trečio
ji — i_balo TelfeAe aprobuotas 
nusistatymas. Ketvirtoji — 
sugriuvusi geležinkeliais tran
sporto sistema. Penktoji — 
socialės neramybės. • 

Po karo Rumunija savo 
plotais padidėjo daugiau kaip 
keturis kartus. Šiandie ji var
do Transylvaniją, Bukoviną, 
Besarazijos ir Dobrudžą. Tas 
visas teritorijas apgyvena dau 
gumoje svetimi rumunams 
žmonės. % 

Komunistų sabotažas. 

Dėlto pakilo visokios poli-

ŽEMĖS ŪKIO PARODA 
LIETUVOJE. 

nai pinigų ir agentų. 
Nežinia kaip ilgai Rumuni

ja atlaikys tą ypatingą didelį 
krizį. Bet kad norėjo didelės Alytuje spalių m. 3 į. įvy 
valstybės, tai šiandie turi ją 
ir tesidžiaugia. 

VALKININKŲ ŠKAPLIER-
NINKO KANKINIMAS. 

14,000 DOL. UŽ VANDENĮ. 

PATERSON, N. J., lapkr. 
25. — Ferdinandas Elia varė 
uždraustą svaigalais Mbiznį". 
Keli koki šelmiai jam įsiūlė 
pirkti 26 bačkutes "parinkti-
niausios" degtinės. 

Lenkų žandarai atėjo pas 
ko žemės ūkio paroda. Buvo vargingą Valkininkų žmogelį 
4 skyriai. I skyrius arkliai. Markevičių, besivertusį dau-
Eksponatų — 42.NII skyrius giausia rąžančių, škaplerių, 
galvijai. Eksponatų — 15. III maldaknygių ir laikraščių pre-~ 
skyrius smulkiųjų gyvulių —, kybą, ir liepė ruoštis ir eiti 
13. IV skyr. namu. išdirbiniai su jais. Paklausus, kur eiti,. 
— 60. Viso eks. 130. 

Turtingiausis buvo TV sky
rius. Ten galima buvo maty-

jie atsakė, kad tai ne jo da
lykas, ir liepė tik skubinti, 
grūmodami. Išėjus su jais, 

Jis sutiko. Bačkutės jam. tų ir tt. Įėjimas buvo nemo-
pristatytos. Užmokėjo 14,000 karnas. Žmonių apsilankė apie 
dol. Atidarius bačkutes pasiro- 40 0. 
dė — vanduo. 

THINGS THAT NEVER HAPPfci 
! By GENE BYRNES » 

PO ^ E HAVt 
TO £ 0 THROU6H 
T H C AČONS 
O" ejKTtRTMUtNfe 

A - A i N * T * L U . 
THE M TO BCAT l t . 

WEU-,WERfc 
NOT MAD ABOOT vis (T į **a You BOT we. rtfcvt 
NOTrUK£ BETTER 
TO X>0\ 

3 NUOš. UŽ DEPOZITUS 
PASTOSE. 

Daugybė žmonių išžudyta. 

LONDONAS, lapkr. 25. — 
Anglijos sosto įpėdiniui grū
moja pavojus Indijoje, kur jis 
nuvyko pasisvečiuoti. 

Jam viešint Bombay'uj iš 
vienų namų išeinant į jį pa
leista didelis pagalys. Bet į-

Įpėdinis nepaliestas. 

WASHINGTON, lapkr. 25. 
Žemesniųjų kongreso rumtų 
paštų komitetas sutiko^ kad 
pastose depozituoti pinigai 
depozitoriams nešt^ne 2 nuo
šimčiu, bet 3 nuošimčius. 

Taipat sutiko, kad depozitų 
suma vienam) asmeniui butų 
padidinta ligi 3,000 dolerių. 

Bombay'uj del jo apsilanky 
Bet kai-kas kalba, ar kar-|mo siautė kruviniausios riau-

tais tomis riaušėmis nenori- šės. Apie 200 žmonių pagali
ma duoti pradžios riviliam dė galvas. Keli šimtai sužei-
karui Airijoje. Toksai karas sta. 

m 

i 
*2 

0 
i U» 

\ 

GUBERNATORIŲ ŠUVA. 
ŽIAVIMAS. 

CHARLESTON, S. G* lap. 
25. — Gruodžio 5, 6 ir 7 d. 
čia įvyks 21 valstijos guber
natorių suvažiavimas.. 

ti įvairiausių rusiu vaisių, jie nusivarė Markevičių į de-
grudų, daržovių pieno produk- j markacijos liniją, ten liepė pa 

kelti rankas augštyn, iškrėtę 
kišenius, pasiėmė sau lietuvi
škas markes, paliko jam tik 

Pagyrimo lakštų viso i šduo-[ l e n k i š k a s i r i š v a r ė P e r d e m a r 

ta, I laipsnio — 24, I I laips
nio — 19, I I I laipsnio — 14. 
Viso 57. 

Pinigais išduota 700 auks. 
ir 2 jorširų veislės paršiukų. 

Žemės ūkio parodos įrengi
mui pinigų apie 4000 auks. 
davė'Alytaus apskr. Valdyba. 

Paroda labai ūkininkams 
patiko. Publika išsiskirstė su 
tvirtu pasiryžimu kitais me
tais pristatyti į parodą dau
giau ir geresnių eksponatų. 

"Liet . , , 

kacijos liniją į neužimtos Lie
tuvos pusę. 

LAIVŲ GRĄŽINIMAS. 

VERČIA RAŠYTIS PRIE* 
LENKIJOS. 

N 

^yn_ 
NEKU0MET TAIP NĖRA. 

Atėjo į namus apsilankytų pažįstamų porelė. Vyras šaukia 
į žmoną,, kad jų neįsileistų. Nes jų dažnus lankymasis įsikar-
to. Tad žmona atidariusi duris svečius sutinka, gi svečiai jai 
sako: — Mane nesmagu čia dažnai lankytis. Bet mes netu
rime kitką veikti. 

Želigowskio valdžia ir agen
tai sugalvojo naują būdą pri
jungti Vilnių Iienkijai. Jie 
verčia gyventojus pasisakyti 
norį priklausyti Lenkijai, rin
kti delegatus važiuoti Varša-
von pasisakyti norį priklausy
ti Lenkijai. Taip elgiasi su 
Švenčionių apskrities gyven
tojais, kurių daugoma lietu
viai., j 

Vilnių nuo spalių 9 dienos 
vadina ne "Srodkowa Litwa," 
bet tiesiog Lenkija. 

Eina gandų, kad lietuvius ir 

Karo metu paėmus vokie
čiams Kauną, buvo išgabenta 
Vokietijon 12 Lietuvos garlai
vių. Lietuvos valdžia griežtai 
pareikalavo juos grąžinti, pa
skiau vokiečiai nusileido: 5 
privatiniai garlaiviai jau su
grąžinti, jn savininkams; du 
valdžios garlaiviai nenorima 
grąžinti, kaipo turtą valsty
bes, buvusios kovoj su vokie
čiai; likusieji 5 garlaiviai yra' 
dingę ir, jei pasisektų surasti, 
tai tie butų grąžinti. Tuo bu-
du Nemuno garlaivių skaičius 
kitais metais žymiai padidės. 

PINIGŲ KURSAS, 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 do 
lerių lapkr. 23 buvo tokia pa
gal Merchants Loan & Trus* 
Company: 
Anglijos sterl. svarui 3.75 
Prancijos šimtui frank. 7.33 
Italijos šimtui lirų 3.97 
Vokietijos šimtui markių .37 

rusus geležinkelio tarnautojus Lietuvos šimtui auksinų .37 
pavarysią iš vietų. Lenkų šimtui markių .04 
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Penktadienis, tapkr . Ž5, 1921 

•HiiiiitiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiMi^ dalis, kurioms viešpataus Suv. j būdu. H k vienos Anglijos I footi, melais apgaudinėti 
dKTuviv KATALOLV DIENUS* Valstijos, Anglija k Japonija. 

>RAUGAS* S U kitomis viešpatijomis be
veik nesiskaitoma. Joms pasi
dalinus pasaulį, kiti tik gaus 
pasirašyti ir byla užbaigta. 

n m kAadten* »A>kyru> aedMdJeolu*-
KHKJf l MERATOS RAINA 

il< AtiOJL IK I281KMYJE 
$H.W) 

8.00 

BRIANDO KALBA. 
Prancijos premieras Briand 

Me tania 
Pusei Metu 

• % VAJL81 
Hi'UUils 
Pusei Metą) 

trenumeraut mokaal iškalno. Lai 
<aa skaitosi uuo užsirasymo dienos aną dieną pasakė ilgą kalbą 
tie nuo Naujų Mėty. Norint perruai- _.__ 
syti adresą visada reikia prisiųsti ir VVashingtono konferencijoje. 
iena* adresas. Pinigai geriausia siu- I 
•U tšperkant kraaoje ar exprese "Mo- ' 
oejr Order" arba įdedant pinigus 1 
registruotą laišką. 

« « i DRAUGAS" PUBL. 00 . 
£34 S. Oakley Ave., Chicago 

Tel. Roosevelt 7791 
miiiiiimtiiiiiiiiiimiiiiiiimiiisiiimiiifi 

delegatas be dorinės pridėjo skaitylojiis, melagingai įžeis 
dar medžiaginę priemonę, ti kitų garbę! Melas, ypač 
Suv. Valstijų delegatas taipat 
pažadėjo dorinę pagelbą j 

Eksimperatorius Karolius iš
keliavo į Maderą, gražiausią 
salą kurią vadina " mažasis ro 
jus"* Jeigu jo likimas geres
nis negu Napoleono I ištremto Į 
į Šv. Elenos pliką ir nuskuru
sią salą, negalima Karolians 
likimui pavydėti. Gražiausioji 
gamta yra nebylė tremtinio 
sielai. 

Nedarbo rykštei pašalinti, 
geriaus greitu laiku surasti 
reikalingiems darbo, negu eiti 
jiems su pašalpa. Lai Vyriau
sybė, miestų valdžios, korpora
cijos išriša nedarbo klausimą 
šia prasme. Tai jų pareiga. 

Lordas Haldane apvažiavęs 
visą Vokietiją pastebi, kad ne
darbas mažai vargina vokie
čius. Visos jų mokslo pajėgos 
ir spauda ieško priemonių 
pramonei padauginti. Jie "nu
galėti", bet tam kad savo in
dustrija greitu laiku nugalė
jus pasaulinę pramonės ir pre
kybos rinką. "VVashingtono 
konferencija negali tylomis 
praeiti pro vokiečių tautos ga
jumą. 

Jo visa kalba buvo apie per
gyventus ir pergyvenamus 
Prancijos vargus ir baimę. 
Prancija bijosi Vokietijos ir 
bolševistinės Rusijos. Bolševis-
tinė Rusija gali sumalti len
kus ir susijungti su Vokieti
ja prieš Prancija. Vokietija 
nuginkluota medžiaginiai, bet 
ne doriniai. Vokietija trum
piausiu laiku kovos laukan 
gali pastatyti apie 6 milionus 
gerai išlavintų kareivių. Bol-
ševistinė Rusija gali sumobi
lizuoti apie 20 milionų vyrų. 

Ve kodėl Prancija yra pri
versta užlaikyti skaitlingą 
sausžemio armiją. Nes Pranci
ja nežino nei dienos, nei va
landos, kuomet gali prieš ją 
pakilti Vokietija, gi paskui a-
ną Rusija, sakė premieras 
Briand. 

Plačiai išklojęs visus pran
cūzų vargus, premieras Briand 
kalbos gale pažymėjo, kad 
Prancija visgi sumažinsianti 
savo armiją. Gal paliksianti 
tik du trečdaliu, o gal tik pu
sę. Bet paliuOsuotus iš tarny
bos kareivius visuomet laiky
sianti atsargoje. Tečiau armi
jos sumažinimo klausimas bus 
sprendžiamas tik tuomet, kuo
met kitos valstybės apdrau-

Įsiančios Prancija nuo netikėto 
užpuolimo. 

Jam baigus kalbėti, konfe
rencijoje dalyvaujančių vals
tybių delegacijų pirmininkai 
užtikrino premierą Briandą, 
kad jų valstybės visuomet gel-

Praucijai. I 
Kad taip, tai Prancija ne

greit galės sumažinti savo ar
miją. J i ir toliau pasiliks mili-
tarinė valstybė. Pati iŠ baimės 
virpėdama ji stipriai palai
kys dar ir pačių lenkų mili-
tarizmą, prakaituodama už di
delę ir galingą Lenkiją. Gi 
Lenkija, Prancijos militaristų 
remiama, prievarta užims sau 
kaimynių valstybių plotus. 

Tokiu būdu prancūzai su 
lenkais gamins naujam karui 
dirvą Europoje. Ir kuomet jų 
pasėtos keršto sėklos išleis 
daigus ir sužeis gražus žel
muo, tai bus pradžia negirdė-

Iš MŪSŲ CENTRO 
spaudoje yra nedoras dalykas 
ir uŽ tai smerktinas. 

Bet "Naujienas" savotiškai | valstybė klestėjo visame savo 

Praeityje. 

Laikuose, kada Lietuvos 

je, kimba į tuo*, kurie moks
lą turėdami, gali būti stip
riausiais tautos gynėjais. 
Priešai visuomet numato, kas 
tautai mūsų yra svarbiausia. 

u -naujieniškai protauja, jos nu-[ gražume, kada visa Europa 
simanydamos sulyg savęs, kad glaudės už Lietuvos pečių, lie-
šitoksai įstatymas spaudos me- tuviai nemokėjo pasinaudoti 
iagiams visa; biznį sunaikins, proga, nes neturėjo savų m<h | 

kinties važiuos svetur to mo
kslo ieškotų? Ar ne atsikartos 
ta pati istorija kas atsitiko su 'Jie supranta, kad tiktai apsi-
Lietuva šimtmečiai tam atgal f |švietę lietuviai bus jiems pa

sako apie $į įstatymo projek
tą. 

"Kamgi reikia valdžiai to
kių despotiškų įrankių prieš 
spaudą f... Jau rašėme,. kad 
Lietuvos valdžia, kontroliuo
jamoji krikščionių-demokratų, 
nuolatos varžo darbininkų 
spaudą, tai uždrausdama dė-

kyklų, kuriose butų išlaikyta 
lietuvių inteligentijos dvasia. 

Dabar. 

Panaikinus baudžiava, kada 
kaimiečių vaikams durys mo-
lsyklos atidarytos tapo, tūks
tančiai Lietuvos kaimiečių sa
vo vaikus išleido eiti augžtųjų 
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| straipsnius, tai visai uždary
dama tuos laikraščius." 

"Naujienos" tuo savo saki 
tai karo vėsulai. Europos tau-jniU) matomai, nori pasakyti, 
tos susijungs prieš prancūzų j kad darbininkų spauda užsi-
ir lenkų militarizmą. Pakils įma melagingų žinių platini-
baisi kraujo sėja. m u , ir jos norėtų, kad jų 

Prancijos militaristai pra-) skaitytojai butų spaudoje me-
džiugę. Briand nėra militaris* lais penimi. 
tas. Bet jis nrilitarizmui tar-j Tai įžeidimas darbininkiš-
nauja. Ir moka militaristų rei-į kos spaudos ir darbininkų! 
kalus ginti. 

Įdomu pastebėti, kad Hug
hes projektas nusiginklavimo 
klausimu, dalina pasaulį į tris bėsiančios Prancijai doriniu Kamgi reikia spaudoje me-

GINA MELAGIUS, 
Lietuvos St. Seime yra į-

neštas įstatymo projektas, ku
ris štai kaip skamba: 

"Kas nusikalto platinąs 
spaudos keliu melagingų ži
nių apie vyriausybės arba jos 
organų darbuotę, jei tomis ži
niomis galėjo but pakirstas 
valdžios autoritetas žmonių 
akyse, tai yra baudžiamas"... 

Si toki įstatymą galima tik 
sveikinti. Juk jis draudžia tik 
melagingas žinias apie vy
riausybę spaudoje platinti. Tai 
ir labai gerai. Reiktų tik ši
tą įstatymą praplėsti, kad 
jis draustų lygiu būdu me
lagingas žinias platinti ir apie 
privačius asmenis 

Ar ne ištautęs mūsų besimo
kinančioji jaunuomenė? 

Man rodos, kad žaidžiame su 
ugnimi. Pasidairykime aplin. 
Kas dedasi? Štai svetur besi
mokindamas susipažino su sve
timtaute, ją vedė už moterę ir j 
viena šeimyna* Lietuvai ma
žiau. Tiek to su viena, bet kad 
jų jau ne viena. 

Taigi, ką * turime daryti, 
kad tą pavojų.prašalinus, be 
abejo, paklaus ne vienas. At-

tėvynėn, kad atsimokėti uŽ jos [ sakymas aiškus. Steigkime 
Lietuvoj augštąją mokyklą, 
Katalikiškąjį Universitetą.Tik 
tuomet apdrausime lietuvius 

Kas "Naujienas" įgaliavo va
dinti darbininkišką spaudą 
melage ir sakyti, kad kaipo 
prieš tokią taikomas jai aukš-
čiaus minimas įstatymo pro
jektas? Prašome "Naujienas" 
pasiaiškinti, kitaip skaitysime 
1' Naujienas * * * netik melagėmis | 
bet ir "pliotkininkėmis". 

Juk jeigu "Naujienos" uz 
siima melagingų žinių platini- [ 
mu, tai visai nereiškia, kad ir 
darbininkų spauda šituo "a-
matu" verčiasi. 

Jeigu "Naujienos" tuomi 
prisipažįsta prie savo melų ir 
tuomi protestuoja prieš Sei
man įneštą projektą, tesiži-
nie, bet kalbėti visos darbi
ninkų spaudos vardu, apie 
jiems svetimus melus ir savo 
nuodėmę kitiems primesti — 

| tai nedora. 
Darbininkas. 

suteiktą jiems pagelbą? Labai 
nedaug. Ką-gi mes šiandie ma-1 
tome mūsų laisvoje Lietuvo
je, todėl tiek daug nusiskun
dimų, kad su nekuriais Lietu
vos valdininkais negalima su
sikalbėti? Tai vaisiai svetimos 
mokyklos ir svetima Lietuvai 
kultūra. Kiti net išgamomis 
tapo, kaip va: Pilsudskis, Sa-
pieha, Skirmontas, Kapsukas, 
Angarietis ir daug kitų. Del-
ko? Dėlto, kad besimokindami 
po svetimus kraštus persiėmė 
svetima Lietuvai dvasia, už
miršo tėvų tikybą, kalbą ir 
pačią tėvynę, jos priešais tap
dami. 

Ateityje. 
Kas bus jei ir naujai atgi

musi Lietuva neturės savosios 
augštesnės mokyklos-universi-
teto?! Ar ir vėl lietuviai siųs 
savo jaunuomenę svetur mo-
kinties, ka€ ten ištautėti? Ar 
ir vėl kasime sau duobę, kad 
joje visi žutume? 

Lietuvos jaunuomenė ver
žias prie mokslo, bet to mok
slo Lietuvoje negali gauti, nes 
nėra augštesnės mokyklos-uni-
versiteto, jo ieško svetur, bet 
ar bus Lietuvai naudinga, kad 

nuo ištautėjimo, kada turėsi-(kad,lenkai taip nežmoniškai 
me savąją augštąją mokyklą— 
universitetą ,steigkime jį. 

Ateina Kalėdos. Visi toje 
dienoje darome kam nors di
desnę ar mažesnę dovaną. Pa

vojingi, sa tamsiais ir aklais 
jie, ką norės padarys. Užtat 
jie ir stengiasi padaryti mu
mis be mokslo ir be šviesiųjų 
vyrų. Jie kiša į kalėjimus mū
sų šviesuomenę, uždaro visuo
menei burną, persekiodami lie
tuvių laikraščius, išvaiko žiau
riai mušdami moksleivius iš 
Vilniaus gimnazijos, išvaiko 
net prieglaudų kūdikius naš
laičius ir išmeta į gatvę. Nes 
ir prieglaudose mokinama bū
ti šviesesniais. 

Visuomet daryk tą, ko prie
šas labiausiai nekenčia, laimė
si. Kingstoniečiai, sužinoję, 

[stengiasi išnaikinti lietuviu 
tarpe mokslą, nutarė vienu 
"balsu: protestuoti prieš tas am 
žinąs lenkų neteisybes (pro
testas jau buvo patalpintas 

darykime dovaną vienam iš laikraščiuose) ir aukoti Lie-
svarbiausių mūsų tautos gyvy- J 

• • • 

bės užtikrinimo šaltiniui, skir
kime bent dienos uždarbį Lie
tuvos Katalikiškam Universi
tetui per Tautos Fondą. 

Fed. Selretorijatas. 
I 
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KAS PRALENKS KINGSTO-
NiEdnrs? 

tuvos Katalikų Universitetui 

$3,000 Kultūros reikalams. 
Prasidėjo Kingstone, Pa. 

Per Visus Šventus Kingstone 
atsilankė Lietuvos Katalikų 
Centro Atstovas Amerikoje, 
Kun. B. Bumšas. Bažnyčioje 
pasak* gražu pamoksi, su-[pinigus j i e pastatys "Lktu^ i 

kiek tik išsigalima. Per 10 
dienų parėmimui tos rezoliuci
jos sudėjo Kingstoniečiai 1,-

LIH&K) dol. Ir dar aukos plau
kia. Susitvėrė būrys gražus 
jaunų vyrų, kurie pasiryžo pa
sidarbuoti kun. B. Bumšui iš
važiavus, kad kuodaugiausia 
aukų tam reikalui surinkus. 
Yra manoma, kad Kingstonas 
pats vienas Universitetui pa
darys $3,000.00. 

•Pradžia padaryta nebloga, 
net labai graži. Padėk, Dieve, 
Kingstoniečiatfns.. Jeigu jie 
surinks 3,000 dol. tai už tuos 

60 aukštesnio mokslo žmonių. 
Jeigu visi panašiai, tuomet iš

kvietė po sumos žmones į 
bažnytinę svetainę. Tenai pa-
pasakojo apie lenkų žiaurius tikro greitu laiku mes galėsi-
persekiojimus daromus lietu- me ir mokslo žvilgsniu atsis-
viams Vilniuje. Sužinojome, toti greta kitų pasaulio tautų, 
kaip lenkai norėdami lietuvių Tik vyrai, pajudinkim že-

visi tie, kurie nori ir gali mo- vardą išnaikinti mūsų sostinė- mę! Koresp. 

PADĖTIS SIBIRE. 
POLITINĖ PADĖTIS TOLIMŲJŲ RY-

1 TŲ ŠALIES. 
LIETUVOS INFORMACIJŲ BIURAS, 

1925 "F" Street, N. W„ 
\Vashington, D. C. 

(Tęsinys). 
Jau Kolčako valdžia visur buvo 

nuversta, bet Vladivostoke vis dar tebe
silaikė jo paskirtasis gen. Rozanovas. 
Sausio mėnesyje 1920 metų priekolčaki-
niai partizanai apsupo Vladivostoką iš vi-
sų pusių. Japonai palaikė neoficialiai Ro-
žanovą—amerikonai buvo prielankus par
tizanams. Anksti rytą 31 sausio 1920 me
tų partizanai atakavo tvirtovę. Apginti 
Rozanovą buvo paskirta kompanija japo
nų, bet atėję amerikonai pareikalavo ja
ponų pasitraukti. Partizanai užėmę tvir
tovę ieškojo Rozanovo, bet jau jo nebe
surado, nes jis buvo pasislėpęs japonų ka
ro štabe, o iš tenai iškeliavo į Japoniją. 
Vladivostoke susitvėrė koalicinė valdžia iš 
socialistų ir didžiumiečių. Amerikonai, ap
garsinę, jog jų tikslas padėti čekams, jau 
pradėjo evakuoti savo kariuomenę. 3 ba
landžio 1920 metų išplaukė paskutinis įą 
laivas, o naktį 4 balandžio japonai pada
rė pervartą, motivuodami savo pasielgimą 
tuom, jog juos užpuolę partizanai. Gero
kai apšaudę nekurius valdiškus namus, jie 
beveik be aukų užėmė visą miestą ir visur 
iškėlė savo vėliavą. Koalicinė valdžia pa
sijuto keblame padėjime; prisiėjo daryti 
su japonais visokių sutarčių, ačiū kurioms 
japonai faktiškai buvo Šeimininkai Pajū
rio krašte patapf. 

Generolas SemiOnovas vis dar tebesilai
kė Užbaikalyje. Jis vedė kovą su taip va
dinama "Kappelio armija" (dalis Kolca-
ko armijos, susidedančios vien tik iš lai-
svanorių Votkino ir Iževsko darbininku, 

kuri, nors ir priešdidžiumietinė, bet labai 
demokratinga) likusia vienintele organi
zuota vienata iš visos didžiulės Kolčako 
armijos ir su mūšiais perėjusia pėkščia 
visą Sibirą nuo Volgos krantų. Atėjus į 
Čitą, prie Semionovo ta armija neprisidė
jo už jo šunybes Kolčako laikais. Tuo lai
ku partizanai užpuolė Semionovą. Jis to 
užpuolimo neišlaikė ir turėjo pasitraukti 
į Mančžuriją. Sykiu iš Užbaikalio traukėsi 
ir Kappelio armija. Mančžurijoje jas abi
dvi kinai nuginklavo ir pervežė į Pama
rio kraštą. Semionovo kariuomenė susto
jo Grodekove, o jisai pats apsigyveno 
Port-Arture. <Kappelio-gi armija į 2,000 
kareivių sustojo arčiau Vladisvostoko: 
Nikolsk-Ussurijske ir Razdolnoje. Taip 
jiems bestovint praslinko ištisi metai. 

Per tą laiką koalicinė valdžia, išėjimui 
iš keblaus padėjimo, pasidalino į dvi dalis: 
Vladivostoke liko vieni socialistai, pasi
vadindami save laikinąja valdžia, o di-
džiumiečiai su Nikiforovu priešakyje iš
važiavo į Čitą, kur ir susispietė prie Kras-
noščiokovo (Tobelspno). tverdami "bufe-
rą ,: vardu "Tolimųjų Rytų Respublika". [ Respublika KrasnošČiokovo. Visos tos val-
Jie į trumpą laiką sušaukė steigiamąjį su
sirinkimą, kuris susidėjo beveik iš vienų 
komunistų. Krasnoščiokovas steigdamas 
savo buferą sulig Tarybų Rusijos progra
ma, dekliaravo jį kaipo demokratinį. 

Visai kitaip ėjo šioje pusėje nustatytos 
Japonų neitralės zonos. Socialistų laiki
noji valdžia buvo neaktivė ir bejiegė. De
šiniojo sparno organizacijos dirbo išsijo-
susios. Sušauktas jų nesocialistinis susi
važiavimas Vladivostoke, nutarė nuvers
ti Antonovo (paskutiniais laikinosios val
džios premjieris) valdžią, įtraukdamas į 
tą avantiūrą ir Kappelio armiją. Kappelio 
beginklė armija panešė aukų užmuštais ir 
sužeistais į 20 žmonių, nuversdama 26 

gegužio š. m. laikinąją valdžia. Valdžią, 
sulig nesocialistinio susivažiavimo nuta
rimu, paėmė į savo rankas Mierkulovas, 
vietinis komersantas. Po to už poros die
nų su japonų laivu atplaukė gen. Semio-
novas, reikalaudamas perduoti valdymo 
styrą, jam, kaipo Kolčako įpėdiniui. Mier
kulovas valdymo nustoti nepanorėjo ir Se
mionovo į Vladivostoką neįsileido. Liau
dis tame atvėjuje palaikė Mierkulovą. Vįe-
nok su japonų pagelba Semionovas ant 
kranto išlipo ir jų buvo pervežtas į savo 
kariuomenės likučių buveinę — Grode-
kovo. 

Dabar Tolimuose Rytuose yra net 4 
valdžios: Vladivostoke — Mierkulovo su 
Kappelio armija, kuri iki šiam neturėjo 
jokio supratimo apie politiką, dabar vî  
sai į ją įsitraukė; Gfrodekovo — Semiono
vas'su savo kariuomene iš 5,000 kazokų 
ir daugybe, savo dirbtų, generolų ir pul
kauninkų; ant Imamo — buvusioji Vladi
vostoke socialisto Antonovo valdžia, išvež
ta tais pačiais japonais, kurie palaikė ir 
Semionovą; ir Čitoje — Tolimųjų Rytų 

didžiumiečių, taip ir dešiniojo sparno, 
stengėsi tas brangenybes kaip nors iš
parduoti, katra kiek suspėdama. Kolča-
k6 laikais buvo parduota ir išvežta į Už
sienį daugybė bovelnos, salietros, vėliau, 
prie socialistų bei didžiumiečių — laivais 
vario ir arbatos. Taip biskį po Mskį, Vla
divostoko uostas stiprokai aptuštėjo it 
atsiradus dabartiniai Mierkulovo valdžiai, 
sunkiai besiranda ko ir beparduoti ir to
dėl ekonominis valdžios padėjimas labai 
apverktinas. 

PINIGŲ KURSAS PRIEŠ KARĄ IK 
LAIKE JTO. 

Prieš karą 1 jiena — 100 senų kainavo 
98 fiisų kapeikos. Prasidėjus karui kur
sas rusų mbliaus ėmė pulti. Išpfadžių ji
sai puolė labai pamaži, po kelias kapeikas 
į mėnesį, bet revoliucijai prasidėjus, pul
ti pradėjo smarkiai. Nuo 1914 iki 1918 m. 
rusų rublis puolė iki 2 rb. už 1 jieną. 

(Bus daugiau) 

džios šaukia savojo rajono steigiamuosius 
susirinkimus, išskyrus Semionovo, kuris 
laukia laiko patogaus. 

Japonai deklaruoja savo neitrSlumą ir 
sakosi žiūrėsią, kas bus toliau. 

EKONOMINĖ SIBIRO PADĖTIS. 

Vladivostoko uostas, vienintelis visoje 
Rusijoje, per kurį, laike karo, buvo gabe
nama Rusijon kariškoji medžiaga ir viso
kios prekės, Kadangi Sibire magistralė tų 
visų prekių į Rusiją pervežti! nesugebėjo, 
todėl ir iki šiam laidui Vladivostoke liko 
dar sukriautų sandėliuose visok. prekių ir 
karinės medžiagos ant milžiniškos sumos 
pinigų. Rusijos laikinosios valdžios, kaip 

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOJE 
MUZIKALIS PROGRAMAS. 

i l l . i i • i 

Lapkričio 22-rą d. paminėta Šventos Ce
cilijos Šventė. Visur ji yra gerbiama kaipo 
muzikos globėja. Visados matome jos pa
veikslą su kokiu nors muzikos instrumen
tu. Muzikos mylėtojai visame pasauiyjfrj 
gerbia $v. Ceciliją. 

Sv. Kazimiero Akademijoje, kur dail4, 
ypatingai muzika užima žymią vietą, Irgi 
garbina Šventą Ceciliją .̂ Akademijoje ^ }-
vestas paprotys, kad kartą į metus apie 
jos šventės laiką, sudaroma muzikalė pro
grama, kuri vaizdžiai parodo kiek pažan
gos per metus padaryta, ir kad savo tėve
liams bei prieteliams suteikus linksmą va

landą. 
Šįmet programą išpildė sekmadieny lap

kričio 20. Punktualiai trečią valandą pro
gramas prasidėjo. Kituose lietuvių vaka
ruose maždaug pusę arba viena valanda 
vėliau prasideda negu kad yra pranešta, 
Bet čia pradėta pagarsintu laiku. 

* 

Akademijos mergaitės sudainavo vieną 
angUšką, kitą lietuvišką dainelę būtent 
"Girioj Žalioj Girioj". Po to seka ilga 
muzikalių kurinių virtinė: k. a. skambina
ma pianu, smuikuojama, deklamuojama ir 
1.1. 
Skambinama ir grojama geriausių muzikų 
veikalai. Programoje figūruoja -Mendef-
sohn, Bach, Wagner, Saint Saens ir kiti. 
Galima džiaugties. kad Seserys klasikų 
muzikos skonį auklėja savo mokinių tar
pe! Imant domėn kad programa didžium
oje atlikta jauniausių mokinių, reikia ste
bėtis jų muzikos aukšta kultūra. 

Visa programa labai gražiai atlikta. 
Pilna — pilnutėlė salė svečių. Mokina ir 
tėvas džiaugias matydami savo vaikelius 
gražiai beskambinant, bedeklamuojant, 
kiti svečiai noroms nenoroms klausia: ko
dėl mums neteko tokios auklėjimo įstaigos 
lankyti! Taip pavydu, bet ir smagu žiū
rint kad jaunesnioji karta laimingesnė 
už senąją. ' 

Sv. Kazimiero Akademijoje yra skait
lingas mergaičių ir bernaičių būrelis ku
ris lavinas mtfcikoje. Malonu matyti kada 
jaunučiai taip puikiai yra pratevrnti ir Sr. 
Kazimiero Akademijoje dailė ir menas 
taip aukštą vietą užima. 

Seserų darbštumu, pasišventimu tik 
didžiuotis ir džiaugtis galime, nes tikimės 
ateityje sulaukti atsižymėjusių muzikos 
talentų, kurių mūsų tauta nedaug teturi. 

m t^Hh^ Ak —kė. 
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DR. A. K. RUTKAUSKAS! 
GYDYTOJAS * CHUMJRGAS 

4442 boutb W f i i r n Ave. 
Telefonas Lafayette 4144 

Valandos: 9-11 rytais. 1-2 poĮ 
l»\9\ų Ir 7-8 vakarai* Nadėldle 

Arnais tiktai po pietų S 11d 5 T. 

• D.. M. T. STRIKOLIS g 
• U e t u U s Gydytojas Ir Chirurgas' 

PEOPLES TEATRO NAME 
• l«16 W. 47tn St. Tel. Boul. 1 6 o l 
•VALANDOS: nuo C Iki 8 vakare. 1-
gNedėliomis nuo 10 Iki 12 ry te . l 
•Rea . 2814 Wcs* 48rd Street 
,Nuo ryto lkl pietų. 

Telefonas McKinlcy 243 

~ ~ * 

DR. 6. M, 6LASER 

I 
I 

I i 
Tel. Blvd. 7042* 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTI9TAS 

4711 SO. ASHLAND AVENU® 
ARTI 4 7-to* Gatvės. 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare 

~rr -J-rff •a.'div,,..-!?«.-*-tf:fcT,j.hre 

Prakt ikuoja SO 
Ofisas S144 So. Morgan St. 

Kerte 32ad St., Chlcago, 111. 
SPECIJALI8TAS 

Moteriškų. Vyriškų Ir chroniška 
Ugų 

OFISO VALANDOS: N « o l t tyto 
iki t po pietų, nuo 5 iki 4 vak. 
Nedėliomis nuo 1 iki f po pietų 

Telefonas Yards 447 
! • • • » ! • • • » » • ^ • • • » • • • ^ — m m m m M » 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

44S1 So. Ashland Are. 
Tel. Yards 094 

OFISO VAL.: 
8 iki 10 v. ryto. 1 lkl I lf 7 Iki 
9 v. 
Tel. Naktimis ir nedėlioj po pietų 

Oakland 1204 
= Z 

iDr. L L M A K A R A S 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10040 S. Michigan Ave. 
Vai. 10—12 ryte; 2—4 po pietų, 

f:80—0:30 vai. vakare. 
Residenclja: 10448 Perry Ave. 

Tel. Pullman 842 ir Pull. 849 

PRAKALBOS. — SUS1RIN- vi§kai šneka . ' , r 

KUKAI. — B A Z A R A S . Yra čia liet. katalikų para
pija. Turi bažnyčia, kurią da-

Springfield, HL - - Lapkričio bartinis klebonas AI. Baku-
11 d. Šv. Vincento parap. sa- nas> ir parap. gražiai išpuošė 
lėje kalbėjo Steig . Seimo na
rys Mikas Bagdonas. J o vaiz
di kalba klausytojams labai 
patiko. Parėmimui Krikščio
nių-demokratų partijos Lietu
voje surinkta keli desėtkai do
lerių. 

4*8Aa#a*a**iJi&*ajtA#Ata#aAa4 J 
Telefonas Boulevard 9199 » 

o 
* DR, C, KASPUTIS 

DENTISTAS J 
8331 So. Balsted St. 

Valandos: 9—12 AM. • 
1—5; 7—8 P. M. J 

— 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenhno vieta: 
3242 South Halsted Street 

Ant Tiršaus Untver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
*—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedaliomis nuo 10—2 
Telefonas Yards 2544 

mm 

iiiMiiiiniiiiiiiimfiimtiifiii tfu 
Telefoną* Voo 

1144 

OR. A. A. ROTH, 
Gydytojas rl 

f O 7 7 H ARIES SEGAl 3 l 
Perkėlė savo oflsa po numer iu i 
4728 SO. ASHLAND AVENt'E j 

SPECIJALISTAS 
EHbovu. Motėm ir Vyrų Ligų 

ral.: ryte nuo 10—12; nuo 2—5§ 
>o pietų: nuo 7—8:30 vakare. 

5 
redėliomis: 10 iki 1. 

Telefonas Drezel 2880 j 
8 

Valkų ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto t—» P* 

pietų, 7—8 vak.* NedėUomls 10—lt A 
Ofisas 8844 So. Halsted St., Chieac 

Telefoną* OVovev 4 € t l 
MINIIIItlflIlimiMIIIIIMIIIIIIIIIMIHIIfMNC 

MĮIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIiniUIIIIIIIIIIIIIIUm 
• P n o a e Seeley 7480 
I DR. L M. FEOfBERG 
•Gydo specijaliai visokias vyrų ir 

moterų lytiškas ligas. 
•2401 West Madison St-, 

Western Ave., Chlcago. 
S Valandos: 2—4 po plet 7—t v 
SHHUUIMIIHnitlItimillHllllllllllllllllllti 

Lapkr. 14 d. laike Vyčių su
sirinkimo nutarta trumpoje 
ateityje surengti vieną kitą 
gražią pramogą. 

Federacijos 37-tas skyrius 
jau atidarė vakarinius kursus 
ir organizuoja kapitalą įstei
gimui viešo knygyno. 

iŠ • * ! ' I I I mmtmmmmm 

Lapkr. 6, 7 ir 8 d., įvyko pa
rap. bazaras. Ačiū pasidarba
vimui gerb. kun. Keršiui pa
rap. komiteto, Vyčių, Moterų 
Sąjungos ir Šv. Vincento 
draug. parapijos naudai pel
no liko nemažai. 

Stulpas. 

ir naujas sėdynes įtaisė. Baž
nytėlė nedidelė, bet savo gra
žumų, švarumu ir tyarka akį 
veria. Gerėsi ir nori gėrėtis. 
Baigiama statyti nauja klebo
nija, prie pat bažnyčios. 

Klebonas nors čia gimęs, au
gęs ir mokslus baigęs, bet yra 
tikras lietuvis, mylintis ir 
uolus rėmėjas Lietuvos prakil
nių reikalų. Ir tą tėvynę, kur 
jo tėveliai gyveno rengiasi ap
lankyti ateinantį pavasarį 

kas, S. Šėrbfcfttas, P. .Vaciu
kas, P. Senulis ir D- Baubliai-
tė. • , : 

Visi vaidintojai savo rolės 
puikiai fittfkp, nų<Wė. Ptrbli-
ka buvo patenkinta. Ypač rei
kalas "Vi tėvynę malonų ken
tėti" darė malonų įspūdį. 

Prie vakaro surengimo dau
giausia darbavosi p-lės O. Ufl-
guraitė, M. Baubilaitė ir D. 
Baubilaitė. Vakaro vedėja brf-
vo p-lė 0. Unguraitė. & pa
nelė yra pasišventusi ir ne
nuilstanti darbuotoja Bažny
čios ir tautos labui. Ji nepaiso 
jokios garbės ar nesmagumų, 
bet dirba del Dievo ir tėvynės 

LIŪDNAS VAIZDAS. 
TRI0TAS. 

PA-

I 

S V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty}: 

80 South La Baile gtraat 
K am baris 234 

Telefonas Central 8800 

Vakarais. 812 W. ttrd i t 

FraekviUe, Pa. — Miestą* 
vidutinis. Lietuvių yra apie 
160 šeimų. Darbai eina gerai. 
Miestas stovi anglių kasyklų 
kalnuose. Vaizdas liūdnas. Mė
lynuoja labai aukšti uolų ir 
akmenų kalnai. Je i i š Lietuvos 
aeroplanu., kad čia galėtų at
skristi ir išvyst i tuos kalnus, 
o po tuos kalnus sodinus kaip 
pečiaus kakta 

Klausinėjo ir įdomavo Lietu- meilės. 

KURSAS MARKIU 
(AUKSINĮ!) ŠIANDIEN 

Prigulintis permainai 

1,000 Šarkių $190 

5,000 Markių $2100 
10.000 Markių $47.50 

PHe virš nurodytu sūnų dadė-
kite 40c. ant persiuntimo kaštu. 

Ant didesnių sumų duodame spe-
ctaliSkai Žemas kainas. Pinigai yra 
pristatomi Lietuvon $ trumpiausi 
laika. Parduodame laivakortės f ir 
iš Lietuvos. Atsitiaaatte ypatiškal 
arba laišku | 

RUSSIAN-AMERICAN 
BUREAU 

160 N. WeUs Street, 

CHICAG0, ILL. 

Valandos Biuro: Kasdiena Iki 7-tai 
vaL vakaro. Nedėliomis Iki 

vos praeitimi ir dabartimi. J o 
narnose kabo Žemaičių vysku
po, Lietuvos globėjo ir kitų 
paveikslai. Šv. Kazimiero 
Draugiją parėmė įsirašydamas 
amžinuoju nariu ir toliaus pa
sižadėjo ją remti ir atstovauti 

Publikos gana daug atsilan
kė. Turbūt ir pelno gerai liks. 
Pusė pelno yra skiriama naŠ-
laitnamiui. 

Publikos užsilaikymas' bu
vo peiktinas. Tokis veikalas 
kaip " U ž tėvyne malonų ken-

i l-mai vaL po plet. 
• • < • • • • «i« tm —SS • mmi 

FaRIONAS Ir VI0KIEVIC7. Ved. 

< •« 

laivakortės, pašportai ir 1.1. 
N O T A I U . J l KAS 

I ' ' a ! • 

I i iH i i r i i i s i i i r i . t . 
809 W. :*bth St , arri i Halsred St. 

Tel 8oi<<* 
v . ' -• • 

į a k a ra -• • 
Sec 

— 
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JEIGU norite gero plumberio, 

tai pašauk' 
TH0MAS HIGGINS 

Mes atliekam darbą gerai ir 
pigiai. 
0244 W. 24th St., Ghicaco. 

Phone Canal 610. 
g . » » • » » ^ i < » > a ^ * m*mm*mmtm m • ^ * 
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savose 2-se parapijose. Garbė I w M parodo mūsų tėvynę per-
kun. Rakunui, Amerikos lie
tuviui, tikrai mylinčiam Lietu
vą, savo tėvų gmitinę. 

Kun. P. Kasčiukas. 

GRAŽUS V A K A R A S . 

Philadelphia, Pa. — Lapkr. 
6 d. L. Vy^čių 3 kuopa suren-
gė labai gražų vakarą su per
statymais ir dainomis. 

Vaidino du veikalu, vieną 
labai gražų: " U ž tėvyne, malo
nu kentėt i" . Ki tas buvo juo
kingas: "Kuprotas ožel is". 
Pertraukose Ėo\b dainavo p-lė 

darbininkus M. Mickunaitė, pianu pritarė 

8 Telefonas: Yards 4081 

DR. M. STAPULI0NIS 
NAPRAPATH 

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
S547 Emerald Avenne 

0 Iki 11 ryte ir 0 Iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9307 

7S1 W. 18-th Gatvė 
Nuo ? IKI 8 vaaare. 

r:r-=Jįcg* s a^saaeJssšsiar^gj 

Dr. Ma Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CB1GAGO, HiLUlOIB 
Telefonas Yards 4043 

Valandos: — 8 iki 11 i i ryto: | 
i po pietų lkl S vak. Nedėlio
mis nno B iki I vaL vakarai 

\mmmmmm m » » • « . » » » • » — * » » » * * • » > 

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

Tel. Canal 8118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare. 
Gyvenimas: — 2811 W. 44rd Str. 

T4I. Prospect Z49t. 
[mm * ' * » " • « " • > 

ax 2-22 
= • 

Tel. Canal 257, Vak. Canal 2118 

OR. P. I . ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Ohirarf te » 
1821 South Balsted Street 

• Valandos: 10 iki 18 ryte; 1 lki4 
po pietų; 6 iki 0 vakare 

i » » » — * — — • m* 
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felefonas Pntlman 350[" 

Dr. P. P. ZALLYS 
L1ETCVTS DENTISTAS 

10841 Sootk aiiekieaai Avaa 
R08ELAND, UAu 

[VALANDOS: • ryto ikt 0 vakare^ 
TEL.: PULLMAN 342 ir 8180 

ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZEWSKI, JR. ) 

I ADVOKATAS 
J Veda biias visuose teismuose 
% Miesto Ofisas: 
$7 S. Dearborn St , Roo«n 1040 

Telefonas: Central 1774 

r 
Vakarais: S251 S. Halsted St. f 

Telefonas: Boulevard 658. Z 
P*-^m}m~W-
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J O S E P H C. SOBOL 
LIETTJVYS ADVOKATAS 

Narna Ofisas 
1444 Wabansia Are. 8-čių lubų 

Tel. Haymarket 8848 
Miesto Ofisas 

144 W. Randolph St. Room 478 
Metropolitan Block 

Tel. Maln 2588 
a» ' 

J. P. WA1TCHES 
Lawyer 

LTETUVIS ADVOKATAS 
Dten.: R. 811-127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 10730 S. Wabash Ave. 
Roseland Tel. Pullman 4477 

t ' • m O i t i ' • " I 
Tel. Randolph 2808 

A. A.SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyje 
ASSOCIATION BLDG. 

18 South La SaUe Street 
Valandos: 0 ryto iki S po pietų 

Panedėliais iki 8 v a k a r ą . . 
Nedėliomis ofisas uždarytas. 

t*- • » • *mm • • < » •«»• ! 
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Telefonai Canal 5396 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Oeneralis Kontraktorius, otaty 
tojao ir senų namu taisytojas. 
2338 S. Oakley Art., Chicago 

Arti 23-čio Place. 

žmones, tai nusileisti žemėn, 
manau, nieks nenorėti}, bet 
skubėtų greičiausiai kur plau
kia Šešupė, kur Nemunas ban
guoja ir broliai sesutės lietu-

seklojama jos priešu, mūsų 
brolių ir sesučių; pasišventimą, 
pasiaukojimą del savo tėvy
nės, o publika lyg visai to ne-

jatjausdama, juokiasi iš to. 
Kuomet veikalas mokina pasi
šventimą del tėvynės, žadina 
tėvynės meilę, tai kiti pris
kaito tą prie komedijos. Rei
kėtų parodyti gražesnio išauk
lėjimo, nedarykime gėdos sa
vo tautai. 

L. Vyčių 3 kuopai galima 
palinkėti dar pasekmingesnio 
pasidarbavimo tautos ir Baž
nyčios labui. 

Vystanti Sakelė. 
I > I i i i i i • i i 1 1 1 u i 

Priimk; ką Dievas suteikia. 

LIETUVIŠKA MOKYKLA 
SIUVIMO IR KIRPIMO 

P-lė Kaalauskiote, Vedėja 
50 E. Adams SL Chicago, m. 
Room 402 Tel. Harrison 1421 

Mokina siuvimo ir kirpimo mote
rų ir vaikų drabužių. 

Darbininko Draugas 

PAIN-EXPELLEF 
VafetaiankU* ning. S. V. Pat OIM. 

Garsu* per 4augiau kal t 
60 metą. 

Tėfeyk |kare (Aneaer) YalrtaJ la? 

1 • - • » ' < • • ' • aaa = r — 

p-lė 0 . Pranckunaitė. Vaidin
tojais buvo: vargonininkas P. 
Vyeis , J. Ilingaila, M. Baubi
laitė, M. Valasiniutė, M. Mic- Kada tikiesi geriausio, buk 
kunaitė, M. Katilaitė, S. Olbi- prisirengęs ir del blogiausio. 

f HALSTED ELECTRIC I 
SHOP 

3249 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 7306 

A r tatro šviesos geram 
stovij ? Vedame elektra į na
mus, ir taisome. Turime lam-
pu ir kitus elektros dalykus. 

mmmmmmljt 
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^Telefonas Boulevard 4138 

PASKOLOS VAJUS ĮSISIŪBAVO, 
J a u Rodos Permatoma Kurios Stotįs Bus P irmut inės / De
šimts Savo Kvotą Užbaigusios. Vilniaus Nuotikiai Sujudino 

Kolonijas Prie Paskolos Darbo. 

Laisvės Paskolos vajaus pra
džioje buvo pareikšta, jog pir
mutinės dešimts kolonijų sa
vo kvotą užbaigusios, gaus iš 
Lietuvos Atstovybės ypatingus 
pažymėjimo ir pagarbos lakš
tus, kurių vertę beabejo kiek
viena kolonija apibrangino. 
Jau rodos permatoma kurios 
kolonijos tą garbę įgys? Štai 
iki lapkričio pirmos dienos aš
tuonios kolonijos savo kvotas 
jau užbaigė ir, reiškia, jau 
jos laimėjo pažymėjimo lakš
tus. Dar dviem kolonijom vie
tos paliktos. Kurios gr kolo-

>*. * 
Kolonija Kvota 

nijos bus dvi likusios savo 
kvotas užbaigusios! Sekančia
me pranešime jau rodos galė
sim tą pasMelbti. Sul ig užsira-
šymo, jau daug kolonijų savo 
kvotą yra užrašiusios, bet mat 
tik tos yra skaitomos kvotą už
baigusios, kurios prisiuntė Mi
sijos raštinėn visus pinigus už
rašytos sumos. Siame praneši
me paduodame tik tas koloni
jas, kurios savo kvotas pabai
gė pinigus Misijon prisiųsda-
mos iki lapkričio pirmos die
nos; jos yra sekančios: 

Užrašė Sumokėjo 

1) Amsterdam, N. Y. $5,000.00 
2) Bronx, N. Y. 
3) <Jrand Bapids, Mieli. 1,000.00 
4) Hoosick Falls, N. Y. 
5) MiTwaukee, Wis. 
6) Sugar Notch, Pa. 
7) Springfield, 111. 
8) 8t. Louis, Mo. 

;5,ooo.oo 
1,000.00 
1,000.00 

500.00 
1,000.00 

600.00 
1,000.00 

500.00 

$5,000.00 , 
l,ŽOOJ0O 
i,omod 

700.00 
1*150.00 

600.00 
1,550.00 

750.00 

$5,000.00 
1,005.00 
1,060.00 

500.00 
1,020.00 

600.00 
1,205.00 

635.00 

Taigi sveikiname šias kolo
nijas už jų gražų pasidarbavi
mą Lietuvos labui. J a u mato-
n*e, P& sekančiame pranešime 
turėsim progos daugiau tokic 
kolonijų pasveikinti, l i k t a i 

siųsti, taip, kad galėtume vi
soms kolonijoms užsipelnytą, 
kreditą atiduoti. 

IŠ virš paduotų kolonijų, 
kaip matote', jos dar ir viršaus 
savo kvatos padarė ir dar ne
sustojo veikusios, bet deda vi-
sas galimas pastangas, kad 
kvotą padvigubinti . 

UIIIIIIIIIHI™^^ M i sy°s e t i n e i pri-l Woreesteris, kuriam kvotos 

"iHHimmiiiiiiiiiiiimiiiimiiimiiiiiiiiii 
S. D. UCHAWICZ s 

P a ^ ^ a S o ^ ^ ^ o p l . l ' P ^ 0 ^ ™ * ^Očlų kU0Vei-
| w ^ n J L ^ « 8 V , 1 S i ^ a P i e savo darbuotę 

u i n V tM tt. cbfeaco, m | P r a n e š t i i r surinktus už bonus 

nebuvo skirta, nes savo pirmą
ją kvotą padare su kaupu, 
girdėti, kad smarkiai darbuo
jasi ir kaip sužinojom iš pri
vačių šaltinių, tai rodos jau 
pardavė bonų už apie $10,0(J0. 

Du Bois , Pa . susitvėrė Pas
kolos Stotis, kuriai kvota pa
kirta $1,500, bet kaip prane
šama, tai Duboisiečiai savo 
kvotą rengiasi padvigubinti. 
Pradžiai pusę tūkstančio dole
rių jau prisiuntė. 

Pasidarbavus Chkagos Pas
kolos Stočių Apskričio Val
dybai, sujudinta daug mažų 
ir didelių koionijų. Laike se
kančių kelių savaičių visose 
Cbicagos apielihkės kolonijose 
įvyks prakalbos. Tenai su pra
kalba lankysis Juozas Šahu-
nas ir keletas kitų kalbėtojų;. 
Kurioms kolonijoms dar apie 
tai nepranešta, bet kurios no
rėtų tąja proga pasinaudojant 
pUs sav^s prakalbas surengti, 
t o m s patariame tuojaus rašyti 
'Paskolos, Stočių Apskričio Pir
mininkui J. Mickeliunui, šiuo 
adresu: 3140 So . Wallaee S i , 
Cnicago, Ui., arba tiesiog Mi
sijon, adresuojant. 

Lithuanian Representative 
370 —- Seventh Avettue, 

New Ydfk City. 

ic* L Masalskis* 
Graborius 

* £ r - h -

BULOAKIAK BLOOD TEA 
Milijonai žmonių vartoja šia ar

bata del palengvinimo Šalčio. Ji au-
reguiuoja vidurius išvalo kraują, pa
klausk savo vaistininko arba pa
siūk i ofisą gausi pačtą, didelis pa
kelis |1.25 arba 3 už $3.15 arba 6 
už $5.35. Adresuokite Marvel Pro-
duets Company, 801 Mafvėl Building, 
Pittsburg-h, Penaa. 

Patarnauju lai-; 
dotuVėse, ves
tuvėse, krikš
tynose ir kituo
se reikaluose^ 
Kainos prieina-^ 
mos. 

(07 Auburn Ave. Chicago. 

I I • ! • I I • • I 
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ANT PARDAVIMO Kriaučių ir 
Varymo (Cleariingr) §&pa, biznis pui
kiai eina. 
1821 W. l l i t h Str. Chicago. 

PAlEgKAU 2 BUČEltlŲ 
Žinančių savo darbą. Gera vieta. Su 
burdu arba be, kaip norės. 

Noriu gauti gretų laiku. Atsišauki
te pas: 

J. ŽILEVIČIUS, . , 
818 E . 115 Str. 

Telefonas: Pullman 4306 

. . . . k • • 

Didžiausias bargenas Bfrighton — 
Parke. Parsiduoda puikaus medinis 
namas 2 pagyvenimu po 5 kamba
rius visas gerai įtaisyta, garadtius 
1 mašinai. Priverstas esu parduot 
nes piningai man reikalingi. Įmo-
ket $1,000 o kitus mėnesiniais mokės 
čials kaipo randa, mainysiu ant bu-
černes ar grocernes. Atsisaukit. 

J. NAMOIT 
3452 So. Halsted Str. Chicago. 

— — J m m m m * m m ~ m w m i w m n _ 

KUO GREIČIAUSIAI MES NU-
perkame, mainome1 parduodame Vi
sose dalyse Chicagos. Norinti par
duot, pirkt, mainyt namą, bučerrie, 
grosernę, farmą, lotą., mašina, sa-
liuną. Turinie pirkėjų ir mainytojų 
laukiančių. Kreipkitės ypatiškal ar 
laišku. J. Namon J. Bružas Co., 8462 
So. Halsted St. 

M M 

Puikus mūrinis namas ir su gerai 
išdirbti bizniai. Srtghton Park, ne
toli lietuviškos bažnyčios. Nkmas pa
gal naujausios mados. Parsiduoda 
labai pigiai, kartu su bizniu. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vie
tos. 

Atsišaukite pas: 
FRANK STASIUS, 

4488 So. Falrf ield Are. 
Telcphone Lafayette 5848. 

. .NEGIRDĖTAS BARGENAS 
Ant pardavimo 3 pagyvenimu 

mūrinis namas po 4 kambarius 
randos neša ant metų $708.00 kai
na $6,300.09 namas geriausiam sto
vij su maudinėm ir su visais ge
riausiais įtaisiraais. Priežastį parda
vimo patirsite ant vietos savininką 
galite matyti vakarais. 

2243 So. Irving Ave. City. 

F»O"&OOOO^»QCiP0Q«4g«0t00 84Pi 
VALENTINE DRESMAKING 

COLLEGES 
i2407 W. Madison, 1850 N. Wells, 

4808 8. Halsted Streete 
137 Mokyklos Su v. Valst^aae. 
Moko Siuvimo, Patternų kif-

Ppimo, Designing bisatui ir na-
'mams. Vietos duodama dykai. \ 
• Diplomai. Mokslas lengvais at-

įokėjimais. Klesos dienomis ir 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 

^Tel. Seeley 1648 i 
SARA PATEK, ptraa 

i M t l M M I 

BEPROTYSTĖ D A B A R GY
DOMA I Š T R A U K A N T NE
GERUS DANTIS , I I PRAŠA

LINUS STUČKINES KIR
M Ė L E S I š VIDURIŲ. 

Dabartiniai psychologai sako, kad 
daug beprotysčių paeina iš suge
dusių dantų, dėlto prižiurėjimaa 
dantų būtinai yra reikalingaa. 
Taipat atrasta, kad paprastos 
kirmėlės vadinamos, jautienos, 
kiaulienos, ir stuekmės privaro 
žmogių prie beprotystės. Daugiai) 
negu tiek. Nekartą numiršta ii 
priežasties nepaisymo tų parazi
tų. Todėl jei bent kiek nusima
nai, kad tu.turi tiriminėtas kir
mėles tuoj stengkis panaikinti. 

Dauguma mote
rų vyrų 'ir vaikų 
yra gydpmi nuo 
visai kitokiu ligų 
kuomet ištikrųjų 
visa priežastis y-
ra jų skilvis. Kuo 

j I met neturi apeti-
m Į to, širdi griaužia, 

/ jauti skausula vi-
I į ' durnose, skausmą 
\mw strenuose silpnu

mą akyse mirguliavimą tai ženk
lai kad kas nors yra negerai su 
jusu skilvių, kad skifviniai kir
minai tenais poimvoja. Pas vai
kus tuojaus galima patemyti, jie 
nenori valgyti, miegoti jiems tan
kiai galva skauda, jie netari ttoru 
žaisti su kitais vaikais. Laxtan y-
ra sutaisytas kad ' panaiknti 
skilvines krimeles iš jūsų syste-
mos ir yra daugumos žmonių 
vartojama su gfrais rezultatais. 
Pilnas būdas - gydymo Laxtan 
kainuoja $10.48, pusė $6.75. Jei-
.gu jautiesi nesveiku tai tuojaus 
pradėk gydytis nės gali ISsivysty-
ti konvulsijos ir kokios kitos li
gos? Laxtan yra parduodamas 
Dro. Lameco Lab., Forbes at 
Moultrie, Pittsburgh, Penpa. 

IŠPARDAVIMAS 
Puse -— Prekes 

Vyrų ir jaunų valkynų Siutai Ir O-
verkotai #20 — $28 ir $20. Dabaf 
po $10. $12.5$ ir $15. Kiti iiųfSi ir 
overkotai iki $45. Mes turime pilna 
stocka vytų, jaunų vaikiau ir vaikų 
Siutų, O* Kotų, Mackinaw«, Rain-
coats ir kelnių kurias parduodame už 
puse buvusios kainos Turime kuferių 
ir volizų. Gausi už pilnos verčioa. At
dara Kasdiena iki 9 vakafe. Nedė
liomis iki 6 vakare. 

įsteigta 1802 

S. GORDON 
1415 S. Halsted Street 

=c 
ANT PARDAVIMO buoernė ir 

groeernė, geroj lietuvių ir leftkų 
apgyventoj vietoj, parsiduoda pifiai. 

Atsišaukite. 
8841 W. 81 STREET, CHlCAOO 
Telefonas: Canal 8072. 

f, i' i : t. K-

REIKALINGI VYRAI MOKINTIS 
BARZDASKUTYSTEg AMATO. 

Amatas kuris neSalieelamaS strei
ku. Geras uždarbis per visas metus. 
Darbai liaukis, tnsfflnet ir Vakarines 
kliasos. Rašykite ar aisišavkite. 

MOLER BARBĖK COLUBGE 
105 S. Wella Str. 

. I 

N. 
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D R A U G A S , Penktadienis,. Lapkr, 25, 1921 

CHICAGOJE. 
ATLIKO BAISIĄ PIKTADA

RYBĘ. 
Areštuotas Thomas Cather-

wood, 26 m., karo metu tar
navęs karo laivyne. J i s nu
žudę savo pačios seserį, Mrs. 
Betty Sharples, 22 m., kuomet 

PRASIDĖS CHURCH'O 
BYLA. 

h 

Ateinantį pirmadienį Chica-
goje prasidės žinomo Chur-
cb'o byla. J i s kaltinamas 
dviejų automobilių pardavėjų 

PASKUTINĖ PROKURORO 
ATAKA. 

Cook apskrities prokuroras 
Crowe paleido paskutinę ata
ka prieš Chicagos majorą. 
Šiuomi kartu jis reikalauja, 
idant policijos viršininkas bū
tinai butu pašalintas iš užima
mos vietos. 

DU BROLIU. 

remsis žmogžudžio beprotyste, 
kuomet prisieis teisme jį gin
ti. -J 

Čia dažniausia žmogžudžiai 
padaromi bepročiais, kad iš
gelbėti juos nuo mirties bau
smės. 

NORĖJO APIPLĖŠTI 
BANKĄ. 

Suareštuota du intariamu 
vyruku. Pasirodė norėjusiu a-
piplėšti Argo State banką, 
ties G3 gat. ir Archer road 

šios vyras buvo darbe praeita {nužudyme praeitą vasarą 
antradienį. Savo piktą darbą Kalbama, kad jo apginėjai 
jis išpažino policijai. 

Catherwood buvo ilgas lai
kas be darbo. J is atėjo į Mrs. 
Sharples namus 712 So. Kee-
ler ave. Tenai jam jauna žmo
nelė pataisė dar valgyti. 

Catherwood patyrė, kad 
Mrs. Sharples turi namie pi
nigų -apie 50 dol. Taigi jį ap
ėmė piktas noras atimti tuos 
pinigus. 

Kuomet jauna moeriškė at
sisakė jam atiduoti pinigus 
gražiuoju, jis ją pirmiausia 
j^ismaugė rankom, paskui nu
baigė su virvute. 

Pasiėmęs pinigus išdūmė. 
Tečiau veikiai jis buvo suim
tas. Išpradžių gynėsi, paskui 
viską išpažino. 

Tai įvyko apie 2:00 dieną. 
Kuomet nužudytos moteriškės 
vyras vakare parėjo iš darbo, 
rado jis pasmaugtą savo pa
čią ir lopšy užsiverkusį 15 
mėnesių kūdikį. 

Suprantama, tuojaus sukel
tas trukšmas. Xuo kaimynių 
moterų patirta, kas dieną na-
muose lankėsi. 

Detektivai tuojaus pakilo 
darban* Už valandos Cather-
wood jau buvo policijos nuo
vadoje. Pas jį atrasti paimti 
pinigai. 

DEL GERESNĖS APSAU
GOS. 

Lapkr. 14 d. Central Manu-
facturing District bankas tapo 
priimtas į Chicagos Ciearing 
Ilouse Association. Per pas
tarąja organizaciją šis bankas 
sandarbiauja su kitais bankais, 
nariais tos organizacijos. Da
bar šis bankas yra po valstijos 
ir po ciearing house užveizda. 
Tai vis del gavimo tolesnio 
žmonių pasitikėjimo. 

NIKODEMO AUŠKALNIO 
DRĄSA. 

ro repeticija įvyko lapkr. 18 
d. Choro vedėjas A. S. Pocius 
atnešė naujus dainų dėlei ren
giamo koncerto. 

Po dainavimo buvo susirin
kimas. Pirm. P . Varakulis ati-
daręs susirinkimą paprašė, 
kad išrinktų raštininką, ka
dangi rast. p-lė A. Alaburdai-
tė nepribuvo. Išrinko N. Kulį. 
Pirmiausia pakilo klausimas 
Ttaslink garsiojo ' Šlaitop viešo 
įžeidimo choro vedėjo. Plačiai 
apie tai kalbėta. Vieni sako, 
kad rašytojo buvo netikęs dar
bas, kiti kalba, kad redakto
riaus nepaisymas. Galu gale nu 
tarta išnešti protestą prieš 
"Šlaitą". Komisijbn įėjo: J . 
Balsis, P . Kazanauskas i r E. 
Jovaišai tė. 

Pereitų metų valdybos ra
portą išdavė komisija. Buvo 
labai neaiškus, pažymintis de
ficito $39.00. Dėlei užmiršimo 
visų nemalonumų raportas ta
po priimtas. Šių metų iždinin
kui A. Mureikai negalint lan
kyti choro susirinkimų, nei jo 
repeticijų, jo vieton iždininku 
išrinko J . Janušauską. 

Pakelta klausimas ateinan
čio koncerto. Vedėjas A. S. 
Pocius pranešė, kad apart cho
ro bus i r keletą solistų. Visą 
koncerto surengimą pavedė 
valdybai. Tai tiek iš susirin
kimo. * **į* 

Pergyvenę visus vargus ti-
Icimės geresnės ateities. Susi
rinkimo rast. 

• 

Nik. Kulys. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Namuose po num. 1101 So. 
Racine pakilus šeimynoje b a r - ; ' d e m i j o s m o kinys . 'Juodu buvo 

apsirengę kaip Ku Klux Klan 

Šv. Agnietės choras yra pui
kiai išsilavinęs. Savo giedoji-

Halloween vakare, Brigh- Į'mu daro maolnų įspūdį, 
ton Parke arti 2503 W. 45-th Į Laike bazaro šis choras dir-
Place, Juozapo Žioberio moti
na išgirdusi triukšmą lauke 
liepė Juozukui vienuolikos me
ti} ir jo broliui išeiti pažiūrėti 
kas darosi. Jie išėję pamatė 
kitą vaiką šalygatvyje užde
gus gasoliną. Vaikai prisiarti
no prie ugnie.*. 

Tuo tarpu ans vaikas užpylė 
daugiau gasolino ir liepsna di
džiai pasididinus uždegė Juo
zapo drabužius. J i s degantis 
bėgo namuosna. Toliaus stovė
jo Antanas Bereišis ir Niko
demas Auškalnis vienuolikos 
metų, Švento Kazimiero Aka-

niams, vienas 18 metų vaikė
zas, Tony Malfa, peršovė savo 
brolį Thomas Malfą, 30 me
tų. Vaikėzas tuojaus areštuo
tas. 

Chicagoje pavogta trylika 
automobilių paroje lapkr. 22— 
23 d. 

Lietuviški kratomi paveikslai. 
Genavaites gyvenimas. 

Nauji krutomi paveikslai iš 
, Lietuvos, Rygos ir Sovietų Ru

sijos. Gudrus kvailys, 2-jų ak
tų komedija, Lietuvių paroda 
National darže. 

Bus rodomi sekančiose ko
lonijose: 

Lapkričio 25 — 27, Šv. Jur
gio par. svet. Bridgeport. 

Lapkr. 28—29, Šv. Antano 
par. svet. Cicero, UI. 

Lapkr. 30 gruod. 1 d., Ali
jošiaus svet., Town of Lake. 

Gruodžio 10—11, Nekalto 
Prasid. par. svet , Brighton 
Park. 

Pradžai 7 vai. vak. -
Rodys Lfetuyių Teatro Ben

drovės vedėjai. 
C. G. Lukšis. 
J. B. Kudirka. 

bo kiek galėjo del vargonų 
fondo. Nemažai pelnė. 

Nor s jam už sėdynes baž
nyčioj nereikia mokėti, nes 
jis to pilnai užsitarnauja, tai 
tam atlyginimui sumetė $31.25 
vargonų fondui. Pinigus atida
vė gerb. klebonui, pe r ateinan
čias Velykas tikimės taipat su
aukos pinigų kaip praeitą kar
tą f Kareivis. 

IŠ NORTH SIDES. 

ir buvo beeiną į kitą gatvės 
pusę. 

Nikodemas pamatęs Juozapą 
[liepsnose, šaukė kad sustotų. 
Šis neklausydamas bėgo na
mo. Tada Nikodemas parme-
tęs Juozuką, nutraukė nuo sa
vęs paklodę įvyniojo degantį 
Juozuką ir trynė ant pievos 
pakol neužgesino liepsnos. Ta
da išvyniojęs nuvedė namo. 
Vaikas jau pagijo. 

L. VYČIŲ APS. CHORAS. 

L. Vyčių Chicagos Aps. Cho 

Parapijos Vakarienė. 

Lapkr. 20 d. š. m. Šv. My
kolo par. svet. įvyko parapijos 
vakarienė. Žmonių labai daug 
atsilankė. Keturi stalai per vi
są svetainę buvo labai gra
žiai prirengti, o po to dar du 
stalu prirengė. Garbė 
sąjungietėms už. pagamini
mą tokios gardžios vakarienės. 
Svetainė buvo kuopuikiausiai 
išpuošta. v 

Programa buvo sekanti: 
Piano duetas: *'Jaunystės sap
nai* ' — P. Malinauskaitė ir T. 
Jasinskaitė; šoko: M. Gardin 
(3 metų amžiaus); duetas: O. 
R. Paliuliutė ~ir J . M. Rut
kauskaitė, dainavo ' 'Temsta 
dienelė*' ir Geismai ir svajo-

BALIU SsuDo vanomis 
Rengiamas •— r~ 

A. L. R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS 1-MOS KUOPOS 

Subatoje, Lapkričio 26, 1921 
Šv. Jurgio Parap. Svet., 32-ro Place ir Auburn Avenue 
Pradžia 7 vai. vak. Įžanga 35c. Ypatai 

šis balius yra paskutinis prieš Adventą, yra skiriamos KETURIOS 
puikios dovanos geriausiems šokėjams. Taigi visi taisykite kojas, 
kad gavus bent viena iš šių dovanų. 

Nuoširdžiai kviečia visus 
Moterų Sąjungos 1-ma Kuopa. 

nes >>, vėl šokis: M. Gardin; 
dialogas: Džiaugsmingas* atsi
tikimas, B. Laugaudaitė ir K. 
Vileikis; piano duetas: "Lau
kų šokis", A. Urbonavičiūtė ir 
F. Soboliutė; monologas: " P o 
ne Kuokuošienė", E. M. Pa
liuliutė; šokis, 'Gypsy Dance', 
V. Blažiutė; duetas: O. Vatfu-
niutė ir tf. Šlajiutė; monolo
gas: "Profesoriaus atsilanky
mas , " L. Antanavičius; solo: 
"Siuntė mane motinėlė", U. 
Šlajiutė. , v 

Atsilankė gerb. kun. N. Pa
kalnis ir labai vaizdingai savo 
prakalboje nupiešė Nbrthsidie-
eių^gyvavimą. 

Vakaro vedėju buvo gerb. 
klebonas kun. A. P. Baltutis, 
matyt uoliai ir rūpestingai 
darbuojasi parapijos labui.. 

Seserys mokytojos Itaip-gi 
daug triūso padėjo prie^pro-
gramos surengimo. Akompa
navo vargonininkas, J . Brazai
tis ir prisidėjo prie muzikali-
nės programos dalies. 

Po programos įvairus para
pijos darbuotojai ir šiaip para-
pijonai kalbėjo išreikšdami sa
vo mintis. Programai užsibai
gus buvo šokiai. 
Tikimės kad pelno gana daug 

liks nuo viršminėto vakaro. 
Visi buvo patenkinti progra

mos gražumu ir įvairumu. Pro
gramos dalyviai savo užduotis 
atliko gana gerai. 

Ten buvusi. 

IŠ DIEVO APVBIZDOS PAR. 

Lietuvos Vyčių 4-ta kuopa 
buvo įrengus pasilinksminimo 
vakarėlį, kuris įvyko lapkri
čio 17 dieną. Buvo puiki mu
zika, įžanga jaunimui buvo 
veltui, tik gaiJa, kad į ĵį vi
sai mažai žmonių atsilankė. 

Prieš pradėsiant. vakarų, 
puikių prakalba pasakė gerb. 
kun. Norbertas J . Pakalnis. 
J is tikrai yra jaunimo tėvas. 
Mūsų klebonas,' gerb. kun. Ig. 
Albavičius irgi visuomet atsi
lanko į mųs rengiamus va
karus bei susirinkimus, kuo
met laikas daleidžia. 

Alpha. 

Jau Galima Gauti 1922 metų 
"DRAUGO" Sieninį Kalendorių 

Kaina. 25c. # 

Šiometinis " D r a u g o " kalendorius skiriasi nuo kitų metų tuo, kfcd kiekvieno mėne
sio lapų puoša paveikslėliai iš Lietuvos. 

Daugiausia paveikslų iš lietuvių kareivių gyvenimo. 
Skaitytojams ir naujai užsirašantiems " Draugų", mažiausių trims mėnesiams, kalen

dorius duodamas dovanų.^ N 

Adresuokite 
x "DRAUGAS" PUBLISHINO 0 0 . ^ 

2334 South Oakley Avenue Ohicago, Illinois. 

pijiečius per visas dienas kuo ; 
X skaitlingiausia lankytis į Mi-

sijas, kurios yra svarbiausia 
dusios išganymui valanda. 
Klebonas Kun. J. Paškauskas. 

PRANEŠIMAI, 
LIETUVOS VYČIŲ CHICA

GOS Apskričio Choro repeticija j -
vyks penktadienio vakarą, lapkri
čio 25 d., Mark White Sąuare 
Parko svetainėje, 29-tos ir Hals-
ted gatvių, punktualiai 8 val^vak. 

Visi choristai-ė8 kviečiami atsi
lankyti, nes mokinama daug nau
jų dainų ir rengiamės prie kon
certo, kuris įvyks gruodžio 18 d., 
s. m., Pulaski'o svetainėje, (18-tos 
ir Ashland, Ave.). 

Albina C. Alaburdaitė, rast. 

ŠV. KAZIMIERO AKADEMI
JOS RĖMĖJŲ 5-tas skyrius ren
gia puikų vakarą, paminėjimui 
Agitacijos Savaitės, kuris įvyks 
lapkričio 27-tą, š. m. Dievo Ap-
veizdos parapijos svetainėje. Pro
gramą išpildys mokyklos vaiku
čiai, pastangomis gerb. Seserų Mo
kytojų. Girdėjau, kad bus dar vie
nas žymus kalbėtojas. Visi aštuo-
niolikiečiai kviečiami atsilankyti. 
Pelnas skiriamas Šv. Kazimiero 
Akademijai. ^ * Alpha. 

J» WEST PUIXMANO 

UTHUANIA 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vi© 

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di 
.dėle pasivaikščiojimui vieta. Vist oa 
trankumai, moderniško alivq. Dabar 
kainos žemesnes 

^ R E D S T A R I I N E 
ISplaukia kas savaite 

Pier fS-6f. North River, New Tora 
Ncw Yorko e Hamburg 

Flnland Lapkr. 29 
Samland) Tik 8-čia klesa Lapkr. S0 
Lapland Gruodžio S 
Zeeland) J Gruodžio 24 

A d v e n t ų Kmonlaml Antwerp Gruodžio 17 
Manchurla Gruodžio 29 

Tėvo Alfonso Marios misijos. 

Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijoj pirmame 
sekmadieny prasidės Misijos, 
kurias laikys tėvas Alfonsas 
Maria. Misijos tęsis per a š -4 M t o n e k a h d a ) H a m b u r * <Gruod- 18 

J _-v t~ 'Mongolia) J (Gruodžio 1 
Tiktai tiesiai { Piliau 

INTERNATIONAL MERCHANTILE 
MARINE CO.. 

116 laivų — 1.250.000 tonų. 
Cbicajro: F. O. Brown, Wwt 

Agent. 14 North Dearborn St., 

tuonias dienas^ Jos baigsis 
antrame Adventų sekmadieny 
vakare. • 

Klebonas ragina visus para-

\& AMERICAN LINE 

* 

M 

Kalėdos Artinasi 
Visi vienas kitam perkame^ dovanas. Todėl neuž

mirškime savo giminių Lietuvoje nusiųskime jiems Ka
lėdų dovanėlę. 

Markės-Auksinai dabar labai pigus, todėl už mažų 
sumų pinigų galima suteikti labai didelę dovanų Lietu
voje. Persiuntimas saugus ir greitas. 

FRANK STASULIS & CO. 
4438 So. Fairfield Ave. 
Telephone Lafayette 5948 

ū B : 

Chicago, 111. 

I 

DRAUGIJŲ 
O l V r Y H d V ^ Vėliavų, Kukardy, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant-
1 / U U v U V - v spauda ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalu, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą. 
STRUPAS CO., 90-92 Ferry St. Newark, N. J . 

i 

! 

VYRAI Į DARBĄ 
Tūkstančiai žmonių ieško darbo Ir negali surasti, o mums reikia 

Šimtų ir prie gero uždarbio. 48 darbininkų i-eikia, kurie galės už-
dirbti nuo $6,000 iki $10,GO0 į metus 3,000 darbininkų bus galima 
uždirbti nuo $4,000 iki $6,000 į metua Taigi, kurie norite ta visą. 
teisybę žinoti ir matyti, tai bukit ant susirinkimo. Bus visas daly-
kas gerai parodytas "ir galėsite pradėti taisytis saų tas vietas. Gal 
jums tik ir yra laimės valanda — darbas pats mokina jus ir ieško 
tavęs, šitas vakaras taipgi kad ir $1.00 mokės* u2 tikieta, tai tiek 
nematysi, kiek šiandien matysi uždykį. Dėlto, kad pirma kartą dar 
tas PATENTAS ant pasaulio tik pasirodo ir jau šimtai reikalauja jo. 
Taigi bukite visi ant to vakaro, o daugiaus mažai bus galima tokia 
parodą matyti. 
•, ^eb«UxS 5 * i ž a n * o s n e l kolekfos dėlto, kad raueų gerbiamas lie-
T ^ t *lr JU m a ž a s a u n a u d a ' m u m s * * * n a u d a P^eda. Taipgi prie to, bus Uar geri kalbėtojai apie mūsų naudą. 

Lapkričio-NoT. 2S-čią 1921, 1822 Wabanisia Ave. 

Lapkričio-Nov. 25tą W21, 4837 W. 14 8 t , Cicero, Dl. 

JOHN PILSJS StlfiT. 
I*pkrlėl©-Nov. 2»tą 1921, 3142 So. Halsted St. 

MILDOS SVET. 
Visur prasidės 7:30 valandą vakare KOMITETAS. 
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i SIŪLOMAS DIDŽIAUSIAS BARGENAS i 

i s 

Moteris Ir merginos: dabar 
geriausias proga jums nusi
pirkti vėliausios mados fe-
rankas su puikiausiom išsiū
tom kvietkom kuriuos at
kreips visų atyda. 

Mūsų ferankos yra padirb
tos iš geriausio materijolo, 
darbas atsakantis geresniu 
feranku kad ir daugiau už
mokėsi už kitokio styliaus ne 
f ausi kaip šios kurias mes 

tonais jums siūlome po$2.25 
anį vieno lango. Jeigu gausi 
jas uz $8.00 Atsiminkite kad 
čia yra speciale kaina tiktai 
ąnt šio mėnesio. Taigi pasi
naudokite proga DABAR! 
Nekuomet nepasigailėsi! 

Iškalno nereikia mokėti. 
•Prisiųsk tiktai 35c. krasos 
ženkleliais, kuris bus kaipo 
pirmutine mokestis. Likusius 
užmokėsi kaip aplaikysi fe-
rankas. Mes garantuojame 
pilna uiganėdinlma arba pi
ningus atgali.OB. 

ašy kitę šiandien! 

I 
S 

Nepraleiskite Šios dideles progos! 

UNION SALES COMPANY Dept. 66 | 
1 6 7 3 W. Madison -Street :, Chicago, I1L s 
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JOKANTAS BROS. 
4138-40 Archer Ave. 

Šiandien mums malonu pranešti, mūsų prieteliam ir drau
gam, kad mes šią, savaitę persikeliam į mūsų naują namą. 
4138—40 Archer Ave. Per 8 metus būdami biznyje, mes sten
gėmės kiek galėdami savo kostumerius užganėdinti, kas mums 
ir labai sekėsi, nei su vienu nereikėjo susipykti; ar būdavo-
jime, ar pirkime, ar pardavime namų. Ateityj stengsimės pa 
tanauti dar geriau, nes jau turime geresnį patyrimą. 

Kaip jau visiems žinoma persikeliant į naują vietą ir 
biznį pradedant varyti plačiau, reikalinga daug pinigų Ir mes 
norim greit padaryt, o mūsų kostumeriam bus nauda kurie 
pasiskubins. 

Mes turim daug praperčių, kurias daba parduosime ui 
tokią kainą arba dar žemesnę, ką mum patiems kainavo, žino
ma visų Čia negalima sudėt, pažymėsim tik kelias. 

4 kambarių cottage, su visais įtaisymais, 4 lotai, bar-
nė del karvės, šandė del vištų, 3 blokai nuo Archer Ave. karų 
linijos, kaina tik per trumpą laiką $3,500. 

Mūrinis 2 šeimynų namas, kaina $4,000. Naujas mūrinis 
2 šeimynų namas, randos $60 į mėnesį, kaina $7,000. Mes tu
rime daug lotų ir jau turime padarę planus budavojimui na
mų. Taigi kas norit visai naujo namo, ateikit pažiūrėt mūsų 
planų ir lotų, kurioj vietoj jums patiks. Mes pabudavosim 
namą ir užikrimam, kad jųs niekur pigiau negausit. 

Mes turim 3 farmas, tik 15 mylių nuo Chicagos. Fanuos 
labai gražios. Bet ir nepigios, tu įtaisymais ir gyvuliais; pi
giausia $18,000; brangiausia $25,000. Mainom ir ant miesto 
praperčių. 

Taigi kas interesuojatės šitais specįalais, atsišaukit greit 
į mūsų naują ofisą, 4138-40 Archer Ave., arba į seną, 3934 So. 
Rockwell St. 

Phone: Lafayette 5277 
Su pagarba, 

JOKANTAS BROS. 

SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGį" 
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