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Vokietijai Bus Palengvinta K a r a iSUOMIJAI.
"™,,™
- Kontribucija
Tuom Tikslu Ima Darbuotis
Anglija

VOKIEČIAI NUSISKUNDŽIA OKUPANTAIS.

No. 280

SLENKA JUODI DEBESYS Praneša apie Petluros Kraugerį ilgumą

LONDONAS, gr. 1. - AnoK Kitur išnaikintas rkaitlingautų čia žinių,* kova Ukrai-Jga s raudonosios armijos bu•
1
r.
ii
LONDONAS, gr. 1. — Ausi* * *
***
LOtt*)ONAS,~gr. 1. — Ąn- noje,
kur
gen. Petlura
turėjo rys.
- N
,
jos bolševikų.valdžios užsienių
BERLYNAS* gr. 1. - Laik- Jglų-airių taikos konferencija, apginklavęs apie 200,000 ukPulk. Zablotny būrys vieną
reikalų komisaras Tchiclierin ^
buvo naktį netikėtai užpuolė ilusiB e r l h | T a g e b l a t t s k m i „ kas momentas gali pairti ir rainų prieš bolševikus,
Suomijai pasiuntė aštraus to- ^ ^
žymiau kruvinesnė, negu pir atiną. Ten išskersta visa rau
k&d
be
o k u p u o j a m , i o s pačioje Airijoje gali atsinau
miau buvo spėjama.
: donoji
no notą. Jis sako,^kad S u o m i - { ^ ^ ^ ^ ^ a r m i j o s V okie- jinti karas.
įgula ir bolševistinė
Po
nepavykintų
susitaikinti
Iš
suomių
veruiiių
praneš
ja yra pilnoje atsakomybėje ^
t e r i t o r i j o š e Vokietija tur,
administracija.
su
Ulsteriu,
pagaliau
pakeltas
ta,
kad
kuomet
Petlura
su
sauž sukilimus Karelijoje. T a i p - ' ^ u ž į a i k v t i žinomos organi-j
Kitose vietose tas pat veiat Suomija turi atsakyti už zaeijos "Amerikonų Jaunų! s u m a n y m a 8 > k a d sinn-feineriai vo kariuomene užėmė Žitoroį f kėši.
LONDjONAS, gr. 1. — Bu- ja bus paliuosuota nuo mokėvisus finansinius nuostolius. fVyrų Krikščionių" sąjungos I P i ™ taikimosi prisiektų išti- i rį, tenai liepė pakarti 3^)00
Bet iš Maskvos skelbiama, 1
vusis Vokietijos rekonstrukci- jimo visokių skolų aliantams
kad ukr&nų sukilimas prieš
jos ministeris Dr. Walker Ra- ir tuonii laikotarpiu ji galos kokius turi rusai veikiant Ka- darbuotojus, kurie nuolat pri- kimybę Anglijos karaliui. Va- j bolševikų,
rgiai s|nn-feineriai su tuom | Vienas skaitlingas Petluros Ukrainos sovietus visai nepa
thenau, yra Londone. Sako,'stipriau atsistoti ant kojų, pa- relijoje būriams plėšiku. T i e ' s i p i a k ę . p r i e kariuomenės.
plėšikai * Karelijon
m o j o iš
Sako, tos organizacijos dar sutiks. v Gi jei ne, tuomet pa- kareivių būrys, vadovaujamas vykęs. Petlura nieko nelaimė
jis čia atvykęs visai privati- taisyti savo ekonominę padėtį.
Suomijos.
buotojai išlaidžiai gyvena ir sibaigs ir pati taikos konfe- pulkininko Zablotny, Vapniar- jęs ir visu frontu atsi metęs.
niais reikalais.
Anglija moratoriumo pro
ka apylinkėse netikėtai užpuo* Kaikuriose vietose jo būriai
Tchitcherin Suomijai sako, vis tai Vokietijos lėšomis, rencija.
Nes
Užvakar tečiau jis konfera- jektą mielai sutinka.
lė Grodeką ir iškorė visus ko dar laikosi. Bet tai paskuti
jog sovietų respublika turin nors jie nieko bendra neturi
markės
kainos
nupuolimas,
ga
vo su Anglijos valstybės ban-.
BERGDOLL SKUNDŽIA S. munistus.
ti dar gana spėkų suvaldyti su armijos reikalais.
nės tų burių pastangos.
,
.
v • s;„;«i^„ o:„ Įima sakvt, visai uždarė vo
VALSTIJAS.
kiškas turgavietes
anglų pre pačią Suomiją ir jos avantuBe
to,
tas
pat
laikraštis
nu
kos
vienu
is
viršininkų,
Sir
>
Robert Kinderley. Be to, sa
NEKLAUSO BOLŠEVIKŲ
piktadariauja siskundžia, kad ir visos są
kėms.
Todėl moratoriumas ristus, kurie
koma, jis turėsiąs konferenci
KVIETIMO.
WASHINGTON, gr. 1. —
jungininkų armijos okupuotėgalėtų išnauja atgaivinti' pro-| Karelijoj.
ją su iždo ministeriu Sir Ro
Žinomas armijos slakeris Groje visomis pusėmis labai iš
kybą.
Tai jau antra Tchitcherino
bert H o m e .
ver Cleveland Bergdoll, pabė
GELSiNGFORSAS,
lapk. KUO RUSAI GINASI NUO
laidžios.
Viename bankininkų sąjun
Kalbama, kad Rathenau čio
nota Suomijai. Pirmoji nota
gęs Vokietijon, skundžia Suv. 30. — Bolševikų valdžia kuo
'
BADO.
gos susirinkime ^Vinston OhuVokietijos gyventojai turi
nai atvežęs projektą
poros
Išbuvo pasiųsta lapkr. 18 d. To
Valstijas už jo nuosavybių toliau, tuo labiau ima krims
r<%ill kalbėdamas pareiškė,
apmokėti
užlaikymą
karinin
metų moratoriumo karo kon-1
je notoje ponas komisaras var
Anglų laikraščiai sako, k a d '
V
vertės 750,000 dolerių pagro tis.. <*
kad Vokietijai šiandie negali
kų
ir
kareivių
^monoms,
sese
tribucijai.
Tuomi projektu
toja labai storžievišką kalbą,
bimą.
jPavolgyje tūkstantinės žmoDalykas tame:
mas daiktas mokėti karo kon
rims^
motinoms
ir
kitoms
gi
norima sustabdyti porai metų
kokios nesitikėta nei nuo ar
J i pradėjo kampaniją, kad nįų minios eina į pelkes i r
Byla paduota Columbia distribuciją. J i negali surinkti
miningoms
moterims.
.
kontribucijos mokėjimą.
šiausių nepraustaburnių
kovyriausian
teisman. Rusijon iš užsienių grąžinti laukus rinkti šaknelių, suak
reikalingų pinigų. Taigi tuo
Laikraštis atsiliepia į sąjun- trikto
, . .
,
Rathenau reiškia nuomonę, mi žvilgsniu kokios nors at munistų.
Bergdoll sakosi esąs Suv. Val daugybę apšviestesnių rusų. menėjusių kalkių, gipso, krei
kad Anglijos vyriausybė pa mainos būtinai reikalingos.
Suprantama, Suomija nieko] gimnkų sąžmf,i idant jie Jciek- stijų pilietis ir tik laikinai ap Skelbia tuo tiksiu atsiliepi dos, kad turėtų iš ko dirbti
Įnors pasigailėtų Vokietijos ir
rems Vokietijos projektą.
nedaro
iš
tų
grūmojimų.
J
e
i
sistojęs Vokietijoje. Žada gry- mus. Žada jiems visokių pa maisto surogatus. Gilės par
Churchill sakė, kad kuomet
perdaug jos neišnaudotų.
lengvinimų.
Sako, tie žmo duodamos po 70,000 rublių puSavo kelįu Daily Mail pra-i Suv. Valstijos, Anglija ir Ja- bolševikai ieško naujų nesma
(Iš paminėtejs Jaunų Vyrų žti Amerikon.
nės būtinai reikalingi Rusijos [das; duona iš šaknų, bulvįų ir
neša, kad trumpoj ateity Ang- ponija darbuojasi patvarkyti igumų, suprantama, gaus tą, organizacijos (fTiso New Yordynių žievių 4,500 rublių sva
atstatymui.
PRISIEIS TVARKYTI
|ke užgintas vokiško laikraš
lijos kabinetas diskusuos mo tolimuosius Rytus, taigi Ang ko nori.
ras; šaknįs parduodamos po
PORTUGALIJĄ.
čio nusiskundimas, kad buk
ratoriumo klausimą. I r ga Ii ja, Pranei ja ir Vokietija
Bet gyveną užsieniuose ru75,000 rub. pūdas.
limas daiktas, kad sutiks su bendromis spėkomis turėtų pa KOMUNISTAI DARBUOJA toji o i ^ n i z a e l j * išnaudojairu ^ I/)NDONAS, gr. 1. — For- sai perdaug neima sau g*M . ^
^ % bueiiio faavkl,
SI JUGOSLAVIJOJE.
Vokietiją. Sako, organizaci- tugalijoje vis siaučia betvar- von tų bolševikųv kvietimų. J i e ] , , . . , . , , , , .*, \ ,.
tuomi projektu. J e i taip, tai sidarbuoti patvarkyti Euro*
^
darbininkai del bado išlakstė
jos taryba nusprendusi nerei- k ė A i i a n t a į tariasi, ar nebūtų Žino, kad bolševikai konfiska
per du ar tris metus Vokieti-j pos reikalus.
ir išsiskirstė po visą Rusiją,
SOFTA, Bulgarija, gr. L— kalauti sau iš Vokietijos iš- /
Tai
g a l i m a t a § a l į p a t v a r k y t i . Tą vo' visas jų nuosavybes.
o todėl kasyklose darbas be
Jugoslavijos valstybei grūmo laidų).
pat
žino,
kad
jie
gfyžę
neat
patvarkymą norima
pavesti
ja komunistai.
gaus tų nuosavybių. Priede veik visai sustojo. Štai bolIspanijai. Norima jai duoti
— pateks vergijon, o gal ir te-jĮševikų rojus!
Iš Belgrado, Serbijoje, ka EINA PIGYN BULSEVIKŲ Portugalijos mandatą.
roran.
lėjimo pabėgo černogorų ko
RUBLIAI.
KATJNAS. Šio miesto val
SUTINKA SU LAIVYNŲ
Tuotarpu bolševikams val
Miestas Ibajay yra gyviau munistų lyderis. Markovic.
MANILA, Philipinų salos,
MASKVA, gr. 1. — Bolše
dyti Rusiją trūksta intelektu dyba išrinkta. Galop miesto
MAŽINIMU. *
gr. 1. — Baisi juroje pakilusi sias miestas Capiz provinci [Jis Černogorijoj suorganizavo vikų rublių kaina puola. Šianalių spėkų. Nes dauguma bol taryba po ilgų ginčių išrinko
audra sunaikino visą Ibajay joje. Jis stovi šiauriniame komunistų būrius. . Tie būriai .die vienam
amerikomšCam
WASHINGTON, gr. 1. — ševikų — tai buvę kriminalis advokatą p. Joną Vileišį, bu
v
k
Skaito šiandie uzpuldmėja serbu b - l ^ d u o d a m a 2 ,000 rublių.
miestą, Capiz
provincijoje. krašte salos Panay.
Gauta žinių, kad Olandija su- tai.
vusį finansų ministerį, Kauno
.
'
Pasibaisėtinos vilnvs su savi- apie 12,000 gyventojų. Skait riuomenę.
Taigi vienas doleris yra ly- tinka v su karo laivynų mažiniPačioje Jugoslavijoje komu
Todėl bolševikų valdžia di burmistru ir dar du valdvbos
mi į juras nuvilko daugybę lius amerikomj ir europenų
gus 200,000 rublių.
mu.
nistai
smarkiai
veikia.
Vis
džiai susikrimtusi. Bile kvai nariu žydą p. Vulfą ir lenką
nežinomas.
nam-ų ir su žmonėmis. Kitus
kas kaip virduly verda
las galėjo viską griauti. Gi p. Burbą. Taipat tapo išrinknamus sugriovė. T a audra
GUDŲ
SPAUDOS
BIURO,
kuri,
sulig
Rygos
sutarties
Miestas Makato toje pat
|ta nuolatinė revizijos komisija
atstatymui reikįa proto.
buvo pakilusi pereito sekma
PRANEŠIMAI.
priskirta
Lenkijai.
provincijoje skaito apie 10,000
į kurią pakliuvo: p. Gorbačaudienio vakare.
gyventojų.
skas, p. Bielskis ir p. Krukas.
PEIKIA
AMERIKOS
ŠELKaip
eina
mobilizacija
ZeliVilniaus kunigų seminarija,
Apie pergyventas baiseny
Tos komisijos nariai gaus al
r
PIMO DARBĄ.
gowskio
armijoj.
bes čia pranešė ter nelaimiu-j NESUTIKIMAI VOKIETI
gos po 1,000 auksinų į mėne
Gudų katalikų
laikrašty
»
*
NO miesto pastos viršininkas.!
J 0 g
glJ
U N G A R I J A
sį.
Zeligowskio valdžia buvo ' l Krinica,'' kurs leidžiamas
GELSINGFORSAS,
lapk.
RYGA, gr. 1. — Bado bai išleidus įsakymą
Tokio pat likimo paliestas
užsiregis Vilniuje, No. 31 padėta strai 30. — Petrogrado bolševikų
senybės plečiasi Rusijoje arti truoti spalių 7 d. visiems gi psnis apie Vilniaus kunigų se
ir miestas Malato toj pat pro
NYKŠČIŲ DVARAS, Aly
Norima, kad Ungarija
laikraštis " K r a s n a j a Gazeta"
vincijoj. I r tas miestas juros
nantis žiemai, anot žinių iš musiems 1899—1900 metais minariją.
kuoaštriausiais žodžiais smer taus apskr. Prie šio dvaro yra
atsiprašytų.
vilnių buvo užlietas. Praneš
Maskvos. Saratovo apskrity Vilniaus rėdyboje. Nieks ne fTen mokiniams aiškinama
Joniškiu
kia Amerikos šelpimo darbą kalnas, vadinamas
ta, kad žuvo apie 100 žmonių.
del bado daugybė žmonių pa- panorėjo savo noru eiti į re apie gudų tautą ir jų istoriją Petrograde ir šelpimo admi kalnas. Šitame kalne,
anot
BERLYNAS,
gr.
1.
—
Vo
Kai-kurios Ibajay miesto da
blųsta ir bėga per laukus kol gistracijos punktus.
žmonių kalbos, yra druskos,
ir seminaristai mokosi sakyti nistracijos taisykles.
kietijos
vyriausybė
pasiuntė
I
lys vandens apsemtos 15 pė
sukrinta ir miršta.
kurią prancūzai, Napoleonui
Tuomet /buvo
paskelbta, pamokslus gudų kalba,
dų giluma. Kaikuiiose - p r e - ^ i c i a l į protestą Ungarijos re
Sako, dideliuose šalčiuose traukiantis per Suvalkų gu
kad už neatėjusius registruo
Tokiu
būdu
busimieji
provoVasaros
metu
badas
'buvo
(
vaikai turi ilgą laiką išstovėti berniją, kasė.
vincijos dalyse r>ertrauktas gentui admirolui Horthy.
tis
atsako
jų
tėvai
visu
ąavo
"Liet."
slavų
dvasiškija
turės
didesnę
Vienoje telegramoje admi-, pakenčiamesnis. Žmonės mailauke,
kol
ateina
paskirta
va
sausžemiu susisiekimas.
turtu. Tada, žinoma, naujokai intaką žmonėse.
r6las Hortby buvusį Bavari tinosi žoiėmis, pelėmis^ ir ki
landa juos įleisti vidun ir te
Čia spėjama, kuomet bus
nuėjo.
ORAS
tokiais
gyvūnais.
Šiandie
mai
To
straipsnio
autorius
sako,
jos sosto įpėdįnį princą Rupnai
paduoti
jiems
maisto.
gauta platesnių raportų apie
Bet čia vėl nepasisekimas kad katalikų seminarijos val
reehtą užvardino " J o Dideny stui vartojamos katės ir šu
CHICAGO. — Šiandie neO juk butų galima tps tai
tą miestą, tai paaiškės ligšiol
Zeligow,skiui.
Mat,
nuo
naujo
nys.
Bet
ir
šitįų
nelengva
gaudyba gina mokiniams skaity sykles pamainyti kitomis. Vai- pastovus oras; gali but lie
bė Bavarijos Karalius Ruprenegirdėtos įvykusios baiseny
kų, buvo reikalauta pasirašy ti gudų knygas ir laikraščius
tL /
chtas. , , kp.i lauke stovėdami pagauną taus: vidutinė temperatūra.
bės.
ti,
kad
jie
patys
"liuosanoBadaujančios motinos savo
ir .neleidžia* šįmet gudams įs- šaltį. Iš 'to pakyla visokios
,,
Vokietijos
vyriausybė
pro
Nes be to mieslb visu juros
išbadėjusius vaikus maudo pa r i a i s įstoja Zeligowskio ka toti į Vilniaus kataHkų semi ligos.
testo
notoje
pažymi,
kad
tok
pakraščiu sunaikinti ir nu
nariją. Tečiau Km seminarigamintame nuodingame skys- riuomenėn.
tv
plukdyti jūron visi namai, ko sai Ruprechto titulavimas y- time. Tas daroma, kad vai
Dauguma atsisakė pasirašy jon priimta daug lenkų jau-f T a s ^ ^ b
^ t i n a , kao>
Svetimų šalių pinigų vertė,
ra
nedraugingas
pasielgimas,
t
o
k
s
a
i
kį visuomet stovėjo ir kuriuo
kai greičiau mirtų, negu jie' ti. Tuomet jie areštuoti ir iš nimo iš tolimos Lenkijos. T o - ;
amerikonų pasielgimas mainant nemažiau 25,000 do
kad
Ungarija
ignoruoja
fakse gyveno žmonės, aigi ne
siųsti Lenkijon.
turėtų but^bado kankinami.
kiu b ū d u . v i e t o s ' j a m i i m o , t e i - ! P r a t i n a J u o s P ^ vagystės, lerių lapkr. 30 buvo tokia pa
mažai i r žmonių turėjo žūti. | tą, jog buvusioji Vokietijos im
Lapkr. 25 d. paskirta nauja ses siaurinamos ir tas jauni Nes kuomet kaikuriems vai gal Merchants Loan & Trust
Visais pakeliais valkiojasi
Praeitą savaitę tą visą apy iperija šiandie yra respublika. badu mirusių žmonių lavonai. mobilizacija gimusiems 1897, mas verčiamas eiti klaidinguo! kams pasitaiko pasisukti ar Company:
* *
linkę buvo palietus didelė vėčiau
pačios
virtuvės,
tie
neBolševikai niekoj š to neda 1898, 1901 ir 1902 metais. Bet ju keliu.
Kai-kurie vokiečių laikraš
Anglijos sterl. svarai
3.75
sula, vadinama taifūnu.
Ta čiai gundo vyriausybę pertrau ro. Jiems gerai. Jie turi ro- ir šių metų jaunimas nesutiko
išeina
tuščiomis.
P
r
a
n
c
i
j
o
s
UmM
f
r
a
n
f
c
Del netikusių vedėjų katali
7.33
vėsula paskui save buvo pa kti diplomatinius santikius su
"liuosnoriais" ^stoti kariuo kų dvasinė mokslo įstaiga da
Vagia, esą, ir dirbą virtu- Italijos šimtui lirų
3.97
likusi vienus griuvėsius.
menėn.
Ungafrija, jei pastarosios vyroma neapykantos, prievartos vėje rusai vyrai ir moterys. Vokiečų} šimtui markių
.42
Gi dabar vėl nauja nelai priausybė neatsiprašys ofieia-' SKAITYKITE IR PLATIN ' Taipat darosi Gardino rė- ir melo šaltiniu. Ton įstai Nes tie darbininkai neapmo Lietuvos Šimtui auksinų
.42
1
KITE "DRAUGĄ."
įdyboj ir toj daJy Minsko rėd., gon įneštama politikinė kova. kami pinigais, bet tik maistu. Lenkų šimtui markių
liai.
.03
mėj
>
Sako. Vokietiją perdaug jie

ANT AIRIJOS.

I

ŽINIOS 1$ LIETUVOS.

Philipinuose Audra Sunaikino
Du Miestu

IŠ BOLŠEVISTINIO
"ROJAUS."
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DRAUQAS"

Emla kasdieną

Išskyrus nedėldlenlus

PRENUMERATOS

KAINA:

CHICAGOJE IR UŽSIENYJE:
Metama . . . . . . . . . . . . . . . . $8.00
Pusei Metų
J L . . . 4.00

dirbti su valdančiuoju luomu
vakarinėje Europoje. Bolševi
kai Rusuose apsidirbo leng
vai. Bet vakarinėj Europoj ne
bus tos lengvenybės. Pakils
arši kruvina kova. Revoliucio
nieriai visgi gaus viršų.
Po to visą Europą turės ap
siausti baisi anarchija, kuriai
galas nepramatomas.
Dieve saugok Europą nuo
tokių laikų. Bet kai-kas spėja,
kad tuos laikus gali paskubin
ti pati Prancija.
Kaip žinoma, Prancija už
laiko labai skaitlingą kariuo
menę* bausti Vokietiją, jei ta
negalėtų mokėti karo kontri
bucijos.
Tas Vokietijos baudimas ga
li sukelti revoliuciją Vokieti
joje. Tuomet radikaliai gai
valai sukiltų visoj Europoj.
Taigi ir butų galo pradžia ci
vilizacijai
Galimas daiktas, kad Vokie
tija tikrai neištesės mokėti
karo kontribucijos. Nes ji ne
žmoniškai didelė. Jei taip, tai
Prancija, kuri iš tos kontribu
cijos gyvena, pradės spausti
Vokietiją, užimdama jos nau
jas teritorijas. I r kasgi įvyks?
Sunku atsakyti.

!

l t etvirtacBenis, (JruoA 1 1921

DRAUGAS

—

KATALIKU VEIKUy IR CHICA60S FEDERACIJOS
APSKRIČIO DARBUOTOJI!
PRIEšKONFERENCIJINIS SUSIRINKIMAS LAPKR. 25 D.
ŠV, JURGIO SPARAP. MOKYKLOJE.

8 vai. vak. susirinkus Chi- 4. Antrosios Oynimo pasko
$6.00
cagos katalikų
visuomenės los projektas,
3.00
veikėjams, " D r a u g o " redak
6. Piliečių Sąjungos dar
Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašyrno dienos
torius kun. Dr. I. ČesaiŲs ati buotė ir organizacija.
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
daro sus-mą.
5. Del nuošimčių už paskolos
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
%_ .
senas adresas. Pinigai geriausia sių
Trumpai atpasakoja šio sus- apmokėjimą.
sti isperkant krasoje ar exprese "Money Order" arba Įdedant pinigus į
mo tikslą. Lietuvos Atstovas
7. Nauji įnešimai ir sumąregistruotą laišką.
Washingtone lapkr. 30 dienai nymai. ^ ,
" D R A U G A S " PUBL. 0 0 .
šaukia New Yorkan Amerikos
8. Delegatų rinkimai į New
8334 8. Oakley A ve., Chicago.
lietuvių srovių atstovus bei at Yorko konferenciją.
Tel. Roosevelt 7791
skirus veikėjus.
Kun. Dr. Ign. Česaitis siū
Svarbiausi šiai konferencijai lo susirinkusiems išrinkti po
imniiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiuiiiiiiiiiiiuift
akstinai yra šie, kad
sėdžio vedėją ir raštininką.
1. gyvenamasai momentas Sus-mo dalyviai visi vienu
reikalauja iš visos lietuvių tau balsu išrenka kun. Dr. Ign.
tos didelio jėgų įtempimo, kad Česaitį pirmininku, gi į rašiLietuvai laisvę užtikrinus;
ninkus pakviesta Dr. A. K.
2. artinasi laikas, kuomet Rutkauskas.
Bolševikai su savo kruvi
Sus-me dalyvauja:
''Drau
Lietuvai tenka tarti galutinis
nuoju teroru Rusijoje graži
žodis de! jos santykių su Len go" red. kun. Dr. I. Česaitis/
no primitivius laikus. Išnaiki
Dr. A. K. Rutkauskas, Advo
kija;
s į
no jie toj šaly visokią kultū
3. Lietuvos respublika pri katas Jonas Brenza, Metroparą. Kas buvo statoma ten il
augo prie to laiko* kuomet jau litan Valstybinės Bankos pre
gais amžiais, bolševikai trum
trošku yra nesant didžiųjų vai zidentas, B. Jakaitis, J . A.
pu laiku sugriovė. Išnaikino
Mickeliunas L. L. Paskolos
stybių pripažintai.
jie visą viešpatavusį rusų tau"Amerikos lietuviai, kurie Chic. Apskr. pirm., kun. A.
tos luomą. Išnaikintas visoks
ligi šiol rūpinosi savo tėvynės Briška, kun. Ig. Albavičius,
idealizmas žmogaus gyvenime.
likimu, materialiai ir moraliai Ig. Sakalas "•Vyčio" redakto
Nebeliko jokių intelektualių
Japonija nepatenkinta A- remdami Lietuvos nepriklau rius, kun. N. Pakalnis, B. Nespėkų. Žmogus sulygintas su
merikos projektu. Karo laivy- somybę, turi ir šiuo paraižos nartonis, P . Baltutis, K. Enčeketurkojų gyvuliu. Todėl vi
nų "».š v e n t e i " jai norisi pasi- momentu tarti savo nusistaty- ris, medicinos stud.#J. Poš
suose Rusijos kraštuose siau
likti daugiau didžiulių karo m a įvairiais, ligi šiol nevieno- ka, P. Cibulskis, A. Panavas,
čia anarchija, cbaosas, badas,
laivų, negu Amerikos projek- d a i aiškinamais Lietuvos už- V. Stancikas, A. Mureika, K.
ligos.
t
tuojama. Jei Japonija parodys s į e n i o politikos
klausimais, Vasiliauskas, A. Bacevičius,
Visą Rusiją spaudžia bai savo griežtumą, nežinia kas
eiti pagelbon savo broliams S. Slušnis, kun. J. Skripkus.
sus vargas ir skurdas. Tik vie
gali išeiti iš konferencijos.
Pasiūlytoji dienotvarkė pri
surasdami priemenių, išdirb
ni bolševikų vadai Maskvoje
dami projektų galutinam lais imta. Pirmąjį punktą: "Mūsų
gyvena carų rūmuose. Turi jie VIEŠAS PADĖKOS ŽODIS.
nusistatymas Vilniaus klausi
vės laimėjimui.
—
gerus laikus. Linksminasi.
Šis sus-mas ir turės pareikš m u " refer. kun. Česaitis. PaDaugelis mokslininkų spėja, j Išvažiuodamas iš Chicagos I t i ^ 0 nuomonę apie Atstovo! žymi dvejopą i i skirtiną šio
kad tas bolševizmas su viso laikau garbinga pareiga iš- p a l į s t u s pakvietime klausi- opaus klausimo žvilgsnį.
mis baisiomis pasekmėmis ne- reikšti giliausią padėką vi- mmus,
u S i dduoti
u o t i patarimu
patarimų ir
ir nuronuro Vilnius ir jo sritis, kaipo vi
pasibaigs Rusijoje. Su laiku, siems, aukomis ar kitokiu bū dymų savo išrinktiems į kon daus politikos reikalas, ankš
pasitaikus tinkamai progai, du, prisidėjusiems prie Lietu ferenciją atstovams. Tik ap tais istorijos, geografiniais, et
jis persimes į vakarinę Euro vių Krikščionių Demokratų svarsčius ir pagvildenus sta nografiniais ir. ekonominiais
pą, Bolševizmas palies kiek partijos parėmimo, o ypatingai tomus dienotvarkėn
klausi ryšiais susimezgusi, tegali po
vieną Europos valstybę. I r tuo Chicagos Federacijos Apskri mus bus galima rimčiaus pri litiniai Lietuvai priklausyti:
keliu bus sugriauta ir išnai čiui, " D r a u g o " Redakcijai ir sidėti prie darbo pačioje kon Lietuvos be Vilniaus ir Vil
gerbiamiesiems klebonams bei ferencijoje.
kinta Europos civilizacija.
niaus be Lietuvos negali būti.
Visa eilė mokslininkų apie kunigams už palankumą ir pa
Užbaigęs savo įžangos žodį, Visiems aišku.
(Bus daugiau)
tai parašė daug įvairaus tari spirtį, kuriuos "parodė partijai siūlo 8 dienotvarkės punktus:
nio knygų. Ir kuone visi vien besilankant man Chicagoje ir
1. Mūsų nusistatymas Vil
Kiekvienoje šalyje saulė teka
minčiai spėja, kad Europa bus jos apylinkėje.
niaus klausimu;
Visiems tariu nuoširdų ačiū!
sugrąžinta
vidurinių amžių
2. Nepriklausomybės išga rytmetyje.
,
Lapkričio 25 d. 1921 m.
Saulė šviečia ir palaidūnams.
gyvenimo padėjiman.
vimo priemonės Amerikoje;
i
M Bagdonas,
3. Amerikos lietuvių statis- Kada šviečia saulelė, mėnulis
Sako, surevoliucionėjusiems
Kr. Demokratų Bloko narys, tikos projektas,
nereikalingas.
Seneka,
gaivalams nebus lengva apsi•€•.

V ALST.
Metams • • • • • • . . «,*•»•••«
Pusei Metų

PAVOJUS EUROPOS CI
VILIZACIJAI.

vienu ir kitu atveju, kur Lie
tuva nelinktų, vis viefc bloga,
Taigi svarbiausias Lietuvos
Šiandien daugiaus nei kuoNaujoje kovoje, kuri dabar I ^ ^ 3 ^ __ laikyti neitralitemet nors yra aišku,
kad tik eina ekonominiais gin- t a g e t & a v ė i yra daugiaus
tarptautinė politika eina link klais, iš kurių netolimoje at- galimybės, nei praeitame kanaujo valstybių susigrupavi- eityje gali išsivystyti plieno ™ k a s D U V 0 s u Belgija, kad
mo. Ypatingai, jei mes kiek gi ir švino baksai (šoviniai), to-',sietuvos neitralitetas gali buliaus įsižiūrėsime į Washing- je kovoje mažosios Europos t i p a m i n t a s vienos ar kitos
tono tariamąją
nusiginklavi- valstybės lieka labai keblioje ^ besirengiančių kovon pusių .
padėtyje, ypatingai sunkioje
Kad Lietuva savo neitralimo konferenciją.
r
\
padėtyje gali rastis Lietuva. tetą galėtų užtikrinti reikia
Galimas naujas karas.
eiti į artimus santykius pir
Lietuva Vilkų Žiotyse.
Nors vienas didelis karas
Aišku, kad ten kame perša moje eilėje su Pabaltįirio vals
baigiasi, bet antro dar baises
tybėmis, o vėliaus reikia dėti
nio karo kraujuota aušra jau si vilkai už avių kailį, nors tos
avys ir linktų vienon a r kiton pastangų, kad visos Europos
švinta...
mažosios valstybės, kurios ne
Vienoje pusėje
grupuojasi besipešančių vilkų pusėn, jos
turi agresyvių tikslų paskelb
prislėgti vokiečiai,
turkai, neką gali laimėti — visų vilkų
tų neitralitetą ir sudarytų
chinai, patys save susinaikinę dantys lygiai aštrus. Geriausia
neitralių valstybių
sąjungą,
būti
nuošaliai,
bet
ne
visuomet
-rusai, prie jų linksta italai.
kad bendromis pastangomis
Antroje pusėje, karą laimėję tai yra galima.
Aukščiaus minėtai valstybių sekmingiaus saugojus* savo
prancūzai, jų padaras — len
neitralitetą. Tai butų žings
kai, jug#-9lavai, rumunai ir [ grupuotei besidarant, Lietunis pirmyn prie sudarymo
prie jų linksta anglai.
į™ randasi pačiame jų vkiurimtos atsparos karo galimy
Be šitų, dar pramoninga f ] T j k kryžkely, apsupta Vo
bei
Amerika, kuri šiandien tiek kietijos, Rusijos ir Lenkijos.
Bet, apie tai kas reikalin
kenčia nuo perdidelių savo tur Lietuvai gresia pavojus atsi
ga, kad išvengus apskritai nau
tų slėgimo, ir stipri ištver durti naujų kovų arenoje...
jos karo audros sekantį kartą.
Lietuva savo kūnu skiria
minga Japonija, it rytmečio
J . Liftas.
saulė, besiskverbianti į pietų Vokietiją nuo Rusijos, vieną iš
vakarų Europos reikalus. Ir tų benokstančių branduolių
ŠV. VARDO DR-JOS DAR
viena ir kita žiuri į chinus ir stipriausią mazgą, tai ir visai
BUOT*.
rytų Sibirą; negalėdamos vie suprantama kodėl Lietuva da
nos pačios besistumdydamos bar yra tas centras apie kurį
Šv. Vardo V. Jėzaus Chica
nusistumti vieną a r kitą, jos sukasi visa Europos politika.
gos R. K. Arkidiecezijos Susi
taikosi prie bendro Europos I r viena ir kjta pusė deda
vienijimą sudaro virs 200 vy
karinio kvarteto... Amerika' pastangų, vartoja visas savo
resniųjų (senior) skyrių, ir
linksta Prancūzijos ir Ko žinioje esančias
priemonės,
virš 25 jaunesniųjų skyrių pa
kad
Lietuvą
savo
pusėn
pa
link, o Japonija Anglijos, Vodavė prašymą pastoti dalimi
kietijos — Rusijos ir Ko link. lenkus.
Jaunesniųjų
Arkidiecezijos
Nereikia būti pranašu sa
Visvien bloga.
Susivienijimo.
Neužilgo bus
kant, nes tai yra būtina loginJei Lietuva linksta Vokieti- sukviestas jaunesniųjų susiga išvada iš dabartinės pasau jos — Rusijos ir Ko pusėn, tai rinkimas, kuriame rinks vallio tvarkos paremtos kapita Prancijai — Lenkijai i r Ko dybą.
listiniu egoizmu ir betikybiniu darosi didelis pavojus, nes ne-1 Suvirs 93^000 visų tautų kažvėrinančiu žmogaus sielą ir, belieka to užtvaro, kuris ne- talikų, vyrų
priklauso prie
būdą — materializmu, kad ne leistų susijungti Vokietijos
Šv. Vardo Draugijos. Malotolimoje ateityje tarpe aukš Rusijos jėgoms, bendriems ko- nus y r a reginys antrą sekma
čiaus minėtų grupių iškils ka vos veiksmams.
dienį kas mėnesį matyt 1,300
ro audra.
Jei Lietuva linksta Pranci- vyrų artinanties prie Dievo
Minėtoji valstybių grupuotė jos — Lenkijos ir Ko pusėn, stalo.
jau ir šiandien turi savo užuo tai" bloga Vokietijos — Rusi
Arkidiecezijos
Susivieniji
mazgą; nors viešai kalbama
jos K-jai, nes susidaro jų tar mas yra pasirengus paskelbti
apie nusiginklavimą, susitari pe kinų sieną, kurios nepra- vajų gavimui 150,000 narių
mo politiką, bet patylomis,
laužus negalima nei prie kovos 1922 m. Chicagoj ir šioj Arvaromag apsiginklavimo dar
sėkmingai rengtis. Bet, užtai kidiecezijoj. Tas lengvai bus
bas ir rengiama dirva nau
Prancija ir Ko tvirtina, kad galima padaryti jeigu skyriai
joms peštynėms.
%
tada ir patsai mėginimas Vo kiekvienoj parapijoj laikysis
Si naujoji valstybių grupė* kietijos — Rusijos ir Ko pulti šio obalsįo: Kiekvienoj para
kaip ir paprastai būna,, siekė priešingą sau pusę liktų ne pijoj kiekvienas vyras turi bū
»ne kokių kilnių obalsių bet galimas...
ti Šv. Vardo nariu.
grynai praktiškų tikslų, kurie
C. 6 . Crame, supt.
Ką
padarius,
kad
neprarytų.
į vyniojami į dažytą idėjų kevalą.
Visai suprantama, kad ir Saulė šviečia visam pasauliui.

LIETUVA TARPTAUTINĖS POLITIKOS SŪKURY.

M M

Parašė Dr. Jonas

Totoraitis.

LIETUVOS ATGIJIMAS.
Panga.
Šiame rašte kalbamas yra laikas nuo
1863 iki 1883 m. Lenkų sukilimas, prie
kurio ir lietuviai buvo prisidėję, davė
progos rusų valdžiai išgriauti lenkų įtaką
Lietuvoje ir sutvarkyti viską taip, kad
lietuviai, kaip pirma buvo pasidavę len
kams, taip dabar linktų prie rusų. Čia ir
įdomu gali būti, kur kryps patys lietuviai,
viliojami rusų valdžios, paliuosavusios
juos nuo baudžiavos. Čia yra dėstoma ir
naujos sąlygos ir kaip juose ėmė rastis
tautinis susipratimas. Čia kalbamuoju
laiku paaiškėjo kaip eis lietuvių tautos
gyvenimas, ir kaip susikrovė tie diegai, iš
kurių išaugo " A u š r a " .
Šį raštą perskaitė knn. Bučys ir į tek
stą įspraudė labai svarbių papildymų. Už
tai jam širdingai dėkui.
Lietuvos atgijimas.
Dabar Lietuva kariauja už savo nepri
klausomybę. Lietuviai kareiviai deda gal
vas už savo šalį. Ir kurie karo lauke su
ginklais gina savo tėvų žemę, ir kurie
rūpindamiesi jų pasisekimu namie savo
darbą
dirba,
visi
jaučiasi
lietu
viai
esą
ir
supranta,
delko lie

mktet

tuviai turi stoti už savo šalį — yra susi
pratę. Bet nevisada taip buvo. Buvo lai
kas, kad lietuviui buvo nejauku lietuviu
vadintis.
Jei grįžtume atgal į praeitį kokias šešias dešimtis metų, tai pamatytume visai
kitokį Lieuvos veidą. Ūkininkai ėjo tada
baudžiavą dvarui. Dvaro ponas vadino
save lenku ir lenkiškai kalbėjo, jis pats
ir visi jo tarnai. Miestuose visur buvo gir
dėti tik lenkiškai kalbant. Mokyklose lie
tuvių vaikai buvo pratinami ir
moki
nami kalbėti lenkiškai. Valdžios įstaigose
reikalai buvo atliekami lenkų kalba. Lie
tuvių kalba prieglaudos buvo radus tik
bažnyčioje, kur bent pamokslas buvo sa
komas lietuviškai, bet ir tai nevisur; bu
vo ir tokių vietų, kur lietuviams niekas
nė pamokslo lietuviško nesakė. Išmokslinti
lietuviai kalbėjo lenkiškai. Kas buvo pra
mokęs bent kiek lenkų kalbos, didžiavosi
galįs susišnekėti su ponais poniška kalba.
Kas nė kiek nemokėjo, tas bent išmokti
geidė, kad, taip įgijus bent kiek ponystės,
nereikėtų aklu lietuviu būti, nei akių kai
tinti išėjus į šviesesnius žmonės. Visi buvo
palinkę į lenkystę.
[
Kad dabar visai kitaip yra ir lietuviai
taip susipratę, jog už tėvynę stato s a r o
krutinę, tai galėtume klausti, kokift bodu
yra pasidariusi taip didelė atmaina.
Norint atsakyti į šį klausimą* reikia
atsiminti 1. lenkmetis ir ką jis padarė Lie

tuvai, 2. kaip lietuviuose
tinis susipratimas.

ėmė dygti tau-
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Lenkmetis.
Lenbija savo valstybinės nepriklauso
mybės neteko 1795. Tada Rusija, Prusai ir
Austrija trečią kartą* besidalydamos jos
žemes visiškai ją panaikino. Lietuva t^ko
Rusijai, tik dabartinė Suvalkija pakliuvo
Prūsams. Lenkai nustoję laisvės ir pasiju
tę po svetimu jungu visomis jėgomis sten
gėsi atgauti prarastąją nepriklausomybę.
Daug tikėjosi nuo Napoleono, kuris galin
gai iškilo iš prancūzų revoliucijos. Dalimi
jų viltį jis įvykdė, kai nugalėjęs Prusus
per Tilžės taiką 1807 iš atimtų iš Prūsų
ir Austrijos senosios Lenkijos žemių įkurė Varšavos kunigaikštiją, kuriai teko
ir Suvalkija. Žuvus Napoleono galybei
1812 Rusijoje, Ir jo įkurtajai kunigaikšti
jai neilgai lemta buvo gyvuoti. Vienos
kongresas 1815 ją vėl padalino Rusijai,
Pruzams ir Austrijai. Rusijai teko di
džiausia jos dalis. Ciecorius Aleksandras
I davė jai konstituciją su seimu ir sava
kareivija. Nuo tada ji vadinasi kongresi
nė Lenkų karalija. J a i priklausė ir dabar
tinė Suvalkija. Bet lenkai tilo nebuvo pa
tenkinti. Juos varžė svetima v a l g i a , jie
norėjo, kad Rusija lenkų karalijai su
grąžintų tas •žfcmes, koefes buvo turėjusi
iki pirmam 1772 dalinimui. Norėdami tai

ginklu atsiimti sukilo 29 lapkričio 1830.
Sukilimas buvo nuslopintas 1831. Panai
kinta buvo konstitucija, seimas ir karei
vija, valdininkų vieta s leista gauti ir ru
sams, bet valdžios įstaigose palikta buvo
lenkų kalba. I r Lietuva tame sukilime
buvo dalyvavusi.
Viską pralošę lenkai nenustojo vilties
savo senajai nepriklausomai Lenkijai at
gaivinti. Rusai norėdavo ir mokėdavo len
kams kruvinai įskaudinti. Ypač Mikalo
jaus I laikais tą darydavo tankiai ir
smarkiai. Tikėdamiesi pagelbos iš Pran
cūzijos lenkai vėl rengėsi kilti prieš Ru
siją: ifų nuomonės pasidalino. Senesnieji
ir rimtesnieji norėjo rengtis atsargiai,
nuosekliai ir stipriai, bet nepradėti suki
limo, kol Rusija neįšipainios į kokį nors
karą su stambiu priešu. Galima buvo ti
kėtis tos progos gana greitu laiku, nes
Rusijos politika mėgdavo užkabinti kai
mynus. Jaunesniesiems senųjų protingu
mas išrodė lyg drąsos ir laisvės noro sto
ka. Tarp jaunųjų buvo Rusijos samdomų
šnipų. Rusija norėjo sunaikinti tautines
ir kultūrines lenkų jėgas neprirengtais ir
nepatogiu laiku pradėtais sukilimais.
Senieji vadinosi baltaisiais, jaunieji —
raudonaisiais. Raudonieji gavo viršų. Prie
fb fttisidėjo ir tarptautinių slaptų paversmės organizacijų nariai. Vienas tokis as
muo yra žinomas. J i s buvo labai veikius
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tarp raudonųjų ir turėjo žymią vietą.
Pasaulyje yra slapta organizacija duo
danti paramos maištams sukelti ten, kur
iš maišto gali išeiti vien daugiau vargo ir
betvarkės. Tos organizacijos
tikslams
neprirengtas lenkų maištas tiko kuogeriausiai.
į
Lenkų tat maištą nepatogiu laiku pra
dėjo šitos trys priežastys: raudonųjų ne
protingumas, Rusijos provokacija
ir
tarptautinis revoliucionizmas.
1860 Varšavoje ėmė daryti pusiau tau
tines pusiau bažnytines
manifestacijas,
procesijas, pamaldas, giesmes, norėdami
liaudyje sužadinti tėvynės meilę. Greit
paplito jos po visą Lenkiją. Varšavai užbirbinus šoko jas daryti ir Lietuva. Rusų
valdžia nusigando patyrus, kad lenkams
gali padėti Prancūzija. Todėl Rusija tru
putį nusileido: įsteigė valstybinę tikybų
ir švietimo komisiją, jos direktorium pas
kirdama lenką margrafą Aleksandrą Vieliopolskį, leido taisyti mokyklas ir aukš
tąsias mokslo įstaigas, įkūrė Lenkų ka
ralijai valstybės tarybą (1861). Kiek vė
liau Aleksandras I I davė Lenkijai auto
nomiją, savo brolį didįjį kunigaikštį Kon
stantiną pastatė saro vietininku ir Vieliopotekį eivilės valdžios viršininku (1862).
Taip lenkaį atgavo beveik viską, ką buvo
praradę sukildami 1830; tik neturėjo dar
savos kareivijos.
(Bus darugiau)
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DR. A. K. RUTKAUSKAS!
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4443 South We«tera Ave.
Telefonas Lafayptte 4144
Valandos: %-\\ rytais, 1-1 po)
pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie \
įniais tiktai po pietų I iki 5 r.

•

DRRM4

r

• » • • < » •

• • • • ! • • •> • • •••>

f

GLASER
HM

OFISO VALANDOS: N u o 10 tyto
• iki S po pietų, nuo 5 Iki 8 vak.
Nedėliomis nuo 1 Iki S po pietų
Telefonas Yards 647

Dr. M. T. STRK0L1S I

' l i e t u v i s Gydytojas Ir Chirurgas"
PEOPLES TEATRO NAME
I
Į l t l C W. 47th S t Tel. Boul. 1 6 o l
•VALANDOS: nuo € iki 8 vakare.I
£ Nedėliomis nuo 14 ikt 1? r y t e . i
• B e s . 2414 West 43rd Street
" N u o ryto iki pietų.
Telefonas McKinley 2 6 3 *

I DR, MAURICE KAHN
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
4031 So. Ashland Ave.
TeL Yards t § 4
OFISO VAJL:
8 iki 10 v. ryto, 1 lkl t Ir 7 iki
9 v.
reL Naktimis ir nedėnoj po pietų
Oakland 1204

8

Tel. Blvd.

7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIKT L VIS DENTTSTAS
SO. ASHLAND AVENUE
ARTI 47-tos Gatvės.
Valanoos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare.

Dr. L E. M A K A R A S

4712

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
.Ofisas 10000 S. Michigan Ave.
VaL 10—12 ryte; 2—4 po pietų,
e: so—8:30 vai. vakare.
Residencija: 10538 Perry Ave.
<Tel. Pullman 342 ir Pull. 349

aa

DR. P. ŠIMAITIS
NAPRAPATH
)Gydan B e Vaistu tr B e Operacijos
107S7 S. Michigan ave.
Nuo 8 Iki 12 vai. ryte.
!418 W. 45 Str.
Chicago
(Prie Western Avenue)
Nuo 2 iki 7 vakare.

{Telefonas

Boulevard

uuiiiiiiiiiiiiimiiimiimiiiiiiiiiiiiiiim*
Telefonas Von
H M Iudependenoe

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS
S331 So. Halsted St.
^Valandos:
9—12 A.M.
1—5; 7—8 P. M.

DR. A. A. ROTH,

I
!

\

DR. S. MIKELIS

t

LIETUVIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas ir vyvenimo vieta:
3252 South Halsted Street
Ant viršaus Univer. State Bank
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo
2—4 po pietų: nuo 7—9 vaU»
Nedėliomis nuo 10—2
Telefonas Yards 2544

i

DR. L M. FEINBERG 3

£Gydo specijalial visokias vyrų i r g
moterų lytiškas ligas.
=2401 West Madison St., kampasS
IVestern Ave., Chicago.
S Valandos: 2—4 po plet, 7—9 v . 3
tllllllllllllllllllllUlllllimilllllllUIIIIIIIIH

I
I
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ADVOKATAS
Ofisas Didmlestyj:

29 South I * Bftlto Street

• P e r k ė l ė savo ofis# po n u m e r i u i
1 4 7 2 0 SO. ASHLAND AVENLE |

Kambaris 324
Telefonas Central 6890

•

VaJuirais, 812 W. S3rd S t

§

ANTANAS A 0LIS

Telefonas:

SPECIJALISTAS

Yards 4081

Džiovu, Moterų ir Vyrų Ligų
• V a L : ryte nuo 10—12: nuo 2—5
• p o pietų; nuo 7—8:30 v a k a r e . |
•NedėUomis: 10 iki 1.
|
Telefonas Drcxcl 2830a

>

ADVOKATAS

\

NAPRAPATH
[GYDAU B E GYDUOLIŲ IR B E
OPERACIJŲ
Ofisų Valandos:
S347 Emerald Avenue
į t iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare
Telefonas Boulevard 9397
731 W . 18-th Gatvė
Nuo 2 lkl s vaaare.

/

]Dr. M. Stupni(
3107 So. Morgan Street
CHICAGO, ILLINOIS
Telefonas Yards 5032
Valandos: — 8 Iki 11 14 ryto:j
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo i Iki 8 vai. vakare]

—• " I

DR. A. L. YUŠKA
Gyvenimas: — 2811 W. OSrd Str.
TeL Prospect 3406.
• • • • • • • ! •

2=

® J0SEPH C. S0B0L
LIETCVYS ADVOKATAS
Namo Ofisas
IMS Wabansia Ave. 3-čių labą
TeL Haymarket S M t
Miesto Ofisas
154 W. Randolph St. Room 470
MetropoUtan Block
TeL Mato 2533

••

ą

Į . n » m » » < i » «

l

» » • • • • • « • — * įĖ

P. WA1TCHES
Lavvyer

METUVIS ADVOKATAS
Dlan.: R. 511-127 N. Dearboro St.
Tel. Dearborn 8090
Vakarais: 10733 S. Wabash Ave.
Roseland
Tel. Pullman 6377

A.

TeL Canal 2118
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare.

—

$€€€€€ €€«*«<

Tel. Randolph 2898

1900 S. Halsted Str.,

i

!

Veda bilas visuose teismuose Į
Miesto Ofisas:
i
S. Dearbern St., Room 1040'
Telefonas: Central 1774
I
Vakarais: 3251 S. Halsted St. ]
Telefonas: Boulevard 553.

DR. M. STAPULIONB

- '

ADVOKATAS
Ofisas vtdiuniestyje
ASSOCIATION
BLDG.
l t South La Salle Street
Roon\ 1303
Valandos: 9 ryto iki 8 pe pietų
Namų _ Tel. Hyde Park 3395
g»_

(Tel. Canal 257, Vak. Canal 2118

• • • • » » •

•

» Į Į « » « Į

Telefonas Ganai 5395

DR. P. Z. ZALATORIS

JOHN 6. MEZLAISKIS

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas

Generalis KontraktoriuB, staty
tojas i r senų namų taisytojas.

1821 South Halsted Street
[valandos: 10 iki 1* ryte: 1 lki4
po pietų: 8 lkl 9 vakare

2338 S. Oakley Ave., Chicago
Arti 23-čio Place.

r

KURSAS MARKIŲ
(AUKSINU) ŠIANDIEN

.«

A. S L A K 1 S

Į* » • • » • » — » •

-marių į jai paskirtus tėvynės taninę plunksną.
tei&iavystės
namelius, o Ši Katalikiškų Draugijų
Nevvark, K. J» — Lapkričio jos praskintu taku diena po Vienybė dirba tautos ir Baž
13 d. vietine paskolos stotis dienos plauksime ir mes, nors nyčios labui prakilnų darbą.
Pirmininkas.
surengė prikalbąs, ir daugiau savo kaulelius pakasti jos
negu prakalbos. 8 vaL vakare | fnrigfobėty.
Myli savo Tėvynę, kurioje
F. Spurgis.
salėj pasirodė pet s I* L. Pas
gimei ir augai! Tad prisidėk
kolos vedėjas gerk D-ras J.
Bielskis. Atidarydamas vaka KAT. DR-JŲ VIENYBĖS prie gynimo jos nepriklauso
mybės.
rą stoties pirmininkas K. Vaš
VAKARAS.
kevičius paaiškina, kad šį va
Kenosha, Wk. — Lapkr. 20 Amerika atsisako pripažinti
karą pats paskolos vedėjas at
važiavęs ir atveŠes mums d. š. m. Katalikiškųjų Drau Busijos bolševikų valdžią. Kad
Motiejus Mažeika.
pernai žiemą masų gausiomis gijų Vienybė surengė komedi taip, tai neužilgo Maskvoje
GruodžioJ.9 d. 1920 m. gry- aukomis iaevym«e ginėjams lai- |im| vnkarą. & organizacija, įvyks visų Busijo s sovietų su
vaziavimas ir Amerika gaus...
žo savo tėvynėn Lietuvon. mėtą Lietuvos vėliavą, Žeft- matydama žmonių norą, kad
ultimatumą.
Dabar gyvena Krakių mieste govvskiui puolant Kauna Ne- butu vakaras surengtas, tai
warkiečiai } tris,vakarus ant ij-uo ir pasirūpino gaudama
ly, Kėdainių apskrity.
vai^iBte-jų iš L. Yyčių vieti SKAITYKITE IR PLATIN
Amerikoj gyvendamas ak tėvynės aukuro suktojo virš
KITE "DRAUGĄ"
nės kuopos ir Bosektnd, 111.
tyviai dalyvavo visuomeninia 9,000 dol. ui ką jiems pride
Paskirtu taiku žmonių prirėjo tuom laik L. Misijos pas
me veikime. Daug jėgų padėjo
»•»»»••»•!
kelbta Lietuve* vėliava tai siriasta pilna svetainė. Kat.
L. Vyčių organizacijoj; buvo
kolonijai, kuri daugiausia su Dr-jų Vienybės pirmininkas J.
vienas tarp užmanytoje ir or
dės aukų Lietuvai. Tai tąja Trakšelis atidarė vakarą. Jis
ganizatorių Lietuvių Darbi
kolonija pasirodė Newarkas. trumpai priminė šios organi
ninkų Sąjungos, toj organiza
Bet p. Vileišis savu išrokavi- zacijos
nuveiktus
darbus.
cijoj ėjo vice-pirmininko pa
Prigulintis permainai
mu, jai užpelnytos dovanos į- Žmonės plojo. Daug aiškinti ne
reigas kelis metus; padėjo or
1,000 Markių $5.20
teikimą vis tęsė ir tęsė. Galop reikėjo, nes žmonės ją geraiganizuoti L. B. Katalikų Vie
naujas paskolos vedėjas tei žino. Pirm. J. Trakšelis pers
5,000 Markių $26.00
nybę Chicagoj, dabar A. L.
kėsi aną pažadą išpildyti.
tatė St. Balį vesti programą.
B. K. Federacijos Chicagos
10,000 Markių $51.00
Pirmiausia
broliai
KanoApskritys, buvo jos pirminin D-ras J. Bielskis kalba il
Prie virš nurodytę sūnų dadėverskiai vaidino komediją fcite
gokai,
gyvai
ir
nuosekliai
dės
40c. ant persiuntimo kastų.
ku du metu ir pusę, kurioj
" Dėdukas ir bobutė." Kome Ant didesnių sumų duodame spedaug energijos pašventė. Jis tydamas dabartinę Lietuvos
ciaUŠkai žemas kainas. Pinigai yra
diją "Kurčias žentas" vaidi pristatomi Lietuvon >J trumpiSusj
padėti
ir
mūsų
pareigas
link
keletą m. pirmininkavo Liet.
laiką. Parduodame laivakortes į ir
no broliai Kąnoverskiai, Kle- i i Lietuvos. Atsišaukite ypati&kai
jos,
įrodinėdamas
reikalą
tei
Darbininkų Sąjungos Chicagos
vidris, Klevickiutė ir Griniūtė, arba laišku |
kimo
jai
pagelbės
pirkant
jos
Apskrity;
jame
rūpinosi
visi iš Rosefand, 111. Dar bro
» .
gyvais
darbininkų
reika Paskolos bonus.
liai Kąnoverskiai vaidino "Slė
Atiduoda dovaną.
lais. Dalyvavo įvairių kitų
divatėlis ir žydas". Žmones
organizacijų darbuotėje. Vi- Pabaigus kalbėti publikos
daug prijuokino.
suomet stipriai laikėsi krikš akyveizdoįe stoties pirminin
į 160 N. WeUs Street,
čionių-demokratų programos. kui įteikia minėtą Liet. vėlia L. Vyčių 38, vietinės kuopos
CHICAGO, ILL.
Veikime jis parodė sveikos ir vą tikriems jos laimėtojams, artistai — mėgėjai V. Strasevičia, S. Vaičiūnaitė ir G. Klegilios išminties ir iškalbos.
tardamas keletą širdingų pa
Biuro: Kasdiena iki 7-tai
vickaitą vaidino komediją Valandos
vaL
vakaro. Nedėliomis iki
Lietuva, ypač Krikščionių- dėkos žodžių varde tėvynės
1-mai vaL po plet.
"Nieko be priežasties". V.
demokratų partija ir darbinin gynėjų. Salėj plojimas \
Strasevičia pasirodė tikru ar
kų organizacijos gali pasi
Liet. Min. Kab. paaukavo.
tistu.
džiaugti laimėjusios tokį dar
Stoties pirmininkas meldžia Komediją "Daina be galo"
buotoją.
gerb. Paskolos vedėjo nurody atliko Roselando vaidintojai.
ar—-o.
ti tinkamiausią vietą jos padė Komedijas "Šmikis ir agen
SIUVIMO i i KIRPIMO
jimui. Šits nurodo jog garbin tas* ' ir "Laiškas nuo BarbuP-ie Kazlausklutė, Vedėja
giausia ir tinkamiausia jai vie tės h atliko broliai Kąnovers
69 E . Adams SL
Chicago, UI.
ta outų paaukavus Lietuvos kiai.
Malonėkit pra
Room 402
TeL Rarrtson 1421
nešti mano su-i Ministerių Kabinetui.
Pirmi , Pertraukose buvo deklama
naus Jono Sta
ninkas duoda publikai nubal cijų. Deklamavo jaunos mer Mokina siuvimo Ir kirpimo mote
sio adresą ar
rų Ir vaikų drabužių.
jis pats, ar kas) suoti, kuri vienbalsiai nubal
gaitės : *' Binkimas vaikino'',
kitas, už tai bu*
siu labai dėJdn-] suoja paaukoti nurodytai įstai Juoz. Griniūtė; "Sunūs Gedi
gas.
gai, t. y. L. Ministerių Kabi mino", Ęlz. Laučiutė; "Į dar
SILVESTRAS SIUŠIS,
VALENTINE DRESMAKING
netui. D-ras J. Bielskis pažada bą", Ona Laučiutė.
&2334 So. Oakley Ave. Chicago. IU.
,
COLLEGES
ją kurjeru pasiųsti Lietuvon Ačiū StrasevičiuL, mergai^ ^2407 W. Madison, 1850 ST. Wells,j
0205 S. Halsted Streets
137 Mokyklos Suv. Valstijose.
šios savaitės viduryje pride tėmsr Vyčių org. nariams ir
Moko Siuvimo, Patternų kir-į
dant prie jos pavardes auka ypač, pp. Kanoverskiams ir )imo, Desigrning bizniui ir na•Telefonas Boulevard 4133 Vietos duodama dykai.
vusiųjų didesnes aukas.
kitiems Roselando artistams. ^Diplomai. Mokslas lengvais at[mokėjimais. Klesos dienomis iri
Ačiū
visiems
prisidėjusiems
vakarais. Reikalaukit
knygelės. J
Atminčiai.
re!. Seeley 1643
Graborius
prie šio vakaro.
SARA PATEK, pirmJ
Patarnauju lai-:
Bet aukotojų širdis norėjo
dotuvėae,
ves-į
Žmonės buvo patenkinti šiuo
tuvese,
k riks-j dar ko daugiaus iš numylėtos
vakaru. Butų geistina daugiau
tynose Ir kitue-i
• ™
»
JElGU norite gero plumberlo,
se
reikaluose j trispalvės vėliavos ir sumano
tai pasauk
Kainos prieina- į jos prieglobstyje nusifotogra panašių vakarų turėti. Buvo
mos.
HIGGINS
fuoti. Tą ir, padarė. Stoties duota dovanos, kurias šie au MesTH0MAS
atliekam
darbą gerai ir
307 Aubura Ave. Chicago.] darbuotojai ir stambesnių au kavo: K. D. Vien. rast. V. Va pigiai.
Chicago.
moterišką 2253 W. 24th St.,
kų aukotojai užima pirmas ranavičių aukso
Phone Canal 610v
laikrodėlį, ižd. P. Kodys fonvietas.
r

(OLSZEWSKI, J R . ) ,

Pullman

350 •

Dr. P. P. ZALLYS

V
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LIETUVIS DEHTISTAS
10301 South Michigan Avenue
ROSELAND, ILL.
VALANDOS: L•M Aryto
iki • vakare
N 34^ ir
TEL.

• •

. . i i

-

i - i

LIETUVIŠKA MOKYKLA

s%

.

,,

LJBTrviS

SrSOLAIJSTAS
Paleng-vlns vtmj aklu
teinplm% kaa yra
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, msrvotuma, skaudančiu*
Ir užsidegusius karBSiu aklų kretvoa a k y a
katerakto, nemiegio; netikras akis lndedam,
Daroma egzaminas lektra parodantis m a iiauslas klaldaa Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbėta. Ser
gėkite savo regėjimo Ir vaikus einančiu*
mokyklon. Valandos: nuo IX lkl t vakaro.
Nedėllomle nuo 19 Iki 1 vai. p o pietų.

Tuomi. vakaras baigta. Da
bar aukotojų — tėvynainių
vaidentuvėse tik siūbuoja,- lin
guoja jų gauta ir paaukota
laisvos gimtynės trispalvė vė
1553 W. 47 St. ir Ashland Av. liava, skrysdamą skersai jurų
Telefi
Drsver 8M3.
J5.sAa*fLa^8AaaaaaaAjttaa«*u}:
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S. D. LACHAWICZ
11
^^.kiTvU^^T-''
rssuVoNksa

Rea ofisaa 30*1 Fullerton
, , a v e . K ū n o . Albany Av*.
Vai. 8 iki *:S0 ryta
»:M lkl • : » vak.

m.
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Jei Gerklę Skauda
Pasitrink su Terpentinu
Naujas Terpentino išradimas suteiks urna palengvi
nimą nuo skaudamos gerkles, krupo, slogų, išsisukimų
ir Rumatizmo.
Kuomet gerklę skauda, ir negali
nieko nuryt — kuomet taip skauda
kad negali nei kalbėti — tuomet at
simink apie ij naują išradimą, ku
ris jums suteiks seniai lauktą pa
lengvinimą.
\

Terpentino
smarkumas
tuojaus
Jums sustabdys gerklės skaudėjimą.
Ant pardavimo šiaučiaus dirbtuve Jis greitai prasiverž Ir atleis tinimus!
lietuvių dipgyventoj kolonijoj, parsi
Naujas išradimas, Turpo turt sa
duoda pigiai i i priežasties silpnos vyje visus Terpentino gydančius vais
sveikatos. Atsišaukite pas savininką tus. Kuomet pasitrini skaudamą vie
tą su Turpo umu laiku skaudėjimą
3541 Lowe Avenue
palengvina.

orMTOJis ir camiis

l»——-

—

LAIKRODININKAS
aisau ir užlaikau įvairių- auksinių
dalgrtų krautuvę.
Sąžinlngui patarnauju.
1827 So. Halsted St.,
Chicago.

MOTERIMS k VYRAMS
i

—

FR. W A T E K A I T I S

==t

DR. J . SHANKS

LEETDV18 GRABORIUS
Patarnauja laidotuvėse kuopiiausla. Reikale meldžiu a taisauSkti, o mano darbu busite užga-j
snėdinti.
S2314 W. 23rd PI.
t ^ 8 0 '

•

«. Tėvynėn.

AKIO

/ =

809 W. 35»h S t , arti S Halsted St.
Tel Boulevard 611
Valandos: i .ki t> kasdiena.
'ta*- Ket. ir Suh >ki 9 a
iNea iki 3 T'1 P '4

HALSTED ELECTRIC 1
SHOP
3249 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 7366 ,
A r tavo šviesos geram
stovij? Vedame elektra į na
mus, i r taisome. Turime lampu i r kitus elektros dalykus.

•

-.--,,—•

KONVULSIJOS IR PAMIŠI
MAS DAŽNAI ATSITINKA
NUO SKILVIO KIRMINŲ
Riemo, raugsėjimas, konvulsi
jos, nuomaris, beprotystės mania,
įvairumas ir kiti negerumai pa
sidaro nuo atsirandimo kirminu;
skilvyje? Visa tai pranyksta pra
šalinus lauk tuos kirminus.
Ir kitokie svarbus negerumai
buvo nuo jųjų atsiradimo užpa
kalinės žarnų dalies.
Dauguma mote
rų vyrų ir vaiku,
yra gydomi nuo
visai kitokiu ligų
kuomet
ištikrųjų
visa priežastii yra jų skilvis. Kuo
met neturi apeti
to, širdi griaužia,
jauti skausmą viduruose, skausmą
strenuose . 'silpnu
mą akyse mirguliavimą tai ženk
lai kad kas nors yra negerai su
jusu skilvių, kad sMlviniai kir
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 yra sutaisytas kad panaiknti
sMrVines krimeles iš JUBU systemos ir yra daugumos žmonių
vartojama^ su gerais rezultatais.
Pilnas būdas gydymo Laxtan
kainuoja $10.48, pusė $6.75. Jei
gu jautiesi nesveiku tai tuojaus
pradėk gydytis nes gali išsivysty
ti kunvulsijos ir "kokios kitos li
gos f Laxtan yra parduodamas
Dro. Lameco Lab., Forbes at
Moultrie, Pittsburgh, Penna.

IŠPARDAVIMAS
Puse — Prekes
Vyrų ir jaunų vaikynų Siutai ir Overkotai $20 — $25 ir $30. Dabar
po $10. $12.50 ir $15. Kiti siutai ir
overkotai iki $45. Mes turime pilna
stocka vyrų, jaunų vaikinų ir vaikų
Siutų, O* Kotų, Mackinaws,
Raincoats ir kelnių kurias parduodame uf
puse buvusios kainos Turime kuferių
ir volizų. Gausi už pilnos verčios. At
dara Kasdiena iki 9 vakare. Nedė
liomis Iki 6 vakare.
Įsteigta 1902

S. GORDON
1415 S. Halsted Street
PAIEŠKAU savo brolio Mateušo
Girtauto paeinančio iš Kretingos aps.
Garždų par., Girininkų kaimo. Ame
rikoj apie 14 metų. Pirmiau gyve
no Scranton Penn., jau 5 m. kaip
laiško nuo jo negauname. Jis pats
arba kas apie ji žinote praneškite
šiuo adresu:
Marijona CirtautaJtė,
( po vyru Šmukštienė)
1904 Canalport Ave.,
Chicago, Itt.

.

Dr. 0 . VArrUSH, 0 . D.
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Telefonas

N O T A K I.M ^ \ S
IJcal B u l a t e , l*askoloK,
liisiiriiiai ir i.t.

GAUTA IR PAAUKOTA.

RUSSIAN-AMERICAN
BUREAU

V. W. RUTKAUSKAS

fo™CHARLES SEGAL! 2
I

Blvd.

Gydytojas rl
SpecOaBitas Moteriškų,
Talkų to visų chroniškų ilgų
VALANDOS: 10—11 ryto t — » pi
«
pietų,
7—S vak. Nedėliomis 10—1941
o
I Ofisas 3354 So. Halsted St* Chtaagr
Telefonas Drover 0003
J MMMtlIlinillllllllttMIlIUIIIIIIIMIIIIIIMMI
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ANT PARDAVIMO Vyriški stori
vilnoniai overkotai.
Kaina $16.00.
Atsišaukite į namus 2300 N, H a m lin Ave, kampas Belden Ave. Imki
te Armitage karą iki Hamlin Ave.
arba Crowford karą iki Belden Ave.
įėjimas ant Belden Ave.
Paieškau gero ir teisingo darbinin
ko dirbti ant farmos, tokis kuris g e 
rai supranta apie arklius, mašinas ir
visa ūkės darbą, tegul atsišaukia šiuo
adresų:
Juozapas Baranauskas
R. F D 2
Madison, Nebr.

skaudamos gerklės, bronchitis ir
REIKALINGI VYRAI MOKINTIS
neuralgijos. Geras del skaudamų ko
BARZDASKUTYSTES AMATO.
jų nusideginimu, rumatismo, pleuriAmatas kuris nepaliečiamas strei
sy, skaudėjimo strėnose ir išsisukimų. ku. Geras uždarbis per visus metus.
Jis nedegina, neda?o Ir pūslių ne Darbai liaukis. Dienines Ir vakarinės
daro ant trinamos vietos — netau kliasos. Rašykite ar atsišaukite.
MOLER BARBER COLLEGE
kuotas ir nesmirda!
103 S. Wells Str.
Chteagst
Nekentėk su skaudama gerkle!
Pasiklaus bent kokio
vaistininko
apie Turpo — Turpentine Ointment,
kuris turi savyje Menthof ir Camphor. Turpo 30c. ir 60c. už puodelį.
The Glassner

Company,
Findlay, Ohio.

BIZNIERIAI GARSINKITES
"DRAUGE"

T?i
Ketvirtadienis, GrUod. 1. 1921

DRAUG
.MAfc4SA**S

CHICAGOJE.
> > < • »

PRASIDEDA CHURCHO
BYLA.
Chieagos kriminaliame teis
me vakar imta rinkti prisie
kusieji teisėjai, kurie klausys
žmogžudžio Chureh bylos.
Church pereita vasara nu
žudė du Packard kompanijos
automobilių pardavėju.
Sakoma, jis bus ginamas
Nes
pasiremiant beprotybe,
būdamas kalėjime kalbąs apie
kokius tai "savo traškius."
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Kaina 25c.
Šiometinis "Draugo" kalendorius skiriasi nuo kitų metų tuo, kad kiekvieno mėne
sio lapę, puosa paveikslėliai iš Lietuvos.
DCiugiausia paveikslų iš lietuvių kareivių gyvenimo.
Skaitytojam*ir naujai užsirašantiems "Draugą", mažiausią trims mėnesiams, kalen
dorius duodamas dovanų.
Adresuokite
"DRAUGAS" PUBLISHLNG CO.
fx
2334 Sbuth Oakley Avenue
^Chicago, Ulinois.
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Žmonėms "reikalaujant A. L.
K. Federacijos

V

Jau Galima Gauti 1922 metų
"DRAUGO" SIENINI KALENDORIŲ.
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RENGIASI PRIE DEMONS
TRACIJOS PRIEŠ
LENKUS.

K.

441
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Chieagos

Apskritys paėmė \ iniciatyvą
ir pakvietė Chieagos Lietuvių
Taryba, Chieagos
Lietuvių
Darbininkų Tarybą, ir L. L.
Paskolos Chieagos ir Apielinkės Apskritį į bendrą pasita
rimą, kaip tų žmonių reikala
vimus patenkinus, surengus
g » •. DIDIKU. LIETUVIŠKI KRAUTUVE Q||CA60J
milžinišką demonstraeiJ4 pro
testuojant prieš lenkų baisiai
PILIEČIŲ KOMITETAS
žiaurius persekiojimus lietu-'
VEIKIA.
vių Vilniuje ir tarus žodį del
Žinomas piliečių komitetas Klaipėdos srities likimo. Pirmas tam reikalui ben
toliau darbuojasi įgyvendinti
-teisėjo Landiso išsprendimą, dras šių organizacijų atstovų
kiek kurie darbininkai prie na bei narių susirinkimas įvyko
mų "statymo turi gauti užmo- lapkr. 29 d. Dievo Apveizdos
kesnio. ^
par. mokyklos kambary.
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Ohieagojt
Nors susirinkimas taip prieš
Kurios unijos nesutinka su
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
TĖVAS ALFONSAS MARIA.
Maainėlių laifikami drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
tuom pripažintu užmokesniu, pat devynias prasidėjo, bet
sios
mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubiTėvas Alfonsas Maria pasijomis tas duoda Mi- \
tokių vietoj šaukiami darban kai-kurie ~dar vėliau atvyko
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
•J
sijas, Šv. Petro ir Povilo parapijoj, West Pullkoncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirneunistai darbininkai.
susirinki man.
man. Misijos baigsis antrame Adventų sekmabysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
Su nemuštais visi statomi
Susirinkimo vedėju išrinko •j
dieny vakare.
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
•
*m t
namai apdraudžiami nuo gali J. Mickeliuną, rast. J. Eneerį.
muzikališkus instrumentus atsakančiai
mo vandalizmo ir nuo pade
Registruojant atsilankusius
los Aps. susirinkimo.
iW
L. VYČIŲ 4 KUOPOS mėnesi
gimo.
, į
' ** susirinkimai! pasirodė, kad
Fed. Chi. Aps. atstovai pa nis susirinkimas įvyks ketv., gruo
4632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, ILL
Kaip ištikrųjų sekasi tam šįe atsilankė: is A. L. R. K.
Telefonas: DROVER 7309
piliečių komitetui, sunku pa Federacijos Chieagos Apskri aiškino, kad todėl Fed. Aps. džio 1 d., parapijos svet. 8 v. v.
u i
•»
nepateikė išdirbto plano šiam Visi nariai prašomi atsilankyti,
sakyti.
čio, B. Nenartonis, Ig. Saka
susirinkimui, kad norėjo pa nes yra labai daug užsilikusių^ da
las, I. liekis ir S. Jucevičius;
Taigi kiekvienas narys pri
tirti
kitų
organizacijų
nusis
lyką
apsvarstymui.
LEGIONIERIAI PRIEŠ KO L. L. Paskolos Chieagos Aps
klausantis prie šio Localo 269 tutatymą
tame
klausime
ir
pan
MISIONIERIUS.
kričio, J. Mickeliunas, J. EnAlbina C. Alaburdaitė, rast v\ neatbūtinai atsilankyti į šį sukui visos organizacijos sudačeris, E. Statkienė, Junokienė
brinkimą nes organizacijos gero
rusios
projektus
galėtų
mė
S. A. L. EX-KAREIVIŲ cen vė priklauso nuo jos kiekvieno
Cook apskrities komisionie- ir Pr. Zdankus; Chieagos Lie
rres:: : : : : irrnsTrrrrn? 3x222: ZteJ!LUl.Zm&M
riai atsisakė priimti karo de tuvių Tarybos, A. Barčius, Lo- gintų juos suderinti. Kadangi tro susirinkimas įvyfe <i penktadie nario.
partamento pasiųlyma,
kad caitis, J. Viskontas, A. Karei visi pripažįsta reikalą protes nyje gruodžio 2*d:'8 vai. vak. ExVISAME pasaulyje yra priimta sveikinti savo gimines, savo
P. Chapas, sekr.
tuoti
prieš
lenkus,
tai
ir
prie
artimuosius, didžiųjų švenčių sulaukus. Kiekvienas Amerikos
Karevių knygyne, po num. 4603
mišku atsargos plotus padai va ir dar penktas; Chieagos
Lietuvis turi savo artimųjų Lietuvoje, kufie su išsiilgimu lau
linti iš karo parvežtomis ar- Lietuvių Darbininkų Tarybos, demonstracijos įvykinimo bus S. Marshfield Ave. Visi kuopų at VISŲ DRAUGIJŲ VALDYkia dovanų, laukia gal ir labai reikalingos pašalpos. Ir kaip
stovai ir komisija nariai malonė BOMS. Visų draugijų, kurios iš
motomis ir kitomis karo "do P. Grigaitis, A. Zimontas ir galima prieiti.
tik dabar yra laikas pasirūpinti, kad tos musų dovands pasiek
vanomis."
tų juos dar pirm švenčių.Nebetodar, kad nebūtų reikalinga Lie
Dar kalbėta, kad nežinia ka kite atsilankyti, nes turime daug rinkote atstovus į Labd. {5ąj. Sei
trečias. Dar pašalinių dalyva
tuvoje ir šiaip paramos, žiemai ateinant, — DAR DAUG YRA
Tad už tai vietos legionie vo.
Lietuvos Atstovo V. Čarneckio svarbių dalykų, kurie turi but mą meldžiu priduoti mandatus.
TENAI VAGO IR SKURDO, DAR TOLI GRAŽU NEUŽ
riai sukelia baisų
trukšmą
Perskaitė pakvietimą, ^urį sukviestas suvažiavimas tars užbaigti šiame susirinkime.
Tas daroma kad išsisaugojus seime
GIJO TOS MUSŲ ŽMONIŲ ŽAIZDOS, KURIAS UŽDAVĖ
Centro
Valdyba.
prieš komisionierius.
Kat. Federacijos Chi. Aps. tame reikale.
JIEMS KARĖ. Taigi musų, Amerikiečių, pareiga yra nepamirš
nuo negeistinų gaivalų. Seiman ne
ti anoj pusėj vargstančių sajro giminių.
pasiuntė kitoms organizaci
Susirinkimas nutarė kviesti
bus
įleidžiami
be
mandatų
ir
pa
L. VYČIŲ praeito seimo rengiPERVAŽIUOTAS GAISRI
joms. P-as Nenartonis plačiau kitą susirinkimą, į kurį ateitų
Dabar kaip tik gera yra proga pasiskubinti su persiuntimu
mo komisijos susirinkimas įvyks kvietimo laiškų.
Lietuvoi* pinigų, nesą kursas pinigų yra labai žemas. Maža
NINKAS.
paaiškino Federi tikslą kvieti organizacijų įgaliuotiniai,, su
Labd.
seimo
ren.
kom.
šeštadienio vakarą, gruodžio 3 d.,
viltis, kad jis dar žemiau pultų, bet yra daug galimybių, kad
mui šio susirinkimo.
išdirbtais projektais ir eitų
gali pakilti, — TADKIEKV1ENAS KAS TURI REIKALĄ
Dievo Apveizdos par. svet.
.Važiuojant gedinti gaisro nua
prie
jų
suderinimo.
Susirinki
Lietuviški
krutomi
paveikslai.
PERSIŲSTI LIEXUVON PINIGUS, LAI PASINAUDOJA
Visų dalyvaujančių organiza
Valdyba.
vieno gaisrininkų vežimo nuk
kvies
šio
susirin
ŽEMU KURSU dabar jau.
Genavaitės gyvenimas.
cijų atstovai buvo pakviesti mą
rito gaisrininkas Grygiel. Vie
išreikšti savo nuomones dėlei kimo išrinkta laikinoji valdy L. VYČIŲ CHICAGOS Aps Nauji krutomi paveikslai iš
Kad žmonės naudojasi puolimu kurso, matoma ia žemiau
nas ratas per jį perėjo. Smar
ba.
kričio
''svarbus
priešmetinis
susi
paduotos ištraukos iš musų knygų, parodančių, kaip su kiek
Kat. Fed. Chi. Aps. projektuo
Lietuvos, Bygos ir Sovietų
kiai sužeistas. Paimtas ligoni
vienu mėnesiu vis daugiau pinigų siunčiama per musų Ban
Nutarta kviesti Ex-kareivių rinkimas įvyks sekmadieny, gruo
jamo sumanymo. Visų pagrin
Rusijos.
Gudrus
kvailys,
2-jų
ką. Taip išsiųsta* Lietuvon per BALTIC STATE BANKĄ:
nėn.
dinė mintis buvo, reikia pro Susivienijimą prie šio darbo. džio 4 d. 3 vai. po pietų, Šv. Pet aktų komedija, Lietuvių paro
1921 m. Sausio mėnesy — 2,530,456 auks.; Vasario mėn. —
ro
ir
Povilo
par.
svet.
Visos
kuo
Dar
kiek
pakalbėta
ir
susi
2;082,795 auks.; Kovo mėn. — 2,640,861 auks.; Balandžio mėn.
testuoti prieš lenkus.
da National darže.
ŽUVO 5 ŽMONĖS.
pos
prisiųskite
kuodaugiausia
at
—
2,087,633 auks.; Gegužės mėn. *- 3,118,044* auks.; Birželio
rinkimas išsiskirstė.
Bus rodomi sekančiose ko
P. Grigaitis kaltino Fed.
mėn. — 2,501,950 auks.; Liepos mėn. — 4,904,886 auks.; Rug
stovų,
y
pjucio mėn. — 5,696,650 auks. Rugsėjo mėn. — 5,114,750 auks.
Susirinkime buvo pasakyta
Policija
.tyrinėja, kokiu Aps. už nepateikimą pilnai iš
Valdyba. lonijose:
PER 9 MĖNESIUS IŠSIŲSTA PER MUSŲ BANKĄ Į
Lapkr. 30 gruod. 1 d., Ali I VISO
būdu vakar vienoje Chieagos dirbto projekto. Jis kalba, kad karštesnių ir šaltesnių kalbų.
LIETUVĄ 31 MILIONAS 678 ^TŪKSTANČIAI IR 25 AUK
Galima
tikėtis,
kad
prie
tokio
jošiaus
svet.,
Town
of
Lake.
gatvėje susidaužą du automo gal reikėtų kartu ir papeikti
LOCAL 269 A. C. W. OF A.
SINAI, IR NEI "VIENAS* SKATIKAS IŠ TŲ PINIGŲ NĖRA
ŽUVĘS!
*
Gruodžio 1 0 — 11, Nekalto
biliu, nuo ko žuvo net 5 žmo Lietuvos valdžią, nes faktų e- rimtaus darbo bus galima visų svarbus susirinkimas įvyks penk
nės.,
tadieny, 2 d. gruodžio, 1564 N. Prasid. par. svet., Brighton
są, kad ji uždarinėjanti laik pažvalgų žmonėms sutarti.
BALTIC STATES BANKAS užtikrina, kad per jį siųsti
pinigai
kuogreiciausiai pasiekia Lietuvą; BALTIC STATĘS
Fark.
Robey St Unijos svet.
raščius ir t. t. Jis tegalįs iš
BANKAS duoda pilniausią garantiją už pinigų čielybę.
Pradžai 7 vai. vak.
PERMAINA.
reikšti tik savo asmeninę nuo
Bus renkama Jiocalo valdyba
Taigi ir gerb. Tamsta pasinaudok tais patogumais, t. y. kur
Rodys Lietuvių Teatro Ben
monę, o organizacija, kurios BIZNIERIAI GARSINKITĖS sekantiems metame. Taipgi bus
Gerb. A. S. Pocius pasitrau
su, kuogreičiausiais ir teisingiausiais BALTIC STATES BAN
jis esąs nariu galinti pakeisti.
nominacija į Joint Board, Mana- drovės vedėjai.
KO patarnavimais ir siųsk j Lietuvą dabar, kuomet už dolar|
"DRAUGE"
kė nuo vargoninkavimo Auš
Be Cbic. Liet. Darbininkų Ta
gaunama labai daug auksinų.
G. G. Lukšis.
gerių, Kasierių ir į business agen
ros Vartų parapijoj. Dabar
rybos negalįs nieko pasakyti.
J. B. Kudirka.
tus/
daugiau domės kreips \ 10
Adresuokite mums šitaip:
-,
-r. A*
TTousinnkiman atėjęs ne kaipo
BET NUSIPIRK
įgaliotinis,
vedamą
Beethoveno
Konservą- organizacijos
.
..
. , . , . .
:bet
A
toriją. Taipgi
sekmadieniais
OOLUMBIA GBfOFONOLA
A. L. R. K. FEDERACIJOS 7
kaipo
asmuo
pasiklausyti.
gros Šv. Dovido bažnyčioje.
T U R I GERIAUSI TONA IR STIPRI
Iš Chieagos Lietuvių Tary SKYRIUS laikys priešmetinį su
Nik.
visokio styliaus, numažintos -prekes
bos kalbėjo A. Barčius, Locai- sirinkimą ketvirtadieny, gruod. 1
LABD7S4JUNGOS 7 TOS KP tis ir A. Kareiva. Jie pripa d. š. m. Šv. Kryžiaus' pąr. svet.,
$30.00 iki $175.00
VALDYBOS ANTRASAI.
Jei nori linksmai Šventės praleisti nu
žino reikalą protestuoti prieš pradžia 7:30 vai. vak.
sipirk
šiuos rekordus.
*
Visi delegatai malonėsite skaitą
Pirjn. — Motiejus Svaranaučius, lenkus, bet negalį šiame susi
Gul Šiandiena
2008 West 23-rd Street.
B—7256
rinkime nieko tarti be Chi. lingai susirinkti nes bus vienas iš
Sveikas Jėzau mažiausias
Pirm: pagel. — Alek. Cibulskis, Liet. Tarybos susirinkimo, nes svarbiausių susirinkimų.
Miškas ūžia
2243 South Oakley Ave.
Valdyba.
E—3625
V 1 OU l\ -s •
Sudiev
Lietuva
.r
nesą įgaliuoti tame reikale ką
O BKOADU'AY
Nutarimų Kast. — Ant. Linkus,
Tiesi Kelionė 1 LIETUVĄ
P E R PfLIAVĄ
•
Piemenėlis
tarti.
Atėję
tik
kaipo
asmenys,
L.
VYČIŲ
36
KUOPA
laikys
(Karaliaučio
Prieplauka)
E—4415
Parvaaarij
2216 South Leavitt Str.
ARBA PER LIBAVĄ, HAMBURGĄ—EITKUNTJ8
nieko
neatstovaują.Atgailestasusirinkimą
ketv.,
gruodžio
1
d.,
Turto Rast. — Mart. Česnaučius,
šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom Idant
Jau kad aš augau
E—3797
musų pasažieriai, O. YPATINGAI LIETUVIAI, «alėtų keliauti STA
šia nedelėlę
vo, kad esą sunku sutarti vi McKinley Parko salėje.
2213 West 23-rd Place.
ČIAI I PILIAVĄ.
.
Girtuokliams
Iždininkas. — Petras Cibulskis,
Lietuviai,
važiuojanti
1
Piliavą,
aplenkia Lenkų Juostą (Koridosoms srovėms, kad ir tokiame Susirinkimas neatbūtinai reika
E—4475
rą Ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių visų nereikią
Metavonė
2343 West 23-rd Place.
Susinedimas su Piliavą, tai yra nauja Saka musų reg-uliariško su_
reikale bendrai veikti.
lingas, nes lošėjams buss išduodffPasakos
ir
stebuklai
sinešimo
su Hamburgu, Dąnzigu ir Liepojum, o del Lietuvių, tai
Kontrol. rast. — Ant. JaniUenSus,
E-7025
L. L. Paskolos Apskričio at raa rolės veikale. Taipgi prieš su
trumpas ir parankus kelias namo dasigauti.
Plauke , žąsplė per Nemunel}
2142 West 22-nd Place.
Dideli dviejų sriubų pstčto mival išplauki*:
stovas Pr. Zdankus kalbėjo, sirinkimą bus choro praktika fcuri*
J Norių Mielo Saldaus miego
POLONIA Gruodžio 7
S. S. LATVIA Sausio 4
Iždo globkjas. — Jozefata Rokienė,
R—4257 į D u u b a g u ubagėlis.
LTTUANIA Gruodžio 21
.
ESTONIA Sausio 18
kad Paskolos Apskritys rems prasidės punktualiai 7:30 vai. Pra
Pasažierams tiesus patarnavimas tarp LIBAU-DANZIG-Hallfax, Oon.
2326 West 23-rd Street.
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kllasos keleiviams
Centro Atstovai: Antanas Jani- Federacijos užmanymą, nuro- soma naujų narių atsivesti.
Kreipkitės prie musų agentų Jūsų mieste arba pas
"H. JOFFE¥
4625 South Ashland Avenue
K. W. KEMPE, Gen. Western Pasą. Agt. 120 N. LaSalle St. Chioago
lienčius ir Aleksandras Cibulskis, dydamas pavyzdžiu iš Pasko
Valdyba.
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NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO

Steponas P. Kazlavvski

KALĖDOMS PRISIARTINAI

Sis Moi.i
AT MOT
DRAUGAS
2334 8.
Tel

i

BERLYNAl
lyne ir visoj
lęs neapsakod
kuomet gauta
no, kad tenai
kietijai paskĮ
trims metams
toriumą. Moi
kietijai butiil
jei norima ją
konominio žluj
met Vokietijo
nupultų, tuon]
jungininkams
daug didelio
sų padėtimi.
Taip tvirti]
ekspertai. Ir|
kokiu nors m
kieti ją.
Dėlto Lond<
jau rimtai apl
mą Vokietijos
to šiandie mari
ga pradėjo ki|
Kuomet Vol
giamasi, tuo p*
eijoje kįla di<

— ' " f IĮ*""*' **t**'*'Į**t"

Jap
BUS PAI
STOVI UŽ
LA1

N

PRANEŠIMAI.

NEABEJOK!

Baltic States Bank

294 Eighth Ave., New York, N. Y.

n

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA

=

/

AVASH1NGTJ
Krizis ne krizi
m»o konferencijį
delegatai nepasl
stijų projektui]
sumažinime. Ji
10-7 dalį. Kad
merikos projekj
5-3 dalis palie|
laivams.
Karo laivyni
rėjo keletą sm
ponijos ekspei
kad Japonija n|
ti be didesnio s]
Teeiau Amei
jos ekspertai t1
merikos projekt
atmainomas.
Kad taip, tai
gatai su tokia
tinka. Šiandie
pertrauktas.
Daugelis sąprl
ilgų derybų vijj
laužti Japonij<
ir tie sutiks pi
originalą. Nes
žvilgsniu Amerij
su Anglija, Ji
naudos ilgiau
jei priešinsis, tj
vienų-viena ir
statvdinti sau lJ
jai patinka.
Ekspertai turj
lę susirinkimų,
rose reiškiama
ateinančią savai!
tiks su 5-5-3 da]
bus šaukiamas
ferencijos susiri

