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Washingtone Laukiamos Žinios 
iš Tokyo

Gal Rytoj Bus Žinoma apie 
Vokietijos Moratoriumą

WA8H1NGTON, gr. 5. — ■ PARYŽIUS, gr. 5 — Sąjun- 
* mninbn n41 vnm L»1 k: 1 1 fl

Tuotarpu sultnuo ininisto- 
riai yra Imjegiai ir nežino kas 
jiems daryti.

Savo keliu Anglijos vyriau- 
syliė ima spausti turkus na
cionalistus, knd tie sušvelnėtų 
prieš Anglijos reikalus ir su 
pačia Anglija taikintus!, pri
pažindami (Muilindamas jiems 
Anglijos sąlygas.

Bet nacionalistai nenori pa
siduotu

I PREMIERAS BRIANO
KARINGAS.

LIETUVOS NUSISTATY
MAS HYMANS’O PRO 

JEKTU.
STOCKYARDAI APSTATOMI POLICIJA

’ar- 
iš Amerikos premierns 

pasirodė didžiai ka-

Tarybos karo laivų proporci
jos klausime čia pertrauktos. 
Japonų vyriausysis delegatas 
admirolas Kato, nors sakąs 
neturįs instrukcijų iš Tokyo, 
tečiau jis iš ten laukia sau rei
kalingų žinių. Taigi be instru
kcijų jis nieko negali veikti.

Pasirodo, japonai nelabai 
lengvai pasiduos Amerikos 
projektui. Kadangi Suv. Vals
tijos taipat nemano nusileisti, 
tad nežinia kaip tas klausimas 
gali pasibaigti.

Kai-kas kalba, kad jei japo
nai stovės už savo nusistaty
mą, tuomet ar tik nebus jiems 
pasiųlytas kompromisas.

Bet vargiai ir tas patenkins 
japonus.

Japonija Rytuose turi nu
sistačiusi savus siekimus. Ji 
nori tenai viršininkauti taip, 
kaip Suv. Valstijos viršinin
kauja Amerikoje. (

Kaip ilgai to japonų nusis
tatymo Suv. Valstijos nepripa
žins, taip ilgai Japonija kon
ferencijoje statys visokių kliu-

Japonai yra labai manda
gus. Tai jų tokia prigimtis. I 
Gal su mandagumu jie laimės. I

gininkų ntpildymo komisija 
(ta komisija yra vadinama 
“tarpaliantų” atį^ldymo ko
misija, nes jon i neina ir Vo
kietijos atstovas), anot prane
šimo, rytoj čia'susirinkusi ini- 
sianti tartis apie 
karo kontribuciją.

|<albama, kad 
rinkimo Vokietijos 
formaliai praneš 
kad Vokietija neišgalinti be 
didelės sau ekonominės skriau
dos mokėti kontribucijos. Tai
gi bus pasiųlyta komisijai ati
tarti moratoriumas.,

Neoficialėse dėpešose iš Ber
lyno sakoma, kad Vokietijos 
vyriausybė prašysianti mora
toriumo. , |

Sakoma, prancūzų užsienių 
reikalų ofisas neturįs * jokių 
oficialių žinių iš Londono, kad 
Anglijos vyriausybė dirba už 
moratoriumą.

Taigi kuomet tomis dieno
mis iš Amerikos parvyko pro- 
niieras Briand,'pirmiausia su
šauktas ministerių susirinki
mas ir plačiai aptartas mora
toriumo klausimas.

Nežinia, ką apie tai sakys 
a t pildymo komisija. .

JAPONAI ATIDUOSIĄ Kl 
NIJAI SHANTUNGĄ.

PARYŽIUS, gr. 
vykęs 
Briand 
ringas. Jis išreiškė noro kuo-
veikiau akis į akį pasimaty
ti su Anglijos užsienių reika
lų sekretoriumi Curzon. Sek
retorius Curzon nesenai davė 
vėjo Prancijai už skajtlingos 
armijos palaikymų.

VOKTETUA TURI BŪT 
GAIVINAMA.

AT-

Vokietijos

tame susi- 
ntstovns 

komisijai.

\VASHINGTON, gr. 5. — 
Iš. nusiginklavimo konferen
cijos pasirodo tokios naujos 
žinios: Japonijos delegatai 
sutiko atiduoti Kinijai Slian- 
tungą. Anglija Kinijai ati
duos Weiliai«*ei teritoriją, gi 
Prancija — Kwancbo-wei.

Su karo laivynų projmrci- 
ja sutiko Hughes, Balfour ir 
Kata. Viri trys jie turėjo kon 
ferenciją. Taigi šiandie lau
kiamas tik iš Tokyo sutiki
mas.

Taip tvirtina Anglijos pre- 
tnieras.

PREMIERAS BRIAND JAU

Opozicija rengiasi jį "pasvei
kinti."

SULTANUI DAROSI ANKŠTA KONSTANTINOPOLY
TURKŲ SULTANAS KOVG- Laimi mažai interesuojasi ša- 

JA U£ SOSfA. : lies likimu. ,

- PARYŽIUSį gr. 5. — Pro- 
mieras Briand jau sugryžo iš 
Amerikos. Jis namie 
vo G savaites, žmonių i 
tas Ik* entuziazmo.

i 'romiems parvyko 
linvre. . Jį tenai sutiko 
ne visi ministeriai.

Ateinantį antradienį premio 
ras eis jmrlamentan ir pasa
kys, ką jis Washingtone nu-

nobn- 
sutik-

p o r 
k uo

JY<mslaati«opo/ts, gr. 5. — 
Turkų sultanas Mehmed Bei
tasis atsiduria pavojun. Prieš 
■altanų smarkiai darbuojasi 
žinomas turkų nacionalistų va 
das Mnstaphn Komai paša. 
Jis nori sultaną pasalinti nuo

Nacionalistų valdžia prieš 
sultonų ypač pakilo už tų nt- 
sitikimųT

Nacionalistų valdžia padarė 
taikos sutartį su Prancija. Ka
dangi • nacionalistų valdžios 
nepripažinusi nei viena vals
tybė, tad Prancija pareika
lavo, kad sutartį pusi rašytų

stip- 
kad 
pri-

ima-

ilgiau pasilaikys tokioje 
rumoje Anatolijoje, kai 
šiandie, šaitanui būtinai 
sieis nuriedėti nuo sosto.

Dėlto sultanas iškalno
si jam galimų priemonių, kad 
kaip nors suardyti Angoros 
nacionalistų valdžių ir po
draug su ta valdžia pragaišin
ti patį Kernai pašą.

Biandie pati Anatolijos tur-

kuri skaitosi legale Turkijos 
valdžia.

Nacionalistų valdžia tad čia 
pey savo atstovus pasiuntė tą 
sutartį šaitano ministerių ka
binetui. Ministeriai atsisakė 
spręsti be sultono. Jie pažy
mėjo, kad sultanas skaitosi 
galva ir tokias sutartis jis 
pats tari pasirašyti.

Sutartis paduota sultauui. 
Ais atrėžė, kad su nieku ne-

kų liaudis vis dar labiau lin- daręs jokios sutarties ir tu
kusi prie šaitano, kaip prie dėl negalįs pasirašyti. Ir ne- 
nacionaliatų valdžios. Bet ga- pasirašė. Dėlto nacionalistai

kad parlamente 
jo visus luiniste- 

rius sudaryta stipri ojiozici- 
ja. Norima jį nuversti ir į 
premierus pašaukti buvusį 
šalies prezidentą Poincare. 
Patsai Poincare darbuojasi 
prieš Briandą.

Brinndo puolimas tečiau 
bus Deišvengtinas ir tiktas, 
kuomet Vokietija nesugebės 
paskirtu laiku mokėti karo 
kontribucijos.

Savo keliu, preMiero Bria- 
ndo šalininkai turi vilties ap
siginti opozicijos. Jie taipat 
stiprini susiorganizavę.

Kaliui ma, 
prieš jį ir

ŠVEDIJA PATENKINTA 
WASHINGTONO KONFE

RENCIJA.

li greitai ateiti tas laikas, 
kuomet nuo s ui tano nusisuks 
Ir pati liaudis. Tuomet bus

ir pakilo prieš s ui taną.

j Kaip Kernai paša, taip jo 
Angoros valdžia smarkiai da
rbuojasi sultono negerovei.

tiesiog netinkamuoju valdovu.

savimeilis. Jis daugiausia 
užimtas .personaliais reikalais, džiai.

Po .to įvykio sultono rū
muose turėta susirinkimas. 
Anglų patariamas sultanas 
pareiškė, kad jis nereikalau
ju tvirtinti kokių ten nacio
nalistų daromų nuosprendžių. 
Ir pranešė savo ministerianui 
pakelti kovą nacionalistų val-

i Galvijų skerdyklų koni|>ani- klu.« 
j<»> nor> r-1—. 1
lis darbininkų šiandie išeisian- 

jti streikui! ir sustreikavusiems 
Soeial-demo- diirliininkams grūmoja, lėčiau įlinkas 

jos iškalno snvo įstaigas šau- 
liaciją, kokis yrn Lietuvos vy-'goli parūpino didelį skaitlių 
riausyliės nusistatymas dol at 'policijos 
sakymo Tautų Sąjungai p. 
liymans’o projektu. l'žsie-' 
nių reikalų ministeris, Dr. 
1‘uryckis, pareiškė, knd pir- 
ininu Ilymnns'o projektas bus 
pntiektas Steigiamąjam Sei
mui.

WAS1IINGTN, XI—33 d 
(Liet. Inf. Biuras), — Eitu# 
pranešimu 25 I 
ginmame Seime 
kratų frakcija įteikė iuterpi'

PAČIOJE JAPONIJOJE
SAMA VIENYBĖS.

IA)KIM)NAĮS, gr. 5. — Nors < 
kas kaip norį 
Anglijos premjeras Lloyd Ge
orge yrn nuristntęs turėti ge
ruosius santikius su Prancija 
ir darbuotis atgaivinti Vokie
tiją. Jo nuomone, Anglija su 
Prancija gali nesutikti visuo
se kituose klausimuose, liet 
ybkietijos klausime neturi būt 
dviejų nuomonių.

Kad Vokietija finansiniu 
ir ekonominiu žvilgsniu turi 
būt palaikoma, negali būt 
klausimo, sako Anglijos vy
riausybės atstovai. Neremia
ma ir nešelpiaina Vokietija 
laitai greitai gnli sužlugti. Tuo 
met pavojus paliestų kaip 
I’ranciją, taip Angliją ir vi
sas kitas Europos valstybes.

Anglija Prancijai tad sako;
Mes turimo turėti eksportą 

inųiorto žvilgsniu ir turime tu 
rėti importą arba badauti. 
Mes negalime eksportuoti, 
kuomet markės vertė neverta 
nei jos pačios poperos. Prnn-1 
eija gali nukentėti mažiau. 
Nes ji gali pati pasigaminti 
daug reikalingo maisto, 
kaipgi su Anglija?
• Ve kodėl Anglija darbuoja
si, kad Vokietija nežlugtų fi
nansiniai ir ekonominiai.

STOCKHOLMAS, gr. &— 
Avedų laikraščiai, išėmus ra
dikalius. rašydami apie Wa-' 
shingtono konferenciją reiš
kia daug pasitikėjimo. Didžiai 
augština valstybės sekreto
riaus Hughes projektą karo 
laivynų sumažinimo klausime.

V1ENNA, gr. 5. Po bailių 
čia riaukiu daugelis pirklių 
apleidžia miestų. Kai-kurioh 
miesto dalys atrodo nei po

NE-

.■« p:i.»taiyti jsiliciją ir np- 
i»ako, knd menkti <la- drausti >ti*»*iklmižiii-, jei toki 

butų imnini dnrbnii
Tumu tikj-lu ysilivijos virši- 

; konfeniio mi keturių 
|M>li«<ijo.w nuovmlų kapitminis. 
Tos nuovados yra: llrigliton 
Pnrk. lh*vrinff gut.. Stock 
Vurds ir New City. Jos viso* 
į ra ari-inu stockynrdų.

Pranešta, kad stockyardai 
šiandie busią nyistatyti polici
jos kordonu.

Tuomi reikalu konųmnijos 
kreipėsi j (Milicijos viršininką.

Policijos viršininkas priža
dėjo šiandie aplinkui skerdy-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. CHIGAGOJE.
ALVITAS. Kasžin nr ilgai 

taip bus. Kiek įniko ntgal su- ; 
šankinu darbininkų sunirinki- 

*mą Alvite. Susirinkimai! Ja-1 
|Imi mnžai atsilankė: gal dvi • 
blogo oro. Vėlai susirinkimą . 
užliaigus turėjau Alvito nak- į

\ • * J n * i .1 AVASHINGTON, gr. 5. — •L taip kaliui, lM«t ’
’ - - - - - < Gauta žinių, knd pačioje Jn-

Į ponijoje nesama vienyliės ka
ro laivvno sumažinimo klausi
me. • Viena dalis gi'ventojų ... , . . ,. . . .. . . , . votį. Kur ilnlmr gauti nakvy-stovi už didesnį knro laivyną, t ■
Kita — .stovi už Amerikos į 
projektą. I

LIETUVIAI IATREMIAMI 
IS VILNIAUS.

Bet

SULAUKSIME 5 CEN
TŲ?

Trys fe<ivralini teisėjai gat- 
vekarių klausimą turi savo 

‘rankose. Praneštu, kad atci- 
Įnant; trečiadienį jie jNiskelb- 
sią savo nusprendimą: ar gnt-’nę. Nutariau eiti j Alvito dva- *” *‘avo "«T>n-miimą: ar gat- 

'rą pasikalbėti su darbininkais veknr"» ko,,,»mn,J“ tun imti 
ir pernakvoti. Gavau nuėjęs nU° *’”°niy 8 ”r 5 
nakvynę ir paklausimi: ar nei*“*’ 
susirinkti; darbininkai pasi-1

WASH1N«TON, XI—30 d. 
(Liet Inf. Biuras). — Eltos 
pranešimu Vilniuje jau prasi
dėjo planingas atskirų lietu
vių ištrėmimas. Tarp kitų iš
tremtas “Romos” viešTfiičio 
savininkas, p. Račkauskas.

LENKAI JAU UŽSTATĖ 
SILEZIJĄ.

pasi- 
kalbėti. Namų savininkė mo
stelėjo ranka ir sako:

“Sunku sušaukti, šiandien 
yra gužynė.”

Paklausiau ar ir suaugę 
žmonės eina į gužynes. — Dar 
aršiau, ženoti geria ir šoka, 
negu jauni. Bekalliant įėjo 
trys vyrai ženoti, pusėtinai 
girti ieškoti šokikių. Sugė
dinti savininkės išsinešdino. 
Koletai minučių praslinkus at
ėjo vyresnysis milicinntas.

PLĖSIKAMS TEKO 6300 
DOL.

Keturi plėšikai amt kampo 
Congress ir Halsted gnt. už
puolė <». Field, American Ex- 
press Co. kolektorių. Atimta 
0.300 dol. pinigais ir monoy 
orderinis.

TEKS MATYTI VOKIEČIŲ
ARMOTAS.

ėjo vyresnysis iniiiciaiitiis, 
BERIA NAS. Kallm, knd kyj-js įš karto mane jianiatęs 

aryžiuje lenkai gavo iš Prnn ‘susipilino. liet pasidrąsinęs 
i Lis *«*•!■ n a ii* t a * «■ * ■ as* * t 1vadino šokikes eiti M>kti, kQ

ir laimėjo. Na visą mielą 
naktelę šoko trepsėjo ir Nion- 
kuT liedavo miegoti, nes jis ten 
pat turi traktierių ir ant kiek
vieno (lareikalavimo turėjo 
duoti baltakės. Paklausiau ar 
tankiai esti pasilinksminimai, 
atsakė — kas šventadienis.

Draugai darbininkai, vietoj 
šokių pratinkime  s lankyti su
sirinkimus, vietoj lialtakės nu
sipirkti laikraščių ir juos skai
tyti. Atsiminkime draugai, 
kad lie jųi\ų pačių nė Darlsi 
Federacija, nė Seimas nepa
darys jus laimingais, jeigu jus 
patys neprisidėsito. Milicijos 
prašyčiau taipgi kuo kitu užsi
imti, o ne šokikių ieškojimu. 
Tikiuosi, kad su laiku toji gū
žimų programa sudils.

Simanauskas.
L. “Darb.”

Pi 
cijos pusę miliardo Trankų 
paskolos po G nuoš.

’ Už tai, buk, lenkai užstatę 
gautų nuo Vokietijos Sileziją.

f’ook apskrities komisioniel 
riai paguliau sutiko j atsargos 
miškelius parodon jiadėti karo 
metu nuo vokiečių atimtas ar- 
n totas

NEW YORK, gr. 5. — Vie
tos avalinių (čeverykų) dirb
tuvėje darbininkams sumažin
ta užmokesnis 10 nuoš.

THINGS THAT NEVER KAPPE^

NEKUOMET TAIP NĖRA.
Mažas vaikiukas nežino, kaip savo sesers lėlę paguldyti 

lovutėn. Taigi ir sako: Verčiau apie tai paklausiu tėvo.

KMOW HOW T 
tiria ovt roa

ILL tiAVE
TO ASK RPiPA
A&OUT.

THIS !

KARALIAUČIUS. Kad 
lenkai dar vis nepasotinti gau 
tomis žemėmis, tai apie tai 
rašo ir \’aršavos "Ostjir. Z<*i- 
tiing’’ koresp. įšokančias ži
nias, knd lenkni rengiasi roi- 
knlnuti dnlies Rytprusų ir knd 
tas pats zKorfauty, kurs Si
lezijoj padarė sukilimą, dabar 
'rengiasi prustis užpulti.

KAUNAS. Atvažiavo Suo
mių atstovas Lietuvai Reino 
Sylvnnder, kuris yra (terašęs 
suomių kaliui veikalą apie 
Lietuvą, kuriuomi supažindi
no savo tauti<*čiiis su iimisii 
tauta.

ir kitas trofėjus.

visa pasiųlė komisionio- 
karo departamentas. Iš-

Tai 
rianis 
pradžių komi sioniori ui su tais 
“papuošalais” nesutiko.

Bet legionieriai (takėlė to
kią audrą, kad komisionie- 
riai buvo priversti nusileisti. 
Juk tai nepntriotinis daiktas 
neturėti (» akių karo atmini
mų.

APIPLĖŠTAS OFISAS.

Tys plėšikai, kurių vienas 
buvo su šautuvu, užpuolė len
kų valdomąjį White Engia 
Brewing Uo. ofisų, 3755 So. 
Karine avė.

Paėmę $ 1.1 <M» pinigais ir lai
krodėliais paliego automobiliu.

Chieagoje pavogta 13 auto
mobilių (Miroje gruodžio 2—

PINIGU KURSAS.
Svetimų žalių pinigų vertė, 

mainant nemažinu 25,000 do
lerių gruod. 3 buvo tokia pa
gal Merchants Loan & 
Company: 
Anglijos stori, svarui 
Pranei jos šimtui frank. 
Italijos šimtui lirų 
Vokiečių šimtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų. 
Lenki; šimtui markių

Trust

3.75
733
337

.45

1

1



DRAUGAS ' Pirmadienis, Gruodi. S, 102t ’

TAUTŲ SĄJUNGOS 
KLAUSIMAS. (Tąsa).

Bet greitai tie visi žygiai 
nuėjo niekais. Kntastrofingas 
lenkų finansų suirimus, ls*n- 
«lra jų lietvarkė, privertė pa
čią Klaipėdos krašto vokiš- 

1 kųjų buržuazijų gėdytis savo 
darbų. Ji pati pradėjo viešai 
keiksnoti, ankšėiaiis labai 
mylimąjį I). Altenlierg’ų už jo 
kelione Varšuvon, net viešai 
savo laikrašty — “Memeler 
Danipriioot ”, ir nuo šito kelio 
ėmė trauktis.

šį rudenį, Vokietijos ekono
minei ]>udėčiui staiga pradė
jo- pulti žemyn, iš priežasties 
privertimo kontribucijų sujun
gi ninkama mokėti, nes anks
čiau* vis buvo viltis vokie
čiuose kaip nors iš tos nelai
mės išsisukti, prasidėjo vėl 

j masių bruzdėjimas. Brangc- 
nyliė, skurdas, finansų iškri- 

' kimus pranašauja liūdnų Vo
kietijai ateitį, gali krašte pa
kilti anarchija ir t. t.

Šitokia Vokietijos padėtis 
greitai atsiliejiė į Klaipėdos 
knisto vokiško buržuazijos 
gaivalo nusistatymų politiko
je. Pakrypo Lietuvos pusėn. 
Dabar šitoji grupė nutilo ir 
reikia tikėtis, kad šitoji pa
lietis išeis Lietuvos naudai.

Klaipėdos social-demokratai.
K lai]ičdos social-demokratai, 

būdami tiesioginioje įtakoje 
Vokietijos social-demokratų, 
bendrais ūbaisiais ir siekiais 
gyvendami, yru užėmę vokiš
kų ]K»litiku nuo |mt Klaipėdos 
atskyrimo nuo Vokietijos ir 
žiuri tik Vokietijos link.

Klaipėdos social-demokratai 
ir dabar skaito save, ir fakti- 
nai taip yra, Vokietijos social
demokratų partijoj nariais, pu 
laiko su ja nuolatinius ryšius, 
muitinasi jos luikruščiuis, bro
šiūromis ir t. t.

i Tiesa, social-demokratų Klai
pėdos krašte yra nedaugiaūsio, 

i viso organizuotų yru nedaug 
viršaus 3,000 žmonių, liet jie 
yra įsibriovę veik į visas dar
bininkų organizacijų ccn t vali
nes įstaigas, ir knlbn, kaip pa
prastai visi socialistai daro, 
visų darbininkų vardu, nors 

j ištiesu jų nei nesiklausę.
šitoksai Klaipėdos krašto 

social-demokratų nusistatymus

Nc.*cnni iš AVmhingtono 
pranešta, kad kuomet pasibai
gsianti nusiginklavimo konfe
rencija. tuojau* busianti stei- 
girniui nauja tautų sąjunga 
vardu “Associiition of Nn- 
tions”. Ir ta nauju sąjunga 
užimsiant! vietų šiandie gy
vuojančios. bet Suv. Vul-tiju 
nepripažintus, “Lvuiiuv «*f 
Natious**, kurių mes vadina
me Tautų Sąjungų.

Naujos tautų sujungus st--i 
gimo sumanymus išėjo iš Bal
tųjų Nulini. Apie jos reikalin
gumų aiškinama taip: šiandie 
gyx nejunti 'rautų Sųjungu dau 
ginusia linkusi tik prie vienos 
Kuro]*)- reikalų. Bet nauju są
junga busianti universale. Ji 
apimsiunti viso (tusaulio gy- 
suosius reikalus.

Kuomet \Vashingtone pas
kelbta- naujos sąjungos suma
nymas. pranešta, kud visų val
stybių delegatai entur.iastiniai 
sutikę tų sumanymų.

Bet šiandie yra žinių, kad 
taip nebuvę. Svetimų valsty
bių delegatai tvirtina, kad gy
vuojančios Tautų Sąjungos ne
galima jokiu budu griauti, (ii 
jei to negalimu daryli, tai yra 
tuščias daiktas steigti kokių 
kitų sąjungą. susivienijimų, 
sandarų, ar kaip kitaip tai už
vardintum.

Anot delegatų, gyvuojanti 
Tautų Sųjunga juu išsprendu
si svarbius klausinius ir atli
kusi didelius darbus. Sųjun- 
goje priguli 51 atskira tauta. 
Sąjunga turi tarptautini teis
mų. Ji paguliau turi {gijusi 
daugelio milionų dul. vertės 
nuosavybių (h-nevoje. Bet *vur 
biausin už viską, ji tampriai 
surištu su Versailleso taikos 
sutartimi.

Taigi tokius tarptautinės 
organizacijos jokiu budu nega
lima griauti kadir vien dėl to, 
kad su jąja nesutinku Suv. 
Valstijų vyriausybė.

Pati Suv. Valstijų vyriausy
bė dar netnrė oficialiu žodžio 
apie ** Assoeiatiun of Nu- 
tions” sumanymų. Ir tas su
manymas dar nėra aiškus. Bet 
aišku tas, kad sumanymas 
vargiai gaus reikalingo prita
rimo.

LIETUVA IR KLAIPĖDOS KRAŠTAS.
yra priešingos Liet., ir tai to
dėl, kad jie rimto Lietuvos so
čiai-demokratus labai mažai 
įtakos turinčius į Lietuvos vi
suomenę, o tuo tarpu kaip Vo- 

I kieti joje social-demok. šian
dien yra licveik stipriausia pnr 
t i ja.

Mūsiškiai socialistai daro iš 
to šitokių išvadų; drauge su 
“Naujienomis" jie sako:

“Taigi jeigu Lietuvos dar 
ibininkui nori, kad Klaipė
dos kraštas prisidėtų prie 
Lietuvos, tai jis turi visom* 
jiegoms kovoti prieš kleri
kalinę reakcijų".
O klerikalais socialistai va

dina paprastai kiekvienų, kum 
ne socialistas. Vadinasi nori, 
kad Lietuvos valdžia butų ati
duota grynai į socialistų ran
kas (dalinai ir dabar jie turi 
valdžioje savo žmonių, tik vi
suomenėje jiems visai nevyk
sta), tai tada girdi ir Klaipė
dos social-demokratai ims į 
Lietuvą meiliau* žiūrėti T—

Bet, įneš kų kitą Žinome iš 
praktikos. Jau dabar Lietuvos 
socialistai meiliai dairosi į Vo 
kietuos galingus social-denio- 
kratus, o jei jie gautų Lietuvo
je pilną galę, tai ir fu visa 
Lietuva, susikibę su Klapėdos 
social-demokratai*, nudardėtų 
Šeidmono —Elierto link L.

Paskutiniuoju laiku Klaipė
dos social-demokr. net Tarp
tautinėje Darbo Konferenci
joje Grnevoje yra paskelbę 
viešų protestų prieš Klaipėdos 
krašto prijungimą prie Lietu
vos.

(Bus daugiau)

“LENKIŠKA" SUEZUA. 
Kituomet Anglijos premie- 

rns Lloyd George pareiškė, 
kati A u gš toji Silezija nekuo- 
met nepriklausė Lenkijai. To
dėl ta provincija nėra jokia 
lenkų žemė. Toje provincijoje 
lenkų atsirado, kuomet jie teik 
išėjo uždarbiautų ir apsigyve
no. Tokių lenkų juk yra ir ki
tose Vokietijos dalyse. Per ke
letą šimtmečių lenkų skait
lius pasidaugino. Tačiau pas
taruoju šimtmečiu juose kuone 
visai pranyko lenkiškumo dva
sia.

Nežiūrint to, lenkai, prancū

zų padėdami darbavosi už vi
sos Silezijos užgrobimų. Ang
lijo^ preiniorą išvardino be
moksliu. Nesigailėjo jį apjuo
dinti. Tečiau tie patys lenkai 
nepadavė jokių prirodymų 
Silezijos * * lenkiškumui. ’ *

Ačių Prandjos pastangoms 
lenkai visgi laimėjo dalį tos 
provincijos. Šiandie pasirodo, 
kad Lenkijos lenkai su Silezi
jos “lenkais" labai mažai su
kalba. Silezijos “lenkai** turi 
išsidirbę nuosavų kalbų. Ta 
kalba sudaryta iš čekų, vo
kiečių ir pačių lenkų kalbų. 
Tik npšvieslesnieji silezie- 
ėiui išmokę lenkų kalbos. Dar
bininkų ir valstiečių minios 
lenkų kalbos arba visai nesu
pranta arba labai mažai.

Tokia tai yra “lenkiškoji** 
Silezija. Todėl Varšuvos impe
rialistinė valdžia laimėtų plo
tų gyventojus pradeda lenkin
ti. Tas daroma mokyklų stei
gimu ir iš dalies laikraščiais. 
Jei kaip, tai Varžava dar už
draus sileziečiams vartoti nuo
savų kalbų. • • c

Kaip yra su Silezija, taip 
yra su Vilnija. Ir Vilniaus sri
ty ant pirštų suskaitytum tuos 
lenkus, kurie tikrai lenkiškai 
kalba. Valstiečių minių kal
ba arba yra lietuviška arba 
yra lietuviška arba gudiška, 
arba gudiškai — lenkiška. 
Varšavos ponai mažai tegali 
susikalbėti su tais Vilniaus 
“lenkais", prie kurių jie turi 
prisikabinimų kaipo prie len
kų.

Taigi Vilniau* srity lenkų 
kaipir nėra. Jei ją yra mies
tuose, tai jie yra atkeleiviai 
iš Lenkijos.

Tečiau Varšuvos imperialis
tai tvirtina, kad Vilniaus sri
tis apgyventa lenkų ir kabi
nasi prie to Lietuvos krašto.

6iek-tiek jie laimėjo Silezi
joje. Bet jie nieko nepeš Vil
nijoje. Nes Vilnija yra Lietu
vos istorinė ir etnografinė da
lis.

Tai lenkai turi žinoti. Bet 
kodėl jie atkakliai laikosi Vil
niaus. Tai daro liepiami Pran- 
cijos militaristų. Nes kitokiu 
budu negalima padaryti Len
kijos “wielkiem mocarvtvrėm" 
— didele valstybe.

Kadangi pirmame posėdy 
vos aptarta pirmajai Atstovy
bės dienotvarkės punktas, šia
me einama prie tolimesnių die
notvarkėje pastatytų klausi
mų.

2. Amerikos lietuvių žings
niai dėl Lietuvos nepriklauso
mybė® pripažinimo išgavimo, 
šį klausimų referuoja Dr. A. 
K. Rutkauskas nurodydamas 
įvairias priemones kurias butų 
galima pavartoti Amerikos 
lietuviams.

Referentas pažymi tinkame
snį panaudojimą Amerikoje 
anglų spaudos ir sumezgimą 
ekonominių ryšių Lietuvoj su 
Amerika, neleidžiant tečiaus 
savęs išnaudoti ar pavergti.

Advokatas J. Brcndza pas
tebi, kad norint įsigyti Ame
rikos Vyriausybės pritarimo, 
reikia kreiptis prie žymiausių 
finansistų, kurių rankose, žy
mia dalimi, yra visos Suv. 
Valstijų politikos siūlai.

3- Kalbant apie Amerikos 
lietuviams registracijos planą, 
kurį turėjo patiekti gerb. kun. 
A. Briška, jam negalint at
vykti į antrąjį posėdį, pasi
naudota jo raštu pagaminto 
referato. Konkrečiai nurodyta 
įvairus registracijos budai.
Atstovybė atsikreipia į dabar 

esančia* Amerikoje Centrali- 
nes organizacijas, Paskolos 
Stotis, ypatingai į klebonas, 
(kun. N. Pakalnio įnešimas) 
kviečia juo* pasidarbuoti tam 
reikalui. Kartu pagamina tam 
tikras blankas — formules ku
rias reikėtų išpildyti regis
truojant Amerikos lietuvius.

4. Del nuošimčių už pasko
los apmokėjimą referuoja adv. 
J. Brcndza Metropolitan Valst. 
banko* prezidentas. Priimta 
šie pasiūlymai. Nuošimčių iš
mokėjimų už pirmų paskolą 
reikėtų paskelbti bankierių 
žurnale Am. Bankers magazi
ne, kad Lietuvos Misija Wa*h- 
ingtone ir atskiri lietuvių ban
kai išmoka. Gi antrosios pas
kolos kuponoee pažymėti ban
kų vardus kurie išmoka nuo
šimčius už Gynimo paskolą. 
Beto Atstovybė praneša Pas

Naudokiesi saule pakol ji švie
čia.

ANTRASAI POSĖDIS.
KAT. VEIKĖJŲ PRIEBKONFERENCIJINIS SUS-MAS 
DIEVO AFVEIZD08 PARAP. SVET., LAPKR. 27 D.
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kolos komitetams ir spaudai 
išmokėjimo įstaigas.

5. PrireDgiamasai antrosios 
Gynimo paskolos darbus svar
stoma plačiau Prieta prie šių 
išvadų.

Kad paskatinus ir sustip
rinus dabartinių Paskolos ko
mitetų pajėgas, reikėtų išleis
ti Paskolos komitetų bei jo 
darbuotųjų albumus, kuriame 
tilptų jų fotografijos bei 
trumpas jų darbuoti** aprašy
mas. Lygiai, albumo gale tu
rėtų tilpti sąrašas visų pirku
sių pirmosios ar antrosios 
paskolos bonų. Smulkiai kal
bama apie pramatonias to al
bumo technikines puses. Re- 
dakcijinį ir leidimo darbą tu
rėtų pasiimti Atstovybės fi
nansinė misija.

Svarstant ar nereikėtų pa
gaminti ir už mažesnę kainą 
bonų, nutarta palikti kainų 
$50 ir $100 mažiausiai.

Antrosios paskolos darbų 
pradėti ne aukščiaus kaip už 
pusės metų.

6. Aptirtant Piliečių Sąjun
gos darbuotė ir arganisadj*, 
įvairių nuomonių išklausius 
prieita prie nusistatymo, kad 
tasai klausimas nevykusiai 
Atstovybės įsprausta* konfe
rencijos dienotvarken, privalo 
būti pašalintas.

7. Priėjus prie delegatų rin
kimų iškelta klausimai, keli 
atstovai bu* siunčiami, keno 
lėšomis ir įgaliojimu.

Atstovų nutarta siųsti du 
Chic. Feder. Apskričio vardu 
ir jų keliooėa išlaidą* paden
gia Chic. Feder. Apskrity*.

Į siunčiamus New Yorko 
konfer. atstovus išrinkta adv. 
J. Brenza, kun pareiškia, kad 
jis važiuosiąs savo lėšomis. 
Sus-ma* delnų plojimu dėkoja 
p. J. Bronzai už dovaną Ch. 
Feder. Apskr. atsisakius nuo 
kelionės išlaidų padengimo. 
Antras atstovo* išrinkta kun. 
I. Ocsaitis ir atsarginis dele
gato* p. J. A. MicReliunas.

I naujus įnešimas p. J. A. 
Mickeliuna* prašu įtraukti tą, 
kad Liet Atstovybė TVashing- 
tone praneštų valstybės orga-
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narna Lietuvoje apie prisiunti- 
mą pakvitavimų gautų aukų 
tai draugijai kuri yra tokių 
aukų pasiuntusi tai ar kitai 
valstybinei įstaigai bei orga- 
nizacijaL

Sus-mas baigtas ' su pakilu
siu upu, kad New Yorko kon
fer. sėkmingai aptars Atstovy
bės pažymėtus klanrimns ir 
įjudins musų visuomenę i su
tartiną darbą vargstančiai tė
vynei. Baigiama eus-mas 6 
vai. vakaro.

Pirmininku* $ •Dr. L Oenitis,
Sekretorius

Dr. A. IT Rutkauslms.

Vokiečiai džiaugiasi šį-tą 
laimėsią iš Washingtono kon
ferencijos. Tačiau jų džiaug
smą* veltus. Nes premiera* 
Briand su paskuba apleido 
Suv. Valstijas. Ar tik jis ne
siskubina sutramdyti tą vo
kiečių pradžiugimąf
» - - • -k--

Kas iš musų socialistų ir jų 
pasekėjų nori rojaus, tegu ke
liauja sveiki Rusijon. Tenai 
jau kelinti metai vykinamas so 
oialistų rojus. Delko gi socia
listams nepasidžiaugti savo 
propagandos vaisiais.

Reikia nepamiršti apvaikŠ- 
čiojimą fty. Vardo šventės ftv. 
Vardo katedroj sekmadienio 
vakarą, sausio 8 d, 8 v. ▼.

Geriau žodis laiku, negu du 
po laikui, bet gražiais žodžiais 
kišenių nepripildysi, reikia ir 
darbo, darbas tai auksas.

Klaida išpažinta, yra pusiau 
atitaisyta.

/‘muši. Di. Jvmia 1 olutuiti.*.

LIETUVOS ATGUIMAS.
Tęsinys.

Nor> dvarininkui daug daugiau už kuni
gus buvo <lalyvavę maište, tečiaus visu 
rusų galyln'-s Minktiiiiii Muruvjuvus užgu
lė ant kunigų, m* ant dvarininkų. Jis su
pratu, ka<l katalikų dvasiškijoje Lictuvujc 
buvo daug daugiau nerusiškos jėgos negu 
dvarininkuos* ir sulyg to supratimo elgė
si. Dvarininkams buvo uždėta kontribuci
ja. 1<J procentą nuo |h*Iiio ir 1 prwcntu< 
nuo vertės namų, kuriuos jie tun-jo mies
tuose; knrcivijai ji'* turėjo pristatyti mai
sto ir patvadų. l'ž mažesnėj, kaltes buvo 
Laudžiumi dijclėmin piniginėmis liuusuiė- 
mis, už dalyvavimą sukilime buvo sušau
domi, arba ištreniiaini į Siberiją ar l»ent 
Rusiją; jų turtui ir dvarai buvo atiuiaiui.

Dar smarkiau būvu prižiūrimi ir bau
džiami kunigui. Muravjovas, ką tik at
vykęs j Vilnių, parašė Vilniaus vyskupui 
Krasinskui, kad kunigija dalyvaujanti su
kilime, garsindama bažnyčiose sukilimo 
manifestus, saikdinduinii sukilėlius, prisi
dėdama prie jų burių ir kurtais net iems 

, vadovuu«luina, ir prašė*, kad vyskupas ku- dimo išvažiuoti iš savo parapijos, o leidi-; damas Muravjovas už dalyvavimą sukifl- 1856 nr. Rusijoje buvo daug šnekos apie

nigu.- mi<> to visko draustų. Nekęsdamas 
katalikų. y|iuč jų dvasiškijos Muravjovas 
nemokėjo suprasti ką vyskupas gali ir ko 
neguli. Sulig general-gubernatoriaus rašto 
išėjo, kud vyskupas turi tapti jo politiko* 
įrankiu. Vyskupus tylėjo ir nieko į tai ne
atsakė. Muravjovas ištrėmė jį j Viatką. 
Buvo liesi rengiąs tai pat padaryti ir fu 
Žemaičių vyskupu Valančiausku, nors ta* 
visai neprijautė L*nkų maištui. Muravjo
vus pašutikė Valančiauską j Vilnių. Vy*- 
ku]His išsirengė iš namų nesitikėdama* 
atgal grįžti j savo vyskupiją. Išgelbėjo jį 
tik ši aplinkybė. Žemaičiai, pajutę, kad 
jų iiiyliiuasis vyskupas vargiai jau grįšiąs, 
gailėdamiesi nurojo atsisveikinti, ir keli 
tūkstančiai raitų vyrų jį palydėjo. Toki* 
žemaičių prisirišimas prie savo vyskupo 
jNidurė didelį įspūdį Muravjovui, ir jis 
jam, Vilniuje pripasakojęs daug skaudžių 
ir smarkių žodžių, leido grįžti atgal Ku
nigus Muravjovas baudė sušaudymu, iš
trėmimu j Kilieriją ar tolimas Rusijos gu- 
lieniijas. kalėjimu, pašalinimu nuo vietų 
ir įvairiomis piniginėmis bausmėmis. Įsa
kė, kud kunigai, vyskupo skiriami į para
pijas Melionais ar vikarai* ar į kitokias 
vietas, butų būtinai valdžios patvirtina
mi. 1'ždrnudė kunigams be ypatingo Ieš

mų duoti viršininko.* galėdavo nedaugiau 
kaip septynioms dienoms. Pastatyti buvo 
tam tikri sargybiniai, kurie sekdavo kur 
kunigas eina, ką kalba, ką daro. Smarkio
je priežiūroje buvo scm.; klier. į jas įstoji
mas buvo labai sunkinamas ir įvairiais 
reikalavimais suvaržytas; kiekvienas įs- 
tojantys į seminariją turėjo būti patvir
tintas netik gubernatoriaus, bet ir general- 
guliematoriaus. Rusų kalbos, geografijos 
ir istorijos į žemaičių ir Vilniaus semi
narijas tapo įsprausta tiek daug, kad te
ologiją nustelbtų. Tam tikslui tapo uždrau 
rta laikyti klierikus seminarijoje ilgiau 
negu ketverius metus. Net pamokslų saky
mas bažnyčioje buvo suvaržytas tam tik
rais įsakymai*. Visokis visuomeninis vei
kimas kunigams buvo užgintas; panaikin
tos buvo ir užgintos draugijos (blaivybė, 
susišelpiamosios draugijos ir 11.) Mažiau
sias nelaikymas tų įvairių-į vairiausių 
varžymų ir įsakymų buvo baudžiamas 
smarkiomis bausmėmis. Tik vienais 1863 
m. Vilniaus vyskupijos įvairiai nubaustų 
kunigų buvo arti šimto. Žemaičių per šim
tą; mažiausiai nubaustų buvo Seinų vys
kupijoje, bet ir čia vienų tik ištremtų į 
Rusiją buvo arti 20, vienas sušaudytas, 
ir keli suskubo pabėgti Į užsienį. Bebaus- 

ine, įvairiais įsakymais taip suvaržė ku
nigų veikimą, kad geras pareigų atliki
mas buvo labai apsunkintas ir kartais vi
siškai negalima*. Suvaržymas buvo toks, 
kokio tada nebuvo niekur pasaulyje.

Muravjovas bausdamas kunigus už su
kilimą persekiojo drauge ir Bažnyčią: pa
naikino 30 vienuolynų, atėmė daug baž
nyčių ir atidavė jas pravoslavams, uždarė 
daug koplyčių. Taip darydamas ėjo prie 
to, kad katalikų tikėjimas žmonėse silp- 
nėtų ir kad tokiu budu jie butų palengva 
rengiami prie pravodavijos.

Muravjovo tikslas buvo rauti ir griauti 
GuduoMe ir Lietuvoje lenkystė iš vienos 
pusės, o iš kitos taisyti kelias rusų tautys
tei ir rusų įtakai. Varžant kunigus ir per
sekiojant Bažnyčią norėta prirengti ke
lią provoslavijai. Einant prie šio tikslo 
sukilimas buvo tik gera priekabė ir pa
togi proga jam vykdyti.

Aleksandro II manifestas baudžiavai 
panaUdnti.

Muravjovas laužė įsigalėjusią Guduose ir 
Lietuvoje lenkystę, spausdamas kunigus 
Įr persekiodama* Bažnyčią silpnino kata
likų tikėjimą. Butų klaida mintyti, kad 
jam nųtėjus liaudies gerovė. Visai ne. Po 

baudžia v ą panaikinimą. M. Muravjovas ir 
nenorėdamas turėdavo tų šnekų klausyti. 
Būdama* ministeriu ir kitokiose -aiigitoee 
vietom jis turėjo progos išreikšti savo 
nuomonę. Jis daug karty griežUi išsitarė, 
kad baudžiavų nereikia naikinti, nei ūki
ninkų paliuosuoti. Būdamas dvarininkas ’ 
jis dvarininkų pusę laikė. Bet Lietuvos < 
dvarininkai jam buvo svetimi. Su jais jis j 
apsėjo kaip su priešais ir mintijo, kad 
juo geriau patarnaus Rusijai, juo daugiau 
žalos pridirbs Lietuvos dvarininkams. 
Kuolabiauriai nekęsdamas baudžiavos 
naikinimo Rusijoje, kuosmarkiauslai 
tą baudžiavų naikino Lietuvoje. Tą dary
damas jis dar tikėjosi, kad Lietuvos liau
dį* atsidėkodama už tai rusų valdžiai, ne
klausys dvarininkų ir kunigų, kad ji pa
links prie rusų ir pasiduos rusų Įtakai. 
Sukilimas jam ir čia davė geriausios pro
gos jo tikslui vykdyti: jis galutinai pa
naikino baudžiavų Lietuvoje lengvo
mis sąlygomis duodamas žmonėms žemės. 
Taip jisai netyčiomis padėjo pamatą mus 
liaudies gerovei.

Baudžiavų naikinti ne Muravjovas pra
dėjo, bet jis pabaigė.

(Bus daugiau) 1
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g Nedėlioti.I* nuo 10 iki 17 r>te~*
■ Boa »14 Vert 43rd 6tMc< ■
ZNuo ryto Iki plotų. *J Telefoną* McKlnley 243j

■MwwwwnaoaBv* »■»

ToL Bhd. 7042

Dr. C. Z. Vezelis !
LIETUVIS DENTUfTAS ' 

4713 KO. ASHLAND AVENUK Į 
ARTI 47-to* GatvUa.

Valandos: nuo 0 ryto Iki • rak., 
nerodomi* nuo « Iki « vakare.

DR. M. STAPUUONIS 
NAPRAPATH

GYDAU BE GYDCOMV D» B® 
opekacuv 

Ofisų Valandos: 
SM1 rnormia Ana**

■

DR. A. L YUŠKA .
1900 8. HaJzted Btr., 

M. C—ai 2140 
Valandos: 19 ryto Iki ■ vakare. 
Gyvenimas:— 3*11 W. 33rd Btr.

TeL I’roepcct 3444.

DR. P. L ZALATORIS
Lietuvi* Gydytoja* Ir 

(Jhirurtaa
1UI eonai HaUted Bemat 

Valandos: 10 Iki lt ryte: 1 IkM 
po platų: 0 Iki • vakare

DR.G.M.GUSER
Praktikuoja B4> matai 

Ofisas 8143 Bn. Morgan «t- 
Kertd «2nA BL, Chloago, DL 

BPBCIJ AUSTAS 
MotceOkų. Vyriikų Ir ctirooMkų 

H«U
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 1 po plotų, nuo t Iki 7 vak. 
Nedaliomis nuo 10 Iki 3 po pietų. 

Telefonas Tartis *87

DR. MADRIDE KAHN
GYDVTOJ.VS IR CtnnVRGAS

T«4. Verda 004 
OFISO VAL:

■ iki 10 v. ryto. 1 1U I Ir T iki 
» v.
tad. Naktimi* ir nedalioj po pietų 

Oakland 1204

Dr. L E. MAKARAS 
■Artevte Gydytojas Ir Ctdrurgaa

Tol. Pulltnan 243 Ir PulL 343

DR. A. A. ROTU,

f i •į\v ii
PRALENKI. — LENKBER- 

NIAI. — BOLfiEVIKU- 
ČIAI.

VAKARAS ANGLŲ KALBOJ 
— NAUJŲ DAINŲ.

lieta 
“su- 

žmonės smarkiai 
Galima ir iš to 
. Paskolos kvota

daino-
<lar

Westville, HL — L. Vyčių 
kuo)»a rengiasi prie statymo 
anglų kalboje veikalo Naujų 
Metų dienoj. Choras taipgi ]»a- 
sirodys su gražiomis
mis, kurių vrestvilliečiai 
negirdėjo. Kai-kurios bus cho
ro vedėjo kompozicijos, 
daug kitų naujų dainuos. Lau
kiame to vakaro išsiilgę.

Pipirą*.

Dar

Valio

nevien
LIETUVIŲ ĮSTAIGOS. PRA

KALBOS.

Mikvaukee, Wis. — 
kolonija gnli Miltvaukcc 

įbytinti”. Oin 
darbuojasi, 
spręsti. L. L
šini kolonijai paskirta $1,(K><). 
O mes išpardavėm už $1,200. 
Ir dar darlto neužbaigėm. Mes 
manome, kad dar dauginus Ira
nu parduosim. Negali susilai
kyti nuo nesurikimo: 
Milwaukec lietuviai 1 

Bet žmonės čionai
tranus perka. Jie ir duosniai 
aukoja įvairiems prakilniems 
tėvynės reikalams, kaip tai dėl 
Liet. Raudonojo Kryžiaus.

Vienok dar ne viskas tobu
liausia yra. Randasi tokių, • klebonijų; 
kurio lenkams tarnauja, jų 
rankoves bučiuoja. Prieis lai
kas kuomet jie susipras ir pa
liaus blėdingų savo tėvynei 
darbų dirbę. Tada gėdysis sa
vo dabartinių darbų.

Negalima praleisti ncpaini- 
■ nėjus musų cicilikų ir bolševi-

Pittston, Pa. — Miestas vi
so lalra turi 50,000 gyventojų. 
Lietuvių 4,000 sielų. Turi savo 
gružių bažnyčių, svetainę ir 

visos įstaigos yra 
muro. Yra keliolika katalikiš
kų draugijų, didelis ir gerai 
išlavintas choras, p. L. Vasai- 
čio triasu. Klebonas yra žymus

-u,.. -ar

sulošta milžiniškas teatras, 
vardu ftv. Kazimieras. Veika
las puikini pavyko, nes visi 
nrtistai-mėgėjai pina gerai lai
vo išsilavinę, tai ir puikiai at
liko savo roles.

Vakaras buvo pamargintas 
kaip tni deklcmncijomis ir1 
prakalba. Čia vietos klebonas, I 
gvrb. kun. J. J. Jakaitis kal
bėjo dvejuose- atvėjnos*-. Geilt. 
kalbėtojas savo kalboje aiškini 
publikai nurodė kaip naudin
gų darbų atlieku LalMlariirn ji 
Draugija ir kode! kiekvienam 
lietuviui privalu prie jos pri
gulėti.

Vakaro vedėju buvo P. Mau
kus, pirmininkas.

Kaip teko patėmyti tai pu
blika topo laimi iiatenkinta

Gerai hutų kati ir toliau* 
labdaringoji Draugija jmnn- 
sius vakarus surengtų.

KURSAS MARKIŲ 
(AUKSINU) ŠIANDIEN

I*rifulinUM pcrmalnAl 

1.000 Markiu S6.00 
5.000 Markiu $30.00 
10.000 Markių $59.00

Prie virš nurodytų Manų tlaO6- 
kll.' 4Oc. ant įursluimnu kaitų.
Ant dkl«*M>lų Miniu duodame -pe-

arba lataku |

RUSSIAN-AMERICAN
RUREAU

160 N. Wells Street

CHICAGO, ILL.

Valandas Illuro: KaMlicna Iki .-tai 
vaL vakaro. NedėUomls Iki

VUJ RHTYAIięfAę g Į kūčių. Jie yra labai pamėgę
• DUIRAUvRRiJ ■ Lenino ir Trockio botagų. Mat

ADVOKATAS g mano nuo jų apturėti žemiškų
_  _ °n~ ■ rojų. Tikrai, Leninas ir Troc-

Telsfonas: Yards 4 <41

♦ »»»ĮBBBB>BB*BB>BO

ANTANAS A. OLIS

ADVOKATAS
Miemo OGsas:

Searborn St.. Room 1040
Telefonas: Central 1TT4 !

Vakarais: >UI K. Halrtcd 64. 
Telefonas: Doulevard 383.

rojų. Tikrai, Leninas ir Troc
kis turi rojų, bet jų engiami 
darbininkai Rusijoj badu mirš
ta. Tuo tarpu musų tėvynėje 
Lietuvoj žnjonės turi duonos 
ir mėsos užtektinai, dar net 
Lenino ir Trockio prispaustus, 
badaujančius durti li n inkus su
šelpė.

Taigi, broliai ir sesu
tės lietuviai] Rūpinkimės savo 
tėvyne. Tenai yra musų tėvu
čiai, broliai ir sesutės. Apsau
gokime juos nuo piktų, žiaurių 
priešų — lenkų, rusų, vokie
čių ir kitų. Užtikrinkime sa
viesiems laisvę. Pirkime L. L. 
Paskolos Iranu!

Lapkričio 25 d. įvyko pra
kalbos. Jas gražia prakalba 
atidarė klebonas. Ūpų sukėlė 
solistė, p-lė P. Arlauskiutė, 
akompanojant p. L. Valaičiui. 
Į Sv. Kazimiero dr-jų įsirašė: 
anižinaisiaiK neriais: gerbia
mieji kunigai J. Kasakaitis ir 
Petras Vanagas, ir 34 metiniai 
nariai. Į kuopų pateko: gvrb. 
klebonas, .4, Vįšniauskas, p. P. 
Arlauskiutė, p. L- Vasaitis 
varg. ir M. Ambrazaitis. Kuo- 
Iia rūpinsis ir tolinus &r. Khz. 
Dr-jos reikalais.

Gerb. klebonui už taip dide
lį prielankumų, vaišingumų ir 
visiems už paramų fiv. Kaz. 
Dr-jai, reiškiu aukštos pagar
bos ir padėkos žodžius.

pUROPtU ĮMERICAN RUREtU 

FABI0N4S Ir MICKIEVICZ, V«d. 
ifa-ri.tii^i.i *iu'iiiiiu<* pinigų. 

Imt ukorles, |>»'|>ortiii ir i r 
S4lTAICI.ll n 

IC.-.iI l.«lnlr. l*M«k..l<>*. 
Ii.*oriiii4l ir I t.

809 W. 351h Si . arti S Haltled SI. 
1*1 bll

\ «t • ••• • Irt Kve r Sul 4*4 * »*Uff 
Hrt-1 • • |«

TeL RanOolpb IMI

Itoom 1303 
—: » ryto- Utį I 
Trl llv.lc r.trl

Telefonas Ganai 6395

JOHN G. MEZUISUS
Generalis Kontraktoriuo, staty
toja* ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oaldey Ava., Chicsgo 

Arti 23-čio Place.

S. D. LACHAW1CZ
UETL'VTS GRADORICS 

Fartroauja laldoUrvėaa kuopl- 
rlaurta Raikai* tacldlla atrtlaa- 
itL o mano darbą buaito uiga- 
>4dlatL

ralis
Bv. Kax. Dr-jos Gcne- 

Įguliotinis Amcr.

LABD. DB-JOS DARBUOTA.

padlnėa) prie namu pritlurėjlmo. 
T ra 3 vaikeliai: viena* 4 meta, ki
tai. 3 mėncalų. Netoli nuo Clilca- 
40* Norint platesniu tini u. atsmau
kite tiuo adraou:

Amas Wlike»lriu«.
1023 — iki su cor Novvoite Avė,

PLATINKITE “DRAUGĄ.

Worcester> MaSs. — Malonu 
pranešti visuomenei, kad čia 
vietinė Lalrdaringoji Draugija, 
l>o globa Dievo motinos sopu
lingos kuo toliaus tuo uolinus 
pradeda darbuotis.

fttai čia 13 d. lapkričio tapo

Nauji IlotuvUki voleliai dvi playr plano SU tODZIASl padlų 
lietuvių lAdirbyrtfa.

Reikalą ūkite vlaur arba kreipkite* | aand.'-IJ.
IteilLuIlnrt agentai. Turmc 4*led«:

•r Lrtuvo* liluina* ir Kur bakui* a*nianota. 
Giedu dainelę Ir Maiurka 
Jono Mpna* ir Utun-Cik-Clk.

Z A. RAMOŠKA,
S 514 W. Saratoga Str. Baltžmore, Md. £

KAIP JŪSŲ AKįS
Ar esi nrrvuotaa. kenti galvon 

ak nud' Jin*, ar Išmirtos sk|a 
akvroja. rnldėa susibėga kuo
met skaliai, pailst* ak|s bu- 
siuvont. Jol taip, tuojau* tu
ri įdrml.islt pasiteirauti ma
no lt rorlŲ patyrimo. kuris 
sutriks Išmistai prlsusų pa- 
Uin.nni*.

JOHN J. JMETANA 
IMU So. Asliiand Anų Oilcago 
kertė III-ton gatvėn; B lubos 

Kambarys I4-1B-10-17 
Viriui 1‘LATTli Aptirtos 
Tvmyklta mano paraku.

Valandos: Nuo 10 ryto Iki V 
va. Nedaliomis nuo • ryto Iki 
IX dlcn.

Pamf ginkit#-

Visos trirtoa, gemalus ulmulnn- 
fioa ypatybes Siame nkts IdMoa, 
su Į<wm^U priimaial tnhssr 
kvepalo.

jJaUkana paMIlvitnjTt b mitalai 
puikiu puuka ■utaliytojua, karta

Grabo riu*

PUTINKITE “DRAUGĄ

Terpentinas
Panaikina Šaltį!

Nauja* Terpentino išradimą* suteiks ūma palengvi
nimą nuo skaudamos gerkles, krupo, slogų, išsisukimų 
ir Bumatiamo.

Terpentinas panaikina 4alt| taip 
kslp ranka atima. Jeigu turi blort 
slunkių tas •uinguna pm> n>i.f *t>IW 
ar kosulį nskentek bet tuojaus paal- 
trknk su Mao vaistų.

Naujas Uraditnaa Turpo turi suvijo 
visus Terpentino gydanfiua valrtua.

bronchai*, pteuray. rumatlzm*. Iun>-

■albrtl noo galvon ukaudėjlmo. kojų, 
nualdolnimų. 14*įvairini u ir kitų okau- 
dAJImų. Prakuttnn krapų — rtmudė- 
jlmo rvrklėj*.

l*ru*aUaklt« talO tuojau* *u Turpo 
— TurpenUn*

taukuotas Ir ne smirda.

Olotmeal kurta turi 
suviję Menthol Ir Caraphor. 
Hc. ir 40c. ui puodeli.

klndlay.

Turpo

Oluo.

DUKBTIECIŲ KAUKSMAS.

KAUNAS. (Elta). Respubli
kos Prezidento kanceliarijoj 
gauta toks protintas.

“Mes - žemiau pasirašiusieji 
ir musų visos šeimos: žmonos 
bei vaikai, broliai ir sesers 
Dūkšto valsčiaus, Ežerėnų aps 
k rities piliečiai l»ei pilietės, 
protestuojame prieš nuožmių 
okupantų Lenkų valdžių ir 
tvarkų, kurie atplėšę mus nuo 
Motinos Lietuvos — neduoda 
mums ne tik mokyklų, liet ir 
mokantiems neleidžia naudo
tis pasaulio žiniomis, ginu ir 
areštuoja už skaitymų Lietu
vių pakraipos laikraščių, per
sekioja lietuviškai kalbančius, 
o dar labiau priripažjstan- 
eitis lietuviais. (

Neleidžia jokių organizaci
jų nei draugijų.

Protestuojame prieš neteisė
tų ėmimų vyrų į legionus, kur 
sugaudyti vyrai kankinimais 
yra verčiami—pasirašyti, kad 
eina savanoriais.
Pro testuojame pri<*š daromų

jų vyrų nuo 18 iki 43 melų 
ajnžiaus registracijų ir jų le- 
gionuobuu-

Protestuojaiuc prieš išgamų
Vlado Gurskio ir Malachau- 

sko melų, kuri<*du Dūkšto val
sčiaus vardu juiskellM* “Gilzin
iu Wilenska” Nr. 34 š. m. buk 
visas minėtasis valsčius pra
šantis prijungti prie lx*nkijos 
— už melų prieš visuomenę 
šaukiame atsakomybėn prieš 
visų Lietuva:

Prašome, Jus Lietuvos, !•» 
paties kūno narius, brolius ir 
sargus — Valdžių neužmiršti 
musų.

Visur žybtelėjo šiokie to
kie Laisvės spindulini, o mus 
kulami reti’-žiui ir tai biiiuros- 
ni už koriko — Muravjovo lai
kus!

Pasirašt* 173-jų šeimynų nr. 
riai.

ANCHOR-DONAlDSON
DIDLIAVSI, GRE3CIAV61 PAKALTA 

LAIVAI. AAVNt’8 AI*KI1WIMA*

Į Lietuvą, Lenkijų, Ukrainų ir 
visaa Baltiko Valstijas tiesiai 

į Hamburgu
KAZON1A ................................. Kanalo 21

CnUn 0145.00 III Kl. *103^0

Per <TIEnnOI*RG SOITMAMPTON 
UVERPOOL and GLA6GOW 

ĄL44ANIA ............................ GruodMo
COLVMIUA........................ Gruodilo

Al Ai EITI A

1O

Hsmlaitca I Datule

... *1 tojui

L1THUANIA
Arčlauvi* p*»lckimul IJctuvo* vio

la. Gera* malrtaa. ir ultekCInkL Di
delė paalvnlkMI ijlroul vieta. Virt pa
renk uin*l. m<Hlrrn:ao allvo. Dabar
kalno* tomeaiM**

Red Star Linz
lAplaukla ka* aavaitg

Pter 04-43 Nortb Rlrer. Novr Tora
\f-u- V..rko c llambun: 

I'IuUumI Grumi. 31, San.lajui Sau*4o 14

Zm-land)
R ruoniaixl

Man<4iuria

Gruodtlo
Gruodtlo

Mum.'kalula) lianiburg (Gruod. 10 
Moug.dia ) Kuusio 17

Tiktai tiesiai | Piliau 
INTERNATIONAL MEilCHANTILE 

MARINE CO..
114 laivų — 1.140.004 urnų.

OUcatgo: F. C. Brovrn. Wert Fasa 
Agvul. 14 NorUi Dcarborn B4-,

miiiimiuiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiius
Sl*b.a.<- S- vi.-y 7430 EDR. L M. FEINBERG !

z \V.->t«-rn A*c^ Clikngu. x 
gValandns: X—4 p« plet. T—♦ v S simiiiiiiiiiuiuiimuiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiii

REIK.1I.INGI VYRAI MOKINTU 
B.inZn.tkKlTYSTEB AMATO.

Amalas kuris nepallcfUrnas etrel. 
kų. Heras utdarbla per visus metu* 
lurbal llsukla. menines Ir vakarinis 
kllasoa Italykite ar staliaukite.

MOI.EK UARIIEll COLLIZGE 
105 S. Urll. KCr. CUIcagv

dtkabo

Darbininko Dranga*

PAIN-EXPELLEH

TeL Oft. Humbaldt 4310
Ilca. Humboldt 3303

M.E.ZALDOKAS
1263 N. Paulina 8L

HALSTED ELECTRIC
SHOP

3249 So. Halzted Btr.
Tel. Boulevard 7366

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

valentini: drekmaking 
COLIAX>>»

•3415 6. lialrtcd Mm-U 
; 137 Mokildoa Bot. ValrtljOM. 
' Moko Siuvinio. Patlarnv kir
pimo. Devlcnl ng Vieniui Ir na- 
onnu. Virto* duodama dykaL 
>I>l|i|r>maL Mok*laa lengvai* at- 
’mok ėjimai*. Kimo* dienotai* Ir 
{vakarai*. Reikalaukit kaygaMu 

TcL ScckT 1443 _____
SARA PATEK, pina.

> ISTHMOrt r VLENGVINTMAB 
nVK.U DEL 14MMEMIMO.
n IISII laiiibmu. Thlcage labo- 
rlj. iirj'lo teista nuo Aslhmo'a

JEIGU norit* gero pi u m berto. 
1 palauk

iTHOMAS HIGGINS
pigiai. 
S3M W. 841h KL. t

pboao Caaal CIO.

PUTINKITE “DRAUGĄ

I.AB
•u*

judgvmant*
Nurtlt Amrri<»ii lia* eMlgatliag A 

Fn>U-<-*ite O*,
ICiMini 010 — 117 N. DvwrlM.ru Mr.

Uk.inti. d firma *utinka partųaU 
»!.»« <1. -ule PIKAI, ant paroikala- 
vimo 11*111, kuri* nuo Arthmo* kančia.

nei «i*nu cento, 
negali *>uii. Kr

MA KUO IAUUIL1TOIUEK Dcp*. E.

3

3

DvwrlM.ru


DRAUGAS Pirmadienis. Gruodi. 5, 1*21

CHICAGOJE <>no- $15.00 
P ra-idėjinio 
vė ėKUSl ir

Mergaičių prida- 
dr -tč- Av. Alfon-

-slė nv.ilatrai gražus programa* ir šo- 
Nekalto Ikiai iki vėlumo*. Taipgi Iras 

•• skrajojanti krosą”; kuria tu-

KOMPANIJOS GRŪMOJA 
DARBININKAMS.

kurtu ir pii«-^*4-imini> sa-irin- 
kimn- įvyko hipkr. «l. 1921

Jau Galima Gauti 1922 metų 
DRAUGO” SIENINĮ KALENDORIŲ.

Aiukiui' & Co, II- (X r- 
knd j • ;.u-«-»la nti<ln- 

ti niahla.
tik isei- -to-lk.an, 

d,nImi ant \ i-;

tina. kiel k<*ni|Mi>ij<» 
ninkiii |**r “savo tavy 
likę -U llžu.aj ■--nio -I

t. -••k;in> įai: 1 k|i. 2 k|a.
:• I p L » L|i •*. Lj.. 1. G

I- North Si«h’*s: Moterų Su
jungia* kja — $2-*i.<>1; Ijllail. 
Sųj. G kuopn — $><•.<>•.

U \Ve»t Sialčs (ant i 7 kuopa 
— $23.<Nl; minėto* kuopos šei
mininką** |aa-ižadėj<B surinkti 
kb k galima aukų alcl valgių, 
knd n«*n*ikėtų užmokėti, o tik 
p inų atneštų. Aeimininkės ap- 
-ičuiė puikinii«ius pietus ir va- 

' karionę (Kiniošti; tnijaat sve-

gianui* kad visi galėtumėm 
linksmai sulaukti Naujų Metų.

CICERO, ILL.

n-ikin
< ifH>- «lr -tė. 2; 
-t«— šv. \ntan<>

i -tleika- re—uhiiky-i:i* 
ų j-taiso-e ir (rtiLlika vi 
įniko* gaudanti “Svir.

Matv-ime.

AMATŲ UNIJOS PAKELIA 
KOVĄ.

Ij Pirm. |»ram*L\ ka*l diplo
mai gari*'** nnrinni* dar n«*|si- 
-nmiiiti. Kui bu* (atidirbti tui 
metiniame susirinkime l>u« (iri 
duoti kuopų at-tovnin*. atsto

nieko nosužinojo apie draugi
ja*. tik pažymėjo, kad geny 
dariau atliko 1921 metais: su
rinko $2.0(NI.(M) Nuveikta gra
žu* darlia*.

Itt) Agitacijos komisijos ra- 
jMirtas: S. Jurevičius aiškino 
kad jis važinėja, sako prakal
iau* ir organizuoja kuopas, bet 
žmona*** vis dar pennažai do-

luųakr. 27 ai. jarie laažnyčios 
buvo renkamo- aukos našlai
čiam*. Gražiai (Msisekė. Aukų 
surinkta $23.07.

Ačiū toms rinkikėms, kurios 
m-* i gailėjo nei brangaus lai
ko. nei tokio sunkaus darbo at
likti. Aukas rinko *k>«: M. 
(i lobiame $11.211 M. Cnslcnė $6, 

Z. Valančiūtė $5.61.

SKR. STOČIŲ DOMEL

1- L Paskolos vajui įsisiu- 
hirvus nemažai Iranu tapo par
duota. Bet yru žinių, kad kai- 
eurios stotys dar nepasiuntė

Clii«*nL*<a- “Bnilding Trnde- 
« ouncil” prna-itą |a-nl.tndi**ni 
turijai -ii-irinkimn ir nutari*

Iiuiil'. kurio- išdalin* gariu** 
nariam*.

rnjaartn*: p-a* Vitkų* prnna*šč

tai. kuri* <lnrliiioja-i įvykin-

< ‘••ntnv
lariimžinimų visų pria* namų I . . , . ,11 * .. , ,. 1 "aaa ntstovnill* butų jradarvti
►tatvmo amatu unijų įkirti-.. . .. • ' zrnkh’lini «u )«im*u “IjiImI.
ninkant*. * _ .... - .. ,
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kiu būdu nekuomrt nesutiksią ' 
diriati (aisrinu knip $12J3 valnn-1 
aloje. Ir apie tai na*gnli būt 
alviejų nuomonių.

ti ra neturį* su karpenterių u-

VIRŠUTINIŲ GELEŽINKE
LIŲ KLAUSIMAS.

Viršutiniai* gvlržinkelini* va
žinėjimo (atpiginimų Cliirago-

i 10:30 rylų. Aušros 
|xira ]iijo< Imžnyciojr. 

Visi atstovai nutarė gruodžio 
11 <1 atvažiuoti 10 vai. j sve
tainę. ten .viri gnu* seimo 
ženklelius ir sykiu ris į bažny
čių nnt (uimaldų. Po (inmaldų 
svetainėje bu* pagaminti pie
tų*. kurie norės galės gnnt 
-kuniai (ravalgyti.

G) (Vntrn> nutari*, kad va-

>ija atidėjo iki sausio 10 d.

120 ŠAPŲ UŽDARYTA.

ino« ls*dai raukės visiem* 
laa* skirtumai jairkti tikirtuų, 
kn« tik nori** tų veikalų pn-

Su*tr**ikavn« rule-iuviams.
dirirantirm* moterų sezoniniu* nrli.tai-mėg,-jai.
rubu*. 12*> šajaų uždaryta.

LABD. SAJ. SUS. PROTOKO
LAS.

rinktų aukų centrui jtridavė 
$123.00.

Biometinis “Draugo" kalendorius skiriasi nuo kitų metų tuo, kad kiekvieno mėne
sio lajtų puoša paveikslėliai iš Lietuvos.

Daugiausia paveikslų iš lietuvių kareivių gyvenimo.
Skaitytojam* ir naujai užsirašantiems “Draugų”, mažiausių 

dorių* <iuo<laiiia* dovanų.
Adresuokite

“DRAUGAS” PUBLISHING C0.
2334 South Oskley Avenue

r*nia»nj,mT rratc kricriaai bqm-

daug svarbių dahkų aptarti. 
Taipgi Imib renkama valdyba ar
ka n tiems jM-tama.

Nauji krutomi paveikslai iš 
Lietuvos, Rygos ir Sovietų 
Rusijos. Gudrus kvailys, 2-jų

Chicago, Illinois.

Lų. Jis janiymvjo kad jau su
organizavo keletu kuopų, bet 
tos kuopos vėl apsileidžia, ar- 
laa visai išyra, nriia kad ir 
veikia, tai lalaai mažai. Da
ira r rsųs užkviestas j Roekfor- 
<lų ir* kitur, liet jis ten jau ke
letu kartų buvęs. Jis nori ka<l 
ir kitas kalbėtojas su juo va
žiuotų; palikta jam pasirūpin
ti kalU-tojų ir abiem važiuoti.

P-as Aliogeris pažymėjo, 
kad jis visoms kuopoms išsiun 
tinėjo blankas dėl Naujų Metų 
atskaitos. Kurios kuopos ne- 
gnu* tegul kreipiasi j centro 
valdybų. Taipogi ta pati ko
misija rengiasi prie rodymo 
krutamųjų paveikslų. Jie bus 
rodomi visose lietuvių apgy
ventose kolonijose. Pelnas eis 
našlaičių naudai.

11) Komisijos dėl baliaus ra
portas. I’-as Srklcckis prane
šė. kad svetainės negavo. Prie 
tos komisija darinkta J. Šau
lienė ir Rožė Palonaitė.

12) Centro* nutarė, kad kuo 
pos dirbtų paeiliui. Taip: 1 
kiioĮn turės centrui surengti

ūnigua L Misijai ui pa niuo- da National darže.
tu* bonus ir lauke iki užbaigs 
savo kratų. Taigi vaduoda- 
mies Paskolos Apskr. nutari
mu prašau visų Pusk, storių 
iždininkų pinigus tuojau* pa-

Bus rodomi sekančiose ko
lonijose: 

Gruodžio Visų Arentų

-Į Gruodžio West Side.

City. f
Paskubinkime L. L Pasku

os darbo užl>aigimų išpildy

Prasid. par. sveL, Brigiiton 
Pnrk.
“Raistas”, Želigovskio var
gai ir “baltosios vištos**

(Lietuvos kariuomene. Bus ro

 ,gio par. sveL Bridgvport.
8. A. L. EK-KAREIVTŲ 1-mos -Gruodžio 12 &v. Antano parsp.

kloj. 4603 S. Marahfirid Avė.
Visi nariai ir Es-kareiriai. ku

rie dar neprigulite prie šios or

Rodys Lietuvių Teatro 
drovės vedėjai.

C. G. Lukžis.

B<*n-

Columbia
Lietuviški Rekordai

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

ris nesijuokia. Tokioms gyvenimas yra našta, ir kuomet 
jos metais yra jaunos, ir turėtų būti malonios ir gerame

leries ar motinos yra priedermė jaustis ir išrūdyti kuogę- 
riausia. Nuo seniai moterys patyrė, kad garsusis Lazvi
bur Compound yra gera pagelba įvairiose ligose, nes 
taiso ir pergali jų lyties silpnumus — nereikia pavojin
gų operacijų.

šiurpulių, kojų ir rankų šaltumo, išpūtimų, karafiavimo, 
apkvaitimų, širdies drebėjimų, nerviškumo, chroniško

am, susierzinimų šlapinimosi organų, slogučio, niežėji
mo, desperacijos, histerijos, lenkorreoa, nerviško trau
kimo, sustirimų, pilvinių gazų. vidurių išpūtimų, pus
ti rimų, skaudėjimų klubuose, netekimo atminties, tru
kumo energijos, kojų skausmų, nupuolimo ys&aus.

jus laiminsite tų dienų, kurioje pastebėsite šį apgarsini
mų.

Trijuose kritiškuose perioduose moteries gyvenimo, t. 
yra, perėjimuose iš mergystės j moterystę, laike tuštumo

alnvė įnešimų. 
Lietuvių R. K. MLlnringos išrinkti (msaulirtį žmaagų va- 

Sųjungn* centro mėnesini*.|*n"'** I"’ Amrrikų. or- 
' gnnizuoti kuopos ir rinkti au
ka. airi našlaičių. Tame alaly- 
kr kn!l*’*jo p .Tncrvičhi*. 
ain>>nrtini* organizatorius, kad 
(Kisaulieti* žmogus neturi to
kiai. įtrkiiM-* į žmotaa*s kaip 
kunigą* ir sakė, knd butų la
trai gerai, l*<*d butų galima 
gauti kunigų kur* pasišvęstų 
tų sunkų dariau atlikti. Tų 
klausimų tolesniam n|atnrimui 
(Kilikai ateinančiam seimui.

1 9) Iš Town of I^ike: kai-ku- 
rios alniugijaas atmetė seimo 
užkvietimu. Išradę tai koki7

• priria»tį, liet kito* <lr-jo* 
(iria'mė ir įlar aukn* paskyrė. 
I_ Vyčių 13 knopn seimo dia*. 
na i (KLskyri* $10.0f) priduoti 
drl našlaičių ir dr-*tė Av. Pran 
•’i-l.au- jraskyri- $2*'>.(K).

1 Iš lloselnndo dr-sta’* Av. Pe
tro ir Povilai paskyrė $10.00.

JURGIS JURGAITIS
mirė Gruodžio 2 d.. 1921

tų amžiaus. Amerike išgy
veno 30 metų. Paliko di
deliame nuliudime moterį 
Oną. dukterį Zofiją ir tris 
sudus: Juozapų. Antanų ir 
Pranciškų. Taipgi paliko 
du broliu: Motiejų Ame
rikoje; Antanų Lietuvoje.

Paėjo iš Girdiškės par.. 
Palendrinės kaimo. Skau 
dvilės pačto.

Laidotuvės įvyks antra 
dieny Gruodžio 6 d., ii 
Bv Kryžiaus 
sulydės j Sv. 
kapines.

bažnyčios 
Kazimiero

Šermenys yra po mun. 
4622 So. Wood SL 

Kviečiame visus gimi 
nes ir pažįstamus.

Pasilieka dideliame nu 
liūdime, moteris, duktė, 
sūnus ir brolis Motiejus.

ar panašiai kų kita nuveikta, 
ir taip visos kuopos savo už
duotis paeiliui turės atlikti. 
Tarne dari* ir centras pa

13) Darbininkai dėl seimo 
ir seimo vakarui. Prie tiksėtų 
jiardavimo, p. Bislis ir Vm.

mimo, Andr- Radzevičius.

Susirinkimų uždarė pirm. A. 
Nausėda su malda.

II NORTH SIDE8.

keturiasdešimta centų, pusė — šešis dolerius ir septy- 
niasdešiints penki centai. Lazvibur parduodamas tik La* 
meco Laboratorijoje, Forbes netoli Moultrie, PitUburgJų 
Pa. Lazvibur bus pasiųstas tuojaus kaip tik bus gautas

(m rengia seimui vakarų.
įgilsi. Sųj. 3 kuo|m paskyrė 

$23-00 ir A. L R. K. Fedcrn 
rijo* 12 skyrių* $10.00.

I Dr-stė Av. Kazimiera pas
kyrė $G.<«>; luriaaL Sųj. 4 kuo
jai paskyrė $10.00.

Vaikelių Marijos- ir Angelų 
Sargų Draugija rengia vaka
rėlį su programa, kuris įvyks 
Kabalų dienoj, gruodžio, 23d_ 
1921 m. Av. Mykolo par. sveL 
Telegramų taip-gi pasiuntė 
Kalėdų Dėdei (Santa Glaus) 
su užkvietimu kad atsilankytų 
vi išminėtame vakarėlyje, kaip 
girdėt užkvietimu priėmė ir 
atvažiuos. Tokio įvairaus va
karėlio kaip šis dar musų ko
lonijoje nebuvo.

A. L R. K- Federacijos vie
tinis skyrius renčia vakarėli.

m. parapijos svetainėje. Bus

kietų—šie pariaktiaiai jūsų artistai, Butėnia, Ptieniunaa. Lufanko- 
jia, Petrauskas, Columbia Lietuvių Orkestrą ir Armonikų Duetų 
Grojikai. Tai yra apskritų metų Kalėdų džiaugsmas jtuna, jūsų šei
mynai ir jūsų draugams Columbia Rekorduose Lietuvių kalboj. Pap
rašyk Columbia pardavėjo pa*rajit jums naujus Columbia Rekor-

E-447S

■>4474

K-U71

Paprašykit jūsų pardavėjo DYKAI ka tai togo ir dadėjimų.

Columbia Vairhatrm-
‘Columbia LtetuviŠ-

IŠ NEW YORKO 
I EUROPĄ 

Ant Suvienytų Valstijų Iažvu

į'Namo Ant Kalėdų

Uriited Statės Lincas
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