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GALI PAKILTI KETURLYPE
SANDARA
Japonija vis dar Neduoda Ga
lutino . Atsakymo

MAm"s “2į°Ų"Ą BV8V i AMERIKOS LIETUVIU .ATIDARYTA KONGRESO
VEIKĖJU KONFERENCIJA
SESIJA.
Vieną vaiką maitinti'80c per
NEW YORK'E.
;
ti.

Tai vadintųsi keturlypė sau

Angiijai yra gyvas reikalas.
Vakar ir šiandie nebuvo jo
kią nusiginklavimo konferen
pavogimą. Bet tai menku:ecijos sesiją. Neturėjo jokią se
kis palyginus su nuostoliais,
daug ji hutą naudinga kiekvie siją nei atskiri komitetai. Te
kokius kituomet
turėdavome
čiau valstybių delegatai savo
nai atskiria! valstybei.
darban dirba- Jie laiko neforlamkijoj.
Vienur ir kitur
maisto produktai buvo vagia
mi.
Tik karo laivyną proporci
tas, tuomet Suv. Valstijos ne- jos klausimu nieko neveikialauAiandie maitiname apie pu-

Miestan sutraukta daugiau

jm>

tounistą leidžiamas laikraštis
rau- “Raudonoji Vėliavų."

pie 4QjOOO organizuotą komu*
namon kuoaštriausios priemo-

ttgpninkus

ir

turtingesniuo-

Komunistai rinnM'miu pada
rė milžiniškus nuo*toliu*, ku-

Dalimis arba visai sunaikinta
ir išplėšta 147 krautuvės, re
storanai ir viešinčiai.
Areštuoti teisinasi, kad jie il
Be komunistą nreštavimo
giau negalėję pakęsti vargo, policija suėmė dar kelis šim
tus' asmenų, kurie prisivogė
iš krautuvių visokią brangių

ki daiktai neįperkami ir, jie
turi badauti.
Kosafanfiuapofes, gr. 6 .—

koe patarnavimą.
Nee po lausomybės visoms trims Kau
riaušių paliko dar didesni* kazo respublikoms. Bolleri■Nuvlkalavu, kad tos

*ut-

i* leitenantą* Lynch
ry tą. I'nijo* i iršaiėini prane
ša. kud .-tnūknn išėjo apie ' pniiiešn, kad kol ku* nebuitį
niekur jokių sumišimą.
40.IMNI darbi n ink u.
’
*
t
■antTa* |wit leitenantas kapila-

JAPONAI RENGIASI KARAN SU S. VALST.?

I-aukianta, Imd tuom tikslu
premjeras IJoyd George puš ŽUVO APIE 12 ŽMONIŲ.
JAPONAI PERKA DAUG
keli* viešąjį pareiškimą.
KVIEČIŲ.
PHILADELPHIA. Pa, gr_

kius aiškina, kad Japonija
Pavasarį ji
LONDONAS. gr.fi. — An- rengia*! karau.

met
sinn-feineriai
prisiegti ištikimylię
karaliui.

phia and Reading gvleGnkeatsisakė lio, susidaužė du traukiniu. ną turi Baltijos juros uostose. t ijomis.
Pereitą
mėnesį
Anglijos
Anglijo* Apie 12 žmonių žuvo ir tiek
Iš kitą versmią patirta, kad
pat sužeista.
Ja|sNiija turi pertnažą ištek-

misija. Ta misija reikalauja, giau vieno miliono.
KANSAS CITY, Mo„ gr. d
miniu žvilgsniu. Bet anglams kad japonai išsinėšintą iš ry
“Tasai milžiniškas
musų
Prandja yra svarbi politiniais tinė* Silierijos.
Be to, Čitos vedamas darbas nebrangus. — “United Mine Workers of
klausimais — Prancija Angli- misija darbuosis, kad valsty Per vieną mėnesį išmaitinti America“ prezidentas Levris
bė* pripažintą Rytą Siherijo*
me angiekasių distrikte Hoaatą
ir visus jo šalininkus vi r
:omervijinius ryšiu*.
tiono z*aiką išmaitinti ligi at
šaipius.
einančios jrinti^s bus reikalin
Dabar Jackson apskr. teisė
ga apie 12 inilioną dolerių.
jau
Devr išdavė I lova t ui “ia“Be kitako mes savo ible
turime 4 milionu*
dolerių junrtion’’ prieš Leviso nnos-

nds.
Pirmiau į radikalią gai
valų veikimą neatkreipė do
tuos.
šiandie juos jau ima

streiklaužiai*,
linkui >t<*rkt.

daugiau so nw. darbininką
Liniuką neatvyko darlmn.
vnknr ntėjo darban. Tnigi už.
Tąjmt tvirtina ir Morris & kokią 43 valandą streiko* įm
Co. ir' kitos kompanijom.
itusią* sulaužyta*.
RUSUOS KOMUNISTŲ
Darbininkai turėtų saugoti*
Vietoje neatėjusių darban
O NRRA U ANGLŲ- I
darbininkų, sako kompanijos, visokio- provokacijos. Turi jie
priimami hc«lari>iai.
kurią būt labai budrų*kompaMASKVA, gr. fi. —
AIRIŲ TAIKOS.
I
’
.!...
..
.....
1 kelbta, kad Rusijos konninis- (skaitlingi bnnm Innkin ties js rijos pnkėlė kovą *n tikslu
sugriauti durbininką
uniją,
LONDONAS. gr. 6. — Čia tą kongresas čia įvyks atei tnigą inėjinmis.
nantį
vasario
mėnesį.
KOngrv
Nežinia,
kaip
ilgni
pasiJo*
savo
pusėje
turi
poliripranešta, kad angių su airiais
taikos k
i
sulužo. san kviečiami delegatai iš fkSinn-feinrrią
tai veikiai rainos, Kaukazo. Turkestano
ir kitų Musijo* provincijų.
gryšią Dubli naši.

HOWAT

Nežiūrint to, Austrijos nl*

Pirmoji sesija l>uv<i *jw>eialė.
Knip šiandie prezidentas
lUrdinga* skaitys kongresui
MVo pranešimą. Knllmma. kad
nusiginklavimo konferencija
delegatai lai* kongreso runiuose. kuomet
prezūlentas
skaitys pranešimą,
---------------------------

No. 284

Stiprus Būriai Policijos Sau
goja Stockyardus
»kerdi kkr>«- I

sšdgimu. Bet patsai prvmieme reikalingus pasiruošimus
sandarą. Nori jon patraukti ras IJoyd George visas laikas
maitinti rusą vaikus,'* pasa
ne vien Japoniją, bet dar laikosi vienybės su l*rancija.
kojo Brom. “ Raudonoji ar
Ir toji vienybė vargiai paPranciją ir Suv. Valstija*.
mija neatima mum* maisto ir

400 KOMUNISTU AREŠTUOTA VIENNOJE

METAI-VOL VI

O

lai* Amerika* šelpimo admi dienų darbus* Ji įneša musą
nistracija pradės maitinti nu
visuomenėn nąują krypsnį. Pri
virę vieną inilioną rusų vai
eiu bendro susitarimo valstyką lodo paliestuose (Jotuose.
biniame darbo,
tino mocienWASHINGTON, gr. fi. —auka butų Prancija.
tu toks žygis reikia sveikinti,
administracijos
direktorius
Musą skaitytojai turės proBroun, kurs nesenai iš tą
gia
Angliją
nuo
pramatomų
ir
gos
nuo dalyyąvurio toje kondjoje, matyt,
angią-japoną
plotą
gryžo
Maskvon
ir
tuo

ferendjoje ilginti įdomų prasąjunga bus panaikinta. Vie galimų nelaimią.
Taigi nors Anglijo* val- jau* iškeliavo Rygon.
toje to« sąjungos apgalvoja“Turime mažiau sunkenydGos organai dažnai reiškia

rijo* valdžia neturėjo

• «/iz»<

ralijoj ir Kanadoj.
daugylie krieną, kad kartais
Kas indomiatisin, kad Ja- ir vėl dėl stokos ryžiu nesnREVELIK, gr. 6. — Gauta ponijn kažkodėl nepirko kvie- laukti sumišimų.
Gilią, kad prie* Imlševikus in
kilo revoliucija Turkestane ir

ŽINIOS lt LIETUVOS.

nur ir kitur komunistai gala
binami.

VILNIUS.

PIB ORCAH1ZUOTJS
OMIį.

AVASUINGTON. gr. G. —
A
ug*čiau*ia*
šalies teismas
KAUNAS. La|>kririo 2 «L
nusprendė, kad organizuotas
vakare (Mmiininkaujant D-rui
dari**
streiko metu neturi
J.
Puryrkiui
“
Metropoly
’
’
įuždarant
liažnyčio*
duriu,
sarmiliono
teisės
maišytis
j
šios
valstijos
vyko visuotinas
“Lietuvių
dol. drabužiams.
angiekasią
reikalus
ir
negali
sostu kyšančia* koja*. Uždarę?, taigą, jei tns dnronui kenks
Kliubo
“
narių
susirinkimo*,
* ‘Bolševikų valdGa taijiat
pašalinti
anglekasią
viršaičių.
kuriame
dalyvavo
apie
60
tin

dūri*. Iiėgo |iašaukti policiją. mingumo tikslais.
darbuojasi. Ji savo lėšomis
iš Baltijos uostą maisto pro
sali u na n po
augščiau>ian
ru »u įvairiai* vagią
duktu* pristato j musą nurotinta, būtent: D-ras J. Puryeinėjo vienas plėšiku nužudė kis. K. B. Baltuti*. P. Dobke- .kad vienas esą* karininkas. Granite City. IIl_ kur darhininkni *frriknndnrni piketnvo
kingumą musą šelpimo orga saliimo savininką Josepb Kar-, vėčius, B. 2ahrirkn«. p. Bikn< kitas stndents*. Abudu stvngnl. 36 m., ir, paėmę* 50 dol„ ir p. J’, išležcvičiu*.
žiavę
iš
Lvovo
|
ui
vogt
i
lirnndiriituvę.
nizacijai už teikiamą pugelbą.
polsgo.
■ Narių yra priimu
gią paveikslų iš katedros.
.Tečiau teismas visai neuž
Ir pažymėjo, kad musą darbas
draudė
darbi ninkame piketanetari nieko bendra su politiVIIA’ILK. “Gazeta Wilm- rimo. Tik uždraialč tokį pi*’’ praneša i* Vileikos a p- ket arimą, kurs surišta* su Uo
skrities,
kad valstiečiai laitai gai* norais.
NESA1U. EUROPOJ TAI dingo-liughe*o pienai bus |*inepatenkinti
iš lenki) poniškos
“Amerikos Šelpimo admini
KOS.
nckmiiigi,“ sako gen. Iloff.
vahlžios. Nes ponai parduo jCbicagoje [mvogta 13 auto
stracija neturi jokią pieną
man.
“Bet kh* link Euroda miškus žydams arba spe- mobilių paroje gruodžio 4—5
maitinti suaugusius, nei pri
kaliantaiu*, o žens-s
<lal i na dienomis.
ti nusiginkluoti. Me* esame
kolonistam* iš l>-iikijo* atvi-’
karo padėty. Maskva vra oBERLYNAS, gr. 6. — Eukusiern*. Tuomi ir |*t)s len
jus nuo tolimesnio l«do.
ORAS
kai susirūpinę, kad is«apyknn-t
“Yra aišku, kad suaugę ir
einu ta ofensyva atvirai <lnr
CHICAGO. — ftinndie gra
ta augn visur.
išlmdėję žmonės mažai įsės metu ne laikas muiginkldoti.
žu*
or»; mažai n tumi na t**uipojavą. Nes jiems daugiau ru Rusijos bolševikai ruošiasi už
••Sovietų karo metodą ne* VILNIUS.
VIlA’ll’S. Valgomųjų daik- rsturvje.
raturoje.
numalšinti savo pulti Europą. Tas užpuoliutilitarini* puolimas. Tai pn»-'tų l»ranguma*: rugių ptalas ■ i ■
- -——
Taip tvirtina Gnoma* vokie pgganrlus ir revoliucionierių ’
lenką markią, bulvių'
kambinacija.
nuo G5O
G5O iki
iki 700
700 I.I. m^
m_
„
kainliiaaci
ja. . .pudn*
pudn* nuo
atsikartos naujas badas, sun <’ių generolas lloffu*n, kur* organizaciją
ku pasakyti. Tas prigulė* kituomet Brest-IJtovske <lnrė To*« šalyse, kuria* jie mano sviesto svaras nuo 950 iki
Svetimą šalių pinigą vertė,
nuo to, kiek daug lauką K”** taiką »u Ruaijua bolševikų val- pirmiau |>ulti, vedama smarki j |.ooo, lašinių svaras 630. juo- mainant nemažiau 25,000 dopropaganda.
organizuojami dos duonos švara* 50 lenk. m. tėrią gruoati. 5 Isno tokia pa.
užsėta ir koks bus tą javą
Gen. Hoffman yra rienmin-’
derlius.
gal Merchants Loan & Trust
AI.M’LIAI. Sausas ruduo Coropany:
Jiedu pienuoja suorganizuoti nmi.
ir staigus užšalimas daugumo Anglijos sterL svarui
3.75
“Šiandie sovietai dauginu je vietų išdžiovino šulnius ir Prancijos šimtui frank. 7.33
rėjos reikalaut. Girdėjau, kad skaitlingą Europos armiją. Ją
pienus finansuoja amerikie- sia uGtnti Anglija, kur airiai kaikurias upes.
Italijos šimtui lirą
3J7
O Gnoma nuo to kenčia gy Vokiečių šimtui mark.
nugalėti bolševikus.
met Indijone pakilęs veikimą* ventojai. nes sykiai* reikia IJetuvoa šimtui auksiną
Katedrą norėjo apvogti.
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LENKŲ RIETENOS.

LIETUVA IR KLAIPĖDOS KRAŠTAS.

Rusijos bolševikai painfor
(Pabaiga.)
mavo pasauli, kad šiandie
Žinoma, jiems tai padiktavo
Lenkijoje gyvuoja ir veikia ne Klaip'-dos krašto darini
dvi valdžios. Vienos valdžios žmonės, kurie yra visoje savo
priešaky stovi prezidentas masėje lietuviais ir nori ginuPilsudskį, kita valdžia — tai sties prie Lietuvos, ls*t Htarto
patsai Varšuvos seimas.
— šei dvi minu valstybinė pnrTiedvi valdžios šiandie pa jtijn iš Berlyno. Tą mes puikiai
gedusiai riejosi de| Vitalius. i žinome, ir kiekvienas gali ži
Pilsudskį iš Vilnimis sritie* noti jei |Mi'i-kaitys Vokietijos
nori padaryti atskirą valsty |soeinl delie.knito ĮMirtijos leibę, kuri turėtu būt sufedera | Užminu- laikraščius. <> Klni|«'suota su Lenkija. Ta vaistyta •los socialdemokratai, Imdami
turėtų vardų: •‘vidurinė’’ Lie ; Voktaįjos
socialdemokratų
tuva. Kadangi tokiai valsty partijos nariais, turi norams—
bei viena V ilniaus sritis ]mt- nenoroiiis klausyti (raitijos įmažu, tad prie jos norima sakymų, juirtijinę discipliną
prijungti keletu Gurdino ‘r užlaikyti.
Minsko apskričių. Pilsudskio
Ten kur lietuvių apgyventos
pienams pritaria ir Želigovski. vietos ir šiandien tebėra tie
Varšuvos seimas. kuri vnblo sioginėje Vokietijos valdžioje,
endekai. kitaip sųprotailja. Sa kaip Tilžėje. Būgninėje ir k.,
ko, knd prie Vilniaus srities nors dabar valdžia Vokietijoje
negalima prijungti jokių {raša yra social demokratų įtakoje,
linių apskričių. Nes tos aps nors ten eina revoliucija, ls*t
kritys yra neatskirininos Tra lietuviams nevalia savo tauti
kijos dalys. Jos Lenkijai pri nių susirinkimų laikyti, neva
pažintos Rygos sutartimi.
lia savo iMilitinių nuomonių
Taipat nereikia steigti jo pi reikšti. Juos ir šiandien už
kios “vidurinės” Lietuvos-. Gi tautinį darbų sodina į kalėji
visų Vilnimis sritį l»e jokių mus. Ką (ramdo areštai veikė
ceremonijų priskirti prie “mo jų. p. P. Stiklioriuus, Aušros,
tinos” Lenkijos.
Jagomastu ir k , baudimas lie
Kadangi seimas savo pažval tuvių Inikrnščių redaktorių ir
gų atkakliai laikosi, Pilsudskį t. t.
buvo paskelbęs net norų rezi
Taigi vis vienokis, nr tni bu
gnuoti. Bet kad jis nerezigna tų kaizeriškus ar raudonas,
vo, tai aišku, kad abi pusės su
žandaras lietuviams nedrau
tiko su kompromisu, ty. nusi gas.
leidimais.
Pilsudskį su Zeligowskiu sa Lietuva ir tarptautinė politika
vo pienus pamatuoja tuom.
Dclci sekančių priežasčių
Sako, kuomet “vidurinė” Lie kodėl Klaipėdos kraštas iki
tuva bus sufederuota su Tra šiol Lietuvai neprisikirtas,
kija, tuomet ir “kauniškė” svarbiausių rolę lošia sąjungi
Lietuva norėsianti susiartinti ninkų žvuiruvimas į Lietuvų
su Lenkija, žinoma, paskui dėl jos tarimuos neištikimy
busiu galima “kauniškę” Lie bės.
tuvą sujungti su “vidurine”
Mat, kaip jau pinnesniuose
Lietuva ir iš abiejų padaryti straipsniuose
esu minėjęs,
vienų didelę “lenkiškų” Lie musų socialistai ir ministeri
tuvę.
jose ir visuomenėj neiškentė
Pats miestas Vilnius ir Vil nepareiškę savo simpatijų sa
niaus sritis yra neatskiriamos vo internacionnliškiems drau
Lietuvos respublikos dalys. gams iš raudonųjų rusų ir šeid
Jas užgrobė lenkai ir už tų švi maniškų vokiečių. <> tie ir vie
timų daiktų jie riejasi, barasi. ni ir kiti, sąjungininkų skai
Negeidžiamo lenkų tautai tomi yra už savo priešus.
nelaimių. Bet juos nelaimės
Iš čia tai, visai ir supranta
patiks už savo kaimynų skrinu ma. kodėl sąjungininkai j Lie
dimų. Kuomet jie taip skriau tuvą žvairuoja ir iki šiol gyvedžia Lietuvą, savindamies Vil niman neįvykdo Versailisio
nių, jie patys ieškosi nelaimių. Taikos Konferencijos nutari
Ateis laikas, kad jie tų gaus, mų — nepriskyrė Kluiįiėdą
ko Šiandie nori ir ieško.
Lietuvai.

Mat tame traktate yra (>ažymėta, kad Klaipėdos kraš
tas yra lietuviškas ir liks prisk irt ris Lietuvai, kuri bus
“drauginga
sąjungininkams
vnlstyliė”.
l'ž tni, kad Lietuva iki šiol
neturi savo ritasu Klaipėdos
krašto, tai mes pirmiausia tu
rime *‘|iadėkoti” musų (račių
socialistam--! “Padėkos” jiems
ir istorija...
Bet Lietuvos visuomenės ap
skritai, yra kaltė tame, kad ji
leidžia socailistains tų pra
gaištingų darbų dirbti. Ypač
dabar, kada Lietuvos St. Sei
me yra krikš.-demokratų dau
guma. negalima niekuomi kitu
(mteisinti
krikš.-demokratus,
kad jie būdami SL Seimo dau
gumoje leidžiu socialistams
valdžių išnaudoti savo partijos
reikalams, kaip tik neleistinu
nuolaidumu.
Toji tarptautinė ]>olitikn,
kuri šiandien veikia ne musų
naudai, jei tik mes patys savo
nuolaidumu nebūtume socialis
tams leidę naudoti Lietuvų sa
vo partijos ]*olitikai, butunie
gulėję padaryti
veikiančių
musų naudai. Tos politikos
nukrypimas prieš Lietuvų yra
vaisius žabalos socialistinės di
plomatijos, kuri visų valstybi
nį mokslų sėmė ir semia iš
Markso barzdos. Skrupulingai
bijodami prasikalsti marksirr
mo doktrinoms, jie savo poli
tika (Midorė
nesuskaitomai
daug Lietuvai nelaimių.
Kame išeitis.

Del vidujinio Klaipėdos kraš
to daugumos gyventojų nusis
tatymo nėra atajonės — jis yra su Lietuva. Visi laukinin
kui — ūkininkai ir žemės dar
bininkai, kurie čia sudaro dau
gumų visų gyventojų, yra lie
tuviui ir vieno tik nori —
kuogreičiausia susijungti su
LietuvaHtais metais, nian asmeniniai
teko važinėti {x> Klaipėdos
kraštų. Kaine tik buvau, kai
muose, dvaruose, miesteliuose,
valstiečių susirinkimuose, vi
sur iš jų dalyvių girdėjau vie
ną — norų kuogreičiausia pri
siglausti prie Lietuvos — mo
tutės. Apie simpatijas Vokie
tijai ar Lenkijai, kaltas būti
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AR TIKįNEAPSIGAUTA?

negali — jie dauginus prie
šingi ir vienai ir kilai nei mes,
Didžiosios Lietuvos gyvento
Visi pranašai be pranašo.
jai. Lygiai tokios nuomonės yKiekvienus iš musų norėtų
ra ir lietuviškoji gyventojų da
boti “pranašas”. Prasidėjus
lis mieštose.
Toji nedidelė dūlis buržua Washington’o konferencijai ir
zijos ir socialdemokratų, ku dar neišgirdus jos darbų, pa
rie kaip pirmieji arba s vi moti saulio spaudu jos likimą pra
arba kaip antrieji, tiesioginiai našavo. Maža buvo optimistų
yra nusistatę prieš Lietuvų, — šviesią jai ateitį lemiančių,
jokios sprendžiamos reikšmės gi dauginusiai pesimistiniai —
krašto likime neguli turėti. Jie tamsiai buvo žiūrima į jos li
ir šiandien žmonėse jokios |- kimų.
Pirmume posėdyje Suv. Val
tnkos neturi, tik dažnai mėg
sta veidmainingai jų vnrdu stijų sekretoriui Hughes įkiskelbus konkretų projektų lai
kalbėtL
Tie jų skelbiami, protestai vyno nusiginklavimo klausi
tarptautinėje politikoje laimi mu, laikraštija prielankiai at
menkų vertę turi, nes visiems, siliepi’, visiems akys nušvito.
kam reikia žinoti ir kas nori Bet deja, neilgam.
žinoti, yra aišku, kad tai ma
Riandien vėl norima jos tam
žos dalies gyventojų suklas- si ateities uždanga atidengti
tuota politika, ir kaipo su to Bandome.
kia galutiname atsiskaityme
Veltui vilkų sotinsi.
niekas nesiskaito.
<
Anglų laivyno vyriausias
Mos darydami {^įstangas,
admirolas
lordas Beatty tvir
kad Klaipėdos kraštas kuogreičiau butų Lietuvai pri tina, kad jų laivynus privalo ir
jungtas, o jis turi būti pri ateity viešputauti jūrėse dijungtas, nes tai yra grynai lie desnei tuutų “laimei ir gero
tuvių apgyventas kraštas ir vei”, kurios įeiną į Didžiosios
vienintelis Lietuvai kelias į- Britanijos sąstatų. Ir jeigu tu
sėjimui į jums, privalome rėsimo noro tant kiek pagal
voti, pripažinsime kad Anglija
tai kų daryti.
1) Paveikti į Lietuvos vi negali sekti kitokios politikos.
suomenę ir Stcig Seimų, kad Nusiginkluoti jurose, tai virjie pašalintų nuo valdžios vai vien kų nusižudyti.
Tas pat ir Praneijai, kaip
ro raudonus vokiško-rusiško
internacionalizmo orientuotės pareiškė AVashingtono minissocialistus ir visuomenei ati- terių pirm. A. Briand’os. Tik
ji nemananti nuginkluoti sausdengtų jų slaptųjų politikų;
2) Remti Klaipėdos krašto žemio* armijos išsigandusi va
ūkininkų ir darbininkų susior- karykščio priešo Vokietijos.
Ne geri aus nusistoto Italija
ganizaviiną į grynai lietuviškuriai
Berlyno vyriausybė ne
kas organizuotos;
3) Kurti Klaipėdos krašte gali dovanoti 1916 m., kuomet
lietuvių prekyta — pramonę, Italija jierėjo Prancijos pu
kų gali padaryti ypač ameri sėn, o kuri neįsitiki savo vnkaIrykščiai ir šios dienos sąjun
kiečiai grįžtų Lietuvon.
gininkei Prnncijai.
Rugys.
. Gi Japonija ir labai spiria
Kaunas
si prieš laivyno mažinimų taip
Lapkričio 12 d.
kaip siūlo Suv. Valstijos. Jai
Musų poetui tai tautinės kul nemaž rupi galutinas pasisavi
turas rašytojui, iškelia ne vie ni mos Korėjos, Kinijos, Fornų didvyrį kovoje už savo tė mosos ir kitų.
Lygiai ir Dėdė Šamas kurs
vų kalbų ir raštų. Semkime iš
pasiūlė
nusiginklavimo projek
jų raštų įkvėpimo gindamies
nuo ištautėjimo bangų, kurios tą, ta pačia valanda kada šau
vis drąsiau
praryti mu kia tuo tikslu konferenciją,
nubalsuoja kongrese svarbią
sų išeiviją.
laivynui statyti programą.
Gyvenimas
yra praloštas
Galop, kaip * galima tikėtis
“biznis”, jeigu jis išlošia že nusiginklavimo, kuomet neiš
rišti, painus ir pavojingi Ru
mę, o pralošia dangų.
(UauMCtte).

sijos ir Vokietijos klausimai,

klausimą norėdamas nustuiuli į tolimą
šie: valsti«*čių naudojamoji žemė visada ateitį, tris savaitės jį svarstė ir nežinojo,
lieka valstiečių ir negali būti priskirta ką su juo daryti. Pagalios Aleksandras
prie dvaro; nustatyta, kiek dienų savai II, norėdamas, kad baudžiauninkų būvio
tėje reikia dvare eiti baudžiava; visi dar gerinimas greičiau įvyktų, jAakė per tris
Tęsinys.
bai, atlikus įsakytąsias dienas, turi Luti dienas duoti Nazimovui atsakymą ir drau
Baudžiavos {uimiikiniiną sumanė ir įvy mokami (ragai tam tikrą taksą. Invento ge nurodyti svarbiausius pamatus, kuriais
kdė ciecorius Aleksandras 11. Po Kriuio riai su šitokiomis taisyklėmis buvo įsa liuosavimas nuo baudžiavos turėjo būti
karo, kurs parodė, kad Rusijos tvarka, kyti IS52 ir Lietuvos dvarininkams. Bet remiamas. Tai buvo Aleksandro II gar
ant baudžiavos ir dvarininkų rymanti, jie skundėsi Aleksandrui II, kad tie in susis reskriptas, j m si rašytas 20 lapkričio
silpnu yni, tasai ciecorius kovo mėnesyje ventoriai netinką jų šalies sąlygoms. Ci- 1857, sujudinusi* visą Rusiją. Pamatai
1856 būdamos Maskvoje savo pniknltaje eeorius išklausė jų ir leido dvarininkų ir jame nurodomiejie buvo šie:
pasakė dvarininkams, kad c-rančioji bau valdininkų komitetams juos peržiūrėti.
L Dvarininkams paliekama vista žemės
džiavos tvarka negali likti ncatmainyta: Nors dabar jie ir galėjo tas taisykles sau nuosavybės teisė, bet valstiečiams duo
geriau esą baudžiava atmainyti iŠ viršaus, |engv<*>nes pasidaryti, tat vis tik jos buvo dama jų sodyba, kurią paskirtu laiku išnekaip laukti to laiko, kada ji ims jiati jiems sunkvnyl>ė; nes į dvarų inventorius sipirkdami įgyja nuosavybėn; boto tei
mainytis iš apačios. Po to Peterburge val turėjo Imti įrašoma baudžiauninkų žemė, kiama valstiečiams naudotis tokia, {ra
džios buvo įsteigtas slaptas komitetas svar darta dienos ir mokesčiai.
gai vietines sąlygas, žemės kiekybe, kokia
styti įvairiems sumunyiiiniii-, kaip Irau
šitaip dalykams esant, Vilniaus gene- reikalinga jų būvio aprūpinimui ir atliki
džiauninkų būvis pagerinti. Boto, Vilniaus ral-gutamatorius ėmė tartis su Lietuvos
mui jų priedermių privalomų valdžiai ir
general gubernatoriui Nazimovui buvo pa dvarininkais, kad (ratiektų sumanymą dvarininkui; už tą žemę'jio arba moka
vesta sužinoti Lietuvos dvarininkų nuo baudžiauninkų būviui {ragerinti, nesivar mokestį arta atidirba.
monė apie tą pat į dalyką.
2. Valstiečiui turi būti paskirstyti val
žydami inventorių taisyklėmis. Dvarinin
Lietuvos dvarininkai turėjo tada sun i kai sutiko {udiuosuoti žmones iš taudžin- sčiais, policija paliekama dvarininkams.
kenybią su valdžios įsakytomis jiem, in vos ta žemės, kaip buvo jau {mdnryta
3. Tvarkant busimuosius dvarininkų ir
ventorių taisyklėmis. Tos taisyklė- pi r-j Kurši" 1817. Tai buvo tasai garsusis Lie valstiečių santykius tinkamu bud u turi
minusiai valdžios buvo įsakytos P k rai tuvos bajorų sumanymas, pastūmėjusi*, būti a|xlrnusta< valstybinių ir valsčiaus
nos dvarininkams. Tikslas ją buvo leng (tinnyii baudžiavos {uinaikinimo klausimą. mokesnių tai rinkliavų mokėjimas.
Tais pamatais remiantis, sumanymų pa
vinti rusinu baudžiauninkų būvis ir Nazimovns jį pristatė j Peterburgą vals
tiekimui
buvo į-akyta Lietuvos guberni
drauge mažinti lenkų dvarininkų įtaka. tiečių reformos komitetui, kurs pats tąi
Ih . Jomiy 'J'otoHlil i y.

Svarbiausi jose Į-aky liejie dalykai buvo

LIETUVOS ATGIJIMAS.
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“DRAUGAS”

{mšalinus jas iš taikos ir nu
CbIb taMSlmo Mnv BcdėUDmtaa
siginklavimo konferencijos!
riucs cMKnaToe Kaurai
Jeigu taip, tai kokiems ga C1UCAOOJE IK CUIEMIJKi
lams buvo šaukiama konferen
Mir—i ............................ »>.m
FMaM Mc«u ...........................
«JM
cija! ne vienas pasakys.
Ar ambicija ar pasigailėjimas.

Gulėtume spėti, kad Maldin
go ambicija norinti pasižymė
ti skambiu žygiu tarptautinė
je (tolitikojo ir pasekti Wilsono {ledomis, įkūrusio tautų są
jungą taikos konferencijoje,
{Kigimdė \Vashingtono konfe
rencijų. Bet mes esame Inbjnns
linkę manyti, kad noras pagelbėti utilitarizmo prislėgtai
žmonijai, paliuosuoti jų nuo
nepakeliamos mokesčių naštos,
liepė jam įsikišti su dabartine
konferencija.
“Iš principo be principo.”

Bet jeigu ta jo mintis, mums
baisu, kad jis savęs ir kitų ne
apviltų. Ligi šiol kiekviena
valstybė nors nusiginklavimo
“principų” . priėmė, bet prie
praktiškų išvadų neina, visi
savaip purtosi. Kai-kurio da
lino nusiginklavimo projektai
priimti ir daltar juos komisi
jos nagrinėja, kad butų atmes
ti.

«UV. VALBT.
Metama ................................ M-00

rara

mum

.....................

saa

l*r«n umarai* mokau IMtalno. LaiU* skaitosi nuo uisU-akymo dlsaoa
m nuo Nauju Metu. Norint panaala/u įdrm, visada reikta prlalusU Ir
•cuu adresas. l’lnicnl certauMa siu
vu taperkent kraaoje ar eapreee “Mooey Ortfar** arba įdedant ptalsua |
rugtatruole lauk*.

“DRAUGAS” PUBL. 00.
034 8. Oakley Ava., Ohlcaga,
TeL Roosevell 7791
aMuuiuuinrauuiMauKiuiiiiuHiiiMmt

Lloyd Georgo pageltam Ar
jis bus laimingesnis ir ar go
rinus jam seksis rišti Wasli.
konfer. klausimus negu kaip
Irlandijosf
,

Kokios bus šios konfer. pa
sekmės galima laukti greitu
laiku ir daugiaus panašių kon
fer., kurios galutinai gal atriš nesantaikos mazgą. Ligi
šiol jis dar neapčiuopta. Tie
pasitarimai bus gera proga pa
sivažinėti ir paviešėti visai di
plomatų armijai, kuri, bukime
tikri, neprives prie nusiginkla
vimo.
Bent viena, kandusi nmutula.
KepranaŠM.

Viena tauta kuri berods pa
sinaudos iš tos konf. yra Ki
nija. Dangiškoji respublika pa
tiekė visą propozicijų virtinę
norėdama apginti savo politi
nę ir ekonominę nepriklauso
mybę. Nuostaba, visi priėmė
“principą1’. Reikia dabar iš
tirti ar bus praktiškos, ir čia
pasirodo keblumai kurio pir
mu atveju rodos nenugalimi.
Žinome, kad Kiniją valdo
dvi Vyriausybės: Pekino kuri
kontroliuojh visas žiemių pro
vincijas ir Kantono vyriausy
bė, kurią pripažįsta beveik vi
sos pietų provincijos. Washington’o delegacija pripažįsta
tik Pekino vyriausybę, tat ant
roji neapsileidžia ir nori pri
versti kitaip manyti.
Viena, regis, tikra, kad ry
tai nesugeba valdyti pietinės
Kinijos, o jeigu taip, kokiu bū
du konferencija gali nuosekliai
rišti Kinijos patiektus klausi
mus! Skaudi mįslė.
Diplomatų aras atplasnos.

Vokiečių tauta privalo pri
pažinti du dalyku: didžiausia
Versailles nelaimė, tai nugin
klavimas vokiečių tautos: va
pirmoji tiesa. Antroji: kaip
praeity, lygiai ir ateity pas
kutinis politikos argumentas
bus karas. Tas įsitikinimas
prikergtas prie “ vyriškos ka
ro meilės”, negali būti išrau*
tas iš vokiečio Širdies, nepai
sant visų Santarvės pastangų.
Tai yra musų politikos pagrin
das, kertinis akmuo musų at
eities — sako vokiečių gene
rolas Ludendorff. Nieko tad
nuostabaus kad prancūzai dre
ba ir iš kailio neriasi girdėda
mi tokį vokiečių karininkų
pasirį žinių.
Tarp Wilson’o įstaigos —
Tautų Lygos Genevoje ir Hardingo tariamos Tautų Bendri
jos, matomas didelis skirtu
mas. Pirmoji uždarė vokie
čiams duris, gi antroji plačiai
jos atidaro.

Konferencija tikisi sulaukti

jose (Kaunu, Vilniaus ir Gurdinu) sudary
ti komitetai iš tajorų vado, iš bajorų ren
kamų {x> vieną nuo pavietų ir iš dviejų
gubernatoriaus (atskirtų dvarininkų.Tienis
komitetams'darbą (atbaigus, Vilniuje tu
rėjo būti sudaryta viena bendra komisija
su pirmininku general-gutarnatoriaus pas
kirtu, iš rinktų atstovų nuo kiekvieno
komiteto (»o du ir vieno atstovo iš vidaus
reikalų ministerijos. Tiems komitetams ir
tai komisijai laiko duotu dirbti po 6 mė
nesius. Ciecorinus reskripto buvo pažymė
ta, kad reforma turi būti įvykdyta no
staiga, tat (lulongva, tik no ilgiau, kaip
per 12 metų, {s*r kuriuos valstiečiai turėjo
būti jicreinamam su dvaru surištame sto
vyje. Prie to ministeris (rabrėžė, kad vals
tiečių naudojamoji žemė negali būti pri
jungtu prie dvarininkų laukų, nors, vals
tiečiams nepildant jrareigi;. galėjo būti at
imama iš vienų ir duodama kitiems.
Tasai n*skrijikis po keturių dienų buvo
išsiųstas visiems gubernatoriams ir bajorų
Vadams. Peterburge į vietą slapto refor
mos komiteto tavo sudarytus vadinamas
“Vyriausius komitetas”, kuris svarstė
sumanymus siunčiamas iš visur susidariu
sių Rusijos guberniją komitetų. Tas vy
riausiasis komitetas ir kiek vėliau įsteig
ta redakcinė komisija su trimi, teisės, ad-

luiuistracijus

ir ūkio skyriais galutinai
prirengė sumanymą ir nustatė taisykles,
(ragai kurias baudžiavos panaikinimas tu
rėjo įvyktL Žemės valstiečiui buvo pas
kirta gauti nuo 2 iki 6 dešimtinių. Bau
džiavos laiku žemės jiems naudotis buvo
pavesta daugiau, kaip kad dabar šitie nK

statytiejie daliniai. Jų tą žemę, liuoauojant nuo baudžiavos, apkarpė dvarininkai.
Tą skiriamąją žemę valstiečiai turės išsi
pirkti, valdžiai į tai įsikišant, tai yra, val
džia mokės dvarininkui už žemę, o vals
tiečiai už tai valdžiai turės mokėti po 6
procentus per 49 metus. Taip bnvo nus
tatyta tikrajai Rusijai.
fiitokiu bud u nustatytas pal i uogavimas
nuo baudžiavos buvo paskelbtas Aleksan
dro II manifestu 19 vasario 186L
Lietuvoje vykdyti šitas manifestas bu
vo pavestas patiems dvarininkams, kurie,
kaip žinia, norėjo paliuosuoti nuo baudžia
vos, tat ta žemės. U jų buvę išrinkti
vadinumiejie “taikos tarpininkai”, kurių
pareiga buvo tarpininkauti tarp dvarinin
ko ir valstiečio ir daryti vadinami perkamiejie raštai arba aktai, kuriais žemė
turėjo būti pavedama valstiečio nuosa
vybėn.

(Bus daugiau)
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IDR. A. K. RUTKAUSKAS?
I GYDYTOJA* te CKmtmaAB

I
I
)

DR. G. M. GLASER

S

4442 South Nemaru Avu.
X
TtWoo»» Lofayrcis 41M
S
Valandos: *-11 rytai*. 1-2 poV

KcrU Sžnd

SU.

Cbleapo,

I1L

SPDC1J AUSTAS
Motcpflkų. V j r tiku tr chronUkų

platų ir T-l vakarui* Nrtdldi* V
mala Ūktai po platų 2 Iki B v. Į

tiro
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto
M 0 po platų, nuo o Iki T rak.
Nsdėlloml* nuo 10 Iki 1 po pietų.

REMIA LABDARYBĘ.

Westville, III. — luipkr. 27
d. įvyko lAiluluriugos Sy-gos
■ Dr. BL T. STRKOL’IS Į
15 kuojios mėnesinis sueirinJo<tu»l« <:><!, ioja« Ir Cltlrorpaal
■
I'KOPLEJt tUTPO N Aki K
1
kimns. Žmonių utsilunkė ne■ 1414 AV. 47tto BL
TaL Boul. KO*
I penhuiginuHinSVA IANIKI8: nuo « iki < vakora.1
GYDYTOJAS IR CUIRVRGAS
BNedėlioml* nuo 10 Iki 12 ryto.l
Sknitė laišką iš Lalui. Sąj.
■ Kr*. 2*14 Wc*4 42rt Street
■
4*11 Bo. Ashland Aru
įNuo ryto Iki plotų.
"
'centro
kuriuo ku<>iMi kvim’iaTeL Yarta 0*4
J
Telefono* McKlnlcy ’*’■
OFISO VAU:
!nia Lalui. Sųj. seimnn gruo
S Utį 10 r. ryto. 1 Iki 2 ir T Ik!
■«■■■■■■■«■naas
» r.
džio 11 <1., Ch ivagoj. Pakvie
TeL Naktimis Ir nedėlloj po pietų
timų vienbalsiai priėmė. At
OnUaad 12*4
stovu į seimų išrinko A. Stanšauskų. Kuojia paskyrė našlai
Dr Y E. MAKARAS čiams aukų $15.00.
Uctorta Gydytojas Ir CUrurvaa
Paskui pranešta, knd buvo
Oftoaa IO*OO k. Mlchlsnn Are.
TaL 10—11 ryta: 1—4 po plotų.
kreiptasi j visas vietines drau
0:10—0:10 ral. rokam.
gijas dėl aukų labdarybei.
RmMcnctJa: 10M0 Pvrry Are.
Tai. Pullman 041 ir PuU. 041
»■■■■■■■
------------------------------------ te Aukavo šios: Šv. Rožančiaus
moterų dr-ja — $10.00; L. Vy
čių 85 kp. — $5.00; Liet. Dar
bininkų Sų-gos 75 kp. — $3.00.
Dar Sus. L. R. KaL Ainer.
vietinė kuopa žadėjo aukoti.
Atstovas įteiks aukos seimui.
Garbė draugijoms, kad jos ne
Telefonas Boulavard 0100
»
pamiršta našlaičių.
Gi ir ant vietos turime daug
našlaičių.
_ i
Pipiras.
Telefono* Tarta M7

DR. MAURICE KAHN

DR. A. A. ROTU,

[ DR. C. KASPUTIS Į

■■■■■■■■■■■■■■I

I V. W. RUTKAUSKAS
J
g

ADVOKATAS
Oflmn Dlfrrii itjji

PLttIKŲ DARBAS.

Pitubnrgh, Pa. — Nesenai

f viena šeimyna, Frenkai parda

IS9 South I* Balte 8trwt I
Kambarin »4
Telefono* Central 414*
4NKX>00<XOOOOO©04M>000#00

! VakteMte, 8U W. 8M Bu
g

DR. CHARLES SEGAL
ItetateM*
**ro e*W PO ■umcaoai
|4TM PO. ASUlrAKD AVEKVK |

į

i

■

SPECUALISTAS

■

Mtovų. Moterų te Vytei LiCV

J
g

■Vai.: ryt* nuo 10—11: nuo 2—Bf
Epo platų: nuo T—0:10 rakam-fl
■NadAlomla: 10 Iki 2.
.
!
* TiRNnr** Drrarf SM«2

T.l.ronu:

Tarti*

S

4(21

g

•»»»»•»•*••*•**»*»*»*•»*
:
ANTANAS A. OUS
(ouzeafbkl jr.)

ADVOKATAS
Veda bUaa visunse

>
>1

B.

I.

u bimj^
Mk-sto <W——
Deortoorn BL.
Itoom 1440
Telefonaa: Central 1774

Vakarais: M»t K. Ilalatcd fic. ]
Telefonas: Doulerard BBS.
■*4**4*C4«4»Ce« « < *«««
'

vė savo namus ir žadėjo va
žiuoti Lietuvon. Jie gyveno jk>
num. 2122 Forbes SL
Vienų naktį plėšikas įėjo
į stubų ir atstatęs revolverį
pareikalavo atiduoti pinigu**.
Petronė Frenkienė išsigando
ir padavė jam $500. Tada plė
šikas liepdamas tylėti išėjo.
Frenkienė yra išvežta ligoni
nėn.
Su pinigais reikia būti at
sargiem*. (Šėriau juos banke
laikyti.
Gasparas.
Pagerbkime kitų nuomonę
ir žodžio laisvę.

y.--....-.---....................... ■
TaL Kandolpb 1111

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Oflkaa wldu*ikatrj<i
ASSOCIATION BLbfl.

1* anom D*
,Room
Valandos: 1 ryto
Namų Tej įlydė

Sana suma
UOS
Md B po pietų
I*ark 1S4B

■■■■ ■*■>■■■...

Telefonas (Janai 5395

JOHN G. MEZLAISKIS
Generolia Kontroktorioa, staty
tojo* ir *enų namų taiaytojoo.

DR. A. L YIKKA
1900'8. Halcted Btr.,

2338 S. Oakley Avė., Chloa<o
Arti 23-čio Plane.

M. Oooal III*
Valandos: 10 ryto Iki 0 vakare

KURSAS MARKIĮĮ
(AUKSINĮI) ŠIANDIEN
rriKullaUa

peromlaal

1.000 Markiu S5.50
5,000 Markių $27.50
10,000 Markių $54.00
rrlc Tiri nurodytų nūn* daddklln 40c. ant pcTBtanUmo knatų.
Ant
cteUMml Ocama kaina*. Pinigai yra
priatalomi Uctaroa | trumpiau*
lai k* Partnodaaae lalraiumA* |
UI Idrtavoa. dlillaaktl* ypatlAkal
arba latfka J

RUSSIAN-AMERICAN
BUREAU
160 N. Wells Street,

GyvuoLmaa: — 2214 N. 42rt Ktf.

Tai. Proopoot 0004.

OHIOAGO, ILL.
Valandų* IMaro: Kasdiena Iki 2-ta
vaL vakaro. Nodėllomla ik
t-m*l vai. po plrt.

TaL Caaal 1*7, Vok. Caa*: 1110

DR. P. L ZALATORIS
Uetuvli Gydytojai tt
GUrargai

^UHOPtAU įMERICAII RUREAU

IMI teoMfe teatedrt Street
Vklandoa: 10 Iki 11 lyta; 1 Iki4
po platų: I iki I vakaro

IABIDNAS Ir

I i •• r in ll»|;■

MICKIfVICZ,

«|i|l|l linus

V»0.

pllll|*l|.

PRAKALBOS. — SUORGA- ’riu*. Jie nori turimi, kml miš.
NIZAVO KUOPĄ.
Iničini. ir juivargėlini žulų imi
jsų tautai, kad jio jau uorei,

Kingston, Pa. — Pan. nv. kalingi.
juir. svetainėje p t ko prakal
Keikia tokius draugija.- ap
bos (kada! —
Vietinis gailėti ir laukti iki jtm-f .kai
klvlmnas kun. Inčiiira kalbėti ėiimii \iršy- .-\< ik< -n< - d.a
perstatė svetį kun. P- Knsčiu -iie. tvirtesniu tikėjimu žmu
kų. Jis puikiai pakalbėjo a- jin-, giliai atjaučią vargšų |la;_
pie musų tėvynę Lietuvn.
hiiėiii npvorktiną pnd.'-jiiuu
Koletu desetku narių įrašė Mes nekantriai t«» laukiamo.
Lietuvė motina iš Milvvaukec Rašo:
į Šv. Kazimitų-u Dr-jų. Suor
Pavargėlis.
"Per daugelį savaičių mano kūdikis verkė be
ganizavo tos draugijos kuopų.
veik be perstojo dienomis ir naktimis. Aš tikrai
nujaučiau, kad tam kaltas jo maistas, ir visur
Vnldybon įėjo: kun. J. Tneiurn SVIESKITE SAVUOSIUS.
ieškojau pagalbos, bet be pasekmių. Pagalinus ma
— pinu., J. Agurkis — pirm,
Kai-kurie Amerikos lietuuo gydytojas patarė
jmg., Knz. Kučinskas — rūšį,
viai, siųMlnini savo giiuiiiuiir iŽd.
čiuins Lietuvon netikusius raš
Norėdami įsirašyti į šv. Ka
tus, įžeidžia jų tik\l>o.s ir du
zimieru Dr-jų kreipkitės šiuo
ros iiiusinus.
antrašu: 278 Pringlo SL. King
Ne viskas auksas, kas žiliu.
ston, Pa., arba prie kleliono.
( CONDENSED MILK}
Yra gerų ir blogų knygų, lai
Butų malonu, kad jis dar
ir beveik ant sykio mano kūdikis paliovė verkęs,
kraščių. Iš geras knygos, ge
kartų čia apsilankytų.
miegojo
gerai, ir dabar yra sveikiausias kūdikis
ro laikraščiu galima daug ge
Kazimieras.
visoje musų kaimynystėje".
ro ir naudingo pasimokinti ir
The Bordcn Company
iš tu turėti nemažai naudos. Iš
Bordcn Building
New York
PRAKALBOS.
blogus knygoj
laikraščio
l-Lln»L -I Lu»**u» I»AIIA4C — Ir pri-Jų-k
Radne, Wis. — I*apkr. 27 žmogus apturi kiniui ir sielai
&1 AMhEN mirrzud HA K Al mn*ų knjn,
<1. įvyko prakallios. Kallnjo didelį nuostolį. Blogus knygius
Kl IHKlt
I.IAOIA C.. kurt r*ol*4Uns kaip
nllalkjli kūdiki *«riku. Talpsi **u<4 malskaitydamas
N. Radis, Liet. Maisto Ben ar laikraščius
lliumo luriruk«dja* Jum, knlbujo. 11104
drovės pirmininkas. Kali h-jo žmogus pratilsiu silpnėti tikė
labai gražiai apie Lietuvos e- jime ir doroje. Ir jei nesiliauja
konominę ]>adėtj. Jo kalba j Ki jų skaitęs, jialengva nustoju
liko ir bolševikėlems kurių tikėjimo, u bu tikėjimo žmo
keletas buvo atsilankę. Liet. gus taiiųNi ištvirkimo vergu.
Maisto Bendrovės šėrų perda Ne vienas būdamas Lietuvoje
Juk nebūtumėte |iakniij»us U-i ■ žmoniją prie |>ažinimo tikros
vė už 300 <lol. Kati ne liedur- buvo tikintis ir doras, Im4 atė
įcitikrininių, gerbkite ŠA'vntus 1 tiesom, grožio ir gero. Todėl
bė, l»ealiejo, butų už įlaugiaus jęs Amerikon ir ]»akliuvęs
šiiuptnrnių taq>un, licskuity- tikylMis «loros ir jniiMiiuN tuivų-> žmogus, norėdamas navo To
parduota.
J. S. K.
jų Lietuvoje. Ir vieton juos vynę matyti dorų, tikinčių ir
tlamns jų šlamštus liko jMinuJ erzinti, siųskite jiems gerus žengiančia prie tobulesnės at
šus ,-avu pataikūnams. Ne vie
LABDARIŲ SEIMAS.
[laikraščius, kuriuos jie mėgs- eities, privalo jos piliečius ge
nas ateivis apjnkintas blogais
Gruodžio lt, d. jau čiu|mt, raštais, drįstu juos siųsti ir sa I ta skaityti. Kaip mitui: “Drau rais rūšinis šviesti, o neklaitik kelios dieuos lieliko. TodeL vo giiiiinaičiimis Lietiivmi. To 'gą", “Darbininką" ir kitus. dinti ir žeminti jų gerurt pas iri
laikus jau subrust, labiau iš kius raštus gniiiniiičiiu gavę Tumui, Jus juidarysite jiems žinais visokiais šlamštais, ku
imiloiiumų ir prisidėkite prie rią tikslas yra šmeižti ir griausijudinti.
nesidžiaugia. Imt nuliūsta ir
Kaip girdėti, beveik visi ruo apgailestauja, kad ją miiiu- a|išvie(iin<> savąją Lietuvoje. t i kas gero ir naudingo, kitų
šiasi: draugijos, kliulmi ir jhi- l»ei giminaitis liko šliuptarniu
Reikia kibinus gerbti visos I nuveikta. Siųsdami Lietuvon
blogus raštus, jų nepatrauksi
vieniai asmenys.
ir lanlieviu. Tą laikraščių ne tautos-Liet u vos įsitikinimus,
o tiktai tajisite savųjų prie
te,
Draugijos, kuriuose dalyviui skaito ir juos sunaikina.
negu :it-!.irii išdavikų. Bloga
šais.
Todėl Lietuvon siųskite
ju musų žmonės — katalikai,
Todėl, gerb. išeiviai, kokios s|Kufia stumia tautas pra
tautiškui-katalikiškų
su mielu noru priima Įgilsi.
gaištin. iii sjuiu Lt dora ir |mi- tiktai
S]NUl<lų.
Sųj. imk vietinius į seimų, ir
remta Kristau- idėjomis, veda
Eagarietis.
išrinkdanios atstovus, <lur pa
MOTERIMS ir VYRAMS •• —i—^—1*^ ■ - _
z
—
K.-- ----- -.X
skiria kiek pinigų įteikimui
LAIMINGA, LINKSMA, NETeL Off. Huraboldt 442*
seimo dienoje.
lira.
Ifurnl-oldt 2241
SUSIRUPINŪSI MOTERIS.
Tokioms draugijoms reikia
A" ra viauomet
*velk*. Kuvarru*
išreikšti ilidžių pagarbą, sei
ncdacalinll tnukria ncaijuokl*. To
kioms ryvraiuiu yra nokta, ir kuo
ARKITEKTAS
mo dienoje jos visos tajis už
met Jua metalą yra Jauno*. Ir turO1263
N.
Paulina
St.
tų
buU malonia*
Ir kiram* upe.
rašytos į knygas neiŠdildantol kcati'jiuuu daro Jų* p**eau*oiKamp. Mlluaukcc Azol
inla ir i>anuru*ion>U.
Matos U*o*
C-UIraC*.
eioinis raidėmis.
kurias Eraudtlu. moterį* palieka lgr-- ------------------------------------------ --- ---------------------4* Įlies nnl
Ji, reido
Ir flicuro*. Ir
Bet atsirado ir tokiu drau
i.n Ltiino* »um dulim *, inulorle* ur
giją, kurios atmetė Įgilsi. Kąj.
motino* yra priederme jausti* Ir U
rudy U kuocarlausl*. Nuo *eai*l mo
užkvietimus, ir imt viešai sa
JKIGL* nurita' *cro plumbcrlo.
lto* patyrė, kad carsusl* L-uvlbur
Comi-ound >r* cen* pašėlto* įvairio
vo nuomones pareiškė.Viena iš t*l
se Ilsu*o. nes atiso ir persali Jų ly
THOMAS HIGGINS
tokių dr. štai kų pomakė: “Mes
ties Mlpnumu* — nereikia pavoJIBMr* alllckatn darb* crrol Ir
cų operacijų.
nedalyvausiin tokiame seime, plKlal.
Jei ju* kcoėisie nūn mėnesinių n*
222* W. 2IU1 M-.
<-lil<*£t>.
3249 So. Halstcd Str.
savo
laiku, nuo
ncreculorltkum*.
kurs prasidtula su šv. Mišiu■ 'hune Canul 410.
silpnuiuij. lipinių, periodinių kenldI»---Tol.
Boulcvnrd
7366
jliuų.
n'-tvai
kaus
apetito,
IBblyBkUmis”.
mo.
lakatų
skaudėjimo,
šiurpulių,
Ar
tino
šviesos
geram
kojų ir rankų lultutno.
IBpaUmų.
Mat tos draugijos bijoda ’10>>90«>**»0«Xy90eOQO*<009000ai
karo, tas imu. a|iki*1 lirnų, Mrdle* droptovijf
Veikime
elektra
j
nu

'
VA1AŪNTINE
nil4>*M.\KlNG
mos šv. Mišių, atmetė, atstū
UJlmų. mreilktiuio. cbronlBko sal
CUI.LLXIIO<
linis ir taisome. Turimo Imn- ios skaudėjimo, nemielo, neramu
W. »l*m>on. 1*20 N. W« U«mė, nenori girdėti apie našiai- 2107•2(>2
mo. abelno kentėjimo, spazmų. MrM. U*l*l<sl Mn-rt*
pu ir kitus elektros dalykus. dles
mūkimo, slinkimų. *k*u4ėjlnlų
; 127 MoL»kl<« Suv. Val-UJw. '

SVEIKI IR LINKSMI KŪDIKIAI YRA
UŽSIGANEDINIMAS MOTINOMS

. ySvrtte/nA ,

EAGLE BRAND

M. E. ZALDOKAS

HALŠTED ELECTRIC
SHOP

NEPERSTOJANTIS
KOSULYS.
Kosulį yallma muAbIuIfU! Jis kūdi
ki Kuli vlalAknl ■unalkintl J.-iku twprudral vartoti Kaistu*. <Jlea*.-u |**lotunln* *1 k-o-ull tuojau* arba vla*l JI auotabdt*.
C.l< •cu praruuk*. Balti Ir »u*bdc>
krup* | 11 nuautų. 450 |>u visu*
r«l«tinlnkui.

Dr. Drake’s

Glessco
For Coughs, Cotfsznd Croup
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p.unMAi* wnmmnu> .<»*tiadln/«i
prie
namų
proiur’-jirrn
Yra I TrtkEliai: rlcnaK t metu, klta* B
Netoli nuo <"hlcu.
jųr,*. Norint plataMilų kinių, alukaullctta Muo Kdmo!
Juo*. MHkrO-isv
4*22 — 451 SI, rm- Nnnntto A»r„
Ea*t (liuifu. Inai.
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Moko Siuvimo,
1‘att.rni) klr'plmo.
nerimta* bizniui Ir na-1
.mani*
Virio*
duodama
d>kal
ilHi'lomal.
Mok*laa
lonmaia wl‘uiuk/jimal*.
Kl<-*oa dkoomli
Ir
[vakarai*.
Reikalaukit
knyt'Kz
TeL bcclcy 1042
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3 Iki 4
plrlfj nuo 3 iki * Vakarai*
l**UUn« 4121 llod.luti Avė.. «'l>ic.a*o.
UI

ItlYKAl.lAUl VYILAI MOKINTIS
ll.Altrii ASK1TYNTKN AMATO.
Alunta* kuria ncpaliriuimna *tr<-ikų. CTrra* uidarbl* p«r vlau* toeliu.
l»*rl>ol liauki* I daili B** Ir rn kariate
klia.o*. ItalyKIt* nr atrikoikit*.
MOLt-lIt IIAIUIEII <<>1.I.I-U;E
IO2 H. AV'41* Ntr.
<-'bk'*c« I

Alt NK'UJNUAs KAK TAI' 1*1X1
K'i T X* O-. h Jų HknlekiuuUT l'arelik
■liuiii* i-, |>.diir,ti. Ma * tuil-pzt per
kam* ,urfr» ni« nt<
.Aitrih Am'-rkvu I u mile* ima A
|'ro<r« llvr Co.

Iloom 419 —

117 N. llr*rboni Str. |

nucarksullo Ir Lsrp pe.'ių, **>ų pil
ve. tmucėejlmi,. nevirtkinlmo. nuo
sunaus ėjo šlapumo su kartčių ar
tu diecliiiu. auMeralnlmų Maplnltnoal
argantį. alnjtui'la, nietėjlmo.
desporarljo*.
Isterijos.
lenkorreo*. norvilko traukinio, siultlrimų. pilvinių
Fiz>,. viduriu
lipnumų. paaUrtmų.
Skaudėjimų klubuose, netekime *XrnlnUe*.
trukumo enerrtjoa.
kojų
*ksusmų. nupuolimo
>s£i*u*. n*rviUio auaiminlma, mrlancbolloa v4uiymi,
nekėlotas esant,
duriamų,
skaudtli. Ir nervsulerlMtų mėnesinių
Ir ubelni; nedailų, |slr>k tų Valatų.
11 Jo*ų lyėlal dovanų Ir Jua lalmlaritn t* dienų, kurioj* paststzėnll* 4|
apEarstnirnų.
Tėlu'.-o
kniiU.uosn
porlodiionn
moteries
kyvmimo. L
yra.
trirttemuo» it n.rrmstė* | moteryatų. tal
ko neAtuino Ir "ry vealino
fn*l*Fm«“ laKVIbur Comn. ninterlBUacė*
neerranusirifl yra liran*enytoėl’ltnin I-szrlbur gydymas kainuo
ja drkimts dolerių
keturiandtelmt*
tintų, pusė — Kšj* dolsriu* lf *4f>—
tynlasdeMmts
penki centnL I*2Tilior parduodama* tik 1 ainort 1Apuralortjoje. Forte* netoli Moaltrtau i
PHlabuKti. T“*- Lozvibur bud *44sluKtas tuojau* kaip tik t>n* nut»*
Mrnry Ordcr. irti »r banko draflaa
CApgr-JT

4

Antradieni*. Ųropdžip 6, 1921

DRAUGAS
jiasiliko neišpildytos.
I Narės 21 kupos permntydo| mn> savo piniiininkėš p-lės M.
A ■ Bri*nzait«'*s darbštumą ir suAREšTUOTAS DARBININ NUŽUDYTAS POLICMONAS (inisdamo- kaip didelę dalį
KŲ VADAS; KITAS
darlio ji atlieka motėm tnrpe,
Ibdii-rt Euiiiiet
Meluorial sumanė nupirkti gėlių bukie
PASIDAVĖ.
Judi, 2179 < >gd<-u avė., šio sek- tą ir jai įteikiant (airodyti už
&*šta<li«*ni<» vaknt** Miliutu*. uiadieiiin vakari* buvo -uren- uojautą. Gėlės buvo nupirktos,
153
l»ntiil<<l|>h trnl.. nu iri i šokini Ih* |iolii*ijo< leidimo, liet pasiliko neatiduotos. Gerb.
žndvta du žinomi: balium* *n- šokini buvo trcėinjaiue augs- kun. Antanas
C. Mnrtinkus,
vininkas
Adolpli
ir Iv.
energingasis musų veikėjas,
Gust !tolini patai-uniitojn-.
kuris
taip tankiai savo užsi
I- Mnti|ii<d1v (Milicijos niio|ia*-iųstas
(Mdivmuiias miršta, taip-gi neturėjo progos
T:u įvvko pinu ii;<Mi vnkatc, jvadus
kimimt k'-litas darliiiiiiiku u I lai rumbui - u -1 j 11 ►« l_x t i šokius. savo mintis išreikšti. Gerb. svo
nijų vadu tenai Irlmvo ir *_*ir
KlIOIIirt (Miliclliomis
nuėjo, ėias kun. Noriiertas J. Pakal
tavo.
ta.- salimui*
patrijotiškutenai (ni«* salės durių ii- -ti-i- nis kuris savo
tai užeiga visokiu ••luisiiu'ss” ginėijo >u trimis varais, Šii imi visaknme musų apielinkė
agentu.
te* tad (Milicmonų nutvėrė, iš tai ji nugštai pastatė ir sąjunPolicija nn-'tavu Tlnuunsi»
nešė (irivani'vlėn ir iš tenai jį gietės ji kvietė tikslu išgirsti
J. \Vnlsli. “Sln*.*t Melai \\ ««rmetė žemyn iš 50 pėdų augš- jo iškalbos dėlei minėtų aplin
kers” unijos “business” age
kybių negalėjo kalbėti.
t utims.

[ CHICAGOJEL

rt

i
I

’

ntą.

jį

To

|iažin>>.

salimui lišrlviiileri.s

Sako.

\Valsli

j ra

tns |<tt. kurs nužudė <lu žino.

Žmogžudžiai

|wil»čgo.

Policija

įlarlmojasi ni-ti liudininkus ir
K’l(sičius kaltininkus.
Tos žnuuržiidyslė.s įimtu sa

I

linių* Im- kilų dar buvo ir
“(’liicngu Itiiil.ling T ra<l«*
Couitiil*’ preideiitas Tliotnns
Kenrtmy. šitas patsai (insidnvė (Milicijai aut rytojau* paža
dėdamas išpasakoti, kaip ten
tame salimu* laivę.
Valstijinis prokuroras Cmnurodo, kiek tai šiandie
Chiragojc jmpilikmin žmngžudyscių, ariu salitinnins, kuriuo
liuesai ]iardnviiu*jniiii svai
galai. Seniau to nebuvo, kuo
met
negyvavo
proltibicijn.
Namie gamintas alkoholis ar
ba “moonsliine” žmones (in
dam puskvailiais, kilioms vi
sai atima protų.
Reformatorių sąjungos ap
galvoja kanųiaii'jn prieš na
mie diritamus svaigalus.

KEARNEY PASAKOJI
MAS.
“Building Trndc Council“
’ prezidentas Keaniey, kuris bu
vo saliune, - 155 West Randolpli gnt_ kuomet įvyko dvi
lypė žmogžudystė.
tvirtina,
ka<l
••business”
agentas
Wul>li nekaltas. Saku, jis negalėjo nušauti Miliūno savi
ninko (»eor ir jo liartend'*' rio, nes su jais gražiuoju su
gyveno.
Kearney sako, kad tų dvi
lypę žmogžudystę atlikęs kaž
koks svetimas, kurs, kiek jis
žinąs. buvo atvažiavęs iš New
Yorko.
Teėjau yra trys stiprus litidiuinkui, kutiv VValsh’c (tuzi
no žmogžudį.

Tyla.

I'olicinoiia- žuvo ant vietos.

1ED. PROJEKTŲ KAM. SUS.
A. L. R. K.
Federacijos
Projektų komisijos labai svar
bus susirinkimas įvyks šį va
karų gruodžio C d.. Aušros
Vartų par. mokyklos kamba
ryj. Visi komisijos nariai at
silankykite.
Valdyba.

18 T0WN 0F LAKE.

Moterų vakaras.
lapkričio 20 <1. Moterį) Są
jungos 21 kuopn įrengė šei
myninę vakarienę Dovis Square Parko svetainėje.
Devintą v. v. vakaro vedėja
p lė M. Bronzaitv |ia kvietė
prie vakarienės. Pradedant
vakarieniauti
prasidėjo ir
(irograiun. kuri savo margumu
buvo Įiannši geniui.

Programa.
Sekanti asmens ėmė dalyvumų: gerb. knn. Juozas J.
Pužauskas, kuopos dvasios va
lias (uisakė puikią prakalbą,
nurodydamas
organizacijos
svarbą. ip-|ė Kušlviknitė, p-lei
M i laše v iėa i t vi pianu pritariant
padainavo solo. Jos dainavi
mas publikai fiatiko, neg buvo
priversta ir dauginu dainuoti.
P-lė .1. Skindvriutė paskambi
no solo ant piano. Ji turi ga
bumų muzikoje.
P-ni A. E. Nausėdienė,
“Moterų Dirvos*’ redaktorė,
pasakė gražią prakalbą, kreip
dama domės j moterį) reikalus.
P-lė Z. Jurguitė jNisakė eiles
“Joanos D’ Are Mirtis’*. Jos
jausmingas deklamavimas j
visus danė malonų įspūdį. Klelionns gerb. kun. A. Skripku*
jmsakė įdomių
prakalliėlę,
kurioje iki soties visus prijuo
kino. P-lė K. Norvilaitė ir
p-lė Z. Jurguitė atliko mono
logą “Lietuvos Sapnas.“ lutl«ai gerai išėjo.

(Tasai Miliūnas
visgi yra
garsus. Atsiminkime, knd te
nai tos žmogžudystės metu
gėravo ir linksminosi ne vien
darbininkų unijų viršininkai
didpilviai, liet dar ir: augstesniojo teismo teigėjas Brentnt no. buvęs Cook apskrities tei
sėjas Ou'ens. apskrities agenItas Kliemnnn, valstijinio prokurorn asistentas Mielinis ir
Tumui programa užsibaigė.
kiti.
Reikia pasakyti, jog šis vaka
Pastarasis tuojnns atsista ras atnešė netiktai inedeginę
tydino iš užimamos
vietos, naudą. liet ir moralę. Garbė
kad nedaryti keitimui} valsti ^iems, kurio savo užduotis
jos prokuratorijai. kuomet Ly
(■rogratnoje taip riipcstingni
ja papuls teisman ir jnm pri išpildė, tai(Misgi garl»ė sųjunsieis liudyti.
gietėms, knd taip turiningą
Koronerio teismas, matyt,
vakarą surangė.
čia visus išvardintus šnuks į
Dar neviskas.
liudininkus.
Bet tai neviskas. Kadangi
Dniley legislnfivės komisi
dėl
kuikurių priežasčių progra
jos rakorduose susekta, kad
Georg tai komisijai kitnomet imi prasidėjo truputį pervėlni,
liudijęs, jog jis kelis kartus kadangi parko svetainėje ne
mainęs didelius čekius Wal- valia būti ilginu kaip iki 11
vai. tad žymi js programos daį ah’ui ir Kearney.

(Bus danginu).
t

IŠ DIEVO AFVEIZDOS PAR.

Savybės vakarėlis.
Mipkr. 23 «1. Dievo Apvaiz
dos (>ar. svet. dvi moterų idė
jinės draugijos. Amžinojo ir
(Šyvojo Rožančiaus surengė
savylaSi vakarai}, kuriuo pel
nas (Niskirtas bažnyčios pa
puošimui.
Iš pradžių susirinkęs jauni
mas linksminos, muzikai gro
jant. Apie dešimtą vai. vakaro
veilėjns gerti, kun. Ig. Albavičins pakvietė visus prie vaka
rienės. Tuo pačiu laiku, bevaknrieniaujant, trumpą prog.
išpildė mus žymiausi daininin
kai: dvi doineli padainavo J.
Balsia; pinnu akom. D. ftulrknitė. Paskiau O. Sautulaitė
padainavo solo tris daineles,
pinnu nkom. J. Balsis.
Ant galo dar jaunimas link
smai pažaidė ir išsiskirstė vi
si patenkinti.

370 Seventh Avė., New York
City.

DAR NE VĖLU

Paskubinkime L. L. Pasko
los darlio užbaigimą išpildydnmi savo kvotas.

J. A. Mickeliunas,

KALĖDŲ DOVANAS

L L. P. Clii. Ap. Apskr. pirm.

Pasiųsti Lietuvon savo tėveliams ir giminėms. Neužmirškite sa
vo mylimųjų tėvynėje! Tegul Kalėdų fiventės būna jiems linksmos!
Kol kursas pigus siųskite* jiems dovanas pinigais, per:—

CICERO, ILL. — L. Vyčių 14
kuo)>M laimi svarbus prieAmctinis

Misirinkimaa

įvyks

1 rrčiadieny j.

gruodžio 7 d., 7:3b v. v. Yra įvai
rių

LITHUANIAN SALES CORPORATION

siurbiu reikalu. Visi nariai

Itei norės alrilankykitc.
Valdyba.

3313 So. Halsted St, Tel. Yards 6062, Chicago
Ijiivnkortes juirduodnmo j Lioinvn ir iš Lietuvos ant visų linijų. Laivakor
tės iš New York į Piliava $1(MJ.5O, iki Rotterdam $100.00.

CHICAGIECIAI, ATSHMKI
TE LAIŠKUS.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE parduoda savo šėrus po $7.00. Kas
ankščiau.* prisidės prie mus daugiau pelnis.

Chicagos pašte
(ridumiesty)
prie Adams ir Dcarbom gatvių
randasi atėję H Lietuvos laiškai
žemiau įvardytiemu akmenims, ku
rių dėlei
adresatų
persikėlimo
kiton vieton <rba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti.
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės
įėjus po dešinėj pusėj), prie
pirmo langelio, ant kurio viršaus
parašyta ADVERTISED.
Prašydami laiško paduokite laiš
ke numerį, nes su juo greičiau
laišką Kuras negu su pavarde.

Vužiuojuntiems Lietuvon mos parūpi nnino pasportos ir kitus reikalingus do
kumentus gerai ir greitai.

Taip-gi pranešatMc kad pinigų siuntimo ir kituose reikaluose kam arčiau ir
patogiau malonėkite kreiptis j sekančius musų skyrius: —

T0WN Of LAKE: Chicago
M. J. Damijonaitis,
4559 So. Hermitage Avenue
TeL Boulevard 7078

903— Aprevičius John

904— Antanawiee L.

912—Bicliuniene Eava

Jau Galima Gauti 1922 metų
“DRAUGO” SIENINĮ KALENDORIŲ. ■

915—Bladzis J. B.
92G— Damcncelc Gnspnr
928— Dulinskas Jov
929— Eliaa Antonin
936—Giuzanckiem* Palionn

94G—Juraitia Adam
950— Kavalruskitc Antonina
951— Kavalcuikas Jurgis
953—Klumlcyc Stasja
959—Kuodis Stanley
963—Lideikis Klemcnei
968—Marozaa X-

Kaina 25c.
I

'

1

diametrais “Draugo“ kalendorius skiriasi nuo kitų metų tuo, kad kiekvieno mene1 ; s>o lapą puoša paveikslėliai iš Lietuvos.
1
Daugiausia paveikslų iš lietuvių kareivių gyvenimo.
Skaitytojoms ir naujai užsirašantiems “Draugų“, mažinusią trims mėnesiams, kalen'
dorink duodamas dovanų.
.
1 '
Adresuokite

*

;

<
•
1

“DRAUGAS“ PUBLISHINO CO.

Į

2334 South Oakley Avenue

Chicago, Illinois, i

970— Melas John C.
971— Miknius Jonas

974—Nsusicdnitci Antoninai

1022—Turiga Marije

977—^emehausku Stiaponas

1023—Urtis Pctrr

979— Nicvcdomiiki Jonas

980— Palukaiti Uršule
981— Postirnokas Villiam

1025—Viapstaa Ant.
* 1026—Waitukai1ya Jutai

1034— Z i Įgūžiu Jahn

Ijųikricio 20 d. Nekalto Pr.
984— Pet romiai r Simonos
1035—Zjlwit« J.
ftv. M. Panos jmrap. svetainė
985— Poeerieh Adolf
je įvyko Italai. Są-gos vietinės
988—Porilaitis Kazimieras
Lietuviški kratomi paveikslai
kuopos vakarienė pagerbimui
990— Petru nelijo Franeke
Genovaitės gyvenimas.
viešų nukų rinkėjų vidurmies991—Raeienie Ana
Nauji kratomi paveikslai iš
tije labui našlaičių namų. Nie
994—Riiusaj Antanu
Lietuvos, Rygos ir Sovietų
kas negalėjo tikėti, kad taip
996—Rimas Antonas
Rusijos. Gudrus kvailys, 2-jų
puiki ir skani vakarienė bus
1002— Senavaitis K.
aktų komedija, Lietuvių paro
surengta. Už tai te būna gar1003— Serpeciu Kazimerui
da National darže.
bė ir ariu šeimininkėms.
1006—Sikskius Andriano
Bus rodomi sekančiose ko
Prie vakarienės susirinko
1009—Sokubauskis Jurgis
lonijose:
gražus būrelis labdarių "ir sve
1013—Stankaiiis Vincentas
Gruodžio 5—6, Vii>ų Šventų
čių. Po vakarienei p. Petraitis
1017—Tarauti* A. 2
par. sveL, Roseland, III.
perstatė visą eilę įvairių kal1918—Tarvidu Antouui
Gruodžio 7—8, West Side.
iM'tojų, kaip tai vietinį kun.
1019—Tomai Joaef
Aušros Vartų parap. svet
klelioną A. Brišką, moksleivį
J. Pošką, kuopos pirmininką 5
»•»»»»*
t
p. Kriaučiūną ir kitus. Pro
gramas tapo užbaigtas su dai
nomis ir deklemacijomia. Pas
“Darbininkas,“ ksinuojss metams $4-00. o po Naujų Metų j j
kui prasidėjo žaidimai, ku J kainuosimi $4.50, dsbsr per gruodžio mėnesį nuleidžiama iki <
1*3.00 nu-tani m užsienin ir Bostone ir srtimoMC apylinkėse *4 00.
i
riuose visi linksmai dalyvavo.
Tepasinaudoja ta proga visi Amerikos lietuviai, tcneliekn ' [

! ŠE, TAU DOLARINĖ-TAI KAIĖDOMS DOVANA. H

Apošė.

Representative of Lithu&nia,

KEN08HA, WIS.
J. Trakielis
464 No. Sheridan Road

907—Baltuvnenc Steiji

Labdarių vakarienė.

L. L Paskolos vajui įeisiuliavus nemažai bonų tapo par
duota. Bet yra žinių, kad kaikurios stotys dar nepasiuntė
pinigus L Misijai hž parduo
tus lionus ir lauke iki užbaigs
savo kvotų. Taigi . vaduodamies Paskolos Apskr. nutari
mu prašau visų Pask. stočių
iždininkų pinigus tuojaus pa
siųsti L. Misijai. Jos antrašas:

R08ELAND, ILL. ,
J'
J
10808 So. Michigsn Avenue H
PuPman 974 i

910—Bnltromcgvi* Jascrinraa

Ifi BRIGHTON PARKO.

L. L. P. CHI. IR APIEL. APSKR. STOČIŲ DOMEI.

Waukegan, HL

WAUKEGAN, ILL
A. J. Sutkus
1317 80. Victory Street
TeL Waukegnn 1306 R.

901—Aluzaitca Anlony

Tm.

PRANEŠIMAI.

A. S. Precinauskas
760 8. Sheridan Rd.

*
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nei vieno lietuvių namo be “Darbininko.“
“Darbininko“ skaitytojai la progn gali pasinaudoti atnaujindami prenumerata šiame gnidžio mėnesyje, šių 1921 melą.
“Darbininkas,“ atsižvelgdamas j nedarbą ir algų aumnžėjimą, teikia progą užaiiakyti gerą, darbininkišku laikraštį, tris
sykiui savaitėje einantį už tokių pigią kainą, kokios ikišiol jo.
kis laikraštis negalėjo pastatyti.
Darbininkas tą nupiginimų
išgali padaryti dėlto, kad turi modemišką spaustuvę su geriau.
sioinis mašinomis. Ir dar dėlto, kad žino, jog šia proga lukštai:čiai lietuvių pasinaudos. “Darbininkas“ vienu mėnesiu griti
didžiulę aunu) pinigų. O juk žinoto, kad kiekvienas bisnieriua
savo tavorą keliais nuošimčiais pigiau parduos tani, katras iš
jo vienu kartu daug pirtis ir tuoj pinigus užmokės. Todėl čia
“Darbininkas“ Amerikos lietuviams paveda pasinaudoti aiškia
biznio taisykles.
Savo giminėms užsakyk dabar “Darbininką“ Kalėdoms. Užsakyk giminėms Lietuvoj, metams *4.00.
“Darbininkas“ tris sykius savaitėj išeinąs yra geriausiaa, patogiausias ir pigiausias laikraštis.
Pinigus už prenumeratą siųsk money orderio, čekiu arba apdraustame laiške šiuo adresu:

;[
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“DARBININKAS
”
!
BOSTON 27, MA8S. J

J 366 W. BR0ADWAY,
4

Gruodžio 10 —Nekulto
Prnsid. par. svet, Brigliton
Pork.
“Raistas“, Želigovskio var
gai ir “baltosios vištos“
sprando miaukimas Vilniuje.
Uotu vos kariuomenė. Bus ro
doma Gruodžio 12 A v. Antano
'parap. Cicero, BĮ.
. Pradžai 7 vai. vok.
Rodys Lietuvių Teatro Ben
drovės vedėjai.

C. G. Lukšis.
J. B. Kudirka.

63 METAI PRITYRIMO VAL
KŲ AUGINIME.
Suvirti 28,000 motinų yra rašę į
Borden Company apie rezultatus
gautas kuomet aavo vaikofiains
duodavo Bordens Eagle Brand
Condenacd Pieno. Jeigu tavo ma
žokai netinka pienas kuri dabar
duodi pamėgink Eagle Brand o pa
matysi kokia bus atmaina.
Ant 3-čio puslapio žios dienos
laikraščio rasi jų pagurintas. Iš
kirpk ta kuponą ir paaiųak Į Borden Company, o gausi dykai kaingute apie maitinta* kūdikio aų
Eagle Brand.
(Apgr.)
_____ ===

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA ;

I _________ U
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Bari grilnaš | UKTCVą PEB VIUATą
(KavausaSio Priaglsaka)
▲MBA l’KB LKBAV4. BAMBCJItlS ■I1KUMUB
atuorni
mnms pranašu. ka4 mos pMSdartsvom Idsat
musų pssUisrial. O. TPATUtOAI UETUVIAI. salMą kalUutl VZXOLAI 1 PIUAVĄUstuvtal. ▼stiuojeun I PttUra. įplaukia Lanku guostą (KssMor» ir privalo tune Ūkiui UeturUka paaport*: Jokių visų a ■atkiš
S'i'insMmas so C'llnra. tai yra nauja laka musų ragullartSko su
riM»*n.» su Hamburgu. Danrigu ir UspojuaL 9 dol Lietuvio, tai
rrutupa. ir parankus ksUas namo daatgautL
ommi dvism ■Voku pate latvat tapMsansi
IJTI'AMIA aroodMo 1S
EVTOM1A Saurio U .
H. B. LATVI A Mausto 4
«*UTVAWIA** Vasario 1
l*nsaMcnaw Urnos patamavtakaa tarp UBAU-DAKZIO-MaUtea. Oon.
VM latvat tori puikua kaaaliartas norias karnos kriatvtanri,
Kroipkltto prie musų agentu Jūsų mišria arta paa
K. W. HEUrr. Gm. VTialrvu Basa. Aąt- ISO M. Inaativ et. CSilcagO

Į

