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GOMPERSAS KRITIKUOJA 
PREZIDENTO SUMANYMĄ 

WASHINGTON, gr. 9. — įmetu, kuomet "( įuar ter Ses-
Prezidentas Hardingas aną s ions" teismas nustatydavo 
dieną pranešime kongresui darbininkams algas ir bauzda-
tarp kitko rekomendavo įkur- vo žmones priverstinuoju tar
ti teismus ir jiems pavesti navimu arba vergavimu, 
spręsti visokius pakilusius ",Tad gana aišku, kad pre 
darbo su kapitalu nesutikimus. 
Anot prezidento, tie teismai 
turėtų panaikinti streikus, lo
kautus ir kitokius kenksmin
gus visuomei įvykius. 

Už tai prezidentas susilau
kė aštrios kritikos iš darbo 
pusės. 

Pirmutinis atsiliepė Ameri
kos Darbo Federacijos prezi
dentas Samuel Gompers. Štai 
ką jis pareiškė: 

"Išmėginimai Australijoj, 
Naujoj Zelandijoj ir Kansas 

zidentas turi mintyje įkurti 
teismą ar teismus tokius, ku
rie darbininkams turėtų nu
statyti darbo sąlygas ir užmo-
kesnį. Taipat aišku, kad tų 
teismų priedermė butų panai
kinti streikus ir lokautus. 

"Australijoj ir Naujoj Ze
landijoj toki teismai buvo įs
teigti pirm dvidešimts metų. 
Šiandie jie jau beveik išnyko. 
Nes neturėjo pavykime Bet 
geriausią pamoką turime kad-
ir iš tokio teismo, gyvuojančio 

AIRIJOS SU ANGLIJA 
TAIKOS SĄLYGOS 

valstijoj aiškiai įrodė, kad toki Kansas valstijoje, 
teismai negali turėti pavyki- "Kiekvienam juk šiandie 
rao ir neatsako šiems lai- turi but aišku, kad tokioj Kan 
kams. sas valstijoj šiandie yra dau-

"Prezidento rekomendavi- giau streikų ir daugiau darbi-
mas reiškia noras grąžinti są- ninku streikuoja, kaip kuomet 
lygas, kokios buvo pirm 400 nors pirmiau. • • 

S. Valstijos Jungiasi su Ja
ponija Pacifike 

LONDONAS, gr. 9. — Pa
skelbta čia Airijos su Anglija 
sutarties sąlygos. Visą sutar
tį sudaro 18 posmų. 
- Pirmajame posme sakoma, 
kad Airija ateity vadinsis 
"Laisvoji Airių valstybė" ar
ba " I r i sh Free Sta te ." J i 
prigulės prie Britanijos im
perijos ir turės dominijos val
džios formą. Airija turės nuo
savą parlamentą, tas parla
mentas gamins Airijai reika
lingus įstatymus. Vykdomo
ji valdžia bus atsakomybėje 
parlamentui. 
• Antrajame posme pasakyta, 
kad Airijos atsinešimas į inv 
perijos parlamentą bus toksai, 
kaip yra Kanados. 

Trečias. — Airijai bus ski
riamas generalis gubernato
rius taip, kaip šiandie yra su 
Kanada. 

Ketvirtas. — Šiame posme 

LIETUVA NEPRIIMA HY-
MANS'O PASIŪLYMO. 
WAsmaroTON, x n — 5 

d. (Liet. laf. Biuras). — Lie
tuvos Ministerių Kabinetas 
savo posėdyje gruodžio mėn. 
2 dieną, apsvarstęs Hymans'o 
projektą;, rado jį nepriimtinu. 

SUŠAUKIAMAS ANGLI
JOS PARLAMENTAS. 

vincijai pastovias sienas. 
Kadangi Ulsterio provinci

ja permaža, negalės pati vie
na ilgai gyvuoti. Tad jai 
duodama progos ir laiko susi
jungti su visa Airija. 

Šešioliktuoju posmu Airijo
je užtikrinama religijos ir 
mokyklų steigimo laisvė. 

Septynioliktas. — Pasakyta, 
kuomet yra steigiama pirmoji 
Laisvosios A i r i ų valstybės 
valdžia. 

Aštuonioliktas. — Sutartį 
ratifikuoja imperialis Britani
jos parlamentas ir airiu par
lamentariniai atstovai. 

Sutartį pasirašo iš Anglijos 
padėtas prisiegos tekstas. Tą-1 pusės 7 ministeriai, inėmus 

'LONDONAS, gr. 9. — Pas
kelbta karaliaus proklamacija, 
kuriąja Anglijos parlamentas 
sušaukiamas specialėn sesi-
jon į ateinantį trečiadienį. Stockyardų streikininkų bu-

Parlamentą su iškilmybėmis r j a i kasdien eina skaitlingyn. 

Skerdyklų Kompanijoms Da
rosi Riestai 

JOS DARBUOJASI GAUTI "INJUNCTION" 

atidarysiąs karalius ir pak-
'viesiąs jį patvirtinti Anglijos 
su Airija taikos sąlygas. 

NUVERSTA GUATEMA-
LOS VALDŽIA. 

Kasdien vis daugiau darbinin
kų pameta darbu s ir priside
da prie streiko. Streikan išei
na ir neprigulį prie unijos dar 
bininkai. Toki žmonės tik da
bar įsitikina, kaip tai yra svar 
bus daiktas prigulėti prie or
ganizacijos ir bendrai kovoti 
už savo teises. 

(Kompanijos truputį žemes-
'niu tonu ima traukti, kuomet 
mažesnės kelios skerdvklos 

w 

Cbicagoje visai uždarytos ne
turint darbininkų. Armouro ir 

!Swifto kompanijos šiandie jau 

WASHINGTON, gr. 9. — 
Iš Guatemala respublikos gau
ta oficialių žinių, kad tenai 
varu nuversta respublikos val
džia su prezidentu Carlos He-
rrera. Apie 1^; žmonių žuvo 
susikirtimuose. ' 

Vietoje nuverstos valdžios n e s a k o > k*d darbai eina pit-

ja 
d 

r 

WASHINGTON, gr. 9. —jmanymu sutinka jos visos, iš-
Iš ištikimų versmių patir ta, 'ėmus Japoniją, kuri visais 
kad čia konferencijoje didžio
sios valstybės darbuojasi pa
daryti sutarimą Pacifiko (Ra
miojo vandenyno) ir Rytų rei
kaluose. 

Tos valstybės yra: Suv. 
Valstijos, Anglija, Japonija ir 
Prancija. Jos visos turi Paci
fike reikalus, taigi sutarimas 
būtinai reikalingas. 

Tokiu būdu Suv. Valstijos 
darbuojasi susijungti su Japo
nija. 

Sakoma, tai nebusianti jo
kia sandara, ar santarvė, bet 
šiaip sau sutartinas ryšys vi
sais Pacifiko klausimais. 

Kiek žinoma, su tuomi su-

klausimais yra didžiai atsar-
Ši

lki šiolei ji nieko galutino 
nesako karo laivym] propor
cijos klausime. Taigi tuo la
biau dar nežinoma, kaip Ja
ponijos valdžia atsilieps į pas
tarąjį sumanymą. 

Jei Japonija tą sumanymą 
prielankiai priimtų, supranta
ma, tuomet tuomi abelnuoju 
sutarimu butų suardyta Ang
lijos su Japonija sąjunga, ku
riai priešinasi Suv. Valstijos. 

Pagaliau jei Japonija sutik
tų, tuomet tasai klausimas 
butų pavestas aptarti ir savo 
sankciją padėti Suv. Valsti
jų senatui. 

BRIANO GUDRIAI LAIMĖJO PASITIKĖJIMĄ 
PARYŽIUS gšr. 9. — Pre- j imą juom ir jo vedama va1 

mieras Briand laimėjo abejuo
se parlamento rūmuose, kuo
met pakeltas klausimas, ar 
Briando vedama valdžia šian
die užima tinkamą poziciją. 

Premieras Briand nuėjęs 
senatan pasakė, karštą kalbą. 
J i s pažymėjo, kad Prancija 
nei vienu sprindžiu neužsileis 
moratoriumo klausime. 

"Vokietija tegu atsargiau 
globoja savo finansus, tegu 
ant gyventojų uždeda tinka
mus mokesčius ir tegu atmo
ka savo skolas. Jokio jai pa
sigailėjimo, jokio atidėlioji
mo. Turi mokėti i r v iskas!" 

* 

Taip šaukė Briand. Supran
tama, po tokios kalbos buvo 
jam pigus daiktas gauti pasi
tikėjime. ,Taigi dauguma bal-

džia. 
|Tokį pat pasitikėjimą jis į-

gijo ir žemesniuose parlamen-
1o rūmuose. Tenai jis kai)įė
jo kitaip. Tuose rūmuose jis 
pareiškė mintį, kad jei Ang
lija priešginiaus, kad Vokie
tija turėtų mokėti kontribuci
ją, tuomet Prancija pati vie
na, savarankiai iš Vokietijos 
iškolektuos reikalingą kontri
buciją. Aiškus daiktas, kad 
su tokiomis kalbomis provo
kuojama Anglija. 

PAUUOSUOJAMI AIRIAI 
KALINIAI. 

• — 

LONDONAS, gr. 9. — Ang
lijos karalius proklamacija pa-
liuosuoja iš kalėjimų visus Ai-

sų senatas ir reiškė pasitikę- rijos politinius kalinius. 

prisiega bus prisaikinti 
Laisvosios Airių valstybės" 

parlamento nariai. 
Prisiegoje pasakyta, kad 

parlamento nariai ištik imi i 
4 

"Laisvosios Airijos valsty
bei ," kuri priguli prie visos 
Britanijos i-m p e r i j o s šei
mynos. Taipat bus reiškiama 
ištikimybė karaliui, kuris yra 
visų atskiriu imperijos šeimy
nų grupių galva. 

Penktas. — Airija pasiima 
dalį Anglijos viešųjų skolų ir 
pensijų. 

Šeštas. — Kol viskas bus 
surengta, Airijai leidžiama 
gaminti savo laivus muitų rin
kimo reikalams ir žuklavimui. 
Už penkerių metų Airija pati 
pasirūpins apdrausti visus sa
vo pakraščius nuo galimų 
priešų kaip kad Kanada. 

Septintas. — Uostų klausi
mas. Kaip taikos, taip karo 
metu Airija paveda reikalin
gus imperialei valdžiai uos-
tus. 

Aštuntas. — Savo apsaugai 
Airija teįsteigia armiją ir ka
ro laivyną, kurie turėtų but 
proporcionaliai atatinkanu 
gyventojų skaitliui, l y g i a i 
taip, kaip yra Anglijoje. 

Devintas. — Airijos uostai 
turi but atviri visų šalių pre
kybos laivams ir lygiai nuu 
visų imami reikalingi mokės-
ciai. 

Dešimtas . -
ka atlyginti visiems valdinin
kams, kurie tenai netenka vie
tos atsimainant valdžiai. Yra 
pažymėti išėmimai. 

Vienuoliktas, dvyliktas, try
liktas, keturioliktas ir penkio
liktas posmai paliečia santi-
kius Airijos su atsimetusia 
Ulsterio provincija. 

Ulsterio provincijai duoda
mas apribuotas laikas gerai 
apgalvoti ir prigulėti prie a-
belnos- laisvos Airijos arba 
pasilikti taip, kaip yra šian
die. 

Jei Llsteris pasiliks taip, 
kaip šiandie, tuomet specialė 
komisija nustatys Ulsterio pro 

premierą Lloyd George. Iš 
airių pusės — 5 sinn-feinerių 
atstovai.' 

DAUGIAU ]KINŲ REZIG
NUOJA. 

Jie grūmoja japonams. 

pastatyta provizionalė valdžia. 
Taipat pranešta, kad paša

lintas prezidentas yra nelais-
vių revoliucionierių. Kiti val
džios nariai laikomi militaria-
me kalėjime. 

AIRIUOSE MAŽAI OPTIMI
ZMO. 

Negauna jie nepriklausomy
bes. v 

WASHINGTON, gr. 9. -
Andai iš nežinomos vietos pa
sitraukė Kinijos delegacijos 
nusiginklavimo konferencijoje 
generalis sekretorius, kuomet 
įsitikino, kad šitoje konferen
cijoje negalima rasti teisybės. \ 

Užvakar iš delegacijos pasi
traukė dar kiti trys kinai. Jie 
tvirtina, kad jei Kinija nega
lės gauti atgal Shantungo, 
tuomet visa Kinijos delegaci
ja išeis iš konferencijos ir ki
nų tauta bus paruošiama va
ru nuo japonų atimti Shantun

Suv. Valstijų delegatai per
spėja kinų delegaciją, idant 

nai normaliai. Nuo "nonna-
lumo" jau numuša geroką nuo 
šimtį. 

Kad kompanijos netenka 
darbininkų, gali liudyti fak
tas, kad jos ima darbuotis 
gauti "injunetion" prieš strei 
kininkų piketavimą. Jos mano, 

kad kuomet piketavimas bus. 
uždraustas, tuomet turėsian
čios užtektinai darbininkų. 

Bet taip nebus. Tiesa, jos 
gau s visokius "indžiunkši-
nus ," kokių tik norės, kadan
gi joms teismai labiau priei
nami, kaip darbininkams. Bet 
darbininkų sutartinas veiki
mas sugriaus kompanijų, vil
tį sulaužyti streiką ir pačius 
darbininkus pavergti. 

Kaip Chicagoje, taip ir ki
tuose miestuose pasitaiko su
mišimų. Vienur-kitur apmuša-
mas vienas-kitas streiklaužiu. 
Bet, imant abelnąj, streikas ve 
damas ramiai. Dauguma dar
bininkų saugo jasi neteisėtų 
žygių ir darbų. 

Mieste St. Paul aplink sker
dyklų įstaigas pastatyta na-
cionalė gvardija. 

Baisiai sunki yra darbo ko
va su kapitalu. Bet darbinin
kai turi laikytis vienybės. 

f 

DUBLINAS, gr. 9. — Vie
tos ir visos Airijos gyvento
jai labai pradžiugę padaryta 
taika su Aiiglija ir laimėjus 
savo žemei ir tautai laisvę. 

Bet airių vadai kažkodėl 
nusiminę. Juose yra labai 
mažai optimistinio jausmo.Juk 
jie visas laikas kovojo už ne
priklausomybę, už visišką at
simetimą nuo Britanijos im
perijos. Tuotarpu laimėjo tik 
laisvę. Ta pati laisvė neatski
riama nuo Britanijos imperi
jos. Airiai turi prisiekti An 
glijos karaliui ištikimybę. 

Kalbama, kad susirinkusia
me tomis dienomis airių (sinn-

ŽMONfcS SUSIPRATO. LATVIŲ BIUDŽETAS. 

RYGA. Latvių kabinetas 
pranešė, kad valstybės biud
žeto balansas parodęs labai 
mažą deficitą apie 300 milio-
nų rublių. Šitas deficitas bus 
apmokamas iš tam tikrų de
partamentų ekonominio taupy 
mo. Tuo būdu nereikėsią ieš
koti svetimų kreditų ir bus 
išvengiama poperinių pinigų 
išleidimas. 

ji perdaug nesikarščiuotų. Sa-
ta, konferencija Kinijai „ e - f 1 " " " * ) P i m e n t e bns pa-
padarvsianti jokios skriaudos. ^ e l t a °P° z i e i J a P r i e S t a s P8" 
Kas, "girdi, kritikuoja konfe- d a r y t a s t a , k o s s a l ^ a s -

Taipat vyriausias airių tau
tos galva de Valerą šiandie 
apie tas sąlygas tyli. 

igno-rencijos bėgį, tas yra 
rantas. Nes visos valstybės 
draugingai atsineša į Kiniją. 

AMERIKOS ŽYDŲ ATSTO-
VAS LIETUVOJ. 

ŽIBALAS EKSPLIODAVO 
100 ŽUVO. 

ORU VEŽIOJA SVAIGALUS 

BERLYNAS, gr. 9. — No-
Airija sutin- fbelio dinamito įstaigose, Pa-

reinio Prūsijoj, ekspliodavo 
kubilas su žibalu* Nuo to pa
kilo kitos ekspliozijos, Pra
nešta, 100 darbininkų žuvo. 

SAN DIEGO, Cal., gr. 8. — 
Čia areštuoti du lakūnai ir 
vienas automobiliaus šoferis. 
Kaltinami už tai, kad jie iš 
Žemosios Californijos su lėk
tuvu Čia atvežė 48 galionus 
degtinės. 

KOMITETAS NESUTINKA 
SKOLŲ KLAUSIMU. 

WASHINGTON, gr. 9. 

NUŽUDYTAS BUV?S DIDY
SIS VEZIRAS. 

ROMA, gr. 9. — čia gat-
Senato komitetas, kuriam p a - i v ė 3 e i š ėJus pasivaikščioti nu
vesta patvarkyti ir senatui šautas buvęs turkų didysis 
rekomenduoti Suv. Valstijų .veziras arba premjeras, Said 
skolų Europoje klausimą, jo- Ali paša. Žmogžudis pabėgo, 
kiu būdu nesutinka patvarky-

lių metų nuošimčius. Kiti ne
sutinka. 

ti skolas. Kai-kurie nariai 
duoda sugestijų panaikinti ke- SKAITYKITE IR PLATIN

KITE "DRAUGĄ" 

Įvairių žemės ūkio padargų 
ir mašinų, pradedant paprastu 
plūgu iki miklaus traktorio 
reikalavimai, šiemet visoj Lie
tuvoj taip jaučiami, jog vos 
galima suskubti juos patenkin
ti. Kuo ne visos tų prekių įs
taigos jau dabar turinčios dvi
gubai daugiau užprašymų, ne
gu per visus pereituosius me
tus. Perkami ir žemės dirba
mieji padargai ir lygiai įvai
rios trąšos, sėklos ir tt. Už-
prašymai eina iš miestų, mies
čiukų, o daugiausia iš Lietu
vos kaimų. Kaimų aukštumas 
čia didelės reikšmės neturi. Iš j Žinomas žydų visuomenės 
to viso galima matyt, kad u- darbuotojas Naujarke ir žy-
pas kas link ūkio pagerinimo maus Amerikos žydų laikraš-
reikalų žymiiai po karo kyla. čio "Idischeer Tageblat" re-

Liet ." daktorius p. Gedalija Bubli-
kas šiomis dienomis atvyko į 

KAUNAS. Alkoholio vergas Kauną. 
— .batsiuvys. Vieną sekmadie- p . a s Bublikas dabar keliau-
nį važiavo tramvajum tūlas ja po Europą susipažinti su 
Kauno batsiuvys giriasi ir vie- žydų padėtim įvairiuose kras-
šai visiems pasakoja, kad j is! tuose. J is trumpą laiką vie-
per savaitę uždirbąs po 500 šės Lietuvoje ir savo įspud-
auks. Paklaustas, kiek jis š i au r iu s apie čionykštį žydų gyve-
die pragėręs, pasisakė — 300 nimą įdės į savo laikraštį.* 
auks. ir tiek pat kiekvieną sek 
madienį išleidžiąs alkoholio 
nuodams. Tokiu būdu per me
tus j i s pragers 300 X 52— 
15600 auks. Nelaiminga jo 
žniona ir nelaimingi jo vaike
liai, kurių jis turįs ketvertą, 

a 

n Liet. >i 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 dol. 
bet jis pats už juos nelaimin-' gruodžio 7 buvo tokia pagal 
gesnis, nes serga baisiąja ai- ' Merchants Loan & Trust Co. 
koholizmo liga, iš kurios te
galėtų pagyti, jei daugiau nei 
lašo degtinės, a l aus , ir kitų 
alkoholinių gėralų burnon ne
imtų. 

Bet ar jis taip padarys t 

Anglijos sterl. svarui 4.07 
Pranei jos 100 frankų 7.55 
Italijos 100 lirų 4.34 
Vokiečių 100 markių .48 
Lietuvos 100 auksinų .48 
Lenkų 100 markių .03 

• 
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Metams . . . . . . «_j. . • • . . . . . •; fo.o< 
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i t V. VALST. 
• Į c tonM . . . . . . . . . . . . . . . 
Pusei Metu *••© 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos 
B« nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
8334 S. OakLey Ave., Chieago. 
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LENKįl MELAGYSTĖS. 
Šiandie lenkai su visa ener

gija darbuojasi Vilniaus klau
sime. Jie nori tą mūsų mies
tą, ir didelius Lietuvos plotus 
pasisavinti. Kadangi jie prie 
Vilniaus neturi nei mažiausių 
teisių, tad tikslui atsiekti pa
vartoja visokius melus. 

Šiandie melagystės pas juos, 
tai svarbiausias įrankis. Nes 
teisybė jiems galėtų išplikinti 
akis nei saulės šviesa pelė
doms. 

Tad mūsų šventoji prieder
mė tas jų melagystes parody
ti gryniausioje šviesoje ir pa
daryti baisią jiems gėdą. 

Pastaromis dienomis lenkų 
laikraščiai pradėjo skelbti, 
kad Vilniuje visai nesama jo
kių lietuvių. I r todėl tenai 
lenkams nesama kas persekio
ti. Gi jei depešose paduodamos 
žinios apie lietuvių persekioji
mus Vilniuje, tai busiąs tik. 
tuščias lenkų priešų žydų iš
galvojimas. 

Reiškia, Vilniuje gyveną 
tik vieni lenkai ir todėl tas 
miestas esąs perdėm lenkiš
kas. Taigi "Kauno Lietuvai" 
nėra reikalo prie jo kabintis. 

Toliaus lenkų laikraščiai 
tvirtina, kad "Kauno Lietu
vos' ' nepripažinusi nei viena 
didesnė valstybė. Gi visų ma
žesnių valstybių pripažinimai, 
tai esą šiaip sau fikcijiniai, 
pačių žydų išgalvojimai. 

Pagaliau tie laikraščiai pa
brėžia, kad jokia Lietuva ne

priimta Tautų Sąjungom Nes 
jokia Lietuva pasauliui neži
noma. Gi jei seniau apie tai 
buvo rašyta, tai tik buvo klai
dinamas pasaulis su tikslu pa
kenkti lenkų reikalams. t 

Lenkai atsisako pripažinti 
Lietuvą. Bet jie bijosi, kad ta 
nežinoma Lietuva nesusijung
tų su Vokietija arba Rusija 
prieš Lenkiją. 

Nors jie atsisako pripažinti 
Lietuvos respubliką ir pačią 
Lietuvą pravardžiuoja "Kau
no Lietuva", bet del Vilniaus 
visgi jie virpa ir nepasitiki 
savo spėkomis. . ' 

Sako, Vilnius turės tekti 
Lenkijai. Bet tą miestą laimė
ti, sako, užims labai daug lai
ko i r prarys daug Varšavos 
ponams energijos. 

Lietuviai už savo teises ko
vojo teisybės argumentais. Už-
grobikams teisybė yra karti. 
Tad jų svarbiausias įrankis y-
ra melagystės. Nuo to įrankio 
jie patys žus. Lietuviai bus 
pergalėtojai. 

Jei lenkuose yra kiek nors 
sąžinės, tad jie neturėtų pa
kelti savo akių ir drąsiai dir
stelti į pasaulį. 

ANGLIJA IR PBANCIJA. 

cijai prikaišioja dar jos viso
kius pavienius žygius, a t l i k t a 
nepasitarus su Anglija, savo 
sąjungininke. 

Prancūzai anglams atsimo
ka tuom pačiu. Sako, anglai 
nepasitarę su Prancija sava
rankią politiką veda kadir 
Graikijoje ir Rusijoje. 

Nors susikirtimas abiejų 
valstybių politikų yra aštrios 
formos, tečiau nepramatomas 
šiandie tas momentas, kad jų 
vienybė turėtų pairti. Reikia 
suprasti, kad išandie (Prancija 
negali apsieiti be Anglijos, 
kaip Anglija be Prancijos. 

Taip sako ir kai-kurie ang
liškų laikraščių koresponden
tai. J ie pažymi, kad tuos ne
sutikimus kelia pavienių asme
nų nesusivaldymas ir užsikars-

PRIIMTOS REZflLIUCUeS AMERIKOS UETIM0 
V B f t j y IMFERENCIJOS. 
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(Bahsdga) 
REZOLIUCIJA KETVIRTA. 

Krašto Klausimu. 

Kadangi Lietuvos uostas 
Klaipėda iki šiol dar nesugrą
žintas Imtuva i nežiūrint to, 
kad Lietuvos kaipo nepriklau
somos Valstybės padėtis yra 
nustatyta- Tad remiantis ata
tinkamais tuo klausimu Lietu
vos Steigiamojo Seimo, Lie
tuvos ir Klaipėdos krašto gy
ventojų reikalavimais, Ameri
kos Lietuvių Veikėjų Konfe-

čiavimas. Tie žmonės, sako, su- r encija reikalauja kad: , 

Anglijos su Prancija nesu
tikimai staiga paaršėjo nusi
ginklavimo konferencijoje 
VVashingtone. Tas pakilo iš to, 
kuomet Prancijos premieras 
Briand pareiškė, kad ateity 
Prancijai būtinai reikalinga 
turėti skaitlinga nardančių 
laivių flotilė. 

Kuomet tas pareiškimas pa-
«iekė anglų politiką ir diplo
matų ausis, tuo jaus pakilo 
trukšmas. Anglai sako, Pran
cija šiandie užlaiko skaitlingą 
armiją. Su jąja nori tvarkyti 
Europą. I r dar geidžia daugy- l Prancijos premieras Briand 
bė s nardančių laivių. Pasitai- laikinai apgynė savo poziciją 
kius karui, tos laivės butų pa- parlamente. Išreikšta juom 

sipyks, pasibars, o gal dar i r 
pasikolios. Bet iuomi jie ne-
suardys abiejų šalių vienybės. 

Gal tame ir yra daug tiesos, 
bet tai pat tiesa, kad tarpe an
glų ir prancūzų autagonizmas 
didžiai tarpsta. Anglijos vy
riausybė tariasi apie Vokieti
jos skolų moiatoriumą. Juk 
tas Prancijai yra tikroji pra
gaištis. Nes analai darbuojasi 
padaryti palengvinimų sau ir 
vokiečiams, gi prancūzams -— 
daugiau sunkenybių. 

Prancijai pasibaigtų sunkios 
dienos, jei ji panaikintų savo 
skaitlingą armiją. Bet ji nega
li to padaryti. Perdaug įsi
vyravusi militaristų partija. 

Lietuvos Valdžia tuo jaus 
darytų tuo tikslu reikalingų 
žingsnių kad iš Klaipėdos pa
sitrauktų Francų okupacijos 
armija i r kad visas Klaipėdos 
kraštas butų prijungtas prie 
Lietuvos. i 

Vokiečių laikraščiai protes
tuoja prieš Briand'o kalbą Wa 
vshington'e Jie skelbia kad 
Briand 'as klaidingai informa
vo konferencijos dalyvius apie 
Vokietijos militarį prisirengi
mą norint atkeršyti Prancijai. 

vojingos pačiai Anglijai. 
Iš to pakilo didesni nesuti

kimai. Anglija pirmiausia pri
kišo Prancijai jos militarizmą 
Davė suprasti, kad ji savo 
skaitlingą armiją panaikintų. 
Kitaip j i busianti palikta vie
na atsimetus nuo jos Anglijai. 

pasitikėjimas. J i s tai iškovojo 
beriamais prieš vokiečius mi
litaristiniais pagiežos žodžiais. 

Kinijos delegatai Washing-
tone kiti paskui kitus pasi
traukia iš delegacijos. Mato, 
kad silpniems niekur negali-

Be militarizmo anglai Pran- ma rasti teisybės. 

REZOLIUCIJA PENKTA. 

Del Gynimo Paskolos. 

Atsižvelgiant kad Lietuvos 
politinei ir ekonominei Ne
priklausomybei apginti vis 
gresia nauji žabangai iš pusės 
imperialistinių kaimynų, mes 
užgiriame ir remiame Steigia
mojo Seimo ir Vyriausybės pa
skelbtąją Amerikai . antrąją 
Gynimo paskolą, pasižadėda
mi dar energingiau pakilti 
darban ir pasirįžtame įjudinti 
ir įtempti visas patriotines pa
jėgas skubėdami su pagelba 
savo broliams ginant Lietuvos 
Nepriklausomybe. 

Veikėjų Konferencija niato, 
kad sekmingesniam Lietuvos 
Gynimo Paskolos sukėlimui y-
ra reikalinga prašyti Lietuvos 
Vyriausybės prisiųstiFinansinę 
Misija, kurios sąstatas neturė
tų būti vienos partijos asmenų. 

Taipgi Veikėjų Konferenci
ja ragina Lietuvos Laisvės 
Paskolos Veikėjus imti domėn 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę vasario 16 d. 1922 m., 
ir ją išnaudoti Paskolos kėli
mui ir aukų rinkimui. 

REZOLIUCIJA fcEŠTA. 

Piliečių Registracijos Klau
simu. 

Amerikos Lietuvių Veikėjų 
Konferencija, numatydama ne
paprastas Lietuvos Valstybės 
kūrimosi metu išlaidas ir sun
kias mūsų Tėvynės sąlygas ir 
žinodama, kad Lietuvos gy
ventojai per ilgą metų eilę bus 
reikalingi Amerikos Lietuvių 
piniginės nesugrąžinamos pa
ramos, pasižada dėti visas pa
stangas kad Amerikos Lie
tuviai užtikrintų Lietuvos 
Respublikai nuolatinį ir pas-
stovų įplaukų šaltinį, kurį Lie
tuvos Respublika galėtų nau
doti savo reikalams Lietuvo
je ir obligacijoms užsieniuose. 

Tokio šaltinio sudarymo tik
slu, Konferencija pareiškia pa
siryžimo registruoti visus A-
merikoje gyvenančius Lietuvos 

IŠ MŪSŲ CENTRO 
SULTUROS VAJUS. 

Hadeton, Pa. — Lapkr. 16, 
š. m. apsilankė pas mųs du 
neužmirštinu svečiu, Gerb. 
kun. P. Garmus ir Gerb. kun. 
Bumšas, Lietuvos Katalikų 
Centro Atstovas Amerikoje. 

Abudu gerbiamieji svečiai, 
buvusieji karo kapelionai Lie
tuvos armijos, ką savo akimis 
matė, papasakojo mums. Kaip 
gyvi paveikslai stojos mūsų 
akyse pergyventi Lietuvos 
kentėjimai vokiečiams Lietuvą 
valdant. Paskui graudinantis 
širdį vargai mūsų didvyrių 
kovose su bolševikais ir ber
montininkais. Gyvais begalo 
žodžiais atpasakoti mums tapo 
žygiai su lenkais ir jų perse-

Ignag Platukis. 
$2.53 aukojo p-lė Magdalena 

Miliauskiutė. 
Po 2 dol. — Antanas Žu

kauskas, Ona Savickienė; Ona 
Gilienė Petras f&kša, Adomas 
Jurevičius. 

Po 1 dol: — Jonas Ankuda-
vičius, A. Pih'pavičus, J . Kul-
bauskas, p. Broncevičienė, P. 
Taskonis, O. Kazlauskienė, P. 
Tamošiūnas, O. Belinskienė, T. 
Birkelis ir kiti. 

Sudaryta tapo būrys žmo
nių, kurie gerb. kun. Klebonui 
J . Miliauskui padedant pasi
ryžo darbuotis, kad surinkus 
bent $300 dol. Lietuvos švie
timo reikalams- Darbą dirbti 
toliau pasirįžo, be gerb. kun. 
Klebono: — Juozas Traigys, 
Antanas Žukauskas, J . Žu-kiojimai Vilniuje daromi lie 

tuviams. Visi mes susirinku-. kauskas, Fel. Neviera, Ignas 
šieji per t a s prakalbas pergy- Degutis, Petras Dikša, Vincas 
venome gyvai visus tuos var- \ Planutis, Jonas Kondrotavi-
gus ir kentėjimus, kokius pa- !eius, Adomas Jurevičius, Pe-
kėlė mūsų tauta garbingą sa- j tras Karašauskas. 
vo ateitį betverdama. Reikia tikėtis, kad pasirįži-

Visiems mums aišku tapo,! mas nenueis tik pažadais ir 
kad reikia visas pastangas dė- j Hazeltono darbuotojai paširo-

pihecius, kurie mokėtų Lietu- . . ,< . . n . V , ., , 
„ ,_,., It_ , j ti, kad visi tie mūsų paskuti- dys neblogiau uz kitas Ameri-vos Respublikos reikalams tam , 

... x. . . . J m u J u metų kentėjimai, nenu-
tikrą metini mokesni, einant •; . • , , , . . 
T . -o , V 1 0 . .eitų niekais, kad visi mūsų darbo yra sunkesnės negu ki-
Lietuvos Respublikos S e i m o ! , . , . - i - . , . , 

, .. . . : didvyrių pasiaukavnnai nelik-
patiektomis instrukcijomis ir 

iki tokios instrukcijos 
pagrindu-

Gi 

tų bergždžiais. Kiekvienas iš 

kos kolonijas, nors jų sąlygos 

tur. 
Žmonės čia išsibarstę ir at-

musų supratome, kad vienin- šalę, į susirinkimą teatėjo a-
tėlis būdas išliuosuoti galuti-

bus paskelbtos, Konferencija n a i ^ ^ a m ž i a m g L i e t u v i ų 

mato reikalingu, kad k i e k v i e - į ^ y m m o k s ] a s 

no taip įregistruoto piliečio į <a» pat salėje sumesta tapo 
mokesnis butų $3.00 metams $ 6 0 dolerių kultūros vajui. 
REZOLIUCIJA SEPTINTA. Po 5 dol: — kun. J . Miliau-

Amerikos Lietuvių Veikėjų 
Konferencija, žinodama, kad 
Amerikos Lietuviai 'gali ir 
privalo duoti žymios steigia
mos paramos Lietuvos Valsty
bės darbams Amerikoje, mato 
reikalingu sudaryti vieną Ame 
rikos Lietuviams Valstybinio 
pobūdžio įstaigą ir tuo tikslu 
Konferencija pareiškia: 

1) Veikiančios iki šiol vals
tybinio pobūdžio organizacijos 
Piliečių Sąjunga ir Paskolos 
stotys likviduojamos susijun
gia ir sudaro kaip galima grei
čiausiai, vieną įstaigą, apiman 

skas, Motiejus Ramanauskas, 

pie 100 žmonių, kad galėčiau, 
šaukčiau visiems. Jei ir paky
rėjo mum s kartais prakalbos, 
jei mūsų brolių reikalai mums 
neberupi, tai visgi į susirinki
mus bent ateikime. 

(Bus daugiau) 

2) Šitokiai įstaigai 'vardą 
parenka Konferencija. 

3) Veikimo pagrindą, arba 
statutą, patiekia Lietuvos At
stovybė ir šeši šios Konferen
cijos išrinkti asmens: pil. L. 
Šimutis, pil. K. Česnulis, kun. 
J . J . Jakaitis, V. K. Račkaus
kas, F . Bagočius ir S. E. Vi-
taitis. 

4) Taip paruoštas statutas į-
eina galėn ir įstaiga pradeda 
veikti po to, kaip statutą už-
giria dalyvaujančios Lietuvos 

čia Amerikos Lietuvių atlie- j Valstybiniuose darbuose Ame-
kamuosius Valstybinius dar- rikos Lietuvių srovės, per ša
bus; vo .Centrus. 

REZOLIUCIJA AŠTUNTA. 
Aukso Sidabro Fondas. 

Grindžiant auksinę valiutą 
Lietuvos Respublikai ir duo
dant progos Amerikos lietu
viams išreikšti savo patriotiz
mą, Amerikos Lietuvių Veikė
jų Konferencija, kuria Ameri
kos Lietuvių Aukso Sidabro 
Foūdą į kurį Amerikos Lietu
viai yra kviečiami aukoti auk
so i r sidabro daiktus, pinigus 
ir kitas brangenybes. 

Aukso Sidabro Fondas pa
vedamas Lietuvos Atstovybės 
žinybai ir yra Lietuvos Vals
tybės iždo sąvaitis. 

- ^ 1 » W mtm • » ' • « • • • • ~*P-

Parašė Dr. Jonas Totoraitis. 

LIETUVOS ATGIJIMAS. 

/ » 
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Tęsinys. 
Valsčiai. 

Paliuosuoti nuo* baudžiavos valstiečiai 
buvo suskirstyti į valsčius, kuriems buvo 
duota šiokia tokia savavaldybė. Muravjo
vas uždraudė dvarininkams ir kunigams 
kištis į valsčių reikalus, dalyvauti ir kal
bėki jų susirinkimuose. BUVQ skelbiama, 
buk tai daroma lenkystei prašalinti, bet 
ištiesų norėta atskirti vietinius išmoks
lintus žmones nuo sodiečių, kad nebūtų 
kam juos pamokinti, kaip naudotis savo 
teisėmis. Tas įstato tikslas aiškiai pasiro
dė, kad slaptais cirkuliarais vaduodamiesi 
gubernatoriai netvirtino vaitais mokslus 
išėjusių lietuvių, pasižymėjusių savo prie
šingumu lenkams. Taip buvo su Petru 
Markuza, kurį, Ši Įgalių valsčius trisyk iš
rinko vaitu į trisdešimt metų po lenkme
čio. Gubernatorius vis-gi Markuzos neleido 
vaitauti, nors tas vyras buvęs Irkucko 
gimnazijos inspektorius. Rusų ir valdžios 
ir valdininkų įtakai valsčiuose buvo ati-
daros visas durys, Valsčių kanceliarijų 
raštininkus vyriausybė įstatė vien tik ru
sus (išskyrus Suvalkų gub.), valsčių vy-

* 

iš tos tariamosios savavaldybės tik vardas 
teliko. Kad valsčiai eitų valdžios nustaty
tu rusišku keliu, kad negeidžiama įtaka 
nesiektų, jų kanceliarijos buvo įsakyta 
statyti, kiek galima, ne prie dvaro ir ne 
prie bažnjrčiop. 

Spaudos uždraudimas. 

Vilniaus general-gubernatorius Murav
jovas aiškiai žinojo, kad Lietuva senovėje 
buvo pasidavus rusų įtakai: Didžiosios 
kunigaikštijos valstybinė kalba buvo bu
vusi gudų kalba. Tą įtaką ir tą kalbą po 
Liublino unijos išstūmė iš Lietuvos lenkų 
kalba ir lenkų įtaka. Muravjovui rūpėjo, 
kad Lietuva vėl pasiduotų rusų įtakai, kad 
lietuviai palinktų prie rusų, palengva su
rusėtų ir virstų pravoslavais. Paliuosuo-
damas nuo baudžiavos Muravjovas bandė 
palenkti prie rusų liaudies širdį, valsčius 
sutvarkydamas atidarė duris valdžios 
įtakai. To jam dar negana buvo. Eida-

i 

mas prie savo tikslo, jis stengėsi priartinti 
lietuvius prie rusų ir švietimo srityje. J 
lietuviškas knygas jis pasirįžo įvesti vie
toje lotyniškų rusiškas raides. J&aštii ne
duodamas jokio tam tikro draudimo, žo
džiu jis uždraudė spaustuvėms 1864 
spausti lietuviškas knygas lotyniškomis 
raidėmis ir įsakė spausti rusiškomis. 

Darydamas, tai jis man£, kad grąžinąs 
tai, ką lietuviai buvo turėję, ir ką lenkų resniejie buvo padaryti pavieto viršininko 

ir apskritai administracijos įrankiai, Taip ' įtaka buvo išstūmusi. Bet tai netiesa. Yie- apygardos globėju, pasiūlė jam dar Vank- lietuviškoms knygoms buvo sudaryta .tam 

sa yra, kad Lietuvos valstybė buvo pasir 
savinusi gudų, ar&a baltgudžių kalbą ir 
su ja drauge cerkvinės slavų kalbos rai-
des, bet ta kalba* ir jos raidės buvo vien 
valdžios raštuose vartojama; į liaudį nei 
ji, nei jos raidės nėjo. Nuo XVI šimtmečio 
lietuviams buvo spaudžiamos lietuviškos 
knygos lotyniškomis raidėmis. Lietuviškų 
raštų rusiškomis raidėmis spaustų ar ra
šytų iki Muravjovui visai nebuvo. Lietu
viai per keletą šimtų .metų buvo jau visai 
pripratę prie lotyniškų raidžių. 

Tuo laiku, kai Murayjpvas draudė 
lotyniškas raides, knygos tomis raidėmis 
spaustos gana smarkiai buvo beplintan-
čios žmonėse. Nuo 1854 iki 1865 vienam 
tik Vilniuje lietuviškų knygų buvo iš
spausdinta 171. Dvasinio turinio, ypač 
maldų, knygų viena laida Zavadzkio spau
stuvėje būdavo spaudžiama po .10,000, 
po 20,000 i r po 30,000 ekzempliorių. Vie^ 
nų tik giesmių knygų *' kantičkų' ' kas 
metai Zavadzkis parduodavo po 2,000. 

^itokį knygų .plitimą, sustabdė ir pa
kirto tasai nelemtas uždraudimas. Loty
niškas raides drausdamas, Muravjovas į-
sakė spauzdinti lietuviškas knygas rusiš
komis. Tai ivyko šiokiu bųclu. 

Vasario mėnesyje lSį64 Juškevičius, in
spektorius vienos Peterburgo mokyklos, 
brolis kunigo, dainų rinkėjo, išgirdęs, kad 
Kornilovas yra paskirtą*. Vilniaus mokslo 

raštyje rusiškai-lietuvišką gramatiką, ku
rios lietuviški žodžiai buvo parašyti lo
tyniškomis raidėmis. Kad tos raidės mo
kytojams rusams, bent jų daugeliui, bu
vusios nežinomos, tai Kornilovas prašė 
Juškevičiaus, lietuviškiems žodžiams pri-
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taikyti rusišką abėcėlę. Po kelių dienų 
Juškevičius atnešė parodyt kelis lapus, ra
šytus rusiškomis raidėmis, ir prašė Kor-
niiovo, kad duotų jam vietą Kauno gub. 
Juškevičius žadėjo parašyti ir išspauzdinti 
rusiškai-lietuvišką gramatiką ir liaudies 
mokykloms skaitomąją knygą. 

Atvykęs į Vilnių Kornilovas kovo mėne
syje 1864 Juškevičiaus rankraštį įteikė 
Muravjovui. Tas pagyrė jo sumanymą ir 
darbą, bet nenorėjo duoti tarnystos Kauno 
gub., nes tenai tikras* Juškevičiaus brolis 
kunigas "buvęs pasižymėjęs lotynišku fa
natizmu". .Muravjovui sutinkant, pasiūly
ta buvo Juškevičiui atvykti į Vilnių ir 
užsiimti rašymu žadėtosios gramatikos ir 
skaitymo knygos. Bet Juškevičius, negau
damas norimos vietos, į Vilnių nevažiavo. 

' P o to neilgai trukus iš Varšavos buvo 
parkviestas į Vilnių vyriausios Varšavoe 
mokyklos lektorius Stanislovas Mikuckis 
liaudies mokykloms rašyti knygų rusiško
mis raidėmis. Tas raides tinkamomis lie-, 
tuvių kalbai, kaip jis, pripažino ir filolo
gas Hilferdingas? parašiusįs tuo laiku gra-, 
žų straipsnį apie lietuvius. Tada Vilniuje 
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tikra komisija, į kurią įėjo šie asmens. 
1. Antanas Petkevičius, kuris mivo bu
vęs katalikų kunigu, bet pamylėjęs ru
saitę tapo pravoslavų šventiku, ja vedė ir 
gavo lietuviškų knygų cenzoriaus vietą. 
Eidamas tas pareigas jis dar rašinėdavo 
skundus ant vyskupo Valančiausko; 2. mi
nėtasis Mikuckis, lietuvis; 3. mokytojas 
Ivinskas, tas pats, kurs buvo leidęs ilgą. 
eilę lietuviškų kalendorių; 4. mokytojas 
Krečinskis rusas mokėjusis lietuviškai. 
Tas vėliaus buvo Mariampolės gimnazijos 
mokintojų pagelbininkas. Petrą Arminą iš 
jos atstačius Krečinskis 1883—1-884 m. 
joje žemesnėsese klasėse mokino lietuvių 
kalbos. 

Pirmutinė tų keturių žmonių išleistoji ir 
Mikuckio parašytoji rusiškomis raidėmis 
knyga buvo "Abėcėlė • žemaitiškai-lietu-
viškai." I š spaudos ji išėjo 1864 skaičiuje 
6,000 ekzempliorių, kurių 5,000 buvo iš
siuntinėti į Kauno gubernijos mokvkias ir 
1,000 į Vilniaus. 

Po šitokios pradžios darbas buvx> vis 
pirmyn varomas. Buvo spaudžiamas kalen
dorius net 40,000 ekz., maldų knyga, evan
gelijos, kantičkos ir t. t. Apie maldų kny
gą reikia paminėti, kad ją lietuviams ka
talikams parašė pravoslavas Krečinskis. 
Ik i 1892 rusiškomis raidėmis knygų buvo 
:išleista 31. 

(Bus daugiau) ' 
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Dr. M. T. STRIKOL'IS I 
Gydytojas ir Clururga»J 

P E O P L E S T E A T R O N A M E 
I1C1C W . 47tn S t Tel. Boul. 1 6 0 * 
^VALANDOS: nuo 6 Iki 8 vakare. 
[Nedė l iomis n u o 10 iki 12 ryte. 

A914 Wjcst 43*d Stnaet 
Fuo ryto 1U pietų. 

Telefonas M c f c i a l c j 2 S 3 J 

i 

Dr. C. Z. Vezd is 
LUSTU VIS DRNTiarTAS 

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

IValanuos: nuo 0 ryto iki » vak. 
Jeredomis nuo 4 iki 9 vakare. B 

vKi v i mi uLAofcn 
Prakt ikuoja SO meta i 

Ofisas 8149 So. Morgan 64. 
Kertė 82nd 84., Ouioago, DX 

S P E C I J A U S T A S 
Moterišku, Vyriškų Ir chronišku 

u*n 
OFISO VALANDOS: N u o 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 5 iki 7 vak. 
Nedėl iomis nuo 10 iki 2 po pietų. 

Telefonas Varus S87 

'- " ' • ' mm 

i 

U E T Ū V n j MASS-MITIN-
GAS. — P R O T į S T U O -

J A P R I E Š LENKUS. 

Į P 0 M I O S P | U # A L B O S . — | 
PARĖMĖ K&IKS.-DEM. 

PARTIJĄ. 

M ^ f l M M I M 

f r = -—r = 5 = =a 
DR. MAURICE KAHN 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 
4S31 So. Ashland A ve. 

Tel . Yards 994 
OFISO V A U : 

8 iki 10 v. ryto. 1 iki 3 ir 7 iki 
9 • . 
Tel. Nakt imis ir nedėlioj po pietų 

Oakland 1294 

Philadelphia, Ra, — Lapkr. . 
2.7 d. buvo sukviestas mass-, 

| t ingas išnešimui rezoliucijų 

BagdoftM* kalbėjo. 

Gary, Ind.—I/apkr. ljT d. va-

pries lenku žiaurumus Vįkuu- ^ * p e 1*3*° ^ a i svarbios pra-

je. 

. 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P B A P A T H 

[Gydau B e Vais tu Ir B e Operacijos 
10737 S. Michigan ave . 
N u o 8 iki 12 vai. ryte. 

LIS W . 45 Str. Chicago 
( P r i e Western A v e n u e ) 

N u o 2 iki 7 vakare. J 

i n". ' ' . ii* i i— .. ' i . . 'L . ' -a - ' i . * . . > . ^ - — J i 

: Te le fonas Boulevard 9199 » 

DR. G. KASPUTIS . 
D E N T I S T A S 

SSS1 So. Hals ted St. c. 
iValandos: 9—12 A.M. ~ 

1 _ 5 ; 7—8 P. M. « 
! gjt&jksu a»a t jžj»snj8*ai A-»Atg4M. 

•m 
•^ 
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DU S. NAIKELiS 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS ir C H I R U R G A S 
Ofisas ir vyven imo vieta: 
3252 South Halsted Street 

I Ant viršaus Untver. Stato Bank 
IValandos: nuo 10—12 ryte; nuo 

B 4 po p ie ty: n u o 7—9 vak. 
Nedė l iomis nuo 10—2 
Telefonas Yards 2544 

DRTHIARLES SEGAl | 
[Perkėlė savo oftea p o n u m e r i u i 

4 7 M SO. A S H L A N D A V E N U E 1 
I I 
8 

19 iki 1. 
Telefonas Dreacl 2 8 8 0 | 

S P E C I J A U S T A S 
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

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

Dr. L E. M A K A R A S 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 S. Michigan Ave. 
Vai. 10—12 ryte; 2—4 po pietų, 

1:30—8:30 vai. vakare. 
Residencija: 10538 Perry Ave. 

| Tel. Pu l lman 342 ir Pull . 340 

\Fix 
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Telefonas Vou B o r a s 994 
Re*. t t S 9 Independence Blrd. 

DR. i i som 
ROMM Gydytojai, rl 
Spec ia l i s ta s Moteriškų, Vyriškų 

Valku ir vteu chronišku Ilgų 
VALANDOS: 10—11 ryto J — * W 

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis K9—*»d 
ttflsas 8954 So. Rai s te* St., CIaliąp 

Telefouaa Drovev 9«98 
MiiiiiiiKiitiuiiiiiiiiiiiiHiiiiiiuiiiuinm^ 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Plačiai garsinta. I 
• 

Plakatuose buvo g a r s i u s , 
delko šis visuotinas susirinki
mas y ra šaukiamas. Gerb. kle
bonas kun. J . J . Ifaulakis, 
kun. J . sčepukaitis i r kun. J . 
Karal ius per pamokslus ragi
no, kad kiekvienas kurs jau-: 
čiasi es$s lietuviu, kam apei-

kalbos. Kalbėjo Liet. Steigia
mojo Seimo ir Krikščionių-de-
mokratų partijos narys, gerb. 
Mikag Bagdonas. J i s įdomią 
kalba išaiškino Lietuvos vidu
jinę ir išorinę padėtį, part i jų 
darbuotę. Išaiškino visų Lie
tuvos par t i jų a rba sroviu tik
slus, siekius bei darbus. 

Katalikiška taute. 

donas atsakinėjo į klausimus 
ir aiškino Lietuvos ekonomine 
padėtį. ; 

Bendrovės Lietuvjai daug 
gero padarė. Ragino jas pa
remti. Kalbėjo daug apie Lie
tuvos mokyklas. Sakė, Lietu
voj mokyklos tur i būt i kata
l ikiškos, nes to visuomenė rei
kalauja ir su ja reikia skaity
tis. 

Dar jaunutė. 

(Nuo mūsų koresp. Lietuvoj) 

Telšiai. — fceiutobiu sfcyr. SUB. 

Lapkričio 13 d. Telšiuose, 
Kęstavičiaus namuose padary
tas Žemdipbių Sąjungos Tel
šių skyriaus susirinkimas. Iš
r inktas delegatas į Žemdirbiu. 
susivažiavimą I£aune 28-XI-21 
p. Petkevičius. Svars ty ta del 
kai-kurių Valstybės įstatų. 
T a i p kalbėta, a r prezidentas 
l^ųs renkamas 5 a r 3 metams ir 
nuspręsta laikytis trijų metų. 
Ministerįų kabinetas turįs būti 

Toliau toliojo, kad is We- b e pa r tyv i s , susidedąs vien iš 
tuvos negali perdaug ko nore 
ti, nes dar t ik jaunutė Respub
lika, einanti t ik kątvirtus m. ir 

darbo žmonių-specialistų. 
Dėlei žemės reformos irgi 

svarstyta, tečiau prie išvadų 

L1THUANIA 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos via-

ta. Geras maistas, ir užtektinai. Di
de lė pasivaikščiojimui vteta. Visi pa -
rankumai, moderniško alivo. Dabar 
kainos žemesnes 

V REDSTARLINE 
ISplaukia kas savaite 

B$ar $$-§l Norta Rivar, New T o % 
Now Yorko e Hamburg 

Fi idand tiruod. 31, Samland Saul io 14 
Samlnnd) Tik 8-Čia klesa Lapkr. 30 
Zceland) j Gruodžio 24 
Kroonlaiid Antwerp Gruodžio 17 

Manchuria Gruodžio 29 
Lapland Sausio 4J 

V-AMERICAN LINK 
Minnekahda) Hamburg (Gruod. 19 
Mongolia) Sausio 12 

Tiktai tiesiai į Pi l iau 
INTERNATIONAL MBRCHANTIIJC 

MARINE CO., 
116 laivų — 1,860,000 tonų, 

Ohlcago: F . C. Brown, Wes t 
Agent, 14 North Deacborn St., 

• ,' J J ; 

i • ^ ii J i s sakė, kad lietuviai y ra na brangios tėvynes laisve, ' ° ' J . 
katal ikiška tau ta i r tokia tur i 

| ant griuvėsių reikėjo viską s u n k i a i b e p r i e i t a . T i k v i s a i a t_ 

ateitų į tą susirinkimą. 

Pi lna svetainė. 
pasilikti . Liet. Steig. Seime 
katalikai , arba Krikš.-demo-

Žmonių prisirinko p i l n a ; k ra t a i tu r i daugumą atstovų, 
svetainė. Susirinkimo vedėjas,! bet jie y ra labai nuolaidus, jie 

1 

pradėt i . Vis kas-kar t Lietuvoj 
viskas .gerėja. 

Dabar ne vienas gailisi ap
leidęs šias ta ip svarbias pra
kalbas. Gerb. Bagdono įdomi, 
išlavinta kalba visiems pati-

p. A. Užemeckis t rumpoj kai- i r kitų srovių žmonėms užlei- ko. K a 4 kitų kolonijų &etu-
boj paaiškino šio masinio susi- ^ o f valdžioje vietas, ka ip t a i 

-

I 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Baile Street 
Kambar l s 884 

Telefonas Central 6390 

Vakarais, 812 W. S3rd l t 
Telefonas: Yards 4681 

I 
I s 

ANTANAS A. 0US 
(OLSZEWSKI, JR. ) 

f ADVOKATAS 
# Veda bilas visuose te ismuose 
% Miesto Ofisas: 
jfc7 S. Dearborn S t , R o o m 1040J 

Telefonas: Central 1774 

$ Vakarais: 8251 S. Halsted St. 
2 Telefonas: Boulevard 553. 
% € € € € € € € € € € € € € € $ « € . € € € • 

rinkimo tikslą. Kalbėt i persta
tė gerb. kleboną J . J . |Cąula-
kį. 

Lenku žiaurumai 

Ken . Kaulakis jausnungoj 
kalboj išdėstė Lietuvos dabar
tinę padėtį, lenkų žiaurumus, 
kokius išdarinėja Vilniuje: 
ka ip jie drasko mūsų brangios 
tėvynės širdį, lieja lietuvių 
vaikelių nekaltą kraują, užda
rinėja lietuviškas mokyklas, 
persekioja lietuvius žiauriau
siais budais. 

Entus i" 

ministerijoj ir kitur. 

Liet. srovios nelygios. 

Lietuvoje y r a daug srovių, 
p . Bagdonas toliau kalbėjo, 
bet kitos y r a menkutės, kaip: 
kokia tur i t ik vienuolika pa 
sekėjų. 

š i t a jausmo kupina kalbu 
kiekvieno šiffdy sukėlė tiek en
tuziazmo, kad kiekvienas buvo 
pasisengęs stoti karės laukan 
ir išvyti lenkus ten, kur jie 
priguli . \ 

DR. M. STAPUU0N1S 
NAPRAPATH 

GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
8847 Enaerald Avenue 

9 Iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397 

781 W. 18-th Gatvė 
N u o 2 Iki 5 vasare . 

Dr. M. Stupnicki 
8 3107 So. Morgan Street 

CHIGAGO, njLiarois 
Tele fonas Yards 5033 

[Valandos: — 8 iki 11 II ryto:; 
5 po pietų iki S vak. NadėUo-
mia a n o "i lkl Š «a l . vakarą 

mj_ j m m m m m r '". - —f • • — - » » » » — 

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

TeL Ganai 8118 
[Valandos: 10 ryto iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 8811 W . • S r d Str. 

Tel. Prospect 3461. 

J. P. WAITCHES T 
Lawyer 

U E T U V I S ADVOKATAS 
Dien.: R. 611-127 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. Wabash Ave. 
Rose land 

• • ' Į ! i '• v " - P 

j^Namu Tel. Hyde Park 8395 

22*! • • m • • • » — » » » » » • » • » • » » » » , 
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Liet. vėliava amžinai Vilniuje. 

Antras kalbėjo gerb. kun. J . 
K a r a l i u s J o maloni kalba, kaip 
i r visados, padarė malonų įs
pūdį į klausytojus. J i s ragino 

Tei. Puiiman « 3 " į j visiems išvien stoti už tėvynės 

laisvę. Tuo ka r t t ikra i gale-, 
sime išvyti kraugeringus len
kus iš Lietuvos ir Vilniuje, ant 
Gedimino kalno amžinai plėvė-, 
suos mūsų tautog vėliava. 

Tretysis kalbėjo p . J . Poš
ka, ką-tik sugryžęs iš Lietu
vos. J i s kalbėjo apie Lietuvos 
dabart inę padėtį. 

Te"l." Randolph " ttU* 
A. A. S L A K 1 S 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyje 

A S S O C I A T I O N B L D G 
19 South La Salle Street 

Room 1303 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 

J 

Telefonas Canal 5395 

M G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas.; 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23-čio Place. 

Valdžia ne ponų. 
J i s atsakinėjo į Lietuvos 

valdžiai daromus užmetimus, 
buk esanti ponų i r kunigų val
džia. Sakė, kad lietuvių nėra 
ponų, jie buvo lenkai ir rusai, 
mums svetimi, užtai i r valdžia 
negali būt i ponu, nes įų Lietu
voje nėra. Lietuvos valdžia y-
ra visų Lietuvos žmonių val
džia. Geros valios žmonėms 
t a s y r a aišku kaip diena. 

Kun. Martisiuno kalba. 

Antras kalbėjo gerb. klebo
nas kun. J . S. Martišiunas. J i s 
paaiškino tikslą gerb. svečio 
atvažiavimo į Ameriką. J i s 
patriot ine kalba ragino remti 
ir aukot i tokiam . praki lniam 
tikslui, Krikš.Tdemokratų par
tijai. Suaukojo $50.00, nors i r 
•nedaug žmonių buvo atsilankę. 

Visuomenė reikalauja. 

Antroj kalboj gerb. M. Bag-

viai nepraleistų p . Bagdono 
prakalbų. 

Buvęs. 

*y. juitajo PARAPIJOS 
BAZAKAS. 

Rezoliucijos. 

Po to vienbalsiai išnešė re
zoliucijas reikalaujančias Suv. 
Valstijų ir viso pasaulio pa-
liuosuoti Lietuvą nuo lenkų 
žiaurumų; mes nenorime kas 
ne umsų, bet t ik tą kas mums 
priklauso. 

Rezoliucijas pasiuntė Su v. 

(ajeveland, Ph io . — Lapkr. 
21 d. s. m- &v. Ju rg io parapijos 
buvo p radė tas *' bazaras ? ' . Tę
sėsi vieną savai tę . Ląpk,r. 27 
d. rbuvo užbaiga. Nežiūrint eia 
didolęs bedarbės viskas ge
rai pavyko. Pelno bus dau-
įgiau, negu tikėtasi, ^įes apmo
kėjus išlaidas, pelno liks apie 
$3,O0Q«.pajamas daug apdau-
^ ino šešios inerginos, kurios 
rinko balsus del savęs. 10 cen
tų, «tai buvo skaitoma vienas 
balsas . P-lė Mąjrė Liutkiavi-
čiutė balsų gavo 2,690. J i ap-
laikė pirmą dovaną, ant ran
kos auksinį laikrodėlį. Kitos 
iš eil.ės daugiau balsų gavusios 
buvo: V. Žvingeliutė, M. Skr ip 
kauskiutė, J . Ę.upriutė, A. Ku-
zmauskiutė ir A. Saveikiutė. 
J o s visos gavo po gražią do
vanėlę. Visos beudrai surinko 
$706, tai yra gavo 7,060 balsų. 
Ki toms kolonijoms toks pavyz-
dis butų t inkamas išbandymui. 

Simono Sunūs. 

• • • • 
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Tel . Canal 257, Vak. Canal 8118 

DU P. Z. ZALATOBIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1881 South Hals ted Street 

Valandos: 10 i k i ' 18 ryt«; 1 ik*4 
po pietų; 6 iki 9 vakare 

r iMimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu. 
S. D. LACHAWICZ I 

= P a S r . a S ^ r S o p i - i ™«*W ėdžiai « Nusigto 
| & ^ B 2 2 f ^ t e S r ^ t o * ^ l | k t a v ^ Koaferenoij»i W»ah-
cnėdinU. 5 ' ibo^one S S 
| a s i4 w. as«d P į chicago, ni-g 

Telefonas Canal 8188 
i1l l i l ! l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i |« | l |UU|l l l l l l l l l l l l 

Telefonas Boulevard 4189 

>»» » » * i 

Telefonas Pu l lman 850 

Dr. 9. F. ZALLYS 
U E T U V I S DENTJSTAS ' 

10801 South MK-higan Avenue 
R O S E L A N D , H4L. 

V A L A N D O S : 9 ryto Iki 8 v a k a r e , 
T E L : PULLMAN 342 Ir 8188 i 

KUN. RUMŠAS I*VASIAViO. 

-

< 

A. Masalskis: 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse, ves
tuvėse, kr ikš
tynose ir kituo
se reikaluose 
Kainos prieina- w 
mos. - £" 

$3307 Auburn Ave. Ch icagoJ 

—i 'U'.,,..: 11 ..• rsrr = 

PLATINKITE "DRAUGĄ'' 

Kingston, Pą. — Gerb. kun. 
Bumšas j a u apleido mūsų ko
loniją. Tas karš tas ^tėyynai-
nis sustiprino mūsų tautinę 
dvasią. Linkime jam ilgiausių. 
metų. 

Čionai j am bevaikščiojant 
po namus teko įžeidimų nu
kentėti nuo bolševikiškų šei
mynų. Ką-gi padarys i kad pas 
jas stoka žmoniškumo. 

Kazimieras. 

IŠ NEW YORKO 
I EUROPĄ 

Ant Suvienyt? Valstijų Laivu 

Namo Ant Kalėdų 
jGretCiausi ir didžiausi Amerikos .vėliavos laivai parvež 

tave i Tėvynę kaip j laiką, l inksmai atšvęsti Kalėdas 
P L Y M O U T H — O H E R B O L R G — B R E M E N 

JS, S, George ^ a s h n i e t o n Gruodžio S — Saus»o 17 
S. S. America Sausio 3, Vasario 4. 

B R E M E N 
S. S Prtnccss MatoiVą OrnodrJo 10 — Sausio 88 
•fe. S. l i U D S O N ' Sausip 14—Vakario 2,5 

B R E M E N — D A N Z I G 
S. S . Ptotomac Gruodžio 31 — Vasario 11 

PLy;ĄlOl7^'rTB01JLOGNE--LONDON 
S, S, Centennial State Gruodžio 14 Saus io $ 1 
S. S. Panhandle State Gruodžio 27 — Sausio 81 

Visi laivai Išplaukia iš Piers 1 ir 4 Hoboken, N . J. 

MOORE and MeOORMAOK COMPANV. Inc. 
R O O S E T E L T STEAMSIU? COMPANY, Iųc, 

t N I T E B AMBRICAN LINES, Inc. 
Vedantieji operatoriai del U. S. Shipping Boardo 

Del knygelės k r e l P k i t ė s u « 8> ^^^ 
45 Broadvvąy, N e w York 

metama žemės norma virš 
70 deš. ūkius mažint. Vieni pa
duoda sumanymą, kad nusa
vinti visas tas žemes, a r jų 
daug ar maža, kurių savinin
kai neapdirba; ki t i gi prieš
tarauja, nes tad esą visiškas 
že,n\ės suvalstybįnihias. Išve
dama, kad pavyzdingi ūkiai 
nebūtų ardomi, kad už atimtą 
— suvalstybintą žemę butų 
mokama. Susir inkimas neskait 
l ingas: vos 30 — 40 žmonių — 
visi Žemdirbių Sąjungos na
riai . 

. . .m]..u, Jv\v n 
m = 
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K A S MARKIU 
(AUKSINU) ŠIANDIEN 

Priffulintis permainai 

1,600 Markių $6.20 
5,000 Markių $31.00 
10,000 Markių $60.00 

Prie virš nurodytu sūnų dadė-
kite 4 0 c ant persiuntimo kaštu. 

Ant didesniu sumų. duodame spe-
ciaUškai žemas kalnas. Pinigai yra 
pristatomi Lietuvon į trunipiaus) 
laiką. Parduodame laivakortės { ir 
13 Lietuvos, Atsišaukite ypatiškal 
arba laišku J 

NSSIAN-AMERiGAN 
BUREAU 

160 N. Wejls Street , 

CHR3AGO, JLL. 

Valandos Biuro: Kasdiena iki 7-tai 
vai. vakaro. Nedėl iomis iki 
1-mai vaL po plet. 

(UmK*$ i: jVS.CKIEVIC;:, Ved. 
(JSeriaiiHiH is pii 

ia' 1 • ;: t.t 
N • • ^ KI . I I S \ > 

' eal Kstale, l*askolos, 
lustu iiia ir .t 

809 W. 35th St . .-,.!» S Tals'ed i 4 

T,jl Boulcvan1 6«l 
Val'aados: 9 iki 6 kai 

V J, ūs Ut^. • Si. • 
Neti ki ?, yio pinų. 

I • ! • I I I I I • Į J 

HALSTED ELECTRIC 
m 

3249 So. Halsted Str . 
Tel. Boulevard 7366 

i 

A r tavo šviesos geram' 
stovij? Vedame elektra į na
mus, ir taisome. Turime lam-^ 
pu i r kitus elektros da lykus / 

YALEOTIKE įOfLE^LA&HtG 
OOL.LEGES 

^S407 W. Bladi^on. 1850 N. Wel ls^ 
6205 S. Halsted Streets 

137 Mokyklos SUJT. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patterpu kir-

[pimo, Designing bizniui ir na-
'mains. Vietos duodama dykai.] 
•Diplomai. Mokslas lengvais a t - | 
•mokėjimais. Klesos dienomis ir J 
[vakarais. Reikalaukit knygelė&l 
•Tel. Seeley 1648 

SARA PATEK, pirm.] 

? 

KAW KENTĖTI? 
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, je igu patrini su 

Vaizbaienklls uireg. S. V. Pat. Ofise. 
Ziurėk, kad gautum tikraji-garsujį pet 
daugiau kaip 50 metų. 

Reikalauk, Jind turHv Ikaro (Anchor) 
Vaizbaženki;.' 

= 

'^» ——^»»»»»»»< 

ia > 1 m - '• . T uvx. mmm — 
DR. R A L F U C. CUPLER 

Chirurgas 
Kamp. Oakley Ave. ir 24 Gatves 
Ofiso valandos: Nuo 2 iki 5 p6 
pietų kasdien Panedėl ij ir Ketverge 
vakarais. 

Ofiso Tel: Canat 1713—2 41 
Res. Tel: Midway 55L2 

Ant pardavimo grocecne ir bu-
černe visokiu tautų apgyventoj vie
toj . Priežastis pardavimo savinin
kas važiuoja Lietuvon-

JUOZAS PUSKJEVieiUS 
3537 S. \ValU>ce Str. Chūago . 

ANT PARDAVIMO 
Grocerne Ir saldainių krautuve ge 

roj vietoj, parsiduoda pigiai. Atsi
šaukite. 

3302 W. 3B-tli P)ace 

:— 
AR SKOLINGAS KAS TAU F I N L 

— s i NEyiETA KIAŲLENA YĘA 
I LABAI NėSVEIKA. 
1 Paskaityk šį straipsnį del savo 

geroves. 
Daktarai sako kad nevirta jau

tiena ar kiaulena yra labai nes
veika viduriams nes nuo to atsi
randa skilvines kirmėlaitės. Ta* 
žinoma labai sugadina vidurius. 
Kiauliena ir jautiena turi vbuti 
gerai išvirtos ar iškeptos jeigu 
nori kad tavo viduriai gerai dir
btu. 

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

mą akyse mirguliavimą tai ien4tw 
lai kad kas nors yra negerai su 
jusu skilvių, kad skilviniai kii> 

= 

gu? Negali jų iSkoiektuoti? Pavelyk minai tenais ponavoja. Pas val-
m u m s tą. padaryti. Mes teippat per
k a m e judgements . 

Nortu American Invcstigating- & 
Protoct lve -Co. 

R o o m 610 -r- 117 N. Dearborn Str. 

T rfTMV ' r r" 

KLIKAIJXGI V^VRĄI. 
Pardavinėti 8 nuošimčio Collateral 

First Mortgage Notės ir 6 nuošimčio 
P irmo Mortgage Auksinius Bonds 
ant lęągvų išmokesčių. Ši propozicija 
yra taip lengva kad kiekvienas žmo
gus gali užsidirbti nuo $600 iki $1,000 
j mėnesį. Atsišaukite ypatlškai pane-
deliaiš, utarninkais ir ketvergais nuo 
2 iki .4 po pietų nuo 5 iki & vakarais. 
Palat ine 5121 Hoddon Ave., Čhicago, 
111. 

3 P -»»» - * " t . • • l ' V • " » 

kus tuojaus galima pstemyti, jie 
nenori valgyti, miegoti jiems tau
kiai galva'skauda, jie neturi noro 
žaisti su kitais vaikais. Laxtan y-
ra sutaisytas kad panaiknti 
skilvines krimeles iš jūsų syste-
mos ir yra daugumos žmonių 
vartojama su gerais rezultatais. 
Pilnas būdas gydymo Laxtan 
kainuoja $10.48, pusė $6.75. Jei
gu jautiesi nesveiku tai tuojaus 
pradėk gydytis nes gali išsivysty
ti kunvulsijos ir kokios kitos li
gos f Laxtan yra parduodama* 
Dro. Lameco Lab., Forbes at 
.Moultrie, Pitteburgh, Penna. 

nr • ' » r i1' 
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7.30 vai. vakare bus statoma scenoje puikus = 

i LABDARINGOS SA-GOS CENTRO SEIMAS 
^f IR VAKARAS % 
SEIMAS PRASIDĖS 10 VAL. RYTO, 11 GRUODŽIO, AUŠROS VARTŲ PAR. 2323 W. 23-rd 

Place, Chicago, Illinois. 
Dalyviai turi susirinkti, 10 vai. į bažnyčios svet., tenai gaus ženklelius ir "incorpore 

bažnyčią, kur bus laikomos Seimo pamaldos. 
2 vai. po piet prasidės Seimo posėdžiai ir tęsis iki 7 vai. vakare. 

. \* v*. 

eis } 

Teatras "Žiemos Ledai" 
Vakare dalyvaus taipgi pp. Saboniai. 
Jei svarstymai nebus užbaigti viena diena, tai Seimas pasibaigs pirmadieny, Gruodžio 12 d., 

pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kviečiame visus dalyvauti Seime, kaip draugijų atstovus, taip pavienius asmenis. Tikimės ir 

svečių gero skaitliaus. 
P. S. Seimo metu bus taipogi užkandžių, gėrimų ir saldainių. Todėl meldžiame nesirūpinti at

stovams su pietais. . 
Meldžiame nepamiršti 11 dienos Gruodžio. 

ė(ęt0 f LABDARIŲ SEIMO RENGIMO KOMISIJA. 

S 
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CHICAGOJE. 
POLICIJA TURI VYKINTI 

PROHIBICIJĄ. 

Chieagos nuėsto advokatas 
Ettelson paskelbė legale opi
niją, kad miesto policija būti
nai turi čia vykinti prohibi-
ciją. Ir apie tai negali Imt 
dviejų nuomonių. 

Tos legalės opinijos reika
lavo patsai miesto majoras. 
Nes pirmiau nebuvo žinoma, 
ar miesto policija turi prisitlė
ti prie probibicijos vykinimo. 

Kad taip, tai miesto majo
ras parėdys policijos viršinin
kui, kad policija bendrai su 
federaliais agentais ir valsti
jos autoritetais imtųsi smar
kiau prie saliunų, kuriuose 
pardavinėjami .svaigalai. 

Tas miesto policijos priva
lumas yra pažymėtas valsti-
jos įstatyme "search and sei-

MIESTO TARYBOS 
REZOLIUCIJOS. 

Užvakar Chieagos alderma-
nų taryba turėjo susirinkimą 
ir kovojo už dvi rezoliucijas. 
Su viena reikalauta, kad po
licijos viršininkas rezignuotų, 
su kita, kad valstijinis proku
roras apsimalšintų. 

UŽDARYTA 9 SALIUNAI. 

Miesto majoro Thompsono 
parėdymu Chicagoje uždaryta 
9 sali u na i už svaigalų parda
vinėjimą. 

POLITINIS SUOKALBIS. 

zure. M 

IEŠKO PAŠAUTŲJŲ. 

Du juodveidžiu plėšiku ap~ 
kraustė duonkepio, 211 S. 31 
gat., krautuvę. Sakoma, paė
mę apie šimtą dolerių. Abudu 
bėgančiu užtiko poliemonas, 
kurs ištuštino savo revolverį. 

Poliemonas tvir t ina, kad jis 
plėšiku pašovęs. Taigi dabar 
visur ieškoma sužeistųjų. 

TŠ Waukegano pranešta, kad 
tenai gubernatoriaus Small 
byloje gubernatoriaus advo
ka tas įrodinėjo, kad pr ieš gu
bernatorių padary tas politinis 
suokalbis. 

Chicagoje pavogta 13 auto
mobili ų paroje gruodžio 6—7. 

SVARBUS KLAUSIMAS. 

SUVAŽINĖJO IR PAS
PRŪDO. 

Ties n r. 2144 Eoosevelt rd. 
nežinomas automobilistas su
važinėjo 8 metįų mergelę Jen-
nie Ross, 1142 So. Francisco 
ave., i r pabėgo. 

Policjia ieško to piktadario. 

TAI BENT LIETUVĖS! 

Praeiviai daug juoko turėjo, 
kuomet Hals ted gatvėje, ties 
20 gat., aną dieną susipešė dvi 
l ietuvės: Mrs. V. Petkus ir 
Mrs. M. Marčiokas. Policija 
perskyrė. Policijos nuovado-
abidvi pasakė, kad jos susipe
šusios už vaikus. 

•t 

REIKIA AIRIAMS DŽIAU
GTIS. 

Chieagos skerdyklų kompa
nijos giriasi, kad vos 5 nuo
šimtis jų darbininkų streikuo
ja. Butų naudinga, idant kom
panijos paaiškintų, kodelgi jos 
kelia mėsai kainą. 

Ar tai gal todėl, kad " p e r -
mažai ' darbininkų streikuo
ja ? 

PIKTINAS PASAULIS LEN 
KŲ KRUVINAIS PASIEL

GIMAIS VILNIAUS 
SRITYJE 

Taip tvir t ina buvęs Illinois 
valstijos gubernator ius Ed. 
Dunne, kuomet jis buvo klau
siamas reikšti savo nuomonę 
apie angln-airių susitaikymą, 

Ed.. Dunne daug y r a dar
bavęsis Airijos klausime. I r 
j is sako, kad paskelbtomis tai
kos sąlygomis visi airiai tur i 
but patenkinti . 

Kiti Žymesnieji Chicago* ai
riai kalba kitaip. Jie sako, 
kad tos taikos sąlygos ne
vykusios. Airija turi vesti 
karą už pilnąją nepriklauso-

Besirengiant prie protesto 
prieš Lenkus. 

Chieagos Centralinių Orga
nizacijų susirinkimas įvyks 
gruodžio 15-tą d. š. m. lygiai 
8 vai vak. Šv. Jurgio parap. 
svet. antras aukštas No. 3. ant 
32-ros ir Auburn gat. 

Susi rinki man kviečiami su 
įgaliojimais, Ex-kareivių Su
sivienijimas, A. L. R. K. Fed. 
Chieagos Apskričio, Chieagos 
Lietuvių Tarybos, Chieagos 
Lietuvių Darbininkų Tarybos, 
ir L. L. P. Chieagos ir Apiel. 
Apskričio atstovai. 

Istorijinė valanda kviečia 
mus, broliai, vienybėm Susi-
rinkim ir iškelkim Tautos ap
sigynimo klausimą aukščiaus 
savo privačių įsitikinimų. 

Laikinoji valdyba, 
J. A. Mickeliunas, pirm., 
J. K. Enceris, rast. 

Prakilni draugija. 
Nekalto Pras. Šv. Marijos 

Panos mergaičių dr-ja prieš-
metiniame susirinkime gruo
džio 4 d. nutarė dalyvauti 
Labdaringos Sąjungos seime 
gruodžio 11 d. ir paskyrė sei
mui auką $10.00. Delegatėmis 
išrinko šias narės: M. Vainau-
skaitę, M. Paulikaitę ir O. 
Kazlauskaitę. 

Susirinkiman atsilankė gerb. 
kun. J. Skripkus, kurs ragino 
l,abiau prisirišti prie draugijos, 
jos narių skaičių auginti ir 
kad kiekviena narė atsivestų 
savo drauges prirašyti prie 
draugijos. Pasižadėjo lankyti 
šios draugijos susirinkimus ir 
prigelbėti kiek galės. 

Labdaringos Są-gos 5 kuo
pos atstovės, M. Vainauskie
nė ir Freitikienė atsilankė su
sirinkiman su prašymu sureng
ti Labd. Sąj. 5 kuopai vakarą 

kare, kad niekas nepaliktų ne
atsilankęs. Kurie tik myli link
smai laiką praleisti, atsilanky
kite. 

Lygiai ir čionai mes ta ip » 
linksmai laiką praleisime ka
ip ir savo tėvynėje. 

Pasirūpinkime visą jaunimą 
atsivesti į šį vakarą, mūsų sve
tainėje, vieton svetimtaučių 
šokiuose ar teatruose. Links
minkimės kaip savo tėvynėje 
būdavo linEsmindavomės. 

J. K Sloksmitis. 
A. L. L. K. Feder. 23 sk. rast. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Moterų vakaras. 
Idėjinės draugijos. 

(Tąsa). 
L. Vyčių 13 kuopa, tiesa 

gyvavo, bet nieko tokio ypa
tingo neparodė, neturėjo ener
gijos, nesurengė perstatymų 
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Jau Galima Gauti 1922 metų 
"DRAUGO" SIENINĮ KALENDORIŲ. 

Kaina 25c. 
Šiometinis "Draugo'' kalendorius skiriasi nuo kitų metų tuo, kad kiekvieno mene- ; 

sio lapą puoša paveikslėliai iš Lietuvos. 
Daugiausia paveikslų iš lietuvių kareivių gyvenimo. 
Skaitytojams ir naujai užsirašantiems "Draugą", mažiausią trims mėnesiams, kalen- ; 

dorius duodamas dovanų. 
Adresuokite 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. . 

i i i ipi<«ipi<Wi<ii igipipi i igi i igi iM<i<ipipii igi<igigigi i igi<igi i igigigipi<li 

stiprėjus vardas "Istorijos Ty- j yglglglglglgltfglg>glglg<glglg)glglglglgJglglglglglg>glglg>gH 
rinetojų" tapo permainytas Im^-r i i w 4 Kaledu Dovana-

panašius į dabartinius, žodžiu, 
vas. 18 d. 1922 m. Draugija maža buvo tokių kurie galėjo 
pilnai sutiko ir nutarė sureng- užimti vaidintojo vietą gi apie 
ti. rašinėlius laikraštyje tai jų 

1922 m. valdybon išrinko šias 
narės: K. Garuckaitę — pirm., 
O. Miknių te. — pag., A. Grine-
veckaitę — nut. rast., M. Vai
nauskai tę — fm. rast., M. L. 
Ourinskaitę — ižd., A. Kaz
lauskaitę ir M. Delinskaitę — 
ižd. glob., E. Šlekiutę — mar
šalka. 

Ši draugija yra Labdarin
gos Są-gos garbės narė, &v. 
Kazimiero Akademijos Rem. 
Dr-jos amžina narė. Ji remia 
visus prakilnius reikalus. 

Gruodžio 11 d. rytą eis in 
corpore prie Šv. Komunijos, 
paminėjimui Nekalto Prasidė
jimo Šv. Marijos Panos šven
tės. 

. Kep-

IŠ NORTH SIDES. 

Federacijos vakaras. 
A. L. R. K. Federacijos 23 

kyrius laikė mėnesinį susirin
kimą lapkr. 22 d., Šv. Mykolo 
par. svet. 

Apsvarsčius kitus reikalus 
priėjo prie Fed. skyriaus ren-
'giamo vakaro. Rengimo komi
sija paaiškino, kad vakaras 
bus surengtas Senųjų metų 
paskutinį vakarą, sulaukiant 
Naujuosius metus. Komisija 
aiškino, kad bus išpildyta la
bai puiki programa. 

Taigi atstovai draugijų pri
klausančių prie Federacijos 
23 skyriaus, paraginkit savo 
draugijas dalyvauti tame va-

— 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Šiomis dienomis Lietuvių 
Prekybos B-vės Bridgeporto o-

mybę. Juk už nepriklausomy- i f ise pradėjo dirbti vytė p-lė 0-
bę daug airių yra Buvę. na Krušiutė. Aš—is. 

1$ PARDAVIMAS 
Puse — Prekas 

Vyrų ir jaunų vaikynų Siutai ir O-
verkotai $20 — | 2 5 ir $30. Dabar 
po $10. $12.50 ir $15. Kiti siutai ir 
overkotai iki $45. Mes turime pilna 
stocka vyrų, jaunų vaikinų ir vaikų 
Siutų, O' Kotų, Mackinaws, Rain-
coats rl kelnių kurias parduodame už 
puse buvusios kainos Turime kuferių 
ir volizų. Gausi už pilnos verčios.* At
dara Kasdiena iki S> vakare . Nedė-
liomis iki 6 vakare. 

{steigta 1902 

S. GORDON 
1415 S. Halsted Street 

visiškai nebuvo matyt. Ką tuo
met gerb. kun. N. J. Pakal-
nas darė T Jis, atmenu, atėjo į 

"L. Vyčių 13 kp. susirinkimą 
(į kiekvieną sus, ateidavo) ir 
referavo, kaip* Vyčiai privalė
tų įsiteigti vakarinę mokyklą. 
Vyčiai, kurie visą širdimi buvo 
jam atsidavę parėmė jo kalbą 
ir įsteigė vakarinę mokyklą 
parapijinės mokyklos kamba
riuose. Mokytojauti pakvietė 
gerb. J o n ą P o š k ą . Jis 
pavyzdingai mokino. Dauguma 
iš tų kurie tą mokyklą lankė 
įgavo tokį norą. mokytis, taip 
pamylėjo mokslą, kad ir šian
die mokyklas tebelanko. 
Gerb. kun. N. J. Pakalnis ap
lankydamas mokyklą du sykiu 
savaitėje ją begaliniai džiau
gėsi, tartum, tenai tas buvo 
daroma del jo, ir padėkuojant 
jo gerai širdžiai šiandie\ turi
me drąsių veikėjų ir gabių ra
šytojų. 1920 m. pabaigoje bu
vo suplenavęs pats duoti pa
mokas Vyčiams, bet negeisti
nas jo atskyrimas nuo mūsų ne 
prileido prie 1o. 

A h imnai 
i 

1918 m. sušaukė visus jau
nučius, užbaigusius pradinę 
mokyklą vaikus ir suorgani
zavo juos į kuopelę, kurią pa
vadino "Istorijos Tyrinėto jų". 
Tie vaikučiai parašydavo gra
žius straipsnelius iš Lietuvos 
istorijos. Aišku, jog tai buvo 
kun. Pakalnio darbas ir pasi
aukojimas, nes vaikas visuo
met vaiku palieka. Jėgoms su-

"AJumnus". Toje jaunutėje 
draugijoje jis parodė didį ak
tyvumą, pašventė daug laiko. 
Alumnai visi lanko augštesnės 
mokyklas, kas rteiškia šviesią 
ateitį. Tyla. 

(Bus daugiau) 

PRANEŠIMAI, 
TE AT. KLIUBO "LIETUVA" 

priešmetinis susirinkimas įvyks 
penktadieny, 9 d. gruodžio, š. m. 
8 v. v. paprastoj šv. Kryžiaus 
parap. svet. Visi nariai būtinai pri 
valote pribūti. Nes yra daug svar
bių dalykų svarstymui ir rinkimas 
naujos valdybos ateinantiems 1922 
metams. N. K.t fin. rast. 

I 
MOTERŲ SĄJUNGOS 1 KUO

POS priešmetinis susirinkimas Į-
vyks šį vakarą, t. y. gruodžio 9, 
7:30 vai. vakare. Šis susirinkimas 
yra labai svarbus, visos narės yra 
kviečiamos būtinai atsilankyti. 

• Valdyba. 

Lietuviški kratomi paveikslai. 
Genavaitės gyvenimas. 

Nauji krutomi paveikslai iš 
Lietuvos, Rygos ir Sovietų 
Rusijos. Gudrus kvailys, 2-jų 
aktų komedija, Lietuvių paro
da National, darže. 

Bus rodomi sekančiose ko
lonijose: 

Gruodžio 7—8, West Side. 
Aušros Vartų parap. svet. 

Gruodžio 10 — 11, Nekulto 
Prasid. par. svet., Brigliton 
Park. 
1' Raistas * \ Želigowskio var
gai ir "baltosios vištos" 
sprando nusukimas Vilniuje. 
Lietuvos kariuomenė. Bus ro
doma Gruodžio 12 Šv. Antano 
parap. Cicero, UI. 

Pradžai 7 vai. vak. 
Rodys Lietuvių Teatro Ben

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

Visiems po $1.00. 
Šįmet "Darbininkas" teikia Amerikos lietuviams nepaprastą 

Kalėdų dovaną. 
Visiems Amerikos lietuviams "Darbininkas" suteiks Kalė

doms po $1.00. 
Ši naujiena, šis manifestas tepraskamba po visą Ameriką nuo 

krašto iki krašto. Tenelieka nei vieno lietuvio, kurs apie tai ne
išgirstų. Tūkstančiai Amerikos lietuvių tegauna po dovaną šių 
metų Kalėdoms. 

Jau nuo senai Amerikos lietuvius darbininkus smaugia ne
darbas, slegia algų kapojimas. Todėl dabar darbininkui dola-
rinė brangesnė, negu dešimkė prieš tris metus. 

Nors clolaris brangus, bet darbininkas be laikraščio būti nega
li. 

"Darbininkas," žinodamas dabartinę darbininkų sunkią 
padėtį ir žinodamas, kad visgi darbininkas be laikraščio būti 
negali ir neprivalo, tai nutarė per gruodžio mėnesį šių metų 
duoti progą užsisakyti taip-gi atnaujinti prenumeratą ant 
VIETO DOLERIO pigiau, negu jo paprasta kaina. 

Ikišiol "Darbininko" kaina metams buvo $4.00, o užrubežin ir 
Bostone ir apylinkėse, kur stampes reikia klijuoti ant kas nu
merio buvo $5.00. Per gruodžio mėnesį toji kaina VIENU do
leriu mažiau. 

Tad visi Amerikos lietuviai privalo šia proga pasinaudoti. Pa
pasakokite apie tai savo draugams ir pažįstamiems. Supažindin
kite juos su "Darbininkų" ir prikalbinkite užsisakyti darbi
ninkišką tris sykius savaitėje išeinantį laikraštį už $3.00 m. 

"Darbininkas" išeina utarninkais ir ketvergais 4 puslapių, o 
8ubatinis 8 puslapių! 

Siūloma proga gali ir privalo pasinaudoti ir tie, kurie jau 
yra "Darbininko" skaitytojai. Pavyzdžiui, tas, kurio prenu
merata išsibaigs gruodžio 1 d. 1922, lai atsiunčia dabar $3.00 ir 
jam bus siunčiamas "Darbininkas" iki groudžio 1, 1923. 

Atsiminkite, kad pagal Lietuvių Darbininkų Sąjungos seimo 
nutarimą nuo Naujų Metų "Darbininko" kaina pakeliama iki 
$4.50 metams, o užrubežin arba* į Lietuvą iki $5.50. 

Norėdamas savo giminėms ir pažįstamiems suteikti gerą Kalė
dų dovaną užsakyk metams "Darbininką" už $3.00. Norėdamas 
pradžiuginti saviškius Lietuvoj, užsakyk jiems "Darbininką" 
metams už $4.00. 

"Darbininkas" paduoda viso pasaulio žinias, nušviečia darbi
ninkų reikalus, gauna labai daug korespondencijų, kur atsis
pindi visų Amerikos lietuvių judėjimas, gyvenimas ir atsitiki
mai. 

Pats siųsk pinigus šiandie, o rytoj prikalbink tą padaryti vi
sus savo draikos ir draugus. Adresuokite šitaip: 

/ / / / DARBININKAS; 
360 W. BR0ADV7AY, BOSTON 27, MASS. 

PRANEŠIMAS. 
Suomi pranešu visiems lietuviams Chicagoj ir Chiea

gos apielinkėj gyvenantiems, kad perkėliau savo gTabo-
rystės biznį į savo naują vietą po num. 3319 Auburn Ave. 
ir dabar galėsiu daug geriau patarnauti, negu pirmiau. 

Su Pagarba, 
STANISLOVAS P. MAŽEIKA, 

3319 Auburn Avenue Telefonas Yards 1138 

Pranešimas Mano Draugams 
Vici kurie pas mane pirkote per vienuolika metu auksinius 

daiktus, deimantus. Dabar pranešu visiems lietuviams kad pas-
kutinias Kalėdas su jumis praleisiu šiame biznije. 
Prašau visų draugų ateiti a r atvažiuoti an t šio didelio 
išpardavimo. n*es gausite nusipirkti pigiau negu 
wholesale, nes aš einu j kita biznį. Taipgi tūrių Edi
son ir kitokių Grafanolų. 

Jūsų draugas 

Peter Miller 
2128 West 22-nd Street 

Chicago, IU. 
Jeigu kas turite properte ir norite eiti biznin tai 

pasiskubinkite, aš mainysiu krautuve ant propertes. 

SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGį" 

•ts Mc 
AT 

DRAUGAI 
2114 8. 

TA 
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-

Seimą 

Labdarių S| 
įvyks rytoj, 
šros Vartų p| 
2323 West 23 

Kaip 10:00 
rinks tos p* 
ten eis bi 
laikomos iš] 
pamaldos. 

Seimo sesijc 
po pietų. 

S e i m o n 

Krūvi 

PRAI 

Su dideliu 
skerdyklose Cl 
tos baisios kri 
Daugelis žmon 
šiaipjau sužeisj 
areštuota. 

Kai-kuriuose 
moterys, dirbus 
duose, veda riai 
policiją, kuri di 
ja ramiuosius žj 

Nesigailima 
raudonųjų pipi| 
menų, butelių, 
apmėtomi. 

Blogai elgii 
kurie pavartojj 
lus. Policija t 
na dieną nuo 
ją šaudyta iš 

Gali but tai 
Bet jei tiesa, tj 
nėra streikiniij 
provokatoriai, 
saugotis. Nes 
mi. 

Generalis 
Unijos viršin 

kad Chieagos 
šiandie streikui] 
O00 darbininkų. 

Tie patys vin 
ša, kad šį pin 
yarduose bus 
ralis darbininkui 

Šiandie streiki 
algamated Meal 
Butcher Workn| 
Bet stockyarduc 
bė ir kitokių ud 
riai dirba koto) 
bus. 

Taigi, su ateij 
dieniu ir tos vi| 
ri išeiti streikai 
sustreikuos tufe 
kurie išvežioja 

Paskui pakilg| 
gonų taisytojai 

Tuomet komj 
galės pamatyti 
vienybę. Nes šij 
nybės jos nepri] 


