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riaus Pripažino Lietuvą 
Atsistatydino Užs. 

• 

, įk 

die laikoma nei aršiausia pa- 'VOKIETIJAI ftEIKALINGA 

(DRAUGUI TELEGRAMA). 

WASHINGTON, gr. 13 (Liet. Inform. Biuras). — 
Lietuvos užsienių reikalų ministeris Puryckis atsistatydino 
gruodžio 10 d. Kabinetas atsistatydinimą priėmė. 

Brazilija pripažino Lietuvos nepriklausomybę "de 

PROHIBICIJA. 

Socialistai siūlo apie tai 
pagalvoti. 

jure »» 

Žinoma lietuvė rašytoja Žemaitė mirė Mariampolėje 
gruodžio 7 dieną. Laidotuvės gruodžio 10 d. 

Daug Vilties Keturlypėj Sutarty 
k 

Amerikos Moterys Kelia Protestą 
KONGRESAS GAL MAŽINS LAIVYNĄ IR ARMIJĄ 

stumdėlė. 
Pagaliau jos reikalauja, kad 

Suv. Valstijų kongresas pas
kirtų 100,000,000 dolerių nu
pirkti šioj šaly 30 milionų bu
šelių korrm 'badaujančiai Ru- [ BERLYNĄ^ gr. 13. — Vie-

• • • * 4 

s lJa i* na socialistų srove girdėjusi, 
Suv. Valstijose yra 700 mi- kad S. Valstijose įvesta pro-

lionų bušelių kornų ištekliaus, ^ibicija duodanti puikias pa
j ų neturime kur dėti. Tai- seinnes žmonių gyvenime. Sa-
gi su jais reikia šelpti nors koma, tenai gyvenimo sąlygos 
Rusi ją. Tuo būdu butų atlik- [atsimainiusios.- Sumažėjęs va

rgas ir žmonių mirtingumas. 

VOKIEČIAI NEMOKĖS 
KONTRIBUCIJOS. 

BERLYNAS, gr. 13. — Iš 
Londono gryžo Dr. Rathenau, 
kurs norėjo ten gauti paskolos 
Vokietijai. • 

Tečiau jo kelionė nedavė 
geistinų pasekmių. 

Labd. Są-gos Seimas 
1,004 DOLIERIA! VIENU VAKARU 

ta žymi pagelba ne vien Rusi- ' 
jai, bet ir Suv. Valstijų ūki
ninkams. 

ARMIJOS SUMAŽINIMO 
KLAUSIME. 

JAPONAI NETURI ŽINIŲ 
IŠ TOKYO. 

Japonija nenori sutikti su o-
riginaliu projektu. 

WASHINOTON, gr. 13. — 
Čia ofieialėse sferose neatsi-
džiaugiama padaryta keturly
pe sutartimi Pači f i ko klausi
me. 

Pranešta, kad- viskas taip 
pasekmingai vyksta su tąja 
sutartimi, kad kaip šiandie ir AYASHINGTON, gr. 13. — 
vėl busiantį tuomi tikslu su-į Čia rimtai kalbama apie kitą 
šaukta pląnarė nusiginklavimo ] nusiginklavimo konferenciją. 

mų Japonijai. 
Apie karo laivynų propozi

ciją japonų delegacija neturi 
jokių žinių iš Tokyo. Reiškia, vojama ir pačios armijos su-

WASHINGTON, gr. 13. -
Kuomet rišamas karo laivynų 
sumažinimo klausimas čia nu
siginklavimo konferencijoje, 
kongrese jau gana rimtai ta
riamasi apie Suv. Valstijų ka
ro laivyno mažinimą. 

Norima ne vien sumažinti 
perpus* karo laivyną, bet gal-

BUS KITA KONFEREN 
CIJA. 

sesija. 
Šioj sesijoj busią pranešta 

visų keturių valstybių ofieia-
lis sutikimas su padaryta su
tartimi ir pati sutartis busian
ti patvirtinta delegatų para
šais. 

Konferencija įvyksianti, kuo
met keturlypė sutartis bus ra
tifikuota, t. y. ateinanti pava
sarį. • , 

Kitoj konferencijoj, sakoma, 
busią aptartas mažesnių val
stybių karo laivynų klausimas 

Tos sutarties ratifikavimo , ir saužemio armijų sumažini-
klausimas, tai jau visai kitas mo problema, 
dalykas. Sutartį turės rati
fikuoti valstybių parlamentai. 
Tai bus paskutinė procedūra. 

Bet ratifikavimas nelaukia
mas anksčiau, kaip ateinanti 
pavasarį. 

Padaryta sutartis visoms ke 

Be to, gal bus aptartas ir 
pasaulio ekonominis klausi
mas. 

MOTERŲ PROTESTAI. 

WASHIXGT,ON, gr. 13. 

Taigi tos srovės atstovai 
Reichstagui, indavė rezoliuci
ją, kad Suv. Valstijų prohibi-
cijos padėtis butų ištirta ir 
paskui tokia Pitmibieija 11 i-
taikinta Vokietijai. Nes gir
tybė Vokietijoje visu smarku
mu plinta ir neturima ganėti
nų priemonįų ją sustabdyti. 

Apie tą rezoliuciją padavė 
žini,ų laikraščiai. I r prie pro
gos pažymėjo, kad Vokietijos 
vyriausybė šiandie turi deg
tinės monopoliją. Per metus 
vyriausybės iždas pelnija dau
giau vieno mįliardo markių. 

Teeiau ta J>ati -vyriausybė 
kovai su girtybe per metus 
skiria 4 imliomis markių. 

CHICAGO. — Pasekmės kuogeriausios. Nekalbant apie/ 
gražius nutarimus, kurie vėliaus bus paskelbti, dalyvavo 204 
delegatai iš įvairių kolonijų ir kita tiek svečių bei rėmėjų. 

I r todėl Vokietijos vyriau- j Svarstyta reikalai labai rimtai ir šaltai pirm. p. Petraičiui 
sybė skelbia, kad ji negalėsian .vedant. Kaip mūsų visuomenė giliai supranta reikalą steig
ti sausy išmokėti reikalingos ti našlaičiams bei seneliams prieglaudą, rodo tas faktas, kad 
karo kontribucijos — 500 mi- Seimo metu aukų suplaukė $1,004. 
lionų auksinių markių. 

Je i nepavyks su moratoriu 
mu, tai Vokietija bus priver 

Imant domėn kad ligi šiol Labdar. Sąjunga turi jau 10 
lotų žemės gražioje miesto dalyje, lieto, $33,000 kapitalo, 
neskaitant Seimo aukos $1,004, tikimasi greitu laiku, uoliai 

sta atpildymo komisijai užsta-' Pasidarbavus Labdr. S. skyriams, vykdinti savo pienus. Die-

tyti dalį savo aukso atsargos. 

APIPUfiŠTA PROVINCI 
JOS BANKĄ. 

ve padėk! 
Ryt skaityk platesnį pranešimą " D r a u g o " antrame pusi. 

•i i 

O R A S 
CHICAGO. — Šiandie pra-

matomas gražus oras ; maža 
atmaina temperatūroje. 

mažinimo klausimu." 
Reiškia, vienu šūviu norima 

nušauti du paukščiu. Sako, 
jei karo laivynas turi but ma
žinamas, tai kodelgi negali hm 
sumažinta ir pati armija. Šian 
die Suv. Valstijos turi 150,000 
vyrų armijoje. Norima jos 
puse panaikinti. t 

Tuomi būdu butų sutaupy 
tos didelės pinigų sumos. 

Tik daugeliui sunku yra su-k( 

prasti, kur dėti tokią daugy-«&»; 
bę kareivių ir karininkų. Juk 
jų be nieko n ^ a l i m a paleisti 
ir jiems pasakyti: žinokitės. 
Tečiau ir tam turėtų but su

rasta tinkamų priemonių. • 
Laivyno mažinimas gali pa

liesti ir karo laivyno Annapo-
lio akademiją, kur lavinami N e w Y o r k e chieaginių konv 
karininkai. 

Tai vis klausimai, kuriuos ši 

GREENVILLE, 111., gr. 13. 
— Keturi plėšikai vakar arti
majame čia miestely Panama 
apiplėšė banką. Paėmė apie 
30,000 dolerių ir pasprųdo. 

PROHIBICIJA BUS 
VYKDOMA. 

PABALTJURIO KONFE
RENCIJA PASIBAIGĖ. 

Policijos viršininkas daro 
pienus apsausinti Chicagą. 
Sako, kaip tik pasibaigs stock-
varduose streikas, tuomet bus 
pradėtas m i e s t o *' sausini
mas. if 

Stockyarduose vakar išėjo 
streikan 3,0000 vagonų taisy
tojų. J ie sustreikavo iš sim
patijos "Amalgamated Meat 
Cut te rs" unijai. 

turioms valstybėms turi dide- | "Women , s International Lea-
lę reikšmę. Per dešimtį me-.!gue for Peace and Freedonr" 
tų Pacifike turi gyvuoti tai- j (Moterų Internacionale Sąjun 
ka ir kiekvienos valstybės po-]ga Taikai ir Laisvei) šį sek-
sesijų nepaliečiamybė. 

Je i kartais pasitaikytų bent 
koki nesusipratimai, tuomet 
šaukiama konferencija ir gra
žiuoju rišami nesutikimų klau
simai. 

Je i kartais koks pašalinis 
priešas mėgintų Pacifike dru 
msti gyvuojančią ramybę, tuo- 'Nurodoma, kad visos pasaulio 
met visos keturios valstybės 
Išvien stoja ginti savo intere
sus. 

Pasibaigus dešimčiai metų, 
norį valstybė gali atsisakyti 

madienį čia turėjo masinį su
sirinkimą. 

Išnešta rezoliucija, kuriąja 
pasmerkiama keturlypė sutar
tis Pacifiko reikaluose. 

Toliau reikalaujama viso 
pasaulio nusiginklavimo, bet 
ne jveletos valstybių sutarties. 

kongreso sesija turės išsprę
sti. 

PASIDARĖ GALĄ KANA
DOS VIRŠININKAS. 

OTTAWA, Kanada, g r / 1 3 . 
— S|l nuodais pasidarė galą 
Kanados pinigų apyvartos 
kontrolierius Rourke. J o de
partamente pasirodė kažkokių , i a i k o g i savo pažiūrų, 
neaiškumų ir jam buvo paskir- T a i p a t p i e š t a , kad gene 

valstybės padarytų bendrą su
tartį ir nusiginkluotų. Pasi
taikius nesutikimams, nesuti
kimų klausimas turėtų but iš
sprendžiamas internacionalėje 

nuo sutarties. Bet apie tai 
iškalno turi pranešti kitoms onaliame teisme. 
valstybėms. I r atsisakymas Skaitlingi moterų būriai su 
ima veikti tik praėjus viene- ' rezoliucija ir visokiais para-

ta priežiūra. 
Kontrolieriaus vieta skaito

si viena iš augščiausių vietų 
valstybėje. 

STOCK-YARDŲ STREIKININKŲ VIRŠAITIS 
WASHIN6T0NE 

RYGA, lapkr. 4d. Pabaltju-
rio valstybių ir rusų ekonomi
nė konferencija pasibaigė spa
lių 31 d. Konferencija priėmė 
komisijų paruoštas rezoliuci
ja^ del geležinkelių ir vandens 
kelių transporto, uostų ir pra
monės politiniais ir finansi
niais klausimais, del žveybos, 
revakuacijos.ir miškų konce
sijų. Rezoliucijas lapkričio 1 
d. pasirašė delegacijų pirmi
ninkai: Albat nuo Latvijos, 
Dobkevičius nuo Lietuvos, Hi-
Ijagaa nuo Estijos, Jamason 
nuo Suomijos, Milinin nuo So
vietų Rusijos. 

ninku linija. 
Kompanijų nusistatymą ko

voti prieš organizuotą darbą 
patvirtina tas faktas, kad re-
gulerė policija pamainoma spe ' m o Konferencija pažadėjo su 

Telšių moksleivių aušrinin
kų kuopa ir mokytojų profesi
nė sąjunga suruošė 'vakarą. 
Vaidinta "Kurčias Žentas/ ! 

pasakyta monologas ir eilės. 

PREKYBA NEMUNU. 

Iš statistikos matoma, fcad. 
rfavigaeijos metu Nemunu į-
vairių prekių atgabenama į 
Kauną daugiau, negu išgabe
nama. Pav., rugsėjo mėn. at-^ 
vežta: garlaiviais 19/)30 pū
dų, žėgliniais laiv. 39,794 pū
dai, iš viso 59,324 pūdai. Tuo 
pačiu laiku, neskaitant miško-
medžiagos, išgabenta du kart 
mažiau. Atvežama daugiau
sia geležies prekių ir trąšų. Lš-

ciale policija. Ši policija, reiš
kia kompanijų pasiryžimą ko

mpanijų skerdyklose p a k ė l ė | voti ir nepasiduoti darbinin-
streiką darbininkai. kam s. 

Toliau specialė policija rei
škia, kad darbininkams galvos' 
dar labiau bus skaldomos, dar 
daugiau turės but kraujo pra
liejimo. Nes ta policija mai
šysis ten, kur regulerei poli
cijai nebuvo paranku. 

Specialė policija eis į darbi
ninkų minias, darbipmkus pro
vokuos, paskui darys užpuo
limus. 

Taigi darbininkai privalo 
saugotis provokatorių. Strei
kininkai nieko kita neturi klau 

Unijų viršininkai paduoda, 
kad įvairiuose miestuose gal-
viįų skerdyklose šiandie strei
kuoja 66f000 darbininkų. 

Vakar per dieną streiko lau
ke, taigi aplink stockyardus, 
nieko ypatinga neįvyko. Kaip 
kompanijos, taip streikininkai 

ralis streikas vakar nepakilo. 
Kitos stoekybrdų darbininke 

unijos dar nesuspėjo to klau
simo aptarti. 

Dar kitos unijos tuomi klau 
PLATELIAI . Žmonės ai-jsimu turi atl;kti balsavimus. 

manuoja dėlei stokos vandens, t Taigi jei turės kilti generalis 
nes šuliniai ir kūdros jau iš-j streikas, už poros dienų bus 

konferencijoje arba internaci-. džiūvo, o kas bus, jeigu greit Į žinoma. 

riems metams nuo pirmutinio 
# 

pranešimo. 
Reiškia, visos keturios vals

tybės Pacifike apsitveria ne
prieinamu m u m 

Tečiau Suv. Valstijos su tą
ja sutartimi apsiima Pacifi
ke padaryti kitokių nusileidi-

sais nesmi nunuarsavo pnes 
Pan-american bustą, kuriame 
laikoma nusiginklavimo konfe
rencija. 

Moterys reikalauja, kad į 
visokias pasaulio valstybių su
tartis visuomet lygiomis butų 
priimta ir Kinija, kuri šian-

užeis šalčiai. 
Platelių ežeras, kurio ilgis 

7 v. ir plotis 3 v., nuo pakraš
čiu toli vanduo nusekęs — 
net žmogui noaugščiau šonų 
galima perbristi skersai ežero 
(žinoma ne visur). Seneliai 
pasakoja, kad tik pirm kokių 
60 metų panašiai su minėtu 
ežeru yra buvę. 

unijos sekretorius Lane iške
liavo Washingtonan. iTenai 
jis nori pasimatyti su šalies darbininkus laukia vergija, gi 

vežama: grudai, sėmenys, li-
Suomių ir Lietuvos delega-Įnai, daržovės, vaisiai, paukš

tai lapkričio 1 d. išvažiavo nakčiai, pašaras ir mažiau gyvu
lių. 

Mėnesinė Nemuno apyvarta 
siekia kelių milionų auksinų. 

Karys ' ! 

daryti naują centro organiza
ciją su būstine Rygoje, kurioj 
dalyvautų valstybių atstovai. 

" D a r b . " 

BERŽOTAS, (Platelių v.). 
Čia vėl pradėjo veikti prieš 
karą veikusis vokiečio Domb-

<( 

KAUNAS, (Elta). Gauta 
pranešimų, kad spalių 26 d. 
apie 100 lenkų raitų žandarų 
užpuolė šiuos kaimus, esančius 
prie Kalvarijos-SuvaUcų plen-rėzOs savastis " n e f t a " degi

namas motoras " R u s , " kuris . to neutralėj zonoje šiapus Cur 
traukia girnas. Nesant "nef-izono linijos: Budžiškį, Pa vai
to , " jo vieton vartojama žiba
las. Vienos girnos į valandą 
sumala apie 5—6 purus (15— 
20 pūdų). 

Dėlei stokos vandens, van
deniniai malūnai, kurių apy
linkėje esama gana daug, bė-

syti, kaip tįlj streiko vadų, sa-jveik visai sustojo; užtai Ber-
vo viršaičių.. Tik jų nurody- žorė darbo turi daug. Už pu- nėtų kaimų nepasitraukė. 
mais turi sekti ir jų klausyti. 

Trukšmais, riaušėmis gali 
ma tik pakenkti patiems strei 
ko tikslams. 

ro (pūras 28 gorč.) sumalimą 

ponius, Vaiponius ir Aukštąją 
Budą. 

Vaiponių kaime atėmė iš u-
kininko V. Kalasniko 16-kos 
tūkstančių auksinų vertės er
žilą ir be to pasiėmė su savim 
to paties kaimo vyrą V. Gri-
gutį. Žandarai iš visų pami-

Tai paprastas lenkįų užpuo-
"mierkos" imama 8 auks. Gai limas. 
la tiktai, kad malūnininko 

Kiekvienas streikininkas tu-
Streikuojančių darbininkų Vi gulti ir kelti tik su viena 

mintimi: streikas turi but lai
mėtas! Kitaip stockyarduose 

viršininkais streiko klausimu. 
Jo tikslas — pasimatyti su 
padiu prezidentu Hardįngu. 

Gi kompanijos posenovei gi
riasi, kad jos turinčios užtek
tinai darbininkų ir nenorinčios 

L. " D a r b . " [nieko bendra turėti su darbi-

jų moteris ir vaikus vienas 
nepertraukiamas skurdas. 

Streikininkų vadai streiką 
veda tais keliais, kokiais gali 
but atsiektas laimėjimas. Tad 
Teikia ne ko kita, bet jų klau
syti. 

perdaug girtuokliaujama... 
L. " D a r b . " 

TELŠIAI, (Eltos k.). Švie
timo ministerijos siųstas p-s mainant nemažiau 25,000 doL 
Kuodaitis aplankė Telšių lie
tuvių gimnaziją. Dalyvavo vy
resnių klasiįų pamokose ir kla
usinėjo įyairių dalykų. Tai 
buvo pirma mokslo moterų re
vizija Telšių lietuvių gimna
zijoj, nors ji gyvena jau nuo 
1918 metų. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

gruodžia 12 buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.07 
Prancijos 100 frankų 7.55 
Italijos 100 lirų 4.34 
Vokietijos 100 markių .61 
Lietuvos 100 auksinų .61 
Lenkų 100 markių .03 
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Prenumerata mokasi Iškalno. Lai
kas skaitosi nuo ušsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia slų-
iti isperkant krasoje ar expsese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus 1 
registruota laišką. 

"DRAUGAS" PŪBL. 0 0 . 
8334 S. Oakley A ve., Chicago. 

Tel Roosevelt 7791 
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jų. Jo tikslas pavergti visą 
Europą. 

Tai kodelgi Suv. Valstijos 
taip daug pakenčia tą miMta-
rizmą, delko prieš jį nekovoja, 
delko jo negriauja! klausia 
Hearsto laikraščiai. 

Ir atsako: Dėlto, kad mūsų 
šalies gyventojai to griežtai 
nereikalauja nuo savo vyriau
sybės. 

Ir todėl metas visuomenei 
subrusti, kad Prancija arba 
nusiginkluotų arba pradėtų 
mokėti Suv. Valstijoms sko
las. 

FRANCUOS MILITARIZ-
MAS. 

Girdi, Vokietijos gyventojai 
kasdien eina turtingyn, gi 
prancūzai turi vilkti vargus, 
i Vienas dalykas turi tat- vi
siems žinotinas. Praneiįa Šian
die negali gyventi be karo. 
"kontribucijos. Su gaunama i& 
Vokietijos kontribuejja šian-
die Prancija ne vien pati lo
šia militaristinę rolę, bet tais 
vokiečių pinigais šelpia Var>-
šavos lenkus imperialistus ir 
Jugoslaviją. Taigi, Vokietijos 
aukso markėmis Prancija pa
laiko visą savo militaristinį 

*> 

U. IM1N ISTEU0 DB. PUIHGKIO KALBA APE 
KlAftBį. 

» " ą w 

Gerbiamieji! Atsakant į aitą 
interpeliacija pirmiausia pri
sieina paliest juridinę klausi
mo padėtį. Versalės traktatu 
99 jx Vokietija atsisakė nuo to 
krašto ir atidavė visas suve-
rėnes teises del to krašto En-
tantos valstybėms, bet pačiam 
tame str. del tolimesnės Klai
pėdos krašto ateities pasakyta 
nieko nėra. Vėliau, kuomet vo-

PRANCIJA IR KONTRIBU
CIJA. 

aparatą. Jei Vokietija per- . v. . 
t, i * -i • x̂ «i • i kiečiai padare savo pastabas trauktų ilgesniam laikui kon-p, , . , . , , .. . , ;, , 
tribucijos mokėjimą, tas mili
taristinis aparatas kaip bema
tai subyrėtų. 

Amerikos spauda nutyli a-
pie prancūzų militarizirią, 
kurs grūmoja visai Europai. 

Tik vieni čia plačiai žinomi 
Hearsto laikraščiai daug rašo 
apie tą pavojų. Kokiais tiks
lais tie laikraščiai skaudžiai 
plaka prancūzus militaristus, 
mums nesvarbu. Bet svarbu, 
kad rašo tiesą, atidengia pran
cūzų suktybes. 

Hearsto laikraščiai pažymi 
kad Suv. Valstijos pataikauja 
Prancijai, kuomet ta pati Pran 
cija visuomet kasė duobes 
Suv. Valstijoms. 

Prancija šiandie skolintais F 
iš Suv. Valstijų pinigais palai
ko militarizmą Lenkijoj, Ser
bijoj ir Rumunijoj. Ir nuolat 
tas šalis varu verčia drumsti 
ramybę Europoje. 

Suv. Valstijų istorija kuoaš-
kiausia liudija, koki niekšai; 
buvo prancūzų militaristai. 

Pirmasis Suv. Valstijų pre
zidentas Jurgis WasMngtonas 
už prancūzų suktybes išvijo & 
savo žemės prancnzų pasiunti
nį ir su Praneijos valdžia per
traukė diplomatinius santy
kius. 

Civilio karo metu prancūzai 
mėgino pasinaudoti. Praneijos 
karo laivais Meksikon buvo 
prisiųsta prancūzų kariuome
nė su tikslu suskaldyti Suv. 
Valstijas. 

1898 metais, kuomet Suv. 
Valstijos kariavo su Ispanija, 
Prancija slapta gundė Ispani
jos pusėn stoti Rusiją, Vokie
tiją ir Angliją. 

Šiandie Prancija šnairuoja į 
Suv. Valstijų akciją tolimuose 
Rytuose. %-

Praneijos militarizmas nelei
džia Europai atsistoti ant ko-

Anglijos vyriausybė sten
giasi Vokietijos skolų mokėji
mą atidėti nors dviem ar tri
ms metams. Reiškia, ji deda 
pastangų, kad Vokietijos ne
paliestų finansinis bankrutas. 
Nes tuomet ir pačiai Anglijai 
butų labai blogai. 

Taigi, tariamasi arba Vo
kietijai paskolinti žymią su
mą pinigų arba paskelbti Vo
kietijos skoloms moratoriumą. 
Tuomi keliu Vokietija per du 
ar tris metus galėtų sustip
rinti savo finansus ir išnaujo 
galėtų mokėti karo skolas. 

Tuo klausimu vAngHjos vy
riausybė, sakoma, jau nusista
čiusi. Ji stovi už moratoriu
mą. Kadangi Vokietija dau
giausia skolų turi mokėti 
Prancijai, gi tos skolos yra 
karo kontribucija, tad Londo
nan konferencijon pakviesti ir 
Praneijos atstovai. 

Yra žinių, kad šią savai
tę karo kontribucijos klausi
me ar tik nebus pakviestas 
Londonan ir patsai Praneijos 
premieras Briand. Anglijos 
premieras Lloyd George sako, 
kad reikia kas-nors daryti. 
Nes kuomet Vokietijos finan
sai netikėtai žlugs tuomet fi
nansinis krizis palies visą Eu
ropą. Gi pačiai Prancijai skau 
džiai atsilieps tas krizis. 

Prancija principe sutinka 
su moratoriumu. Bet ji neti
ki, kad Vokietija galėtų ban-
knityti. Prancūzų vyriausybės 
atstovai sako, kad Vokietija 
finansiniai gerai stovi. Tik ji 
nuduoda bankrutijimą, kad iš
sisukus iš skolų. 

Tad jei Vokietijos skoloms 
butų paskelbtas moratoriumas, 
prancūzai reikalauja paimti 
savo kontrolėn visus Vokieti

jos finansus. Kontroliuoti Vo
kietijos pajamų ir išlaidų są
matą. 

del įteikto jiems traktato pro 
jekto, jie palietė Klaipėdos 
kraštą taipogi i tarp kitų ir 

Dėl to 'š irdie Prar i ja - J 8 * " * * išrodyti, N « « F > 
kraštai grynai vokiškas, kad yra griežtai priešinga sustab

dyti kontribuciją. Bet jei jau 
tas turėtų įvykti, tai ji bando 
paimti kontrolėn visą ekono
minį Vokietijos gyvenimą. 

— ^ ^ ^ • • • i—P i i n « « w « | — — — > 

LIETUVOS RAUDONASIS 
KRYŽIUS ŠELPIA BA

DAUJANČIUS RU
SIJOJE. 

Wasbingtonas, XII — 10 d. 
(Liet. Inf. Biuras) Lietuvos 
Raudonasis Kryžius yra iš
leidęs į Lietuvos visuomenę 
atsišaukimą, kuriame jisai ra
gina savo skyrius, o taipat ir 
Amerikos lietuvius siųsti au
kų badaujantiems Rusijoje. 
Raudonasis Kryžius primena, 
kad bado paliestuose Rusijos 

l Pavolgio kraštuose gyvena ne
maža ir lietuvių. Pavyzdžiui 
Saratovo gubernijoje yra dar 
1863 metais įsikūrę trys lie
tuvių kaimai: Cternaja Padina, 
Litavka ir Talovka, kuriose 
gyventojų yra apie 1,000 suan 

jo nieku būdu atskirti nega
lima, kad pagalios ir atskyrus 
nėra kur jo prijungti. Į tai bu
vo 20 birželio 19 ra- atsakyta 
Entantos valstybių, kad Klai
pėdos kraštas savo didžiumoj 
ne vokiečių, bet lietuvių, kad 
Klaipėdos miestas yra natūra
li* Lietuvos uostas ir kad jei- P a vyk o / Derybas ketinama vėl 

Taigi tų gyventojų žymi da
lis, nors gerai numano, kaip 
ankstai risasi tas kraštas su 
visa Lietuvą, bet iš kitos pu
sės yra baimės, kad susijun
gus su Lietuva gali kaip tik
tai jų skirtingumas kultūroje, 
tikyboje, papročiuose ir viešojo 
gyvenimo sutvarkyme, kurį jie 
brangina ir kaip tiktai aukš
čiau stato, negu visosLietuvos, 
kad tie skirtumai nenukentėtų. 
Jau buvo bandymų iš preky
bos ir pramonės sferų sueiti į 
ekonominę uniją su Lietuva. 
Buvo vedamos tuo klausimu 
derybos, bet jos neprivedė prie 
pageidaujamų rezultatų, nes 
tuomet iš Lietuvos pusės buvo 
reikalavimų kaipo ekonominių 
rezultatų — muitų kontrolės ir 
kitų pasekmių.Ypatingai Klai
pėdos okupacinė valdžia matė 
tame suverenumo įžeidimą ir 
del to ta ekonominė sutartis ne 

AMERIKOS LIETUVIU VEIKĖJU KONFERENCIJA. 
ĮVYKUSI LAPKRIČIO 30 IR 0RU0DŽI0 1 D. 1921 M., 

PENNSYLVANIA HOTEL, NEW YORK CITY. 

gu Klaipėda nėra tuojaus Lie
tuvai priskiriama, tai tik del 
to, kad dar Lietuvos status 
nėra galutinai sutvarkytas. 

atnaujinti ir koks bus derybų 
rezultatas tuo tarpu numatyti 
sunku, bet, rodos, kad šiuo 
kart bus pasekmingesnis. Ži
noma, prisieina Lietuvai pasi-Paskui buvo dar apsimainy 

. . . n . v . \ sakyti, kaip ji numato tuos mas notomis tuo klausimu, bet . . 
nieko naujo pasakyta nebuvo 
— Entantos valstybės antru 
kartu pakartojo tą patį. Tai
gi, tokiu būdu Klaipėdos kra
štas Versalės traktaku, ne 
pačiu, teisybė, traktaku, bet 
paaiškinimu ^rie traktato iš 
20 birželio, yra garantuotas 
Lietuvai Jeiįfu^gį ta s prijun
gimas dar vilkinamas, tai del 
įvairių poKtinių aplinkybių, 

gus,* *r apie 2,000 vaikų. Ne- ; k u r l o s I****** « * » » » * 
eeaai atvykęs iš ten K M H « f k t t n « a š ž i o n a i n e k a r t o s i u -
lietuvis klebonas praneša, kad!Bet> ž i n o m a > m t t l n s u ž t e n k a 
"dabar danguma jų n l i l l t a p o juridinio didžiųjų valstybių 
duona maišyta su šaknimis." "Matymo kai del Klaipėdos 
Dalis tų nelaimingų žmonių 
nebegalėdami ilgiau pakęsti 

ir išvažiavo vakarų link, ti-
kiedamiesi pasiekti Lietuvos. 
Kiti-gi pasiliko vietoje ir jų 
likimas tikrai yra baisus. Lie-

prijungira© prie Lietuvas, ži
noma, mes, kaipo demokrati-

i . • „««• „„ jos šalininkai, turime taipogi 
sukrovė savo mantą \ vežimus J > * b 

. (Tąsa) 

New Yorke. 

Įvažiavus New York'an ne
gali nusibaidyti tamsių min
čių. Kuomet Lietuvoje kriti-
ngas momentas, visi susirūpi
nę derybomis su lenkais ir vy
lingu 'Hymanso projektu, da
romi mitingai protestuoją 
prieš kėsinimąsi aprėžti mūsų 
nepriklausomybę, visų jėgos į-
sitempusios ginant sunkiai iš
kovotą laisvę, Amerikos lietu
viai persisunkę parti jiniu t 

raugu varinėja savo siaurus 
tikslus. Atstovybė šaukia vi
sus į bendrą pasitarimą tuo 
ir kitais neatidėliotinais klau-

širdžiai juos sveikina ir pa
žymi šios konfer. karakterį, 
kurs ne balsavimo, bet anali
tiniu būdu išreikštų veikėjų 
nuomones apie Atstovybės die-
notvarkėn statomus klausi
mus, v 

t 

Iš eirės Atstovas trumpai 
aptaria mums jau žinomus 
dienotvarkės punktus. Beto 
siūlo dar apsvarstyti: 1 -Lie
tuvos n-bės sukaktuves vasa
rio 16 d., 2 Aukso-sidabro 
fondą. 

Po šios įžangos Atstovas 
ypatingos domės kreipia į 
moralę konferencijos pusę. 
Sunkus momentas. Iš vienos 
pusės staigus kritimas vokie-

simais, o čia pučia šaltas in- ^ markių v e d a . f i n a n s i n į • 
diferentizmo vėjas. 

Prie tų slopinančių minčių 
staiga auga drąsa ir pasirįži-
mas: tesižinie, Amerikos lie-

ekonominį krizį; iš antros pu
sės svarbus ir didelis savo 
pasekmėmis Tautų Sąj. pasiū
lytas Hymanso projektas. 

tuvio darbininko siela jautres- ^ i k i a t a r t i g a m t i n ą žodį: 
nė už išgverusią tų ar kitų ^ a r b a n e T i k r a i i s t o r i n i s 

nusidėvėjusią sąžinę. Laimėsi- momentas. Vienaip arba kitaip 
me, tik vienaminčiai burkimės a t s akius į tą klausine, belieka 
krūvon. • 

Apsirikta. 

atsižiūrėt ir į žmonių gyvento
jų valią, 

Kai del gyventojų, visiems 
yra žinoma, kad jiems supran-

tuvos Raudonasis Kryžius y- tama, jog^ Klaipėdos kraštas, 
ra pasirengęs jiems padėti mai ekonominiai ypae, organingai 
stu ir sėklomis. Bet nupirki- kišasi su visa Lietuva. Bet iš 
mui to yra reikalingi pinigai, kitos pusės tų gyventojų dau-
kuriuos Raudonasis Kryžius ^gurna žymiai skiriasi ir savo 
tikisi sudės gailestingoji vi-! tikyba, ir kultūra ir papročiais 
suomenė. Aukos priimamos 'nuo Lietuvos gyventojų. Su-
Finansų Misijos raštinėje Ne\v 
York'e, šiuo antrašu: Repre-
sentative of Lithuania, Nev 
York Offiee, 370 Seventb Ave., 
New York, N. Y. 

prantamas tai dalykas, nes 
daugiau 500 metų tas kraštas 
buvo prijungtas prie kitos val
stybės ir buvo griežtai nuo 
visos Lietuvos skiriamas. 

santykius tarp Klaipėdos ir 
Lietuvos, jeigu Klaipėda butų 
prie Lietuvos prijungta. 

Vyriausybė mano, kad, tu
rint omeny ir kultūros, ir vi
suomenės gyvenimo, ir tikybi
nius skirtingumus, kurie žymi 
Klaipėdos kraštą, prijungus tą 
kraštą prie Lietuvos, reikalin
ga garantuoti tam kraštui pla
čias autonomines teises: visų-
pirma kultūros srity, paskui 
administravimo ir pagaliaus ti 
kybos srity. Be to,, kadangi tas 
kraštas turi savo, vokiečių į-
vestas teises ir greičiau, kad 
tos teisės tai yra eilė civilinių 
teisių, taigi ir teismo sutvar
kymas turi-būti tam kraštui 
atskiras. Taip pat ir ekonomi- j da. Atstovas gerb. V. Čarnec-
niai kraštas žymiai skiriasi kis atidaro konferenciją, 
nuo Lietuvos, todėl ekonomi
nėj srity reikalinga tam kraš
tui palikti kai-kurį visišką sa
varankumą. '. 

Taip maž daug vyriausybė 
numato tuos santykius tarp 
Klaipėdos krašto ir Lietuvos. 
Žinoma, daugumos tų santykių 
'nustatymas pareis nuo vienos 
ir kitos pusės gyventojų. 

Baigdamas atsakymą į tą in
terpeliacijai, turiu pažymėti; 
kad tas kraštas yra juridi
niai Lietuvai garantuotas ir, 

10 vai. Skubame konferen
cijon. Įdomu ar bus skaitlin
gas sus-mas. Visgi nemalonu 
butų rasti apytuštę šalę. Įėjus 
Pennsylvanijos viešbutin dai
raisi ieškodamas lietuvio vei
do. Veltui. Veri posėdžio sa
lės duris. Nepaprastas reginys. 

Nedidelė salė kimšte prikim 
šta delegatų. Negali visų sus
kaityti. Jų veicĮai smagus, 
linksmi. t)aug pažįstamų, bet 
dar daugius pirmu kart mato
mų veikėjų. Neilgai reikia 
laukti. Einama prie darbo. 

Pirmas Konferencijos Posė
dis. 

10:30 vai. posėdis pras.ide-

Pirmiausiai dėkoja už taip 
skaitlingą suvažiavimą iš įvai
rių Amerikos lietuvių koloni
jų veikėjams. Jų buvo 64. Nuo 

man rodos, neprisieina abejot, 
kad jis susijungs su Lietuva 
ir taip pat, man rodos, kad ir 
del santykių nustatymo, tu
rint omeny mūsų demokratin-
gus įsitikinimus, nebus jokių 
didelių kivirčių tarp vienos ir 
kitos pusės gyventojų. 

pakelti, pasekmes kurios atsi
lieps į busimas gentkartės. 
Dvylikta valanda artinasi... 
Mes. toli nuo tėvynės būdami 
ir jos reikalais gyvai susirū
pinę, negalime tylomis pralei
sti tą valandą. Va proga, kuo
met mes šaltu protu, karšta 
širdimi galėsime apsvarstyti 
kaip Amerikos lietuviai stoję 
Valstybės gynėjais galėtų 
kuodaugiausiai teikti paramos 
ir pagelbos savo tėvynei. 

ban, kurs neštų gražių vaisių. 
Nors kartais ir mūsų visuo
menės keliai skirtus, tečiaus 
kad jie susibėgtų į vieną pla
tųjį valstybinį vieškelį. 

Prezidijumo ir komisijų rin
kimai. 

Į pirmin. išrinkta A. B. Stri
maitis, vic. pirm. Vaškas, sek-
ret. Sirvydas, jo pagelb. Molis. 
Į presos ir rezoliucijų komisija 
išrinkti Šliakis, kum J. Jakai
tis, Bagočius, kun. I. Česaiti^, 
Ivaškevičius, Račkauskas, Ši
mutis, Česnulis. 
Nesekdami New York^o kon

ferencijos chronologinėje tvar
koje, įvertinsime ją aktualės 
politikos šviesoje, pažymėsime 
jos valstybinę reikšmę, beto 
gvildensime platesnio paaiški
nimo reikalingas rezoKucijas. 

• N 

PRAKALBA. 

Labdaringos Sąjungos Seimo dalyviams 
susirinkus į Aušros Vaitų parapijos baž-
By&4> gruodžio 11 d 

Kun. Ign. desaifcio sakyta. 

MEILI - TIKROSIOS RELIGIJOS 
ŽYMĖ. 

« n:ano mo-^'Sulyg to visi jumis pažins 
kiniais esant, jeigu turėsite meilės vienas 
kitam" (Jon. 13, 35.). 

Brangus klausytojai. Laimingas esu ga
lėdamas šiandien tarti jums žodį gailes
tingumo reikalu. Per mano — Kristaus 
mokinio lupas atsiliepia į jumis visi naš
laičių, pavargėlių, senelių skausmo balsai. 
Per mano širdies nusiskundimą ir už-
Per mano širdęs nusiskundimą ir užuo-
mirštij apleisti, vargo ir bado kankinami 
neturtėliai. Aš busiu jų advokatas, gi jųs 
teisėjai \ 

Lengva byla man tenka ginti, nee ją 
remia nedalis tų, kurių dėliai gailestin
gumas sušaukė jumis į šį Seimą. Juo la-
biaus tikiuosi laimėti bylą, nes jųs stovi
te priešaky tų, kurie supratę Kristaus ir 
artimo meilės dvasią, aukštai keliate gai
lestingumo vėliavą, vaduodamies Evan
gelijos obalsiu: "Sulyg to visi jumis pa
žins, mano mokiniais esant, jeigu turėsite 
meilės vienas kitara" (Jon. 13, 35). 

Turėdamas omeny kad jums teks pla
čiai aptarti jūsų kuriamam gailestingumo 
darbui priemones, pažymėsiu aplamai 
švento darbo kilniausią pusę, jo santykius 
s u krikščionybe įrodydamas, kad Meilė ir 
Gailestingumo Darbai Yra Tikrosios Re
ligijos žymė. 

Ta yra tikroji religįja kuri moko my
lėti aukščiausią gėrybę ir visa tait kas 
turį jos atvaizdą, o kuri taipat įkvepia 
mums blogybės neapykantą. Gi vienų vie
na krikščioniškoji religiją kuri įsako žmo
gui Dievo ir artimo meilę* o tųomi pat 
neapykantą sava blogų palinkimų. 

Pagoniškoji visuomenė prieš Kristaus 

gimimą nepažino tikrojo Dievo, ir net 
tie kurie sugebėjo savo protu jo esamybės 
prieiti, nemokėjo jo kaipo Dievo pagerb
ti, nuosekliai ir jo mylėti. Dėlto jie ne
galėjo mylėti kitų žmonių kurie yra Die
vo paveikslan sutverti; ir jie pakliuvo 
savymeilėn kuri yra. nelaimių versmė,, sa
vo vertybės pažeminimas. Gi Kristus yra 
davęs ypatingą tikrai religijai* pažymį, 
kurią jis įkūrė, meilę. Sulyg to pažins visi. 
Bet norint tą tiesą atskleisti, reikia bent 
trumpai parodyti ką pagonija yra pa
dariusi kentėjusiai žmonijai, ir kaip ją 
gelbsti krikščioniškoji religija. 

I. Pagonijos laikai k gailestingumas. 

Beabejo, pagonių tarpe, galima suras
ti žmoniškumo aktų, ir atsitikimų kurie 
įrodo kad ne visa kas yra be tikėjimo 
žmoguje butų pagedę. Bet taipat nema-
žiaus teisinga, kad svarstant pagoniją^ ne 
atskirais pavyzdžiais, bet visumoje, gai
lestingumas jai svetimas. 

Net labiausiai malonus įmonės, labiau
siai švelnios tautos, turi daug žiaurios šir

dies, žiųonijos pažeminimo, neturtėlių ne
apykantos, pasibiaurėjimą nelaimingais; 

žudymų skonį, taip kad tik paskutinio 
karo nežmoniški vaizdai duoda šiek tiek 
supratimo apie jų žemus ir žiaurius įpro
čius. 

Svetimtaučiai, kaliniai, nugalėti, vergai, 
ligoniai, skolininkai, elgetos, vaikai, se
neliai, moterys, darbininkai, visi kurie 
silpni, kurie dirbo, sirgo ar sielvartojo, 
buvo ivapkenčiami, pajuokiami, prispau

st i . ; 
Eidami į smulkmenas turėtume ilgas, 

valandas kalbėti bent apie dvi senobinio 
pasaulio civilizuotas tautas: graikų ir ro
miečių negailestingus įpročius. Užtenka 
prisiminti, kad Bomoje buvo tokių mė
nesių, kuomet dvidešimts tūkstančių žmo
nių užsimušdavo kitus belinksmindami. 

Gladiatorių ir vergų krauju sotinami 
romiečiai kimšte /kimšosi -į kolisėjų- Čia 
visa Boma; imperatorius piriąininJkauja; 
gladatoriai jam lenkiasi eidami pro šalį: 
Cezari, einą mirtin, tave sveikinai Pirmo
sios vietos užimtos karžygių, senatorių ir 

vestalių. Smūgį išgirdus minia pasikelia. 
Kuomet peilis krūtinėn įsminga, ji trūksta 
juokais. 

Tokiomis pramogomis gardžiavosi pa-
gonys> pradedant minia, baigiant impera
toriumi. Ir ne vien tik Romoje, bet visoje 
imperijoje. Gali joje, Ispanijoje, Graikijo
je, Azijoje, visur reikalauta cirko, gladia
torių kovos; gi amfiteatrų likučiai ir 
šiandien gyvai primena kraštutinį kraujo 
ir žudymui troškulį. Visos tos baisenybės 
buvo įstatymų pripažintos. Tie atsimini
mai skaudžiai užgauna mūsų sielą; bet 
tai visa, dar kartą, naudinga priminti 
mūsų amžiui kuomet užmirštama i& ko
kios bedugnės Kristus. įtraukė žmoniją, 

Visa regis pralošta, visa žmonijos vil
tis geso: egoizmas, piiikybė, žmogaus pa
nieka, kraujo troškulys n^kfcudoiaai įsi
viešpatavo, gį Kristui užgimus atsinauji
na pasaulio veidas. 

. . . f 

(Bus daugiaus). 

1 



Antradienis* &roo& 1$, 19&1 DftatNttS 

lQttkx* Tek. Wv<*. 7330 

Jo 

2 Ir* N. T* 
Sį Lietuvis 

G Y D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
Perkė lė savo ofisą. į 

4601 SOCTH A S H L A N D AVBL 
,VAL>: 10:30 iki 12; 3:S0 iki 5 ir 

6:30 iki 8:30 NecL 10:30 iki 12. 
K a m . : 2314 W . 4 3 83. 

Te l . i A f a y e t t c 263 • 

= = i 

Tel. Rlvd. 7041 

Dr. C. Z. Vezelis 
L I E T U V I S DE3TTiarTAS 

1 4 7 1 2 SO. A S H L A N D A V E N U E 
A R T I 47- tos Gatvės . 

Valančios: n u o 9 ryto Iki 9 vak.] 
Seredomia nuo 4 Iki t 

[Telefonas Boulevard 9199 # 

DR. C KASPUTIS Į 
D E N T I S T A S 

- 3331 So . Hals ted St. 
r e landos: 9—12 A.M. 3 

1 — I ; 7—8 P. M. 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

G Y D Y T O J A S ir C H I R U R G A S 
Ofisas Ir vyven imo vieta: 
S252 South Hal s ted Street 

Ant viršaus Lniver. Stato B a n k 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
2 — 4 po p ie tų; n u o 7—9 vak. 

Nedė l i omls nuo 10—2 
Te le fonas Y a r d s 2544 

• 

S DR. CHARLES S E G A L I 
• * w k 4 t 6 saro of isą p o n u m e r i u i • Fertoėie s a r o of isą po 
1 4 7 2 9 SO. A S H L A N D A V E N T J E j 

• SFECIJALISTAS ! 

E
TfcMft̂ n, Moterų i r Vyru L4*u 

• n u o 1 0 — 1 2 ; M O 3 — * | 
i; n u o 7 — S : t a vakare. 
i s : 10 iki 1. 

Te le fonas D r e s e l 2330 

OFISO V A L A N D O S : N u o 10 ryto 
iki t po pieta, nuo S iki 7 vak. 
Nedė l i emis a n o 10 ik i 3 p a ploty. 

Te le joaaa Yanfe #87 
**+> 

m = 1 .• • • 

DR, MAURICE KAHN 

Sugar Nbtch, Pfc. — Be ga
lo geri žmonės gyvena Sugar 
Netek. Jie- vieni iš pirmują 

"~ glauda ir šiandie teJiegyvuo-
Pittsburgh, Pft. — Lapkr. 23 Į W 

d. Sv. Kazimiero bažnvcipį pra | K a ^ n g i T i s Augiau n ^ ! a i . 
_ , _ _ , £Wc& * V a L ^ ^ i r * * Sfr išsiranda ir dabartinė 
užbaigė L. L. Paskolos kvota. [ &*>» aokono SY, Pranciškaus prieglauda pasidarė perankš-
Prasidėjus kultūros vajui.. j%» į • S t a « n i l * ^ ^ rekąlekoijps. ta> t a i s i s s ^ ^ M m a s buvo 
vėl sukibo į darbo. I Žmonės rodo pavvzdį mal- s u k v ^ s t a ^ pasitarti, kaip pa-

Lapkr. 22 d. s. m įvyko pra- M O T * *V' * » ™ > s ^ didinus ta prieglauda. S u * 
ryti i ™ * * T i š k a l b o s . K a l b ^ 

. r , .. , %> Jo 8v. Rožančiaus moterys pa-
'juehnkeje pagarsėjęs kun. l i g _ .. TTV, . . *^ 

•rūpino kvietkas. U i į u joms 
reikia padėkotu Jaunųjų Mer
gaičių draugija puošė apei-

G Y D Y T O J A S 
4331 So. Ash land Ave. 

Vai. Yarda 3ft4 
OFISO V A L : 

B iki 1 3 
9 Y. 
I-eL Nakt imis to nedėHoj p o pietvf 

Oakland 1294 Bumšas, Katalikų Centro At-
, stovas Amerikoje. 

Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas i r Chirurgas 
Ofisas 10900 S. MichJgan Ave. 
^VaL l t — 1 2 ryta; 2—4 po piety, j 

3 : 2 0 — t : 23 vai . vakare. 
Res idenci ja: 10538 Perry Ave , 

Tel. Pu l lman S42 Ir Pull. 349 
Į p l • • W 1 • » • Į » -. . Tl -I T11 ~ ~ Į | 

i iu i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i f i i i i i i i i imi 
Telefonas Von 

t i s o Independenoe Blvd. 

DR. A. A. ROTU, 
Rusas Gydytojas r! 

Vaiky t* visa 
VALANDOS: 10—11 ryto 

piety , 7—8 vak. MedtfttoanJa 10—19 4 

^•MlUHIMUUIUIIIlUiUltUJIIUlMMIimiM 

I II • III — 

ADVOKATAS 

Visiems jau tux but yra žiną- j g a s 

I 
Ofisas Didmiesty j : 

29 South La Baile Itroat 

S Kambarls 334 
Telefonas Central 6190 

f MKtt*Mpt**ftf4H#ft4»tC#t*# 
J V *karni», 812 W. SSrd l t 

Telefonas: Yards 4431 

* » * » * * * . » * * * 4 

J ANTANAS A. 0US 
(OLSZE\VSKI, J R . ) 

ADVOKATAS 
t Veda bSas visuose tekanuose 

Miesto Ofisas: 
* 7 S. Dearborn S t , Roo«n 1040< 
į Telefonas: Central 17T4 

nia, kad kun. Bnmsos galima 
klausytis Ugai, bet atsiklausy
ti iki sočiai niekuomet nega-
lima. Apie jo kalbą; aš net nê  
nunešiu. Nes kurie girdėjome^ 
ne už ui irsime. O kurie patingė
jo ir Beatsilankė, taip jiems ir 
reikia. Tegu netingi kitą kar-
tą. 

Lietuvos Kataliku Universi
tetui surinkome 73 dol. ir 75 
cent. Gerb. kun. klebonas Šiup-
šrnskas paaukojo 50 dol. Lais
vės P. Boną. Taipgi sudarėme 
būrelį žmonių, kurie toliaus 
darbą varys. Kun. Šiupšinskui 
vadovaujant apsiėmė dirbti:— 
Petras Novikas, Jurgis Nevu-
hs, Antanas Pečiulis, Alfr. I-
jvanauskas, Kaz. Kasrulynas, 
i Mot. Nevulis ir Jurgis, Bnir 
kas. • '; • * • ' ] ' 

Turime vilties surinkti ne
mažiau 400 dol. nors mūsų 
[labai nedaug žmonių. 

Kad tik kaip nors surinktų 
Ivisoje Amerikoje pinigų kuo-
daugiausia lietuvių mokslui, 
kad tik kaip nors! Dievulėliau 
duoki ^ 

' K & 

talikiškų įr tautiškų draugijų 
remiančių šią įstaigą ir pasau
lio lygintojai. 

Pirmininkas J. Grigaitis a-
tidarė susirinkimą. Perstatė 
gerb. kun- J. Karalių Įkalbėti. 
Jo kalba gari ir ledo širdį už
degti prakilnaus darbo lieps
nele. Po jo kalbos buvo už
klausta susirinkimo, ar rei
kalinga tie namai h* ant to-

Vietinė tretininką kuopa j ^ Mkyii h p a d i d i l l t l f 

Lapkr. 27 d. atvyko gerb. 
sveeias tėvas Praneiškus T. 
0 . 8. P. Jis davė daug nau
dingų patarimų, plačiau iš-
•iSkiiio vienuolijos regulas ir 
suteikė visuotinus atlaidus. 

prirengė didelį būrį vienuoli 
jai kandidačių. 
^ Mums reikalinga yra užsi-

| rašyti mūsų vienuonjos orga-
|ną 44Meilę** ir knygutę "Tre
tininkų Jubilėjus", kurios su- p f c ^ enkime, o paskui na 

DR. M. STAPULIONIS 
N A P R A P A T H 

G Y D A U B E GYDUOLIŲ I R B E 
O P E R A C I J Ų 

Ofisų Valandos: 
3347 Enaerald Aveiroe 

j Iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Te le fonas Boulevard 9197 
v 731 W. 18-th Gatvė 

N u o 3 Utl 8 v a s a r e . 

igBrš;asgr;r:-=i= — V!— 
• n • . " 

Dr. M. StupDicki; 
3107 So. Morgan Street 

CHTCAGO, DLLCTOI8 
T e l e f o o a a Y a r d s 3033 

ralandos: - I W U » ryto: 
po piety, iki 3 v a * . Kedėiii 

[mia nuo I iki 8 vaJL 

! • » « » Į ^ ' 

DR. A. L. M i k 
1900 S. HaJbrted S*rv 

Tek Canal 3113 
V a l a n d o s : 1 3 ryto Ikk t vakare, 

i m a s : — 3 3 3 1 W . 3 3 r d Stsv 
Tel . Prospec t 3440. 

SS 

• • • » • • • • • • 

TeL C3anal 267, Vak. Caaal 3 1 1 3 

DR. P. Z. ZAUTOfilS 
Uetuvis Oydytojaa Ir 

OhirurgM 
1331 Soutb B a l s t e d Street 

'a landos: 10 iki 12 ryte; 1 / k l 4 
po p ie ty : 3 i k i i 

Vakarais: 3331 & B a l s t e d St. 
Telefonas: Boulevard 553. 

I t. WAITCHES 
Lavvycr 

LEETUVia ADVOKATAS 
Dtan.: R. 511-137 N. Dearborn 84. 

Tel. Dearborn 4094 
Vakarais: 10733 & Wabash Ave. 
Roscland Tel . Pu l lman 3377 

f>m • » • > » « « I » I > » > « » » » M » I » M W I » » fį 

• I i — ^ — ^ ' I i . ~ « _ ^ m m 

Tel. Randolpk 2338 

A A S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas viduiniestyje 
\\ J i S S O C U T I O N B L O G . 

1 3 South La Baile Street 
f Roora. 1303 
Į Valandos: 9 ryto Iki 5 p o piety 
J Namų Tel. Hyde Park 3$9 5- J 

-mx»įį 

Telefonas Canal 6895 

JOHN G. MEZUISKIS 
hG€ncralk Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Ohicago 

Arti 23-čio Place. 

[Telefonas Boulevard 4133 

A. Masalski 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse, ves
tuvėse, krlka-1 
tynose Ir kituo
se reikalnc 
Kainos prieina
mos. 

07 Auburn Ave. Chicago.s 

įiJiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiliiitiiiiiąjL 
S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS G R A B O R I U S 

Patarnauja la idotuvėse kuopi 
iausia. Re ikale meldžiu ats išau

kti, o m a n o darbu busi te U l f a -
n^dinti. 
3314 W. 33rd PI. Chicagp, 

Te le fonai Canal 3 1 3 3 
lUHllHlimfllIHIimiHHHMHUim 
• j . , y~" ' - — ' — - • ' ^ 

PUTINUTE "DRAUGAM 

TEATRAS PAVYKO. 

Milvvaukee, Wi»> — Lapkr. 
20 d. B. K. Dailės Ratelis su
rengė puikų vakarą. Perstatė 
teatrėlį "Katriutės Gintarai." 
Labai puikiai atvaidino. Pub
lika negalėjo atsidžiaugti. La
bai malonu yra, kad mūsų 
jaunimas taip gražiai dąrbuo-
"jasi. 

Pelnas paskirtas parapijai. 

Vienbalsiai atsiliepė, kad " rei
kalinga %\ , 

Kuomet užklausta, kokiu bu 
du galima padidinti, kun. J. 
Karalius įnešė padaryti vajų 

stiprins mūsų dvasių. 
Mūsų tretininkų kuopa nė

ra didelė, bet gyva ir veikli. 
Nariai bei narės gerai supran
ta savo pareigas. Daug ko esa
me dėkingi savo gerb. klebo
nui Jum, Kaunui, kars nenu
ilstančiai #rt*a kuoces iabuį.: 

:-: ' • - ITaira Ona, : 

NAŠLAIČIŲ PRIEGLAUDA 

PiiladelpMa, Pk — Lapkr. 
27 d. 2 v. D. .p. buvo sušauk
tas visuonieniaris susirinkimas 
naslaitnamio reikale. 

Jau ketvirti metai kaip cia 
gyvuoja Sv. Vincento iiasfert-
namis. Jei ne. gerb. klebono 
J. J. Kaurakio gailinga širdis, 
gal ir šiandien neturėtume tos 
labdaringos įstaigos. 

Kuomet 1918 nu siautė bai
sioji influemą, kirto žmones 
kaip rudens vėjas lapelius nuo 
medžių, tuomet paliko daug 
našlaičių be prieglaudos. Kai-
kurie pateko į miesto prieglau
das, kiti pas išklydusius žmo
nes, ir taip tie kūdikiai buvo 
beskęstųįprainties banguose, 
kai mūsų gerb. klebonas to pa-

Gal ir ateity nepatingės pa-r £*"*<* J'1* sukvietė parapijonų 
linksminti mus.. 1 "nsh-mkhnę, aptarimui, kaip 

Vaidinime dalyvuma ėmė l pagelbėjus žūstantiems našlai-
šie: F. Morkūnas, A. Krata- \&*ma> i 
vičius, M. Mortunas, V. Bal- Svarstyta vienaip, ir kitaip, 
kus, E. Morkūnienė, 0. Pili- b e t P ^ t i k s l l° smkxx P"ei tL 

pavičienė, o Žiziutė, C. Joniu- Draugga silpoa finansiniai; 
tė ir A. Mazurkeviciutė. Ke- n ė r a i š k o pirkti namų, į ku-
zisierium buvo J. Baraišis. r i u o« btttV galima sutalpinti 
Prieš vaidinimą viena mergai- i ^ M i n a , o padegs svetim- |pavyzdfiUų, kur per neya tau 
tė susirgo jai galva suskau- !*»«čiU"priegteudose, j % vistiek tiškas įstaigas, be krikseioniš-
do. Užtai'kita turėjo atlikti ' ^ u * * * amžinaf žus. Taigi, jkm dvasios^ Lionės tapo iš-
kelias roles. Ateity reikėtų pa- ^ k a r t t t «erb- * * * * * * J. J. auMėii mus- t a i t a išsigimė-
sisaugoti, kad tokių trukdy- Jautakis Paaukojo iiaškieia-|nais. Dėlto rūpinkimės savo 
mų neįvyktų. 

L. Nemunas. 

MOTERIMS ir V Y RiMS 
— — •' , , "T •iiii!Hiffln 

DR. I S I U R 
, vvru 

8Y0fTŪJ«lr 
Ofisai: > N ^ ~ -

1S67W. BfsdiįtoaV^ 
9t. Kiti p. Psulina 
VaL 10 1*1 l t Pk 

1 iki t vak. 
Bea oi!•»• Zfttl 
A v a Kamp. Albaay Ave. 

YaL t lkl t:8» rrts 
t:S0 iki 9:14 vak. 

chtoses, m. 

• MVO Ofi-
av tt-

Failerton1 

mus padidinti. Jo įnešimą su
sirinkimas parėmė. Bet tuoj, 
kaip yla maiše, atsirado pa
saulio lygintojai. Klausė, 
"Ant kokių pamatų tie namai 
bus statomi? Kada mes žino-
sime ant kokių pamatų t*e*na
mai bus, ta* ttkla* galėsime ta' 
vajų d-ryti ir visi rems, ir 
tie namai gyvuos. O jeigu ne-
OTnosime, tie namai negyvuos/ 

Mes aiškiai žinome ant ko-
*M\j pamatų tie namai buvo 
iki šiolei. Ant tokių ir toliau 
bus. | juos bus priimami visi 
našlaičiai, kurie bus reikalin
gi pagelbės. Jie visi yra auk
lėjami krikščioniškoj dvasioj. 
Taip ir toliaus bus auklėjimi. 

Tas kai-kuriems nepatiko. 
Jie ėmė reikalauti, kad tie na
mai butų atimti iš Dvasiškos 
valdžios, kad nei klebonas, nei 
vyskupas neturėtų nieko ben
dro su tais namais ir kad vai
keliai nebūtų auklėjami kata
likiškoj dvasioj. Tuomet pa
kilo didelės diskusijos. Susi
rinkimas paliko be pasekmių. 
Tik išrinko komisija suda
rymai dienotvarkės sekančiam 
visuomeniškam susirinkimui 

Mes tarime tvirtai laikytis, 
kad rausų prieglauda ir toliau 
paliktų, taotiškai-katalikiškoj 
dvasioji. Turime buii užtikrin-
i ti, kad ji mūsų našlaičius iš-
l auklėtų dorais katalikais, tik- [ 
raia savo tėvynės Lietuvos 

I mylėtojais. Perdaug turime 

SVEIKI KŪDIKIAI YRA 
TAUTOS TURTAS. 
Jeigu jcs negalite žindyti saw kūdikio — 

niekad nerizikuok kuo kilu, bet duok jam 

;*1 

Jt EAGLE B R A N D 
MOONDENSE& MULK) 

tai yra maistas, kuris pasekmingai išaugino 
šimtus tūkstančiu kūdikių bėgyje praėjusių 
sesių dešimtų metu. 

The Borden Company 
Borden Building New York 

• — " " 

Iškirpk šį kupon% DABAR — ir pristtsk »IAN-
T.Ty.w io ir gausi DYKAI mūsų knyga, KŪ
DIKIŲ GĖROVU, kuri yafflrimr, 
kaip užlaikyti kūdikį sveiku. Taip
gi gausi maitinimo instrukcijas jū
sų kalboje. 0104 
Vardas 
Adresas 

Trr. 

įuauas. ' tanu širdingiausi ačiū visienss 
Delegatų su mandatais bu- kas tik kuo prisidėjo vs 1" O4?T* 

vo apie 200̂  be mandatų 100. 
Buvo taipgi ir iš tolimesnių 
koL k. t. So. Ckicago, Bock-
ford, Spring Valley, Kęnaska, 
ir kitų kol. Visų ūpas buvo pa
kilus, net stebėtinas. 

Negalima praleisti nepažy- . 
mėjus apie pietus ir vakarie
nę, West Sidės šeimininkių 
prielankumų seimo dalyviams. 
Jas galima pagirti už tokį gra
žų pasidarbavimą. Jos vargo, 

Įgl'gtJ"*1": 

LUKOPEAI JM^ 'CA. DUREAU 

F&BIONAS Ir MldCIEVICI, Ved. 
(it'riHiisia siuntimas pinigų, 

laivakortes, pašportai ii Lt. 
N ' O T A K I . M > A S 

IJ«-aI r . s l a l c , l*HSkoiON. 
I i i s u r i n a i ir i . t . 

809 IN 35iii St, a,\J S -iaii.tJ St. 
Tei j ' i j i > *ard 6't* 

Va 'audn 9 iki 6 lrasd'"iia 
. . . . . :..• . , \ e t . . S^5- iki 9 

Ned ki 3 p o pU.'.ų 

ms didelius namus,j surankio- f našlaičiuose auklėti sveikę, 
f jo na&taieims iš vi!sų kampų »kwkščiiswiiška dvasia, juose 
[ir patalpino tuose? uamuose. skiepinai tyr% tėvynės meilę, 
i Pasirūpino gauti gerb. seseris! B. & 
! vienuoles našlai«ia« krikščio
niškai auklėti. Jis, nepaliovė* 
rėmęs t$ prieglaudų ir del jos 
dirbęs. Atsirado ; ir daugiau 
žmonių, kurie stipriai parėmė. 
Baug darbavosi ir tebesidar^ 

^Moja del tos prieglaudos pp. 
| J. Pranokunas,/ A. Praneku-

nienė, J. Grigaitis, B. Augai-
ftienė. Buvo darr ir kitų. 

LABDARIŲ SEIMAS PIL
NAI PASISEKĖ. 

DR. R. C. CUPLER 
C H B U E G A S 

Kamp. Oakley Ave. ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 6 po 

pietų kasdien, PanedėlLj ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Canal 1713—241 
Kes. TeL: Mkhvay 5512 

PARSIDUODA PIANAI 
Beveik už puse kaišios. 

Vartuoti tik keletą mėnesių. Gera 
;Pooga išryti brangius pianus už žema 
kaina. 

Atsišaukite 

S. V. VALANčAUSKAS 
3246 S. Halsted St, 

= T ! . • • . . . I 

Labdaringos Są-gos 2-sis 
s*niias Chiuago, UI. atsiekė 
savo ©balsio; obalsis buvo 
toks: "Kad seimas atneštų Į; 
tl,dKX) doieiių.^ 

II Labd. seimas netik kad 
surinko $1,00% bet seimas iš-

? girdo žodį nuo mūsų intelen-
getijosv k. t. Dc. S. Brenza 

•ffarnrr^rnjaaTi LTXBT WrĘV Atsirado iir •tokių žmonių, 
Groserųe ir saldainių krautuvė «e- , k l i n e t t t «****> n e p a k e n t ė , 1-

roj* dietoje, parsiduoda Pi»ji|ii. vairiais budais; bandė ii trriau- įpriža-iBJo daati net $5,000-. Jei 
K a s norite padaryti «*ra. bjznį 4>- , ^ S * , - t . 4. 4. - J. sisaukite tojaus. |,ti, bet neįveikė. Gerb. klebo- namai bus statomi su madernis 

3 3 0 ^ W. 3A-ifc f k 

a « t lengvų išmokesčių, s j propozicija 
yra taic l engvą aad kiekvienas Žmo
gus gal i užsidirbti nuo $540 iki 31,400 
į mėaesj . Atsišaukite ypatisKai paaaie-
dęliais, utarninkais ir ketvergais nuo 
lt iki 4 po pietų nuo 6 iki i vakarais. 

k kiti geros valios žrooaėą kkomįs prietaisomis, k. t. su l i - » g ^ " . « u Hoddon Ave., emeano. 

EJeiKALINOI V Y R A I kur ie »ra 
ąpsipažine su žmonėmis . Tai . pirmą 
tokia proga Lietuviams. Gera alga 
darbas nuolatini*. Atsišaukite frane-
dėll nuo 1© iki 5 vai. vakare. Gene
ral Manager Room 1O"10 

30 E . Jacksoa Vlvd. 

į ,",",• T I.1 ĮJ.I'fJ'i,.. '11,'rt1 Į .1." g 
R t i n i U A N G i VYRAI. 

Pardavinėti '8 nuošimčio Collateral 

mo pagražinimo^ k. t. pp̂  H 
Gasparkienei. PetruleviČiams, 
p. E. Šiaulienei, K. Zaurienei, 
^Butkienei ir kitiems. Taipo
gi ačiū Wesi Sidės bkniie-
riaiiLs, kurie gausiai aukojo, 
del seimo pagrąžinimo. 

Taipogi ačiū visiems vai
dintojams kurie perstatė gra^ 
5fe| vvikaia. 

Ateity dai* daugiau žinutė
mis iš seimo pasidalinsime. 

Seimo Reng Kam. 

Ii 

t HALSTED ELECTRIC 
SHOP 

3249 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 7366 

Ar tavo šviesos geram 
stovij f Vedame elektra į na
mus, ir taisome. Turime lam- \ 
pu ir kitus elektros dalykus. 

ooo#oco^ax>oooo 
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COZiLEGES 
(407 W. Madfaoa,, 18M M. WeUs, 

3205 S. Halsted Streets 
137 Mokyklos Su 

Moko Siuvimo, Patternų kir-
)imo. Designing bizniui ir a a -

į m u a i . Vietos duodama dykai. 
iplomai. Mokslas lengvais a t -

Lokėjimala KLesos dienomis ir 
fak arais. Reikalaukit 

|TeL Seeley 1343 
SARA PATEK, p i n a . 
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IŠPARDAVIMAS 
Puse — Prekes 

Vyrų ir jaunų vaikynų Siutai ir O-
verkotai $20 — $25 ir 330. Dabar 
po $10. $12.50 ir $15. Kiti s iutai ir 
overkotal iki 345. Mes turime pi lna 
stocka vyrų. jauny vaikinų ir vaikų 
Siutų, O' Kotų, Mackinaws, Raln-
coats ri kelnių kurias parduodame u i 
puse buvusios kainos Turime kųferių 
ir volizų. Gaus i až pifioes verOtoe. At
dara Kasdiena iki 9 vakare. N e d ė -
Įlomis iki 3 vakare. 

Ibtci^La 4302 

S. G0RD0N 
1415 & Halsted Street 
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Plrs t Moutgage Notės tr 6 nuošimčio A R SKOLINGAS KAS TAU P I N I -
Pirmo Mortgage Auksinius Bonds gų? Negali jų iškolektuoti? P a v a l y k * 

mums. tą padacY/ti. Mes te ippai per
kame judgements. 

Pretect iye Oo. 
R o o m 610 — 117 H. Dearboen Str. 

»••• • - • • • I 
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KITAS TRUKŠMAS CHI-
GA60JE. 

Iš APSKRITIES KALĖJIMO 
PABĖGO ŽMOGŽUDIS 

A . i_ i- i ™ • varkė, dorinis supuvimas. 
Sio sekmadienio vakare Cln ^ 

Nes iš kur ir kaip 

yra baisus desperatas. Jei jis 
turi su savimi ginklą., jo gy
vo paimti negalima; 

Valstijinis prokuroras Cro-
we ir policijos viršininkas 
tvirtina, kad pačioje kalėji
mo sargyboje siaučianti bet-

gaidžių giedojimą dažnai pa
mato pusnuoges paneles. 

Provizorius. 

h 

cagoje iš apskrities kalėjimo 
pabėgo žinomas žmogžudis 
Thomas O'Connor, teismo pas
merktas miriop už vieno poli-
cmono nužudymą. O'Connor 
ateinantį ketvirtadienį turėjo 
but nugalabintas. 

Su juomi iš kalėjimo pabė
go ir vienas pdėšikas — James 
La Porte. 

(Bėgo dar kitu du. Tečiau 
vienas buvo persunkus. Šok
damas nuo muro sienos išsi
suko kojas. 

Kitą kaip tik laiku suspėjo 
nutverti kalėjimo sargyba. 

Bet O'Connor pabėgo ir ne
surandamas. 
. Miesto taryba už jo gyvo ar 
negyvo pristatymą skiria 5,-
000 dol. dovani]. 

O'Connor pabėgo ypatingo
mis aplinkybėmis. Yra gana 
aišku, kad jam turėjo gelbė
ti pati kalėjimo sargyba. 

Žmogžudis kaip šiandie tu
rėjo but iš paprastos abelnos 
kalėjimo kameros išvestas ir 
uždarytas taip vadinamon mir 
ties kameron. Pasmerktas mi
riop turėjo but stipriai sau
gojamas, i 

Tečiau šį sekmadienį jis su 
kitais kaliniais norėta išleisti 
kalėjimo karidoriun pasivaik
ščioti. 

Kuomet atidaryta kameros 
durys, O'Connor staiga iš ki-

* Zeniaus išsitraukė revolverį ir 
atstatė į sargo krutinę. Kiti 

^kaliniai sargą pagrobė už 
sprando, atėmė raktus ir jį pa
tį uždarė kameron. Tai įvyko 
trečiame kalėjimo augšte. 

O'Connor su trimis kitais 
kaliniais tuojaus dūmė į ant
rąjį augštą Tenai susitiko su 
kitu sargu. Ir tą pagrobę at
vilko į savo kamerą ir įmetę 
užrakino. • * * 'i 

Paskui visi keturi keltuvu 
pasileido leistis į kalėjimo 
rųsis. Tenai atrado keletą 
sargu. O'Connor pagrūmojo 
jiems revolveriu ir tie aprimo. 

Iš rusių jie visi išbėgo ka
lėjimo kieman. Tenai nebuvo 
sunku jiems perlipti muro 
tvorą. Žmogžudis O'Connor 
pirmutinis atsidūrė gatvėn. 
Tenai susistabdė pravažiuo
jantį automobilių ir nudūmė. 
Tą pametęs, sakoma, jis kitu 
ir trečiu automobiliu važiavęs. 
Ant galo pragaišo. 

Kitas kalinys taipat pabė
go ir nesurandamas Bet ki
tiem dviem nepavyko. 
. Pabėgimas užėmė apie de
šimtį minučių ir tuo momentu 
pakeltas liarmas. 
. Atpyškėjo policija. Kaip 
bematai visose miesto dalyse 
policijai pranešta. Detektivai 
puolėsi medžioti. Visi aplinki
niai miesteliai perspėti. 

Bet O'Connor nesuranda-
I mas. 

Chicagos policijos viršinin
kas policijai įsakė žmogžudžio 
nepaimti gyvo, bet jį nušau
t i be jokio klausimo. Nes jis 

žmog
žudis galėjo gauti revolverį. 
Kas jam galėjo jį ten prista
tyti? Ne kitaip, kaip tik su 
pačios sargybos žinia toki da
lykai atliekami. t 

Taigi, Chicagoje naujas, gy
vas trukšmas. J is nustelbė vi
sus kitus čia svarbius reika
lus. 

Tuo tarpu pačiame mieste 
vieni tik užpuldinėjimai ir 
plėšimai. Policija užimta O'
Connor'o ieškojimu ir strei
ku stock-yarduose. 

IŠ NORTH SIDES. 

Gruodžio 11 d. per sumą, 
Šv. Mykolo bažnyčioj prasi
dėjo Misijos, kurias laiko tė
vas Alfonsas. Žmonės, kaip 
rytą taip i r vakarą, jas skait
lingai lanko. 

Misijos tęsis iki gruodžio 18 
d. vakaro. O. 

PATAISYMAS. 

NERIMSTA GATVEKARIŲ 
KOMPANIJA. 

Gatvekarių kompanija ne
rimsta. Bijosi, kad federalis 
apskrities teismas nepanai
kintą "injunction," kuriuomi 
sulaikyta 5c.. 

Kompanijos advokatai 3-ms 
federaliams teisėjams, kurie 
perkratinėja bylą, pristatė 
peticiją, kurioje sako, kad val
stijos komercijos komisija 
grąžino 5 centus neatsižvelg
dama į kompanijos finansinę 
padėtį. 

Todėl reikalinga "injunc-
t ion" prieš 5c. ir toliau pa
likti. 

,kitiems biznieriams, kurių ne-
v • v* mažai čionai yra. 

Prakalbų laikotarpiuose Vie
tinis vargonininkas, p. Niekus 
paskambino ant piano, choras 
padainavo keletą laikui pritai
kintų dainų, Vakaras tapo už
baigtas su visų giedojimu tau
tos himno. 

Už atvirutes ir šiaip aukas 
surinko $18.00. Visa vakarie
nė pelno atnešė apie $60.00. 
Šv. Vincento a Paulo dr. laikė 

priešmetinį susirinkimą gruo
džio 4 d. Išrinko vieną atsto
vą į Labd. Sąj. seimą gruo
džio 11 d. Iš iždo seimui pas
kyrė $20.00. Labdarys. 

CICERO. ILL. 

AUTOMOBILIŲ AUKOS. 

Šį sekmadienį Chicagoje ne
laimėse su automobiliais du 
žmogų žuvo ir 7 kiti sužeista. 

Penktadieny " D r a u g e " pa-
tėmyjau klaidingai parašytą 
žinutę, kurios antgalvis buvo 
Tai Bent Lietuvės! Ten ra
šoma, kad praeiviai daug juo-
\o turėjo kuomet Halsted gat
vėje, ties 20 gat., aną dieną 
susipešė dvi lietuvės, Mrs. V. 
Petkus ir Mrs. M. Marčiokas. 
Policija perskyrė. Policijos 
nuovadoj abidvi pasakė, kad 
jos susipešusios už vaikus. ' ' 

Ten visai kitaip buvo. Mrs. 
V. Petkus dirbo mažojoj Pa-
ching House (stock-yarduose), 
reiškia streikliaužiavo. Mrs. 
Mj Marčiokas su kitomis mo
terims, sutiko ją einančią į 
darbą. Jos perspėjo Mrs. Pet
kus, kad neitų dirbti, bet pa
staroji nepaklausė. Dar nepa
doriais žodžiais išklipjo tas 
moteris. Tada Mrs. Marčiokas 
rėžė stVeikliaužei per veidą 
taip smarkiai, kad perkirto. 
Tuomet abidvi buvo policijos 
suimtos ir viena buvo nuvežta 
ligoninėn, kita į policijos sto
tį. Matot, peštynės buvo visai 
ne už vaikus. Streikierė. 

Rengia teatrą. 

Gruodžio 18^d., Šv. Antano 
par. svet., L.* Vyčių 14 kuopa 
vaidins puikų veikalą, "Graži 
Mageliona , ,. Tą patį vakarą 
bus išdalinimas dovanų užsi
likusių iš bazaro. J. 

LIETUVOS VYČIŲ CHICAGOS APSKRIČIO CHORO 

P I R M A S 
Milžiniškas KONCERTAS 

Įvyks 

Sekmadieny, Gruodžio 18 dieną, 1921 
PULASKIO SVETAINĖJE 1711—1715 South Ashland Avenue Prie 18-tos Gatvės 

PRADŽIA 8 VAL. VAKARE. 
»- ^ • » » » » » » • • • » , 

Siame koncerte visoj Amerikoj pagarsėjęs L. Vyči'ų. Apskr. Choras išpildys eilę klasiškų ir tautiš
kų dainų. Apart choro dainuos žymiausi Chicagos dainininkai — Artistai. 

Maloniai kviečiame visus i ši nepaprastą koncertą.. 
Jj. V. CH. APS. CHORAS. 

Sutuoktuvės. 

Lapkr. 24 d., Šv. Antano ba
žnyčioj susituokė p. Jonag Va-
ranius su p-le Ona Jonaite. 
Abu yra gerai žinomi vieti
niams žmonėms. 

P-as Varanius yra L. Vyčių 
14 kp. darbuotojas ir rėmėjas 
visų prakilnių reikalų. Jau
niesiems linkima kuogražiau-
sio gyvenimo. Koresp. 

•m. ' MK 

VEIKĖJOS SUTUOKTUVĖS 

Lapkr. 23 d. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje susituokė p-lė Zof. 
Mastauskaitė su p. Krasaus
ku. 

Jaunoji yra pasižymėjusi 
darbuotoja visuomenėje, L. 
Vyčių Centro pirmininko-pa-
gelb., L. Vyčių Chicagos Aps. 
įvairias valdvietes yra laikiu
si, dabartinė L. Vyčių 36 kp. 
pirmininkė, L. Vyčių Chi. Aps. 
chore žymiai pasidarbavusi ir 
yra talentuota dainininkė. Ti
kimasi, kad ir ateity nuo vei
kimo neatitols. 

Linkima jaunavedžiams lai
mingo gyvenimo. 

Rep. 

Iš BRIGHTON PARKO. 

IŠ ROSELANDO. 

Gruodžio 4 d. Labdaringos 
Są-gos 4 kuopa surengė iškil
mingą vakarienę su programa. 
Dalyvavo apie pusantro šimto 
žmonių. 

Kalbėtojumi buvo arkitektas 
M. Žaldokas iš North Sidės. 
J is nurodė Labd. Sąj. tikslą 
kas jos veikiama, kas nuveik
ta, kad norima del našlaičių 

ir kad iš to mums lietuviams 
butų didelė nauda. Jis> pagy
rė roselandiečius už prijauti
mą labdarybei, kad ir šį vaka
rą parodė savo prielankumą 
skaitlingu atsilankymu į va
karienę. Pagyrė ir šeimininkes 
už paruošimą gardžios vaka
rienės. 

Jo kalba buvo kuoaiškiau-
sia ir lengvai suprantama. 

Po prakalbai viena moteris 
užklausė p. Žaldoko, ar pirk-

Žmonės sako, kad genis yra tų atvirutę, ant kurios yra jo 
margas, bet galima pasakyti, paties nupieštas busiančios 
kad Brighton Parkas dar mar- prieglaudos paveikslas? J is at-
gesnis. I r kokių komedijų čia sakė, kad taip ir padavė $5.00. 
nepamatysi ir ką neišgirsi.' J is pats kalbėjo ir pats pirko 
Čia randasi įvairios rūšies atvirutę. Už tai jis užsipelnė 
išminčių, galvočių ir profesio- gilios pagarbos, 
nalų. Taipgi yra ir lietuviškų Bevakarienaujant kiti buvo 
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Jau Galima Gauti 1922 metų 
"DRAUGO" SIENINĮ KALENDORIŲ. 

Kaina 25c. 
Šiometinis " D r a u g o " kalendorius skiriasi nuo kitų metų tuo, kad kiekvieno mėne

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 

j * * * ' "DRAUGAS" PUBLISHING 0 0 . 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

PRANEŠIMAI. 
FEDERACIJOS APS. SUS. 

•tfmĄ 

A. L. R. Kat. Federacijos 
Chicagos Apskričio labai svar
bus, priešmetinis susirinkimas 
įvyks šį vakarą, (gruodžio 13 
<L), Aušros Vartų par. svet. 
(YVest Side). Pus rinkimas 
valdybos sekantiems metams 
ir reikės daug svarbių reikalų 
apsvarstyti. Atstovai ir atsto
vės skaitlingai atsilankykite. 

Valdyba. 

L. VYČIŲ CHI. APS. CHORO 
DOMEI. 

Liet. Vyčių Chicagos Aps
kričio Choro labai svarbus su
sirinkimas įvyks trečiadieny
je, gruodžio 14 d., š. m., Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, 
Vyčių kambaryje, 8 vai. va
kare. 

Visi choristai—ės ir remė-
pastatyti prieglaudos nemai, i a i kviečiami neatbūtinai at

silankyti, nes yra dideliai 
svarbus reikalas apsvarsty
mui. 

Alb. C. Alaburdaitė, rast. 

VIEŠA PADĖKA. 

vaistininkų ir vaistinių. 
Keli blokai nuo bažnyčios 

stovi garsi lietuviška vaistinė. 
Prie šios įstaigos per dienas ir 
vakarus stovi daug automobi
lių, jų savininkai tai ligoniai 
laukią priruošiamų vaistų už
pakaliniuose kambariuose. 
Žmonės sako, kad prie šios 
įstaigos vaidinasi, nes prieš 

iššaukti išreikšti savo mintis. 
Tarp kitų kalbėjo Roselando 
žymiausias biznierius p. Paz-
nokas. J is ragino visus prisi
rašyti prie Labd. Sąj. J i s pats 
prisirašysęs, nors nemano nau
dotis aukomis, bet nori dides
nėmis aukomis našlaičiams 
pagelbėti. 

Tai gražus pavyzdig mūsų 

Žemiau pasirašę nuoširdžiai ta
riame ačiū visiems už dalyvavimą 
mano numylėto ir inusų mylimojo 
tėvelio laidotuvėse, kurios įvyko 
gruod. 6 d. Šv. Kryžiaus bažny
čioje, o iš ten nulydėtas j Šv. Ka
zimiero kapines. 

Taip-gi tariame širdingai ačiū 
sekantiems garbingiems svečiams, 
kun. Beemster, kun. B. Urbai ir 
kun. N. Pakalniui, kurie iš taip 
toli atvažiavo ir stengėsi kuomi 
nors patarnauti, išreiškė užuojau
tos žodžius, nuramino ir suteikė 
daug stiprumo. 

Nuoširdžiai ački ir vargoninin
kui V. Daukšai, kuris su visais 
choristais būry atsilankė šermeny-
se. 

Ačiū visoms giminėms ir pažįs-
tamiems, kurie tik kokiu nors bu-
*du prisidėjo. Lai Visagalis Dievas 
visiems užmoka šimteriopai. 

Pasiliekame dideliame nuliūdi
me visa šeimyna. Jurgaičių. 

CHICAGIEČIAI. ATSIIMKI ) 
TE LAIŠKUS. 

Chicagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
jėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko numerį, nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

504—Adomaitis Tonu 
506—Andrusunu Juozy 

& ~ 

Sveikam Kūne Stipri Dvasia 
Kam be reikalo kentėti? Mano specia

lia gydymo būdas išgydė jau daug žmonių 
nuo kasplninėa kirmėlės, kurie buvo nebe
tekę vilties pasveikti. 

Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie turi 
viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai nuo ki
tokios ligos; de!togi ir neišsigydo. 

Kirmėlės ženklai 
Žmonės serganti tąja blaurla Ilga pap

rastai skundžiasi dideliu pilvo skaudėjimu; 
jiems rodos, tartum kas t gerklę kĮla 
vemt verčia, valgyt 'neturi noro, galvą 
skauda, viduriai sukietėję, ausyse ūžia, 
skauda po krutinę. 

Kas tokių simptomų turi, tegul ateina 
pas mane: išgydysiu visai trumu laiku. 

Gydau taipgi ir kitokias Ilgas, kaip vyrui 
taip Ir moterų. Patarimai dykai. 

DR. DICKSON. 
1645 West 47th Str. 

Tarp Marshfleld Ir Paulina gat. Ofiso va-
laudos nuo 10 ryto Iki 8 vai. vak. 

Nedėifomis nuo 10 iki 12 diena. 

i 

509—Aradski Kastontinas 
510—Arialis J. 
512—Balaisis Jan 
513—Banevičienei Mortai 
514—Barakavskas P. 
517—Benaite Mrs. G. 
527—Brylinsky Agnieszka 
530—Cebatarunas Gabrijcl 
533—Chuplis Mrs. Elizabeth 
537—Dianis Anna 
539—Dreodskas C. Chas. 
540—Dabulskui Antonini 
542—Eilvydaitie Anna 
549—Gaizauskiene Kazimera 
554—Gedraitis William 2 
5G0—Golasauskas Vaelavas 
567—Grigel Ygnas 
570—Gužiene Rozalija 
579—Jeruskis Jonas 
581—Judinaitis Antanas 
582—Judris- Augustinas 
584—Kaminskas George 
585—Kanaverckas Tony 
589^-Kaszlowskas Frnk 
592—Kaziunas Mutejs 
593—Ludas Juozopas 
595—Malinauskenei Domicėlei 
597—Kinderis Jonas 
598—Kinsas Povilas 
599—Klumbys Stasys 
600—Klumbis Walter 
603—Kazlauskis Jozas 

611—KrystecM Tomas 
614—Kumpikas Pelikas 
619 Laurinckesnes Kazimieras 
620—Leonas Frank J 
632—Meistaite Amilia 
'639—Milašius Ignacas 
641—Mikucki Emilije 
647—Neudraba Agnieszka 

Lietuviški kratomi paveikslai. 
' Genavaitės gyvenimas. 
Nauji kratomi paveikslai iš 

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

Bus rodomi sekančiose ko
lonijose: 
"Ra i s tas" , Želigowskio var
gai ir "baltosios viš tos" 
sprando nusukimas Vilniuje. 
Lietuvos kariuomenė. 

Gruodžio 13 — 14 Wauke-
gan, 111., parapijos svet. 

Gruodžio 15 ir 16 — Keno-
shą, Wisc , Parap. svet. 

Gruodžio 18, Sheboygan, 
Wisc, Parap. svet. 

Gruodžio 21, Šv. Mykolo par. 
svet. (Northside) Chicago. 

Pradžai 7 Vai. vak. 
Rodys Lietuvių Teatro Ben

drovės vedėjai. 
C. O. Lukšte. 
J. B. Kudirka. 

^ 

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
<J B H O A D U ' A Y Nt:v\ \orm N~S 

Tiesi Kelionė i LIETUVĄ PER PILIAVĄ 
(Karaliaučio Prieplauka) 

ARBA PER LIBAVA, HAMBURGĄ—EITKTJ1HJ8 
Šiuomi linksmn mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant 

mūsų pasažieriai O. YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STA
ČIAI I PILI A VA. 

Lietuviai, važiuojanti | Piliavą, aplenkia Lenkų juostą. (Korido-
rą. ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių visų nereikia 

Susinėsimas su Piliavą, tai yra nauja šaka mūsų reguliariško su 
sinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o del Lietuvių, tai 
trumpas ir parankus kelias namo dasigauti. c 

Dideli dviejų sriuba pseto laivai Išplaukia: 
LETUANIA Gruodžio 21 "LITUANIA" Vasario 1 
ESTONIA Sausio 11 . ESTONIA Vasario' 22 

Pasažierams tiesus patarnavimas tarp LIBAU-DANZIG-Halifax, Ooa. 
Virt laivai tori puikus kambarius trečios kltasos keleiviams 

Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba* pas 
K. W. KEMPF, Gen. Western Pasą. Agt. Ižo y . LaSalle 8fc Chicago 

BEPROTYSTĖ DABAR GY
DOMA IŠTRAUKANT NE
GERUS DANTIS, IR PRAŠA

LINUS STUČKINES KIR
MĖLES IŠ VIDURIŲ. 

Dabartiniai psyehologai sako, kad 
daug beprotysčių paeina iš suge
dusių dantų, dėlto prižiūrėjimas 
dantų būtinai yra reikalingas. 
Taipat atrasta, kad paprastos 
kirmėlės vadinamos, jautienos, 
kiaulienos, ir stuekinės privaro 
žmogų prie beprotystės. Daugiau 
negu tiek. Nekartą numiršta ii 
priežasties nepaisymo tų parazi
tų. Todėl jei- bent kiek nusima
nai, kad tu turi viršminėtas kir
mėles tuoj stengkis panaikinti. 

Dauguma mote
rų vyrų ir vaikų 
yra gydomi nuo 
visai kitokiu liga 
kuomet istikrųjfį 
visa priežastis y-

-g- ra jų skilvis. Kuo 
B g ' met neturi apeti-
m į to, širdi griaužia, 
1 / jauti skausmą vi-
I f duruose, skausmą 

, * ^ strenuose silpnu
mą akyse mirguliavimą tai ženk 
lai kad kas nors yra negerai su 
jusu skilvių, kad skilviniai ki* 
minai tenais ponavoja. Pas vai 
kus tuojaus galima patemyti, jie 
nenori valgyti, miegoti jiems tan
kiai galva skauda, jie neturi noro 
žaisti su kitais vaikais. Laxtan 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 iSsivysty-
ti kunvulaijos ir kokios kitos li
gos T Laxtan yra parduodamai 
Dro. Lameco Lab., Forbes at 
Moultrie, Pittsburgh, Penna. 

AR TAVO KŪDIKIS GERAI 
MIEGA? 

Jeigu ne, tai kas nors yra nege
rai su juo. Gal neduodi jam tin
kama maistą. Kūdikių vidurėliai 
turi gauti tinkama maistą, ir užtat 
jie nemiega. 

Ant 3-eio puslapio šio laikraščio 
rasite apgarsinimą Bordens Eagie 
Brand Condensed Pieno. Iškirpk 
ta kuponą šiandiena ir pasiųsk 
o gausi dykai kningutė Baby Wel-
fare Book kaip maitinti ir auginti 
kadikj. (Apgr.) 
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PR1CE 

Pacifii 
Dabar 

WASHINGį 
Keturlypė su| 
taiką Paeifik( 
valstybių atsl 
be jokių iškili 

Pirm pasin 
stijos prie si 
pastabų, kad 
čia Yap salosĮ 
los mandąfo 
stijos padaryį 
su Japonija, 

Tokiu būdu | 
mi apsidirbti 
kad jų dabar 
tybiSų parlame 

Sutarties vi< 
jaus pasiųsta 
dingui. Prezj 
ves pasiųs, sei 
ti. 

Pranešta, k* 
tartį senate ja] 
zicija. Opozi< 
stovi senatorių 
tas pat, kuris 
vojo prieš Vei 
sutartį. 
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ANGLIJA 
-
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DUBLINAS, 
— Anglijos v 
riai įsitikinusi,Į 
neriu parlameil 
patvirtins Lon( 
taikos sąlygas, 
anglų autoritetj 
darbuotis, kad 
saukti iš Airijoj 
menę, kurios ej 
000 vyrų. Gal 
bus pradėta iši 
Anglijon dar'pi 

fciandie susirĮ 
feinerių parlai 
reann). Nuo j< 
sąlygų priėmiml 

Sąlygoms yn 
Valerą. Bet 
pasirašė sąlygj 
ftai už taikų. 

VALUOS 
LONDONAS, 

glijos sosto į] 
princas, lanko 
sur jis tenai sv 
mas. Daugel v 
silankius keliani 
tur jis tiesiog 
Dar kitur darb| 
streikų. 

Pranešta, ka< 
skaitlingais p* 
cas lankėsi All| 
Tas miestas ski 
ventojų. 

Miesto gatvėj 
štas vėliavomis 
vo nei vieno žij 
svečio nesutiko 
kštavimų. Atrc 
išmiręs. 

Pirm atkeliaiį 
cui gyventojų 
paskelbė, kad ž] 


