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Prancija Pradeda Drumsti 
( 

i Vandeni 
AVASHINGTON, gr. 17. — 

Anglijos delegacijos pirminin
kas Balfour vajsar pranešė, 
kad jis šiai nusiginklavimo 
konferencijai induos sumany-

Anglijos delegacija sako, 
kad tas Prancijos^ sumanymas 
labai ypatingas. Nes jei Pran
cija turėtų vykinti tą progra
mą* tuomet turėtų niekais eitf 

mą visai panaikinti nardan- jau priimtas S. Valstijų, Ang-
čias laives. lijos ir Japonijos karo iaivy-

Pranešta, kad Balfour t ąJ m ? sumažinimo projektas, 
klausima pakels artimiausioj r e<" i a u I t a l i J a nesutinka su 

Fortifikaeijinis sutarimas te
čiau nepaliečia Havajų salų, 
Australijos, Naujosios Zelan
dijos, Japonijos, Suv. Valsti
jų ir KanaBos pakraščių. Vi-

I sose kitose Pacifiko salose ir 
laivynų stotyse šiandie gy
vuojančios fortifikacijos palie
kamos, bet naujų nebus ga
lima dirbdintu 

Tadgi šitą karo laivynų pro 
porcijos sutartį reikia tik pa
sirašyti valstybių delegatams. 

Shanjfungo klausimas dar ne 
išspręstas. Kuomet tas bus 
atlikta, nusiginklavimo konfe-
rencija^turės baigtis. 
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NEBUS VEŽfiJŲ STREIKO. ANGLIJOS PARLAMEN
TAS PRIPAŽINO TAIKOS 
SĄLYGAS SU AIRIAIS. 
LONDONAS, gr. 17. - A - ; S a z o l i n a s - J i e t u r i > s i d ž i a u -

Nebus streiko vežėjų (šofe-. 
riiji), kurie į automobilių sto
tis išvežioja gazoliną. Taigi, 
automobilistams nepritruks 

/ 

planarėj, ty. viešojoj, konfe
rencijos sesijoj. 

Taigi, šiandie pasitvirtina 
Anglijos vyriausybės pareiški
mas, kad ji prie progos turė
sianti pranešti pasauliui savo 
pažiūras apie ginklavimosi ju
rose. _ 

Savo keliu, Prancijos dėle-
gacija visai netikėtai konfe
rencijai indavė savo projek
tą, kad ji norinti irgi padidin
ti savo karo laivyną. 

Patir ta , kad Prancija tai-

ta prancūzų programa. Bet 
jei Prancija turėtų dirbdinti 
laivus, tuomet ir Italija nega-
lėtų užsileisti. 

S u Prancijos programa ne-
sutinka nei Suv. Valstijos. 

MOTERIMS GRŪMOJA 
TEISMU. 

*•-..• 

būdu Anglijos parlamento rū
mu patvirtino karaliaus kalbą 
sakytą atidarant parlamento 

i sesiją. Reiškia, parlamentas 
patvirtino padarytas su ai
riais taikos sąlygas. 

Šiandie parlamentas tikriau 
'kia žinių iš Dublino, kur sinn-
feinerių parlamentas tariasi 
tuo pačiu klausimu. Gal šian
die Dublino parlamente įvyks 
balsavimas. 

Svetimšaliams — deporta
vimu. 
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VIENĄ LAIVĄ NUSKANDI-
NO. DU SUSMĖ. 

gti. 
m 

Kompanijoms vežėjams pa
skelbė užmokesnio sumažini
mą —• 15 dol. mažiau į mėnesį. 

Vežėjai sutiko tik su 10 dol^ 
Del to ir pakeltas streiko 
klausimas. Nes kompanija 
griežtai laikėsi savo nusista
tymo. 

Vakar vežėjai balsavo strei
ko klausimu. Dauguma jų pa
sipriešino streikui. Taigi, nu
sileista kompanijai. 

Kultūros Vajus Audros Galybe 
Atuže 

GERA PRADŽIA. JAO l lOOO SUAUKOTA 
s. _ ' . * 

Pereitą savaitę paskelbta Baltimore, Md. $709.29 
buvo viso surinktų aukų $3,-1 Philadelphia, Richmondas^ 
343.45. šią savaitę teko. suži- $300.00. 
hoti, jog sekančios kolionijos! V i s o $8,965.74. 
surinko sekančiai: S u m Y 0 ^el]f * ^ i u 

«~ fei^u Tur 2 • O I « O A A ! Ž I I 1 0 1 U U duosnumui pamažu sie So. Boston, Mass. $ 2,163.00 , . . L., , m , ^ 
* ., J ' 1 kiame pne tikslo. Matote, Bos 

Philadelphia, Pa,, š v Kari-1 ^ ^ ^ ^ s u p l i e k ė K u r i 
miero parapija $l,3j)0.00j pirmutinė iš kolionijų juos 

Worcester, Mass. $1,150.00 pralenks? 

3 PAPUOLA KALĖJIMAN. 

. 1 MADRIDAS, gr. 17. — Is-
PITTSBURGT; Kas., gr. 17. panijos vyriausybė oficialiai 

Kasyklų apskrityje be nacio- paskelbė, kad ispanų karo lai-
nalės gvardijos veikia genera-vas Tarpžemių jurose pagavo 

Konferencijos komitetas vei lis valstijos prokuroras ri aps-*du prancūzų laivu ir vieną nu-
kiai ims svarstyti Italijos ir .krit ies prosekutorius. Jiedu'skandino, kuriais buvo gabe-
Prancijos karo laivynų pade- (renka įrodymus prieš moteris (narna ginklai ir. amunicija Mo
tį ir nustatys proporcijų. (ir vyrus riaušininkus. Kad rokko sukilėliams. 

Pasirodo, Prancija pradeda j tuotarptt gvardija patroliuoja 
drumsti vandenį. I r tai todėl, kasyklų laukus, 
kad Anglija darbuojasi už nar Į. Moterys kol-kas daugiau ne-
dančįų laivių panaikinimą. Tų kelia riaušių ir nepastoja kelio. 
laivių panaikinimui yra prie- [einantiems į darbą darbinin-

STINNES ATKELIAUS Į 
SUVt VALSTIJAS. 

BERLYNAS, gr. 17, — Fi 
sosi programa per dešimtį me- šinga Prancija. J i sako, k a d r a m s . Bet nežinia, kaip ilgai nansinjais reikalais*'į S. Vais
tų pasidirbdinti dešimtį milži
niškų superdrfcadnautų po 35,-
000 tonas kiekvieną. . 

nardančios laivės jai reikalin-, gyvuos toji ramybė, 
gos apsaugoti savo pakraš-
f* i 11 < 

KARO LAIVYNO PROJEKTAS VISGI ATMAINYTAS 
Prancija gi apie PARYŽIUS, gr. 17._— Lyiuomenę 

tikrų versmių patiriama, kad [kariuomenės sumažinimų ne-
šiandie Anglija su Italija dar- nori šiandie nei klausyti, 
buojasi įsteigti Europoje ats- Ki status quo jai taippat 
kirią valstybių sąjungą ir„ ton ,negali turėti reikšmės. Nes 
sąjungon būtinai intraukti ir jį kas momentas pasirengusi 
Suv. Valstijas. . 'dar didesnius Vokietijos plo-

f 

Europos sąjungon turėtų in-, tus okupuoti. 
ei t i : Anglija, Prancija, Itali- Sunku pasakyti, kaip į tą 

sumanymą atsineš Suv. Vals
tijos. Kituomet vyriausybė 

tijas žada kelmuti Vokietijos 
žinomas finansistas Stinnes. Prokuroras su prosekuto 

rium; kaip sakyta, renka įro-
dymus prieš Howato šalinin
kus. Vieni i&įų bus patrauk- j — 
ti teisman, gi &t i deportuoti. •* O T n n y n OTfIPkVAD 

Nes patirta, kad dauguma IS O I K L I R U O I U U K I Ah" 
agitatorių yra nepiliečiai. ^To- j 
kius, sakoma, prisieis depor-« 
tuoti. * I 

U^ pinigų dirbimą po pen
kerius metus kalėjimo užsidir
bo : Max Smilank?h, Stanley 
Mizerka ir William Crowley, 
visi iš Cicero, 111. Vakar juos 
nubaudė fecteralis t e i s ė j a s 
Carpenter. 

Smilauich vra saliunininkas. 
w 

Nesenai" jis paliuosuotas i šga
lėjimo, baustas už nusižengi
mą prohibicijai. Gi Mizerka 
yra buvęs Cicero policmonas. 
Crowley turi " g r a ž ų " polici-
jinį rekordą. 

] rezignuojančio užsien. rei
kalų ministerio Puryckio vietą 
numatomas* kandidatas pro f. 
kun. Jurgutis. 

PROTESTĄR 

Dr. Puryckis sakoma, vyks 
Berlynan atstovauti Lietuvą. 

COBLENZ, Vokietija, gr. 
7. £ią in&uenza. serga a 

PLATINKITE • TOAUGĄ".tpie 150 amerikoniškų kareivių. 

DUOSE, 

BOLŠEVIKAI LENKAMS 
DUODA AUKSO. 

Vokietija ir Suv. Valsti-
JOS. « 

Anglija su Italija fuomi 
klausimu jau pilnai- •sutariu-
sios. Gi Vokietija pasiren
gusi kas valanda sutikti su ta 
sąjunga, jei tik prisidės Suv. 
Valstijos. 

Tik viena Prancija kol-kas 

200 miliardų markių apyvar-
toje, 

KOMPANIJOS NEGALI 
GAUTI DARBININKŲ. 

Keletas streiklaužių apmušta. 

Stockyardų kompanijos vi-
VARŠAVA, gr. 17. — Iš sas laikas turėjo daug vilties, 

tvirtai pažadėjo» nesimaišyti į Bolševikijos Lenkija gavo pir- ; kad pirm Kalėdų darbinim 
Europos reikalus. " » » a u k s o siuntinį. Tai pir- (kams yra reikalingi pinigai, 

Bet Anglija tvirtirta, kad m u t i n i s l e nkamb aukso išmo-| taigi jie, m&> paliaus strei-
kėjimas pasiremiant Kygos kavę ir gryž darban. šiandie Suv. Valstijos jau pil

nai "įsimaišusios" į Pacifiko 
reikalus. Taigi neturės patei
sinamos priežasties atsisakyti 

atokiai laikosi. J i žfrio, kad nuo Europos valstybių sąjun-
tos sąjungos tikslas yra Eu- gos. 
ropoję palaikyti status quo 

taikos sutartimr. 
Sakoma, atsiųsta 1,280, sva-

4i, kompanijoms tas sekreto
riaus maišvmasis didžiai ne-

* 

patiko. 
Kompanijų reprezentantai 

sekretoriui "atsakė, kad kom
panijos neturi reikalo taikin
tis su streikininkais. Sako, 
tegu jie eina ir dirba kompa
nijų nustatytomis sąlygomis. 

Pagaliau kompanijos Darbo 
Sekretoriui davė suprasti, kad 
jis nesimaišytų į kompanijų 
reikalus. Nes kaip ilgai sker
dyklose veikė federalis arbit
ras, taip ilgai valdžia turėjo 
priekabių. Bet šiandie' nėra 

- Paryžiuje buvo krikščionių 
demokratų pasaulinis kongre
sas. Lietuvius atstovavo prof. 
kun. P. Bučys ir Friburgo u-
niversiteto studentas P. Rauli-
naitis. 

Taikos sutartimi su Rusija 
Lietuva^ turi gauti iš Rusijos 
per 20 metų kirsti 100 dešimt 
tinių miško. To miško Rusi
ja duoda ne Lietuvos parube-
žyje, bet Archangelsko guber
nijoje. 

Lietuvos katalikų kongresas 
jvyks Kaune sausio 3, 1922. 

Teciaų jų ta viltis neišsi- arbitro, taigi kompanijos taip 
pildė.. Skerdyklose dirba la-

rų aukso, deimentų ir rubiiuj. ,bai mažas skaitlius streiklau-
Tai visa sukrauta į 100 atski- žių, kurie apie jokį ten darbą 
rių skrynučių, kurios iš Mas.r neturi supratimo/ Kai-kurio-
kvos čia prisiųsta specialiu Ne vien Pacifikui reikalin 

taigi valstybių teritorijų nepa- ,ga taika. ^Europa taipat nori traukiniUc 
liečiamybę ir sumažintu ka- taikos, sako Anglija. ' V i s a s ^ t i n y s apvertintas 

— - 50 milionų lenkiškų maTkiu. keletą streiklaužių ir 

NORI PATRAUKTI AMERIKĄ Į EUROPOS REIKALUS \ * Z Z ^ f T J £ mM * r b ° ^ 
' toje Suvirs 200 miliardų lenki 

se vietose, kur seniau dirbda
vo vienas darbininkas, žinąs 
savo amatą, šiandie dįrba po 

labai 

WASHINGTON, gr. U . -
Čia formaliai paskelbta, kad 
S. Valstijos, Anglija ir^Japo-
nija sutiko su karo laivynų 
programa dešimčiai metų. 
Kaip Anglija, taip NJąponija 
priėmė Suv. Valstijų laivynų 
proporcijos projektą. 

/Tečiau japonai visgi išside
rėjo palikti sau savo naują 
mylimą dreadnautą Mutsu, 
del kurio ilgai buvo vedamos 
diskusijos. Vietoje Mutsu ja-

lorado ir AVashington. Vieto- škų markių. I r vis daugiau 
je šių bus panaikinti North 
Dakota ir Delaware. 

Anglijai leista pasidirbdin
ti du dreadnautu, bet nedides
nių kaip po 37,000 tonų. Vie
toje šių Anglija keturis senes
nius dreadnautus panaikins. 

Nežiūrint tų atmainų origi
naliam projekte, 5-5-3 propor
cija visvien pasilieka. 

Visų trijų valstybių didžiu-
lių karo laivų tonažo propor-

tų markių spauzdinama ir 
skleidžiama. 

NENORI BUT PALIUOSUO
TAS. 

ponai sutiko panaikinti senes- cija bus sekanti: 
nį savo, taipat milžinišką, ka
ro laivą. Tas laivas vadina
si Settsu. 

Suv. Valstijos išsiderėjo pa-

r Suv. Valstijų 525^50 tonų; 
Anglijos 582,050 i r ' Japonų 
313,300 tonų. 

Su tuomd sutarta Pacifike 
likti baigiamu dirbti laivu Co- sulaikyti dirbimą fortifikacijų, nori išeiti iš kalėjimo sienų. 

GREENVILLE, N. C , gr. 
17. — Don Murphy nubaustas 
kalėjimu ligi gyvos galvos, ninku dvasią 
Kalėjime jis išbuvo suvirs 30 
metų. Dabar jį norima pa r 

Taigi kompanijoms nėra 
jau taip gerai, kaip apie tai 
praneša angliški laikraščiai. 

Šiandie baigiasi antroji sa
vaitė streiko r tečiau streikuo
jąs darbininkai nejkiek neatmai 
nė savo pozicijos. Kartą nu
tarta kompanijoms nepasiduo
ti, tad ir nepasiduos, nežiūrint 
skleidžiamų visokių baugini-
nimų, kad nusilpninti streiki-

liuosuoti. Tai nugirdęs Mur- bminkai nekovoja už kokias 
phy pranešė, kad jis priešin
gas paliuosavimui. Sako, jei 
jis nekaltai kalėjime turėjo 
praleisti gražiausią sa^Q gyve
nimo laiką, tai šiandie jau ne

organizuotas darbas kartą 
pakilo, tai turi ir laimėti. Dar-

nors neteisybes. Bet kovoja 
už sau prigulinčias teises. 

Kuomet aną dieną čionai 
atvyko Darbo departanaento 
sekretorius ir mėgino abi pu
si suvesti krūvon ir sutaikin-

elgiasi, kaip joms yra geriau
sia ir kaip patinka. 

Reiškia, kompanijoms nieko 
nerupi, kad darbininkas neuž
dirba nei pusės tiek, kiek rei
kia užlaikyti šeimyną. 

Matyt, Darbo sekretorius 
tuomi nelabai įbaugintas. Gry-
žęs Washingtonan jis kitaip 

Friburgo, Šveicarijoj, uni
versitetą lanko 17 lietuvių stu 
dentų, tarp jų 4 studentės. 
Kun. Mykaloitis (Putinas) 
greit baigs ir grįš Lietuvon. 
Šįmet tą universitetą baigs 6-
7 lietuviai. Tarp baigiančių 
yra teisininkas kun. A. Vili
mas ir amerikietis kun. Navic
kas. L 

PANEVĖŽYS, Apskrities 
Taryba, laikytame pasėdy di
džiuma balsų (20 prieš 7) pri
ėmė protesto rezoliuciją prieš 
Savivaldybių atstovų suvažia
vimo nutarimą, del pašalinimo 
iš mokyklų tikybos dėstimo. 
Kita rezoliucija, siūlanti pali
kti klausimą atviru, atmesta 
19 balsų prieš 8. Tarybos na
riai stebėjosi, kad atstovai 
nebuvusius dienotvarkėje pun
ktus svarstė ir išnešė nutari
mus, nesiskaitydami su visuo
menės daugumos ir ją atsto
vaujančių apskričių Tarybų 
narių nuomonę. 

Tame pat posėdy svarstyta 
ir priimta Apskrities Savyval-
dybės sąmata 1922 metams, 
kuri siekia pustrečio miliono 

i auksinų su vjršum. Numatyta 
agronomo samdymas su 3 in
struktoriais žemės ūkio kultū
rai kelti apskrity. Beto, pa
dauginta įvairiose šakose sti
pendijų skaitlius, einantiems 
mokslus neturtingiems jaunuo-1 
liams padėti. 

Kaune pradėjo eiti lenkiš
kas lietuvių dvasioje popui i a-
riškas laikraštis uNowiny. ,> 

ŠEDUVA. v< < Ūkininkų^ Sąj. ' ' 
vietos skyrius sumanė įkurti 
čia skolinimo taupomąją B-vę 
koperacijos pamatais. Pajus 
nustatyta 200 auksinų, bežiū
rint stokos prityrimo ir tam 
reikalui atsidavusių žmonįų, 
Bendrovė žada greitu laiku 
pradėti savo gyvavimą. 

Tautų Sąjungos komisijos 
pirmininkas Bergera kalbėjosi 
su Pilsudskiu del Šilingo pa-

dirstels į skerdyklų kompani- • Imosavimo. Pilsudskis žadė-
jų vedamus reikalus. 

Vakar policija areštavo ke
letą streikininkų. Juos kai* 
tina neva "injunction" per
žengime. 

Užvakar Vakare keliose vie
tose įvyko skaitlingi susibėgi-

jęs pasirūpinti, kad Šilingas 
butų pakeistas. 

KLAIPĖDA. Klaipėdos ne
priklausomųjų socialistų aps
kričių lydteriai norėję inteikti 
pulkininkui Chardįgny memo-

-KLAIPĖDA. Klaipėdoj pra
dėjo eiti mėnesinis žurnalas 

^'jKibirkštis." Tai yra ilius
truotas jumoro žurnalasir nu
šviečia Klaipėdos Mažosios 
Lietuvos kultūrinį gyvenimą. 

y 
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CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas lietusv ar sniegas; 
šalčiau. 

mai. Keletas streiklaužių ap- jrandumą, bet jis nepriėmęs de-
mušta. Teko pastebėti ir vie- legacijos. Nepriklausomieji 

-socialistai jau ne kartą, buvo 
rašę panagius memorandumus, 
kur reikalaujama priskirti 
Klaipėdos kraštą prie Lietu
vos. 

na-lietuviška pavardė. 
Jei kurie iš lietuvių streik-

laužįąuja, toki žmonės turėtų 
kuo veikiau susiprasti. Turėtų 
mesti darbą ir prisidėti prie 
organizuotų darbininkų. 

Streikininkų susirinkimai KLAIPĖDA. Pulk. Char 
kasdien laikomi keliose' vieto- ny lankėsi Klaipėdoje. J i s at-
se, Raginami darbinkįkai lai- važiavo padaryt vizitą p. Pe-
kytis vienybės ir kovoti už jtisne, su kuriuo jis asmeniniai 
savo teises. nuo senai pasipažįsta. 

- » \ 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 dol. 
gruodžio 16 buvo tokia ]3agal 
Merchaiits Loan- & Trust Co.. 

Anglijos sterl. svarui 4.07 
Prancijos 100 frankų 7.55 
Italijos 100 lirų 4.34 
Vokietijos 100 markių .51 
Lietuvos 100 auksinų .51 
Lenkų 100 markių .03 



DRAtGAfc B c S U ^ n i s , Bruodž. 17, 1921 
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UKTCTTV KATALIKŲ MKNRA#TI8 

"DRAUGAS" 
ia kasdieną ižskjrua neOėldlennu 

PRRNl MERATOS KAINA: 
[GAGOJE IK UŽSIENYJE: 
Metama •*.<>• 
Pusei Metų 4.00 

HJT. VALST. 
Metama M-0 0 

Pusei Metą **00 
Prenumerata mokaal lskalno. Lai-
i skaitosi nuo ulsirašymo dienos 
nuo Naujų Metų. Norint permai-

Įiyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
Benas adresas. Pinigai geriausia slų-

B idperkant kraaoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba {dedant pinigus J 

įregistruota laišką. 
•DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 

B334 S. Oakiey Ave., Chicago 
I Tel. Roosevelt 7791 
amiiiinKiiiiiiiimiimiiiuiimiiiiiiimira 

l E č l J i T ^ B O L Š E V I -
Kl J A. 

gali neištesėti jai mokėti mil
žiniškos karo kontribucijos. 
Negaudama iš niekur kitur 
pinigų Prancija neatšaukiamai 
finansiniai turėtų griūti. 

Prancijos visas troškimas 
gauti nuo bolševikų pažadėji
mą atgauti visas senąsias sko-

Prancijos vyriausybė viešai 
labai karingai atsineša į Ru
sijos bolševikų valdžią. B?t 
slapta ji prie Maskvos vald
žios meilinasi nei lapė prie 
dešrų. Kuomet Prancijos mili-
taristai ant Lenino ir T rotz-
kyo galvų viešai kuolus tašo, 
tų pačių militaristų agentai 
Maskvoje veda slaptas dery
bas su Leninu. 

Prancijos elgimasis gana 
aiškus. J i stengiasi užbėgti už 
akių Anglijai ir Vokietijai. 
Šios valstyoės senai pasirupi-

I no kokiu nors būdu susiartinti 
su Rusija. i 

Anglijai ir Vokietijai rupi 
turėti gerus santykius su bol-
ševistine valdžia, kad pasi-

I naudojus Rusijos neišsemia-
mais natūraliais turtais. 

Gi Prancijai visupirma ru r 

pi, atgauti savo senąsias sko
las. Kad tą tikslą atsiekus, 
taipat reikia turėti gerus 
santvkius su bolševikais. 

0 

Prancijai natūraliai Rusijos 
turtai nesvarbu. J i jau turi 
užtektinai tų visų gėrybių. 
Juk ji turi šiandie pavergusi 
Lenkiją, Jugoslaviją ir išda-
lies Rumuniją. Naudojasi tų 
valstybių gėrybėmis. Juk vi
sos lenkams pavestos Silezi
jos kasyklos yra Prancijos 
rankose* Į>" W 

Prancija tad iš Rusijos no
ri gauti tik pinigų ir pinigų. 
Nes jau mato, kad Vokietija 

gvarantuotas. 
Anot žinių, Prancija už tai 

bolševikams štai ką pažada: 
Pripažinti pilnai bolševikų 

valdžią ir pasidarbuoti, kad 
kitos valstybės tą pat pada
rytų. Pasidarbuoti, kad Vo
kietija Rusijai duotų karo .at
lyginimą. Ta s karo atlygini
mas priedo formoje turėtų 
'but prisegtas prie Versailleso 
taikos sutarties. 

Prancijos agentams tose de
rybose su bolševikais gelbsti 
lenkai sukčiai. 

Gautomis žiniomis, Leninas 
su tais prancūzų projektais 
sutinka. J is nori nors su Pran
cija susitaikinti ir užmegsti 
gerus santykius. 

Bet tam Lenino norui griež
tai priešinasi komisarai Lit-
vinov ir Krassin. Tiedu sako, 
kad susitaikinti su Prancija 
yra menkos vertės daiktas. 
Jiedu darbuojasi, kad Rusija 
pirmų-pirmiausia susitaikintų 
su Suv. Valstijomis, gi paskui 
su kitomis valstybėmis. 

Toks prancūzų elgimasis, 
suprantama, smarkiai įžeidžia 
anglus. Iš to dažnai kįla susi
kirtimai. 

Nauji sumanymai. 

Beto šis Seimas iškelia nau
jų projektų finansams padau
ginti. Iš kalbėtojų tarpo pasi
žymi savo konkrečiais pasiū
lymais adv. J . Brenza, Metro
politan Valstybinės bankos 
direktorius i r dr. S. Bren/a. 

las. Tas pažadėjimas turi but v i e n a s , f k i t a g i š k e l i a ^ 

LABDARINGOS SĄJUN
GOS SEIMAS. 

kitą valandą jas mo-

Finansinė padėtis ir galinga 
dorinė jos parama. 

Iždas. 

ją pinigams šaltinį. 
Reikėtų, kalba referentai, 

be statomos našlaičiams prie
glaudos, steigti seneliams na-
mus ir ligoninę. Savo mintis 
jie gražiai pamatuoja besirem
dami svetimtaučių panašiais 
pavyzdžiais. 

Ligoninė duotų pelno naš
laičių ir senelių prieglaudai, 
o taipat jie butų veltui gydy
tojų prižiurim*r*Kadangi sene
lių prieglauda reikalinga 
slaugių (nursių), tą patarna
vimą bus galima taipat veltui 
gauti, nes gydytojai galėtų 
vesti slaughj kursus veltui 
vieną, 
kindami 

Dr. ^S. Brenza patsai pasi
žada aukoti busimai prie se
nelių prieglaudos ligoninei 
$5.000 medikalio kabineto prie 
monėms įtaisyti. Seimo atsto
vai "jo pasižadėjhną sutinka 
gausiu delnų plojimu. 

Iš .antros pusės, turint ligo
nine pasisektų gauti nuo tur
tingesnių žmonių baldų. Nėra 
abejonės, kad mūsų tautiečiai 
norėtų sau ar savo šeimynoms 
įsigyti ligoninėje kambarėli, 
kad ligai užėjfcs pasinaudojus 
juomi. Jie aukodami po $100 
turėtų teisės prie durų to kam 
barelio iškabinti savo pavar
dę ir prireikus turi teisėsN vi
suomet jį užimti, žinoma, ligi-
nimosi lėšas įmokėdami kaip 
ir visi kiti. 

Dr. S. Brenza pažymi, kad 
jis šiandien galįs pasižadėti 
tokiai prieglaudai-ligoninei 

Iždo stpvį atpasakoja kun. 
F. Kudirka. Pasirodo Labd. 
S. turinti jau nemažai pinigų, j $50,000 paskolos be nuošimčio 
Ligi šiol įplaukė iždan $32,000. \ atmokėjimo, o su pagelba sa-
Beto turima gražios prieglau
dai statyti 10 akrų žemės. 

Kaip mūsų visuomenė re
mia. Laki . S. užmanymus 
steigti našlaičiams prieglau
dą, galima spręsti iš to, kad 
Seimo laiku suaukota net $1,-
004. 

vo pažįstamų gydytojų gal ir 
daugiaus pasisektų gauti pas
kolos be nuošimčių. Tuo bu* 
du, remiant visiems tą. reika
le], busimai prieglaudai ir li
goninei pamatus greitu laiku 
butų galima padėti. 

I r vieno ir kito brolių refe
rentų mintys labai patinka 

Seimo delegatams, dažnai ap
lodismentų pertrauktos juos 
įtikina, kad apmąsčius ir nuo
dugniai apsvarsčius patiektą 
brolių Brenaų projektą reikia 
vykdinti. 

Einama prie rezoliucijos. 

Kįla diskusijos toliaus tuo 
klausimu. Vien palankios 
nuomonės girdimos ir rezo-
liucijų komisija patiekia to-
Tdą rezoliuciją kuri Seimo de
legatų vienbalsiai priimta. 

"Išklausius plataus prane 
Šimo adv. J . Brenzo ir Dr. 
Brenzo, bęto Seimo daly
viams išreiškus asvo nuomo
nes apie naują sumanymą, 
būtent, be našlaičiams rei
kalingos prieglaudos, kurti 
seneliams ir ligoninei na

mus. 

S. sumanymą prielankiai 
priima ir prašo savo atsto
vų, kad jie aiškintų tą rei
kalą savo draugijose, gi ga 
lutiną ir nuodugnų klausi
mo apsvarstymą ima Labd. 
S-gos Direktoriatas, pasik
viesdamas savo tarpan tos 

i. 

srities žinovus.' ' 
Architektas p . žaldokas at

pasakoja ligi šiol esančius 
prieglaudos namams projek
tus, nurodo maždaug reika
lingą sumą pinigų įtaisius 
prieglaudą su 300 lovų. 

Patsai namų projektas, kaip 
jis galėtų išrodyti,' p. Žaldoko 
yra padarytas ir tam tikros 
atvirutės yra pagamintos. Ra
portas su padėka priimtas. 

Seimo delegatai džiaugiasi 
ir nekartą pažymi savo gi
liausią įsitikėjimą, kad turint 
tiek inteligentinių pajėgų ku
rios taip nuoširdžiai remia lab 
darybės reikalus,1 greitu laiku 
visi pakils dar į uolesnę gai
lestingumo įdėjai tarnybą ir 
susilauks taip karštai laukia
mos našlaičiams, seneliams 
prieglaudos ir savo ligoninės. 

Tas Seimo delegatų nusis
tatymas nebuvo dirbtinas. Jų 
gausi $1,004 auka parodė tik
rą jų troškimą. 

Senelio raštas. 

Nepaprasto įspūdžio sukelia 
Rezoliucijų komisijai įduotas 
raštas, kuris taip skamba: 

LASVOJI TRIBŪNA, 
(Kiekvienas laisvai tetaria savo nuomonę ir ui ja atsakomybę teima). 
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Lietuvos Ateitis. 

Gerbiamoji Redakcija, ri
šant taip svarbų Lietuvai 
klausimą, kuris nulems Lie
tuvos ateitį, prašau duoti 
vietos laikraštyje mintis 
pareikšti, gal kitokioje plot
mėje negu šių dienų viešo
sios "mados ' ' priinlta. 
Neprisilankau daugumos u-
po, nes nemanau, kad juomi 
vaduo vau j anties galima val
stybė kurti. 

Su pagarba. Kol—Bol. > 
Lietuva gyvena istorinę va

landą. Hymanso projektas.... 
Tie žygiai, kuriuos šiandien 
daro Lietuvos politinių grupių 
vadai, bus minimi su pagarba 
ar prakeikimu Lietuvos istori
joje amžiais. 

Savo laiku, rezoliucijose, vi
sos Lietuvos visuomenės sro
vės yra griežtai pasireiškusios 
už Hymanso projekto atmeti
mą. Gavome žinią, kad Hy
manso projektą Lietuvos Mi-
nisterių Kabinetas ir-gi yra 
atmetęs..." 

Kodėl nenurodo. 

S 
rodo esant upo 

IŠ MUŠU CENTRO. 
KULTŪROS VAJUS KYLA 

VISU SMARKUMU. 

Taip. Bet kodėl iki šiol nie
kas tų gerbiamųjų, kurie de
dasi dideliais patriotais ir 
reiškia griežtus protestus prieš 
tą Hymanso projekto priėmi
mą, nėra nurodęs kas Lietu
vą laukia jį atmetus! Juk tai 
yra svarbus klausimas. Jeigu 

Į butų nurodyta, kad Lietuvos 
ateitis bus geresnė Hymanso 
projektą atmetus, nei jį priė
mus, tai atmesti butų nesun

ku? Bet taip nėra.Sakoma, kad 
priėmimo šunkelis Lietuvą ve
da į balą; bet kame tas kelias 
kuris išvestų į platųjį vieškelį, 
nei neužsimenama... 

Tai visa 
žmones, žengiančius gyveni
mo keliu užrištomis akimis 
Tai darbas žmonių, kurie gy
vena svajonėmis, o ne realiu 
gyvenimu. 

Kad Hymanso projektas nė
ra toksai kokio norėtų lietu
viai, tai tiesa, bet jis nėra ir 
Lenkų imperialistinių užgaidų 
išraiška. Man betgi čia rupi ne j 
tą projektą aiškinti, o tik į-1 
žiūrėti ko gali laukti Lietuva 
jį atmetus. 

Galimas nelygus karas. 

Lietuva ir Lenkija yra Tau-, 
tų Sąjungas nariai. Tautų Są
jungos statutas sako, kad Tai-
tų Sąjungos nutrimai jos na
riams yra privalomi. Neklau
santį nutarimo, Tautų Sąjun
ga, turi teisę, priversti varu 
tai padaryti pavartodama 
prievartą, neišskiriant nei 
karo priemonių. v 

Pastarasis Hymanso projek
tas yra Tautų Sąjungose ple 

Gera pradžia. J au $9,000 
suaukota. 

. .. Mano mintis. 

Jau aš senas. Vargu begalė
siu grįžti Lietuvon. Parduosiu 
savo stubelę $5,000 vertės 
ir paaukosiu Labd. Są-gai, 
kad ji nupirktų ukę del se
nelių ir aš ten busiu. 

N. N. 

Tai tėra vienas balsas už 
šimtus kalbąs. Seimo atstovai 
ploja šio senelio pareiškimui, 
ne vienas savo širdy kartoda
mas, kad ir aš taip padarysiu, 
by tik radus ten ramų, šiltą 
senatvei kampelį. 

nunio — penkiasdešimties su
virs valstybių atstovų — už-
girtas. 

Vadinasi, Tautų Sąjunga, 
jei Lietuva taip be niekur nie
ko atmestų jos minimą nuta
rimą, gali pavartoti net karo 
priemones, kad privertus va
ru tai padaryti. Šita pareiga 
gali būti greičiausia pavesta, 
kaipo artimiausiam Lietuvos 
kaimynui — Tautų Sąjungos 
narei — Lenkijai... Negi Lie
tuva galėtų šiose sąlygose at
sispirti prieš Europos remia
mą Lenkiją? Tuo būdu Lietu
va gali būti Lenkijos okupuo
ta... (Nepamatuota baimė, nes 
remianties Hymanso projek
tu ginčas keliama tik del Vil
niaus srities. Nuosekliai len
kai gali okupuoti tik Vilniaus 
sritį, kuri faktinai ir be Hy-' 
manso projekto jau okupuota 
nors ir neteisėtu keliu — Želi- f 
gowskio. 

(Bus daugiau) 

Nežiūrint visų kliūčių ku
rias tenka sutikti, lietuvių 
Katalikų pasirįžimas turėti 
savąji Katalikiškąjį Universi
tetą Lietuvoje, Kolegiją Ame
rikoje ir Moksleivių šelpimo 
reikalą neužsimifštant, spar
čiai žengiama prie pasižymėto 
tikslo. Kat. lietuviai nejuo
kais parodo kad ir šių koloni
jų vienkartinės rinkliavos 
Krikščioniškosios Kultūros rei 

kalams. 
Bostono lietuviai pakalbėjus 

gerb. kun. Garmui vienu va
karu sumetė $2,163.00; Wor-
cesterio duosnieji tėvynainiai 
ir šiame reikale pasirodė duo-
snųs sumesdami $1,150.00. Phi 
ladelphijos Šv. Kazimiero pa-
rap. lietuviai nenorėdami ap
sileisti net ir Worcesteriui su
metė $1,300.00. Baltimorieciai 
žada neapsileisti; jie sako, 
kad tik pradžią padarė sude
dami $70929. Toliau busią dau 
giau. Philadelphia-Richmond 
kaipo maža kolonija bet visgi 
gerai pasirodė aukodami $300-
00 bet tai neviskas. 

Taigi nuo lapkričio 20 d. iki 
gruodžio 12 d. su Dievo pagal
ba ir ačiū Am. katalikų lie
tuvių duosnumui jau turime 
gerą pradžią, viso $8,965.74. 
Yra ir daugiaus surinktų au
kų, bet neteko jų visos kieky
bės patirti. 

Lai gyvuoja duosnųs Ameri
kos lietuviai katalikai, teesie 
jų pavyzdįs Lietuvos ateičiai 
akstinu prie gerų darbų, tesi-
kuria Lietuvos Katalikų Uni
versitetas, Kolegija Ameriko
je, teeina mokslus mūsų bro
liai ir seserys, tesiskleidžia 
šviesa po visą katalikiškąjį pa 
šaulį! 

K. J . Krušinskas. 
T.' F. Sekretorius. 

Neužsimirškime Naujiems 
Metams pasiųsti gražią dova
nėlę savo draugams ir gimi
nėms Lietuvoje, išrašydami 
jiems "Draugą." 

- * ^ 

KAIP APSAUGOT LIETUVOS 
FINANSUS. 

Finam, Prek. ir Pram. Ministeris Gal-
vanauskis Steig. Seime šiuo klausimu ši
tokių davė paaiškinimų: 

Klausimas del apsaugojimo ekonominės 
i r finansinės Lietuvos padėties surištas su 
markės puolimu. Taip pat ir ekonominis ir 
finansinis pasiliuosavimas Lietuvos nuo 
Vokietijos, o taip pat pagerinimas padė
ties valdininkų ir darbininkų algų, ypa
tingai pakėlimas algų, kokiu būdu gali 
būti atliktas, negu įeis į normalią vagą 
Lietuvos biudžetas. 

Tie yra klausimai, kurie labiausiai ru
pi. Bet tai yra drauge ir sunkiausi klau
simai, nes jų išrišimas reikalauja daug lai
ko. Sunkus, nes jie priklauso netiktai nuo 
mūsų pačių, bet priklauso ir nuo tos ben
dros padėties, kokioj atsidūrė visa Euro
pa po didžiojo karo. Netik visa Europa, 
daugiau — ir visas pasaulis. 

Vokiečių markės puolimo priežastys. 

Kaip apsisaugoti nuo finansinio pavo
jaus Čia reikia turėti omeny finansinį pa
vojų viso krašto, o ne finansinį pavojų 
valstybės, ir kaip apsisaugoti nuo dabar
tinės ekonominės padėties, markiai krin

t a n t , sunku pasakyti. Sunku pasakyti, 

kaip geriau apsaugoti finansinę padėtį 
krašto, nes, jeigu galima butų nuspėti, 
kaip mainysis kursas vokiečių markės, 
tuomet galima butų žinoti, kaip prisieina 
elgtis. Bet ant nelaimės, aš pasakysiu, 
kad nėra tokio žmogaus, kuris galėtų pa
sakyti su tam tikru tikslumu, kaip ta mar 
kė mainysis, nes, jeigu kas tai žinotų, 
pasidarytų turtingiausiu žmogumi pasau
lyje. Bet vieną reikia visgi sau įsivaiz
dinti ir stengtis išsiaiškinti, kokia prie
žastis verčia tą markę pulti ir kokios pers
pektyvos galimos, jeigu nebūtinos tos 
markės puolime. 

Žinoma, kad visi tie 20 ir paskui 21 
metai tai buvo kova tarp Vokietijos ir 
Prancūzijos. Vieni norėjo išgauti daugiau
sia aukso iš Vokietijos, kad atstatyti sa
vo žiemius*, kuris karo suardytas* kitas 
stengiasi atsikratyti nuo tų mokesčių kiek 
galėdamas. Kaip žinote pasibaigė tuo, 
kad Prancūzai su Vokiečiais pasirašė su
tartį Visbadene, bet iki priėjo prie tos su
tarties, mes matėme, kad klausimas pra
džioj stovėjo grynai finansinėj plotmėj. 
Nuo Vokiečių buvo reikalaujama apmokė
ti: auksu ir kitomis devizomis, tuos nuo
stolius, kurie buvo \padaryti Prancūzijai. 
Buvo sumokėta vienas miliardas ir supir
kimas to miliardo Vokiečių valstybei toks 
buvo sunkus finansiniai, kad ji priverstą 
buvo spauzdinti per daug popierinių mar
kių ir tai buvo pradžia kritimo tos pačios 

markės. Tas nieko butų, bet čia tiktai 
vienas dalykas paaiškėjo, kodėl paskui 
buvo padaryta Visbadeno sutartis. Vienas 
dalykas paaiškėjo, kad nepritraukus tur
tingųjų klasių Vokietijos prie apmokėjimo 
tų nuostolių, apmokėjimas yra negalimas. 
I r norime priversti finansiniai turtingą
sias klases pakelti tą naštą .pareiga. Tas 
pasirodė, negalima. Negalima-štai kodėl. 
Nors jie labai dideliais patriotais skelbėsi 
visi jų bankininkai ir pramonininkai, bet, 
kaip prisiėjo mokėti*pinigus, pamatė tam 
tikrą pavojų, kad turtas jų gali sumažėti, 
pasielgė visai kitaip. Karekteringas ap
sireiškimas. Visi pirkliai, kurie užsiėmė 
eksportavimu, o tas palengvino markės 
puolimą, visi pirkliai pardavė savo prekes 
ir gavę svetimas devizas, jų nebegrąžino 
Vokietijon. Jie, ar tai pirko turto Austri
joj, ar tai jų turtas paliko Italijoj, Švei
carijoj ir, jeigu paimti visą prieškarinę 
padėtį, tai matysime, kad nepastovumas 
svyravo nuo 5 iki 10%, o dabar sviruoja 
ligi 8 5 # . 

• Reiškia, kad visi pirkliai ir dalis pramo
ninkų apmokėdavo darbininkus pačių pa
darytąja marke Vokietijos, o išveždami 
prekes į užsienį gaudavo devizą. Be to 
tos dįvizos nebuvo grąžinamos Vokietijon, 
bet pasilikdavo užsienyje ir tokiu būdu 
jau jvyriausybė nieku būdu negali iš jų 
paimti du divizu ir vyriausybei susidarė 
toki padėtis, kad tą vieną milijardą pri

siėjo jai pačiai supirkti. Reikalingas buvo 
tam tikslui kreditas ir reikėjo padaryti 
užsienio paskolą iš tos priežasties, kuri 
butų garantuota ir valstybės ir krašto 
turtu. Tas klausimas padaryti buvo nega
lima. Taip išrištas buvo negalima. Taip 
išrištas buvo klausimas Prancijos žiemių 
atstatymo. Aš manau, kad daugelis yra 
susipažinę su tuo klausimu, bet visgi no
rėčiau tuo klausimu šį tą dar priimti. Bu
vo susitarta tarp Vokietijos ir Prancijos, 
kad Vokietija, kaipo tokia, pramonin
kai ir pirkliai ir t. t... pristato Prancijos 
pramoninkams ir pirkliams prekes.' Už
sakymas eina per tam tikrą oficialę įs
taigą, esančią Prancūzų ir. Vokietijos7 val
džioje. 

Apmokėjimas eina pačios Vokiečių val
džios. Vokiečių valdžia apmoka pramo
ninkus ir pirklius. Žodžiu, visi pirkliai ir 
pramoninkai turi pristatyti išvežimu tam 
tikrą turtą ir vokiečių valdžia apmoka 
jos vietiniais pinigais. Valdžia ir pirkliai 
divizos negauna ir pirkliai ir pramoninkai 
priversti yra apmokėti tuos nuostolius. 
Buvo susitarta, kad 52% turi būti atly
ginta prekėmis, o kita dalis, kuri pasilie
ka apmokėti, 40% prisieina apmokėti 
auksu arba svetima diviza. , 

Dabar klausimas statomas kaip žiūrėti į 
markės puolimą ir kas daryti, kad markė 
nepultų. Kas daryti, a r "kad markė ne
pultų ar kad pultų. Čia tai klausimas, į 

kurį prisieina atsakyti ir kur kiekvienas 
gali padaryti visai kitų išvadų. Kad mar
kė nepultų, prisieina: ^erba neišleisti sve
timos divizijos iš savo krašto, arba rei
kalauti iš Vokietijos pirklių, kad visos iš
vežamos prekės grįžtų pavidale svetimos 
divizos atgal į jų kraštą. 

Antras dalykas, kad nedaryt toliau 
spausdinimo pinigų, reikia, kad Vokietija 
užtrauktų paskolą ant visų savo krašto 
turtų, taip, kaip dabar yra numatyta 
tarptautinio kredito įstaigoj, kur kiek
vienas kraštas gali užtraukti paskolą ant 
visų savo realių turtų, duoda tam tikrus 
pasižadėjimu^ vardu vyriausybės ir vals
tybės ir atitenka kreditas kaip privaeiem* 
žmonėms, taip ir valstybei, kas jiems ir 
siūloma daryt. I r trečias klausimas, kuris 
taipogi yra vienas iš svarbiausų, — Vo
kietija turi perdirbti visą savo biudžetą 
kaipo tokį. J i dabar pinigus savo biudžeto 
leidžia be ekonomijos ir daro visą eilę to
kių darbų, kurie reikalauja didžiausių 
sumų, ko negali daryti dabar jokios vals
tybės po tam karui, kuomet visi kraštai 
yra nualinti. Tai, rodos, turėtų būti po
litika Vokietijos šituos klausimuos. Jei 
ji vieną žingsnį padarė Visbadeno su
tartį pasirašydama su Prancūzija, tai ki
tas žingsnis palieka daryt. Ar ji darys tą 
žingsnį, ar ne, ar perkels apmokėjimą iš 
finansinės į ekonominę plotmę ar ne, nuo 
to ir priklauso. (T. b.) 

• 
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-ydų rūpesčiai. 

T a r p devyniolikos asmenų 
automobiliuje šeši buvo žydai : 
t rys vyrai, viena mergina, vie 
na jauna moteris ir viena se
na. Ginčui del pintinės nuti
lus penki pirmieji pradėjo 
žydiškai kalbėti t a rp savęs a-
pie savo visuomenės, reikalus. 
J i e visi buvo mokslus išėjusie
ji Mariampolės gyventojai ar
ba svečiai. 

Iš jų šnekos pasirodė, kad 
žydų šviesuomenės pažiūros 
skiriasi mokslo dalykuose. 
Vieni norėtų, kad žydų gim
nazijos Lietuvoje butų oficia
liai sijonistiškos kiti priešin
gi tam. Nėra abejonės, kad, r;«+„^ 
, . , , , J > Lietuviams katalikams tą rei-

didelė dauguma Lietuvos žy
dų yra sijonistai, bet keliavu
sių su manim nuomonės grei-

ilgiau jo laikysis. "Nors netu
rėjau noro paklausyti", ką 
kiti ne man kalbėjo, bet turė
jau girdėti, nes kalbantieji sė
dėjo vieni vienoje mano pusė
je, kiti kitoje. Klausydamas 
mintijau, kad ta žydų išueikš-
toji mintis, kartais ir mums 
naudinga galėtų būti. Labiau
siai gėrėjausi matydamas, kad 
žydai, išpradžių buvę' įvairių 
nuomonių, tol jų laikėsi, kol 
išdėjo savo prirodymus. Juos 
išbaigę veikiai suėjo visi vie
nom pažiuron, nesidalindami Į 
pergalėtojus ir pergalėtuosius. 
Tas mokėjimas ginče nepaisy
ti asmeninių žvilgsnių padaro, 
kad žydams lengva sutarti. 

tai suėjo vienon pažiuron, kad 

ketų labai atsiminti lygiai tė
vynėje ir Amerikoje. 

Mariampolė. 

pačiam sijonizmui gan greit J a u buvo po 7 vakare, kada 
butų mažiau naudos, jei jis privažiavome Mariampolę. 
taptų priverstinas Lietuvos! Medines Degučių kareivinės 
žydų gimnazijos mokiniams, j išnykusios; tik laukas tenai simainė. Varšavinė- vadinasi 
"Tegu jaunuomenė juomi per- \ dabar. Šiaip nuo kareivinių i Vytauto, Ponų gatvė — Keis-
srTma savo noru, beveik vyrės- iki miestui jau dabar namas; tučio, Malūno g. dabar yra 
niųjų draudžiama; tuo atveju j prie namo. Tik paeto trioba, Petro Kriaučiūno; Liudvinavo 
labiau jį brangins, stipriau ir, protestantų bažnyčia ir jų į g. dabar vadinasi Petro Ar-

šiiųties metų. ) \ 
Tik ant gimnazijos dabar lie

tuviškos parašas "Rygiškių 
Jono Gimnazija." Trioba ta 
pati, kaip buvo rusų laikais, 
tik cerkvelės nėra. Buvusiuo
se inspektoriaus ir direkto
riaus namuose dabar jau kla
sės. Gimnazijos rodos tvora 
ta-pati ka ip pirm 30 metų, 
tik pasenus ir apgriuvus. Gai
la, kad ir šiaip švarumo ne-
perdaugiausia. 

Kairėje gatvės pusėje, va
žiuojant nuo Kauno, kur ki
tąsyk buvo mergaičių gimna
zija, dabar yra "Reale Gimna
zija" p.Buloto vedama, aiškiai 
priešinga tikėjimui dvasia. 
Rygiškių Jono gimnazijoje 
mokinių šįmet padidėjo, "Rea-
lėje'* sumažėjo. / 

Senoviškos liko abi žydų si
nagogos ; senoviška tebestovi 
ir aptieką savo vietoje, tik 
netaip švari kaip seniaus. Gat
vių vardai Mariampolėje per-

35==! 

Ateitis... Atsarga 
Ateitis Tamistos ir Tamistos vaiku žymiai pasigerins, jeigu mokiesi 

• , . savo pinigus kuogeriausiai " investyt i" . Nei didžiausis mokslin
čius, negali teisingai pasakyti kokia Tamistos ateitis "bus bet kiek
vienas gali gerą ateitį užtikrinti padėdamas savo pinigus į PIR
MUTINĘ LIETUVIŠKĄ VALSTIJINĘ BANKĄ A M E R I ^ p -

Ši banką veltui nurodys kaip galima uždirbti 6 ar 7 nuošimtį nuo sa 
vo pinigų. 

Saugiai padėti Tamistos pinigai duos ramumo ir užtikrins 
gerą ateitį. 

METROPOLITAN STATE BANKĄ taipgi siunčia pinigus Lietu
von DOLIERIAIS arba AUKSINAIS pagal žemiausį dienos 
kursą. 

METROPOLITAN STATE BANK 
Pirmutine Lietuviška Valstijine Banką Amerikoje 

2201 W. 22-nd » St. 
Chicago 

BANKOS VALAND.: Kasdieną nuo 9:00 v. ryto iki 4:00 v 
UtarninkaU ir Subartomis iki 8:30 v. vak. 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ (Jewelry Shop) 

'arduodu deimantus,* laikrodžius ir kitus auksinius daiktus. 
Visokius jpataisvmua atliekame kogeriausiai ir už prieinamą 
kainą R. A. ANDREUUNAS, 

4436 So. Fairfield Ave., Chicago, m . 

į LIET. FOTOGRAFAS IR MALIORIUS 
N Fotografuoju ir malevoju visokius paveikslus 

įvairokus spalvomis. Atnaujinu senus ir krajavus 
ir sudedu su amerikoniškais. Darba atlieku ge
rai ir pigiai. Kreipkitės^Siuo antrašu: 

Paul Puckorius 

- ~ — ~ « 

1435 So. 49 Court 
Tel. Cicero 8027 

Cicero, UI 

mino. Vaičaičio gatvė atsire
mia į Yytauto gatvę pas bu
vusiąją Aleksandro U I cerk
vę, kuri dabar yra šv. Vin
cento bažnyčia. Šiaip "miesto 
išlaukinė išvaizda ta pati. 

Pernakvojau pas pažįsta
mus. Buvau ir senoje katali
ku, bažnyčioje. Joje viskas 
kaip nabašninl^o tėvo V. Sen
kaus palikta, tik moterų pu
sėje paruoštas vysktifrai sos
tas, o vyrų pusėje, pastatyta 
vyskupui kėdė ir klaupiamoji 
vieta. Mat Seinų vyskupas 
dabar Mariampolėje dažniau
siai gyvena. 

Vienuolynas. 

Kunigų^Marijonų vienuoly
nas atgijo. Jame yra dvylika 
kunigų ir penki broliai inteli
gentai i r dešimt nėjusių vi
dutinių mokslų. Vienuolyno 
sode visų takų abu kraštai ap
sėti gėlėmis žydinčiomis iki 

^pat rudens. Obelių ir kriaušių 
šakos atramstytos, kad lienu-
plyštų del vaisių sunkios gau
sybės. Vienuoliai po pietų re
kreaciją laiko sode, jei nelyja. 
Kartais nas juos būva ir sve-^ 
čių. Tik sodo tvoros jau la
biau negu senos,-

Pasauliniai kunigai kaltina 
Marijonus, kad suviliojo pas 
save geriausius kunigus iš 
Seinų vyskupijos. Apkaltini
mas ne visai teisingas, nes 
daug yra geriausių kunigų 
neįstojusių pas Marijonus. Jie 
aptarnauja! didžiulę parapiją. 
Nors jie kalbina, beveik verste 
verčia žmones dalinti parapi; 
ją, bet žmonės nenor. Liuosie-
ji nuo parapijos darbų mari
jonai važinėja su misijomis į 
Žemaičių ir Vilniaus vysku
pijas. Nemažai pasitarnavo jie 
Lietuvai, kad Vilniui įteikė 
lietuvį vyskupą.,Jie taipgi pa» 
gelbsti dvasiniu, patarnavimu 
gana toli esančioms nuo Mari
jampolės dviem seserų kon
gregacijoms. Vaikščioja mari
jonai mokinti į Mariampolės 
gimnaziją. Gal ir yra jų klai
da, kad. daug padeda kitiems, 
o mažiau rūpinosi kurti įstai
gų savo vardu. S 

Bet šįmet vienuolynas įsi-
kurė -juvenatą. Tuo vardu va
dinosi mokykla tiems bernai
čiams, kuriuos tėvai rengia į 
vienuolius. Mokslas juvenate 
eina taip kaip gimnazijoje, 
tiktai lotynų kalba pradeda
ma mokinti nuo pirmosios 
klasės. Del to lotynų kalbos 
padauginimo kiti mokslo da
lykai nesumažinti ir nesutrum 
pinti. <yisi mokiniai gyvena 
juvenate po pačių mokintojų 
priežiiira, todei labiau sunau
doja laiką moksliu* ir gali pe
reiti daugiau dalykų negu gi
mnazijoje. Už vaikų maitini
mą tėvai duoda vienuolynui 
valgomų daigtų: javų, bulvių 
ir mėsos paskirtą daugumą. 
Šįmet juvenate yra tik pirmo
ji klasė. Jpje mokinasi 24 įtai
kai. J ie mokinasi toje triobp-
je,. kur kitados gyvendavo 
vargonininkas, o nakvoja di
delėje murinėję trioboje^prie 
vienuolyno kiemo. 

Pavargėlių Seselės. 

Prie Petro Kriaučiūno gat-
' • - * • - • "« ' vė s pas patį miesto sodą yra 

Tel. Off. Humboldt 4830 
Res. Humboldt 339S 

..* 

vak. 

AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviško? 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste* 
nografijos, typewriting, pirkly bos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės eokno-
nijos, piltetystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo f 
iki 10 vai. 

3106 S. HaJsted St, Chicago. 

Kalėdų Išpardavimas 
Turime specialiai dideli stock'a iš kurio galima pabrinkti siutu" ir overkotų. M 

J£ Naujiausios mados puikaus materijolo ir gero darbą Del lengvesnio pasiskyrimo 81 
3£ jie yra suskirti į grupes. ^» 

Grupe No. 
$25.00 Vertės Overkotai ir Siutai^ šiame išpardavime kaina $18.00 

3£ 

Grupe No. 
$30.00 Vertės puikus Siutai ir Overkotai dideliame pasirin

kime, šiame išpardavime kaina $24.00 
\ 

Grupe No. 
$40.00 Siutai ir Overkotai išpardavimo kaina $31.00 

II 

B 

Kainos numažintas ant, marškinių, eeverykų,. skrybėlių ir kepurių. 
Dabar geriausia proga nusipirkti gerus drabužius j i ž numažinta kaina. 

The Bridgeport Clothing Co. 
3246 - 48 So. Halsted St, Chicago, III. 

s 

•ma^^s^ga^re 

Ar Esate Prisirengę -
- Prie Blogu Laiku? 

i 

Kurie gali ateiti bedarbėj ar ligoj. Ar turite pasidėję! 
i 

i 

Jeigu ne tai padėkite dabar kol dar dirbate. 
S 

Jausitės kaip namie šiame banįte nors ir nei vieno žodžio nemo-

kate angliškai užtai kad čionai kalbama lietuviškai, i į-

PE0PLES 
*> 

STOCK 
YARDS 
STATE BANK \ 

taN 

k*r 
103] 

C*ft«jĖ0"T5Ą Jn CAGJ 

Bankas Ant Kampo 
v. - , 

47-tos Gat. ir Ashland Ave. 
cago 

M. E. ZALOOKAS 
ARKITEKTAS 

1263 N. Paulina St. 
Kamp. Milwaukee Ave. 

Chicago. 

cija. Draugija yra Seinų vys
kupo valdžioje ir tikisi gauti 
Šv. "Tėvo patvirtinimą. Kon
gregacijoje yra apie penkioli
ka seserų padariusių: įžadus 
ir kelios naujukės su keliomis 
bandinėmis. 

• • . • • 

• • • . • 
• • - • - • - • - • * 

dvi murinės triobos. &. a. 
kun. Michnevičius buvo jiedvi 
atpirkęs nuo buvusių savinin
kų. Dabar kunigo paveldėtojai 
parsamdė tiedvi triobos mer
ginų draugijai, kuri vadinasi 
Pavargėliu Seselių E o n g r e g a . | ^ , « ^ S S ^ w ^ £ k 

FR. WATEKAITIS 
L A I K R O D I N I N K A S 

aisau ir užlaikau įvairių auksinių 
daigtų krautuvę. 

Sąžiningai patarnauju. 

Visuotinas Išpardavimas 
Pranešu savo prieteliams ir rėmėjams, kad išparduodu savo vi

sa biznį didžiai nupigintoms kainoms — daug pigiau, negu whole-
salio vertės. Tu*4 but išparduota iki Naujų Metų. Už
prašau visus atsilankyti. Nepraleiskit progos, nes 
daug daiktų paaukausiu savo draugams už trečia, da
lį kainos, kurie su manim turėjo reikalą buvime tanne 
biznyje per vienuolika metų. Taipgi nepamirškite at
sivesti savo draugus, nes pasirinkimas yra gana ^di
delis, kaip tai: daimantų, auksų, laikrodėlių ir Edisono 
gramafonų. Taipgi įvairus pasirinkimas, kas tik gali 
but aukso krautuvėj. 

P. S. Parduodu visus kartu arba pavieniai: 5 wall 
case'ius, 5 shelve-casius, 1 safe'ą, 1 registerį, 2 angli
niu pečiu. Taipgi visus įrankius 
— varstotą laikrodėlių taisymo. 

Peter A. Miller 
2128 West 22-nd Street 

Krautuvė atdara vakarais iki rO 

s \ 

\ 
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DIDELIS KALĖDINIS 
Išpardavimas 

Geriausios rūšies Pianų, Gramafonų. 
Geriausis išsirinki-

I mas auksinių laikro
dėlių, daimantinių žie 
dų, perlų, lenciūgėlių 
branzalėtų ir auksi-

4^. . , , . , . , , . ,^ nių plunksnų. 
Geriausia vieta pirkti dovanas del Kalėdų. 

Krautuvė atdara nedėliomis visą dieną. 

LIETUVIAI AMERIKOJE Į 

Nauji lietuviški rekordai — kaina po 85c. 
Komiški rekordai. 

7257 Du Ubagu ir«Ubagėlis. 
7092 Pas fotografą ir Jonas mokina kariauti. 
4916 Jaunikio išsirinkimas ir Piršlybos 
4795 Liūdnas gyvenimas ir Kotelyje. 
4716 Laiškas nuo Barbutės ir Derybos 
4646 Naujas kareivis ir Dainininkas pas profesorių 
4535 Jaunavedžio pasiskundimas ir Pas tardytoj. 
4475 Girtuoklio metavonė ir Pasakos ir Stebuklą. 
4237 Jonas Šmikis ir Maušaus kelionė. 
4180 Medžiotojai 2 dalis. 
4099 Jaunystės atminimai ir Referatas apie nosi. 
1248 Velnias ne Boba 2 dalis. 
1249 Mano Palvis ir Bugaltara. 

Indainavo M. Petrauskas 
4415 Piemenėlis ir Pavasaryj. 
4272 Spragilų daina ir Strazdelis. 
3796 Bernužėli Nesyoliok ir Eisiu mamai pasakyti. 
3840 Ant kalno karklai siūbavo ir šią Naktelę. 
2356 Lietuva Tėvynė mūsų ir Tykiai Nemunėlis teka. 
2357 Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis. 
2393 Saulelė raudona ir Jojau diena. 

Kalėdų Gesmės ingėdojo Butėnas 
7256 Gul Šiand. jau ant šieno ir Sveikas Jėzau Mažiausis 
4914 Pulkim ant kelių visi Krikšeionįs 
4915 Jėzau Kristau Maloniausis. Darželei Alivu. 
1246 Giesmė I Pana Šveue. ir Sveika Marija. 
3842 Sveika Marija ir Ave Marija. • 
4273 Padainuosu gražią Dainą ir Našlys. 
4362 Pasakyk Mano. Mylimas Krašte. Kur Upelis teka. 

Šokių muzika. 
4796 Nedėlios rytą ir del mūsų. 
7026 Lietuviška polka ir Per virvute. 
7093 Visi lipo ir Trepukaav. 
4238 Rūtų darželis ir Jaunimo polka. 
4181 Alvito ežero bangos ir Pilviškių valeas 

Rekordų mažiau kaip 6 kitur nesiunčiame, prisiun-
timo kaštus mes apmokame. 

Rolės del Player Piano. 

MISIJOS PASEKMINGOS. 

Otory, Ind., — Gruodžio 4 d. 
Šv. Kazimiero bažnyčioj pra
sidėjo misijos, kurias laikė tė
vas V. Kulikauskas, Marijo
nas. Jos užsibaigė gruodžio 18 
d. Misijoiuerius- sakė r)o tris pa 
mokslus kasdien. Jo pa
mokslai buvo gražus, jausmin
gi, pamokinanti. Gariečiams 
lietuviams didelę dvasinę nau
dą atnešė. Visi čionykščiai 
lietuviai labai gėrėjosi jo taip. 
naudingais pamokinimais. Mes 
jam už tai esame dėkingi. 

Taipat reikia padėkoti gerb. 
klebonui kun. J. & Martišiu-
nui'už parupinimą tokių nau
dingų misijų. 

Per visas aštuonias dienas 
žmonės skaitlingai lankė mi
sijas. Naudojosi visomis dva
sinėmis malonėmis. 

Pagelbon buvo atvykęs 
gerb. kun. J. Paškauskas. 

Gerb. misijonierius taipat 
plačiai paaiškino vienuolijų 
naudų, katalikiškos spaudos-
vertę ir t t. 

Kad galėtume palaikyti tą 
visą dvasinį peną, kurį sutei
kė gerb. misijonierius, ir kad 
dar dvasioje pasitobulinus, 
turėtume skaityti tikėjiminį 
savaitraštį "Laivą". Jame y-
ra daug katalikiškų žinių ir 

ii 

RENGIASI PRIE VYČIŲ 
SEIMO. 

Detnrit, Mich. — Lapkr. 30 
d. įvyko L. Vyčių 79 kuopos 
naėn. susirinkimas. Jį vedė 
pirm. pag. <A1̂  Velioniškiutė. 
Po įvairių dalykėlių prieita 
prie svarbesniųjų reikalų. 

Kino raporto iš bazaro dar 
nebuvo prirengta. Vienas na
rys, kurs yra ir parapijos ko
mitetu ir turėjo viską susižy
mėjęs pranešė jog Vyčiai užV 
mė pirmą vietą bazare, para
pijos vardu dėkuodamas u/ 
taip gausų parėmimą. Susirin
kimas tuo džiaugėsi. 
Kalbėta apie perstatymą * Jono 
Širdis". Kuopa buvo susirū
pinusi, kad neturėjo režisie
riaus ir užtai sunku buvo ir 
'veikalą mokintis. Pagelbon at
ėjo gerb. klebonas kun. F. 
Kemėšis. Jis apsiėmė rezisie-
rauti žiam veikalui. Jis. yra 
stebėtinas žmogus. Nors turi 
daugybę savo labai svarbių 
reikalų, vįenok ir čia ateina 
pagelbėti. Mes tokiu žmogumi 
galime pasidžiaugti. 

Iš paaiškinimų pasirodė, 
kad Dramatiškas ratelis gy
vuoja. Pageidauja naujų na
rių, nes kaip kalbėta, dauge-
lyj slepiasi nepaprasti gabu
mai. . 

Prisiminta apie rengimosi 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

• 

: 

i 

jj$o 10—Suktinis ir Rūtų dar
želis 75 

11—Lietuviškas šokis 60 
.70 
.70 
.70 

12— Varpelis 
13—Kokietka polka . . . 
14—Dėdukas polka . . . 
15—Noriu miego 70 

..70 
.70 
.70 

Su žodžiais 
1—Ak myliu tave . . . '.$1.00 
2—Era mano brangi ..1.00 
3—Meilė 1.00 
4—Pamylėjau vakar . . 1.00 

26—Nesigriaudink mergu
žėle , . 1.00 

27—Lietuvių himnas ..1.00 
28—Jojau dieną 1.00 
29—Pasisėjau žalią **utą 1.00 
30—Noriu miego 1.00 
31—Oi, oi, oi 1.00 
32—Šaltyšius 1.00 
3a—Oi tu rūta, rūta ..$1.00 

Šokiai. 
5—Lietuviška muzika $1.00 
6—Klumpakojis 75c. 
—Žirgelis šokis 75 
—Aguonėlė mazurka . ..75 
9—Vengerka 75 «* 37—Dėdienė polka 75 
Kiekvienas apsilankęs į krautuvę su kožnų pirkiniu 

gaus dovana. 

Juozapas F. Budrik, 
3343 So. Halsted Str. Chicago, III. 

16—Vamzdelis 
17—Ant bangų, valeas . 
18—Mėlynas Dunojus 
19—Po du gaiviu areliu, 

maršas 70 
20—Barbora polka 70 
21—Žirgelis šokig 70 
22—Svieto pabaiga 70 
23—Vėjo vestuvės 70 

|Įo 24—Dunojaus Bangos . . .70 
25—Ispanų šokis 70 
34—Krakoviakas 60 
35—Čigonėlė polka 60 
36—Sudiev mazurka . . ." .75 

metams. Jį galima gauti 
"Draugo'' antrašu. 

Lankęs misijas. 

žmogaus dvasią tobulinančių p r i e s e i m o P a t i r t a > k a d r u p i . 
straipsnelių. Jo kaina tik $1.50 n a s i s u v e i k a l o perstatymu ir 

kadangi neperdaugiausia lai
ko beliko, tai ir smarkiau su
judo darbuotis, prie seimo 
rengtis. Komisija paaiškino, 

:kad pirmoj seimo dienoj bus 
koncertas,, antroj teatras, tre
čioj vakarienė. Del pastarųjų 
dviejų vakarų dar nieko ne
nuveikta. Pakvietė kun. J 

LIETUVIŲ NEDAUG. — 
SULENKĖJĘ. 

So. Bend, Ind. — Miestelis 
turi virs 70,000 gyventojų. 
Trečdalis jų yra lenkų; Sun-f č i ž a u s k i r j i s a p s i e m ė 8U-
1 V • ' t * I 1 * 1 * ku sužinoti kiek yra lietuvių. 
Jie įsimaišė tarp lenkų, žy
mesnė dalis sulenkėjo. Nors 
kai-kurie tik čion atsikėlus 
gyventi pramoko lenkiškai, 
vienok skaitosi lenkais. Ir 
kiek moka tiek, tarp savęs kai 
ba lenkiškai ir vaikus toj kai- < 
boj. augina. 

Tuybut yra netoli dešimt 
žinomų lietuvių šeimynų ir dar 
tarp savęs lietuviškai kiek 
kalbančių. Taipat yra ir tokių 
lietuvių, kurie visur prisipažį
sta esą lietuviais ir drąsiai sto
ja už savo tautos reikalus. 

Kai ilgiau čionai pagyven-

P94RL CimVf KONC89T1M4 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagojc 
Parduodame už žemiauiią kainą kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drnkuoti ir ofiso darbams yra naujau 
tios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, Sliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir 
bys&ų. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžio! ir 
uiuzikaličkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazla\vski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DR0VER 7309 

IF' • PRANEŠIMAS 
• l 

Didžiausia lietuviška 
krautuvė po numeriu 4617 
S. Ashland Ave. Kurioj 
galima gauti visokiu vy-4 
rišku aprėdaliu: sulyg 

t naujausios mados over-
II kautų, siutų, eeveryku, 
D| viršutinių ir apatinių mar 

škinįų, vyrams ir vai
kams, skrybėlių, kepurių 
ir daug kitokiu aprėdaliu, 
prekės labai pygios . Vi
siems gerai pažįstame sa
vininkai Maikė Randis. 

j kuris dirbo per 17 metų 
l| prie Oppenlieimer ir J. Ja-
•' nušauskae, 4617 S. Asfi-
*' larid Ave., Chicago, UI. 

S 
S 

5 

rengti koncerte. Vakarienei 
žadama pasikviesti Mot. Sa
gos kuopą į pagelbą, nes vie
niems Vyčiams sunku atdirb
ti visą darbą. 

Dar kalbėta anie chorą. Bu
vo užklaustą, kas su klausi
mų dėžele atsitiko. Tas palik
ta sekančiam susirinkimui. 

Vargo žiedelis. 
< » • ' *>. 

YOUNGSTOYYN, Ohio. — 
Liberty plantas prigulintis 
prie trumbull Steel Co. po aš
tuonių mėnesių nedarbo atida
rė 12 dirbtuvių. Carnegie plie
no dirbtuvės pradėjo dirbti 

siu ir daugiau patirsiu, tai ir įnormaliai. Iš Mahoning val-
plačTau parašysiu. Gal iki toiley pranešama, kad iš 105 dir-

K-MA&sa^Aaa^aAtAa^atao^MssajAt^ 

KAS GERIAUSIA 
DUOTI KALĖDŲ 

DOVANA 

o? 

Daimanto arba aukso žiedas; aukso arba paauksuotas lai
krodėlis. Tie dalykai pasilieka atminčiai ant visados. 

Tiktai reikia žinoti, kur juos pirkti, kad nupirktumėt tei
singą ta vorą ir už teisingą kainą. Musų krautuvė yra žinoma 
per 25 metus Chicagoje. Mes parduodame teisingai gvarantuo-
tą tavorą^ ir už teisingą kainą. 

P. K. BRUČHAS 
3321 SO. HALSTED STR. 

laiko atsiras geriau žinančių 
parašyti žinučių. Tada aš grei
čiau susipažinčiau su vietine 
padėtimi. 

Naujai atsikėlęs. 

KIEKVIENAS BONAS Iš 
GELBSTI OYVYBC KELIŲ 

LIETUVOS JAUNIKAI
ČIŲ. 

btuvių 82 dirba. 

PITTSBURGH, Pa., — 
Plieno industrija čia didina
si. New York Central gele
žinkelis dabar rengiasi nupir
kti 100,000 tonų geležinkeliui 
bėgįų; Pennsylvania ' 150,000 
tonų; Norfolk" and Westem 
40,000 tonų. 

#»>»»#':&:»&## 
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PINIGUS Į LIETUVĄ 
GERIAUSIAI SIUNČIA V . 

< , A. OLSZEWSKIS 
3251 S. Halsted St., /\ » ChAcago, Iii. 

Per 30 metų 01szewskia siųsdamas Lietuvon pi-
n i g u a {a lguo geriausi*}. l i e t u v i ų užs i t ikėj imą. , to<Jel 
kad jų siųstus pini&us visada priduoda greitai, ir 
nebnangesnėmi kainomi kaip kitų. 

Taipgi parduoda laivakortes, parūpina paspor-
tus ir padaro Jgaliojimua (DaviernasUs) 

KAIP JŪSŲ AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akjs 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 16 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausia pa-

•tarnavima. 

JOHN J. SMETANA 
ltOl So. Ashland Ave., Chicago 
kertė 18-tos gatvės; S lubos 

Kambarys 14-15-1S-17 
Viršui PLATT'S Aptleko*. 
Tėmykite mano parašą.. 

Valandos: Nuo 1Q ryto iki 9 
va. Nedėliomis nuo t ryto ik) 
l t dien 

gHllllllHHIIIIIIIIllllIllllll 

GRIGAS , 
KUNAŠAUSKAS 

TIEStfOTAS 
AGENTAS VISŲ 

GARLAIVINIU 
LINIJŲ 

Agentūra Uždėta 
1910 M. 

' 

' 

Ji n a 

0 

1 
I 

Si 

x LAIVAKORTES l LIETUVA 
Ir iš LIETTUVOS parduodu per Rotterdama, Antverpeną, Hambur
gą,, Biemeną, Klaipėdą, Karaliaučius, Eitkūnus, Ir L-iepojų ant ge
riausių ir greičiausių laivų. Pasporttis išreikalauju visiems keliaujan
tiems \ LIKTUVA. Pinigų siuntimas ir mainynus pagal dieninį kur
są. Išvažuojant J Lietuvą mainyti pinigus nė priverčiame Atva-
žuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties ir bagažiua pristatau 
ant laivo. 

Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiškal arba per laišką 
pas seną ir užtikrintą, agentą. 

( Visuotiną užsitikėjlmą įgijau teisingumu ir maiiO geru patarnavi 
mu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu ir jus. , %-

G. KUNAŠAOSKAS 
179 East 3-rd Street New York. N Y 

• • • • • i 
P. KV0RKA & SONS 
1549-51-53 W. Chicago Avenue 

Rakandai, Pečiai, Kar-
petai, Pianai, Victrolos, 
jiuvamos Masinos, Plau
namos Mašinos etc. 

i i 

g Cash arba ant lengvų išmokesčių. 
Telefonas Monroe 3683 • • 

ANCHOR- D O N A L D S O N 
DID&IAUS1, GRElClALbl fA»ACl , i 

LATVAI, SAUNDS APSIEJIMAS 
SU KELEIVIAIS. 

Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste 
ar netoli jo. 

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijas tiesiai 

į Hamburgą 
§AXONIA Sausio 31 
Cabin $135.00 III Kl. $103.50 

Tajuo $5.00 
Per CHERBOURG SOUTMAMPTON 

OVERPOOL and OLASGOW 
ALGERIA GracHl. 21 
SCYTHIA - Gruodžio 24 
IAMERONIA .1 Gruodsio 81 
CARMAJTIA Gruodžio 31 Į 
Per Anglja ar Hamburgą 1 Danzig 

$10«.S0 
Per Iiicpojij $110.00 

Tax $5.00 

DIDELIS KALĖDINIS IŠPARDAVIMAS 
« • 

m 

Dr. 0 . VA1TUSH, 0 . D. 
UKTUVI8 AK1V 8M5CIAL18TA8 

Palengvins visų aklų 
tempimą kas yra 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptsmlmo, ner-
votuma. skaudančius 

(r uisldegrusius karičlu aklų kreivos akys, 
katerakto. namiegio; netikras akis indedam, 
Oaroma egzaminu leKtra j>a.c<»<l»nti« me
ilausiąs klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus etnančiui 
mokyklon. Valandos: nuo Xž iki I vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 iki l vai. po pietų. 

JL55S W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefenae Drever MM. 

PUTINKITE "DRAUGĄ" 

I 
Goriausios rųšics aukeiniii laikrodėlių, deimantų, žiedų, lenciū

gėlių, perlų viriškų lenciūgėlių, auksinių ir paauksuota, sidabri
nių šaukštų, plunksnų ir tt.' Jreigu nori nupirkti savo draugams 
geras dovanas už pigia kaina tai ateik pas mųs, o tikrai busi už
ganėdintas. Taisome visokius laikrodžius, darbas garantuojamas 
kaina visiems prieinama. 

KAZIMIERAS BUDĘIS 
240$ So. Oakley Ave. Chicago, UI 

Norint gauti gerus smagius ir augstos 
rųšies čeverykus už žema§ 

kainas geriausia 
eiti pas ' 

T E T E R B R O S . 
LEO TETĖR, Savininkas 

3415 So. Ha l̂sted Street Tei; Bouievard 1565 
Mes turime spėcialio didžio moterišku čeverykij. 

j 



feeŠta&enie, Gruodi, tl9 l&if 
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D R. A. 1. RUTKAUSKAS' 
GYDYTOJAS iv C H I R U R G A S 

4 4 4 i South Western A r e . 
Te le fonas Lafayet te 4144 

Valandos: » - u rytais , , l -» po] 
[pietų Ir 7-8 yakara la l^edėldle 
J n lala Ūktai po p ie tų 1 la i 5 T 

f Office Tel . Blvd. 7820 
S 
o-
& v a • ta* a* v u u a v i i i U į i 
JĮ. • L ie tuvis 

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 

4401 SOUTH A S H L A N D A V E . 
J V A L : 10:30 iki 12 ; 3:30 iki 6 irį 
» 6:30 iki 8:30 Ned. 10:30 Iki 12. 
oj X a m . : 2014 W . 43 St. 
oĮ Tel . Lafayct te SOS 
aVr»^'^o^^^^5i^ir^5^iaT3^5 

Dr. N. T. STRIIOL'IS 
r 

i? S SŽSSSŠSŠ S S •*įwįį*į^įįi^g»»5 • a a a \ 
TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
L I E T U V I S D E N T I S T A S 

4711 SO. A S H L A N D A V E N U E 
A R T I 47- tos Gatvės. 

( 'Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak.™ 
• Seredomis n u o 4 iki 0 vakare.'-

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A P A T H 

jjGydau B e Vais tu Ir B e Operacijos, 
10737 S. Michlgan ave . 
N n o 8 Iki 12 vai. ryte. 

2410 W . 45 Str. ' Chicago 
( P r i e Western A v e n u e ) 

N u o 2 iki 7 vakare. 

# a*ji#&Aa*yjt <i*a*£*fiA a#iOJi# g 
! Te le fonas Boulevard 9199 , 

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

3331 So. Halstcd St. 
)Valandos: 9—12 A.M. • 

1—5; 7—8 P. M. J 
*j£#sj^#flJLa#aAfi*fl*a*a.o:8!*v 

DR. S. NAIKEL1S 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS Ir C H I R U R G A S 
Ofisas ir vyven imo vieta: 
9252 South Hals ted Street 

Ant v iršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
2 — | po p ie tų; nuo 7—9 vak. 

Nedė l i omis nuo 1 0 — t 
Tele fonas Yards 2544 

|7RTHARLES SEGAL S 
| Perkė lė savo ofisą p o n u m e r i u i 
1 4 7 2 0 SO. A S H L A N D A V E N U E | 
I SPECIJALISTAS Į 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Li*ų 

• V a i . : ryte nuo 1 0 — 1 2 ; n u o 2 — i i 
• p o p ie tų; nuo 7—8:30 v a k a r e . | 
• N e d ė ' t o m i s : 10 iki 1. | 

Te le fonas Drexol 2880 g 

DR. M. STAPULI0N1S 
NAPRAPATH 

I GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
O P E R A C I J Ų 

Ofisų Valandos: 
8847 Enierald Avenue 

19 Iki 11 ryte ir 9 iki 18 vakare 
Telefonas Boulevard 9897 

721 W. 18- th Gatve 
N u o J iki 8 vaKare. 

-'ž-įį '.*^^ *'''"- 'į^^r^^f^ 

Dr. M. Stupnicki! 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Te le fonas Yards 5022 < 

Valandos: — 8 lkl 11 i i ryto: 
S po platu Iki S rak. Medėlio-
cnla nno • iki 8 vaL vakare. 

DR.A.LYUŠKA 
1900 S. Halsted Str., 

TeL Oanal S l t S 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare . 

Gyvenimas: — 2011 W . 02rd Str. j 

TeL Prospect 3488. 

• • • » • • • - - • • i • - - - B 

M - -L - • • • • " 

TeL Canal 257, Vak. Ganai 2110 

DR. P. Z. ZALATORIS 
, Lietuvis OydytojM Ir 

Chirurgas 
1821 South Hals ted Street 

Valandos: 10 lkl 12 ryta: 1 ikl4 
po p la tų: 0 Iki 9 vakare 

tmm • • • m»m\ 

ĮOOOOOOOOrtOOCU 
Telefonas Pu l tman 250 

Dr..P. f. ZALLYS 
U E T U V I S D E N T I S T A S 

10201 South Michlgan A r e n u e 
R O S E L A N D , H X . 

V A L A N D O S : 0 ryto iki 0 vakare 
t TEL. : P U L L M A N 342 jr 3180 

i 

DR. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja s o metai 

Ofisas 8140 So. Morgan St. 
Kerte 82nd St., Chicago, DJ. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų. Vyriškų ir chroniškų 

Ilgu 
OFISO VALANDOS: N u o 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo i iki 7 vak. 
Nedėl iomis nuo 10 iki t p o pietų. 

Te lc fosaa r a r d s 087 

S 
i 

DR. M A U K KAHN 
GYDYTOJAS I B C H I R U R G A S 

4021 So. Ashland Ave. 
TeL Yards 094 

OFISO VAL.: 
S iki 10 v. ryto, 1 iki 3 ir 7 iki 
9 Y. 
rel. Nakt imis ir nedėl ioj po pietų 

Oakland 1294 

CHICAGOJE. 
IŠ WEST SIDES. 

i W ^ 1 • O O i » l 

Akad. Rem. prakalbos. 

Parapijos Choras, po va
dovyste p. J. Saurio, gražiai 
atgiedojo mišparus. 

Žmonių per visus vakarus 
buvo pilnutėlė bažnyčia. Prie 

Gruodžio 4 d. vakare, Auš
ros Vartų par. svet. Šv Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 10- š v e n t * R a m e n t ų prisiartino 
ta kuopa surengė vakarą su a P l e *>m ž m o n i u -
prakalbomis. Broliai Marijonai Neatsižvelgiant į bedarbę 

parodė krutamuosius paveiks- J J ^ J K ^ a ^ 1 ^ 5 £ ? 
Uis. Už tai jiems ačiū. 

Paskui prasidėjo prakalbos. 
Pirmutinis kalbėjo gerb. kle-

a a — » - » • • • • « • » » » » » » » » » » » * » » » ! 

Dr. L L M A K A R A S 
Lietta vis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10000 S. Mlchlgan Ave. 
VaL 10—13 ryte; 2 — i po piety, 

i 8:30—8:80 vai. vakare. 
Rcsldenclja: 10528 Perry Ave . 

Tel. Pu l lman 342 ir Pull . 349 

IIUlIlIlIlIlIlilIlIlIilIlIllIlIlIiilIlIlilHIIIMt 
Telefonas V o a 

1120 lhdepeadence Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas rl 
SoortjAltataa Moterišku* Vy«Aka» 

Valku Ar rteu cfcronlaką, ll*ru 
VALANDOS: 10—II ryto 2—8 P* 

pietų, 7—8 vak. NedėUomla 10—19 S 
of taM 8*54 So. Halsted Bt^ COil—ipi 

Telefoną* Drover 0*08 
i tcMI l I f l IU tN I l I l I l I l I l I l IH I l I l I l IU I I I IM I I ia i 

bonas kun. F. Kudirka, kuopos 
organizatorius ir dvasios va
das. Jis nurodė Šv# Kazimiero 
Akademijos naudą ir delko 
moterys ir merginos turi ją 
remti per Šv. Kazimiero 
Akad. Rem. Dr-ją. 

Kalbėjo p-lė M. Brenząitė. 
Ji nurodė mokslo vertę, kodėl 
vaikus turime leisti į lietuvių 
parapijines mokyklas ir reika
lą mergaitėms duoti aukštes
nio mokslo. 

Dar kalbėjo p-ni A. Nausė
dienė, ''Moterų Dirvos" re
daktorė ir Šv. Kazimiero A-
kad. Reni. Dr-jos centro pirm. 
Visi gėrėjosi, kad turime mo
terį tokią iškalbingą. 

teko girdėti, paskutini vakarą 
aukų surinko apie pusantro 
šimto dol. 

Rep. 

Kiekvieno akį traukia p. P. 
Baltučio krautuvės langas ant 
piet-vakarinio kampo 33-cios 
ir Auburn Ave. Ten išstatyta 
skulptoriaus Undaro kuriniai. 

Aši—s. 

PINIGAI LIETUVON. 
Kas nori kad siųsti pinigai greitai ir teisingai pasiektų paskirtą, 

vietą, s iųskite per mūsų jstaiga. Mes dastatwme pinigus j trum
piausi laiką ir v isuomet į paskutini paštą, be jokio atitraukimo. 

t S iunčiame pinigus per telegrafą ir i šmokame laike 5 iki 7 die
nų paskutiniame pagte pinigais, kaip ir paprastai. Lėšos per
siuntimo yra visiškai mažos. UŽ PINIGUS PILNAI ATSAKOME. 

Visi kurie t iktai yra siuntę pinigus per mūsų ištaigą yra pilnai 
patenkinti, nes gauna laiškus iš Lietuvos, kuriuose sako: "Nesiųsk 
pinigus kitur, kaip tik per Baltuti, nes mes geriausiai ir leng
viausiai a t s i imame iš pašto". 

Parduodame laivakortes ant visų linijų i Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Parūpiname paspsrtus Ir visus kitus, reikal ingus dokumentus 

del važiuojančių į Lietuvą. 
Parduodame* namus ir liotus, ir apdraudžiame nuo ugnies ir 

kitų nelaimių. 
Turime pašto skyrių, iš kurio gal ima gauti tarptautinius "Money 

Orderius" j visas dalis pasaulio. 
Teisingas ir mandagus patarnavimas. 
Visais reikalais kreipkitės prie 

P. P. Baltutis ir Kompanija, 
901 West 33-rd Street 4600 South Wood Street 
Tel. Yards 4669 Chicago, m. Tel. Lafayette 6256 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmi 

IŠ NORTH SID Is. 
Misijos. 

Švm Mykolo bažnyčioj misi
jas kurios prasidėjo gruodžio 
11 d. žmonės skaitlingai lan
ko. 

Tos misijos užsibaigs rytoj 
(gruodžio 18 d.). Jau dvi die
ni beliko. Tikimasi, kad žmo-

Tame vakare žmonės duos- uės tose paskutiniose dienose 

i 
S 

2 V. W. RUTKAUSKAS 
f ADVOKATAS 

Ofisas DidmiestyJ: 
I 29 South I * Salle Stn*t 

Kambaris 324 
Telefonas Central 6890 

J Vakarais, 812 W. SSrd S t I 
Telefonas: Yards 4681 

ANTANAS A. 0LIS 
(OLSZEWSKI, J R . ) 

ADVOKATAS 
Veda bilas visuose te ismuose 

Miesto Ofisas: 
S. Dearborn S t , Room 1040 

Telefonas: Central 1774 

Vakarais: 3251 S. Halstcd St. 
Telefonas: Boulevard 553. 

f J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlen.: R. 511-127 N. Dearborn St. 

Tai. Dearborn 6098 
Vakarais : 10736 S. U'abash Ave. 

! Ko.scland Tel . Pu l lman 6377 
< • - — — — — — — * — — * » ! 

Į Tel. Ra nd oi p h 2898 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

Ofisas viduiniesiyje 
A S S O C I A T I O N B L D G 

l t South La Salle Street 
R o o m 1303 

Valandos: 9 ryto lkl S po pietų 
Namų Tel. Hyde Park 88a i 

* : 

i 9 * — • 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
, Generalia Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 čio Place. 

ATelefonas Boulevard 4189 

I 
I 

n i ai aukojo," kai-kurie davė 
penkines. 

Ištikro mums moterims ir 
merginoms reikia susispiesti, 
sujungti savo jėgas, pačios 
šviestis ir stiprinti mūsų tau
tos kultūrines, apšvietos 
skleidimo įstaigas. Juk tautos 
kultūrinė pažanga žymiai pri
klauso nuo moterų apšvietos 
stovio. Remkime savo aukštes-
niają. apšvietos įstaiga, per 
Šv. Kazimiero Akad. Rem. 
Dr-ja. Štokkhe į tų draugijų. 

'r en buvusi. 

IS BRIDGEPORTO. 

Gruodžio 11 d., Šv. Jurgio 
bažnyčioj prasidėjo 40 valan
dų atlaidai. Sumų laikė gerb. 
klebonas kun. M. L. Krušas 
gražų pamokslų pasakė kun. 
J. J. Statkus. 

Laike atlaidų pamoksfus sa
kė šie kunigai."J. Čužauskas, 
N. Pakalnis, A. Martinkus, J. 
Jakštys ir J. B. Kloris. 

dar skaitlingiau į jas atsilan
kys. 

Butų privalu visiems pasi
naudoti tomis dvasinėmis; ma
lonėmis. 

BALTIJOS -AMERIKOS UNIJA 
O BWOADU'.W N E W Y O H h . N . V . 

Tiesi Kel ionė į LIETUVA P E R PLLIAY'A 
(Karal laučlo Pr ieplauka) 

A R B A P E R LIBAVA, HA1D3URGA—EITKŪNUS 
Sluomi l inksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant 

mūsų pasažieriai, O. YPATINGAI LIETUVIAI, galėtų keliauti STA
ČIAI Į PILIAVĄ. ' 

Lietuviai, važiuojanti J Pil iava, aplenkia Lenkų juostą. (Karldo-
rą. ir privalo turėti tiktai l ietuvišką pasportą; jokių vizų nereikia 

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

Dideli dviejų sriubų pacto laivai Išplaukt*? 
LITUANIA Gruodžio 21 "LITUANIA" Vasario 1 
I'^TONIA Sausio 11 ESTONJA Vasario 22 

Pasažlcrams tiesus patarnavimas tarp LIBAU-DANZ1G-Hallfax, Oon. 
Viai laivai tori puikus kambarius trečios kltasoa keleiviams 

Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas 

i K. W. KE51PF. Gcn. VYcstern Pass . Agt. 120 N. La Salio St. Chicago 

CICERO, ILL. 

A. MasalskisĮ 
Graborius * 

Patarnauju l a i - s 
dotuvėse, ves- ^į 
tuvese, krikš-^? 
tynose Ir k i t u o - S 
Be re ika luose^ 
Kainos prieina
mos. 

07 Auburn Ave. Chicago.^ 

Tell Canal 257 

DR. C K. KLIAUGA 
LIETUVIS DENTISTAS 

1821 S. Halsted St.. Chicago, 1U. 
K a m p a s 18th St. 

Valand.: 9—12 rytą ir 2—9 vak. 
i„ i 

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIĮĮ 

] PRANEŠIMAS, f 
Siunčiame piningus Lie- I 

i tuvon, prisiuntimas užtik- j 
= rintas, 
••• f SS 

Inšuruojame nuo ugnies, 
i namas, rakandus ir auto-

S mobilius. 
g Parduodame namus, 

: liname piningus. 
Evaldas & Pupauskas 

| 840 W. 33rd St. 
rYards 2790 

TltlIlIltlIlItflIflIlfflItlHIItlIlIflIlIlIttlIlIlaaa 

PARDUOSIU FAItMA A R B A MAI
NYSIU ANT CHICAGOS NAMO. 
šj uke randasi Missouri valstijoj 

netoli upes 3 myl ios nuo miesto, 115 
akerių, 80 akerių dirbamos 20 akerių 
miško, daugiausia a u g a aržuolai ir 
klavai. Visi įrankiai, mašinos, 6 kar
ves, 4 arkliai, 70 vištų, 9 kiaules, 
2 labai gražus sodnai. Mokykla ne
toli, ž iemos trumpos, kiaulės per 
ž iema sranosi miškuose. Uke neturi 
morgičio yra cash. IŠ priežasties mo
teries mirties tūrių apleisti nes vie
nas negaliu apsidirbti. Atsišaukite ypa 
tiškai arba laiškų: N 

J. ž ibąs 
R. F . D . 1 Box 25 Doniphan, Mo. 

Graži Mageliona. 

L. Vyčių 14 kuopa linksma, 
kad gruodžio 18 d. čiapat. Mat 
ta dieną jai proga vėl paro
dyti savo gabumus vaidinime 
tokio sunkaus oet įspūdingo 
veikalo kaip ''Graži Magelio-
na". Kuopos artistai mėgėjai 
tame veikale gali įdėti visas 
savo jėgas ir ligsiol užslėptus 
gabumus. Tą veikalą vaidins 
gruod, 18 d., Šv. Antano par. 
svet., 7:30 vai. vak. 

Koresp. 

Neužmirškite 
Kad mes ta voro savo koštu-

mieriams niekados klaidingai ne-

perstatome todėl jie visuomet su-
i grįžta pas mus. Didelis pasirin-

kimas deimontų, laikrodėlių ir 

kitų auksinių daiktų. 

Columbia Grafonolos 
Kalėdiniai x2 f f iV Relajrdai 

Ateikite čia ir nusipirT (ffl^Ą A . H. JOFFEY 

kitę \ f t r < ^ 4625 So. Ashland Ave. 

AUKSIN* PROGA BIZ
NIERIAMS. 

Ant randos 2 stora! 'naujam name, 
š t imu ši ldomi ant k a m p o : 

1(^05-7-9 Michigan Ave. 
(Rosc lande ) 

Telefonas Pullman 2494 
S E Z 3 3 3 Z TSSTZSVrSZZZJTTZTmZ 

ATSIDARĖ NAUJAS 
GARADŽIUS. 

Taisome "automobflius visokio sty-
liaus. Turime visų automobiliui reika 

j l ingu dalių, ypačiai "Fordo" karanfs. 
SKO- | Samdome automobil ius , pagrabams, 

»į vestuvėms, krikštynėms ir kit iems rei 
|; kalams. Kreipkitės: 

Charles Garage & Repair Sliop 
2039 W. 22-nd Str. 
Telefonas Canal 0223 

Naktins Tel. Yards 6647 

PLATINKITE <'DRAUG4. , f 

-®^Ž I ^®,-®- @^@^-®^%^@^®^®^®.'®^/®-®^i 

, PAUEiKOJIMAS 
Agota Tarasevičienė ieško savo 

brolio Juozo šarkausko K^usio iš 
Naumiesčio , gyvenusio Angrlijoje Lon 
dono mieste. Kreipkit ies adresu: 

l i a u n a s 
Gedimino G-vė N. 30 

LITHUANIA. 

PAIEŠKAU savo tėvą Domi
ninką Gutauską kilusį iš Suvalkų 
rėdybos ir apskričio, Raklaževo 
valsčiaus. Nuo 1904 gyvena Ameri
koj, Shamokin, Pa. mieste. Nuo 
1914 m. negaunu nuo jo jokių 
žinių. Jis pats lai atsišaukia, arba 
kas apie jį žinote praneškite man 
jo antrašą. Už tą aš busiu labai 
dėkingas. 
J. Gutauskas 

4-to pėst. L. K. Mindaugio pulk. 
1-mos kuopos Leitenantai 

J. Gutauskui 
Lithuania. 

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ" 

REIKALAUJAME KNYG-
VEDAS. 

IR DAUO PĄEDAVĖJU be 
skirtumo lyties. Taipgi reika
laujame žmonių kurie, norėtų 
prisidėti pinigiškai prie labai 
pelningo darbo. 

Mūsų gerbiamas lietuvys iš
rado naujų ir labai naudingų 
patentą ir paveda mums lie
tuviams kad ntes ji išdirbinė-
tumėm ir platintume po visa 
pasauli. Taigi mes visi kurie 
tik suprantame kas yra nau
dinga stokime į eilė ir remki
me pinigiškai ir protiškai ta 
naudinga darbą nes tas dar
bas ne tik kad atneš mums 
dideli pelną ant mūsų įdėtu 
pinigų bet ir pakels mūsų 
tautų, 

Norėdami platesnių žinių 
atsilankykite ypatiškai arba 
per laišką j mūsų dirbtuvė. At 

c 
darą kiekviena diena ir nedė
lioj po pietų. 

Fountain Paint Brush Co. 
Mfg. Co 

1623 Blue Island Ave. 
Chicago, Illinois. 

PAIEŠKOJIMAS 
Bronė Janulevičlutė, kilusi iš kai

mo varneny, Seinų 0 apskričio, ieško 
savo brolio Antano ir sesers Anta
ninos Banionienės, gyvenusios She-
boygeno mieste. Atsil iepkit šiuo 
adresu: 
"žiburio" šakių Gimnazija 

J ' Miestas šakiai . • 
U T H l ' A N I A . 

LJJETUVYS GRABORICS 
Patarnauju laidotuvėse kopigiausia 

Reikale- meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti. 

S. D. LACHAWICZ 
TeL Ganai ^2199 

2314 W. 23rd P lace Chicago. 111 

PALENGVINKITE SKAUS
MUS. 

Naujas būdas gydimo nuo R u m a -
(i/nto. Sciatica. Nouralgia. jNeurltl.s. 
Gont, Išsisukimo Skaudamu Stresu 
ir nusidirbusiu muskulų. 

Re—ie—v'o ( skausmų palengvin-
tojasJ"vyra orfginalis, pasitrinus tuo-
jaus palengvina skausmus. 

Re—le-—vo (Skausmų Palengvinto
j e ) yra nekenksmingas ir nepalieka 
pūslių ant kūno. ' 

Kaip tik pradės skausmai kankinti 
tave, tuojaus pasitrink su Re—le—vo 
(Skausmu palengvinto jas ) pamatysi 
kaip greitai tau atleis. Pasiklausk sa
vo kaimyno. 

Prislųsk $1.00 o gausi 6 oz. buteli. 

*Jter£&vO-
Re—le—vo Chemical Co. 

Dept. K.—34 W. Washington 
Str. Chicago, Illinois. 

- i 

PLAUNKITE "DRAUG4" 

FABiONAS ir MlGKIcVICZ, Ved. 
Geriausia siuntimas pinigų 

laivakortes, pašportai ir 1.1 
N O T A K I . M Š A S 

K e a l K s t a i e , P a s k o l o f t , 
I n s i n i i t a i ir i.t 

809 W. 35th St . arti S Halsted St. 
Tel Bouievard 611 

Valandos. H iki 6 kasdiena. 
Vakarais: Utar.. Kel ir Sui' iki 9 vakare 

Ned : iki 3 po pietų. 

DR. R. G. CUPLER 
CHIRtTRGAS 

Kamp. Oakley Ave. ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 5 po 

pietų kasdien, Panedėlij ir Ketver
g į vakarais. 

Ofiso Tel.: Canal 1713—241 
Res . Tel.: Midtvay 5512 

I Š P A R D A V I M A S 
Puse —* Prekės 

Vyrų ir jaunų vaikynų Siutai ir O-
verkotai $20 — $25 ir $30. Dabar 
po $10. $12.50 ir $15. Kiti siutai ir 
overkotai iki $45. Mes turime pilna 
stocka vyrų, jaunų vaikinų ir valkų 
Siutų, O' Kotų, Mackinaws, Rain-
coats ri kelnių kurias parduodame už 
puse buvusios kainos Turime kuferių 
ir volizų. Gausi už pilnos verčios. At
dara Kasdiena iki 9 vakare. N e d ė 
liomis iki 6 vakare. 

. įsteigta 1902 
S. GORDON 

1415 S. Halsted Street 
I 

NEVIRTA KIAULENA YRA 
LABAI NESVEIKA. 

Paskaityk šį straipsnį del savo 
gerovės. 

Daktarai sako kad nevirta jau
tiena ar kiaulena yra labai nes
veika viduriams nes nuo to atsi
randa skilvines kirmėlaites. Ta« 
žinoma labai sugadina vidurius. 
Kiauliena ir jautiena turi būti 
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 ištikrųjt̂  
visa priežastis y-
ra jų skilvis. Kuo 
met neturi apeti
to, širdi griaužia, 
jauti skausmą vi-
duruoseV skausmą 
strenuose silpnu

mą akyse mirguliavimą tai ženi, 
lai kad kas nors yra negerai su 
jusu skilvių, kad skilviniai kir 
minai tenais ponavoja. Pas vai 
kus tuojaus galima patemyti, jir. 
nenori valgyti, miegoti jiems tan
kiai galva skauda, jie neturi noro 
žaisti su kitais vaikais. Laxtan y-
ra sutaisytas kad panaikuti 
skilvines krimeles iš jūsų syste-
nios ir yra daugumos žmoniu 
vartojama su gerais rezultatais. 
Pilnas būdas gydymo Laxtau 
kainuoja $10.48, pusė $&75. Jei-
ma jautiesi nesveiku tai tuojaus-
pradėk gydytis nes gali Lįsi vysty
ti kunvulsijos ir kokios kitos li
gos? Laxtan yra parduodama? 
Dro. Lameco Lab., Forbes at 
Moultrie, Pittsburgh, Penna. 

VALENTINE DRESMAKING | 
COLLEGES 1 

f 3407 W. Madison, 1850 N. W e l ^ f 
6205 S. Halsted Strcets 

137 Mokyklos Su v. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų kir 

įpimo, Designing bizniui ir na 
narna. Vietos duodama dykai 
Diplomai. Mokslas lengvais at 

i mokėjimais. Klesos dienomis i) 
i /akarais. Reikalaukit knygelės 
rel. Seeley 1643 i 

SAl iA PATEK, pirm 

Ant pardavimo arba mainymo- ant 
propertes žemė su budinkais, 12 de-
stneinu didelis sodas arti vandenio 
ir vieškelio. Ka imas BagušLškių, Šid-
lavos valsčiaus, U d a v e n ų pašto, Ra
seinių apskr. Lietuvoj. Atsišaukite pas 
savininką: 

S. F . S H I M K I S 
'3066 East 92-nd Street 

3-rd Floor Union Bank Bldg 
Telefonas So. Chicago 7679 

> • • — - - " " • J — . ' ' = 

ANT PARDAVIMĄ. 
Parsiduoda medinis namas ant 

dviejų aukštu. Parsiduos už pirma 
teisinga pasiūlymą. Namas randasi 
Ciceros lietuvių apylinkėje. Atsišau
kite į 

Draugo Ofisą 
2384 So. Oakley Ave. Chicago. 

Telefonas Rooscvelt 7791 
(J. M.) 

ANT PARDAVIMO 2 pečiai žie
minis ir kukninis (doubla range) ga
l ima vartoti ant anglių ir grazo ver
tės $175.00. Parduosiu pigiai. Atsi
šaukite 

Konstantas Vertelka 
6310 St. Lawrenoc Ave. Chicago. 

http://Ko.sc
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PROTESTO PRIEŠ LENKUS 
RENGIMAS PAŽANGIUOJA. TIKROJI PROHIBICIJA 

CHICAGAIi 
PATI POLICPJA PRADĖS 

SAUSINTI MIESTĄ. 

Daugeliui pasibaigs gražus 
biznis. 

Padaliau pati miesto IM»]*I-

tijtC imasi " s a u s i n t i ' ' Chica-

4 ga . 
Policijos viršininkas Fitz-

morris vakar susišaukė visus 
polkijos kapitonus ir su jais 
at laikė konferencija. 

| spėjo jis kapitonams, kad 
jie savo distr iktuose įvestų 
tokia, " s a u s u m ą , " kad viskas 
auo " p e r d ž i ū v i m o " turėtų 
net girgždėti. 

Chicago tur i būtinai prisi
taikinti prie valstijos įstaty
mo. Viršininkas sakė, kad 
kapitonai- asmeniškai atsako 
už savo distrifctus, jei kuriuo
se bus susekta, kad pardavi
nėjami kokios nors rūšies svai 
galai. 

Atsakomybė krinta ir ant 
paprastųjų policmonų. Už ap
sileidimus tuom žvilgsniu kaip 
policmonai, ta ip jų viršininkai 
bus suspenduoti ir pa t raukt i 
atsakomybėn, veikiausia pa
šalinti iš tarnybos be jokio 
pasiteisinimo. 

Tai grandiozinis policijai 
įsakymas. Viršininkas prane
šė, kad tan darban bus# pas-
ta ty tas visas būrys moterų 
ir vyrų investigatorių. Tie ty
rinės, a r policija pildo parė
dymus ir apie tai visa infor
muos viršininką. 

Prieš Kalėdas, ir Naujus 
Metus Chieagai policijos vei
klumas y ra būtinai ^reikalin
gas. Nes vidumiesly kas me
tai tomis šventėmis baisus 
daiktai išdaromi. Svarbiausių 
role lošia svaigalai. 

Taigi, šįmet gal kiek bus 
sulaikytos tos libacijos. Ži
noma, tas daugiausia prigu
lės nuo policijos veikimo ir 
uoltfmo. 

Reikia spėti, svaigalų dir
bimas ir vartoj imas čia dabar 
žymiai bu s praret intas . Tik 
nežinia, a r ilgam laikui. 

Miesto policijos veikimas 
prieš "moon-sh ine r ius" senai 
čia buvo reikalingas. Polici-
ja turi teisių dirstelėti iv^J 
kai-kuriuos namus, kur 
*' moon-shine ' ' gaminama 
daromas nemažas biznis. 

Gruodžio 15 d„ Šv. Ju rg io 
par. svet. įvyko Chicagos cen
trai inių organizacijų atstovij 
susirinkimas reikale protesto 
prieš Lietuvos priešų lenkų 
užgrobimą, Vilniaus ir t^. 

Atstovų atsi lankė iš A. L». 
R. K. Federacijos Chicagos 
Apskričio — 6, L. L. Paskolos 
Chi. ir ap. Aps.—5, Ex-karei-

,'vių Susivienijimo — 5, Chica-
!gos Lietuvių Tarybos — 4; 
I Chicagos Liet. Darbininkų Ta
ryba atsisakiusi prie to dar
bo prisidėti i r atstovų savo 
neatsiuntė. 

Susirinkimą vedė J . A. Mic-
keliunas, rašt ininkavo J . K. 
Knčeril 

Principialiai su t ik ta rengti 
masinį protesto mitingą. 

Visos organizacijos padavė 
savo sumanymus maždaug ko 
kis tas mitingas butų ir ką 
jis turėtų nuveikti . 

Suderinimui ir geresniam su
tvarkymui tų sumanymų, pa
gaminimui rezoliucijų ir kito-

; kiti smulkesnių reikalų atliki
mui kiekviena centralinė or
ganizacija, išskyrus Chi. Liet. 
Tarybą, tenpat paskyrė po ke~' 
turis atstovus i bendra komi-
tetą. Šis komitetas turės savo 
darbus raportuot i pilnam visų 
centr. org. atstovų susirinki
mui ir gauti jo užtvirtinimą. 

Chicagos Liet. Tarybos egz-
ekutyvis komitetas paski rs 
atstovus į visų centr. org. ben
drąjį komitetą. 

Sus. nutarė ir žydus kviesti 
,į tą protesto mitingą. 

&ių centr. org. bendro komi
teto pirmas susirinkimas bus 
rytoj , gruodžio 18 d., 3 vai . 
po piet, Šv. Ju rg io par. svet. 

Rep. 
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PAŠALINTAS PROFE
SORIUS. 

I š Chicago universiteto pa
šalintas vienas profesorius, 
ehenukas, už užkabinėjimą.... 
studenčių. 

Pasirodo, kad Chciagoje, a-
belnai imant, kas kiekviena va
landa pavagiama vienas auto-
mobilius. / 

L. D. S. CHI. APS SUS. 

plačiai žinomas iškalbus kai- MOTERŲ SĄJUNGOS 55 KP. 
bėtojas, kun, A. Briška. J i s 
darbininkų gyvenimą ir jų rei
kalus gerai pažįsta. P r i e to 
dar bus gražių dainelių. 

Koresp. 

Raikys susirinkimą 18 d. gruodžio, 
Aušros Vartų parap. svetainėje, 
2323 W. 23 PI. 4 vai. po pietų. 
Gcrb. narės malonėkite atsilankyti. 

Valdyba. 

VYČIŲ APS. KONCERTAS. 

PRANEŠIMAI. 
DAINOS IR PRAKALBOS. 

Liet. Darbininkų Sąjungos 
Chicagos Apskri tys laikys la
bai svarbų priešmetinį susi
r inkimų rytoj , gruodžio 18 d., 
2:30 vai. po pietų, Aušros 
Var tų par . svet. (West Side) . 
Visų kuopų atstovai atsilanky
kite. 

\ Valdyba. 

Liet. Darbininkų Sąjungos 
Ghicagos Apskri tys rūpestin
ga i 'nuo senai rengiasi prie tų 
prakalbų su dainomis, kur ioj 
įvyks rytoj , gruodžio 18 d., 
Dievo Apveizdos par. svet., 
6:30 vai. vak. Tenai kalbės 

ž. ž. 
7:15 punkt.' 

Lietuviški krutomi paveikslai. 
Genavaitės gyvenimas. 

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

Bus rodomi sekančiose ko 
lonijose: 

Gruodžio 15 ir 16 — Keno-
slia, W i s c , Pa rap . svet. 

Gruodžio 18, ^Sheboygan, 
Wisc , Pa rap . svet. 

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

Gruodžio 25 Nekalto Pras . . 
parap. Brighton Park . 

Pradžia 7 vai. vak. 
Rodys Lietuvių Teatro Bcn 

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

L. Vyčių Chicagos Apskri
t y s rengia turiningą koncer
tų gruodžio 18 d., 8 v. v., Pu-
laski 'o svet., kampas 18-tos ir 
Ashland Ave. Ta ipa t dalyvaus 
žymus dainininkai bei daini
ninkės. 

Ex-rep. 

TAUTOS FONDO 32 SKY
RIAUS svarbu susirinkimas į-
vyks 18 d. "gruodžio. 2 vai. p. p., 
Šv. Jurgio par. mokyklos kamb. 
Kaip seni taip ir nauji nariai esa
te kviečiami atsilankyti, nes ran
dai.' daug reikalų aptarti. 

Valdyba. 

MOTERŲ SĄJUNGOS Chica
gos Apskričio priešmctinis susirin
kimas įvyks 18 d. gruodžio, North 
Side, Šv. Mykolo parapijos sve
tainėj, 3 vai. po piet. Visos kuo
pos malonėkite išrinkti delegates 
j viršminėta. susirinkimą, kurtame 
bus renkama nauja valdyba del 
ateinančių metų. 

Turime ir daugiau svarbių da
lykų. Valdyba. 

SUS. L. R. K. A. 16 KUOPOS 
priešmctinis susirinkimas įvyks 
18 d. gruodžio, tuojaus po pamal
dų Šv. Mykolo par. mokyklos 
kambary, 1644 Wabansia Ave. 

Visi nariai esate kviečiami atsi
lankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų aptarti ir bus renkama val
dyba ateinantiems 1922 m. Taipgi 
prašome ir naujų narių atsivesti 
prirašymui. 

Vladas Kazakevičius, rast. 

DRAUGYSTĖS SV. ANTANO 
iš Padvos priešmetinjs susirinki-
ilias įvyks sekmadienyje 1 vai. po 
pietų, gruodžio 18 d. 1921 m., Die
vo Apveizdos parap. svetainėje, 
So. Unipn Ave. ir 18 gatvės, Chi
cago, 111. Visi nariai būtinai atsi
lankykite į susirinkimą, nes yra 
daug svarbių reikalų apsvarsty
mui. 

*•* Valdyba. 

BRIGHTON, PARK. — Tautos 
Fondo 60-to skyriaus ir Lietuvos 
R. Kryžiaus Rėmėjų labai svarbus 
susirinkimas įvyks pirmadieny^ 
gruodais 19 d. š. m., 7 vai. vakare, 
Nekalto Pras. Šv. M. P. pantfc. 
svet. prie 44-tos gat. ir Fairfield 
Ave. Visi nariai^viršminėtų orga
nizacijų, taipogi ir visi kiti, ku
riems rupi mūsų tautos ir tėvynės 
reikalai, kviečiami atsilankyti, nes 
turime labai daug* svarbių reikalų 
apsvarstymui. 

* < Valdyba. 

AM. LIET. R. K. FEDERACI
JOS 19-to skyriaus labai svarbus 
susirinkimas įvytor pirmadieny, 
gruodžio 19 d. š. m., 7 vai. vaka
re, Nekalto Pras. Šv. M. P. pa
rap. svetainėje, prie 44-tos gat. 
ir Eairfield Ave. Visi Draugijų 
atstovai ir katalikai veiKejai kvie
čiami atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų del apsvarstymo. 

į * Valdyba. 

/ 

CICERO. 

S. L. R. K. A. 160 KUOPOS 
susirinkimas įvyks gruodžio 18 d. 
š. m., N. P. Šv. Mar. P. parap. 
svetainėj, 44 ir So. Fairfield Jfve. 
1 vai. po pietų. Visi nariai yra 
prašomi atsilankyti į tą susirinki
mą, nes turėsime naują valdybą 
rinkti 1922 m. ; 
- Vinc. Paukštis, rast. . 

Pranešu visoms' narėms DRS-
TĖS NĘK. PRAS. ŠV. MARIJOS 
PANOS, kad priešmetinis. susirin-

LABD. SĄ-GOS 3 kimas liko atkeltas ant gruodžio 
KP. laikys svarbų priešmetinį su-! 1 8 i 1921. nes tą dieną kurioj pri-
sirinkimą sekmad., gruodžio 18 d..! seina laikyti » 
Šv. Antano par. mokyklos kamjl.' Jėdos. Prašoma 
No. 8. . 

Kviečiame visus narius neatbū
tinai atsilankyti; kviečiame ir 
tuos, kurie prisirašėte per prakal
bas lapkr. 27 d. š. m. 

Valdyba. 

seina laikyti susirinkimą yra Ka-
visų narių atsilan

kyti, nes bus renkama nauja val
dyba ateinantiems metams. 

Mrs. M. 'Poška, ex-rašt. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

= 

NAUJA FOTOGRAFIJA STUDIJA 
Su vestuvėmis, pagrabais ir privatiškais užsaky

mais kreipkitės šiuo adresu : 

1411 So. 49th Ct. * Cicero, ffl. 
FOTOGRAFAS J. B. KUDIRKA 
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R CONRAD I 
LIETUVIS FOTOGRAFAS į 

3130 S. Halsted St., Chicago, m. E 
Kurie gaunate paveikslus ta Lietuvos 

neatidėliodami pasidarykite daugiau.* arba 
didelius. Mes perimaiųe senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno- iš kelių skir
tingų. 

I 
Traukiama paveikslas namuose, oria s 

Bažnyčios, sueigose, veselijose, grupes, e 
pavieniu* Ir t t Darba atliekame 'kuo**- g 
rtausia. Phone Drovar C K i £ 
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- LIETUVOS PINIGAI 
/ EINA B R A N G Y N 

\ DABAR DAR LAIKAS PASIŲSTI \ 

Kalėdų Dovanas Lietuvon 
SIUNSKITE ŠIANDIET 

UNIVERSAL STATE BANKAS 
Greitai ir Gerai Nusiunčia Pinigus Lietuvon 

Specialiai Pigus Kursas ant didesnių sumų. Klauskite pritTLangelio No. 8. 

\ Kapitalas and Surpl i is 
$ 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 

AR JAU ĮSTOJAI MŪSŲ KALEDININ KLĮUBAN? 
(Jali pradėt i siv.bile suma. CENTAIS AR DOLERIAIS. 

MtJSU KALĖDINIO KTJUBO P I J A N A S YRA PAG ETJIJETI KIEKVIENAM I,ENGVIATTSIlT BUDlT^Sl'-
TATPYTL PINIGIS BILE KOKIAM TIKSMJI: KALĖDOMS, VAKACIJOMS, APMOKĖJIMUI TAKSU, 
INSURINnfUI, MORTGEČIAMS IR KITIEMS REIKALAMS. 
2c. KLIUBAS: Depozituojate 2c. pirma sa- 1 50e. KLIUBAS: Depozituojate 50c. ka« savai-
vaitė. 4c. antra savaitė ir t. t. Į 50 savaičių te. Į 50 savaičių turėsite 7 $25.00 
turėsite $25 50 

$5.00 KLIUBAS: Depozituojate $5.00 kas sa
vaite. Į 50 sav'aieių turėsite $250.00 

Ir Aukščiaus. 

5c. KLIUBAS: Depozituojate 5c. pirma savai
te, 10c. antra savaitė ir t. t. Į 50 savaičių tu
rėsite- ^ $6375 

Pasir inki t kur is geriausiai pa t inka : 
GAUSITE 3 NUOŠIMTĮ 

IST0KIT MŪSŲ KALĖDŲ KLIUBAN šIAlfolE 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. Halsted St. Chicago, III. 

P I R 
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nmmmtmimtmtiMm 
LIETUVOS VYČIŲ CHICAGOS APSKRIČIO CHORO 

S KONCERTAS 
Įvyks 

Sekmadieny, Gruodžio 18 dieną, 1 9 2 1 
PULASKIO SVETAINĖJE 1711--1715 South Ashland Avenue Prie 18-tos Gatvės 

PRADŽIA 8 VAL. VAKARE. 

š ame koncerte vl^oj Amerikoj pagarst jes L. Vyčių Apskr. Choras iSplldys eilę klasiškų ir tautlS-
kų dainų. Apart choro dainuos žymiausi Chicagos dainininkai — Artistai. 

,Maloniai kviečiame visus J S| nepaprastą koncertą. 
L. V. CH. APS. CHORAS. 

?fttaffe$4#fe& 

TEATRAS Graži 
Mageliona 

Stato 

Lietuvos Vyčių 14-ta kuopa 
, Gruodžio 1 8 , 1 ^ 2 1 

Šv. Antano Parap. Svet., 15tos ir 49tosCt. Cicero, III. 
Pradžia "7:30 vai. vakare 

Šį puiki perstatymo linkėtina pamatyt i kiekvienam Lietuviui nes tai yra gražus is
toriškas, romantiškas veikalas. s 

Kviečiu visus Liet. Vyčių 14 Kuopa. 

i<KM<illi«li<ili>ll<lililHi' 

PRAKALBOS su DAINOMIS 
y Rengia y 

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS CHICAGOS APSKRITYS 

rJodelioje, Gruodžio 18, 1921 
DIEVO A?>>£T2D0S PARAP. SVET. > 18-tos ir Union Avenue 

Pradžia 6.30 vai. vakare. \ N 

Kali ės vienas iš žymiausių kalbėtojų kun. A. Briška apie pagerinimą d a r b i n i s 
kų būvio. Dainuos Lietuvos Vyeių 36^kuopos choras, bus i r kitokių pamarginimų. 

Kviečia visus% i Liet. Darb. Są-go s Chicagos Apskritys. 
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PAR 
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jei Vok) 
mokėti 
kia pri}j 
mą ir 
liuoti jos| 
sg ekona 

CJal šil 
mieras 
ciją su 
y d CeorJ 
kietijos 
karo skol 
mos priej 

ANGLĮ 
LOXD( 

linta). 
užimti ja 
lusiais gi 
tai pienu 
•hingtona 
ją, kuri 
ekonomin 
lais. 

Nosakui 
eija gah 
Tik sakon 
ginklavim 
pavykimo, 
su ekonoi 

Kai-kas 
minė kon 
kalingesn^ 
šokios n 
Nes siauė 
tvarkę bu 
dyti ir pa 

Gal Amei 

Be tų \ 
nuojamą < 
ei jų pasirc 
koma, kat 
George si 
po atlaik; 
konferenci, 
vaite, sum 
liauti ^Vai 
pasidarbu 
konferenci 
šaukta. 

Niekas n 
yTa tiesos 

i In( 
Tečiau h 

užtikrina, 
du mėnesi 
George ne 
merikon. 


