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JAI NORISI
Airiai Tariasi Taikos Sąlygų
Klausima

WASHINGTON, gr. 20. —

-—

f Cenzo biuras paskelbė, kad
^^^^^^
RAVELIS, gr. 20. — Suo
NEW Y.ORfc, g. 20. —Kuo 1920 metų pradžioje S. Vai-1 KAUNO PABRIKŲ IR D K B - ką įgimtį, rengdamas jam ne^,
>
mijos, Estijos, Lietuvos ir La- met VąršąvoJ areštuotas bu- stijose buvo 10,381,309 juodi TUVIŲ DARBININKŲ REZ0-į pakenčiamas gyvenimo sąlytvijos užsienių reikalų minis- vęs S. Valstijų Teisingumo gyventojai.
LIUCIJA DEL BOLŠEVIKŲ -Ras, darbininkų klasės, kaipo
teriai turi konferencija. Nu- departamento agentas, gi pas- Iš to skaitliaus apie 8 milipriešingas jo reikalams y r a
REVOLIUCIJOS SU
tarta apdirbti bendrąją pro- kui provokatorius ir Rusijos onai gyvena tose valstijose,
nepriimtinas ir turi būti su
KAKTUVIŲ.
gramą komercijos konvenci- bolševikų sėbras* Wolfe Lin- kuriose jie gimę. Gi suvirs du
juo atkakliai kovojama.
denfeld, čia finansinės įstai- milionu persikėlė gyventi į Kaip visuomet, taip ir šiais 6. Kad darbininkas gali ra
jai su Rusija.
v
gos ties VVall gatve perspė valstijas: Pennsylvania, Ohio, metais bolševikų agentai sten sti savo reikalų patenkinimo
REZIGNAVO KINIJOS
tos apsisaugoti, nes gali įvyk Illinois ir Missouri.
gėsi visame pasaulyje sukelti tik krikščioniškos meilės, bro
ti kitas plyšimas. Taigi po
KABINETAS.
netvarkos dienoje jų kruvinų lybės, lygybės, teisingumo ir
licija ir dete&įiįrai Šiandie vei- SUSIMAINO SUTARTI
laimėjimų. .Gerokai darbavo solidarumo dėsniais sutvarky
UŽGINAMOS PIRMOSIOS I liriffith su kitais savo kolePEKINAS, gr. 20. — Re-.kia Wall gatvėje,
si jie ir Lietuvoje. Prieš 7 to] nepriklausomoj demokra
j gomis gina taikos sąlygas, kū
MIS.
ŽINIOS.
zignavo Kinijos ministerių kalapkričio miestuose buvo išmė- tinėj Lietuvos respublikoj:
m a s jie padarė
ir parašais
binetas. Oficialiai nepaduo SENATORIUS WATSON
tyta galybės bolševikų prokle-į T.Todel Kauno darbininkai
PARYŽIUS,
gr.
20.
—Anot
PARYŽIUS, gr. 20. — Pran-; patvirtino.
. SAVO LAIKOSI.
dama priežasties.
žinh, iš Budapešto, Suv. V a l - j ™ " 5 * « * * • * «
s u k i l t i . ! ^ o s . Lietuvos
darbininkus
Ret
Airijos
prezidentas
de
cijos užsienių reikalų ofisas
Kalbama, kad kabinetas re
stiju atstovas su Ungarijos! K a ™ > darbininkai t* diena j 4 ™ " 1 * ' k o v * s u
^tevunu
užgina pirmiau paskelbtas ži- Valerą smarkiai atakuoja pazignavęs ar del blogos finan YVĄSHINGTON, gr. 20. — vyriausvbe sumainė r a t i f i k u o - , ^ " ' ^ susirinko T i l m a n s o j " m a l a m u ,r y.s.ems jung-.
nias, kad buk premieras Bri- darytas sąlygas. J i s tvirtina,
Senato komitetas įr toliau tysinės padėties ar del Sbantun- į<c«.
salėje ir vaizdžiai išskaitliavo tis po krikščioniška Darbo Fe
and Londone sutikęs su Suv. j kati Airija nepageidauja jotomis
taikos
sutartimis.
go, del kurio seka smarkus 'rjnėja visokias fcrutajybes, atvisas nelaimes, kurias bolševi deracijos vėliava, po kuria
Valstijų projektu karo laivy- kios dominijos, bet neprikginčai su japonais.
;liktas su kareiviais Prancijokai vra atnešę darbo' žiro-'skaitlingai susispietęišsikovonų proporcijos klausime.
lausomybės.
VIENUOLĖS
—
PILIETĖS.
je.
nėms. Salėje buvo tūkstan sime Lietuvos respublikai ne
Sako, nieko tokio nebūta.
Toliau de Valerą tvirtina,
POLICIJA STABDO DE- f Karo sekretorius paskelbė,
čiai Kauno biednuomenės. Iš priklausomybę ir priderinčių
ST.
LOUIS
Mo.,
gr.
20.
—
Iš to suprantama, kad Pran kad delegatai Londono taryMONSTRACUAS.
,kad Prancijoje teismo nuoklausę kiflhėtojį, susirinkusie darbininkų klasės gyvenimo
Vietos
katalikiškos
vienuolijos
cija, matyt, nori derėtis kaip bose nepildę sinn-feinerių kasprendžiu remiantis išviso paji vienu balsu priėmė tokią re sąlygų.
30
seserų
vienuolių
išduota
pi
karo laivų, taip nardančių lai, bįneto instrukcijų. Delegatams
TOKYO, gr. 20. — Aną die- karta tik 11 kareivių,
1. Protestuoti prieš valdžią,
lietybės raštai
federaliame zoliuciją :
vių klausimuose \Vasliingtono buvo sakyta, kad kuomet tal ną čia buvo rengiamos demonSenatorius AYatson tvirtina,
Mes Kauno — laikinosios kad ji nuolat įleidžia Lietuvon
teisme.
Išėmus
vieną
visos
kon ferencijoje.
j kai sąlygos bus pagamintos stracijos prieš Suv. Valstijų kad pakarta, a r šiaip kitaip
Lietuvos respublikos sostinės svetimų gaivalų, ir pirmoj ei
yra
vokietės.
ir jų nuomone tos sąlygos tin- ambasadą. Bet policija su~» nelegaliai nužudyta apie 200
•— darbininkai susirinkę iš vi lėj atvykstančių iš Rusijos,
PRANCIJA NUSILEIDŽIA Į karnos, jie turėjo tas sąlygas stabdė demonstracijas.
kareivių.
sų dirbtuvių ir fabrilįų Tilman kurie tiek ekonominiu, tiek po
TAI
BENT
UŽDIRBO.
S. VALSTIJOMS.
induoti aptarti kabinetui.
Skleidžiamas žmonių tarpe
Senatorius pristatys visą
so salėn 1921 m. lapkričio 7 litiniu atžvilgiu atneš Lietu
Tečiaus delegatai to neda- didelis nepasitenkinimas Suv., *»C liudininke komitetui. Tie
vai, o ypač darbininkams,
dieną.
—
kada
bolševikai
veid
T
s
Du plėšiku aną vakarą užPAR"\Zll S, gr. 19.
I rė. Jie sauvaliai priėmė nepriValstijomis ir savąja delega- papasakos apie daug atliktų puolė vaistinę, 300 E. 31 gat. mainingai prisidengę darbi daug nuostolių ir sunkenybių;
Londono pranešta, kad tenai imtina* taikos sąlygas. I r kai
2. Reikalauti iš valdžios, kad
ni nkf.j vardu švenčia savo ke
ei ja, kuri pasidavė amerikonų > u t a l y b i ų «* kareiviais,
Vaistinės
vedėjas
Johnson
su
šu Prancijos premieru Briandu p o t o k i o s t u r i m i t atmestos,
turių metų kruvino viešpatavi apsigyvenusieji Lietuvoje, atnorams ir sutiko mažinti kagriebę
geroką
lazdą
ir
pradė
20 MILIONŲ MAITINTI
matėsi Suv. Valstijų ambaišrodinėja,
B e t delegatai
mo Rusuose ir kėlimo visame vvkusiejį iš Rusijos bolševikų
ro laivyną.
r
jo"
š
v
e
n
t
i
n
t
i
"
-plėšiku
taip,
sadorius Anglijai Harvey.
I k j u i ^}ygm
tinkamos.
yra
pasaulyje netvarkos ir vargo agentai ir spekuliantai, butų
kad tiedviem nebuvo laiko nei
Pranešta, kad p r e m i e r a s Nes jau toliau negalima žendarbo įmonėms, apsvarstę po tuoj iš Lietuvos pašalinti.
WASHINGTON,
gr.
2(r.
BAISI VĖSULA RYTUOSE.
\ revolverius pavartoti.
3. Kreipti Seimo i t vyMSti-*
Briand painformavo ambasa- of,. Halis, nusikamavusi ir dilitikos padėtį ir savo gyveniŽemesiieji kongreso rūmai pa—
Vienas iš jų vaistinėje ap mo sąlygas ir reikalus, kon- i s >' b ^ s d o m o s 4 tai, kad iiMųdorių, kad Prancija labai pa- ( ] j s reikalas pasitvarkyti,
BUFFALO, N. Y., gr. 20. - ^ s k y r ė . 20 miitoiių dol. parugeidauja turėti didelį
karo! S u t u o n i i s . t a i k o g sąlygomis Auą dieną visas rytines vals- -pinti maisto' badaujantiems svaigintas ir atiduotas polici stantuojameir,pareiškiamesa-! s i S r i e ž t ^ Priemonių kovai su
laivyną. Bet jei jau yra Suv. Airija nieko nepraranda, bet t>jas palietė baisi vėsula su rusams. Maistas tais pinigais jai. Kitas pabėgo. Bet kiek vo draugams Lietuvos darbi-1 juodaisiais spekuliantais dirbValstijų noras, kad sekreto- išsikovoja sau laisvę. Nors ;i H į j e t r u
ninkams ir viso pasaulio p r o - i t i n u b u d u keliančias pragyve
• tuTi but perkamas Suv, Val- palaukus ir tas suimtas.
nimo reikmenų kainas, ir to
Pasisakė esą Daniel Camp letariatui, kad:
riaus Huglie s projektas karo, priguJį p r į e Britanijos domiYpač l a b a f d a u g nukentėjo stijose.
kiu budu darančias darbinin
bell ir Shirley Smith.
laivynų proporcijos klausime n i jų grupės, tečiau yra lais IinHalo ir vietos prieplauka.
Bilius pasiųstas senatui.
1.
Raudonasai
rusi}
bolševi
I A
, • i , ' i,
',
r
kų gyvenimą nepakenčiamu ir
butų priimtas, tad Prancija va visais žvilgsniais.
Velnią daug medžiu išlaužė ir
zmas tiek daug žadėjęs pasau nepakeliamu;
sutinka su tuom projektu.
Spėjama, kad galų-gale, tur išrovė, daug namų stogų nulio darbininkams ir darbinin
4. Kad vyriausybė padary
Ambasadorius Harvev ture- but bus priimtos taikos sąly plese.
kų pajėgomis įsikūręs rusuo mų atatinkamos įtakos į dirb
jo pranešti premierui Briand, gos. Nes visuomenės sentimen
Sunaikintas ir vietos bevie
se, kur mūsų didžiumai teko tuvių savininkus, kad šie prokad Prancijos delegacija Wa- tas stivi už jas. Visa kunigi lio telegrafo 300 pėdų augstas [
gyventi ir bolševizmo tvarką porcionaliai gyvenimo pabran
sdiingtone griežtai reikalauja ja stovi už sąlygas.
bokštas. Sudaužyta daugyhė
ant savo kailio patirti, tuos gimui pakeltų užmokesnio kai
Gal rytoj, ar anksčiau, į- mažesnių laivelių.
didelio laivyno,
gi jei ne
darbininkus skaudžiai apvylė, nas ir tokiu budu ramiu keliu
* * dreadnautų,'' tai nors dau vyks parlamente balsavimai. . Iš žmonių, sakoma, tik vieparengdamas jiems dar dides isrišt,ų sunkią darbininkų pra
gybės nardančių l a m ų .
,
na auka esanti.
SIOUX CITY, Iowa, gr. 20. teroristus, kurie buk norį tero nio skurdo, vargo, priespau gyvenimo problemą.''
I r jei Prancijos delegacija KONFERUOJA APIE VO
rizuoti, turbūt, pačias kompa dos ir persekiojimo, n«gu
ietos skerd
streike š
Susirinkimo pirm. (pas.)
NIEKO NĖRA SU PIOUMA. f " J
y^
l
KIETUOS SKOLAS.
neatsisakys nuo savo reika
kad buvo žiauriausiais cariz
nijas.
Sekretorius (pas.).
į
sekmadienį
rvyko
kruvinos
lavimų, tuomet nežinia kaip
Be to, tie patys agentai at mo laikais.
riaišės. Deputy šerifai (šerigali baigtis pati konferenci
WASHIN0TON, gr. 20. - LONDONAS, gr. 20. — Va
PASKIRTA VVALSH'UI
fo asistentai) susišaudė su kreipia domę į svetimšalius. 2.'Raudonasai rusų bolševi
ja Wasbingtone.
Darbo
departamento
statisti
kar čia pradėjo konferenciją
BYLA.
^streikininkais. Žuvo vienas Girdi, daugybė svetimšalių zmas nėra darbininkų judėji
Kadangi Prancijos norams Anglijos premieras Lloyd Ga- kų biuras skelbia, kad lapkri-Į
streikininkas ir šerifo sunūs, kurstą darbininkus prie riau mas, bet kruvinų valdžios ir
priešinosi visos kitos valsty orge su Prancijos
premieru čio mėnesiu labai nežymiai at
šių ir sumišimų. /Tokius nori- lengvo gyvenimo trokštančių Teisėjas Sullivan krimina
kurs buvo deputy šerifu.
bės, todėl ji turėjo nusileisti. Briand Vokietijos skolų klau- pigo gyvenimas, ries vos vie
Po šito įvykio tėvas, šerifas, ' m a areštuoti ir pasidarbuoti aviantiuristų ir despotų caru- liame teisme VValsh'ui bylą
nu nuošimčiu.
Kuomet
Prancija sutinka sime.
kų — Lenino, Trozkio ir kitų
u

PREMIERU KONFERUOJA VOKIETIJOS REIKALAIS

Du Žuvo Sioux City Streike
GAL VYRIAUSYBĖ ĮSIMAIŠYS SKERDYK
LŲ STREIKAN

paskyrė sausio 7 d. Walsh
su Suv. Valstijų projektu, taAbudu premieru turi sau
Pačios kompanijos poseno- Į tolygaus plauko žinomų dar- kaltinamas dviejų žmonių nuPigumas daugiausia palietė pūty šerifų.
tai dešimčiai metų paliekamų ( pagelbon po kelis ekspertus, ūkio produktus. Drabužiai ir
vei skelbia, kad jos turničios bas.
žudvme.
Be
to,
iš
Sheldon,
Ia.,
pradidžiuliu laivų proporcija tu Tie ekspertai jiems pavesto* [moralai truputį pigesni. Bot
užtektinai darbininkų ir dar3. Kad bolševizmas kaipo
tuoįaus pašaukė tūkstantį de- |i jleportavimu

maisto kainoje nėra atmainos. I n e š t a > k a d ™ n a kompanųa b a s n o r m a i i a i varoma.
nauja darbininkų klasės išnau
ORAS
Kuras ir namų statymo me- .'milicijos paruošta čionai vyk-' Bet streikininkams yra žino dojimo ir priespaudos forma,
džiaga lapkrity dar daugiau [ ^ k a i P t i k b u s £ a u t a s r e M a " ma, kad taip nėra, kaip kom visur darbininkių privalo būti
CHICAGO. — Šiandie apsi
vimas.
buvo pabrangę.
panijos tvirtina.
j atmetamas ir su juo atkakliai niaukę; nepastovus oras; ma
S u p r a n t a m a , premieras BriDarbo departamento agen- \ suglaustomis eilėmis turi būti ža atmaina temperatūroje.
Londonan a t v y k o ir V o k i e
OMAHA,
Neb.,
gr.
20.
and apie tai turėjo .painfor- j tijos atstovas, Dr. Bathenau, KAUNE T.VYKO ARCHITE
tas dar kartą Icvietė kompa-, kovojama.
Šį seKmaaien*
sekmadienį eia
Čia SKeruyKiose.
skerdyklose'.n ; j a g t a i k i n t i s s u s t reikinin-į 4. Kad visi nesusipratę darmuoti Prancijos
delegacija i kuris darbuojasi už moratori- KTŲ IR TEKNIKŲ SUM

r i but tokia:
Suv. Valstijos 5; Anglija
5; Japonija 3; Prancija 1.70;
Italija 1.68.

klausimus figūruoja
pašali
niuose kambariuose. Prireikus
.pašaukiami paaiškinti supin
tus klausimus.
i

AVashingtone.

urną arba paskolą.

VAŽIAVIMAS.

; iv)ko

didelės riaušės. Keliose

kaig

Kompanjios atsisakė.

tbininkai

skelbią

bolševizmo

PINIGU KURSAS.

-vietose streikininkai susikirto^ streikininkų vadai tvirtina,'mokslą ir palaiką jį žodžiu ar
AIRIAI DEBATUOJA APIE
Svetimu šalių pinigų vertė,
WASHINGTON, X I I 15 d. s u streiklaužiais. Daugyb- dar k a d d a r b i n i n k a i turėtų dau-Įdarbu atvirai ar prisidengę
TAIKOS SĄLYGAS.
(Liet. Inf. Biuras). — EKoSj™™ 1 *" sužeista.
^ a u kantrybės ir toliau butų profesinių ar kitų sąjungų var mainant nemažiau 25,000 dol.
N E W YORK, gr. 20. —Ar- pranešimu Kaune įvyko Lie-|
—H
Tį vienybėje. Nes trumpoj at- du turi būti laikomi kaipo mu- gruodžio 19 buvo tokia pagal
DUBLINAS, Airija, gr.20. kivyskuprp Hayes paskelbė tuvos architektų i r teknikų su Chicago skerdyklose streike _eity streikan turės įsimaišyti Į S ų darbininkų ir Lietuvos rei- Merchants Loan & Trust Co.
— Čia sinn-feinerių parlanien Kalėdų ganytojinį raštą. Į u o - sivažiavimas.
Anglijos sterl. svarui 4.07
Suvažiavime per porą dienų nieko ypatin j vyriausybė ir. darbininkai lai jkalų pardavikai ir griovėjai.
te vakar prasidėjo viešasios mi raštu arkivyskupas pasme svarstoma atstatymo klausi-|go neįvyko. Kadangi streiki mės.
7.55
5. Kad aplamiai įvairios pa Prancijos 100 frankų
diskusijos apie
padarytas rkia gimimų kontrolę ir divor- mai ir projektai. Atidaryta'ninkai ramiai laikosi, t a d k o m j Chicagos Darbo Federacija kraipos socializmas, verčias
Italijos 100 lirų
4.34
Londone/ airių-anglų
taikos sus. Gimimų kontrolė tai pa- statybos paroda, kurioje ran-,įpanijų samdomi agentai viso-; darbuojasi patraukti streikan j darbininką nesąmoninga ma- Vokietijos 100 markių
.55
sąlygas. (
.55
goniškas pasielgimas. Divor-jdasi modelių, braižinių ir merkiais budais mėgina j^os pro- kitas darbininkų unijas, dir-^šina, ir slopinąs jame visus Lietuvos 100 auksinų
v
.03
'
• dalykų
* *'vokuoti. Suranda kažkokius tbančias skerdyklų įstaigose. žmoniškus jausmus ir žmoniS- Lenkų 100 markių
Delegatas taikos derybų Jsai — tai nacionalė epidemija, jnos
kūrybos

PASMERKIA DIVORSUS
IR GIMIMŲ KONTROLĘ

•
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"DRAUGAS"
•frt« kasdieną Išakyroa nedėldlenia*
PRENUMERATOS

Xtttra*ent«8, Gruotli » ,

RAINA:

CHICAGOJE I R UŽSIENYJE:
Metams . . . . . . • *
••.* $8.00
Pusei Metų
...••• 4 J t
SUT. V ALST.
Metams
H-<X>
Pusei Metų
*»°°
Prenumerata mokasl lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos
ne auo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
senas adresas, Plnisal geriausia sių
sti išperkaat krasoįe ar eapresa "Money Order" arba įdedant pinigus 1
registru o ta laišką.
4

'DRAUGAS " PUBL. 0 0 .

8334 S. Oakley A ve., Ohicag*
TeL Roosevelt 7791
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VIENAS MILIŪNAS
DIENOJE.
Ž£
8*.

(Prezidento Hardingo val
džia rūpinasi sumažinti vy
riausybės išlaidas. Tos išlai
dos prieš karą su Vokietija
jau buvo gana žymios. Karo
metu pinigai barstyta nei skie
dros, nes kongresas leido nau
dotis miliardais.
Pasibaigus karui demokratų
valdžia neatsižvelgė į milži
niškas išlaidas. Padauginti
mokesčiai. Bet su tuomi pra
sideda ir nepasitenkinimai.
Buvusiais prezidento rinki
mai* republikonų partija dau
giausia iškilo dei to, kad ji
žadėjo taisyti atliktas demo
kratų klaidas. Pirm visako ža
dėjo įvesti griežtą ekonomija.
Šiandie prezidentas Hardingas su savo kabinetu daug
darbuojasi šalies ekonomijai
pagerinti. Daug dalykų jau
nuveikta. Bet dar daugiau bus
atlikta.
Šalies valdymo išlaidos tu
ri but mažinamos iki mažiau
sio laipsnio. Daugiau "businesso" vyriausybėje ir maT
žiau vyriausybės "businesse".
Toksai prezidento Hardingo
valdžios obalsis.
Washingtone paskelbta, kad
vyriausybė jau sudariusi pie
nus kiek galint mažinti išlai
das. Reikia tik juos gerai pri
taikinti ir įvykdinti.
Del to norima įsteigti Ap
saugos departamentą, kuris ap
imtų armijos ir karo laivyno
departamentą, kurie šiandie
atskirai vedamu. Taigi vie
ton dviejų sekretorių butų

tik vienas Apsaugos
sekretorius.
*

Paskui norima įsteigti Vi
suomenės Gerovės departa
mentą, kurs turėtų aprėpti
visą eilę reikalų, Šiandie ats
kirai vedamų.
Pagaliau norima įvykinti ir
kitų, svarbių atmainų. Tas žy
miai sumažintų valstybines iš
laidas.
*
I r kuomet tos visos refor
mos butų atliktos, užtikrina
ma, kad tuomet kiekvieną die
ną butų, sutaupyta po vieną
milioną dolierių! Reiškia, tuo
met kasdien vienas milionas
dolierių paliktų gyventojų kišeniuose, nes butų sumažintos
mokestys.
Netaupi šalies vyriausybė
yra tikroji pragaištis šaliai.
Antai, kuomet Lenkija po
karo su Vokietija atgavo lais
vę ir gavo progos sudaryti sa
vo vyriausybe, pašaukta val
džion net aštuoniolika visokios
rųšies ministerių. Už vienukitų metų pasirodė, kad dau
guma tų ministerių neturi" ką
veikti, gi pati valstybė ligi
ausų įklimpusi į skolas.
Šiandie lenkai jau susiprato.
Beliko tik apie aštuoni ministeriai. Bet pervėlai tą atliko.
Nes del daugybės ministerijų
užtrauktos skolos per šimt
mečius lenkus spaus ir var
gins.
Tai ką reiškia netikslus vy
riausybės iSlaidumas.

SKOLŲ NAŠTA.
Vokietija šaukiasi morato
riumo savo karo skoloms. Vie
toje moratoriumo ji, rasi, ga
lėtų gauti užsieniuose pasko
los. Bet nuo paskolos purtosi.
Bus priversta užtraukti pas
kolą, jei jau nebus kitokių
priemonių ir kitokio išėjimo.
Nes tik pagalvokite, ką reiš
kia Vokietijai pasiskolinti pi
nigų.
Sakysime, ji pasiskolins vie
ną miliardą. markių. Per vie
nerius metus ji tą miliardą
turės išmokėti Pranei jai. Kasgi liks pačiai Vokietijai? Kas
metiniai už tą miliardą nuo
šimčiai mokėti ir galop pati
suma — miliardas markių.
Taigi, negali but paikesnio
daikto, kaip Vokietijai šiandie skolinti pinigus ir tuos

(Tąsa).
Vokietija gal paskelbti bankrotą.
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ir priveiBt kitas valstybes, kad jos ne
prileistų Vokietijos prie bankroto ir šita
tendencija eiti bankroto keliu, rodos,, kad

tai yra vienas iš tokių būdų, kad spaus
netiek Prancūziją kiek Angliją ir Ameri
ką, kad'jos padarytų tam tikrą intervenci
ją ir palengvintų jai uždėtas pareigas
Versalės sutartimi. Tai, sunku dabar at
sakyti ar markė toliau pul#, ar ji susilai
kys ir susilaikius pradės kilti, ar ji eis
iki galutinam jos pirkimo galios užsienyj
nustoįimo. Sakau, sunku tą numatyti, nes
negalima žinoti kokios politikos galų gale
prisilaikys Vokietijos vyriausybė ir tos
grupės, tos partijos, kurios neša ant savęs
atsakomybę.

Bet paskutiniais laikais vokiečiai, tar
tum tyčia, leidžia perdaug savo markių,
tartum tyčia jie pasuko labai greit maši
ną pinigų spausdinimo; ir tas gali pasiro
dyti šiek tiek stebėtina, ypač toki žmonės,
kaip vokiečiai, nieko nedaro neaprokavę
ir čionai gal but šiek tiek pasitikrino tas
kaip ir spėliojimas vieno iš Amerikos ekonomistų, su 'kuriuo man prisiėjo kalbėti
Del socialdemokratų, tai aš labai abejo
tarptautinėj finansų konferencijoj Bruse- ju, kad jie panorėtų vest visą savo kraštą
lyj. Jis pasakė, kad jei Vokietija perdaug į tokio bankroto ar į spekuliacijos kelią,
spaus, tai gal ji stengsis iš savęs padaryti spekuliacijos ant nusileidimo ar nenusibankrotą ir eidama prie bankroto ji, ži leidimo Anglijos, Amerikos ir Prancūzi
noma, trauks su savim visą Centralinę Eu jos; abejoju todėl, kad iitam atvėjy nu
ropą ir netik patrauks su savim Centrali- kentėtų daugiausia kaip tik darbininkai.
nc Europą, bet galutinai uždarys Centra- Bet iš kitos pusės, socialdemokratai nėra
linės Europos rinką Anglijai ir Prancūzi jaai-taip stiprus Vokietijoj ^ y r a kitos par
jai. Čia klausimas dabar ir statos — ar iš tijos, kurios yra visgi stiprios gal but ne
tiktųjų Vokietija nori pamėginti eiti taip mažiau kaip social-demokratai, ypač savo
vadinamuoju bankroto keliu; aš abejoju, sociale padėtimi ir jos, norėdamos atsi
kad ji eitų iki galui — čia jau mano kratyti nuo spaudimo Versalės sutarties,
grynai individuališka nuomonė, — bet ypač, sakau, didieji pramonininkai .ir
jeigu norės eiti bankroto keliu, kad kaip pirkliai, kurių dauguma savo turtą pa
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Oaila kad šiojfc mūsų mažy
tėje kolonijoje yra tokių lie' tuvių;, kurie vieton susiklausimo ermyderį nori kelti, ir GERI SANTYKIAI TARP BAtNYCIOS IR VALSTY
BĖS IR KRIKŠČIONIS*? DORYBIC PRAKTIKA.
tuo savo pasielgimu daro gėdą
fle vien sau bet ir savo tautiečiams.
Prakalba "lik Hac (Juidem ;> iškelti šia proga, aišku, tos
Jo šventenybės Benedikto XV Valstybės nesitenkino oficialOJaunimas.
slaptoje Konsistorijoje lapkri mis sutartimis padarytomis
Niagara Falls, lietuvių jau čio 21 d. 1921 m. pasakyta. ankščiaus su Apaštališku so
nimo yra neperdaugiausia, ir
stu: sutartys tuo būdu reika
dalis to paties bėgioja tai pas Lapkr. 21 d. J. Šv. Benedik lingos buvo naujos revizijom.
lenkus, tai pas airius. Čia y- tas XV Vatikam) Rum. laikė Taipat, kai-kurios Valstybės
(Consistorium buvo taip radikaliai (griežtai)
ra apie keli vaikiniai ir mer slaptą posėdį
laiškas į kun. N. Fetkų su f*--,Eelti ir sulig Vyskupo patari gaitės kurie lanko aukštesnią secretum) tuo tikslu kad pas
atnaujintos paskutiniais įvy
mo
darbuotis
vienybėje
ir
Kri
kyrus
naujus
vyskupus
toms
starojo aiškinančiu priedu.
ją mokyklą, ir vienas mokslei
kiais, kad jos nesudaro tos
staus
meilėje.
Ateityje
reikėtų
diecezijoms
kur
jųtrutysta.
Kun. N. Petkaus aiškinimas,
vis kurs lanko augštąją mo
pačios "moralės asmenybės''
vengti
Brangaus
Vyskupo
var
Atlikus tam tikras įžangines
buk Žemaičių Vyskupas ig
kyklą. Taipgi yra viena mer
su kuria anuomet Apaštališiškilmes, Šv. Tėvas pasakė lo
noruoja kautos Fondą, jam dą velti ten kur nereikia.
gina baigusi muzikos mokyklą.
tynų kalba į ten esančius kar kasai Sostas vedė derybas.
Kun.
Vienybės
vardan
nepasitiki ir sukėlimui Lietu
Prieš išvažiuosiant muzikos dinolus prakalbą, ^kurios pilną Nuosekliai seka kad sutartys
Kun. K. A. Vasys, rast.
vos Universitetui lėšų ieško
tarp Ap. Sosto ir tų Valstybių
mokyklon ši lietuvaitė buvo vertimą paduodame.
kitokių kelių; negu tiek jau
padarytos prieš karą nustojo
viena iš žadintojų lietuvių Garbingi Broliai,
gero atnešęs Tautos Fondas,
jaunimo iš mįego. Kada ji iš
Prie džiaugsmo kurį Mes savo vertės.
išsyk buvo manoma kad tai
važiavo mokintis muzikos, jaučiame atsiradę šiame gar
i
Bet jeigu, Valstybių vadai
nevykęs aiškinimas ir Jo
mes turėjome didelę, linksmy bingame Susirinkime, prisi kuriuos Mes turime omeny, pa
Ekscelencijos laiškas ne taip
bę, ir viltį, kad ši lietuvaitė deda' skaitlingi ir svarbus rū geidauja padaryti sutartis lasuprastas, kaip ištikrųjų rei
Niagara Falls, H. Y. —Mie
kėjo. Dabar J. E. Vyskupas stas nedidelis. Prie pat di užbaigus - aukštesnį mokslą ir pesniai; svarbiausia problema biaus atatinkamas dabartLsugrįžus į mūsų koloniją su (klausimas) yra Bažnyčios ir nėms sąlygoms, težino kad
sužinojęs kad jo laiškas ne su džiausio pasauly
krioklio trauks visą mūsų jaunimą krū
Valstybių santykiai tveriant Ap. Sostas neatsisakys — ne
lig tikros minties yra aiškina "Niagara Falls". Lietuvių yvon. Bet užbaigus mokslą pa juos įvairiose šalyse.
bent kitokios rųšies kliūtys
mas, prisiuntė kun. N. Petkui ra virš 100 šeimynų, parbai
sirodė visai kitokia negu kad
nepareis į kelią — padaryti
ir K. V. Pirmininkui kun. J. per kiek laiko buvo sumažėję,
KONKORDATAI
(SUTAR
buvo pirmiau.
tuo tikslu derybų panašiai
Jakaičiui savo laiško prasmės bet jau pradeda gerėti,' ir dar
TYS) PRIEŠ IR PO DI
kaip ji jau elgėsi su kitomis
Čionai vienintelė jaunimo
paaiškinimą. Tasai paaiškini bo nesunku gauti.
DŽIOJO KARO.
vyriausybėmis.
draugijėlė yra tai Lietuvos
mas į kun. J. Jakaitį rašytas
Lietuviai turi savo mažytę
Vyčių 92-ra kuopa. Ši mergi Aukščiausiojo kunigo nuolai
Turime, Garbingi Broliai,
skamba sekančiai:
bažnyčią ir kleboniją, bet di
dumas ir tvermiogumas (fir- dar kartą jums pareikšti, Mes
Kaunas 15—II, 21. džiausias trukumas nėra sa na prieš važiuosiant mokyk
mitas).
lon buvo viena iš didžiausių
niekuomet nepakęsime kad tos
Gerbiamasai Prabaščiaul
vos svetainės,
darbuotojų L. V. labui. Bet už
Visi mes žinome, kad žiau rųšies susitarimuose įsiskverb
Rašydamas kun. Petkui 14
Vietiniai lietuviai beveik vi
rūgs. aukų pakvitavimą, įdė suomet naudojasi airių Rožan- baigusi savo mokslą nenori rusis karas kurs baigiasi davė tų kokia nors pastaba kuri
jau žodį "tiesiog'' nepaaiški činės parapijos svetainę, už nei akių parodyti Vyčių tar pradžią naujoms Valstybėms, priešintųsi Bažnyčios garbei ir
nęs jo prasmės ir pertai da kurią tenka gana brangiai mo pe, turbūt skaito save per o taipat praplatino, naujų te laisvei, antra vertus, mūsų lai
viau progos kitaip jį suprasti kėti, gi patogumo joje maža. aukšta esančia maišytis su ritorijų aneksija, Valstybes kais ypatingai, valstybių labui
o taipat ir Bažnyčiai svarbu,
mumis. Ačiū Dievui ne visi jau įsikūrusias".
ne kai maniau. Atradęs mini
Bazaras.
lietuviai pasiekę aukštesnį
Taigi, nepaliesdami kitų kad ji tuo žvilgsniu butų ap
mą laišką atspaustą 41 n.
(Bus daugiau)
Lapkričio 24, 25, 26 ir 27-tą moksją yra tokios nuomonės klausinių kuriuos butų galima saugota.
Žvaigždės, pasiunčiau kun.
Petkui savo pareiškimą, kurio dieną surengta ŠvJurgio lie kaip kad ši lietuvaitė.
Štai Niagara'os Universite vaidinta veikalėlis "Gudri
Į jaunimą nenorintį priklautuvių parapijos bazaras, ku
nuorašą čion pridedu.
Lieku su pagarba: Vysk. ris suteikė keletą Šimtą dole te randasi moksleivis atvažia Našlė", .ir trumpai sakant vei syti r^rįe^Vyčių mažai kas do
vęs iš Connecticūt Valstijos. kalėlis nusisekė labai puikiai. mės kreipia. Jaunime, atsirių parapijos naudai.
Pranas Karys.
Jo Malonybei Kunigui N.
Šio bazaro rengime nenuils Jis pamatė kad Niagara Falls Žmonių buvo pilna svetainė, ir krapštyk savo akis ir stok
Petkui,
tančiai darbavosi mūsų gerb. lietuvių jaunimas silpnai gy visi yra patenkinti vaidina darban del tautos ir Bažnyčios
Brooklyne.
klebonas kun. Ofeknavičia. Mu vuoja, ir vienintelė vieta jau mu. Taipgi, kiek girdėti, tai labo, o busi labiau nuo visų
Gerbiamas Prabaščiau!
sų klebonas darbuojasi iš vi nimo sustiprinimui tai Vyčių vyčiai sparčiai rengiasi prie gerbiamas, negu kad buvai iki
Šiolei. \
:\%<Mį
Laiške į Tamstą 14 augs. §. sų savo jėgtj parapijos ir tau 92-ra kuopa. Tadgi šis bran naujų darbų.
ITiesą sakant mūsų koloni
m. dėdamas žodį "tiesiog", ne tos labui; Už ką jis užsitar gus moksleivis, nors gyvenąs
Visas Niagara Falls lietu
maniau patarti siunčiant au nauja didžiausios pagarbos 6-šiafe mylias atslu nuo mūsų vių jaunimas turėtų priklau jai yra ir labai darbštaus jau
kas Tautos Fondą aplenkti, o nuo visuomenės. Bet, kaip vi- kolonijos, prisilaikydamas mo syti prie vietinės Vyčių kuo nimo, kaip vaikinų taip ir
tiktai jas nesiųsti per Kauno sur, randasi keletas tokių pa- kyklos drausmės, suradęs va pos, ypatingai kad vyčiams mergaičių; kuris darbuojasi ne
Kat. V. Centro įgaliotinį, kad rapijonų, kurie užuot pager- landėlę laiko važinėja į susi visi senesnieji lietuviai šioje vien savo organizacijos rei
jį apsaugojus nuog kokio nors ' bus savo vietos kleboną, jie rinkimus, dedasi prie sunku kolonijoje pritaria ir mokslei- kalams, bet ir kitiems labda
įtarimo. Kokiu būdu Ameri- drabsto jį purvinais žodžiais mo, ir prisirašė prie vietinės vi ai iš vietinio Universiteto ringiems dalykams. Bet pagei
Vyeių labui pasišvenčia, tai y- daujama kad visas jaunimas
kos Klebonai turi Lietuvon tir pramano neteisingas kal- Vyčių kuopos gaivinimo.
Ir tiesą pasakius šio moks ra gėda vietiniam jaunimui, vaikinai ir merginos stotų
aukas siųsti palieku jiems su bas kurios jokio pamato savy
sitarti. Pareiškiu tik pageida- je neturi. Kai-kUrie iš jų vie- leivio pasidarbavimu lapkr. kuris vien gatvėmis maršuoja, prie Vyčių, be tolimesnio ati
vimą, kad dėlei šito išvengtų .'ton eiti lietuvių bažnytėlėm 20-tą dieną 1921 Vyčiai su o prie vyčių priklausyti neno- dėliojimo.
rengė vakarėlį, kuriame buvo ri.
bent viešų laikraščiuose gin- Į bėga pas lenkus bei airius.
i
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pinigus tuojaus išmokėti.
Žij, kad visi veiktų vienybėje
Dėlto Vokietija lf Jaukiasi it Kristaus meilėj*- ^o. 15, 9.
moratoriumo. Nes tik morato
Lieku tu pagarba: Vysku
riumas jai butų išganingas pas Praaas Karys.
daiktas. Pask. neleistųVokietiU to aišku kad Vyskupas
jai išvengti ekonominio ir Tautos Fondo neignoruoja. Afinansinio krizio.
merikos gi kunigai savo Seime
,.
tvirtybės, vienybės ir pasise
kimo dėlei nutarė visi išvien
d»bnotk, rinkti aukas ir sių
.
Nesenai kai-kuriuose laik sti jas per Tautos fondą.
raščiuose tirpo J. E. Vysku Užtai reikėtų; Mums dabar vis
po Pr. Kario (Karevičiaus) ką užmiršti, to klausimo ne-

•

M\

vertė į užsienio divizas, kurie užpirko tam
tikrą nejudomąjį turtą, ypač Austrijoj
Italijoj ir kai-kuriuos kituo s kraštuos; ši
tie žmonės greičiau eis tuo keliu ir
stengsis traukt visą Vokietiją į bankrotą
kad išgąsdinus tokiu būdu Entantą, o
taipogi ir Ameriką. Kaip sakiau, čia pri
sieina spėliot ar Vokietija eitų mums blo
gesniu keliu, būtent, bankroto keliu, žino
ma, mūsų padėtis iš to atžvilgio butų sun
ki, nes markės kursafs nupultų ir tie tur
tai, kurie yra pas žmones markės formoj
nustotų žymiai savo vertės. Prisieina, ži
noma, vyriausybei daryti iš to greičiau
blogesnes išvadas negu geresnes.
Jeigu šitas yra gryna spekuliacija fi
nansinių grupių Vokietijos, kurios mano
tuomi priverst nuimt nuo Vokietijos tam
tikras Versalės sutartimi uždėtas pareigas
ir nuo to tolimesnis finansinis gyvenimas
pagerėt gali, ko greičiau galima tikutis,
bet prisieina imt blogesnį atsitikima* i t
žiūrėti kas geriausia reikėtų padaryti* jei
gu pamatytum, kad Vokietija bankruoja,
kas, mano nuomone, yra dalykas negali
mas. Negalimas ne del to, kad Vokietija
nenorėtų bankrutuot, bet del to, kad čia
suinteresuotos kitos valstybės, kurios turi
akcijų, jų dirbtuvėse ir t. t., ypač ameri
kiečiai ir paskui Anglija, kun rinka inte
resuota ir jeigu pradėtų artintis prie ban

. ; • • , * .

* •

kroto, t a i momentaliai butų išrinkta spe-

cialė kontrolės komisija, kuri pradėtų kon
troliuot k a i p A u s t r i j o j , Vokietijos finan-

sus, iš suverenės valstybės padarytų tokią, kaip Austrija, perdirbtų visą biudže
tą, sudarytų užsienio paskolą su parei
gomis ir priverstų dirbti, o tokia tauta,
kaip vokiečiai, tai tauta, kuri gali dau
giausia dirbti ir produkuot.
Jeigu paimsim visgi blogesnį atvejį, kad
markės puolimas eitų tolyn ir vestų Vo
kietiją prie bankroto, tai žinoma, prisiei
na, mums susirūpinti ir stengtis nuo šitos
markės atsikratyt.

Išvežimo ir įvežimo sulyginimas.
Dabar Vėl grįžtu prie to, kad butų eks
portavimas ir importavimas vienodas. Čia
būtinai susiduriame su tuo reikalu, kad
markė butų pastovi, kad iš tikrųjų mar
kė nebūtų lig tas metras padarytas iš gu
mos. Tas metras, ar aršinas guminis gali
būti visaip ištemtas, ir kol nebu« pastovu
mo valiutos, nieko iš to nebus galima pa'daryti. Sakyčiau apsisaugoti ekonominiai,
kad markė puola, galimas tiktai palieti
mas, bet esmėje markės puolimas mums
negali turėti tokių pasekmių, kurias no
rėtų kai kurie spėti. Kadangi mūsų kra
štas yra daugiau žemės ūkio kraštas, tai
tos baimės nėra. Kraštas gali nustoti da
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linai ant produkcijos vienų metų, būtent
gali visos prekės išplaukti į užsienį, bet
markės žemumas neišvež mūsų žemę ir to
dėl, galima tikėtis, kad produkcija, sus
tojusi net kuriam laikui, gali vėl kilti. Tuo
būdu me s savo pamatinio turto nustoti ne
galime. Tuo labiau, kad žemės pardavimas
svetimtaučiams yra uždraustas ir speku
liacija žeme yra minimalė, yra visai ne
didelė. Turto išpardavinėjimas Lietuvoje
yra irgi nežymus. Namai pardavinėjami
labai mažai.
Kaune ir kitur visi savininkai tebesilai
ko savo namų, nor s didelio pelno ir ne
atsiekia, o kaikada dar ir nuostolius turi.
Žodžiu ekonominis pavojus toks, kurį ki
ti mato vokiečių markei puolant, mums
negresia. Kas yra sunkiausia, tai mūsų
ekonominė ir finansinė priklausomybė
nuo Vokietijos ir pasiliuosavimas nuo tos
priklausomybės. Aš pasakysiu, kad tai yra vienas iš klausimų, į kurį labai sunku
atsakyti. Galima dalinai pasiiiuosuoti toj
prasmėj, kad pasidaryti pirmiausia nepri
klausomais nuo jų valiutos ir tuo pačiu
jau dalinai būtume apsaugoti nuo puolimo
ir kilimo jų valiutos. Tas uždavinys turi
būti atliktas ir jau jis nukirs tą svetimą
priklausomybę, kokioj mes dabar esame
<Jel bendrumos vali«4o&
(Bus daugiau)

L^įftteij*

Tel

3107 So|
CHICi
Telefoi

ĮYtUttndoa:
Ii po pietų
(mis D u o 81
Žčri:l as=

DR.
1900
T<l
Valandos:
Gyvenimas:

i

Tel.
, « . • • • • «

Tel. Ganai

DR.P.
t Lietui
1821
VaiandoB:
po pietį

Dr.
LIET
1«8©1
R(
VALANDOI
TEU: PI

.JHi

Antradienis, Gruodi 20, 1&21
=
,"""" ' -- - •

M . k. L RUTKAUSKASI
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4441 South Weatem Ave.
Telefonas Lafayctte 414S
Valaados: t - l l rytais, 1-1 po
Metų tr 7-8 vakarais. Nedėldle
[nlais tiktai po platų 1 Iki S T.

ii»a>i

•

f

Ofl. G, M. 6USER
Praktikuoja' 80 metai
Ofisas 8140 So. Morgan St.
Kerta 32nd 84.,
Cfeieago, III.
8PKCIJALISTAS
Moterišku. Vyrišką Ir chronišku
Hgu
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto
ikt 3 po pietą, nuo 5 lkl 1 vak.
Nedėliomis nuo 10 iki 2 po pietą.
Tclcfoca* f a r d s 6S7

C

"'»aw^*a^aaMa#sSB»0Bl>ė4tc. i w t m

DlriOCAl
s»ia^»uSHI»••»•»•<«*»*•« »~ asiSiS—•••

/

I:

%

J

1

'

' ' Į

1 1

Tel Bot>if-v*rd f ii
Valandos '

DR. R. G. CUPLER

mmm

DR. S. MIKELIS

M M

V. W. RUTKAUSKAS

FDTCHARUES SEGAL !

L

IDr.M

* * •

DR. A. L YUŠKA

m

i

I JOHN 6. MEZLAISKIS

DR. P. Z. ZAUTORIS

-V

Ut

na.

Vakarais: Utar . Ktt. ii Sub iki V vakare
Ncd

KIEKVIENOS MOTINOS KLAUSIMAS

iki 3 p o pietų.

-^T«

Yra aprūpinimas užganedinaM&o ir tvirti
nančio maisto jos kūdikiui.

IŠPARDAVIMAS
Puse — Prekės

Lietuvė motina iš Brooklyn rašo:
"Kuomet mano pačios pienas pasiliovė, aš
viską bandžiau — pagaliaus gydytojas man
užrašė

J

Vyrų ir jaunų vaikynų Siutai ir Overkotai $20 — $25 ir $30. Dab»T
po $10. $12.50 ir $15. KiU siutai ir
overkotai iki $45. Mes turime p i l i »
stocka vyrų, jaunų vaikinų ir 'valkų
Siutų, O' Kotų, Mackinaws, Raincoats ri kelnių kurias parduodame u i
puse buvusios kainos Turime kuferių
it volizų. Gausi už pilnos vercios. At
dara Kasdiena iki 9 vakare. Nedė
liomis iki 6 vakare.
įsteigto 1903

J

l3vkUto6

EAGLE B R A N D

S. G0RD0N
1415 S. Halsted Street

\{CONDENSED MtLK)
ir mano kūdikis urna laiku pradėjo tarpti. Šian
dien jis yra pttvysdžiu sveikatos."

TŪKSTANČIAI ŽMONITJ
KENČIA NUO KIRMI
K ? IR APIE TAI
NEŽINO.

The Borden Company
Borden Building
New ¥ork
Iškirpk šį kuponą DABAR — k prisiųsk ŠIAN
DIEN 10 ir gausi DYKAI mūsų knygą, KŪ
DIKIŲ GĖROVU, kuri paaiškins,
kaip užlaikyti kūdikį sveiku. Taip
gi gausi maitinimo instrukcijas jusų kalboje. 0104
Vardas
,#....

4

' " '

Įorti
N O T A R U I ŠAS

809 W 35th Si., *fii S KVsfe

•

* bibl i jos studentų'' pagelba, Minėtos dr-jos įr kuopos
kvailina lietuvius. Mat lenkai nariai moka labai mažas mė^
turi savo "biblijos studentų'' nešinės duokles. Vyčiai mėne
=
rsac
kuopą. Na, sumanė apšviesti sines duokles turi siųsti cen
*
CHTRURGAS
Kanip. Oakley Ave. ir 24 Gatvės
ir lietuvius, Taigi, aš matyda trui už organą. Jų svarbiau
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 5 po
LIETUVIS
mas tų išgamų siūlomą, "ap- sia priemonė suradimas pini
pietų kasdien, Panedėlij ir Ketver
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
ge vakarais.
Ofisas ir vyvenlmo vieta:
švietą" turiu už garbę perser gų, palaikymui chorų ir abelOfiso T e l : Canal 1718—241
8252 South Halsted Street
Ant viršaus Unlver. Stato Bank
Res. Tel.: Miduay 5512
gėti savo tautiečius nuo klai nam veikimuį yra tai rengi
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo
ZZJ dos.
t 4 po pietą; nuo 7—9 vak.
mas vakarų, į kuriuos žmo
Nedėliomis nuo 19—2Telefonas Yards 2544
Nesenai, vieną sekmadienį nės skaitlingai lankosi, nes
=
vėl iš Cliicagos atsitraukė supranta reikalą rėmimo. Pelkokis tai Baneekis ir jam raš nyje šimtą kitą dolierių, ap
tu buvo duoti įvairus tikybos moka nuomą už salę, mokyto
ADVOKATAS
klausimai.
Ofisas Didmiesty j :
jams algą ir už kitus dalykus.
rkėlė savo ofisą po n u m e r i u i
29 South La Bate Street
Iškraipydami katalikų tiky
[J29 S O . A S H I J A S D
AVB»UBl
Teorijoje taip, bet prak
Kambaris 824
bos
tiesas
pravardžiuoja
kata
SPECIJALISTAS
j
Telefonas Central 0390
tikoje ne.
Džiovą, Moterą Ir Vyrą Ligą
likus, pajuokia jų tikėjimą, to
Vakanrta, 812 W. 33rd S t
ai.: ryta nuo 10—18: nuo 2—5l
kiais žodeliais, kaip va: kataAtsiranda "sumanių" žmo
Telefonas: Yards 4881
>o pietą; nuo 7—8:89 vakare,*
Si 1.
5
likizmas, kunigizmas, bažny- nių; jie daro savo išvadas. Sa
JedėMomiS: 10 iki
Telefonas Drexel 2880a
— ——
čizmas. O mūsų tamsieji žmo ko: "Kam jaunimo draugi
asasasn**
nės rankom s ploja ir džiaugia joms reikia pinigų! Galėtų vi
ANTANAS A. 0LIS
si; tai esą, veizėk kaip tas vy są pelną skirti parapijos nau
DR. M. STAPULI0N1S
(OLSZEYVSKI, JR.)
rukas gražiai nušneka, ir dar dai, nes parapijai reikia pi
NAPRAPATH
ADVOKATAS
GYDAU B E GYDUOLIŲ U« BE
už dyka. Bet juk išpirko apie nigų". Taip, parapijai reikia
Veda bilas visuose teismuose
OPERACUV
Miesto Ofisas:
100 knygpalaikių po 25c., bus pinigų. Tą visi žino. Bet toOfisų Valandos:
S. Dearborn S t ,
Roo*n 1040'
8347 Emerald Avenue
Telefonas: Central 1774
$25.00. Ot tau ir už dyka. •> kis tvirtinimas neturi ganė
19 iki 11 ryta ir 9 iki 10 vakarą
Telefonas Boulsvard 9397
Vakarais: 8251 S. Halsted St
Dori socialistai ir kiti laisvų tinai pamato; jis nėra pritai
721 W. 18-th Gatvė
Telefonas: Boulevard 553.
pažiūrų žmonės, pasmerkia kintas praktikoje, o tik teori
N u o ? lkl 8 vaaare.
€Tr€€xr''e€T€TM:*€r'
.
tuos kvailintojus. Bet mūsų ja. Teisybė, gali retkarčiais
• * - *
- » • » » $
tamsus, šiaudiniai katalikai skirti dalį pelno. Tą ir daro.
T
J. t. WA1TCHES
rankom ploja; esą kam eiti į Turime suprast tą, kad jiems
Lavvyer
bažnyrią, galima stuboj mels išmokėjimai už sales, mokyto
LIETUVIS ADVOKATAS
Dlen.: R. 811-127 N. Dearborn St.
tis. "Studentas" nurodė kur jų algą, sudaro apie $50.00
Tel. Dearborn 6098
3197 So. Morgu Street
Vakarais: 10780 S. Wabash Ave.
reikią nueiti, pas Br. J. Wai- mėnesinių išlaidų. Tai ar ga
OHICAGO, ILLINOIS
Roseland
Tel. Pullman 0377
Telefonas Yards 5022
|
• - - « • » - » • - - - - . » « . - , g čiekauską ant No. 3-čio, "lo- lima nuo jų reikalaut ko ne
—
{Valandos: — 8 i « į l » *Tto:|
eation". Jis ten gyvena ir len galimai t Ne. Kad jie galėtų
[i po pietą lkl • •**• Kadsllo^
Imis nuo S iki 8 vai.
Tel. Randolph 2898
kų kalboj galėsią melstis. Aš gaut salę ir. mokytoją veltui,
A. A. S L A K I S
pažįstu tą Waičiekowskį. Tai tuomet, žinorna, kad visą pel
ADVOKATAS
Ofisas vidumiestyje
tamsunas mainieris, burnoto- ną skirtų piarapijos naudai.
•
A S S O C I A T I O-N B L D G .
jas niekšas, tiktų tik dvare už
19 South La Šalie Street
Nauja jaunimo dr-ja.
Room 1303
kerdžių. O "biblijos studen
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų
N a m ų Tel. H y d e P a r k 8395
Šį rudenį
susiorganizavo
t a s " liepė eiti tenai pas jį
1900 S. Halsted Str.,
nauja jaunimo draugija. Jai
melstis. "Absurdas".
TeL Canal 2118
$į • » » • •» • . » » • » » »•» — » « » * » ttUtmtmtĄ
Valandos: 10 ryto fltf • vakare.
1 Taigi, broliai lietuviai ka duotas vardas: Šv. Jurgio pa
Telefonas Canal 5395
Gyvenimas: — 2011 W. OOrd Str.
talikai, šalinkities nuo tokių rapijos jaunimo draugija. Jos
Tai. Prospect 14 €0.
netikrų pranašų, nes tai tokie tikslas bus: kėlimas dailės ir
m
ponai, yra netikri pranašai. darbuotis Šv. Jurgio parapi
Geueralis Kontraktorius, staty
jos naudai. Vardas gražus.
tojas ir senų namų taisytojas. Neklausykite lenkų agentų,
Tikslas prakilnus. Lauksime
Xietuvos išgamų.
2338
S.
Oakley
Ave.,
Chicago
TeL Cs»al 247, Vak. Oasutl 2118
Toliaus nupasakojo, kad 25 jos gerų darbų. Linkėtina sė
Arti 23 čio Place.
metais, iš numirusių kelsis 20 kmingos darbuotės. Bet Čia papranašų ir ateis pas "biblijos klausčiau gerb. darbuotojų,
t Uettttli Gydytojai Ir
studentus" pasišnekėti apie kurie pirmutiniai stojo į Žios
Chirurgas
Boulevard 4180
1821 South Halsted Street
pasaulio pabaigą. Paskui žmo jaunimo dr-jos darbą. Organi
Valandos: 18 lkl I I ryte: 1 iki4j
katalikiško
nės ir "studentai" kelsis iš zuojant naujai
A.
Plisalski
po pietų: • lkl t Takara J
numirusių. Juos mokys dar jaunimo dr-jas, ar luomi nėra
Oraborius
tūkstantį metų. Kurie jų klau silpninimas jau esančiųjų ?KoPatarnauju lai
dotuvėse,
ves
del Tamistos nepanaudojat sa
Telefonas PuJhfcaa 250|
tuvese,
k r i k š - s sys, tai tie eis į " d a n g u i , o
tynose ir kituo
Dr. p. P. ZALt¥S
kurie atmes jų mokslą, tai tie vo įtekmę ir gabumus, kad
se
reikaluose
LIETUVIS DENTISTAS
Kainos prieina
antru kartu numirs ir nenueis sutraukus daugiau {jaunimo į
14801 SosUh MJokJsTaa Avenue
mos.
ROSELAND, 1LL.
į "dangų". Kristus, ant že jau estnčias dr-ja-s. Dabar
( ^ ^
k
(07
Auburn
Ave.
Chicago.l
[VALANDOS: 0 ryto lkl 0 • » * f « J
vienam kitam bus ptroga, pai'•&• 4^4^- 4*- v 4 e ^ € 4»v 4G 4- 4 4 ^ 4 4 J C ^mės jau gyvenąs 40 mstų> bet
P T E £ T PTTUJMAN »42 Įr
»^Jį

i« pii

. l»askof<
I n* u r "!•:• i >r • «.

DR. G. KASPUTIS
f—12 A.M.

ii r<;.,K!iVlt,Z. V

(rėriaitsi

DU.U0TH,

1 _ 5 ; 7-^8 P. M.

.1

,

HKIO^S

DR. MAURIGE KAHN

ndos:

^

LIETUVIAI AMERIKOJE,

PAR. TARP SENIAUSIŲ. — žmohėB jo nemato. Bet kada
PRAKALBOS.
'4 biblijos studentų'' *' moks
lo' ' klausys tai tada pamatys.
H*iletoii, Pa. — Miestas Ir kitokia nesąmonių pripasa
turi 40,000 gyventojų. Lietu kojo. Sakė dar du sekmadieniu
>tftce Tek Blvd. 7820
vių yra 200 seimų. Parapija atvažiuos "mokinti." Aš nuo
"Pmnrittrast
priguli seniausiųjų skaičiui. savęs patarčiau šalintis tų vall t . N. T. STRIKOL'IS
1
Turi
gražią
bažnyčių
ir
klebo
katu, mulkintojų.
Lietuvis
GYDYTOJAS I R CHTRTJROAS
nijų. Yra kelios katalikiškos
Albinas Pilipaitis.
Perkėlė savo ofisą \
GYDYTOJAS OI CHIRURGAS
dr-jos.
4601 SOUTH ASHLAND A VE.
'AL.: 10:30 iki 12; 8:30 iki 5 lrj6
4431 So. Ashland Ave.
Gruodžio 4 d. teko čia. lai IŠ KATALIKIŠKO JAUNI
• :30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. g
TeL Yards 004
Nam.: 2914 W. 43 St.
£
OFISO VAI*:
kyti sumų, sakyti pamokslų ir
MO DARBUOTĖS.
Tel. Lafayette 26S
Jį
8 Iki 10 • . ryto, 1 iki S ir 7 iki
Šv. Kazimiero Dr-jai parink
9 •.
e
i
.
= s
TeL Naktimis Ir nedėlloj po pietą
ti narių. Į Šv. Kazimiero DrCleveland, Ohio. — Nuo se
Oakland 1204
TeL Blvd. 7042
jų įsirašė 11 metinių narių, nai .čia yra ant katalikiškų
=
įsteigtas Šv. Kaz. Dr. skyrius. pagrindų susitvėrusi
Dr. C. Z. Vezells
jauni
u m m s DENTISTAS
Jo pirmininku išrinkta gerb. mo draugija. Jos vardas yra:
Dr. L E. MAKARAS
4712 SO. ASHLAND AVENUB
klebonas kun. J. Miliauskas ir Clevelando Lietuvių Teatrališ
i Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas
ARTI 4 7-tos Gatvės.
Ofisas 10000 S. Michigan Ave.
landos: nuo t ryto iki 9 vak
kiti. Kas norės įsirašyti į Šv. ko Choro Draugija. Vėliaus,
iredomis nuo 4 iki 9 vakare.
VaL 10—12 ryto: 2—4 po pietą,
8:80—8:30 vai. vakare,
Kaz. Dr-jų, meldžiu kreiptis | 1915 m. susitvėrė Lietuvos
—~m.
Residencija: 10538 Perry Ave.
i
klebonų.
Tel. Pullman 342 ir Pull. 349
Gerb. klebonui už prielan Vyčių 25 kuopa. Kaip dr-ja,
——
——
.taip ir kuopa, dažnai vaidina
uiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiimiiiiimmmiiiu kumų &v. Kaz. Dr-jai reiškiu
Telefonas Von
aukštos pagarbos ir padėkos teatrus, rengia koncertus ir iš
Haa. 111* Endependence Btvd.
pildo programus kitų katali
žodžius.
kiškų dr-jų vakarus. Praeity
Kun. P. Kasčiukas.
yra aukštai pakėlę dailę. Nuo
Rusas Gydytojau rt durtu-gas
(ipecijalistas Moterišką, Vyrišką
BIBLIJOS STUDENTAI"/ latos buvo, ir yra uolus rė
Valką tr visą chronišką ligą
mėjai tautos reikalų. Už tai
ATSIBALADUOJA.
Telefonas Boulevard 9199
VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 p*
yra pelnyję daug užuojautos
pietą, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 4
% Ofisas 8854 So. Halsted Bt., Gfttaaft
Spring Vaiky, I1L — Jau nuo lietuvių visuomenės.
Telefonas
Drover
6S8S
DENTISTAS
Priemonė pasilaikynmi.
8831 So. Halsted St.
§ • U H I I I I I I I I I t l I M I I I I I I I I I I I I I I I H I I I I I I I I I M I i a trys savaitės, kaip lenkai, su
•

—
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Adresas

« . . .

.

..

L
silikt nenuoramomis..,; . I š vie ta tą bausmė ' tfer'MėĮs jos ga
nur kitur bėgt — ant galo, nei lime išvengti. Tas priklauso
nuo mūsų pačių. Tik bandykišen, nei ten...
me«.
,
Vieni pro kitus, gali praeiti.
Jaunuolis.
Nežiūrint daugumos draugi
jų,, bet galima gerai sutart vei
kime, nepadarant klaidų. Čia
veikimo dirva plati. Daugybė
darbo. Kad tas darbas butų
šokiningasr, reikia tinkamo su
tvarkymo. Tuomet
nebūtų
vietos blogumui, kuris dažnai
bereikalingai atsikartoja, vien
tik dėlto, kad ką dirba, tai
keršto vedami.

P. S. Palietęs Šv. J. P. J.
Dr-jų, turiu pareikšti, kad ne
turiu nieko jai priešingo, kai
po katalikiškai dr-jai. Kad
tvarką patobulintų, butų jai
geriau ir naudingiau lietuvių
visuomenei.
Jaunuolis.

Neužšimirškime
Naujiems
Metams pasiųsti gražią dova
nėlę savo draugams ir gimi
Pamatinė klaida.
nėms Lietuvoje,
išrašydami
Naujos jaunimo dr-jos pir jiems "Draugą.''
——
.
mutinėse dienose, pasirodė ne ! • • * — •
geistinas lietuvių tarpe apsi
VALENTINE DRESMAKING J
COLLEGES
reiškimas. Tas apsireiškimas
W. Madison, 1860 F . WcUs.
yra tas, kad susirinkime, kuo ;*i4076205
6. Halsted Strėets
187 Mokyklos S«v. Valstijose.
met eina kokie svarstymai,
Moko Siuvimo, Patternų kirįpimo, Deslgniaf bieniui ir navartojama dvi kalbos, lietuvių >amms. Vietos duodama dykai
| Diplomai. Mokslas lengvais atir anglų. Kai-kurie dar "gri- Įitiokėjimais.
Klesos dienomis ir
,,
>vakarais.
Reikalaukit
knygeles
noriais būdami, nemoka ge
iTel. Seeley 1643
•
rai anglų kalbos, žiūrėk, tai
S A R A P A T E K , pirm
kalba angliškai. Tai yra skiepinimas amerikonizmo į jau iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
nuolių širdis. Podrauge, lai =
S. D. LACHAW1CZ
LIETUVIS GRABORIUS
dojimas savų papročių, nieki
Patarnauja laidotuvėse kuopiReikale meldžiu atsišau-S
nimas savos kalbos. Veltui sa Sgiausia.
Sktl, o mano darbu busite užga-S
kyti, kad " pabuvę šioje dr- Snėdintl.
=2814 W. 23rd PI.
Chicago, IU.SJ
,,
Telefonas Ganai 2188
joje išmoks lietuviškai . Ne miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiinmiiiiiiiiii 3
tuo keliu vedama prie išsi
mokinimo; eia bus proga grei
ATSIDARĖ NAUJAS
tesniam ištautinimui... Gaila ir
GARADŽIUS.
skaudu!... Kadangi jaunimas
Taisome automobilius visokio styyra dviejų rųšių: Atvykęs iš liaus.
Turime visų automobiliui reika
Lietuvos ir čia augęs> tai o- llngų dalių, ypačiai "Fordo** karams.
Samdome automobilius, pagrabams,
ficialė vartojama kalba turė vestuvėms, krlkštynėms ir kitiems rei
tų but lietuvių, nes ją kaip kalama. Kreipkitės:
vieni taip kiti gerai supranta. Charles Garage & Repair Snop
Anglų kalba nėra visiems su
2039 W. 22-nd Str.
prantamą, tai ji negali būti
Telefonas Canal 0223
vartojama. Kas nori padaryti
Naktins Tel. Yards 6647
gero lietuviams, ir linki Šiai
«^^'®%8^k8#8^^#8^^88^'e^'@''^'^%9
^dr-jai pasisekimo, tas turėtų ——
rūpintis taisyti klaidas: Tą li ANT PARDAVIMO moderniškas
Aamas <bungalow) 5 kam
gą, išsižadėjimo savo tėvelių mūrinis
barių, kieto medžio trimingai, šiltų
vandenių SUdbma, garadžuis. su ' egydyti, prašalinti.
lektros šviesa, turi būti parduotas
Žmogus pabuvęs valandą ui 85,375.00 iškalno jmokėti reikia
$1,875.00. Balanose po $30.00 kas
laiko minėtos dr-jos susirinki mėnesi
inimant nuošimti. Atsišau
kite
2739
S. <8-rd Court, Bervryn,
me, išėjęs jautiesi, kaip buvęs
111. Telefonas Berwyn 1255 R.
pas "Babilionijos bokšto sta
^m^^mm^am^m
——
tytojus'', kurie negalėjo susi-4
kalbėti. Ar ir mums yra lem- f l A i l m U T E DRAUGE

r

utį »«>i

•

>
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Tūkstančiai vyrų, moterų ir
vgikų yra paliesti stu kinėms
kirmėnėnus, ir apie tai nei neži
no. Tas griaužimas viduriuose ir
sveikiausiems padaro gyvenimą
nesmagų. Jų gydyjimas nuo kP
tokių ligų būva be pasekmių kol
nesuras tokio jų stovio priežas
ties. Tūkstančiams dolerių pra
leidžia visokiems tonikams ir Vai
stams, kolie laimingo prietikio ne
suras kokia mažą dalį parasito, ir
tada taip Kaip ranka atima ligą
ir nelaimingi gryšta prie gyve*
nimo kaip ir išpiešti iš mirties
fiagų. Daug vyrų, moterų ir vai
kų kenčia ir paprastai nepasveiksta kolei kirminai nebus praša
linti is organizmo. Tad jei nusi
manai kad tokių kirminų tavyje
yra kuogreiciausiai imkiB juot
prašalinti. Tikriausiai ženklai jog
turi kirminus yra kad Jų dalyi
išeina.
Dauguma mote
rų vyrų ir vaikų
yra gydomi jauo
visai kitokiu liga
kuomet
ižtikrųjų
visa priežastis yra jų skilvis. Kuo
met neturi apeti
to, širdi griaužia,
jauti skausmą viduruose, skausmą
strenuose silpnu
mą akyse imrgtuiavima tai žens>
lai kad kas nors yra negerai su
jusu skilvių, kad skilviniai ki*.
minai tenais ponavo j a. Pas val
kus tuoj aus galima patemyti, jie
nenori valgyti, miegoti jiems ta»»
kiai galva skauda, jie neturi noro
žaisti su kitais vaikais. Laxtan yra sutaisytas kad
panaiknti
skilvines krimeles iš jūsų systomos ir yra daugumos žmoniu
vartojama su gerais rezultatais.
Pilnas būdas gydymo Laxtan
kainuoja $10.48, pusė $6.75. Jei
gu jautiesi nesveiku tai tuojaua
pradėk gydytis nes gali išsivysty
ti kunvulsijos ir kokios kitos li
gos! Laxtan yra parduodama*
Dro. Lameco Lab., Forbes ai
Moultrie, Pittsburgh, Penna.

AUKSINĖ PROGA BIZ
NIERIAMS.
Ant randos 2 storai naujam name,
štimu šildomi ant kampo:

10705-7-9 Michigan Ave.
(Roselande)

Telefonas Pullman 2494
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AKT PARDAVIMĄ.
Parsiduoda
medinis namas
ant
dviejų aukštu.
Parsiduos už pirma
teisinga pasiūlymą. Namas randasi
Ciceros lietuvių apylinkėje. Atsišau
kite i
Draugo Ofisą
2384 So. Oakley Ave.
Chicago.
Telefonas Roooevelt 7781
(J. M.)
A N t PARDAVIMO 2 pečiai iše
minis ir kuknlni8 (double range) ga
lima vartoti ant anglių ir galo ver
tės $176.00. Parduosiu pigiai. Atsi
šaukite
Konstantas Verlelka
6318 St. Lawrence Ave.
Chicsfa*
Ant pardavimo arba mainymo ant
propertes žemė su budinkais; 12 aesincinu didelis sodas arti vandenio
ir vieškelio. Kaimas Bagušiškių, Sidlavos valsčiaus, Ladavenų pašto,. Ra
seinių apskr. Lietuvoj. Atsišaukite pas
savininką:
S. F. SHTM*rS
3066 East 88-nd Street
3-rd Floor Union Bank Bldg
Telefonas So. CUsago 7879

Antradienis, G-ruodž. 20, 1921
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Chicagos Žinios,
SALIUNAMS TEISMO
DIENA.

I

Chicagos saliunams ir jų sa
vininkams atėjo teismo diena.
Xes prieš juos pakilo veikti
visos sujungtos spėkos. Be
prohibicijinių agento) veikia
miesto policija ir valstijinio
prokuroro agentai.
~ Šiandie ketvirtoji diena ir
naktis kaip saliunai atakuoja
mi.
I r kuriuose atrandama
svaigalų, areštuojami savinin
kai ir bartenderiai. Areštuo
ta jau apie 500 žmonių.
t Valstijinis prokuroras tvirifina, kad kuoveikiau prasidės
areštuotų bylos.
Areštuotų advokatai ruošia
si defensyvon. Jie gins saliunininkus pasiremdami S. Val
stijų konstitucija, kuri gvarantuoja kiekvienam žmogui
laisvę ir nepaliečiamybę, kuri
draudžia policijai be teismo
warantų laužtis j namus ir
daryti kratas.
Visi areštuoti pirmiausia
šaukiami j municipalius teis
mus.
Ten jie, advokatų pata
riami, reikalauja prisiekusių
teisėjų teismo.
Policijos puolimas daugelį
saliunįnnikų išvarys tiesiog iš
galvos.
PROHIBICIJOS VIRŠININ
KAS BUS CHICAGOJE.
Iš Washingtono
pranešta,
kad tomis dienomis Clucagon
atvyksiąs prohibieijos virši
ninkas Hayes.
Sakoma, jis
čia peržiūrėsiąs visą proliibicijos padėtį.
PADĖKOS ŽODIS.
(Iš laiško Draugo Pinigu
Siuntimo Skyriui).
Aš pirmiau buvau taipogi
siuntęs pinigus į Lietuvą, do
leriais per Tamstų pagelbą ir
gavau atsakymą nuo savo gi
minių, kad priėmė čekį su Ukio Banko Skyriu s labai tei
singai išmokėjo. Už tai labai,
labai aeiu Tamstoms ir jiems.
Alex. Krasinskis,
Des Moines, Iowa.

M. VITKAUSKIENĖ
(Kislauskaitė)
Mirė gruodžio 18, 11
vai. vakare. Paėjo iš Tau
ragės miestelio Raseinių
Apskr. Paliko dideliame
nuliūdime vyra Julijona
Vitkauską tris dukteris,
broli Antaną Kislauski. 3
seseris ir motina.
Laidotuvės įvyks seredoj gruodžio 21, 9 vai. ry
te iš Šv. Antano bažnyčios
Cicero, į Šv. Kazimiero
kapines.
Velionės kūnas randasi
po numeriu 1518 So. 49
A ve., Cicero, DI.
Kviečiame visus gimi
nės ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse.
' Nuliūdę:
Vyras, dukteris, brolis
ir seseris.

SAMDOS DAR VIS
BRANGIOS
Cliicagoje pradedama kam
panija atpiginti samdas. Šian
die yra daugybė tuščių pagy
venimų.
Žmonės nesamdo,
nes labai brangios samdos.
Taigi daugelis šeimynų bile
kaip vargsta ir laukia piges
nių laikų.
Bet nežinia, kaip greitai at
eis toki laikai.

Lietuvos Vyčių 4 kuopos
choras rengiasi prie Kalėdų
švenčių. Vedėjas mokina o!aug
naujų Kalėdinių giesmių ku
rias giedos per šv. Mišias 5
lotu s nupirkus geriausioje vie v. ryte, prie puikios orkestros.
toje ant Brldgeporto. Už lotus
Alpha.
užmokėta " c a s h " . Dabar se
rai pardavinėjami pastatymui
pačios svetainės.
K. Vičas.
A. L. R. K. FEDERACIJOS
vietinio skyriaus labai, svarbus
•IŠ NORTH SIDES.
priešmetinis susirinkimas bus šį
Misijos Šv. Mykolo bažnyčioj vakarą, Šv. Mykolo par. mokyk
užsibaigė gruodžio 18 d. Žmo los kambaryj 7:30 vai. vak.
Valdyba.
nės jas skaitlingai lankė. Jos

PRANEŠIMAI.

atnešė didele dvasinę maudą.
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Kalėdų Išpardavimas
&

Turime specialiai dideli stock'a iš kurio galima pasirinkti siutu ir overkotų.
Naujiausios mados puikaus materi jolov ir gero darbo. Del lengvesnio pasiskyrinio Į
tįk yra suskirti į grupes.

Na

«

Grupe No.
$25.00 Vertės Overkotai ir Siutai, šiame išpardavime k a i n a ^ f c f l Q

m

Q Q

t

Grupe No.

Sul

MOT. S^GOS 4 KUOPOS
$30.00 Vertės puikus Siutai ir Overkotai dideliame pasirin
priešmetinis susirinkimas įvyks šį
Cook apskrities agentas, ku
kime, šiame išpardavime kaina
V
*
vakarą, gruodžio 20, š. m. Šv.
IŠ TOWN OF LAKE.
ris darbuojasi pavargėlių šel
Mykolo par. svet., 8 vai. vak.
pimu, praneša, kad šįmet pa
Visos narės malonėkite kuosšv. Antano dr-stė.
vargusiu šeimvnu skaitlius dikaitlingiausiai bei punktualiai at
Šv.
Antano
dr-stė
laikė
priešdžiai pasidaugino.
'M
silankyti. Yra svarbių • reikalų ir
Perniai agento ofisan atsi metinį susirinkimą gruodžio be to bus naujos valdybos rinki
$40.00 Siutai ir Overkotai išpardavimo kaina
liepė 3,600 šeimynų,
gi šį 4 d., Šv. Kryžiaus par. svet., mas.
• \
2 v. p. p.
met jau 8,600.
Ona R. Paliuliutė, rast.
Apsvarsčius senuosius rei
LIETUVIŲ MASINIS SUSI kalus priėjo prie valdybos rin
Kainos numažintas ant marškinių, eeverykų, skrybėlių ir kepurių.
LABDARINGOS SĄJUNGOS 8
kimo. J ą išrinko ramiu būdu.
RINKIMAS.
Dabar geriausia proga nusipirkti genis drabužius už numažinta kaina.
KUOPA turės priėsmetinį susi
r
Jon įėjo: pirm. — A n t Dau.
[J
rinkimą gruodž. 20 d., ūtarn. va
Gruodžio 18 d., Šv. Jurgio sinas; nut. rast. — Juoz. Len- kare 7:30 vai., Nek. Pras. P. Šv.
par. svet. įvyko Chic. Liet. kartas; iždo r a s t — A. An- svetainėj, ant Pairfield Ave. ir
Centralinių Organizacijų at tašas; ižd. — Ant. Česna; iž 44-tos. Visi nariai ir norintieji
do glob. — Ad. Janutavičius;
stovų susirinkimas.
prisirašyti prie Labdaringos Są
ir
.kiti
tie
patys
valdyboj
is
Išrinko sekančią valdybą ir
jungos 8 kuopos esate kviečiame
praeitų
metų
paliko..
komisiją: pirm. — J . Mickeatsilankyti j minėtą susirinkimo,
Skaityta užkvietimas į Lab nes turėsite gerą progą, išgirsti
liunas, rast. J. K. Eneeris.
Finansinę komisiją: Locai- daringos Są-gos I I Seimą, Dė svarbių pranešimų iš laikyto ant
tis, E. Statkienė, J. Palekas, lei to iškilo didelių diskusijų. rojo Labd. Sąj. Seimo ir bus rin Lietuviški krutonii paveikslai.
V. Taraškus ir B. Nenartonis. Buvo nutarę dalyvauti seime. kamas naujos valdybos del atei
Genavaitės gyvenimas.
Nauji krutomi paveikslai iŠ
Rezoliucijų ir spaudos ko Paskui kai-kurie nesutiko su nančių (1922) iratų.
r
Lietuvos, Rygos ir Sovietų
misiją: kun. Dr. Ig. Česaitis, tuo balsavimu. Taip paskui
tos
ir
paliko
bė
pasekmių.
Valdyba.
B. Simokaitis, Pr. Zdankus,
Rusijos. Gudrus kvailys, 2-jų r«:
Butų
maloniau
jei
visi
atjau
M. Žaldokas ir J . Mickeliunas.
REIKALAUJAME KNYG aktų komedija, Lietuvių paro
stų
tokius
prakilnius
reikalus.
da National darže.
Susirinkimas nutarė rengti
VEEįfS.
•
Narys.
Bus rodomi sekančiose ko
masinį susirinkimą vas. 16 d.,
IR DAUG P A D A V Ė J U be
—
1922 m., žinomoj erdvioj sve
skirtumo lyties. Taipgi reika lonijose:
IŠ
CICERO.
ILL.
Gruodžio 21, Šv. Mykolo par.
tainėj, paminėjimui keturių
laujame žmonių, kurie norėtų
metų sukaktuves po Lietuvos
prisidėti pinigisjęai prie labai svet. (Northside) Chicago.
Gruodžio 25 Nekalto Pras.
pasiskelbimo nepriklausoma ir -šv. Grigaliaus gied. dr-ja.
pelningo darbo.
protestuoti prieš lenkus už
Šv. Grigaliaus giedorių drMūsų gerbiamas lietu vys iš parap. Brigliton Park.
Pradžia 7 vai. vak.
Vilniaus užgrobimą ir reika jos (par. eboro) priešmetinis rado naujų ir labai naudingų
Rodys Lietuvių Teatro Ben
lauti prijungti Klaipėdą prie susirinkimas įvyko gruodžio patentą ir paveda mums lie
Lietuvos.
8 d., Šv. Antano par. svet.
tuviams kad mes ji išdirbinė- drovės vedėjai.
G. G. Lukšis.
Susirinkimas pageidavo, kad
Prisirašė viena nauja narė: tumėm ir platintume po visa
J. B. Kudirka.
nei viena Cbicagos i r apielin- P. Šerpetaitė.
pasauli. Taigi mes visi kurie
kės kolonija nerengtų tą die- Atsilankė dvasios vadas kun. tik suprantame kas yra nau
ną jokio panašaus masinio su H. J . Vaičiūnas. J i s davė daug dinga stokime.į eilė ir remki AR NORI KAD TAVO KŪDI
KIS BUTU SVEIKAS 1
susirinkimo, bet dalyvautų ta- j s v e i k ų patarimų. Vedėjas B. me pinigiškai ir protiškai ta
BALTIC STATES BANKAS MOKA 4 NUOŠIMČIUS UŽ
me viename mass-mitmge visų Lauraitis visus narius ragino naudinga darbų nes tas čprDEPOZITUS. NUOŠIMČIAI PRISKAITOMI PRIE SU
lietuvių bendrai rengiamame lankyti repeticijas, o t a d a ' bas ne tik kad atneš mums Tai turi duotų jam tinkama
MOS KAS MĖNUO.
maistą. Sveikas kūdikis yra tai
DABAR PATOGUS LAIKAS PASIDĖTI PINIGUS
didelėj salėj.
j dideli pelną ant mūsų įdėtu linksmybė ir pasidižiavimas kiek
choras bujos.
BALTIC STATES BANKE. GALITE PERKELTI JUOS
Susirinkusių ūpas buvo pa
Rinko valdybų 1922 m. I§-! P«»gų bet ir pakels mūsų vienas motinos.
IŠ KITUR: ATSIŲSKITE MUMS SAVO DEPOZITO
kilus, įsitikinę į to masinio su rinko šiuos: pirm. — B. Lau tautų.
KNYGUTĘ, O MES IŠKOLEKTUOSIME IR SAVO KNY
Jeigu maitinsi savo kūdiki tin
GUTĘ PRISIUSIME.
sirinkimo pasisekimą.
Norėdami platesnių žinių kamų maistų iš jaunų dienų tai
raitį; pag. — Pr. Zakarauską;
SIUNČIAME PINIGUS PERLAIDOMIS IR KABLEjis vėliau gyvenime bus stiprus,
Rep.
atsilankykite
ypatiškai
arba
nut. rast. — M. Valaitę;
GRAMAIS GREITAI, PIGIAI IR SU PILNIAUSIA GA
nes kitaip jis visuomet bus silpnu
RANTIJA.
fin. rast. — M. Oudaitę; ižd. per laišką į mūsų dirbtuvė. At tis.
IŠ BRIDGEPORTO.
PARDUODAME LAIVAKORTES Į LIETUVA IR IŠ
— K. Matulaitį; ižd. glob. — darą kiekviena diena ir nedėAnt 3-eio puslapio šio laikraščio
LIETUVOS.
rasite pagarsinimą Bordens Eagle
Ai Rubliauskaitę ir S. Jurkū lioj po pietų.
VISI YLA UŽGANĖDINTI, KAS SU SAVO* REIKA
Lietuvių Auditorium.
Brand Condesscd Pieno, Iškirpk^
LAIS KREIPIASI Į
Fountain Paint Brush Co.
naitę; marš. J .
Jankaitį;
ta kuponą ir pasiųsk į Borden
Mfg. Co.
Bridgeportiečiai sumanė pa knyg. — K. Matulaitį ir
Company, o jie prisius tau dykai
1623 Blue Island Ave.
statyti puikių lietuvių svetai O. Jansonaitę. Daug tikimės iš
kningutė su pilnomis informacijo
Chicago, Hlinois.
nę. Svetainės vardas bus Lie šios naujos valdybos.
mis apie kūdikių auginimą.
tuvių Auditorium; tuo pačiu
Repeticijos įvyksta del vy
294 Eighth Ave.,
New York, N. Y.
^ViiMHiiiiifitiiiiMiiiiifiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiniiiiiiifiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiJUi^
vardu ir korporacija suorga rų pirmadieniais, merginoms
(Kampas 25-tos Gatvės)
nizuota ir inkorporuota ant antradieniais, del visų ketvirta
is
$75,000. Čarteris jau gatavas, dieniais. Prasideda 8 vai. val
ir šėrai jau pardavinėjami (se kare.
rai po $10.). Korporacija turi
K. M.
DAUGYBĖ PAVARGĖLIŲ.

$24.00

•

Grupe No.

.

$31.00

9

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

Chicago, III.

BALTIC STATES BANK
KAPITALASsSURPLUSAS 270,000.00

Ą%

Baltic States Bank
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Nepaprastumas!
Gražumas!
j|
Malonumas! | |

LIETUVOS ALBUMĄ S! |

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA
O

BHOADUW

NKW YORK

ALBUME yra 436 puslapiai.
ALBUME telpa 285 paveikslai žymiaifsių tautos dar
buotojų.
ALBUME surinkta 155 biografijos
ALBUMAS visais žvilgsniais yra puikus leidinys. .

N>

Tiesi Kelionė | LIETUVĄ P E R PILIAVĄ
(Karallaučio Prieplauka)
ARBA P E R LIBAVA, HAMBURGĄ—EITKŪNUS
Šiuorai linksma m u A s pranešti, kad mes pasidarbavom idant
mūsų pasažieriai, O. YPATINGAI LIETUVIAI, salėtų keliauti STA
ČIAI Į PILIAVĄ.
Lietuviai, važiuojanti J Piliavą, aplenkia Lenkų juostą (Koridorą. ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių visų nereikia
Susinėsimas su Piliavą, tai yra nauja Saka mūsų regullarisko su
sinešimo su Hamburgu, Danzigu lf Liepojum, o del Lietuvių, tai
trumpas ir parankus kelias namo dasigauti.
Dideli dviejų sriuba pačto laivai Išplauki*:
ESTONIA Sausio l t
ESTOĮflA Vasario 23
"LITUANIA" Vasario 1
LTTUANIA Kovo 15
Pasažicrams tiesus patarnavimas tarp LIBAU-DANZIG-Hallfax, Oon.
Visi laivai turi pulkus kambarius trečios kliasoa keleiviams
Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas
K. W. KEMPF, Gen. Western Pass. Agt. 120 N. LaSalle St. Gbtongo
T

Užsisakykite sau, arba išrašykite kaipo Kalėdų dovaną
savo draugams ar giminėms. Kaina $5.00.
...

Adresuokite:

DRAUGAS P U B t I S H I N G COMPANY
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, Illinois.
:

KAIJ
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Visuotinas Išpardavimas

Pranešu savo prieteliams ir rėmėjams, kad lšparduodu savo vi
są biznį didžiai nupigintoms kainoms — daug: pigiau, negu whoLesalio vertės. Turi but išparduota iki Naujų Metų. Už
prašau visus atsilankyti. Nepraleiskit progos, nes
daug daiktų paaukausiu savo draugams ui trečią da
li kainos, kurie su manim turėjo reikalą, buvime tame
biznyje per vienuolika metų. Taipgi nepamirškite a t ;
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 reglsterj, 2 angli
niu pečiu. Taipgi visus įrankius
— varstotą laikrodėlių taisymo.

Peter A. Miller
2128 West 22-nd Street
Krautuvė atdara vakarais iki 10

LIGOJ
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