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PRANCIJA PRIEŠINGA MAŽINTI ANGLIJA PARDUODA LAI
VUS VOKIEČIAMS. 

KONTRIBUCIJA Vokiečiai laivus ardo del 
plieno. 

-

Konferencija Vfashingtone 
Trukdoma 

PRANCŪZAI SUSTABDO 
DARBUS. 

AVASHINGTON, gr. 22. — 
Nusiginklavimo konfereneijo-

TAISOMAS NAUJAS 
GIS VOKIETIJAI. 

SMU 

. PARYŽIUS, gr. 22. 
• not gautų zinm iš Londono, 

je veikimas vakar kuone visai Prancijos premieras Briand, 
pertrauktas del prancūzų no- kurs ten konferuoja su Angli-
rėjimo turėti didelį karo laivy-j j o s premieru, griežtai priešin-
ną ir del Shantungo klausi- gas Mažinti Vokietijos kontri-
mo. bueiją. 

Kaip vakar turėjo įvykti j P r e m i e r a s Briand sugalvojo 
pfenarė sesija, kurioje Angli-1 n a u j a Vokietijai smūgį, jei ji 
jos delegatai turėjo pakelti | p a s k i r t u i a i k u neišgali mokėti 
kovą nardančioms laivėms. i p r a n e l r / a m s kontribucijos. 

Tečiau pramatoma plenarė 
. , XT Būtent, lis proponuoja u i sesija neįvyko. Nes prancu- . ,. , v vi 

zų delegaeija taiso naujus ple- I^raviti spec.alius mokescms uz , d a r ( ] a u g i a u s a v o l a i v u p a r . 
\ okietijos išvežamas svetur \duoū v o k į e ( x i a m s > j e i tie to no-

BERLYNAS, gr. 22. — Se
niau Vokiečių firmos atpirko 
nuo Anglijos kuone visus Vo
kietijos karo laivus, kurie pa
siliko nenuskąndinti. Tie lai
vai paimami į Vokietijos uos
tus. Tenai ardomi ir naudo-
jamį geležiai ir plienui. Šita 
medžiaga yra didžiai reikalin
ga vokiečiams gaminti ūkio į-
rankius, automobilius ir kito
kius padarus. 

Be to, patirta, kad Anglija 
vokiečių firmoms tokiems pat 
tikslams jau pardavusi kele
tą nuosavų karo laivų ir tai 
didelių nesenų laivų, su ku
riais karo metu buvo lošiama 
svarbi rolė jurose. 

Kalbama, kad jei pavyks su 
\Vashnigtono konferencija, 
tuomet Anglija gaus progos 

TŪKSTANČIAI ANGLEKA-
SIĮĮ BADAUJA. 

IŠ vuHĮmEH.'Nėra Atmainos Skerdyklą Dar-
Vilniaus žydai- nedalyvausią 

rinkimuose į seimą. Žydų laik-
WASHINGTON, gr. 22. — r a š t i s ^T™er Morgenzeitung 

Laikraščio " United Mine Wor 
ke r s ' JournaP ' redaktorius 
Ellis Searles tvirtina, kad 
šiandie tūkstančiai angleka-
sių badauja iVVest Virginijoj, 
Alabamoj, Texase, Tennessee 
ir kaikuriosa vietdse Pennsyl-
vanijoj. Darbininkų vaikai y-
pač daug kenčia. Jiems trūks
ta ne vien tinkamo maisto, 
bet ir drabužių. 

Vasaros laikais tie darbinin
kai nedirbo. Daugelis iš jų 
dar ir Šiandie neturi darbo. 
Kuomet nėra darbo, nėra nei 
duonos. » 

Aršiausias anglekasių padė
jimas yra West Virginijoj. 

bininkiĮ Streike 

SU ŠLUOTA NIEKŠUS. 

prekes. Tos mokestys turėtų 
but kolektuojamos ir, supran-

nus savo karo laivynui i r nar
dančioms laivėms. 

Prancūzams pasakyta, kad 
.. . ... r i i* !tania, atiduodamos Prancijai, 

Prancija negali turėti didelio \ . ' .. 
ry , , , ;kaipo dalvs kontribucijos, 

karo laivvno. Bet jie neklau-

res. 

so. Maišo visus atliktus dar
bus. 

Sbantungo pusiausalio klau
simas vis dar neišspręstas. Ja
ponijos delegatai tuo klausi-

Briand sako, kad tuo būdu 
ne vien Prane i ja laimėtų, bet 
ir pačiai Anglijai butų naudos. 
Tuo keliu butų apdrausta An
glijos industrija nuo vokiečių 

mu laukia instrukcijų iš To- koropetieijos, t. y. konkurenei-
kyo. j°s-

PRANCIJA NORI NARDAN
ČIŲ LAIVIŲ. 

praneša apie dabartinę Vil
niaus padėtį: 

Vilniuje gyveną žydai lai
kosi tos nuomonės, jog rinki
mai į Vilniaus seimą, Zeligow-
skio okupacijai liekant, nega
li išreikšti gyventojų noro. To
dėl Vilniaus srities gyventojai 
— žydai nedalyvaus seimo k i n ? laimėti- tai, del ko pa
rinkimuose, kurio uždavinys kilę kovon. I r todėl organizuo-
bus spręsti klausimą: Varsa- i[ darbininkai nei nemano 
va arba Kaunas. paliauti streikavę ir pasiduoti 

Okupacijos valdžia, žinanti 
apie tą žydų gyventojų nusis-

„ Streikas skerdyklose darbi
ninkų tusias jau trečioji savai
tė. Kompanijos angliškuose 
laikraščiuose skelbia jos turin
čios užtektinai darbininkų. Ne-
žinrint to, streikininkai stip
riai laikosi savo vadų ir įsitf-

kompanijų vergijon. v 

Mums pranešta, kad orga-
tatymą stengiasi grąsinimasi ! l l i z u o t i lietuviai darbininkai 
priversti juos jį pakeisti. V i e - l a i k o s i n e i m u r 0 s i e n a> kurios į ti prie streiko. Nes jei strei 
nas iš Zeligowskio organų at- ,Vgali sulaužyti kompanijos su įkas butų pralaimėtas, darbi 

žių. I r tie patys nemoka dar
bų. Taigi kompanijoms tas 
streikas labai brangiai atsiei
na. 

Tečiaus jos iš to nieko ne~į 
daro. Kleistus pinigus jos,, 
parduodamos mėsų atlups nuo" 
žmonių. Jų visas tikslas' — 
tai sunaikinti organizuotą dar 
bą ir į savo įstaigas grąžinti 
senuosius^ laikus. 

Prieš tuos kompanijų žy
gius visi darbininkai turėtų 
pakilti. Visi turėtų prisidė-

stovas pareiškė Vilniaus žydų s a v o viliugingais skelbimais ir 
bendruomenės pirmininkui Dr. 
Vigodskiui, jog jeigu žydai ir 

ninkams darbo valandoje bu
tų mokama 15 iki 20c, Taip 

VOKIETIJA TURI MOKĖTI KARO SKOLAS 
LONDONAS, gr. 21. — An- sinms, be ne Imtinai apie Vo-

glijos premieras Lloyd Oeor- j kieti jos finansus. 
ge ir Prancijos premieras Bet premieras Briand pris-
Briand abudu kasdien po va- pirtinai reikalavo, idant pir-
landą konferuoja. Niekas tik- miausia butų aptartas Vokie-
rai negali pasakyti, ką jiedu tijos klausimas. Nes tas Pran 
tariasi apie Vokietijos finan- j pijai yra gyvas reikalas. Be 
si) padėtį. Tik nuo paties pre- vokiečių kontribucijos Pranci-
miero Briando patiriama, jog ja negali verstis. D*l to, An- ^ n į į j o g p nolimui, bet savo 

pakraščių ir daugybės koliioni 
jų apsaugai. 

LONDONAS, gr. 22. — Pra 
ncijos premieras Briand pa
siuntė savo delegacijai Wash-
ingtone instrukcijas laivų ir 
nardančių laivių klausimu. 

Patsai Briand sako, kad 
prancūzai negali sutikti su S. 
Valstijų projektu karo laivų 
sumažinimo klausime. Pranci-
ja gali atsisakyti nuo didelių 
karo laivų. Bet ji būtinai tu
ri turėti visą eilę mažesnių 
laivų ir nardančių laivių. CHICAGO. Šiandie kiek 

Briand sako, kad kvailybė šilčiau; bet nepastovus oras; 
butų tvirtinti, jog ateity nar- j vakar rytą buvo 10 laipsnių 

Du plėšiku užpuolė saldai
nių krautuvę, 1339 No. Pau
lina gat. Kraujtuvės savinin
kas su šluota apsidirbo. Su 
šluotgaliu jis abiem niekšam 
ištrenkė iš ranjeų revolverius. 

Mėgino pabėgti. Bet tuomi 
laiku pasisuko pplicnionas ir 
abudu suėmė. Mat, plėšiku ne
turėjo kuom gintis. 

Pasirodė abudu " broliu' ' 
lenku — Mosakawski ir Spep-
ka. Jiedu nepasidžiaugs Ka
lėdomis. 

žadėjimais. 
Iš tikrų versmių patirta, čia buvo pirm penkiolikos me-

toliau ignoruos rinkimus į , k a d kompanijos su darbais tų. 
Seimą, tai jis neatsako už to- jvargais-negalais stumiasi. Ne-j Todėl streikas su visu atsi-

jųdviejų konferencija nesanti ' glijos premieras ir sutiko su 
formalė, ir jog Prancija su'premiero Briando pažiūromis. 
Anglija sutinkančios, idant Vo Kalbama, kad šiandie pre-
kietija mokėtų savo karo sko- mierų konferencija bus pas-
las. Vokietija būtinai turi kutinę. Bet apie tai nieko 
mokėti karo kontribuciją, sa- tikra nežinoma. 
ko premieras Briand. 

pE2CINASr;gr. 22. — Kini
jos premiero vietą čia užėmė 
Lian Shi-Yi. Kalbama, kad 
tai reakcijos šalininkas. 

dančios laivės visai bus pa
naikintos. Prancija nardan
čias laives privalo, turėti ne 

šalčio augščiau 0. 

kio elgesio vaisius. 
Aišku, kaip bus pravesti rin 

kimai į Vilniaus seimą ir ko
kios reikšmės turės jo įstaty-
mai. \ 

Taip Vilniaus valdžia savo 
įstatymais verčia žydus prie 
sekmadienio poilsio, kas sukė
lė jų tarpe didelio neramumo, 
nes jiems tenka švęsti 2 die
nos savaitėje. 

Žydų deputacija atsilankė 
pas gen. Zeligowskį ir nuro
dydama, jog šis įstatymas ken 
kia prekybai ir amatui, prašė 
jį atšaukti. 

Gen Zeligowskis pareiškė ne 
galįs pakeisti to įsakymo, nes 

turi užtektinai nei streiklau- davimu turi-but vedamas. 

NELAIMĖ SU LIETUVOS |kiną, nešantį iš banko dide, 
LAIVYNU. jlę pinigų sumą. Pagriebęs pi-

nigus plėšikas pabėgo. 
Žėglinis motorinis l a i v a s Policijai pasisekė tą pačią 

" J u r a i t ė " tapo lapkričio 4 d. j dieną jį susekti ir suimti. Tai 
vėtros išmestas į krantą ties yra pirklys Brussow. Pinigų 
Elsinkais, ir guli keturių pėdų jau neberado. Su pinigais jau 
seklumoje; prekės buvo per- buvo pabėgusi Brussow o žmo-
krautos į kitą garlaivį. Eks-; na ir dažytojas Kari Albert 
pertai mano, kad busią galima Sarpf iš Klaipėdos. 

Ju ra i t ę " pavasarį vėl į gi-<t 

BOLŠEVIKAI TURI KONG 
RESA MASKVOJE. 

PORTUGALIJA APRIMO. 

Ne visi Rusijoje turi balsavi-
- mb teises. 

MASKVA, gr. 22. Čia 
Pranešta, kad prem. Lloyd 

— Toliau patirta, kad Ang- George pienuoja tuojaus po 
lija sutinka, idant Vokietija Naąįfl Metų sušaukti "pasau-
sausio 15 d. išmokėtų 100 1 ™ - , " ^ ekonominę konferenciją, 
lionų dolerių kontribucijos, j k u r i o 3 e b^ A n £ h J 0 S i r P r a n c i -
Bet nemano, kad tą pačią die- ,3 0 8 d a r * " * * dalyvauti Itah-
ną Vokietija turėtų dar išmo- Į a i r B e l ^ J a ' i a ^ t Vokietija 
keti 50 milionų dolerių, kurie:11 ' R l l s l J a -

' Premieras Briand, sakoma, 
sutinka su ta konferencija. 

sudaromi iš nuošimčių už eks
portą. 

Anglija sako, kad tuos 50 
milionų reikia atidėti toliau. 
Nes kitaip grius Vokietijos 
finansai. Prancija reikalauja 
abiejų išmokėjimų. Prancija 
tvirtina, kad Vokietija tik nu
duoda negalinti išmokėti rei- • 
kalaujamos kontribucijos. 

Jei kartais Vokietija atsisa
kytų mokėti, tuomet, anot 
Briando, sąjungininkai autori
zuos gvarantijos komitetą 
kontroliuoti Vokietijos finan
sus ir apribuoti naujų pope-
rinių markių spausdinimą. 

Pranešta, kad Anglijos pre
mieras pradžioje savo konfe
rencijos norėjo diskusuoti a 

Nieko ypatinga neturi prieš 
Husijos dalyvavimą. Bet 
griežtai priešingas Vokietijos 
dalyvavimui. 

Lisbonos gauta žinių, kad te
nai nerimaują gaivalai apri
mę. Nieko nauja. 

KARAS VLADIVOSTOKU!. 

LONDONAS, gr. 22. — A-
not žinių iš Gelsingforso, To
limų Rytų respublikos valdžia 
(bolževistinė), kurios buveinė 
yra Čita, paskelbė karą Vla-
divostokui. 

Vladivostoką okupuoja japo
nai ir tenai veikia kita tos 
pačios respublikos valdžia. ^ 

Pranešta, kad Maskvos bol
ševikų valdžia Čitos valdžiai 
duoda pagelbą. Siunčia amu-

pie kitokius ekonominius klau-' nicijos, ginklų ir kareivių. 

^MADRIDAS, Ispanija, gr. 
22. - Iš Portugalijos sostinės u ž v a k a r P a d ė j o devintasai 

Rusijos s o v i e t ų kongresas. 
Kongreso svarbiausias tikslas, 
kokiu būdu komunizman pat
raukti Rusijos valstiečius, ku
rie atsisako pripažinti tuščia
galvio Lenino valdžią. Be to, 
apkalbėti Lenino padarytas 
Rusijoje visokias komunisti
nes atmainas, be kurių visus 
bolševikus galėjo tuojaus im
ti galas. 

Apie tas atmainas politinia
me nusistatyme kongresui 
praneš patsai caras Leninas. 
Apie bado paliestus plotus 
kongresą painformuos komisa-

KOVA PRIEŠ DUONKE
PIUS. 

-
t 

Pranešta, kad Chicagos mie
sto tarybos komitetas pakelia 
kovą prieš duonos gaminimo 
kompanijas,* kurios visas * lai
kas nepapigina duonos. O 
juk gali tai padaryti. 

Nežinia, kiek bus pasekmin
ga ta kova. 

tai galį iššaukti protestų iš lu vandenį nuvilkti. - 'Kasty-
darbininkų ir pirklių ir nežy- | t i s" plaukė prikrautas prekių 
dų pusės. Bet jis pasistengs į Daniją ir pakeliui buvo ap-
greitu laiku suorganizuoti ko- niktas tos pačios audros, kuri 
misiją, kuri ieškos priemonių sudraskė jo bures ir sulaužė 
abiem pusėm patenkinti. [stiebus. ' 'Kas ty t į " bangos mė 

tė arti trijų dienų, kajutos bu
vo jau vandens prisemtos. 
Trečią dieną jurininkai pama
tė krantą ir uostą, bet lenk?4. 
Kad nepatekus į lenkų nelais
vę, kapitonas pasuke laivą vėl 
j jurą. Ketvirtą dieną jie bu-
vo nuvilkti į Daneiko uostą. 
Prekes tuo tarpu kitu garlai
viu nugabentos savo paskyri
mo vieton. 

PIETŲ VAISIAI. 

sovietų parinktų atstovų. 
Į miestelių ir miestų sovie-

tjų atstovus renka darbininkai, 
kareiviai, jurininkai ir valstie
čiai. Bolševistinėj\ Rusijoj 
neturi balsavimo teisių tie kur 
užlaiko nors vieną arba kelis 
apmokamus darbininkus. Tai
gi jei kurie valstiečiai savo 
ukėse samdo žmones, tie ne
gali balsuoti. J ie priskaito-
mi prie buržujų. Buržujai 
Bolševikijoj neturi jokių tei
sių. 

Kiekviename visų 

Šiuo metu Kaunan atgabe
nta ir dar gabenama įvairių 
šiltųjų žemtių vaisių: vynuo
gių, apelsinų, riešutų, persikų, 
aprikasų, granatų, kokosų ir 
tt. Kainos jų labai augštos. 
Už kokoso galvą mokama 10 
auksinų ir tt. Nežiūrint bran
gumo, jie labai publikos per
kami. 

IŠ KLAIPĖDOS KRAŠTO. 

PRANEŠIMAS 
DRAUGO" BENDROVĖS 

ŠĖRININKAMS. 

— Įdomus teismas. Klaipė-
sovietų j d°s prisiekusiųjų teismas dvi 

f Tas pat komitetas juk nese 
nai kovojo preiš pieno kompa- | r a s Kamenev. Trotzky pra 
ui jas už pieno atpiginimą. Bet (neš apie raudonosios armijos 
nieko nelaimėta. Pieno kom- padėtį. 
panijos kaip del juoko numu- Į Visų sovietų kongresai čia 
šė vieną centą kvortai ir toliau šaukiami kas metai arba daž-
plėšia gyventojus. niau. Šie kongresai parenka 

Taip čia yra ir kituose da- valdžią valdyti Rusiją. 
lykuose. 

kongrese išrenkamas iš 2 0 0 , d i e i l i svarstė berlyniečio šal-
žmonių centralis vykinamas skalvio Gerlacho bylą, kuris 
komitetas. Šis komitetas per-
skaitlingas pildyti . valdžios 
priedermes. Todėl jis iš sa
vo tarpo skiria komisarų ta-

perniai vasario mėn. Užpur-
viuose nužudė lietuvį ūkinin
ką Meikį ir jo dukterį ir sun
kiai sužeidė jo žmoną. Ger-

rybą, kUri, vadovaujant Lėni-! *&<* seniau priklausė vokie-
nui, valdo Rusiją. Leninas 1 ^y "geležinei divizijai" Teis 
skaitosi tarybos pirmininku. I m »s pasmerkė jį už riukovi-

TeČiaus be Lenino pas bol-. mą dviem atvejais ir už iš 
ševikus skaitosi taipat didelė jj anksto sugafvotą mėginimą 
ir vyriausioji galva centraJio; nužudyti trims atvejais, J o 

Kongrese dalyvauja t apie 
Šaukti tai daug šaukiama, '2,000 atstovų. jTie atstovai pa 

Bet iš to nėra jokios naudos, rinkti iš (provincijų (guberni-
j jų) sovietų. Šie-gi sovietai 

PLATINKITE "DRAUGĄ".[sudaryti iš miestų ir miestelių 

drauge už padarytą plėšimą ir 
plėšima būdu atėmimą, — pen 
kiolikai metų sunkiojo kalėji
mo ir dešimčiai metų atėmė 
garbės teises. 

sovietų komiteto pirmininkas. 
J is pirmininkauja ir kongrese. 
J is pasirašo visokias sutartis, 
skelbia kaliniams susimylėji-
mus, priima diplomatinius a t 
stovus ir tt. 

Visgi už jį yra augštesnis Į PLĖŠIKAI. Pirm kelią 
Leninas. Nes šis naujas~Ru- dienų buvo pranešta, kad Klai 
sijos caras skaitosi komisarų pėdos g-vėse dienos metu vie 
tarybos pirmininkas. nas plėšikas puolė vieną vai-

Artinasi " D r a u g o " Bend
roves šėrininką metinis susi
rinkimas. Visiems šerininkams 
būva siunčiami pakvietimai, 
bet nekuriu jie nepasiekia, 
nes neranda senu adresu. 

Tat kas iš šėrininkų nėra 
gavęs perniai pakvietimo, pra
šome pranešti savo tikrąjį ad
resą, ė 

" D r a u g o " Administracija. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25,000 dol. 
gruodžio 21 buvo tokia pagal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarui 4.07 
Prancijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Vokietijos 100 markių 
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkų 100 markių 

7.55 
4.34 

.58 

.58 

.03 
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LIKTUMU KATALIKV DIENRAŠTI* 

"DRAUGAS" 
kasdieną Išskyros aedėld iemn* 

P R l » U l l E I t A T 0 8 K A I N A : 
CHICAGOJE H l UŽSIENYJE: 

Metam* *8.W 
Puse i M e t ą *«00 

gUV. VALST. 
Metams $6.00 
Puse i Metą *«00 

-=_. 
junga ir Santarvės valstybės. Sąjungininkai atsisako pri- • pradėjo protestuoti prieš Ang 
to jiems nepripažins, nes tie 
rinkimai bus nelegaliai. 

Budėkime. Svarbu s momen
tas. Vilnijos sritis sprendžia
ma ilgiems metams. Metę į 
šalį partijos kivirčus, burki-
mės į sutartiną, planiota tė
vynės sostapilio gynimo darbą. 
Nugalėję šią paskutinę nepri 

Prenumerata mokasl iškalno. Lai 
skaitosi nuo užsirasymo dienos \ k l a U S O i n y b e i K l i ū t į , g a l ė s i m e 

ne nuo Naujų Metų. Norint permai-
l.nyti adrese visada reikia prisiųsti ir 

senas adresas. Pinigai geriausia s ių
sti lsperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus J 
registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 S. Oakiey Ave., Chicago 

Tel. Eoosevelt 7791 
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BUDĖKIME. 
Lenkams ir vėl pradeda ne

sisekti Vilniaus klausime. Tas 
aiškiai matoma iš Varšavos te
legramos, kurioje pasakyta, 
kad lenkai lietuvius kviečia 
konferencijom Konferencija 
turi įvykti Danzige pirmomis 
sausio dienomis. Girdi, reikią 
aptarti Vilniaus ir Klaipėdos 
klausimus. 

Nežinia, ar Lietuvos vyriau
sybė sutiks su ta konferenci
ja. Bet gana aišku, kad len
kai tos konferencijos savo no
ru nešaukia. Tai daryti jie 
verčiami kitų gundomi. 

Nepamirškime, kad lenkai 
Vilniun šaukia seimeli. Į tą 
seimelį jie nori išrinkti savo 
atstovus, kurie tiesiog pasi
sakytų už Lenkiją. Tų atstovų 
rinkimai turėjo įvykti lapkri
čio pradžioje. Paskui atidėti 
vienai-kitai savaitei toliau. 

Galutinai pranešta, kad len
kai rinkimus atidėję į sausio 
pirmąsias dienas. Dabar vėl 
sakoma, kad jų tie r inkimai 
įvykusią antroje sausio pusėje. 

Pasirodo, kad jie jokiu bū
du negali prisirengti prie " r i n 
kimi}". 

Tai reiškia, kad Lietuvos 
vyriausybė smarkiai darbuo
jasi Vilniaus klausimu. Tas 
vyriausybės darbavimasis ar-

ir turėsime užtektinai laiko 
sroviniams ginčams. 

RUSIJOS SKOLOS. 
Rusijos bolševikų valdžia ir 

vėl žada sąjungininkams atmo
kėti senąsias Rusijos skolas. 
Už tai bolševikai nuo sąjun
gininkų reikalauja pripažini
mo. Dar stato ir kitas sąlygas. 

Tos Rusijos skolos daugiau
sia rupi Prancijai. Nes ši Ru
sijai iš senovės ir karo lai
kais yra sudavusi keletą mi-
liardų dol. 

Šiandie Prancijai butų rei
kalinga nors dalis tų pinigų. 
Negalima gauti nei cento. 
Bolševikų valdžia savo valdv-
mo pradžioje panaikino visas 
skolas. Bet kuomet šiandie Le
niną ima spausti nepasiseki
mai, žadama skolas atmokėti. 

Apie skolų atmokė j imą bol
ševikai jau rimčiau kalba. Jie 
nori išsiderėti sau visokių pa
lengvinimų. Nepasitenkina sa
vo valdžios pripažinimu. Dar 
nori, kad ir sąjungininkai 
jiems atlygintų nepavedimą 
Rusijai už Konstantinopolį, už 
Archangelsko ir Vladivostoko 
karo metu okupavimą. 

Žinomas bolševikų atstovas 
Londone, Leonidas Kra.ssin, 
andai skolų klausimu konfe-
ravo su Anglijos premieru. 

Tečiau su vienu dalyku hol-

pažinti dabartinę Maskvos val
džią, taigi ir skolų atmokėji-
mas atpuola. Rusijos mazgas 
belieka neišnarpliotas. 

VATIKANAS IR VALSTY-
• • • • v i 

^Pastarais laikais tenka pa
žymėti ytin svarbų faktą ka
talikų gyvenime ginant savo 
teises ir Valstybių santykius 
su Apaštališku Sostu-

Tie santykiai įgauna kas
kart tampresnių ryšių ir pe
reina į konkrečią sutartį Vati
kano su valstybėmis. 

Apašt. Sostas ir Jugoslavija. 

Ką tik, telegramos skelbia, 
įvyko sutartis tarp Vatikano 
ir Jugoslavijos. To s šalies ka
talikai, nepaisant Belgrado 
spaudos pasipriešinimo, turės 
tikybinę autonomiją. Šiame 
daug nuopelno griežtai kovo
jančių Jugoslavijos katalikų ir 
Kroatijos katalikiškų laik
raščių. ' 

Dar nesenai tos šalies kata
likai daug kuomi skundėsi. 
Albanijos apielinkėse kunigai 
prievarta buvo išvaryti, kata
likų dvasinės seminarijos ne
turėjo jokios valstybinės pa
ramos, moksleiviai buvo ver
čiami laikyti svetimos dva
sios mokyklas. Švietimo Mi
ni steri s įsakė įvesti jaunimo 

«? 

lijos pasiuntinį Šalis prie Ap. 
Sosto. J ie sakėsi turį 250 
tukst. parašų reikalaujančių 
panaikinti atstovybę. 

Tiesa, jiems pavyko suran
kioti kelis šimtus parašų Ang
lijoje, bet nesisekė jiems Ško
tijoje. Svarbu pastebėti, nes 
škotai aplamai nepalankus 
Romai, gi tikėtasi daugiausia 
parašų reformatoriaus Knok-
s\> tėvynėje. Apsivylė: 

Anglijos atstovybė Vatikane 
buvo įsteigta laikinai karo 
metu, regis, gaus tvirtus pa
matus. Lloyd George kelis kar
tus paskelbė Atstovų Rū
mams, kad Vyriausybė nema
nanti panaikinti atstovybės, 

Nekartą mačiau " Keleivio 
melus, tad ir šiuo kart netikė-
jau jo šalininkui. Bet šis tuoj 
nian pakišo ' 'Keleivio" 50 
num. 

Tikrai, čia pirmame pusi. 
žodis žodin skaitau: 

"Visų pirma ministerių ka
binetas nutarė priimti Hy-
manso projektą, kuris atiduo
da Lietuvą Lenkijai". 

Pastačiau akis ir nustebau. 
Juk nesenai ' 'D raugas" kaip 
tik priešingai paskelbė, kad 
ministerių kabinetas atmetė 
Hymanso projektą. 

Sakau savo draugui: — Ne
tikėk, čia turi būti melas. 
" D r a u g a s " kurio aš nuolati
nis skaitytojas ir kuris melu 

sakymams, kuriuos aš semiu iš 
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teritorijos ir jos sostinė Vil-
E raugo" tuo klausimu. Tai-lnius tebėra užimtos svetimos 

gi turėdamas jį savo rankoje, kariuomenės, teberanda*! po 
tęsiau toliaus: lenkų generolo Zeligowskio o-

— Tu begalo pyksti kuomet kupacija. 
aš tau atvirai sakau, kad ta- Tosios okupacijos pobūdis 

etvirtacln 

vo laikraštis • "Kele iv is" di
džiausias pasauly melagis. 

— Oi tu kas? Prisiskaitęs 
klerikalų pasakų ir pamėg-
dzioji juos. 

Mačiau kad nesusikalbėsime. 
Ilgai nelaukęs atkišau jam 
žinelę kurią Keleivis paslėpė 
į kampą išpylęs prieš tai pir
mame puslapy visą pamaz-gų 
kibirą ant Lietuvos Vyriausy-

gerai žinomas visam pasauliui. 
o ypač žydų pasauliui. MUMJ 
visų atminty dar gyvi kruvi
nieji Vilniaus įvykiai iš 1911> 
m. balandžio mėn., ir, jei pas
taruoju laiku okupacijos val
džia stengiasi parodyti mei
lų veidą, mes žinome, jog tai 
tėra tam tikra taktika, gi tik
ras lenkų valdžios veidas, jei 
ji galutinai į s i g y t ų Vilniuje 

kuomet Anglija ir kitos Britą- j negyvena, kaip tik priešingą 
nijos dominijos vyriausybės žinią paskelbė. 
sutiko ją įkurti prie Vatikano. TJŽ tokį drąsų tiesos gfni-
Reli«inė Taikos Organizacija. **4 aš išgirdau visą katali-

_ __ . kams sudėtą šmeižtų litanija-
Sv. Tėvas patvirtino organi

zaciją, kurios tikslas skleisti 
pasaulinę taiką pasigaunant 
dvasinių priemonių. Jos įkū
rėjas yra Don Cesarini Fori-
no, Šv. Sakramento kongre
gacijos Vyresnysis. 

PASENUS TIESA: "KELEI
VIO" AMŽINI MELAI. 

skiepinama prieštikybinė dva
sia. I r nėr abejonės, jeigu 
katalikų teisės bus taip nuo
žmiai mindžiojamos, jie ne
galės būti Jugoslavijos gynė
jai. 

Nerasi pasauly didesnio me
lagių laikraščio — šlamšto ne
gu Amerikoje leidžiamą "Ke
leivį." J is tuomi ir gyvena. 

Nenusigandau, tai " Keleivio' : 

ir Ko kasdieniniai argumen
tai, nenuostabu kad ir jų mo
kiniai nenutola nuo savų mo
kytojų. t 

Tečiaus tuomi viskas neužsi
baigė. Greit mečiau akimi į ki
tus to ' 'Keleivio" num. pus
lapius ir lyg tyčia užkliuvau 
už trumpos, nežymioje vietoje, 
pačiame kampely žinutę; Lie
tuva nepriima Hymanso pro
jekto, kurs žodis žodin ats
pausdinta L. I. B. iš Wasli-

bės ir krikščionių demokratų, j visiems gerai žinomas, ir net 
— O čia kas f Skaityk! p | mintis apie tai baugina kiek-
Mano oponentas neištikimai į ^ieno žydo širdį. 

persiskaitė L. L Biuro pra-i I r mes turime pasakyti, jog 
nešimą kur sakoma kad Mi
nisterių kabinetas atmetė Hy
manso projektą. 

Sakytumei žadą jam atėmė 
ta netikėta žinia, kuomet jis 
Ičaip tik priešingą ir melagin
gą "Keleivio" redakcijos ži
nią buvo išskaitęs. 

Vilniaus gyventojai — žydai 
per du-pustrečio metų tebe-
randasi drąsioj, karžygingoj 
kovoj, kartu su lietuviais ir 
gudais prieš okupaciją ir nie
kuomet jos nepripažins, o ne
gaudama iš gyventojų daugu
mos j °k i ° s moralinės paspir-

—- Pasikartų su savo melais! ties, Zelįgowskio valdžia lieka 
Aš negaliu jiems to dovanoti! 
Taip nesąžiningai klaidina sa
vo skaitytojus ir kelia neapy
kantą prieš Lietuvos Vy
riausybę. Gana! Teryja patys 
tas pamazgas kuriomis ligšiol 
mane girdė ir nuodino. 

Dar ilgiaus pasikalbėję apie 
Amerikos lietuvių laikraščius, 

kyboti ore ir klausimas apie 
Vilnių lieka ne tik vidujinis 
Lietuvos klausimas, bet turi ir 
.tarptautinio pobūdžio, kuris 
įdomauja visas Europos vals
tybes ir Tautų Sąjungą. I r ne
stebėtina, kad visos okupuotos 
Lietuvos tautybės, o ypač žy
dai, yra ištikimi Lietuvai, Vil-

* Sakalo" ratelius, kur be 
«. . . . v . « Gal nesąmoningai jis tą var- proiekto 
fizinio mankstymosi buvo . . , f i> . . i / 

dą pasirinko, bet sąmoningai! Ar gali butif Pratryniau 
jis atstovauja visus melagius.' gerai akis ir dar kartą skai-

ingtono žinutė, kad ministerių Į j ų < l o r į nę [r informacinę pusę, n i u s i r apygarda yra Lietuva, 
mano draugas paprašė kad &** b u t i i r b u s Lietuva ir šį kabinetas nepriėmė Hymanso 

Vatikanas ir Prancija 

Ką tik buvo įnešta Senatau 

iškalno pasako, kad valstybi 
nės formos jie nepareisią ir 
nešauksią Steigiamojo rusų 
susirinkimo. 

Aišku, dabartinė Sovietų 
do klastingus lenkų pienus. Tarybinė Rusija tegali pakei 

I r jei taip, mūsų visų prie
dermė kiek galint gelbėti 
Lietuvos vyriausybei ir vi
siems tiems, kurie griauja Var 
savos imperialistų žygius. 

Vilnius tegali būti mūsų. 
Vilnius Lietuvai nebus žuvęs 
ir tuomet, jei lenkams pavyks nei gaujai smaugti ir kankint 
išrinkti atstovus, jei tie atsto- į vargo žmones, negu pasitrauk-
vai suvažiavę Vilniaus sritį ti iš taip pelningi) ir 
priskirs Lenkijai. Tautų Są- |b ingų" tautoje vietų, 

ševikai griežtai nesutinka. J ie interpelacija dėlei Vatikano 
atspėja sąjungininkų mintį ir santykių su Prancija. 

Į ją atsakinėjo Briand'as, 
pabriežęs kad tikybinis neu
tralumas reikalaująs turėti sa
vo atstovą prie Papos. Visos 
V-bės į kurias įeina įvairių 
tikybų žmonės, kaip Vokieti
ja, Anglija, Rusija, turi savo 
atstovus. Jo įsitikinimu, tai 
buvo nacionalė ir patriotinė 
būtinybė pasiunčiant savo at-
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stovą Romon ir, kad jis pil
na savo atsakomybe įvykdęs 
tą aktą. , 

Anglijos protestantai subruz
do. 

sti savo valdymosi formą tik 
pritariant jos gyventojams. 
Tuo tikslu reiktų demokratin-
gu keliu atsiklausti žmonių 
valios. Bet čia ir kvšo visas 
pavojus... Ar negeriaus tad 
Lenino ir Trotzkio autokrati-

gar-
Protestantų 

FIN. PREK, IR PRAM. MINISTERIO 
P. GALVANAUSKO DEKLARACIJA 

ST. SEIME BIUDŽETĄ 1921 
M. SVARSTANT. 

f-

susivienijimas 

Sakytumei tokia jo profesija! 
Vargu berasi numerį kuriame 
jis netarnautų savo obalsiui: 
meluok, meluok, o vistik kokį 
nors kvailį sužvejosi. 

Paprastai " Kėlei vis '• siek
damas savo tikslo eina prie jo 
gudriai. Kuomet negali ką 
nors apmeluoti tiesiog, nes 
tuomet ir paikas pasigautų 
melagių dėdę už apikaklės, jis 
vylingai ir ištolo vynioja savo 
melus į tariamos tiesos raukš
les. Skaudu daros ir dideliau-
sia mūsų tautai gėda, kad ji 
panašiais raštais penima, gi 
'*Kėleivio" skaitytojai tenki
nasi tokiomis pamazgomis. . 

Netyčiomis vienas "Kelei
vio mum. pakliuyo į mano 
mankąs, kuomet jo skaitytojas 
prikaišiojo man, kad minis
terių kabinetas — Vyriausybė 
nutarė priimti Hvmanso pro
jektą, kuris atiduoda Lietuvą 
Lenkijai. 

tau. Taip. 
Tuomet kreipiuos į "Kelei

vio' ' melų išpažintoją ir 
klausiu: 

— Ar visą laikraštį pers
kaitei! 

— Taip, nuo A ligi Zi 
— Bet turbūt nepastebėjai 

vienos trumpos žinutės? 
— Negali būti, rodos, nieko 

neapleidau. 
— Apsirinki. "Kele ivis" už

simiršo sumelavęs . pirmame 
puslapy, ir.... 

— Be reikalo visoki ir... 
— Taip, nemalonu man pri

kišti, kad tu melais savo pro
tą sotini. 

•To tik ir laukta. Visą kibirą 
nuvalkiotų socialistinių pas
veikinimų vėl gavau. 

Šiuo kart norėjau tečiaus il
giaus pasiginčyti su karštu 
"Keleivio" gynėju. Žinojau, 
kad veltui aš jam ir širdį pa
rodyčiau, jis netikės mano pa-

aš jam išrašyčiau dienraštį 
"Draugą", ką ir darau pri-
siųsdamas $6 čekį 1922 m. 

Ruginis. 

LIETUVOS ŽYDAMS 
AMERIKOJ. 

faktą, surištą tūkstančiais is
torijos ir dabarties gijų, nebe
galės sunaikinti jokios karo 
prievartos. 

Tiesa, jog okupuotos Lietu
vos witiet; gyventojai turi 
kįtą tautinę sudėtį, ir joje su
daro daugumą gudų ir žydi] 
tautybės. Bet Lietuva bus sta
toma ir jau dabar statoma tik
rais tautinės teisių lygybės 
pamatais, tautybių lygybės ir 
jų kalbų teisių lygybės pa
matais, vienu žodžiu, tautinės 
autonomijos pagrindais. 

(Bus daugiau). 

Broliai Žydai! 

Visas pasaulis žino sunkią 
kovą, kurią vedė Lietuvos tau
tos už savo pasiliuosavinią, ir 
dar sunkesnę kovą, kurią jos 
veda del savo nepriklausomy
bės. Išilgai buv. Rusijos ribų 
susidarė visa eilė naujųjų res- Neužsimirškime Naujiems 
publikų,' ir visos tos valsty- Metams pasiųsti gražią dova-
bės jau turi tvirtų sienų, yra nėlę savo draugams ir gimi-
pripažintos didžiųjų valsty- nėms Lietuvoje, išrašydami 
bių ir turi galimybės paskir- jiems "Draugą/ ' 
ti visas savo pajėgas taikin-}. :_ 
gam atsistatymui, bet Lietuva Kalėdoms " D r a u g a s " išleidžia 
dar tebeturi būti pasiruošusi labai gražų paveiksluotą de-
apginti savo sienas, dar te- šimties puslapių numerį. Lau-
beturi vesti sunkią politinę' kitę visi. Kurie neturite, išsi-
kovą už savo visumą ir ne- rašykite, 
priklausomybę nes pusė jos „>į.:_;_:- ;. 

m*m mmmmm ' • ' • • ' 

Gerbiamieji! Pirmiau, negu pradėti kal
bėti apie mūsų valstybės biudžetą 21 me
tams ir apie tą finansinę ir ekonominę po
litiką, kurios prisilaiko Vyriausybė, spe
cialiai Finansų Ministerijai, prisieina at
kreipti domės su pasigailėjimu į tą, kad 
biudžetas įnešamas pabaigoje metu, tų 
metų, kuriems jis paskirtas. Tai aiškiai 
anormalus apsireiškimas mūsų valstybinio 
gyveninio, mūsų valstybinio ekonominio 
ūkio. Žinoma, neužtenka tą konstatuoti; 
priseina taip pat atkreipti domės į tas 
priežastis, kurios sutrukdė biudžeto įne
šimą ir del kurių biudžetas susivėlino. 
Oia reikia pasakyti, kad po karui tai yra 
normalus apsireiškimas visose valstybėse 
ir net jau senai susitvarkiusiose ir, jeigu 
paimsime seniausią valstybę Prancūziją, 
tai ir joje tik dabar įnešamas biudžetas 2i 

metams. 
Gal tokiose valstybėse, kur biudžetas 

priimamas greičiau an bloc, kur visa ini
ciatyva duodama tik Finansų Ministeri
jai, ten žinoma, biudžetas greičiau admi-
nistratyviu keliu tvarkomas ir nėra to
kios detalingos kontrolės parlamento, te
nai biudžetas įnešamas, ypač jau valsty
bėse nusistačiusiose, greičiaus. Bet, perei
nant prie mūsų biudžeto pasivėlinimo, pri
sieina atkreipt domės į sekantį dalyką, 
kad mes gyvename tik treti metai. Biudže
tą sustatant paprastai prisieina remtis ir 
remiamos išlaidomis ir įplaukomis praė
jusių* metų. Kokia gi yra mūsų padėtis 
tuo atžvilgiu? Pradžia mūsų nepriklau
somo gyvenimo tai yra 1918 m. Kalbos 
tuomet apįe biudžetą negalėjo būti, 19 
metai taipogi praeina greičiau adminis-
tratyviu keliu, pasakyčiau, greičiau tie
siog kovoj apsigynimo nuo savo kaimynų 
ir visos pastangos buvo dedamos apsigy
nimui nuo priešų, tai buvo dar tik pasi
ryžusių žmonių kilimas dirbti, tai buvo 
dar tik noras kurt valstybe. 19 metais tas 
aparatas buvo labai silpnas, Pabaigoj 19 
ir pradžioj 20-tų metų prasideda jau 

planingas kūrimas administracijos ir 2 L 
metais mes tik ir tegalėjom užbaigt įvest 
rybas etatuose vįsų ministerijų. 

- . Suprantama, kuomet valstybė vystos ir 
viena valstybinio aparato šaka kartais 
vystos pergreit, kita gal but neužtektinai 
greit, tai nėra pradžioj to pastovumo, nėra 
to, kaip sakiau, prityrimo, kuris yra rei
kalingas biudžeto sustatymui. Reikalinga 
praktika keleto ar keliolikos metų, kad 
galima butų aiškiai sustatyt savo biudže
tą. Mums prisiėjo įnešt tik dabar biudžetą, 
nes mes tik dabar užbaigėm etatus vienos 
didžiausių mūsų administracijos šakų, t. 
y. šakos^kuri paliečia krašto gynimą, kra-
što saugumą, ir tik dabar mes galim rem
tis ant tam tikrų įstatymų, ant tani tikros 
skenios statant savo biudžetą. Aš pasa
kysiu, kad tai yra vienas sunkiausių dar
bų, kuri prisiėjo atlikti nustatant admi
nistraciją kiekvienos ministerijos. Aš 
nepasakysiu, kad ta administracija yra 
nustatyta absoliučiai gerai, tą kiekvienas 
iš mūsų gerai supranta, tai yra mūsų ban
dymai, mūsų praktiką ir tolimesnė atei
tis ^jarody« kokias permainas mes turim 
daryt, kokius tobulinimus ir jau svars 

tant šį biudžetą, kad ir didesnėj dalyj jau 
pergyventą, Seimas turė s progos įeiti į 
detales viso mūsų valstybinio aparato, į-
eiti į detalę viso jo darbo ir, žinoma, ne
tik, aš manau Finansų Ministerija, bet ir 
visos kitos ministerijos lauks ir laukia tos 
kuo rimčiausios kritikos, tų visų nurody
mų, kokių, joms atrodo, reikėtų pada
ryti, tų visų pageidavimų, kuriuos reikėtų 
pabrėžt, paliečiant mūsų visą valstybinį 
aparatą, visus jo netobulumus. 

Tai yra tas būtinas reikalas svarstant 
mūsų biudžetą. Ta s svarbu netik tiems, 
kurie stovi administracijos priešaky, bet 
tas svarbu, kad įsiaiškintų prieš visą 
kraštą mūsų administracijos trukumai, y-
pač, kad suprastų visi mūsų gyventojai: 
netik miesto, kurie stovi arčiau valstybi
nio aparato, bet kad suprastų ir sodžius. 
Tas sodžius, kuris labai dažnai daro už
metimus, tas sodžius, kuris nežino del ko
kių priežasčių taip arba kitaip veikia mū
sų aparatas. Biudžetas, sakau, arba tas 
finansinjs programas, kurį reikia bent me
tams išdirbti, tas pienas veikimo tų vienų 
metų, tas numatymas ant kiek galima de. 
taliai to viso mūsų ekonominio ir finan 

sinio valstybinio ūkio yra sunkus jau ir 
normaliais laikais, kuomet politinė padėtis 
yra pastovi sulyginamai ar eina tam tik
ra evoliucija, kurią galima aiškiai numa
tyti, nes toji evoliucija eina ne su tokiu 
dideliu greitumu, kaip dabar, kuomet so
cialiai santikiai taipogi yra maždaug pa
stovus, ir tuomet, sakau, yra gana sunku 
numatyti visas valstybinės išlaidas ir 
pajamas ir pasiekti tą tikslą, kurio nori
ma pasiekti vienoj ar kitoj valstybinio 
ūkio šakoj. Juo sunkiau yra numatyti tai, 
kuomet nėra praktikos praeities, kuomet 
pastovumas politinis dabartiniam istori
niam momente, ypač pas mus, nėra toks. 
koks buvo prieš karą, kuomet socialiu 
santikių vystymos mūsų ekonominėj ir fi
nansinėj politikoj yra daug sunkesnis, ne
gu paprastais laikais. I r jau svarstant 
biudžetą .ateinantiems metams, nors mes 
ir ^turėsim praktikog jau iš 21 m., kuria 
galėsim remtis, bet visgi, gerbiamieji Stei
giamojo Seimo nariai, daug užtemdys tos 
sunkenybės numatyti įplaukas ir išlaidis 
22-triems metams. 

(Bus daugiau) 
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DR. A, X, RUTKAUSKAS?. i 
GYDYTOJAS ir C H m C K G A B 

4441 South W w t e m Ave . 
Te le fonas Lafayet t* 4144 

Yalandos: 1-11 rytais , 1-1 po 
[»i«tų ir 7-8 vakarais . Nedė ld ie ^ 
[mala t iktai po pietų S ikj 6 v. * 

f — M 

JOrfic*> Tel, B lvd . 7830 jo 
«* k*raueaima? 

| D r . M . T . S T R I K O L ' I S : 
Lietuvis 

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

• 6 0 1 SOUTH A S H L A N D A V E . j j 
JjYAJL.: 10:30 iki 12; 3:80 iki 5 irk) 
• į 4:30 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 12. g 
g N a m . : 1014 W. 43 St. £ 
o' Tel. Lafayet te 363 * 

• v c 
â̂  s t - L -VĮ*-^^'- " " - ~ — 

T e l . B l v d . 7 0 4 3 

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

4713 SO. A S H L A N D A V E N U B 
A R T I 47-toa Gatvės. 

JValanuos: nuo 9 ryto iki 0 vakJ'i 
ISeredomis nuo 4 iki 9 vakare. w 

DR. P. ŠIMAITIS 
N A P R A F A T H M 

[Gydau B e Vais tu ir B e Operacijos 
10717 S. M k h i g a n ave . 
N u o 8 Iki 12 vai. ryte. 

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

N u o 2 iki 7 vakarą. \ 

, • ' • ' • i i •• . .. .i I I . • • m n L i 

Tele fonas Boulevard 9199 a 

DR. G. KASPUTIS J 
D F . N T I S T A S 

8 6 3 1 S o . H a k - l c d St . 
J a n d o s : 9 — 1 2 A M . • 

1 — 5 ; 7 — 8 P . M. j 

ns 

OR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS Ir C U 1 R U R G A 8 
Ofisas ir vyven imo vieta: 
3252 South Hals ted Strcvt 

Ant viršaus I n i v e r . State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte; nuo 
2—4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėl iorais nuo 10—2 
Telefonas Yards 2544 

= 

| " D R CHARLES SEGAL S 
I Perkė lė savo of isą p o n u m e r i u i 
1 4 7 3 8 SO. A S H L A N D A V E N U E | 

• SPECIJALIgTAS • 
Džiovu, Moterų, ir Vyrų Ligų 

• V a i . : ryta nuo 1 0 — 1 2 : nuo 2 — 5 | 
• p o p ie tų: nuo 7—8:30 v a k a r e . | 
K r e d ė ' i o m i s ; 10 iki 1. 

Te le fonas Drcxe l 2880 a 

OR. G. M. GLASER 
N»1 

l 

Prakt ikuoja 30 naciai 
Ofisas 3146 So. Morgan St. 

Kerte 82od St., Chicago, III. 
8 P E C I J A U 8 T A 8 

Moteriškų Vyriškų tr chroniškų 
Ilgų 

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

Telcfcaub l a r d s 687 

ŠV. KAZ. DR-JOS PRAKAL
BOS. 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel . Yards 864 

OFISO V A L : 
8 iki 10 v. ryto, 1 iki 3 ir 7 Iki 
9 v. 
Tel. Nakt imis ir nedėl ioj po pietų 

Oakland 1284 
' 

Dr. I. L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 10600 8 . Mlchlgan Ave. 
Vai. 10—12 ryte; 2—4 po pietų, 

8:30—8:30 vai. vakare. 
Rcsidcncjja: 10538 P e n y Ave. 

Tel. Pu l lman 342 ir Pull. 349 

'HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllHIlli 
Telefonas Von Buren 164 

R* a 1186 Independenee BivtL 

OR. A. A. ROTH, 
Rnaas Gydytojas H 
DpeeijaUaUs Moteriškų, 

Vaikų Ir visų chroniški* Ugų 
VALANDOS: 1 0 — l t ryto 8—S pa 

pie .ų , 7—8 vak. Nedėl iomis 10— t l « 
• Kl«*« 8864 So. Halsted 8t„ Chtaafv 

Telefonas Drover 8688 
rimuufSHiumiiumiiHiiitiuiftMiiiuiiN 

DR. R. C. GUPLER 
CHIRURGAS 

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

pietų kasdien, Panedėl i j ir Ketver-
e vakarais . 

Ofiso Tel.: Canal 1713—341 
Res . Tel .: MkHvay 5513 

Preeland, Pa. — Liet. čia 
apie 200 šeimų. Atskiros baž
nyčios neturi; parapija ben
dra su lenkais. Aišku, kad 
lietuvių veikimas keblus. . 

Gruodžio 4 d. įvyko prakal
bos. Į šv. Kazimiero Draugiją 
įsirašė garbės nariu gerb. 
kun. klebonas Strimaitis, am
žinuoju p. Ona Jaskevieienė ir 
sumokėjo 35 dol., metinių 17 
narių. Įsteigtas Šv. Kazimie
ro Draugijos skyrius. Jo pir
mininku yra kun. K. Strimai
tis. Kas dar malonėtų įsira
šyti į šv. Kaz. Dr-jų, meldžiu 
kreiptis į skyriaus pirminin
ką. 

Gerk kl. kun. Strimaičiui.už 
taip gausia parama ir pasiža
dėjime dar gausiau sušelpti 
pinigais Šv. Kaz. Dr-ją, 0. 
Jaskevičienei ir k. širdingiau
siai dėkoju ir reiškiu aukštos 
pagarbos žodžius. 

Kun. P. Raščiukas, 
Šv. Kazimiero Draugijos 
(Joneralis įgaliotinis Am. 

ATLAIDAI. - KUN. BUMŠA 
ATSISVEIKINO. 

S V. W. RUTKAUSKAS 
\ ADVOKATAS f 

.Ofisas D i d m i o t y j : 
29 South La Salle Strett 

Katu baris 334 
Telefonas Central 6390 

*r%r-w ' iHc W M l f T r < W W M W K ' W W 1 H > ^ i n i 

J Vakarais, 812 W. 33rd 81 * 
Telefonas: Yards 4681 I 

DR. M: STAPUU0NIS 
NAPRAPATH 

| GYDAU BE GYDUOLIŲ IR BE 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
8847 E m e r a l d Avenuo 

9 Iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Tele fonas Boulevard 9897 

731 W. IS- th Gatvė 
N u o 7 lkl 8 vaaare. 

Dr. M* Stupnickij 
3107 So. Morgan Street 

CHIOAGO, I U 4 N O U 8 
Tele fonas Yards 8083 

Valandos: — 8 iki 11 i i ryto: 
f po pietų Iki S vak. Nedė l io 
mis n u o 8 Iki 8 vai. vakare. 

—5 

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

Tel. Oaaal 3118 
Va landos : 10 ryto iki 8 vakare. 

Gyven imas: — 8811 W. 63rd Str. 

T e t Prospect 3466. 

1 1 • y 

5 * * 

TeL Canal 267, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZAUTORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

OtururgM 
1SS1 S o u t h H a l s t e d S t r e e t 

Valandos : 10 iki 13 ryte; 1 iki i 
po p ie tų; 6 iki 9 vakare 

! ANTANAS A. 0LIS 
( O L S Z E W S K I , J R . ) 

į ADVOKATAS 
! Veda bilas visuose te i smuose 

Miesto Ofisas: 
»7 S. Dearborn St., Roo«n 1040 
> Telefonas: Central 1774 

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

R%€C4J6'w€,ei4p^4*.e,-%4!i^4^4s^4^ 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LUCTOVIS ADVOKATAS 
Oien.: R. 811-137 N. Dearborn St. 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais: 10736 S. VVabash Ave . 
Roseland Tel . Pu l lman 6377 

Tel. Randoiph 2898 

A A. S L A K I S 
ADVOKATA8 

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

18 South La Salle Street 
Room 1303 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 
j u a n i ų Ter. Hyde Park 3395 

::-

Philadelphia, Pa. — Gruo
džio 11 iki 13 d. Šv. Kazimie
ro bažnyčioj buvo 40 vai. at
laidai. 

Altoriai buvo gražiai pa
puošti gyvomis, gėlėmis ir ap
šviesti žibančiomis žvakėmis 
ir elektra. Gėlių kvapsny s 
kiekvienų žadino prie kvepian
čių dorybės darbų ir žvakių 
šviesa viliojo prie amžinai ne
gęstančios šviesos. 

Per visas pamuldas bažny
čia buvo pilna žmonių. 

Visus pamokslus sakė gerb. 
kum B. Bumša. Jo pamokslai 
ir sukvietė žmones taip skait
lingai lankyti pamaldas. Jas 
lankė daug ir lokių, kurie jau 
daug metų nebuvo lanke baž
nyčių ir ėję išpažinties. 

Tiesa, kai-kurie ėjo iš smal
sumo, bet kada išgirdo Dievo 
pasiuntinio baisą šaukianti 
prie atgailos, skelbianti Jė

zaus meilę, Jo kančia; iš mei
lės del žmonių, tai taip vui 
susigraudino, pamatė savo 
klaidingų gyvenimų ir daug 
grįžo prie savo Dangiškojo 
Tėvo. 

Paskutinį vakarų buvo gra
ži procesija, kuri į žmones da
rė malonų įspūdį. 

Liūdna pasidarė kada gerb. 
pamokslininkas pasisakė, kad 
paskutinį pamokslą sakąs. Ro
dos, kad dar ir dar galėtumei 
jo pamokslų klausyti. Gerb. 
pamokslininkas atsisveikinda
mas dėkojo visiems už jo dar
bų rėmimą, už lankymosi skait 
lingai į pamaldos ir linkėjo vi
siems, ka4 ir ant toliaus bū
tume uoliais katalikais ir 
savo tėvynės rėmėjais. 

Dieve duok, kad jo pamoks
lai amžinai pasiliktų klausy
tojų širdyse. Mes, Šv. Kazi
miero parapijonai esame labai 
dėkingi gerb. kun. Bumšai už 
jo gražius pamokslus. Mes jo 
maldose neužmiršime, kad Vi
sagalis sustiprintu jo jėgas il
gai darbuotis Kristaus Vyny-
ne ir brangios tėvynės labui. 

Menka dulkelė. 

KUOMI PAGARSĖJO. 
DARBAI. • 

Detroit, Mich. — Tik visai 
nesenai vietiniai angliški laik
raščiai į pirmą puslapį dėjo pa 
veikslus vienos lietuvių šei-

patiko nelaimė. Banditai pri
kalbino . jį prisidėti prie jų 
šaikog ir eiti pinigų vogti. 
Dabar jis atsidūrė į keblią pa
dėti. 

Įvykęs lietuvių Šv. Jurgio 
parapijos bazaras davė gra
žaus pelno, net $1,500. To nie
kas nesitikėjo, ypač šiuose 
bloguose laikuose tiek pada
ryti. 

Darbai Detroite silpnai eina. 
Sunku darbo gauti. Fordo 
dirbtuvė pradėjo dirbti tik 
keturias dienas savaitėje. Ir 
kaip girdėt, tai visai susto
sianti ant kiek laiko. 

Vyturys. 

j portą reikės mokėti 300,000 
rublių ir iš savęs vigą kelionę 
apmokėti. Jeigu tas^ yra teisy
bė, tai iš tūkstančio tik de
šimtas galės išvažiuoti. Mes 
negalėtume nei pamanyti a-
pįę važiavimą. 

Mes iki šiol esame sveiki. 
Jūsų brolis. 

J. V. B . 

DU LAIŠKU IŠ BOLŠEVI
KŲ ROJAUS. 

Laiškai rašyti J. B. iš (Pet
rogrado, Rusijos, broliui, dar
bininkų veikėjui gyvenančiam 
Cicero, 111. 
Brangus brolau: 

Nuo Jūsų gavau du laišku 
rpalio 14 d. Labai dėkoju už 
taip malonius žodelius. Labni 
Sidelei pradžiugau, kai su
žinojau jog esi sveikas. Mums 
iš to džiaugsmas ir linksma. 
Taip ilgus metus neturėjom 
nei jokios žinios. Jūsų laiškas 
buvo lyg šviesios saulės tam 
kartui užtekėjimas. 

Dabar aprašysime "laisvą
ją Rusiją". Jei ne del žydų ir 
vagių su bosiakais, tai ge
resnio gyvenimo nereikėtų. mynos, kokios tai Ignate ir 

Agnės Matskelunus. Kovoja | Pas žydus yra didelis suktu-
tarp savęs po teismus. Prie
žastis tam, tai persiskyrimas. 
Nepasidalina .nei vaikais nei 
turtu. Na ir teismas dar ne
pabaigtas. 

Gal niekur nėra tiek persis
kyrimų kiek Detroite tarp lie
tuvių šeimynų, vis "laisvųjų" 
tarpe. 

* 

Pereitą vasarą tapo suardy
ta taipat viena šeimyna. Tą
sėsi po teismus iki pritruko 
pinigų advokatams mokėti. 

mas. Jie norėtų viską, kas 
jiems galima, vogti, griebti 
nuo gerų žmonių. Geriesiems 
žmonėms amžina prapultis: 
gyvenimo vietas išplėšia, na
mus suardo del malkų, mū
riniai namai patys griūva, nė
ra kam pataisyti. 

Žmonėms, kurie užsirašė ko
munistais, yra tikrai puiki lai

svė. O del tikrųjų darbininkų, 
tai tikra prapultis. 

Dirbame viską dykai, net 
Tada geruoju susitaikė. Mote-' nei duonos pavalgyti neuž-
ris nuėjo pas "laisvuosius", o 
vyras pametęs darbą išdūmė 
į platųjį pasaulį. 

Čia vieną lietuvį vaikina 
T 3 = 

Neužmirškite 
Kad mes tavoro savo^kostu-

mieriams niekados klaidingai ne-
perstatomė todėl jie visuomet su-
grįžta pas mus. Didelis pasirin
kimas deimontų, laikrodėlių ir 
kitų auksinių daiktų. 

• 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 S. Oakley Ave., Ohicago 

Arti 23 čio Place. 

- . . - • • • - ' M " 1 « ^ 

g T e l e f o n a s B o u l e v a r d 4 1 8 8 

— * • 
Graboriu* 

Patarnauju lai
dotuvėse, ves-< 
tuvese, krikš
tynose ir kituo-ij 
ee reikaluose^ 
Kainos prieina-* 
mos. 

107 Auburn Ave. Ohicago.! 

Columbia Grafonolos 
Kalėdiniai 

Ateikite čia ir nusipir
kite > , 

Rekordai 

H. JOFFEY 

4625 So. Ashland Ave. ~žiuoti n e g į rdėt . 

dirbame. Gaudavom duonos 
kortelėmis. Nuo spalio 1 d. 
duonos visai neduoda. Dabar 
duoda tik miltų pusę svaro 
dienai, daugiau nieko. , 

Rinkoj iš savo uždarbio nie
ko negalime nusipirkti. Duo
nos svaras kainuoja 4,000 ru
blių, bulvių svaras 1,000 rub
lių, sviesto svaras 36,000 rub,, 
'mėsos svaras 12,000 rub.„ laši
nių svaras 28,000 rub., de
šimts kiaušinių 16,000 rak , 
tikras neapsakomas brangu
mas. Apie drabužius ir čebafcus 
nėra ką ir rašyti. \ 

Kai rodyjai važiuoti namo, 
tai mes išpildėm aplikaciją 
ir prašymą padavėm vas. 17 
d. Kartu ir pinigus, 12,250 
rublių užmokėjom. Po to dar 
tris kartus prisėjo aplikacijas 
pildyti ir vis apie leidimą va-

Antrasis laiškas atėjo 
gruodžio 3 d. -Krasos ženklelių 
ant jo prilipdyta už 2,000 rub
lių. 
Mielasai brolau: 

.... Duonos, galima sakyti, 
kaipir nevalgom. Dar bulvių 
iki soties privalgom. Mat tu
rėjome truputį pasisodinę. Tai 
gal apie 30 pūdų prikasėm-
Vienų bulvių bevalgydami, tai 
neilgai jų turėsime. Ale ir tai 
dėkavojame Dievui. Jei ne 
bulvės, tai gal butų priėjęs 
tokis badas, kad butų gyve
nimui priėjęs galas. Bulvėmis 
gyvename nuo pusės liepos 
mėn. Esame sotus. Toliau tai 
Dievas duos, gerumą tai ne-
bus. 

Mes siuntėme Jums paveik
slus 1916 m. Ar gavai, neži
nome. Dabar prie "laisvosios" 
Rusijos nebenusiėmėm. Daug 
labaf kainuoja jei nori, kad 
paveikslai butų 'žmoniški O 
kaip sovietiški fotografistii 
nuima paveikslus, ir sovietiš
ką kainą parokuoja, tai tik 
baidyklės išrodo, jie neverti 
nei žmogui parodyti. 

Jau senai drabužių nenusi-
perkamė, tik senuosius po tru
putį mažiname. Dėkojame Die
vui, kad nevaikščiojame api
plyšę. Ir čebatus dar tuos pa
čius traukiame, basi dar ne
vaikščiojame. Toliau, Dievas 
žino kas bus. Užteks. Sudiev. 

Jūsų brolis. 
J. V. B. 

Jeigu nori, kad Taniistos 
dovana siektų apdovanotojo 
širdį, tai jam užrašyk dien
raštį "Draugą" metams. Kai
na tik $6.00. 

FABIONAS Ir MiCKitVICi. Ved 
G e r i a u s i a rimas pii 

laivakortes, pašportai ir i t 
N ' O T A I t l . H ŠA-N 

I t e a l ll>«••!.» P a s k o l o s , 
l i i s i i r i i t a i i r i . t . 

809 *. 351h SI., arti S Haisteo St. 
M Boulevard 611 

Valandos 9 iki 6 Kasdiena 
Vakarais: Utar., rvtM ir Su.* iki 9 vakare 

Ncu : ik ^tq. 

IŠPARDAVIMAS 
Pu&e — Prekės 

Vyrų ir jauny 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 vaikrj 
Siutų, O' Kotų, Mackinaws, Rain-
coats ri kelnių kurias parduodame už 
puse buvusios kainos Turime kuferi-ų 
ir volizų. Gausi už pilnos verčios. At
dara Kasdiena iki 9 vakare. Neda
li omis iki 6 vakare. 

{steigta 1602 

8. GOEDON 
1415 S. Halsted Street 

<J 

Norint gauti gerus smagius ir augštos 
rųšies čeverykus už žemas 

kainas geriausia 
eiti pas 

T E T E R B R O S . 
LBO TETER, Savininkas 

3415 So. Halsted Street Tel.: Boulevard 1565 
Mes turime speeialio didžio moterišku čevervku. 

Petrograde gyvenimas yra 
blogas. Nėra jokių patogumų. 
Prisihijom, kad nebūtą blogai 
ir Lietuvoj. Be savo prieglau
dos sunku gyventi. Atsidursi
me Dievo valiai. Jei parva
žiavus vietos nebus, tai kam 
nors apsiimsime kiaules pa
ganyti. Tai vis duonos kąsnį 
uždirbsime. ! 

Žmonės kalba, kad už pas-

Dr. 0, VAITUSH, 0. D. 
LIKTI VI8 AJUC SFKC1AU6TA8 

Pnlenirvlna vi*ų akly 
tempimą ka« rr* 
prieia-stlml skaudė
jimo gal v©*, svaigu
lio, aptemimo ner-
votumą, skaudančiu* 

ir ui»id«rmrtu8 kariniu akli} kreivo* akrą 
katerakto, nemieglo; netikra* akia iudedam 
Daroma egzaminas lektra parodanti* ma-
ilaualas klaidaa Akiniai pritaikomi taiein-
gal, toli ir eiti matantiems pagelbėta. Ser
gėkite savo regėjimo ir vaikus einančiu* 
mokyklon. Valandos: nuo 12 Iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 lkl 1 vaL po pietų. 

1555 W. 47 St. ir Ashland Av. 
Telefonas Draver M66. 

« — • — • • » — W » P H • — — » — I • I III • • • 

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

aisau ir užlaikau (vairių auksinių 
daictų krautuve. 

Sąžiningai patarnauju. 
So. Halsted St., Chicago. 

^^V4^1TBBT^*¥y5Yir*56^S^g 

LAIMINGA, LINKSMA, NE-
SUSIRUPINUSI MOTERIS. 

Yra v isuomet sveika. Suvargus, 
nedagalinti moteris nesijuokia. To
kioms gyvenimas yra našta, ir kuo
met jos metais yra jaunos, ir turė
tų buU malonios ir gerame upe, 
tai kentėjimai daro jas pasenusoi-
mis ir panurusiomig. Mažos ligos, 
kurios graudžia moteris palieka žy
mes ant jų veido ir figūros, ir 
kiekvienos sužiedotinės, moteries ar 
motinos yra priedermė jaustis ir is 
rodyti kuogeriausia. N u o seniai m « -
terys patyrė, kad garsusis Laxvibur 
Compound yra gera pagelba įvairio
se ligose, nes atiso ir pergali jų ly
t ies s i lpnumus — nereikia pavojin
gų operacijų. 

Jei jus kenčiate nuo mėnesinių ne 
savo laiku, nuo nereguleriškumų, 
s i lpnumų, alpimų, periodinių kentė
jimų, netvarkaus apetito, i sb ly iku-
mo, inkstų skaudėjimo, Šiurpulių, 
kojų ir rankų šaltumo, išpūtimų, 
karščiavimo, apkvait imų, širdies dre
bėjimų, nerviškumo, chroniško gai
vos skaudėjimo, nemigio, neramu
mo, abelno kentėjimo, spazmų, šir
dies mušimo, sl inkimų, skaudėj imų 
nugarkaulio ir tarp pečių, gazų pil
ve, žiaugčejimų, nevirškinimo, nuo 
sūnaus ėjo š lapumo su karščių ar
ba diegimu, susierzinimų šlapinimosi 
organų, slogučio, niežėjimo, despe
racijos, isterijos, lenkorreos, ner
viško traukimo, susitirimų, pilvinių 
gazų, vidurių išpūtimų, pastirimų, 
skaudėjimų klubuose, netekimo at 
minties, trukumo energijos, kojų 
skausmų, nupuol imo ysčiaus, ner
viško nusiminimo, melancliolios, v ė -
mymų nėščioms esant, duslumų, 
skaudžių ir neregulerlškų mėnesinių 
ir abelnų negalių, įsigyk tų vaistų, 
ta jūsų lyčiai dovaną ir Jus la imin
site tą dieną, kurioje pastebėsite Sj 
apgarsinimą. 

Trijuose kritiškuose perioduose 
moteries gyvenimo, t. yra,- perėji
muose iš mergystės į moterystę, la i 
ke nėštumo ir "gyvenimo mainy
me" Laxvibur Comp. moteriškiems 
negeramams yra brangenybė. 

Pi lnus Laxvibur gydymas kainuo
ja dešimts dolerių keturiasdešimta 
centų, pusė — šešjs doferius ir e ep -
tyniasdešimts penki centai. Laxvi-
bur parduodamas tik Lam'eco La-
poratorijoje, Forbes netoli Moultrie, 
Pittsburgh, Pa, Larvibur bus pa
siųstas tuojaus kain^ tik bus gautas 
Money Order, cash ar banko draf-
tas. • (Apgr. ) 

VAUENTIJfE DRESMABMNG 
COLLEGES n 

240T W. Madlson, 1860 N. Wells , 
6306 S. Halsted Strcets 

167 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų kir-

< įplmo, Des igning bizniui ir na-
< [mjuna, Vietos duodama dykai 
| [Diplomai. Mokslas lengvais at-
, ,mokėjimais. Klesos dienomis ir 

vakarais. Reikalauki t knygelės. 
Tel . Seeley 1646 

SĄRA PATEK, pirm. 

i . ' ? » : « 'j = 
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i S, D. UCHAWICZ I 

M E T U V T S O R A B O R I T J S 
S Patarnauja laidotuvėse kuopi- S 
Cgiausla. Reikale meldžiu a t s i š a u - 5 

Škti, o paano darbu busite u ž g a - S 
nėdintl. 

C2314 W. asrd PI. Chicago, IU.S 
S v Telefonas Canal 2166 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i 

IŠPARDAVIMAS. 
II priežasties važiavimo Lietuvon 

parduodu rakandus, kam reikalinga 
gal i te ateiti į namus po numerių: 

162 -— 10-th Street 
N e r t i Cbksago, IU. 

•į.a^aVf, į, $<§,$, 6^6/§^6'|V6>6>6'6/6#6^r6/6; 

ATSIDARĖ NAUJAS 
GARADŽIUS. 

Taisome automobil ius v i s e k i o s t y -
liaus. Turime visų automobiliui reika
lingų dalių, ypačiai "Fordo" karams. 

Samdome automobilius, pagrabams, 
vestuvėms, kr ikštynėms ir kUiems rei 
kalama. Kreipkitės: 

Charles Garage & Repair Shop 
2039 W. 22-nd Stx. 
Telefonas Ganai 0223 

Naktins Tel. Yards 6647 
6 ^ « / 6 % « 6 / 6 * ^ ® ' 6 * 3 / © 4 ^ k 6 ^ 4 / 6 4 ' 6 > * 
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PARSIDUODA "Pool-room" su 7 
stalais ir barber shop su tr ims kė
dėmis viskas yra nauja geram pa
dėjime geroj vietoj tarp lietuvių ir 
rusu apgyvento j kolonijoj geros biz
nis priežastis pardavimą savininkas 
išvažuoja Europon parsiduoda pigiai. 

1211—1217 Westminster Ave. 
Detroit, Mich, 

Ant pardavimo arba mainymo ant 
propertes žemė su budinkais, 12 de -
sincinu didelis sodas arti vandenio 
ir vieškelio. Kaimas Bagušiskių, 6id-
lavos valsčiaus, Lidavenų pašto, Ra
seinių apskr. Lietuvoj. Atsišaukite pas 
savininką: 

S. F . SHTMKrS 
6066 Eas t 02-nd Street 

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

ANT PARDAVIMO moderniškas 
mūrinis namas (bunga low) 5 k a m 
barių, kieto medžio trimingai, kiltų 
vandenių ši ldoma, graradžuis. s u e-
lektros šviesa, turi būti parduotas 
už $5,37 5.00 iškalno įmokėti reikia 
$1,875.00. Balancas po $36.00 kaa 
mėnesi inimant nuošimti . Atsišau
kite 2729 S. 63-rd Court, Berwyn, 
111. Telefonas Ber\vyn 1255 R. 
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CHICAGOJE. 
JO MAL. VYSKUPO HOBAN APIPLĖŠTI TRAUKINIO 

KONSEKRACIJA 

Iškilmėje dalyvavo 4 Arkivys
kupai ir 20 Vyskupų. 

KELIAUNINKAI. 

Užvakar vakare New Yorko 
ekspresinį traukinį ant Balti-
more ir Ohio geležinkelio, ties 
64 gat. užpuolė vienas plėši
kas. Visus observatorijos vago 
no keliauninkus apkraustė ir 
pabėgo. Policija areštavo dau 
gybę intariaimj. 

Šventojo Vardo katedroje, 
Chicagoje, vakar Vyskupu 
konsekruotas Jo Malonybė 
kun. Hoban, buvęs Chicagos 
arkivyskupijos kanclieris. 

Iškilmės katedroje buvo y-1 Chicagoje pa vogta 13 auto-
patingos dalyvaujant ketu- j mobilių paroje gruodžio 20-21 
riems Arkivyskupams, dvide-1dieną. 
Kimčiai Vyskupų, daugybei a-
T>atų, monsignorų ir keliem: 
Šimtams šiaip kunigų ir vie 
nviol i i j . v 

Iš Arkivyskupų buvo: Jo 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

Mokyklos vaikučiai rengiasi 
p r i e a t e i n a n č i ų , š v e n č i ų . G e r b . 
seserys mokytojos uoliai ren-

Augšt. Mal. Hayes iš Xewjgiasi prie statymo puikaus 
Yorko; Jo A. Mal. Dowling iš veikalo, kuris yra pritaikin-
St. Paul; J o A. Mal. Messmeritas Kalėdoms, vardu "Nebu-
iš Milwankee; pagaliau Chi-
cagos Jo Augšt Mal. Mnnde-
lein. 

Konsekracijos apeigas atli
ko Chicagos Arkivyskupas. 

Jšventojo Tėvo bullg. skaitė 
Peoria Vyskupas Dunne. 

Vyskupas Dunne taipat sa
kė ir pamokslą. J o Malonybė 
plačiai išaiškino Vyskupo kon 
sekracijos apeigas ir tų apei
gų reikšmę. 

Jo Mal. Vyskupas Hoban 
Šventojo Tėvo paskirtas Ar
kivyskupo asistentu Chicagos 
arkivyskupijoje. 

Po bažnytinių iškilmių nau
jo Vyskupo pagerbimui suren-
gtas pokylis Drake viešbuty. 
Pokyly dalyvavo tik specialiai 
kviesti svečiai. 

Vakare Orchestra Hali įvy
ko viešasis susirinkimas, ty. 
viešoji naujo Vyskupo recep
cija. Buvo plati programa. 
Buvo kalbos ir Paulistų cho
ras giedojo. Taipat grota var
gonais preliudija. 

vo Užeigos". Jį statys Kalė
dų vakare, gruodžio 25 d., pa
rapijos svetainėje; pradžia 
punktualiai 7:30 vai. vakare. 

Visi kviečiami neužmiršti 
atsilankyti. 

GRAŽI NAŠLAIČIAMS 
AUKA 

' Šiandien Dr. M. Stupnickis, 
8107 So. Morgan Str. prisiun
tė $100.00 čekį Labdaringai 
Sąjungai. 

Reikia džiaugtis kad mūsų 
šviesuomenė kaskart uoliaus 
dedasi prie labdaringos S. 
Taip augant mūsų kapitalui, 
mes greitu laiku pradėsime 
vykdinti projektuojamus, pla-

į nus. 
Mūsų padėka tokiems gera

dariams kaip Dr. M. Stupnic
kis neužtektina. Mažučiai naš
laičiai minės juos kiekviena 
rytą ir vakarą savo karšta pa
dėka maldoje prie Viešpaties. 

Kun. F. Kudirka, 
Lahtl Sąjungos Iždininkas. 

KARO SKOLOS. TAI GERAS 
YPAS. 

Marshall Field & Co. keliau
jantieji agentai aną vakarą 
turėjo vakarienę Drake vieš
buty. Kalbėjo bankininkas 
Forgan. # 

Jis pasakė, kad Suv. Valsti
jos jokiu būdu negali panai
kinti Europai karo skolų. Nes 
tos skolos tai puikus ypas Dė
dės Šamo rankose. 

Kuomet Europos valstybės 
skolingos, jos Suv. Valstijų 
klauso ir prisitaiko prie jų 
reikalavimų. Kitaip tos vals
tybės j Suv. Valstijų visokius 
sumanymus tik su ranka pa
motų. 

Nebūk jos skolingos Ameri
kai, nebūti} jos prisiuntusios 
atstovi] nusiginklavimo kon
ferencijom Taipat atsisaky
tų priimti Washingtono vy
riausybės projektus. 

Nežiūrint to, sakė bankinin
kas, Suv. Valstijos privalo, 
prireikus, gelbėti Europos 
valstybes. 

Taigi, bankininkas pasakė 
viešai tą ką daugelis šiaip sau 
mintijo. 

VYČIŲ APSKRIČIO CHORO 
KONCERTAS. 

6 APKALTINTI. 

Del pabėgimo iš kalėjimo 
O'CoimoV'o grand jury apkal
tino ir atidavė kriminalin teis
man kalėjimo sargą Strauss 
ir 5 kalinius. Iš tų kalinių 
vienas pabėgęs, kitas suimtas 
su išsuktomis kojomis. 

Gruodžio 18, 1921 L. Vyčių 
Chicagos Apskričio choras tu
rėjo koncertą Pulaskio svetai-
iėje. Žmonių mažai teatsilan-
kė. Tam yra dvi priežastys. 

Pirmiausia, Adventų laikas, 
kai-kurie geri katalikai pasi
švenčia būti namie. O kai-ku
rie kiti iš jaunimo, kadangi 
nėra šokių, neeina j vien tik 
koncertus. Man įeinant j sve
taine keturi vaikinai grvžo 
nuo durų sakydami: " I t ' s on-
Iv a concert." 

Antra, kitos Vyčių kuopos 
Chicagoje turėjo vakarėlius. 
Vyčių 14 kuopa savo koloni
joje vaidino veikalą. Čia tai 
Vyčių Apskričio kaltė, kad 
jis neišpildo savo nutarimų. 
Nutarimas yra nedaleisti 
dviem kuopom apskrity reng
ti vakarėlius tą patį vakarą. 

Koncertas nusisekė gerokai. 
Publikai geriausia patiko iš
trauka iš ' 'Kantatos Broliai". 
Artistė dainininkė p-nia Po
cienė su savo išlavintu balse
liu ir savo artistišku dainų iš
reiškimu žavėjo visą publiką. 
J . Ramanauskas ir J . Balsis, 
solistai-tenorai, ir gerai dai
navo. 

A. Pocius, choro vedėjas, 
paskambino solo ant piano ir 
išaiškino kaip muzikos kompo
zitoriai gauna inspiracijos kom 
ponuoti muzikos veikalus. 

Publika užsilaikė ramiai. 

Matyt iš abelno atžvilgio kon
certas publikai patiko. 

Reporteris, P. O. 

PARODA. 
» • 

Skulptoriaus Vlado Undaro 
darbų paroda kuri tęsis nuo 4 

| iki "27 d. gruodžio, po num. 
901 W. 33-rd St. prieš šv. Jur
gio baž. Chicagoje. 

Pereitą metą jau buvo 
Drauge minėta apie jo dar
bus, kaipo tai Vytis, stovylė-
lės Lietuvos kunigaikščių, 
rašytojų ir Suv. Vai s. Prezi
dento Hardingo. 
Dabar jis toliau pažengė, ne

žiūrint jo gyvenimo sunkeny
bių. J is padirbo kelis biustus 
iš marmoro, naturalio gyvo 
žmogaus <lidžior taipgi projek
tų arba škicų iš gipso pa
minklams, su stovylomis ir ei
lių posmais. 

Lietuvių priedermė butų 
paremti savo dailininką, kuris 
galės papuošti Lietuvos šalį, 
nes jis turi labui gražių pro-
jekų dailės reikalams del 
Lietuvos, kaip ta i : "Perkūno 
fontanas" Kauno miestui ir 
kitus. 

Sedemka. Gi sulyg įstatų dva
sios vadu Vyčių kuopoje lie
kasi parapijos klebonas arba 
jo paskirtas asistentas. 

Linkėtina geriausių pasek
mių šiai naujai valdybai veik
ti mūsų kuopoje. 

Koresp. 

CICERO, ILL. 

— 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR 

Sekmadieny, gruodžio 18 d. 
š. m. Liet. Vyčių 4-ta kuopa 
atliko Adventinę šv. Komuni
ją " i n corpore" per šv. Mi
šias 7:30 vai. ryte. Pasipuo
šusių su baltomis rožėmis na
rių dalyvavo virs 150. Be Vy
čių buvo įspūdingiausia ma
tyti jaunuolius jaunikaičius, 
kurių draugija nesenai susi
organizavo po vardu "Šven
čiausio Vardo" . Nežinia kaip 
jie susitaria sykiu dalyvauti. 
Jiems daugiausia vadovauja 
gerb. klebonas kun. Ig. Alba-
vičius. Tikimasi, kad jie ir ki
tą kartą su mumis bendrai 
dalyvaus. Garbė jums idėjos 
draugams. 

Alpha. 

IŠ T0WN OF LAKE. 

Gruodžio 14 d. Davis Squa-
re parko salėje L. Vyčių 13 kp. 
turėjo priešmetinį susirinki
mą, į kurį nariai atsilankė ga
na skaitlingai. 

Aptarus bėgančius kuopos 
reikalus eita prie rinkimo 
naujos valdybos sekantiems 
metams į kurią įėjo: pirm. — 
P. Sedemka, vice-pirm. — J. 
Janusas, prot. rast. — Z. Ba-
jorinaitė, fin. rast — V. Stan
cikas, ižd. — J . Baltutis, iždo 
glob. — J . Martinkus ir M. 
Laurinskaitė. Žaislų vadėjais 
išrinkta Z. Bajorinaitė ir P . 

PAIEŠKOJIMAS. 
Dar yra proga kelioms ypa-

toms prisidėti pinigiškai prie 
mūsų naujo patento išdirbinė-
jimo. Taigi kurie norite kad 
jūsų ateitis butu naudinga tai 
prisidėkite pinigais ir darbu 
kol dar yra laiko nes ta proga 
į trumpa laiko užsibaigs. 

Atsišaukite ypatiškai arba 
laiškų į mūsų tik k , tveriama 
dirbtuvė ir persitikrinkite sa
vo akimi ir protu. 

Bus atdara kiekviena die
na ir nedėlia po pietų. 

Fountain Paint Brush Co. 
Mfg. Co. 

1623 Blne Island Ave. 
Chicago, Hlinois. 

Cicero pirma pasirodė Pa
pilės bažnyčios atitaisymui. 
Surinkta 110 dol. ir pasiųsta 
P-as Šiušė gruodžio 9 d. iš
siuntė 25.dol., o likusius 85 
dol. p-lė O. Gricaitė išsiuntė 
per " D r a u g o " , pinigų siunti
mo sk. 12 d. gruod 

Papiliečiai, dar kurie norite 
prisidėti prie to prakilnaus 
clarbo, meldžiu kreiptis pas 
musų gerb. kleboną, kun. J. 
Vaičiūną (4943 W. 15-tr St. 
Cicero, BĮ.). 

O' Qricaitė. 

PRANEŠIMAI. 
LIET. VYČIŲ 4-TOS KUOPOS 

svarbus priešmetinis susirinkimas 
įvyks ketvirtadienyje, gruodžio 
22, 7:30 vai. vakare. 

Visi nariai prašomi neatbūtinai 
atsilankyti, nes bus renkama nau
ja valdyba ateinantiems 1922 me
tams. 

Albina C. Alaburdaitė, rast. 

CICEftO, ILL. — Kat. Spau
dos dr-jos vietinės kuopos prieŠ-
metinis susirinkimas įvyks gruo
džio 22 d., ketvergo vakare, 8 vai., 
8v. Antano parap. mokyklos kam
baryje. 

Malonėkite visi nariai skaitlin
gai atsilankyti neg yra daug 
svarbių reikalų apsvarstyti. Taip
gi kurie neatsimėt knygų galėsite 
per susirinkimą .atsiimti. 

Valdyba. 

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

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

Bus rodomi sekančiose ko
lonijose: 

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

Gruodžio 25 Nekalto Pras. 
parap. Brighton Park. 

Pradžia 7 vai. vak. 
Rodys Lietuvių Teatro Bru-

drovės vedėjai. 
C. G. Lukšis. 
J . B. Kudirka. 
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A - f A. 
AGOTA YOVARAUSKIENĖ 

Po Tėvais Sturonikė 
Paminėjimui metų sukaktuvių. Jau 

praėjo metai laiko kaip persiskyrė su 
šiuo pasaulių, musų brangiausioji glo
bėja ir motinėlė, mirę gruodžio (Dcc. 
25 d. 1920, S vai. po pietų turėda
ma apie 60 metų. Paėjo iš Kauno 
Red. Raseinių Apskričio Jurbarko 
valsčiaus Girdžių parap. Butrimų kai 
mo. Paliko dideliame nuliūdime 2 
sunūs, Juozapa Amerikoj, Joną Lie
tuvoj ir broli Jurgi sturona. Aki Die
ve, kad ta beširdę mirtis atėjusi at
ėmė gyvybė ir suardė visa gyveni
mą. Nors ji mirė bet musų širdyse 
neužgesta didžiausis nusiminimas del 
musų brangiausios motinėles lai bū
na jai lengva Lietuvos šalies žeme
lė, o jos siela būdama malonėje te
gul išmelš ir mums nueiti pas ja ir 
gyventi per amžius linksmybėje, o 
mes jos jau ant šio pasaulio daugiau 
nesulauksime. Taigi giminės, draugai, 
draugės ir visi pažįstami atmindami 
ta liūdna diena A. A. Agotos mirties 
praeituose metuose esate širdingai 
kviečiami atsilankyti ant pamaldų 
kurios bus laikomos už jos vėle ket
verge gruodžio 22, 1921 šv. Baltra
miejaus bažnyčioj, Waukegan, 111.. 
7:80 vai. ryte. 

Nuliūdęs 
Sūnus Juozapas Yovarauskas. 
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Kalėdų Išpardavimas 
Turime specialiai dideli stock'a iš kurio galima pasirinkti siutu ir overkotų. 

Naujiausios mados puikaus materijolo ir gero darj)q. Del lengvesnio pasiskyrimo 
jie yra suskirti į grupes. 

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

Grupe No. 
$ 3 0 . 0 0 V e r t o s p u i k u s S i u t a i i r O v e r k o t a i d i d e l i a m e p a s i r i n - ^ ^ ^ ^ .— ^ ^ ^ ^ 

kime, šiame išpardavime kaina %&fe4»W 

Grupe No. m 

$40.00 Siutai ir Overkotai išpardavimo kaina $31.00 
į 

i3>; 

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

The Bridgeport Clothing Co. 
3246 - 48 So. Halsted St, Chicago, III. 
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Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicapj 
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NEMOKĖSI PHIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame oi žeminamą kainą kur kitur taip D<*gaufL 

Mašinėlių laiškam* drukaoti ir ofiso darbam* yra naujau 
viot mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškai* rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžiu* o 
mufitališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawskt 
4632 So. ASHLAND AVL, CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DR0VER 7309 

t A. A . 
KONST. STANKUS 
Parvežtas iš Francijos, 

žuvęs ant Karės Lauko 
Prancijoj, 3-čia diena Bir
želio (June) 1918 metais, 
Paėjo iš Lietuvos, Šiaulių 
Apskričio, Kruopių Para
pijos, Mergiunų kaimo, 
turėjo 26 metų amžiaus, 
paliko Lietuvoje sena tė
veli Petrą Stankų, ir bro
li Juozapa, ir Amerikoj 
broli Francišku ir seseri 
Julijona Macaitienė 

Velionio kūnas randasi 
po num. 4531 So. Honore 
St. Laidotuvės atsibus 
Pėtnyčioje 23-čia d., gruo
džio (Dec.) š m. iš šven
to Kryžiaus Bažnyčios 8:-
30 vai. ryte, o iš ten į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Visi giminės ir pažįsta
mi meldžiam dalyvauti, 
laidotuvėse, ir suteikti pa
skutinį patarnavimą žu
vusiam už Pasaulio Liuo-
sybė. 

Nuliūdę, 
Brolis F . Stankus 
Sesuo J. Macikienė 
Švogeris V. Macikas. 

RALTIJOSAMERIKOC 
U LINIJA OBroadvay. N e v \ S r k . N Y l J T,ESI ĮLIETUW KELIONE 
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VAMrOKIT VISI PARANKIŲ IR 
TIESIŲ KELIU 

Lietuviai važiuojant f Piliavą apicnkia 
Lenkų juostą (karidoriu ) 

Visa Trečia Klcsn Padalinta Į Kambarius 
Ant, 2-jų. 4-rių. 6-šių ir 8-nių l/ovų 

"E8TONIA" Išplauks Sausio 11, 1922 
"LTTUANIA" Išplauks Vasario 1, 1922 

Trečios Klssos Kainos f: 
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVA $106.50 

LIEPOJŲ $110.00. 
Dėlei laivakor. ir žinių kreipk, prie savo agen. 

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

są, biznį didžiai nupigintoms kainoms — daug pigiau, negu whole-
' salio vertės. Turi but išparduota iki Naujų Metų. Už

prašau visus atsilankyti. Nepraleiskit progos, nes 
daug daiktų paaukausiu savo draugrams už trečią da
lį kainos, kurie su manim turėjo reikalą buvime tame 
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 10 

SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGį" 


