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Egipte Seka Dideli Sukilimai 

\YASHINGTOX, XII 23 d. 
(Tniet.. In f . B i u r a s ) , . -*r V a r s a -
vos laikraščių paleista žinutė, 
buk įvyks^ Danzige tiesioginės v Salės vyriausybės agentai 

* 
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REVOLIUCIONIERIAI ŽUDOMI, KALĖJIMU 
BAUDŽIAMI 

lietuvių-lenkų derybos del yil-
niaus ir Klaipėdos, kaip pra
neša iš Kauno Elta, yra visai 
be pamato. 

G H rC A G 0 J E . 
PRIEŠ BRANGŲ GYVE 

N I M Ą . 

- ^ 

SUSIKIRTO ITALAI SU 
KROATAIS. 

» 

< » • 
• 

INDIJOJE PAKILUSI RE 
VOLIUCIJA. 

Nacionalia indėnų kongreso 
atstovas, Dr. N*. Krishna, yra 
Amerikoje. Čia jis darbuoja-
si gatiti Amerikos vyriausy
bės pagelbą pasiliuosuoti Indi
jai iš Anglijos jungo. 

Laikraščio Tribūne atstovai 
matėsi su Dr, Krishna. Sako
ma, šis gavęs j š Cakuttos kab-
legramą apie pakilusią revo
liucija Indijoje, nors iki šid-
lei iš kiti) versmių negauta, a-
pie ž in ių . 

Dr. Krishnai prisiųstoji kab 
legramoj sakoma: 

"Revoliucija pakilo šiandie 
7:00 ryta (taigi, gruod. 27). 
Daugiau 700, sušaudyta. Apie 
200 nukauta. 20,000 žmonių 
uždaryta į kalėjimus anglų 
kariuomenės* Šimtai ųamų ir 
kitjų trobesių sudegiuta. Re 
voliucijos' vyriausias * ceittraš 
ealcutta." J 

Dr. Krishna, be to, Tribu-
ne atstovui štai ką pareiškė: 

"Pirm vienerių metų Kalė
dų dienoje Indėnų Nacionalis 
kongresas Caleuttoį parėdė, 
idant nei vienas asmuo, sim
patizuojąs su Indijos neprik
lausomybės veikimu, nepriva
lo pirkti jokių Anglijos pre
kių. Indėnai pinigus gali iš
leisti Amerikoje. 

"Šį parėdymą anglų vald-
i ia teeiau sustabdė ir jis ne
pateko Amerikos spaudom 

"Trimis mėnesiais vėliaus 

susikirto su magometanais. 
Vienas žmogus nužudyta ir 
suvirs 25 sužeista. * 

62 ŽMONĖS AREŠTUOTI. 

KOMA, gr. 28. — Dalmati
jos, viename uoste susikovė 
kroatai su italais, kuomet vie
nas italų karo laivas nuplau
kė Sebenico uostan. 

Kroatai užpuolė ir smarkiai ALLAI1ABAD, Indija, gr. v. * . . . 
w> x.. v, r»o v_ _ , apdaužė italus jurininkus, kuo 
28. — Čia areštuota 62 zmogu. * . ; ° J - > 
_ . . ,- • • • met tie įsupo ant kranto. 
Tai nacionalistų savanoriai ir 
Visos-Tudijos kongreso nariai. 
9 iš areštuotų nubausti kalėji
mu. Nubaustas ir laikraščio 
Allahabad Independent redak
torius. # ' 

pradėjo tyrinėjimus, surištus, 
su brangiu gyveniniu. 

_ Teisingumo departamentas 
pastaraisiais laikais surinko 
daugybę faktų, jog vi šoki dai
ktai, taipat ir maistas, abel-
nąjamer pardavime gerokai at
pigo. Kaji tuotarpu vartoto
jai krautuvėse turi už viską 
mokėti beveik karo laikų kai 
nas. 

monui leidžiame viena diena 
atsiisio, ty. paliuosuojama nuo 
priedermių, kas dvi savaiti. 

N Miesto tarybos policijos ko
mitetas dabar gavo- rezoliuci
ją, kad policmonus.nuo prie
dermių vienai' dienai palįuo-
suoti kas savaitė. 

Tą rezoliuciją komitetas 
pirmiausia paves peržiūrėti 
policijos viršininkui. 

Praneša, Airiai Sutinka su Tai
kos Sąlygomis 

NAMINIŲ SVAIGALŲ 
AUKOS. 

•Per Kalėdas kaikurie žmo
nės senuoju įpročiu vaišinosi 
alkoholiu. Bet tai išbuvo al-

Aiškus daiktas, kad dau- koholis tikras, bet namie dirb-

5 ŽMONĖS NUŽUDYTA. 

BOISEVIKŲ ATSTOVAI 
BUS LONDONE. 

CATRO, Egiptas, gr. 28. — 
R mušės pakilo Mousky mies
to daly, kuomet minia užpuo
lė policijos nuovadą. Kariuo
menė į minią atidarė smarkią 
ugnį. Penki žmonės^ nužudy
ta ir 4 sužeista. 

—«_ 

indėnai nacionalistai . turėjo 
/slaptą susirinkimą ir revoliu- fk^ į sprendė pakelti strei 

cijai pradžią nustatė gruod- m * i o l e i * » nužudyta 14 žr 
žio 27 d. 

14 ŽMONIŲ NUŽUDYTA. 
— , 

CAIRO, gr. 28. — Riaušės 
pakilo Sueze. Keletas riauši
ninkų nužudyta ir daugybė su 
žeista. 

Žemesniajame Egipte prasi
dėjo telegrafu ir telefonu su
siekimų naikinimas. 

Anglijos karo laivai yra Su
eze, 1 smaili a, Port Said ir 
Alexandria. v — 

Pačiame Cairo nėra jokni 
susisiekimui priemonių. Ang
lų militarė valdžia suspenda^ 
vo visokius susisiekimus su 
tikslu neleisti į krūvas- rink-v 

tis sukilėliams. 
Dauguma- valdžios valdinin

ką, 
užudyta 14 žmo

nių. 

"Indėnų tauta nekovoja 
~eš baltąją rasę, tik prieš 

LONDONAS, gr. 28. — Lai
kraštis Times rašo, kad pre-
mieru Lloyd George ir Briand 
principe sutiko pakviesti Čio
nai pirmomis sausio dienomis 
Rusijos bolševikų valdžios už
sienių komisarą Tchitcheriną 
ir Lityinovą. 

^akoma, kad tiedu atstovu 
turėsią aiškiai atsakyti į ke
letą svarbių paklausima. 

Suprantama, pirmoje vietoj 
bus skolos Prancijai. 

+ 1 

BEKOVODAMAS MIRĖ. 

VERA CRUZ, Meksika, gr. 
28. — Čia su geltonojo drugio 
epidem^a* bekovodamas krito 
nuo toį pačios epidemijos Dr. 
HoVard B. Oross, iš Roeke-
fellerio. įstaigos. --' ^ 

Dr. Cross šio mėnesio pra
džioje čia atvyko ii; atidarė 
laboratoriją studijuoti gelto-
nojo drugio ligą. 

Iš čia jis andai nuvyko į 
T^x£epec, kur yra visas' tos 
epidemijos centras. Tenai iš-
buvo\lvi dieni ir užsikrėtė tą
ja liga. 

guma krautuvininkų susitarę 
plėšia vartotojus. 

Taigi agentai šiandie i kaip 
Chica^oje, taip kituose įhies-
-tuose tą klausimą tyrinėja, 
renka reikalingus faktus ir 
sako, kad krautuvininkai bu
sią patraukti atsakomybėn,' 
pasiremiant Šhermanov įsta
tymu. % 

."PELNUOS KAZIRUO-
DAMI. 

Krautuvės, 3318 So. Hals-
ted., savininkas su 5 draugais 

tas. Nes tikrojo alkoholio ne 
bi kam yra lemta gauti.' 

į s diroamo namie alkoho
lio padaroma taip vadinami 
nuodai i -'-moon-shine.'' 

, - V 

Pranešta, fyad įvairiose Chi-
cagos ligoninėse po šventės 
atsirado apie 50 žmonių, už
sinuodijusių ir pabludusių nuo 
"moon-shine." • 

opozicijoje, t. y. prieš *utar-
tį, atšauks save. opoziciją. Ir 
tuomet be jokių sunkenybiųi 
parlamentas patvirtintų tai
kos sąlygas. 

LONDONĄ^, gr. 28. — Vie
tos laikraščiai Sspauzdina dau
gybę depešų iš Airijos. Sako
ma, jog airių diduma stpvi už 
taikos sąlygas.*, padarytas su 
Anglijai ' 

-Tr . v. ^ , . . . la i butų nepaprasta sensa Kaip žinoma, Dubline smn- .. 
* ^ ei įa. feinerių parlamentas ir vėl 

siy?irinks sausio 3 d. ir ims Galimas daiktas. Visa airin 
baigti svarstyti tas taikos są- kunigija stovi už taikos saly 
lygas.. v |'gas ir kviečia gyventojus re 

Laikraštis Morning P o s t j m t i sąlygas. Nes šiandie Ai-
praneša, kad reikia lankti sen- (rija negali išsikovoti sau di-
sacijos, kuomet susirinks sinn-Įdesnės laisvės, kokią duoda 
feineri% parlamentas/ Sako, j padarytos taikos sąlygos. Del-
vyriausias -airių vadas de Va- j to, laikas airiams taikintis ir 
lora, kuris visas laikas buvo imtis rekonstrukcijos darbo. 

ra 

KARČIAI ATSINEŠA Į 
AMERIKĄ. 

MASKVA, cr. 28. — Nors 
buvo užimtas kazyrėmis. Lo- į Rusi jos sovietų Tcorigrese pa
šė pokerį. Kuomet jie visi bu-.darytav 'rezoliucija, reiškianti 
vo užimti; staiga pasigirdo padėRą Amerikos Šelpimo ad-
šauksinąs/'pakelti . rankas." .ministracijai, bet kongrese y-
Kazirninkąi atsisukę pamatė ra delegatų, kurie labai kar
ties savimi keturis plėšikus su 
revolveriais. 

anglų valdžios opresiją. Va
li jos princas Indijoje skaito
mas tik kaipo svetimos šalies 
džentlemanas, aplankąs šalį: 

"Ryt rytą Calcuttoj bus 
mitingas. Mahatma, Gandhi, 
viso veikimo galva, kurį a»čia 
atstovauju, bus tame mitinge. 

"Sukilime dalyvauja suvirs 
21 milionasi gyventojų, prisie
kusių stovėti už Indėnų Naci-
onaię valdžią.' 

400 ŽMONIŲ AREŠTUOTA. 

ALEXANPRIA, Egiptas, 
gr. 28. — Ir čia prasidėjo su
kilimai- 400 agitatorių tuo-
jaus areštuota. > 

Pranešta, kad Egipto nacio
nalistų vadas ištremtas salon 
Ceylon. 

Čia gatvėmis patroliuoja šar
vuoti automobiliai. Pienuoja^ 
mas generalis streikas. 

VALUOS PRINCASCALCU 
TTOJ. 

— . i . 

CALCUTTA, Indija, gr. 28. 
Čia lankosi Valijos princas, 

Anghjoe sosto įpėdinis. Iškil
mingai jis priimamas. 

Užvakar rytmetį, jirieš pat 
princo atvykimą civilių gvar
diją susirėmė su v.ietos gyven 
tojais. Vienas žmogus nu
kautas, kitas sužeistas, i 

Kitoj miesto daly eurazai 

KEY WEST, Fla., gr. 28. 
Kavos * krautuvės savininką 
Manuel Head aną dieną kau
luotų vyrų būrys pasigavo ir 
skaudžiai apmušė. s < 

-Oreit po to atsitikimo Head 
nušovė* vieną 'vietos žymų gy
ventoją, Decker. Dėlto Head 
suimtas ir uždarytas apskri
ties kalėj iman. / 

Tai »įvyko Kalėdų vakare. 

SULAIKOMA BUVUSIOJI 
IMPERATORIENĖ. 

— 

LONDONAS, gr. 2& — Sa
los Madeira gubernatorius iš 
Paryžiaus gavo parėdymą ne
leisti buvusiai imperatorienei 
Zitai keliauti Šveicarijon. 

Pirm poros stevaičių jtfaneš-
ta, kad Zita vyksianti Šveica
rijon, kur^ serga jos vyresny
sis sunūs. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

LINČIAVIMAI EINA SAVO 
KELIU. 

iPaėTucipinigus* ir daug kito-
kių^daiktij, -viso apie 800 dol., 
užpuolikai atbuli išėjo ir pra
gaišo < gatvėje. 

čiai atsineša į Ameriką. * 

Vienas delegatų sakė, kad 
šiandie Amerikos Vyriausybė 
šelpti Rusijos vaikus išleidžia 
vieną dolerį per mėnesį vie-

MONAMS. 

NARDANČIU LAIVIŲ KLAUSIMAS KITAI 
KONFERENCIJAI :1 

^VASHINGTON, gr. 28. — pasipriešino italų ir prancūzų 
Prancija, Japonija ir Italija delegacijos. Jos turi vilties, 
dar nedavė galutino atsakymo kad vyriausybės jų^ nuomonę 
cia savo delegacijoms kas link 
Suv. Valstijų pastatyto pro
jekto nardančių laivių klausi
me. 

Belaukiant atsakymų pakel
ta sugestija šioje konferenci
joje praleisti nardančių laivių 
klausimą ir jį pavesti spręsti 
busimajai ^itai tarptautinei 
ginklavimosi mažinimo konfe
rencijai. ^ 
, Tos sugestijos reikale (įlele-
gacijos viešai nereiškia' savo' 
nuomonių. Bet privatiniu ke
liu prancūzai su japonais • ta no vaiko sušelpimui. Bet ta 

~ * ~ ; -P*** VFV***?** nesenai išlei- \T'1&Bi pasidarbuoti nardančių 
PAŽNUUATąiLSISP(jLlO.[do keturis dolerius dienoje l a i v i T J k l a u s i m e a t i d ėt i toles-

vieniam, savo kareiviui, kurie 
buvo pasiųsti y Archangelską 

Šiandie kiekvienam poPic- strtikshi žudyti rusus. 

BOLŠEVIKAI STOVI UŽ 
LENINO NUSISTATYMĄ. 

Dėkoja Amer. šelpimo Admi
nistracijai. 

važinėją traukiniais, Kuriais 
taipat važiuoja raudonosios' 
armijcte kareiviai. Ir pastarie-
rieji užsikrečia epidemija. Iš 
traukinių vagonų' ir geležinke^ 
lių stočių kasdien išrankioja-MASKVA, d ąr. 28. -S* čia 

visos Rusijos sovietų kongre-j mi jiumirėlių lavonai. Šių7 tar
šė aną dieną kalbėję vyriau- pe ųemažai yra ir vaikų. 
šias bolševikų yadas Leninas; 
Suvažiavusiems atstovams jis 

Amerikos radikalus kongre
se atstovauja Carr.. Jis kal-

nusakė apie ekonominę Rusi- i bedamas tarp kitko š|ai- ką pa
jos padėtį irjapie valdžios nu- l^akė: 
sistafymą. Jis pranešė, kad 
šiuomi kartu komunizmas Ru
sijoje nepavyko. Todėl eko
nominiu atžvilgiu grąžinami 
buržujų ekonominiai laikai. J duris ir-tariasi, kokiu būdu su 

Sovietų kongresas su Leni
no kalba sutiko ir priėmė vi
sus jo pleaUs atgaivinti Rusi-

Neilgai laukus prie kalėjimo ją. 
pradėjo rinktis truRšmadarių I dygiai kongresas pripažino 
minia. Pareikalauta išduoti iš jir Lenino užsieninės politikos 
kalėjimo žmogžudį. j nusistatymo pienus^ 

Šerifas pašaukė prigelbon j' Paskui kongresas priėmė 
būrį jurininkų.—Šie atvykę i- rezoliuciją, kuriąja reiškiama 
nirtusią minią išskirstė. 

Apie pusiaunaktį aplinkui 
kalėjimą viskas aprimo. Ju- 'už teikįamą pagelbą badaujan 
rininkai savo vietas užleido čiai Rusijai. Pasakyta, kad 
šerifo asistentam*. 

Kaip tik jurininkai apleido 
kalėjimą, kaip bematai minia 
ir vėl susirinko. ~~ Šiuomi kar
tu šerifas ir ją asistentai nu
ginkluoti, kalinys, HeaS išvilk '4 

griauti sovietų Rusiją. Bet at
vežiau sveikinimą nuo milionų 
spaudžiamų Amerikos žmonių, 
nuo tų milionų, kurie vaikščio
ja gatvėmis, neturėdami kur 
miegoti ir nieko valgyti.'' 

Carr toliau sakė, kao! Ame
rikos darbininkai slapta orga
nizuojasi. Ir pasekmėje \ jie 
visgi nuvers kapitalistų vy
riausybę ir įsteigs darbininkų 
valdžią. . 

Kogreso sesijos laikomos 
Am. Šelp. administracija daug] Maskvos- operos butev Daly 
didesnį šelpimo darbą atlieka, 
kaip kit<5s organizacijos. 

Delegatas Semashko indayė 
kongresui^ raportą apie plin
tančią ^Rusijoje šiltinės epide-

padėka Dr. Nansenui ir Ame 
rikos Šelpimo administracijai 

tas iš kalėjimo ir pakartas, ^miją. ' Sergą- žmonės dažnai 
i ^ 

^"Neatvežiau sveikinimų nuo 
Amerikos"vyriausybės, nei nuo 
politikii, kurie šiandie konfe-

laivių klausimą 
niems laikams. 

Suv. Valstijų projektui ma
žinti nardančių laivių tonažą 

parems. Ir tuomet laivių rei
kalo šioje konferencijoje neV 
bus galima stumti pirmyn. 

Vakar laivyno komitetas ne
turėjo susirinkimo. Yra ži
noma, fcad šio mėnesio pabai
goje kai-kuVų šalių delegaci
jos rengiasi apleisti konferen
ciją ir pačią Ameriką. 

Aiškiai pasirodd, kad nar
dančių laivių klausimas var
giai bus pabaigtas. Matyt, 
bus atidėtas kitai konferenci
jai. Kitoje konferencijoje 
svarbiausias valstybių tikslas 
bus sumažinti nuolat palaiko
mas sausžemio. armijas. 

Tad si konferencija pasiten
kins tik taika Pącifike ir karo 
laivynų sumažinimu. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS, TAURAGĖ. JRinkoj lapės 
kailiui moka 900 auksinų, per
nai tokiam pat kailiui mokėjo 
4O0—600 auksinų, kiaunės kai
liukui moka 24Q auks. 

Kiaušinių kaina pašoko iki 
KOPENHAGEN, (Elta). f 100 auks. dešimčiai. Kiauši-

GARSVS NORVEGŲ VYRAI 
IR LIETUVA. 

Lietuvos pasiuntinybės Kop
enhagoj rupesniu Tarptautinė 

niai čia dabar gabenami ir iš 
Klaipėdos krašto, kame kiau-

studentų draugija paaukavo Įšiniui mokama 4 auksinai. Už 
Lietuvos studentams 500 do- žąsis "moka po 80—100 auksi-
lerių. .nų. 

Lietuvos pasiuntinio Kopen
hagoje sveikinamai norvegas 

ruoja Washingtone užsidarę profesorius Fritjof Nansen 

vauja 1,952 delegatai *ir apie 
200 kitų partijų vadų ir pasa
linių žmionių. Tarpę šių yra 
ir .majoras Lonergan^ kurs re
prezentuoja Amerikoj* šelpimo 
administraciją. 

del 60 metų sukaktuvių, parei
škė lietuviams širdingos padė
kos, taip pat Georg Rrandes, 
garsusis kritikas, dėkojo 70 
metų sukaktuvėms sveikina
mas, kad - u|tariąs- Lietuvą 

ŠIAULIAI. Šiaulių miesto 
taryba paskutiniame savo po
sėdy del kilusia brangymečio, 
padidino savo darbuotojams ir 
tarnautojams algas iki 30%. 

VIETOS Ūkio Bankas iška
bino skelbimą, kad greiįų lai
ku bus pergabentas transpor
tas druskos, cukraus ir t t , ką 
pardavinėsią — pigiau, kad 
tuo būdu numušus kainas. 

O R A S 
CHICAGO. — Šiandie gra

žus oras; kiek-šilčiau. 
——^—— 

PINIGU KURSAS. 

i : 
GAURĖ. ̂  Už netinkama, 

pareigų ėjimą apskrities val
dybos Valsčiaus yiršaičiur pa
siūlė "atsistatydinti. Apskri
ties revizijos komisija tą patį Svetimų šalių pinigų Verte, 
viršaitį • yra patraukusi atsa-. mainant nemažiau 25,0Q0 dol 
komybėn. gruodžio^ 27 buvo tokia pagal 

jierchants Loan & Trust Co. 
Anglijos sterl. svarui 4.07 
Prancijos 100 frankų 7>55 
Italijos 100 lirų 4^43 
Vokietijos 10Q markių ^5 
Lietuvos tOO auksinų .56 
Lankų 100 markių .03 
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KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

i i DRAUGAS1 

f fc^a^fi*-^ m p M nedėldleniua 
FRENUMEIUTOS KAINA: 

JCHICAGOJE IR UŽSIENYJE: 
B_etJ—B—• • • • • • »AJL* * • • • •*-&' **».00 
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Į i U T . VALST. 
M e U n u >*.* • • • •. S*-00 
Pusei Metų 5.00 

Prenumerata mokasl lškalno. Lal-
skaltoai nuo užalrašymo dienos 

nuo Naujų Metų. Norint permai-
b t l adresą visada reikia prisiųsti ir 
£•___§ adresas. Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba {dedant pinigus 1 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
8334 & Oakley Ave., ChicAgo. 
f TeL Roosevelt 7791 
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P U REIŠKIA SUSIPRATI
MAS. 

Anglijos valdomoje Indijoje 
[nuolat neramu, sukilimai. Pa
vergti, spaudžiami ir išnaudo
jami gyventojai mėgina pasi-
liuosuoti iš to sunkaus jungo. 

Tečiau nelaimingiems žmo-
[nėms tie sukilimai nevyksta. 

Anglų išlavinta kariuomenė 
riaušininkus ir sukilėlius su 

[ kulkosvaidžiais iškapoja kaip 
[žolę. Suimtus vadus aštriai 
Į baudžia. 

Jau nuo senai Indija nerim-
• sta, bet sukilimai beduoda 
[ geistinų vaisių. 

Atpene, jie skaudžiai jiems 
atsiliepia. Nes po kiekvienų 
riaušių arba sukilimų seka 

Į nežmoniška priespauda. 
Šimtai milionų žmonių ne

pasitenkina valdžia. Tečiau 
tos valdžios negali nuversti. 

| Neįstengia pasiskelbti 'nepri-
I klausomais ir savystoviais. 

Airių tauta skaito apie 7 
milionus gyventoju. Ši tauta 

r nors maža, bet ji jau žengia 
laisvės vieškeliu. Tą laisvę ai-

linga. Galingumas teutos šian
die paeina nuo jos kokybės, 
bet nuo kiekybės. 

Jei šimtai milionų indėnų 
šiandie turėtų tiek susiprati
mo ir proto, kiek to visa turi 
airiai, jie tuojaus pasiliuosuo-
tų iš priespaudos. Galėtų tai 
atlikti su viena diena. 

Airiai pasiliuosavo savo su
sipratimu, ko trūksta Indijos 
gyventojams. Susipratimas į-
gaunamas apšvietos keliais, 
ty. mokslu. Apšvieta išmiklina 
protą. Protas tokiuose atsiti
kimuose pabraukia visus žmo
nes vienybėn. Oi mes jau žino
me, kad kur vienybė, ten ir 
galybė. 

Tad jei Indijos gyventojai 
pasiilgę laisvės, jie turi ieško- S"1- T i k vargas, kad nežinia 
ti kitokių kelių. Vadai nepri
valo vesti tamsių minių į sker
dynes. ,Bet pirmiau privalo 
tas minias apšviesti. Kuomet 
tos minios bus susipratusios, 
ramiuoju keliu bus atrasta ieš
koma lai§vė. Atradus laisvę, 
prasidės gerovės laikai. 

KAREIVIU BONAI, 
_ _ _ _ _ _ _ _ 

Xe vienas yra .giliai įsiti
kinęs, kad karo laikais -tar
navusiems Suv. Valstijų ar
mijoje reikalingas atlygini
mas. Sako, tie vyrai buvo pri
versti tarnauti armijoje už 
menką atlyginimą, kuomet ša
ly gerovė klestėjo, kuomet 
buvo pilna visokių darbų, kud 
met darbininkai darydavo di
delius pinigus. 

To buvusiems kareiviams 
atlyginimo reikalauja ir pat
sai Amerikos Legionas. Tai 
kareivių (veteranų) organiza
cija. Atlyginimas turi but bo-
Ĥ P formoje, ty. pinigais. 

= B 
DlAtlGI-

Trečiadienis, Gruodi 28, 1921 

vo pinigų trukumas. Nes rei
kia žinoti,,kad pienuojamiems 
bonams ne by kokios sumos 
reikia. Vargiai užtektų dviejų 
miliardų dolerių. 

Pereitą žiemą kongresas no
rėjo spręsti tą klausimą, bet 
tam nepritarė patsai preziden 
tas. Jis aiškino, kad finansi
nė padėtis neatatinkama. 

Šiandie kongrese išnaujo pa 
keltas bonų klausimas. Prieš 
tai jau nieko neturi nei pre
zidentas. Taigi, anot žinių, 
tuojaus po švenčių kongrese 
bus debatuojamas bonų klau
simas. 

Žymi kongreso atstovų dalis 
prielanki bonams. Žinoma, 
daugiausia politikos atžvil

gis kur pinigų tam tikslui pa
sisemti. 

Iki šiolei paaiškėjo, kad 
bonams pinigų galima gautį 
iš dviejų wersmių: Kongresas 
privalo palengvinti prohibici-
jos įstatymą. Privalo leisti 
visoj šaly gaminti, pardavinė
ti ir vartoti aJĮų ir vyną. Už 
gaminimą alų ir vyną uždėti 
gerus mokesčius (taksas). 
Pramatoma, kad tuo kelių per 
metus bus galima surinkti pu
sę miliardo mokesčių ir tais 
pinigais mokėti veteranams 
bonus. 

Kita veršine. Anglija už 
skolas Suv. Valstijoms žada 
mokėti nuošimčius. Taigi tais 
gautais nuošimčiais padengti 
bonus. 

Kaip viena, taip kita vers
mė netikra. Kongresas var
giai sutiks laužyti prohibiei-
ją. Lygiai ic Anglija vargiai 
taip veikiai galės mokėti nuo
šimčius už skolas. N 

Todėl tų bonų klausimas 
yra labai neaiškus. Nėra pini-

PROTESTAI PRIEŠ LENKUS. 
1906 metais, iškilus pirma- sai nėra, kad tai 'esanti tik Sa

jai Rusų revoliucijai, susi-[ka lenkų tautos, ka ip tik be 

riai iškovojo. Ir jei kelių mi- si. Sako, tai butų nepatrioti-
lionų tauta pergalėjo Anglijos uis darbas, arba patriotizmas 

Tečiau ne vienas tieme bo- gų. Naujas visuomenės apsun 
nams ir atlyginimui, priešina- kinimas, kongreso nuomonė, 

labai negeistinas. 

priespaudą, delko gi šimtai 
milionų Indijos gyventojų ne
gali to padaryti? , 
* Nepalyginamas skirtumas 
airių ir indėnų tarpe. Ne 

perkamas pinigais. 
Karui su Vokietija pasibai

gus kongresas jau kelis kar
tus svarstė tų bonų klausimą 
ir kievieną kartą nieko nelai-

skaitlinga tauta skaitosi ga- mėta. Svarbiausia kliūtis bu-

Neuisimirškime Naujiems 
Metams pasiųsti gražią dova
nėlę savo draugams ir gimi
nėms Lietuvoje, išrašydami 
jiems "Draugę." 
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rinko lietuviai Vilniuje į pir
mąjį savo Seimą ir išnešė 
reikalavimą, kad Lietuvai Ru
sų valdžia duotų autonomiją. 
Rusai tą fietuvių reikalavimą 
atspauzdino valdžios laikraš
tyje prielankiai ir... nieko ne
davė, 

Lenkai sužinoję, kad l ietu
viai reikalauja sau autonomi
jos atskirai nuo jų, visokiais 
budais keikė lietuvius. Lenkų 
rašytojas, K. Bartoševičius pa
rašė šlamštą, kuriame tyčioda
mos iš lietuvių noro, sakė, kad 
su velnio pagalba lietuviai tą 
reikalavimą parašė, ir visus 
pasirašiusius Judošiais vadi
no. 

Dar prieš i a i 1888 metais 
pasirodė pasaulyje pirmas 
lietuvių laikraštis "Aušra". 
Poznaniaus laikraščiai, lenkis-
kieji, pirmieji už tai lietuvius 
išvadino litvomanais. 

Rusai per '40 metų neleido 
lietuviams lietuviško rašto. 
Ir pirmasis, kurs Muravjovui 
korikui tą sumanymą pakišo, 
buvo lenkas. Tie, kurie kliudė 
lietuviams atgauti spaudą, 
kuomet rusai buvo besutinką* 
— buvo tai'lenkai. 

Kuomet mes atsivadavome 
nuo Rusų ir mūsų delegacija 
važiavo taiką su Rusais dary
ti, nieks kitas iš mūsų nesity
čiojo, tik lenkai. 

Kuomet po kruvinų vargų 
mes išsjliuosavome, pasaulis 
pradėjo į mumis žiūrėti palan
kiai. Ir visos tautos pripaži
no mumis de facto, daugelis 
ir visiškai, de jure. Vieni tik 
lenkai iki šiai dienai mūsų ne
pripažįsta. 

To pripažinimo viefoje* jie 
visokiais budais išrodinėjo, 
kad lietuviai — tai bolševikai 
ir bedieviai, kad jie vokiečiu 
prieteliai, kad jie valdyti sa
vęs nemoka, kad visa lietuvi ų 
tauta lenkus myli, tik valdžia 
esanti negera, kad lietuvių vi-

įmanė melavo, kad tik mu 
sų nepripažintų. Nepasisekė. 

Tuomet pasirašė Suvalkuose 
sutartį. Į trečią dieną užpuo
lė Vilnių ir šiandien dar tebe-
valdo, i 

Tenai, Vilniuje 1,000,000 
markių sumokėjo lietuvių 
laikraščiai lenkams pabau 
dų. Visokiais budais terioja 
kaimiečius. Uždaro mokyklas 
mušdami moksleivius. Sukiša 
į kalėjimus visą Vilniaus lie
tuvių šviesuomenę, kad nebu-
tų\ kas lietuvius apgintų. Iš
varo, išmeta rudens dieną naš
laičių prieglaudą į gatvę. Už
daro Prrekybos įstaigas, lie
tuvių bankus. \ 

Visur, kur Vilniuje yra 
šviesesnė lietuvrų kibirkštėlė, 
kur šviesesnis lietuvis žmo
gus, ar stipresnė lietuvių įs
taiga, visur tenai lenkas smau 
gia taip, kai nė kryžeivis se
novėj, nė rusų žandaras neda
rydavo. 

Stebiesi tiktai žmogus, iš 
kur jiems begėdiškumo už
tenka "broliais" mus dar va-
dinties. 

Nuo amžių, nuo tos dienos, 
rkad Papos Vytautui siunčiamą 
karališką vainiką lenkai pavo-
*gė ir perskėlė, pusiau, paka
bino* ant savo altorių, — nuo 
tos dienos jie yra mūsų tokie 
priešai, kokių mes neturėjome 
ir duok, Dieve, neturėsime. 
Jie mumis- apmeluodami, 
skriausdami, gyvais norėdami 
praryti, dar tą savo darbą al
toriams pašvenčia. * 

Mūsų kruviną skriaudą 'drį
sta šventvagiškai Dievui au
koti. Katalikų vardą neša. Bet 
nenol'ifi būti pranašju ir ne
duok, Dieve, bet jų kelias, 
tai kelias tų, kurie per 
neapykantą pravoslaviją sut
vėrė. Ar nepamatysime tik 
mes savo akimis, kad VPol-
ski Bog" ištikro taps nebe vi
so pasaulio, bet vienos tiktai 
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Lenkijos Dievu. 
Bet tesižinie. Ne jie man 

rupi. Mums svarbu iš lenkų 
neapykantos pasimokinti. Yra pažiūrų žmonės 
taisyklė. Daryk tą, ko neprie
telis nenori f 

Lenkai šiandieną puola ant 
mūsų neskaitlingos šviesuome
nės. Padarykime, kad tų mo
kytų vadų turėtume šimterio
pai. 

Lenkai uždaro mūsų mokyk
las', norėdami, kad mes /būtu
me akli. Jie žino, kad su 
tamsiais chlopais jie lengvai 
apsidirbs. 

Mes priešingai. Visas jėgas 
padėkime, kad tik to mokslo 
turėtume daugiausia. 

liečiai. Teisių gi valsčiuje te
kę net 19 krikščionių kandi
datų, likusieji gi 9 esą įvairių 

D-ro Ereto paskaita. . 

Lapkričio 25 d. į Telšius at
važiavo Eltos Direktoris dak
taras Eretas — šveicaras besi
darbuojąs Lietuvoje. Lapkri
čio 26 d. atsilankęs gimnazijoj 
laikė mokiniam trumpą pas
kaitą, apie lietuvių kalbos gro
žį ir kaip ja domėjasi sveti
mų tautų mqkslo vyrai; minė
jo, kad mes norėdami savo 
valstybę turėt nepriklausomą 
turime suprast, kas tai yra 
laisvė, turime būti darbščiais. 

Jie mūsų nuo amžių Vil^j0 ypač blaiviais. Mokiniai jį 
niuje Universitetą paglemžė, I priėmė su didžiu džiaugsmu 
kur garsusis Sirvydas mokino. 
Mes steigkime savo Universi-

' rankų plojimu. 

Viešas mitingas. 

Lapkričio 27 d. (sekmadie
ny) padarytas viešas mitin
gas. Įžangos kalbą laikė J. 
Gedminas (Telšių gimnazijos 
mokytojas) perstatydamas 
liaudžiai atsilankusį dakt. 
Eretą. Po jo kalbėjo daktaras 
Eretas apie lietuvių kalbos 
grožį; kaip jis ją ir kiti sve
timų šalių mokslo vyrai pa
mylėję ją ir ypatingos' domės 
kreipė į blaivybės reikalą. Mi
nėjo, kad jei lietuviai taip 
girtuokliaus, kaip dabar tad 
gresia didžiausis pavojus — 
tautos išnykimas, jos amžiną 
vergiją. Kalbėjo taip vaizdžiai 
į liaudį, kad visi (apie 1,000 
su virš žmonių) klausėsi su 

tetą ir tuojau. Visur Ameriko
je keliami protestai prieš 
lenkus. Bet lenkai nedaug te
bijo tuščių žodžių. Darbų jLf 
bijo. Mes turime lenkus apga
lėti, kitaip jie mumis prarys. 
O apgalėti mes jų kitaip neįs
tengsime greitai, kaip tik ap
siginklavę mokslu,, turėdami 
tūkstančius vadų mokytų. 

Užtat savo mokslui, savo 
Universitetui kiekvienas te-
aukoja, gausiai, greitai. Lietu
vos Katalikų Universitetas 
lenkams bus tas peilis, ku-
riupm mes perkirsim visas 
lenkų žabangas. 

Darykime to, ko lenkai la
biausiai bijo. Įtemkime lietu
vių Mokslą. Pradžią gerą jau 
turime. Suaukojome Kultūros i d o m u i ™- K a l b a i Paba igus 
reikalams $10,000. Varykimės 
pirmam! 

Mums gus garbė ir laimė. 

visi plojo ir dėkojo už atsi
lankymą, 

Kun. „Dagilis pasiūlė išneš
ti rezoliuciją kurioj prašoma O lenkai teprasmenga! 

Br. žemaitis. t ^'ivaldvbių ir valdžios kuo-
•... . '• — daugiau^ įhfCT priemonių gir-

tuoklybei sumažinti. Rezoliu
cija priimta. 

Po mitingo susirinkę gim
nazijos salėje susirašė apie 
80 asmenų į Blaivybės drau
giją ir išrinko valdybą. Tad 
dar pirma blaįvybės draugija 
Teisiuose, nes iki šių dienų 
Telšiuose Blaivybės skyriaus 
nėra buvę. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
(Nuo mūsų koresp. Lietuvoj) 

Rinkimai į vals. Tarybas. 
Telšiai Rinkimų rezultatai 

į Telšių ir Alsėdžių valsčių Ta
rybas geri. Alsėdžiuose esą 
visi patenkinti, -nes naujoj 
Taryboj esą geri ir ištikimi pi-

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

ST. SEIME BIUDŽETĄ 1921 
M. SVARSTANT. 

Mūsų ekonominė ir finansinė politika. 
(Tąsa). 

Tas pat reikia pasakyti, jeigu mes paliesi
me politiką žemės ūkio. Tai yra didelis 
klausimas žemės ūkyje, kuris mūsų są
lygose, negalima pasakyti, kad jam gręstų 
ekonominis krizis. Jeigu paimsime mūsų 
žemės reformą, noroms nenoroms ten su
sidursime su klausimais politiniais, tauti
niais ir socialiais.Gal socialis klausimas ne 
tiek svarbus, kiek politinis ir tautinis ir 
kartais gal būti prisieina nukrypti nuo to_ 
principo, darant kai kuriuos žingsnius že
mės ūkyje; nukrypti nuo to principo — 
pakėlimo krašto produkcijos norint kaip 
ir įnešti laikiną tam tikrą formą ir sąly
gas, kad ateity ta produkcija butų stip
resnė ir dar didesnė. Čia, žinoma, spėliuo-
jant ateitį galima ir apsirikti, bet ten
dencija yra įnešti politinį ir tautinį ele
mentą ir iš atžvilgio ekonominio. 

Žemės ūkis. 
i 

Bet turiu pasakyti, kad Kabineto nusis
tatyme žemės ūkyje, Žemės Reformos Js-
tatyiue,visose pataisose ir visuose pasiū
lymuose, kurie buvo daromi projekte — 
visuomet buvo vadovautasi tuo vienu prin 
cipu: ar tai pakels ar nepakels gamybą 
mūsų krašte. Visuomet buvo statomas tas 

ekonominis klausimas, ar mes nenukryp-
sime į kitą kelią, ir tos visos pataisos, ku
rios buvo įneštos asmenų suinteresuotų Že 
mės Ūkio Ministerijos, buvo visuomet tos 
esmės, kad apsaugoti krašto produkciją, 
gamybę mūsų žemės ūkio. 

Tas pats, žinoma, ir politikoj miško, tas 
pats ir kitose srityse mūsų ūkio ir ypatin
gai ekonominio ūkio, ir čia Finansų Mi
nisterija, o ne kaipo Pramonės ir Preky
bos Ministerija, ji taip pat stovi absoliu
tiškai ant to paties principo, kad pakelti 
gamybą. Ji turi tiktai vieną politiką ir 
ta jos politika yra ta pati, kas turi būti 
ir visose kitose ministerijose, visos kitose 
ūkio šakose, paliečiančiuose grynai eko
nominį gyvenimą, o ne valstybės finansus, 
nes, jeigu gamyba šalie? turtų kyla, aiškus 
daiktas, kad galima is jos trupučiuką iš
traukti. Lygiu būdu iš tos avelės, kurią 
mes vadiname kraštu, ir ant kurios auga 
daug vilnų, galima yra nukirpti vilnas, o 
avelė pasiliks gyva ir galės vilna vėl ant 
jos ataugti ir tiktai Finajosų Ministerijai 
reikia dėti pastangų, kad butų auginama 
kuogeriausių ir kuo gražiausių avelių, kad 
kuo geriausių paskui imti nuo tų avelių 
vilnų. Žinoma, kai kada prisieina tas 
aveles nukirpti, kad galėtų geresnė vil
na ataugti, bet tas kirpimas neturi su
žeisti tos avelės. Čia ir yra visas parale
lizmas ekonominio gyvenimo su finansi
niu. Jeigu mūsų ekonominis gyvenimas 
nekiltų, tai butų finansinis bankrotas. Ži
noma, gali susidaryti Finansų Ministeri
jai sunkenybių, prie kurių galima nukirp
ti tai avelei vilną ir stengtis neduoti ki
tai ataugti. Čia jau kitas dalykas, bet 

Finansų Ministerija stengiasi apie-tai ru-
pintis. ' į 
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Spekuliacija. 

Paliečiant krašto produkciją sąryšy j su 
prekyba ir pramone, man čia vis primena 
spekuliaciją — p. Bielinis negali užmiršt 
—L tai reikia pasakyti, kad tai "yra ištik-
rųjų momentas, kada visa prekyba virto 
masine spekuliacija — visa prekyba yra 
spekuliatyvė prekyba. Kiekvienas iš. pir
klių dabar nėra tikras kurso markės, to
dėl spekuliantai visuomet daro taip, kaip 
reikėtų daryt, jei kursas butų jau kuo blo
giausias, t. y. pakelia kainas tokias, tar
tum kursas butų kuo blogiausias, ir kar
tais uždirba 200 — 300% kartais — tik 
50%, bet jie, žinoma, nieko nenustoja. 
(Atst. Čepinskis iš vietts' ir pradirba kai 
kada!) Atsitinka, kad it pradirba, bet jie 
perdaug greit verčiasi ir versdamies sten
giasi kuo greičiausia atsikratyt nuo to 
nepastovaus masto, kuriuo turi viską 
mieruot - - nuo vokiškos markės, bet ga
lų gale jie visgi mažiau 'nustoja, kaipo 
pirkliai. Kalbant apie spekuliantus ir apie 
mūsų prekybą turiu pasakyti, kad padė
tis susidarė gana sunki. Kaip pakelti mū
sų ekonominę gamybą krašto ekonominę * atsitikimą su sacharinu, kurio įvežimas 

padėti noriu tuomi pasakyt, kokios politi
kos prisieina prisilaikyti pačioj prekyboj, 
t. y. pas mus šitam atvėjy —kokios muitų 
politikos prisilaikyti prisieina. Jeigu kal
bėti apie įvežamąsias prekes, tai galima 
čia nurodyti gal tą skirtumą mūsų mui
tų tarifų nuo tarifų kad ir mūsų kaimy
nų Latvių ar kitų. Pas mus nėra abso
liučiai jokio uždraudimo įvežt ką nors 

kraštan, viskas leidžiama vežt mūsų kraš-
tan ir rizika visą ima už tai pirkliai, ku
rie įveža ir čia pas įiius vienintelė prie
monė yra muitai. Nuo įvežamų prekių 
muitas imamas 5 K>—15—25%. Nuo pre
kių, kurios mažiau pramonei reikalingos 
arba nuo liuksuso daiktų, imama 25% 
muito — 25% nuo jų vertės. ' * 

Sakau, čia yra skirtumas gal but tarp 
politikos mūsų šitam atvėjy ir kai kurių 
kitų nedidelių vaktybių. Kai kuriose val
stybėse yra visai uždraustą įvežt kai ku
riuos daiktus, ypač liuksuso daiktus; jei
gu kur nevisai uždrausta, tai bent labai 
aukštas muitas pastatytas. Bet reikia pa
sakyti, kad praktika parodo, jog nuo vi
siško uždraudimo arba uždėjimo labai 
aukšto muito praktiškas" rezultatas nega-
tyvis. Tą mes matom, sakysim, pas mūsų 
kaimynus Latvius, Ten kai kurie daiktai 
uždrausti, o pas mus jie įeina su 25% 
muito ir joki suvaržymai iš Latvių pusės 
negali sulaikyli ėjimo iš mūsų ar tai šo
kolado ar kitų daiktų — tai yra negali
mas daiktas, jeigu Jcrašte yra klijentų, ku
rie nori už tuos daiktus mokėt ir moka 
ir tai jiems yra ne liuksuso daiktas, bet 
didžiausias reikalas. Gal tamstos pamenat 

guvo uždraustas iniciatyva Vidaus Reika
lų Ministerijos ^Sveikatos D-to. Buvo už
dėtos įvairios pabaudos, buvo įvestas pi* 
nlgų pasidalinimas su sugavusiais kon
trabandą ir kitos priemonės, bet galų ga-
lfe iš to nieko neišėjo: sacharinas važiavo, 
bob©sN^gorsėtus darė iš sacharino; eina — 
ir ką tu.padarysi!.. (Salėj juokas) Vieton 
to reikėjo ieškoti kitų priemonių, kad 

> 

pergalėti šitą masinį įvežimą — reikėjo 
nustatyti tokį nuošimtį muito, kąd neap
simokėtų rizikuoti. Tuomet tik mes pa
matėm, kad iždas gauna įplaukų ir pa- / 
sirodė, kad sacharinas eina daugiausia 
tranzito keliu, nes pas mus cukrus nėra 
taip brangus, bet ten, kur cukrus brangus, 
kaip Latvijoj, ypač Rusijoj, tai ten la
bai daug to sacharino\ suvartojama. 
(Ast. Čepinskis iš vietos; Labai daug sa-

charinos Maskvos atstovybei siunčiama)... 
Gal but, aš to nežinau, bet tas neįeina į 
bendrą ekonominę politiką.. (Salėj juo
kas). Aš noriu pasakyti tuo,, kad šitas 
sacharinas važiuoja į tuos kraštus, kur jo 
reikalauja ir mes norim ar ne, čia palie
čiama bendra politika susisiekimo su ki
tais kraštais, tąi yra mūsų noras duot 
liūosą tranzitą ir čia, varžydami prekių 
įvežimą pas mus, mes paliečiam principą 
liuoso tranzito per mūsų kraštą. Tai yra 
bendras principas, kurio mes prisilaikėm 
visuose pasikalbėjimuose ekonominiais 
klausimais su kitais mūsų kaimynaisx ir 
mes manome ir praktika parodo, kad nors 
padaryti iš mūsų krašto kaip ir kokią 
tvorą, kaip ir kokią šliužą, kad neduoti 

Tekononųnio judėjimo per savo kraštą į . 
kitus, yra ddįžiausias absurdas. Kas del 
pervežimo pec mūsų "kraštą, tai tarifai 
yra nustatyti ir tie tarifai del įvežimo 
nėra peraukšti. Galėtum 25%-čiais pakelt 
už brangesnius daiktus, kurių bijosi žmo
nės rizikuot ir šmugelis čia sunkus. Žino
ma, aš nepasakysiu kad jo negali būti, bet 
grosso modo vfsgi čia nesidrąsinama. 

(Bus daugiau) 

/ 
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JOCflce Te*. Blvd. 7820 
• I P r a n e š i m a s 

|Dr .M.T .STRIKOL , IS 
L i e t o vis 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 
Perkė lė savo ofisą. j 

4601 SOUTH A S H L A N D A V E . 
rAL.: 10:30 iki l t ; 3:30 iki & irį 

S 8:80 iki 8:30 Ned. 10:30 iki 11 . 
° ; KABU.: 2814 W . 4 3 St. 
3 Tel. Lafayet te 26S rswS 

rrs==rsgs- T : S S \ 
TeL Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4713 SO. A 8 H L A N D A V E N I 
A R T I 47- tos Gatvės. 

Valanaos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis n u o 4 Iki 9 vakare. 

Š ^ S S O 

• • 

DR. 6. M. GLASER 
Prakt ikuoja 50. metai 

Ofisą* 3148 So. Morgan S*. 
Kertė 82nd Bt^ Chicago, 111. 

S P E C I A L I S T A S 
Moteriškų. VyrtSku Ir chroniškų 

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

Telefoną* Yards 887 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4821 So, Ashland Are . 
Tel . Yards 884 

OFISO VAI*: 
8 iki 10 • . ryto, 1 iki 3 ir 7 iki 
0 • . 
l e l . Nakt imis ir nedėlloj po pietų 

Oakland 1294 

PAR. PRAMOGA. 

Dr. L E. MAKARAS 
LietuTls Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 10800 8. Mlchigan Ave. 
VaL 10—13 ryto: 3 — I po pietų, 

8:80—8:80 vai . vakare. 
Residenrija: 10888 Perry Ave . 

Tel. Pu l lman 341 ir Pull . 849 
%m • • • • • » • « • • » • » • » » • » » • » » • » » % 

t Te lefonas Boulevard 9199 » 

* DR. G. KASPUTIS i 

# \ 

DENTISTAS 
2231 So . Halsted S t 

J Valandos: 9—13 A.M. 
1—5.* 7—8 P. M. 

.-

• 

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

GYDYTOJAS ir C H I R U R G A S 
Ofisas ir vyven lmo vieta: 
3252 South Hals ted Street 

Ant viršaus Lniver. State Bank 
fValandos: nuo 10—12 ryte: nuo 

po pietų: nuo 7—9 vak. 
Nede l i omis nuo 1 0 — t 
Tele fonas Yards 2544 

g DR. CHARLES SEGAL 8 
| Perkė lė savo ofisą p o n u m e r i u i . i ė l ė savo ofisą po 
1 4 7 2 8 SO. A S H L A N D A V E N U E | 

I SPECUALISTAS J 
Džiovų, Moterų i* Vyrų Ligų 

• V a L : ryte n u o 1 0 — 1 8 ; nuo 2 — 5 j 
Epo pietų: nuo 7—8:30 vakare. I 
g N e d ė U o m i s : 10 iki 1. 

Te le fonas Drt-icl 2 8 8 0 | 

<ll l l l l l l l lt l l l l l l l l l l l l l l l l lt l l l! l l l l l l l l l l l l l l l! i< 
Telefonas V o s Bure* 284 

Ree. 1128 Independenoe Blvd. 

DR. A. A. ROTH, 
Gydytojas H 

*pcc4Jallstas Motert ikų, Vyriškų 
Vaikų ir visų ohromiskų ligų 

VALANDOSt 10—11 ryto 2—8 9* 
pietų, 7—8 vak. NedeUomis 10—12 d 
Ofisas 8854 So. Halsted 8t., Oklsegi 

Telefonas Dnovec » e e s 
altUIIIIIIIIIIUlUIIHIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIfini 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

Kam p. Oakley Ave. ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: N u o 2 iki 5 po 

pietų kasdien, PanedėllJ ir Ketver
ge vakarais . 

Ofiso Tel .: Canar 1713—241 
Res . Tel . : Midway 5512 

•I — — 

Gary, Ind. — Gruodžio 26 
d. Šv. Kazimiei* par. s ve t. 
surengta pramoga parapijos 
naudai. Ten du Santa Claus'ai 
dalino dovanas ir įvairių ki
tokių keistenybių buvo. Žmo
nių atsilankė vidutiniškai. 

BEDIEVIŲ ŠERMENYS. 

Suprantama, jeigu ministe-
ris būti*, blevizgojęs prieš Die-
i ' 

va^ prieš tikėjimą, kaip kad 
bedieviai tauzija, butų jiems 
patikę, bet kad yra Pievas, 
žmogaus nemirštanti dusia, tai 
bedieviams tikrai peilis po ka
klu, nes kožnas su tiesos žo-
džiu jiems akis išbado, ir ap
sėsti savo sugedusios dvasios 
kankinimu,1 niekur ramybės ne 
randa. 

J . S. K. 

* 

Racine, Wis. Tur but nėra 
nelaimingesnio sutvėrimo pa
sauly, kaip atstojęs nuo tikė
jimo žmogus, kuris priėjęs 
prie pastaro sąžinės bankruto, 
kiek jis nepriblevizgoja prieš 

KEISTI SUTVĖRIMAI. 

Detroit, Mich. — Jau bus 
daugiau nogu du metu kaip iš 
kokios balos išlindo keli keisti 

Dievą, prieš tikėjimą, bet są- pranašai, kokie biblijos tyrine-
žinės ramybės nesuranda, ir 
taip kankinasi per visą savo 
gyvenimą. Tokių dvasios sus
kių netrūksta ir tarp Racino 
lietuvių, ir štai faktas. 

Šiomis dienomis pasiminė 
jaunavedė moterėlė, kuri vos 
savaitę laiko pagyveno po ci-
vilfo šliubo, staiga susirgusi 
numirė. Atėjus laidotuvių die
nai, apie 2 vai. po pietų nusi
rinko keletas kaiminkų ir 
apie tuzinas bedievių. Vienas 
iš velionės giminių, gerokai 
įsimetęs naminės, »pradeda sa
kyti, kodėl nepašaukė prieš 
mirt j kunigą, nes girdi butų 

S V. W. RUTKAUSKAS 1 
į ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty j : 
I 39 South U Salio Btrttt 

Rambaris 824 
Telefonas Central 8390 

Vakarais, 813 W. SSrd lt 
Telefonas: Yards 4881 

tojai. J a u jie čia priėjo prie 
tokio biaurumo, jog net šlyk
štu ir pamislyti. Nepatyrusiam 
£ali atrodyti nieko tokio* 

Kartą su vienu draugu nu
ėjau pažiūrėti, ką tie sutvėri
mai veikia. Nagi keli pasiė
mę plonas knygutes i r rėkia 
veršių balsais. Iš tokio kvai
lumo koks bus įspūdis f Be 
rėksniu buvo keliolika ir 
klausytojų. . 

Po • ' ' koncertui • * vedėjas 
perstatė kokį tai netašytą sa
vo tvarto aviną kalbėti. Tas 
kaip pradėjo bliauti apie am
žinas kančias, tai nors ir iš 

galėję su "bažnytinėmis apeigo-1 galvos išeik, 
mis palaidoti. Kitiems bedie- j Kad nors vieną žodį ko 
vjains tas nepatiko, išvarė jį ( S Varbaus pasakytų, bet vis 

iš stubos ir pranešė susirin-' tik kunigai, pragaras, velniai, 
kusiems, kad yra užkviesta^ žydai ir baubai. v ' 

i 
I 
3 

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

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

Ofisų Valandos: 
2247 Emera ld Avenue 

Iki 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9387 

721 W. 18- th Gatvė 
N u o z- iki 8 v a s a r a 

i JtT l'Y&t * " •='l^». "g į=« 

Dr. M. Stupnickij 
3107 So. Morgu Street 

CHICAGO, TJLLOrOIB 
Telefonas Yards 5022 

Valandos: — 8 iki U II ryto:; 
5 po pietų iki 8 vak. rtsdėll< 

[mis nuo 8 iki 2 vai. 

DR. A. L. YUŠKA 
• • 

1900 S. Halsted Str., 
TeL Canal 2118 

Valandos: 10 ryto iki 8 v a k a r ą 

G y v e n i m a s : — 2 8 U W. SSrd Str. 

Tel. Prospect 8488. 

ANTANAS A OLIS 
(OLSZEWSKI, J R . ) 

ADVOKATAS 
A Veda bilas visuose te i smuose 
9 Miesto Ofisas: 
<*7 S. Dearborn S t , Koo<a 1040 
J Telefonas: Central 1774 

kunigas, kuris suteiks veikmei 
paskutinį dvasišką patarnavi
mą ir aprūpins kuopuikiau-

JSu jais gąsdino žmones ir 
dar biauriausių niekų pripliau
škė. Žmogus dideliai pasfpik-

siai; o, nežino vargšai, kad r tinį regėdamas tokius žmones, 
jeigu kuris nustoja tikėjimo fcucie n e t u r i rimtumo ir ne-

S^ 
Vakarais: 2251 S. Halsted ' St. 

Telefonas: Boulevard 653. 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dlsn , : R 811-127 N . Dearborn St. 

Tel. Dearborn 6096 
Vakarais : 10738 S. Wabash Ave . 
Rose land TeL Pu l lman 6377 

Tel 

= 

T _ x • • » • i « » i i f T • T ~ ~ —mmmmm 
TeL Canal 287, Vak, Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojai I r 

Chirurgas 
18S1 South Halsted Street 

Valandos: 10. iki 12 ryte: 1 lkl4 
p ie tų; 6 iki 9 vakarą 
. • • • J - T - - T ~ - - - - - - - -

po 

Randolph 2898 

A A. S L A K 1 S 
ADVOKATAS 

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

18 South L a Sal le Street 
R o o m 1303 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 
Naraų Tel. Hyde Park 3395 

j Telefonas Ganai 5395 

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

Arti 23 čio Place. 

Telefonas P u l l m a n 850( 

Dr. P. P. ZALLYS 
L I E T U V I S DENTISTAS 

10801 South Mlohlgnn Avenue 
R O S E L A N D . DLL. 

[VALANDOS: t ryto iki 8 vakar-
T E L . : P U L L M A K 342 h- 8180 

->ooapo^oiiĮO0ipoooc4i 

elefonas Boulevard 4138 

A. Masalskis 
Graborius | 

Patarnauju lai -j 
dotuvėsa, ves-i 
tuvese, krikš
tynose ir kituo
se reikaluose'! 
Kajnos prieina
mos. 

107 Auburn Ave. Ohicago.^ 

ir sulyg tikėjimo negyvena, 
tokiam numirus dvasiškos ap
eigos tiek yra naudingos, kaip 
kad nugaišušio arklio žaboji-
mas kamanomis. Išgirdą tą 
pranešimą kai-kurie iš susirin
kusiųjų įdomaudami laukė, 
koksai tas kunigas atsilankys. 
Galop atvažiavo graborius ir 

sų juomibuten t kunigas, bet 
nežinau kokio tikėjimo jis Vra 
dvasiškis, bet sulyg anglų kal
bos "ministeris", todėl aš ir 
vadinti ministeris, kuris įėjęs 
l stub;i priėjo prie karsto, su
kvietė susirinkusius arčiau 
karsto, ir išsiėmęs iš kišenės 
knygą skaitė. Paskaitęs, ang
liškai pasakė trumpą prakal
bą, kurioje kalbėjo apie Dievo 
esybę ir žmogaus sielos ne
mirtingumą, nes ir šita mote
riškė, nors numirė kuner ne
numirė dvasioj, jos dvasia tu
rės gyventi amžinai. 

Ministeris užbaigęs savo 
darbą, išvažiavo atgal su gra-
borium.Bedieviai išgirdę tokią 
ministerio ištarmę, kad po 
mirties yra dar amžinastis ir 
kad žmogaus siela nenumiršta, 
baisiai persigando it nelabieji 
nuo švento vandens, ir kaipo 
aukšti " mokslinčiai", turėdar-

pijną gvaranciją 
Keleivio" Maikio, 'jog žmo

gus kaip ir paprastas keturko
jis pragaišta su mirtimi, pra
dėjo pono ministerio pasaky
mo savaip motyvuoti. Girdi, 
jinai dar nenumirė, męs ją gy
vą vežame užkasti; kiti gi, 
kam mes jį kvietėme; ką jis 
čia gero pasakė, ^ o dar reiks 

tik mūsų tautai, bet visai žmo 
nijai dideliausią gėdą daro. 
Bent savo kvailumo viešai ne-

s 

rodytų. 
Nesenai čia atsibastė koks 

Beneckis su krutamaisiais pa
veikslais apie "svieto pabai-
gn" . Svetainėn prisirinko j 
200 "žmonių, daugiausia bolše
vikai ir laisvamaniai. Buvo ir 
ke i r katalikai. 

Tų "bibl is tų" prakalbos ir 
krutamieji paveikslai buvo 
vientik marmalienė: sostai 
griūva, carai ir kapitalistai 
žūva, o kunigai perdaug ge
rus laikus turį. I r vien kuni
gų smerkimas, o savęs gyri
mas. Nėra verta daugiau apki 
juos ir rašyti. 

J ie skelbia ir giesta apie 
Dievo meilę, bet čia' apsisukę 
kerštą ir neapykantą sėją. 
Koks čia kvailumas. Argi jau 
rastųsi tokių detroitiečių kurie 
juos aklai pasektų! 

Vargo žiedelis. \ 
L _ 

KLAIDOS ATITAISYMAS. 

Philadelphia, Pa. — Kultū
ros vajaus reikalais prakalbų 
aprašyme *'Draugo' ' num. 
296 įvyko klaida. Pažymėta, 

nuo f kad surinko $23^00, turi but 
$2,300. 

Menka dulkelė. 

"KLAUSK raVO" PATA
RIA MOKYTOJAS. 

• 

_<Fore ign Language Inf. Service) 

"Galu gale ir tėvų vertė 
pripažinta", sako American 
Sočiai Hygiene Association 
narys. 

*' Kuomet * Vaikų Gerovės 
Savaitė' nesenai buvo laiky
ta Meksikos mieste, viena die
na guvo paskirta tėvams. Jie 
specialiai buvo prašyti lankoti 
parodą ir apsipažinti su da
bartiniais vaikų auklėjimo bu
dais. 

"Illinois Universitetas irgi 
turėjo*Tėvų Savaitę', kuomet 
mokinių tėvai buvo svečiais, 
ir patys matė ką sunųg ir duk-
teryg mokykloje, organizaci
joje, ir miklinimo laukuose 
veikia. N . 

"Suprantame, jog didelė 
garbė priguli motinoms, bot 
naujas sumanymas duoti tė
vams specialę progą suprasti 
vaikų interesus yra pripažini
mas fakto, jog tėvas yra būti
nai reikalingas faktorius tin-
kaman vaikų auklėjimui. 

"Kuomet lytiško mokslo ju
dėjimas, kuris pridengia jau
nuosius prie pilietystės ir tė
viškų pareigų, prasidėjo, be
veik' visi raštai buvo v siųsti 
motinoms. Bet visai kitaip da
lykai stovi šiandien. Šiandie
ninės knygos parašytos del 
motinų ir tėvų. Viena iš nau
jausių pavadinta " Tėvas ir jo 
Vaikas", ir aprašo tokį do
riškos ypatybės lavinimą Icurį 
tik tėvas gali duoti sūnui. Ži-
jioma motinos dalis" negali bū
ti praleista, bet yra tokių 
teisybių kurias tik vyras vy
rui gali pasakyti kaip tai tė
vas sūnui, ir jeigu iki šiolei 
tėvai per mažai suprato tai 
todėl, jog pastangos nedėtos 
jam prirodyti to visa svarbu
mą. 

"Mes visuomet į tėvą žiū
rėjome perdaug kaipo pap-
rastį aprūpintoją, į žmogų, 
kurio darbas trukdo tą parei
gą atlikti, bet ta nuomonė 
jau nyksta. Vaikų auklėjimas 
reikalauja mokinos ir tėvo 
prižiūrėjimo, ir kūdikis, mer
gaitė arba vaikas, kuris nega
li nešti savo rupesnių tėvui, 
ir apie juos gauti patarimo, 
praleidžia tą, ko nieką negaji 
papildyti. / 

' "Butų gera jeigu 'Tėvų Sa
vaitė ' butų visuotina visose 
mokyklose, nes tas arčiaus su
ves tėvus su savo sūnumis." 

L1THUANIA 
Arčiausia pasiekimui Lietuvos vie

ta. Garas maistas , ir užtektinai. Di
delė pasivaikščiojimui vieta. Visi na-
mnkumai , moderniško laivo. Dabar 
kainos žemesnes 

STARLINE 
Išplaukia kas savaite 

N e w York iki Vigo Hamburg ir 
Dans ig 

Samlancl (Tik S-čla k lesa) Saus. 19 
N e w York iki F iymouth , Cherbourg, 

A n t u e r p 
Zceland Sausio 38 
F i land Saueio 7 
Krooland . . . . Sausio 21 

\ * AMERICAN LINE 

>R<*I TeL Cicero 8656 
OOso Tol. Cicero 494 

DR. J. SHINGLMAN 
Praneša v is iems kad po Sau-i 

sio 1, 1922 perkelia residencijaj 
po numeriu 

1825 So. 49 Court 
Ofisas bus toj pačioj 

kaip ir dabar. 
^ N. E. Cor. 49 Court Ir 13 Str.! 
f ant viršaus vaistyničios. 

Iš K e w Yorko iki P lymouth , Cner-
bourg, Brunsbuttel , Hamburg 

Mongolia ." . . . Sausio 19 
Minnekahda Sausio 28 

N e w Yorko į Hamburg 
Haverford Vasario 9 
INTERNATIONAL MERCHANTILE 

M A R I N E CO.. 
120 la ivu — 1,800,000 tonu 

Chloago: F . O. Brown, Weet P a s s 
Agent, 14 Nortn Dearborn 8 t„ 

AMERIKOS LIETUVIU 

MOKYKLA 
Mokinama: angl i škos ir lietuviško? 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės , ste
nografijos, typewrit lng, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, poli t ikinės eokno 
mijos, pilietystės, dailiarasystės. 

Mokinimo valandos: nuo t ryto Ik. 
4 va landos po pietų: vakarais nuo I 
Iki 14 vai. 

3106 S. Halsted St., Chicago. 
y a a — 

VAliENTITVE D K E 6 U A K I N G 
COLLEGES 

2407 W. Madison, 1860 N. Wells,J 
6205 S. Halsted Strcets 

197 Mokyklos Suv. ValsUjoae. 
Moko Siuvimo, Pattern.ų kir

p imo, DeBlgnlng* bizniui ir na-< 
m a m a Vietos duodama dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at
mok ėjimais. Klesoa dienemia ir] 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 
TeL Seeley 1648 

SARA PATEK. pirm. 
i a * * * * * * * * ^ ^ / * * * * * * * * * / * ^ / ^ 

IŠPARDAVIMAS 
Puse — Prekės 

Vyrų ir jaunų vaikynų Siutai ir O-
verkotai $20 — $25 ir $3*. Dabar 
po $10. $12.50 ir $16. Kiti siutai ir 
•overkotai iki $45. Mes turime pilna 
stocka vyrų, jaunu vaikinų ir vaikų» 
Siutų, O* Kotų, Mackinaws, Rain-
coats ri kelnių kurias parduodame už 
puse buvusios kainos Turime kuferių 
ir volizų. Gausi už pilnos verčios. At«-
darą Kasdiena iki 9 vakare. N e d e 
l iomis iki * vakare. 

į s te igta 1902 

B. GORDON 
1415 S. Halsted Street 

^ ̂ ^^'''-^^vr^r"-u ;Į ttiflnD#g Telefonas Yards 1138 t 
STANLEY P. I 

MAŽEIKA i GRABORIUS I R l 
Balsamuotojas 

Tūrių a a t o m o - ^ 
bilius v i s o k i e m s ^ 
reikaįams. K a i n a ^ 
prieinamos. 

3319 Auburn į 
Ave. Chicago.l 

KAIP JŪSŲ AKIS 
Ar eel nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akįs 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akis be
siuvant, jei taip. tu o jaus t u 
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistal geriausią pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave., Chloago 
kertė 18-tos gatves; S lubos 

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S AptieKos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: N u o 10 ryto Iki • 
v a Nedel iomis nuo 9 ryto lkl 
12 dien. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIEIiillIlilIlIlIUIIlli 

S. D. LACHAW1CZ i 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopi- S 
ausla. Reikale meldžiu a t s l šau-S 

ti, o mano darbu busite u ž g a - S 
nėdlntl. 
1814 W. 23rd Pi . Chicago. D l . S 

Telefonas Canal 9199 s 
i l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i 

FABiONAS ir MiCKiEVICI. Vtd. 
Geriausici siuntimas pi 

laivakortės, pašportai i: 1.1 
V O T A R I . M > 1 S 

Ii«*al K s t a i e , l':t- k o l o s . 
l i iMir i i ta i r i . t . 

809 W, 35th St , arti S Halsied St. 
' ( i Boulevud 611 

V ^ . > iki 6 k.- : 
Vakar.: 

Ned iki 3 iv p 

AUKOS LIETUVOS 
ŠIAULIAMS. 

Kiek Aukų Sudėjo Amerikos 
Lietuvių Kolonijos, Lietuvos 

Šaulių Sąjungai. 
Nuo pradžių iki liepos 1 d. 1921 

(Pabaiga). 
Island, N. Y. . . . . . . . . 407.25 

New York City, Lietuvos 
,. Misij6s Raštinėj, 5.00 

No. Amherst, Mass.^.. 1Q.00 
Northarapton, Mass. 87G.00 
Palmerton, Pa 100.00 
Passaic, N. J." 211.00 
Patereon, N. J 165.00 
Philadelphia, Pa. 1,372.66 
Pittsburgh, Pa 1,115.68, 
Pirtsfield,! Mass 69.50 
Pittston, Pa 123.00 
Pfcans, Pa 330.50 
Plaingville, Pa 2.50 
Plymouth, Pa r . . . 25/50 
Portland, Oreg»n ^5.00 
Portland, Me 526.00 
Powers, Oregon X ». 10.00 
Pavienių aukos 19.00 
Raeine, *Wis » . 109.35 
Rediiigton, Me 10,00 
Rochester, N. Y 1,417.65 
Rockdale, 111 10.00 
Rumford, Me 193.42 
4<Sandara'r 39.00 
Scranton, Pa. 410.22 
Sebastopol^ Pa 25.00 

Seattle, Wash x . . . . 100.00 
Schenectady, N. Y 14.77 
Seltaer City, Pa 82.75 
Severanee .̂ Colo 10.00 
Sheboygan, Wis 15.00 
Shelton, Conn 97.00 
Shenandoah, Pa 11.00 
Silver Creek, Pa 113.58 
Simpson, Pa 148.58 
So. Brooklyn, N. Y 9.00 
So. Boston, Mass 75.00 
Bo. Chicago, 111 52.25 
Bpringfield, 111 66.60 
St. Charles, 111 15.00 
St. )L«uis, Mo 74.67 
Syricuse, N. ,Y 30.00 
Tama<$ua, Pa 496.87 
Torrington, Conn 172.36 
Thomas, W. Va 245.75 
Thorp, Wi«. 7.00 
Trentoii, N. JC 35IĈB 
Triadelphia, W. Va 32.00N 

Union City, €onn 837.21 
Utiea, N. Y, ., 12.81 
Vestabury, Pa 100.00 
Warrior Run, Pa 10.00 
Wanamie, Pa 68.00 
Waahington, D. C. . v . . . . . . . 11.10 
Waukegan, III 970.86 
Waterbury, Conn 7,221.42 

i 

Wanwatosa, Wis 10.00 
West Pullman, 111 1,077.00 
Westvilie, III 342.63 
Westfield, Mass 422.45 
W. Frankfort Heighte, 111. 

30.00 
Wilkes Barre, Pa 678.06 
Wilmington, Del 10.00 
Wilson, Pa 10.00 
VVoreester, Mass. 1,176.02 
Youngstown, Ohio 628.10 
Lietuvos Finansų Misija 

Aukų Skyrius, 
370 Seventh Avenue, 

New York, City. 

Tell Canal 2 5' 

DR. C K. KLIAUGA 
LIETUVIS DENTISTAS 

1821 S. Halsted S t . Chicago, 111. 
Kampas 18th St. 

Valand.: 9—12 ryta Ir T—9 v a a 

KONVULSIJOS IR PAMISI
MAS DAŽNAI ATSITINKA 
NUO SKILVIO jKIRMINŲ 
Riemo, raugsėjimas, konvulsi

jos, nuomaris, beprotystes mania, 
įvairumas ir kiti negerumai pa
sidaro nuo atsirandimo kirminų 
skilvyje? Visa tai pranyksta pra
šalinus lauk tuos kirminus. 

Ir kitokie svarbus negerumai 
buvo nuo jųj<£ atsiradimo užpa
kalines žarnų dalies. 

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

mą akyse mirguliavimą tai ienl* 
lai kad kas nors yra negerai su 
jusu skilvių, kad strilviniai krr« 
minai tenais ponavoja. Pas vai 
kus tuojaus galima patemyti, jie 
nenori valgyti, miegoti jiems tan
kiai galva skauda, jie neturi noro 
žaisti su kitais vaikais. Lastan y-
ra sutaisytas kad panaiknti 
skilvines krimeles ii jūsų syste-
nios ir yra daugumos žmonių 
vartojama su gerais rezultatais. 
Pilnas būdas gydymo Laztan 
kainuoja $10.48, pusė $6.75. Jei
gu jautiesi nesveiku tai tuojaus 
pradėk gydytis nes gali išsivysty
ti kunvulsijos ir kokios kitos li
gos? Laztan yra parduodama* 
Dro. Laiiieco Lab., Forbes ai 
Moultrie, Pittsburgh, Penna. 

I i i JI ,) . 

s 
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CHICAGOJE 
i** 
PASKUTINĖ SIŲ METŲ 

KAMPANIJA. 

a, Prohibicijos agentai ir "sau 
aosios" Chkagos spėkos su 
Vietos policija galutinai susi-
mobilizavo ir kas momentą^ 
pasirengę pakelti Vaskiitinį 
šįmet puolimą prieš sajiunus 
ir kitas vietas, kur šinkuo-
janri ir pardavinėjami svaiga-
la i . 

Chicagon laukiamas atke
liaująs vyriausias prohibicijos 

NEŽUDYTAS PANAKTINIS. 

Sternstein Brothers Clothing 
kompanijos dirbtuvėje, 1035 
So. Leavitt gat., vakar po nak
ties atrastas nužudytas panak
tinis Abrahaifo Lubersky, 64 
metų. 

Nužudytas apiplėšimo tiks
lais. Policija spėja,' kad pa
naktiniui piktadaris buvo pa
žįstamas. Jis pats turėjo jį į-
sileisti vidun ir reikalauti nuo 
jo pinigų. 

ir nuradė reikalą išvien dirb-

Paliko malonų įspūdį*, 
r .Lietuvos sunūs. 

KBRID&EPORTO. 

komisionierius Haynes. Prase- Matyt, senis atsisakė, > tad 
šta, kad jis su savimi čia at-
vešiąs 100 agentų, kurie čia 
paliksią per Naujus Metus ir 
prižiūrėsią, kad kas nors, ypač j 000 dol. 
vidumie^Čio viešose užeigose, — 

jam ir padaryta galas. 
Pasakojama, kad nužudytas 

senis bankoje turėjęs apie 20,-

negertų uždraustojo skystime- ATSILIEPIMAS Į CHICA 
lio. \ 

Vietos prohibicijos agentų ^ 
viršininkas Gregory praneša, 
kad šįmet Chicagoje privers
tinai uždaryta 300 saliunų. 
Tomis dienomis gal bus užda
ryta daugiau.-

POLICMONAS GAVO PA-
GIRIMĄ. 

Poiiemonas William J. Hali 
iš Deering gat. policijos nuo
vados gavo policijos viršinin
ko pagirimą. 

Aną vakarą tas policmonas 
nukovė vieną plėšiką, kurs 
užpuolė saliuną ties Archer 
ave. 

RENKA TRANSFERIUS.' 

Daugelis žmonių Chicagpją 
kuriems reikia kasdien važi
nėti gatvekariais, renka tran-
sferius, tikėdamies su jais a-
ateity gauti permokėtus gat-
vekarių kompanijai pinigus. 

Tuotarpu apie važinėjimo 
papiginimą nieko negirdima. 

APIE PAGYVENIMŲ AP-~ 
ŠILDYMĄ. 

Chicagoje žmonių mirtingu
mas padidėjo. Už \ai kalti
nami departamentinių namų 
savininkai, kurie menkai ap
šildo pagyvenimus.% 

Tuo klausimu, sakoma, užsi
ims miesto taryba. 

GOS LIETUVIUS-V3BS. 
\ , \ 

Trečiame iš eilės Chicagos g 

Lietuvių Centralinių Organi-
zacijij posėdyje tapo. galuti
nai sutarta bendrai rengti 
milžinišką visų* Chicagos Lie
tuvių Masinį Susirinkimą pa--
nfinėjimuį keturių metų Lie
tuvos nepriklausomybės su*, 
kaktuvių ir išnešti protestą 
prieš Lenkų kruvinus pasiel
gimus Vilniaus srityje ir tt t 

Susįrinkimas įvyks ketver-
go vakare, vasario 16 d., 1922 
m. milžiniškame " Ashland 
Boulevard Auditpriumef, (tu
rintį 12,000 sėdynių), Ash
land Boulevard ir Van Buren 
Street. 

Prašome viršminėta diena 
atskirai kolonijoms nedaryti 
susirinkimų. / 

Varde Chicagos Lietuvių 
Cėntr. Organizacijų. 

Spaudos Komisija. ^ 
Del -informacijų kreipkitės 

pas. , 
J. A. Mickeliuną. 

V 3140 S. Wallace St., 
Chicago, Illinois. 

^elefonas^Yards 2652 

Padėkos žodis. -

Kalėdų iškilmės Šv. Jurgio 
bažnyčioj šįmet, kaip visuo
met, buvo gražios, įspūdingos. 
Choras ir naujasis varg. 'p. 
Sauris j graliai atsižymėjo. 
Žmonių' per visas Mišias Trnvo 
maždaug pilna bažnyčia. Ant 
bernelių Mišių daug netilpo į 
sėdynest 

Kas nesitikėta šiais metais, 
tai stambios aukos, nes bedar
bė ir skerdyklų streikas siau
čia, bet tas. nesulaikė.Šv. Jur
gio parapijonų nuo gausaus 
aukojimo. Aukojo kuone visi 
Netik biznieriai, nedirbantieji 
žmonės, net kai-kurife vaiku
čiai aukojo. Viso kalėdinių au
kų iki šiol suplaukė $1,1211.95. 
Dar kai-kurie žada savo auką 
atnešti. 

Lai Dievas visiems atlygi
na šimteriopai. Visiems šir
dingai ačiū. t / J 

/ 

Pamiršta paskelbti, kad šeš
tadienio vakarą, 7:30 vai. vak., 
prieš Naujus Metus, kaip ir 
kas metą Šv. Jurgio bažny
čioj bus^padėkovonės pamal
dos. 

Kviečiami visi katalikai, 
kurie gali susirinkti ir padė
koti Dievui už'baigianČių me
tų malones." 

Kun. M. L. Krosas, klebonas. 

buvo garniai apsvarstyji. 
Rinka valdybą: 1922 m. Iš

rinko šiuos: pirfn* kun. J /H . 
Vaičiūnas. Benui garbė ture-
ti tokį asmenį pinMninktf; vi-
ce pirm..J. Bllakas; rast. J. 
Barchas; fin. rast. F. RupŠas; 
iždo glob. ir marš. M. PetraK 
tis; ižd. B. Noreika;- bena va
das L. rvrekščiunas. 

l)aug tikimasi iš Sįos valdy
bos. 

Repeticijos įvyksta kas 
ketvirtadienį 8 vai. vakare. Šv. 
Antano par. sveb Susirinki
mai įvyksta pirmą ketvirta
dienį vak. 

Mylintis muziką. 

Jau Galima Gauti 1922 metų 
"DRAUGO" ŠIENINĮ KALENDORIŲ. 

Kaina 25c. 
\ 

s y 

LABDARINGOS SĄJUNGOS 
i REIKALAIS. 

\ 

Šiometinis "Draugo" kalendorius skiriasi nuo kitų metų tuo, kad kiekvieno mene-
šio lapą puoša paveikslėliai iš Lietuvos. 

Daugiausia paveikslų iš lietuvių kareivių gyvenimo. 
Škąitytojfms ir naujai užsirašantiems "Draugą", mažiausią trims mėnesiams, kalen

dorius duodamas dovanų. 
Adresuokite 

vJKgKV jgm "DAUGAS" PUBLISPING CO. 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Hlinois. 

= 

CHICACUEČIAI, ATSIIMKI 
TE LAUKUS. 

v 
CICERO, ILL. 

Viena iš pirmiausių Labd. 
Są-gos Ttuopų, kuri gavo gar
bės narį po Seimui, tai o 
kuopa' Cicero, 111. 

Per praeitą priešmetinį su-pmetus. 
sirinkimą įstojo į garbės na
rius p. O. Rašinskienė; kaip 
girdėtis $ jau buvo garlbės 
narė, bet pamatė ̂ reikalą stoti 
į garbės narius antru kart. 

Dabar kitoms kuopoms reik 
tik subrust gavimu]/ garbės 
narių. ' . 

« % 

IŠ WEST SIDES. ' 
šv. Antano Parapijos Benas 

• ir Orkestrą. 

I t DIEVO APVEIZDOS PAR. 
'Munšainės" auka. 

• 

Nakty iš Kucių vakaro į 
Kalėdų rytą Dom. Daugėla, 
apie 24 m. amžiaus, gyvenąs 
vienas po num. 649 Liberty 

J 
Gruodžio 26 d., apie 9:30 

v. v. ant 23-rd Pi!, tarp Oak
ley ir Leavitt St. buvo atras
ta pasigėrusi, jau sąmonės nu
stojusi mergaitė apie 14 m. am 
ziaus. ̂  

Rep. 

g-vė, užsirakinęs virė m^nšai-
nc. Kaimynai žinodami, kad 
virė "munšaine," bet negir-
dėdami jokio judėjimo jo kam
bariuose, numanė, kad gali 
but kas blogo su juo -atsitikę. 
Gruodžio 26 d. pašaukė de-
tektivus. Šie įsiveržę vidun 
jcedėje rado sustingusį lavo
ną, katilą su munšaine ant pe
čiaus, vieną kėdę apdaužytą 
ir lovą apdraskytą. Buvo nu
manu, kad iš Kūčių nakties 
beverdant munšaine pečius 
kaip nors užges.ęs, ir nuo ga-
zo miręs. Turbūt nuo mun
šainės dujų buvo apsvaigęs, 
baisiai kapkinamas ir tuotar
pu gal munšaine užgesino pe
čių ir gazas užtroškino. 

Jo lavonas randasi County 
morgue nm, 84> Polk St , tarp 
Woods ir Lincoln gatviųs-

%asĄ 

13 BRICHTON PARKO. 
• . 

(Jruodžio 22 d., L.\ Vyčių 
36 kuopa, po choro repeticijai, 
turėjo šeimyninį vakarėlį pa
gerbimui moksleivio Ant. Ka-
ružiskio. - , 

Po užkandžių Ig. Sakalas 
perstatė svetį pakalbėti. Pir
miausia moksleivis išreiškė 
savo įspūdžius, gautus Vyčių 
tarpe. 

Atkreipdamas domę į ^ia 
augusį jaunimą, aiškino reika
lingumą prigulėti prie L. Vy
čių organizacijos, palaikyti 
tikrai lietuvišką dvasią, būti 
tikrais Lietuvos sūnumis ir 
dukterimis ir pamylėti savo 
gimtąją kalbą. 

Jis dar prisiminė apie^ame-
rikonišką "pep", norėjimą 
turėti "good time" šiandie, 
o su rytojum nesirūpina. Da
vė visokių naudingų patarimų 

SKAITYKITE flt PLATTO-
KITB 'TOtAUGA" 

Šv. Antano par. benas xir 
orkestrą laikė priešmetinį su
sirinkimą gruodžio 15 'd., 6v. 
Antano par. svet Susirinki
mą vedė beno pirm, gerb. kun. 
J. H. Vaičiūnas. 

B e n o v a d a s L . K r i k š č i ū n a s 

išdavė nepilną raportą iš kon
certo surengto dienraščio 
"Dranga" naudai. Paaiškino 
kad už tikietus k pro
gramas dar nevisi pinigai su
rinkti. " Iš raporto pasirodė, 
kad kaip bus užbaigtas darbas 
dienraštis "Draugas" gaus, 
dar ir ]ielno. Nors koncerto 
vakarą buvo labai didelis lie
tus, bet yra žmonių atjaučian
čių gerus sumanymus. Pasiro
dė virŠminėtas į>enas ir orkes-
tra dar itepailsęs, bet manąs 
ir toliaus veikti del visuomet 
nės labo. 

Perskaitytas lai škas iŠ Šv. 
Kazimiero Spaudos Draugijos 
vietinio skyriaus užkviečianti 
beną prisidėti kokiu nors bū
du prie viešo atidarymo kny
gyno, kuris į^yko antrą die
ną Kalėdų. Benas niakuomet 
neatsisako nuo gerų darbų, 
taipgi ir tame nutarė eiti su 
triufcomis ir ženkti visns pVi-
sidėti prie tokio brangaus ii&-

Šie metai jau baigiasi. To-
delgi reikalinga yra zjnoti mū
sų organizacijos stovis: koks 
jos turtas,v narių skaičius, kiek 
draugijų jstojo į garbės na
rius, ar moka metinius mokes
nius ir po ,kiek. , . 

Visoms kuopoms yra išsiun
tinėta tam tikros blankos, ant 
kurių reikia surašyti šiuos da
lykus: , » 

1) Kiek kuopa turi pmigų^ 
ka<J nelaikytu N daugiau kaip 
$50.00; kitus pasiustų Centrui. 

2) Kiek kuopa turi narių 
pilnai užsimokėjusių ir kiek 
neuzsimokėjnšių, % 

3) Kiek kuopa turi garbės 
narių T Ar visi užsimokėję, ar 
net 

4) Kiek kuopa turi draugi
jų garbės ųariųf Ar moka 
metinius mokesnius, ar nę? 

5) Kuopos valdybos ir df-
jų valdybų antrašai. 

Po kuopų metinių atskaitų 
gailėtumet pažymėti, kiek kp. 
padarė pinigų" per pereitus 

/ 

V S 

Kurios kuopos negavote t̂ ų 
blankų kreipkitės pas' Jul. 
Šliogerį. " ^ 

A. Nausėda, 
Labd. Sąj. Centro pirm. 

PRANEŠIMAI. 
I CHICAGOS CENTRALINIŲ 

ORGANIZ. ATSTOVŲ SU
SIRINKIMAS. 

Ateinantį ketvirtadienį gruo
džio 28 d. Šv. Jurgio -parapi
jos svetainėje 7 30 vakare į-
vyks Ch. CenjT. Org. Atstovų 
sus-mas. Spaudos, finansų ko-
pnis i jos t u r i p a r e n g u s i o s ' p r o -

jektus Nepriklausomybės die
nai, kuriuos reikia aptarti 
Prašome visųį^tstovų atsi
lankyti sus-man. 

Cnic. -Oentr. Org. Valdyba. 
11 • 1 • Ii f , 1 1 

LABD. SĄJ. CENTRO SUS. 

Lietuvių R. K« Lab<J-Sąj. 
Centro priešmetinis susirinki-

\jaas įvyks gruodžio 28 d„ 
1921, Aušros Vartų parapi
jinėje svetainėje, 2323 "W\ 23 
^Place. 

Yra krečiami atstovai iš 
1 

visų kuopų atpilankyti kuos-
^kaitlingiausiav neJs*bus ren
kama nauja * valdyba ateinan
tiems 1922 m. 

M. česnavičius, rast. 
1 '" .. i\ ' i , — • — 

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

Prašydami laiško paduokite laiš
ke numer|, nes tu ~ juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

m—AlefcTo Misŝ K. B. 
903 -̂Antonowieh Alex 
905—Audiekai V. U. A. 
908—Bukentas Mikolas 
913—Baranauckas Amilija 
916—Basčiui Juozui 
921—Blazevich T. O. ' 
923— B̂ortinis Jaedorus 
932—Butkunene Anatalja 
933—Cokaitene Waronika 
937—Česnaku Jonu 
939—Čičinskas Julian 

\ 942—Cziziunas Frank 
943—Doreskeveins Chas. 
944—Damijonaitis M. 
945—Daugdilo Joz. 
951—Druangilas Jouzas 
954—Dumbouckas K*azimieras 
956—Elzbeta Kazzauskaiti 
963—Gapsis Jonas 
964—Gepciu Ignacu - _ 
969—Grioriene Marijonie 
972—Griksas Kazimer 
975—Gadioles Wm. 
985—Jarasuimi Baltrameij 
987—Jakuconis Petras 
98S—Jasitinas Toni 
991—Jomantui Petru \ 
993-̂ Juaka' Antonina 
994—Juscius Toni 
995—Jonurouskis Kazimierie 
997—Kalinauskis Petras 
1000—Kardelis Liudwikas 
1001—Karonauaku K. 
1002—Kasmauskone Marijona 
1011—Kazlouskig Kazimer 
1022—Lajauskini A. 
1023—Laioka Julis 
1028—LimVerskukM. V. 
1029—Lidžms Mrs.' Jadui 
1032—Mankerco Antanas 
1036—Lapinklui Franeetkui 
1Q?9—Mažutis Petraa 

* 1045—Mikstas A. ; 
1046—Milius BroniS 
i052—Rickauskis Jonas 
1054—Narbutas Boleslavas 
1057—Noevadomskis C. 
1065—Petkunąs Peter 
1066—Perminąs Juozas 
1073—Putrament A. 
1075—Putr i s W.m_ 
1077—Radzunene Franfeiska 
1079-/Rainauskis Antanas 
1080̂ —Rimartona Kostancia 
1086—Rudis J. 
1087—Salomsku Martinu 
_1097—Setikenei Terasai J 

1098—Skardžius Jurgie 
1099—Siuriba Antoni 
1103—Speris T̂ozapas 
1110—Stankus Povilas,. 
1116—Strukienė Juozepa 

V1H8—Soukuk Wilini 
U21—Stankui M. v 
1132—Tamutis Agata 
1133—Tamutu Adomas 
1135—Talajko Kostanty 
1139—TrĮjonis ITike 
1^1—Vaichulis Klameo 
1141—Vaichulis Klarfieo 
1142—Vaičius 
1170—Zianberis ̂ Nikodimas 
1172—Zukauskis Boleslov. 
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BIZNIERIAI GARSINKITES 
. " » R A U G E W 

PINIGAI LIETUVON. 
Kas nori kad slųati plnigrai greitai k- teisingai pasiektų paskirta 

vietą, siuskite per mūsų įstaigą. Mes dastatwme pinigais } trum
piausi laika ir visuomet 1 paskutini j>aata, be jokio atitraukimo. 

Siunčiame pinigus per telegrafą ir į m o k a m e laike 6 iki 7 die
nu 'paskutiniame pašte pinigais, Kaic \r paprastai. Lėios per
siuntimo yra visiškai mažoa. UŽ PINIfJUS' PIJ^NAI ATSAKOME. 

Visi kurie tiktai yra siuntę pinigus per mūsų įstaigą yra pilnai 
patenkinti, nes gauna laiškus iŠ Lietuvos, kuriuose sako: "Nesiųsk 
pinigus kitur, kaip tik per Baltut), nes mes geriausiai ir leng
viausiai atsiimame iš pastoj. * 

•Parduodame laivakortes ant visų linijų J Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Parūpiname pašportus ir visus kitus reikalingus dokumentas 

daL valiuojančių i Lietuvą, r 

Parduodame namus ir liotus, ir apdraudžiamo nuo ugnies ir 
kitų nelaimių. \ 

^Turima pašto skyrių, iš kurio galima gauti tarptautinius "Money 
Orderius" | visas dalis pasaulio. 

Teisingas ir mandagus patarnavimas. 
Visais reikalais kreipkitės prie 

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

i 

< 

manymo. T«il> ir kiti daiytau 
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DIRBTUVE S 
Vėliava, Karuny, Šarpy ženkle-

liy ir kitokių draugystėm reika
lingų dalykų. 

A. I POŽĖLA 
1908 W. DhrifioB Str. Chicago. | 
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Nepaprastumas! \ 
' Gražumas! 

Malonumas! 
LIETUVOS ALBUMAS! I 

ALBUME 7ra 436 puslapiai. . ' _ 
ALBUME telpa 285 paveikslai žrmiausin tautos dar

buotoja. 
ALBUME surinlfta 155 biografijoa 
ALBUMAS visais žviljęsniais yra puikus'leidinys. 
Užsisakykite sau, arba išrašykite kaipo Kalėdų dovaną 

savodraugams ar giminėms. Kama #5.̂ &. 
-

Adresuokite: ^ 
DRAUGAS įPUBLISHING COMPANY 

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Dliaois. 
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KssJuns llsU 
NAUDOKITE 
Ar Jusas Gaivos 
NAUDOKITE ̂  
Ar J»H4 Plauks*' 
NAUDOKITE Ruffh 

Ar JH« Norits Af tAuįttf [u 
NAUDOKITE: 

I&lsilpBMfti »svo plaukų _ 
NAUDOKITE Rtttftes 

Ulsi iymui ^sJkM odo« tvoiksi u i v ^ u 
r^ NAUDOKITE M&tgfi** . J 

Buffies galima gauti visoie aptifkoss po tf5«. bouka, srfca tissiog 
i i ifiJirbėjn per pssts už '5c. bJnks,* 

R AD. RICHTER * CO. 
3r J A m A 3 S t h St. A Rrooklvn. N. Y. 

NAUJOS MALDAKNYGĖS Iš LIETUVOS. 
Gavome 1S Lietuvos daugybė Maldaknygių, Kantičkų, ir kitokių 

knygų. Didelis Šaltinis, Aukso Altorius, Balsas Balandėlio, Dangiš
kas Balsas. Kantičkos visos yra labai gražiuose apdaruose. 

Laiškams rašymui popieros Su pasveikinimais ant'SV. Kalėda. 
Atviručių su Lietuviškais parašais Sv. Kalėdų pasveikinimui. 
Taipgi turime popieros teffi&ams rašyti skrynutėse, didiiauslame 

pasirinkime. 
Del |il} dalykų meldžiame krelpties pas 

PAUL P. BALTUTI* 
901 W. SS-rd St. TeL Yarda 466* Chicago, IU. 

Priešai Sv. Jurgio Bažnyčios, ant Bridgeporto. 
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DRAUGIJŲ ATYDAII 
T^-iY»V|4-i-jvrpViliavn, Kukardų, visokių Ženkleliu, Guzikučių, Ant-
LyiX MyLi V C spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą. 
8TRUPAS CO., 9 0 - 9 2 Fėrry 8 t . Newark, N.«!. 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGf 
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