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WASHINGTON, uosio 5 (Draugui telegrama). — 
Lietuvos Užnenių Reikalų Ministerra paskirtas profesorius 
Jurgutis (Elta). -

BOLŠEVIKŲ VALDŽIA 
KVIEČIA RUSUS NAMO.

i

Bolševikai Pakelia Karą 
Suomijai

X ■ ■■ ■

Snomija ir Rusija Mobilizoojasi
/

BU8B0JS PASKELBTA 
MOBILIZACIJA. „
.x

LONDONAS, uosio 5. — 
Reuterio depešoje iš Rygos sa- 
konuųkad tenai bevieliu tele
grafu (i Maskvos gauta pra
nešimas, jog eentralis bolševi- 
ftty sovietu visoj Rusijoj pa
skelbė mobilizaciją? Kariuo- 
menėn šaukiami visi vyrai gi
mę 1899 ir 19UD metais.

Karelijoje bolševikai prisispy
rę kaltina Suomiją- Kad tuo 
tarpu Suomija su tais pricš- 
bolševistiniais sukilimais nie
ko bendra neturi

Suomija užėmusi poziciją, 
idant -Karelijos klausimas ap-

»« .

BouEviKAtdTTSNSYvo- 
v JE PRIEŠ SUOMIUS.

Daugelis pabėgėlių rengiasi 
keliauti

NORIMA PALAIKYTI KRŪ
VOJE SĄJUNGININKUS.

MILIONAI FROHIBICIJOS 
VYKINIMUI. duv. ilzs. n. i'imisteri

8T0CKH0LMAS, Švedija, 
sausio 5 (Rašo angį laikr. 
korespondentas). — Rusijos 
sovietų valdžia paskelbė pro
klamaciją į užsieniuose gyve
nančius rusus, kurie nuo l»ol- 
vikų paliego.

Sovietų valdžia kviečia juos 
'gryžti Rusijon ir prisidėti prie 
šalies atgaivinimo. Nes vie
niems bolševikams; aiškus dai
ktas, negalima patvarkyti su 
griautos buvusios imperijos.

Nebus črezvičaikos.
spręsti butų pavestas Tautų j Bolševikai proklamacijoje 
Sąjungai Tam pritaria ir'^^ iinoma glapta 
Latvija.

Provokuoja Latviją.

Kad Latvija stovi Suomi 
jos pusėje Karelijos klausime,
Lenino valdžiai didžiai nepa-

CANNKS, Prancijn, sausio 
5. — Vakar čia atvyko Pran-1 
cijos preinicrns Briand su sa
vo palydovais. Rado čia jau 
pirmiau atkeliavusį Anglijos 
pretnierą IJoyd Georgo. Tuo- 
įjaus Briand pastarąjį aplan
kė ir abudu turėjo ilgoką 
konferenciją. Abudu policijos 
saugojamu.
' 'Vakar, be kitų, čia atvyko 
dar ir Anglijos užsienių rei
kalų sekretorius Curzon.

Ruošiamasi vyriausios tary
bos suvažiaviman. Tarybos 
suvažiavimo svarbiausi tikslai 
— tai vokiečių karo kontribu
cija ir Europos atgaivinimas 
ekonominiu žrilgtftiiu. Nes be 
to ta pati Vokietija negali mo
kėti nei kontribucijos.

Prancija šiame suvažiavime

policija črezvičaika gryžusių 
nepersekiosianti. Nes tos po
licijos teisės jau siaurinamos.
Revoliucija pasibaigė, tad su 
tomis baigiasi ir črozvičaikos j darbuosis padaryti tamprią
rolė. * • sąjungą su Anglija. Ir jei ne-

GĖLSINGFORSAS, sausio 
<;•— Bolševikų spėkos pakėlė 
ofensyvą prieš suomius ryti- 

Karelijoje, pasak gautų j

Kaip Švedijoj, Suomijoj, 
taip ir kitur rusai pabėgėliai 
daugumoje su džiaugsmu su
tiko proklamaciją.

pavyktų, tuomet prancūzai sa
varankiai imtų veikti Vokieti
joje- «

Premierui Briand daugiau
sia rupi, kokiu budu bus gali-

•. -v
ZVOIASI

hobiu-

RYGA, sausio 5. — Kaip 
Suomijos, taip bolševistinės' 
Rusijos pasieniais su paskuba 
ruošiami utilitariniai pasi
rengimai Tarpe abiejų Šalių 
diplomatinis intempimas labai 
aią»lin Kas valanda jią gali

K trukti.

tinka. Dėlto bolševikai - ima 
provokuoti jau ir Latviją, 
kaip visas laikau provokuoja 
jie Suomiją.

Bolševikų užsienių reikalų 
iuntfoigi

kam Latvija sakanti, kad Ka
relijos klausimas' turėtų būt 
pavestas Tautų Sąjungai Gir
di, toksai Latvijos pasielgi
mas, tai nedraugingas atsihe- 
žamas j Sovietų Rusiją.

Turi daug kariuoųienės.

Anot oficialių^ latvių vers
mių, bolševikai Karelijoje ir 
Petrogrado apylinkėse turi 
150,000 vyrų armiją. Tai ar-

l_ Teėiau kaip bolševikų,-taip mijai vadovauja gen. Sergiei 
Rajos valstybių atstovy- Kamenev, vyriausias visų bol

ševikų armijų komendantas.
Bevieliu telegrafu iš Mask

vos pranešta,, jog ant suomių

Daugelis nepasįtikl .. .. ... , 4

liftai

i --.>
čia raiškia vilties, kad ka

nu nepramatomas.
B (jgteingforso praneštą,

jog Suomijos vyriausybė nu- geležinkelių seka skubus prisi-
ataakyti bolševi- rengimas. Atsargos karinin- 

hm į-fr altana'faną ptanelta, idant jie būt,
... t .....y* to, wtondn 

gali įniš pašaukti tarnybon.

~s.

jnnuua mmi tooaėo 
X KAKA1IAU0.

BUDAPE8TA8, eiMįj 5. 
- Ungarųoj. praaSdėjo toro- 
pasija, kad Šiai Saliai karalius- 

. nritari Imt parinktas tikras

SULAIKOMAS KONFEREN 
CMOS PAŽANGUMAS.

4»

z Z -

/ ORAS

CHICAGO.— fiiandie pra- 
matomas sniegas ir daug šal-

WASHINGTON„ saurio 5.
— Nusiginklavimo konferenci
ja slenka pirmyn želvės žing
sniu. Jos pažangumą sulaiko 
prancūzai, japonai ir italai 
nardančią laivių klausime. Nei
vieni neduoda komitetui galu-bni, kad tufičiajos tos bolševi-

tai
kų pužadais ir priešingi ko
munistų valdžiai Bet daugu
ma sako, kad ir svetur vienas 
vargas. Taigi gryžus Rusi
jon visgi nebusią aršiau.

Rusus pabėgėlius tuo labiau 
skatina gryžti Rusijon faktas, 
kad bolševikai su Skandinavi
jos valstybėmis atnaujino su- 
sisekunus pašta ir telegrafu.

Viborge yra tūkstančiai

Suomijos vyriausybė, be to, 
Žada daugeliui gelbėti gryžti 
Rusijon. Tų pabėgėlių yra 
tūkstančiai tik vjenaroe Vi- 
borge. '

1.’ pasikalbėjimų su pabėgė-
liais_galima numanyti, jog tra
mpoj ateity jie iš Skandinavi
jos ir iš kitų šalių nei vanduo 
ims lietis atgal Rusijon. Ir 
tena: jiems gryžus rasis daug 
vietos ir darbų.

įguldamas valstiečių susipra
timas.

^Tūkstančiai pabėgėlių galės 
suskubti pagalbon badaujan
tiems savo broliams. Kiti pri
sidės prie industrijų atgaivini
mo, prie visos šalies rekons
trukcijos.

Daugelis ifi pabėgėlių pažy-

tf
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tiuo atsakymo. .Sako, laukia 
< Žinių nuo savo v/riausybių.

PINIGŲ KURSAS.
C Svetimų Salių pinigų vertė, 

' __ 25X100 dol
4 d. buvo tokią pagal 

Lo» ATjflsiOo.

ŽUVO DVI MERGAITĖS.

Anglijos eteri svarui. 4-07 ™

CAIRO, IU. sausio 5. — 
Dennis flogano namuose eks- 
pliodavo katilas, kuriame bu- 

broga alkoholiui.
Praneijos 100 frankų 7JS5
Italijoa M0 lirų 4.4S
Vokiečių 100 markių J52
Lietuvos 100 auksinų A2
Lenkų 100 markių .03 'nų.

\VASHIXGTOX, sausio 
— Probibieijos komisionierius 
Hnynes indnvė kongresui rei
kalavimų paskirti kuone de
šimts milionų dolerių proliihi- 
eijos vykinimui.

Kas metai tam tikslui išlai
dos vis didinamos.
pasakys kongresas, nežinia.

PAAIŠKINIMAS APIE 
ŠMUGELĮ.

KAUNAS. (Elta). Del žval
gybos Jonišky sulaikytų va
gonų opozicijos spauda palei
do visokių neteisingų gandų

Ką į tai būtent, kad vagonuose rasta

ŽADA REFORMAS.

5.

šmugelis t. y. uždraustos iš
vežti arba muitu neapmokė
tos prekės. Esame įgalioti 
, pranešti, kad du vagonu — 

— vienas su miltais, kitas su cu-

reikiu pačiam turėti vagies — 
kriminalisto drąsos.

Soc. deni. interpelneija nr 
hn kun. A. Šmulkščio St. Sei
mo atstovo Įinklnusimu jiada- 
rvtu “Ponams Užs. Reikalų, 
Finansų, Prekybos ir Pramo
nės, Susisiekimo ir Teisingu
mo ŠI misteriams,” kurs buvo 
gruodžio G d. St. Seime iškel
tas, kurie turi liendros šmuge
lio prasmės apie Jonišky su
laikytus 3 vagonus cukraus irNEW YORK, snnsoi

Darlx) sekretorius ir vėl žada krum, buvo siunčianti, kaip , ... . .amui, kruopų siunčiamų musų atsto-
ateivių saloje Kilis pravesti seniai jau Vyriausybės paža- 
žvmias reformas, idant atri- dėta auka rusų badaujantiems, 
viams nebūtų daromos kokios- Išvežant javus ar miltus, rei- 
nors skriaudos.

1,981 ŽMOGUS UŽMUŠTA.

NEW YORK, sausio 
1921 metais čia automobilių 
nelaimėse žuvo 1,981 žmogus.

5. —

vybei Maskvoje, o kuriuos Pa
tikrinus rasta sacharino ir ko-

, kaino, tuojaus l>e atodairą ir 
kalinga turėti Finansų Miniote MkTti, kaiI Unil!
rijos leidimas ir apmokėti mni- • ka|tas bnv Užlų R MhWwia> 
tas. šiame atsitikime tolds •. • • , . ...aooaut. tai Jnu t]aUpau8 ppgu jtan.
leidimas miltas iivetti buvo ,ai tiw! bagMU
duotas, o nuo muito, kaip au. -j^ ,meiftat Pako, .<Kaujic. 
ka badaujantiems. FiuamuĮ Mi! ,ik (okiaia faktais
uistorijos psliuosaota. Nuo Iaia5i i5vadM per-
cukraus ir kitų vagonuose ve* toli einančias, mes tegalime 

dar kartą pakartoti: "Naujie
nos” begėdiškai šmeižia buv. 

- ■ - 1 - leidžiami musų įstatymais bej^ R Minirterj.
ftIAUDIXft, (Papilės vals.). muito. Tuo budu visos paska-j Kalbttnt apie "Naujienų” 

Po musų plačiąją apygardą, los apie atrastą vagonuose korespondentų Vanagą, su ku- 
lphai įsi platinęs yra darymas šmugelį l?ei kontrabandą iš pa- riuo pasirodyti
rtlniuosė spinfo? — *2H»neš4Tfiftor yra hcUlslHgŪST * - jiS^»» Šmugelio skandT^*

Vakar rašėme apie ‘‘Naujio-

Chicagoje jmvogta 12 auto- žarnų daiktų imamas tik įve- 
mobilių juroje sausio 3—4 d. žarnas muitas, o išvežant, jie

Anglijos premierastiuri su- vaikščioja kasdiena opsvaigu- 
manymą, kad vyriausios tarv- šiomis galvomis — lyg jiems 
bos šis suvažiavimas butų pa<raugo truktų. Daro kas šešta-
skutinis, t>% kad taryba butų 
pakrikdyta. Bet prem. Briand 
sn tuomi nesutinka.

Brjąnd sako, kad taryba tu
ri veikti ir toliau. Ir jis im
ate visų galimų priemonių, 
idant sąjungininkų vienybė ne
būtų suardyta. Nes tas ypač 
Prancijai šiais laikais butų

JAPONAI APLEISIA SIBE- 
BHĄ.•* -

WASHINGTON, sausio 5. 
— Japonijos delegacijos pir- 
mhunkas admirolus Kato už-
tikrina, kad japonų kariuome
nė “pasirengusi” apleisti Si- 
beriją. Tai ne pirmu kartu a- 
pie tai kalbama.

dienyj ir šventadienyj liuks- 
mius jaunimo susirinkimus, 
kuriuose* tas musų šalies gra
žusis jaunimas beveik visuo-

nų” įtarinėjimus atsižvelgiant 
į neužtektinus faktus — jta-. 
rinėjimus, kuriais “Naujie
nos” besircmdnmos begėdiš
kai šaukia, kad buv. tfžs. R.
Minisetris apkaltintas dėl»
šmugelio, šiandien turėdami omet yra pri vi ūkęs ir perini r 

kęs degtinės kvapu. Dirba tą jficialų 1. i e t u v o s telegramų 
degtjnę pasiturintieji ukinin- pranešimą rakome: "Naujie*
kai ir dirba beveik viešai, nes 
Papilės valsčiaus milicija, ku
rios jiareign butų gaudyti sla
ptus degtinės varytojus, neat
važiuoja paviešėti į uiusų kam 
pelį.

Vietinis klabonas labai daž
nai iš sakyklos išbaru už didį 
girtuokliavimą. B<*t girti kle
bono žodžių neklauso. Tik 
klausimas delko finansų mini
sterija duoda liaudinės degtin 
dariams veikti ir pelnytis ne
mokant iždui mokesčių?

nos” ne tik biauriai įtarinėja, 
bet šlykščiai šmeižia buv. Mi- 
nisterį Puiyckį.

Kam gali tikėti.

Ir kum galime tikėti f Ar 
“Naujienų” slaptam diploma- 
lui, kurs nedrįsiu socialistini*
“tiesą”, urlm atvirai kalbant 
melus skleisdamas parodyti sa 
vo akių viešumon?

Ar pačioms “Naujienoms”, 
kurios paminėjusios soc. deni. 
inteqM*laciją Seimui dėl spėk u-
Incijos ir nei vieno asmens*jienos” Šmeižia tuos asme* 
neįvardindainos, drįsta nesąži- nis, kurių prasikaltimas dar 

1 ningai daryti tokią išvadą, rn®Hnomaa.

jis ligi šiol nepasirodė? nors 
gruodžio 29 d. “Naujienos” 
juomi pasigyrė. Reiškia, arba 
“Naujienų” redakcijoje jis 
dėl savo melų sprogo, arba 
minimos koresp. Vanagas bu 
vo pačių redaktorių fabriką* 
rija, kad apšmeižus sau nepa
lankią k riks. demokratų par
tiją.

Taigi tiek kiek “Naujie
nos” rašė apie šmugelį įtari- 
nėdomos ir įvardrndamos juri
diniai nepatirtą asmenų kal
tybės, visa tai tegalime pa
vadinti “Naujienų” plepalais, 
šmeižtais

Eltos paaiškinimas.
Gi dabar turėdami ne iš na

go išlaužtą žinią, bet Eltos — 
oficialės įstaigos pranešimą 
“Paaiškinimas xiel šmugelio”, 
dar drąsiau kartojome: “Nau-

PRANCIJA PAGAMINUSI ARMOTAS PRIEŠ 
LONDONU

BERLYNAS, sausio 5. — j Jei Prancija AVnsliingtono
NUo garsaus Vokietijos nar- |konferencijojc jirispirtiuai rei- 
dančįų laivių žinovo Flamm knlnuja turėti sau kiek tinka

mu nardančių laivių, tai pran- 
Nes

kų valdžios. Laikas ją su-1 
griaus, kuomet ji įsiės kiek
vienam, kuomet valstiečių mi
nios susipras.

PER ATLANTIKĄ Į VIENĄ 
DIENĄ.

Gaisre žuvo jo dvi dukterų, 
17 ir 9 Pato Hogsn su
žmona ir. j mažesniais vai
kais suspėjo pabėgti iš lieps-1

5. —

teko patirti, jog prancūzai pa 
tyrė visas paslaptis apie ži- euzai gerai žino, ką daro. 
nomą vokiečių anuotą “big apsigiuimo
Bertha,” su kuriąja iš 8(7 mai
lių tolumos buvo bombarduo
jamas Paryžius. Tą anuotą 
prancūzai patobulino ir pasi
gamino jų keletą, fiiandie tos 
anuotos stovi nustatytos tie
siog ant Londono iš Calais 
tvirtumu.

Ekspertas Flamm rako, kad
I“ ."T’.0’

PAKT2IU8, «uuio 
u‘ia dirbamas vienas
su kuriuomi bus galima, kaip „ c,.. . , ,,
sakoma, į 24 valandas perakri- Londoną, jei pakiltų

sti Atlantiko vandenyną. 

PLATINOTE ‘DRAUGĄ*

Praadjos su Anglija karas, 
kurą trumpoj ateity pramato-

knd Interpelneija buvęs tai- bo- 
lagiiK, kurg išginė I)r. J. Pu- 
ryrkj ifi užs. reikalų ministeri
jos?

Ar galop “Naujienų” re
dukcijoje išsip<*rėjuxiuiii “Va-

* M 11 V* •• • 9nagui, “Naujienų
tikslams nnrdan- linui kores|M»ndentui. kurs tu- 

čios laivės būtinai reiknliii-1 įėjo visą skandalą apie šinu- 
gos. gelį iškelti aikštėn?

Nardančios laivės Imtinai Nei vienam,
reikalingos ir Suv. Valstijoms

Eltos pranešimas nieko ne
kultai apie rastą Jonišky sa
charino, kokaino kontraban
dą. liet kadangi tas dalykai 
ir aplamai šmugelio klausi
mas Lietuvoje eina į nt 

spėria-bylą, tikimės gauti dai
legalių žinių. Bet pakol jų ne
turime, kaip vakar taip ir šian 
dieu sakome, ne kartą Drau
ge rašėme, kad spokulacijos— 
šmugelio Lietuvoje buvo, yra 
ir vargu begalime sakyti, kadT ... . ... . ... Nri vienam iš jų. Sluptu*

ir ta įja . o lig įja ge- •.jjpĮonm|U5” Paryžiuje gavęs: nebus. Tečiaus tuotarpu nega- 
rni nusimano apie tų 1**'*’)!£inįų ttpje šmugelį iš vieno; lime sakyti, kad ar soeialde- 
kenksnnngumą karo metu ir asment. Lietuvoje, kurs atsiun-, mokratas Kairys nr pažangi- 
darbuojasi, kad visai panai-1 Cliieagnn,: ninka« Voldemare*, ar kr. de-
kinti ta/ laives. o tas asmuo jos atnešęs į pra

garsėjusią skandalais “Nau
jienų” redakciją.
Tuo besi remiant pavadinti ką

' mokratas Poryckis yra šmu- 
gelninkas, kaip “Naujie
nos” jau padarė su pastaruo
ju nei kiek nesiskoitydamos

Tai Flaiam yra padirbdinęs 
garsią vokiečių nardančią lai
vę Deutschland, kuri buvusia
me kare lošė svarbią rolę. jUors kriminalistu — vagiu, te-j su etikos dėsniais.

Z



DRAUGAS. KatrirteSesii, 8una 5» 1^—-

VALSTYBIŲ SĄMOKSLAS lik* užpiknly, nrteka.-ios Ra- 
* sijoje turgaviečių. Skaudžiai 

nukentės imu to Amerikos in
dustrija. Miliūnai darbininkų 
ir toliau čia jia-ilik* l«r dnr-

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.

Andaj Clū rago je lankė* i se
natorius France. Tai tas pat,1 
kurs pereitų vasarų aplanko 
boLševi*tinę Kurijų prekybos Senatorių- |«arei*k«, kad 
reikalais. I*olšcvikij valdžia stengėsi

Bolševistinės Rusijos ivilg- Suv. Vul-tijų dirbtinėse už
trinu senatorius nivo iMŽiurų gelržinkolianis vagonu
neatrnainė. lluvo s j ujama, kud 50 miliniu) dol. f'in tu* už- 
kuomet ji* gryi iš bolšcvistinm w-,Vmia« nrpriitnta
“rojaus”, kitaip prabiL* »!»’• uisak yraa- trko Kanadai. 
Lenino Ir Ko. valdomų viešpa- (Salima* «laikta«, kad Ane- 
tijų. lija su kitomis valstybėmis yra

Bet taip nėra- Senatorių* h^tnuk*l<* prieš Suv. Valstijų 
France neatsižvelgia j Imlševi- prekybų, 
kų terorų. .Imu nerupi inilionni

KLAIPĖDOS KLAUSIMU. | tų pavojų, kure gresia grynai 
vokiškai Klaipėdos sričiai— 
Lietuviai sprendžia klausimų

bolševikų aukų. Jis nemato 
paties >vurbiaurio šiandieni
nė* Kurijos politinio )Mtrrin<lo. 
Tik jam rupi Amerikos komer- 
cijiniai santykiai su Rusija,

SKOLŲ KLAUSIMAS.
Kad Pranrija nelabai nori 

atmokėti Amerikai karo skolų, 
nežiūrint to, koki tenai valdo- tai kiekvienam suprantama, 

vai.
Rusų šelpimo reikalais Cbi- 

cagoje buvo susirinkimas. Tad

Nesenai Amerikos laikraš
čiui paskviliu iš Europos dope- 
šų, kad Praneijai galvos ne-

senatorius France buvo atvy-( skauda apie tuos kelis Biliar
du* skolų. 

Pranei ja
kf* su prakalba.

Kalbėdama* jis stipriai sto*' Pranrija niekuomet viešai 
vėjo ui pačių bolševi*tinę vai- nesako, ar ji mokėsianti ar 
dilų Sakė, kad Suv. Valstijų nemokėsianti skolas. Tai yra
vyriausybėje būtinai turi į- todcl, kad Amerika viešai tų
vykti radikalė santykių niauti- nereikalauja, 
na su bolševistine Rusija.
Suv. Valstijos būtinai turi ui- 
IMgsti prekybos ryšius su 
Rusija. Tečiaus to negalima 
atlikti be Rusijos valdžio* pri
pažinimo. Taigi, senatoriaus 
nuomone, bolšovistino valdžia 
bitinai tari būt pripažinta.

Anot senatoriaus, kitaip gi 
Amerika labai daug turėtų nu
kentėti prekybos žvilgsnio.

Senatorių padarė įdomių 
pastabų. Sakė, kad Anglija,
Pranei ja ir Vokietija šiandie 
daro sumoksiu prieš Suv. Vals
tijas. To sųmokslo tikslu — 
neįsileisti Suv. Valstijų į Ru
sijos turgavietes-

Del to, Šiandie tos valstybės 
Suv. Valstijų atkalbinėja nuo 
bolševikų valdžios pripažini
mo. Ragina stovėti ištolo nuo 
Rusijos, kad tuotarpn jos pa* 
ėios su liolševistine Rusija 
daro visokias prek. sutartis.
Pradeda vis daugiau >u Mas
kva sėbrauti*.

f
Kuomet gi bus galutinai su 

Rusija atlikta visa prekybos 
reikalais kombinacija, tuomet
staiga <«•« viiblybč* im-- ir pri
pažins bolševikų valdžių.

Bet jei Amerika kartų for
maliai prisimintų apie skolas 
tuomet Pranrija įrodytų, kad 
ji visai neskolinga Amerikai-

Be Amerikos reikalavimų 
tų įrodymų pradžia jau daro* 
ma.

Antai I’uryžinus metodistų 
pastorių Blake, kuris vieši 
Cliicagoje, viename protestan
tų maldnainy Evanstone, Chi- 
cagos priemiesty, kalbėdamas 
pareiškė:

“Pranrija liejo kraujų, gi 
tuoturpu Amerika dnrė pini
gus.“

Pastorius Blake yra ameri
konas. Kituomet jis gyveno 
Evanstone.

“Prane i ja liejo kraujų už 
A menkų, kaip ir už save“,— 
kalbėjo jis. “Amerika pakilo 
knran neprisi rengusi. Mes ne
suspėjome pristatyti vyrų taip 
veikiai, kuomet jų reikėjo. 
Taigi mes davėme pinigų, ei 
Pranei ja — vyrų.

“Sųjungicinkai karui pris
tatė 10 niilionų vyrų, gi Ame
rika — 10 niilianlų Uolienų. 
2n\M-iii l;nn» ryvn*1ys neimli 
Imt grųžintos. Taigi, sųjungi-

Klaipklo* sritis Versailės 
.-utartimi atskirta nuo Vokie* 
lijo*. laikinai ji yra prancūzų 
žinioje.

Duoda plačių autonomijų.

Klui|M*do> gyventojų didžiu-
Tniei. nu* — lietuviai. Tad etnografi

niu principu remiantis, Klai
pytų reikėtų priskirti Lietu
vai. Ekonominiai reikalai tų 
|w»t mintį patvirtina. Teeinu 
yra tam ir kliūčių. Klaipėdos 
gyventojai daugumoje — pro- 
tolautoi. Ilgas vokiečių vieš
patavimas neliko be pasek
mių. žymi gyventojų dalis 
suvokietėjo. Nore tai skaudus 
faktas, tečiau jo užmiršti-ne
gulima. Pagalios patys Klai- 
js'-dos lietuviai žymini pasida
vę vokiečių kultūros įtakai. 
Tat dalykai, kurie lyg kad ir 
kliudytų Lietuvos ir Klaipėdos 
susijungimui Bet tos klintys 
lengvai nugalimos. Nesenai 
Steigiamasis Seimas svarstė 
socialdemokratų K lai pėdo*
klausimu interpeliacijų. Atsa
kydamas į interpeliacijų val
džios atstovas Užsienių Rei
kalų Ministeris D-ras J. Pu
rickis pasakė, kad valdžia, ma* 
ty«lama tikybines ir bendrai 
kultūrines Klaipėdos ypatybes, 
mananti duoti tam kraštui pla
čių autonomijų. Toks valdžios 
nusistatymas St. Seime rado 
laimi daug pritarimo. 

Vokiečių pretenšjot.

Vokiečiai (ne klaipėdiečiai) 
įvairiai tų klausinių riša. Tau
tinės protestuntinės partijos 
(Vokiečių liuudicg jiartijn ir 
Vokiečių tautinė liaudies par
tija) niekaip dar negali tikė
ti, kad Klaipėda jau nuo Vo
kietijos atskirta. Antai vokie
čių liaudies partijos dvasios

ta prasme, lyg kad ji* butų jau 
jų rankose ir tik nuo jų vienų 
tepriklausytų.“ Tuo budu lui* 
krnštis gana švelniai primena 
vokiečių pretensiju*. Tame ,uit 
nnmery laikrašti*, lyg pasidi
džiuodamas, praneša. kad ir 
Reichstagas tų klausimų rvar 
stysiųs. Reichstagą* iš tiknjjų 
šio mėnesio pradžioje tų klau
simų svarstė ir... jokio nutari
mo nepriėmė. Sulig laikraščių 
pranešimu visi kalbėtojai iš
reiškę nuomonę, kad reikia 
esu stengtis Klaipėdų laikyti 
vokiečių įtakoje. Tas svarsty
mas, žinoma, nu kiek dalyko 
nepakeitė. Visiem aišku, kad 
kiekviena didesnėj! tauta no 
tik kurių nors sritį, bet ir vi
sų pasaulį stengiasi laikyti 
savo įtakoje. Tik ne visuomet 
tas dalykas sekasi, žinoma 
priimti rezoliucijos, kad Klai
pėdos išsižada, Reichstago* 
negalėjo, nes jis tokį nutari* 
mų jau priėmė, ratifikuoda
mos Verealės taiko# sutartį. Iš 
kitos pusės nutarti Klaipėdų 
stengtis prijungti Vokietijai 
ir-gi negalėjo, nes tat butų tas 
pat, kaip nutarti ardyti Ver- 
salės taikos sutartį. Liko vie
na’ pasikalbėti, pasikalbėti ir 
—palikti. Taip kni-kuriog par
tijos ir Reichstagus. Centro 
(katalikų) laikraštis “G(įma
nia” ir nepriklaasomųjų so
cialdemokratų “ Freiheit “ ke
lis kartus jau išsitarė ui Klai
pėdos prijungimų Lietuvai. 
Laitui polankiu, tbnu pranešė 
musų St. Seimo nutarimų 
Klaipėdos klausiniu ir social
demokratų laikraštis “Vor 
ararta“. Drįstu manyti, kad 
ir socialdemokratai ne
prieštaraus Klaipėdos pri-

Pinnai progai pasitaikius, jie, 
lte abejo, pasistengs jų — 
Klaipėdų — sujungti su savo 
koridorium. To vokiečiai ne
gali nematyti. Nedidesnė vo
kiečiam nauda butų ir susida
rius nepriklausomai Klaipė
dos valstybei, kų dabar palai
ko minė tasai “ Deutsche Ali- 
genio i ne Zuitung“ bei kitos 
aukščiau minėtų partijų Įnik* 
taštis — “Kreutieitung“. X- 
not pačių “nepriklausomos 
Klaipėdos*' apaštalų betariant, 
Klaipėdų turėsianti paimti 
kuri nore didžiųjų valstybių 
savo globon. Kurios valstybės 
globon ji patektų, šiandien, 15 
šalies žiūrint, dviejų nuomo
nių negali buri. Visų laikų 
stengęsi panaudoti savo anti- 
bolševikinei ir antigermaninei

tankiau. Tokios politikos, ma
nau, visuomet laikysis Baltijos 
valstybės arba not ir kuriamo
ji jų sujungs. O be Baltijos 
valstybių, ypatingai be Lietu
vos — Klaipėda bet kuriai 
valstybei — ne pliusas, o mi
nusas. Taip pat santarvė tų 
idėjų akyvaizdoje negali skir
ti Klaipėdos ir Lenkijai. Ne
kaip dar butų bloga, jeigu tuo 
skyrimu visa pasibaigtų. Te
čiau dargi niažas gali supig
ti, kad trakai, pajutę turį ap
supę Rytų Prusus, pradėtų 
juos spausti Tuo budu Euro
pos taika keliais dešimtmečiais 
butų atitolinta. Gavę gi Rytų 
Prusus, kažin ar nepanorėtų 
lenkai pasikeisti ku franeuzaia
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ir atsidavus kurios norą vals
tybės globai, nos no viona val
stybė nepanorės jai veltai pi-

laikraštis “Deutsche Allge- jungimui Lietuvai Ir ben-
meino Zeitung“ (No. 547), 
rašydamas apie St. Seimo nu
tarimų Klaipėdos klausimu, 
sako: “Mes įvairiai rodėme

< langiau pasišventimo.“
Jo nuomone, kad Pranei jos

skolos būtinai turi būt panai-

drai, vokiečiui, sveikai supras
dami savo reikalus, turėtų 
stengtis, kad Klaipėda tektų 
Lietuvai, o ne kam kitam. Ga
limas daiktas, kad prancūzai 
Klaipėdų stengsis įduoti savo 
artimiausiai seselei — lenkam. 
Nekalbant jau apie tai, kad 
prancūzai lenkus stiprina vo*

Tuomet Suv. Valstijos pa*i-lninkai, ypoč Pranrija, padėjo* ja.

kintos.
Tni pradžia. l<i«*k |ia1nnkti«'kiečių kailiui. — lenkai. Iiin’-

prasidės smarkesnė kampan:-' domi Kleipfdų, butų labai ]«•- . UUR]
Ivopagi visiem Rytų Prūsam.

politikal Baltijos tautas, U-j ko« skelbiamas idėjas, realus 
pnnt vnl«tyhnst prnnnffai nie- * santarvės reikalai kolba už
ku budu neleis kum nore ki
tam įsikurti Klaipėdoje. Ir jie, 
matyt, to nesikrato. Neveltui 
gi norėjo savo Aukž. Silezijos
atlikusių kariuomenę apgy
vendinti Klaipėdoje. Tik ang
lams užprotestavus to nepa* 
dnrė. Ar daug vokiečiai turė
tų naudos i§ prancūzų prote
guojamos “nepriklausomos 
Klaipėdos“ — svarstyti neten
ka. Tad vokiečiai turėtų steng
tis, kad Klaipėda tektų Lie
tuvai, o ne kam kitam. 

Santarvės sprogimo UUriEžtis.

Taip pat santarvė, jeigu ji 
nenori spekuliuoti ar žaisti gra 
žiomis idėjomis, ir-gi Klaipė
dų turėtų atiduoti Lietuvai 
Tapus Klaipėdai nepriklauso
mai, ir prancūzai ir anglai 
stengtis įgauti joje įtakos. 
Tuo budu menkutė Klaipėda 
gali susprogdinti visų santar 
vę. Tiesa, apie santarvės spro
gimų šiandien daugiausia vo
kiečiai tekalba, nes jiem tat 
reikalinga, tečiau, manau, ir 
mes nesuklysime, galvodami, 
kad kartais ožys gali prieiti 
liepto galų. Antra vertus, nė 
viena santarvės valstybių iš 
Klaipėdos didelės naudos ne
turės. Mažosios valstybės jau 
galėjo įsitikinti, kad geriausia
joms politika — sųžiainga, va
dinamoj, vingių politika- Pa
grindinis gi jos reikalavimas 
— nepasiduoti nė vienos di
džiųjų valstybių jtnkai. Kar
tais su viena susiartinti, kar-1 (engs dėl grynai ekononunių 
tais — su kitu, kaip kada pa-| priežasfių. Nepaukris dalykai

nigų duoti. Nekokia laimė 
rolėmis. Tad, nekalbant jau a- Klaipėdos laukia ir prijungi 
pie tas aukštas Europos Tai- Lenkijai, kaip menka laimė 

laukia kiekvieno kražto, kuris 
butų prijungtas Lenkijai Juo 
labiau, kad šitame “grynai 
lenkiškame kraite“ lenkus bu
tų galima piritais suskaityti.
Tik prie Lietuvos prijungta, 
Klaipėda gali išaugti | didelį 
uostų. S to botų didelė ran
da ir Lietuvai ir patiems Uai- 
pėdiefisms.

Tad — ir vokiečių, ir santar
vės, ir Europos taikos, ir 
praneusų, ir Lietuvoj ir pa- 
So. Klaipėdos reikalai kalba 

kud Klaipėda

Klaipėdos prijungimų Lietu
vai. <

Lietuva tari laimėti.

Kųgi mano patys klaipėtfio-

čiaif Lietatiai ir vokiečių da
lis nori, kad Klaipėda butų 
priskirta Lietuvai, lenkai skel
bia, buk Klaipėda esųs len- 
kiškiausias kraštas, — tad tu-
ns būti paskirtas Lenkijai, 
kita vėl voldefių dalis— 
ti nežino ko nori. B kario jie 
sakė^ kad ni*ku bodu 
kiršių nuo Vokietijos; kada 
pamatė, kad jau vis vien atskir
ti, pradėjo gretintis prie len
kų ir lenkų atstovui Tautų 
Sųjungoje pasiuntė padėkos 
telegramų užtat, kad js juos 
gynęs nuo “lietuvių pasikė
sinimų“; dabar vėl įkūrė dr- 
jų dėl Klaipėdos nepriklauso
mybės kovoti Tečiau jų skai
čius malėja, ypatingai po ano 
musų valdžios pasiaiškinimo 
St Seime. “Ko nebotų buvę 
galima pasiekti 
siais, tat patiekta viena die
na,“ — sako “Lietuvos“ ko
respondentas, kalbėdamas apio 
anų interpeliacijų. Pirma lio 
tuvius ir bendrai visus Idai 
pediečius Hehuatbundininkai 
gųsdino tikybos skirtybe, ki- 
Sknis skirtybėmis, — 
timisterio žodžiu tie riti gin
klai išmušti jisma S rankų. 
Pačios Klaipėdos reikalai 
laukte Šaukiasi Lietuvos. No- 
prilclnnsomn ji išsllnikyt nes-

fių dauguma Ut supranta, su 
laiku sapną riti. Ar aupna 
tik tie, kurių rankose Klaipė^ 

’dos likimaat Tikėkime — su
pras, o supratę {vykina, nors

gultams vajaus reikalu kai- . 
bės kun. B. Bomžas, Uetr* 
Katalikų Veikimo Centro At- ' 
stovas, žiose kolonijose.

Saudo 6 d. Coaldaie^ Pa.
Sando 8 A, 1 vaL, 8t CJaizį 

P*.
Saudo 8 d, 7 vaL vak^ML 

nersville, PU.
Saudo 10 d. Readiug, Pa.
Sausio 15 d Pittston, Pa.
Sausio 18 <L Niagara PaU%

N. Y.
Sausio 20-21 d. Detrofe 

Midi. - ,
Sausio 22 d. Chicago, UI 

X. J- Krutinsiu.
T, Fondo Sekrotoriųa. *
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PUTMOTE ‘VRAUCI1a • •
Ea

j NAUJUOSIUS METUS.

Be dainoi< unt lupi), 1h* džiaugsmo krūtinėj 
Poskendome metų tuikty jiaskutinėj.
Ne skamliančio juoko, liet luk«*sio postm* 
Tyliai paskutinę svajonę giedo-ua*.

Neklausk, mano draug»’, kas oš, nei kas tu. 
Prieš kylantį metų iim*« vienu vardu:
Ant amžino kelio kurti neregiai,
Prieš luishiptj didi; Mi»toj«; l'uugiai. 
Tečiau ilgesy iiriH-iuiku įspėti,
Kų kalltu širdies slėpiniai jmlytėti —
Ir vieno tik atviru žvilgio pakmika 
Paspausti nuo šiol Dt-la-*««*timų rankų.

Tečiau kaip gi liūdna kai atsižvelgiu 
Praėjusių metų numintu kdiu:
Tiek kruvino jausmo, aukotos širdies 
Išdilo Ik* ženklo rūke pruritie*.
O nūn. jau liehuigduiii* šių metų kelionę, 
fttai ilgesy audžiu dar vienų stajom* —
Ir laukiu išgirsiant, ka. jau m4*e kartų 
Rod* taip nuoširdžiai, tik tuš iom būro 

tarta.

skauda
Kai vėl reik pradėti nriiaiginmų raudų.
Te mano svajonės man blanksta iš lėto, 
Kaip žvaigždėj unt skliuuto aušros paly

tėto.

Rustus Varpininko*, fnskendęs aiduos, 
Kai drylikų kartų į varį suduos,
Aš tavo vardu — ir vienus i.* kitus — 
Papuošiu baigtus ir pradėtus metus.

Supo smuikai ir vingiavo sužavėti.
Tyliai gundė akis akį, mintis mintį 
Įduotos jurėj jaunas širdis paskandinti 
Mano draugei iš godžių naktie^ šešėlių 
Neišnešini to mus sajiuo valandėlių.
Ryt bus liūdna, ryt boa tuščia, kaip po

puotos,
Kai jau vysta kvapius rožčc meilei duotos.

Eiva, niavo drauge, pradėtu taku. 
Kol sutemų globiamoj sieloj jauku. 
Te dar vienos lašas skumbiai įvarvės 
I sklidinų turinį metų taures.
Paskui! — nebaidau-ki: taip liūdna

Ir miėjovu iš lėto, jsipvnę 
f sustojusių aut kelio pilkų minių.
Kad iš lokšto tuoj į širdį suvirpėtų — 
Nauji Metui naujus laime* įsižadėtų. 
Nuujo* laimės! mano drauge, neklausyki: 
Imtinas garsas mums virpėjo nebe sykį. 
Eisim nešim wnų naštų kasdieninę, 
I'iižmlėtos meilės luimės nepažinę.

Ar meni, kai žiburiuos, prieš valandėlę, 
A>*lo muzikos verpetai, džiaugsiuų kėlę, 
2aklė taures ir tvvskėjo skaidriau srovės. 
Tartum rytų. tekant saulei, rožės plovės? 
Ik-t pradenki žiburiuotų džiaugsmo kaukę, 
Tai pravirks tau baugios sielos, laimė* 

laukę.
Ir išvysi jųjų nuktį sunkių, žiaurių.
Kai išgėrei krišpolinę džiaugsmo taurę.

ir O tečiau mum- buvo gera ten gedėti

fttui ugnis unt seno bokšto, 
Tartum žvaigždė sutvyskėjo 
Ir pakilo pirmas gandag 
Naujų Metų pranešėjo.

Tad nurimo pilkos mii 
Ir aukštyn akis pakėlė, —
O iš varpo skrenda, plaukia 
Piram metų valandėlė.

Ir atskrido, ir nupuolė:
Nauji Metai jau pradėti.
Tai sakyki, maao drauge 
Ko tau gera paCakštif

Nelinkėriau ai tau nieko:
Musų norai nūn vienodi 
Aš vien rankų tau paspausčiau 
Ir tik vienų tarčiau žodį.

Aš norėčiau tarti žodį 
SkauiLuai mieloj išaugintų.

Kurgnžiand mano tartai 
Vainiku aplink supinta.

Kai ateis nykių dienelių «— 
y Bua fiiurpu aplink ir juoda,

Kai į skundų, nei į maldų 
Niekas atbalsio neduoda.
Mano drauge, tiktai tuomet 
B gilybių iškentėtų 
Mano šiandien tartas žodis 
Tau ir šviestų ir skambėtų.

• ••

Ir vėl jau gaudžia atgijus puota 
Ir vėl liepsnoja moms žiburiai —

Ir skamba taurės ir mirga, blizga . 
Lengvų šokėjų linksmi buriti-

Pakelkim galvas, nulrieskim veidus— 
Netinka fiiųnakt liūdna mintis.

Jei bunda skausmas, sudauŽld taurę. 
Kad ndldootų jausmų ftirdia.

Tegu už musų ant plyno kelio 
Dar juodo kraujo

O melodinguos gan 
Klajoja kraupus mirties aidai

Tegu pro musų pakeltas galvas 
Juodi šešėliai pirmyn užkris, —

Mes bukim šviesus, sndaužkim taurę, 
Teneišduoda jausmų širdis.,

Čionai ir dafama ir fiburiai 
Ir ne slaptingos rytojaus šmėklos,

Tiktai šokėjų lengvi

z t
Tdp buvo gyventa, taip buyo gvąįpta 
Bejuagiant Senus ir Naujausias rasta*- 
O džiaugsmų ir liūdesį, tųsyk eikvotų, 
Pinu j nanjra imjsntfrmj vrizdOS.

Ir šit, kaip iš kanklių, tyliai man prabyla 
Viena po kitos suvirpėjus styga —
Ir vėl naujas jausmas krutinėję šyla 
Ir plaukia per sielų skambiųja b—f
Tkgu jb bekyla, tegu jm beplaukia: 
Švelniųjų jausmų ir svajuntų gn*.
Jau rastu* trimitas sanlėttiry šadda: 
Pradėt reik nanja savo amfianų diena.

Patyriau, kas bttvo tiktai numanyta 
Beklausant tylių nujautimų Širfias

2ymė praeitim ir Mini ateitim. 

Sveiki Nauji Metai! slaptingo likimo
B apdengto vddo ai neOakaitini.
Bet žengsiu per jus prie skaudaus Iš 
Ar dar vienų Žingsni griSaų.

Matau.
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Dr. C. Z. Vezelis
kabjuois zMorrarTAs 

[oru SO. ASHLAND ATBNUCl 
ARTI 07-to* Oatrta 

ralaatoo: auo 0 ryto iki 0 rak. I
' ano 0 Iki 0 vakaro. |

Dr. L E. MAKARAS
Lietuvio Gydytojos tr Chirurgu 
ORou 10000 S. kOcfclgaa Are. 
Vai. 10—10 ryto: S—0 po ploty, 

0:10—0:10 rot rokam.
Iteefckacljoi >0&U Fmry Am 

ToL Follmae 100 tr PulL 000

1101 1»A
DR, A. A. ROTN,

DR, S. NAIKEIIS
GYDYTOJAS Or 

Ir

Gydytojo* rl 
OpccOJonetM MoterUky. TyrUky 

Vaiky Ir vtoy ctamUky Hgy 
VALABDOSi 00—00 ryto N—a p.

ak. BeMtasto 10—410

LIETUVIAI AMERIKOJ!;.
Sv. Onos dr..................... 10.00
Sv. Vincento a Paulo dr. 20.00

$130.00
KALĖDŲ VAKARAS. VAKARAS. Cicero 3 kp.

10—10 ryto: am* 
■; aao »—• vatu) 
ls ano 10—S DR. R. G, CUPLER

omacRGAs
Mp. OakOry Are. tr S« Goti 
OAoo Valau*®* Mao I (kl 0 pof

PaaetaJ tr

Providence, R. I. — G rau
džio 25 d. Kalėdų vukure, 
Aniolų Sargų vaiky ir mergai- 
tių dr*lė, tuduvaujanl M. 
Juškienei, curvngė vakarėlį? 
ru tik.-lų potlaryli šiokį liei I 
tokį ]»rnpijui {įeini) ir kad a- 
titmukti žmonelių* nuo myla- 
vimosi su stikleliu mėnulio 
skystimėlio.

Programų* nuidėjo iš eilių, 
dialogų, muziko* gabalėlių ir 
grąžau* loši mėlio, vaikams ir 
Kalėdotus pritaikinto “Ginų 
KaralaitėProgramų išpildė 
virfttninėtoK dr-stės narini bei 
narės. Vaknro vedėjų buvo 
musų klebonas kun. J. Čapli
kas, kuris po kiekvieno pers
tatymo įpynė kų noro tokio 
gražaus ir juokingo.

žmonių, kažin delko. susi
rinko neperdaugiansiai. Vie
nok Kalėdų vakarėlis parapi
jai pelno davė 28 dol. Atsilen
kusių žmonių veiduose matė
si linksmybė o ant lupų šyp
telia, kas ir reiškė pasitenkini
mų.

P&rapijonas.
PIRMIAUSIA filOJ para

pijoj.

Elizabeth, N. J. - Klizabe-...... ... ... . . l-il»’lar. Sųj. kp............ 25.00
tlneciui prudujo smarkiai veik‘t,. , ,Antano i5 Pudvos dr. 11.2a
ti. filiu Įjotuviu “Giedro* i .• , ..., .. Įžederacijos 12 *k...........10.00
Kliubss pirmadieny gruodžio v t. ». Bukau«kns g. n nt<»k. 25.001
2b d. *tate mvu. jv veikalų, (.
kun* puikiai nu*i.«ekė, ne- :
twjai latrai puikiai *a\o ru- t . . , , . '
. .... . . iTn-tininkų dr..........................i.OUi
le» atliko, ypatingai gerb. |>u- .... „ .. _

l>nrl». Sųj. kp. auka .. 2.00

$91.65

Auiros Vartų par. 7 kp.

Au*. Vartų M. Mere. dr pu*'
Ijdtdur. Sųj. kp................ 2.'*'
Auš. Vartų Vyrų ir .Mot. 5.ou 

5.00 
2.(*i

Mykolus ltniziiUbkii*
Juoz. llndreckienė
Per Cibukkj ............
|vigu.» ui valgiui ....
Au*r»»' Vartų l«aZ. ut*- 19 72 j

i

nelė M. Matulevičiūtė. Tui|»- 
gi deklamavo mūzos mergai
tės panelės Bundouiutės. lai
bai puikiai atliko. Padainavo 
dainelę “Koriu miego sakiau* 
miego.“ Taipogi deklamavo 
nuažas vaiki ūkas A. Kazake
vičius “Lietuvos Salelė“ ir 
“Musų Gaidys.“ Ten buvęs.

GHICAGOJE.
L. R. K. A. LABD SĄJUN- 

OO8 H 8KIM0 AUKŲ 
SĄRAAAS.

TVL: COaal 171O—S41 
TrO.: Mkhraj UU

L
Apiištulystės Mukiu* dr. 5.00

$115.25

Dievo Apvaizdos 4 kp.

Juozapo* Smolskis g. n. IOb.OO 
Garbė# nario mokestis 100.00 
Garins nario mokestis .. 25.00 
Kuopos auka soimui . .* 10 00 
Amžino Rožančiaus d r. 10.00 
L. R. K. Susiv. Ainer. .. 13.00 
fiveoč. Mar. Rožanė. dr. 1325

į Už atvirutes .................... 5.00
I ----------------

fii* Labd. Sąjungos Antrn- 
sitySeįiuas, įvykęs gruodžio 11 
d. 1921 metais gerai nusisekė 
visais žvilgsniais, ne tiktai ap- 
silankusių svečių skaitliumi, 
širdingu draugiškumu, bet ir 
gausiomis aukomis. Apie patį

ji™?™?
|0TM SO. ASHLAVD AVKYCKl

SPECUALISTAS j 
ory. Motery lt Vyry Uty j
ryto aoo 10—ii: aao s—oj 

aao 7—0(00 vakarai u na l 1

DR. M. STAPUUON1S I. VATHATATM 1
(gydao bb oydcolių m as 

OTSRACUŲ 
Ofloy Volando*:

(s Iki II ryto Ir 0 Iki 10 vakar* M Boulvrord tttl
VS1

s na o

lTw, RUTKAUSKAS'
• ADVOKATAS „
I OHmo Dtdmkuyj* |
I 89 Bosth U SaUs Btrwt 1 
J Kamtarl. SSO J
* Ttaefouaa Central <010 ■

j Vakarais, 812 W. »rd »l S j TolofoaoK Tardo 0111 g

ir. M. StapoiddjĮ
3107 So. Mortai Stnct

ANTANAS A. OLAS
(OUHTOŪ, J0L)

ADVOKATAS
▼ėda

$7 A DMrborn SU R«*«> lOOlt 
Tolofonaa: Central 1T70

▼akarala: tttl A Halatad 6(.į

fValaal - o iki 11
Ui 0 vafe.na s vol X P. WAITCHES 

Lavye
~ ADjrOKATAS 

07 H. Doarbon Sl

DR.A.L YUSKA
1800 8. Halsted Str,

DUS.: B. 011-117
TaL DoaTbora <000

Vakarai, i 107M A Vokta Am.
TeL Fnttmaa OB77

Momt Carinei, Pa — Mies
tas vidutiniA lietuvių apie 
300 šeimynų. Pažymėtina, juk 
tai pirmoji parapija, kuri turė
jo laimės turėti seseria Kazi* 
miurietos. Čia mokytojavo ir 
sesuo vienuolyno vedėja vardo 
nežinau (Kaupytė). čionai kle- 
tranavo didelės doros ir šven
tumo kunigas Staniukynas. Jo 
tai didžiausi* nuopelnas sese
rų Kazimierieėių vienuolyno 
įsteigime. Ui tai jam lietuviai 
katalikai amžinai bus dėkingi.

Čia per šv. Kalėdas teko pa
viešėti. Laimi gražiai buvo se
serų išpuošti altoriai. Kalėdų 
naktyje šv. Mišias laikė gerb. 
kun. V. Bartuška, laikė jų 
gražiai giedojo choras ir grie
žė dūdų orkestrą. Pasakyta 3 
pamokslai, žmonės netilpo 
bažnyčioje.

J šv. Kaz. Draugijų garbia 
narin įsirašė cerb. kun. Dr. 
Vincentas Bartuška ir įmokė
jo 100 dolerių.

fiv. Kaz. Dr-jos vardu tariu 
širdingiausios padėkos ir pa
garbos žodžius.

Kun. P. KasMukas.

seimų buvo jau “Drauge“ ap
rašyta, čia tiktai paduodama 
aukų surašąs.

fiv. Kryžiaus par. 1 kuopa.

Labdar. Sų-gos kp .. $100.00
fiv. Agotos dr. ...............  10.00
fiv. Prane- Rymietės dr. 10.00
ftv. Elzbietos dr. ........... 10.00
Vyčių 13 kp..........................10.00
Už atvirutė#..........................3.15

$276.25

Bridgeporto 5 kp.

ftv. Petronėlės dr. .... 100.00 
Uršulė Preitikienė sur. 64.00
ftv. Onos dr..................... 15.00
Rožančiavos ftv. Mar. dr. 15.00 
Antonina Beinoraitė . . 31.00
Visų fiventų dr..................... 10.00
Rozalija Palionaitė .... 1O.(KI
P. Oervickas .................... 5.00
Uršul.' Preitikienė........... 5.00
J. Garoekas...........................5.00

1S57 0143.15

Roselande 2 kp.
Labdr. Sųj. kp”?’.1 ." 100.00'

ToL Baadalkk Uit
A A S L A K I S

ADVOKATAS

MOK. VAIKAMS VAKARAS.

t..........|«0L Ouul ssr, rak.
DR, P. Z. ZA1AT0R1S

Lietelis Gydytojas Zr

ASSOCIATIOk Dldo. 
IS Sonth La Sana Ntm<

Iloom 1100
VaUaOoo: 0 ryto UU I po plotų
Nantu Tol. Hydo Park fili

aoos

JC»• -*t e o* t o ooooe y o 6M« »*•« J
e
\ DR. J. SH1NGLMAN
r i
i •»<>
>| M

IU— TcL C*,r,, 3U«
OISr. Trl O’

, V**, rr.« 1*1 Jo Sau-Į 
t< I lt:! {rr kelia r<«t4«ucta] 

pu numenu
IBIS Ko. <0 Cm*n

* • lu,a to) pačioj virto) J
Jki.ll* ir iLIr.ir (

N I c, r «> r.airt Ir la Mr
llBlIUiZ'OI » rlau, t *> tat > TU* Io*.

t ’ r *f. ■: VOOKVtO .1038

$2!M.17

Brighton Park 8 kp

Sol,Ii. širdies dr........... 17.<KI
&v. Juuzo|mj dr.....................10.00
Nekalto PrositL Dr..........15 iri
Altorių Puošimo dr............. .’».(••
Mot. Sųj. 20 kp................. 25.00

$7200

We#tville, UI. 15 kp.

Labdr. Sųj. kp ........... 2S.10

Sheboygan, Wii. 16 kp. 

Labdr. Sųj. kp .................. 8:30

Jonus Brendza..................100.00
Dr. Stupnickis ........... 100.00
Ui tikintus į vokurų .. 67.45 
Smulkių aukų..................125.00

I ar*». ||Ba į"

STANLEY P.£ 

MAŽEIKA J
(.IIAIKIIIII K IR^ 

UaRoniuirtajM g
Tunų

t-lliu» tiaokienuo 
relholaa.* Ka.«v»^
erto
3319 Auburn g

Avė. Chicago. J
X - ^-CCOCCCC<C.V^-OOO^COM

Ii vi»o ’................$1^6K32
Komitetas.

IŠPARDAVIMAS 
Puse — Prekės

Vjtt-. Ir M«ay ralkyay Kotai tr O- 
,rrMotai 110 — ISO Ir »»O. DaSar 

010 IliiO ir o:l k,u natai Ir 
everkotai Utį Ui. Mao tarimo pOIao 
•tarka vyry. Jaaay vatfclay tr vaiky 
Kintų. O* Kotų. llaeklaava. Raia- 
roaU rl k rialų kortai parOaedamo of 
ruM bvvurlna kalnoo Turimo knforty 
Ir voltay. Gauat ui pilno* vorčloa. A»- 
ilrep K uoliena Iki S vakare. NeOO-
llutnta Iki < vakare.

inrtCla IMS

8. 00RD0H 
1415 S. Halsted Street

EXTRA
Dr. 0. VAITUSH, O. D.
unvna Auų rncuunu

įsai tau 
▼alysdooi 10 Iki IS ryto: 1 tklO 

po ptotyt S Iki S rokam

Telefonas Oanal 5399

JOHN G. MEZLA1SKIS
Oeneralid Kontraktoriųs, staty
toju ir senų namų uisytoju. 
8338 8. Oakley Ava., Chicago 

Artį 23-Mo Plaoe.

?g«tuaųamgg3tu»a>teg

$249.00

fiv. Mykolo par. 6 kp.

Kavaliauskas g. n- mok. 40.00
Labdar. Sųj. kp...............15.00
Kp auka perDaugirdienę 15.G*
ftv. Cerilijo# dr............... 10.00
Gyvojo Rožančiaus .... 6.00 
A- Kausėda........................5.00

I>ar yra proga kelioms ypatoino 
prisidėti pinigai* ir darbu prie 
ausų naajo paimto iidirbinėjiatu

Atminkite kad cmv tarime to
kia* daikto* kūnų dar j«sau|ij 
nearanda taigi br abej<me* atara 
įmano <li«irlnu nunuinėiu* ant j 
dėtų pinigų ir nitrilu mūra* ir 
muxų draugam* nunlatinį d*rhij 
Kreipkite* ypatiškai nr laiškų į 
munj dirbtuvė.
Fotmtain Paint Bruih Mfg. Co 

1623 Blue Ialand Avė. 
Chicago, Illinois.

Palmoviao vlay akt*

«* 10 iki t

1553 W. 47 St ir
TalvfMa

Hiddea
Telephone
Facilities

Tricfunu kurio niniloni jiuij ofioc ar noinuooc yra 
tiktai maža daldc tų jlaiiuj kurie yra reikalingi prie 
darbo.

Porą d ratų mijungia telefoną *u cable kuria rau
das arti jūsų namo m dideanių “aaMa" kurio jun
gia lini jy ou avitekboard ar ofuu. Ii šio oTuo išeina 
j .'* . .i - j ' i'-i' . ’ė
dratoi > ra po inn\ aport vieno dralo kario junru 
jūsų telefoną sa rable. Įvedinu* telefono reikalauja 
gan daug pritynuių ir išlavintų vyrų.

Apie 9,000 jaunų merginų kurios sudaro geriau
sia būrį operatoriuj viuin paoaulij. Jos duoda llli- 
iiojaua vulatijiai geriausi patarnavimų.

ILLINOIS
BELL TELEPHONE 

COMPANY

POSOPEAM įMERlCAM ROŠŽŽU

FABIONAS Ir MICKItm Viri 
(■^rhtuuht viuiihilutr juiilgų, 

boii-ukurte*. psšjonui ir (,l 
MOTAKI.IlftAN 

l<VMt
iMvnvtNNl tr M.

88 W. 3Mk tt. am S Hahtol tt. 
0«l k«m«. (UI 

V.l>,»1,w * «•*
•• . . -•• . *. . •-*•

*-o • p.****

r!*•**•*•*<«>•*<«••««•«](
VAJUEKTTVC DIUQKMAUXO 

COLA£CUM
M7 W. Matam. ISM W.

a. b
1S7 MakyOSm Sea. Valoatjaaa. <> 
Moko Oiuv-itnĄ. Paorray ktr-J i 

, m©. I>aaiaatag Mostai tr aa-i i 
<*mama Vtato. Senio ma Ortai Į > 
J ,IMpl*maL Mekoloo loagvalo at-], 
, įmokėjimala. Kleooo Olonoml* Ir* i 
i '»akarala Reikalaukit kargelta.i >
“Tel. Beelcr 100* ____
*» HARA PATUK.K»e«y*yy»»ca*

I"

u-

NEVIRTA KIAULENA YRA 
LABAI NESVEIKA.

Paskaityk žj straipsnį dėl savo 
gerovės.

Daktarai ūko kad urvirta jau
tiena ar kinulcna yra labai nes
veiku viduriniu* ne* nuo to alsi- 
ramia okilviim kirmėlaitė*. Tas 
žinoma labai tugadina vidurius. 
Kiauliena ir jautiena turi boti 

- - -TV. T*fr^
p nori kad tavo vidunai gerai dir

btu.
Dauguma moto

rų vyrų ir vaikų 
yra gydomi nuo 
vioai kitokia ligų 
kuomet iitikrųjų 
visa priežastis y- 
ra jų skilvia. Kuo 
met Beturi apeti
to, &nli griaužia, 
jauti skausmą vi- 
durnom, okausma 
strrnuoM silpnu

mą akine nurguliavima tai ženk
lui ka-1 kna nors yra negerai mo 
jus7i ukilvių, kad okilviniai kir
minai tėtulio po navoj a. Pas vai
ku* tuojauo galima patemyti, jio 
nenori lalgĮti. mirguti jiems tan
kiai gal ta akauda, jie neturi noro 
ža-jeū ou kitai* vaikai*. Laztan y- 
ra autaiavtaa kad panaiknti

__________ | alui v i nes krunriea ii jūsų systo-
... n.u» ir Į.’a dangum'* Hafniu 

' artojams m gerais rezultatais. 
S FR. WATEKA1T1S lfilnaa bmlaa gydymo Laztan 
g l. a t k ii o i» t N t N k a n * kainuoja $10.48, puoš $6.75. Jei- 
czr*i»*u ir uMniki,, (mirtų oukniaiu.-, pu jautiesi nesveiku lai tuojaus 
• . k,,u,u'c t pradėk gydytis nes gali tfcūvysty-

ta*’‘i ir kubus Ktostt-

^^oe^ssar^aose g

V-J rt^.Lnamm.4TcL Ikmlrtaid 7S7

Emerald Dairy lietuviška:
PIENiNYčlA

Išdirbome gtriauaių pienų. S 
mnetony. avicntų ir aurius. l’ž- * 
■aklinu* pristatome j groerr- g 
ne* ir itainua. Dumbline “irę-m 
bose*" ir ledu*. Kaino* pigi*-S 
nė* negu kitų luanpanijų. y,

ST. DAUGĖLA ?
* SAVININKAS
2 3251 So. Emerald Avė j
wr*sTs?'5*aa?ii*o»:’5>'oos*’':<Sioux City, Iowa- — Kalėdų, 

gruodžio 25 d. vakaro 7:30 sve
tainėje buvo surengtu dėl mo
kyklos vaikų Kalinių eglaitė 
su užkandžiais. Mokyklų veda 
ir mokina vietinis vargoninin
kas p S. Simona vidun ra sa
vo žmona. Taigi jų ir klebono 
triu'U buvo surengto.* Ris gra 
žus dėl vaikų vakarėlis. Va
karų labai gražiai praleido 
kuip vaikni taip ir jų tėvai, 
nes buvo daug gražių žaislų ir 
juokų. Vaikai gavo daug do
vanų ir saldainių. Visi links
mi skirstėsi namo dėkuodami 
pp Simonavičiois ir klebonui 
už nurengima šio gražaus va 
karulio.

Buvęs.

SKAITYKITE K PLATIN
KITE DRAUGO’’

niuiiiMiintiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiU.
s S. D. LACHAWICZ š
E 14JCTI VLB GIlABORirH =
S Patam*uja laiOotuvr** kuopi- S 
BSlaaata Hoikale melOtlu atoltau 
Sau. • maao dartai tam t* ut«> 
Ša-ai«u
Stato «. zard Pt CYUrugo.

^aal X1M

M uoline. Pituburgh. Penna.

I i r - < »ii nj.rr> <">•£>« 1*-
: r-, r: : } {•Ir.

lnluu Kjk’riu SOI L<lwird Ntr.,
1 J«-c U f*>1*1. til, (kitur neriiiBU kur.
Ji , uii ur Ii.4 i.| m Ja SI Birt e pro-
B'Aklla <>IO •dreav

Ka«>- liuką,
l't<n«v K-r- K(»a^u4«aluro* 

Ktuu-.'id — 1*' -f
I.IL ..Blu

CO.1L Y10UI VC
P*rda,l<nal dlOlL**-L-a ’Y'..ro 

<’cwl l'*rd*«" - lutai, trake* , f.», . 
*-lf«A Irokat. vetlmal. ■rauni ir ki
li Itakuroiul ir drfugt Im tuokiu nn 
ritu. II vi*u tonu *rr>rruiu n, u,. 
>ui, ir kii-kla taut.j \rr« -u<> c„»l 
Tardo |plauko- ,e» didvlr*. o !.,*(,)• 
ir* tMlrtAaa purtai tr r»ral tnd, 
U* tx*.’<ra«* ui 02*.O**. J^«k*U r«, 
lu OlS.kOO
0XDCKAL BOSU A LVYD CO 
!O«* tax S* «.«r> C«««w IU

i M* ta. isili atr . ~k--ą- Ui

Oratorius
Paumaujy UI 
OotoetoA ro* 
tavam, kriki-

lr kitae-S

PER HAMDUR
ARh^LKPOJŲ. 

VAZOIOOUT VDU P.ULUUUV IK 
TIEMŲ A034V

intavlal «*t«Ma|aut I Plllavo aplenkia 
Lenką Juo*t* (karkturly)

Vlm Trrtfie KIcmi Padalini* | Kami,ariu.
Ant S-Jy, 4-riy, a-Oty Ir a-oly lx»»y 

-O^rruMIA" lųOauk. K«aUo II. IMI
“UTVAMIA" Kniauk. Vamtto I. IMS

UAMIM.BGA Sie&M — MUAVA SIMĄ* 
LIETUSI SliajM.

Dc-ol UIvulu* tr ualo krtipk pr.* *»vv **vn

THOMAS HI0GDIS -
ir

xnnr*mwmrmnw
J3307 Aukuro Avė. Chicago. - 

eetioeae«stostss—«acž



DAILĖS MYLĖTOJAMS.

DRAUGAS

iCHICAGOJE Ibunimn lietuvių, ypatingai 
jaunimą- myli dmlr ir muzikų. 

i;gir',i hr»"Kiai kaino>

KOVA UNIJŲ SU PILIEČIŲ VOKIEČIŲ KONSULIATAS 
KOMITETU. ’ ------------

(’l ii ,.'i j.- atidaryta* vokio- 
< i ko .• . Diplomatiniai
-atitik ii at nujinti.

Iv . * t b ' %

I m
k<>

larliii ii l.':

(’iiic.ic" , . kmp l.i.vo 
matomi. pakilo pagalinu 
va įminu *tnt\iiu 
tinijn *u pilusiu k- ;...1.1”. ! ■’
Ti- darbui* jas i įvi-r-ti dariniui 
kaili* te..»•jo IjiihIi-o iiilstalv- 
1.i užmoki-n j.

Ainatninkij linijų* vakar |>a 
k.-li- stn ik.j prie vi>Ų pradėtų 
Matyti namų visoje Oiicagnje. 
kur tik dirlm ncunietai darbi- 
ninkni. kuriuos savo glolioje 
laiko piliečių komitetas.

Visi amatninkai muštai dar
bininkai atsisako dirbti su ne- 
uuistais darbininkais.

Ainatnitikų nulai stato klau
simų, ar Chieagoje prie namų 
Matymo darini turi Imt pripa
žintos unijos, ar turi būt 
“open shop.“ Nes iki šiolei 
nėra čia nei vienaip, nei ki
taip. Piliečių komitetas fa- 
vorizuoja “opeu shop.“ Tai 
esanti bausmė toras unijoms, 
kurios atsisako pripažinti tei
sėjo I.andįso nustatytų užmo
kesti).

Reiškia, Chieagoje nanrų sta 
tymas ir vėl kaipir nepradė
tas sustoja. Piliečių komite
tas sakosi gausius reikalingų 
skaitlių neunistų darbininkų ir 
“open shop“ bus įvesta visoj 
to žodžio prasmėj.

Bet vargiai komitetas gaus 
neunistų darbininkų.

Kas čia veikiasi Chieagoje. 
sunku tiesiog suprastu

CAZUI BUSIĄ 95c.

Kalk iiia. kad valstijos ko- 
r..i i-ij konii-ijn už -nvaites 
pa-ki Ih-ianti gnzui pigesnę 
kninų. Ar tik n«bu.*tų 95c. 
už vienų tuk-tauti kiliu indrų.

MIRĖ AUTOMOBILIAUS 
SUŽEISTAS.

Apskrities ligoninėj mirė 
\Yilliam MrDonnld, kars anų 
dienų sužeistas nutomobiliaus 
aut kntupo llnrrison gat. ir 
Ogden avė. McDonald ėjo 70

metus, .... L?’JO
Automobilistas Ch. Motsner 

an-št uotas.

PRAĖJO AUKSINIAI 
LAIKAL

Ilgas laikas miestas nuosa
vomis lėšomis užlaikė ir vedė 
vienų dartavictę. kurioje lai
vo taisomi miesto automol4- 

lia. vežimai ir kitokius maši
nerijos. Dirbo apie 250 dar
bininkų. Kas mėnesis miesto 
valdyba tam tikslui išleizdavo 
apie 70,000 dolerių.

Pagaliau pačiam miesto ma
jorui pasirodė, kad tų darba
vietę užlaikyti visai neopsimn- 
l.a iA' ’ i i-1 ” i*’-
— diena* neturėjo kų veikti 
Bet algos jiems buvo moka
mos.

Pagaliau anų dienų majoro 
įsakymu uždaryta įstaiga ir 
250 tinginių neteko politinių 
ėdžių, iš kurių puikiai pclni- 
josi.

Tokios reformos, tai bent 
reformos.

ATSILIEPIMAS Į OHICA 
GOS LIETUVIUS-VES.

Trečiame iš eilės Chicagos 
Lietuvių Centralinių Organi
zacijų posėdyje tapo galuti
nai sutarta bendrai rengti 
milžiniškų visų Chicagos Lie
tuvių Masinį Susirinkimų pa
minėjimui keturių metų Lie
tuvos nepriklausomybės su- 
kaktuvių ir išnešti protestų 
prieš Lenkų kruvinus pasiel
gimus Vilniaus srityje ir L t

Susirinkimas įvyks ketver
ge vakare, vasario 16 (L, 192*2 
m. milžiniškame “Ashland 
Boulevanl Auditoriumc“ (tu
rintį 12,000 sėdynių), Ash
land Boulevaru ir Van Buren 
Street

Prašome vi išminėta diena 
atskirai kolonijoms nedaryti 
susirinkimų.

Varde Chicagos Lietuvių 
Cm t r. Organizacijų.

Spaudos Komisija.
Del informacijų kreipkitės 

pas.
J. A. MickaUtmų,

3140 S. Wallaee St,
Chicago. Illinois.

iClViOlUlA ilUui

Norėdama* dažniu u lankyti tu
ri būt gnu pasiturintys.

Vienok dideliuose įniktuose, 
} {Mitingui Chieagoje, galima 
pamatyti gružių priešinių 'i 
-m veltui ir pero* murikoM [® 
•iklnu*)ti už mažų kainų. To* 
' lelu* yru; Ciiteji^n* Alt lu. 
titule, Mirbigan Illvd., netoli 
Adam* stn*et Dykai galima į- 
eiti trečiadieny, šeštadieny ir 
sekmadieny. Kitomis dienoms 
reikia mokėti 25c. Yra gerai 
pasižiūrėti gražių istorinių 
piešinių.

Sekmadieniai.' esti koncertai 
ž'ullerton Hali; prasideda 3:15 
ir 4:Hx įžanga tik 15 centų. 
Vakarais taipat esti koncertai; 
įžanga 25 centai. Art lecture 
uždykų duoda skulpt Lorado 
Taft

Orchestra Hali, Miehigan 
BlviL, netoli Adams sekmadie
nio vakarais yra duodami kon
certai. Choras susideda ii 100 
balsų. Įėjimas veltui Tuos 
koncertus lankų gali pažinti 
dailę, gerų muzikų, nes ten 
išpildo sunkius muzikos vei
kalas.

Nik. Kulys.

L VYČIŲ APS. CHORAS.

PIGESNE DUONA 
CHICAGAI?

New Yorke atpiginta duo
na, kad taip. tai žinoma d»- 
partamentinė krautuvė Bos
ton Stor« pa lo ’l-'. t rit' '

STREIKUOJA NAMŲ 8A- 
VININKAL

BERLYNAS, sausio 4. — 
Nurvml»erge sustreikavo namų 
savininkai, atsisakydami mo
kėti evtrn mokesčius valdžiai.

A. t A.
VINCENTAS PIKELIS

Mirė sausio 3,1922,11:05 v. 
vakare 48 metų amžiaus, paėjo 
iš Kauno red. Šiaulių pav.

poj ateity krautuvėje Ino d no-'Triškių miestelio Paliko nu* 
na pardavim'jnrun p<> š-. lindime žmona Apolonija, su-
šiulikos nuriju k'-pnliukm. nu Teodora "Y dukteris Anta- 

Tečiau Chicagos duonkejiy- niną ir Aleksandra Telečėnie- 
kJos neža'la atpiginti dumio-. ne ir žentų Aleksandrų Teleėė- 
Sako, ir *u lOr. Inkai mažai nų 2 seseris Marijona Bražie- 
pelno f«<laro. nė ir Liudvika Vasgirdienė. 

Laidotuvės įvyks subatoj
sausio 7,1022.9 vsl ryte ii n»-

------------ J mų 972 West 18-th Str. j Die-
15 Minncapobo jmrėjo žinių. Vo Apveizdos bažnyčia, o po 

kad miltai alulnmii- j«anlavi- pamaldų j gv. Kazimiero ka
me )iapigiiiti iki tos kaino*, pines.
kokia buvu* pirm *eš« rių tiw - Giminės ir pažįstami nno- 
tų, ty. iki širdžiai kviečiami dalyvauti

------------------------- laidotuvėse.
PLATINKITE “DRAUGĄ” ----------- ----------------

MILTAI PIGESNI

tave“.
Monologų " At-iLunkyma* 

vokiečių karei\ io * atliko K. 
Savickas; dialogą "Dvi kū
mutė*” išpildė E Martinaiti"’ 
ir O. Ančiukaičiutė. Norkiutė 
įlėkiauiuvo “Laimė”; E. Sin
kevičiūtė deklamavo “Nauji 
Metai”; S<nn« nnt u- imperao* 
navo I*. Nausėda; -olo **Į^i*- 
kit j Tėvynę“. **T>kini Ne
munėli* teka“ ir "čia ui. gini- 
iče“ dsiitsvo V išlaiutė. Pianu 
akom po navo pt J. Brazaitis.

Po programai buvo šokiai i- 
ki sulaukė Nauju Metų.

NstistA

U DIEVO APVEIZDOS PAR.
v

Liet. Vyčių 4-ta kuopa ren
gia puikius lokiu* prie geros 
ųrkestros su {vairiomis dova
nomis, sekm. sausio 29 d. 
1922 m. parapijos svetainėje. 
Tikimasi suttųnkti lakai daug 
jaunimą Alpinu

Ketvirtadienis, Sausio 5, 1922

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Cbicagoi

ratu. ouan

nemokėsi pinigus bereikalo
Musų kiautu v ė—viena ii didžiausių Ohieagoja 
Paateodaaa ui i*mlan*ią kaiaą kur kitur —tp ascauL 

YbH*'4Uu Išlik*na druksoti Ir ofiso darbams yra naujau* 
ydos. ŪBsĄaa ristus laikrodfiaa, fisdaų UuM* 
ti driamatiains; fraaafouaa Betoriikab raksrdata ti 

ų. armonikų rosiftų Ir prasSų Bfir* 
^gitarų ir smuikų, kubų tik raūda. Dti*

„ __  tiekia* draugystėms, misoms Isikrodftv b
munkslilkus instnzmeatus atsakaadal

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVL, CHICAGO, HJL 

Telefonai: DROVER 73M

L Vyčių Chl Aps. choras 
buvo paliktas dideliame nusi
minime. gerb. A Pocius 
netikėtai apleido vadovavimų 
chore de] neaiškių priežasčių 
ir nuėjo vadovauti “Birutės“ 
chorui.

L Vyčių A pa. chorui liko tik 
vienas išėjimas, surasti tinka
mų chorvedį. Tas ir pasisekė. 
Nesenai į Chicagų atvažiavęs 
žymus muzikas, p. J. Sauris 
pasisekė gauti L. Vyčių Apa. 
chorui- Nora tai nebuvo leng
va, vienok su gerb. kun. M. L 
K ruso pritarimu gavome jį už 
vedėjų.

Choras yra nusistatęs lįmet 
surengti žymų koncertų pami
nėjimui penkių metų choro gy
vavimo. Kad tų darbų tinka* 
mai atlikus reikia L Vyčiams 
suburti savo jėgas, stokit kas 
tik galite į tų garbingų cho
rų. K.Uwpu» Uupų, luivlų uuu 
giau domės kreipti į savo įs
teigtų^ chorų, kad jį tinkamai 
palaikius ir palikus kaipo pir
mąjį musų tautos dailės kėlė
jų. P. J. Sauris pradės L. Vy
čių Apa. chorų mokyti sausio 
6 d. Mark WhRe Sąuare par
ko svet, 29 ir Halsted g-vių.

Nik.

Lapkričio 14 d, 1921 m. 
Dievo Apveiados per. svetainė
je buvo prakalbos. Surengė 
Kat FederaųŲ(» 15-ta* sky
rius. Kalbėjo * M. Bagdonas, 
Liet Steig. Seimo narys. Jis 
kalboje aifltiai nušvietė da
bartinių Ualavoje esančių 
partijų programas, kuri par
tija daugiam dirba dėl Lietu
vos laisvėn, koka programas 
Krikičionių*dmnokratų part, 
kokių naštg neša viso krašto 
tvarkyme ir taip toliau.

Kalbos pertraukoje buvo 
rinkta aukų Dėt Krikičiouių- 
demokratų partijai '
Stambesnes aukas ai kuro se

kanti:
Kun. Ig. Alhcvičius .. $29.00
Kun. B. Urba......................10.00
A. Dargia ....;....................5.00
A. fiiurna ........................ 2J»0

Po 2 doL: J. Kudirka, J. Jo
vaišas, S. ftimulia, M. Zizaa.

PO 1 doL: DL Karvelis, PJ 
Vasponderis, J. fimukšta, J. 
Smuklus, A. Orilins, J. Žu
kas, P. Jarusevifins, J. Brri- 
tra, M. KuprioniA K. Mtiiaas- 
kas, M. Benailė| X Petkevi
čius, X Sasnamkaitė, P- La- 
kalsvičienė, M. Eemaičiutė, T.

Bitinaitė, P. Pikelignė, Z. Sa
vickienė, O- Bakutisnė, K. Pe- 
trušaitienė, B. Rupšienė, J. 
Aleksia.

Ii viso tame vakare surink 
La $74JO. Pirmiau, epelio 24 
buvusiame susirinkime buvo 
surinkta $2L50l Liet, Vyčių 4- 
tos kuopos būtame vakare la 
pkr. 21 d. surmkta^33L3Q. H- 
viao surinkta B^iULdem. par
tijai $12830. Pinigai pasiųsti 
Tautos Fondui

0ICB10>

Kat Spaudos Dr-joe viet 
nė kuopa gana daug gyvūno 
rodo- Bet dar nori sutelkti 
daugiau pajėgų naudingam 
darbui

Sausio 8 <1, vakare, fiv. An
tano par. svet rengia prakal
bas. Kalbės “Draugo“ redak
torius kun. Dr. Ig. Cesaitis 
apie spaudų. Bus ir p&margini- 
mų. N.

PRANEŠIMAS
LIET. VYČIŲ 4-TOS KUOPOS* f'

mttinii susiriiikima* įvyks ket- 
vtitafisnyje, šaudo S, 1923 
Visi nariai krieGami

pereito mc4o vrikhoa *
Atb. C. A2stiodeč(Axra«.

Laju&ųateea&atAAenųetiAeaaeeftų&eeAagųetAftueetftfifttti

U NORTH 8IDE8.

Bnlenkč Naujų Metų.
A. L R K. Federacijos vie

tinis skyrius surengė vakarų 
gruodžio 31, 1921, ftv. Mykolo 
par. svet. Žmonių priėjo pilnu
tėlė svetainė.

• Vakaro vedėju buvo p. 61ok- 
snaitis. Programa buvo sekan
ti: Ant piano paskambino J. 
Brazaitis; kalbėjo kl. Dauman
tas; O. Valuniutė ir U. ftlajutė 
padainavo “Kas nuramins šir
delę“ ir “Ilgėsis“; veikalėlį 
“Suvaldė“ vaidino O. Ančiu- 
kaičiutė, J. I^ebežinska* ir Pr. 
Maskolaitis; V. Alajutė ir O. 
R. Paliuliutė pailainavo “Vai 
Močiutė mano“ ir “Ak mvliu

KUDSB PRIVALO 
GABU PIENO

Kų jūs pliažų | savo kūdikio žiedyno boakute? 
Jdcu JOs negalite žindyti savo JrfkdOriot bokite 
atsargios ir duokit maistų, su kurio pagelta 
JOsų kūdikis būtų sveikas ir ramus.

BXQLE JBRANP
Trs netŽB* 
aon •« pm
■TTcnU via* anka#

I

į

rrnverrm*

BIZNIERIAI GARSINKITE 
“DRAUGE”

BALTIC STATES BANKAS MOKA < NUOSOraUSUl 
DBPOUTUS. NUOŠIMČIAI flOSKAfTOMl PUB 80>
MOS KAS MSNUO. u

DABAR PATOGUS LAIKAS PASIDĖTI PINIGUS 
BALTIC 8TATES BANKE. GALITE PERKELTI JUOS 
Ifl KITUS: AT8IUSR3TS MUMS 8AVO DEPOZITO 
KNYGUTE, O MES IftKOLEKTUOSIi(E IR SAVO ENY< 
OUTR PRISIUSIME.

SIUNČIAME PINIGUS PERLAIDOMIS IR KABLS- 
ORAMAIS GREITAI, PIGIAI IR SU PILNIAUSIA QX 
&ANTUX.
»,į££X5DAMB la^koetes I ltetuya'ib n 
LIETUVOS.

»w>

Baltic States Bank
2HEkRkbs, ? NeėtetlLL#

(Kampas 25-tos'Gatvės)

Padarysime Asmiš linkimait

y.

3 

5
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BONO & LAND. 
COMPANY

Siunčia piniugus į Lietuvų auksinai* ar doleriais per 
paštų, čekiais ar telegramai*. Parduodame laivakortes 
I vieų paMiolį. Panl namus, žemės, farmas ir bondsuz. 

OFISAI
666 West 18-th Str.. Chicago 201 Chamben 8t N York 
1439 So. 49-th Court Cicero 602 Ass’n Bldg. Chicago.

KAINAVO
$125

DABAR
$34

Nupirks didelį Ph©. 
nographų 1922 mn- • 
dsUo, kuris grajiua 
visokio iždirbimo .ra
kandus, su raktižku . 
Gvarantavimu aut 10 
metų. ffių 
phų reguliarė 

nuo $125 iki $200
r v

onuvotiM > 
D ASAS M#

1*1 ■ ■ I I ■»•■■■■■■■■ I ............ .........
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TfiLJ AMERIKOJE DISSKAŪT! ^DEAUOg**; KURIO Ksnra, Tjg I 
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