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Paaukojo $4 ,000 Universitetui Airija Laisva -- Valstybe 
N 

Kultūros Vajus Nepaprastai 
Sekasi 

AMSTERDAM, (Telegr. 
"Dr."). — Amsterdamo lietu
viai triumfuoja! Sausio 8 d. 
kun. Pr. Garmaus prakalbose 
suaukota Katalikų Univc-si-
tetui net $4,000 (keturis tuk-
st.) Garbė Amsterdamo lietu
viams katalikams — patrio
tams! 

Yra pavojaus, kad nedidelė 
Amsterdamo lietuvių kolonija 
nepaimtų vainiko.. ir garbės 
nuo daug skaitlingesnių kolo
nijų. Ligi šiol Amsterdamie-
eiai visus sukirto. 

Tiesa, turim vieną koloniją, 
kuri kultūros vajui tnkstan-

^ 

Apšvietai $1,115.00> bet Am-
sterdamiečiai, tai tikrai visus 
stebina. Valio visiems taip 
gausiai beaukaujantiems. Ka
talikiškoji Lietuva įvertins vi
sų aukotojų plytas nešamas į 
mūsų Aukštojo Mokslo įstaigą 
— Universitetą, į moksleivių 
katalikų Europoje ir Ameri
koje protinimosi gyvenimą ir 
į- busimos Lietuvių Kolegijos 

Amerikoje rūmus. 

Chicagiečiai, greit besiartk 

6EN. HOFFMAN PERSPĖ
JA SĄJUNGININKUS. 

> 

BERLYNAS,- saus. 10.—Ži
nomas vokiečių gener. Hoff-
mann, kurs kituomet su Rusi
jos bolševikais darė taikos su
tartį Brest-Litovske, visas lai
kas perspėja sąjungininkus, 
idant jie atsargiau elgtųsi *u 
bolševikais. m 

Kaip žinoma,- vyriausioji 
sąjungininku, taryba nuspren
dė kovo mėnesiu turėti ekono
minį ir finansinį kongresą Ita
lijoje. Tan kongresan bus pa
kviesti ir bolševikų valdžios 
atstovai. 

Taigi, gen. Hoffmann ir 

j DUBLINAS, Airija, sausio 
ITALIJAKVIESIA/tENINĄĮ BRANGENYBĖ MASKVOJE 10. — Sinn-f emeriu, parlamen-

KONFERENCIJON. — | tas_ pereitą Šeštadienį daugu-

ilOMA, sausio 10. — Rusi
jos ekonominei delegacijai Ita 
lijoje italų premieras Bono-
uii pranešė, jo£ busimojon 
mieste Genoa konferencijon 
vyriausioji sąjungininkų tary
ba nutarė pakviesti ir Rusijos 
sovietų tarybos prezidentą 
Leniną. r 

Taigi premieras Bonomi e-
konominės bolševikų delegaci
jos prašo apie tai painformuo
ti Leniną, idant jis neapleistų 

Del to Anglija atšaukia ka
riuomenę is Airijos. 

ba, tuojaus visos prekės pa
brango. Ypač drabužiai kuo
ne kasdien eina brangy n. Už 
drabužių eilę imami milionai 
rublių. 

na ir mūsų eilė. Kuo mes pa-
shodysiroe! Ar leisime k'i- š m o k a r t u V*rmi* į jung i -
toms nedaug žinomoms n * m n k u s ' i d a n t »* a t s a r « i a i b i 

/ 

! skaitlingoms kolonijoms save 
tinėmis žėrė, pavyzdin Bosto-1 aplenkti f Tai butų nedova-
niečiai virš $2,000; Worceste-1notina, kad Chicagos lietuviai 
rieeiai, Philadelphiečiai aukš- 'pasirodytų mažiaus susipratę 
čiaus $1,000 pakilo, net ma-
žiutėlė So. Manehester'io ko 
Jonija sukirto ne vieną didelę 

negu provincijos l i e t u v i a i . 
Ruoškimės. Sausio 22 d. at-
važiuoja Chicagon L. K. V. £ . 

koloniją aukodama Lietuvos Atstovas, kun. Br. Bumša. 

Mažinama Vokietijos Kon-
— - p Q T "ii • -" 

> 

Anglija Gelbės Prancijai 

#» 

CANNES, Prancija, sausio 
10. — Vyriausios tarybos su
važiavime Prancijos atstovai 
sutiko šiems metams sumažin
ti Vokietijos karo kontribuci
ją. Už tą̂  nusileidimą Angli
ja Prancijai pažadėjo duoti 
reikalingą pagelbą, jei kartais 
Vokietija išnaujo pakiltų. 

Šiais metais iš 'Vokietijos 
bus pareikalauta tik 700 mi-
lionų aksinių markių vietoje 
dviejų miliardu auksinių mar
k i a x j f M f t f l H 

Be to, Vokietija sunaikin
tiems Prancijos plotams at
statydinti turės pristatyti pa
skirtą kiekybę medžiagos ir 
darbininkų. 

Prancijos sutikimas su mažės, 
niu atlyginimu reiškia jos su
tikimą padaryti reviziją atly
ginimo klausime. Nes kituo
met Londone sąjungininkų bu 
vo nutarta, kad Vokietija turi 
išmokėti 132 miliardu auksi
nių markių karo kontribucijos 
mokant po /du miliardu kas 
metai 

• • 

Prancijai apsauga. 

galimas daiktas, Prancija ga
lės demobilizuoti daij kariuo-
menės. Jei to nepadarys, bus 
aišku, kad prancūzų utilitariz
mas jau giliai šaknis įleidęs. 

Palengvinimo sąlygos. 

Karo kontribucija Vokie
tijai palengvinama - tokiomis 
sąlygomis: 

1. Vokietija kolektuoja mui
tus auksinių , markių pagrin
dais.^ , 

2. Vokietija padidina pas
tų ir geležinkelių ratas, lygiai 
ir anglims kainą. J 

3. Vokietija sustabdo savo 
popierinių markių spauzdini-
mą. 

4. Vokietija balsuoja* savo 
biudžetą. , ' % 

5. Vokietija reformuoja ap£ 
vartoje esančius savo popieri
nius pinigus 

čiuoliautusi s u bolševikais. 
Nes kuomet sąjungininkai pra
dės Rusiją koraercijiniai eks-
ploatuot, tuomet bolševikai pa
kels didelių nesnragumų, kas 
galės skaudžiai atsiliepti į Eu
ropą. 

Reikalinga armija 

Gen. Hoffmann kaip pir
miau, taip ir šiuomi kartu rei
kalauja, idant prieš bolševikus 
butų paruošta sąjungininkų 
-vokiečių; armija. Ta armija 
turi but prirengta taip, idant 
kuotrumpiausiu laiku galėtų 
pasiekti Maskvą. 

Anot gen. Hoffmann, jei 
jau Europa įsitikrino, kad be 
Rusyos\ negali atsigaivelioti 
ir Rusi jai būtinai, reikalinga 
rekonstrukcija, tai turi žinoti,' 
kad tai visa nesiduos atlikti 
be armijos. Nes bolševikai ne
gali duoti jokios / garantijos 
nei svetimų / šalių kapitalis
tams, nei darbininkams. Ir 
bolševikais jokiu'būdu negali
ma pasitikėti. 

Lengvas daiktas pasiekti 
Maskvą. 

Gen. Hoffmann juokiasi, 
kuomet, kai kasviš sąjunginin
kų tvirtink, jog sąjungininlcų-

\ vokiečių armijai nebūtų gali
ma pasiekti ir paimti , Mask
vos. Girdi, patsai "Napoleo-
nas to -nepadaręs.'' >. x 

Napoleonui Rusijoje nepa
vyko, sako gen. "fioffmann/nes 
jis neturėjo organizuoto tran
sporto. Šiandie kitbki laikai. 

SALT LAKE OJTY, Utan, 
sausio 10. — Valstijos kalėji
me kaliniai aną dieną sukėlė 
riauše snepasitenkmę jiems 

rengiamos s«ung,mnk» konfe d u o d a m u m a i s t u p a d n o t ! > 

maistą išliejo ir išbarstė ant 
aslos. Tečiau kitokio maisto 
jiems nepristatyta. KARININKAI MEDŽIOJA 

VOKIl fUOJE. 

MASKVA, saus. 10. — Kuo-|ma balsų pripažino Londone 
met čia grąžinta liuosa preky- {padarytas taikos sąlygas. 

N Tas faktas visoje Airijoje 
pakėlė neapsakomą džiaugs
mą. 

Tečiau nesidžiaugia de Va
lerą su savo šalininkais. 

De Valer-a pirmiau buvo. re
zignavęs iš užimamos vietos. 
Šiandie jis tvirtina, kad par
lamento balsavimas buvo ne-
legalis ir kad jis ir toliau bu
siąs nepriklausomos Airi.jOs 
autoritetu. / 

Nežiūrint to, de Valeros o-

KALINIAI PALIKO NE
VALGĘ. 

\ 

COBLENZ, Vokietija, saus. 
10. — Sąjungininkų okupacija 
nių armijų karininkai Čia įsis
teigė medžioklių kliubą ir du 
kartu savaitėje medžioja ap
linkiniuose miškuose. 

Sako,, ypač šią žiemą sekasi 
medžioti stirnas ir šernus. 

POLICIJA IE8KO DVIEJŲ 
VAIKŲ. 

Nuo pereito šeštadienio ne
žinia kur pražuvo du vaiku: 
Joseph Blazis, 1603 So. Hali 
sted gat., ir John Fazone, 909 
Blue Island ave. Vienas jų 13, 
kitas 12 metų. Policija ieško. 

PROF, JURGUTIS PASKIRTAS LIETUVOS UŽSIENIŲ 
REIKALŲ MINISTERIU. f

7 ' 

WASHINGTON, 1. 6 d. (Elta). — Prof. Vladas Jur
gutis žinomas ekonomistas, paskirtas Lietuvos Respublikos 
Užsienių Reikalų |finisteriu vieton rezignavusio Užsienių 
Reikalų Ministerio Dr. Puryckio. Prof. Jurgutis gerai tin
ka naujai vietai, Vidurinius mokslus Prof. Jurgutis ėjęs Pâ -
1 angoje ir Mint" 

nių sustabdyti vokiečių kapi
talo išvežimą į užsienius. 

Naujas kontribucijos 
padalinimas. * 

Anglija reiškia*norą, kad Vo 
Už tą nusileidimą Anglijos (kietijos išmokėtas vienas mi 

premieras Lloyd George pa
linko Prancijai duoti rei-

6. Vokietija^ imasix priemo- Antai buvusiuoju karu pati 
vokiečių armija»pasekmingai 

. praleido žiemą Rusijoje. Jei 
ne vakarų karo frontas, vokie
čių armija lengvai butų užė
musi "ne vien Masjcyą, bet ii* 
visą Rusiją. 

kalingą apsaugą. Matyt, ta 

CANNES, Prancija, sausio 
10. — Šį sekmadienį Suv. Val
stijų ambasadoriui Harvėy va
žiuojant automobiliu pastarojo 

aujoje. Aukštesnius mokslus baigė Vokieti- |^g i s t r u k o i r ambasadorius su 
joje. Naujas Užsienių Reikalų Ministeris buvo išrinktas 
Seimo Užsienių Reikalų Komisijos Vice-Pirmininkas ir" Fi
nansų Biudžeto Komisijos referantas. Prof. Jurgutis taip
gi buvo Lietuvos Delegacijos prie Briukselio Konferencijos 
narys. Qreta lietuvių, vokiečių ir prancūzų kalbų, naujai 
paskirtas Ministeris kalba dar keturias kitas Europos kal

bas. ~ |-;^ 
Sausio 5 d., Prof. Jurgutis Užsienių Reikalų Ministerio 

pareigas pradėjo eiti. v 

DUBLINAS, sausio 10. — 
Vakar susirinkus sinn-feinerių 
parlamentui, de Valerą for
maliai paskelbė savo rezigna-
vimą iš Airijos respublikos 
prezidento vietos. 

Jo šalininkai tuojaus pradė
jo darbuotis, kad jisai, ir vėl 
butų išrinktas prezidentu. 

Pakilo diskusijos. 
Šeštadienį parlamentas dau

guma balsų patvirtino taikos 
sąlygas. Taigi Airija pripa
žinta laisva šalis — dominija. 
Bet taikos sąlygoms ligi pat 
balsavimo priešinosi de Vale-
ra. 

Todėl taikos sąlygų šalinin
kai pastatė klausimą, idant de 
-Valerą paaiškintų, kokią jis 
Užimtų poziciją, jei butų iš
naujo išrinktas prezidentu. 

De Valerą atsakė, *kad jis 
kaip stovėjęs, taip stovėsiąs 

naminia^, Airijos reikalai. Su 
Anglija nieko bendra jie netu 
res. 

ponentai, kurie pravedė taikos 
sąlygas, organizuoja naują Ai
rijai valdžią. Taigi jau vei
kiama prieš patį de Valerą. 

Anglijos vyriausybės atsto
vai sako, kad Airijos klausi
mas jau pabaigtas. Ir jei de 
Valerą mėgins sukelti bent ko
kius nesutikimus, tai tie nesu- j už Airijos nepriklausomybę, 
tikimai bus tik vidujiniai ir Po ilgų atstovų kalbų dvie

jų balsų dauguma atmestas 
klausimas išnaujo rinkti prezi
dentu de Valerą. \ 

ss 
S. V. AMBASADORIUS 

SUŽEISTAS. 

/ 

.BAUSMĖ UŽ RAGINIM4 NEDALYVAUTI VILNIAUS 
SEIMO RINKIMUOSE. 

WASHIlfGTON, 1. 7 d. (Elta). Vilniaus lietuvių laik-
rastis "Vilnietis" 51 Nr. pranešė, kad Vilniaus lenkų vy
riausybė išleido dekretą 427 Nr. kuriuo kalėjimu baudžiami 
žmonės raginanti kitus nedalyvauti Vilniaus Seimo rinki
muose. Lenkų organizacija " Apsaugos Sąjunga (Žwiązek 
Bezpieczenstwa), įsalcė savo nariams pasižymėti vardus ne* 
dalyvaujančių rinkimuose. į. V 

kitais dvienii važiuojais iš
trenkti ant kieto kelio. Am
basadorius smarkiai sutrenk
tas. Keletą dienų turės pa
gulėti. Jo vietą,tarybos suva-

DEGTINĖS PARDAVINĖTO. 
JAI KALTI. 

Tomis dienomis Chicagon- at 
vyko prohibicijos komisionie-
rius Haynes iŠ Washmgtono. 

Jis tvirtina, kad prohTbici-
ja Suv. Valstijose pažangiuo-
ja. 

Jamxatvykus Chicagon, ke
letas žmonių čia nuo "moon-
8hine , , užsinuodijo, gi keletas 
pabludo. Nuo. "moon-shine" 

PRIEŠ PREKYBOS LAIVŲ 
GINKLAVIMĄ 

Žiavime-aižims "ambasadorius įvyko žmogžudysčių. 
Prancijai Herrick. | G r a ž u g paSVeįkinimas prohi

bicijos komisionieriui! 
Nežiūrint to, Chicagoje im

ta darbuotis, kad už visokias 
įvykusias del <<nioon-shine,, 

VASHINGTON sans. 1 0 . - p i k t a d ^ , t n ^ 
Nusiginklavimo konferencijoje * . -. ,. . Y. 

i_ i_. J- , -• .knminalm teisman pačius 
vakar sekė diskusijos, ar pre-Į„ 
kybos laivus apginkluoti ka-

VILNIAUS SEIMO RINKIMUOSE DALYVAUJA 
VENĮ LENKAI. 

WASHINGTON, 1. 6 d., (Elta). — Lietuviai, žydai, gu-
dai, rusai ir vokiečiai atsisakė dalyvauti Vilniaus Seimo 
rinkimuose. Žydų socialistų sąjunga "Bundas" taipat boi
kotuoja rinkimus. Lenkų kombinacijai su gudų avantiuri-
ninku Aleksiuku nesiseka. Lenkai izoliuoti veža iš Lenki
jos Vilniun rinkikus, kuriuos patalpinti rūpinasi tami tikras 

JOHANNESBURG, sausio 
10. — Sustreikavo darbininkai 
Transvaaliaus aukso ir anglių 
kasyklose. Premieras Smuts 
patarė anglekasiams sutikti su 

lenkų komitetas. Pilsudskis pats žada važiuoti Vilniaus mažesne užmokestimi ir ne-
Seimo rinkimuose balsuoti. 'streikuoti. Bet jo nepaklau

syta. 

ro metu, ar ne. 

t Suv. Valstijos ir Anglija 
stovi už. Bet Prancija,-Itali-
ja ir Japonija priešinasi 

STREIKAS TRANSVAA-
LIUJ. 

moon-shine" pardavinėtojus. 
Taip tvirtina patsai korone-

ris Hoffman. Jam pritaria ki
ti visuomenininkai 
. Todėl kiekviename piktame 
atsitikime bus ieškomi "raoon 
shine"" pardavinėtojai. 

/ 

ZJBLIG0V7SKIS DAR VILNIUJE. 

*; WASHINGTON, 1. 6 d. (Elta). — Pagarsėjęs lenkų, Gen. Hoffmann nenori per-
liardas auksinių:markių ir 700 s į |k a i tyti su bolševikų raudo- _ w ^ _^ 
milionų auksinių markių, ku- ^ ^ a r m i j a # T ečiau jis ^spe^ towicz gi savo veikime* tiktai pildo Varšavos įsakymus. • 
rios bus išmokėtos iki ateinan- j a > k a d t a a r m į j a y r a daugiau 

i. RATHENAU KELIAUS J 

generolas Zeligowskis pretekstu dar gyvena Vilniuje, Meysz 
(•i 

nei sukliurusi. garantija bus atlikta raštu, rti čio balandžio, butų padalinta 
taip sakant, Anglija su Pran- taip: 
ei ja padarys militarę sąjungą, 500 milionų auksinių markių gsis gegužės 1 d., 1922, sąjun-
T • -, , v • x _ • X 4.^:.; + « ~ + « l r + r A n ^ l i ^ I f o i l A S ^ a ^ „ C v , ! ^ , 5 * « l - . i l ^ . ~ kuri bus atkreipta prieš, ̂ netei
singą Vokietijos agresiją. 

Tas klausimas suvažiavime 
jau plačiai apkalbamas. 

Jei įvyks šiokia ar tokia An
glijos su Prancija sutartis, 

turi tekti Anglijai. Tai lėšos gininkų armijų palaikymas 
okupacinei anglų armijai ligi 
balandžio 3ty 1921. 

Likusioji suma tenka Pran
cijai ir Belgijai. 

Per šiuos metus, kurie bai-

Vokietijai atsieis 220 milionų 
auksinių markių, neskaitant 
maisto ir drabužių, ką Vokie
tija turi pristatv^į su poperi-
nėmis markėmis. 

LENKŲ AGITATORIAI SPECIALISTAI VILNIUJE. 

Iv-ASHINGjTON, 1. 6 d. (Elta). — Vilnijos privežta 
ypatingai iš Silezijos daug lenkų agitatorių seimo rinki
mams besiartinant 

LIETUVOS KATALIKŲ KONGRESAS ĮVYKO KAUNEr 

WASHIN(>TO^, \ 5 d. — Sausio 2 d., Kaune įvyko 
Lietuvos Katalikų Kongresas. 

t CANNES. 

BERLYNAS, sausio 10. — 
Iš Paryžiaus -tomis dienomis 
parvyko Vokietijos atstovas 
Dr. Rathenau, kuomet nega
vo pakvietimo vyriausios ta
rybos konferencijon. 

Šiandie jis tą pakvietimą 
jau turi. Keliaują į Cannes. 
Su juomi važiuoja j r f minsi
mai ekspertai. 

Bridgeporte plėšikai du žmo 
gu užpuolė suraižė ̂ peiliais. 
Policija, kaip paprastai, ieško 
piktadarių. 

Vienas nukentėjęs yra Pe-
ter Stantien, 27 m. Kitas — 
Michael Delski. 

*•»• 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras; viduti
nė temperatūra. 

PINIGyjCURSAŠ. 
Ą Svetimą Mių pinigu vertė, 

mainant nemažiau 25,000 doL 
į sausio 9 d. buvo tokią j>agal 
Merchants Loan & Trust Co. 

Anglijos sterl. svarai 4.07 
Prancijos 100 frankų 7.55 
Italijos 100 lirų 4^3 
Vokiečių 100 markią .60 
Lietuvos 100 auksinų «60 
Lenkų 100 markių .03 
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LIETUVIV KATALIKŲ M E K R A M I S 

ur \n A • Tri A c»i DRAUGAS 
Eina kasdieną išskyros nedėldienius 

PRENIMLERATOS K A I N A : 
Metams $6.00 
Pusei Meta $3.00 
Prenumeratos mokausi iškalno. Lai

kas skaitosi nuo uisiraiymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti 
ir seinas adresas. Pinigai geriausia 
siusti išperkant krasoje ar esprese 
"Money Order" arba (dedant pini
gus, i registruota laišką. 

" D R A U G A S ' PUBL. C0. 
2334 So. Oakley A ve . Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
iiiHiiittiiiiiniiinmniwii»uiuiuimmi 

T A T Y S SAVE PLAKA. .*•— 

Maskvoje bolševikai surengė 
Busijog bado parodę. Paroda 
įtaisyta milžiniškuose namuo
se, kuriuose seniau buvo de-
partamentinė krautuvė. 

Parodoje išstatyti visokios 
rųšies valgomieji produktai, 
vartojami badaujančių valstie
čių. Tai visokių medžių žie
vės , samanos, arkliaruškės ir 
įvairios žolės. 

Kituose skyriuose parodo
mi javų neužderėjimai bado 
apimtuose plotuose. Taipgi 
parodoma derlingiausia Pavo-
lgio žemė, kurioje retai išau
gę saulės spindulių išdžiovinti 
javų šiaudai. 

Kitur galima matyti viso
kios duonos, kokią vartoja 
badaują rusai. Yra duonos, 

mm Antradienis, Sausio 10, 1922 
s s 2 -

I r jei jie šiandie rengia ba
do parodę, tai tuomi patys 
stato prieš save savo piktų 
darbų vaisių. Tuomi jie kuo-
aiškiausiai parodo, kad socia
listinis komunizmas yra pai
kų svajonė. Gerai tad bolševi
kai daro, jei parodomis įtiki
na žmones, kokias pasekmes 
neša socializmas, kuomet jis 
vykinamas praktikon. I r apsi
lankiusiam parodon kitaip su
prantama garsiai visur skel
biamos Marxo teorijos. 

Butų naudinga Amerikos lie 
tųviškiems socialistams ir bol
ševikams rėksniams pasižiūrėti 
tos parodos Maskvoje. Gal 
bent tuomet jie pasveiktų. 

buvo maloninga ir tikrai tė
viška. Sv. Tėvas pasisodinio 
kun. Bučį šalę savęs, klausi
nėjo apie buvusią Petlogrado 
Akademiją, apie busimą Lietu
vos universitetą, apie Marijo
nų kongregaciją. 

J o šventenybė taip-gi kal
bėjo ir su kan. Narjausku, kū-

padėkojo už paskyrimą ris 

LIETUVIAI PAS ŠV, TĖVį. 
Rymas 19 Gruodžio 1921 m. 

Pereito antradienio vakare 
čion atvyko JLietuvos vysku
pų siųstas feun. Pranciškus Bu 
čys, kad aprūpintų katalikiš
kos teologijos fakulteto ati
darymą prie Lietuvos valsty
bės universiteto. To fakulteto 
įstatai surašyti Lietuvoje dar Į pas kardinolą Petrą Gasparri, 
kartą privačiai tapo peržiurę- [ šv. Tėvo sekretorių. Tas klau-

Lietuvai Apaštališko vizitato
riaus. Benediktas XV išreiškė 
pasitenkinimą tuomi, kad Lie^ 
tuvos atstovas gražiai pagerbė 
Šv. Tėvo paskirtąjį vizitato
rių kun. Antaną Zecchini. 

Pasiteiravęs apie Lietuvos 
padėtį Šv. Tėvas išreiškė mųs 
tėvynei palankumo, gerų lin
kėjimų ir palaiminimo. 

Audijencija pasibaigė kele
tą minučių prieš dvyliktą. At- { 
siklaupę kunigai priėmė Šv. 
Petro Įpėdinio palaiminimą ir 
išėjo pro žvilgančią gvardijos 
sargybą, per ilgą eilę rimtai 
papuoštų Vatikano kambarių. 
Gvardijos sargyba saliutavo 
tuos, kuriuos šv. Tėvas buvo 
priėmęs. 

Abudu kunigu paskui nuėjo 

IŠGAMŲ DARBAS. 
7 

*LTOITI "NAUJIENŲ' ' 
PROVOKACIJA. 

TiĮfc ką gavau laišką iš Lie-
tuvos nuo vieno žymaus vi
suomenės darbuotojo, lemiame 
tarp kitko aprašo begėdu^ią 
provokaciją Lietuvoje, kuria 
čia *' Naujienos *', savo drau
gus sekdamos, taip negražiai 
džiaugiasi,J>utent apie provo-
katoriškąjį atfcaltinimą buvu
sio Užsienių ReikaPų Ministe-
rio Dr. Purickio spekuiacijo-

t Mr. 

ti Ryme, perrašyti ir įduoti 
Seminarijų bei Universitetų 
Kongregacijai 16 gruodžio. 
Tos dienos vakare kan. Nar-
jauskas su kun. Bučių buvo 
pas minėtosios Kongregacijos 

i 

prefektą kardinolą Gaetano 
pagamintos iš vienų ąžuolų Bisleti ir jam išdėjo piiežas-
gilių. Tai juodas gabalas nei j tis, kodėl Lietuva negali pasi-
kokio sudžiovinto grybo. ; tenkinti vien seminarijomis. 

Yra duonos iš pelų ir sėlenų, Antrytojaus kun. Bučys jau 
su molio priemaiša. Galima į vienas nuėjo pas kardinolą, 
matyti duonos iš vienų sumai- Tada kardinolas pasakė, kad ' beveik tris fakulte
tų medžių lapų. | Lietuvos vyskupai savo vardu j t u s . " " T a s gal butų ir sun 

sė ar Lietuva turės profesorių 
savo teologijos fakultetui. 
Kun. Bučys atsakė, kad turi
me 36 asmenis, kuriuos gali
me statyti kandidatais į pro
fesorius. Kan. Narjauskas pri
minė, jog prieš karą daug lie
tuvių profesoriavo svetur. Iš
aiškinus tos gausybės priežas
tis kardinolas tarė: 

44 Reikale, j u s galėtumėte 
iš tokio skaitliaus sudaryti 

Kadangi tame laiške yra ne 
abejotinai\teismgoj& šviesoje 

\nusviestas kalbamasis daly
kas, nes jį yra parašęs žmo
gus, kuris stovi arti šitos by
los tardymo ir tyrinėjimo or-
ga»o, noriu pasidalinti ištrau
ka iš laiško su "fyraugo" skai-
Hytojais. Manau "Draugo" 
Redaktorius sutiks uMeisti tuo 
tikslu laikraštyje vietos. 

Štai ji. 
".. . Pas mus Kaune,' vienas 

svarbiausių šių dienų^įvykis, 
tai social-demdkratų ir pa
žangos žmonių provokatoriška 
fabrikacija prieš Dr. Purickį 
— buvusį Užsienių Reikalų 
Ministerj; ir šitie jų žygiai tu-
ri jau praeitj, kuri kvepia kri-
nnnaliniais dalykais... 

Tariuosi, kad Tu jau šį-tą 
žinai apie bylą, taigi smulk
menų pasakojimui neaikvosiu 
laiko. Mat šito. teroristinio ak-

Tąja paroda bolševikai mjįJ turi teisę kurtis imiversitete 
gina įrodyti pasauliui, kaippFeoIogijos fakultetą su filoso-
milionai rusų kenčia del sve
timų šalių kapitalistų nusis
tatymo. 

fTečiaus visiems aišku, kad 
tąja paroda bolševikai patys 
save plaka. Nes Rusijoje ba
das, tai pačių bolševikų pro
duktas. 

Norėdami jie savo kvailas 
socialistines teorijas įvykinti 
praktikon, atėmė nuo valstie
čių javus ir visą kitokį mais
tą ir iš to tmrėjo pakilti ba
das. Kokiais nors nusiskundi
mais negali pilnai uždengti 
nedorųjų bolševikų darbų. 

fijos skyriumi jame arba ki
tame fakultete, kad Žemaičių 
Vyskupas, kaipo vietinis vys
kupas turi teisės daryti visa 
kas reikia tuom tarpu, kad 
patiektieji įstatai bus gvilde
nami, gal, ilgokai, kad tuom 
tarpu fakultetas bus vyskupiš
kas, o popiežiško teises jiš 
gaus, kuomet ne vien įstatai, 
bet ir veikimas, pasirodys ge
rai. 

Antradienyje pusiau dvylik
tą prieš piet šv. Tėvas priė
mė kan. Narjauską ir kun. 
Bučį į privatinę audijencija. J i 

ku, atsakė lietuviai, nes kai-
kuriems mokslams turime pro
fesorių daugiau negu reikia, 
bet kanonų teisės šaltiniams 
neturim nei vieno.*' " B e to 
jus galit apseiti, tarė kardi
nolas. Pirmųjų Kodekso Kny
gų profesorius teapimie tą 
šaką ir užteks". 

Kardinolui pridėjus dar 
porą naudingų pastabų pasi
kalbėjimas užsibaigė. 

Corriere L Italia antradie
nio 20 gruodžio pamiiiėjo tą 

(ų Sąjungoje Ministerio Gal
vanausko, kad paralizavus be
šalį klausimo išsprendimą kaip 
Lietuva turi atsinešti į p. Hy-
manso projektą; 
Mat, kai£ Lietuvos delegatas 

Tautų Sąjungoje p. Galva
nauskas, taip ir Užsienių Rei
kalų Ministeris p. Purickis 
buvo nusistatę, kad Lietuvai 
yra reikalas p. Hymanso pro
jektą su tam tikromis patai
somis priimti. J ų politinė į-
taka valdžioje, Seime ir vi
suomenėje galėjo sudaryti sa
vo nusistatymui pritarimo, ga
lėjo JV. nusistatymas praeitL.. 

vfTas gi kaip tik buvo gal ne 
tiek blogas reikalas Lietuvai, 
kiekvjis ištikrųjų buvo blogas 
kai-kuriems mūsų kaimynams 
Šitie šikšnosparniai visur len
da, kur mato naudos, jie turė
jo santykių ir su mūsų taip 
vadinamąja opozicija. Ėmėsi 
per ją daryti dideliausio triuk
šmo šalyje provokuodami vi
suomenę, kad valdžia Lietuvą 
parduodat! Ir, nemanyk, kad 
veltui tą darbą varė? Visai 
ne. Partijų žmonės, kurie mi-

patys fabrikatoriai iš anksto j aiškino, kad tai visa buvo šly-
nesitikėjo. Tuo tarpu Dr. Ču- kžčiausia politinių priešų pro-
rickiui teko J pasitraukti nuo vokacija. Dr. Ercbergeris liko 

Į mūsų politikos vairo. Vadinasi j išteisintas. Dar daugiaus, jis 
tikslas su judošiskomis prie- likosi kankiniu už savo tautos 
monėmis visgi pasiektas — A-, ir vargdienių žmonių reika-
bu stulpai mūsų Užsienių po-,lus. Iš visų Vokietijos kam-
litikos, kurios kripsnys kai- pų jam sveikinimai plaukė, 
kam labai negar- 'Dr. Ercbergeris apsuptas vi
dus buvo, išmušta iš valstybės t suomenės pasitikėjimo aureole 

apie aukštas idėjas — kabi
nėtose neretai yra gan dide
li praktikai — butą finansinio 
gonoraro.... 

I r štai visas darbas apvai
nikuotas! Opozicija griebėsi 
teroro priemonių, kad pašali
nus iš priekio valstybės įtakj-

P; 

Anfcraclienil 

priekio. Bet, šitie žygiai vis
gi jų didvyriams, kaip kau
las gerklėje įstrigs, Jie jau* 

dar didesne energija ėmėsi 
darbo. Bet... vos spėjo pada
ryti pirmus ižingsnius, jx>liti-

nebeįstengia to kąsnio sugru-jriiai priešai jį sutiko jau ne-
muliuoti: Aiškėja ' 'didvyriai 'M>e fabrikuotomis provokacijo-
ir jų labai purvini veideliai... mis, bet švino šūviais... Dr. 
Gaila, nors žinau Tavo smal-] Ercbergeris liko nužudytas! 

Mums buvo nesuprantama, 
kaip galima judošiškai provo
kuoti i r žudyti geriausius tau-

H1 

Sumą, bet nieko negaliu šian
dien pasakyti, mat bylos vedi
mo sėkmingumas verčia dar 
kol-kas slaptyje laikyti šį-tą. 
Vėliaus/butinai parašysiu. 
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tos žmones, energingus darbo 
žmonių draugus, kurie visa 
siela ir kūnu atsidavę dirba 

i r žmonių 
Dabar galiu Tau tiek pasa

kyti, kad Dr. Purickis tiek j tautos, vai 
yra •' kal tas"" spekulaci joje,' labui t 
kiek jis Vedė savo politiką.)' Mums keista buvo* Praėjo 
Jau paaiškėjo, kad pasikėsini-! vos keli mėnesiai. Štai Lietu-
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DR. 
mas ant p. Galvanausko yra 
sujungtas su terorizavimu Dr. 
Purickio, o pastarojo konspi-
ratoriai yra socialdemokratų ir 
pažangiečių žmonės — "did-
yjiląP'.f'-V&K gi šitoji tragi
komedija ankštai yra surišta 
su p.Hymanso projektu! 

tinguose ir spaudoje kalba] Matai, Drauguži, kokiomis 

to, kaip kitų, šafcnys gludi po-J ngus ir gabius diplomatus ir 

pavardes: vietoje kun. Bučio 
parašė "prof. Būtos", o vie
toje kun. Narjausko, padėjo 

— i n • • • » i. • • imamui • m im • n — — * i - • •• • •• • I.II 'm 

litikoje. Tai naujas įrodymas* 
kad kai-kurios mūsų politinės 
grupės vaduojasi slaptinga 
užsienių smegenine... Gal Tau 
keistai tas skamba! Bet tai 
yra šventa tiesa. 

i v ' šit*i ji socialdemokratų ir pa-
iangiečhi provokacinė f,.l»ri-

kaeija yra aukštame sąryšyje 
su p. Hymanso projektu. Tai 
antras iš eilės teroristinis ak
tas po pasikėsinimui ant gy
vybės Lietuvos delegato Tau-

Narjauskas. Taip pat, t ik be 
klaidų, aprašė Osservatore Ro-

audijenciją; tiktai perkreipė! mano ir kiti. 
Kun. Bučys išvažiavo Lietu-

von 20 gruodžio vakare. 
f * * •» >W' 

. . - * 
^̂ ^̂ ^ 

Bliekas. 

[tengvian pravedus savo politi
ką. Įvyko pasikėsinimas ant 
Ministerio Galvanausko gy-
vasties. Nors j is Jie pilnai 
jiems pavyko, bet visgi svar
biausiu momentu jį išmušė 
iš valstybinės politikos pri
ekio — ligoninėn nuvarė. Ši
tuo betgi nepasitenkinta. Mat 
Dr. Purickis nors gavo kelis 
grasinančius įspėjimus, bet 
del tėvynės labo jųr nepai
sąs veikė dar energingiaug. 
I r štai, netikėtai, įvyksta aiš
kiai fabrikuota ir sąmoningai 

biaurionus priemonėmis šian
dien pasaulyje kovojama poli
tikos arenoje — žudymai, pro
vokacijos, fabrikuoti šmeižtai! 
Kiek šlykštumo! Kiek judoši-
ško melo! I r kokiu tikslu tai 
visa> daroma? Gal tėvynei nau
da aiškinama! Gal žmonių ge
rovės dėlei! Ne ir ne. Tai da
roma privačių ' reikalų dėlei, 
tėvynės ic jos žmonių išdavi
mui... * ' 

Kaip skaudu, kad toki apsįr 
reiškimai yra mūsų mylimoje 

voje tą visą, t ik dar nuoges-
nioje formoje, turime prieš a« 
kis... I r šitą Judos darbą dir* 
ba pasivadinusieji save, iŠ 
vienos pusės " t ikra is darbo 
žmonių draugais*' — socialis
tai ir iš kitos "u l t r a ->- pat
riotais ' ' — pažangiečiai... 

Bet turėkime kantrybės. 
Tamsiomis jėgomis nebevieŠ-
patauti! Į žųstančių vietą stos 
nauji ir dar didesne energija 
varys pradėtąjį darbą," 
Va, ką rašo objektkigas žmo

gus iš Kauno. I r iŠtiesų, šitas 
laiškas man visas tamsias min 
tis išsklaidė. Pasidarė aiškąs 
tie visi "Nauj ienų" burbuli
niai šmeištai, kuriais nebe už-

Ipakalinių tfkslų taip sočiai 
"Nauj ienos" pavaišino savo 

H ska i tymus . 
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j r daug vargo kentėjusioje Lie
tuvoje, o dar skaudžiaus kad 
jie daromi pačių lietuvių ran
komis. Jiems Judos vardas yra j fcą patsai m a n o , ir štai pasird-

V 1 " I 

{"Naujienose" akylus žmogus 
galėjo'pasakyti, kad "Naujie
n ų " Redaktorius šneka ne tai 

peršvelnust 
Visi stebėjomės, kuomet ne 

taip senai Vokietijoje, katali
kų vadas, didis valstybės dar-

| do, kad tai biauriausią politi-
a - 'n ių teroristų darbą "Naujie

nos ' ' bedirbančios nei kiek ne-
atsilikdamos nuo savo Lietu-

buotojas, radikalių reformų e-į vos "d raugų . " 
TV. 1 i i r - y nergingas vykintojas Dr. 

suplanuota provokacija — Į Ercbergeris buvo apkaltintas 
Dr. Purickis spekulantas!! 

I r Šitoji, provokacija taip 
begėdiškai sufabrikuota, kad 
ji padarė tiek daug, kiek ir 

j spekulacijoje ir tuo būdu tapo 
pašalintas nuo valstybės vai
ro, sutrukdytos reformos. Ži
noma, bylos nagrinėjimas iš-

1 
• 

DR. 
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Mums " amerikeieiams, pa-
žįstantiemis "Nauj ienų" n w 
kaulę ir jos kakarine ne nuo 
šiandien, visai nestebėtinas ir 
šis naujas jų manevras. 

filėga. 
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NUSKURUSI ŽYDELKA 
Atsiminimas 

Buvau 5 metų. Gyvenome Tveruose, 
mažame Žemaičių nuestelyje. Tėveliai ma
no btfvo neturtingi, nebiedni, taip sau pa
dori žmonės. Miestelis, kaip ir visi mūsų 
miesteliai — pilnas nuskurusių žydelių. 

Vieną gražų šventadienį ėjau su mama 
į bažnyčią. Aš su naujais batukais, tyčia 
pakšnojau per akmenis, kad naujų batu
kų balsu pasididžiuoti. Kas batai, tai ne 

j klumpiai. O dar nauji batukai, tai visai 
į ne juokas. O ir be batukų, buvo kuom 
I pasididžiuoti. Nauja sermėgėlė, pagal nau

jausios Tverų mados pasiutą, kelinaitės 
padorios, per paskutinį jomarką nupirkta 
nauja kepurikė. Vis tai mažiukui buvo 
džiaugsmo šaltiniai. O diena graži, šilta 
saulėta ir dar šventadienis. Visi pasipuo
šę, vežimų v0žimai aplink šventorių, ark
liai ivengia, bažnyčios vargonai ūžia taip, 
kad visame miestelyje* girdėtis... Laimin
gesnio žmogaus tuomet vargu bebuvo pa
saulyje. Nes į mamos sijoną įsikibęs, drą
siai iš viso ko džiaugiaus ir nieko nebijo 
jau. 

O mano mama, tai ir gi ne byle kas 
buvo. Miesto meistrienė, poni kalvienė 
buvo. Visi ponitėlė vadindavo! O vieną 

[įkartą girdėjau sakant net poni Bumševi-

Ėf I 

čienė!... I r buvo už ką. Jauna, graži, šva
riai apsirėdžiusi. Balta, savo rankomis 
" a p t a v o t a " skepetaitė, tokia pat priejuo
ste. Kaip dabar atsimenu, ne pagal pas-
kutinios Paryžiaus mados, bet pagal viso 
Žemaičių doro padorumo -buvo apsirė
džiusi. 

I r taip mums beeinant per miestelį, su-1 
tikova su mama seną žydelką. Čiurpryna 
kaltunuota, nuskurusi, šluba, sijonas nu-
šmeruotas tekinių tepalu taip, kad spal-| 
vos nė už kokius pinigus nebeatspėtum. 
Šliurės su nukrypusiomis kulnimis. O pa
ti negraži, strazdanota, kaip ragana. I r 
klausia manęs mama: 

Broniuk, jeigu šita žydelka butų 
* tavo mama, ar mylėtum! 

Su išgąsčiu pažiurėjau į tą nematytą su-
tvėrimą, pamąsčiau ir atsakiau. 

— O juk jeigu tai mano butų mama, 
juk ir mylėčiau \. 

Kam gi aš tą visa čia pasakoju! Štai 
kam. S f • 

Lenkai ir /bolševikai, patys lietuviai 
Lietuvoje ir lietuviai amerikonai dažnai 
mes savo Lietuvą ir Lietuvos valdžia pei
kiame. Toki negera ir dar negeresnė. 
Prisiklausę visokių butų ir nebūtų pasakų 
apie tai, kad Liet. blusų per daug, kadV tf-
lektriškų tramvajų nėra, kad Lenkai Vil
nių tebevaldo ir dar taip, ir dar kitaip,-^ 
sakome, drįstame sakyti ; 

i ~ Menka ta mūsų Lietuva, Neduosiu 
nieko." 

I r atrodo man toki šneka už 5 metų v 
"ko kalbą durnesnė. Tegu Lietuva butų, 

kaip ta sena, nuskurusi žydelką, į žmogų 
nepanaši. Tegu J i butų iš visų pasaulio 
šalių paskutinoji. Bet tai MŪSŲ Tėvynė, 
aiusų Motinai , , 

Atsisakyti nud Jos mes negalinie nie-
kokiu būdu. Lietuviais esame mes gimę! 
I r to vardo nepamynę, išgamų vardo ne-
nusfpelnę, mes niekaip nuo Lietuvos ne
galime atsisakyti. 

Bet nesibijokime, vyrai. Mūsų Lietuva 
nėra tai sena nuskurusi žydelką, dėlei ku
rios mums reikėtų rausti J i yra tik nesulyg 
paskutinės mados, bet padoriai, gražiai, 
lietuviškai pasirėdžiusi mūsų mamytė. Jos 
skaistumo ir širdingos- meilės gražumu 
gėrisi svetimtaučiai. Mums yra kuo iš 
Lietuvos pasididžiuoti, • 

Senųjų laikų mūsų didvyrių darbai ap
gynė visą Europą nuo totorių, ir vokiečių 
priespaudos, sutvėrė milžinišką valstybę. 

Dabartiniais laikais didvyrių nei kiek 
nemažiau. 

Neturėdami mokslo, turtų,nuskriausti, 
nudeginti, apiplėšti, prislėgti amžių bai
mės- ir įvairiį persekiojimų, Lietuvos 
berneliai stojo savo noru uiž Tėvynę ir 
daugelis jų galvas paguldė už savo bro
lius. Ūkininkai, nors jiems paskutinę- kar

vę išvedė vokietys, moka valdžiai įvairių 
t mokesčių, o paraginus valsčiai savo noru 

suaukoja kareivėliams visokių dalykų už 
milijonus, be atlyginimo.Mokytesnieji, ku-1 
rių ne(įaugn dirba už dešimtį kiekvienas. 
Visoko neišpasakosi. Štai mažas pavyar 

dys. Per 6 mėnesius buvo nemokama alga 
vieną tarpą *kareiviams ir valdininkams. 
Mokslus baigę vyrai valdininkai su šei
mynomis- valgyti neturėjo ko, utėles šė
rė. Kareiviams, kurie gyvybę savo atiduo
da už kitus, valgio pritrukdavo. Po dvi, 
tris dienas išbūdavo nevalgę. Pinigį vai-f 
džiai buvo pritrukę.... 

I t nei vienas valdininkas neatsisakė nuo 
tarnybos, nė vienas kareivis nepakėlė mai
što. Prancūzų generolas ^Jissolis buvo tuo
met sietuvoje, matė viską ir pasakė: 
" P a b a r aš matau, kad jųs tikrai vefti 
esate Nepriklausomybės. Pas mumis tai 
butų toks dalykas negulimas. Į antrą die
ną neužmokėjus algų viskas imtų i r t i " . 

Yra Lietuvoje ne viskas gerai. Bet per,j 
pusantro šimto metų buvome išnaudoja
mais vergais. Per keturis metus plėšė ir 
vargino mumis vokiečiai, * rusai, bolševi
kai, bermontininkai. Per tris. t ik ta i . me-
tils mes savo laisvės namus statome. I r 
tai viena tik ranka. Nes antroje rankoje 
reikia kardas laikyti, kad nuo Lenkų ap
sigynus. Ko norite iš Lietuvos! Džiaugki-
mės ir linksminkimės, kad esame laisvi, 

-

kad jau savo namus baigiame statyti. 
O kaip viską užbaigsime, šiukšles visas,iš* 
šiuosime. Bus Lietuva tokia, kaip ir visos 
kitos šalys. Bug ji už kitas geresnė, nes 
mūsų žmonių širdys geresnės, meilės dau* 
giau. ' 

Je i kas negero dar yra, sukibkime visi, 
padėkime darbą dirbti. 

Tuščiu liežuvavimu parodysime save, 
kad išgamos esame. Darbu ir aukomis 
Mūsų Motinog reikalams susilyginsime sa 
tais, kurie jau nukentėjo tiek del Lietu
vos labo, ir ilsisi kapuose, galvas pagul
dę, ^ ^ 

Tuščiu liežuvavimu ir svetimtaučių pa
nieką užsitarnausime. Nes svetimtaučiai, 
mačiusieji Lietuvą, džiaugiasi Lietuvos 
žmonių dorumu. Vieno tiktai mums trūk
sta mirtinai. ^ 

Mokytų žmonių! 

Paremkime tad Lietuvos Katalikų Uni
versitetą, pastatykime Lietuvai kiekvienas 
vieną dorą, mokytą žmogų.! Aukokime ir 
raginkime kitus K) pastatę Kat. Universi
tetą, džiaugtis ir didžiuotis turėsime tei
sės. Nes iš pelenų, iš griuvėsių, iš vergijos 
tamsybių atstatysime, Laisvą, Gražią, Ga
lingą muSų Motiną Tėvynę! 

Kun. B. Bumšas, 
Liet. Kat. Centro Atsiuvąs Am. 
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IDR. A. K. RUTKAUSKĄ 
i s GYDYTOJAS Ir C H I R U R G A S 

4 4 4 * South W e s t e r Avenuf 
Telefonas Lafayctte 4148 

Talandos: t - 1 1 rrtaia, 1-1 po 
S o i e t ų ir 7 - t vakarai*. Nedėldi* 
S-iials tiktai po platų S lil I y 
uiiiiiiiimimiiiimitiimiiiiKiiiiiiiimi 

{įOffloe Tek Blvd. 7820 jo 
Praneaimaa E 

IDr. M. T. STRIKOL'IS? 
2 Lietuvis 
• GYDYTOJAS IR C H I R U R G A S 

Perkalė savo ofisą. į 
o5 4801 SOUTH ASffLAND AYK. Z 
•JVAL.: 10:88 iki 11 ; 3:30 lkl S l r £ 
a 6:30 Iki 8:30 Ned. 10:30 lkl 12. g 
3 N a m . : 1814 W. 43 St. £ 
3 Tel . Lafayette 263 * 
«nfro^aira-o'o-oTi¥b^ia-aW8f& 

DR. S, NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir C H I R U R G A S 
Ofisas ir vyvenimo vieta: 
3252 South Halsted Street 

Aut viriau* Unlver. State Bank 
Valandos: nuo 10—12 ryte: nuo 
j — 4 po pietų; nuo 7—9 vak. 

Nedėl iomis nuo 1 0 — t 
Telefonas Yards 2544 

10—12; nuo 2 — 5 g • V a i . : ryte nuo 
S p o pietų: nuo 7—8:30 v a k a r e . g 
•NedėHomis : 10 iki 1. 

Telefonas Dreael 2880 g 

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

| GYDAU BJE GYDUOLIŲ I R B B 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
8847 Emerald Avenue 

• lkl 11 ryte ir 9 iki 10 vakare 
Telefonas Boulevard 93 07 

781 W. 18-th Gatvė 
N u o 7 lkl 8 vaaare . 

<g&:žv 5:5:=-T J T i ! - l - • 'Bggi ,
i . ! ' .K l 5i 

Dr. M. Stupnickiį 
3107 So. Morgan Street 

OHIOAGO, DLL0TOIB 
Telefonas Yards 5082 

Valandos: — • iki 11 Ii ryto: 
S po pietų lkl 8 vak. Medelio-
mis nuo • lkl S vai. Takai 

S3JiLi-^iJi£~=rc=Jai=~~ 

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

TeL Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare. 

Gyvenimas: — 2811 W. 83rd Str. 

TeL Prospect 8488. 

> m » i i • • • ! • » • • • • • m m•»!»»»•• » > 

Tel. Canal 187, Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvia Gydytoju Ir 

Chirurgu 
1811 South Halsted Street 

r-alandos: 10 iki 12 ryte; 1 iki4 
po p ie tų; 8 lkl 8 vakare 

» 1 

Je lgu norite gero phunberio tai 
pasaukite 

DR. G. M. GLASER f 

P r a k u k u o j a 88 m e t a i 
Ofisas 8149 So. Morena St., 

c Kertė S t a d St., Chtoago, Dl 
SPECIJALISTAS 

Vyrtskų tff c h r -
•m ./ 

t O P I S O YALANDOS: N u o 18 rytoj 
Kiki 3 p o pietų, n u o 8 lkl 7 vak. K redėl iomis n no 10 iki 2 p o pietų, f 

i Teieofnas Yards 887 

• W M p M M « M M P « > i 

M o 

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

4831 So. Ashland Ava, 
Tel. Yards 884 

OFISO VAL.: 
8 iki 10 • . ryto. 1 Iki S Ir 7 iki 
8 r. 
TeL Nakt imis Ir nedėltoj p o pietų 

Oakland 1284 

• • • • • • • • • • • mamum*'*- K m+mmy»mmq*tm*m m u • • • «• 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
• •••su >n • • • • • m m r"S^' ••"* <wm*tti 

BETL4JAUS KUTEUfc. i Iš ŪKININKŲ GYVENIMO. 

Philadelphia, Pa. — Sausio 
1 d., Šv. Kazimiero par. mo
kyklos mokiniai atvaizdino 

Custer, Mick — Šioj apie-
linkėj gyv«na suvirs 400 lie
tuvių ūkininkų. Jie yra gerai 

trijų aktų dram$ "Betlėjau* prasigyvenę, pralenkė pačius 
kūtelė.".-Šis veikalas yra vie- amerikonus. Lietuvys myli 

ČĄ 

4IUiMll l l imi l t i l l l l l . lHl l l l l l l lMI I I I I IHSK 

1188 

DR. A, A. ROTH, 
Gydytojas 

apeeUalistas 
Valkų ir visa chroniškų ligų 

VALANDOS: 10—11 ryto 1—8 W* 
pietų, 7—8 rak. sTedėUosnls 10—12 8 
Ofisas 8854 So. Bakf te i SL, Canangr 

Telefonas Dsaves- 8888 
i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i f i i i i i i ia 

t 1, 

DR. R. 0 . CUPLER 
CHIRURGAS 

Kamp. Oakley Ave. Ir 24 Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki 6 po 

pietų kasdien, Panedėlij ir Ketver
ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Canal 1718—141 
Rcs. TeL: Midway 5511 

nas tarp gražiausių. Jis at
vaizdino mūsų didžiausį 
džiaugsmą, mūsų išganymą. 
Nė vienas veikalas taip ne
sujudina žmogaus jausmų, jo 
sielos nepakelia prie Dievo 
kaip šitas. , 

Uždangą pakėlus reginys 
perstatė Kūdikėlį Jėzų gulinti 
prastose ėdžiose, ant kietų 

gyvulį, Jei ir blogą gyvulį nu
perka nuo amerikono, bet pa
laikius kiek laiko jį taip išpe-
ni,kad tie amerikonai, nuo 
kurių pirko stebisi. Visai ki
toks gyvulys atrodo. Lietu
viai jau taip prasigyveno, kad 
su automobiliais važinėjasi 
Amerikonai dar su neišgertais 
arkliais važinėjasi. Užtai amė-

šiand,. Marija ir Juozapas **** * "tetai iš lietuvių u 
prastuose rūbuose, klūpojo 
prie Kūdikėlio. Angelai Kū
dikėliui teikė menkas dovan. 
Argi tokį vargingą mūsų Iš-
ganytojaus gyvenimą gali pri-

gyvenimo 
Vaidintojai to veikalo gerai 

nudavė. Tai nuopelnas jų mo
kytojų, seserų Kazimieriecių, 
kurios pasišventusiai Dievui 
ir žmonijai tarnauja. 

Parapijai pelno taipat liko. 
Vystanti šakelė. 

LIET KAT. SVETAINĖ. 

; V. W. RUTKAUSKAS 5 
ADVOKATAS 

• i 
B 

Ofisas Dkftmlestyj: 
29 South La Salle S t m t 

Kambaris 824 
Telefonas Central 6398 

J VOania, 812 W. S3rd l t J 
Telefonas: Yards 4681 

^narnama' • M a i sa a i • n i a B a s . 

r 

kininkų gyvenimo. 
Lietuviai .čionai linksmus. 

Kuomet miestuose badauja, jie 
čia linksminasi. Kuomet veršį 
piauja, sukviečia kaimynus ir 

lyginti prie žmonių puikaus linksminasi ir šoka. Geriau, 

t ANTANAS A. 0LIS 
( O L S Z E W S K I , jrn.) 

1 ADVOKATAS 
Veda bllas visuose te ismuose 

Miesto Ofisas: 
S. D e a r b o m St., Room 1040' 

Telefonas: Central 1774 

THOMAS HIGGINS 
Atlieku darbą, gerai ir pigiai. 

1188 ww. 14 Street 
Telefonas Oanal 810 

K s T ¥ o ^ r o T a T o ^ o ^ r r 5 V 5 1 
a • M i i • > . •• I I I I . ' 

V L L MAKARAS? 
L i e t a m Gydytojas tr Chirurgas f 
Ofisai l t M O 8 . MJchJgan Ave. Į 
VaL 18—18 ryte ; 8—4 po pietų, 

6:80—8:88 vai. vakare. 

Vakarais: S251 S. Hals ted St. JJ 
Telefonas: Boulevard 558. m 

J. P. WAITCHES 
Lavvyer 

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

TeL Dearborn 6686 
Vakarais: 10738 S. Wabash Ave . 
Roscland Tel. Pu l lman 8877 

Tel. Randolph 2898 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

11 South La Sal le Street 
Room 1303 

Valandos: 8 ryto iki B po pletu 
Namij Tel. Hyde Park 8895 

7 " • • 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, staty
tojas ir senų namų taisytojas. 
2338 8. Oakley Ave., Chicago 

Arti 23 dio Place. 

f 

! 
kj 105SS Fcrry Ave . 

TeL. P u l l m a n 342 Ir PulL 849 

elefonas Boulevard 4111 

A. Phsiiskisi 
Graborius ;; 

Patarnauju lal - | į 
dotuvėsa, v e s . i > 
tuvese. krikš-į \ 
tynose ir ki tuo
se reikaluose 
ffin<nfff Drieina-
m o a 

Auburn Ave. Chicago. 

* Į | | | l j |NI I I I I I I I I I I I I I | | | | | | l1l l l l l l | | | | | | | | | | | | I Į 

I S. D. LACHAWICZ I 
UBTTJVTS GRABORIUS 

Patarnauja la idotuvės* kuopi- S 
Sfffiauaia. Reikale meldžiu ats i šau-B 
SktL o m a n o darbu busite u ž g a - S 
^nedintL 
= 2 3 1 4 W. 23rd PL Chieago, 

Telefonas Oanal 1118) 

Detroit, Mich. — dio mies
to lietuviai susilaukė dar vie
ną didelį džiaugsmų apie ku
rį daugelis nė nesvajojo. Juo-
mi yra įsigyjimas svetainės 
įvairiems reikalams, šokiam*, 
baliams ir t. t. Tokį svarbų 
dalyką įvykinti šiokiuose blo
guose laikuose yra nepaprasta. 

Gruolžio 31 d., 1:30 v. v., 
laukiant Naujų Metų ta sve
tainė buvo atidaryta. Vakaro 
vedėjas Leo. Vinelis, vienas iš 
daugiausia pasidarbavusių 
prie šios svetainės pastatymo 
ir aplamai tarp šio miesto lie
tuvių, įžanginėj kalboj per
bėgo šios svetainės statymo 
istoriją, nuo pat užmanymo iki 
atidarymo, kviesdamas žmo
nes ir tolesniai darbuotis vie
nybėj ir tada bus paskutinės 
skolos išmokėtos. 

Kalbėjo kun. F. Kemėšis, pa 
girdamas detroitiečius už pas
tatymą tokios svetainės, ku
riai panašios jokia kita Ameri
kos lietuvių kolonija neturi. 
Dar kalbėjo Balnius ir kun. L 
Boreišis. Angliškai kalbėjo/ar-
kitektas M. Žaldokas. Jis iš-
rodinėjo lietuvių darbus šioj 
šaly, jų susipratimą ir jų skai-
v * 
cių. 

6v. Jurgio parapijos ir Šv. 
Antano chorai pagiedojo Lie
tuvos ir Amerikos himnus, 
taipat padaiaavo 4ar kelias 
dainas. 6v. Antano chorą veda 
R. Adomaitis. Choras nors 
jaunas, bet jau gerai išlavin
tas. J. Bizauskas graliai pa
skambino ant piano. 

Šita svetainė vadinsig "De
troito Lietuvių Katalikų Vie
nybės Svetainė.'' Ji yra ant 
EHx Ave. ir 25-tos gt , gra
žiausioj lietuviams vietoj, pa
togu privažiuoti su gatvėka-
riais ir arti vidumiesčio. 

Vargo žiedelis. 

SKAITYKITE IR H ^ T n r K I T E 
LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENUT-
TĖLĮ AMERIKOJE DIENRAŠTĮ 
"DRAUGĄ"; KURIO KAINA, TIK 

kad veršius piauja ir draugiš
kai gųgjyena, ne kaip atvirkš
čiai, nors gal ir juokinga at 
rodytų. Tas tai malonus apsi 
reiškimas. Ypač tas pastebia-
ma -pas ūkininkus į žiemus 
nuo Scottville, Mich. Lietu-
viams mėgstantiems ūkio gy
venimą patartina čionai apsi-
gyventi. 

dv. Antano dr-ja Custery y-
ra gana veikli. Ji pastatė pui
kią ruimingą svetainę, kokios 
iki šiol šioj ajfielinkėj dar ne
buvo. Ta svetainė turi didelę 
estradą, po kambarėlį iš šalių 
del persirengimo. Taipat yra 
du kambariai del drabužių. 
Artistas L. H. Tiginas gražiai 
išmaliavojo soeneriją ir už
dangą. 

Paskutmioj 1921 m.dienoj, 
Šv. Antano dr-ja surengi 
"Box sočiai^, pirmą vakarą 
toj svetainėj. VirS $100 pelno 
liko. 

• 

L. U. Z. taipat turėjo 
"Box sočiai". Nors oras bu
vo labai blogas, bet visgi pel
nė virš $50.00. Tą patį vaka
rą kitoj kolonijoj, ant 
Round Lake buvo surengta va
karienę laukimui Naujų Metų. 
Užtai nebuvo galima tikėtis 
žmonių skaitlingo atsilanky
mo, nei didelio pelno. Girdė
jau, kad round-laikiečiai ren
gia teatrą, tik nežinau kokią 
dieną. Reikėtų susižinoti, kad 
nesusitadkintu viena diena, 
nes cušteriečiai taipat rengia 
perstatymą. 

Norintieji pirkti ukę, kreip
kitės prie Šv. Antano dr-jos 
kuri teisingai patarnaus ir su-

" ' i r r, •,!, „ , ' » 
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>R«t TeL Cicero S858 • 

Oflao TeL Cicero 48J 

1 DR. J. SHINGLMAN 
Praneša vis iems k a d po 8 a u -

»sio 1, 1922 perkelia residencijaj \ 
f po numeriu 

1825 So. 48 Oourt 
Ofisas bus toj 

kaip Ir dabar. 
N. E. Cor. 48 Court ir 18 Str.! 

ant viršaus vaistyničios 
fc®^e^^/&a^^«*%a*/a«^tya@/jva$g 

KŪDIKIS PRIVALO 
GAUTI PIENO 

Ką jūs pilate į savo kūdikio iindymo bonkutę? 
Jeigu jūs negalite žindyti savo kūdikio, būkite 
atsargios ir duokit maistą, su kurio pagelba 
jttaų kūdikis būtų sveikas ir ramus. 

i i 
2fon&*fjr L. EAGLE BRAND 

Yra motiną vartojamas beveik per 60 metu, kurtos 
nori su pagelba maisto palengvinti saw kūdikiui per-
gyventi visą sunkųjį laiką. 

Prisiuskite Šitą apgarsini-
į Borden Company, New 

a 

pačioj r ietoj , 

fcf»<«W<>»»»<N 
| T e l e f o n a s Yards 11S8 
1 STANLEY TM 

MAŽEIKA $ 
GRABOJUTJS I R | 

Balsamooto4as § 

TuriŲ automo-jj | 
bilius visokiems^, 
reikalams. Kaina 
prieinamos. 

*r*?o'o'SoTr&wr¥vy6^#^ 

ves su pačiu savininku, o ne 

Šv. 
su agentu. 

admin. 
Kas. Daunoras, 

Box 7, Custer, Micb. 

• J 
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NAUJŲ MKTŲ LAUKTU-
-

i 

i Hashua, H. H. -— Lauktuvių 
Naujų Metų vakarienė gerafr 
nusisekė. Ją buvo surengę L. 
Vyčių 20 kuopa ir jauname-
čiai vyčiai. Žmonių buvo apie 
200. Visi gražiai žaidė. Apie 
10 vai. prasidėjo vakarienė. 
Laikė vakarienės kalbėjo 
gerb. kleb. kun. P. P. Daniu-
nas. Jaunametė vytė O. Ver-
kauskiutė pasakė prakalbėlę, 
o kita jaunametė vytė B. End-
rikiutė įteikė nuo jaunamečių 
vyčių dovanėlę gerb. klebonui. 
Taip-pat choras šv. Kaz. par. 
dalyvavo ant vakari«nės ir 
keletą dainų sudainavo. Pas
kui iki vėlumai visi linksmai 
žaidė ir visi pilni gražių įs
pūdžių skirstėsi namo. 

mokinti Pabalti ją vmedikali«ką 
ir dabojimo profesiją, kaip ir 

V " I • 

pačias motinas. 
Kasdieniniai pamokinimai 

laikyti Rygoje, Revelyjč; Lie-
pojuj ir Kaune. Pamokini
mai praktiški. Motinos atsine
ša savo kūdikius ir lauke pa
kol amerikoniškos seserys aiš
kina kaip juos prižiūrėti. 
Vienoje kliasoje jos praktiš,-
kai išmokina švarumo reika
lingumą, kaip prižiūrėti kūdi
kio odą ir galvos odą, nes Bal
tijos vals. visuomet randasi 
visokios odų ligos1. Motinos 
ypatingai užinteresuotos kaip 
išnaikinti galvos ir kūno «bru-
dus. Pamokos duodamos apie 
kūdikių augimą ir kaip tin
kamai laikyti ir nešioti kūdi
kius. Yiena motinystės klini
ka tapo atidaryta Rygoje. 
Kitos neužilgo bus atidarytos 
Revelyje, Liepojuj ir Kaune. 
Tai vienas iš dabojimo svar
biausių skyrių. 

Motinos pagelbininkų kliar 

BALTIJOS VALST. PRIIMA 
DABARTINIUS AMERIKO 

NIŠKUS DABOJIMO' 
BTOUS. 

. . 

3319 Auburn 
S I 
» i^s^^^s^BAve. ChicagoJ 

u 

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

Vyrų Ir jaunų vaikynų Siutai ir O-
vsrkotai $Z0 — $25 4r $30. Dabar 
po $10. $12.50 ir $15. Kiti siutai ir 
overkotai iki $45. Mes turime pilna 
stocka vyrų, Įaunų vaikinų ir vaiką 
Siutų, O' Kotų, Mackinaws, Rain-
coats ri kelnių kurias parduodame u i 
puse buvusios kainos Turime kuferių 
ir fo l izų. Gausi už pilnos verclos. At
dara Kasdiena iki I vakarą. N e d ė 
liomis iki .6 vakare. 

į s te igta 1902 

S. GORDON 
1415 S. Halsted Street 

a ^ a T o ^ r r a T o ^ ^ ¥ ¥ V C y y i l ^ o B o l l 
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V A L E N T I N E DRESMAKTNG 

COLI.EGES 
2407 W. Madison, 1860 N. WeUs,J 

0205 8. Halsted Streets 
187 Mokyklos Suv. Valstijose. 

Moko Siuvimo. Patternų klr-J 
plmo, Designing bizniui ir na-< 
mama. Vietos duodama dykai.] 
Diplomai. Mokslas lengvais at-J 
mokėjimais. Klesos dienomis ir, 
vakarais. Reikalaukit knygelės. 
|TeL Seeley 1S48 

SARA PATEK. pirm. 

sos" irgi pradėtos rugsėjo mė
nesį. Dvi kliasi laikytos mo
kyklose kas savaitė. Klinikai 
bus atidaryti mokyklose kur 
netik vaikai bus gydomi bet ir 
mokinami pamatinių sveikatos 
užlaikymo ir pirmos pagelbos 
principų. 

111- i • • 

CICERO. ILL. 

A N T PARDAVIMO grocerne labai 
geroj vietoj prie pat šv. Kryžiaus baž
nyčia* Ir dviejų mokyklų. 

Lietuvių apgyvento j v ietoj . Priežas
ty pardavimo patirsite an t v ie toa Mel 
džių ats išaukite: . '* 

4536 &o. Hermi tage A v c n v c 
' Chieago, UI. 

( F o r e i g n Languagė Inf. Service) 

Amerikos Raudonojo Kry^ 
žiaus slaugės, kurios kų'tik 
iš Amerikos atvyko į Baltijos j Dienraščio "Draugo7', »a 
Valstijas, specialiai išlavintos vaitraščio "Laivo7' ir įvairiais 
vaikų gveikatos specialistės, kitais spaudog reikalais kreip-
atsivežė su savim dabartinius kitės pas vietanį agentą p. 
amerikoniškus budus vaikų Juoz. Mockų, 1301 So. 50-th 
auklėjimo, ir jos stengsis pa- Ct., Cicero, DL 

ir ' i, 

5 = =f; 

B A R G E N A S 
Pars iduoda Furnis iai lafcai pigiai 

ir išrandavojugražius kambar ius kar
tu yra p uklai i šmal iavota, patogus 
pagyvenimas, randės nebrangios tik
tai 1S dol. N a m a s kur furništai ran
dasi yra a n t Town of L a k e i 
4316 So. Hermitage Ave . Ctrieago. 

Savininkas randasi po No . 
L. Butkev iče \ 

\ 4046 Laflln St. 
Telefonas Yards 6637 

• • • • • i i i i 

OOAL Y A R D A S i ; 
Pardavimui didžiausias "Cicetro 

Coal Yardas" S lotai, trakės ofisais, 
seifas, trakai, vežimai, arkliai ir l i 
ti Jtai^rmai ir daugybė visokių m, ni-
g-llų. a visų šonų apgyventa l iet 'o-
vials ir kitokia tautų. Nėra kito Co M 
Yardo. {plaukos yra didelės, o bizn l s 
yra išdirbtas plačiai i r gerai. Dide | -
iis bargenas už $20,000. ĮmokėU reiš
kia $16,600. 

|6,00 VISAM METCL PO VISA VEDERAL BOND Jk LAND CO. 
1466 So. 49 Oourt Cicero I l i^ 

RALTIJOSAMERIKOC 
U LINIJA 9Broadvay. N e v Y . r k . N Y U 

A R B A UEPO JCL 
VAŽIUOKIT VISI P A R A N K I Ų I R 

TIESIŲ K E L I U 
Lietuviai važiuojant į Pil iavą a p l e n k i a 

Lenkų juosta (karidorių) 
Visa Trečia- Klesa Padal inta I Kambarius 

Ant 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8-nių Lovų 
"ESTONIA" Išplauks Sausio 11, 19*2 
•*LITUANIA" Išplauks Vasario 1, 1922 

Trečios Klasos Katmos J: 
HAMBURGĄ $103.50 — PILIAVA $106.50 

LIEPOJ Ų $110.00. 
Dėlei laivakor. ir žinių kreipk, prie tavo agen. 

> ' 1 - ' - 5 = 

. • 

PASAULĮ. 666 W. lflb »tr. 

£uiHiiiuimuiiiHttiiiiiimiiiiiitiiiiitiiiiiiiimiinMiiuiiiitiiiiiiiiiiuMiiuiiiiiiiiiiiiii£ 
i FEDERAL BOND & LAND i 

COMPANY | 
Siunčia p in ingus į Lietuvą, a u k s i n a i s a r doler ia i s p e r 

paštą, Ceriais ar telegraraais. Pardiiodame laivakortes 
l v i sa pasaul į . P a r d . n a m u s , žemės, f a rmas i r bondeus . 

OFISAI. i 
666 West 18-th Str., Chieago 201 Chambers St. N. York § 
1439 So, 49-tb Conrt Cicero 602 Ass'n Bldg. Chieago. 

Mmmmiry **«̂ r s i i ini l lHinnit lt lI l lTlUnilInft i i i i i i i l lnn 

SVARBUS PRANEŠIMAS, 
Visiems Lietuviams, o ypatingai 

tiems, kurie^ dar nesate nariais 
FOUNTAJN PAINT BRUSH 
KOMPANIJOS. Turėsime parodą 

- j naujo patento išdirbinių, kuriuos 
išrado mūsų gerbiamas Lietuvys 
S. Gasparaitis ir nuveda mums iš
dirbinėti ir platinti po visą pasau
lį. Taigi ateikite į, Strumilos Sve
tainę, 158 E. 107 Si., kampma 
Indiana Ave. h* 107 St., ten pa
matysite savo akimis to ko dar 
pasaulis neturi. Čionais yra proga 
Lietuviams stoti ^į mušu eilę ir 
darbuotis sykiu. Mums reikės dar
bininku ne šimtais, bet tūkstan
čiais trumpoj ateity i r galės už
dirbti nuo $2,000 iki $10,000 j 
metus. 

Paroda įvyks Utarninke, Sau
sio 10, 1922, pradžia 7 ^ 0 vai. va
kare, įžanga dykai. 

Kviečia visus VALDYBA. 
(apgar.) 

I rs,i' 'i l l 

|AoJovfxiaaa*t*fta^tiAaaa«Ai!? 
Tei. Bonlerard ^27 

Emerald Dairy Lietuviška 
P I E N I N Y Č I A 

ISdirbame geriausią pieną, 
smetoną, sviestą i r sūrius. Už
sakymus pristatome į grooer-jj 
nes ir namus. Duodame " ice-* 
boxes" ir ledus. Kainos piges
nės negu kitų kompanijų. 

ST. DAUGĖLA 
SAVININKAS 

3251 So. EmeraM Ave 

PAIE^jptatJ 

Darbo prie namu ir prižiūrėjimo 
vaikų. Galių v isa aamų ruoSe dirbti 
ir virti valgi je igu reikalas, a t s i šau . 
kitę 

Ju le Mfl lastfdea* 
2146 West U Plaoe Cuica«o. 

\ 
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DRAUGAS Antradienis, 'Sauaio 10, 1922 

- • » 

,A&&A*A&&&A*A&J&SA*^^ bų prisiėmė ant savęs ir visad 
pasekmingai nuveikė. Dabar 
kožnas jau aiškiai supranta 

JCat. Federacijos svarba ir 
jos naudą, kiek daug gera ga
lima nuveikti bendrai dirbant. 
DeĮto baigiant 1921 metųš 
buvo išsiuntinėta pakvietimai 
į»tas katalikiškas draugijas; 

kurios dar nėra prisidėjusios 
prie Kat. Federacijos vietinio 
skyriaus, kad prisidėtų ir 

Chicagos Žinios 
TARPE UNIJŲ NESUTIKI SIDABRINIAI TAIKOS DO- jos vardu reiškiu jiems širdin-

LIERIAI. go s padėkos žodžius. 
Labd. Są-goį daugiausia 

Tarpe namų ,statymo unijų 
pakilo nesutikimai s t r e i k o 
klausme. x 

"Chicago Building Trades" 
taryba pereitą savaitę nubal
savo kaip šiandie visoms ama-
tninkų unijoms pakeiti strei
ką, nepripažinti teisėjo Lan-
diso nžmokesnio nustatymo.' 

Kaikurių unijų atstovai ta
rybos susirinkime, priešinosi 
streikui. Bet daugumajų ne
klausė. 

j Šiandie apie aštuonios ama-
tninkų unijos atsisako strei
kuoti. 

Nesutikimai tad pačiame or 
ganizuotame darbe eina didyn. 

Tomis dienomis iš pinigų 
dirbtuvės Chicago gavo t25,->fbei .darbininkės. Jie arčiausia 

dirba ir aukoja darbininkai 

UŽREKORDUOTAS ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS. 

000 sidabrinių dolerių su 1921 
metų taikos išraiška. 

Federalė atsargos banką 
pranešė, kad tie visi doleriai 
jau išdalinti, Daugiau tokių 
su 3921 m. jau nebusią. 

PAVOGĖ AUTOMOBILIŲ 
SU KŪDIKIU. 

Du plėšiku pavogė Charles 
J. Byrne automobilių, kuria
me miegojo 18 mėnesių Byr-
nės kūdikis. 

Teeiau plėšikai už kelių blo
kų automobilių pametė. Ma
tyt, jiems pagailo kūdikio* At
rastas kūdikis bemiegąs. 

Vakar rytą Chioagos univer
siteto observatorijoje užrekor-

ą 

duotas žemės drebėjimas. Dre
bėjimas turėjo įvykti už 2,-
540 mailių pietvakaruose nuo 
Chicagos. 

TA PATI DAINA. 

Iš federalio distrikto proku
roro ofiso pranešta, kad pra
sidėsianti smarki kampanija 
u! tai, idant visi areštuoti už 
prohibicijos įstatymo peržen 
girną buti^ traukiami teisman 
ir baudžiami. Nes šiandie a-
reštuotų bylos tęsiasi be ga 
P-

Tai ta pati sena daina. Daž
nai taip sakoma. Bet Chica-
goje prohibicijos nei su žibu
riu neįžiūrėtum. 

Visuose .saliunuose agentai 
randa svaigalų. Žmonės geria 
ir kvailioja. 

1921 metais Chicagoje dukart 
daugiau girtų žmonių areštuo
ta, kaip 1920 m. 

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
SUS. 

A. L. R. K. Federacijos Chi
cagos Apskričio svarbus meti
nis susirinkimas bus antradie
ny, sausio 10 d., Aušros Vartų 
par. svet. (TFest Side), vakare. 

Valdyba. . 

ŽINOTINA 

NUŽUDĖ PABLUDĖLĮ 
VYRĄ. 

Mrs. Auschbach, 6 vaikų mo 
tina, 550 Vedder gat, šį sek
madienį nušovė savo vyrą, 
kurs pabludo begerdamas 
"moon-shine." > 

Auschbach girtas parėjo na 
mo ir. su peiliu puolėsi ant 
žmonos. Tuo</metu su motina 
buvo namie tik 12 metų duk
tė. 

Moteriškei pavyko iš vieno 
kambario pasprusti kitan, kur 
tado revolverį. Ir tuojaus įvy
ko tragedija. 

Alumnų pirma kuo'pa laikis 
laba>i "svarbų susirinkimą, ant
radieny, sausio 10 d.,"l$22 m., 
Davis Park Sąuare svetainėj, 
prasidės 8 vai. vakare. 

Visi Alumnai teiksitės susi
rinkti paskirtu* laiku. 

Alumnė. 
LABD. SAGOS DARBUOTĖ 

SURAIŽĖ IR APIPLĖŠĖ. 

Du plėšiku užpuolė Frank 
I>wyer, 1332 Washington bo-
ulv. Kadangi užpultasis pasi
priešino, už tai su peiliu surai
žytas ir atimta vienas dolie-
ris. 

Nelaimingą Dwyer rado pra 
eiviai. Paimtas ligoninėn. 

Gruodžio 28 d., Aušros 
Vartij par. svet. Labdaringos 
Sąjungos centras laikė, prieš-
metinį susirinkimą. Kuopų ir 
kat. draugijų atstovai skait
lingai atsilankė. 

Seimo rengimo komisijos 
raportas parodė, kad seimas 
pavyko, labiausia, kad gryno 
pelno davė $1,342.12. Organi
zacijos centras už tai dėkoja 
aukotojams ir seimo rengimo 
komisijai. 

Pramogos.-

Nutarė surengti pamarginta 
vakarą Aušros Vartų par svet. 

Pereitame^susirinkime buvo 
nutarta, kad kuopos paeiliui 
centrui surengtų pikniką ar 
kitą kokią pramogą. L. S. 1 
kp. raportavo, kad ji sutiko 
surengti pikniką. Centras nu
tarė kuopai pasirūpinti pa
dirbti 2,000 tikietų po 35c. 
Juos išdalintų kitoms kuo
poms pardavinėti. 

Aukos. 

vargo stovi. Užtai jie taip irpendrai veiktų kaip mųs tau
tai taip ir Bažnyčiai. 

Gruodžio 21 d. susirinkime 
atsilankė atstovas A. Šiurna 
iš draugijos Šv. Pranciškaus 
Ser. Jis pareiškė, kad jų 
draugija prisideda prie Kat. 
Federacijos vietinio skyriaus 
bendrai veikti del visuomenės 
labo. 4 

Tikimės kad ir kitos drau
gijos, kurios yra užsilikusios 
taipat pasirūpins be atidelio 
jimo prisidėti prie Federaci
jos. » ' > 

Tas. 

užjaučia našlaičius ir senelius. 

Kuopų darbuotė. 

Iš kuopų raportų paaiškė
jo, kad visos kuopos bujoja. 
Pavyzdžiui, 1 kp. bazare pel
nė $600.70. Taipat kitos kuo
pos rengia įvairias pramoga,*, 
prakalbas, vakarus ir t. t. 
Kai-kurios kuopos negali visų 
pinigų atiduoti centrui, nes 
savoj kolonijoj turi būrius 
našlaičių šelpti. į 

Valdyba. 

Šį metą* išrinkta .daugiau
sia senoji valdyba, išskyrus 
pirmininką ir kelis direkto
rius. Ą. Nausėdai atsisakius iš 
pinnininkystės jo vieton iš
rinkta J. Petraitis, energin
gas darbuotojas. Šiai valdybai 
linkime kuogeriausio pasise
kimo šios organizacijos dar
buotėje. / 

1921 m. pelno padarėme 
$14,000. Aš linkiu, kad 1922 
m. padarytume mažiausia 
$18,000. Tai tada turėsime 
$50,000, savo tikslą atsiektą. 
Tuomet galėsime statyti naš
laičiams ir1 seneliams namu?. 
Prie te mes siekime — ir pa
sieksime. 

A. Nausėda. 

m NORTH SIDES. 

-7< 
CHICACUECIAI, ATSIIMKI 

TE LAUKUS. 

1 - Moterų, darbuotė. 

Moterų Są-gos 4 kuopa pe
reituose metuose žymiai pasi
darbavo. Įvairiomis pramogo
mis pelnė netik sau, bet daug 
ir šv. Mykolo parapijai. 

Parapijos bazare parapijai 
pelno davė $600.55. ' f 1 

Surengė šeimyninį išvažiavi
mą Jefferson Parke! Kiek ir 
pelno padarė, bet labiausia, 
kad to išvažiavimo dalyviai 
buvo pilnai patenkinti. 

Turėjo du perstatymu, vie
ną sava kolonijoj, kit)| Mot. 
<Sąj. 2-rai kuopai Cicero, BĮ. 

Ji kiekvieną prakilnų darbą 
remia, ar tai aukomis ar dar
bu. 

Tikimės, kad ir šįmet kuo
pa pasižymės savo darbuote. 

Metinis susirinkimas įvyks 
šį Vakarą, saus. 10 d., Av. jMy-
kolo par. svet., 7:30. •Visos 
narės kviečiamos kuoskaitlih-
giausia atsilankyti, kurios at
silikusios su mokesniais malo
nės atsilyginti. 

Našlutė. 

Chicagos pašte (vidumieety) 
prie Adams ir Bearborn gatvių 
randasi atėję ii Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kario viršaus 
parašyto ADVERTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko numerį, nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde. 

/I—Asmutis Thomas 
12—Binaselis Adomas 
24—Damaiauskią S. 
29—Dubikene Waronike 
36—Geduilene Wicinta 
37—Gercas B. 
3^—Globęs Martin 
41—Gruba Georg 
42—Grikaugkas Pietras 
43—Ctozauskas Jozapas 
50—Jarasunas Jonas 
51—Jasunaitė Razimirei 
56—Jbnurtis Jurgis Ą 

63—Kinderįs Jalui 
64—Klimas Josepk 2 
7Š—Kwosku8 Jozapas 
73—tukta Tekia 
77—Lalvis Jahn * 
78—Lazdauskis Juzapas 
79—Leniart Kostanty ' 
81—Limkus Roza 
83—Lukšas Den 
93--aiilteni8 Franciskas , 

g ^ g -'•' ^ s ^ — — — ^ — 

AVAŲNIŲ PARODA. 

Coliseume y- First Regi-
roent ginkluotuvėje vakar ati-

; daryta avalinių (čeverykų) 
paroda. Išstatyta apie 60 rų-
Sių iš Sur. Valstijų, Kanados, 
Meksikos ir Hawaii. v 

Pirmininkui užklausus, ar 
neatsirastų kas paaukoti dova
nų paskyrimui prie tikietų. 
Tuoj atsirado aukotojų. St. 
Dimša. aukoja laikrodėlį ir 
lenciūgėlį vertės^ $25.00. Mo
teris, 7 kp. narė, aukoja $5.00 
vertės lietsargį. Vienas 1 kp. 
narys aukojo rašomą plunksna 
vertės $5.00. Mergaitė,-1 kp. 
narė aukoja $10.00 aukso* 
Dimša dar aukoja du1 daiktu, 
lietsargį ir rašomąją, plunks
ną. Labai gaila, kad nesužino
jau visų^ pavardžių. Jos bus 

# 

Kapitalas 
$200,000.08 

Perviršis 
$50,000.00 

Perkelk Savo Pinigus 
Į ŠĮ DIDŽIAUSI LIETUVI^ VALSTYJINI BANKĄ # 

UNIVERSAL STATE BANK 
(Po priežiūra Illinojaus Valstyjos ir Chicago Clearing House Assn.) 
Mokėsime pilna nuošimti iki 15tai d. Sausio 
Dabar patogiausis laikas pasirinkti tinkama Banką. 

BEVERGAUKIME SVETIMTAUČIAMS. 
Susipraskime ir Auginkime savo vardą ir savo tikras Įstaigas. 
Per keturis su virškinėtus savo gyvavi mo — UNIVERSAL STATE BANKAS iš

augo į Milžiniška Stipriausia Lietuvių Finansine Instituciją su Keliais Milijonais do
lerių turto. Tas liudija didi Banko stipruma ir progresą. • ,. 

Jeigu dar neturi šio Banko Knygutės,-.tai gauk ją šiandie. 
Chicagos Miesto Valdžia, šimtai Lietuviškų Draugijų ir Kliubų laiko savo pini

gus šiame Banke. x v 
ĮSTOK MŪSŲ KALtDŲ TAUPYMO KLUBAN (Christmas Savings Club) 

Naujas Planas pfnigų taupimui. , Vaikams ir Suaugusiems. 

PINIGAI LIETUVON 
Gerai, greitai ir Saugiai nueina per UNIVERSAL STATE BANK 

Siųskite Dabar 
Kol žem"as/kursas. 

BANKO VALANDOS: Kasdiena, apart Nedeldienių, iki 4 vai. po_pietų./Vaka
rais: Utarninkais nuo 6 iki 8:30.Subutomis. visa diena iki 8:30 vakare. 

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

HMMMMMMMMMMMMMMM 
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95—Mikuska Mari 
98—Morkievicei Petrui 
104—Narbutas Juozapas 2 
10&—Nedvaras Peter 
107—Oleikas Petrone 
110—Pagojius Anna 
114—Pilipaslene Ona 
115—Pocius Julia 
117—Pajaparas Kazimero 
123—Radaviciui Domininkui 
124—Badziunienė Prane 
125—Ramanauskeij Antonoij 2 
130—Sabas Šam 
131—Samoskene Ona 
133—Sasinui Mikolui 
134—Savickas Edvartas 
142—Shikssini Juozapas 
146—Šokas F., , 
147—Stancikas Povilas 
148—Stasytis Dzian 
154—Tamasinnas Peter 
156—Tarvainine Mrs. P. 
158—Vilimas Karolina 
159—Warbuiti8 Jozapas-
164—Witnaite Julijonai 
165—Witkaife Juolyte 
168—Zadeftkiene Mrs. Petronėlei 

iniiiiimiiiniiiiiiiiiiniiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu^nHi^ 
Padarysime 500 namų l inksmais 

dirbtuvės brenčiy I 

Iš DIEVO APVEIZDOS PAR. 

Kat. Federacijos 15-tas skyr. 
Mūsų kolonijoje A. L. R. 

Kat. Federacijos 15-tas sky
rius yra vienas iš pirmutinių 
susiorganizavęs dar '"kuomet 
buvo Katalikų Vienybė. Ta
da jau dauguma katalikiškų 
draugijų į jį įstojo. Nors iš 
sykio jos tikslas ir nauda ne 
visiems buvo suprantamas, 
bet dabar jau visi mato josios 
milžiniškus nuveiktus dar
bus, kaip Bažnyčios taip ir 

$34 I 
ilHIIII 

Nupirks didelį Pho-
nographą 1922 mo
delio, kuris grąjina 
visokio išdirbimo re-

KAINAVO kordus, su raštišku 
$125 Gvarantavimu ant 10 

DABAR metų. Šių phonogra-
phų reguliarė kaina 
nuo W25 iki $200 

Tilt 500 PhonogTuphij su tokia kaian 

$34 1 
KAINAVO $150 

DABAR $48 
• » » • mm» » —M 

VELTUI Jusų paalrinkime iš 25 rekordų, 500 plieno 
adatų, taipgi dalmanto adata su kiekvienu 
phonographu. Ateikite pas mus ir mes YEUyi' i i 

mm»< « s 

mūsų tautos, tėvynės Lietu4-
vėliau paskelbtos. Organizaci-Į vos labui Kiek visokių dar-

parodysime gražiausių phonographų. Kiekvienas phonographas yra S 
peržiūrėtas mūsų mechanikų, 15 metų patyrimo ATEIK TAIP E 
GREIT, KAIP GALI GLEBIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI- -

KFSIME IR KADA NORĖSI, TADA PRISTATYSIM. E 
VELTUI PRISTATOME VISUR, JEI GYVENI U į MIESTO, PA- = 
SIUSIME C. O. O. D. DALEISDAMI PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU = 
MOKĖSI PINIGUS. \ = 
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LAIMINGA, LINKSMA, NESUSIRUPINUSI MOTERIS 
Yra visuomet sveika. Suvargus, nedagalinti mote

ris nesijuokia. Tokioms gyvenimas yra našta, ir kuomet 
jos metais yra jaunos, jr turėtų būti malonios ir gerame 
upe,'tai kentėjimai daro jąs pasenusoimis ir panurušio-
mis. Mažos ligos, kurios graužia moteris palieka žymes 
ant jų veido ir figūros, ir kįekvienos sužiedotinės, mo/ 
teries ar motinos yra priedermė jaustis ir išrodyti kuogė-
riausia. Nuo seniai moterys patyrė, kad garsusis Laxvi-
bur Conipounc^ yra gera pagelba įvairiose ligose, nes 
taiso ir pergali jų lyties silpnumus — nereikia pavojin
gų operacijų.' 

Jei jus kenčiate nuo mėnesinių ne savo laiku, nuo 
nereguleriškumų, silpnumų, alpimų, periodinių kentėji
mų, netvarkaas apetito, išblyškumo, inkstų skaudėjimo, 
šiurpulių, kojų ir rankų šaltumo, išpūtimų, karščiavimo, 
apkvaitimų, širdies drebėjimų, nerviškumo, chroniško 
galvos skaudėjimo, nemigio, neramumo, abelno kentėji
mo, spazmų, širdies mušimo, slinkimų, skaudėjimų nu
garkaulio ir tarp pečių, gazų pilve, žiaugčejimų, nevirš-
kinįirio, nuo svmaus ėjo Šlapumo su karščiu arba diegi
mu, susierzinimų šlapinimosi organų, slogučio, niežėji
mo, desperacijos, h isterijos, lenkorreos, nerviško trau
kimo, susti rimų, pilvinių gazų, vidurių išpūtimų, pas-
tirimų, skaudėjimų klubuose, netekimo atminties, tru-
i^uuio energijos, kojų skausmų, nupuolimo ysčiaus, 
nerviško nusiminimo, melancholios, vėmymų nėščioms 
esant, duslumų, skaudžių ir nereguleriškų mėnesinių ir 
abelnų negalių, įsigyk tų vaistų, ta jusų lyčiai dovaną ir 
jus laiminsite tą dieną, kurioje pastebėsite šį apgarsini-

- mą. 
Trijuose kritiškuose perioduose moteries gyvenimo, t. 

yra, perėjimuose iš mergystės į. moterystę, laike nežtumo 
ir "gyvenimo mainymo'' Laxvibur Comp. moteriškiems 
negeramams yra brangenybė. 

Pilnus Laxvibur gydymas kainuoja dešimts dolerių 
keturiasdešimts centų, pusė — šešis dolerius ir septy-
niasdešimts penki centai. Laxvibur parduodamas tik La-
meco Laboratorijoje, Forbes netoli Moultrie, Pittsburgh, 
Pa. Laxvibur bus pasiųstas tuojaus kaij) tik bus gautas 
Money Order, cash ar banko draftas. 
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