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ROCHESTERIO LIETUVIAI SMARKIAI 
ROCHESTER, N. Y , sausio 16 (Draugui telegrama). — 

Sausio 15 dieną vietos lietuviai Lietuvos Katalikų Universite
tui suaukojo, du tūkstančiu du šimtu dolerių. Valio Roches-
terio lietuviai aukotojai! Kun. Garmus. 

ANGLŲ MILITARINfc PO
LICIJA NEPATENKINTA. 

- — 

Dublino pilis pavedama 
amams. • 

NUSISKUNDIMAI LEN-
• ;•• KAIS. 

RYGA, -sausio 17. — Latvi
jos vyriausybė pakelia skundą 
prieš lenkių valdžia, kuri lat
viams uždarė tranzitą susisie
kti su laisvuoju miestu Danzi-

DUBLINAS, sausio 17. — 
j Airijai su "Anglija susitaikius, 

Chicagos lietuviai taipat uoliai rengiasi prie K ū l t ^ o s f a n g i u m i i į t a r ė ir pagelbinė po-igu karidoriumi. rių. 
Vajaus. Prakalbų maršrutas paskelbtas. Už savaitės kalbė- ^ į A i r i j o s s i u n č i a m a A n . V -; ; _ . ^ . . £ -
tojai pas mus. Rengiamasi iškilmingai surengti prakalbas. ^ . ^ Ten&[ ^ b u g ^ ^ į . 
Draugijos iŠ savo iždų jau skiria šimtines. Ypatingai vysk. ^ ^ 
Karevičiaus žiedų žada išpirkti ir gražinti Jo Eksc. Vyskupui, j č i a d a H g t o ą p o l i c y o s s n k ė . 
Laikas subrusti. Mes negalime apsileisti Amsterdamams a r ' l 6 m a i š t u s i r a t s į s a k ė klausyti 

» 

Be to, lenkai nuo latviu, ke
liauninku reikalauja turėti 
lenkų konsulių vizą, už kurias 
konsuliai ima aukštą mokestį. 

Roehesteriams, nes no mažiau už juos suprantame mokslo ga-; ^ ^ n i n k u , j ^ ^ j a i l i e p t a Tokias ^ t skundas prieš len 
lybe ir branginame katalikiškos Lietuvos ateitį. Kas gyvas * r u o § t i g k e l i a u t i Angli jon. ' Po- P ^ e l i a ^ « t u v a ir Estija, 
darban! 

WASHINGTON, sausio 17. 
-— Suv. Valstijų vyriausybė 
painformavo Kubos vyriausy-
f)ę, kad jei ji nori gauti 50 
milionų dolerių paskolos, pir
miau privalo susiaurinti savo 
biudžetą. 

Šiaipgi Kubos vyriausybė 
gali gauti tik 5 milionus dole-

VOKIETUA NETURI 
BEDARBIŲ. 

-

v: 

Gal Anglija Veiks be Prancijos 
, hcija žino, kad ii su tuomi . 
' / . I .. . , . iTAUTŲ SĄJUNGA GYVUO 
i netenka užsiėmimo ir paskui x ^ \ 1 
l i 
turės bedarbiauti. 
' Nepaklusnieji policiantai 

JA. 

Prancijos Nusistatymas 
Nežinomas 

Dar 
WĄ8HINGTON, sausio 17. 

Šį sekmadienį eia buvusio, pre-
vargais-negalais numalšinti ir 

i'paimti į transportus. 
Caip šiandie vietos anglų (*i<knto Wiisono gerbėjai prieš 

valdininkai pasirengę airių J° n a n ™s turėjo manifestaciją. 
(Valdžiai perduoti Dublino pi- . BuY#* Prezidentas trumpai 
Į\\ (pakalbėjo į susirinkusią minią. 

LLOYD GEORGE VYKINS j Pasirodo, Nkad naują Pran-į ppoyfcįonateg ^T\ų v a l d ž i o s ' T a r P &&<> jis pažymėjo, kad 
,Tautų Sąjunga gyvuoja. Suv. 
Valstijos klaidingai pasielgė 
neprisidėjusios prie tos Są
jungos. 

BERLYNAS, sausio 17. — 
Bdberfelde yra tik vienas be-
darbiaująs žmogus. I r tas 
gauna pašelpą. . 
' Visoj "VVestfalijoj gyvuoja 

geri laikai. Be darbo žmonių 
yra Bochum 8; Duisburge 21 ; 
Dormunde 14. 
L t 

' \ 
• • • . 1 

SAVO PLENUS. I ei jos valdžia nenori nuo Ang- ^ ^ 3 , ^ C o l l i n s - j a u m a t ė s i 

J Ii jos gauti jokios Pranc i ja i j g u l o r d u l e i t e n a n t l L Padary-
LO> —japsaugos, bet tik nori sąjun- ^ g a l u t i n i p l e n a i paduo t i pi-

>- i^os dar labiaus smaugti Vo- s-Premiero Lloyd George pro
grama atgaivinti Europą lai-jkiatiją. 
kiliai sulaikyta, kuomet įvyko, Reiškia, prancūzai neturi vi-
atmainos Prancijos valdžioje. !sai noro sumažinti savo armi-
Tečiau premieras, kaip pra- ja. Kamgi! Juk žymi dalis 
nešta, veikiai savo programą;tos armijos okupuoja Vokieti-
ir vėl atgaivins ir vykins, ne- Į jos plotus. Tą armiją aprė-
žiurint to, ar Prancija prisi- 'do ir maitina Vokietija. 
dės prie to vykinimo, ar ne. . —*— 

Premiero idėja atkreipta į' PRANCŪZAMS RUPI LEN-
tris svarbiausius daiktus: KIJA. 

BOLŠEVIKAI TYLI APIE 
SKOLAS. 

Vilniaus Klausimu 
(OFIGIALĖS ŽINIOS IŠ LIETUVOS INF. BIURO). 

TAUTŲ SĄJUNGA .NEIŠRIS0 V I L N U U S KLAUSIM6. 

WASHINGTON, į. — 14 d. (Elta). — Sausio 12 d. Tau
tų Sąjungos ^Taryba svarstė Lietuvos ir Lenkijos ginčą del 
Vilniaus. Sąjungos Tarybos narys, p. Hymansas, refera
vo susidariusią padėtį šiame klausime nurodydamas, kad 
Lietuva ir Lenkija atmetusios Tautų Sąjungos pasiųlymą, 
todėl Tautų Sąjungos rolė pabaigta ir Sąjunga neturi gali
mybės toliau svarstyti ginčo. P . Hymansas pasiųlė Tautų 
Sąjungos Tarybai apsvarstyti sekamus klausimus: 

1. Kada bus atšaukta Tautų Sąjungos Kontrolės Komi-
sija; 

2. Budus užkirsti \ kelią ginkluotiems susidūrimams tarp 
lietuvių irTenkų kariuomenių; 

3. Neutralinės zonos likvidavimą ir naujos demarkacijos 
linijos pravedimą; 

4. Tautų maJžunm teisių apsaugojimą dabartinėse są
lygose. 

LONDONAS, sausio 17. 
Visoj Anglijoj pradėjo smar
kiai platintis influenza. Dau
gybė žmonių serga. 

^CHICAGO. — Šiandie gra
žus oras, kiek šilčiau. Vakar 
ryte žemiausia temperatūra 
buvo 12 1. 

~- •*• 

» . C H I C A G O S Ž I N I O S , * 

Lauks, kokią pagelbą gaus 
Rusija. " * £ ? * 

MASKVA, sausio 17.—Bol
ševikų atstovybių užsieniuose 
viršininkas, Maxim Litvinov, 

1. Visuotinas Santarvės vi*-. „ „ , . , „ - . „ 'paskelbė pareiškimę, kad apie 
P A K Y Z l U b , s a u s i o 1 / . —*RPTm<iifl<s T*>i«iin* « k n l » s S inn 

nvbes perorganiza\-imas, tv. • , .. ... . ..senąsias nusijos SKOias sian-
gįrųju santikių rekonstrukci- 'A n '^ d l ^ A n g i l ^ P r e m i e " d i e negali but jokios kalbos. 
^a | r a s s u Prancijos premaeru ( B o l š e v i b a valdžia, sako, pa-

0 i> w f Poincare kalbėjosi apie Ang- « l a u k g i a 9 t i k o k i a pagelbą Ru-
2. Pavykimas naujos tautų ,.. p r a n e i i a saiunea šu< •• ' A. , ! 

l A _ m . - „ ^ f . t o
 l lJ0 S § u r r a n c g a sąjungą su gausianti savo rekonstru-

^ sąjungos ekonominiame tikę- ^ ^ P r a n e i j a a p d r a u s t i n u o , J - . ? 
lams Genoa konferencijoje. : v o k i e č i ų a g r e 8 i v u m o ateity. J 

Ton sąjungon turi nieiti Suv. , 
tlar apsaugą ir Lenkijai. A n g - j - p . ^ . ^ ^ p a t i r t i > k o k i a ' Vienur ir kitur nuplėšė v i e - j k u r i v adinsis ^Roosevelto pro 
liios premieras griežtai atme- .'_._„. •_ ,,, . -las. Bet veltui. OTASIVP rknrfiin " Tmfn H«rlvnn_ 

Poincare reikalavo, kad be 
Valstijos, Vokietija ir Rusija.: P r a n c i j o s Anglija garantuotų 
Be tų valstybių ekonominė 
rekonstrukcija Europoje ne- R j o s p r e m i e r a s g r i e ž t a i 

g a h m a - jtė tą reikalavimą. 
Kaip ilgai nepasitvarkys « L enkų imperializmas prara 

nauja Prancijos valdžia, Ang- do v į s o k į a malonę angluose. 
lijos premieras turi noro jos 
neerzinti. Vadinasi, su ana į 
apsieiti kukliai ir atsargiai. 

"Rusija šiandie negali mo
kėti jokių skolų, nes negali ži
noti, kokia ateitis jog laukia. 

gelbą pati gaus. I r tik tuo
met bus kalbama apie skolas. 

Bet jei kartais nauja Pran
cijos valdžia pasirodytų nesu
kalbama ir atsisakytų nuo pri
sidėjimo vykdinti Anglijos pre 
miero programą, kuomet An
glija pati viena darbuosis del 
Europos rekonstrukcijos. 

Gryžę iš Prancijos Anglijos 
diplomatai pradėjo ruošties 
ekonominėn Genoa konferenci
jom 

POINCARE PRANCIJOS 
VALDŽIOJE. 

DABAR NELAIKĄS. 

į BERLYNAS, sausio 17. v— 
[Vyriausios Santarvės tarybos 

— • 

• 

NEPAVYKO PAVJ>Gto tomobiliu. Nes naktiniuose 
DEGTIN? merSkinhiose jis negalėjo bė 

gti. ' 

Keturi ginkluoti plėšikai va- Policijos viršininkas del to 
kar rytą užpuolė vaistinę, 701 guspendavo policmoną, Campi-
So. Kedzie ave. Tvenai atra- n n 

INI) 

do tik vieną klerką. j W a l l a c e p f t f i a u t a g > k u o m e t 

Vaistinės rųsyse buvo sūdė-1 n o r ė j o v o g t i v i e n o žmogaus 
ta degtinės vertės 5,000 dol. a u t o m o b i l i ų . 
Plėšikai prie jos ir taikėsi. - J , 

Bet kuomet jie atidarė rusių gTEJGIA P O U T I N C PAR-
duris, staiga pradėjo smar
kiai skambinti lauke pritaisy
tas alarmo skambalas. 

TIJĄ. 
. 

. Chicagos moterys pilietės, 
Plėšikai ko nepaduko. Mėgi-1 i ^ o s dalyvauj> politikoje, 

no skambinimą sustabdyti, t e ig i a naują politinę partiją, 

Bet veltui. , gregįvė part i ja ." Imta darbuo-
Tuomet jie pradėjo versti t is partijos inkorporavimu, 

klerką, kad tasai sustabdytų • . 

IJŠ TAUTŲ SĄJUNGOS TARYBOS POSĖDŽIŲ GENEVOJ. 

WASHINGTON, 1. — 14. (Elta) sausio 11 d. — Tautų 
Sąjungos Taryba svarstė Lietuvos, Latvijos ir Estijos tautų 
mažumų teisių apsaugojimą. Sąjungos Tarybos pirmininkas, 
p. Cunlia, referuos klausimą. Buvo Tarybos nutarta, kad 
Pabalfijos valstybės turi susisiekti su Ttfutų Sąjungos sek
retoriatu ir bendrai paruošti deklaraciją apsaugojimui ma
žumų teisių. Patvirtinimui tuo klausimu atatinkamo įstaty
mo paskirtį šeši mėnesiai laiko. Sausio mėn. 12 d. žada būti 
Tarybos svarstomas Vilniaus klausimas. 

i \ 
~ SVEICARIEČIAI APIE VILNIŲ. 

, WASHINGTON, 1. 13 d. (Elta), — Įtakingas Šveica
rijos laikraštis "Journal de Geneve" savo numeryje iš pr. 
m. gruodžio mėn. 27 dienos vra padėjęs įžanginį straipsnį 
•ardu "Vilniaus internacic«iafi« skandalas," kuriame pir
miausiai aiškina, kodėl lordas Robert Cecil Tautų Sąjungos 
plenumo posėdyje buvo pavadinęs Vilniaus klausimą "Inter-
nacionaliu skandalu." Toliau straipsnio autorius išdėsto by
los eigą ir nurodo, kad Vilniaus sritis yra netik raktas val
dymui Vokiečių-Rusų komunikacijos, bet taip yra vystimą-
si klausimas Lenkijai ir gyvybės klausimas Lietuvai. Vil
niaus klausimas esąs ankštai surištas su išrišimu visų tų po
litinių problemų, kurios iškilo del didžiojo karo pasekmių 
toje Europos dalyje, kur buvo suėjusios trijų didelių šian-
dien išnykusių imperijų sienos. 

Straipsnis pašiepia Vilniaus — - ^ ~ - į ^ " — ~ 
rinkimu komediją, nurodyua-l ,. . . . . 

' , .. . . . v f vesti jam .spręsti prie ko turi 
mas į tai kad jie visai P™s-1 i k l a u s y t i V i l n i a u s t e r i t o r i . 
tariauja Tautų Sąjungos nuo- _ ^ ^ ^ ^ j 
monei, kuri kalbėdama apie ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y y 
žmonių atsudausimą tesupra- s k a i tydama, kad tie 
to jį esant galimu tiktai * a - , r i n l d i | i a į YyMoJJlA e s a n t ten 

PARYŽIUS, sausio 17. —i 
Premiero Poincare suorgani-

ANGLAĮ NESUTINKA SU 
PRANCŪZŲ NORAIS. 

komitetas, kuris perkratinėja 
karo metu vokiečių prasižengi
mus, išnaujo reikalauja išduo-

zuota ministeriu kabinetą p r e - ^ S a n t a r T d k į r o . . ^ ^ j ^ g . 
zidMitas Millerand pa t^ r tmo „ v o k i e H u g > j ^ , ^ n o r i . 
tuojaus po to bnvnsis p re ime- t m a ^ ^ ^ . g v e t i m < ) . 
ras Briand perdavė savo ofisą į ^ N p g &&, t e i s m a S ) 

ir visns reikalus nanjam pre- ^ b n y o p a p r a s t a f a r s a . 
mierui Poincare. j B e t v;a v o k i e ž i a i t v i r t i n a ) 

Poiiiearės kabinetas sudary- ' k a d t a s reikalavimas jau per
tas iš vienų liberalų. N ė r a - d a u g s n v ė l i n t a s . I r todėl San-
jame nei vieno konservatisto t a r v e s komitetas nieko negali 

skambalą. Tėčiam klerkas ne- VIENAS PAŠAUTAS, 3 SU 
žinojo kaip. Už tai jis skan-,1 IMTI 
džiai apmuštas. 

Skamb. griaudžiant, plėši 
kams nebuvo laiko nešti lau 

Keturi plėšikai, atvykę su 
automobiliu, užpuolė krautuvę 

kan degtinės. Apdaužę klerką ^ n u m 1 8 5 g W a b a n g i a a v e 

i\e smuko laukan ir nuvažia- ^ r a u t u v ^ „vuADkas vieną 

tinkamomis sąlygomis, kur bu
tų pilnai garantuotas gyven-

lenkų kariuomenės ir lenktą 
administracijos ir be to dar 

tojams laisvas savo valios P a - ^ . p ^ ^ v ^ ^ t e r 0 . 
reiškimas. j ̂  p r i f i š n e i e n k i s k a i k a iban-

j . 

j čiu8 gj'ventbjus, jokiu būdu 
KLAIDINGA ŽIŪRA DEL j'negali būti Skaitomi teisėtais, 

vo be nieko automobiliu. piktadarį pašovė. Kitus 3 po-
SUSPENDUOTAS POLIC- Į licija tuojaus suėmė. Pasau-

MONAS. 
' ' •• 

Intariamas automobilių va
gis, pašautas, Walter Wajla-
ce, 29 m., buvo gydomas ap
skrities ligoninėje. 

Jo prižiūrėti buvo pastaty
tas poliemonas iPatrick Cam-

tas yra lenkas, Joseph Grze-
skowiak. 

Suimti sakosi, jog nedarbas 
juos privertęs prie te žygio. 

VILNIAUS RINKIMŲ. 
— — 

WASHINGTON, 1, 13 d. 
(E l ta ) . x — Associated- Press 
vakar paskelbtoji žinia iš Var-
šąvos del Vilniaus "plebisci
t o " turi klaidingą pamatą. 

arba socialisto. j l a i i n ė t L 

Kabinetan meina 14 mmis- Į šiandie vokiečiams labiaus I pion. ; 

terių kartu su Poincare. Iš vgalvoje pabrangusi duona, ne- Užvakar vakare Wallace pra i 
PARYŽIUS, sausio 17. — 

Anglijos premiero Lloyd Ge
orge su premieru Poincare 
konferencijoje pastarasis kal-
bnio Angliją, abiem valstybėm 

jų keturi senatoriai. Gi kiti* gu karo "kriminalistų" teis- še poliemono jį išleisti lavato-
žemesniųjų parlamento rūmų 
atstovai. 

Buvęs Prancijos preziden
tas, senatorius DeschaneV pa-

įsteigti militarę sąjungą su j davė Poincarei paklausimą, 
tikslu vykinti Versailleso tai-1 kad šis paaiškinta senatui apie 
kos sutartį, ty. be" pasigailėji- Į savo politinį nusistatymą už-
mo smagti Vokietiją. 

Tekiau Anglijos premieras 
nesutiko su tais Poincarės no- virtadienį turės eiti senatan 
rais. ir duoti atsakymą. 

sienių reikaluose. 
Premieras Poincare šį ket-

ANGLAI ĮVEIKĖ 
SUKILĖLIUS. 

ALLAHABAD, Indija, sau
sio 17. — SukOusieji moplahai 
mėgino persimesti per upę ir 
briautis ant Calicut. Tečian 
anglų kariuomenė juos ne vien 
sulaikė,, bet dar ir apsiautė vi
sais šonais. 

rijon. J i s buvo vienuose bal
tiniuose. 

Poliemonas jį nulydėjo į la-
vatoriją ir atsistojo ties duri
mis. Už kejių minutų atidarė 
duris, žiuri lavatorijos langas 
pravertas, gi Jigonio-areštan-
to nėra. Nuo antrojo ligoninės 
augšto pasprūdo. 

Spėjama, kad jo turėjo lau-

Tai buvęs jų pirmutinis plė-jTokio plebiscito Vilniaus te
simo darbas. I r tas nepavy- [ritorijoje nėra *buvę, o vien 
kęs. j tiktai š. mėn. 8 d. okupacinės 

—i - lenkų valdžios buvo padaryti 
AUTOMOBILIŲ AUKOS, (atstovų rinkimai į vadinamąjį 

1921 metais Cook apskrity, 
taigi Chicagoj įr apylinkėse, 
nuo automobilių žuvo 660 žmo
nių. Reiškia 120 žmonių dau
giau kaip 1920 m. 

PIGESNIS GYVENIMAS. 

UiVilniaus Seimą." Taip-pat 
nesutinka su teisybe ir toji 
pranešimo dalis, kur kalbama 
apie skaitlingą lietuviu, daly
vavimą rinkimuose. Lietu
viai, nežiūrint .Msų lenkų re
presijų, verčiančia juos bal
suoti, rinkimuose nedalyvavo, 
lygiai kaip nedalyvavo ir 

'dauguma žydų ir baltgudžių. 

dar praeitų metų gruodžio mė
nesio 14 d. buvo įteikusi Tau
tų Sąjungos Tarybos pirmi
ninkui p. Hpmansui sav*o pro-
'testą prieš tuos rinkimus, 
kartu pareikšdama^ kad jei 
rinkimai įvyks, visvien Lietu
vos Vyriausybė jų nepripa
žins ir skaitys visai* nebuvu
siais. To protesto notos buvo 
įteiktos taip-pat Suv. Valstijų, 
Anglijos, Prancijos ir Italijos 
vyriausybėms. 

Iš "VVashingtono pranešta, 
kad 1921 metais Chicagoje, rtadangi lenkų valdžia organi-
gyvenimas atpigęs suvirs 19 zuodama šitą seimą turėjo o-

kti jo draugai apačioje su au-Įnuoš. iš 72 nuoš. menyje parodyti jį kaipo gy-

PINIGŲJCURSAS. , 
Svetimų Salių pinigų vertė, 

mainant nemažiau 25.000 doL 
sausio 16 d. ^uvo tokia pagal, 
Merchants Loan & Trust Co., 

Anglijos sterl. svarui 4.22 
Prancijos 100 frankų 7.55 
Italijos 100 firų 4.33 
Vokietijos 100 markių .55 
Lietuvos 100 auksinų .55 
Lenkų 100 markių: .03 

^ 

\ 
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PIKTADARIŲ GLOBĖJAI, 
Šiandie Chkagoje pilna vi

sokios rūšies piktadarių. Ta
rytum, tie nedori žmonės čia 
susikraustė iš visos Amerikos. 
Kasdien vagystės, užpuolimai, 
plėšimai ir žmonių žudymai. 

Tie pikti žmonės daugumoje 
jauni berniokai ir nepriaug-
liai. Pasitaiko j r vaikų. Tai 
apsileidusių bereligijinių tėvų 
produktas. Tai "pasaulinės" 
mokyklos vaisius. 

Policijai negalima užginti 
uolumo kovoje prieš tuos ne
naudėlius. Juos gaudo. Užda
ro į kalėjimus. Pristato į teis
mus. Mažiau nusikaltę iš jų 
tuojaus baudžiami ir siunčiami 
į kalėjimus. Bet stambieji pik
tadariai, ij, net žmogžudžiai 
savo bylų turi laukti ilgą lai
ką. 

Todėl jie paliuosuojami už
dėjus kauciją. Paliuosuoti ir 
vėl imasi piktų darbų. Kuo
met ateina bylų laikas, daž
niausia jie nesurandami. 

Kaip kitur, taip ir Cliicago-
je gyvuoja visa eilė profesio
nalų kaucininkų. Juos galima 
pavadinti piktadarių globėjais. 
Del ''business'o" jie padeda 
kaucijas už aršiausius pikta
darius. Tiesiog juos išperka iš 
kalėjimo. Tečiaus pinigų ne
moka. Garantuoja savo savas
timis, ar kokiu ten niekam ne
žinomu turtu. 

Rodos, toki "biznieriai" tu
rėtų ir atsakyti, jei, prireikus, 
jų klientai pabėga ir nesu
randami. Bet jiems už tai nei 
plaukas neiškrinta iš galvos. 

Teismai nuo jų neiškolek-
tuoja padėtų kaucijų. Nekon
fiskuoja kaucininkų savasties. 
Jie veda toliau savo "baa*-
nessą/'. Daro genis pinigus. 
Nes tai politikieriai. Turi vi
sur daug įtakos. 

Apskaitoma, kad Cook aps
krity (Chicagoje su kaikuriais 
priemesčiais) tokių nesukolek-

Bet čia daug ko žadama. De
ja, dažnai žadėjimais viskas 
ir baigiasi. 

ŠV, KAZIMIERO DRAU
GUOS NORAS. 

kokias nariai pasirenka & 11C Tl H/f) C VYft lAlKYRtf ' t y l n ą Sio*e S T t n k i o i e ** *var-|bet apsigauna ir paskui šeria 
prisiųsto dr-jos katalogo. Na- UCIIHUO kUOYDH b i o ^ byloje. Todėl Lietuvos I bruda,.. Pramonės idėja čia pa-

ATSAKYMAS TAOTĮI S * -

Lietuvoje turime daug 
katalikų draugijų. Jų didžiau
sia ir prakilniausiu tikslu yra 
Šv. Kazimiero Spaudos Drau
gija. Prieš karą ji turėjo apie 
kelias dešimts tūkstančių na
rių. Ir dabar jų skaičius au
ga. 

Šv. Kaz. Dr-ja pasibriežu-
si yra savo leidiniais lavinti 
ir šviesti Lietuvos liaudį, 
stiprinti joje tikybiniai-dorinj 
ir tautinį susipratimą, &v. 
Kaz. Dr-ja labai rūpinasi Lie
tuvos išeivijos tikybiniu ir 
tautiniu stoviu. Tuo tikslu ji
nai, J. E. vyskupui sutinkant 
ir paskiriant kunigą, jį įga
liojo vykti Amerikon pagel
bėti čionykščiams lietuviams 
įsigyti geros literatūros bei 
knygų ir laikraščių, įrašinė
jant juos į Šv. Kaz. Dr-jos na
rius. 

Visi nariai gauna kasmet 
labai. gerų knygų. Jas skai
tydami nariai turi progos ap
sišviesti tįkėjimo ir tautos da
lykuose. Jau daug apvažiuota 
kolonijų, surinkta narių ir įs
teigta Šv. Kaz. Dr. skyrius. 
Bet to neužtenka. 

Šv. Kaz. Dr-jos valdybos y-
ra noras, kad Amerikos lietu
viai su Šv. Kaz. Dr-ja palai
kytų nuolatinį sąryšį ir ją 
remtų iš metų į metus kuos-
kaitlingiausiu narių skaičiumi. 
Todėl, prasidedant naujiems 
metams, Šv. Kaz. Dr-jos var
du drįstu prašyti visų G. g.-
klebonų paskatinti žjnones ra
šytis į Šv. Kaz. Dr-jos narius 
19*22 metams. 

Rašytis gali visi be skirtu-
yties ir amžiaus. Nariai 
1) metiniai, 2) amžinie-

riai turi teisę naudotis drau
gijos privilegijomis ir dvasiš
komis malonėmis, Popežius 
Pius X 1907 m, suteikė Šv. 
Kaz. Dr-jai kelis syk metuose 
visuotinus ir dalinius atlaidus. 
Beto, sulig §18 konstitucijos, 
kiekvienas kunigas Šv. Kaz. 
Dr-jos narys, viena sykį me
tuose privalo atlaikyti po vie
nas šv. Mišias už gyvus ir mi
rusius dr-jos narius, įaus 
apie viską yra Dr-jos Įstatuo-
se. 

Įsirašant bei kitus įrašant 

įno 
v ra 

tuotų kaucijų bus apie 6 rai- ^ :>) tikrieji ir 4) garbės. 1) 
lionus dol. Tie milionai turėtų 

'tekti ar apskrities ar miesto 
' iždams. Bet taip nėra. 

Jei kaucininkai butų atsako
mi už savo paliuosuotus viso
kios rūšies piktadarius, tuo
met retesnes butų kaucijos. 
Tuomet didesnis skaičius tų 

Metinis narys moka metams 
2 dol, knygų gauna vertės už 
3 dol. 2) amžinasis narys vie
ną sykį gyvenime įmoka 35 
dol. 3) tikrasis įneša dr-jon 
50 dol., bet kuomet nori gali 
savo įnešimą atsiimti. Žinoma, 
atsiėmęs narinį mokesti, nus-

piktų žmonių butų nubaustų,, toja būti nariu. 4) Garbės na-
kadangi nesigriebiama krikš- \ rys viena sykį gyvenime, ne-
čioniško auklėjimo ir dorinimo i atimtinai įmoka draugijai ne-
priemonių. Piktadarybės visgi mažiaus 100 dol. 

Visi nariai, kaip ir metiniai, 
kasmet gauna knygas, kurias 

Žadama taip ir padaryti.' dr-ja išleidžia nariams arba 

mėti vardą, pavardę, num. na
mų, gatvę ir miestą. Jei ame
rikietis nori įrašyti į Šv. 
Kazimiero Dr-ją savo giminai
tį Lietuvoje, tai privalo pa-
duoti giminaičio yard*, pavar-
dę, kaimą bei miestą, paštą 
ir apskritį. 

Narių sąrašus ir pinigus ga
lima siųsti arba stačiai, Šv. 
Kaz. Dr-joe Pirniininkui Kau
nan, šiuo antrašu: LitĮmania, 
Kaunas, D. Vilniaus gatvė 34. 
Pralotui A, Dambrauskui. Ar
ba kol Šv. Kaz. Dr-jos Įgalio
tinis yra Amerikoje pasiųsti 
jam žinomu antrašu. Tuo t ar
pu: šis bxw pastovesnis ant
rašas: Be v. P. Kasčiukas, 324 
Wharton St, Philadelphia, 
Pa. Gavęs sąrašus pasiunčiu 
Šv. Kaz. Dr-jai taipogi ir pi
nigus, kuriuos rėmėjai Šv. 
Kaz. Dr-jos, pasiunčia be at
lyginimo Liet. Šv. Kaz. Dr-jai. 
Šv. Kaz. Dr-jos siekiai, sąly
gos ir budai jon įstojimo ma
nau bus aiškus. 

Todėl vardan lietuvių kata
likiškos spaudos sustiprinimo 
ir išplatinimo Lietuvoje ir 
Amerikoje, vardan apšvietimo 
visų mlisų brolių lietuvių, var
dan tikėjimo ir doros pakeli-
mo, kuouoliausiai privalome 
remti lietuvių katalikiškos 
spaudos, Šv. Kazimiero Drau
giją ir stengtis surasti jai, kuo 
didžiausią skaičių narių. Ji 
tad turėdama daugiaus narių 
ir paramos, galės plačiaus ir 
pasekmingiaus veikti žmonių 
apšvietimui ir Tėvynės Lietu
vos labui. 

Kun Petras Kasčiukas, 
Šv. Kazimiero Draugijos 
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Washingtonas, 1, 11 d. (Elta) 
1921 m. gruod. mėn. 24 d. 

3092 N. 
Kaunas, 'h 
Jo Ekscelencijai, 
Tautų Sąjungos Tarybos 
Ponui Prezidentui. L- Einąs Užsienių Keikalų 
Pone Prezidente: Ministerių pareigas, 

į Šv. Kaz. Dr-ją, reikia pažy- Atsakydamas į Tautų Są-

lVyriausybė turi garbės Tams
tos, Pone Prezidente, prašyti 
leisti jos delegatui patiekti 
aukščiau pažymėtų paaiškini
mų ateinančiame Tautų Sąjun
gos Tarybos susirinkime, ir ji 
jaustųsi laiminga, jei galėtų 
rasti išrišimą Tarybai' pade
dant. ; 

Prašau priimti, Pone Prezi
dente mano aukštos pagarbos 
pareiškimą. 

(Pasirašė) £. Klimas, 

jungos Tarybos rezoliuciją iš 
1921 m. rugpjūčio m. 20 d. 
kuri buvo Visuotinojo Susi
rinkimo užgirta ir kuri lietė re 
komendacijas reguliavimui lie 
tuvių lenkų ginčo, aš turiu 
garbės patiekti Tamstos ži
niai kas seka: 

Lietuvos Vyriausybė skaito 

Elta. 

UEIUVOS. 
• 
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Amerikiečio Įspūdžiai Lietu
voje. 

ICuni&as Andziulis^su vienu 
baltrusiu kunigu ir du Marijo
nų Kongr. broliu, vyksta A-

savo pareiga išreikšti Tautų' merikon, kaip tik gaus vizas. 
Sąjungos Tarybai savo gilios 
padėkos už josf'pastangas, a-
čiu kurioms praėjusiais me
tais buvo sustabdyti karo žy
giai tarp Lietuvos ir Lenkijos 
ir pavyko sėkmingai išlaikyti 
ramybę toje Europos dalyje. 
Mes reiškiame padėkos taip 
pat Jo Ekscelencijai Ponui Po-
vylui Hymansui del jo nenu
ilstamo veiklumo ir atsidavi
mo, kuriais jis vystė sunkų už-
davin} priversti- prie išrišimo 
lenkų-lietuvių ginčą ir regu
liuoti santykius tarp dviejų 
kaimynių valstybių. 

Lietuvos Vyriausybė niekuo 
met nėra maniusi išrišti šitą 
ginčą kitaip, ,negu tik taik6s 
kelta. Dabar &i iškilmingai 
pareiškia, kad ji stengsis ir at
eityje eiti tuo pačiu taikos ke
liu. Ji iki Šiolei yra padariusi 
daugel pastangų prie susitai
kinimo, siūlydama visus gali
mus kompromisus. Vienok, Lie 
tuvos Vyriausybė ištyrinėjusi 
ligi pamatui ir iš visų pusių 
Tautų Sąjungos Tarybos pa-

Romanas yra užsienyje. Grį
žta Amerikon. Pas jį dirba 
internacionalas ir panašiai 
kaip tarnautojai valdiškose 
vietose, kurie nežinia už ką 
balsuotų. Ar UŽ Želigovskį ar 

kol kas Žemai stovi. H Ame* 
rikos gryžę parneša Čia nau
jų prekybos ir pramonės idė
jų. Tik gaila, kad jie savo 
darbais jų neparemia kaip rei
kia. Amerikos Prekybos Ben
drovė smarkiai veikia, bet vis 
toli ne taip kaip Amerikoje 
gerai pastatyta bendrovė. 

Geriausia, organizuokite ka
pitalą ir steigkite prekybą bei 
pramonę Lietuvoje. Reikia 
padaryti tvirtą pozicija toje 
Lietuvoje kurią dabar turime. 
Vainikuojami dažnai tie žmo
nės, kuriuos senai reikėtų pa
mainyti. Pinigai išleidžiami be 
tikro tikslo. Amerikos lietu
viams inteligentams čia da 
visai neišdirbta dirva, bet aš 
nesiskundžiu atsižvelgdamas j 
esamas aplinkybes. Esu ger
biamas ir turiu gerų draugų 

ifiMffiin Wf 

"DRAUGAS" 
Eina nedėldieates 

i 
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Prenumeratos mokaei iskalno. Lai

kas skaitosi nuo uisiratymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
Ir seinas adresas. Pinigai vėliausia 
siųsti ISperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba įdedant' pini
gus į registruotą laiSka. 

««I>ftAUaAS,, FITBL. CO. 
2334 So. OaJdey Ave., Chicago. 
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ir teisman už tai patrauktas 
nebusi. 

Ne veltui "Naujienos" gy
nė poziciją, kad laikraščiai už 
melagystes negali būti bau
džiami.. Bet, kur-gi "Naujie
nų' ' bet kokis sąžiningumas, 
kame jų geda, taip nachališ-
kai meluoti f 

ir neturiu nei Vieno tikro ne- ^Naujienos" No. 10 padėjo 

už Lietuvą. 
Tarp pargryžusių iš Ameri

kos kyla nusiskundimai bei 
nesusipratimai, ne tiek daug 
iš vargingo gyvenimo kiek iš 
permainos gyvenimo sąlygų ir 
nesugebėjimo prie jų prisitai
kinti. Skaudu kad čia patrio
tizmas labai nupuolęs. Tai ir 
jūsų Ambulansas, kuris jau 
prirengtas, tik da nenudažytas, 
negalės, neturės tiek reikšmės 
pas mus, kiek pas jumis. Lie
tuvių tautos žadintojai stovi 
nuošaliai, kaip buvo prie ru
sų. Trūksta IiefcaVtį miestelė
nų, dėlto internacionalas užė
mė įstaigas. Dar ir dabar ru-
softlai traukia rusų specialis
tus ir kai-knrie nori partrauk
ti rusu karininkų kad palei
dus studentus baigti moks
lus. 

krąją ekonominę bei kultūrinę 

prietelio. ištrauką iš "Socialdemakra-
Baigdamas, primenu ranti to" apie kalbas S t Seime del 

Amerikos bendradarbius Lie- šmugelio, ten nei vienoje vie-
tuvoje, steigti čia prekybą bei 
pramonę ir kviečiu Amerikos 
lietuvius tautos veikėjas kuo-
dažniausiai atsilankyti Lietu
von. Pažinsite tuomet mūsų ti-

padėtj, įvertinę ją neduosite 
jos "pajuokti kai-kuriems gry-
žusiems iš Amerikos, pozy-
tiviu darbu prisidėsite prie 
Lietuvos kūrimo. Kaipo lietu
vių veikėjui ir Tau butų nau
dinga atsilankyti Lietuvon. 
Gal šią vasarą atvažiuosit 

Prisiųski man angliškų ma
gazinų, ypatingai su paveiks
lais iš Amerikiečių gyvenimo. -

toje nėra minimi nei pp. Pu
rickis, nei Vailokaitis, nei 
Stulginskis, ten kalbama a-
pie Melikovskį, Avižonj, ank-
ščiaus yra tilpusi ištrauka iš 
"Socialdemokrato", kame kal
boje apie sulaikytus Jonišky
je vagonus su šmugeliu mini
mas Vaitekūnas; nei vienur 
nėra kalbos apie Purickį, Vai
lokaitį, Stulginskį. 

Bet "Naujienos" su savo 
Vanagu tame pačiame nume
ryje kvarkia ir tiek: Puric
kis, Stulginskas, Vailokaitis, 
spekulentai... 

Su tokiais žmonėmis, vana-
Taipgi ir.laikraščių angliškų, gfaės gimties, negi susikalbė-
nor8 retkarčiais butų malonu si- Kvarkia ir gana. Iki nė-
gauti. 

' i 

' K 

' '. Pssiesartietis. 

i 

duotąją rekomendaciją jaučia- Bendrojo mokslo idėja čia 
s| priversta pareikšti su gi- Į labai pakilus: gimnazijos pil-

reikia mažinti, ne? visuomenė 
kenčia. 

— 

Bedieviui tiesos žodis tai 
kaip margiui botagas. Ant kie 
kvieno užkirtimo priseina rai
tytis, kaip spirgui ant skaura-
dos. 

lauš pasigailėjimo jausmu, 
kad negalinti priimti jai re
komenduoto sutarties projek
to. t 

Lietuvos Vyriausybė, atsis
tojusi prieš Tautą Sąjungą ir 
pripažindama nuoširdžiai pa
stangas, kulias Tautų Sąjun
ga yra jau atlikusi kad užbai
gus šitą taikos uždavinį, skai
to kaipo būtina apšviesti vi
suose detaliuose savo nusista-

nos mokiniui Daug gimnazistų 
ir baigusių gimnazijas ieško 

* * Naujienos'' pasigamino 
vanagą-melagį, na ir rėkia vi
sa gerkle: Purickis, Stulgins
kis, F. Vailokaitis spekulentai, 
jie sachariną, kokainą Rusi-

tarnystės, bet kad jie nėra j jon gabena! Ir drabsto šito 
specialistai ir jų vietas turi 
užėmę kitataučiai, tai jiems 
sunku gauti vietą, ypatingai 
nupuolus patrijotizmo dva
siai. • 

Komercijos mokyklas beveik 
tik vieni kitataučiai lanko. 
Mat, lietuviai visi nori būti 

ra davinių, kiekvienas įtarinė
jimas yra šmeižtas, todėl tei
singa bus jei pavadinsime 

Naujienas'' melagėmis. 
Iki šiol turime žinių, kad 

prie kalbamojo šmugelio ar
čiausiai stovėjo Avižonis, Vai
tekūnas, Melikovskis b* kit. Ši
tie ponai (Avižonis ir Vaite
kūnas) yra socialistai, bet mes 
neturėdami tikru; davinių vis
gi nedrįstame jų apkaltinti, * 
tai padarys teismas, jeigu rus 
juos kaltais. Bet "Naujienos" 

• • • • • • i • • 

faktais nepasiremdamos — 
mat fabrikacijos nevyksta. 
Juk šitoksai elgesys yra gry
nas kriminalas! Spaudą turint 
galima ką tik nori ir kaip tik 
nori apkaltinti, apšmeižti, prie 
singus sau žmones iškoneveik-

poetais, aukštais žmonėmis, ti, jeigu jauti kad bus naudos 
A - _ J I ĮJŪL I 

kias provokacijas visai jokiais turi savo vanaginį "teismą", 

iitt m i n i i 

kuris toli pralenkė Lenino 
črezvičaikas savo provokacija. 
Tai vis socialistinės laikrašti-
jos žiedai! 

K. Sakalas. 
:.. . \£ __ 

Laisvė {siejama tiktai di
delėmis Tautos aukomis. 

LINKĖJIMAS KULTŪROS VAJUI. 
Pasirodžius Betlejaus žvaigždelei, iš

aušo pasauliui pirmieji, tikrieji Nauji Mo
tai. Kristui gimus pasklido pasauliui ne
girdėta Gera Naujiena, kad visi žmonės 
yra broliai, kad mirštantieji gaus amži
ną gyvybę. 

Praėjo 1921 metai nuo to pirmųjų Nau
jų Metų. Kas pasidarė? 

Prieš Kristų buvo taip. 
Oarsiausis ir protingiausis stabmeldijoe 

įmogus rašė, kad vergija yra prigimta 
visuomenei tvarka, kad vergai nelabai te
siskiria nuo gyvulių. Taigi vergai ir ne
buvo skaitomi žmonėmis. Buvo tai savi
ninko daiktas, kurį galėjai niekeno nesi
klausęs parduoti, dovanoti, užmušti. Kuo
met vergai netekę kantrybės, sukilo ir ta
po apgalėti, bausmė buvo baisi. Aplinkui 
Bomą tuomet .vieškeliai per keliolika ver
stų buvo apstatyti kryžiais, ant kurių ky
bojo prikalti vergai. Kuomet vienas vergas 
nebtekęs kantrybės užmušė savo savinin

ką, Romos valstybės teismas nusprendė 

gų. Taip darė Kristaus nepripažjstantieji 
ir manė, kad gerai daro. 

Šiandien vergijos nebėra. 
Šeimynoje prieš Kristų buvo taip. 

Tėvas buvo šeimynos nepažabotu valdonu. 

Artimo meilė bavo nežinomas dalykas. 
užtai nužudyti visus to pono 4,000 ver- Artimas buvo tik tas, kurs kūnu artimas 

buvo. Ligonis ar našlaitis buvo laikomas 
už kenksmingą visuomenei naštą. Nė li
goninių, nė prieglaudų neturtingiems stab-
meldybė nežinojo. 

Šiandieną ir stabmeldiškomis virtusios 
Moteris jam buvo vergė, kurią galėjo valstybės daro gailestingus darbus. 
visuomet atstatyti. Jei gimė kūdikis, ne
tinkantis tėvui, galėjo, niekeno nesiklaus-
damas, užmušti ir išmesti. Ir buvo Romoj 
tokia atskira vieta, 
kūdikių šimtais. 

Šiandieną tik kyniečiai taip jau bedaro. 
Meilės vardas lygus buvo paleistuvybės 

vardui. Meilės dievaitės, Veneros, šventy
klose, garbingų žmonių dukterys, norėda
mos pagarbinti dievaitę, turėdavo paleis
tuvauti. -Saturnalijos ir Bachanalijos, die
vaičių Saturno ir Bacho šventės, buvo taip 
švenčiamos, kad šiandien gėda yra tai ap
rašyti. 

Krikščionybė atnešė jėgos milijonams 
nekaltų mergaičių gyvybę atiduoti už skai
stybę. Kas tuomet buvo tikybine pareiga, 
šiandieną yra šventvagystė. 

* 
1 

Mokslas buvo įrankis silpnesnius skriau 
sti, neteisybes išteisinti, puikybei įsigyti. 

Pirmąsias knygas vergams atspausdino 
katalikų misijonieriai, pirmąsias moky
klas neturtingiems steigė Katalikų Bažny
čia. Pirmuoju platintoju visuotino moky
mo ir steigėju liaudies mokyklų buvo šven 
tasis Juozapas Kasantas. 

Vietoje pasigailėjimo, buvo kerštas ir 
nuožmumas. Vietoje meilės paleistuvybė. 
Vietoje mokslo — tamsybė. Vietoje lygy
bės — vergija. Vietoje teisybės išnaudoji
mas, v"*.'. . 

Kad atsikeltų iš kapų anų dienų stab
meldžiai ir pamatytų, ką šiandien Kris
taus mokslas padarė pasaulyje, jie tik 
stebėtųsi, kaip tai pasaulis gali laikytis 
prie visai išvirkščios tvarkos, negu jų 

kad buvo. 
Bet mes gyvenantieji šiandieną žinome, 

kad stabmeldžių valstybės ir tvarka su
byrėjo tik dėlto, kad jose nebuvo meilės 
ir teisybės. • 

Per 1921 metus pasaulis galėjo pažinti, 
kad be Kristaus užgimimo nėra tikrųjų 
Naujų Metų. Naujieji Metai, Naujieji Me
tai! Kiek jus vilties žadate žmonėms L 
Ir kiek jus duosite laimės Lietuvių Tau
tai šiais metais t 

Į tą klausimą vienas tik yra atsakymas. 
Tiek mums laimės padaugės, kiek padau
gės Krikščioniškojo Mokslo, 

1922 metai — Kultūros vajaus metai. 
1922 metai prasideda tuomet, kuomet 

lietuviai susirūpino Krikščioniškojo 
Mokslo praplatinimu savo tautoje. 

Neturėdami šviesių, krikščioniškų vadų, 
susilauksime visų stabmeldijos nelaimių. 

Jei mūsų atgimstančioje Lietuvoje ims 
vadovauti bedievjrbė, bus taip, kaip yra 
ten, kur, stabmeHlja grįžta. Darbininkai 
bus pelno įrankiu," turtingųjįj vergais. Šei
mynos nebe šeimynoms, bet paleistuvybės 
ir keiksmų namai. Kudįkiai bug žudomi, 

tik dar aršiau, nes silpnesni, dar neužgi-
mę, motinos iščiuje. Ligoninės virs ma
rinimo įstaigomis —globėjų pasipelnymo 
šaltiniu.-Teismo rūmai — teisybės šven
tykla, virs advokatų melžiamoji karvė ir 
gudriųjų plėšikų užtarytoju. Pats mokslas 
taps žmonių žudymo įrankiu. 

Taigi Lietuviai, broliai! 
Pradėdami Naujus Metus, linkėdami 

sau ir Tautai geresnės laimės, pradėkime 
su kietu pasiryžimu. Krikščioniškajam 
mokslui, mūsų Tautos išganymui dirbsime 
Tautai patiesime pamatą tikrojo Mokslo 
— ateinančius Naujus itetus švęsime ra
miai 

Kuomet atsistos Lietuvoje Katalikų 
Universitetas, kuomet įsigysime Ameriko
je savo kolegiją, kuomet suteiksim pa
galbos katalikų moksleiviams, žinosime, 
kad geresnę laimę iškovojome Tautai. 

Jei ne —pražus Tauta ir ateinančios 
kartos prakeiks savo tėvus už nerangumą. 
, Pirmasis linkėjimas tad Naujus Metus 

pradedant ir tegul bus — 
£ulturo8 Vajui geriausio pasisekimo! 

Federacijos Sekretoriatą*. 

.. 
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|DR. A. t, RUTKAUSKĄ! 
f GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4443 South Wester Avena* 
Telefonas Lafarette 4144 

Valandos: t - l l f Hali , 1-1 
Spietų Ir T-S Vakarais Nedėldie 
gMais tiktai po pietų 1 iki 8 T 
ilIlIlIlMOlNIHIMMNHIlIltmilIlIlim 

• l l 1 1 
DR. 6 . M. 6LASER 

8 

JjOffiee TeL Blvd. T 8 » 

3 D . . M . T . S T R I K 0 L ' ! S 

Praktikuoja 30 metai 
Ofisas 1149 So. Morgan St., 

Kert* S2nd 81., 
įf 8PECIJALJSTA8 
^Moteriškų. Vyrišku tr okroaUkų-

fign 
FISO TALJLNTX>S: NUO 14 

ki $ po pietų* nuo 5 iki 7 vak. 
„Nedėliomia nuo 10 iki t po ptetu. 

1 Teleofnas Tardą 447 

• M M 
GTDTTOJ AS ER CHIRURGAS 

Perkėlė savo ofisą J 
c* 4 4 t l S O m i ASHLAND A VE. 
•JVAU: 18:88 Iki l t ; 3:30 iki I Irto 
S 0:34 tkl 8:14 Ned. 10:30 iki 11. g 
o; N a n . : 2914 W. 43 8 t » 
3 Tel. Lafayette 2*3 im;»o^^ifnror54^rh^«».̂ ^v8^ 

DR. S. N AKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas ir vyvenlmo vieta: 
S252 South Halsted Street 

Ant viršaus Univer. State Bank 
Valandos: nuo 10—11 ryte; nuo 
1—4 po pietų; nuo 7—8 vak. 

Nedėliomia nuo 10—* 
Telefonas Yards 2544 

Maiseville, Pa. — Parapijė
lė nedidelėj kokia pusantro 
šimto žmonių. Kaip visur mai-
uierfrai, taip ir čia, į prakalbas Lbė ir tėveliams, kurie leidžia 

r 
DR. MAURICE KAHN 

GYDYTOJAS UI CHIRURGAS 
4441 9D. Ashland Ave, 

T e l . Yards f t « 
OFISO VAI*: 

8 iki 10 T. ryto, 1 Iki 1 Ir T iki 
9 • . 
rel. Naktimis ir nedelioj 94 pietų 

Oakland 1224 
= 

= 
itiniiiiiNfifiiiaiiiiiiiiintiHtstiiiiniiitiiai 

TelefOMM Vosi 
Rea l i S t Independeace BtvS. 

DR. A. A. SOTH, 
Gydytojas rt 

«pec4janstas MotertSku, Vyriška: 
Valką kr visų daroniskų Mg* 

VALANDOS: 10—11 ryto I—* P» 
Pietų, 7—4 rak. NedėUonda IŠ— 1 1 4 
>ftsas S4&4 80. Bąlate* 84* €kdat.g* 

Telefonas Drovev 9493 
sHMI l I l tH I l I l I l l im i l I l I l l l l I l l l l I f l I l f l I l i aN i 

V DR. CHARLES SEGAL 1 § 0 r 
I Perkėlė savo oflsa po numeriu 
• 4724 SO. ASHLAND A VENŲ E 
I SPECIJALISTAS 

Džiovu, Koteru Ir Vyru Lig* 
ral.: ryte nuo 10—12; nuo 2—5§ 
>o pietų; nuo 7—8:30 vakare. | 
redėMomis; 1* iki I. | 

Telefonas Dreae* 2 8 S 0 | 

MTM. STAPUL10NIS 
NAPRAPATH 

I GYDAU BE GYDUOLIŲ ER BK 
OPERACIJŲ 

Ofisų Valandos: 
4S47 Emerald Avenue 

9 Iki 11 ryte Ir 0 lkl 10 vakare 
Telefonas Boulevard 9397 

711 W. 18-th Gatvė 
Nuo 2 lkl 8 vaaare. 

• > 

DR. R. C. CUPLER 
CHIRURGAS 

Ramp. Oakley Ave. ir 24 Gatves 
Ofiso Valandos: Nuo 2 iki f po 

pietų kasdien, Panedėllj ir Ketver 
ge vakarais. 

Ofiso Tel.: Ganai 1712—241 
Res. Tel.: Midway 6511 

— 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
KULTŪROS VAJUS. kytojauja. 

Jų darbas ir pasišventimas 
tai padaro. 

Gražu yra matyti jaunus 
vaikelius taip išlavintas. Gar 

lankytis nemėgsta. Man atvy
kus 3 sausio atėjo tik kokie 
30 žmonių. Bet atėjusieji —-
rinktiniai žmonės. Su didžiau
siu įsidomėjimu klausosi apie 
Lietuvos augime, apie jos da
bartinius reikalus. Lietuvos 
Katalike Umve»H*tui sudėjo 
- 110 doi. 25c. aakojo: 

Gerb. kuli. A. Bakunas 50 
do). *.-•, i 

• 

2 V. W. RUTKAUSKAS 
J ADVOKATAS 

Ofisas Didmiotyj: 
29 South U Salle ttratt 

Telefonas Central 8894 

l Vakarais 812 W. SSrd •*. 
Telefonas: Yards 4881 

i ŝ sM 9SBSS gžM • • • * • * • ^SS ^sa SBSB s^sn st^g gėssl ^ V 489 8^89 t 

Po 5 dol.: Ant. Laurusevi-
^ius ir Jokūbas Gūžys. Sudėjo 
ir smulkesnių aukų. 

Elzbieta Astrauskienė pa
sižadėjo duoti išviso 10 dol. 
Pranas Gaidžiunas ir Juozas 
Lekevičius ir gi po 10 dol. Po 
5 dol. žadėjo aukoti: Aleks. 
Jurčikonis ir Jurgis Berukštis, 
po 1 doL Žadėjo Mot. Paplau^ 
sis ir Juozas Garmus. 

3 sausio tokiu būdu surink
ta pinigais $69.25, pasižadėji
mų $41.00, viso labo $110.25. 
Kuomet tas mano pranešimas 
bus paskelbtas, visi žadėjusie
ji bus jau sumokėję. 

Visiems aukotojams ir dar
buotojams širdingą ačiū. Ypač 
ačiū už tai, kad žadama Tau
tos Fondo skyriaus ir tjerbia-
mo kunigo klebono toliau tam 
reikalui pasidarbuoti, kol ne
bus surinkta bent $300. 

Kun. Br. Bumsas. 
Liet. Kat. Centro Atstovas 

Amerikoje. 

savo vaikelius į savąją moky
kla, o ne į svetimas. Gal kada 
tėveliai sulauks dar didesnio 
iš jų džiaugsmo. 

Ačiū ir mūsų klebonui J. 
Svirakui, kuris ragina visus 
lietuvius feisti savo 
savąją mokyklą. 

Žmonių buvo susirinkę ne
mažai. Visi buvo patenkinti. 

Klebonas paskelbė kad vai
kučių vakaras parapijai pelno 
davė gryno $92.00. 

Ant tos programos atsilan
kė du svetimu kunigų Sprin-
gel ir Daugherty ir klierikas 
V. Damašus, kurs vedė pro
gramą. 

A. 2 
Red. prierašas: šią kores

pondenciją dedame. Rašant ki
tą kartą korespondentas būti
nai turi prisiųsti savo vardą, 
pavardę ir antrašą del redak
cijos žinios. 

* • 

D r. M* St upn icki 
3107 So. Morgan Street 

OH1GAGO, ILLINOI8 
Telefonas Yards 4041 

alandos: — 8 ttct 11 H ryto 
6 po pietų lkl 8 rak. Nedėllo 
mis nuo I lkl 8 vai. vakare 

S L L J a . - J J L 5 J - • •": 5 •£ 5 2 S * 

B — — 

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

TeL Ganai 1118 
Valandos: l t ryto iki 8 vakare. 
Gyvenimas: — 2811 W. 44rd Str. 

TeL Prospect 8488. 

A! 

TeL Oaaal 247, Vak. Oaaal 2118 

ŪR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 South Halsted Street 

•alandos: 10 iki 12 ryte: 1 UU4 
•po pietų; I iki 9 vakare 

4 

« Jeigu norite gero pi umberto tai 
pašaukite 

THOMAS HIGGINS 
Atlieku darbą gerai ir pigiai 

2253 W. 24 Street 
Telefonas Canal 414 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas ISSfO 8. Micklgaa Ave. 

i ANTANAS A. 0L1S 
f (OLSZEWSKI, JR.) 

§ ADVOKATAS 
§ Veda bitas visuose teismuose 

Miesto Ofisas: 
*7 S. Dearborn SL, Room 1040| 
S Telefonas: Central 1774 
j Vakarais: 1251 S. Halsted St. 
S Telefonas: Boulevard 553. 
W44*ejC4"4^'t>4-0i4:i 

R. 811-127 N. Dearborn St. 
TeL Dearborn 8098 

Vakarais: 10784 S. Wabasb Ave. 
, Roscland 
t » 

J. P. WAITCHES 
Lavvrcr 

LIETUVIS ADVOKATAS 

Tel. Pullman 4377 

*Tel. Randolph 2818 M 

A. A. S L A K I S 
ADVOKATAS 

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

l t South La Salle Street 
Room 1808 

! Valandos: 8 ryto lkl 6 po pietų 

k Namų Tel. Hyde Purk 2295 

5ff—i 

Telefonas Ganai 6395 

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

Arti 23 čio Place. 

' ' • ' • 

. ' e l e fonas Elouleva-rJ A ISO 

A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lai
dotuvėse, ves
tuvėse, krikš
tynose ir kituo
se reikaluose 
Kainos prieina-

ar 

VaL 14—12 ryte: 2—4 po pietų, 
8:10—2:89 vai. vakarą 

Resldenrija: 10538 Perry Are. 
TeL Pullman 842 ir PulI. 84t 

MOKINIŲ VAKARAS. 

Ohk»«» Heights, Ui. — 
Gruodžio 27 d. P. Balnio sve
tainėje vakare mokyklos vai
kučiai išpildė šią programą: L 
Mažieji mokiniai sudainavo 
"Sveikas Jėsau Mažiausis" ir 
"Jolly old St. Nicholas. 2. 
Dialogą **Dvi komutes" išpil
dė L. ArciŠauskiutė ir S. Go-
deliutė, 3. Mažieji mokiniai — 
"Žvirblis", 4. Didesni--"Prie 
amato*V 5. Dialogas, "Prie 
bamlės , , — V^ Balnis ir S. 
(Jaučas, 6. Didesnės irtergai-
t ^ » _ "Tambourine drill" 
7. Bilės "Naslaitė , , — & Go-
deliutė, 8. "Dabar busi va pro-
tingi , , — A. Vaitkus ir B. 
Bielskis, 9. Komedija "Po 
Kalėdų" — suloSė A. Vaitkus 
— gydytojas, V. Arcišau 
— Jonukas —ligonis, Lucija K. Dr. 
slaugotoja. — J> Pondiniutė— 

L t ^ a . t A t ^ a t t t & g . g A M £ £ £ * i U & a . g J » ^ ^ gt^^4^t^^4^44^t^44^»4Vt4V4V41 
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Kaip Yra StiprŲS, 
Sveikai Kūdikiai 
Subudavoti? 

Sateikiant jiems gerą, sveiką ir mais
tingą maistą laike vienų metų. Jeigu 
jus negalite žindyti savo kūdikio, neban
dykite maitinti kitokiu maistu — tik 
duokite jam 

EAGLE BRAND 
(CQND£SSE£>MILK) 

Tai maistai, kuris yra pastate* ir iSauklejes 
tūkstančius 

t i 
! 

TeL Cicero 3444 
Ofiso TeL Cicero 

DR, J, SHINGLMAN 
Praneša visiems kad po Sau-' 

•io 1, 1892 perkelia residencija! 
| po numeriu 

1314 So. 44 Court 
Ofisas bus toj pačioj vletej! 

| kaip ir dabar. 
' [ N. E. Cor. 49 Court ir 18 Str. 

| ant viriau s vaistyničios. 

'.i = 

. 

KENOSHOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJINIS GYVENIMAS 

(Pabaiga). 
Likusios visos draugijos ir 

kuopos sutiko dalyvauti de-
monstr. ir buvo nutarta su
rengti ją lapkr. 14 d. 1920 m. 
Kada atėjo demonstr. laikas 
norints oras buvo nemalonus, 
vejas būva saitas, sniegas kri
to, bet publikos tiek daug da
lyvavo, kad sugrįžus ifi demon
str. publika netilpo į Šv. Pet
ro svetainę ir buvo priversti 
imti gretimais kitą svetainę. 

Kalbėtojai buvo pakviesti 
iš Chicagos trijų partijų,ku-
rios dalyvavo demone.tai yra: 
katalikų, tautininkų ir socia
listų, o bolševikai nedalyvavo 
ir jų mulkintojų kalbėtojų ne
buvo. 

Aukos buvo renkamos L. 
Gyn. Kom. Surinkta $1039.45 
ir tuojau pasiųsta per Lietu-

Lietuvos vėliava. palaikymui: K. Dr. Vien. pas-
K. Dr. Vien. lapkr. 16 d. 

1920 m. nutarė nupirkti vi 
soms katal. draug. didelę Lie- m. liko nutarta pasiirti Kalė-

kyrė iš savo iždo $5.00. 
K. D. Vien. gruodžio 6 d. 1921 

tuvos tautinę vėliavą kurį tik
tų iškilmėms. (Ar nupijrkta! 
Ked). ,• 
L vos n-bėa vakaras, aukos. 

K. D. Vien. pastangomis bu
vo surengta trijų metų Lie
tuvos Valstybės n-bės vakaras 
vasario 20 d. 1921 m. Aukų 
surinkta $67.42. Birutės Dr. rą 
pačią dieną savo sus-me pas
kyrė auką $25.00 L. Gyn. 
Kom.', kas sudarė $92.42 ir 
pasiųsta j Lietuvą. 

Wa^hingtono konferencija. 
K. Dr. Vien. sušaukė Keno-

sh'os tfiet. visuotiną susirinki^ 
mams rinkimams atstovo 
į Waskington, D. C. kuT Liet. 
Atstovybė šaukė S. V. L. gegu
žio 30—51 d. 1921 m. suvažia
vimą. Išrinkta delegatas Jo
nas Trakšelis," 

Auka Harris'o paminklui 
K. Dr. Vien. surengia pik

niką liepos 4 d. 1921 m. vi
sų Kenosh'os kat. dr. vardu, 
o pikniko pelnas skiriamas 
pastatymui paminklo ant lei
tenanto Harriso kapo kuris y* 
ra žuvęs l i e t , Kaune, gin
damas Lietuvos nepriklauso-

dinę dovaną Seserims moky 
tojoms Šv. Petro parapijos 
Kenosha, Wis. Peržiurėjus iž
dą pasirodė kad mažai tėra 
ižde pinigų, o negalint su
rengti vakaro su pramoga pas
kirta tiktai $10.00 dol. 

Taipgi katal. dr-jų Vienybės 
pastangomis yra pasiųsta pro
testas prieš Želigowsko užgro
bimą Lietuvos- Sostinės Vil
niaus ir uždarinėjimą Vilniu
je Lietuvių įstaigų ir t. t. Re
zoliucijos buvo pasiųstos Suv. 
Valst. Valdžiai. Wiskonsino 

* 

Senatoriams ir gauta prielan
kus atsakymai nuo Suv. Valst. 

. 

vos Atstovybę į Lietuvą. 
Užbaigus visuotiną sus-mą j mybę. Pelno liko $22.10 ir tuo-

K. Dr. Vienybė laikė savo pa-J jau pasiųsta Liet. Atstovybei 
prastą sus-mą ir jame pasky* 
rė iš savo iždo $60.00. Prid> 
jus prie viršminėtos $40.00 
sudarė šimtą dol, ir pasiuntė į 
Lietuv, Gyn. K-tuL \ ^ a f a i ž a u k i m o ^ k M 

w ûs m . i « ... 
skas X6SVIWBB IT daile 

10. "Kai jau Kristus gema", scenoje kokius viekalus toliau 
Adeste Fidele8M — choras, 
Pianu akompanavo Mar. Za-

i 

rankaitė. 
Programa buvo vairi ir 

gražiai išpildyta. Už tą vis
ką didelis ačiū seserims 6v. 
Kazimiero, kurios čionai mo-

matydama 
kad Kenosli'os katal. dr. stato 

• • • *—^ •i , , I I L ^ m . 

o nesant reikalingos šviesos, 
lapkr. $ d. 1 9 ^ to. savo sus-
me nutarė {taisyti lempas, 
taipgi nutarta padaryti tam 
tikrą skyrių kur butų galima 
patalpinti visi teatrališki dr. 

4r kuopų daiktai. 
— i — 

07 Auburn Ave. Ohicago.j 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
S. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse kuopl-
S^iausla. Reikale meldžiu atsisau-

tl, o mano darbu busite užfa-
ėdintl. 

8314 W. 13sd Pi. Cnica«o, 
Telefonas Canal 2199 

I • 

rAMEPJKOC 
T,^slLIETUVV 

VAŽIUOKIT VISI PARANKIŲ IR 
TIESIU KELIU 

Lietuviai važiuojant. i Piliavą aplenkia 
Lenku Juostą (karidorių) 

Visa Trečia Klesa Padalinta I Kambarius 
Ant 2-jų, 4-rlu, 6-š!ų ir 8-nlų Lovų 

LITtJANlA" iSplauks Vasario 1, 1922 
["ESTONIA" ISplauks Vasario 22, 1922 

Trečios Klasos Kainos f: 
HAMBURGĄ 8103.50 — PILIAVA $104.50 

LIEFOJi; tllO.Ot. 
Delel laivakor. ir žinių kreipk, prie savo agen. 

j Washington, D. C. 

Moksleiviams auka. 

K. Dr. Vien. sus-me liepos 
19 d. 1921 m. buvo perskaity-

nuo 
lietuvių moksleivių iš Valpai-
so, Ind. Jie per tą laišką pra
šė aukų savo organ. ir organo 

1 

LIETUVIŠKI KRUTAMI PA 
VEIKSLAI GENAVAITĖS 

GYVENIMAS. 

Nauji krutami paveikslai iš 
Lietuvos, Uygoe ir Sovietų Ku 
sijos. Gudrus Kvailys 2-jų ak 
tų komedija Lietuvių paroda 
National darže. Leninas ir] 
Trotskio armija Maskvoja. Že
ligovskis Vilniuje. Bus rodo
mi sekančiose kolonijose: 

Sausio 13—14 parap. svet. 
Gary, Ind. 

Sausio 18—19 parap svet. 
Springfield, 111. 

Sausio 20—21 E. St. Louis, 
211. 

Sausio 22—23 E. St. Louis, 
Mo. 

Sausio 24—25 parap. svet. 
Westville, 111., rodis. 

Liet. Teatro Bendrovė 
Vedėjas A. Lukšis. 

V. V. Korespondentas. 

Red. pastaba. Visi "Draugo'' 
skaitytojai mielai skaitys L. 
K. Vienybės darbų apžvalgą ir 
pasidžiaugs Jūsų kolonijos 
veikimu. Tikrai gražiai ir uo
liai darbuotasi. Dieve duok, 
kad šiais 1922 m. jūsų kolo
nijos lietuviai dar skaitlinges-
niais darbais, pasižymėtų Baž
nyčios ir Tėvynės labui. 

BEPROTYSTĖ DABAR GY 
DOMĄ IŠTRAUKANT NE 
GERUS DANTIS, IR PRAŠĄ 

LINUS STUČKINES KIR
MĖLES IŽ VIDURIŲ. 

Dabartiniai psychologai sako, kad 
daug beprotysčių paeina iš suge
dusių dantų, dėlto prižiūrėjimas 
dantų būtinai yra reikalingas. 
Taipat atrasta, kad paprastos 
kirmėlės vadinamos, jautienos, 
kiaulienos, ir stučkinės privarc 
žmogų prįe beprotystės. Daugiau 
negu tiek. Nekartą numiršta if 
priežasties nepaisymo tų parazi
tų. Todėl jei bent kiek nusima
nai, kad tu turi virsminėtas kir
mėles tuoj stengkis panaikinti. 

Dauguma mote
rų vyrų ir vaiku 
yra gydomi nuo 
visai kitokiu liga 
kuomet ižtikrųjįj 

\ visa priežastis y-
ra jų skilvis. Kuo 
met neturi apeti
to, širdi griaužia, 
jauti skausmą vi-
doruose , skausmą 
stremuose silpnu

mą akyse mirguliavimą tai ženk 
lai kad kas nors yra negerai m 
jusu skilvių, kad skilviniai kir 
minai tenais ponavoja. Pas vai 
kus tuojaus galima patemyti, jie 
nenori valgyti, miegoti jiems tan
kiai galva skauda, jie neturi noro 
žaisti su kitais vaikais. Laxtan y-
ra sutaisytas kad panaiknti 
skilvines krimeles iš jūsų syste-
mos ir yra daugumos žmonių 
vartojama su gerais rezultatais. 
Pilnas būdas gydymo Laxtan 
kainuoja $10.48, pusė $6.75. Jei
gu jautiesi nesveiku tai tuojaus 
pradek gydytis nes gali išsivysty
ti kunvulsijos ir kokios kitos li-
g04? Laxtan yra parduodamai 
Dro. Lameco Lab., Forbea at 
Moultrie, Pitteburgh, Penus. 

»«TANLBY F. 
MAŽEIKA 

j GRABORIUS IR: 
Balsamuotojas 

Tūrių automo-
IbUius visokį < 
reikalams. Kaina? 

[prieinamos. 

3819 Auburn 
rAve. Ohicago.j 

IŠPARDAVIMAS 
Pust — Prekės 

Vyrų ir jaun^ vaikymų Siutai ir O-
verkotai $20 - • $25 ir $80. Dabar 
po $10. $12.84 ir $15. Kiti siutai Br 
overkotai iki $45. Mes turime pilna 
stocka vyrų, jaunu vaikiau ir valka, 
Siutų. O' Kotų, Macklnaws, Rain-
coats rl kelnių kurias parduodame ui 
puse buvusios kainos Turime kuferių 
Ir volizų. Gausi už pilnos verčioa At-
d|ira Kasdiena iki 9 vakare. Nedė
liomis iki 6 vakare. 

įsteigia 1402 
S. GORDON 

1415 S. Halsted Street 
r r 4 Y y & T e ^ y o ^ » 4 4 6 o o l S l o o ^ l l 
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VALENTINE DRESMAKING \\ 

COLLEGES 
MOT W. Madison, 1850 M. W<B»* 

4208 S. Halsted Streets 
137 Mokyklos Suv. ValsUJoaa. \ 
Moko Siuvimo, Patternų klr-

>plmo, Designing bizniui ir 
[mama. Vietos duodama dykai 
^Diplomai. Mokslas lengvais at-
įraokėjimais. Klesos dienomis iri 
•vakarais. Reikalaukit knygelea 
iTeL Seeiey 1444 

SARA PATEK, pi™ 
:S/8v4+«4%»4*4/»4«***4s4*««>» 

FASONAS 'r MtCKIFVICI 
iii r iaus ta shincim • 

lai • sp wtAi 
\ < > . »• i. 
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l i is itri i iai Ir i • 
809 W 3! t : r* . ^ ;* ; " Hi!«lt8l r». 
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PRANEŠIMAS 

DR. C. ICHERYS, 
Z DENTTSTAS IR RADIOGRAPASJ 

• 
K8841 W. 23«Hi Str I Leavit 

Phone Canal 82213 

Įsteigė savo ofise pilnai apru-j 
įpintą. X — spindulių laboratorija^ 
^Traukiama X —spindulių paveik
usiai suradimui įvairių dantų, gal
a v o s ir žandų ligų. 
• 

. i a 11"1 

LSj8JSAtf,«^^tSJt&SA4At2 
Boulevard 727 TeL 

Emerald Dairy Lietuviška I 
PIENINYČ1A j 

Išdirbame geriausia pieną, 
smetoną, sviestą ir sūrius. Už- l 
sakymus pristatome j groeer-
nes ir namus. Duodame "iee-
boxes" ir ledus. Kainos piges
nės negu kitų kompanijų. 

ST. DAUGEU 
SAVININKAS 

3251 So. Emerald Ava 
riTo?rya^yoî 4S¥oiMr%y4o t̂r.l 
m m !•••• ' • i T;1 ,rar"iff ti tw,Į 
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Tardavimui didltausias "Cicei 
Coal Tardąs" 5 lotai, trakės of 
seifas, trokai, vežimai, arkliai ir 
ti Įtaisymai ir daugybė visokių aA 
giių. 11 visų Šonų apgyventa lie 
viais ir kitokf% tautų. Nėra kitę C<J 
Tardo. įplaukos yra didelės, o pi 
yra išdirbtas plačiai Ir gerai. DU 
lis bar genas u i $20,004. įmokėti rel 
kia $18,501. 
FEDERAL BOND A LAND OO. 
1469 So. 49 Court Cicero III. 
449 W. 18tiB Str., rfcsragtm, m. 

• i • i = ',•? i ' in 'sat 

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
LIETUVIU KATALIKŲ 
TĖLĮ AMERIKOJE DIE] 
"DRAUGĄ", KURIO KAINA, 
$6,00 VISAM METUI, PO VIS& 

PASAULĮ, 

• 
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D DRAUGAS Antradienk," Sausio 17, 1922 

— 

Chicagos Žinios 
KALBAMA APIE GENERA-

LĮ ANGLEKASIŲ. 

Kaip kitur, taip ir Chįca-

Sausio 28 d. N. P. Šv. P. Ma-1' Nei dūko nei ruko. 

Nuvažiavęs į vietą kuri nul i jos par. (Brighton Parke). 
Sausio 29 d. Aušros Vartį j r o d v t a mioj^ ^ tea 

jrap. (West Sidėje). | b _ t .k o n i T M m H f t s ^ k i r 
na-

parap 
Sausio 30 d. Šv. Antano pa

goję šinadie daug kalbama a- rap. (Cicero, 111.). 
pie neišvengtiną generalį ang-
lekasiu. streiką visose S. Val
stijose. Streikas neišveugti-
nas, jei kasyklų bendrovės lai
kysis šiandieninio savo nusi
statymo į organizuotą darbą. 

Anglių kasyklų bendrovės 
atsisako tartis su anglekasių 
organizacijos valdyba reikale 
nanjos sutarties. Nes "senoji 
sutartis baigiasi su ateinančio 
kovo 31 diena. 

Paaiški, kad darbininkai y-
ra priešingi panaikinti žino
mą "eheck-off sistemą. Tai-
pat jie^Itovi už tai, kad da
bartinė užmokesnis ne-vien 
nebūtų mažinama, bet kiek-
nors dar padidinta, atsižvel
giant į tai, kad kasyklose ne 
visuomet dirbama. 

Savo keliu, kasyklų bendro
vės jau senai nusprendusios 
sumažinti užmokesnį pradėjus 
balandžio 1 d., nežiūrint to, 
kad kasyklose ne pilnaFoTirba-
ma ir darbininkai mažai už
dirba. 

Bendrovės tvirtina, k a d 
pirm karo paprastam angle-
kasiui dienoje už 8 darbo va
landas buvo mokama apie 3 
dol. Šiandie gi $7.5(1 Tai
gi, esą labai daug. 

Jei #pakils streikas, tai dar
bininkai kovos už: 6 valandas 
darbo dienoje, didesne užmo
kesnį ir už "eheek-off sis
temą. 

NETURI PINIGŲ. 

Chicagos iždas vėl tuščias. 
(Pranešama, kad vakar ir šian 
die turi but išmokamos algos 
miesto tarnautojams už mėne
sį. Ir sakoma tam tikslui ma
žai turima pinigų. 

, Chicagoje pavogta 6 auto
mobiliai paroje sausio 15—16 
dienomis. 

IS CICERO, ILL 

Sį vakarą, sausio 17 d., Šv. 
Antano parap. svet.., L. L. Pa
skolos vietinė stotis rengia 
prakalbas užbaigimui L L. Pa
skolos vajaus. Prie to bus 
dar įvairi programa. 

Valdyba. 

:' KULTŪROS VAJUS 
CHICAGOJE. 

Kultūros Vajus Katalikų 
Universitetui Lietuvoje, Lietu
vių Katalikų Kolegijai Ameri
koje ir moksleiviams šelpti 
Chicagoje prasideda Sausio 23 
d. Vajaus reikalais kalbės 
gerb. kunigai, svečiai iš Lie
tuvos, Bumšas ir Garmus. Va
jaus maršrutas Chicagoje eis 
tokioje tvarkoje: 

Sausio 23 d. Dievo ApveU-
dos par. 

Sausio 24 d. šv. Petro ir Po-
vylo par. (West Pnlhnane). 

Sausio 25 d. Visų Šventų pa
rap. (Roselande). 

Sausio 26 d. Šv. Mykolo pa
rap. (North Sidėje). 

Sausio 27 d. Šv. Jurgio pa
rap. (Bridgeporte). 

Vasario 12 d. Šv. Kryžiaus 
parap. (Town of Lake). 

Visose tose kolonijose pra
kalbos įvyks vakarais 7:30. 

Visi-A. L. R. K., Federacijos 
ir Tautos Fondo skyriai pra
šomi stropiai rengtis prie pra
kalbų. Turime dirbti, kad di
delė Chicaga, kuri lig šiol vi
sais tėvynės reikalais šauniai 
pasirodydavo, ir dabar auko
mis sumuštų rekordą Naujo
sios Anglijos, Pennsylvania ir 
kitas valstijas. 

Neužilgo bus paskelbtas 
prakalbų maršrutas ir kitoms 

Federacijos Chicagos Apskr. 
Sekretoriatas, 

4031 So. Rockwell S t , | 
Chicago, Illinois., 

Tel. Lafayette 4184. 
Illinois, "VVįsconsin ir Indiana 
Valstijų kolonijoms. 

Visais Vajaus reikalais Chi
cago j ir#apylinkėj reikia kreip 
tis šiuo adresu: 
Federacijos Chicagos Apskr. 

Sekreteriatas, ^ 
4031 So. Rockvvell St., 

Chicago, Illinois. 
Tel.: Lafavette 4184. 

IR VĖL AGENTO ŠPOSAS. 

Specialai išnyko". 

Spalio pradžioje 1921 m. 
kažkoks Ot. Crow, pasivadinęs 
save lietuvių agentu rinko 
"specialus". Mat jau tokia 
dabar mada! Lengviausia agen 
tų duona ir pigiausios ašaros 
tiems, kurie greitu laiku nori 
praturtėti. 

Tas agentas rinko "specia
lus" kokiai tai M. P. West 
Kompanijai, žadėdamas po ke
turių mėnesių t. y. sausio 4 
d. 1922 m. už įvestintus $100 
dvidešimts penkis dol. nuošim
čiu. 

Kadangi dabar lietuviai 
pajunko į tokius biznius, tai 
nieko nepasiteiravę kas tas 
agentas, nepatyrę esamos 
kompanijos, pasirašinėjo po 
"stebuklingomis" notomis "ir 
sapnavo, laukė dienos kada 
pražydės nepaprasti nuošim-
c i a i . 

Dvicentinis Štampas. 
Dabar sausio 4 d. atėjus ir 

belaukiant agento, anasai kaip 
durnas pranyko. Į notas gy
riaus įsižiūrėję, pamatė kad 
ant jų pasirašo koks ten ne
buvėlis Richarson, 64 West 
Washington St. Notose, vie
ton valstybinės žymės, papras
tas štampas už du centu. 

Paabejojus apie notos ver
tybę, Kaz. Šidlauskas, puolėsi 
ieškoti kompanijos nurodytu 
adresu. 

mus, bet kompanijos jokios nė 
ra. 

Pirmam* aukšte įtaisyta 
yalgykla, o ant viršutinių lubų. 
kažkokia dirbtuvė. Paminėjus 
ieškomos kompanijos vardą, 
visi tik pečiais traukė ir sakė 
nieko panašaus nėra girdėję 
nei nežiną. Še tau ir šposas. 

Veltui rašoma. 

Tiek kartų dienraštis 
"Draugas" perspėjo lietuvių 
yisuomenę, tiek kartų rašė 
kiąd pinigai tikrai gerą pelną 
duoda, kuomet yra taupomi 
tikrame banke ar leidžiami a-
pyvarton į neabejotinos vertės 
bendroves, ar kur panašiai o 
mūsų lietuvių 'gerą širdį" vi
sokių specialų" agentai vis 
išnaudoja ir išnaudos, dar 
daugiaus bu s nelaimių t viso
kios rųšies notos su "nepa
prastu nuošimčiu". 

Neviskas žinoma. 

Kiek dingęs Ot. Crow pini-
gų išviliojo —xnėra tikros ži
nios. Nuo man žinomų asme
nų jis iškalino apie penkis 
šimtus dol. Visi nagus į "spe
cialus" įkišę pradės agento 
ieškoti bet ar pasiseks? Už sa
vo tikrąjį sunkiai uždirbtą pi
nigą vaikyk dabar vėjus. 

Dr." koresp. 

Juk gėda tėvams, kad lei
džia vaikams priklausyti prie 
kokių ten kliubų ar kuopų, 
kur visokie "bumeliai" susi
renka. Ar Brighton Parke jau 
nebūtų padoraus, jaunimo kuo
pų ar kliubų i Jei vaikas mėg
sta sportą, lai „prisirašo prie 
L. Vyčių kuopos. Jei mėgsta 
dailę, gali prisirašyti prie cho
ro, arba prie kitų naudingų, 
prakilnesnių draugijų. Tas 
butų daug geriau negu doros 
nustoti ir save ant paniekos 
išsistatyti. . 

Psittacus. 

Temykit, Viršuje Aulo RAUDONAS BRŪKŠNYS Aplinknje. 

PAVYZDINGOS KRIKŠTY-
NOS. 

««' 

West Pullman. — Ona ir 
Teod. Žutautai, turėjo daug 
džiaugsmo susilaukę dukrelės. 
Sausio 8 d. įvyko krikštynos. 
Podžiais buvo kun. J. Paškaus-
kas ir Ona P. 

Vakarop dtikrelės Stefanijos 
tėveliai pasikvietė kaimynus 
ir kūmus į puotą. Bet kokia 
graži puota f Netik pasisotino 

•j svečiai gardžiai parengta va
kariene, bet ir tėvynės reika
lų nepamiršo. Prisiminta apie 
Lietuvos vargus ir gailestin
gumo darbus. Liet. Raudon. 
Kryžiui paaukota $4 Aukoto
jai: kun. J. Paškauskas, A. 
Socyla, D. Žutautas, J. Rimu-
tis, visi po $1. 

Daugiaus tokių pavyzdingą 
krikštynų. 

RecL pastaba. $4 Raud. Kry
žiui Redakcija priėmė nuo D. 
Žutauto ir persiuntė Tautos 
Fondui pažymėdama jų pas
kyrimą. 

i . 

• • — 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Beethoveno Muzikos Kon
servatorijos vedėjas, muzikas 
A. S. Pocius ir p. Pocienė lan
ko rytines-valstijas su koncer
tais. Jie neužilgo^ sugrįš Chi-
cagon. 

> 
. • 
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IS BRIGHTON PARKO. 
. 

1 i » į W ) 

Mūsų jaunimas. 
/ ' v 

ANGLEKASIAI - Lai Goodrich Sutaupo Jums Pinigus! 
/ 

-

į 
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PRANEŠIMAI. 
— , _ 

IŠ NORTH SIDES. 
• j _ 

A. L. R. K. Federacijos ir 
L. L. P. Bonų pardavėjų susi
rinkimas bus šį vakarą Šv. My 
kolo par. mokyklos kambaryj, 
7:30 vai. vak. 

Visų draugijų atstovai ma
lonėkite atsilankyti susirinki-
man. 

. • ; Valdyban. 
— 

BART USEYIČIEHĖ 
PRANCIŠKA 

(po tėvais Lonaitė) 
Mirė savo namuose 6546 So. 
Marshfield ave., sausio 16 d., 
1922, 4 vai. po pietų, 26 metų 
amžiaus. Pilnesnis aprašymas 
tilps rytoj. 

Čionai yra daug jaunimo 
kuopų bei kuopelių. Vieni pri
klauso prie L. Vyčių 36 kuo
pos, kiti prie ratelninkų, ir 
kiti prie " Avalons'' ir t t. 

Vyčiai darbuojasi labai gra-
žiai, ratelninkai paslaptingai, 
o Avalons tai karščiausiai. 
Vyčių naudingą, darbuotę pa
rodo jų surengti vakarėliai ir 
taip įvairios, gražios pramo
gos, atlikti prakilnus darbai. 
Rateliečiai dirba niekam ne-
gird/žiant. Avalons dirba su 
taip amerikonų vadinamu 
" l * p " . 

Avalons, turbūt, čionai yra 
dar pirmą kartą girdžiamį. 
Prie/šito kliubelio priklauso 
visokio plauko žmonės: liute
ronai vokiečiai, lenkai, beto ir 
keletas lietuvių. Jie susirinki
mėlius laiko kokioj tą buvu
sioj vištinyčioj. Prie to jie dar 
turi "good times". Su vienu 
savo "good time'u" per toli 
nužengė. 

Tai buvo laukiant Naujų Me
tų. Tėvai buvo susirinkę pa
rapijinėje svetainėj ant vaka
rienės ir kartu laukė Naujų 
Metų. O kai-kurių jų vaikai-' 
buvo nuėję į savo "club-hou-
se" baliavoti gerdami svaigi
nančius gėrimus ir rūkydami. 
Sako, kad tenai,, buvo dar ir 
panelių. 

: 

Sv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 3-čio skyriaus metinis 
susirinkimas įvyks sausio 17 
d., 7:30^ vai. vakare Šv. My
kolo Ark. parapijos svet. 

V i s o s n a r ė s b ū t i n a i m a l o n ė -

J u s sutaupysi te daug porų Čebatų je igu nešiosite Goodrich. 
J i e stebėtinai s t ip rus - 4 juos ilgiau nešiosi negu t ikėjiaisi. 

• 

Jiems puspadžių nereikia dėti-nes Goodrich perdevi ir vinie 
kurios yra kalamos į skurinius čeverykus. 

Goodrich stovi pirn&j eilėj visų guminių autuvų kaipo 
duodantis ilgiausią patarnavimą, geriausios rųšes' gumą, bū
tinai reikalaukite batų su RAUDONA eile ant VIRŠAUS. 

THE B. F. GOODRICH RTJBBER COMPAKY 
Akron. Ohio. ' 

G u m i n i a i A p a u t u v a i 
kit atsilankyti. .Bus renkama 
nauja valdyba, taip-gi reikės 
užsimokėti metinį mokestį. 

B. Tarnaite, rast. 

£ * • 

4. 

IŠ ROSELANDO. 
• 

Ti. Vyčių 8 kp. turės Bunco 
Party Visų Šventų ba*ž. salėje 
10806 Wabash Ave., antradie
nyje, Sausio 17 d., 1922. 8hS 
dingai kviečianie jaunimą at
silankyti* ypač iš kitų kolonijų. 
Bus išdalinta daug didelių do
vanų. 

Kviečia rengimo komisija, 
N. Stankus. 

^•••••NllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllliiiiiiiiiiiiiimiiHiginnHiM,,,,,,,,,,,,,,,!^ 
Padarysime 500 namų linksmais 

j Ateik Į mus dirbtuvės brenčių f 

$34 
Nupirks didelį Pho-
nographą 1922 mo
delio, kuris gfajina 
visokio išdirbinio re
kordus, su raštišku 
Gvarantavimu ant 10 
metų. Šių phonogra-
phų reguliaTė kaina 
nuo $125 iki $200 

KAINAVO 
$125 

DABAR 
$34 

3»&6«*%**»%f««*»**»»#**»«f»««***ft+*»«*4 

GAVO P I N I G U S LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" *IE ASMENIS: 

Remeikis Jonas 
Grigaliūnas Tarnas,(Sheboygan, Wis.) 

I 
Kelečiutė Emilije 
Žitkevičienė Barbora 
Cirtautas Pranas 
Žutautas Dominikas 
Žitkevičius Antanas 
Danilienė Antanina 
Venckus Jona& 
Kunskienė Elzbieta (Gary, Ind.) 
Demijohn Kazimieras (Hemlock, Mich.) 
Bružas Jonas < 
N u g a r a s S t a n i s l o v a s 

Gricius Vladas (Rochester, N. Y.) 
Gedraitis Povilas 

• 

\ 

t 

Tik 500 Phonographų su tokia kaian 

VELTUI 
Jusu pasirinkime iš 25 rekordų, 500 plieno 
adatų, taipgi dainiau to adata su kiekvienu 
phonographu. Ateikite pas mus ir mes 

KAINAVO $150 
DABAR $48 

VELTUI I 

Klimas Dominikas 
Švažaite Ona 
Ja/utaite Emilija 
Bružienė Teresė 
Kasei ūkas Jonas 
Balčiūnas Jonas 
Gerb. Kun. J. Čhižauskas , 
Kaupas Kazimieras , 
Račkauskas Kazys (E. St. Louis, 111.) 
Simanavičius Jonas 
Wargon F. (Westville, UI.) 
Poška Jonas 

/ Žekas Steponas (Peoria, UI.) 
Juraitis Adomas 
Kaupienė Uršule • 

DRAUGO PINIGŲ SIUNTHffO SKYRIUS 
2334 So. Oakley Ave. * TeL Roosevelt 7791 
Atdaras kasdiena, išskyrus šventadienius iki 8 r. v. 

-

Put 
One 
Sis 

AT 
Dl 

2884 

P01 
• w 

Ryti 
V 

* \ 

t A •r 
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PARY; 
Naujo 
Poincare, 
nno Brian| 
oficialis 
tymas su 
kalų sekr< 
zon. 

Abiejų 
ilgiau por< 
mės nepasl 

Bet žin< 
du kalbėjo! 
su Anglija Į 

Tą šutai 
gal buvo 
mieras Lloj 
siu premiej 
Anglijos 
prancūzams 
patiko ir 
jo net rezi| 

Prancija 
tarties labi 
kad viskas 
Anglija nei 
nybės ant 

Be to, Pi 
kad Anglij] 
zams labiai 

MORATO! 
. 

i 

K 

-V 

3'1 
M -
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FEDERALBOND & L A N D 
COMPANY 

parodysime gražiausią phonographu. Kiekvienas phonographBs yra r E 
peržiurėjas mušu mechaniku, 15 metų patyrimo ATEIK TAIP = E 
GREIT, KAIP GALI GERIAUSIAM PASIRINKIMUI. MES PALAI- E != 
^Ž^JILI^tč0^^T^ ^^ČT^l^rc^ « ^ == ' Siunčia piningus į Lietuvą auksinais ar doleriais per 
VEl/rUI PRISTATOME VISUR. JEI GYVENI UŽ MIESTO. PA- S S ^QSfQ /N^fo i «~ *«l *»««««..• r» ~3 J i • i . 
SIUSIME c. o. o. D. DALEisDAMi PERŽIŪRĖTI PIRMIAU, NEGU E S Pag.ta

J Čekiais ar telegramais. Parduodajae laivakorte-
MOKESI PINIGUS. = = l visą pasaulį. Pard. namus, žemės, farmas ir bondsus. 

MAIN SALESROOM FACTORY BRANGH 1 1 OFISAI. 
1020 so. Baisted st. chicago, m Arti Taupr str. E = 666 West 18-tii Str., Chicago 201 Chambers St. N. York 

f 

Atdara kasdieną nno Viki 9. Ned. iki 4 vai. po pietų. = 
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1439 So. 49-th Court Cicero 602 Ass'n Bldg. Ohicago 
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BERLYNl 
Vokietijos 
tomis dienoj 

*5 lc konferem 
iš Prancij< 
kurs buvo 
vės tarybos 

I^aaiškėjoJ 
mas mokėti 
po 31 mili< 
kių kas deši] 
galiau žadž 
mc*ratoriumi 
stybę pakėld 

Is to išvef 
vė darosi h 
nė ąu voki 
senovės gri 

AIRIAI PA| 
SAI 

DUBLIN. 
An^ijos val| 
.pagaliau Ai] 
davė patiem I 
perduota čia 
je buvo visj 
tracija Airijj 

Valdžia 
lordo Fitzaii 
su kitais s< 
Collins su tl 
ro provizion| 
žąi. 

Tokiu budi 
70 metų Aii 
laisva šalis. 

Lordas Fitl 
palinkėjo Al 


